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بـقلـوب مـٔومـنـة بقضـاء اهلل وقــدره ،تـتـقــدم
ٔاســـرة جمـعـية توعــية أالحداث بخالص العـزاء
والمواسـاة ٔالسرة ٓال لوتاه لوفاة “الحاج سـعيد
ٓال لـوتـاه” سـأيلين المولـى عـز وجل ٔان يتغمد
الفقيد بواسع رحمتهٕ ،انا هلل وٕانا اليه راجعون

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

يوصف هذا العصر بأنه عصر الضغوط الهائلة والغربة التي تعصف باإلنسان نتيجة العزلة
وتطور التقنيات وسيادة قيم االستهالك على حساب قيم اإلنتاج ،األمر الذي ترك أثره البالغ
على الصحة النفسية لإلنسان الذي كان عليه دائما ً إيجاد الحلول للمآزق والمشكالت التي
تحدق به وتفاجئه من كل حدب وصوب ،فكان السؤال الذي يشغل بال األطباء النفسيين
وعلماء االجتماع بشكل شبه دائم ،يتعلق بكيفية استمرار المرء من دون انكسارات كبيرة
بفن إدارة األزمات
تمنعه من المتابعة بنجاح ..كيف يمكن له رفع المشاعر اإليجابية والتحلي ّ
وتحويلها إلى دروس وخبرات يمكن االستفادة منها في المراحل الالحقة؟.
إن ال��دراس��ات الحديثة تؤكد أن االكتئاب ه��و م��رض العصر ،وذل��ك مرتبط بجملة تطورات
تعرضت لها البشرية خالل سنوات طويلة انقلبت فيها الحياة جذرياً ،وكان الحل دائما ً هو
التحلي بامتالك مهارة إدارة األزمات وتطوير األساليب ،وفي بعض األحيان تغيير األهداف من
أجل موا كبة الظروف والتغلب عليها ..بالتأكيد ليس هناك وصفات سحرية للخالص من
المشاعر السلبية ومن سطوة الكآبة والحزن ،لكن الحل يبدأ من داخل األفراد أنفسهم عندما
يقررون إحداث التغيير الكبير في حياتهم لجعلها أ كثر صالبة وإيمانا ً وسعادة..
قد تعصف باإلنسان رياح من الهموم والخذالن ،وتتقاذفة أمواج من اليأس واألحزان قد يغرق
فيها ألزمان ،وال يعرف كيف يصارعها كي يصل ساحل األمان واالطمئنان ..الحزن نعيشه وال
نعرف كيف نديره ،والبد أن نتعلم فن إدارت��ه والتغلب عليه لنعيش حياة مطمئنة ،حياة بال
أسعِ دْ تَ ْس َعدْ ..
أحزان غايتها سعادة اإلنسان أينما كان ..حياة بال أحزان شعارها ْ
هذا التوصيف لواقع الحال ،مرتبط أيضا ً بإيماننا بالله سبحانه وتعالى وبالقدرات التي وهبها لنا
من أجل إيجاد الحلول عند كل مأزق ،ألن المؤمن القوي أقرب إلى هللا من المؤمن الضعيف،
وبالتالي فإن استثمار القدرات العقلية والنفسية الكبيرة لدى اإلنسان ،دليل على عمق إيمانه
وتعم نتيجة تحقيق االطمئنان والسالم
وصالبته في الوصول إلى مفهوم السعادة التي تزدهر
ّ
الداخلي.
«حياة بال مشاكل» ،ليس شعارا ً نظرياً ،بل يمكن الوصول إليه إذا ما حسمنا المعركة النفسية
التي تجري داخلنا قبل أن نخوضها مع الظروف الخارجية ..صحيح أن الحياة ال يمكن تخيلها
بال منغصات أو عراقيل ،لكن المطلوب هنا هو عدم االنكسار وخسارة المعركة أمام الصعوبات
من الجولة األو �ل�ى ..إنه شعار تفاؤلي ،يدعو إلى اإليجابية من أجل الوصول إلى حياة سعيدة
مطمئنة نحن جديرون بها وألجلها خلقنا هللا سبحانه وتعالى ...الكثيرون يتحدثون عن حلمهم
بالوصول إلى بيوت بال مشاكل ،وال يعني هذا أن هناك بيوتا ً بال مشاكل ،ولكنه شعار إيجابي
يدعو إلى كيفية إدارة تلك المشكالت ..نحن نعيش الحزن لكننا ال نعرف كيف نديره وكيف
نتعامل معه ،ولننطلق من قاعدة تقول إننا قد ُ
خلقنا لنعيش حيا ًة سعيد ًة آمنة مطمئنة ،وإن
السعادة أطول في حياتنا أما المشاكل واألحزان فليست إال استثنا ًء  ..لذلك يقال في األمثال ال
تستغرب وقوع األحزان ما دمت موجودا ً في هذه الدار الدنيا.
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األس������رة خ���ط ال����دف����اع األول ل��ح��م��اي��ة
األب�����ن�����اء م�����ن م���خ���اط���ر ال����م����خ����درات
شيمازا فواز
برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألم��ن العام في د �ب�ي ،رئيس
جمعية توعية ورع��اي��ة األح��داث،وب�ح�ض��ور معالي حصة بوحميد وزي��رة تنمية المجتمع ،نظمت
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بعد،بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ،تحت شعار»ملتزمون يا وطن...وال للمخدرات»،
وكانت الندوة بعنوان “األسرة خط الدفاع األول لحماية األبناء من مخاطر المخدرات”.
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وت� � �ح � ��دث �ف��ي ال� � �ن�� ��دوة ال��ت��ي
ت � ��رأس� � �ه � ��ا م � �ع� ��ا �ل��ي ال� �ف���ري���ق
ضاحي خلفان تميم،وأدارها
الدكتور محمد م��راد عبد لله
مستشار نائب رئيس الشرطة
واألمين العام لجمعية توعية
ورع � ��اي � ��ة األح� � � � ��داث ك� ��ل م��ن
م�ع��ا �ل�ي ح�ص��ة ب��وح�م�ي��د وزي��رة
ت �ن �م �ي��ة ال �م �ج �ت �م��ع،وال��دك �ت��ور
ح� �م ��د ال � �غ� ��اف� ��ري م� ��دي� ��ر ع ��ام
ال �م��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�ت��أه�ي��ل في
أبوظبي،والعميد عيد محمد
ثاني حارب مدير اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات في شرطة
د �ب�ي،وال �ع �م �ي��د ع �ب��د ال��رح �م��ن
ال �ع��و ي��س ن��ائ��ب م��دي��ر اإلدارة
ال�ع��ام��ة لمكافحة ال�م�خ��درات
بوزارة الداخلية ،والدكتور عبد
ال�ع��زي��ز ال �ح �م��ادي م��دي��ر إدارة
التالحم األس��ري بهيئة تنمية
ال�م�ج�ت�م��ع �ف�ي د �ب�ي،وال��دك��ت��ور
محمد الحوسني مدير إدارة
ال�ع�م�ل�ي��ات ب��ال �م��رك��ز ال��وط�ن��ي
ل� �ل� �ت ��أه� �ي ��ل،ووف ��اء م �ح �م��د آل
ع� � �ل�ي م� ��دي� ��ر إدارة اإلرش � � ��اد
واالس � �ت � �ش� ��ارات األس� ��ري� ��ة �ف�ي
مؤسسة التنمية األس��ري��ة في
أب��وظ�ب��ي ،وع�ب��دهللا األن�ص��اري
مدير إدارة األبحاث االجتماعية

بمركز إرادة للعالج والتأهيل
في دبي.

تكوين الشخصية:

و �ف� ��ي ب � ��دا ي � ��ة ال � � �ن� � ��دوة رح� ��ب
معالي الفريق ضاحي خلفان
ت �م �ي��م،ب��ال �م �ش��ارك �ي��ن وت�م�ن��ى
ل�ه��م دوام ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة،
وتحدث عن تخصيص األمم
المتحدة يوم  26يونيو من كل
عام(،اليوم العالمي لمكافحة
ال� �م� �خ ��درات) ل �ت��ذك �ي��ر ال �ع��ال��م
ب�خ�ط��ورة ال �م �خ��درات واالت �ج��ار
غ �ي��ر ال �م �ش��روع ب �ه��ا.وق��ال إن
سن التعاطي انخفض من 16
إ �ل�ى  12سنة،ما يمثل مؤشرا ً
مقلقا ً وحاجة ماسة لمراجعة
س� ��ري � �ع� ��ة الس� �ت���رات� �ي� �ج� �ي���ات
ح��م��اي��ة األب � �ن� ��اء م� ��ن م �خ��اط��ر
المخدرات،وتعزيز دور األسرة
م��ن خ�لال تعريفها ب��إج��راءات
ال � � �ت� � ��دخ� � ��ل ال � � �س� � ��ري� � ��ع ح � ��ال
ا ك �ت �ش��اف وق� ��وع أح ��د أب�ن��ائ�ه��ا
في فخ التعاطي،لضمان عدم
ان�ت�ق��ال��ه إ �ل�ى اإلدم��ان.ك �م��ا أ ك��د
م �ع��ال �ي��ه أن م�ش�ك�ل��ة االت �ج��ار
ب��ال �م �خ��درات ت�ع��د واح� ��دة من
أب ��رز ال�ت�ح��دي��ات األم�ن�ي��ة،ال�ت��ي
ت � � ��واج � � ��ه أج� � � �ه � � ��زة م� �ك ��اف� �ح ��ة

ال � �م � �خ� ��درات ع� � �ل�ى م �س �ت��وى
العالم .لذا نعمل على تطوير
ورف � ��ع ق� � ��درات ف� ��رق ال �ع �م��ل
ورج � ��ال م�ك��اف�ح��ة ال �م �خ��درات
ع � � � �ل� ��ى م � � �س � � �ت� � ��وى ال � � ��دول � � ��ة
لكشف األس��ال�ي��ب اإلج��رام�ي��ة
ال� �ج ��دي ��دة،خ� �ص ��وص� �ا ً ��ف�ي ظ��ل
المستجدات المرتبطة بأزمة
كورونا المستجد(كوفيد.)19
ث � � ��م ق� � ��ال� � ��ت م� � �ع � ��ا �ل ��ي ح �ص��ة
ب� ��وح�� �م�� �ي� ��د،إن األس� � � � ��رة ت �ع��د
ال��رك�ي��زة األس��اس�ي��ة �ف�ي تكوين
ن� �م ��ط وش� �خ� �ص� �ي ��ة األط � �ف� ��ال
واع فجب
وكيفية إنشاء جيل ٍ
أن ت� �ق ��وم ب� ��دوره� ��ا �ف�ي رع��اي��ة
األب�ن��اء،وأن��ه من ه��ذا المنطلق
ح��رص��ت ال� ��وزارة عبر برامجها
ال �ت �ن �م��و ي��ة ع � �ل�ى ت�ن�ظ�ي��م أ ك�ث��ر
م��ن  20ورش ��ة لتوعية األس��ر
ب��أض��رار ال �م �خ��درات بالتعاون
مع البرنامج الوطني /سراج
/ال� �ت ��اب ��ع ل �م �ج �ل��س م �ك��اف �ح��ة
ال �م �خ��درات ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة،
لتعزيز مفهوم االلتزام بالقوانين
واألخ�ل�اق��ي��ات ال �م �ت��واف �ق��ة مع
ال �س �ل��وك ال�م�ج�ت�م�ع��ي ال �ع��ام.
وت��اب�ع��ت إن م �ب��ادرات ال ��وزارة
ارت� �ك ��زت ع � �ل�ى م �ح��اور ع��دي��دة
منها :توعية األس ��رة بعوامل
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ال �خ �ط��ورة ال �ت��ي ت��دف��ع األب �ن��اء
للتعاطي واإلدمان،وإ كسابهم
المهارات للتعامل مع األبناء
ب�ش�ك��ل إ ي��ج��ا �ب�ي،وإب��راز أهمية
ال�ت�م��اس��ك األس� ��ري �ف�ي وق��اي��ة
األب�ن��اء من ال�م�خ��درات ،وطرق
وم� ��ؤش� ��رات ال �ت �ع��اط��ي ال �ت��ي
ه��ي أم ��ور م�س�ت�ج��دة .وأ ك��دت
ت �ب �ن��ي ال� �ب ��رام ��ج ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة
ال�ت��ي تبني ال�ع�لاق��ة اإليجابية
ال�ف��اع�ل��ة،وت�ق��اس��م األدوار بين
أس � � ��رة ال� �م� �ت� �ع ��اط ��ي،وم ��را ك ��ز
العالج خالل المرحلة العالجية.

حماية الشباب:

و �ف� ��ي ال � �س � �ي� ��اق ن� �ف� �س ��ه أ ك���د
ال��دك �ت��ور ح�م��د ال�غ��اف��ري،ب��أن�ن��ا
ن �ت �ت �ب��ع ال� �س ��ري ��ة �ف�ي م�ع��ال�ج��ة
ال�م��دم�ن�ي��ن،وأش��ار إ �ل�ى ض��رورة
ح�م��اي��ة ال�ش�ب��اب م�م��ا يسمى
الجرعة األولى للمخدرات،كونها
ال � �ج� ��رع� ��ة األك� � �ث � ��ر ت� ��أث � �ي� ��را ً �ف�ي
سلوكهم ال�لاح��ق،و ي�ك��ون من
ال �ص �ع��ب م�ع�ه��ا ع�لاج �ه��م من
اإلدم�� ��ان إذا م��ا اس �ت �م��روا في
تعاطي ال �م �خ��درات وق ��ال إن
ع�ل�اج ال �م��راه �ق �ي��ن واألح� ��داث
يختلف كليا ً عن الكبار(فوق
س ��ن  18ع � ��ام� � �اً)،إذ ي�س�ت�ل��زم
عملية متكاملة تشمل االبن
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ال� �م ��ري ��ض ووال� ��دي� ��ه،م � �ن� ��وه � �ا ً
إ �ل � � ��ى أن %95م � � � � � ��ن ح � � ��االت
تعاطي ه��ذه الفئة ناتجة عن
مشكالت أس��ري��ة ت��دف��ع االب��ن
إ �ل�ى البحث عن بديل يحتويه
�ف�ي ال� �خ ��ارج،وت ��اب ��ع ال �غ��اف��ري
قائالً:إن األسرة عمليا ً هي خط
ال ��دف ��اع األول خ �ص��وص �ا ً بعد
ال �ع�لاج ،ألن نسبة االنتكاسة
للمراهقين المتعافين بعد 3
أشهر فقط تتراوح من  65إلى
 %75وتصل إلى  %85بعد كل
عام.
م��ن جهته ص��رح العميد عيد
محمد ث��ا �ن�ي ح��ارب،ب��أن األس��ر
ينقصها المعرفة واإلدراك،وأن
األس�ب��اب الرئيسية انحصرت
��ف�ي ال� ��داخ� ��ل ب �ت��وك �ي��ل م�ه�م��ة
تربيتهم ل�ل�خ��دم و �ف�ي ال �خ��ارج
ألصدقاء السوء وعدم متابعة
سلوكياتهم وتحركاتهم،منوها ً
إ �ل�ى أن أب ��رز مشكلة رصدتها
أج� �ه ��زة ال �م �ك��اف �ح��ة ه ��ي ع��دم
إل � � �م� � ��ام اآلب� � � � � ��اء ب� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
المعلومات ح��ول المخدرات
ومخاطرها،وأنه في عام 2020
ت��م اح� �ت ��واء  43ش �خ �ص �ا ً وت��م
تحويل  15شخصا ً للعالج.
وأ ك� ��د ال�ع�م�ي��د ع �ب��د ال��رح�م��ن
ال�ع��و ي��س،ب��أن ال ��وزارة أطلقت
خدمة (تكافح)على الهواتف
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الذكية لتوعية أفراد المجتمع
ب��األض��رار الناتجة عن تعاطي
ال � �م � �خ� ��درات،وم� ��د ي ��د ال �ع��ون
وال��م��س��اع��دة ل �ك��ل م ��ن وق��ع
ضحية �ف�ي ه��ذا ال �ف��خ.وأض��اف
أن ه �ن��اك ت �ك��ام�لا ً م��ؤس�س�ي�ا ً
وت� �ع ��اون� �ا ً م ��ع ك��اف��ة ال�ه�ي�ئ��ات
وال� �م� �ن� �ظ� �م ��ات ال� �ص� �ح� �ي ��ة �ف�ي
ق�ض�ي��ة اإلدم ��ان،وال� �م� �خ ��درات
ه � � ��ي س�� �ل� ��اح م � � ��ن أس� �ل� �ح ��ة
ال� �ح ��روب،وع� � �ل�ى ال �ش �ب��اب أن
�اف
ي � �ك� ��ون ل ��دي� �ه ��م وع� � ��ي ك � � ٍ
لمواجهة هذا الخطر.
فيما قال الدكتور عبد العزيز
م �ح �م��د ال� �ح� �م ��ادي ،ب� �ض ��رورة
م �ص��ارح��ة ال �م��دم��ن ب �خ �ط��ورة
م��ا ي �م��ر ب��ه،ف �ض�لا ً ع��ن أهمية
الدور االجتماعي ونشر الوعي
بحجم المشكلة وسبل حماية
األبناء من الوقوع فيها.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ص� � � ��رح م �ح �م��د
ال� �ح���وس� �ن���ي،أن األس � � ��رة ه��ي
حائط الصد األول للمحافظة
ع� � �ل� ��ى م � �س � �ت � �ق � �ب� ��ل األب � � �ن� � ��اء
وح� �م ��اي� �ت� �ه ��م م � ��ن ه��ج��م��ات
ال�� �م�� �خ� ��درات ،ف �ك �ل �م��ا ك��ان��ت
ال �ب �ي �ئ��ة األس���ري���ة ال��ت��ي ينشأ
�ف�ي ظ�ل�ه��ا ال �ط �ف��ل س��و ي��ة نشأ
سليما ً معافى نفسيا ً والعكس
ص�ح�ي��ح ،وق��ال��ت وف ��اء محمد
آل ع� �ل�ي،إن مؤسسة التنمية

األس� � ��ري� � ��ة ق� ��دم� ��ت خ ��دم ��ات
ع� ��دة �ف�ي ه� ��ذا ال �م �ج��ال م�ن�ه��ا:
تنمية مهارات الوالدين التي
تعتمد على التربية باالنضباط
اإلي � � �ج� � ��ا �ب� ��ي،وإع� � ��داد ب ��رن ��ام ��ج
تدريبي لتأهيل المتعاملين
ضمن م �ب��ادرة “مستشار كل
أس� ��رة” ل�ل�ك�ش��ف ال�م�ب�ك��ر عن
ح ��االت اإلدم� ��ان،وزي� ��ادة وع��ي
الشباب وال�ش��اب��ات اإلدرا ك�ي��ة
ت� �ج ��اه ال �ق �ض��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة
المؤثرة في حياتهم .وتناولت
دور األس�� ��رة �ف�ي إع�� ��ادة دم��ج
أف � � ��راده � � ��ا ال� �م� �ت� �ع ��اف� �ي ��ن م��ن
اإلدم � ��ان �ف�ي ال�م�ج�ت�م��ع،وع��دم
حرمان أي منهم من ممارسة
أي ح��ق م��ن ح�ق��وق��ه ال�م��ادي��ة
أو ال�م�ع�ن��و ي��ة ب�ح�ج��ة أن ��ه ك��ان
م��دم �ن �اً،وع � �ل�ى ال �ج �ه��ات وض��ع
ن�م��وذج شامل إلع��ادة الدمج
ال �م �ج �ت �م �ع��ي ل ��دع ��م األف� � ��راد
م��ن خ�ل�ال ت��وف �ي��ر إط� ��ار عمل
م� ��ؤس � �س� ��ي ي� �ض� �م ��ن ك � �ف� ��اءة
وفعالية اإلستجابة.
أماعبد هللا األنصاري ،فقد أ كد
على أهمية بناء منظومة القيم
األس��اس �ي��ة �ف�ي ال�م�ج�ت�م��ع،وأن
ه� � � ��ذه ال � �م � �ن � �ظ� ��وم� ��ة ت� �ح� �ت ��اج
لقوانين تحميها وسلوكيات
ت�ع��ززه��ا وتضمن ثباتها،وقال
إن م��رك��ز إرادة أط�ل��ق برنامج

“لقمان”التوعوي الذي يهدف
إلى غرس القيم األساسية في
التربية الصحيحة لألبناء وهي
ال� �ع� �ق ��ل وال� �ص� �ح ��ة واألخ �ل ��اق
ب� ��وس� ��ائ� ��ل م� �ب� �ت� �ك ��رة،وت� �ن ��اول
مسائل متعلقة ببعض األسر
التي تسيء ألبنائها بوسائل
م�خ�ت�ل�ف��ة،وإن ك��ان��ت قليلة إال
أن هذه القضية تحتاج لمزيد
م��ن االه�ت�م��ام م��ن خ�لال طرح
ال � �ب� ��دائ� ��ل ال� �ع ��اج� �ل ��ة وخ ��اص ��ة
العنصر النسائي.

