رئيـس الدولــــة يعـلــن  « 2021عــــام الخمســـين »
ضاحي خلفان يدشن الموقع الرسمي الجديد للجمعية

االجتماعية الراقية

كلمة العدد

االحترام رسول العالقات
د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

العمل حيث يتحول هذا السلوك إلى صفة يتصف بها المرء من منظور اآلخرين ..إنه
رسول بين الفرد واآلخرين وبناء عليه نستطيع أن نقيم الشخص ونقدره بناء على أفعاله
التي تتراوح بين السلب واإليجاب ،وتحظى على اإلعجاب والتقدير أو على االستهجان
والرفض ،وبناء عليه فإن االحترام يؤثر في عالقات اإلنسان االجتماعية فيجعله مقبوال ً
مرحبا ً به من قبل الناس أو يتسبب بعزلته وانصراف المقربين عنه تبعا ً لسلوكه غير
المستحب والمسيء وربما الضار بهم.
يختصر بيت الشعر العربي الشهير قيمة االحترام إذ يقول« :وإنما األمم األخالق
ما بقيت ...فإن ُه ُم ذهبت أخالقهم ذهبوا» ،فاالحترام قيمة وجود حقيقية للشخص
وال معنى له من دونها ،فإذا فقد اإلنسان االحترام صار وجوده بالنسبة لآلخرين مثل

عدمه ..فهو قيمة أساسية الستدامة الحياة والعالقة مع اآلخرين..
إذا احترم الفرد ذاته ،قدّرها ،وكاشفها في الثغرات واإليجابيات التي تمتلكها ،من
أجل تالفي األخطاء والمالحظات السلبية التي تسيء إلى منزلته في نظر اآلخرين ،فمن
مكاشفة النفس تبدأ قيمة االحترام عند الفرد تأخذ أبعادها لتعم المجتمع الذي يحرص

ّ
على التواصل مع الشخص المحترم
وينفض عن الشخص غير المحترم ..ولنأخذ مثاال ً
على ذلك ،فإذا كان اإلنسان صاحب عز وجاه ومال كثير ،وكانت أخالقه سيئة مع
الناس ،عاش في عزلة ولم يتواصل معه أفراد المجتمع ألنه سيئ الخلق ،فاالحترام
يعني بناء عالقات جيدة مع الوسط االجتماعي عن طريق التحلي باألخالق الحسنة
عما يسيء إلى الناس ،وذلك كله لن يتوفر عند الفرد إذا لم يحترم نفسه قبل
واالبتعاد ّ

احترام اآلخرين.

االحرتام رسول العالقات االجتامعية الراقية

االحترام سلوك يقوم به الشخص أثناء تعامله مع المجتمع في البيت والحي وأثناء

فــي هـــذا العـــدد

مجل ــة دوري ــة تصــدرهــا جمعي ــة تـوعي ــة ورعـاي ــة األح ــداث
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معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يدشن الموقع الرسمي
اإللكترونـــي الجديــد لجمعيــــة توعيــــــة ورعايــة األحداث

خالل ترأسه اإلجتماع الـ62
الذي يعتبر مرجعا ً مهما ً لرؤية
الجمعية ورســالـتـهــا وأهــدافـهــا،
وأرشيفا ً شامال ً لكافة أنشطتها
وفعالياتها المتنوعة.
عقد مجلس إدارة جمعية
ت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ورعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث
اجتماعه الثاني والستين ،عن
بـعــد عـبــر مـنـصــة زوم ،بــرئــاســة
مـعــا ـلـي الـفــريــق ضــاحــي خلفان
ت ـم ـي ــم ،رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
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جمعية توعية ورعاية األحداث،
وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة.

واسـ ـتـ ـه ــل م ـع ــا ـلـي ال ـفــريــق
ضاحي خلفان تميم االجتماع
بالحديث عــن جـهــود الجمعية
وف ـعــال ـيــات ـهــا ال ـم ـت ـم ـيــزة خ ــال
الفترة الماضية ،وال ــدور المهم
ال ــذي يـقــوم بــه أع ـضــاء مجلس
اإلدارة ـفـي مـتــابـعــة ال ـم ـبــادرات
واإلشراف عليها ،موجها ً بوضع
خـ ــارطـ ــة الـ ـط ــري ــق لـلـخـمـسـيــن
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عــام ـا ً المقبلة ،تــزامـنـا ً مــع عــام
االس ـت ـع ــداد لـلـخـمـسـيــن ،ال ــذي
ي ـ ـعـ ــد بـ ــوص ـ ـلـ ــة ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح الــت ــي
توجه الجمعية لبناء جيل من
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ـت ـس ـلــح بــالــوعــي
والثقافة والمعرفة.
وقد شهد االجتماع اإلطالق
الــرس ـمــي ل ـل ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرو ـنـي
الجديد الخاص بجمعية توعية
ورعاية األحداث.
وفي هذا الشأن أ كد الدكتور

محمد مراد عبدهللا أمين السر
ال ـعــام لجمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األحــداث ،أن الموقع اإللكتروني
يعتبر نافذة مهمة لكافة فئات
المجتمع ،السيما أولياء األمور
والباحثين والطلبة ،حيث يمكن
لــزوار الموقع االطــاع على آخر
أخـ ـب ــار ال ـج ـم ـع ـيــة وكـ ــل م ــا هو
جديد من فعاليات ومناسبات.
وقـ ــد ص ـ ــادق الـمـجـتـمـعــون
عــ ـلـى مــح ــاض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع لـجـنــة
البرامج واألنشطة ،وقــد تناول
االجتماع عرضا ً للتقرير المالي
ل ـع ــام  ،2019-2020ك ـمــا تم
خالله اعتماد الـمــوازنــة المالية
ل ـعــام  ،2021وال ـمــواف ـقــة على
عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ت ـن ـس ـي ـقــي مــع
إدارة الرعاية المجتمعية لوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ـ ـفـي ف ـ ــرع ال ـف ـج ـي ــرة،
والـ ـمـ ـش ــارك ــة ـ ـفـي ال ـم ـســاب ـقــات
الرمضانية مــع مكتب احـتــرام
ثقافة القانون في وزارة الداخلية،

إضــافــة إ ـلـى التنسيق مــع وزارة
تنمية المجتمع لعقد اجتماع
الجمعية العمومية خالل الشهر
الـقــادم الــذي يتخلله انتخابات
مجلس إدارة جديد وفقا ً للنظام
األساسي للجمعية.
وأعلن مجلس اإلدارة خالل
اجتماعه عــن إط ــاق المجلس
الرمضاني ،خــال شهر رمضان
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارك ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة مــع ــا ـلـي
الفريق ضاحي خلفان ،والــذي
يــأ ـتـي تـحــت ع ـنــوان :اسـتـشــراف
م ـس ـت ـق ـب ــل األب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ـفــي ضـ ــوء
االستعداد للخمسين.
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى واف ـ ــق
ال ـم ـج ـت ـم ـعــون ع ـ ـلـى الـتـنـسـيــق
وال ــت ــعـــاون ب ـي ــن ف ـ ــرع جـمـعـيــة
توعية ورعــايــة األحـ ــداث وعــدد
من الجامعات والكليات بهدف
تـعــزيــز سـبــل ال ـت ـعــاون وتنفيذ
مجموعة من البرامج واألنشطة
المشتركة.

وقد حضر االجتماع أعضاء
م ـج ـلــس اإلدارة ،وه ـ ــم :أم ـيــن
الـ ـس ــر ال ـ ـعـ ــام ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
مــراد عـبــدهللا ،أمين الصندوق
الــدكـتــور منصور محمد الـعــور،
رئيس اللجنة اإلعالمية الدكتور
ج ــاس ــم خ ـل ـيــل م ـ ـيـ ــرزا ،رئ ـيــس
لجنة اإلب ــداع واالبـتـكــار الدكتور
خليفة علي الـســويــدي ،رئيس
ل ـج ـن ــة الـ ـبـ ـح ــوث والـ ـ ــدراسـ ـ ــات
الدكتور سيف راشــد الجابري،
رئيسة اللجنة التربوية األستاذة
بدرية عبدهللا الياسي ،رئيسة
اللجنة الثقافية األستاذة موزة
سـ ــالـ ــم ال ـ ـشـ ــومـ ــي ،ال ـم ـش ــرف ــة
عـ ـلـى ف ــرع الجمعية بالمنطقة
الشرقية األس ـتــاذة هـيــام عامر
الحمادي ،رئيسة لجنة البرامج
واألنشطة األستاذة مريم سالم
الشومي ،رئيسة لجنة الشرا كة
ال ـمـج ـت ـمـع ـيــة األس ـ ـتـ ــاذة مــريــم
محمد األحمدي.
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جمعية توعية ورعاية األحداث

تــحــتــفــي بـــعـــام االســــتــــعــــداد لــلــخــمــســيــن
وتــســتــذكــر إنـــجـــازاتـــهـــا فـــي بـــنـــاء األجـــيـــال

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية
األحداث إن دولة اإلمارات استطاعت أن تكون نموذجا ً استثنائيا ً للدول المتطورة،
فتمكنت مــن بـنــاء مـسـيــرة حــافـلــة بــاإلن ـجــازات خ ــال  50عــام ـا ً مـضــت ،مــؤكــدا ً أن
الطموحات التي رسمها المؤسسون تحققت اليوم بفضل النهج الذي سارت عليه
قيادتنا الرشيدة ،والجهود التي بذلها أبناء اإلمارات األوفياء.
وأض ــاف معاليه :نحضر اليوم
ل ـخ ـم ـس ـيــن عـ ــام ـ ـا ً أخ ـ ـ ــرى مــن
الـ ـعـ ـط ــاء والـ ـ ــريـ ـ ــادة ،يــج ــب أن
نركز من خاللها على بناء جيل
مـثـقــف مـ ــدرك لـلـمـســؤولـيــات
ال ـم ـل ـقــاة ع ـ ـلـى عــات ـقــه ،وي ـعــرف
حقوقه وواجباته ،كي يستطيع
أن يحافظ على المكانة التي
وص ـلــت إل ـي ـهــا دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات،
ل ـ ـيـ ــس ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـ ـلــى مــســت ــوى
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ب ــل ع ـ ـلـى مـسـتــوى
العالم.

من جانبه قــال الدكتور محمد
مراد عبدهللا أمين السر العام:
ـفـي ال ــوق ــت الـ ــذي تـحـتـفــي فيه
دولــة اإلمــارات بعام االستعداد
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لـ ـلـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــن ،تـ ـعـ ـب ــر ج ـم ـع ـيــة
تــوع ـيــة ورعـ ــايـ ــة األح ـ ـ ــداث عن
بــالــغ ف ـخــرهــا بــم ــرور  30عــام ـا ً
ع ـ ـلـى تــأسـيـسـهــا ،ل ـت ـكــون ج ــزءا ً
مــن ب ـنــاء األج ـي ــال ال ـتــي تصنع
مجد اإلمارات ،السيما أن رعاية
األب ـنــاء وتوجيههم منذ الصغر
كـ ــان م ــن أهـ ــم األهـ ـ ــداف الـتــي
وضعتها الجمعية ،معتبرة أن
االسـتـثـمــار بـهــم هــو االسـتـثـمــار
الرابح على الدوام.
وأضـ ـ ـ ــاف :ن ــوج ــه ال ـ ـيـ ــوم كـلـمــة
ألولـ ـ ـي ـ ــاء األمـ ـ ـ ــور بـ ـ ــأن ي ـح ــدث ــوا
أبناءهم عن إنجازات اإلمــارات،
وكـ ـي ــف ت ـح ــول ــت ه ـ ــذه ال ــدول ــة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع وس ــط
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ال ـص ـحــراء ،إ ـلـى أ ي ـقــونــة للتطور
والـ ـحـ ـض ــارة وال ـت ـن ـم ـيــة  ..هــذه
فـ ــرصـ ــة ل ـت ـع ــري ـف ـه ــم بـ ـ ــأن ه ــذا
الوطن منحنا الكثير ويستحق
منا الكثير ،وأنهم األمــل الذي
تـ ـع ــول ع ـل ـيــه دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
ك ــي ت ـحــافــظ ع ـ ـلـى مكتسباتها
الفكرية والثقافية واالقتصادية،
وإنجازاتها الريادية واالستثنائية.
يــأ ـتـي ذل ــك بـعــد إعـــان صاحب
السمو الشيخ خليفة بــن زا يــد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
هللا» عـ ـ ــام  2021ـفــي دول ـ ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات «ع ـ ــام الـخـم ـس ـيــن»
وذل ــك احـتـفــاء بــالــذكــرى الـ ـ 50
لتأسيس الدولة.

جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحــــــداث تنظم
ـاء بشهر الــقــراءة
ورشـــة «أســرتــي تــقــرأ» احــتــفـ ً

تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية
األحداث ،وتزامنا ً مع شهر القراءة ،نظمت الجمعية ،اليوم األربعاء ،ورشة افتراضية عبر
منصة زوم ،بعنوان “أسرتي تقرأ».
و ـفـي مـسـتـهــل ال ــورش ــة تحدثت
األسـ ـت ــاذة ب ــدري ــة ال ـيــاســي عضو
م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة
ورعــايــة األحـ ــداث رئـيـســة اللجنة
ال ـتــر بــويــة وم ــدي ــرة ال ــورش ــة ،عن
الــدور الــذي توليه دولــة اإلمــارات
ل ـل ـقــراءة ،واهـتـمــامـهــا بـبـنــاء جيل
م ـث ـق ــف ومـ ـتـ ـعـ ـل ــم ،مـ ـشـ ـي ــر ًة أن
ال ـقــراءة وق ــود التنمية ،وأســاس
ب ـنــاء الـ ـحـ ـض ــارات ،وع ـ ــادة مهمة
ي ـجــب أن نـعـلـمـهــا ألب ـنــائ ـنــا منذ
ال ـص ـغــر ،وه ـ ــذا م ــا س ـ ــارت عليه
جمعية توعية ورعــايــة األح ــداث،

حيث عملت على تنظيم الكثير
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات والـ ـ ــورش الـتــي
ت ـع ـنــى ب ــالـ ـق ــراءة وت ـح ـفــز الـجـيــل
الناشئ على تبنيها.
وق ــدم ــت ال ــورش ــة أس ـ ــرة الـسـيــد
يــوســف حسن ال ـمــرزو ـقـي ،والتي
تعد من األســر المميزة بثقافتها
وســي ــرتــه ــا الــمــت ــوج ــة ب ـع ـشــرات
الجوائز والتكريمات واألوسمة في
مجال القراءة ،مما أهلها لتقديم
ورشــة “أســر ـتـي تـقــرأ” ضمن عدة
م ـح ــاور ،أب ــرزه ــا :أهـمـيــة ال ـق ــراءة،
دور األس ـ ــرة ـفـي تـشـجـيــع األب ـنــاء

على القراءة ،النتائج التي يمكن

تحقيقها واآلف ـ ــاق ال ـتــي تفتحها
القراءة.

وش ـه ــدت ال ــورش ــة ت ـفــاع ـا ً كـبـيــرا ً
من قبل أولياء األمــور ،وأبنائهم،
الذين أثــروا الجلسة بتساؤالتهم
ومقترحاتهم ،إ ـلـى جــانــب ثنائهم
الكبير على عقد الورشة بأسلوب

جديد ومختلف من خــال أسرة
تستحق أن تكون نموذجا ً تقتدي
به األسر اإلماراتية.
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توعية ورعاية األحداث

تـــشـــارك لــلــســنــة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي
فـــي مــــبــــادرة الــــــروح اإليــجــابــيــة بــالــتــعــاون
مـــــع الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة لـــشـــرطـــة دبـــي
“م ـبــادرة ال ــروح اإليجابية” تهدف هــذا الـعــام إ ـلـى خفض الظواهر السلبية ـفـي المناطق
السكنية خاصة لدى فئة الشباب ،وذلك من خالل إشرا كهم في تنظيم الفعاليات والبرامج
التي تنعكس على بناء شخصيتهم وتحسن من سلوكهم اإليجابي ،مؤكدا ً أنه سيتم تنفيذ
العديد من البرامج في المجال الرياضي والتوعوي والثقافي والتدريبي والتطوعي.
أ ك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد خـ ـ ــالـ ـ ــد ش ـه ـي ــل
م ــدي ــر اإلدارة الـ ـع ــام ــة إلس ـع ــاد
ال ـم ـج ـت ـمــع ـ ـفـي ش ــرط ــة د ـبـ ــي ،أن
عــدد المستفيدين مــن المبادرة
الرياضية “الــروح اإليجابية” التي
تنظمها الـقـيــادة الـعــامــة لشرطة
دبي في إطار مبادرة سمو الشيخ
ح ـمــدان بــن محمد بــن راش ــد آل
م ـك ـت ــوم و ـل ــي ع ـه ــد د ـبـ ــي ،رئ ـيــس
مجلس د ـبـي الــريــاضــي“ ،م ـبــادرة
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حـ ـ ـم ـ ــدان ب ـ ــن م ـح ـم ــد ل ـل ــري ــاض ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة” ،ب ـلــغ م ـنــذ إط ــاق
المبادرة 19 ،ألفا ً و 971مستفيدا ً
 ،حيث نظمت  49برنامجا ً رياضيا ً
وصحيا ً و 140محاضرة توعوية
في  9مناطق على مستوى إمارة
دبـ ــي ،رسـ ـخ ــت م ــن خــال ـهــا قيم
الشرا كة والتنمية والتطوير وقيم
التسامح والتعايش والحوار بين
أفراد المجتمع ،واحترام اآلخرين
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وتـقـبـلـهــم م ــع ن ـبــذ كــافــة أش ـكــال
ال ـك ــراه ـي ــة وال ـع ـن ــف والـعـصـبـيــة
والتمييز.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،أ كـ ــد ال ـع ـق ـيــد علي
خ ـل ـفــان ال ـم ـن ـصــوري نــائــب مــديــر
اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع،
أن شرطة دبي حرصت على تنفيذ
اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي ح ـ ــول س ـع ــادة
المتعاملين مع المبادرة «الــروح

اإلي ـج ــاب ـي ــة» ،ح ـيــث بـلـغــت نسبة
سعادة أفراد المجتمع من تنفيذ
فعالياتها  ،89%مـشـيــرا ً إ ـلـى أن
المبادرة وا كبت أهداف التوجهات
االسـتــراتـيـجـيــة لـلـقـيــادة الــرشـيــدة
م ــن خـ ــال تـنـفـيــذ م ـج ـمــوعــة من
الفعاليات والمبادرات المتنوعة
الـتــي تــم إعــدادهــا بالتنسيق مع
الشركاء االستراتيجيين وخدمت
مختلف مناطق إمارة دبي.
ومن جانبه صرح أمين السر العام
لجمعية توعية ورعــايــة األحــداث
الدكتور محمد مــراد عبدهللا بأن
جمعية تــوعـيــة ورعــايــة األح ــداث
تشارك في مبادرة الروح اإليجابية
لـلـسـنــة ال ـخــام ـســة ع ـ ـلـى ال ـتــوا ـلـي
ح ـيــث أن هــدف ـهــا األس ــاس ــي هو
نشر الوعي التربوي والثقافي بين
أفراد المجتمع وحماية األبناء من
االنـ ـح ــراف وال ـجــري ـمــة ح ـيــث تــأ ـتـي
هذه المشاركات لتوعيتهم حول
المخاطر المحيطة بهم مثمنا ً دور

شــرطــة د ـبــي ـفـي هـــذه ال ـم ـب ــادرات
المجتمعية .
و أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
واألنشطة األستاذة ســارة حمادة
ب ـ ـ ــأن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـى
تـقــديــم الـعــديــد مــن الـمـحــاضــرات
والمسابقات الثقافية التوعوية في
الحديقة القرآنية بالخوانيج لبث
الوعي المجتمعي بطابع ترفيهي
لـفـئــة ال ـش ـبــاب وق ــدم ــت ال ـهــدا يــا
للمشاركين حيث تـجــاوز عددها
 250هــديــة عـ ـلـى م ــدار شـهــر من
الـمـشــاركــات ،وحــرصــت الجمعية
على تطبيق التباعد االجتماعي
بين أفراد المجتمع المشاركين في
جميع الفعاليات التي أتت تزامنا ً
مــع الـيــوم الــدو ـلـي للسعادة ومع
مبادرة « حق الليلة « كما شملت
ال ـف ـعــال ـيــات األل ــعـــاب الـتــرفـيـهـيــه
وعـ ـ ـ ــروض الـ ـ ــدراجـ ـ ــات ال ـه ــوائ ـي ــة
والـكــاراتـيــه والـبــاراتــايـكــوانــدو وتم
ت ـق ــدي ــم الـ ـه ــدا ي ــا ع ـ ـلـى ال ـج ـم ـهــور

وزوار الحديقه القرآنية بالخوانيج
 ،وأثـنــي الجمهور والـحـضــور على

ج ـهــود شــرطــة د ـبــي وع ـ ـلـى جـهــود
جمعية تــوعـيــة ورعــايــة األح ــداث

والشركاء االستراتيجيين في نشر

الوقايه ألفــراد المجتمع اإلماراتي
وال ـجــال ـيــات الـمـقـيـمــة ـفـي الــدولــة

وحمايتهم من االنحراف والجريمة
 ،وم ـ ــن جــان ـب ـهــا أ كـ ـ ــدت ال ـس ـيــدة
ف ــاط ـم ــة ب ــوح ـج ـي ــر رئـ ـي ــس قـســم
ال ـم ـبــادرات المجتمعية عـ ـلـى أن
الفعاليات والـمـبــادرات مستمرة
ويـ ــأ ـتــي ذل ـ ــك ـ ـفـي إط ـ ـ ــار ال ـتــوع ـيــة

وتعزيز الثقافة المجتمعية ،مثنية
على جهود جمعية توعية ورعاية
األح ـ ـ ـ ــداث ودعـ ـمـ ـه ــا ال ــامـ ـح ــدود
ل ـف ـق ــرات ال ـب ــرن ــام ــج االج ـت ـمــاعــي
والتوعوي والتثقيفي.
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وزارة الــتــربــيــــــــــــــة والــتــعــلــيــم تــكــــــــــــــــــــرم
جـــمـــعـــيـــة تــــوعــــيــــة ورعــــــايــــــة األحـــــــــداث
كــرمــت وزارة التربية والتعليم جمعية توعية ورعــايــة األحـ ــداث ممثلة بــاألمـيــن العام
للجمعية الدكتور محمد مراد عبدهللا ،نظرا ً لجهوده المبذولة خالل عضويته في مجلس
حماية الطفل في البيئة المدرسية ودوره الفعال في إعداد سياسة الطفل في المؤسسات
التعليمية خالل عام .2020
ج ــاء ذل ــك خ ــال االج ـت ـمــاع الــرابــع
لمجلس حماية الطفل في البيئة
ال ــمـــدرس ــيـــة ،ال ـ ـ ــذي عـ ـق ــد الـ ـي ــوم
اإلثـ ـنـ ـي ــن ،ع ـب ــر خ ــاص ـي ــة االتـ ـص ــال
ال ـم ــر ـئـي ،ب ـح ـضــور م ـعــا ـلـي حسين
إبــراه ـيــم ال ـح ـمــادي وزيـ ــر التربية
والتعليم في دولة اإلمارات.
وقال الدكتور محمد مراد عبدهللا:
ف ـ ـخـ ــورون بـ ـه ــذا الـ ـتـ ـك ــري ــم ،وبـ ــأن
نــك ــون جـ ـ ــزءا ً م ــن نــج ــاح مـسـيــرة
وزارة الـتــر بـيــة والتعليم عـمــومـاً،
ومجلس حماية الطفل في البيئة
المدرسية على وجــه الخصوص،
هذا المجلس الذي استطاع خالل
فترة وجيزة أن يطور السياسات
الـخــاصــة بحماية الـطـفــل ،ويتابع
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذهـ ــا ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
التعليمية ،وأن يسهم في تحقيق
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المساندة المجتمعية لهم ،ودعم
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ـمــاي ـت ـهــم،
السيما في البيئة المدرسية.
وأ ك ــد الــدكـتــور محمد أن جمعية
تــوع ـيــة ورعـ ــايـ ــة األح ـ ـ ــداث تعتبر
نفسها جزءا ً ال يتجزأ من منظومة
حماية الطفل ـفـي دولــة اإلم ــارات،
ومـ ــن ه ـنــا كـ ــان ل ـهــا دور م ـهــم في
اقـتــراح خطط التطوير والتدريب
المهني للعاملين في المؤسسات
التعليمية ح ــول حـمــايــة الطفل،
إضافة إلى دورهــا الفعال في نشر
الــوعــي الـقــانــو ـنـي ـفـي ه ــذا المجال
بين كافة فئات وشرائح المجتمع،
وذلك بالتعاون مع وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،وم ــن خ ــال مجموعة
من المبادرات والبرامج المهمة.
وت ـ ــاب ـ ــع :ح ـ ــرصـ ـ ـا ً عـ ـلــى اسـ ـتـ ـم ــرار
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الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ـفــي ظــل
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا وفـ ـ ــرت جـمـعـيــة
تــوع ـيــة ورع ــاي ــة األحـ ـ ــداث 1000
ج ـهــاز حــاســو ـبـي للطلبة ـفـي إم ــارة
د ـبــي بــه ــدف م ـتــاب ـعــة تحصيلهم
العلمي ،كما ساهمت ـفـي وضع
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ــخـــاصـــة ب ـح ـمــايــة
ال ـط ـفــل بــال ـم ـشــاركــة م ــع أع ـضــاء
م ـج ـلــس ح ـم ــاي ــة ال ـط ـف ــل ال ـتــابــع
لوزارة التربية والتعليم،وساهمت
مع أعضاء المجلس فى وضع رؤية
ومقترحات مستقبلية للسنوات
العشر القادمة فى هذا المجال.
وتوجه الدكتور محمد مراد عبدهللا
بعظيم الـشـكــر واالم ـت ـنــان ل ــوزارة
التربية والتعليم على هذا التكريم،
مــؤكــدا ً أنــه يعد حــافــزا ً جــديــدا ً على
مواصلة مسيرة العطاء.

