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العرب في المريخ

مجلس اإلمــارات لجودة الحياة الرقمية

في فبراير  ،2020اعتمد مجلس الوزراء بدولة اإلمارات تشكيل مجلس اإلمارات
لجودة الحياة الرقمية .ويهدف المجلس إلى:
•تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج لضمان جودة حياة المواطنين الرقمية

•نشر القيم وسلوكيات التعامل الهادف في العالم الرقمي ،والتواصل اإليجابي
مع اآلخرين ،والسلوك الرقمي الصحي

•ورفع الوعي الرقمي لجميع فئات المجتمع ،إلى جانب تشجيع االستخدام
الهادف للتكنولوجيا.

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

اجتهد العلماء كثيرا ً في تعريف اإلبداع ،لكنهم اتفقوا على أنه المنتج الذي يمكن أن ينتمي إلى جميع أنواع
الفنون واألعمال واالختصاصات النظرية والعملية التي يقوم بها اإلنسان ،ويكون نتيجة لعملية التفكير
اإلبداعي الذي يتكون من مجموعة األفكار التي تتميز بالمرونة واألصالة والتجديد بحيث تضيف إلى الرصيد

السابق شيئا ً جديدا ً وحيويا ً ومختلفاً ،فالمنظومة التي تحكم العملية اإلبداعية تتألف من المبدع والمنتج
اإلبداعي والعملية والمكان أو البيئة ،وهي عناصر تتفاعل مع بعضها البعض بحيث كلما كان االنسجام
والتكامل بينها كبيرا ً ساعد ذلك في نضوج العملية اإلبداعية وجعلها خالق ًة أ كثر ..وهذا يوصلنا إلى الحديث

عن االبتكار ،فالبعض يصف اإلب��داع بأنه اإلتيان بشيء جديد أما االبتكار فهو تحويله إلى تطبيقات عملية
ملموسة في أرض الواقع..
تميزت دول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة عبر تاريخها الطويل بتشجيع العملية اإلبداعية عند مواطنيها في
شتى االختصاصات ،وقد أنتج المجتمع خالل هذه المسيرة الكثير من المبدعين الذين استفادوا من البيئة
الصالحة للعملية اإلبداعية وعلى رأسها وجود المؤسسات المتطورة والحديثة التي تضع في رأس أولوياتها

دعم المبدعين ورعايتهم بهدف الوصول إلى نتائج جيدة على صعيد اإلنتاج االقتصادي والثقافي واألدبي وغير
ذلك من الجوانب..
اإلب��داع ال�ف��ردي في ظل المؤسسات ،ق��ادر على التطور وتنمية الخبرات ونقلها لألجيال الالحقة كي تنتج
مبدعين في كل المراحل ،فالفرد لوحده ال يمكنه تحقيق المشاريع االستراتيجية الضخمة التي تتطلب
استشارات وميزانيات وخططا ً وخبرات مساعدة للعملية اإلبداعية ،كما أن المؤسسات ق��ادرة دائما ً على

جعل العملية اإلبداعية المنجزة مثاال ً يحتذى عبر أرشفتها وتدريسها في المناهج كي تكون زادا ً في خبرات

الشباب المبدعين ..في هذه البيئة الصالحة عملت الوزارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة في اختصاصاتها
المتعددة على دعم العملية اإلبداعية من أجل تحقيق اإلنتاج الراقي وعالي الجودة ،وذلك بناء على توجيهات
قادة الدولة الذين شددوا في كل مناسبة على هذه االستراتيجية وضرورة تبنيها في أعمال الحكومة كافة.
بكل بساطة ،يمكننا القول إنه إذا توقف اإلبداع ،توقف العصر عن العطاء ،فاإلبداع يعني التقدم والموا كبة
والرفاهية واالكتفاء من كل مفردات الحياة ،فال يمكن تخيل الدول المتطورة بمعزل عن الحياة اإلبداعية التي
توفر اإلمكانات المادية والنفسية التي يتطلبها تطور المجتمع..
كل المخترعات التي نشاهدها اليوم ،يعود الفضل لإلبداع في ا كتشافها ،فالله سبحانه وتعالى الذي وهبنا
العقل الخالق والمبدع ،وف� ّر لإلنسان كل اإلمكانات من أجل االرتقاء بالحياة وأح��وال المعيشة ،شرط أن
يستثمر إمكاناته الذهنية ويوظفها في المكان الصحيح.
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جمعية توعية ورعاية األح��داث تكرم الفائزين
في مسابقات صيف بالفراغ االفتراضية عن بعد
أ ك��د معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية
االٔح� ��داث ،أن الجمعية ت��درس إض��اف��ة ف�ئ��ات ج��دي��دة لمسابقات “ص�ي��ف ب�لا ف ��راغ” في
الدورة المقبلة  ،2021بهدف تعزيز نشاطاتها وبرامجها الثقافية واالٕبداعية ،الهادفة إلى
حماية الشباب من االنحراف ،وشغل أوقات فراغهم ،جاء ذلك خالل الحفل االفتراضي
لمسابقات صيف بال فراغ  2020الذي أقيم مساء أمس األول عبر برنامج “»Zoom
وأوض� � � � � � ��ح م � �ع� ��ال � �ي� ��ه أن ه� ��ذه
المسابقات تا ٔتي في إط��ار الخطة
االستراتيجية للجمعية التي تركز
ع � �ل�ى ت��وف �ي��ر ك ��ل س �ب��ل ال��رع��اي��ة
االجتماعية للنشء م��ن عمر 7
سنوات إلى أقل من  18عاما ً على
م��دار ال�ع��ام خصوصا ً �ف�ي العطلة
الصيفية ،الفتا ً ا ٕ �ل�ى أن استخراج
مواهبهم وتفريغ طاقات الطلبة
أم��ر في غاية اال ٔهمية ،بما يقيهم
م��ن ال�ج�ن��وح واالن� �ح ��راف وي�ع��ود
عليهم بالنفع والفائدة.

شغل أوقات الفراغ

وأع� � ��رب ال�ط�ل�ب��ة ال��ف��ائ��زون عن
سعادتهم وفرحتهم بمشاركتهم
�ف�ي ال �م �س��اب �ق��ات ،م � ٔوك��دي��ن أن
المسابقات التي تنظمها جمعية
توعية ورعاية االٔح��داث شغلت
أوق��ات فراغهم ونمت قدراتهم
ومهاراتهم في مختلف المجاالت،
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متمنين إض��اف��ة ف �ئ��ات ج��دي��دة
ل�ل�م�س��اب�ق��ات لتشمل مختلف
ال�ق�ط��اع��ات م�ث��ل م�س��اب�ق��ات في
ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ،وال��ري��اض��ة،
واالٕعالم الجديد وغيرها.

فائدة كبيرة.

وقال الدكتور محمد مراد عبدهللا
أمين السر العام في الجمعية ا ٕن
الجمعية اع �ت��ادت م�ن��ذ س�ن��وات
على تنظيم هذه المسابقات لما
لها من فائدة كبيرة على الفئات
ال�م�س�ت�ه��دف��ة ،ح�ي��ث أن جمعية
ت��وع �ي��ة ورع ��اي ��ة االٔح � � ��داث تسير
�ف�ي ت�ن�ف�ي��ذ ب��رام �ج �ه��ا وأن �ش �ط �ت �ه��ا
ضمن خطة سنوية منبثقة عن
تعاون وتنسيق ت��ام بين أعضاء
اللجنة ،حيث تعتمد خططها بعد
دراس�ت�ه��ا ومداولتها بين أعضاء
المجلس ،م ٔوكدا ً أن المسابقات
ج ��اءت �ف�ي ظ ��روف استثنائية في
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جائحة كوفيد  19لشغل أوقات
ف� ��راغ ط�ل�اب ال� �م ��دارس ب�ب��رام��ج
ث� �ق ��اف� �ي ��ة وري� ��اض � �ي� ��ة وت��رف �ي �ه �ي��ة
م�ت�ن��وع��ة  ،ب �ه��دف ح�م��اي�ت�ه��م من
السلوكيات والتصرفات الطائشة
ال �ت��ي ي �م��ارس �ه��ا ب�ع�ض�ه��م نتيجة
ال �ف��راغ ال ��ذي ي�ع��ان��ون م�ن��ه خ�لال
االٕجازة الصيفية.

تعاون بناء

ومن جهته ،نوه الدكتور جاسم
خ �ل �ي��ل م � �ي� ��رزا رئ� �ي���س ال �ل �ج �ن��ة
االٕعالمية في الجمعية بالتعاون
البناء من جميع المرا كز واال ٔندية
ال�ص�ي�ف�ي��ة وال �م �ك �ت �ب��ات ال �ع��ام��ة
ب� ��ال� ��دول� ��ة ال � �ت� ��ي ت� �س� �ع ��ى م �ن��ذ
تأسيسها ا ٕ �ل�ى رع��اي��ة المشاريع
وال�م�ب��ادرات التوعوية الثقافية،
ك � ��واج � ��ب وط � �ن� ��ي ي� �ن� �ب� �ث ��ق م��ن
حرصها على أن تكون جزءا ً من
النجاح الذي تحققه الدولة.

جمعية توعية ورعاية األحداث

ت��������ن��������اق��������ش اس��������ت��������ع��������دادات��������ه��������ا
الح���ت���ف���االت ال����دول����ة ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي
وج� ��ه م �ع��ا �ل�ي ال �ف��ري��ق ض��اح��ي
خ��ل��ف��ان ت��م��ي��م ،ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
الشرطة واألم��ن ال�ع��ام �ف�ي د �ب�ي،
رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة جمعية
ت� ��وع � �ي� ��ة ورع� � ��اي� � ��ة األح � � � � ��داث،
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م��ن ع ��دد من
أع �ض��اء مجلس اإلدارة بوضع
ت� � �ص � ��ور أله � � � � ��داف ال �ج �م �ع �ي��ة
للخمسين عاما ً المقبلة ،وأ كد
معاليه ع� �ل�ى أن ت�ض��ع اللجنة
��ف�ي أول � ��وي � ��ات أج �ن��دت �ه��ا وض��ع
الخطط الكفيلة بجعل شريحة
األح� � � ��داث �ف�ي دول� � ��ة اإلم � � ��ارات
العربية المتحدة األق��ل جنوحا ً
على مستوى العالم.
جاء ذلك خالل ترؤس معاليه،
االجتماع  61للجمعية للدورة
ال�س��اب�ع��ة ال ��ذي ع�ق��د ع��ن بعد
ص �ب��اح ال �ي��وم ،ب�ح�ض��ور أع�ض��اء

م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة،
وت� ��م خ�ل�ال ��ه اس� �ت� �ع ��راض أه��م
ال� � �م � ��وض � ��وع � ��ات ال� �م� �ط ��روح ��ة
للنقاش ،والمدرجة على جدول
األعمال ومنها :التصديق على
محضر االجتماع السابق.

ك� �م ��ا ن ��اق ��ش م �ج �ل��س اإلدارة
ع��ددا م��ن األف�ك��ار واالق�ت��راح��ات
ال��خ��اص��ة ب��ال �ب��رام��ج وال �خ �ط��ط
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي ستضعها
جمعية توعية ورعاية األحداث
اس��ت��ع��دادا الح �ت �ف��االت ال��دول��ة
باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد
في الثاني من ديسمبر.

ك��م��ا ب��ح��ث االج� �ت� �م ��اع ت��وق �ي��ع
اتفاقية تعاون مع كلية العلوم
اإلن �س��ان �ي��ة ب �ج��ام �ع��ة اإلم � ��ارات
إلع� � � ��داد ال� �ب� �ح ��وث ال �م �ت �ع �ل �ق��ة
ب �ق �ض��اي��ا األح� � ��داث وال �ش �ب��اب،

ب� �ه���دف االس � �ت � �ف� ��ادة م �ن �ه��ا �ف�ي
معالجة قضايا األحداث.

حضر االجتماع كل من سعادة
م� �ي ��رزا ال��ص��اي��غ ،م��دي��ر مكتب
سمو الشيخ حمدان بن راشد
آل م �ك �ت��وم ،وس �ع��ادة سلطان
ص�ق��ر ال �س��وي��دي ،ن��ائ��ب رئيس
ال �ج �م �ع �ي��ة ،وال���دك� �ت���ور م�ح�م��د
م� � ��راد ع��ب��د هللا ،أم� �ي ��ن ال �س��ر
العام ،والدكتور منصور العور،
أم�ي��ن ال �ص �ن��دوق ،وه �ي��ام عامر
ال � �ح � �م� ��ادي ،م� �ش ��رف وم �م �ث��ل
ف � � ��رع ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ب��ال �م �ن �ط �ق��ة
ال� �ش ��رق� �ي ��ة ،وال� ��دك � �ت� ��ور س�ي��ف
الجابري رئيس لجنة البحوث
وال ��دراس ��ات ،وم��ري��م الشومي
رئيسة لجنة البرامج واألنشطة،
وبدرية الياسي ،رئيسة اللجنة
التربوية.
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بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان :حلقة نقاشية بعنوان

“أب����ن����اؤن����ا ث����روت����ن����ا ف���ل���ن���ح���اف���ظ ع��ل��ي��ه��م
ل��ل��اس�����ت�����ع�����داد ل���ل���خ���م���س���ي���ن ع�����ام�����ًا”

أ كد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألم��ن العام في
دبي ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية االحداث ،على أن أهم مقومات

المحافظة على األب �ن��اء ك�ث��روة وطنية يعول عليها اس�ت�ع��دادا ً للخمسين عاما ً

المقبلة ،هي أن نرسخ فيهم مجموعة من القيم واألخالق الهامة مثل الصدق

واألم ��ان ��ة ،وال�ت��ر ب�ي��ة ال�ص��ال�ح��ة ،وم�ع��ام�ل��ة ال��وال��دي��ن معاملة ح�س�ن��ة ،ورعايتهم
واالهتمام بهم في كبرهم ،وتعليمهم مبادئ التسامح والتربية الدينية الصحيحة
التي تبعدهم عن األفكار الطائفية والمتطرفة التي تخلق الكراهية بين الناس.
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ج� � ��اء ذل� � ��ك خ� �ل��ال ال �ح �ل �ق��ة
ال� �ن� �ق ��اش� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ع��ق��دت
اف� �ت ��راض� �ي ��ا ص� �ب���اح ال� �ي���وم،
ب� ��رئ� ��اس� ��ة م� �ع ��ال��ي ال� �ف ��ري ��ق
ضاحي خلفان تميم رئيس
مجلس إدارة جمعية توعية
ورع��اي��ة األح� ��داث وبحضور
س� �ع���ادة ن ��اص ��ر إس �م��اع �ي��ل
ال��وك �ي��ل ال�م�س��اع��د ل�ش��ؤون
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ب ��وزارة
تنمية المجتمع و س�ع��ادة
س��ل��ط��ان ص��ق��ر ال��س��و ي��دي
نائب رئيس مجلس اإلدارة ،
الدكتور محمد مراد عبدهللا
أمين الســــر العام ،الدكتور
منصور محمد ال�ع��ور أمين
الصنـــــدوق ،س �ع��ادة ميرزا
ال � �ص� ��اي� ��غ رئ�� �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
االجتماعية،الدكتور جاسم
خليل م �ي��رزا رئ�ي��س اللجنة
اإلع�لام �ي��ة  ،ال��دك �ت��ور خليفة
علي السويدي رئيس لجنة
االب � ��داع واإلب� �ت� �ك ��ار ،ال��دك �ت��ور
س � �ي� ��ف راش� � � � ��د ال � �ج� ��اب� ��ري
رئ� � �ي � ��س ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ب� �ح ��وث
وال��دراس��ات،األس�ت��اذة بدرية
ع� �ب ��دهللا ال� �ي ��اس ��ي رئ �ي �س��ة
ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ر ب��و ي��ة،األس �ت��اذة
موزة سالم الشومي رئيسة
اللجنة ال�ث�ق��اف�ي��ة ،األس �ت��اذة
ه� � �ي�� ��ام ع�� ��ام � ��ر ال � �ح � �م� ��ادي
المشرفة على فرع الجمعية
بالمنطقة الشرقية،األستاذة
م � ��ري � ��م س � ��ال � ��م ال� �ش���وم���ي
رئ � �ي � �س� ��ة ل� �ج� �ن ��ة ال � �ب� ��رام� ��ج
واألنشطة واألس �ت��اذة مريم
م �ح �م��د األح�� �م� ��دي رئ �ي �س��ة