الدور الرقابي لألسرة:

أوص ��ى ال �م �ش��ارك��ون �ف�ي ختام
الندوة التي أدارها األمين العام
لجمعية توعية ورعاية األحداث
محمد مراد عبدهللا ،بمجموعة
من التوصيات أهمها :تفعيل
ال��دور الرقابي لألسرة ومعرفة
أص��دق��اء األب �ن��اء،ووض��ع قواعد
ان�ض�ب��اط�ي��ة ل �ل �خ��روج وال �ع��ودة
للمنزل لحمايتهم من مخاطر
ال� �م� �خ ��درات،وإل� �م ��ام ال��وال��دي��ن
ب� ��ال � �م � �ه� ��ارات ال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة م��ن
االنحراف،لتُجنب األبناء الوقوع
�ف�ي ب��راث��ن ال� �م� �خ ��درات،ودع ��وة
األس� � ��رة إ �ل��ى ال �ت��دخ��ل ال�م�ب�ك��ر
�ف��ي ح� ��ال� ��ة ا ك � �ت � �ش� ��اف ح� ��االت
ال �ت �ع��اط��ي ل ��دى األب� �ن ��اء،وع ��دم

إن � �ك� ��ار وج � ��وده � ��ا خ� ��وف � �ا ً ع� �ل�ى
س �م �ع��ة األس� ��رة،وال�� �ت� ��واص� ��ل
مباشرة م��ع الجهات المعنية
بالعالج وإعادة التأهيل ،وحث
األسر على استغالل الطاقات
الكامنة لدى األبناء،وتوظيفها
ل�ت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م م ��ن خ�لال
أنشطة وبرامج معرفية لشغل
أوق � ��ات ف��راغ �ه��م،وت �ع��زي��ز ثقة
أس��ر المرضى �ف�ي م��را ك��ز عالج
اإلدم��ان وتوعيتها بأن السرية
ه��ي عنصر رئيسي �ف�ي تقديم
خ��دم��ات�ه��ا،وت�ك�ث�ي��ف ال�خ��دم��ات
االجتماعية المتكاملة بهدف
ت� �م� �ك� �ي ��ن األس � � � � ��رة م�� ��ن ف �ه��م
ال �خ �ص��ائ��ص ال�ن�م��ائ�ي��ة لتعزيز
العالقات األسرية،وللمساهمة
�ف�ي الكشف المبكرعن ح��االت
اإلدم � � � ��ان وع �ل�اج � �ه� ��ا ،وإع � � ��ادة
دمجها �ف�ي المجتمع ،وتوعية
األس�� � � ��ر ل �ل��أخ � ��ذ ب���األس���ال� �ي���ب
التربوية،وتقاسم األدوار بين
أس � � ��رة ال� �م� �ت� �ع ��اط ��ي وم� ��را ك� ��ز
العالج ،وإع��داد دليل إرش��ادي
ل�ل��أس� ��رة ي���وض���ح اإلج� � � � ��راءات
ال �ت��ي ينبغي أن تتبعها عند
ا ك� �ت� �ش ��اف ح� � ��االت ل�ل�ت�ع��اط��ي
ل ��دى األب �ن��اء،وت �ص �م �ي��م ب��رام��ج
تربوية وطنية هادفة لتعديل
السلوك ل��دى األب�ن��اء في الفئة
العمرية من  12إلى  14عاماً.
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األخــــبـــار

ورش�����ة ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ل�ل�أس���ر ال��م��ت��ق��دم��ة
والمرشحة لجائزة سعيد لوتاه لرعاية األبناء
اف� �ت� �ت ��ح ال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��د م� ��راد
ع�ب��دهللا األم�ي��ن ال�ع��ام للجمعية
ورش� � ��ة ع� �م ��ل ع� ��ن ب� �ع ��د ل�لأس��ر
ال �م �ت �ق��دم��ة وال �م��رش �ح��ة ل �ج��ائ��زة
س�ع�ي��د ل��وت��اه ل��رع��اي��ة األب� �ن ��اء فى
دورت� �ه ��ا ال��راب �ع��ة وال �ت��ى تطلقها
ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ث �م �ي �ن �ا ً ل � ��دور ال �ح��اج
سعيد ل��وت��اه �ف�ى دع��م الجمعية
منذ تأسيسها والتى تهدف إلى
ن�ش��ر ال��وع��ي ب� ��دور ال��وال��دي��ن فى
م�ج��ال رع��اي��ة األب �ن��اء وتنشئتهم
ال�ت�ن�ش�ئ��ة ال �ص��ال �ح��ة .و �ف��ى كلمة
االف� �ت� �ت ��اح ن �ق��ل ال ��دك� �ت ��ور محمد
م � ��راد ل �ل �ح �ض��ور ت �ح �ي��ات م�ع��ا �ل�ي
ال �ف��ري��ق ض ��اح ��ي خ �ل �ف��ان تميم
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة الجمعية
وتوجيهات معاليه فيما يتعلق
بتطوير معايير ال�ج��ائ��زة ،وأش��اد
ب ��دور ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م �ف�ى تطوير
المعايير ،وأ كد على أن الجمعية
تعمل على تحقيق رؤيتها نحو
مجتمع متماسك وأبناء أسوياء.

8

وع� � ��رض األس� � �ت � ��اذ ع �ب��دال �ص �م��د
ح �س �ي��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ت�ح�ك�ي��م
الجائزة معايير الجائزة ،وتناول
م� � �ح�� ��ور ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط األس � � � ��ري
ف � �ي � �م� ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب ��ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
ال �م��ا �ل�ي وال�ت�خ�ط�ي��ط المستقبلي
والتخطيط األكاديمي ،وبعد ذلك
ت �ح��دث��ت س� �ع ��ادة ح �ص��ة ت�ه�ل��ك
عضو اللجنة ع��ن معايير محور
ال �ق �ي��م وم �ن �ه��ا ال �ت �س��ام��ح ،القيم
ال��دي�ن�ي��ة ،القيم الوطنية والقيم
الصحية.
وم� � ��ن ث � ��م ت� �ح ��دث ��ت األس� � �ت � ��اذة
فاطمة ال�م�ن��دوس عضو اللجنة
ع ��ن م �ع��اي �ي��ر م� �ح ��ور ال �ت �م �ي��ز �ف�ى
ال �م �ج��ال األك��ادي �م��ي وال��ري��اض��ي
واالج �ت �م��اع��ي وال �ث �ق��ا �ف�ي وك��ذل��ك
محور اإلبداع واالبتكار.
وشرحت األس�ت��اذة س��ارة حمادة
رئيس قسم األنشطة والبرامج
�ف�ى ال�ج�م�ع�ي��ة وم�ن�س�ق��ة ال�ج��ائ��زة

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

ش��روط وف�ئ��ات ال�ج��ائ��زة وطريقة
التقديم للجائزة.،
ودار حوار مفتوح مع المشاركين
فى الورشة من خالل طرح األسئلة
واإلج��اب��ة عليها م��ن المتحدثين،
هذا وقد بلغ عدد المشاركين فى
الورشة  24أسرة مرشحة للفوز
بفئات الجائزة ،وتم االتفاق على
أن ت��رس��ل ملفات االش �ت��راك فى
الجائزة وجميع البيانات والوثائق
المطلوبة إلكترونيا ً أو إرسالها عن
طريق البريد ول��ن يتم االستالم
ي ��دوي� �ا ً وس� ��وف ت �ت��م ال�م�ق��اب�لات
�ف�ي ال �ت �ص �ف �ي��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�لأس��ر
ع��ن بعد تماشيا م��ع اإلج ��راءات
االحترازية لجائحة كورونا.
وفى الختام شكر الدكتور محمد
م ��راد عبد هللا األس ��ر المشاركة
مقدرا ً جهودها واهتمامها برعاية
أب�ن��ائ�ه��ا وال �ح �ف��اظ عليهم كونهم
ثروة وطنية وعماد المستقبل.

اج�������ت�������م�������اع ت����ن����س����ي����ق����ي ع��������ن ب���ع���د
ل��م��ح��ك��م��ي (م���س���اب���ق���ة ص���ي���ف ب��ل�ا ف�����راغ)

ش�ه��د س �ع��ادة ال��دك �ت��ور محمد
م � � � � ��راد ع � � �ب� � ��دهللا أم � � �ي� � ��ن س��ر
ع� ��ام ج �م �ع �ي��ة ت��وع �ي��ة ورع ��اي ��ة
األح���داث االج�ت�م��اع التنسيقي
ال��ذي عقدته اللجنة اإلعالمية
ب��ال �س��ادة م�ح�ك�م��ي (م�س��اب�ق��ة
صيف بال فراغ) وذلك عن بعد
تماشيا مع اإلج��راءات الوقائية
في ظل جائحة كورونا.
و ��ف��ي ب� ��دا ي� ��ة االج � �ت � �م� ��اع رح ��ب
الدكتور محمد م��راد بالحضور
م �ث �م �ن �ا ً دوره � � ��م ��ف�ي اس �ت �م��رار
ال �م �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ان �ط �ل �ق��ت في
ال � �ع� ��ام 2005م ،ب��ع��ده��ا ق��ام

ال��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� �م� �ش ��رف ��ة ع�� �ل�ى ال �م �س��اب �ق��ة
باستعراض مواضيع المسابقة
في دورتها الجديدة لعام 2020م
م��ؤك��دا ً أنها متنوعة وتتماشى
م��ع جميع أع �م��ار ال �ط�لاب من
ناحية ومن ناحية أخرى تحاكي
م��وض��وع��ات �ه��ا ال ��رؤ ي ��ة ال �ج��دي��دة
والحديثة للجمعية.
ي ��ذك ��ر أن ال �م �س��اب �ق��ة ��ف�ي ه��ذا
ال � �ع� ��ام ت� �ض ��م س �ب �ع��ة م� �ح ��اور
هي (مسابقة ال��رس��ام ،صديق
المكتبة ،التصوير الفوتوغرافي،

وال� �ب���اح���ث ال � ��واع � ��د ،ال �ت��وع �ي��ة

ال ��ذك� �ي ��ة ،اإلع �ل�ام� ��ي ال �ص �غ �ي��ر،
وم� �س ��اب� �ق ��ة خ ��اص ��ة ألص� �ح ��اب

الهمم).

ح�� �ض� ��ر االج � � �ت � � �م� � ��اع ك � � ��ل م��ن

ال��دك �ت��ورة ال �ف �ن��ان��ة التشكيلية
ن �ج��اة م�ك��ي وال��دك �ت��ور يوسف

شراب واألستاذ محمد سالمة
واألس�ت��اذ المصور الفوتوغرافي
ه�ش��ام ب��ن س��وي��ف وال�م�ش��رف

العام على المسابقات األستاذة
سارة حمادة.
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تحقيق

قصص نجاح ملهمة للشباب اإلماراتي ..
ش����ب����اب ي���س���ت���ث���م���رون ال����وق����ت
خ��ل�ال ف���ت���رة ال��ح��ج��ر االخ���ت���ي���اري..
تحقيق :شيمازا فواز

نجح شباب مواطنون في الدولة في االستفادة من أوقات جلوسهم بالمنازل بصورة الفتة ،نتيجة
الوضع الصحي الحالي،وضمن الجهود االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد،)-19
وأ كدوا أن للشباب دورا ً كبيرا ً في التعامل مع مثل هذه األوضاع ،وأن كل واحد يستطيع تقديم ما
لديه سواء كان بشكل تخصصي أو عام.
الفعاله في االستفادة من أوقاتهم،
رصدت (الوعي االجتماعي)عددا ً من تلك الجهود الشبابية
ّ
للمشاركة في األنشطة التي يقومون بها في المنزل خالل فترة الحجر المنزلي االختياري.

تنفيذ برنامج واعد:

� �ف ��ي البدا ي� � ��ة ،حدثن� � ��ا المذيع عبد
الرحم� � ��ن مهي� � ��ر الكتب� � ��ي “بهيئ� � ��ة
الش� � ��ارقة لإلذاعة والتلفزيون”،إن
المجتمع� � ��ات تحول� � ��ت نتيج� � ��ة
في� � ��روس كورون� � ��ا المس� � ��تجد 19
إ �ل� ��ى مجتمعات رقمية تس� � ��تخدم
اإلنتاج الرقمي ،حيث بات بمقدور
الفرد التواصل مع مقر عمله بعد
اتخاذ قرار العمل عن بعد ضمن
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اإلج� � ��راءات والتدابي� � ��ر االحترازي� � ��ة
لمن� � ��ع انتش� � ��ار الفي� � ��روس وتأدية
واجباته الوظيفة من المنزل .
ولفت إلى حرصه على اس� � ��تغالل
الوقت واالستفادة من الجلوس
بالبيت للتفكير والتخطيط ألفكار
جديدة يتم طرحها مس� � ��تقبالً،من
خ �ل ��ال برنامج ت� � ��م عرض خمس
حلق� � ��ات منه ثم توقف بس� � ��بب
أزمة كورونا .والبرنامج هو عبارة
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ع� � ��ن تعريف الن� � ��اس باألش� � ��ياء
الترفيهية الموجودة في المنطقة
الوس� � ��طى والحث ع �ل� ��ى زيارتها
مثل الرماية ،ركوب الخيل،وصيد
الصقور،واألشياء التراثية.
وأش� � ��ار الكتب� � ��ي إ �ل� ��ى اهتمام� � ��ه
،بس� � ��باقات الهج� � ��ن العربي� � ��ة
األصيل� � ��ة والت� � ��ي تعتب� � ��ر إح� � ��دى
الرياض� � ��ات التراثي� � ��ة الممي� � ��زة
واألكثر شعبية في الدولة،لما فيها

عبدالرحمن الكتبي
من إثارة وتشويق وإحياء للتراث
الش� � ��عبي .وضم� � ��ن اإلج� � ��راءات
والتدابير االحترازية التي فرضتها
دول� � ��ة اإلم� � ��ارات ع �ل� ��ى مواطنيها
ومقيميها،يق� � ��وم بزي� � ��ارة العز ب� � ��ة
بمعدل ساعة يوميا ً ،لالطمئنان
عن حالة وصحة اإلبل ومعالجتها
من األمراض الخفيفة إن وجدَت.

الهجن..شغف إماراتي:

أفاد سيف س� � ��الم الطنيجي،أحد
مقدم� � ��ي البرام� � ��ج “بقن� � ��اة
الوسطى” بعد انتشاركوفيد 19
اضط� � ��رار بع� � ��ض ال� � ��دول لفرض
الحج� � ��ر المنزلي ع �ل� ��ى مواطنيها
ومقيميه� � ��ا ومنعهم من الخروج
إال للض� � ��رورة القص� � ��وى فق� � ��ط،
وعلي� � ��ه كان الب� � ��د م� � ��ن البح� � ��ث
لمعرف� � ��ة أفض� � ��ل الط� � ��رق الت� � ��ي
يمكن أن تكون مس� � ��لية ومفيدة
إلمض� � ��اء فت� � ��رة الحج� � ��ر بأق� � ��ل
خسائر ممكنة.ومن أجل تنظيم
واس� � ��تثمار الوقت بصورة علمية
وعملي� � ��ة على اإلنس� � ��ان أن يحدد
قائم� � ��ة باأله� � ��داف التي يس� � ��عى
إليها ،وبالنس� � ��بة لي فإنني ّ
أحضر
لرس� � ��الة الماجس� � ��تير في القاتون

الرياض� � ��ي المهن� � ��ي تتكل� � ��م عن
“سباقات الهجن”.

وتاب� � ��ع س� � ��يف أن ح� � ��ب الهجن
والش� � ��غف بها لم ي� � ��أت من باب
الصدفة،إذ يرتبط اإلماراتي بعالقة
وثيقة مع الهجن منذ القدم،مما
دفعن� � ��ي إ �ل� ��ى تركي� � ��ب كاميرات
مم� � ��ا يتيح لي متابعتها
المراقبة ّ
أثن� � ��اء التدريب والس� � ��باقات من
أي م� � ��كان ،وتمتل� � ��ك ميزات غير
مس� � ��بوقة توف� � ��ر إمكاني� � ��ة الربط
المباش� � ��ر مع الهات� � ��ف المتحرك
مم� � ��ا س� � ��اعدني ع �ل� ��ى متابع� � ��ة
ّ ،
المطاي� � ��ا أينم� � ��ا كانت س� � ��واء في
العزب أو ميادين الس� � ��باقات ،أو
تح� � ��ركات العام� � ��ل المختص في
االهتمام بالمطية وأعتبرها تقنية
مهمة في تطور س� � ��باقات الهجن
عموماً .الفتا ً إلى اهتمامه بالشعر
وف� � ��ن القصيد بما يخ� � ��دم الهوية
والمصلحة الوطنية.

أصغر إعالمي:

ماي� � ��د محم� � ��د المر،طال� � ��ب � �ف ��ي
مدارس اإلم� � ��ارات الوطنية ،يبلغ

م� � ��ن العم� � ��ر  15عام � � �اً ،اضط� � ��ر
ب� � ��أن قام بنقل ٍة نوعي� � ��ة في طريقة
التواصل مع العالم باس� � ��تخدام
مواقع البرامج الحديثة بس� � ��بب
الوب� � ��اء العالم� � ��ي ،وه� � ��ذه النقلة
كانت بالنسبة له سهلة وممتعة
ج� � ��دا ً ولها أث� � ��ر كبير على نفس� � ��ه
وعلى المجتمع،حيث أدرك بأنه
يس� � ��تطيع إ كم� � ��ال دراس� � ��ته عن
بعد ويعمل ويبتك� � ��ر ويبادر من
منزله عن طري� � ��ق تنظيم الوقت
،وتطوير التفكير اإلبداعي واإلرادة
وااللتزام بتعليمات الحكومة.
وأض � � ��اف أن :ق� �ص ��ص ال �ن �ج��اح
ك � �ث � �ي� ��رة وال� � �ش� � �ب � ��اب اإلم� � ��ارا �ت� ��ي
ال�ط�م��وح اس�ت�ط��اع خ�لال الوقت
ال� � ��ذي ي �ق �ض �ي��ه � �ف�ي ال� �م� �ن ��زل أن
ي�ق��دم اب�ت�ك��ارات ج��دي��دة ومفيدة
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال � � � ��ذات ،وم� � � ��ن خ�ل�ال
خبرته اإلعالمية جاء رد الجميل
ل �ب�لاده الغالية اإلم� ��ارات ،بعمل
أف�ل�ام ت��وع��وي��ة كرتونية تساهم
�ف��ي خ� ��دم� ��ة ال� �م� �ج� �ت� �م ��ع وإب� � � ��راز
ض � � � ��رورة االل � � �ت� � ��زام ب �ت �ع �ل �ي �م��ات
ال �ق �ي��ادة واس �ت �غ�ل�ال ال ��وق ��ت في
ال �ح �ج��ر ال �م �ن��ز �ل�ي ب��ال �ت �ع��اون مع
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سالم الطنيجي
القيادة العامة لشرطة الشارقة،
ومؤسسة ح�م��دان ب��ن راش��د آل
مكتوم لألداء التعليمي المتميز
والكثير من المؤسسات والدوائر
الحكومية في الدولة.
ولفت مايد أنه ،استثمر منصته
على مواقع التواصل االجتماعي
خ �ل�ال ش�ه��ر رم �ض��ان ال �م �ب��ارك،
ب��اع �ت �ب��اره رئ �ي �س �ا ً ل� �ن ��ادي إث �م��ار
الطالبي  ،البتكار برامج وفعاليات
وم �ب��ادرات خ��روج�ا ً ع��ن المألوف
م�م��ا ج�ع��ل م ��ن ال�م�ن�ص��ة م�ك��ان�ا ً
ترفيهيا ً وتعليميا ً م�ف�ي��دا ً لكافة
األف�� � ��راد م ��ن أط� �ف ��ال وي��اف �ع �ي��ن
وح �ت��ى أول� �ي ��اء األم��ور،ع �ب��ر ط��رح
العديد من المواضيع المبتكرة
والفريدة من نوعها.مثل:برنامج
أم �س �ي��ات رم �ض��ان �ي��ة اس�ت�ض��اف
شخصيات استثنائية بعناوين
مختلفة الستقطاب أ كبر عدد من
المتابعين.ونوه أن ن��ادي إثمار
جمع في أول أيام عيد الفطر كل
ف��روع م��دارس اإلم��ارات الوطنية
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ب�ه�ي�ئ�ت�ه��ا اإلداري � � ��ة وال �ت��دري �س �ي��ة
ع� � ��ن ب � �ع� ��د ،ح� � �ي � ��ث ف� � � ��اق ع� ��دد
ال �ح �ض��ور  200م�ع�ل��م ومعلمة
م��ع أف � ��راد أس��ره��م ،وق� ��د شمل
االحتفال العديد من الفعاليات
وال��ج��وائ��ز ال �ن �ق��دي��ة.وأض��اف أن��ه
ش��ارك �ف�ي ال�ع��دي��د م��ن األنشطة
التطوعية ومن ضمنها فعاليات
لمساعدة األيتام”،مبادرة “عيدية
إلس �ع��اده��م” وه��ي م �ب��ادرة تقام
س��ن��وي��ا ً م ��ع ج �م �ع �ي��ة اإلح� �س ��ان
الخيرية ،للتغلب على الصعاب
وعلى فيروس كورونا.