احتفاء بـيوم الطفل إالماراتي
جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة أالحــــــداث تعقد
ورشـــــة بـــعـــنـــوان “حــــق ٔاطــفــالــنــا بــالــلــعــب»
برعاية كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية االٔح ــداث ،نظمت الجمعية ،اليوم اإلثنين ،ورشــة عبر منصة زوم ،بعنوان« :حق
أطفالنا باللعب» ،وذلك احتفاء بيوم الطفل االٕماراتي الذي يصادف  15مارس من كل
عام.

رئ ـي ـس ــال ـل ـج ـن ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،فـيـمــا
حـضــرهــا ع ــدد كـبـيــر م ــن مختلف
فـئــات وشــرا ٔيــح المجتمع ،منهم:
أولياء أمور ،ومدرسون ،وأصحاب
اختصاص ،وأطفال ،وغيرهم.
وق ـ ـ ــال مـ ـع ــالــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق ض ــاح ــي
خلفان :لال ٔطفال في دولة االٕمارات
مكانة خــاصــة ،فخصصت دولتنا
يـ ــوم ـ ـا ً ل ــاح ـت ـف ــاء بـ ـه ــم ،ووض ـع ــت
ال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تــرعــى حـقــوقـهــم،
وتصون حريتهم ،ومن ذلك قانون
وديمة الــذي يعد نموذجا ً قانونيا ً
فريدا ً يحمي كل طفل يقيم على
أرض االٕمارات.
وأضاف :اليوم هو فرصة لالحتفاء
ب ـأب ـن ــائ ـن ــا ،وت ــذك ـي ــره ــم بـحـقــوقـهــم
وواجباتهم ،والقيم التي يجب أن

مختلف مراحل الحياة ،نظرا ً لدوره
في تنمية الفكر وتعزيز المهارات.

يتحلوا بها ،والمكانة التي يحظون
بها في رحاب هذا الوطن  ..سعدنا
ال ـيــوم بمشاركة أول ـيــاء االٔمـ ــور في
وت ـط ــرق ــت ال ـش ــوم ــي ـفـي ال ــورش ــة
الــورشــة ال ـتــي نظمتها الجمعية،
ا ٕ ـلـى العناية الـخــاصــة الـتــي أولتها
وما أسعدنا ا ٔ كثر هو حضور عدد
دول ـ ـ ــة االٕمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـل ـط ـف ــل ،وإلـ ــى
كـبـيــر مــن أب ـنــائ ـنــا ،مـمــا ي ــدل على
أهـمـيــة اللعب بالنسبة الٔصـحــاب
وعيهم واهتمامهم وحرصهم على
الهمم ،اال ٔمر الذي يساعدهم على
موا كبة أنشطتنا كافة.
االندماج بالمجتمع والتكيف مع
وت ـن ــاول ــت ال ــورش ــة ح ــق االٔطـ ـف ــال أقرانهم وتنمية مواهبهم ،موضحة
ب ــالـ ـلـ ـع ــب ،وشـ ــرحـ ــت ال ـم ـفــاه ـيــم أن التعلم باللعب أصـبــح منهجا ً
المرتبطة بهذا الحق ،حيث ا ٔ كدت ي ـ ــدرس ـفـي ال ـك ـث ـيــر م ــن الـمـنــاهــج
اال ٔستاذة موزة الشومي أن اللعب العالمية.
مصطلح ال يقصد به فقط اللعب
ولقيت الــورشــة تفاعال ً كبيرا ً من
بالدمى ،بل ا ٕطالق العنان لال ٔطفال
قبل أولياء اال ٔمور واال ٔطفال الذين
مـ ــن أجـ ـ ــل مـ ـم ــارس ــة أن ـش ـط ـت ـهــم
تــوج ـهــوا ب ـفــائــق ال ـش ـكــر والـتـقــديــر
وهواياتهم ،مشيرة إ ـلـى أن أهمية
لجمعية توعية ورعــايــة االٔح ــداث
الــلــع ــب ت ـ ـبـ ــدا ٔ مــن ــذ ال ـ ـ ـ ــوالدة و ـفـي
على تنظيم هذه الورشة.
االجتمـــاعــي
الــوعـــياالجتمـــاعــي
الــوعـــي
العدد  - 75أبريل 2021
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موضوع العدد

جمعيـــــــــــة توعيــــــــــة ورعايـــــــة األحــداث  -الفجيرة

تنظم ورشــة «اآلثــار المترتبة علــى األبناء
مــن استخـــــدام األجهــــزة اإللكترونيــة»

تـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة مـ ـع ــالــي الـ ـف ــري ــق ضـ ــاحـ ــي خـ ـلـ ـف ــان ت ـم ـي ــم رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
جــمــعــي ــة تـــوع ـ ـيـــة ورعـ ـ ــايـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث  ،ن ـ ـظـ ــم ف ـ ـ ــرع الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ــالـ ـفـ ـجـ ـي ــرة ،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـس ـت ـش ـفــى خـ ــورف ـ ـكـ ــان ،ورشـ ـ ــة افـ ـت ــراضـ ـي ــة عــب ــر م ـن ـصــة زوم،
ب ـع ـنــوان “اآلثـ ـ ــار ال ـم ـتــرت ـبــة ع ـ ـلـى األبـ ـن ــاء م ــن اســتــخ ــدام األجـ ـه ــزة اإلل ـك ـتــرون ـيــة”.
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أدار الــورشــة األس ـتــاذة هـيــام عامر
ال ــح ــمـــادي ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة
جمعية تــوعـيــة ورع ــاي ــة األحـ ــداث،
ف ـي ـمــا ق ــدم ـه ــا ،ك ــل مـ ــن :أخ ـصــا ـئـي
العيون الدكتور أسامة سيد أحمد،
واألخصائية النفسية الدكتورة هبة
الطيب.
وقالت األسـتــاذة هيام الحمادي:
بعد أن أصـبــح اسـتـخــدام األجـهــزة
اإللـكـتــرونـيــة واق ـع ـا ً يعيشه األبـنــاء
يــومـيـاً ،كــان البــد مــن معرفة اآلثــار
القريبة والبعيدة الـتــي يمكن أن
تترتب على هذه الممارسات ،سواء
كانت آثــارا ً صحية أم نفسية ،ومن
ه ـنــا رأت جـمـعـيــة تــوع ـيــة ورعــايــة
األحــداث ضــرورة تخصيص ورشة
للحديث عن هذه اآلثــار ،بالتعاون
مـ ــع ن ـخ ـبــة مـ ــن األخ ـص ــائ ـي ـي ــن ـفـي
مستشفى خورفكان ،خصوصا ً في
ظل أزمة كورونا التي غيرت الكثير
من المعادالت في حياتنا اليومية،
وم ـن ـه ــا ،ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـعــد ال ــذي
زاد مــن مــازمــة األط ـفــال لألجهزة

ال ـح ــاس ــوب ـي ــة ،وج ـع ـل ـهــم يـقـضــون
ساعات أطول على اإلنترنت بعيدا ً
عن رقابة األهل.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـ ــورش ـ ــة ال ـع ــدي ــد مــن
المحاور المهمة التي حملت بين
طياتها الـفــائــدة والنصح لألطفال
وأولياء األمور ،حيث ناقشت تأثير
األجهزة الحاسوبية على العينين،
واآلث ـ ــار الـصـحـيــة والـنـفـسـيــة الـتــي
ت ـس ـب ـب ـهــا ،فـ ـضـ ـا ً عـ ــن دور األهـ ــل
ـفـي م ـتــاب ـعــة األب ـ ـنـ ــاء ،وتــوج ـي ـه ـهــم،
ورعــايـتـهــم ،وضـ ــرورة م ــلء أوق ــات
فــراغ ـهــم بــاألن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات
المفيدة.
وق ـ ــال أخ ـصــا ـئـي ال ـع ـيــون الــدك ـتــور
أســامــة سـيــد أح ـمــد :إن الـجـلــوس
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرات ط ــويـ ـل ــة أم ـ ـ ــام األج ـ ـهـ ــزة
اإللـكـتــرونـيــة يسبب إج ـه ــادا ً كبيرا ً
للعينين ،وقد يترتب على التركيز
ال ـشــديــد ج ـفــاف للعين مصحوبا ً
بــالـحــرقــة ،ومــن هنا ننصح أبناءنا
ونـنـصــح أنـفـسـنــا جـمـيـعـا ً ب ـضــرورة
الـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـ ـلــى إعـ ـ ـط ـ ــاء ف ـ ـتـ ــرات

اسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــة لـ ـلـ ـعـ ـي ــن مـ ـ ــن أشـ ـع ــة
الكمبيوتر وذلــك لمدة  10دقائق
كــل ســاعــة ،مــا يقلل مــن اإلره ــاق
والتعب.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أ ك ـ ـ ــدت األخ ـص ــائ ـي ــة
النفسية الدكتورة هبة الطيب أن
االستخدام الطويل للحاسوب من
قـبــل األط ـف ــال يـفـقــدهــم الـتــواصــل
مع أهلهم ومجتمعهم ،كما يؤدي
إ ـلـى فـقــدان الطفل لـبــراءتــه نتيجة
تقليد الشخصيات التي يشاهدها
خـصــوصـا ً ـفـي األلـعــاب اإللكترونية
أو األف ــام الكرتونية ،لــذا يجب أن
نجعل أبناءنا في مأمن عن كل هذه
اآلث ــار واألضـ ــرار الـتــي تــؤثــر بشكل
مباشر على نفسية الطفل.
وشهدت الجلسة تفاعال ً كبيرا ً من
قبل الحضور ،الذين طرحوا العديد
من التساؤالت ،عن الحد األقصى
للساعات التي يمكن أن يقضيها
األطـفــال على حواسيبهم ،وعالقة
األجهزة اإللكترونية بأمراض التوحد
وغيرها من األمراض األخرى.
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تحقيق

أثــر أزمــة كورونــا علــى التعليــم
الجامعــي فــي دولـــــة اإلمــارات
يمثل اآلن الوضع الحالي لجميع الطلبة فرصة التعلم عن البعد فهناك من الطالب من
قد ال يمانع هذه الفرصة وهناك آخــرون يريدون مواصلة تعليمهم عبر الجامعات و ال
يميلون للتعلم عن بعد و هنا في تحقيقنا الصحفي سوف نقوم بمناقشة عدة طالبات عبر
سؤالهم عن ازمتهم في ظل أزمة كورونا ونرى باالستطالع ما هي الصعاب او التسهيالت
التي قد تواجههم .
إعداد الطالبات :
مريم سعيد الخاطري

عائشة الغفلي آالء موفق محمد سعيد

جامعة عجمان  -كلیة اإلعالم

تحت إشراف الدكتور  :جاسم خلیل میرزا

14

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 75أبريل 2021

الطالبـ ـ ــة آ ي ــة مــن جامع ـ ـ ـ ـ ــة
عجمان

االء قامــت بعمــل مقابلــة مــع
الطالبــة آ يــه مــن جامعــة عجمان
وكان ســؤالها لهــا هــل واجهــت
اي مــن الصعوبــات خــال ازمــة
كورونــا بتجديــد الرســوم الماليــة
للجامعــة فأجبتهــا ا يــة كان
هنــاك بعــض الصعوبــة بســبب
انخفــاض الرواتــب و تقليــل
وقــت العمــل مــع عــدم خفــض
الرســوم الماليــة و ســألتها ايضــا
هــل انقطــع االنترنــت لديها خالل
دراســتها عن بعــد فأجابت كانت
ـفـي بعــض االحيــان يوجــد ضعف
في الشــبكة مما يســبب مشــاكل
ـفـي فتــح موقــع الدراســي و مــن
االسئلة التي تم طرحها ايضا هل
كان موقع الجامعة يعمل طوال
الوقــت او قــد يصعــب الدخــول
اليه بســبب عطل فني او ضغط
مــن الطــاب فكانــت االجابــة عند
وجــود االمتحــان يســبب كثافــة و
ضغط على الموقع بسبب كثافة
الطالب فيتم تعليق الموقع.