لجنة ال�ش��را ك��ة المجتمعية
،وب�ح�ض��ور ع��دد م��ن أعضاء
الجمعية.
و � �ف�ي ب ��دا ي ��ة ال �ج �ل �س��ة ط��رح
م� �ع���ا �ل��ي ال � �ف� ��ري� ��ق ض ��اح ��ي
خ�ل�ف��ان ت�م�ي��م ،ت �س��اؤال ً وه��و
م� ��اذا ن��ري��د أن ي �ك��ون عليه
أبناؤنا في المستقبل؟
وماذا تريد الدولة من أبنائنا
اس�ت�ع��دادا ً للخمسين عاما ً
المقبلة؟ ثم تحدث معاليه
ع��ن ض� ��رورة زرع مجموعة
م� ��ن ال� �ص� �ف���ات �ف��ي األب � �ن� ��اء
ك ��ال� �ص ��دق واألم� ��ان� ��ة أس���وة
بالرسول –صلى هللا عليه
وسلم ،-وتدريسهم تعاليم
اإلس� �ل ��ام ،وال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
بصورة صحيحة.
وأ ك ��د م�ع��ال�ي��ه ع� �ل�ى ض ��رورة
وج� ��ود ق� ��ادة رأي ي��وج�ه��ون
األج � � �ي� � ��ال ال� � �ج � ��دي � ��دة ع � �ل�ى
األفكار اإليجابية والبناءة من
خالل حزم من المحاضرات
وال� � �ن � ��دوات وإل� �ق ��ائ� �ه ��ا ع� �ل�ى
ال��ش��ب��اب ،ل�ت�ش�ك�ي�ل�ه��م كما
ن��ري��د وت�ن�ش�ئ�ت�ه��م التنشئة
الصحيحة ،بمشاركة البيت
وال�م��درس��ة وتعليمهم قيم
الوالء وخدمة الوطن ،وكيف
يكونون فخورين بوطنهم.
ودارت محاور الجلسة التي
أداره ��ا د .خليفة السويدي
عضو مجلس إدارة جمعية
ت��وع��ي��ة ورع� ��اي� ��ة االح � � ��داث،
حول القيم األصيلة وتنشئة

األبناء ،واألس��رة المتماسكة
وب� �ن ��اء ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �س��و ي��ة
لألبناء ،والنظام التعليمي،
وت � �ش � �ج � �ي� ��ع ال� �ت� �ع� �ل� �ي���م �ف�ي
ال � � � �م� � � ��دارس ال� �ح� �ك���وم� �ي���ة،
وا ك � � �ت � � �س� � ��اب ال� � �م� � �ه�� ��ارات
الحياتية التي تساهم في بناء
أج�ي��ال المستقبل ،وأهمية
وج���ود ج �س��ور ت��واص��ل بين
ال� �م ��واط ��ن وال��م��س��ؤول��ي��ن،
ون� � �ش � ��ر م � �ف � �ه� ��وم االب � �ت � �ك� ��ار
االجتماعي ،وترسيخ القيم
والهوية اإلماراتية ،والحفاظ
ع� �ل� �ي� �ه ��ا م � ��ن ال� �م� �ت� �غ� �ي ��رات
والتأثيرات الخارجية بسبب
االنفتاح.
ك �م��ا ت �ط��رق��ت ال �ج �ل �س��ة إ �ل�ى
ض� � ��رورة م �ع��ال �ج��ة م�ش�ك�ل��ة
ع��زوف الشباب عن ال��زواج
ب �س �ب��ب ص �ع��وب��ات ال �ح �ي��اة،
ودع � ��م األس� � ��رة اإلم ��ارات� �ي ��ة،
وت�ع��زي��ز ال�ت�م��اس��ك األس��ري
وحماية األبناء من التشتت
واالنحراف نتيجة الخالفات
األس ��ري ��ة ،وم �ن��ع اختالطهم
برفقاء السوء ،وشغل أوقات
ال� �ف ��راغ ل��دي �ه��م وإ ٍ ك �س��اب �ه��م
ال � �م � �ه� ��ارات ال��م��ت��ق��دم��ة �ف�ي
المجاالت المختلفة.
واخ�� � �ت�� � �ت�� � �م� � ��ت ال � �ج � �ل � �س� ��ة
ب�م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت��وص�ي��ات
وال � �م � �ق � �ت� ��رح� ��ات واألف� � �ك � ��ار
ل�ل�م�ح��اور ال �ت��ي ت��م ط��رح�ه��ا،
وال � �ت� ��ي س �ي �ت��م رف��ع��ه��ا إ �ل�ى
وزارة تنمية المجتمع.
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موضوع العدد

تكريم الفائزين بالمراكز األولى فى
جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية األبناء
ال����دورة ال��راب��ع��ة  2020م ع��ن بعد
أش��اد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ر ٔييس مجلس
إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث باألسر الفائزة بجائزة
سعيد بن لوتاه لرعاية األب�ن��اء فى دورت�ه��ا الرابعة 2020م

جاء ذلك فى حفل تكريم الفائزين بالمرا كز األولى فى الفئات

المختلفة للجائزة عن بعد عبر برنامج زووم مساء أمس.

وقال فى كلمته :
ع� �ن ��دم ��ا أط� �ل� �ق ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة
ه��ذه الجائزة قبل  8سنوات
تكريما ً للمغفور له بإذن هللا
الحاج سعيد بن أحمد لوتاه
الفعال في رعاية األبناء
لدوره
ّ
واألي �ت��ام وم�س��ان��دة الجمعية
منذ تأسيسها  ،فقد حظيت
هذه الجائزة باهتمام كبير من
األس ��ر ال�م��واط�ن��ة والمشاركة
ال� � �ف � ��اع� � �ل � ��ة ح� � �ي � ��ث ت ��أه� �ل ��ت
( )24أر ب ��ع وع �ش��رون أس��رة
للتصفيات النهائية للمنافسة
على الجائزة  ،وال�ت��ي تنطبق
ع� �ل� �ي� �ه ��م ش� � � ��روط وم� �ع ��اي� �ي ��ر
الجائزة.

8

وأ كد معاليه فى كلمته لألسر
ال� �ف ��ائ ��زة إن� �ن ��ا ف � �خ� ��ورون ب�م��ا
حققتموه من إنجازات ونتائج
م �ب �ه��رة �ف�ي رع ��اي ��ة أب �ن��ائ �ك��م ،
ح�ي��ث إن �ك��م ت�م�ث�ل��ون ال �ق��دوة
الحسنة ل�لأس��ر المواطنة في
رع��اي��ة األب �ن��اء وال �ح �ف��اظ على
ال �ت �م��اس��ك األس � ��ري َ
وغ���رس
ال �ق �ي��م األص �ي �ل��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط
لمستقبل األب �ن��اء وتميزهم
األكاديمي واألخالقي.
ووجه معاليه الشكر والتقدير
ل �م �ح �ك �م��ي ال� �ج ��ائ ��زة وف��ري��ق
ال �ع �م��ل ال��ق��ائ��م ع � �ل�ى إع� ��داد
وتنفيذ ه��ذة الجائزة لدورهم
�ع��ال �ف�ي تحسين ش��روط
ال �ف� ّ
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وم �ع��اي �ي��ر ال� �ج ��ائ ��زة ون �ش��ره��ا
وت ��وع� �ي ��ة األس� � ��ر ال �م �ش��ارك��ة
ب� ��أس� ��ال � �ي� ��ب وط � � � ��رق إع � � ��داد
ال� �م� �ل� �ف ��ات وف� � ��ق ال �م �ع��اي �ي��ر
المحددة.
ح �ي��ث ف � ��ازت أس� � ��رة ي��وس��ف
حسن المرزوقي بالمركز اال ٔول
الفئة ا ٔ وأس���رة خ��ال��د حسين
بن حماد بالمركز اال ٔول مكرر
الفئة ا ٔ  ،وج ��اء ال�م��رك��ز اال ٔول
في الفئة ج من نصيب أسرة
فضيلة عبدهللا الخوري  ،اما
أس � ��رة راش� ��د س��ال��م ال�ك�ن��دي
فحصلت على تكريم خاص
�ف�ي ال�ف�ئ��ة ا ٔ ب�ن��اء ع� �ل�ى توصية
ل �ج �ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ..وم � ��ن ث��م

ع��رض��ت األس� ��ر ال �ف��ائ��زة أب��رز
إنجازاتها التى اهلتها للفوز
بالجائزة.
ودار ح��وار مفتوح مع األسر
ال �ف��ائ��زة ح �ي��ث أ ك ��د محكمو
الجائزة ب��أن المنافسة كانت
ق��و ي��ة ب �ي��ن األس � ��ر وال �ن �ت��ائ��ج
م�ت�ق��ار ب��ة واع �ت �م��دت اللجنة
ع� �ل�ى ال �م �ق��اب�لات الشخصية
م��ع األس� ��ر واألب� �ن ��اء لتحديد
الفائزين بعد استيفاء جميع
ال� �ش���روط وت �ح �ق �ي��ق م�ع��اي�ي��ر
الجائزة
وق� ��ال ال��دك �ت��ور م�ح�م��د م��راد
ع � � �ب� � ��دهللا األم� � � �ي � � ��ن ال� � �ع � ��ام
للجمعية و ال�م�ن�س��ق ال�ع��ام

للجائزة بأنه تم توعية جميع
األس � ��ر ال��م��ش��ارك��ة ب�م�ع��اي�ي��ر
ال� � �ج � ��ائ � ��زة وك� �ي� �ف� �ي ��ة إع � � ��داد
الملفات الخاصة بالمشاركة
وت�ق��دي��م ال�م��رف�ق��ات الخاصة
بالمعايير وذلك عبر تقنيات
التواصل عن بعد.
وفى مداخلة للدكتور منصور
ال �ع��ور ع�ض��و مجلس اإلدارة
أش� � � ��اد ب� �م� �ع ��اي� �ي ��ر ال �ت �ق �ي �ي��م
وأس � �ل� ��وب ت �ح �ك �ي��م ال �ج��ائ��زة
وم � � �س � � �ت� � ��وي ال� �م� �ح� �ك� �م� �ي ��ن
وتأهيلهم وخبرتهم فى تحكيم
الجوائز.
و �ف� ��ى خ � �ت� ��ام ال� �ح� �ف���ل ت� �ق ��دم
م � �ع� ��ا �ل��ي ال� � �ف � ��ري � ��ق ض ��اح ��ي

خلفان تميم رئيس مجلس
ا ٕدارة جمعية توعية ورعاية
االٔح � � ��داث وأع � �ض� ��اء مجلس
االدراة ب��ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
ل �ف��ري��ق ع �م��ل ج ��ائ ��زة سعيد
بن لوتاه لرعاية اال ٔبناء الدورة
ال��راب �ع��ه  2020وه��م السيد
عبدالصمد حسين سليمان
وس �ع��ادة حصة عبدالرحمن
تهلك والدكتور فاطمة أحمد
ال �م �ن��دوس واالٔس� �ت ��اذة س��ارة
حمادة ر ٔييسة قسم البرامج
واالٔن� �ش� �ط ��ة  ،ل �ج �ه��وده��م في
إن� � �ج � ��اح ال � �ج� ��ائ� ��زة م �ت �م �ن �ي��ن
ل �ه��م دوام ال �ت �ق��دم وال �ن �ج��اح
واالزدهار.
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الطالبة :ندى حرايري

أفادت أستاذة دعاء معالي وهي معلمة في مدرسة اإلبداع
العلمي وأم لثالثة أطفال أن اس� � ��تخدام وس� � ��ائل التواصل
االجتماع� � ��ي أصبح ض� � ��رورة عصرية ،وبالطبع لكل ش� � ��ي
منظور إيجابي وسلبي ولكن في مثل هذا الموضوع يمكن
ل� � ��كل منا أن يأخذ الحيطة والح� � ��ذر بطريقته بالتعامل مع
أطفال� � ��ه فمن المع� � ��روف أن مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
س �ل ��اح ذو حدين إن اس� � ��أنا استخدامه فس� � ��يتبعه عادات
بعضه� � ��ا س� � ��يئة يلتقطه� � ��ا الطفل خ �ل ��ال تصفح� � ��ه مواقع
التواصل االجتماعي وهنا يأتي دور توعية الطفل.

وذك� � ��رت أن مواق� � ��ع التواصل االجتماع� � ��ي ذات تأثير كبير
ع �ل� ��ى الصحة النفس� � ��ية لألطف� � ��ال ،فقد تس� � ��بب االكتئاب
والعزل� � ��ة عن المجتم� � ��ع  ،فاألطفال يجلس� � ��ون وقتا ً طويال ً
أمام شاش� � ��ات الكومبيوت� � ��ر أو شاش� � ��ات الهواتف الذكية
دون تحرك ويعزلون أنفس� � ��هم عن العال� � ��م وهنا يأتي دور
الوالدين ليمنعوا أطفالهم من الوصول إلى هذه المرحلة.
وأخيرا ً أضافت األس� � ��تاذة دعاء معا �ل� ��ي أن المهم جدا ً دور
األبوي� � ��ن وأولي� � ��اء االمور � �ف ��ي توعية أطفالهم ح� � ��ول مواقع
التواصل اإلجتماعي فمن الض� � ��روري أن يبعدوا أطفالهم
ع� � ��ن مواقع التواص� � ��ل االجتماعي إلى أن يصل� � ��وا إلى عمر
واع مناس� � ��ب لكي يحظوا بحسابات على مواقع التواصل
االجتماعي وقبل ذلك عليهم بأن يحفزوهم على ممارسة
الرياضة واأللعاب الت� � ��ي تتطلب الحركة وعيش طفولتهم
بعيد اًع� � ��ن مواقع التواصل االجتماع� � ��ي  .وأفادت بأنها ال
تس� � ��مح ألطفالها بالحص� � ��ول على حس� � ��ابات على مواقع
التواص� � ��ل االجتماع� � ��ي ألنه� � ��م اليزالون في عمر ال يس� � ��مح
بذلك وحريصة على أخذهم إلى النوادي الرياضية والقيام
باألنشطة البدنية.
نورة فيصل الراضي

أف� � ��ادت نادي� � ��ة العبدلل� � ��ه وه� � ��ي
أم لطفلي� � ��ن أن� � ��ه م� � ��ن الطبيعي
أن السوش� � ��يال ميدي� � ��ا يعط� � ��ي
تأثي� � ��را س� � ��لبيا ع �ل� ��ى األطف� � ��ال
إذا اس� � ��تخدموها لوق� � ��ت كثي� � ��ر
وبدون رقاب� � ��ة أولياء األمور فكل
مايع� � ��رض بالسوش� � ��ال ميدي� � ��ا
سيؤثر على سلوكيات األطفاألفي
السلب بتعلم أش� � ��ياء خاطئه أو

األستاذة.دعاء معالي

نادية العبدالله

اإليجاب لتعلم معلومات مفيده
مثل كيفيه تركي� � ��ب الروبوت أو
تعل� � ��م اللغ� � ��ه االنجليزي� � ��ة الن في
المراحل العمري� � ��ة األولى الطفل
س� � ��ريع التعلم ولهذا السبب أنا
أضع لطفلي جداول للعب طوال
الي� � ��وم وبس� � ��بب ه� � ��ذه الجداول
طف �ل� ��ي لدي� � ��ه الخي� � ��ال الواس� � ��ع
ليمرح في ألعاب� � ��ه او اللعب على
أنه ش� � ��خصيه خياليه مثل بطل

خارق أو أنه نجار و يفضل اللعب
على الجل� � ��وس ام� � ��ام اليوتيوب
و وض� � ��ع موس� � ��يقى األطفال ،و
طفلي اجتماعي جدا ً و يش� � ��ارك
ويس� � ��تمتع مع أصدقائه و يحب
االخت �ل ��اط باألطف� � ��ال والتع� � ��رف
على أصدقاء جدد ومش� � ��اركتهم
باللعب ويتح� � ��اورون بالحوارات
اللطيف� � ��ه مث� � ��ل من ه� � ��و أفضل
كاركتار بطل مارڤل
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تحقيق
فاطمة علي المسافري

أف� � ��ادت أم� � ��ل الخق� � ��اق وهي
موظفة وأم لثالث� � ��ة أطفال ن
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
تبع� � ��د بع� � ��د ت� � ��ام ع� � ��ن طفلي
..فالطف� � ��ل يفض� � ��ل اللع� � ��ب
ف االماك� � ��ن المفتوح� � ��ه م� � ��ع
االطف� � ��ال و تمضي� � ��ه الوق� � ��ت
بالترفي� � ��ه بعي� � ��د ع� � ��ن مواقع
التواصل االجتماعي ..

وأضافت أن مواقع التواصل
االجتماع� � ��ي تؤثر على الطفل
بتغيير سلوكه و تصرفاته مع
من حول� � ��ه حيث يصبح عنده
حب التقليد و حب الشهرة و
بعض التصرف� � ��ات ممكن أن
تختلف بحكم التقليد للغير .
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي

سوسن الخطيب

ب� � ��دأت بس� � ��ؤالها ما ه� � ��ي آثار
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
على الحال النفسية لألطفال،
فأجابت إن هناك اثارا سلبية
عندم� � ��ا ي� � ��رى مقط� � ��ع لطفل
يبك� � ��ي أو طف� � ��ل ُيعن� � ��ف أو
امرأة تبكي على طفلها يبكي
ويحزن بشده ويسالني لماذا
هذا الطفل يبكي ويتاثر كثيراً.
وأضاف� � ��ت أن يمكن أن تكون
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
مؤذية لجس� � ��د الطف� � ��ل أيضا
فعندم� � ��ا ش� � ��اهد مقطع� � ��ا
لش� � ��خص ما يفع� � ��ل حركات
خطيرة يحاول تقليده بشتى
الطرق حتى لو لم يكن يعلم
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إذا اعتاد عليها الطفل ممكن
أن تسبب ضررا ً للعين أو آالما
في الرقب� � ��ه بس� � ��بب الجلوس
عليها لساعات طويله.