متابعة الدراسة:

م� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق � ��ال � ��ت ال� �ش ��اب ��ة
م �ي �ث��اء ال �ع �ب��ري ،ط��ال �ب��ة هندسة
ميكانيكية ،تبلغ م��ن العمر 20
ع��ام �اً :نتيجة ل �ل �ق��رارات األخ �ي��رة
ح��ددت وقتا ً لممارسة الرياضة،
ف��ال �ع �ق��ل ال �س �ل �ي��م � �ف�ي ال �ج �س��م
السليم ،وتطوير هواياتي بالقراءة
،وبالتأكيد ح�دّدت وقتا ً للدراسة
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والتعلم عن بعد ،وقضاء بعض
ال ��وق ��ت م ��ع ال �ع��ائ �ل��ة .وت��اب �ع��ت:
أع � �م� ��ل ح� ��ال � �ي � �ا ً ع� �ل��ى ال �ت �ق��دي��م
ل �م �ت��اب �ع��ة ال � ��دراس � ��ة � �ف�ي إح� ��دى
ج��ام�ع��ات بريطانيا ت��م تقديمها
ل �ل �ط �ل �ب��ة ال �م �ه �ت �م �ي��ن ب�ت�ح�س�ي��ن
مستواهم وتحصيلهم العلمي
� �ف�ي م� �ج ��ال ت �خ �ص �ص �ه��م .وي� �ب ��دأ
االل �ت �ح��اق ب �ه��ا ب �ع��د ث�لاث��ة أش �ه��ر.
ودع� ��ت ال �ش �ب��اب إل��ى اس�ت�غ�لال
ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة �ف�ي اس�ت�ك�ش��اف
قدراتهم ومواهبهم والعمل على
ت �ط��وي��ره��ا ،ف� �ض�ل�ا ً ع ��ن االه �ت �م��ام
بالصحة الجسدية والعقلية عبر
ات �ب��اع ب��رام��ج وم �م��ارس��ة أنشطة
سليمة وإيجابية.
وأض� ��اف� ��ت ال � �ع � �ب� ��ري”إن ش �ب��اب
ال ��وط ��ن ج ��اه ��زون وم �س �ت �ع��دون
ل� �ت� �ع ��زي ��ز دوره� � � � ��م ال � �ف � �ع� ��ال �ف�ي
المجتمع ،وإن القيادة الرشيدة
وف � � ��رت ل� �ل� �ش� �ب ��اب ك� ��ل ال �س �ب��ل
ل �ت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات �ه��م ،وه� �ي ��أت
لهم األرضية المناسبة لينطلقوا

ميثاء العبري
م�ن�ه��ا إ �ل�ى ال�ع��ال�م�ي��ة( ،ف�ل�ا ش��يء
مستحيل).

لبيه يا وطن:

ومن النماذج الملهمة التي هبت
للتطوع ومواجهة تفشي فيروس
كورونا المستجد ،تبرز المواطنة
م �ح��اس��ن م �ح �م��د ك �ح��ال��ة ف��ري��دة
ت �ت��رج��م م �ن �ه��ج ال ��دول ��ة،وت ��رس ��خ
م� ��وروث اآلب� ��اء واآلج� � ��داد .ق��ال��ت
إن �ه��ا ا ك�ت�ش�ف��ت م �ه��ارة ال�ت�ص��وي��ر
م ��ن خ�ل��ال ت �ص��وي��ر ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا،وه��ذا ما
ح� �ف ��زه ��ا ع� � �ل�ى اس� �ت� �غ�ل�ال وق ��ت
ال�ح�ج��ر �ف�ي تعلم كيفية مونتاج
الفيديوهات والصور عبر البرامج
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال� �م ��وج ��ودة على
اإلن� �ت ��رن ��ت ،ب ��اإلض ��اف ��ة إ �ل��ى تعلم
ب��رام��ج ج��دي��دة ع � �ل�ى الكمبيوتر
اس�ت�ف��ادت وستستفيد منها في
المرحلة القادمة من حياتها.
وتحدثت أن�ه��ا ق��ام��ت باستغالل
وق � � �ت � � �ه� � ��ا ب� � � �ت � � ��وزي � � ��ع ال� � � �ط � � ��رود
ال�غ��ذائ�ي��ة ع� �ل�ى األس ��ر المتعففة
لمساعدتهم على تخفيف اآلث��ار
السلبية الناتجة عن أزمة كورونا،
وع �م �ل��ت ع � �ل�ى ج ��رد ل�ل�ك�ث�ي��ر من
األغ� � ��راض ال� �م ��وج ��ودة ل��دي �ه��ا في
المنزل،والتي لم تعد تستخدمها

ففكرت �ف�ي تصنيفها وتنظيفها
وم��ن ث��م تجميعها �ف�ي صناديق
ك��رت��ون�ي��ة وت��وزي �ع �ه��ا ع� �ل�ى بعض
األسر المحتاجة أو التبرع بها إلى
الجمعيات الخيرية،
ون� ��وه� ��ت م �ح��اس��ن ب �ح �ك��م أن �ه��ا
م�ت�ط��وع��ة ب�ه�ي�ئ��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر
اإلماراتي -مركز دبي أنها شاركت
�ف�ي ال�ع��دي��د م��ن ال �م �ب��ادرات منها
م � �ب� ��ادرة “ل �ب �ي��ه ي ��اوط ��ن”،ح� �ي ��ث
ك ��ان ��ت ق� ��ائ� ��دا ً ل��ف��ري��ق ت �ط��وع��ي
ت�� ��وزع�� ��وا �ف��ي م � ��را ك � ��ز ال� �ت� �س ��وق
المختلفة ضمن خطوط الدفاع
األو �ل�ى ،يقومون بتوعية مرتادي
ال � �م� ��را ك� ��ز وح� �ث� �ه ��م ع� � �ل�ى ات� �ب ��اع
اإلرش � � � ��ادات ال��وق��ائ �ي��ة،وال �ط��رق
ال�ص�ح�ي�ح��ة الس �ت �خ��دام األدوات
ال � ��وق � ��ائ� � �ي � ��ة،وت � ��وزي� � �ع� � �ه � ��ا ع � �ل�ى
ال �م �ت �س��وق �ي��ن،وال �ت��أ ك �ي��د عليهم
بضرورة التباعد االجتماعي وعدم
االزدح��ام،ك�م��ا تم إرش��اده��م بأخذ
التعليمات من الجهات الرسمية
ح �ص��راً،ه��ذا األم ��ر ك��ان ل��ه ص��دى
إ ي �ج��ا �ب�ي ك�ب�ي��ر ل ��دى المتسوقين
وأش �ع��ره��م ب��االه �ت �م��ام ال��رس�م��ي
بهم وبسالمتهم.
وتضيف المتطوعة:إن تجربتها
ه � � ��ذه ه�� ��ي واح � � � � ��دة م�� ��ن آالف
التجارب التي خاضها المواطن
اإلماراتي والتي أثبت من خاللها
أن ال�ش�ج��ر ال�ط�ي��ب دائ �م �ا ً ينتج
ث� �م ��را ً ط �ي �ب �اً ،ول �ي��س أج �م��ل من
ك �ل �م��ة س� �ي ��دي ص ��اح ��ب ال�س�م��و
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
(ال ت �ش �ل��ون ه� ��م)،ه� ��ذه ال�ج�م�ل��ة
أش �ع��رت �ن��ا ب��أم��ان أ ك �ث��ر وأع�ط�ت�ن��ا
ق��وة معنوية لالبتكار والتطوير
لمواجهة الصعاب.

التطوع عطاء بال حدود:

من جهته ،أ كد سلطان بوحميد،
طالب �ف�ي كلية التقنية العليا /

سلطان بو حميد
ق �س��م ال� �ج ��ودة  ،/أن ال �ب �ق��اء في
ال �م �ن��زل �ف�ي ظ��ل ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
،ر ب�م��ا ي��ؤدي إ �ل�ى ش�ع��ور البعض
بالملل والضجر من رتابة القيام
بنفس المهام القليلة يومياً .فمن
أبرز األشياء اإليجابية التي بدأت
ال�ت�ف�ك�ي��ر ب �ه��ا أن ال أس�ت�س�ل��م أو
أ كون متلقيا ً سلبياً ،يتابع األخبار
ون �س �ب��ة ع� ��دد اإلص ��اب ��ات،ف� �ك ��ان
ال �ح��ل ال��وح �ي��د ل �ل �خ��روج م��ن كل
ه ��ذا ه��و ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ألن��ه
ع�ط��اء ب�لا ح��دود،ط��ال �م��ا أن��ه وج��د
لخدمة المجتمع بكافة شرائحه
وفئاته.
وأوض � ��ح أن ��ه ش� ��ارك �ف�ي ال�ع��دي��د
م ��ن األن �ش �ط��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة وم��ن
ضمنها التطوع مع الهالل األحمر
اإلم��ارا �ت�ي،ع �ب��ر ت��وزي��ع الكمامات
وال� �ق� �ف ��ازات ع � �ل�ى ال�م�ت�س��وق�ي��ن،
وم �ب��ادرة “ت�ك��ات��ف وس��ان��د” ،كما
ت�ط��وع �ف�ي “ص �ح��ة” أب��و ظبي،من
خالل تسجيل بيانات المراجعين
وإرش� � ��اده� � ��م ل� �م� �ك ��ان إج � � ��راءات
ال� �ف� �ح ��وص ال� �ط� �ب� �ي ��ة،وم� �ب ��ادرات
نبض اإلمارات (المير الرمضاني)
ل �ت��وزي��ع ال� �م ��ؤن ال �غ��ذائ �ي��ة على
األس� ��ر ال �م �ت �ض��ررة م ��ن ف �ي��روس
كورونا.
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اإلجازة الصيفية استثمار لطاقة الطفل.

تحــويل جـــائحــة كــورونا لفرصة
تـطــويـر مـــواهــــب األطـــفــــــال..
تحقيق :شيمازا فواز

أيام قليلة وينتهي العام الدراسي وتبدأ اإلج��ازة الصيفية،ولكنه يأتي هذا العام وقد غابت عنه
الممارسات التي اعتادها األطفال في ظل الظروف المستجدة لبلدان العالم،والسؤال الذي
يطرح نفسه :كيف نستثمر الوقت مع الطفل لتنمية موهبته؟وهو ما حاولنا اإلجابة عنه خالل
التحقيق التالي:

مرا كز أطفال الشارقة:

بدا ي� � ��ة ،تحدث� � ��ت عائش� � ��ة
الكعبي ،مدير أطفال الشارقة
باإلنابة ،إن مؤسسة ربع قرن
لصناعة الق� � ��ادة والمبتكرين،
ش� � ��ريك مجتمع� � ��ي � �ف ��ي بناء
أجيال واعي� � ��ة ومؤثرة ،وذلك
م� � ��ن خ �ل ��ال برام� � ��ج ش� � ��املة

14

تقيمها على مدار العام حيث
صمم� � ��ت خصيص � � �ا ً لتك� � ��ون
مبتك� � ��رة وموا كب� � ��ة ل� � ��كل ما
هو جدي� � ��د في بناء ش� � ��خصية
األطف� � ��ال وتنمي� � ��ة مهاراتهم
ممن تتراوح أعمارهم ما بين
 6-12عاماً،من خالل المرا كز
التابع� � ��ة لهم والبال� � ��غ عددها
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 14مرك� � ��زا ً ع �ل� ��ى مس� � ��توى
مدينة الش� � ��ارقة والمنطقتين
الوسطى والشرقية.
وت���اب� �ع���ت ال� �ك� �ع� �ب ��ي ،ض �م��ن
اإلج� � � � � � � � � ��راءات االح � � �ت� � ��رازي� � ��ة
والوقائية في الدولة والرامية
إ �ل�ى مواجهة انتشار فيروس
ك��وف �ي��د ،-19واص �ل��ت أطفال

عائشة الشحي

بيان البورشيد

عائشة الكعبي

ال� �ش ��ارق ��ة ع �م �ل �ه��ا ع ��ن ب �ع��د،
وف ��ق ال �م �س��ارات المعتمدة
م��ن أهمها ،م �ب��ادرة “نصلكم
أ ي �ن �م��ا ك �ن �ت��م” ال �ت��ي تتضمن
ورش� �ا ً م�ف�ي��دة وم�م�ت�ع��ة يتم
ع ��رض� �ه ��ا ع� �ب ��ر األن� �س� �ت� �غ ��رام،
وأن �ش �ط��ة تعليمية وثقافية
وفنية وعلمية ،تثري معارف
األطفال وتطورها عبر برنامج
“مايكروسوفت تيمز” .ومن
ج �ه��ة أخ��رى،ت �س �ت �ع��د أط �ف��ال
الشارقة لتجهيز العديد من
البرامج الصيفية عن بعد،من
ورش وب� � ��رام� � ��ج ودورات
تدريبية خ�لال ش�ه��ري يوليو
وأغ� �س� �ط ��س ،ف� �ت ��رة ال�ع�ط�ل��ة
ال��دراس�ي��ة ،تساهم �ف�ي صقل
مواهبهم وا كتشاف قدراتهم.

بااللتحاق بالورش وال��دورات
ال � � �ت� � ��ي ت � �ن � �ظ � �م � �ه� ��ا أط� � �ف � ��ال
ال� � �ش � ��ارق � ��ة ع � ��ن ب� �ع���د م �ن �ه��ا
ورش ال � �ق� ��راءة،ال � �خ � �ط� ��اب� ��ة،
اإلل �ق��اء ،وال�ف�ن��ون ،والمسرح،
والموسيقى.

ك���ورون���ا،وج���دت���ه �ف�ي ال �ب��دا ي��ة
صعبا ً ولكن بمساعدة والدتها
وال � �ت� ��واص� ��ل م� ��ع م�ع�ل�م��ات�ه��ا
وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ص��دي �ق��ات �ه��ا
� �ف�ي ال� �ص� �ف ��وف اإلل��ك��ت��رون��ي��ة
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات ال �م��وج��ودة في
البوابة التعليمية أصبح سهال ً
وم �م �ت �ع �اً .ا ك�ت�س�ب��ت ال�ع��دي��د
م��ن المعلومات وال�م�ه��ارات
المختلفة كالبحث ،والتعلم
الذاتي .وعن بقائها في المنزل
تقول إنها قضته في ممارسة
هوايات مفيدة وممتعة مثل
اللعب مع إخوتها ،ومشاهدة
ال �ت �ل �ف��از ،وق � � ��راءة ال �ق �ص��ص،
وال� � � � ��رس� � � � ��م ،ت�� �ع�� �ل� ��م ص� �ن ��ع
الحلويات ،وأحيانا ً التواصل
م ��ع ص��دي �ق��ات �ه��ا إل �ك �ت��رون �ي �اً.
وت��اب �ع��ت أن �ه��ا ح��اف�ظ��ت على
ت� ��أدي� ��ة ال�� �ص�ل��اة �ف��ي وق��ت� �ه��ا،
وخ �ت �م��ت ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م في
رم�ض��ان ه��ذا ال�ع��ام .ووجهت
بيان رسالة ألحبائها األطفال
في كل مكان ،تفاءلوا بالخير
واستغلوا أوقاتكم بكل ماهو
م �ف �ي��د وب � � ��إذن هللا س �ت �ع��ود
الحياة أجمل مما كانت عليه.

هوايات ممتعة
ومفيدة:

وت � � �ق� � ��ول ال� �ط� �ف� �ل ��ة ع ��ائ� �ش ��ة
ال � � �ش � � �ح� � ��ي 10(،س� � �ن � ��وات):
أم �ت �ل��ك م � �ه� ��ارات وم ��واه ��ب
كثيرة وأس�ع��ى على تنميتها
�ف� ��ي ال � �ع � �ط � �ل� ��ة ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة،

أم � � ��ا ع � � �ل��ي ال � �ك � �ع � �ب� ��ي10( ،
س� �ن ��وات) :ي�ق�ض��ي وق �ت��ه في
م �م��ارس��ة ه ��وا ي ��ات م�ت�ن��وع��ة
مثل اللعب بكرة ال�ق��دم مع
إخ ��وت ��ه ،وم �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة
ع � � �ل��ى األج � � �ه� � ��زة ال� �م� �ت ��وف ��رة
ب��ال��م��ن��زل،و ي��ع��ش��ق ت �ص��و ي��ر
م� � �ق � ��اط � ��ع ال� � �ف� � �ي � ��دي � ��وه � ��ات
القصيرة على أح��د ال�ب��رام��ج،
واالستمتاع بقيام مسابقات
ت��رف �ي �ه �ي��ة ض �م��ن ج ��و أس ��ري
ج �م �ي��ل،ول��دي��ه م� �ه ��ارة إع���ادة
تركيب األشياء البسيطة وفي
ح��ال تعطلت بعض األجهزة
تكلفه أمه بإصالحها وأحيانا ً
ينجح في ذلك.
ب�ي��ان خ��ال��د ال�ب��ورش�ي��د ،طالبة
�ف�ي ال� �س ��ادس االب��ت��دا �ئ�ي ،من
م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن،ق��ال��ت إن
التعلم عن بعد،في ظل أزمة
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عائشة الجناحي

لنجعلها أ كثر متعة:

م��ن جانبها ت�ح��دث��ت الكاتبة
د.عائشة الجناحي فقالت ،إن
هذه األيام تعتبر أفضل وقت
لممارسة األطفال ووالديهم
األنشطة الرياضية البسيطة
وال�م�م�ت�ع��ة لتنمية ق��درات�ه��م
،وال � � ��ذي ي�ك�س�ب�ه��م ال �ش �ع��ور
ب�ط�ع��م اإلن��ج��از .وللمحافظة
ع � �ل�ى ص �ح��ة األب� �ن ��اء وت�ق��و ي��ة
ج� � �ه � ��از ال � �م � �ن� ��اع� ��ة الب � � ��د م��ن
ت �ع��رض �ه��م ألش��ع��ة ال�ش�م��س
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ش��رف��ة أو
ح��دي �ق��ة ال �م �ن��زل إن وج� �دَت
ويمكنهم قضاء وقت ممتع
ل باللعب في كرة القدم
س ٍّ
ُ
وم َ
أو ع � �ل�ى ال� ��دراج� ��ة ال �ه��وائ �ي��ة،
أو مشاركتهم ال��ورق�ي��ة مثل
(أونو ،والمنوبولي).
وأض ��اف ��ت إن اق �ت �ن��اء األف�ل�ام
ال��وث��ائ��ق��ي��ة واألل� � �ع � ��اب ذات
ف ��ائ ��دة ت �س��اع��د �ف�ي اس�ت�ث�م��ار
ال��وق��ت وت�ك�س�ب�ه��م م �ه��ارات
أخ��رى ككتابة القصة وتعلم
م � �ف� ��ردات وك� �ل� �م ��ات ج��دي��دة
باللغتين العربية واإلنكليزية

16

علي الكعبي

أميمة أبو الخير

،أو م� �ع ��اون ��ة األم � �ف�ي ط�ه��ي
األكالت البسيطة والسهلة.

م���ن األط � �ف� ��ال ��ف�ي ظ���ل ه��ذه
الجائحة والعمل بكل طاقاتنا
وإمكانياتنا لتنمية مهاراتهم
وقدراتهم اإلبداعية في العطلة
الصيفية  ،وربما يرى البعض
صعوبة في ذلك ولنتذكر كم
كنا نعاني ونشتكي من ضيق
ال��وق��ت وض �غ��وط��ات العمل
ال �ت��ي ت�س�ت�ن��زف�ن��ا وال تسمح
لنا بالوقت الكافي للجلوس
م��ع أب�ن��ائ�ن��ا وم��زاول��ة أنشطة
ترفيهية من خ�لال االنضمام
إ �ل�ى أنشطة ال �ق��راءة العائلية
�ف�ي ك��اف��ة ال�م�ج��االت :التاريخ،
ال� �ث� �ق ��اف ��ة ،ال � �ع � �ل� ��وم ،وح �ف��ظ
القرآن الكريم ،وفنون الرسم
والتلوين ،وقد تكون القراءة
أ ي �ض �ا ً ح��اف��زا ً ل�ه��م يشجعهم
ع � � � �ل� ��ى ك � � �ت� � ��اب� � ��ة ق� �ص� �ص� �ه ��م
ويومياتهم الخاصة.