عملــت مقابلة حول موضوع
التعليــم أثنــاء و بعــد أزمــة
كورونــا بشــكل عــام وقامــت
الطالبــة نــورة راشــد مــن
جامعــة االمــارات بمناقشــة
حول ذلك .
هــل يمكــن مواصلــة الدراســة في
المنــزل إ ـلـى حيــن شــعوري أن
الوضــع أصبــح آمن ـا ً و قالــت نورة
هــذا االمــر يعود إ ـلـى وزارة الصحة
وأيضا مؤسسات التعليم العالي
يقدمون عدة خيارات لالســتفادة
مــن خدماتهــا التعليمية في العام
الدراسي القادم ،بعد التشاور مع

الطلبــة .وكل جامعــات االمــارات
توفر الدراسة عن بعد وهو الحل
االمــن واالنســب لطلبتهــا حتــى
يتأكدون بأن الوضح أصبح آمناً.
ايض ـا ً تحدثــت عــن اإلجــراءات
والتدابيــر الوقائيــة التــي ينبغــي
ع ـلـى مؤسســات التعليــم العا ـلـي
االلتــزام به ــا كمــا ألزمــت وزارة
الصحة و المؤسسات التعليمية
بإتبــاع هــذه اإلجراءات-:قيــاس
حــرارة كل مــن يدخــل إ ـلـى الحــرم
الجامعــي مــن الكادر التدريســي
واإلداري والطلبـ ـ ـ ـ ــة وغيرهـ ـ ـ ــم.
االلتــزام باإلرشــادات المتعلقــة
بالتباع ـ ـ ـ ـدـ الجس ـ ـ ــدي ،بحســب
توصي ـ ـ ـ ـ ــات الجه ـ ـ ـ ـ ــات الصحيـ ـ ــة
المعني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وتقلي ـ ـ ـ ـ ــل الطاق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االســتيعابية ألعــداد الطلبــة ـفـي
القاعــات الدراســية ،الحــد مــن
التجمعات وإلغاء كافة األنشــطة
الجماعي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مث ـ ـ ـ ــل االحتفـ ـ ــاالت
والفعاليات الرياضية.

باإلضافة على ذلك فعالية التعلم
عن بعد اثناء فتره كورونا ايضا ً
هو التعلم عن بعد من افضل
الحلول لدراسة آمنه للطالب و
نتائجه افضل من التوقعـ ـ ـ ـ ــات
من حيث تفاع ـ ـ ــل الطالب مع
المح ــاضرات والتزامهم بالخطة
الدراسية.

عملت مقابله أن ـ ـ ــا الطالبة
عائشة الغفلـ ــي من جامعـه
عجم ـ ـ ــان ح ــول موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
التعليم أثناء ازمـ ـ ـ ــة كورونا
و قامـ ــت صديقتي الطالـ ـ ــبة
مريـ ــم راش ـ ـ ــد من جامع ـ ـ ــة
الشارقة بالمناقشة حول
ذلك الموضوع .

يــا مريــم للمحاضــرات او تأثــر
تركيــزك و فهمــك نعــم اختلــف
جــدا ً  ،مدى اســتيعاب المعلومة
ـفـي المحاضــرات عن بعــد قد قل
جــدا ً  .هــل اثــرت فتــره فايــروس
كورونــا ع ـلـى تحصيلك الدراســي
الجامعي ال لم تؤثر فتره فايروس
كورونــا ســلبيا ً وال إيجابي ـا ً ع ـلـى
تحصيلي الدراســي  ،فقد اســتمر
التحصيــل كمــا هو  .هــل واجهت
صعوبــات ـفـي أداء الواجبــات و
االمتحانــات نعــم واجهــت الكثيــر
مــن الصعوبــات و منهــا مشــاكل
متعلقــة باالتصــال باإلنترنــت و
الكثير من المشــاكل التكنلوجية
.ماهي اقتراحاتك لعمليه التعلم
عــن بعد تغيير نظــام االمتحانات
عن بعد و طريقة مراقبه الطالب
عنــد أداء االمتحانــات و توعيــة
الطــاب و المعلمين على النظام
المستخدم .
الخاتمة:

وفي الختـ ـ ـ ـ ــام يجب تذك ـ ـ ــر أن
وسيلة التعلم عن البعد تحتاج
لمقومات ليتم ضمان مدى
فاعليتهـ ـ ـ ـ ـ ــا ولنجاحـ ـ ـ ــها ويجـ ـ ــب
وجـ ـ ــود أفض ــل االستراتيجي ـ ـ ـ ــات
واألساليب التقنية التي يفضلها
الطالب و يجب عليهم بالمقابل
االلتزام بجميع الضوابط و اآلليات
التي يتطلبها تعليمهم فهذه
التجارب تجعل األفراد قادرين
على اإلحس ـ ـ ـ ــاس بمسؤوليـ ـ ـ ــة
وأهمية الحصص التعليمية.

هــل اختلــف مــدى اســتيعابك
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األســرة 2021
بقلم  :عبدالله محمد األنصاري

مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة-مركز إرادة.

بعيدا ً عن خالف علماء االجتماع في تعريف األسرة تبعا ً الختالف المنظور ،فاألسرة في
مفهوم اإلنسان البسيط هي أهله األقربون ومن يعولهم سواء شاركوه المسكن أم
ال .والجدير بالذكر أن األسرة في المجتمعات الخليجية والعربية كانت مترابطة بحكم
العادات والتقاليد وظروف الحياة القاسية التي تتطلب التكاتف األسري في جميع
نواحي الحياة المادية والمعنوية والنفسية وحتى السلوكية.

ن ـقــول ـهــا وبـ ـص ــدق ل ـس ـنــا ضد
االنـفـتــاح أو ال ـثــورة المعرفية
والـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرة االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
والتعايش مع الشعوب التي
اخـتــارت أرض األمــن واألمــان
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ل ـت ـق ـيــم ف ـي ـهــا وت ـن ـس ـجــم مــع
نسيجها ،ولكننا و ـفـي الوقت
نفسه ندعو أنفسنا وأصحاب
األرض الـطـيـبــة أن ال يتخلوا
عن هويتهم التي تكونت على
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أس ــس متينة قــوام ـهــا الــديــن
الوسطي السمح ،والـعــادات
والـتـقــالـيــد األص ـي ـلــة ،والـهــو يــة
الــوطـنـيــة ال ـتــي تضمن للفرد
تميزه وتمايزه.

و ـفـي اعتقادي أن المسؤولية
الكبرى تقع على عاتق األسرة،
وتتلخص تلك المسؤولية في
ثــاث منظومات لــو أحسنت
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـع ـه ــا
ل ـح ـق ـقــت ق ـ ـ ــدرا ً ص ــالـ ـحـ ـا ً مــن
التوازن العام يضمن ألفرادها
االسـ ـتـ ـق ــرار األسـ ـ ــري ـفـي ظل
كــل الـمـتـغـيــرات والـتـحــديــات
والمعوقات .هذا المقدار من
الـ ـت ــوازن يــزيــد و يـنـقــص تبعا ً
لالبتكار واالب ــداع في التعامل
مع المنظومات الثالثةاآلتية.
أوالً :منظومة القيم
و ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـعــرف ـهــا بــأن ـهــا
(المعايير واألسس المتعارف
عليها ضـمــن مجتمع واح ــد،
وهـ ــي ال ـت ــي ت ـح ــدد ال ـس ـلــوك
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول وال ـ ـ ـمـ ـ ــرفـ ـ ــوض،
و ي ـت ــم م ــن خــال ـهــا الـسـيـطــرة
ع ـ ـلـى ال ـس ـلــوك ـيــات وال ـم ـيــول
واألهداف)
وهذه القيم يشترط أن تكون

م ـخ ـت ـصــرة ،م ـ ـحـ ــددة ،يسهل
فهمها ،مثيرة للشغف ،تشعر
بــالـفـخــر إذا نقلتها إ ـلـى أف ــراد
أســرتــك .و ـفـي اعـتـقــادي ومن
خالل تتبع المصادر الشرعية
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوروث اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ــي مــن
الـ ـع ــادات والـتـقــالـيــد األصـيـلــة
فيمكننا أن نجمل هذه القيم
في أربعة أمور:
 -1األخـ ـ ـ ــاق :وه ـ ــي ال ـه ـي ـئــة
الــراس ـخــة ـفـي ال ـن ـفــس ،والـتــي
تصدر عنها األقــوال واألفعال
المحمودة شرعا ً وعرفا ً وعقالً.
وال ـتــي ت ـصــدر بشكل عفوي
دون الحاجة للتروي والتفكير.
 -2الـعـقــل :وال ـم ــراد بالعقل
هـنــا الـ ـق ــدرات الـعـقـلـيــة وهــي
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات أو
ال ـم ـهــارات أو الـمـلـكــات التي
يمتلكها اإلنسان ســوا ًء كانت
فطريه أو مكتسبه.
 -3الصحة :هي الحالة العامة
للجسم والعقل والخلو من