م� � ��ن الطبيع� � ��ي أن تحص� � ��ل
بع� � ��ض التغيي� � ��رات بس� � ��بب
التواص� � ��ل االجتماع� � ��ي ..
فالطفل يتأثر باألش� � ��ياء التي
حول� � ��ه  ،ق� � ��د تتغي� � ��ر تصرفاته
مع أبو ي� � ��ه أو من حوله بطابع
التغيي� � ��ر و التقليد للبعض في
مواقع التواصل االجتماعي
طفله� � ��ا يح� � ��ب االجتماع� � ��ات
العائلي� � ��ه و يفضله� � ��ا أغل� � ��ب
األوق� � ��ات  ،يح� � ��ب اللعب مع
أهله و يحب الزيارات العائليه
..
طفلها و لله الحمدلله يعيش

كي� � ��ف يفعلها وهذا خطر كبير
عليه ممك� � ��ن أن يؤذيه ،لذلك
أح� � ��اول جاهدة أن ال يش� � ��اهد
مثل هذه المقاطع.
س� � ��ألتها ه� � ��ل تؤث� � ��ر مواق� � ��ع
التواص� � ��ل االجتماع� � ��ي تاثيرا
س� � ��لبيا على تصرفات الطفل
مع الوالدي� � ��ن والعائلة،أجابت
بنعم عندما أمنعه من مواقع
التواص� � ��ل االجتماع� � ��ي عن� � ��د
انتهاء الوقت المحدد له يبكي
كثيرا ويصبح شخصا عصبيا
وهذا له تاثير سلبي جدا على
أس� � ��لوبه مع� � ��ي وم� � ��ع والده
عندم� � ��ا أحرم� � ��ه م� � ��ن مواقع
التواصل االجتماعي.
سالتها أيضا عن طفلها هل هو
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في وس� � ��ط عائلي جيد يمضي
أغلب الوقت مع األهل
وقال� � ��ت إن طف �ل� ��ي يح� � ��ب
التج� � ��ارب الواقعي� � ��ه و
االستمتاع باللعب في الواقع
بعيدا ً عن السوشال ميديا و
يحب التعرف ع �ل� ��ى أصدقاء
جدد.ممكن لن� � ��ا نحن كعائله
أن نس� � ��يطر على هذه األمور..
نحن نفضل أن نبقي أطفالنا
بعيدين عن مواقع التواصل
االجتماعي بعدا ً تاما و نفضل
اللع� � ��ب � �ف ��ي اله� � ��واء الطلق و
نس� � ��عى أن يعي� � ��ش الطف� � ��ل
طفولته بش� � ��كل مريح بعيدا ً
ع� � ��ن األجه� � ��زة اإلٍلكتروني� � ��ه و
مواقع التواصل االجتماعي.

اجتماعي مع االطفال ويحب
االختالط أم منعزل عن العالم
الخارجي،فاجابت نعم طفلي
اجتماع� � ��ي كثي� � ��را وال يتعدى
عمره السنتين ولكن يحب أن
يخال� � ��ط الناس،أضافت أيضا ً
أنه� � ��ا عودته من� � ��ذ صغره على
التواصل م� � ��ع الناس ويجيب
عليهم عند سؤالهم له ويلقي
السالم أيضاً .ختمت بسؤالها
“بم� � ��اذا يهت� � ��م طفل� � ��ك أ كث� � ��ر
ه� � ��ل بكس� � ��ب أ كثر ع� � ��دد من
المش� � ��اهدات أم في الحصول
ع �ل� ��ى أصدق� � ��اء م� � ��ن أرض
الواقع”،أجاب� � ��ت طف �ل� ��ي يهتم
كثي� � ��را ،م� � ��ن تج� � ��ارب واقعية
والحصول على أصدقاء.

شما حمد الصريدي

ب� � ��دأت بس� � ��ؤالها ماه� � ��ي أثار
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
على الحالة النفسية لألطفال
فأجابت أن هناك أثارا سلبية
عندما يش� � ��اهد عدة س� � ��اعات
متواصل� � ��ة لليوتي� � ��وب م� � ��ن
الممك� � ��ن أن ينع� � ��زل وبتا �ل� ��ي
يص� � ��اب بم� � ��رض التوح� � ��د
وأضاف� � ��ت أن م� � ��ن الممك� � ��ن
أن تك� � ��ون مواق� � ��ع التواص� � ��ل
االجتماع� � ��ي مؤذي� � ��ة لجس� � ��د
الطف� � ��ل أيض� � ��ا عندم� � ��ا يقل� � ��د
الحركات التي يراها في مواقع

التواصل االجتماعي وبعضها
تكون خطيرة ومن الممكن أن
تؤذيه وأيضا عند مش� � ��اهدته
لمواقع التواصل كثيرا ً يمكن
أن يؤث� � ��ر ع �ل� ��ى نظ� � ��ره لذل� � ��ك
أحاول أن ال أتركه يش� � ��اهدها
لوقت طويل سألتها هل تؤثر
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
تاثيرا س� � ��لبيا ع �ل� ��ى تصرفات
الطفل م� � ��ع الوالدين والعائلة
أجابت بنعم بأنه يصبح أ كثر
عدواني � � �ا ً ويفض� � ��ل الجلوس
لوح� � ��ده س� � ��ألتها أيض� � ��ا ع� � ��ن
طفلها هل ه� � ��و اجتماعي مع
االطف� � ��ال ويح� � ��ب االختالط أم

ينع� � ��زل عن العال� � ��م الخارجي
فأجابت طف �ل� ��ي دائما ينعزل
عن الناس منذ بدأ مش� � ��اهدة
مواقع التواص� � ��ل االجتماعي
ويحب دائما أن يكون لوحده
وختمت بس� � ��ؤالها بماذا يهتم
أ كث� � ��ر الحصول ع �ل� ��ى أفضل
ص� � ��ورة أو ع� � ��دد كبي� � ��ر م� � ��ن
مشاهدات التجارب الواقعية
والحص� � ��ول ع �ل� ��ى األصدق� � ��اء
فأجابت يحب العزلة ويفضل
ع� � ��ددا كبيار من مش� � ��اهدات
المواقع التواصل االجتماعي
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ق�صة لعبة يف ن�سختها
القبيحة
بقلم  :عبدالله محمد األنصاري

مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة-مركز إرادة.

هل شاهدت يوما ً فلم (قصة لعبة  )toy storyفي نسختها األولى  ،1995الفلم الذي
يحكي قصة اللعبة “ودي” راع��ي البقر وه��ي اللعبة المفضلة عند “آن��دي” مالك
اللعبة حتى جاءت الهدية وهي اللعبة “باز” رائد الفضاء الذي لم يصدق أنَّه لعبة،
بل كان يعتقد اعتقادا ً جازما ً أنه رائد فضاء.

كان هدف الفلم جعل األطفال
ي �ه �ت �م��ون ب��األل �ع��اب وي� �ق ��درون
قيمتها �ف�ي ح�ي��ات�ه��م م��ن خ�لال
م��داع �ب��ة ع �ن �ص��ر ال �خ �ي��ال ل��دى
األط � �ف� ��ال وإق��ن��اع��ه��م �ف�ي ه��ذه
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المرحلة من العمر أن األلعاب
ل �ه��ا ش �ع��ور ،ت�ش�ع��ر ب��ال�س�ع��ادة
ع��ن��د االه� �ت� �م ��ام ب� �ه ��ا ،وال� �ح ��زن
ع�ن��د التخلي عنها أو إهمالها.
وأن األل��ع��اب ال �ت��ي شاركتهم
َّ
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ُغ� َ
�رف نومهم أو قاعة درسهم
أو ب�ي��وت أص��دق��ائ�ه��م أسهمت
ب � �ش � �ك� ��ل م� � ��ن األش � � � �ك�� � ��ال �ف�ي
ب� �ن ��اء ش �خ �ص �ي �ت �ه��م وش ��ارك ��ت
ال �م��درس �ي��ن �ف�ي ت�ع�ل�ي�م�ه��م ،بل

إن بعض األلعاب كان السبب
َّ
في اختيارهم للمهن والهوايات
ألعاب
التي يمارسونها اليوم.
ٌ
ج �ع �ل �ت �ه��م أب� � �ط � ��اال ً � �ف�ي ال �ع��ال��م
الواقعي.
ول �ك��ن ال� �س ��ؤال ال� ��ذي راود �ن��ي
ه��ل ك��ل األل �ع��اب مثل “ودي”
ال�ح��ري��ص ع� �ل�ى م��ال�ك��ه “ آن��دي
أن ب�ع�ض�ه��ا أش � � ُد ض� ��رارا ً
“ أم َّ
من رفاق السوء الذين يصارع
اآلباء واألمهات في إبعادهم عن
أبنائهم.
ه��ذا المقال ليس مقاال ً علميا ً
كتبه عالم متخصص �ف�ي علم
ال�ن�ف��س ال�ب�ش��ري��ة ،وال خبير في
األل� �ع ��اب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة .ب��ل هو
واق��ع أعيشه ويعيشه الكثير
من األُس��ر ،من حيث يعلمون
أو ال ي �ع �ل �م��ون .أم� ��ا ال ��ذي ��ن ال
يعلمون فهم في مصيبة ،وأما
ال ��ذي ��ن ي �ع �ل �م��ون وال ي �ح��رك��ون
ساكنا ً فمصيبتهم أعظم ،وكما
قيل قديماً( :فإن كنت ال تدري

وإن كنت تدري
فتلك مصيبة َّ
فالمصيبة أعظم).
لم يعد الوضع كما كان سابقاً،
ف �ف��ي ال��س��اب��ق ك� ��ان األط� �ف ��ال
ي �ح��رك��ون ال �ل �ع��ب و ي�ت�ك�ل�م��ون
ع� �ل�ى أل�س�ن�ت�ه��ا .ل��م ن�ع��د ن��راه��م
يجرون خلف ألعابهم في فناء
ال�ب�ي��ت ،وت��وق��ف ذاك ال �ص��راخ
الجميل ال��ذي ال أدع��ي أن��ه لم
يكن يزعجنا أحياناً ،وال أنكر أننا
ق��د ن�ض�ط��ر �ف�ي ب �ع��ض األح �ي��ان
إلى االستعانة بصيدلية المنزل
أو ال ��ذه ��اب إ �ل��ى المستشفى
ع�ن��د ح ��دوث ب�ع��ض اإلص��اب��ات
أن ن��ف��ع ت�ل��ك
ال �ب �س �ي �ط��ة .إال َّ
األلعاب ك��ان أ كبر من ضررها.
�اب تساعدنا
ف�ق��د ك��ان��ت األل� �ع � ٌ
على بناء خيال أبنائنا ،وتقوي
أبدانهم ،وبعض تلك األلعاب
ك� � ��ان ال� �س� �ب ��ب وراء ص �ن��اع��ة
عالقاتهم االجتماعية الجيدة،
وتقوية مهاراتهم الذهنية.
أم��ا اليوم فقد ظهرت النسخة

الجديدة م��ن “قصة لعبة toy
 “ storyوه ��ي ن�س�خ��ة قبيحة
ل��م تنتجها وال���ت دي��ز �ن�ي ب�ع��د،
ألعاب تلعب بالبشر ،تسلبهم
ٌ
شعورهم بالحقيقة وتجعلهم
أبطاال ً ولكن في عالم افتراضي،
وال� � �ث� � �م � ��ن ه� � ��و ال � �ت � �خ � � �ل��ي ع��ن
مقاعدهم في العالم الواقعي.
ول �ي��ت ه ��ذا ه��و ال�ث�م��ن الوحيد
ال��ذي تطلبه منَّا ه��ذه األلعاب
ولكنها تريدنا أن ندفع أموالنا
م� �ق ��اب ��ل خ� �س ��ارت� �ن ��ا ألن �ف �س �ن��ا
وأوالدنا.
ف
ال أري��د أن أدخ��ل ي التفاصيل
المؤلمة ل�ه��ذه األل �ع��اب واآلث��ار
ال �س �ل �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ح��دث �ه��ا على
ال� �ع� �ق ��ل وال � �ن � �ف� ��س وال� �ج� �س ��د
والمال واآلمال والمآل .ولكنني
س��أخ�ب��رك��م ك�ي��ف ت�ل�ه��و ب�ن��ا هذ
األلعاب ،فإن كنت مدمنا ً عليها
ف�س�ي��ؤل�م��ك م��ا س ��وف تسمع
وق� ��د ال ت �ك �م��ل ال�� �ق� ��راءة ألن��ك
ال ت��ري��د س �م��اع ال�ح�ق�ي�ق��ة التي
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تعني أن تتخلى عن بطوالتك
وإنجازاتك االفتراضية والتخلي
أ ي �ض �ا ً ع��ن أص��دق��ائ��ك �ف�ي ه��ذه
ال �ع��ال��م ال� �م ��وه ��وم ،وإن كنت
ل��م ت�ج��ر ب�ه��ا ب�ع��د ف�ت�ع�لَّ��م الشر
ال للشر ولكن لتوقيه ،فمن ال
يعلم الشر يقع فيه .تعلم كيف
ت ��دخ ��ل ع �ل �ي��ك ه � ��ذه األل� �ع ��اب
بصورة لعبة ،حتى تصبح أنت
ال �ل �ع �ب��ة وه� ��ي ال��ت��ي ت �ل �ه��و بك
كيف تشاء.
ً
لعبتنا مجانية غالبا ال تريد أن
ت�خ�س��ر ط �ف�ل�ا ً ال ي�م�ل��ك ب�ط��اق��ة
ائ �ت �م��ان �ي��ة ،أو ش �خ �ص �ا ً ب��ال �غ �ا ً ال
يتصور أن يدفع بعض المال
لشراء لعبة .فإذا بلعت الطعم
وق� �م ��ت ب �ت �ن��زي��ل ال �ل �ع �ب��ة ع� �ل�ى
هاتفك أو جهازك اللوحي ،لك
أو ألبنائك فاعلم أنك وأبناءك
في الطريق إلى أن تصبحوا لعبة.
م ��راح ��ل ال �ل �ع �ب��ة األول� ��ى سهلة
ج � ��داً ،ف��ال�م�ط�ل��وب أن تكسب
النقاط أو األراضي أو الحصون
أو القالع أو الجنود ،أو أن تفوز
�ف�ي س �ب��اق ال� �س� �ي ��ارات ،ال�م�ه��م
أن ت � � ��زداد رغ� �ب� �ت ��ك ب��ال �ت �م �ل��ك
واالنتصار وهزيمة الخصوم .ثم
ُتفا ِجئُك لعبتك المفضلة بأنك
ضعيف ولست مؤهال ً لمقارعة
األب�ط��ال وال للفوز في ال�ن��زال إال
ب �ب��ذل ق�ل�ي��ل م��ن ال �م��ال ،لتبدأ
رح �ل��ة االب � �ت� ��زاز واالح� �ت� �ي ��ال ،ثم
ت��ذك��ر ه��ذه الكلمات( :أ �ب�ي أري��د
أن أش�ت��ري ه��ذا ال�س�لاح أو أن
أزود سيارتي ببعض المعدات)
(أ �ب�ي ه��ذا آخ��ر س�لاح أش�ت��ري��ه).
أما إذا كان األب واألم هم الذين
قرروا أن يصبحوا ألعابا ً فاألمر
أسهل على “ودي” في نسخته
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القبيحة.
لم تهمل لعبتنا الجديدة حقيقة
أخرى في نفوسنا البشرية ،وهي
ح��ب االن �ت �ق��ام ،ف��راح��ت تغذيها
ب �ش �ت��ى ال ��وس ��ائ ��ل ،ف�ل�ا م �ج��ال
لصناعة البطولة إال بالتدمير أو
بالتدبير ،فالتدمير عند وج��ود
ال� �ق ��وة ال �ك��اف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ح �ت��اج
إ �ل�ى ال �م��ال ال��وف �ي��ر ،أم��ا التدبير
ف �ع �ن��د ال �ض �ع��ف وق �ل��ة ال �م��ال،
وبطريقه عقد التحالفات وبناء
ال�ص��داق��ات م��ع أش�خ��اص وراء
حواسيبهم ال نعلم أجناسهم
وال أع �م��اره��م وال أف �ك��اره��م وال
مآربهم.
“ودي” �ف�ي نسخته القبيحة ال
ي�ش�ب��ه أل �ع��اب ال�ج�ي��ل ال�ق��دي��م،
ال �ت��ي ت �ع �م��ل ب�ل�ا ب��ط��اري��ات أو
ببطاريات ت��دوم لفترة قصيرة،
“ودي” �ف�ي ن �س �خ �ت��ه ال�ق�ب�ي�ح��ة
ي �ح �ت��اج إ �ل��ى ب� �ط ��اري ��ات ه��ائ �ل��ة،
ف��إذا رأ ي��ت نفسك ال تستطيع
الخروج من بيتك دون شاحن
خ��ارج��ي “ ”power bankفقد
ت � �ك� ��ون م � �ص� ��اب � �ا ً ب � �م� ��رض “أن � ��ا
لعبة” .ويحتاج األم��ر أ ي�ض�ا ً أن
ت�ه�م��ل أص ��دق ��اءك وض �ي��وف��ك،
ب��ل وأق ��رب ال �ن��اس إل �ي��ك .وإذا
ع��ات �ب��وك وك �ن��ت ت�ح�س��ب لهم
ح �س��اب �ا ً ف�س�ت�ض�ط��ر إل��ى ق�ض��اء
س ��اع ��ات ط��و ي �ل��ة �ف�ي س �ي��ارت��ك
ح��ت��ى ال ي � � ��روك ،وق � ��د ت�م�ك��ث
فترات أط��ول في الحمام خوفا ً
م��ن التعرض للمالم .وأُخ�ب��رك
أن خ �ط��ة ال �ك �ت �م��ان م�ص�ي��ره��ا
الفشل.
ف
ل��م ي�ك�ت��ف “ودي” ��ي نسخته
القبيحة بالهواتف والحواسيب،
ألن ب�ع��ض نسخه المتوحشة
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ت� �ح� �ت ��اج إل� ��ى ح ��واس� �ي ��ب ذات
معالج ج�ب��ار ،يوفر اإلمكانيات
ل �ل �ب �ط��ل ال � �م � �غ� ��وار ،ح��واس �ي��ب
م � ��زوده ب �م �ب��رد م�ن�ف�ص��ل مثل
ال�م��وج��ود �ف�ي ال �س �ي��ارات ،يصل
سعر الواحد منها إلى عشرات
اآلالف .ف��إن كنت تملك المال
فما عليك إال أن تشتري البنك
ال �ب��ار!! وإن كنت ال تملك هذا
ال �ق��در م��ن ال �م��ال ،فسيخبرك
اب �ن��ك ال�ب�ط��ل ال �م �غ��وار ل�ت��أخ��ذه
ح �ي��ث ت��ؤج��ر ه ��ذه ال�ح��واس�ي��ب
ب � ��ال� � �س � ��اع � ��ات ،ل� � � �ي � � ��زداد ع� ��دد
المبتزين ،وفرص التعرف على
المزيد من األبطال االفتراضين.
�دى
ت��ري��د أن ت �ع��رف إ �ل�ى أي م� ً
يمكن لهذه األلعاب أن تلهو بك،
فاستمع لهذه القصة ...شرحت
في إحدى جلسات التأهيل مع
المتعاطين ل�ل�م�خ��درات كيف
تلهو بهم هذه األلعاب ،وكيف
تنمي لديهم األن��ان�ي��ة وال�غ��رور،
وبعد المحاضرة جاءني أحدهم
وكان من أسرة غنية جداً ،فقال
لي :يا أستاذ أنا من ك َ
ُنت تتكلم
عنه ،وق��د استحييت أن أتكلم
أمام الحضور ،وجئتك ألخبرك
أن� �ن ��ا ن �ف �ع��ل أ ك� �ث ��ر م� ��ن ذل� ��ك،
ف��ال �ب �ط��والت االف �ت��راض �ي��ة ال�ت��ي
ت�ت�ك�ل��م ع�ن�ه��ا ت�ص�ن��ع ب��اإلن �س��ان
أ كثر من ذل��ك .فلو تكلمنا عن
المال فحسابي في اللعبة يشهد
أنني أنفقت ما يصل إلى 307
آالف دوالر أمريكي ،أما األوقات
ال �ت��ي ق�ض�ي�ت�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��ذه
البطولة فدفعتني إلى تعاطي
بعض المخدرات التي تجعلني
أس� �ه ��ر أ ي� ��ام � �ا ً م��ت��واص��ل��ة ،ول��م
أ ك�ت��ف ب��ذل��ك فمصير اإلن�س��ان