وأش� � � � � ��ادت ع� ��ائ � �ش� ��ة ب �م �ن��ح
األط� � � �ف�� � ��ال ف � ��رص � ��ة إلج� � � ��راء
م �ك��ال �م��ات ال �ف �ي��دي��و (زووم،
أوس��ك��اي��ب) ل �ي �ت��واص �ل��وا مع
األه ��ل واألص��دق��اء فيشعروا
أن الذي تغير في زمن كورونا
هو طريقة التواصل ال أ كثر .
تنمية القدرات اإلبداعية:

ق��ال��ت د .أم �ي �م��ة أب� ��و ال�خ�ي��ر
إن��ه ل��م يخطر �ف�ي مخيلة أي
منا م��ا ح��دث �ف�ي العالم منذ
ان �ت �ش��ار ف �ي��روس ك��وف�ي��د 19
وال� ��ذي ف ��رض ع�ل�ي�ن��ا الحظر
ل�م��دة ت �ج��اوزت ال�ث�لاث��ة أشهر
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ت� �ك ��رار ال �ع��دي��د
م��ن ال �ك��وارث واألزم� ��ات عبر
ال� �ت ��اري ��خ ول �ط��ال �م��ا ال�ب�ش��ري��ة
م�س�ت�م��رة س �ي��واج��ه اإلن �س��ان
تحديات ومخاطر ،وعليه أن
ي��واج�ه�ه��ا و ي �ن��اض��ل م��ن أج��ل
البقاء فالحياة تستحق ذلك
وأ كثر.
وبينت أن الحرص على بهجة
الحياة وديمومتها مستمدة

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

وأ ك � � ��دت أب� ��و ال �خ �ي��ر ت �ض��اف��ر
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال��م��ؤس��س��ات
وال��ه��ي��ئ��ات ب ��ال ��دول ��ة لصقل
المهارات المعرفية لألطفال
عبر منصات إلكترونية بهدف
توفير ورش ودورات تدريبية

وت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب �ش �ك��ل م�ب�س��ط
وسهل للطفل .

تعزيز قيم االنتماء :

وح� ��ول ك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل مع
األط � �ف� ��ال �ف�ي ف� �ت ��رة ال�ص�ي��ف
وال �ع �ط �ل��ة ال ��دراس� �ي ��ة ت �ق��ول
د.باسمة العمري مستشارة
تربية وتعليم وشؤون أسرية،
إن ال �ص �ع��وب��ات وال �ت �ح��دي��ات
ستظهر سريعا ً وبقوة ،السيما
ف� �ي� �م ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��ال� �ج ��وان ��ب
العملية والتربوية والصحية
وال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة وال� �س� �ل ��وك� �ي ��ة
ل� �ل� �ت� �ع���ام���ل م� � ��ع األط� � �ف�� ��ال
.ول� �ك� �ن ��ي م �ت �ف��ائ �ل��ة وم��ؤم �ن��ة
أن ال� ��وال� ��دي� ��ن وال �م �ج �ت �م��ع
ب �ش �ك��ل ع� ��ام أص� �ب� �ح ��وا ع� �ل�ى

اط�لاع وتفهم لما نمر ب��ه وال
ينقصهم �ف�ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة إال
التعامل بالمزيد م��ن الصبر
والتفهم لتحفيز الصغار على
ق��ض��اء وق� ��ت م �م �ت��ع وم�ف�ي��د
�ف�ي ال �ب �ي��ت ،ي �س �ت �ث �م��رون ب��ه
طاقاتهم الكامنة والمهدورة
ب �ت��وظ �ي �ف �ه��ا ب� �ح ��ب وش �غ��ف
لممارسة هواياتهم وتنميتها
س���واء ب�ش�ك��ل ف���ردي أو من
خ � �ل ��ال م � �س� ��اع� ��دت � �ه� ��م ع � �ل�ى
ذل � ��ك ،وق���ال���ت :أق� �ت ��رح على
األه��ا �ل�ي إش ��راك أط�ف��ال�ه��م في
األع �م��ال المنزلية البسيطة
لتعزيز قيم االنتماء المنزلي
وال �ح �ي��اة ال�ت�ش��ارك�ي��ة وغ��رس
ق��ي��م ال� �ت� �ط ��وع ل��دي��ه��م،وم��ن
ال �م �م �ك��ن ت�ك�ل�ي�ف�ه��م ب��رع��اي��ة
ب �ع��ض ال �ن �ب��ات��ات أو زراع �ت �ه��ا

مما يعزز اإلح�س��اس بالبيئة
وال �ط �ب �ي �ع��ة ،وه � ��ذا ينعكس
إ ي � �ج� ��اب � �ي � �ا ً ع � � �ل��ى ت �ك��و ي �ن �ه��م
النفسي وش�ع��وره��م بالرضا
والسعادة ،مع ترك مساحة
ل�م�م��ارس��ة األل��ع��اب البحرية
�ف�ي ال �م �ن��زل وأن � ��واع ال��ري��اض��ة
المفضلة لديهم وتشجيعهم
على تركيب (ال�ب��ازل)ول�ع��ب
الشطرنج وغيرها مع مراعاة
ال �م��راح��ل ال �ع �م��ري��ة.وت��رى أن
ت� �ب���ادل ال � �ح� ��وار واألح� ��ادي� ��ث
وت �ش �ج �ي �ع �ه��م ع � �ل�ى ال� �ق ��راءة
وم� �ن���اق� �ش���ة ب� �ع���ض األم � � ��ور
بأساليب مبتكرة يعزز ثروتهم
ال �ل �غ��و ي��ة و ي �س��اع��ده��م على
تعزيز ثقتهم بالنفس والتميز
�ف�ي إل� �ق ��اء ال �ش �ع��ر وال �خ �ط��اب��ة
وفنون اللغة مستقبالً.
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أمنكم سعادتنا

بقلم :الدكتور /محمد مراد عبدالله

أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث

المخدرات أصبحت مشكلة عالمية تهدد المجتمعات واألسر في معظم دول العالم  ،حيث يبلغ
حجم تجارتها  800مليار دوالر سنويا ً .وهناك واحد من كل 20بالغا ً من سكان العالم تعاطى
المخدرات مرة واحدة على األقل حسب التقرير العالمي للمخدرات  2017الصادر من مكتب
األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

األسرة خط الدفاع األول لوقاية
األبن��اء م��ن مخاط��ر المخدرات
إن ان �خ �ف��اض م �ع��دالت أع�م��ار
المتعاطين م��ن س��ن  16إ �ل�ى
س ��ن  12أي ان��ت��ش��اره��ا ب�ي��ن
األح ��داث والمراهقين وصغار
ال �س��ن ي��زي��د م��ن نسبة القلق
وال � �خ� ��وف � �ف�ى أوس � � ��اط األس� ��ر
وأول �ي��اء األم��ور  ،وه��ذا يتطلب
مراجعة سريعة إلستراتيجيات
ح� �م ��اي ��ة األب� � �ن � ��اء م� ��ن م �خ��اط��ر
المخدرات وتعزيز دور األسرة
ب��اع�ت�ب��اره��ا خ��ط ال ��دف ��اع األول
ل ��وق ��اي ��ة األب � �ن� ��اء م� ��ن ال ��وق ��وع
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�ف�ي ب��راث��ن ال��م��خ��درات  ،وه��ذا
يتطلب تأهيل األس ��رة للقيام
ب� ��دوره� ��ا ال���وق���ا �ئ��ي م� ��ن خ�ل�ال
ب��رام��ج متنوعة ل��رف��ع كفاءتها
وم � �ه� ��ارات � �ه� ��ا ودرج � � � ��ة ال ��وع ��ي
ل��دي �ه��ا وت��دري �ب �ه��ا ع � �ل�ى أح ��دث
األس��ال �ي��ب ال�ت��ر ب��و ي��ة للتعامل
م ��ع األب� �ن ��اء وك ��ذل ��ك ت�ع��ري�ف�ه��ا
ب��إج��راءات التدخل السريع في
حالة ا كتشاف التعاطي لدى
األبناء والتنسيق مع الجهات
العالجية لضمان عدم تحولهم

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

م ��ن م�ت�ع��اط�ي��ن إ �ل��ى م��دم�ن�ي��ن
على المواد المخدرة.
إن نجاح استراتيجية “ األسرة
خ� ��ط ال� ��دف� ��اع األول ل �ح �م��اي��ة
األبناء من مخاطر المخدرات”
يعتمد على مدى قدرة األسرة
على ال�ق�ي��ام ب� ��األدوار المنوطة
بها بنجاح وه��ذه أدوار مهمة
ي��ج��ب أن ت� �ق ��وم ب��ه��ا األس � ��رة
ل��وق��اي��ة األب �ن��اء م��ن ال�م�خ��درات
واالن�ح��راف��ات السلوكية ومنها
مايلي :

 -1الدور الرقابي لألسرة :
م��ن أه��م األدوار ال�ت��ي يجب
أن ت�ق��وم بها األس ��رة الرقابة
على األب�ن��اء بأسلوب تربوي
غير مباشر بحيث ال يشعر
االب ��ن ب��أن��ه يخضع للمراقبة
األس � ��ري � ��ة ،وال � � �ح� � ��رص ع � �ل�ى
ت� �ع ��زي ��ز ال� �ث� �ق ��ة ل � ��دى األب� �ن ��اء
ومعرفة أصدقائهم عن قرب
أو األص� ��دق� ��اء االف �ت��راض �ي �ي��ن
عن بعد على شبكة اإلنترنت
ومعرفة سلوكياتهم .
 -2الحوار األسري الهادف :
ي �ج��ب أن ت �خ �ص��ص األس� ��رة
أوقاتا ً للتجمع األسري وطرح
م��وض��وع��ات ه ��ادف ��ة ل�ل�ح��وار
األس � � ��ري ب �م �ش��ارك��ة األب� �ن ��اء
لمناقشة موضوعات متعلقة

ب��ال �م �خ��درات واالس �ت �م��اع إ �ل�ى
آرائ �ه��م واتجاهاتهم وتقديم
النصح واإلرشاد ونشر الوعي
لديهم بأسلوب يتناسب مع
أعمارهم.
 -3القدوة الحسنة :
يجب على األس��رة أن تتحلى
بالقيم وال �م �ب��ادئ األخالقية
وال ��دي� �ن� �ي ��ة وع� � ��دم م �م��ارس��ة
أ ي��ة س�ل��وك�ي��ات خ��اط�ئ��ة أم��ام
األبناء  ،كالتدخين أو التلفظ
بكلمات نابية وغير أخالقية
ألن األبناء يعتبرون الوالدين
ق � ��دوة ل �ه��م و ي �ق �ل��دون �ه��م في
ت��ص��رف��ات��ه��م وس �ل��وك �ي��ات �ه��م
وال�ت��أ ك�ي��د على أهمية غرس
القيم والعادات الحميدة فى
نفوسهم .

 -4عدم التمييز في معاملة
األبناء:
ي� �ج���ب ع� � �ل��ى األس� � � � ��رة ع���دم
ال �ت �م �ي �ي��ز � �ف�ي ال� �ت� �ع ��ام ��ل م��ع
األبناء وتفضيل أحدهم على
اآلخ � ��ر وااله� �ت� �م ��ام ب �ه��م على
قدر المساواة  ،وجعل البيئة
األس� ��ري� ��ة ج���اذب���ة وإ ي �ج��اب �ي��ة
للتخفيف من أث��ر الخالفات
وال�م�ش��اك��ل ال�ت��ي ق��د تحدث
ب �ي��ن األب � �ن� ��اء ن �ت �ي �ج��ة ال �غ �ي��رة
أو ال� �ش� �ع ��ور ب ��اإله� �م ��ال م��ن
الوالدين مما يضطر البعض
م��ن��ه��م ل� �ل� �ج ��وء إ �ل� ��ى آخ ��ري ��ن
خ��ارج ن�ط��اق األس ��رة لتأمين
حاجاتم الوجدانية والعاطفية
المفقودة دون معرفة األسرة
مما قد ي��ؤدي إ �ل�ى انحرافات
س� �ل ��وك� �ي ��ة ي � �ع� ��اق� ��ب ع �ل �ي �ه��ا
القانون.
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 -5قواعد االنضباط األسري:
ضرورة وضع ضوابط واضحة
ل�ل�أب� �ن ��اء � �ف�ي م �ح �ي��ط األس � ��رة
والمتعلقة ب��أوق��ات الدراسة
وأوق � � � ��ات ال� �ل� �ع ��ب وأوق � � ��ات
الخروج والعودة إلى المنزل
وعدم السماح لهم بالمبيت
خ��ارج المنزل م��ع األص��دق��اء
 ،واس� �ت� �خ ��دام م��ب��دأ ال��ث��واب
وال �ع �ق��اب �ف�ي ح��ال��ة مخالفة
التعليمات األسرية.
 -6األن � �ش � �ط� ��ة وال � �ب� ��رام� ��ج
األسرية:
العمل على استغالل طاقات
األب� �ن ��اء ال �ك��ام �ن��ة وا ك �ت �ش��اف
ق��درات�ه��م وم��واه�ب�ه��م ووض��ع
ال �خ �ط��ط وال� �ب ��رام ��ج ل�ش�غ��ل
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أوقات فراغهم فيما ينفعهم
وم �ش��ارك �ت �ه��م �ف�ي األن �ش �ط��ة
خ� � � � ��ارج ال� � �م� � �ن � ��زل ل� �ض� �م ��ان
ابتعادهم عن رفقاء السوء.

ال� � ��وع� � ��ي ل� ��دي � �ه� ��ا ب��م��خ��اط��ر

 -7عدم القسوة في التعامل:

أن��واع�ه��ا وأس��ال�ي��ب تعاطيها

يجب أن تتبع األسرة األساليب
التربوية في التعامل مع األبناء
بعيدا ً عن القسوة المفرطة في
ح��ال��ة ت��ورط �ه��م �ف�ي سلوكيات
منحرفة ومساعدتهم في حل
مشكالتهم وااله�ت�م��ام بإعادة
الثقة لديهم خاصة إذا كانت
السلوكيات متعلقة بتعاطي
ال �م �خ��درات  ،وع� ��دم وصفهم
ب ��أن� �ه ��م وص� �م ��ة ع � ��ار ل�ل�أس ��رة
واعتبارهم مرضى يستحقون
العالج .
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 -8الوعي األسري:
الب��د ل�لأس��رة أن تهتم برفع
ال �م �خ��درات وال �ت �ع��رف على
وأع� � � ��راض � � � �ه� � � ��ا م� � � ��ن خ �ل��ال
ال � �م � �ش� ��ارك� ��ة �ف��ي ال � � � ��دورات
ال� �ت� �ث� �ق� �ي� �ف� �ي ��ة وال � �ح � �م�ل��ات

ال� �ت ��وع ��و ي ��ة ال� �ت���ي ت�ن�ظ�م�ه��ا
ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة لضمان

االك � � �ت � � �ش� � ��اف ال � �م � �ب � �ك� ��ر �ف�ي

ح ��ال ��ة ت �ع��اط��ي أح� ��د األب� �ن ��اء

وات �ب��اع اإلج� ��راءات الرسمية
ل � �ل � �ت� ��واص� ��ل م�� ��ع ال� �ج� �ه ��ات

المعنية بالعالج.

الخالصة :
لضمان قيام األسرة بدورها بشكل فاعل لحماية األبناء من مخاطر المخدرات نوصي
بأهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بتنمية المجتمع س��واء مؤسسات
اتحادية أو هيئات محلية أو جمعيات ذات النفع العام لوضع إستراتيجيات وخطط
وبرامج لتمكين األسرة في الجوانب المتعلقة باألدوار التي يجب عليها القيام بها
لحماية األب�ن��اء من مخاطر المخدرات  ،وإع��داد األدل��ة اإلرش��ادي��ة لألسرة الخاصة
ب��اإلج��راءات الوقائية واالكتشاف المبكر لحاالت التعاطي وكيفية التعامل معها
وتنظيم دورات تخصصية لألسر إلكسابها المهارات الوقائية وأساليب التعامل مع
األبناء لتعزيز الثقة وغرس قيم ومهارات التحصين الذاتي لديهم .
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بأقالمهم

استشراف مستقبل التعليم
عن بعد في الخليج والمنطقة
العربية
د .سعيد خلفان الظاهري

مدير مركز الدراسات المستقبلية ،جامعة دبي
sdhaheri@ud.ac.ae

مالحظة :تم نشر هذا المقال في موقع مجلة هارفرد بيزنس ريفيو العربية في شهر يونيو  ،2020و ُيعاد نشره (بعد
اختصاره) في مجلة الوعي االجتماعي بموافقة من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو العربية.

هناك إجماع بأن العالم سيتغير بعد جائحة كوفيد19-
ال �ت��ي ج ��اءت ب�م�ث��اب��ة اخ�ت�ب��ار ل �م��دى ق ��درة ال�ح�ك��وم��ات
وجاهزيتها ومرونتها لالستجابة لمثل ه��ذه األزم��ات.
والتعليم أحد أهم القطاعات التي شهدت تغيرا ً كبيرا ً
خ�لال ه��ذه الجائحة ال�ت��ي س��رع��ت �ف�ي االن�ت�ق��ال لنمط
التعليم عن بعد كاستجابة ضرورية الستمرار العملية
التعليمية خالل هذه األزمة .وتشير اإلحصاءات ألي ما
يقارب من  2.5مليون طالب في أمريكا في عام 2019
يتعلمون عن بعد (ما يعادل  %4 – 3من مجموع طلبة
ال �م��دارس) وأن ه��ذا ال �ع��دد �ف�ي ازدي� ��اد س�ن��وي�ا ً حسب
معهد األب �ح��اث ال��وط�ن��ي للتعلم م��ن ال�م�ن��زل www.
 .nheri.orgوتشير األبحاث إلى إن التعليم االفتراضي

سنركز في هذا المقال على التعليم
للمراحل االب�ت��دائ�ي��ة والمتوسطة
وال� �ث ��ان ��وي ��ة .ول�ل�إج ��اب ��ة ع � �ل�ى ه��ذه
التساؤالت نود أن نعرف أوال ً من
نُعلم وكيف نُعلم وما هو الغرض
ال��ذي نعلم طالبنا من أجله؟ من
ال� ��واض� ��ح أن م�ل�ام ��ح ط �ل �ب��ة ه��ذا
ال�ج�ي��ل ال ��ذي ي �ع��رف ب�ج�ي��ل “زد”
(ال ��ذي ��ن ول � ��دوا �ف�ي ال�ت�س�ع�ي�ن��ات)
وج�ي��ل “أل �ف��ا” (ال��ذي��ن ول ��دوا بعد
ع��ام (2010ه ��م م��ن ال��ذي��ن ت� َر ب��وا
ونشؤوا على استخدام التقنيات
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أ كثر فاعلية في االحتفاظ بالمعلومات مقارنة بالتعليم
الصفي ،حيث ان نسبة االحتفاظ بالمعلومات تصل
ب�ي��ن � %60-25ف�ي ال�م�ت��وس��ط �ف�ي التعليم االف�ت��راض��ي
مقارنة ب  %10-8في التعليم الصفي .وساهم التحول
الرقمي وم �ب��ادرات الحكومة اإللكترونية �ف�ي جاهزية
دول الخليج لالنتقال للتعليم ع��ن بعد ال��ذي أثبت
ن�ج��اح��ه وف��اع�ل�ي�ت��ه الس �ت �م��رار ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية في
ه��ذه ال�ظ��روف .ه��ذا االنتقال للتعليم عن بعد يتطلب
التعاون والتشارك بين الحكومة متمثلة في وزارات
التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية وم��زودي
خدمات اإلنترنت والمنصات التعليمية الرقمية لتقديم
منظومة متكاملة للتعليم عن بعد تعالج التحديات.

الحديثة ويفضلون التشارك مع
بعض لحل المشكالت ومهتمون
ب��ال�ق�ض��اي��ا االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة.
ول� ��ذل� ��ك الب� � ��د أن ت� �ت� �ط ��ور ط ��رق
ووسائل التعليم ومناهج التعليم
ع��ن م��ا ك��ان��ت عليه س��اب�ق�ا ً حتى
تتناسب م��ع توقعات وتطلعات
هذا الجيل.