أي أمراض جسدية أو نفسية
أو اجتماعية بحيث يستطيع
الفرد التكيف مع البيئة التي
تحيط به.
 -4المال :معرفة الفرد لدخل
األســرة وال ـضــرورات الحياتية
وال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ب ـ ـيـ ــن الـ ـح ــاجـ ـي ــات
والكماليات ،كما يــراد بالمال
هـنــا أ ي ـضــا م ـه ــارات ا كتساب
المال وكيفية إنفاقه.
ثانياً :منظومة السلوكيات
و يـ ـمـ ـك ــن أن نـ ـع ــرفـ ـه ــا بــأن ـهــا
(األقوال واألفعال التي تصدر
مــن اإلنـســان بناء على القيم
الـ ـت ــي ي ـح ـم ـل ـهــا ،واألصـ ـ ــل أن
تكون بشكل واع أو غير واع
طوعي أو غير طوعي).
و يـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرط أن تـ ـ ـع ـ ــزز هـ ــذه
الــســل ــوكــي ــات الــقــي ــم األر ب ـ ــع
(األخ ـ ــاق -الـعـقــل -الصحة-
ال ـ ـمـ ــال) .م ــن خـ ــال ت ـكــرارهــا
ل ـت ـص ـب ــح ج ـ ـ ـ ــزءا ً م ـ ــن م ـك ــون
الشخصية .وال بد أن نضيف
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هنا عنصر االبتكار واإلبداع في
وســائــل وأساليب غرسها في
أفراد األسرة وأن نتذكر أننا في
العام .2021
ثالثاً :منظومة القوانين
والــمــقــص ــود بــال ـقــوان ـيــن هنا
(الـقــواعــد التي تنظم سلوك
األفـ ــراد ـفـي المجتمع تنظيما ً
مـلــزمـاً ،فمن يخالف يعاقب
كي يحترم القانون ومن يلتزم
يثاب كي يتعزز السلوك).
وال أريد هنا القوانين المقررة
من قبل الجهات الحكومية مع
أهميتها فهي تساعد األســر،
بل المراد هنا قوانين األسرة
ال ـتــي ت ـقــوم بـ ــدور المحافظة
ع ـ ـلـى ال ـس ـل ــوك ـي ــات وتـضـمــن
استمرارها وحصولها بشكل
متكرر وإن تنوعت الوسائل
واألساليب .والمطلوب أن ال
يقتصر القانون على العقاب،
بل يشمل العقاب المناسب
ـ ـفـي ح ـ ــال م ـخــال ـفــة ال ـس ـلــوك
والـ ـث ــواب الـمـنــاســب ـفـي حــال
موافقة الفرد للسلوك .وأرى
أن م ــن األه ـم ـي ــة ب ـم ـكــان أن
ن ـن ـبــه أن ال ـ ـثـ ــواب وال ـع ـق ــاب
يشترط فيهما أن يتناسبا مع
نــوع السلوك ودرج ــة أهميته
ومقدار االستجابة له.
إن م ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ــر بـ ـي ــة األب ـ ـنـ ــاء
دون وج ـ ـ ــود مـ ـنـ ـظ ــوم ــة مــن
الـقـيــم الـصـحـيـحــة ومـنـظــومــة
م ــن الـسـلــوكـيــات ال ـتــي تـعــزز
ه ـ ــذه ال ـق ـي ــم وم ـن ـظ ــوم ــة مــن
القوانين التي تضمن احترام
هذه السلوكيات واستمرارها
يحول دون ثبات هــذه القيم
وقد يؤدي لألسف الستبدالها
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ب ـ ـق ـ ـيـ ــم دخ ـ ـي ـ ـلـ ــة ال تـ ـن ــاس ــب
مـجـتـمـعـنــا ،وبــال ـتــا ـلـي ستتبع
هذه القيم سلوكيات تعززها،
وستخضع هــذه السلوكيات
البديلة لقوانينها الخاصة ثوابا ً
وع ـقــاب ـاً ،قــوان ـيــن لـيـســت من
صنع األســرة بل هي صنيعة
الثقافة الـتــي استطاعت أن
تـ ـص ــدر ق ـي ـم ـهــا وس ـلــوك ـيــات ـهــا
وتفرضها بوسائل وأساليب
أبهرت أبناءنا وبناتنا ،وأخشى
أن أقول أبهرتنا كذلك.
الحلول المقترحة
أق ـ ـتـ ــرح ـفـي هـ ــذا ال ـم ـق ــال أن
ت ـقــوم األسـ ــرة بـتـحــديــد القيم
األســاس ـيــة ـفـي تــر بـيــة أبـنــائـهــا،
وال ب ـ ـ ــأس أن تـ ـ ـك ـ ــون ت ـلــك
القيم هي (األخــاق -العقل-
الــصــح ــة -ال ـ ـمـ ــال) أو غـيــرهــا
م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــم األص ـ ـي ـ ـلـ ــة ال ـت ــي
قامت عليه حضارتنا وتبناها
ش ـيــوخ ـنــا وآبـ ــاؤنـ ــا وأم ـهــات ـنــا.
وأن ت ـج ـلــس األسـ ـ ــرة وت ـضــع
خطة عمل محكمة تتضمن
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الــســل ــوكــي ــات
التي تعزز تلك القيم وأن ال
تغفل عنصر اإلبــداع واالبتكار
وال ـ ـت ـ ـشـ ــو يـ ــق وأن ت ـت ـج ـنــب
الوسائل واألساليب التي قد
ت ـكــون مـنــاسـبــة ـفـي الـمــاضــي
ولـ ـك ــن الـ ــزمـ ــن قـ ــد ت ـخ ـطــاهــا.
وأخـ ـ ـت ـ ــم ه ـ ـنـ ــا وإن ك ـ ـ ــان ـفـي
ال ـك ــام ت ـك ــرار بـ ـض ــرورة وضــع
القوانين والتشريعات التي
تـضـمــن الـ ـت ــزام أف ـ ــراد األس ــرة
بالسلوكيات الموضوعة لكل
ق ـي ـم ــة ،مـ ــع األخـ ـ ــذ بــاالع ـت ـبــار
أن ت ـت ـض ـمــن ت ـلــك ال ـقــوان ـيــن
ال ـع ـقــاب الـمـنــاســب وال ـثــواب
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المناسب.
مثال توضيحي
أسرة بو محمد تخطط للسفر
ـفــي ال ـ ـص ـ ـيـ ــف .ب ـ ـ ــدون وج ـ ــود
لمنظومة القيم فــإن الرحلة
أســاس ـهــا ال ـتــرف ـيــه وال ـتــرو يــح
عن النفس وتغير نمط الحياة
والتعرف على ثقافة جديدة.
وهــذه األم ــور مطلوبة ولكنها
ت ـت ـض ـمــن بـ ـع ــض ال ـم ـخ ــاط ــر،
م ـن ـه ــا عـ ـ ـلـى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
اطــاع األبـنــاء على سلوكيات
ال تناسب مع قيم مجتمعنا.
كما أن غياب منظومة القيم
يــجــع ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط م ــرك ــزيـ ـا ً
مقتصرا ً على األب واألم فقط.
أمــا لــو كــانــت أس ــرة بــو محمد
تتبنى منظومة القيم األر بــع
(األخ ـ ــاق -ال ـع ـقــل -الصحة-
ال ـ ـمـ ــال) ف ـس ـت ـضــع ق ـبــل بــدء
الرحلة و ـفـي مرحلة التخطيط
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـس ـلــوك ـيــات
بــال ـت ـعــاون م ــع ج ـم ـيــع أفـ ــراد
األسـ ــرة ،على سبيل المثال:
(لـ ـ ــو كـ ــانـ ــت قـ ـيـ ـم ــة األخـ ـ ــاق
ح ـ ــاض ـ ــرة فــســتــض ــع األسـ ـ ــرة
سلوكيات تعززها أثناء السفر
كــالـمـحــافـظــة ع ـ ـلـى ال ـص ـلــوات
وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف ب ـ ـعـ ــض أف ـ ــراده ـ ــا
ب ـم ـس ــؤول ـي ــة تــح ــدي ــد ال ـق ـب ـلــة
بــواسـطــة التطبيقات الذكية
وتـ ــراقـ ــب ســل ــوك أب ـنــائ ـهــا في
اختيار المالبس المناسبة أو
المحتشمة بالنسبة للبنات،
بــاإلضــافــة إ ـلـى مــراقـبــة سلوك
األبـ ـ ـن ـ ــاء م ـ ــع اآلخ ـ ــري ـ ــن وم ــع
ال ـم ـكــان م ــن ح ـيــث الـنـظــافــة
الـ ـع ــام ــة)( .ول ـ ــو ك ــان ــت قيمة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــل ح ـ ــاض ـ ــرة ف ـس ـت ـضــع

األسرة سلوكيات تعززها أثناء
الــرح ـلــة ،ك ــزي ــارة الـمـتــاحــف أو
التعرف على ثقافة البلد ،أو
التخطيط لمسابقات ثقافية
وأسئلة في الفندق ،أو تطوير
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـتــاج ـهــا
األبناء في المستقبل في حال
رغ ـب ـت ـه ــم ـ ـفـي الـ ـسـ ـف ــر كـحـجــز
التذا كر وتخليص اإلج ــراءات
فكلها مـهــارات ذهنية)( .ولــو
كانت قيمة الصحة حاضرة في
السفر لوضعت السلوكيات
ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـهــا كــاخ ـت ـيــار نــوع
الـ ـطـ ـع ــام والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـلـى
الرياضة في الفندق أو تعزيز
ثـقــافــة ال ـم ـشــي)( .ول ــو كانت
قيمة ال ـمــال حــاضــرة لقامت
األسـ ـ ــرة بـ ــإشـ ــراك أب ـنــائ ـهــا في
ح ـجــز ال ـتــذا كــر وال ـب ـحــث على
األسـعــار المناسبة مــن خالل
التطبيقات الــذك ـيــة ،والحجز
للمنتجعات أو تذا كر المالهي

عـ ـب ــر الــشــبــك ــة ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـ ـلـ ــى أف ـ ـضـ ــل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض وع ـ ـ ـ ــدم الـ ـح ــاج ــة
لـ ـل ــوق ــوف لـ ـس ــاع ــات طــو ي ـلــة
وال ـب ـعــد عــن اإلس ـ ــراف بكافة
وجوهه).
هذه السلوكيات المذكورة ما
هي إال أمثلة لتوضيح الفكرة
وال ـ ـم ـ ـجـ ــال واس ـ ـ ــع ل ــاب ـت ـك ــار
واإلب ـ ـ ــداع م ــع م ــراع ــاة عنصر
الــتــش ــو ي ــق ،وتـ ــوزيـ ــع ال ـم ـهــام
ع ـ ـلـى أفـ ـ ــراد األس ـ ـ ــرة ،واألخـ ــذ
ـفـي االع ـت ـب ــار دراس ـ ــة ال ـبــدائــل
وتعزيز الثقة بالنفس وتحمل
ننس تفعيل
المسؤولية .وال
َ
م ـن ـظــومــة ال ـقــوان ـيــن بـتـحــديــد
ال ـع ـقــوبــة الـمـنــاسـبــة ـفـي حــال
الــوقــوع ـفـي الخطأ وأن تكون
العقوبة مناسبة وخالية من
القسوة الجسدية أو النفسية
مـ ــع ب ـ ـيـ ــان سـ ـب ــب ال ـع ـق ــوب ــة.
فعلى سبيل المثال في حال

رمي شيء من المخلفات ،قد
تكون العقوبة تصحيح الخطأ
مـ ــن خ ـ ــال رف ـ ــع ال ـم ـخ ـل ـفــات
ووضعها في مكانها الصحيح
مع بيان أسباب العقوبة .وأن
ال نَغفل عن منظومة الثواب
عند القيام بالسلوك بشكل
فعال ،وقد يكون الثواب على
َّ
ش ـكــل مـ ــدح وثـ ـن ــاء أو ث ــواب
مادي بشرط أن يتناسب مع
الفعل.
وما على القائمين على األسرة
إال تفعيل ه ــذه المنظومات
الــث ــاث ـفـي ال ـحــل وال ـتــرحــال،
ـفـي ب ـيــوت ـهــم وسـ ـي ــاراتـ ـه ــم ،في
تواصلهم مــع أف ــراد أسرتهم
عـ ـ ـب ـ ــر وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
المختلفة ،مع ضرورة االبتكار
واإلبداع والتشويق ،وأن نتذكر
جميعا ً أننا في العام .2021
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بأقالمهم

إدارة املخاطر املؤسسية
الرائد  /راشد سعيد األشخري
مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي
إدارة الشرطة المجتمعية