النوم ،لذا كنت أؤجر من يلعب
م �ك��ا �ن�ي ب ��أل ��ف دوالر ل�ل�ح�ص��ن
ال��واح��د ال��ذي يتم احتالله ،وفي
أن بعض
هذه السياق أخبرني َّ
ال � �ش� ��رك� ��ات ي���ؤج���ر م�خ�ت�ص�ي��ن
ي �ت �ن��اوب��ون ال �ل �ع��ب ع � �ل�ى لعبة
م � ��ن ه � � ��ذه األل � � �ع� � ��اب ث � ��م إذا
ص � ��ار ل �ل �ح �س��اب وزن وق �ي �م��ة
ف��إن �ه��م ي�ب�ي�ع��ون��ه ل �م��ن ي��رغ��ب.
�اح
ث��م أخ�ب��ر �ن�ي َّ
أن ص��وت -ص �ي� ِ
�وات
�ات ودع � � � ِ
�اب ول� �ع� �ن � ِ
وس � �ب� � ِ
األشخاص الذين تم تدميرهم
وإق� �ص ��اؤه ��م أو إرج ��اع� �ه ��م إ �ل�ى
ن �ق �ط��ة ال �ص �ف��ر -ك� ��ان ي�ط��ر ب�ن��ي
طربا ً ال يطربه غناء وال رقص،
ومثل ذلك أصوات المتوسلين
والمتملقين وال�م��داه�ن�ي��ن كي
أبقي على تحالف معهم .بل إن
علي
بعض النساء كان يعرض
َّ
ال�ص��داق��ة �ف�ي ال�ع��ال��م الحقيقي
م �ق��اب��ل ال �ت �ح��ال��ف �ف�ي ال �ع��ال��م
االف �ت��راض��ي ،ق��ال :ل��م يمنعني
الورع من ذلك ،بل منعني أني
ل��م أ ك��ن أف �ق��د ذل��ك �ف�ي العالم
ال�ح�ق�ي�ق��ي .وال�ن�ت�ي�ج��ة ب�ط��ل في
ال �ع��ال��م االف� �ت ��راض ��ي ،ون� �ك ��رة ال
يعرفه أحد في الواقع الحقيقي.

طلبت منه أن يكتب لي القصة
ك��ام�ل��ة ووع ��د ب��ذل��ك ،وت��واص��ل
معي مرة يجدد العهد والوعد،
ث��م ان �ق �ط��ع ال �ت��واص��ل .ف��و هللا
م��ا أدري ه��ل انشغل ببطول ٍة
في العالم الحقيقي –وه��ذا ما
أرج���وه -أم انشغل م��رة أخ��رى
ببطوالته في العالم االفتراضي.
م�ق��ا �ل�ي ه ��ذا ل�ي��س دع���وة لمنع
األبناء من اللعب ،ولكنها دعوة
الختيار األل �ع��اب ال�ت��ي يلعبون
بها ويستفيدون منها في تنمية
ال �م �ه��ارات العقلية أو البدنية
أو النفسية أو االج�ت�م��اع�ي��ة أو
ال��خ��ي��ال ال � ��ذي ي �ص �ن��ع أب �ط��ال
ال �ع��ال��م ال �ح �ق �ي �ق��ي .وأن ن�ح��ذر
ك��ل ال �ح��ذر م��ن األل� �ع ��اب ال�ت��ي
تلهو بنا وبأبنائنا وتعزز عندهم
الرغبة في األنانية وحب التملك
ال��م��ط��ل��ق وال� � �غ � ��رور وال ��رغ� �ب ��ة
�ف�ي االن� �ت� �ق ��ام وس� �م ��اع أص� ��وات
المتملقين والمداهنين ،وهذه
ال��رغ �ب��ة ل �ه��ا ان �ع �ك��اس��ات على
ش�خ�ص�ي�ت��ه ال��واق �ع �ي��ة ال يعلم
قدرها إال من شاهد نهاية هؤالء
األب �ط��ال �ف�ي ال �ع��ال��م الحقيقي.
والعجيب أنهم في نفس الوقت

محتفظون ببطوالتهم في العالم
االفتراضي.
ش��اه��د اإلع�ل�ان ��ات �ف�ي ال�ق�ن��وات
المختلقة ووس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
(حمل زيزو) ،وحمل
المتنوعة،
ِّ
لعبة ك��ذا وك ��ذا ،جلبوا لإلعالن
ال �م �ش��اه �ي��ر ،رس��ال �ت �ه��م واح���دة
(أم� � � � ��راء ال� �م� �م ��ال ��ك) (ص� �ق ��ور
ال��زم��ان) .اس�م�ح��وا �ل�ي أن أغير
غنى
األس �م��اء حتى ال ي���زدادوا
ً
بمقاضاتي ،فلهم من يدافع عن
ح�ق��وق�ه��م ،ول �ي��س ألب�ن��ائ�ن��ا من
يدافع عنهم.
اج �ل��س م��ع أب �ن��ائ��ك واس��أل �ه��م
دون أن يشعروا هل في اللعبة
س�لاح أو ش��يء يحتاجه ليفوز
و ي� �ن� �ت� �ص ��ر ،ه� ��ل ي� �ح� �ت ��اج ذل ��ك
ل��دف��ع ق�ل�ي��ل م��ن ال �م��ال ،وه��ل
هناك من يلعب معه في هذه
اللعبة ويمكنه االستفادة منه
للفوز على اآلخرين ،وهل هناك
طرف ال بد أن نسحقه وندمره
ونخرجه من اللعبة ،فإن كانت
اإلج��اب��ة ن �ع��م ،ف �ه��ذا “ودي” في
ن�س�خ�ت��ه ال �ق �ب �ي �ح��ة ،واب� �ن ��ك هو
اللعبة التي يلعب بها “ودي”
في نسخته القبيحة.
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بأقالمهم

رحلة التميز امل�ؤ�س�سي
الرائد  /راشد سعيد األشخري

مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي

إدارة الشرطة المجتمعية

ت�س��عى امل�ؤ�س�س��ات لتحقي��ق �أعلى م�س��تويات التميز امل�ؤ�س�س��ي من
خالل تبني وتطبيق اف�ضل املمار�س��ات العاملية للو�صول �إىل م�ستويات
متقدمة يف م�ؤ�رشات التناف�س��ية وا�س��تدامة النتائج ومب��ا يحفزها على
ا�ست�رشاف امل�ستقبل.
وت� � � �ه�� � ��دف ن� � � �م�� � ��اذج ال� �ت� �م� �ي ��ز
ال � � �م� � ��ؤس � � �س� � ��ي �ف� � ��ي ت � �ح� ��دي� ��د
مستويات النضج المؤسسي
ال�ت��ي وص�ل��ت إل �ي��ه المؤسسة
�ف�ي رحلتها ل�ل��ري��ادة م��ع تحديد
مجاالت فرص التحسين التي
ت �س��اه��م �ف�ي ت �ح �ق �ي��ق أه��داف �ه��ا
ال� �ط� �م ��وح ��ة .وت� �ح ��دي ��د خ ��ارط ��ة
طريق لتعزيز ثقافة التحسين
واالبتكار .
ح� � �ي � ��ث ت� � � � � ��درك ال � �م� ��ؤس � �س� ��ة
ال �ط �م��وح��ة وال �م �ت �م �ي��زة ب��وض��ع
رؤي ��ة ط�م��وح��ة وم�ح�ف��زة ت��ؤدي
ل� �ت� �ف ��اع ��ل ج� �م� �ي ��ع ال �م �ع �ن �ي �ي��ن
معها وت�ش��ارك�ه��م �ف�ي تحديدها
وت� �ط���وي���ره���ا ك� �م ��ا ان � �ه� ��ا ت �ق��وم
بتطوير االستراتيجية وتحديد
م� �ج� �م���وع���ه م� � ��ن األول � � ��وي � � ��ات
للتصدي للتحديات واقتناص
الفرص التي تحافظ على ريادة
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المؤسسة �ف�ي ظ��ل المتغيرات
المحلية واإلقليمية والعالمية
وت��ت��رج��م ه� ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
إ �ل�ى أه� ��داف ل�ل��أداء وم��ب��ادرات
تحويليه وت�ط��و ي��ري��ه م��ع ات�ب��اع
أساليب قياديه تتسم بالتعاون
والتشارك في سعيها بأن تكون
أ كثر تكيفا ً ومالئم ًة للمستقبل
.
ومن أجل أن تحقق المؤسسة
نتائج ب��اه��ره وقيمه مستدامه
ي� � �ج � ��ب ع� �ل� �ي� �ه���ا االس � �ت � �ج� ��اب� ��ة
ل�ل�ت�ح��دي��ات وال� �ف ��رص ب��رش��اق��ة
وكفاءة وفعالية وتقوم بإشراك
ال �م �ع �ن �ي �ي��ن وال� �ع� �م ��ل م�ع�ه��م
لتحقيق استراتيجيتها وذل��ك
م� ��ن خ �ل�ال ت�ص�ن�ي�ف�ه��م وف �ه��م
احتياجاتهم وال�ت�ف��اع��ل معهم
وذلك من خالل :
ال � �ع� ��ام � �ل� ��ون  :ال� �ت� �ك� �ي ��ف م��ع
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ت��وق�ع��ات�ه��م ال�م�ت�غ�ي��رة ال�ح��ال�ي��ة
والمستقبلية وتمكينهم من
ال� �ت ��واص ��ل وت � �ب� ��ادل م �ع��ارف �ه��م
وخ �ب��رات �ه��م وت �ط��وي��ره��ا وخ�ل��ق
بيئة م�ح�ف��زة ت��دع��م رفاهيتهم
وسعادتهم .
المجتمع  :ويتضمن المجتمع
ال �م �ب��اش��ر وال �م �ج �ت �م��ع األوس ��ع
أو ال�م�ج�م��وع��ات ذات التركيز
الخاص وإنشاء قنوات تواصل
تضمن تفاعلهم ألخ��ذ التغذية
ال��راج �ع��ة ع� �ل�ى ت�ج��ار ب�ه��م وب�ن��اء
ع�ل�اق ��ة م���ن ال �ث �ق��ة ال �م �ت �ب��ادل��ة
وال � �م � �س� ��اه � �م� ��ة � �ف ��ي ت� �ط ��وي ��ره
ورفاهيته وازدهاره .
ال� �م� �ت� �ع ��ام� �ل ��ون  :ت��ح��دي��ده��م
وتصنيفهم وفق معايير محددة
وال �ح �ف��اظ ع� �ل�ى ال�ع�لاق��ة معهم
خ�ل�ال ج�م�ي��ع م��راح��ل ال�خ��دم��ة
وف��ه��م اح �ت �ي��اج��ات �ه��م وت�ف�ع�ي��ل

ق�ن��وات ال�ت��واص��ل معهم إلب��داء
آرائهم على تجاربهم مما يتيح
ال � � ��رد ع �ل �ي �ه��م ب �ش �ك��ل س��ري��ع
ومناسب .
الشركاء والموردون  :تتضمن
األطراف الخارجية التي تختارها
ال � �م� ��ؤس � �س� ��ة ل� �ل� �ع� �م ��ل م �ع �ه��ا
لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها
وبلوغ األهداف المشتركة التي
تعود بالنفع على كال الطرفين
مع االل�ت��زام بمبادئ الشفافية
والنزاهة والمساءلة واالستفادة
من ثقافة وخبرة كال الطرفين
وبناء عالقه تتسم بالثقة لدعم
هدف بناء قيمة مستدامة .
وأن ال��م��ؤس��س��ات ال �م �ت �م �ي��زة
ت � � � ��درك أه � �م � �ي� ��ة ب� � �ن � ��اء ق �ي �م��ه
م� �س� �ت ��دام ��ه ألن� � ��ه أم� � ��ر ح �ي��وي
ل� �ن� �ج ��اح� �ه ��ا وأن اح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال �م �ع �ن �ي �ي��ن ت �ت �غ �ي��ر م� ��ع م� ��رور
الوقت مع م��راع��ات االث��ار على
ال� �ص� �ح ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة وال� �س�ل�ام ��ة
وال�ب�ي�ئ��ة وال�م�ج�ت�م��ع ول�ض�م��ان
ديمومة تحقيق النجاح الحالي
والمستقبلي البد أن تلبي عدة
متطلبات ومنها :
أوال ً قيادة األداء وإدارة المخاطر
ويستخدم لتوجيه التحسينات
ال� �ف� �ع ��ال ��ة وإدارة ال��م��ش��اري��ع
وت�ح�س�ي��ن ال�ع�م�ل�ي��ات وت�ح��دي��د
ال �م �خ��اط��ر وت �ق �ي �ي �م �ه��ا وت�ن�ف�ي��ذ
خطط إلدارتها وآليات التعامل
مع الفرص المحتملة .