ب�ن�ي��ة رق�م�ي��ة وم �ن �ص��ات تعلم
متطورة
تعتبر البنية ال��رق�م�ي��ة المتطورة

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

ومنصات التعلم عامال ً رئيسيا ً في
التعليم عند بعد .هذه المنصات
ت �س �ت �خ��دم ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة
لتوفير المادة العلمية والوصول
إليها من خالل التعليم عن بعد،
وت�س�م��ح ب�ن��وع م��ن ال�ت�ف��اع��ل بين
الطالب والمعلم والمادة العلمية.
وهناك نماذج رائ��دة في منطقتنا
الخليجية في تطوير هذه المنصات
م �ث��ل م �ن �ص��ة “م� ��درس� ��ة» www.
 madrasa.orgوه� � ��ي م�ن�ص��ة
تعليمية إلكترونية ت��وف��ر دروس �ا ً

ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��ر ب �ي��ة م �ج��ان �ا ً �ف�ي ك��اف��ة
مواد العلوم والرياضيات .ومنصة
“ع��ي��ن” ب��واب��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال��وط�ن�ي��ة
�ف�ي المملكة ال�ع��ر ب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
 www.ien.edu.saومنصة إدراك
 www.edraak.orgوه��ي منصة
إلكترونية عربية للتعلم المدرسي
والتعلم المستمر .هذه المنصات
وغيرها ستشهد ت�ط��ورا ً كبيرا ً في
المستقبل.

ال � ��ذك � ��اء االص� �ط� �ن ��اع ��ي ي�ع�ي��د
تصور التعليم عن بعد
مع التطورات التقنية المتسارعة
والتوجه لتحسين ج��ودة التعليم
ع��ن بعد سنشهد تغيرا ً كبيرا ً في
ه ��ذا ال �م �ج��ال م��ن خ�ل�ال االب�ت�ع��اد
عن تكرار تجربة التعلم السلبية
ال� �ت ��ي ي��ق��وده��ا ال �م �ع �ل��م ك� ُ�م�ل�ق��ن
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات إ �ل ��ى ت �ج��ر ب��ة ت�ع�ل��م
ي �ق��وده��ا ال �ط��ال��ب ن�ف�س��ه يتفاعل
فيها مع منظومة تعلم مترابطة
قادرة على أن:
• تمكّن الطالب من خلق روابط
وعالقات مع زمالئه
•ت� ��وف� ��ر ت� � ��وازن � � �ا ً ب� �ي ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م
التزامني أو المباشر (في وجود
ال �م �ع �ل��م وال �ط �ل �ب��ة اآلخ���ري���ن)
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت��زام�ن��ي أو ال��ذا �ت�ي
ال��ذي يقوم به الطالب بنفسه
حسب وقته
•ت��وف��ر ط ��رق� �ا ً ل�ت�ق�ي�ي��م ال �ط��ال��ب
ل �ي��س ب� �ن ��اء ع � �ل�ى االخ� �ت� �ب ��ارات
ال � �ت� ��ي ت� �ق� �ي ��س م� � ��دى ق ��درت ��ه
ع � � �ل��ى اس� � �ت � ��رج � ��اع ال� �ح� �ق ��ائ ��ق
والمعلومات بل على مقدرته
�ف�ي تطبيق وع ��رض المفاهيم
التي تعلمها
•تسمح بتوفير وق��ت للطالب

ل� �ق� �ض ��اء وق� � ��ت م� ��ع ال �ع��ائ �ل��ة
ول�ل�ع��ب وم �م��ارس��ة م��ا ي��رغ��ب
فيه من هوايات.
هذا التوجه لالنتقال للتعليم عن
ب�ع��د ي�ق��ودن��ا للتفكير �ف�ي ال�غ��رض
الذي نعلم طالبنا من أجله ،والذي
ي�ت�م�ث��ل �ف�ي ا ك �س��اب �ه��م ال �م �ه��ارات
ال�ح�ي��ات�ي��ة ال�م�ط�ل��وب��ة للمستقبل،
ال�ت��ي ت��رك��ز على ال�م��رون��ة وال�ق��درة
ع � �ل�ى م ��واج� �ه ��ة األزم� � � ��ات وال �ت��ي
ت � ��م ت �ص �ن �ي �ف �ه��ا م � ��ن ال� �م� �ن� �ت ��دى
االق� �ت� �ص ��ادي ال �ع��ال �م��ي ب �م �ه��ارات
ال�ت�ع�ل��م االج �ت �م��اع��ي وال�ع��اط�ف��ي.
وهذه المهارات تتمثل في اإلبداع
وال�ت�ف�ك�ي��ر ال �ن �ق��دي وال� �ق ��درة على
حل المشكالت والذكاء العاطفي
واالجتماعي والتعلم مدى الحياة.
م��ن ال� �ض ��روري أن ن �ض��ع خ�ط�ط�ا ً
إلدماج تعلم هذه المهارات ضمن
مناهج التعليم ابتداء من المرحلة
المتوسطة ونعمل على تنفيذها
ون �ق �ي��س م � ��دى ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ل��دى
الطالب.

التعليم ع��ن ب�ع��د :إمكانيات
ومميزات
هذه اإلمكانيات والمميزات التي
يوفرها التعليم عن بعد من مرونة
في أوقات التعلم وامكانية التعلم
من أي مكان ،والمزايا األخرى مثل
انخفاض رس��وم التعليم عن بعد
مقارنة بالرسوم المدرسية وتوفير
وق��ت التنقل م��ن وإ �ل�ى المدرسة
وتوفير كلفة المواصالت وتقليل
االن �ب �ع��اث��ات ال �ك��ر ب��ون �ي��ة ،س�ت��وف��ر
خيارا ً لبعض أهالي الطلبة للجوء
للتعليم عن بعد ،وسيفرض على
الحكومات وم��ؤس�س��ات التعليم
ال�ع��ام وال�خ��اص توفير ه��ذا الخيار
في الظروف الطبيعية لمن يرغب
من الطالب .وب��دأت وزارة التربية

وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م �ف��ي دول � � ��ة اإلم � � � ��ارات
اعتماد وتطبيق التعليم الهجين
ال��ذي يجمع بين التعليم الصفي
والتعليم عن بعد ،وسيبدأ تطبيقه
�ف�ي ال� �م ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة بنسبة
 30%للتعليم ع��ن ب�ع��د و70%
للتعليم الصفي م��ن ب��دا ي��ة العام
الدراسي القادم.

إع � ��ادة ت �ع��ري��ف دور ال�م�ع�ل��م
ودور األسرة

ت �ش �ي��ر ال� �ت ��وج� �ه ��ات إل� ��ى أن دور
المعلم سيتغير ،بدال ً من أن يكون
ُمل ّقن ومقدم المعلومات إلى دور
الموجه لعملية التعلم للطالب.
هذا باإلضافة إلى ظهور أدوار جديدة
مثل م�ط��ور المحتوى الرقمي أو
إخ�ص��ا �ئ�ي التعلم ال��رق�م��ي وغيرها
م��ن األدوار .وه��ذا يتطلب تأهيل
المعلم ب�م�ه��ارات خاصة ليتمكن
من قيادة عملية التعليم عن بعد.
ونشير هنا إلى تجربة متميزة من
دول��ة اإلم ��ارات تمثلت �ف�ي مبادرة
جامعة حمدان بن محمد الذكية
لتوفير برنامج ت��دري��ب افتراضي
م �ج��ا �ن�ي ت��م م��ن خ�لال��ه ت��أه �ي��ل ما
يقارب من  67,000معلم.
وسيفرض نمط التعليم عن بعد
على أهالي الطلبة دورا ً متناميا ً كـ
“معلمين” في مساعدة أطفالهم
خالل فترة التعلم عن بعد لضمان
ج� ��ودة ه ��ذا ال�ن�م��ط م��ن التعليم،
خ ��اص ��ة �ف�ي ال �م��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة
م��ن س��ن  10 – 6س�ن��وات .وه��ذا
سيكون تحديا ً لبعض األهالي في
تخصيص الوقت الكافي لمتابعة
ت�ع�ل��م أط �ف��ال �ه��م خ��اص��ة ف�ي�م��ا لو
ك��ان األب� ��وان ي�ع�م�لان �ف�ي وظ��ائ��ف
قد تشغلهم من التفرغ لمتابعة
أطفالهم خالل مرحلة التعلم عن
بعد.
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وجهات نظر

االحتواء بقيمة
احل�ضور
بقلم :أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

كلمات معربة وعبارة ُمطمئنة هي زادنا اليوم ،جتعل النف�س يف اطمئنان
و�سالم مهما كانت الأحداث احلياتية التي منر بها.
ً
جميعا قالها �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن
}ال ت�شلون هم{ هي ر�سالة لنا
زايد �آل نهيان حفظه اهلل.
ن�ع��م ال�م�ش��اع��ر واالح� �ت ��واء هي
أه� ��م ل �غ��ة ح �ي��ات �ي��ة ،ف��ال�م�ع�ن��ى
التحليلي النفسي هو :الحماية
وال��رع��اي��ة وال�ع�ط��ف ،واالح �ت��واء
درج� ��ة ع��ال �ي��ة ج � ��داً ..ف �ه��و سيد
الحب بكل لغاته ،ألنه األشمل.

حيث تجعل اإلنسان يتعاطف
م��ع اآلخ ��ر ،وتدفعه لإلحساس
ب� � ��ه ،واإلح � � �س� � ��ان إل � �ي� ��ه وح ��ب
الخير ل��ه .واالح�ت��واء كلمة :تبدأ
باالحتواء الفكري :نعتاد الكالم
وال�ت�ع�ب�ي��ر وال �م �ح��اك��اة العقلية
السليمة.

أرواحنا اآلن تحتاجه في األسرة،
في المدرسة ،في العمل في كل
تفاصيل اليوم ومع من نكون.

ال �ح �ي��اة ال� �ي ��وم :ت��دع��و اإلن �س��ان
للتفكير في استحضار موجبات
حياته.

االحتواء هو قيمة الحضور

ه��ي رس��ال��ة االح �ت��واء �ف�ي جميع
عالقاتنا أبدأ بها:
ف��ن االح� �ت ��واء م��وج��ز ل �ك��ل ف��رد
�ف��ي ال� �م� �ج� �ت� �م ��ع ،م � ��ن ي �ع �م��ل
بالحب واالحتواء ينجز بأفضل
المستويات ،واالح �ت��واء يرتبط
بالرحمة ،والتي هي رقة القلب
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األجيال الحالية تحتاج للعودة
إل��ى اإلي� �م ��ان ب �ه��ذه ال�م�ف��اه�ي��م.
تتزاحم األفكار في البيت والحياة
التي تفرض شروطها علينا ،ال
يمكن إنجاز الفكرة دون خيال،
وينجز في العقل ثم ُيحول على
ال��ورق ،هذه عالقة بنائية حيث
العملية التخيلية األو �ل�ى تمنح
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اإلن� �س ��ان ال �ط��اق��ة وه� ��ي ط��اق��ة
مضافة للخصوصية اإلبداعية
ب��ط��اق��ة ال � �ح� ��ب ،ه � ��ذه ال �ط��اق��ة
ال �م �ح �ب �ب��ة ت��ت��ح��ول إ �ل ��ى ش�ك��ل
إيجابي تولد ترا كما ً معرفيا ً لدى
ال��رؤ ي��ة البصرية ،حينما تتسع
وت�ت��را ك��م م��ع ال��زم��ن م��ن خالل
ال �ت �ع �ل �ي��م ،ه� ��ذه ت �ش �ك��ل دع �م �ا ً
ع�ل�م�ي�ا ً للمعرفة اإلن�س��ان�ي��ة في
ال�لاش �ع��ور ،نحن نمتلك طاقة
تخزينية وعندما تمتزج بالعلم
ت �ت �ح��ول إ �ل ��ى ط ��اق ��ة .االح� �ت ��واء
ال�ف�ك��ري ي�ح�ت��اج قيمة مضافة
من الفهم لآلخرين وأن نتحمل
بعضنا ال�ب�ع��ض ،فالتناقضات
تمنح الحياة حضوراً ،واالحتواء
أن ن� �ص���ل ل�ل�أف� �ض���ل ح �ي �ن �م��ا
ن �ف �ك��ر � �ف�ي اآلخ� � ��ر ون� � ��رى خ� �ل�ل�اً.

ل�ن�ص��ل ل�لإن �س��ان ال�م�ع��ر �ف�ي ذي
اإلرث النوعي نتيجة التجارب
وال� �خ� �ب ��رات ال �م �ت��را ك �م��ة ال �ت��ي
ت��ؤدي إ �ل�ى إث ��راء حياته معرفيا ً
لمواجهة الصعاب.
أول درجة في االحتواء الفكري:
االس �ت �م��اع وت �ق��دي��م النصيحة
بعيدة عن اللوم مكون أساسي
لالحتواء الفكري .اآلن االحتواء
في المشاعر :من أهم الحاجات
اإلنسانية لينمو الفرد ويتعلم
وي�ت�ف��اع��ل بشكل م �ت��وازن مع
أق� ��ران� ��ه ،إن� ��ه م ��ن ُي� �غ ��ذي فيك
رغ �ب��ة ال �ح �ي��اة وج �م��ال �ه��ا .أض��ف
ن �ك �ه��ة ال� �ع ��اط� �ف ��ة � �ف�ي ك�ل�ام ��ك،
ف��ال �م �ه��ارة ال�ع��اط�ف�ي��ة ض��روري��ة
للحصول على عالقات وثيقة،
ح �ي��ث ت �خ �ف��ف م ��ن ال �م �ش��اع��ر
السلبية بجرعات من الكلمات
ال �ت��ي تخلق األل �ف��ة وال�م�ش��اع��ر
اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ال �ت �ع �ب �ي��ري��ة .وه� ��ذا
يفسر جزءا ً من طبيعة اإلنسان
وتكيفه مع اآلخر .وفهم أعمق
ل �ل �ح �ي��اة ف �ه��ي ض � � ��رورة م�ه�م��ة
ل��رف��ع م�ع��دل التأهيل ال��روح��ي
وال�ع�ق� �ل�ي لنعيش اح �ت��واء لغة
العقل ورغبة العواطف.

ك� �ي ��ف أع � �ب� ��ر ع� ��ن م� �ش ��اع ��ري:
االح�� � �ت� � ��واء س� �ب ��ب ن � �ج� ��اح ك��ل
ال � �ع �ل�اق� ��ات ب � � ��دفء ال �ع��اط �ف��ة
وال��ذي يمده بالعالقة ويعمل
على سد الثغرات التي يتسلل
م� �ن� �ه ��ا أي خ � �ل� ��ل .والب� � � ��د م��ن
ال�ت�ح�ك��م ب��ال�ش�ع��ور وال�س�ي�ط��رة
عليه ،لنعش الشعور بالطريقة
الصحيحة وبأبعاده المختلفة،
عندما نعيش حالة األل��م :ع ّبر
ع�ن��ه وأخ ��رج الشحنة السلبية
وال تهرب منها أو تخفِها .نعم
بلغة التعبير عن المشاعر نجد
أن التأثير النفسي واالجتماعي
المباشر لحياتنا وأفكارنا تكون
م��ري �ح��ة ل ��درج ��ة أن� �ه ��ا ت�ع�ط�ي�ن��ا
والتتوقع أن تكون اإلحباطات
أح �ي��ان �ا ً ه��ي ع��ام��ل ت��راج��ع ألي
أداء ي �م �ك��ن أن ي �خ �ف��ف م��ن
ت��وات��ر وان�س�ج��ام جميع أفكارنا
وم� �ح� �ب� �ت� �ن ��ا ال� � �ص � ��ادق � ��ة ت� �ج ��اه
اآلخرين .الشخص الذي يعطي
المحبة واأللفة بذاتها هو معيار
يجب أن يتمسك به اآلخ��رون،
ل�ك��ي ت �ك��ون خ �ط��وة أو �ل��ى تجاه
فهمنا لهذه العالقات اإلنسانية
لتنعكس أوال ً علينا وعلى أسرنا

�ف�ي ال �ج��ان��ب اآلخ� ��ر ،ألن ��ه إذا لم
ي�ك��ن اإلن �س��ان م�ح�ب�ا ً ل��ن يكون
سعيدا ً في عالقاته.
إذا ً فمشاعرنا تحيا ط��وي�لا ً ،إن
ال �م �ج��ال ال ��واس ��ع ل�ت�ج� �ل�ي ه��ذه
المشاعر يسمح بالتحدث عن
الجوانب المتعددة التي تؤديها
�ف�ي النشاط النفسي اإلنساني،
ف� �ه���ي ق� � � � ��ادرة ع� � �ل��ى ت �ن �ش �ي��ط
طاقاتنا أو إضعافها وعلى إذكاء
الحيوية في نفوسنا أو زوالها.
ن�ع��م ال�م�ش��اع��ر واالح� �ت ��واء هما
ك ��ل االه� �ت� �م ��ام �ف�ي اح �ت �ي��اج��ات �ن��ا
المختلفة ...لنبدأ بفن الترميم
لكل أوجاعنا اليوم..
ال � �ب � �ي� ��ت ي� �ح� �ي ��ا ب � ��أم � ��ان ب �ل �غ��ة
االح �ت��واء ..م��ن يحتوينا بعينيه
ليطمئن ع�ل�ي�ن��ا ..م��ن يحتوينا
بروح دافئة يشفينا..
وع�ن��دم��ا ن�ح�ت��وي أنفسنا فهذا
جزء من االحتواء لآلخر ..احتواء
المعلم يبني األج�ي��ال ..احتواء
الطبيب المنقذ للحياة..
وك ��ل االن �ح �ن��اء ل�ل�أرض الطيبة
الكريمة التي تحتوينا.
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ال تناق�ضـات فـــي
الفريو�س
بقلم الدكتور :عادل سعيد سجواني
أخصائي طب األسرة

يصيب ف �ي��روس ك��ورون��ا المستجد ماليين األش �خ��اص عالميا ً متسببا ً ب�م��رض في
الجهاز التنفسي تمت تسميته بمرض كوفيد 19،ولربما كان التصدي لإلشاعات
والتناقضات حول المرض وط��رق انتشاره وعالجاته ط��وال الفترة السابقة أم��را ً في
غاية األهمية.