مــن األهمية لــكل مؤسســه أن تقوم بــإدارة مخاطرهــا وذلك لضامن
تحقيق أهدافها االســراتيجية ،فهي تعترب اسرتاتيجيه استباقيه للحد
من آثــار هذه املخاطر عىل املؤسســة وأصحاب العالقــة أو املعنيني
وتحقق قيمة ما وتحسن من األداء وتشجع عىل اإلبداع.
وتسعى المؤسسات لتطبيق
أف ـضــل ال ـم ـمــارســات العالمية
إلدارة مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــره ـ ــا وم ـ ـن ـ ـهـ ــا
ال ــمـــواص ــفـــة اإلرش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ISO
 31000/2018الخاصة بنظام
إدارة ال ـم ـخــاطــر ل ـلـت ـعــرف على
المخاطر والتعامل معها ،وكما
أنه تم إضافة مصطلح التفكير
المبني على المخاطر في أنظمة
ال ـ ـجـ ــودة وه ـ ــي إضـ ــافـ ــه م ــؤث ــره
فهي منهجيه منظمه متكاملة
ل ـت ـش ـمــل ج ـم ـيــع ال ـم ـخ ــاط ــر ـفـي
عمليات نظام الجودة.
فـ ــال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــي ح ـ ـ ــدث غ ـيــر
م ـح ـت ـمــل ول ـ ـكـ ــن عـ ـن ــد ح ــدوث ــه
يترتب عليه أثر واضــح فإما أن
يكون هذا األثر إيجابيا (فرصة)
أو سـلـبـيــا (تــه ــدي ــد) ف ــاألث ــر هو
انحراف عما هو متوقع فيجب
على المؤسسة أن تــديــره وفق
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هــذه المنظومة لخلق وإضــافــة
قــيــم ــة حـ ـي ــث ت ـع ـت ـب ــر ج ـ ـ ـ ــزءا ً ال
يتجزأ مــن عمليات المؤسسة
وجـ ـ ـ ـ ــزءا ً مـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة اتـ ـخ ــاذ
الـ ـق ــرار وهـ ــي عـمـلـيــة ممنهجة
وتتم وفق إطار زمني وتتوافق
مــع بيئة المؤسسة وطبيعتها
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
واالس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة ل ــدع ــم عـمـلـيــة
التحسين المستمر.
ف ـ ـي ـ ـجـ ــب عـ ـ ـلـ ــى ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة
أن ت ــأخ ــذ ـ ـفـي ع ـي ــن اع ـت ـبــارهــا
ع ـنــد إع ـ ــداد إطـ ــار ع ـمــل إلدارة
م ـخ ــاط ــره ــا بـ ـكـ ـف ــاءة وف ـعــال ـيــة
العناصر اآلتية:
• دمج إدارة المخاطر في جميع
أنشطتها.
• الهيكل الــواضــح والشمولية
لتحقيق نتائج إيجابية وثابتة
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وقابلة للمقارنة .
• الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـصـ ــص
لــلــم ــؤســس ــة ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن إط ـ ــار
العمل والعمليات وفــق البيئة
الداخلية والخارجية.
• الشمولية مــن خــال إشــراك
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ـفــي إدارة
مـ ـخ ــاط ــره ــا وت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـعــرفــة
والمعلومات .
• ال ـح ـيــويــة وال ـت ـحــديــث الــدائــم
ح ـ ـيـ ــث إن ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ت ـن ـشــأ
وت ـخ ـت ـفــي وت ـت ـغ ـيــر وفـ ــق تغير
ال ـب ـي ـئــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
ف ــا ب ــد ل ـل ـمــؤس ـســة أن تـتــوقــع
ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات وتـكـتـشـفـهــا
وتستجيب لها بطريقة مالئمة
وفي الوقت المناسب.
• تــوفـيــر الـمـعـلــومــات السابقة
والحالية والمتوقعة والتأكد من

دقتها ووضوحها .
• الـعــوامــل البشرية والثقافية
ح ـيــث يــؤثــر ال ـس ـلــوك الـبـشــري
وثقافتهم عـ ـلـى جميع جــوانــب
إدارة المخاطر.
• التحسين المستمر من خالل
التعلم والخبرة .
وتشمل عملية تقييم المخاطر
ع ـ ـلـى عـ ــدة م ــراح ــل ويــج ــب أن
تكون بطريقة ممنهجة ومتكررة
وتعاونية مع الجهات المعنية
ب ـح ـيــث ي ـتــم اســتــخ ــدام أفـضــل
المعلومات لهذه العملية .
أوال :تحديد المخاطر وإيجادها
والتعرف عليها ووصفها سواء
كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ت ـحــت
سـيـطــرة الـمــؤسـســة أو ليست
تـ ـح ــت س ـي ـط ــرت ـه ــا وال ـ ـن ـ ـظـ ــر ـفـي
احتمالية وجود أ كثر من نتيجة
واح ـ ـ ــدة أو مــتــع ــددة ال ـت ـب ـعــات
الملموسة وغير الملموسة.
ثــان ـيــا :تـحـلـيــل ال ـم ـخــاطــر وفـهــم
طبيعتها وخصائصها ومستواها
ـفـي ال ـتــأث ـيــر وال ـن ـظــر بالتفصيل

ـ ـفـي حـ ـ ــاالت الـ ـش ــك وال ـت ـب ـعــات
واالح ـت ـمــاالت والـسـيـنــاريــوهــات
والضوابط وفعاليتها وقد يتأثر
تحليل المخاطر بــأي تباعد في
اآلراء والـتـحـيــز ووج ـهــات النظر
واألحـ ـك ــام وق ــد يـشـمــل الـتــأثـيــر
بعض المؤثرات األخــرى ومنها
نوعية المعلومات المستخدمة
واالفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــات والــتــقــنــي ــات
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة وقـ ــد ي ـك ــون من
الصعب تحديد كمية األحــداث
المتوقعة .ويعتبر هذا التحليل
مدخال لتقييم المخاطر واتخاذ
ال ـ ـقـ ــرارات الـمـنــاسـبــة لمعالجة
هذه المخاطر .
ثالثا :تقدير المخاطر يهدف إلى
دعــم اتخاذ ال ـقــرارات ويتضمن
نــت ــائ ــج ت ـح ـل ـيــل الــمــخ ــاط ــر مــع
المعايير الموضوعة للمخاطر
ل ـت ـحــديــد اإلج ـ ـ ـ ــراءات اإلضــاف ـيــة
الـمـطـلــوبــة مـمــا ي ــؤدي إ ـلـى عــدة
قـ ـ ـ ــرارات وم ـن ـه ــا (عـ ـ ــدم ال ـق ـيــام
بــأي شــيء أو النظر في خيارات
م ـع ــال ـج ــة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر أو إج ـ ــراء
ال ـمــزيــد م ــن الـتـحـلـيــل وال ـف ـهــم
أو ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـ ـلـى ال ـضــوابــط

ال ـم ــوج ــودة أو إع ـ ــادة ال ـن ـظــر في
األهداف).
رابعا :معالجة المخاطر بهدف
اختيار وتطبيق أفضل خيارات
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـخــاطــر لخلق
ت ــوازن بين المنافع المحتملة
م ــن تـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف مـقــابــل
الـتـكـلـفــة أو الـجـهــد أو مـســاوئ
التطبيق وقد ال ينتج عن طرق
الـمـعــالـجــة مــا هــو مـتــوقــع منها
،وكما أنها قد تــؤدي إلى تبعات
غـيــر مــرغــوب بـهــا وإن صممت
وطبقت بعناية ،ومن الضروري
أن تـكــون الـمــراقـبــة والمراجعة
ج ـ ـ ــزءا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ــن م ـعــال ـجــة
المخاطر لضمان بقاء باقي طرق
المعالجة المختلفة فعالة
خــام ـســا :الـمــراقـبــة والـمــراجـعــة
ويجب أ ٍن تتم في جميع مراحل
الـعـمـلـيــة وت ـت ـض ـمــن التخطيط
وج ـمــع ال ـم ـع ـلــومــات وتحليلها
وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل الـ ـنـ ـت ــائ ــج وتــق ــدي ــم
التغذية الــراجـعــة وإدخ ــال هذه
الـنـتــائــج ـفـي إدارة األداء الكلي
للمؤسسة وقياسه بما يساهم
في التطوير والتحسين المستمر.
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من األرشيف

الشيخ حمدان..
فارس التميز واإلحسان
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

أكاديمي إماراتي  -عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار

تويتر @ DrKAlsuwaidi

ال أجـ ـ ــد ب ـ ــدا ي ـ ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ـم ـق ــال
أفــض ــل م ـمــا غـ ـ ـ ّرد ب ــه صــاحــب
الـ ـسـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ مـ ـحـ ـم ــد بــن
راش ــد آل مكتوم نــائــب رئيس
الــدولــة رئـيــس مجلس ال ــوزراء
حــاكــم د ـبــي« :إنـ ــا لـلــه وإنـ ــا إليه
راجـ ـع ــون ،رح ـمــك هللا يــا أخــي
وسندي ورفيق در ـبـي وأحسن
مـ ـث ــواك وض ـع ــت رح ــال ــك عند
رب كريم رحيم عظيم» ،نعم
ترجل فارس التميز واإلحسان.
كلمات تلخص مسيرة عطرة
لــســم ــو الـ ـشـ ـي ــخ حـ ـ ـم ـ ــدان بــن
راشـ ــد آل م ـك ـتــوم الـ ــذي راف ــق
ال ـم ـغ ـف ــور ل ـه ـمــا ال ـش ـي ــخ زا يـ ــد
بـ ــن س ـل ـط ــان والـ ـشـ ـي ــخ راشـ ــد
ب ــن سـعـيــد ـفـي رح ـلــة تــأسـيــس
الـ ــدولـ ــة ،ت ـع ـلــم ال ـك ـث ـيــر منهما
وأسـ ـه ــم مـعـهـمــا ـفـي بــن ــاء هــذا
الـ ــوطـ ــن .فــه ــو أول مـ ــن تــو ـلـى
حـقـيـبــة «ال ـمــال ـيــة وال ـص ـنــاعــة»
على المستوى االتحادي ،إيمانا ً
مـنــه بأهمية ال ـمــال والصناعة
ـفـي ب ـنــاء ال ـ ــدول .وع ـ ـلـى صعيد
إمــارة دبي شغل منصب نائب
ال ـح ــاك ــم ،وت ـ ــرأس ال ـعــديــد من
الهيئات منذ تأسيسها كبلدية
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د ـبــي ،وهـيـئــة ال ـص ـحــة .وك ـعــادة
اآلبـ ـ ـ ــاء ال ـم ــؤس ـس ـي ــن لـ ـل ــدول ــة،
كــان للشيخ حمدان مجلسان
مـ ـش ــرع ــة أبـ ــواب ـ ـه ـ ـمـ ــا لـ ـلـ ـن ــاس:
أح ــدهـ ـم ــا ـ ـفـي الـ ـصـ ـب ــاح ال ـب ــاك ــر،
واآلخ ـ ــر ب ـعــد ال ـم ـغــرب ،يلتقي
خاللهما بعامة الناس ،ويكمل
ل ـقــاءاتــه مــع ك ـبــار المسؤولين
حتى آخــر الـمـســاء ،حــرصـا ً منه
على إنجاز العمل.
ـفـي ه ــذا ال ـم ـقــال س ــأع ــرج على
اهتمام الشيخ حمدان بالتميز
واإلح ـس ــان ،مــن خــال تعاملي
المباشر معه في رحلة جاوزت
العقدين .ففي عام  1998أمر
رحمه هللا بإطالق مبادرة تميز
في المجال التعليمي هي جائزة
«ح ـمــدان بــن راش ــد آل مكتوم
لـ ـ ــأداء الـتـعـلـيـمــي الـمـتـمـيــز»،
كـ ــانـ ــت ف ـل ـس ـفــة الـ ـمـ ـغـ ـف ــور لــه
الـ ـشـ ـي ــخ ح ـ ـمـ ــدان أن ال ـت ـم ـيــز
ال ـ ــذي ي ــأ ـتـي م ــن الـ ـمـ ـي ــدان هو
أصدق أصناف التميز ،وينبغي
تشجيعه ،وإبراز المتميزين من
أهله كي يكونوا قدوة لغيرهم.
ت ـ ـطـ ــورت هـ ـ ــذه ال ــف ــكـــرة حـتــى
أص ـب ـحــت ال ـي ــوم را يـ ــة عــالـمـيــة،
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ت ـ ـقـ ــودهـ ــا مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ح ـ ـمـ ــدان
بـ ــن راشـ ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ل ـ ــأداء
التعليمي الـمـتـمـيــز ،فتنوعت
الجوائز من المحلية والخليجية
والـعــر بـيــة واإلســام ـيــة ،إضــافــة
إ ـلـى جــائــزة ح ـمــدان اليونيسكو
العالمية .وتبلغ قيمة الجوائز
الـتــي أم ــر بـهــا أ كـثــر مــن عشرة
ماليين دره ــم إمــارا ـتـي سنوياً،
لذلك استحق رحمه هللا أرفع
ميدالية تقديرية من اليونسكو
ت ـقــديــرا ً مــن المنظمة لجهوده
ـفـي االرتـ ـق ــاء بــالـتـعـلـيــم .إضــافــة
لـ ـلـ ـج ــوائ ــز أمـ ـ ــر بـ ــإن ـ ـشـ ــاء مــركــز
ح ـ ـمـ ــدان ل ـل ـمــوه ـبــة واالبـ ـتـ ـك ــار
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد ح ــاض ـن ــة وط ـن ـيــة
لالبتكار .ومن خالل هذا المركز
تـ ــم تــط ــو ي ــر مــقــي ــاس حــم ــدان
لــلــم ــوهــب ــة واألداة ال ـع ـل ـم ـيــة
المقننة الكتشاف الموهوبين
في اإلم ــارات تمهيدا ً لرعايتهم،
كما تــم تطوير معايير عالمية
لجودة المدارس بالتعاون مع
ال ـم ـن ـظ ـمــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـجــودة
الشاملة ،تحت مسمى نموذج
ح ـ ـمـ ــدان  .EFQMف ـع ـبــر ه ــذا
النموذج العالمي تبدأ وتقاس