أساليب عمل مرنة .
ثالثا قيادة االبتكار واالستفادة
م � ��ن ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا وت ��وف� �ي ��ر
ال� �ق ��درات وال� �م���وارد واألدوات
التي تنمي اإلبداع واالبتكار .
راب �ع��ا االس �ت �ف��ادة م��ن البيانات
والمعلومات والمعرفة لدعم
الخطط والمشاريع والمنتجات
وال� �خ ��دم ��ات واالس� �ت� �ف ��ادة من
المعارف لدى المعنيين لتوليد
األف� �ك ��ار واالب� �ت� �ك ��ارات ل�ت�ط��و ي��ر
ال� �خ ��دم ��ات وت ��أم� �ي ��ن وح �م��اي��ة
الملكية الفكرية .
وي��ع��ت��م��د ن� �ج���اح إدرة األداء
المؤسسي على النتائج واألثر
الستراتيجيتها وتقديم بيانات
حولها وذلك من خالل استخدام
العديد من األدوات  :انطباعات
ال �م �ع �ن �ي �ي��ن وردود أف �ع��ال �ه��م
وت � �ج� ��ار ب � �ه� ��م م � ��ع ال��م��ؤس��س��ة
وتأثير سمعة المؤسسة على
البيئة والمجتمع باإلضافة الى
إن� �ج ��ازات األداء االس�ت��رات�ي�ج��ي
وال �ت �ش �غ �ي � �ل�ي وق� ��درت � �ه� ��ا ع� �ل�ى
تحقيق ال��رؤ ي��ة واالستراتيجية
وبناء قيمه مستدامة وتحقيق
األهداف االستراتيجية وتحقيق
ت��وق�ع��ات المعنيين وإن �ج��ازات
إدارة األداء والتحول ومقاييس
التوقعات المستقبلية .
فالتميز ال يأتي صدفة وإنما هو
رحلة مستمرة .

وثانيا إدارة التحول المؤسسي
للمستقبل م��ن خ�ل�ال تحديد
اح �ت �ي��اج��ات ال �ت �ح��ول والتغيير
واتباع نهج مبتكر للتكيف مع
التحديات والفرص واستخدام
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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من األرشيف

“كب�سة” اللغة العربية
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

أكاديمي إماراتي  -عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار

تويتر @ DrKAlsuwaidi

تكريما ً لهذه اللغة التي يتحدث بها أ كثر من  400مليون عربي ،كما أن أ كثر من  1.9مليار
مسلم يتلون القرآن الكريم باللغة العربية .دولة اإلمارات بها العديد من مرا كز اللغة العربية،
الرامية إلى االرتقاء بشأن اللغة ،مثل «هيئة أبوظبي للغة العربية» و«مجمع اللغة العربية»
في الشارقة ،ومبادرة «بالعربي» التي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وبالرغم من كل تلك المؤسسات الراقية في أسباب نشأتها وفعالياتها ،تعاني اللغة العربية
في مجتمع دولة اإلمارات ،وآن لنا كأهل اختصاص أن نضع اإلصبع على موطن الجرح ،لمنع
أي خلل بهوية مجتمعنا العربي.
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واح� �ت ��رام� �ا ً ل�ل�ت�خ�ص��ص ،فإنني
ل � ��ن أق � � ��ف ع � � �ل��ى اإلش� � �ك � ��االت
المجتمعية التي تواجهها اللغة
العربية تحت ضغط متطلبات
سوق العمل ،بيد أنني في هذه
المساحة ل��ديّ وقفات تربوية
ألس �ب��اب ال�ع�ج�م��ة ال �ت��ي نعاني
منها.
ل �غ��ة ال �ت �ف �ك �ي��ر ،ج �م �ل��ة ت� ��رن في
مسمعي كلما ت��ذك��رت زي��ار �ت�ي
العلمية ل�ل�ي��اب��ان ،ف�ق��د سألت
أح��د م��دي��ري المناهج �ف�ي ذلك
ال� �ب� �ل ��د ال� � � ��ذي أذه� � � ��ل ال� �ع ��ال ��م
ع � ��ن س � ��ر ت �م �س �ك �ه��م ب��ال �ل �غ��ة
ال� �ي ��اب ��ان� �ي ��ة ك �ل �غ��ة ت� ��دري� ��س �ف�ي
مدارسهم وجامعاتهم؟ فقال
�ل�ي :م��ا ت�ع��ري��ف ال�ل�غ��ة لديكم؟
ق� �ل ��ت �ف��ي ع � �ج� ��ال� ��ة :ه � ��ي أداة
تواصل .قال :هنا يكمن الخطأ،
فاللغة في حقيقتها أداة تفكير،
فإن تمت برمجة العقل الياباني
بلغة غ�ي��ر لغته أص�ب��ح نسخة
سيئة من حضارة أخرى.
ول � ��ن ن �ت �م �ك��ن م� ��ن أن ن��زاح��م
العلم أه�ل��ه ،إن س��ر ق��وة األم��م

يتلخص �ف�ي أن تفكر بلغتها!
ل �غ��ة األح��ل��ام ،ع��ب��ارة سمعتها
ممن علمني اللغة اإلنجليزية في
بداية ابتعاثي للواليات المتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ،ف�ق��د س��أل �ت��ه :متى
سأتمكن من اللغة اإلنجليزية؟
ق��ال �ل�ي :عندما تكون أحالمك
باإلنجليزية .وقد استغربت من
اإلجابة ،لكن تبين لي وجاهتها
بعد ذل��ك ،ففي األح�لام يعمل
لدينا العقل الالواعي ،وتنشط
اللغة المهيمنة على تفكيرنا.
«ك�� �ب�� �س� ��ة» أو «م � �ج � �ب� ��وس»
وج �ب��ة شعبية م �ش �ه��ورة ،لكن
م��ا ع�لاق�ت�ه��ا ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��ر ب�ي��ة؟
�ف��ي إح � � � ��دى ال� � � � � � ��دورات ال� �ت ��ي
ق ��دم� �ت� �ه ��ا ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ن ع��ن
ب �ن��اء ال�م�ن��اه��ج �ف�ي ب�ع��ض دول
ال�خ�ل�ي��ج ،ب���دأت ال �ل �ق��اء بقصة،
م�ل�خ�ص�ه��ا :إن �ن��ا ذه �ب �ن��ا ل�ل�غ��داء
�ف�ي م�ط�ع��م وط�ل�ب�ن��ا «كبسة».
م��ن ال �ج��وع ت �ن��اول �ن��ا ال�م�ق�ب�لات
الموجودة على الطاولة ،وهي
ق� �ط ��ع ص� �غ� �ي ��رة م� ��ن ال� ��دج� ��اج،
وب �ع��ض ال�م�ك�س��رات وال��ز ب�ي��ب

وال� �ش ��ور ب ��ة ال ��رائ� �ع ��ة ،وأخ� �ي���را ً

ج ��اء ل�ن��ا ب ��رز أب �ي��ض أ ك �ل �ن��اه ثم
رج ��ع ب��ال �ف��ات��ورة ،ق�ل�ن��ا ل ��ه :أ ي��ن
«الكبسة»؟ ق��ال :كل مكونات
ال�ك�ب�س��ة م ��وج ��ودة �ف�ي ال�م�ع��دة
لديكم .هذه هي طريقة تدريس
اللغة العربية التي ينبغي أال
ن��راه��ا �ف�ي م��دارس �ن��ا ،ح�ي��ث يتم
تعليم األطفال الفعل والفاعل
والمفعول به والمفعول ألجله
والمفعول المطلق وغير ذلك،
ث ��م ن� �ق ��ول ل �ه��م ك ��ل م �ك��ون��ات
ال�ل�غ��ة �ف�ي ذا ك��رت �ك��م ،ف�ه��ل ه��ذا
أس�ل��وب مقبول لتعليم اللغة
اليوم؟ لقد رفضنا في المطعم
دف ��ع ف��ات��ورة «ال �ك �ب �س��ة» ألنها
ل��م ت�ك��ن ك��ذل��ك ،ف �ل �م��اذا نقبل
ب �ت �ع �ل �ي��م ال �ل �غ��ة ب� �ه ��ذا ال�ش�ك��ل
الذي يعطينا المكونات ،لكن ال
يسمح لنا بالتلذذ بها ،ما سبق
م��ن م �ق��دم��ات ن �ش��أ ع �ن��ه جيل
ي�ف�ك��ر و ي�ح�ل��م وي�ت�غ�ن��ى باللغة
األجنبية ،فكيف سيتمكن من
اللغة العربية؟ـ
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محامي الحدث

بقلم :القانوني عبد الله حاجي
مستشار قانوني

الأبناء وخطورة التقنيات احلديثة
ها قد عدنا من جديد من خ�لال “ مجلة الوعي االجتماعي “ لنسرد بعض الكتابات التي لها األث��ر في
تنظيم الحياة الجميلة بين األسرة اإلماراتية و وضع بعض األهداف للوصول نحو أسرة متكاملة خالية من
العقبات والمشاكل  ،فكانت لنا الكثير من المقاالت السابقة ( األحداث و الجانحون بين العقاب والتدابير-
ومسئولية اآلباء بين الرعاية و العقاب -ومنهج التسامح في ظل التعليم و االبتكار -واألبناء بين العالج
واإلصالح  -ومدرستي هي بيتي الثاني -مدمن المخدرات بين الجرم والمرض ).

ون�س�ل��ط ال �ض��وء ال �ي��وم في ال �ن �ق��ال��ة ،أج� �ه ��زة االت��ص��ال
ه��ذا ال�م�ق��ال ح��ول ظ��اه��رة الالبتوب ،واأليباد واألجهزة
جديدة أومقولة بمصطلح األخ � � � ��رى وال�� ��دخ�� ��ول إ �ل�ى
خطورة التقنيات الحديثة البرامج الحديثة “ السناب
ع� �ل�ى أب�ن��ائ�ن��ا �ف�ي ظ��ل ع��دم وال� �ت ��و ي� �ت ��ر واإلن� �س� �ت� �ج ��رام
ال �م �ت��اب �ع��ة واإله � �م� ��ال من وال� �ت� �ي ��ك ت � ��وك “) ول �ك��ن
األس� ��رة وإن� �ج ��راف األب �ن��اء هل سأل األب واألم مدى
�ف�ي م�س��ائ��ل ق��ان��ون�ي��ة وه��م خطورة تلك التقنيات على
ال يعلمون ع��واق�ب�ه��ا ن�ظ��را ً أب��ن��ائ��ن��ا وخ���اص���ة ��ف�ي س��ن
لعدم متابعة األسرة وقلة صغره أوسن المراهقة ...
الوعي القانوني.
ش��اه��دن��ا جميعا ً �ف�ي األون��ة
نعم نحن نوا كب التطوير اآلخيرة كثرة قضايا االبتزاز
الحديث واقتناء التقنيات الجنسي والمالي عبر تلك
ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة (ك� ��ال � �ه� ��وات� ��ف ال��ق��ن��وات وق ��د ت �ص��ل إ �ل�ى
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زع��زع��ة ال�ث�ق��ة �ف�ي األط�ف��ال
باستغاللهم بطريقة غير
قانونية  ...فعال ً هي شبكة
عنكبوتية خ�ط�ي��رة إذا تم
اإلساءة في إستخدامها .
ع ��زي ��زي األب وع��زي��زي �ت��ي
األم األب�� �ن� ��اء أم� ��ان� ��ة ن�ح��ن
المسئولون ع��ن تربيتهم
ت��ر ب �ي��ة ص��ال �ح��ة وم �ت��اب �ع��ة
أم��وره��م وم �ع��رف��ة م��ا هي
البرامج التي يدخل فيها
أبناؤنا وخاصة صغار السن
 ...ونحن من يحدد ما هي
البرامج التي يدخل فيها

أبناؤنا وحجب البرامج غير
المفيدة .ومعرفة من هم
المتابعون ألبنائنا فالبد
أن تكون هناك عالقة ود
ب�ي�ن�ن��ا وب �ي��ن أب �ن��ائ �ن��ا لكي
نصل إ �ل�ى فكرهم ونساير
معهم الحياة للوصول لبر
األمان.
ف� �غ���رس ال � � � ��وازع ال��دي �ن��ي
ب��ي��ن األب � �ن� ��اء وم �ع��رف �ت �ه��م
ب��م��دى خ� �ط ��ورة ال�ت�ع��ام��ل
الخاطىء لتلك التقنيات
ي �ج �ع��ل أب��ن��اءن��ا �ف�ي ط��ري��ق
األم � � ��ان  ،وك� ��ذل� ��ك غ��رس
الثقافة القانونية عن مدى
العقاب �ف�ي ح��ال التجاوز
والدخول للمحظور.
فاألسرة هي نواة المجتمع
فصالحها بصالح األسرة .
وسبق وأن ذكرنا
ت�ع�ت�ب��ر م��راق �ب��ة األب� �ن ��اء في
س �ل��وك �ي��ات �ه��م أم� � ��را ً م�ه�م�ا ً
بالنسبة للوالدين وخاصة
أث � �ن� ��اء ف� �ت���رة ال� �م ��راه� �ق ��ة .
ولكن متابعة األبناء شرط
ض � ��روري �ف�ي ظ ��ل ال �ت �ط��ور
اإلل��ك��ت��رو �ن�ي و � �ف�ي خ��دم��ات
ال � �ت� ��واص� ��ل ح� �ي ��ث أص �ب��ح
ابناؤنا في خطر إذا لم نهتم
بهم ونتابع تصرفاتهم.
* فنحن جزء ال يتجزأ من
ه� ��ذا ال �م �ج �ت �م��ع  ،إذ أن �ن��ا
علينا الحفاظ على أنفسنا
وأبنائنا وأب�ن��اء ه��ذا الوطن
الغالي  ،في اإلبالغ عن تلك
ال��ق��ن��وات ال �م �س �ي �ئ��ة لكي

نتدارك األخطاء أواالنحراف
ال��ذي إذا سكتنا عنه فلن
نستطيع ح �ل��ه ب�س�ه��ول��ة .
نعم نوا كب التطور حسب
توجه حكومتنا الرشيدة ...
ل�م��وا ك�ب��ة ه ��ذه ال �ت �ط��ورات
الحديثة للتقنيات بشكل
إيجابي وليس سلبي وأن

يكون بحذر  ...ألن أبناءنا
هم ثروة لهذا الوطن الغالي
راع ومسئول عن
“ وكلكم ٍ
رعيته “ فكيف وأن كانت
ال �م �ص �ل �ح��ة ه ��ي م�ص�ل�ح��ة
عامة تخدم كافة طوائف
المجتمع.
وإلى اللقاء في العدد القادم.

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 74فبراير 2021

23

وقفة تأمل

التعليم عن بعد..
هل هو الأمثل؟
بقلم الطالبة :ميثا محمد النومان

في ظل هذه الظروف المحيطة بنا اآلن مع انتشار وباء كورونا ،اضطرت دول العالم الستخدام وسائل بديلة
للتعليم التقليدي ،وذلك باستخدام نظام التعليم عن بعد ،وهو أحد الطرق الحديثة التي تعتمد على وجود
المتعلم في مكان يختلف عن مصدر التعليم ،أي الكتاب والمعلم والمدرسة ،مع فصل الطالب عن مجموعة
الدارسين ،ونقل البيئة التعليمية سواء مدرسة أو جامعة أو معهد إلى بيئة منفصلة جغرافياً ،وذلك من
خالل نظام تعليمي يقوم على إيصال المادة التعليمية إلى الدارس عبر وسائط اتصال تكنولوجية متعددة
فيكون المتعلم بعيدا ً ومنفصال ً عن المعلم ،فالتعليم عن بعد يجمع بين التعليم والتكنولوجيا معاً.