26

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

ق ��د ي �ع �ت �ق��د ال �ب �ع��ض أن ف �ت��رة
كورونا كانت مليئة بالتناقضات
من ناحية المعلومات الطبية
وال���واق���ع أن م ��ا ي� ��راه ال�ب�ع��ض
تناقضات هو أحد أمرين:
الفيروس مستجد أي أنه جديد
�ف�ي ال �س��اح��ة ال �ط �ب �ي��ة وص�ح�ي��ح
أنه قد مرت فيروسات كورونا
س� ��اب � �ق� ��ة � �ف ��ي ب � �ع� ��ض ال� � � ��دول
ل �ك��ن ل ��م ي �س �ب��ق ل �ل �ب �ش��ري��ة أن
ت �ع��ام �ل��ت م ��ع ه� ��ذا ال �ف �ي��روس
ت �ح��دي��دا ً �ف�ي ال �س��اب��ق وب��ال�ت��ا �ل�ي
م �ن��ذ ب ��دء ا ك �ت �ش��اف ال �ف �ي��روس
ب � ��دأ ال��ع��ل��م��اء وال� �ب ��اح� �ث ��ون �ف�ي
دراس� ��ات مستفيضة لمعرفة
م� ��اه � �ي� ��ة ال� � �ف� � �ي � ��روس وط� � ��رق
ان�ت�ش��اره وع�لاج��ه ،وم�ن��ذ حينها
ي�ت��م ا ك �ت �ش��اف ح�ق��ائ��ق ج��دي��دة
ح��ول ال �م��رض بشكل مستمر

وب��ال �ت��ا �ل�ي ال ي��وج��د ت �ن��اق��ض في
ال �م �ع �ل��وم��ات ح���ول ال �ف �ي��روس
وإنما ا كتشافات جديدة ،وكلما
ط�� ��ال ال� ��وق� ��ت وك � �ب� ��رت ع�ي�ن��ة
الفحص وال�م��دة تعلمنا أم��ورا ً
ج��دي��دة ح��ول ال �ف �ي��روسَ { ،و َم ��ا
من العِ ْلمِ إال َقليال ً}
أ ْوتِيت ُْم َ
وم� �م ��ا ي �ع �ت �ق��ده ال �ب �ع��ض ب��أن��ه
تناقضات هو في الواقع بفعل
االستماع لغير المختصين في
المجال الطبي ،فعندما يستمع
ال �ش �خ��ص ل�ب�ع��ض المهتمين
بوسائل ال�ت��واص��ل االجتماعي
م��ن غ�ي��ر المختصين وم��ن ثم
يسمع المعلومة من الشخص
ال �م �خ �ت��ص س �ي �ع �ت �ق��د ب��وج��ود
اخ � �ت �ل�اف� ��ات �ف��ي ال��م��ع��ل��وم��ات
ألن ال�م�خ�ت��ص م �ث�لا ً ي �ق��ول إن
ال�م��دخ��ن أ ك�ث��ر ع��رض��ة لإلصابة

ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا وأ ي �ض �ا ً أ كثر
ع��رض��ة لمضاعفات ال�ف�ي��روس
بينما غير المختص ق��د ينقل
خ �ل�اف ذل� ��ك ف �ي �ب��دأ ال�ش�خ��ص
في االعتقاد بوجود تناقض في
ال�م�ع�ل��وم��ات وال��واق��ع أن��ه أخ��ذ
المعلومة م��ن األش�خ��اص غير
المختصين.
فترة فيروس كورونا كوفيد19
ج �ع �ل��ت غ �ي��ر األط� �ب���اء ي��ق��رأ في
ال �م �ج��ال ال �ط �ب��ي وه� �ن ��اك لغة
خاصة بالطب والبحث العلمي
ال يفهمها غير المختص ولذلك
ق��د ي�ع�ت�ق��د ال �ب �ع��ض ب ��أن ال�ج��و
ال �ط �ب��ي م �ت �ن��اق��ض �ف�ي م��اه �ي��ة
الفيروس وال��واق��ع أن��ه ال توجد
تناقضات إال في عقل الشخص
نفسه.
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اسس تربوية

الوع��ي االجتماعي
وجتاوز ازم��ة كورونا
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

إن الدور الذي يلعبه أفراد المجتمع في مساندة الجهود التي تقوم بها السلطات
األمنية والصحية في األزمة التي يواجهها العالم أجمع هو دور محوري وأساسي في
عملية مواجهة األزمة ،فصحة الفرد وأمنه وأمانه هما الهدف األسمى ألي مجتمع
متحضر ،وجهود الفرد والتزامه في االستجابة لنداءات أجهزة الدولة هو العامل األكبر
في نجاح مساعيها لحماية أبناء هذا المجتمع بأكبر قدر ممكن.
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أهمية دور الفرد في دعم جهود
الدولة في مواجهة األزمات
إن الدور األمني للفرد قد أصبح
أح��د أه��م الحقائق والمسلمات
للعمل األم �ن��ي ح�ي��ث أصبحت
المؤسسات الشرطية واألمنية
تعول بشكل كبير وعميق على
ال� �ش ��را ك ��ة ال �م �ج �ت �م �ع �ي��ة وع � �ل�ى
المسؤولية ال�ف��ردي��ة ال�ت��ي يقوم
األفراد بموجبها بواجبهم الوطني
�ف�ي ت�ح�ق�ي��ق األم � ��ن وال� �ن� �ظ ��ام في
المجتمعات التي يعيشون فيها.
وت � � �ع� � ��د ال� � � �ش � � ��را ك � � ��ة األم � �ن � �ي� ��ة
ال �م �ج �ت �م �ع �ي��ة اإلم� ��ارات � �ي� ��ة أم � ��را ً
قديم العهد ،فقنوات التواصل
م �ف �ت��وح��ة م� ��ع ال� �ج� �م� �ه ��ور وه ��م
الشريك االستراتيجي األول في
ت�ح�ق�ي��ق ال��م��ؤش��رات ال�ع�ل�ي��ا في
األم ��ن ،وق��د أثبتت أزم��ة ك��ورون��ا
ع �م��ق ال���رواب���ط ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة بين
الشرطة والمجتمع ألن الهدف
واحد والمصلحة واحدة واالنتماء
واح � ��د ،ل� �ك ��ن األزم � � ��ات ال �ك �ب��رى
تحتاج إلى عزيمة قوية و مواظبة
على االنضباط ودع��م ومساندة
ح �ق �ي �ق �ي��ة وم� �س� �ت� �م ��رة ل��ت��ج��اوز
األزمات وهذا أمل القيادة العليا
بكل مواطن ومقيم على أرض
ه��ذه الدولة العزيزة على قلوب
الجميع.
دور الوعي الفردي الشخصي
في تجاوز هذه األزمة
إن األزم� ��ات المتعلقة بالنظام
العام أو الصحة العامة تتطلب
وقفة مجتمعية م��وح��دة نكثف
ف �ي �ه��ا ج �ه��ودن��ا وت �ت �ك��ات��ف فيها

نوايانا ليخرج الجميع سالمين
معا َفين ونعاود حياتنا الطبيعية
وتعود عجلة الحياة إلى دورانها
ال�ط�ب�ي�ع��ي ل �ك��ل ف ��رد م��ن أف ��راد
مجتمعنا.
ل� �ك ��ن روح االن � �ت � �م� ��اء ال��وط �ن��ي
والمسؤولية المجتمعية الفردية
ت�ح�ت��م ع� �ل�ى ك��ل ف ��رد م�ن��ا ب ��أن ال
ينظر لنفسه على أنه عنصر غير
م�ه��م �ف�ي ال �م �ع��ادل��ة وأن أف�ع��ال��ه
وسلوكياته الفردية قد ال تحمل
ن� �ت ��ائ ��ج وع � ��واق � ��ب ك� �ب ��رى ع� �ل�ى
المجتمع بأكمله.
جميعا أن األنظمة
علينا أن ندرك
ً
التي قررتها الدولة في هذه األزمة
وقواعد التباعد االجتماعي التي
أع�ل�ن��ت ال�س�ل�ط��ات ع� �ل�ى وج��وب
االم � �ت � �ث� ��ال ل� �ه ��ا ه � ��ي ال� �خ� �ط ��وط
ال �ح �م��راء ال �ت��ي ي �ج��ب ع � �ل�ى كل
ف ��رد م �ن��ا أن ي �ع��ي ان ت �ج��اوزه��ا
قد يسبب المرض أو الموت أو
األلم لغيره من األفراد.
ف �ك��ل ف ��رد ي�ش�ك��ل ع��امل�ا ً مهما ً
ومؤثرا ً وأن الحفاظ على صحته
هو حفاظ غير مباشر على صحة

أبنائه وأهله وأقاربه ،فال يجب أن
يتهاون بنفسه أو بصحته ألنه قد
يفرط بحياة أقرب الناس إليه.
التوازن بين العاطفة والعقالنية
في هذه األوقات الحرجة
إن ال �م��ؤس �س��ة ال �ش��رط �ي��ة ال�ت��ي
ارتبطت في نسيج هذا المجتمع
وأص �ب �ح��ت ج� ��زءا ً ال ي �ت �ج��زأ م�ن��ه،
ت�ت�ف�ه��م م �ش��اع��ر ب �ع��ض األف� ��راد
ورغباتهم الطبيعية في التواصل
م ��ع أق ��ار ب� �ه ��م وأح� �ب ��ائ� �ه ��م ،لكن
ع�� �ل�ى ال �ج �م �ي��ع أن ي��ت��ذك��ر أن �ن��ا
ن �م��ر �ف�ي وق� ��ت ح� ��رج و � �ف�ي أزم ��ة
ح��رج��ة ،وال �ح �ك��م ه�ن��ا للعقالنية
ال للعاطفة ،فالمصلحة العليا
ل� �ل ��وط ��ن ت� �ف���وق ك� ��ل ال ��رغ� �ب ��ات
والنوايا ،فيجب على كل مواطن
أو م� �ق� �ي ��م ع� �ل��ى ه� � ��ذه األرض
التحلي بالصبر وااللتزام باألنظمة
الصحية واالج�ت�م��اع�ي��ة المقررة
�رص��ا على
التي َسنّتها ال��دول��ة ح� ً
صحة األف��راد دون أي تهاون أو
عدم ا كتراث.
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وقفة تأمل

ال تـ�سـرف
ولو كنت على نهر جـار
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

twitter :@ismailalhammadi

األرق ��ام مخيفة وحسب ال��دراس��ات إن ل��م تتخذ ال��دول إج ��راءات مناسبة لها فهي مرشحة ل�لارت�ف��اع في
المستقبل ،وهذا يشكل خطرا ً وتهديدا ً للبشرية جمعاء ولكوكب األرض عموما ً خاصة وأنّ األبحاث تشير
إلى أن عدد سكان العالم سيقارب  9.7مليار نسمة بحلول العام . 2050

“ترشيد االس�ت�ه�لاك “ ه��و المنهج
الوحيد ال��ذي اتفقت عليه جميع
الدول والمنظمات العالمية كحل
ف �ع��ال ل�ح�م��اي��ة ال� �م ��وارد وحفظها
الحل إن لم
لكن هذا
من الضياع ّ ،
ّ
يبدأ من األس��رة كخطوة أو �ل�ى فلن
تنجح تلك ال��دول في التقليل من
ال�ت�ب��ذي��ر وه ��در األط �ع �م��ة وتحقيق
ذلك الهدف .

ال تسرف و ل��و كنت على
نهر جار
ك��ل األدي ��ان وال�ث�ق��اف��ات ح��ول هذا
ال �ع��ال��م ت��دي��ن اإلس � ��راف وال�ت�ب��ذي��ر
وعلى رأس�ه��ا ديننا الحنيف حيث
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ي �ق��ول ال ��رس ��ول ص� ّ��ل�ى هللا عليه
وسلّم “ :ال تسرف ول��و كنت على
ن �ه��ر ج� ��ار” ح �ي��ث ي�ع�ت�ب��ر اإلس� ��راف
م �ن��اف �ي �ا ً ألخ �ل��اق ال �م �س �ل��م وع�ل�ي��ه
االب� �ت� �ع ��اد ع �ن��ه و ال �ت �ق � ّي��د ب�ح�ف��ظ
النعمة.
ول �ك��ي ي �ك��ون ت��رش �ي��د االس �ت �ه�لاك
ثقافة فعلينا أن تبدأ م��ن األس��رة
ع� ��ن ط ��ري ��ق غ ��رس� �ه ��ا � �ف�ي ن �ف��وس
أط�ف��ال�ن��ا ،وتعليمهم أن س � ّر دوام
ال �ن �ع��م ه��و ال �ح �ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا وع��دم
التبذير واإلس��راف فيها مهما كان
ن��وع�ه��ا  ،ه�ن��اك ع��دة ط��رق يمكننا
أن ن�ل�ف��ت ب�ه��ا ان�ت�ب��اه أب�ن��ائ�ن��ا ح��ول
خطورة التبذير وأنه سلوك مذموم
أهمها أن
أخالقيا ً ومجتمعيا ً  ،من ّ
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ال نسمح لهم بطلب م��ا يزيد عن
حاجتهم طعاما ً أولباسا ً أو ألعابا ً أو
أي شيئ آخر  ،وإقناعهم أن يأخذوا
من الطعام ما يس ّد جوعهم فقط،
كثيرا ً ما نجد األم أو األب تلّح على
الطفل بإتمام طبق أكله لضمان
ت �غ��ذي��ة ج �ي��دة ل ��ه ول �ل �ح �ف��اظ على
صحته لكنهم غالبا ً ال يقولون له
“أتمم طعامك ألنه ليس من الج ّيد
رميه” ،من فطرة اإلنسان أنه يلتزم
ب�م��ا ُي �غ��رس ف�ي��ه م��ن ال �ص �غ��ر ،قد
ّ
سن معينة
يتخلى عن بعضها في ّ
سن المراهقة أو الشباب
وخاصة ّ
لكن بعد مرور تلك الفترة سيعود
إلى تبنّي كل تلك المبادىء التي
ت��ر �ب ّ�ى ع�ل�ي�ه��ا �ف�ي ال �ص �غ��ر ،س�ي�ف� ّرق

ب� �ي ��ن م � �ك� ��ارم األخ � �ل ��اق وأس ��وئ� �ه ��ا
وبين م��ا ه��و مقبول �ف�ي المجتمع
وم��ا هو م��رف��وض ،لذلك إذا أردت
جيال ً صالحا ً في المستقبل ،عليك
ب��إع��داده �ف�ي مرحلة ال�ط�ف��ول��ة ،فما
�ب
ت ��رب� ّ�ى ع �ل �ي��ه �ف�ي ص� �غ ��ره س �ي �ش� ّ
ويشيب عليه .
وم��ن فطرة هللا في الطفل البراءة
والشعور باآلخرين ،واستنادا ً على
هذه الميزة يمكنك فقط كأب أو أم
أن تنصحه أن ال يرمي الطعام ألن
هناك في هذا العالم أطفاال ً مثلك
ال ي�ج��دون م��ا ي�س��دون ب��ه جوعهم،
هذه الجملة ستبقى محفوظة في
ذاكرته وكلّما فك ّر في التبذير تراجع
بسببها بل ستشجعه على سلوك

آخ��ر وه��و ال�ع�ط��اء وال�م�س��اه�م��ة في
التبرع لصالح الجمعيات الخيرية
وب �ن��وك األط �ع �م��ة ،ف �ب��دل أن ي�ب� ّذر
يسعى ليدبّر .

ابدأ بنفسك

األم��ر ليس صعبا ً ألنّ��ه بين أيدينا
وم� ��ن ض �م��ن ق ��رارات� �ن ��ا ال �ي��وم �ي��ة ،
فثقافة ت��رش�ي��د االس �ت �ه�لاك يجب
أن تكون سلوكا ً نتبناه �ف�ي حياتنا
ال �ي��وم �ي��ة م ��ن خ �ل�ال ات� �ب ��اع خطط
استهالكية واع �ي��ة لنحفظ حقوق
األف� ��راد �ف�ي ال�ح��اض��ر والمستقبل ،
ال ينطبق األم��ر على الطعام فقط
ب��ل ي�ت�ع��دى ذل��ك إ �ل�ى ك��ل ال �م��وارد

ب�م��ا فيها ال �م��اء وال �غ��از وال�ك�ه��ر ب��اء
وال ��دواء والقائمة طويلة  ،ولكي
نحقق ه��ذا الهدف ك��أم وك��أب ابدأ
أن� ��ت ب �ن �ف �س��ك ل �ي �ن �ت �ه��ج أط �ف��ال��ك
أسلوبك  ،استهلك بحذر وحسب
الحاجة وخ��ذ من ال�م��وارد ما يسد
حاجتك فقط  ،كن أن��ت المدرسة
األولى في تعليم أبنائك أن لألجيال
القادمة حقا ً علينا من خالل حفظ
ال �م��وارد لضمان ح�ي��اة آم�ن��ة لهم ،
هذا العالم ليس لنا نحن فقط بل
للجميع والجميع لديه نفس الحق
في موارده  ،كلنا مسؤول وإذا شعر
كل ف��رد بهذه المسؤولية ما ُوجد
جائع على هذه األرض .
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من األرشيف

ِّ
الغ َّبه
«الشيص في ِ
ِحلو»
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

ع �ن��دم��ا س��أل �ن��ي ط �ل �ب �ت��ي �ف�ي ال� ��دراس� ��ات
العليا عن رأيي العلمي في تجربة التعليم
ع��ن بُ�ع��د ،ك��ان تعليقي ص��ادم �ا ً ل�ه��م ،فقد
لخصت إجابتي في المثل اإلم��ارا �ت�ي الذي
اخترته عنوانا ً لمقالي« ،الشيص» هو تمر
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النخل الجاف غير الملقح ال��ذي ال يؤكل
ع ��ادة ،لكن ل��و ل��م تجد غ�ي��ره �ف�ي «الغبة»
وهي أعماق البحار ألكلته .ويضرب المثل
في الرضا بأفضل المتاح عند الضرورة.

ل� ��و ُ
خ � �ي� ��رت ب��ي��ن أن ي �ك��ون
ال� �ت�ل�ام� �ي ��ذ دون دراس � � ��ة أو
ال�� ��دراس�� ��ة ع� ��ن بُ� �ع���د ل �ك��ان
جواب كل عاقل أن الدراسة
عن بُعد هي الخيار األفضل،
وه��ذا ما قامت به جل دول
ال �ع��ال��م خ�ل�ال أزم ��ة ك��ورون��ا،
بيد أن البعض ب��دأ يناقش
جدلية أن يكون التعليم عن
بُ �ع��د ه��و األس� ��اس ح �ت��ى في
األح��وال الطبيعية ،ولنا مع
هذا الرأي وقفات.
الوقفة األو �ل�ى أن هذا النمط
من التعليم ال يحقق نتائج
إيجابية �ف�ي م��راح��ل التعليم
األو �ل��ى م��ن ري���اض األط �ف��ال
حتى الصف الخامس ،وقد
ي �ح �ق��ق ب �ع��ض ال �ن �ت��ائ��ج �ف�ي
المراحل المتقدمة ،ل��ك أن
تتصور أن يبدأ الطفل سنته
األو �ل� ��ى �ف�ي ري � ��اض األط��ف��ال
ع � ��ن بُ� � �ع � ��د ،م � ��ن س �ي �ع �ل �م��ه
السلوكيات الصحية؟ وكيف
س �ي �ت �ع �ل��م م� �ب���ادئ ال� �ق���راءة
والكتابة عن بُعد!
ال��وق��ف��ة ال �ث��ان �ي��ة ،أن ن �ج��اح
ت �ج��ر ب��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ع���ن بُ �ع��د
ال �ت��ي م��ررن��ا ب�ه��ا خ�ل�ال أزم��ة
ك��ورون��ا ك��ان م��رت�ب�ط�ا ً بعمل
أول � �ي� ��اء أم � ��ور األط � �ف� ��ال م��ن
البيت ،وبحسن مشاركتهم
�ف�ي تعليم األط�ف��ال وب��ال��ذات
األمهات الالئي بذلن مجهودا ً

ي�ش�ك��رن ع�ل�ي��ه ،ل�ك��ن ل��ك أن
تتصور أن األم واألب خارج
المنزل للعمل ،ونطلب من
األط �ف��ال ال�ت�ع�ل��م ع��ن بُ �ع��د..
إنها مهمة شبه مستحيلة.
الوقفة الثالثة ،هل ستتعالج
�م ع��ن
�ب ال� �ت� �ع� �ل � َ
ع� �ن ��د ط� �ب� �ي � ٍ
بُ � �ع� ��د؟ ه � ��ذه ه� ��ي ال �ج��دل �ي��ة
ال ��واض� �ح ��ة ��ف�ي ال �ت �ع �ل��م ع��ن
بُ� �ع ��د أن � ��ه ال ي �ص �ل��ح ح��ال �ي �ا ً
لكل التخصصات وب��ال��ذات
التطبيقية منها كالهندسة
والطب مثالً.
ال ��وق� �ف ��ة ال���راب� �ع���ة ،م��رت�ب�ط��ة
ب��ن��ظ��ام ال��ت��ق��و ي��م ع���ن بُ �ع��د
وم�� ��دى ق �ي��اس��ه ل� �ج ��ودة م��ا
تعلمه ال�ط�ف��ل ،رغ��م تدخل
ك��ام��ي��رات ال��م��راق��ب��ة ،لكننا
ن � �ع� ��رف أن ب� �ع ��ض أول � �ي� ��اء
األم� ��ور ه��م م��ن ك ��ان ي��ؤدي
�ف�ي حقيقة األم���ر ال��واج �ب��ات
بل حتى بعض االمتحانات،
ف�ه��ل ه��ذا يعبر ب�ص��دق عن
أداء الطفل؟
وأخ � � � �ي� � � ��راً ..ه � ��ل ال� �م ��درس ��ة
ل�ت�ع�ل�ي��م ال� �م���واد ال��دراس��ي��ة
فقط ،القصد م��ن المدرسة
ال �ت��ر ب �ي��ة ق �ب��ل ال �ت �ع �ل �ي��م ،وال
يتربى اإلنسان افتراضياً ،ألنه
بحاجة ماسة للتعايش مع
ال �ب �ش��ر ك ��ي ت �ت �ط��ور ج��وان �ب��ه
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ن� �ف� �س� �ي ��ة