رحلة التميز المدرسي  ،وقد أمر
رحـمــه هللا بــرعــايــة المتميزين
مـ ــن الـ ـت ــر ب ــويـ ـي ــن عـ ـب ــر ت ـقــديــم
منحة سنوية لدراسة ماجستير
التربية االبتكارية التي تنفذها
جامعة اإلمارات.
وتتويجا ً لعطاء الشيخ حمدان
ب ــن راشـ ــد ت ــم إن ـش ــاء هـيـئــة آل
م ـك ـتــوم ال ـخ ـيــريــة عـ ــام ،1996
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـ ـش ـ ــرت ع ـ ـ ـطـ ـ ــاءه ـفـي
أرج ــاء الـمـعـمــورة .فمن المركز
اإلسـ ــامـ ــي ـفـي دبــل ــن بــإيــرل ـنــدا
الـ ــذي أن ـشــئ ع ــام  ،1996إ ـلـى
مركز دراسات اللغة العربية في
جامعة أستراليا الوطنية .وبين
ه ــذي ــن ال ـم ــرك ــزي ــن ت ــم اف ـت ـتــاح

ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــرا ك ــز ـفـي أ كـثــر
م ــن  69دول ـ ــة ،تـ ـق ــدر مـيــزانـيــة
هيئة آل مكتوم الخيرية بمئة
مليون درهم تبرعا ً منه ألعمال
الخير .ومن أهم أنشطة الهيئة
بـنــاء وتـطــويــر ال ـم ــدارس إ يـمــانـا ً
منه بــأن التعليم يفتح للناس
أبـــواب الــر ـقـي .تــرعــى الهيئة في
أف ــري ـق ـي ــا ف ـق ــط أ كـ ـث ــر مـ ــن 40
م ــدرس ــة شــام ـلــة ـفـي  20دول ــة
أف ــريـ ـقـ ـي ــة ي ـ ـ ــدرس ف ـي ـه ــا أ ك ـثــر
مــن  16أل ــف طــالــب .كـمــا أمــر
رح ـمــه هللا بــإن ـشــاء «ك ـل ـيــة آل
مكتوم للدراسات الهندسية»
في تنزانيا .و«كلية العلوم» في
جامعة أفريقيا ،ومعهد الشيخ
سعيد بــن ح ـمــدان آل مكتوم

للتكنولوجيا في الهند ،ومدرسة
ال ـش ـيــخ ح ـم ــدان ب ــن راشـ ــد آل
م ـك ـتــوم ـفـي ال ـم ـك ـس ـيــك ،كلية
آل مكتوم لـلــدراســات العربية
واإلسالمية في سكوتالندا ،كما
تم إنشاء المرا كز اإلسالمية في
أ كثر من  20دولــة أوروبـيــة ،إن
مسيرة التميز واإلحسان التي
ب ــدأه ــا ال ـش ـيــخ حـ ـم ــدان رحـمــه
هللا ،ل ــن ت ـحــط رح ــال ـه ــا ،فكلنا
ثقة ـفـي أنــه قــد تــر ـبـى على يديه
ال ـكــري ـم ـت ـيــن أن ــجـــال يـحـمـلــون
را يـ ـ ــة ال ـت ـم ـيــز واإلحـ ـ ـس ـ ــان مــن
بعده .رحم هللا الشيخ حمدان
وأسكنه فسيح الجنان.
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بأقالمهم

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

القيم كلمة عظيمة في معناها صغيرة في مبناها تحقق منظومة أخالق عالمية وعربية  ،تبني
مسيرة الفرد الذي يبني مسيرة وطن ومجتمع بروابط إنسانية صلبة ،تقودها نحو التعايش ،
وتق ِّرب وجهات النظر  ،وتبحث عن األفضل واألكمل من تلك القيم اإلنسانية  ،وتزيل من طريقها
العقبات وتدلها على خيرها وتجنبها شرورها ونزواتها ؛ فحول هذه الكلمة تــدور معان كثيرة
متصلة بها حيث إن لكل شيء قيمة مادية تــوزن بها أهمية المواد وتقيم بواسطتها  ،وقيما ً
معنوية يعرفها الشرفاء ،ويقررها األكابر في كل مجتمع  ،ويتقيد بها الناس في جميع نواحي
حياتهم المعيشية لما فيها من خير ومنافع وتحقيق لمبادئ العدل والحق .

ونحن في هــذه الــزاو يــة سوف
ن ـن ـظــر إ ـل ــى ال ـق ـي ــم بـشـمــولـيــة
حتى نصل إ ـلـى رؤ ي ــة نتمكن
بها من بناء صــرح من القيم
األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ي ـم ـكــن
حصرها ـفـي مــوضــوع واحــد أو
إشــارة واحــدة ؛ ألنها متعددة
وفي ازدياد حسب المعطيات
م ـثــل األل ـ ـ ــوان ك ـل ـمــا مــزجـتـهــا
خرجت بلون واحد جديد آخر ،
فكلما تالقت القيم وتالقحت
البد أن تكون النتيجة أفضل
ف ـكــل ت ـفــاعــل ب ـيــن عنصرين
ينتج عنه عنصر ثالث يحمل
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خواص العنصرين وأفضل ما
فيهما .
ونـحــن نـطــرح مــوضــوع القيم
ك ـ ـمـ ــادة م ـس ـت ـك ـم ـلــة ت ـت ـنــاول
مختلف القيم ذات العالقة
بالجمعية لـتـســاهــم ـفـي نشر
ثقافة المعرفة حول العالقات
االج ـت ـمــاع ـيــة الــت ــي وضـعـتـهــا
الجمعية ضمن رؤيتها لألمن
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ال ـ ـشـ ــامـ ــل مــن
خالل رعاية األحداث وأسرهم
لتمكين األســرة من المعرفة
التي تسهم في بناء منظومة
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الــمــجــتــم ــع اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ــي ل ـع ــام
الـخـمـسـيــن لـمــوا كـبــة الـتـطــور
العلمي والعمراني مع التطور
األخ ـ ـ ــا ـقـ ــي ت ـ ـحـ ــت مــنــظ ــوم ــة
القيم المجتمعية المختلفة
ك ـ ــال ـ ــوالء وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء وال ـ ـبـ ــذل
وال ــرع ــاي ــة والـ ـص ــدق وال ـص ـبــر
وال ـع ـلــم وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر مما
يسهم في بناء هيكل البشرية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـ ـعـ ــام ؛ حـتــى
ي ـص ـبــح ال ـم ـج ـت ـمــع كــالـبـنـيــان
ال ـ ـمـ ــرصـ ــوص ب ـ ـقـ ــوة تــاح ـمــه
مــن خــال فهمه للقيم التي
تـنـتــج ع ــن ع ــادات ــه وت ـقــال ـيــده

الـمـسـتـمــرة م ـعــه ع ـبــر الــزمــن
والتي تلقاها بالقبول .
وم ـ ــع مـ ـ ــرور الـ ــوقـ ــت وتــب ــدل
األجيال نرى هذه القيم تزيد
أحيانا ً وتنقص أحيانا ً ؛ لذلك
سوف نسعى من خالل هذه
اإلش ـ ــراق ـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة مــن
مجلة الــوعــي المجتمعي أن
نساهم ـفـي صياغة مجموعة
م ــن الـقـيــم ال ـتــي تــر ـبـى عليها
مجتمع اإلم ـ ــارات وأثـ ــرت في
مـ ـنـ ـه ــاج سـ ـل ــوك ــه وت ـع ــاي ـش ــه
م ـ ــع م ـ ــن حـ ــولـ ــه بـ ـ ـ ــروح مــن

ت ـفــرق ـفـي قيمها بـيــن الـنــاس

الـ ــود وال ـص ـفــاء نـتـيـجــة القيم
ال ـم ـك ـت ـس ـبــة وال ـ ـتـ ــي تـسـعــى
حكومتنا الرشيدة إلىغرسها
ـفــي ن ـ ـفـ ــوس األج ـ ـ ـيـ ـ ــال ح ـتــى
يـسـتـمــر ال ـع ـطــاء ع ـبــر الــزمــن
الـ ـمـ ـتـ ـت ــاب ــع ـفــي روح أف ـ ـ ــراد
ه ـ ــذا الـ ــوطـ ــن مـ ــن مــواط ـن ـيــن
ومـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ك ـ ـ ــون ال ـج ـم ـي ــع
شــركــاء الـنـجــاح لـلــوصــول إ ـلـى
األهــداف السامية التي تبني
أخالق األمم.

واع ـت ـب ــار الــكــف ــاءات واحــت ــرام

إن البالد التي تسعى إلحالل
ق ـيــم الـ ـع ــدال ــة اإلن ـس ــان ـي ــة وال

ورحمة وإنسانية .

الـ ــذيـ ــن هـ ــم تـ ـح ــت سـلـطـتـهــا

إال بـ ــال ـ ـعـ ــدل ،ون ـ ـبـ ــذ الــظــل ــم،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ـ ـف ــي ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق
والواجبات تحت سلطان قيم
العدالة  ،هي البالد التي تبقى
و ي ـت ـســابــق الـ ـن ــاس ـفـي طلب
العيش فيها ؛ لما توفره من

أمــن وأم ــان وص ــون للحقوق

اإلنسان وتلبية حاجاته بكرامة
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محامي الحدث

بقلم :القانوني عبد الله حاجي
مستشار قانوني

األبناء بني الرعاية و حكم الحضانة
نبدأ مقالنا اليوم عن أمر مهم وهو تربية األبناء من بداية العالقة األسرية  ،بداية بالزواج الذي
يبدأ بالحب و األحاسيس بالعالقة بين األب و األم ومنها تكوين األســرة من األبناء  ...و أثناء
تجوالي في أروقة المحاكم شاهدنا الكثير من النزاعات الدائرة في حياتنا اليومية منها الجزائية
و المدنية و العقارية و إلخ  ...ولكن شد انتباهي مسألة في األحــوال الشخصية وهي الطالق
 ...و التي ازدادت سوءا ً في مجتمعاتنا العربية عامة وفي اإلمارات خاصة  ...و نعلم أن العالقة
الزوجية أساسها حسن العشرة و األمــر بالمعروف واالحترام المتبادل بين الزوجين  ...و إن
تحدثنا عن أسباب الطالق فهي كثيرة قد تكون من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة أو تدخالت
خارجية تجعل من الحياة الزوجية صعبة اإلكمال ......؟!