لجأت ال��دول إلى التعليم عن بعد
ن �ظ��را ً ل�م��ا ف��رض��ه وب ��اء ك��ورون��ا من
إجراءات أهمها التباعد االجتماعي
تجنبا ً النتقال العدوى ،فال يضطر
ال �ط �ل �ب��ة وال� ��دارس� ��ون إل��ى ان�ق�ط��اع
الدراسة مما يتسبب في كثير من
المشاكل التي قد تترتب على ذلك
سواء على المستوى التحصيلي أو
زي��ادة البطالة للمدرسين ونتائج
أخ � ��رى ك� �ث� �ي ��رة ،وق� ��د ك ��ان ��ت دول ��ة
اإلم � ��ارات م��ن أوائ� ��ل ال� ��دول التي
طبقت هذا النظام دون االضطرار
الن �ق �ط��اع ال�ط�ل�ب��ة ع��ن م��دارس �ه��م،
� �ف�ي ح� �ي ��ن اض � �ط� ��رت دول ك �ث �ي��رة
إلغالق المدارس وتوقف الدراسة
،منها الواليات المتحدة األمريكية
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نفسها ،إلاّ أن دولة اإلمارات عودتنا
ع � �ل�ى إدارة األزم � ��ات ب��أس��رع م��دة
وأعلى جاهزية.
قد يظن البعض بأن التعليم عن
ب �ع��د ه ��و ول �ي��د ال �م��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة،
ولكننا بالبحث نجد أن له ج��ذوراً،
ف �ف��ي ع� ��ام  1892ص� ��ار ال�ت�ع�ل�ي��م
بالمراسالت البريدية متوفرا ً لمن
أراد رفع مستواه العلمي دون أن
ي�ض�ط��ر ل �ت��رك وظ�ي�ف�ت��ه أو ل�م��وان��ع
أخ��رى تحول دون إكمال تعليمه،
و �ف�ي ب��دا ي��ات ال�ق��رن الماضي ومع
ظ�ه��ور اإلذاع� ��ة ،ظ�ه��ر التعليم عبر
البرامج اإلذاع�ي��ة التعليمية ،تالها
� �ف�ي س �ب �ع �ي �ن��ات ال � �ق� ��رن ال �م��اض��ي
التعليم عبر التلفزيون ،ثم تحول
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إل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م م��ن خ�ل�ال اإلن �ت��رن��ت
ع��ام  ،1990وك��ان ال��دارس يتلقى
ال � � � ��دروس ب ��ال ��رس ��ائ ��ل ال� �ب ��ري ��دي ��ة،
وي��ؤدي المطلوب منه ث��م يرسله
بالرسائل البريدية أيضاً.
في بداية هذا القرن صار التواصل
ع� ��ن ط���ري���ق م� ��واق� ��ع إل �ك �ت��رون �ي��ة
متخصصة �ف�ي ه ��ذا ال�ع�م��ل حيث
سهلت ال �ت��واص��ل ووف ��رت ب��رام��ج
مخصصة إلنشاء حلقات نقاشية
بين المعلم والمتعلمين ،وأصبح
التعليم عن بعد بأكثر من طريقة
 :الطريقة المباشرة بواسطة برامج
م �ت �خ �ص �ص��ة � �ف�ي ص� �ن ��اع ��ة ال� �غ ��رف
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال� �ت ��واص ��ل ال�م�ب��اش��ر
م �ث��ل ب��رن��ام��ج  ،ZOOMأو ح��زم��ة

ب��رام��ج ( ،) SUITE Gأو بطريقة
غير مباشرة من خالل الفيديوهات
ال�ت��ي يصنعها المعلم ليشاهدها
المتعلم أو التسجيالت الصوتية
التي يسجلها.
ك � ��ان ال � �ه� ��دف وراء ظ� �ه ��ور خ �ي��ار
التعليم ع��ن بعد �ف�ي الماضي هو
إع �ط��اء ال �ف��رص��ة �ف�ي ال�ت�ع�ل�ي��م لمن
ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال �ح �ص��ول ع�ل�ي��ه،
وتوفير الفرص في التعليم لمن ال
تسمح لهم ظروفهم المجتمعية
أو الحياتية أو ال �م��ادي��ة باالنتظام
في التعليم ،وهو ما يؤدي إلى رفع
ال �م �س �ت��وى ال �ث �ق��ا �ف�ي وال �ع �ل �م��ي في
المجتمع عام ًة ،وق��د لجأ للتعليم
ع ��ن ب� �ع ��د؛ ك �ث �ي��ر م ��ن ال �م��وظ �ف �ي��ن

ل� �ت� �ط ��وي ��ر م � �س � �ت� ��واه� ��م ال �ع �ل �م��ي
وال�م�ه�ن��ي ،فحصلوا ع� �ل�ى ترقيات
نتيجة ارت �ف��اع م�س�ت��وى تأهيلهم
ال� �م� �ع ��ر �ف�ي ،وك� ��ذل� ��ك ال �م �ق �ي �م��ون
�ف�ي م �ن��اط��ق ن��ائ �ي��ة ال ت �ت��وف��ر فيها
المدارس أو المعاهد أو الجامعات.
من خالل الرصد نالحظ أن البعض
ي �ع �ي��ب ه ��ذاال� �ن� �ظ ��ام �ف�ي ال�ت�ع�ل�ي��م،
ويعتبر أن االن�ت�ظ��ام �ف�ي ال�م��دارس
أف �ض��ل وأخ� ��ف ع�ب�ئ�ا ً ع� �ل�ى األه ��ل،
وذل ��ك نتيجة ح��داث��ة ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
وعدم اعتياد األهل والطلبة عليه،
بل حمل األهل أنفسهم مسؤولي ًة
ال داع� ��ي ل �ه��ا ،وذل� ��ك ب ��أن ت��دخ�ل��وا
م ��ع أب �ن��ائ �ه��م �ف�ي ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ل�ق��ي،
وال� �ج� �ل ��وس إ �ل ��ى ج��ان �ب �ه��م م�ع�ظ��م

الوقت ،وهو ما يؤدي إلى نتائج ال
ت�خ��دم ال �ه��دف ،لكن ال��وق��ت كفيل
ب�ت�م�ه�ي��د ال �ط��ري��ق وال �ت �غ �ل��ب على
العقبات ،بما يسمح بترك األبناء
يتحملون مسؤوليتهم بأنفسهم.
م��ن ال�ص�ع��ب ع� �ل�ى اإلن �س��ان تقبل
الجديد غير المعتاد ،وذل��ك طوال
عمر البشرية ،لكن التجارب تؤكد
أن األم� ��ور ت�ت�ط��ور ل�ت��أخ��ذ مسارها
ال�ص�ح�ي��ح ،وت�ح�ق��ق أه��داف �ه��ا ،وإن
تعذر ذلك فإن األجود يفرض ذاته
وتستمر الحياة ،فنحن في وضعنا
الحالي في مرحلة التجربة ،واألي��ام
ستنتخب م��ا ي�ج��ب أن ي �ك��ون وال
يستمر إلاّ األفضل.
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ثقافة االمتنان
بقلم  :األستاذة مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية

تغلب على تركيبة اإلنسان النفسية النزعة السلبية وهو ما يعرف في علم النفس ب  negativity piasأي
أن دماغ اإلنسان بفطرته يسعى إلى البحث عن النقاط السلبية في المحيط الذي يعيش به ؛و يعود ذلك
إلى حاجة االنسان الفطرية الى الشعور باألمان من خالل التنبه إلى المخاطر المادية والمعنوية المحيطة به
ومن ثم حماية نفسه منها بمواجهتها أو االنسحاب منها،وبمعرفتنا لهذا االمر وإدراكنا لطبيعتنا البشرية
وما يجول فيها من معتقدات راسخة وافكار متوارثة عبر سلسلة طويلة من األجيال المترابطة نتمكن من
معرفة األهمية الجوهرية لتوجيه أفكارنا والتحكم بمسارها وتدريب انفسنا على االرتقاء الفكري التدريجي
عبر ما يسمى بسلم الوعي اإلنساني الذي ابتكره العالم النفسي الشهير ديفيد هاوكنز .
إن ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �س �ل �ب �ي��ة ل�ل�ن�ف��س
البشرية تجعلنا ضحايا سلبيين
للبيئة المحيطة بنا فتتفتح أعيننا
دون انتباه أو وعي من طرفنا إلى
الجانب السلبي من حياتنا بشكل
عام ومن عالقاتنا بذاتنا وباآلخرين
ب�ش�ك��ل خ ��اص ف �ن �م��ارس اليقظة
واالن�ت�ب��اه ا �ل�ى ك��ل ال�ن�ق��اط ال�س��وداء
في حياتنا ونمنح الجوانب السلبية
ق ��درا ع��ال�ي��ا م��ن ال�ت��رك�ي��ز والتفكير
ال �ع �م �ي��ق م �ت �ن��اس �ي��ن او مهملين
الجوانب االيجابية والمضيئة بكافة
تفاصيلها في شتى مناحي حياتنا
على اعتبار أنها تحصيل حاصل أو
أمر مفروغ منه في حياة الكثيرين .

وعبر سنوات طويلة من البرمجة
السلبية ال�ت��ي ي�م��ارس�ه��ا المحيط
االجتماعي على الفرد التي تمتزج
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م ��ع ال�ط�ب�ي�ع��ة ال �ف �ط��ري��ة ل�لإن�س��ان
تشكل لدينا م��ا يسمى اصطالحا
بالشخصية االج�ت�م��اع�ي��ة السلبية
التي تبحث عن االنتقادات وتركز
ع� �ل�ى ال �ع �ي��وب وت�ع�ي��ش ص��راع��ات
م �خ �ت �ل �ف��ة ع � �ل�ى م �س �ت��وى ال � ��ذات
والمجتمع ؛االمر الذي يحول حياة
الكثيرين إ �ل�ى سلسلة من الهموم
والمعاناة التي ال تنتهي ؛

و ت �ك �م��ن ال �م �ش �ك �ل��ة ال �ج��وه��ري��ة
ب� �ت� �ح���ول ه � � ��ذا األم � � � ��ر إ �ل � ��ى س �م��ة
ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�م�ع�ظ��م األف� � ��راد بحيث
اأص �ب��ح ال �س�لام ال��داخ� �ل�ي والبهجة
ال�خ��ارج�ي��ة وال �ع�لاق��ات االجتماعية
التي تسودها المحبة واأللفة أمرا ً
دخيال ً او غريبا ً على النمط السائد
في معظم المجتمعات وأصبحت
معاناة ال�ف��رد وانخفاض مستوى
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ح� �ي ��ات ��ه ال �ن �ف �س �ي��ة ه� ��و األص � � ��ل ال
االستثناء.

لقد خلق هللا ه��ذا ال�ك��ون متوازنا
يقوم على ثنائية وازدواجية تحفظ
توازنه الدقيق؛ فبين الخير والشر
والقبح والجمال والقوة والضعف
واألن ��وث ��ة وال ��ذك ��ورة ت�ك�م��ن أج�م��ل
آ ي� ��ات هللا �ف�ي إب � ��داع خ�ل�ق��ه وي��أ �ت�ي
ه �ن��ا دور اإلن� �س ��ان ال �ع��اق��ل ال ��ذي
حمل ال��رس��ال��ة واخ �ت��ار ب ��إرادة حرة
أن يعمر هذه األرض بكل حب أن
يختار طريقه ونمط حياته بين هذه
المتناقضات المزدوجة ؛فالخيارات
م �ف �ت��وح��ة أم ��ام� �ن ��ا ك��أن �ه��ا م �ع��رض
ل��وح��ات ون�ح��ن أص �ح��اب المشيئة
الصغرى في صنع واقعنا بعد أن
منحنا هللا ح��ق االخ �ت �ي��ار ف��إم��ا أن
ن�خ�ت��ار ط��ري��ق األل� ��م وال �م �ع��ان��اة أو

نختار بكل حب طريق السالم والرفاه .

واذا كانت طبيعتنا البشرية تنزع نحو السلبية وتقودنا
ب �ص �م��ت وب �ل�ا وع� ��ي ل�ل�ت��رك�ي��ز ع � �ل�ى ع �ي��وب محيطنا
وثغراته والخلل القائم فيه فإن الطبيعة األخرى التي
تسعى نحو اإليجابية وتركز على النصف المملوء من
الكأس وتبحث عن الجمال والبهجة فيما حولها أمر
يحتاج الى ممارسة وتدريب واع حتى يتم عبر وقت
ليس بقصير وإصرار ال ينقصه انقطاع خلق الطبيعة
الثانية “ “ sescond natureلإلنسان وهي الطبيعة
اإلي�ج��اب�ي��ة ال��واع �ي��ة ال �ت��ي ت�م�ل��ك ال �ق��درة ع� �ل�ى توجيه
أفكارها والتحكم بمسار هذه األفكار وطبيعتها ومن
ثم تصبح مع الوقت هذه الطبيعة بسماتها الجديدة
هي الشخصية الغالبة لإلنسان.

إن أق �ص��ر ال �ط��رق وأس�ه�ل�ه��ا ل�خ�ل��ق ه ��ذه الشخصية
اإليجابية الجديدة هي ثقافة االمتنان التي نطبق فيها
بشكل واع توجيهات الخالق في زي��ادة تدفق النعم
في حياتنا ؛ففي اآلية الكريمة”لئن شكرتم ألزيدنكم”
يكمن سر الوفرة العظيم ال��ذي ال يدركه إال أصحاب
العقول المستنيرة الذين ارت�ق��وا بمستوى أنفسهم
البشرية من مستوى السلبيين الفطري إلى مستوى
الشاكرين الواعين ال��ذي��ن وج�ه��وا وعيهم وانتباههم
وتركيزهم بكل ح��ب إ �ل�ى أبسط النعم وأص�غ��ره��ا في
حياتهم ففتحوا بابا واسعا تدفقت عبره أكبر النعم
وأعظمها إلى حياتهم.
أن االم �ت �ن��ان ث�ق��اف��ة عميقة راق �ي��ة ت�ت�ج��اوز المفهوم
التقليدي لترديد كلمات الحمد والشكر بال وع��ي أو
إدراك للمغزى من ورائها وهو نقل التركيز واالنتباه
م��ن ال �م��رك��ز ال�س�ل�ب��ي ال �ف �ط��ري إ �ل�ى ال �م��رك��ز اإلي�ج��ا �ب�ي
الواعي بحيث نمارس الشكر والحمد لكل ما نملك
وم��ا ال نملك حتى يتجلى في حياتنا على أث��ر التركيز
عليه واالمتنان لوجوده لدى اآلخرين ؛ إن هذه الثقافة
اإلن�س��ان�ي��ة رفيعة المستوى تحتاج إ �ل�ى ق��رار رصين
وممارسة يومية تحيلها إ �ل�ى ع��ادة راس�خ��ة تمارسها
عقولنا السلبية بشكل تلقائي لنصبح بعد ذلك مراكز
ج��ذب لخير ال ينقطع منحه هللا لمن يشكر ويمتن
من عباده .
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الوعي مفتاح ال�سالمة
بقلم :هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

كلنا يعرف الحكمة التي تقول“ :الوقاية خير من العالج” ،ولكن إذا نظرنا إلى ما يأتي قبل الوقاية ،فال بد من
أن نتفق على أن الوعي هو المفتاح واألساس للوقاية والسالمة.
تتضاعف أهمية الوعي بالحديث عن وقاية األطفال وحمايتهم ،فكل األمهات واآلباء والمسؤولين يريدون
سالمة صغارهم وحمايتهم من أي مخاطر ،إذ من دون الوعي الكافي ،لن تتحقق شروط السالمة أبداً ،حتى
وإن وضعنا آالف الشروط وش ّرعنا مئات القوانين والعقوبات.
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ن� �ق ��ول ب��ال �ل �ج �ه��ة اإلم� ��ارات � � ّي� ��ة
“ي�ه��ال” ل�لإش��ارة إ �ل�ى األطفال،
وأص �ل �ه��ا ب��ال �ع��ر ب � ّي��ة “ج� � ّه ��ال”
م��ن ال�ج�ه��ل ،والمقصد منها:
ق�ل�ي�ل��و ال ��وع ��ي ،ف��ال �ط �ف��ل هو
إن�س��ان قاصر ال��وع��ي ،ويطور
وعيه على مر األيام من خالل
التفاعل األسري واالجتماعي،
والتجارب الحياتية المختلفة
التي يمر بها.
من هنا يأتي دور ومسؤولية
األم واألب في إ كساب الطفل
ال��وع��ي ال�ل�ازم ح��ول السالمة
وال��وق��اي��ة منذ الصغر ،اب�ت��دا ًء
م��ن ال�ب�ي��ت م� ��رورا ً بالمدرسة
وانتها ًء بالبيئة المحيطة ،وال
يجب إل �ق��اء ه��ذه المسؤولية
على المرب ّيات ،أو حتى على
ال�م��ؤس�س��ات التعليمية من
ح� �ض ��ان ��ات أو م� � � ��دارس ،ألن
مسؤولية سالمة الطفل تقع
بالدرجة األولى على والديه.
كم م��رة أيتها األم وأيها األب
ن � � ّب � �ه� ��ت ط� �ف� �ل ��ك م� � ��ن خ �ط��ر
الدخول إلى المطبخ واللعب
ب��األوا �ن�ي ال �ح��ارة أو ب��االق�ت��راب
من الفرن؟ وك��م م��رة تجاهل
ال� �ط� �ف ��ل ه � ��ذا ال �ت �ن �ب �ي��ه وك� ��رر
السلوك ذاته؟
ال� �ط� �ف ��ل ب �ط �ب �ي �ع �ت��ه ف �ض��و �ل�ي
و ي� � � � �ح � � � ��ب االس � � �ت � � �ك � � �ش� � ��اف
وال� �ت� �ج ��ري ��ب ،م� ��ا ي ��دف� �ع ��ه �ف�ي
الكثير من األحيان إلى بعض

ال �ت �ص��رف��ات غ �ي��ر ال�م�ن�ط�ق� ّي��ة،
ف �ل��و وض� �ع ��ت ك ��ل ال �ق��وان �ي��ن
وال� �ش ��روط وال �ع �ق��وب��ات على
دخول المطبخ ،ستراه ينتظر
لحظات غفلة منك ،يختلس
ف �ي �ه��ا ال���دخ���ول إ �ل��ى ال�م�ط�ب��خ
وال�ل�ع��ب ب� ��أزرار ال �ف��رن بعيدا ً
عن أنظارك.