وال�ق�ي�م�ي��ة ،فيعيش معنى
ال��ر ب��ح وال� �خ� �س ��ارة ،ويتعلم
كيف يتصرف عند الرضا أو
الغضب ويتربى على األخالق
وال �ق �ي��م خ�ل�ال ال �ق��دوة التي
�ران
ي�ت�ع��اي��ش م�ع�ه��ا م��ن أق� � ٍ
ومعلمين.
ك��ل م��ا س �ب��ق ال ي�ع�ن��ي أن�ن��ا
ن ��رف ��ض أن ي� �ك ��ون ألدوات
ال� �ت� �ع� �ل ��م ع� ��ن بُ � �ع� ��د م �ك��ان��ة
م���ن ال� �م���درس���ة ،ف��ال�ت�ع�ل�ي��م
ب �ع��د ك ��ورون ��ا ل��ن ي �ك��ون كما
عهدناه ،فهناك دروس كثيرة
تعلمناها وينبغي االستفادة
منها .ستكون هناك مدارس
اف�ت��راض�ي��ة لمن ال يستطيع
ال � �ت � �ع � �ل� ��م �ف� ��ي ال� � � �م � � ��دارس
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،س�ت�ت�ط��ور ل��دي�ن��ا
م��ن��اه��ج اف� �ت ��راض� �ي ��ة ردي��ف��ة
يتعلم خاللها الطفل ما فاته
م ��ن ال� �م ��درس ��ة ،وب��اإلم �ك��ان
ت �ق �ص �ي��ر ال�� �ي� ��وم ال� ��دراس� ��ي
ب�ت�ح��و ي��ل ب�ع��ض ال��م��واد ا �ل�ى
هجين  Blendedتجمع بين
الدرس الواقعي واالفتراضي
وب��األس�ل��وب نفسه سيكون
العام الدراسي أقصر ،ونحن
ب �ح��اج��ة ل��ذل��ك م ��ع اش �ت��داد
الحرارة في فصل الصيف.
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محامي الحدث

بقلم :إبراهيم محمد البلوشي
المستشار والمدرب القانوني
@Ibrahem238m

ما مفهوم التفوي�ض
الإداري ومدته و�شـروطه؟
في كثير من األحيان يختلط الحابل بالنابل في القرارات اإلداريــة التي يصدرها الرئيس اإلداري نتيجـــة
سوء فهم وإدراك لبعض المصطلحات القانونيــة والفروق الشاسعــة بينها والتي قد تؤدي في كثير
ـــل من األمور المتداولــة والمنتشرة في جميع الجهات
من األحيـــان إلى نتائـــج ال ُيحمد عقباها ،ولع ّ
ً
والمؤسسات (ق��رار التفـــويض) وم��ا يستتبعه من إج ��راءات تستلزم التعريج عليه ول��و يسيرا ،
فتفويض السلطة هو  -:أن يعهد الرئيس اإلداري بممارسة بعض اختصاصاته التي يستمدها من
القانون إلى أحد مرؤوسيه ،والتفويض يكون في جزء من االختصاصات فال يجوز أن يكون التفويض
السلطة أو من الموظف عنها ،فتفويض السلطة أو
مطلقا ً في جميع االختصاصات وإال كان نزوال ً من ُ
االختصاص ال يجوز إال بنص القانون  ،أي أن صاحب االختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه بنفسه
إال في الحاالت التي يصرح فيها المشرع بجواز التفويض وفي حدود ما صرح له  ،وذلك ألن االختصاص
ليس حقا ً لصاحبه يتصرف فيه كيف يشاء أو يتنازل عنه لغيره وإنما هو وظيفة يعهد بها القانون إلى
من يراه أهال ً لتوليها  ،فال يجوز له أن يفوض غيره بالقيام بها إال إذا أجاز له القانون ذلك.
ويشترط لصحـــة التفويض كي
يكون منتجا ً آلثـــاره ما يلــي-:
أوالً :وج ��ود ن��ص ق��ان��و �ن�ي ي��أذن
بالتفويض:
أي أنه ال تفويض إال بنص ُيجيز
ذل��ك س��واء ك��ان دس�ت��وري�اً ،أي
بأن ينص بالتفوض في الدستور
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 ،أو تشريعيا ً أي أن ينص بــه في
قانون معين ،أو الئحيـا ً كما في
لوائح الموارد البشرية لبعض
الدوائر أو المؤسسات.
ثانياً :صدور قرار بالتفويض:
أي ال بد أن تفرغ إرادة األصيل
(ال� �م� �ف ��وض) �ف�ي ص � ��ورة ق ��رار
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إداري ب ��ال� �ت� �ف ��وي ��ض وي �ع �ي��ن
فيها المفوض إل�ي��ه ف�لا يكفي
م � �ج� ��رد اإلذن ل � ��ه ب �م �م��ارس��ة
االختصاصات.
ث��ال �ث �اً :أن ي �ك��ون ال�ت�ف��وي��ض في
جزء من االختصاص:
ح� �ي ��ث إن ن � �ظ� ��ام ال��ت��ف��وي��ض

اس� �ت� �ث� �ن ��اء م� ��ن م � �ب� ��دأ وج� ��وب
ال�� � �م�� � �م� � ��ارس� � ��ة ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة
لالختصاص وظهر ه��ذا النظام
بسبب األع �ب��اء ال�م�ت��زا ي��دة على
السلطة اإلداري� ��ة وع ��دم وج��ود
ال��وق��ت الكافي لديها لممارسة
اخ��ت��ص��اص��ه��ا ألن ال �ت �ف��وي��ض
الكلي يعتبر بمثابة النزول عن
االختصاص إلى الغير أو التنازل
عنه وهذا ال يجوز قانونياً.
راب� � �ع� � �اً :أن ي� �ك ��ون ال �ت �ف��وي��ض
صريحاً:
أي ال ب��د أن ي �ك��ون التفويض
واض� �ح� �ا ً وص��ري��ح��ا ً س � ��واء ك��ان
صادرا ً من المشرع أو الشخص
المفوض وإال شابـــه البطـــالن
ألنه ال يجوز افتراضه.
خ��ام�س�اً :أن يتم التفويض في
الحدود المقررة قانوناً:
ت � �م� ��ارس ال� �س� �ل� �ط ��ات ال �ع��ام��ة
اخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا ط�ب�ق�ا ً ل�ل�ق��ان��ون،
وإذا ح � ��دد ال� �ق ��ان ��ون ش ��روط� �ا ً

معينة وح��دودا ً لممارسة هذه
االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات وج � � ��ب ع � �ل�ى
ال �س �ل �ط��ات ال�م�ع�ي�ن��ة م�م��ارس��ة
ه��ذه االخ �ت �ص��اص��ات ب��ال�ش��روط
والكيفية المنصوص عليها في
القانون.
ح �ي��ث إن ال �ت �ف��و ي��ض اس�ت�ث�ن��اء
م��ن م �ب��دأ ع ��ام ف��إن��ه ي �ج��ب أن
يفسر تفسيرا ً ضيقا ً فال يقاس
ع�ل�ي��ه وال ي �ت��وس��ع �ف�ي تفسيره
وفقا ً لمبدأ القاعدة القانونيــة
بأن االستثناء ال يتوسع فيه وال
يقاس عليه.
س ��ادس� �اً :أن ي �ك��ون التفويض
�ف��ي االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات األص� �ل��ي��ة
للمفوض:
ال �ت �ف��وي��ض ب��اع �ت �ب��اره اس�ت�ث�ن��اء
من مبدأ الممارسة الشخصية
لالختصاص فال يقاس عليه أو
يتوسع في تفسيره ،فال يجوز أن
يرد استثناء على استثناء إال إذا
سمح بذلك نص قانوني م��واز ٍ

للنص المقرر للتفويض.
ان� �ت� �ه ��اء ال� �ت� �ف ��وي ��ض - :ي�ن�ت�ه��ي
التفويض في الحاالت التالية:
ان � �ت � �ه� ��اء م � ��دت � ��ه :ك � � ��أن ي� �ك ��ون
التفويض محدد المدة.
بإلغائه من األصل - :كأن يقوم
األص��ل بإلغاء التفويض ،وكما
أن التفويض ال يلزم ل��ه شكل
معين فإن اإللغاء كذلك ال يلزم
له شكل معين ولكن إذا كان
التفويض قد تم ب��أداة قانونية
معينة كقانون أو قرار مكتوب
ف �ي �ل��زم أن ي �ت��م إل� �غ ��اؤه ب ��ذات
الوسيلة.
ي�ن�ت�ه��ي ال�ت�ف��وي��ض ب ��أي تغيير
ي �ح��دث ل�ش�خ��ص ال �م �ف��وض أو
المفوض إليه سواء كان التغيير
في المركز الوظيفي له ،كالترقية
أو النقل أو في االنقطاع النهائي
عن مزاولة العمل كاالستقالة
أو انتهاء الخدمة.
ي� �ن� �ت� �ه ��ي ال� �ت� �ف ��وي ��ض ب �ت �ن �ف �ي��ذ
م��وض��وع��ه ،ف ��إذا ف��وض األص��ل
أح � � � ��د ال � � �م� � ��رؤوس � � �ي� � ��ن ون � �ف� ��ذ
المرؤوس ما فوض إليه اعتبر
ال �ت �ف��و ي��ض م �ن �ت �ه �ي �ا ً ب��ال�ت�ن�ف�ي��ذ
تلقائياً ،فال يجوز له أن يمارس
أي اختصاصات أخ��رى إال بناء
على تفويض جديد.
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بأقالمهم

�أ�سـرة بال تنمر
بقلم د .سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

شكل التنمر االجتماعي في ظل وباء كورونا أحد الظواهر الجديدة في المجتمعات كظاهرة
اجتماعية مقلقة ومشكلة عالمية تستوجب الوقوف عندها  ،والبحث عن حلول وآليات معالجة
ناجحة تساهم في التغلب عليها وعودة الوئام إلى األسرة خاصة والمجتمع بشكل عام .
ويحذر علماء النفس من انحراف  ،...وم��ن خ�لال القصة وم��ن رد
ه ��ذا ال �س �ل��وك وي �ط �ل �ق��ون عليه ه��اب�ي��ل تبين ن��وع ال�ع�ن��ف ال��ذي
( السلوك المضاد للمجتمع ) مارسه قابيل قبل اإلقبال على
والذي يعني االصطدام بالعادات جريمته التي أسس بها العنف
والتقاليد والقوانين االجتماعية والجريمة وتحمل وزرها إلى يوم
م��ع ع��دم ال �ت��واف��ق م��ع اآلخ��ر ي��ن ال �ق �ي��ام��ة  ،وه� ��ي ت �ح �ك��ي نفس
وه� ��و م ��ا ي ��وص ��ف ب��ال�ش�خ�ص�ي��ة األسباب التي يقوم عليها التنمر
السيكوباتية التي تمارس أفعاال ً �ف�ي ال��وق��ت ال��راه��ن م��ن الحسد ،
م �ض��ادة ل�ل�م�ج�ت�م��ع وم ��ن بينها والغيرة  ،وضعف اإليمان ....
التنمر باآلخرين .
التنمر في الشريعة اإلسالمية :
تعريف التنمر( :االس�ت�ق��واء):
ق ��دم ع �ل��م ال �ن �ف��س ال �ع��دي��د من
التعريفات ح��ول ظاهرة التنمر
ومنها :
•ه��و س�ل��وك يتضمن السخرية
وس ��رق ��ة ال��ن��ق��ود م ��ن ال�ض�ح�ي��ة
وإس ��اءة بعض الطلبة ألقرانهم
داخل الصف.
•وه��و هجوم موجه إ �ل�ى شخص
آخر سواء أ كان عدوانا ً لفظيا ً أو
مادياً.
ب� ��دأت أول ق �ض �ي��ة ل�ل�ت�ن�م��ر مع
بداية الخلق وذلك عندما اعتدى
قابيل على أخيه هابيل بالقتل
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دائما ً كانت الشريعة اإلسالمية
�ف�ي م �ن �ظ��وم��ة ال �ق �ي��م وال �م �ب��ادئ
التي تحملها صاحبة الفخر في
العلوم االجتماعية كونها جاءت
بحلول لجميع المشاكل التي قد
تنشأ في المجتمع بل وأساليب
ال��وق��اي��ة منها  ،وال �ت��ي أصبحت
اآلن مرجعا ً لجميع األمم لألخذ
ب �ه��ا م ��ن أج� ��ل ال ��وص ��ول إ �ل��ى بر
األمان .

األسباب المؤدية إلى التنمر:

ت� ��رج� ��ع ال � � ��دراس � � ��ات األس � �ب� ��اب
المؤدية للتنمر للتغيرات التي
حدثت في المجتمعات اإلنسانية
والمرتبطة أساسا ً بظهور العنف
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والتمييز بكل أن��واع��ه ،واخ�ت�لال
العالقات األس��ر ي��ة في المجتمع
 ،وتأثير اإلع�لام على المراهقين
�ف� ��ي ال � � �م� � ��راح� � ��ل ال� �م� �ت ��وس� �ط ��ة
وال �ث��ان��وي��ة  ،وك �ث��رة ال�م�ه��اج��ر ي��ن
الفقراء الذين يسكنون األحياء
الفقيرة وع��دم ق��درة أه��ل ه��ؤالء
الطلبة المتنمرين ع� �ل�ى ضبط
س�ل��وك�ي��ات�ه��م  ،ك��ذل��ك إل��ى ع��دم
وج��ود قوانين ومعايير عالمية
في وسائل التواصل االجتماعي
للحد من هذه الظاهرة .

أن ��واع التنمر �ف�ي ظ��ل كوفيد
:19

ال�ت�ن�م��ر األس � ��ري ن��ظ��را ً ل�ف�ق��دان
الوظيفة

وه� � ��ذا ي� �ح ��دث ع� �ن ��دم ��ا ي�ن�ق�ل��ب
استقرار األسرة راسا ً على عقب
ن �ت �ي �ج��ة ل� �ف� �ق ��دان رب األس� � ��رة
للوظيفة م�م��ا يجعله �ف�ي حالة
أس� ��ر ي� ��ة غ� �ي ��ر م �س �ت �ق��رة س� ��واء
بالنسبة له أو بالنسبة لمن حوله
( الزوجة – األبناء – األب – األم
) والذين سيحملونه المسئولية

م ��ن ن��اح �ي��ة وم ��ن ن��اح �ي��ة أخ ��رى ووس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي ،م� � �ع � ��ال� � �ج � ��ات ال � �ت � �ن � �م� ��ر �ف�ي
س� �ي� �ب���دأ ب� ��اس � �ت � �خ� ��دام ال �ع �ن��ف وتظل الفئة األكثر عرضة للتنمر الشريعة اإلسالمية
والتهديد على أبسط التصرفات
التي يقوم بها أفراد

األس��رة وال�ت��ي ق��د تسبب تمزق
النسيج األسري والمجتمعي .

العالج المقترح :
.1زرع الثقة بهذه الفئة بأن هللا
هو الرزاق وأن هناك فرصا ً أخرى
في الحياة ستكون أفضل.
.2البحث عن وظيفة ثانية دون
اليأس.
.3ح ��ث أف���راد األس���رة م��ن خ�لال
الوسائل اإلعالمية على ض��رورة
ت �ج �ن��ب االس� �ت� �ف ��زاز خ ��اص ��ة م��ن
ال ��زوج ��ة وم �ح��اول��ة ت�ه�ي�ئ��ة بيئة
المنزل ليكون فرصة ألخذ قسط
م��ن ال��راح��ة وال �ت��أم��ل وم��راج�ع��ة
ال ��ذات وال�ب�ح��ث ع��ن ح�ل��ول وأن
يكون متنفسا ً للزوج .

التنمر اإللكتروني :
م� ��ع ب � ��دء ال� �ع ��زل ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ال �ت��ي ف��رض �ه��ا ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
على أف��راد المجتمع في المنزل
ل��ت��ف��ادي ال � �ع� ��دوى ب��ال �ف �ي��روس
 ،زاد ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ض �ح��اي��ا
االب� � �ت � ��زاز وال� �ت� �ن� �م ��ر اإلل� �ك� �ت ��رو �ن�ي
وتضاعفت ال �ح��االت ط��ردي �ا ً مع
ز ي��ادة استخدام الناس لإلنترنت

وه ��م ال �ش �ب��اب واألط� �ف ��ال حيث
يتبادلون الحديث لفترة طويل
على اإلن�ت��رن��ت م��ع أش�خ��اص قد
ال ي�ع��رف��ون�ه��م م�م��ا ق��د يوقعهم
�ف�ي ش ��رك االس �ت �غ�ل�ال واالب� �ت ��زاز
اإللكتروني ،وما يترتب على ذلك
من عواقب نفسية واجتماعية
خطرة.

العالج:

ي �س �ت �ل��زم م� ��ز ي� ��دا ً م ��ن ال �ت��وع �ي��ة
ون�ش��ر ط��رق الحماية وتحصين
المجتمع م��ن ن��اح�ي��ة ،وتشديد
العقوبات من ناحية أخرى .

التنمر المدرسي :

أ ك �ب��ر ظ��اه��رة مقلقة �ف�ي ال��وق��ت
ال ��راه ��ن وخ �ص��وص �ا ً م��ع ك��وف�ي��د
 – 19ح �ي��ث أط �ل �ق��ت ال�ج�ه��ات
المختصة في الدولة الكثير من
النداءات والتحذيرات إلى األسر
وأول � �ي� ��اء األم� � ��ور ب��أخ��ذ ال�ح�ي�ط��ة
ال� �ح ��ذر  ،ح �ي��ث ي� �ق ��وم ال �ط�ل�اب
وال �ط��ال �ب��ات ب��إن�ش��اء مجموعات
اف�ت��راض�ي��ة ع� �ل�ى ال��وات��س آب في
م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
لممارسة التنمر ت�ج��اه زمالئهم
ل � ��درج � ��ة وص � �ل� ��ت إ �ل� ��ى ال �ع �ن��ف
اللفظي واستخدام ألفاظ بذيئة
ومخلة باآلداب العامة

حيث دع��ت الجهات المختصة
األهل إلى مضاعفة الرقابة على
أبنائهم خالل الفترة الحالية .
 vال �ت��ر ب �ي��ة ال �ص��ال �ح��ة ال �ق��ائ �م��ة
ع� �ل�ى االل �ت��زام بالقيم اإلس�لام�ي��ة
والعادات والتقاليد والتي يتولد
عنها نتيجتان رئيسيتان:
•احترام اآلخرين وعدم االنتقاص
م�ن�ه��م م�ه�م��ا ك ��ان ال �ف��رق س��واء
أ ك��ان االج�ت�م��اع��ي أو الجنس أو
اللون وم��ا ينتج عنه من محبة
اآلخرين وانتشار روح التسامح
والسعادة .
•ع � ��دم االع � �ت� ��داء ع � �ل�ى اآلخ ��ر ي ��ن
واستخدام هذا الحق في الدفاع
عن النفس كحق مشروع .
•ت �ق �ن �ي��ن ال �ت �ن �م��ر ل ��دى ال�م�ش��رع
وتعريف األبناء بعواقب التنمر
وال �ت��ي ي�ع�ت�ب��ره��ا اإلس �ل��ام ج��رم �ا ً
يحق ل��و �ل�ي األم��ر ات �خ��اذ التدابير
ال��وق��ائ �ي��ة واالح� �ت ��راز ي ��ة لحماية
المجتمع منه ،ويتولد عن ذلك :
•ثقافة احترام العادات والتقاليد
واح � � �ت� � ��رام ال � �ق� ��ان� ��ون وال � �خ� ��وف
م��ن ال �ع �ق��اب م�م��ا سيقلل من
مستوى انتشار الظاهرة.
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كتاب من اإلمارات