ل� � ��ذا ي� �ج ��ب ح� �ت ��ى ع� � �ل�ى األم
واألب أن ي �س �ع��وا ل �ي��رف �ع��وا
وعيهم حول مهددات سالمة
أطفالهم ،وهذا ال يتطلب منهم
جهداً ،فما عليهم إال أن يتجهوا
إ �ل��ى ال� �ع� �ش ��رات م ��ن ال� ��ورش
والفعاليات والجلسات التي
تقدمها مختلف مؤسسات
ال��دول��ة ال�ت��وع��و ي��ة والتنفيذية
ح��ول ك��ل م��ا يتعلق بسالمة
ال � �ط � �ف� ��ل ،م� �ن� �ه ��ا ال � � � � � ��وزارات
والجهات االتحادية ،وجمعية
توعية ورعاية األحداث ،وإدارة
س�ل�ام ��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ش��ارق��ة،
وم �ك �ت��ب ال�ت�ث�ق�ي��ف ال�ص�ح��ي،
وقيادات الشرطة في مختلف
اإلم � � � � � � ��ارات ،وال� �م���ؤس� �س���ات
التعليمية والصحية وغيرها
الكثير م��ن ال�ج�ه��ات المعنية
والمؤهلة بتقديم المعلومات
ل�ل�أط� �ف ��ال واألس � � ��ر ع�� �ل�ى ح��د
سواء.

ه� � ��ذا ال� � � ��درس ي �ن �ط �ب��ق ع � �ل�ى
األط� �ف ��ال م ��ن ك��اف��ة األع� �م ��ار،
ف��ال �م �خ��اط��ر ت��ت��ج��دد وت� � ��زداد
وت �ت �ن��وع بنمو ال�ط�ف��ل وم ��رور
ال� �س� �ن ��وات ،ف �خ �ط��ر ال �ت �ع��رض
للحرق أو ال�ك�ه��ر ب��اء لألطفال
ذوي ال� �س� �ن� �ت� �ي ��ن وال�� �ث�ل��اث
س � �ن� ��وات ي �خ �ت �ف��ي ،وت �ص �ب��ح
أخ � �ط� ��ار وم � � �ه� � ��ددات ال �ت �ن �م��ر
اإلل �ك �ت��رو �ن�ي ل�لأط�ف��ال �ف�ي عمر
المراهقة.

أطفالكم أم��ان��ة بين أيديكم،
وس��ل��ام� � �ت� � �ه�� ��م م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
ع � �ل�ى ع��ات �ق �ن��ا ك ��آب ��اء وأم �ه��ات
ب� ��ال� ��درج� ��ة األو �ل� � � ��ى ،ق� �ب ��ل أن
ت� �ك ��ون م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ض��ان��ة
أو ال�م��درس��ة أو المسؤولين،
فاحرصوا على التوعية ،ألنها
مفتاح سالمتهم �ف�ي الحاضر
والمستقبل.

لذا ،أقول لألم ولألب :اجلسوا
م��ع أط�ف��ال�ك��م ،خ�ص�ص��وا لهم
وق� �ت� �ا ً ك��اف �ي �ا ً ل �ف �ت��ح أذه��ان �ه��م
وإرشادهم وتوعيتهم بأسلوب
ُي�ن��اس��ب أع �م��اره��م ،واش��رح��وا
ل �ه��م ل� �م ��اذا م�ن�ع�ت�م��وه��م من
ال �ل �ع��ب �ف�ي ال�م�ط�ب��خ وم ��ا هو
مصدر الخطر .ال توبخوهم أو
تنهروهم إذا اقتادهم الفضول
وحب االستكشاف إلى هناك،
ب� ��ل ك� ��ون� ��وا ن ��اص� �ح� �ي ��ن ل �ه��م،
وكونوا مرجعهم األول لإلجابة
ع � �ل�ى أس �ئ �ل �ت �ه��م وت�ع�ل�ي�م�ه��م
ال � � �ت � � �ص� � ��رف� � ��ات ال� �ص� �ح� �ي� �ح ��ة
والواعية.

 -انتهى -
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كتاب من اإلمارات

الكـتـابة الإبداعية
بقلم  :د.محمد حمدان بن جرش

كاتب وباحث إماراتي
binjarshm@yahoo.com

الكتابة اإلبداعية هي تعبير عن ال��رؤى الشخصية وم��ا تحتويه من انفعاالت وما
تكشف عنه من حساسية خاصة تجاه التجارب اإلنسانية.

وإذا كان لإلب� � ��داع أش� � ��كال
متعددة تتطلب التنمية فإن
تنميته عن طريق اللغة هدفا ً
أساس� � ��يا ً فلم يع� � ��د ينظر إلى
اللغة على أنه� � ��ا عملية عقلية
آلي� � ��ة إنم� � ��ا عملي� � ��ة تواصلي� � ��ة
يمك� � ��ن تدري� � ��ب الف� � ��رد ع �ل� ��ى
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اس� � ��تعمالها من دون التقيد
بأش� � ��كال التعبي� � ��ر اللغ� � ��وى
الثابت� � ��ة وذل� � ��ك ع� � ��ن طري� � ��ق
التركيز على الوظيفة الذهنية
للغ� � ��ة وإطالق حري� � ��ة الفرد في
التعبير بنحو إبداعي ،فاإلبداع
يمث� � ��ل نتاجا ً لفع� � ��ل عمليات
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ذهنية تول� � ��د الجدي� � ��د وتبتكر
مفاهي� � ��م لتصبه� � ��ا � �ف ��ي النص
المكتوب فتتيح للفرد التعبير
عن أف� � ��كاره بنحو غير مألوف
وم� � ��ن ه� � ��ذا المنطل� � ��ق تأ �ت� ��ي
الكتابة اإلبداعية لتمثل مهارة
راقي� � ��ة مركب� � ��ة من مه� � ��ارات

الكتابة ومه� � ��ارات اإلبداع ،تل� � ��ك الكتابة
التي تحتاج إلى تفكير متقدم ومعالجات
ذهني� � ��ة أ كثر رقي � � �ا ً من التفكي� � ��ر العادي
وتقاس بع� � ��دد األفكار التي يولدها الفرد
في كل موقف وأصالتها ومرونتها .
كما أن المس� � ��مى الذي تأتي منه الكتابة
اإلبداعي� � ��ة له أبعاد ش� � ��عورية ونفس� � ��ية
وفكري� � ��ة متع� � ��ددة ومتنوع� � ��ة ففي هذا
الل� � ��ون من الكتاب يجل� � ��و الكاتب أفكاره
وخبرات� � ��ه الخاص� � ��ة ويفص� � ��ح فيه� � ��ا عن
عواطف� � ��ه وخلج� � ��ات نفس� � ��ه والتنفيس
ع� � ��ن انفعاالت� � ��ه زي� � ��ادة على أنه� � ��ا تحمل
بين طياتها بع� � ��دا ً وظيفيا ً ال ينفصل عن
غايتها األساس� � ��ية وهي أنها تقدم للفرد
أداة يوظفها في إط �ل ��اق قدراته اإلبداعية
الت� � ��ي س� � ��وف تس� � ��اعده ع �ل� ��ى مواجهة
المواق� � ��ف المختلفة وحل المش� � ��كالت
التي تعترضه مترجما ً أحاسيسه بعبارة
منتق� � ��اه اللفظ والنس� � ��ق بليغة الصياغة
مستوفية الصحة والسالم لغويا ً ونحويا ً
حتى تنتقل من ذهنه إلى أذهان اآلخرين
انتقاال ً ذا أثر فاعل يبهر مشاعرهم ويثير
مخيلتهم .
كم� � ��ا أن الكتاب� � ��ة اإلبداعي� � ��ة تحت� � ��اج إلى

عنصر الخيال للتحرر من سلطان الواقع
والتأن� � ��ق في التعبير والدق� � ��ة في التصوير

وإلب� � ��اس المعن� � ��وي ثوب المحس� � ��وس
وإظهار المحس� � ��وس في صورة المعنوي
،فموضوعاتها مرتبطة بالفكر والش� � ��عور
معا ً فتمي� � ��ل إلى اإلدارة وتتس� � ��م بفردية

األف� � ��كار لتمثل صورة مبتكرة معبرة عن
المعني في بالغة وإيج� � ��از ،وتحتاج أيضا ً

إلى عنصر العاطفة فيما لو لم تختلج في
نفس المنش� � ��ئ عاطفة ما أو يتحرك في
نفسه شعور معين فهو ال يندفع للتعبير

وال ينش� � ��ط لإلفصاح بنحو إبداعي عالوة
ع �ل� ��ى أن توافر عنصر العاطفة في الكتابة
اإلبداعي� � ��ة يؤدي إ �ل� ��ى اس� � ��تعمال اللغة
اس� � ��تعماال ً يقوم على الخي� � ��ال والعناصر
البالغية.

فالكتاب� � ��ة اإلبداعية هي ابت� � ��كار ال تقليد
وتألي� � ��ف ال تك� � ��رار م� � ��ن ش� � ��خص آلخ� � ��ر

حسب ما يتوفر لكل من مهارات خاصة
وخبرات سابقة وقدرات لغوية ومواهب

أدبية وهي تبدأ فطرية ثم تنمو بالتدريب
وكثرة االطالع.
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إضــاءات

ر�سالتي �أرتفع بوعي
بقلم :أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

يختلف الأفراد فيما بينهم يف قوة احلوا�س �أو �ض��عفها مما ي�ؤدي �إىل
ً
جميع��ا لدينا حالة
اختالفه��م يف املعرف��ة والإدراك والتكيف ،رغ��م �أننا
م�شرتكة هي �أن نكون ناجحني و�سعداء يف حياتنا اخلا�صة والعامة.
لنبدأ رحلة البحث..

كيف تكون صاحب رسالة...؟

علي التجديد...؟
لماذا يتوجب
ّ

إن ال�ت��رك�ي��ز ع� �ل�ى رس��ال �ت��ك هو
وق ��ودك لتبدأ التغير لألفضل
إن � � �ج� � ��ازا ً وط � ��اق � ��ة ذه� �ن� �ي ��ة م��ن
سماتها اإليجابية أنها تساعدك
على دق��ة التركيز ،وكلما كنت
مرنا ً ويقظا ً تجنبت األحاسيس
السلبية ال�ت��ي ت�ل��وث ال�ح��واس
ب��ط��اق��ة ال� �خ� �م ��ول واإلح� � �ب � ��اط..
وتدمير قدرة التركيز.

ال �ب �ق��اء �ف�ي ال �م �ك��ان ت ��راج ��ع ..إن
ت� �ط ��وي ��ر ح� �ي ��ا �ت�ي ي �غ �ي��ر رؤي� �ت ��ي
لنفسي ،إن لكل تجربة حياتية
ت ��رك� �ي� �ب ��ة م� �ك���ون���ة ب���ال� �ح���واس
ال� �خ� �م���س ،ت� ��وض� ��ع �ف��ي م �ك��ان
م� �ع� �ي ��ن ��ف��ي ال� � �م � ��خ وت� �س� �م ��ى
ال�م�ل�ف��ات ال�ع�ق�ل�ي��ة وإذا ح��دث
تغير �ف�ي التركيبة يحدث تغير
في التجربة..
ومعنى ذلك..
أن �ن��ي إذا غ �ي��رت ت��رك�ي�ب��ة أف�ك��ار
ت�س�ب��ب أح��اس �ي��س سلبية إ �ل�ى
أف� �ك ��ار ي �ن �ت��ج ع �ن �ه��ا أح��اس �ي��س
إيجابية تتغير التجربة وعندما
يعود إليها المخ مرة أخرى يجد
أنها تحولت إلى مهارة.
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ي�ت��م ت�ن�ش�ي��ط ال�ع�ق��ل ال��واع��ي
لإلنسان بالمحفزات اإليجابية
ل� �ل ��روح م ��ن خ �ل�ال ت �ص��ورات��ك
ألهداف حياتك.
وإن م� �ع���ادل���ة خ� �ل ��ق ال� �ه ��دف
الفعال في الحياة يجب أن ينبع
م��ن ال��ذات وتحمل االل �ت��زام في
التنفيذ وهنا نبني السلوك من
خ�لال تلك األف�ك��ار ألنها ترتبط
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ب��اإلح�س��اس والتخيل الموجه.
وه���و وس �ي �ل��ة أخ� ��ذت ت�ن�م��و في
ال �م �ج �ت �م �ع��ات � �ف�ي ال� �س� �ن ��وات
العديدة السابقة تستخدم هذا
االرت �ب��اط بين العقل والجسم
ل�ت�س��اع��د ال �ن��اس ع� �ل�ى التغلب
على مختلف التحديات واأللم.
إن ال� ��راب � �ط� ��ة ب� �ي ��ن ال �م �ش��اع��ر
السلبية واألفكار غير العقالنية
وه � �ب� ��وط ال��وظ��ي��ف��ة ال �م �ن��اع �ي��ة
الجسمية والنفسية وبالعكس.
لقد وج��د ارتباط بين المشاعر
اإليجابية واالستجابة المناعية
ال�ص�ح�ي��ة ،إن ال�ت�خ�ي��ل ال�م��وج��ه
(ت�ف�ك�ي��ر ال �ع �ق��ل �ف�ي ص� ��ور) هو
وسيلة مؤثرة لتخفيف األفكار
السلبية والمقلقة واستبدالها
ب��أخ��رى إيجابية خ�لال التخيل
الموجه ،فإن الذهن يستحضر
ص � � � � ��ورا ً أو م � �ش� ��اه� ��د ع �ق �ل �ي��ة

لتحسين توجيه طاقة الجسم،
ف�ق��د وج ��د أن ��ه يقلل الضغوط
ويبطئ م��ن م�ع��دالت ضربات
ال �ق �ل��ب وي �ن �ب��ه ج��ه��از ال �م �ن��اع��ة
ب �ش �ك��ل أف� �ض ��ل .وه�� ��ذا ش�ك��ل
مؤثر من االهتمام الذاتي الذي
ي�ن�ع�ك��س ق � ��و ًة ع � �ل�ى ال��ح��واس
الخمس.
فلكل حاسة ذا ك��رة تعمل من
خالل الكلمة ،وهي تغير الكثير
من حياتنا.
ادع� �م� �ه ��ا ��ف�ي ط ��اق ��ة إ ي �ج��اب �ي��ة..
الكلمات لها ق��وة سحرية على
العقل الواعي والالوعي.
التقدم مستحيل دون تغيير..
حركة التغير لألفضل على كل
شيء يبدأ من الداخل والوعي
ال��داخ � �ل�ي ح �ي��ث ن �ب��دأ ب�م��راق�ب��ة
داخلية لنصل لفهم للذات.
اإلن �س��ان دائ �م �ا ً ب�ح��ال��ة تغيير..
ول��و بشكل بسيط ..وه�ن��ا نبدأ
رحلة التحسين والتطوير لكل
م ��ا ح ��ول� �ن ��ا ..ألح� �ت ��رف ال �م �ه��ارة
وق� ��وة ال��ن��ج��اح ..أب� ��دأ بالسبب
ال� �ق ��وي ..ه�ن��ا نستطيع تحمل
ج �م �ي��ع ال��ت��ح��دي��ات أخ � ��زن ب�ه��ا
الجهد والطاقة والوقت وفي كل
خطوة نثبت ذلك السبب الذي
يدعوني لرسالتي التي ستكون
ت��دري�ب�ا ً م�س�ت�م��راً ..وأزي ��د رصيد
التعلم وأغ �ي��ر وأط �ب��ق وأُع ��دل
وهي رحلة حياتي..
وأعود لفكرة التخيل والتدريب
الموجه لنصل لهدفنا في التعلم
المستمر ،نتعلم ونعلم لتكون
تفعيل رس��ال �ت��ك ه��ي األق ��وى
منذ البداية.

ون �ب��دأ ب�ت�ف�ع�ي��ل ط��اق��ة ال�ع�ط��اء
ل� �ت� �ك ��ون رس ��ال� �ت ��ي � �ف�ي ال ��وع ��ي
المتدفق والمستمر واستخدام
الطاقات الكامنة فتتغير الحياة
ل�ل�أف� �ض ��ل م � ��ع ت� � �ج � ��اوز ن��ق��اط
الضعف ،وهنا ننجح بتحقيق
الطموحات.

إن ت�ن�ظ�ي��م ح �ي��اة اإلن� �س ��ان هو
ن �ق �ط��ة ب ��دا ي ��ة أس��اس �ي��ة لجني
م �ف��اع �ي��ل ال ��وع ��ي ال�� ��ذي ي��ؤث��ر
ع � �ل�ى االس �ت �ق��رار وال�ت�ه�ي�ئ��ة إ �ل�ى
حياة ملؤها السعادة والطموح
الجيد.

فلتكن رس��ال�ت�ن��ا تعتمد فكرة
ي� �ق ��ول ال �ف �ي �ل �س��وف دي� �ك ��ارت :ال �ت �ط��و ي��ر وال �ت �ح��دي��ث ب��رن��ام�ج�ا ً
(ليس لدينا سيطرة تامة على أس��اس �ي �ا ً وم �ب��ادئ ن��رك��ز عليها
أي شيء غير أفكارنا) بمعنى ح �ت��ى ال ي�ض�ي��ع اس �ت �ق��رارن��ا في
ل �ي��س ك��اف �ي �ا ً أن ت�م�ت�ل��ك ع�ق�لا ً أفكار عبثية أو مشوشة أحيانا ً
ج��ي��دا ً ف��ال�م�ه��م أن تستخدمه أو ال ت �ت�لاءم م��ع شخصيتنا أو
جيدا ً ،يجب أن نطور العقل أن إمكانياتنا فتهدر في بركة ماء.
نتعلم أقل مما نتأمل نعم .. .
إن التأمل نشاط يهدئ الذهن
ويحافظ على تركيزه في الحاضر
(ال �م��وج��ود) �ف�ي ح��ال��ة ال�ت��أم��ل ال
يضطرب المخ (الذهن) بأفكار
أو ذكريات الماضي وال يعتني
باألحداث المستقبلية.
توجد مئات م��ن ط��رق التأمل
معظمها يقع في مجموعة من
اثنتين (التركيزي واالنتباهي)
أث� �ن ��اء ال �ت��أم��ل ال �ت��رك �ي��زي ف��إن
االنتباه يركز بشيء ما إلحداث
ذه� ��ن م�س�ت�ق��ر وه � ��ادئ وأ ك �ث��ر
وع �ي �اً .أث �ن��اء ال�ت��أم��ل االنتباهي
فإن العقل يصبح منتبها ً ولكنه
ال يتفاعل م��ع ال�م��دى الواسع
م� ��ن األح ��اس� �ي ��س وال �م �ش��اع��ر
والصور التي تشعله أو ترتبط
ب � ��ه .وق � ��ت ال� �ن� �ش ��اط ال �م �ع �ت��اد
ب��ال��ج��ل��وس س ��اك� �ن� �ا ً وس��ام��ح��ا ً
للخياالت المحيطة بك أن تمر
ع�ب��ر ذه �ن��ك ب ��دون أن تتفاعل
م�ع�ه��ا أو ت�ص�ب��ح م�ن�ش�غ�لا ً بها،
يمكنك ال �ح �ص��ول ع� �ل�ى ه��دوء
عقلي.
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همسات ونبضات

بلسم لتعزيز الصحة

تقلب املزاج
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي  -مقدم برنامج بلسم لتعزيز الصحة
bassam@healthinarabic.com

تغيرات في المزاج  ،تارة نراه يتطاير من الفرح  ،وتارة أخرى نراه غارقا ً في بحر أحزانه ووحدته،
إنه المراهق .
أي مراهق يمكن أن يتعرض لمثل هذه التأرجحات في المزاج  ،ولكن  ،هل هي طبيعية  ،أم
يمكن أن تشير إلى مشكلة خطيرة ؟
ونظرا ً ألهمية هذه الحالة التي
يمكن أن تمر مرور الكرام عند
ال�ب�ع��ض  ،وي�م�ك��ن أن تتأصل
وت � ��ؤدي الض� �ط ��راب ��ات ج�س��دي��ة
ون �ف �س �ي��ة ل���دى ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر
 ،ل �ه��ذا ي�ج��ب ع� �ل�ى األب ��وي ��ن أن
ي�س��اع��دا ال �م��راه��ق �ف�ي مواجهة
ه� ��ذه ال��م��وج��ات ال �م �ت��أرج �ح��ة ،
والتغلب عليها بحكمة .

وم��ن المعروف ب��أن التغيرات
ال�ه��رم��ون�ي��ة ال�ت��ي ت�ط��رأ �ف�ي ه��ذه
المرحلة  ،لها دور في اضطراب
المزاج  ،وتلعب عوامل أخرى
دورا ً في حدوثها .
وم � ��ن ال �م �ه��م ج� � ��دا ً أن ي���درك
األب � � � � ��وان أن ه� � ��ذه ال � �ح� ��ال� ��ة ال
ت �ص �ي��ب ف �ق��ط االب� � ��ن /االب� �ن ��ة ،
ب��ل ي�م�ك��ن أن ت�ص�ي��ب ال�ع��دي��د
من المراهقين  ،وه��ذا يتطلب
التعامل مع المراهق بهدوء ،
والتقرب منه ،وتشجيعه على
التعبير ع��ن مكنونات ص��دره ،
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و معرفة العوامل التي تساعد
على دخ��ول��ه �ف�ي ه��ذه الظاهرة ،
وم �ع��رف��ة األع � ��راض وال�م�ظ��اه��ر
ال��دال��ة عليها  ،ال�ت��ي تشير إلى
اض � �ط� ��راب ال � �م� ��زاج  ،و ي�ن�ص��ح
ب��ال�ح��دي��ث م��ع االب ��ن  /االب �ن��ة ،
خ �ص��وص �ا ً أن ه ��ذه ال �ح��ال��ة يمر
ب�ه��ا ج�م�ي��ع ال�م��راه�ق�ي��ن  ،مثل
ال �ق��ارب ال ��ذي ت�ت�ق��اذف��ه ال��ري��اح
وم ��وج ��ات ال �ب �ح��ر  ،ول �ك��ن مما
الشك فيه بأن قائد هذا القارب
 ،ي �س �ت �ط �ي��ع أن ي ��وص� �ل ��ه إ �ل�ى
ش��اط��ئ األم� ��ان ب��رو ي��ة وحكمة
 .وم �م��ا ال ش��ك ف�ي��ه أن تهيئة
الطفل منذ الصغر  ،وتعليمه
م �ه��ارات ال�ت�ك�ي��ف  ،وال�ت�ع��ام��ل
م ��ع ال� �ع ��واط ��ف ال �م �ت��أرج �ح��ة ،
يخفف من حدة هذه المشكلة
 ،وم ��ن تفاقمها  .وم ��ا يساعد
على ذل��ك  ،مشاركة المراهق
في نزهة أو ممارسة الرياضة ،
أو اللعب معه بلعبة محببة له
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 ،أو توفير مساحة صغيرة في
البيت  ،لكي يستطيع التعبير
ع��ن ح��زن��ه ال��دف �ي��ن  ،أو غضبه
بطريقة سليمة  ،وبأعلى صوت
ي �س �ت �ط �ي��ع إط �ل�اق� ��ه  ،و ات� ��رك
ل��ه ال �م �ج��ال ل�ي�ت�ح��دث  ،ليفرغ
غ�ض�ب��ه أو ش�ح�ن��ات��ه ال�س�ل�ب�ي��ة ،
وامنحه الشعور بالثقة وبأنك
ت �ت �ف �ه��م ح��ال��ت��ه  ،وق � ��د م� ��ررت
ب�ه��ا �ف�ي م��راه�ق�ت��ك  .وت��ذك��ر ب��أن
ال �م��راه��ق ق ��د ي�ع�ب��ر ع ��ن ح��زن��ه
بلباسه الذي يرتديه أو مظهره ،
فال تقف أمامه مباشرة  ،اتركه
قليال ً حتى تحصل على فرصة
يمكن من خاللها الحديث معه
 ،وك��أن��ك ص��دي��ق م�ق��رب م�ن��ه .
وإن ك��ان ص��وت��ه مرتفعا ُ ليكن
ص��وت��ك ه��ادئ �ا ً  ،ويمكنك ال��رد
على حديثه أو تساؤالته بهدوء
دون رفع الصوت  ،ولكن بحزم
دون أن تقلل من احترامك له
 ،أو من تقديره لذاته  .وبالطبع

تلعب الرياضة والتغذية والنوم الصحي
 ،وم �م��ارس��ة ال �ه��وا ي��ات المحببة  ،وغير
ذلك من العوامل في عبور غيمة الحزن
وت ��أرج ��ح ال� �م ��زاج  ،ب �س��رع��ة م �ث��ل غيمة
سوداء في عز الصيف .
وأخيرا ً  ،ننصح اآلب��اء واألمهات بضرورة
التسلح بالمعلومات والمهارات الكافية
إلدارة هذه المحطة العابرة من محطات
المراهقة  .ويمكن استشارة اختصاصي
الصحة النفسية أو االجتماعية ،أو طبيب
العائلة في بعض األحيان  ،خصوصا ً إن
ك��ان��ت ه �ن��اك م�ش�ك�لات ص�ح�ي��ة عقلية.
االكتئاب ،واالضطراب الثنائي القطب ،أو
اضطرابات القلق  ،ولنتذكر أن مشاكل
الصحة النفسية قابلة للعالج ،لذلك من
المهم طلب المساعدة دون تأخير.
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تراث اإلمارات

�أ�سماء من الرتاث
إعداد :محمد سالمه عوض الله

كثير م ّنا يسمع بعض األس�م��اء وال يعرف معناها ،بل ربما يكون صاحب االسم
نفسه ال يعرف معنى اسمه  ،وكثير من هذه األسماء تحمل معاني جميلة وقيما ً
نبيلة.
وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

هـامـــل:

همال ً وهموال ً فاضت
من ه َ
َملت الس� � ��ماء إذا دام مطرها في سكون فهي هامل ،وهملت العين ْ
والهمل الماء الذي يس� � ��يل واليمنعه ش� � ��يء  ،واإلبل ال َه َم� � ��لّ :
الضالة التي ال راعي لها
بالدمع ،
ْ
 ،ومن حديث س� � ��راقة بن مالك :أتيت النبي يوم حنين فس� � ��ألته ع� � ��ن ال َه َمل  ،وهي اإلبل التي
تركت ترعى بنفسها .

�مت بهذا االس� � ��م تفاؤال ً بأن يك� � ��ون صاحبه جوادا ً كثير العطاء تش� � ��بيها ً له
ويبدو أن العرب س� � � ّ
بالسماء في استمرار ودوام عطائها.

ضاحي:

حوا ً  :برز للشمس.
من ضحا يضحو ض ْ
والضاحي الذي ظهر جس� � ��مه للش� � ��مس  ،والضاحي من كل شيء الظاهر الذي اليحجبه حاجز
أو غيره ،وفي حديث عائش� � ��ة رضي هللا عنها :فلم ي ُر ْعني إال ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم
قد ضحا أي ظهر.
قال ابن زيدون في وصف جمال الطبيعة:
وردٌ تــأ ّلـــق فـــــــــي ضـــــاحــــي مــــنــــــابـــتـــه

****

أن مازاد الور َد جماال ً أنّه كان ضاحيا ً للشمس.
أي ّ
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فازداد منه الضحي في العين إشراقا ً

نهـــــيل:

أصله من النّهل وهو أول ّ
الشرب  ،وهو أيضا ً ال ّريّ ،ومنه المنْهل وهومورد الماء.

قال أحد الشعراء مادحاً:

ـصـــــــا ُد فـــي بـــابــــه
ـــم ال ُق ّ
يـــزدح ُ

****

العذب كثير الزحام
والمنهل
ُ
ُ

الطــــــاعنُ الطــعنة يوم الوغى

****

ـل
ــــل النــاه ُ
ينهــــل منهـــــا األس ُ

ومنه :الناهل وهو الذي شرب حتى روي ،قال النابغة الذبياني:

األسل (وهي الرماح) ترتوي من دمائهم.
وصف ممدوحه بأنه يطعن أعداءه طعنا ً يجعل َ

سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن يكون صاحبه جوادا ً كثير العطاء.
وربما
ّ

ميــــرة:

المي� � ��رة جلب الطع� � ��ام ،وقد م� � ��ا َر أهله
يَمي ُر ُه� � � ْ�م َم ْي� � ��را ً إذا جل� � ��ب له� � ��م المِ يرة،
والمي� � ��رة أيضا الطعام  ،وامتار لنفس� � ��ه
وما َر غيره.
قال تعالى في س� � ��ورة يوس� � ��ف  ( :قالوا
يا أبانا مانبغي هذه بضاعتنا ُردّت إلينا
�ب لهم الميرة
ونَمي ُرأهلن� � ��ا  )...أي نجل� � � ُ
أوالطعام.

هنـــــوف:

والهناف الضحك ال� � ��ذي يكون فوق
الهن� � ��وف
ُ
ُ
التبس� � ��م  ،و ُ
المرأة،والهنوف
�ص به ضح� � ��ك
ُ
خ� � � ّ
ّ
الخفي ،وأهنف الرجل أقبل مسرعاً.
الضحك
ّ

ولعل التس� � ��مية بهذا االس� � ��م ج� � ��اءت من باب
ّ
التف� � ��اؤل بأن تك� � ��ون صاحبته طيبة المعش� � ��ر،
مرحة تالزمها البسمة أو أنها تسرع في الخير.

ويق� � ��ال لل� � ��ذي يجلب المي� � ��رة مائر كما
يقال م ّيار على المبالغة.
�مت بهذا االسم تفاؤال ً
ولعل العرب س� � � ّ
بأن تكون صاحبته كريمة كثيرة العطاء.
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معلومات عامة

محمية البطحاء

ا�س��ــــتـراحـــة العــائـ�لات
وم�لاذ الغ��اف يف العني

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث
Twi/insta: sarahamada30

ت � ��وف � ��ر م� �ح� �م� �ي ��ة ال� �ب� �ط� �ح ��اء
للعائالت ،التي شرعت بلدية
مدينة العين في تنفيذها أخيراً،
مالذا آمنا ً ألشجار الغاف من
تداعيات رحالت البر ،ومخاطر
إطارات السيارات والدراجات
ال� �ن���اري���ة ،ح��ي��ث ت �ع �ت �ب��ر أول
محمية طبيعية لهذه األشجار
ع � � �ل��ى م � �س � �ت� ��وى أب� ��وظ � �ب� ��ي.
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وت �س �ت �ه��دف ال�م�ح�م�ي��ة ال�ت��ي
م ��ن ال �م �ت��وق��ع االن� �ت� �ه ��اء م��ن
تجهيزات افتتاحها للجمهور
خ�لال الربع األخير من العام
ال�ج��اري ،الحفاظ على الحياة
الفطرية بالمنطقة فضال ً عن
توفير بيئة عائلية الستراحة
زوار المدينة والقاطنين فيها
وتنشيط السياحة البيئية بها.
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وت� � ��زخ� � ��ر ال� �م� �ح� �م� �ي ��ة ب �ش �ج��ر
ال� �غ ��اف ع � �ل�ى ش �ك��ل غ��اب��ات
م� ��ن األش�� �ج� ��ار ال� �ت ��ي ت�ك�س��و
المنطقة وت��وف��ر بيئة مظللة
وج� � ��اذب� � ��ة ل��م��خ��ت��ل��ف أن � � ��واع
ال �ط �ي��ور وال� �ح� �ي ��وان ��ات ف�ض�لا ً
ع� ��ن ال� �ش� �ج� �ي ��رات ال �ص �غ �ي��رة
واألع� �ش ��اب وأن � ��واع م�ت�ع��ددة
من الطيور.

الصورة :صحيفة الخليج

ن�صائح
يف تطوير الذات
ال تطمح أن تكون أفضل من اآلخرين ؛ ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا ً !
تصغر العقول عندما تنشغل بعقول اآلخرين  ،وتكبر العقول عندما تركز على ذاتها !
الصمت في المواقف الصعبة يولد اإلحترام  ،بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد !
اختلط ب��األش�خ��اص اإليجابيين ؛ ألن�ه��م س�ي��ؤث��رون �ف�ي أف �ك��ارك وعقلك وسلوكياتك  ،وستتحول
لشخص إيجابي بشكل ال شعوري  ،ثم ستبدأ بالتأثير في اآلخرين !
تعامل مع كل إنسان على أنه أهم شخص في الوجود ؛ ليس ألنك ستشعر بالسعادة نتيجة لذلك
؛ ولكن سيكون لديك عدد أ كبر من األصدقاء يبادلونك نفس الشعور !
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حتت و�سم

تغريـدات من تـويتـر
�#أجمل �شتاء يف العامل
_
_
_

مدينة السحر والجمال دبي تعانق الضباب في لوحة فنية رائعة...

سكي دبي علم اإلم��ارات العربية المتحدة،قلب أزرق ألولئك الذين يرغبون في تجربة األجواء
المثيرة في القطب الشمالي من بين عشرات طيور البطريق التي تعيش على أراضيها.

متحف الشارقة من أجل استمتاع ال مثيل له في عالم السيارات القديمة.

قصر الوطن ليست التفاصيل مج ّرد تفاصيل ،إنما جوهر التصميم فهو يعتبر صرح حضاري
ثقافي يروي فصول حياة أجدادنا رحمهم هللا.

تتمتع دولتنا الغالية اإلمارات وسط العديد من األماكن و المتنزهات السياحية والترفيهية التي
تعتبر وجهة مفضلة للسائحين من أنحاء العالم.

اإلمارات مدينة السحر و الجمال المكان الذي دوما ً ستجد به الراحة البال.

السياحة التراثية في اإلمارات تأخذك إلى أعماق التاريخ اإلماراتي العريق.

اإلمارات دانة الدنيا أفضل الدول بالعالم.
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