�إمـــارات الإن�سانية
بقلم  /فيصل محمد الشامسي

عضو في جمعية توعية ورعاية االحداث

تمتاز دول��ة اإلم��ارات عبر األزمنة وال�ظ��روف بالتزامها التام بتقديم الخير بأياديها
البيضاء نحو اإلنسان بمختلف البلدان عبر العصور واألزمان  ،دون تفريق في جنس
أو لون أو دين بكل حب ووئام.
وت�� �ض� ��ع دول � �ت � �ن� ��ا ال� �م� �ب ��ارك ��ة
اإلنسان على رأس أولوياتها،
ت� �ق ��دم ل���ه ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة
والغذاء وغيرها من احتياجاته
الضرورية بل حتى التكميلية
ليعيش اإلن�س��ان حياة هانئة
ك��ري �م��ة س� ��واء �ف�ي ال ��داخ ��ل أو
ال �خ��ارج ،حتى أصبح المقيم
يعيش بيننا وكأنه يعيش في
بلده وبين أهله وأحبائه.
وم � ��ع اج� �ت� �ي ��اح وب� � ��اء ك ��ورون ��ا
(كوفيد –  ، )19ب��رزت دول��ة
اإلمارات قوية بمواقفها النبيلة
ت �ج��اه اإلن �س��ان �ي��ة �ف�ي مختلف
ال�� � �ق� � ��ارات وال� � �ب� � �ل � ��دات دون
ت�م�ي�ي��ز  ،وأرس� �ل ��ت ال �ط��ائ��رات
المحملة بالمساعدات الطبية
ال �ع�لاج �ي��ة وق ��دم ��ت األغ ��ذي ��ة
والمعدات وغيرها لكثير من
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الدول الشقيقة والصديقة في
سبيل انتشالها من هذا الوباء
الخطير ال��ذي عصف بالعالم
بأسره  ،حتى بات مصدر قلق
وخوف للكثير من البشر.
ك �م��ا أج � ��رى س��ي��دي ص��اح��ب
السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان -حفظه هللا -الكثير
وال �ع��دي��د م��ن االت� �ص ��االت مع
قادة دول العالم من المشرق
وال � � �م � � �غ� � ��رب ل � �ب � �ح� ��ث م �ل��ف
ال� �ت� �ط ��ورات ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ذا
الوباء الجديد (كوفيد – )19
الذي اجتاح العالم  ،لتقديم يد
العون والمساعدة والمساندة
ل �ه��م �ف�ي ظ ��ل ه� ��ذه ال� �ظ ��روف
الصعبة على الجميع ولتعزيز
التكاتف المشترك لمواجهة
ه��ذه األزم��ة  ،وه��ذه المواقف
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ليست بغريبة على س�م��وه ،
فهو من القادة العظماء ممن
يملكون الحكمة في التعامل
مع المواقف واألزمات.
�ف�ي األزم� ��ات تظهر ال �م �ع��ادن،
و �ف�ي ه ��ذه ال �م��واق��ف الصعبة
وج � ��دن � ��ا دول � �ت � �ن� ��ا ال� �م� �ب ��ارك ��ة
وقيادتنا الرشيدة في الصفوف
األم ��ام� �ي ��ة ل �ك �ب��ح ج� �م ��اح ه��ذا
ال�م��رض محليا ً وعالمياً ،من
خ�ل�ال ال �ت��وج �ي �ه��ات الحكيمة
والمتابعة الحثيثة والمستمرة
ألدق ال �ت �ف��اص �ي��ل وم �ت��اب �ع��ة
ال� �ت� �ط ��ورات ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ذا
ال ��وب ��اء أوال ً ب� ��أول ،وب ��ث روح
الطمأنينة واألمل في النفوس،
ق��ال س �ي��دي ص��اح��ب السمو
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن زا ي � ��د ” :
أدعوكم إلى التحلى باإليجابية

وروح التفاؤل التي تعلمناها
م��ن وال ��دن ��ا زا ي� ��د �ف�ي م��واج�ه��ة
ال �ت �ح��دي��ات ك��اف��ة ،وأن نخلق
م��ن التحديات ف��رص ن�ج��اح..
آب��اؤن��ا وأج��دادن��ا م��روا بأزمات
ع� ��دي� ��دة واج � �ه� ��وه� ��ا ب��ال �ص �ب��ر
واألم��ل وال�ت�ف��اؤل ،ما أحوجنا
اليوم إلى االقتداء بهم“.
وق� ��ال س �م��وه  ” :ال ت�ش�ل��ون
ه ��م ” ،وك � ��ان ل� �ه ��ذه ال�ج�م�ل��ة
ال��وج �ي��زة �ف�ي كلماتها الكبيرة

وال�ع�م�ي�ق��ة �ف�ي م�ع��ان�ي�ه��ا أب�ل��غ
األثر ،ولم تمكث حتى عبرت
حدود اإلم��ارات  ،وغرست في
األن� �ف ��س األم� ��ل واالب �ت �س��ام��ة
والطمأنينة.
وأت��وج��ه بالشكر الجزيل لكل
م���ن اس �ت �ش �ع��ر ال �م �س��ؤول �ي��ة
الوطنية وقدم خدمات جليلة
ل��وط �ن��ه ب �م �خ �ت �ل��ف ال��وس��ائ��ل
ال� � �م� � �ت � ��اح � ��ة وع � � � �ل� ��ى ح��س��ب
ال��م��ق��درة وال��ط��اق��ة � ،ف�ي ظل

ه� ��ذه ال� �ظ���روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
للمساهمة �ف�ي ان�ت�ش��ال��ه من
هذا الوباء العضال.
ح� �ف ��ظ هللا دول � � ��ة اإلم� � � ��ارات
ال�م�ب��ارك��ة وق�ي��ادت�ه��ا الحكيمة
وش �ع �ب �ه��ا ال ��و �ف�ي وال�م�ق�ي�م�ي��ن
ع� �ل�ى أرض �ه��ا ال�ط�ي�ب��ة م��ن شر
األوب� �ئ ��ة واألم� � ��راض  ،وح�ف��ظ
اإلنسانية من حولنا  ،ونسأله
سبحانه أن ي��رف��ع عنا ال��وب��اء
والبالء عاجال ً غير آجل.
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همسات ونبضات

بلسم لتعزيز الصحة

اال�ستثمار يف ال�شباب
ما بعد كورونا
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي

bassam@healthinarabic.com

أرقام و إحصائيات يومية تتحدث عن اإلصابات بفيروس كورونا المستجد،
تتسابق وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي في نشرها،
دون التركيز على الحقائق األساسية ودور الفرد واألسرة في كيفية الوقاية
من هذا الفيروس أوال ً  ،وكيفية مواجهته والتعامل معه أثناء التعرض ألحد
المصابين أو المخالطين  ،و من ناحية أخرى دون التركيز على االضطرابات
والحاالت المرضية الجسدية والنفسية التي طرأت أو تفاقمت أو خ ّفت
خالل األشهر الماضية .
ومما الشك فيه أن الجهود
ال �ك �ب �ي��رة ج� ��دا ً ال �ت��ي ق��ام��ت
ب�ه��ا ال �ج �ه��ات ال�م�خ�ت�ص��ة في
م��ك��اف��ح��ة ج ��ائ� �ح ��ة ك ��ورون ��ا
ال� �م� �س� �ت� �ج ��د ه� � ��ي م� �م� �ي ��زة
وس � ّب��اق��ة �ف�ي م �ج��االت ع��دة،
ول� �ك ��ن ك� �م ��ا ن� �ق ��ول ون � ��ردد
دائ��م��ا ً ب ��أن ال�ص�ح��ة ليست
م��س��ؤول��ي��ة وزارة ال �ص �ح��ة
ووق��اي��ة المجتمع لوحدها،
وإن� � �م � ��ا ه � ��ي م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا
ج �م �ي �ع �ا ً م ��ع ال �ت��رك �ي��ز على
الدور األساسي والجوهري
للفرد واألسرة .
وم��ن هنا يمكننا القول إن
ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا رغ � ��م ك��ل
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ال��ت��أث��ي��رات ال �س �ل �ب �ي��ة ال�ت��ي
�واح مختلفة
أحدثتها م��ن ن� ٍ
�ف�ي ال �ح �ي��اة  ،إال أن �ه��ا ك��ان��ت
ف��رص��ة م �ث��ال �ي��ة ل �ك��ي نعيد
ا كتشاف ذاتنا ،ونعيد إنتاج
ق��واع��د أساسية �ف�ي حياتنا،
ألن ال��ص��ح��ة ن �ع �م��ة ع�ل�ي�ن��ا
المحافظة عليها ،من خالل
ال��ت��س��ل��ح ب ��ال� �م� �ع ��رف ��ة ،ألن
ال�م�ع��رف��ة أس ��اس ال�ت��وع�ي��ة،
والتوعية هي الخطوة األولى
للوقاية من أخطر األمراض
وال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ،ب �م��ا في
ذلك كورونا وأخواتها .و من
أه��م ه��ذه ال�ف��رص االعتماد
ع � � �ل��ى ال � �م � �ع � �ل� ��وم� ��ات م��ن
م �ص��ادره��ا ال��رس�م�ي��ة فقط،
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وليس عن طريق “ الواتس
أب “ أو وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج� �ت� �م���اع���ي ،إض� ��اف� ��ة إ �ل�ى
ال�� �ت� ��واص� ��ل ال � �ف � �ع� ��ال ب �ي��ن
أف ��راد األس ��رة ،ال��ذي أتمنى
االس� �ت� �ف ��ادة م �ن��ه ب��ال�ش�ك��ل
األمثل ،وهذا يقودنا إلى دور
وسائل اإلع�لام و المؤثرين
�ف� ��ي وس � � ��ائ � � ��ل ال� � �ت � ��واص � ��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،ف� �ه ��ل ك��ان��ت
ه � �ن� ��اك رس� ��ائ� ��ل ل �ل �ت��وع �ي��ة
ب �ط��ري �ق��ة ج� ��ذاب� ��ة م�خ�ت�ل�ف��ة
�م� ��ا س � �ب� ��ق ل � �ك� ��ي ن �ف �ه��م
ع� � ّ
كيفية ال�ت�ع��ام��ل وال�ت�ف��اه��م
وب �ن��اء جسر متين وق��اع��دة
أساسية لعالقة طويلة األمد
م ��ع األط� �ف���ال وال �ي��اف �ع �ي��ن،

خ �ص��وص �ا ً م��ع ت��وف��ر الكثير
م��ن ال�م�س�ل�س�لات واألف�ل�ام
ال� � � �ت � � ��ي وف� � ��رت�� � �ه� � ��ا ب� �ع ��ض
المنصات مثل “ نتفلكس
“  ،ال �ت��ي – ب �ك��ل أس ��ف –
ك��ان��ت ت�ح�ت��وي ع� �ل�ى الكثير
م��ن ال �م �ش��اه��د ال �ت��ي ت��روج
لكل ما يتنافى مع أخالقياتنا
وعاداتنا وتقاليدنا ،وانتشار
ألعاب إلكترونية استهوت
الكبار والفراغ عند الشباب،
واس� � �ت� � �ط � ��اع � ��ت رس ��ائ� �ل� �ه ��ا
ال �م �ب �ط �ن��ة أن ت���دخ���ل م��ن
ثقب ال �ب��اب ،وبالطبع كان

ب ��اإلم� �ك ��ان االس� �ت� �ف ��ادة م��ن
ت �ل��ك ال �م��رح �ل��ة ب �ج��ذب فئة
ال� �ش� �ب ��اب ب� �ط ��رق م�خ�ت�ل�ف��ة
ل � �م � �ج� ��االت م � �ث� ��ل ال��ع��م��ل
ال �ت �ط��وع��ي ،وم �ش��ارك �ت��ه في
ن� � ��دوات اف� �ت ��راض� �ي ��ة ل �ط��رح
رؤ ي�ت��ه ،من أج��ل االستفادة
منها في طريقة تعاملنا مع

“ المراهق “ ،ألنني ما زلت
أعتقد بأن المشكلة ليست
�ف�ي “ ال �م��راه��ق “ وإن��م��ا في
طريقة تعاطينا م�ع��ه .فإن
لم نفهمه ونلبي احتياجاته
ونستثمر مهاراته سنخسر
ال �ك �ث �ي��ر ،وأت �م �ن��ى أن نعيد
إن �ت��اج اس�ت��رات�ج�ي��ة إعالمية
ت�ب��رز ال ��دور ال �ه��ام للشباب،
وتضيء الطريق لمن عجز
ع���ن ال �م �س �ي��ر أو دخ� ��ل �ف�ي
نفق مظلم خصوصا ً في ظل
عالم افتراضي متنامٍ قد ال
يمكن السيطرة عليه.

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 72أغسطس 2020

41

معلومات عامة

تعليم عن بعد
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

التعليم ع��ن بعد  ه��و أح��د ط��رق التعليم تحت الظروف العادية االستمرار في برنامج
الحديثة نسب ًيا .ويعتمد مفهومه األساسي تعليمي تقليدي.
ف
على وج��ود المتعلم ي مكان يختلف عن هناك خطأ شائع في اعتبار أن التعليم عن
المصدر الذي قد يكون الكتاب أو المعلم أو بعد هو مرادف للتعليم عبر اإلنترنت ،وفي
حتى مجموعة الدارسين .وهو نقل برنامج واقع األمر فإن التعليم من خالل اإلنترنت
تعليمي م��ن م��وض �ع��ه �ف�ي ح ��رم مؤسسة هو أحد وسائل التعليم عن بعد ولكن نظرا ً
تعليمية ما إلى أماكن متفرقة جغراف ًيا.
النتشار األول فإنه اعتبر �ف�ي أح�ي��ان كثيرة
وي �ه��دف إ �ل�ى ج ��ذب ط�ل�اب ال يستطيعون مرادفا ً للتعلم عن بعد.
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معوقات التعليم عن بعد:
نظرة المجتمع إلى هذا
األسلوب من التعلم.
نظرة المتعلم إلى أن الفرص
الوظيفيه ال يمكن الحصول
عليها عن طريق هذا النمط
من التعليم.
تطور وسائل التعليم عن بعد:

ب ��دأ ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب �ع��د م��ن خ�لال
ب � �ع� ��ض ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات األور ب � � �ي� � ��ة
واألمريكية �ف�ي أواخ��ر السبعينات
ح�ي��ث ك��ان��ت ت �ق��وم ب��إرس��ال م��واد
تعليم مختلفة م��ن خ�لال البريد
للطالب ،وكانت هذه المواد تشمل
الكتب ،شرائط التسجيل وشرائط
ال�ف�ي��دي��و ،كما ك��ان ال�ط��ال��ب ب��دوره
ي�ق��وم ب��إرس��ال ف��روض��ه ال��دراس�ي��ة
باستخدام نفس الطريقة .وكانت
ه ��ذه ال �ج��ام �ع��ات ت �ش �ت��رط ح�ض��ور
الطالب بنفسه لمقر الجامعة ألداء
االختبار النهائي الذي بموجبه يتم

منح ال�ش�ه��ادة للطالب .ث��م تطور
األم ��ر �ف�ي أواخ� ��ر ال�ث�م��ان�ي�ن��ات ليتم
من خالل قنوات الكابل والقنوات
التليفزيونية وكانت شبكة األخبار
البريطانية رائ��دة في ه��ذا المجال.
و � �ف ��ي أوائ� � � ��ل ال �ت �س �ع �ي �ن��ات ظ�ه��ر
اإلن �ت��رن��ت ب �ق��وة ك��وس �ي �ل��ة ات �ص��ال
بديلة سريعة وسهلة ليحل البريد
اإللكتروني محل البريد العادي في
إرسال المواد الخفيفة والفروض.
و �ف�ي أواخ � ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن��ات وأوائ� ��ل
القرن الحالي ظهرت المواقع التي
ت �ق��دم خ��دم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة للتعليم

ع��ن طريق ال��وي��ب ،وه��ي الخدمة
ال�ت��ي شملت المحتوى للتعليم
ال�� ��ذا �ت� ��ي ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إلم� �ك ��ان� �ي ��ات
ال �ت��واص��ل وال �ت �ش��ارك م��ع زم�ل�اء
الدراسة من خالل ذات الموقع أو
البريد اإللكتروني .وحديثا ً ظهرت
الفصول التفاعلية ال�ت��ي تسمح
ل�ل�م�ع�ل��م أو ال �م �ح��اض��ر أن يلقي
دروس � ��ه م �ب��اش��رة ع � �ل�ى ع �ش��رات
الطالب في جميع أنحاء المعمورة
دون التقيد بالمكان بل وتطورت
ه��ذه األدوات لتسمح بمشاركة
الطالب بالحوار والمداخلة.

أهداف التعليم عن بعد:

اإلس� �ه���ام �ف�ي رف� ��ع ال �م �س �ت��وى ال �ث �ق��ا �ف�ي وال �ع �ل �م��ي
واالجتماعي لدى أفراد المجتمع.
سد النقص في أعضاء هيئة التدريس والمدربين
ال�م��ؤه�ل�ي��ن �ف�ي ب�ع��ض ال �م �ج��االت ك�م��ا ي�ع�م��ل على
تالشي ضعف اإلمكانات.
ال �ع �م��ل ع � �ل�ى ت��وف �ي��ر م� �ص ��ادر ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ت�ن��وع��ة
ومتعددة مما يساعد على تقليل الفروق الفردية
بين المتدربين وذلك من خالل دعم المؤسسات
التدريبية بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية.
خلق فرص وظيفيه أعلى لمن فاته التعليم المنتظم
ممن هو على رأس العمل حتى يكون مفيداً.
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معلومات عامة

اخطاء يف التعامل مع الطفل
1 .1النصيحة على المأل
2 .2االذدواجية في التاديب
3 .3التسرع في التعامل مع السلوك
4 .4المعاقبة على أخطاء ال يدركها
5 .5القسوة في التعامل مع الطفل
6 .6اإلفراط في نوم الطفل
7 .7عدم مراعاة عمر الطفل

8 .8الجهل بالخصائص الطبيعية للعمر
9 .9عدم معرفة دافع السلوك

1010رشوة الطفل من أجل ترك سلوك
1111مقارنته بغيرة

الع َرض او ترك السبب الرئيس
1212معالجة َ

كيف جتعل بيئة العمل �إيجابية
1 .1شجع التخيل

2 .2تمتع بالمرونة

3 .3دعك من الحقد والغيرة

4 .4فكر باآلخرين
5 .5قل شكرا ً وقدم هدايا بسيطة

6 .6وفر مساحة للجلوس واالسترخاء

7 .7وفر تصاميم مكتبية مريحة ومميزة
8 .8شجع التحدي واإلبداع والمرح
9 .9قدم فرصا ً للتعلم والتطوير واإلثراء

1010علق أعماال ً فنية ملونه على الجدران
1111عزز مشاركة القصص التفاعلية
1212قدم سلوكا ً إيجابيا ً وألهم موظفيك
1313قدر الموظفين وعزز الدور اإليجابي

1414تواصل مع فريق العمل وتبادل األفكار
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ثقف نفسك

طرق حتم�سك لقيام الليل منها
•إدراك أن القيام تزكية للنفس
من أمراضها وآفاتها.
•معرفة كيف كان السلف
يربون ضيوفهم على القيام.
•تنويع هيئة الصالة بين القيام
والقعود.
•إدراك أن القيام تربية للنفس
على التعلق بالمعالي.
•معرفة كيف كان السلف
يربون تالميذهم على القيام.
•إدراك أن القيام سبب
للتوفيق والفتوحات والفهم.
•قضاء التهجد بالنهار إذا فاته
لعذر.
•السلف يحافظون على القيام
حتى وهم في السفر.
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العدد  - 72أغسطس 2020

45

حتت و�سم

تغريـدات من تـويتـر
#اليوم العاملي للمخدرات
_
_
#ملتزمون ياوطن الللمخدرات
_
_

ال تكن سب ًبا في تعاسة أهلك ،المخدرات طريق الهالك.
آفة المخدرات تهدّد شبابنا في المدارس والجامعات ،وفي كل المحالت حتى بات بعض
الشباب يدافع عن فكرة تدخين الحشيش متكئين على بعض األبحاث المضلّلة أو غير
الدقيقة .خطر داهم فمن يدرك أو يستدرك!
تحية إلى كل صاحب إرادة صلبة وقع في فخ المخدرات وانتصر عليها .لكل منا معاركه في
حد معركتنا ضد المخدرات ،ولنصرخ بأعلى صوت :نعم للحياة ،ال لوهم السعادة
الحياة ،فلنو ّ
في جحيم المخدرات! بلّغوا عن تجار الموت ،ولنمسك بيد من وقع ضحيتها ليحيا من جديد.
ال�م�خ��درات تسرق شبابنا وطاقاتهم وتنحدر بالمجتمعات ألد �ن�ى مستوياتها .المتعاطي
شخص مريض ويعاني جسديا ً ونفسياً ،يجب عالجه والتربيت على كتفه و مسامحته
وإدراجه ودمجه بالمجتمعات السوية ،النفي واالحتقار أهم العوامل المؤدية لالنتكاسة بعد
التعافي.
ال تقع فريسة لإلدمان واحفظ نفسك ووطنك.
بداية اإلدمان (فضول ورفقة سوء) ونهايته (دمار شامل) !...
معرفتك وتواصلك المستمر مع أبنائك وقاية لهم ومرفأ أمان.
عزيزي المدمن ..أيدينا جميعا ً ممدودة إليك قبل أن تصل لذلك القاع الخادع فتنتهي في
ظالم موحل.
مستقبلك يستحق النجاح فال تبدده بالوهم وتهلك نفسك بالمخدرات.
كن مع أبنائك ..يكونوا بخير..
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األسرة خط الدفاع األول لوقاية األبناء من
مخاطر المخدرات
من أهم األدوار التي يجب أن تقوم بها األس��رة الرقابة على األبناء بأسلوب تربوي غير
مباشر بحيث ال يشعر االبن بأنه يخضع للمراقبة األسرية ،والحرص على تعزيز الثقة لدى
األبناء ومعرفة أصدقائهم عن قرب أو األصدقاء االفتراضين عن بعد على شبكة اإلنترنت
ومعرفة سلوكياتهم .
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