ول ـ ـكـ ــن األمـ ـ ـ ــر األهـ ـ ـ ــم ـفـي
ذلـ ــك وحــس ــب م ــا ح ــدده
ال ـقــانــون “ أن ــه ي ـحــق ألي
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن طـ ـل ــب
الطالق “ ...و لكن أن يتم
باإلحسان أما ما نشاهده
ـفـي أروقـ ـ ــة ال ـم ـحــاكــم من
توجيه اإلتهامات واإلساءة
ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـخـ ــادشـ ــة
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ال ـب ـع ـيــدة ك ــل ال ـب ـعــد عن
العالقة التي كان أساسها
ال ــود وال ـع ـشــرة و تحولت
إ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــداوة و ضـحـيـتـهــا
األبـ ـ ـن ـ ــاء !!! ون ـ ـقـ ــف هـنــا
حــول (األبـنــاء)وهــم محور
حــدي ـثــي ـفـي م ـقــا ـلـي ال ـيــوم
ورس ــال ــة إ ـلــى األب و األم
لماذا نقحم وندخل أبناءنا
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ـفـي الــدعــوى الـنــاشـئــة عن
االنفصال و التي تؤثر كل
التأثير على نفسية األبناء
وتؤثر على سلوكيات تلك
ال ـعــائ ـلــة والــت ــي ه ــي جــزء
ال يــتــج ــزأ مـ ــن ال ـم ـج ـت ـمــع
و ال ـ ــذي ن ــوات ــه األس ـ ــرة ،
ف ــاألس ــرة الـسـلـيـمــة تنتج
م ـج ـت ـم ـع ـا ً س ـل ـي ـم ـا ً حتى

ول ــو ك ــان ه ـنــاك انـفـصــال
دون إدخال األبناء في تلك
المسائل.
أمـ ـ ــا م ـ ــا ن ـ ـ ــراه ـفــي أ ي ــامــن ــا
الحالية في أروقة المحاكم
خ ــاف للحقيقة و خــاف
لــم ــا ذكـ ـ ــره هللا س ـب ـحــانــه
وتعالى بقوله:
ـس ــا ٓ َء
“ َوإ ِ َذا َطــلَّ ـ ْـقــ ُت ـ ُ
ـم ٱلــ ِّن ـ َ

َفـ ـ ـ ـ َبـ ـ ـ ـ َل ـ ـ ـ ْ
ـن
ـغ ـ ـ ـ َ
ج ـ ـ ـ ـ َلـ ـ ـ ـ ُـهـ ـ ـ ـ َّ
ـن أ َ َ
وف أوَ
َفأ َ ْم ِ
ن ب ِ َم ْع ُر ٍ
سكُوهُ َّ
ْ
وف ۚ َو َل
ـعـ ُر ٍ
حــوهُ ـ َّ
ـمـ ْ
سـ ِّر ُ
ـن بِـ َ
َ
ض َرا ًرا لِّت َْعتَدُ واْ
ن ِ
ُت ْم ِ
سكُوهُ َّ
ـك َف ـ َقــدْ
ـل ٰ َذلِ ـ ـ َ
ۚ َو َمـ ــن يَـ ْـفـ َ
ـعـ ْ
ـس ـهُ” ص ــدق هللا
َظ ـ َلـ َ
ـم نَـ ْـفـ َ

العظيم.
والتي تدل على حسن العشرة
إن أراد البقاء معها و إعطاءها

حقوقها من النفقة والسكنى
والـ ـكـ ـس ــوة ....و إلـ ــخ بــالــوجــه
المطلوب شرعا ً أو أن يسرحها
ال ـ ـسـ ــراح ال ـج ـم ـيــل وال ـح ـســن
ال ـ ـ ــذي يـ ــرضـ ــى هللا س ـب ـحــانــه
وتـ ـع ــا ـلـى عـ ـ ـن ـ ــه ....ونـ ـق ــف هـنــا
لنكمل باقي المقال في العدد
القادم حول األبناء بين الرعاية
وحكم الحضانة فانتظروني.
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وقفة تأمل

بقلم الطالب :مايد المر

األمـــــن اإللـكـتـرونــي
العصر الحديث سريع وكثير التطور ،والتكنولوجيا حتمت علينا هذه التغيرات والتقلبات الكثيرة والسريعة
التي لربما ساعدت اإلنسان كثيرا وفي الوقت ذاتــه تضره ضــررا جسيما ألن معلوماتنا تحفظ عن طريق
التكنولوجيا في أجهزتنا اإللكترونية .األمن اإللكتروني مصطلح جميعنا سمعنا عنه كثيرا في اآلونة األخيرة
وهو حماية الخوادم ،أجهزة الكمبيوتر ،األجهزة المحمولة ،األنظمة اإللكترونية والشبكات والبيانات من
الهجمات الضارة.

حسب المعطيات العالمية
أص ـ ـبـ ــح األم ـ ـ ــن اإللـ ـكـ ـت ــرو ـنـي
وحماية البيانات اإللكترونية
ه ــدف ــا لـ ـل ــدول وال ـح ـكــومــات
لمعالجة الـث ـغــرات وحماية
أفراد المجتمع من االختراق
وأضـ ــرار اإللـكـتــرونـيــات ولقد
ح ـ ـ ــرص أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الــســم ــو
حكامنا الـكــرام حفظهم هللا
ع ـ ـلـى ج ـع ــل م ـج ـت ـمــع دولـ ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ــرق ـم ــي إ يـجــابـيــا
وآم ـ ـ ـنـ ـ ــا مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وجـ ـ ــود
برنامج جودة الحياة الرقمي
الــذي تم اعتماده في فبراير
 2020لـ ـيـ ـك ــون ال ـم ـج ـت ـمــع
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الرقمي إيجابيا وآمنا ورفع
ال ــوع ــي الــرق ـمــي إلــى جــانــب
تشجيع االستخدام الهادف
لـلـتـكـنــولــوجـيــا ،ولـ ــم يــدخــروا
وق ـت ــا وجـ ـه ــدا ل ـن ـشــر الــوعــي
عن أهمية األمــن اإللكتروني
وتـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد م ـ ـعـ ــرفـ ــة أفـ ـ ـ ــراد
الـمـجـتـمــع ب ـهــذا المصطلح
وطـ ـ ــرق ال ـحــم ــاي ــة ال ـج ــدي ــدة
بـسـبــب ت ـطــور الـتـكـنــولــوجـيــا
يوميا .
وه ـ ـ ــا ن ـ ـحـ ــن الـ ـ ـي ـ ــوم شـ ـب ــاب
دولــة اإلم ــارات صرنا سفراء
لــأمــن اإلل ـك ـتــرو ـنـي وأنـ ــا أحــد
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س ـ ـفـ ــراء األمـ ـ ــن اإللــكــت ــرو ـنـي
مـ ــع إدارة س ــام ــة ال ـط ـفــل
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ح ـ ــرص ـ ــت س ـمــو
الشيخة جواهر بنت محمد
الـقــاسـمــي حفظها هللا بــأن
يـ ـطـ ـل ــق و يــســتــكــم ــل خ ــال
ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا لـتـثـقـيـفـنــا
ولــك ــي ن ـن ـقــل م ـعــرف ـت ـنــا إ ـلـى
أقـ ــران ـ ـنـ ــا وإلـ ـ ــى كـ ــافـ ــة أف ـ ــراد
المجتمع طالبا وأولياء أمور
ل ـي ـكــون مـجـتـمـعـنــا الــرق ـمــي
آم ـ ـنـ ــا وإ يـ ـج ــابـ ـي ــا وب ـح ـمــايــة
مـعـلــومــاتـنــا الـشـخـصـيــة من
االختراق باإلضافة إلى وجود
بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـجـ ـل ــس س ـ ـفـ ــراء

األمــان الــذي أطلقته شرطة
د ـبــي ل ـي ـكــون مـجـلـســا ينشر
الــوعــي أسـبــوعـيــا مــن خــال
سـفــراء األم ــان وسعيد بإني
أح ـ ــد س ـ ـفـ ــراء األم ـ ـ ــان وم ــن
خالل فعاليات المجلس تم
نشر الــوعــي إ ـلـى اآلالف من
طالب وأولياء أمور .
ولـلــه الحمد بجهود حكامنا
وشيوخنا حفظهم هللا الذين
ل ــم ي ــدخ ــروا ج ـهــدا لتثقيفنا
أبناء الوطن بمحور قد يكون
هـ ــو األهـ ـ ــم ـ ـفـي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
الـقــريــب والـبـعـيــد هــو األمــن
االلكتروني.

جميع هذه البرامج تدل على
الحرص الشديد من قيادتنا
وحكومتنا لنكون جيال واعدا
يـسـتـطـيــع أن يـ ــرد الـجـمـيــل
لـ ــدولـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ال ـعــر ب ـيــة
ال ـم ـت ـحــدة وق ــادتـ ـن ــا ون ـكــون
ج ـيــا يـسـتـطـيــع ب ــأن يحمل
الراية ويكمل المشوار ليس
أي مشوار عادي بل مشوار
والدنا زايد طيب هللا ثراه.
ونصيحة مــن سفير األمــن
اإللكتروني وسفير األمان مايد
المر أتمنى بأن يعي الجميع
أهمية األمــن اإللكتروني ألن
التكنولوجيا قبل ال نعرض

أن ـف ـس ـنــا وأط ـفــال ـنــا لــأج ـهــزة
والتقنيات الرقمية والسالمة
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ك ـ ـمـ ــا ي ـجــب
غ ــرس الـقـيــم والـسـلــوكـيــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـتــي
تـفــرض الـمــواطـنــة الصالحة
واالح ـتــرام والتسامح وأن ال
نجعل التكنولوجيا تتسيد
ال ـعــالــم ـفـي الـمـسـتـقـبــل ألن
ع ـصــر ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ســريــع
يـمــر بالكثير مــن الـتـغـيــرات
ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة ي ـ ـت ـ ـطـ ــور ي ــوم ـي ــا
لـ ـتـ ـك ــون ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا مــن
أقوى عناصر الحياة .
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مدونة أفكاري

دور الربمجــة اإليجـابية
يف الرفــاه االجتامعي

بقلم  :األستاذة مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية

تتم برمجتنا منذ الطفولة على مجموعة من األفكار والمعتقدات والقيم التي تشكل في مجموعها منظومة
فكرية متناسقة نتبناها بشكل واع أحيانا وبشكل الواع في كثير من األحيان ونسير وفقا لمعاييرها حتى
تصبح الدستور الحاكم لنمط حياتنا المادية والمعنوية .
ومـ ــع م ـ ــرور ال ــوق ــت ت ـص ـبــح هــذه
المنظومة الفكرية بناء ال يتزعزع
وال يقبل التفكيك أو التغيير ألننا
اعتدنا على رسوخ أفكاره وصحة
معتقداته التي ال تقبل المناقشة
أو ال ـت ـبــديــل؛ وي ـع ـطــي هـــذا األم ــر
شعورا ً باألمان واالستقرار للفرد
ألنــه وعلى المدى البعيد يشعره
باالنتماء لكينونة أ كبر منه تتقبله
أوال ً وتـمـنـحــه إحـســاســا بالحماية
واألمان الفكري واالجتماعي ثانيا،
وبما أن هذا الشعور باألمان يعد
م ــن أهـ ــم االح ـت ـي ــاج ــات النفسية
لـ ــإن ـ ـسـ ــان والـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــد ت ــســـاوي
بــاألهـمـيــة أو تـتـفــوق أح ـيــانــا على
إشباع االحتياجات الفسيولوجية
كــال ـغــذاء حـســب مــا أ ك ــده العالم
الـشـهـيــر مــاس ـلــو ـفـي هــرمــه ال ــذي
وضع فيه احتياجات اإلنسان من
األدنى إلى األعلى والذي تدرج فيه
م ــن ال ـحــاجــة إلــى ال ـط ـعــام وص ــوال ً
إ ـلــى ال ـح ــاج ــة إ ـلــى تـحـقـيــق الـ ــذات
ليعيش اإلنسان وفقا لهذا الهرم
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حـيــاة صحية وم ـتــوازنــة وسعيدة
أيضا فإننا نــدرك أهمية وضــرورة
إح ـس ــاس ـن ــا ب ــاالنـ ـتـ ـم ــاء إلـ ــى ك ـيــان
اجتماعي وفكري محدد يحتوينا
ويتقبلنا ويمنحنا حــزءا ً كبيرا ً من
احتياجاتنا النفسية.

ل ـك ــن وبـ ـم ــا أن االزدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة هــي
الـطـبـيـعــة الـغــالـبــة ـفـي ه ــذا الـكــون
فـلـكــل أم ــر سلبياته وإ يـجــابـيــاتــه؛
فالمنظومة الفكرية الـتــي تمنح
الـفــرد شـعــورا بــاالحـتــواء واالنتماء
وتمكنه من بناء نفسه في وسط
آم ــن ،قــد تـكــون عائقا كبيرا أمــام
تقدمه الفكري وتـطــوره الروحاني
ألن ـ ـهـ ــا ق ـ ــد تــجــم ــع بـ ـي ــن ث ـن ــاي ــاه ــا
مجموعة كبيرة مــن المعتقدات
ال ـم ـع ـي ـقــة وال ـ ــرواس ـ ــب ال ـف ـكــريــة
التي تعرقل وصــول اإلنـســان إلى
ما يستحقه من حياة طيبة على
كافة المستويات المادية منها أو
النفسية.
فــال ـبــرم ـجــة ال ـن ـف ـس ـيــة وال ـف ـكــريــة
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التي تبدأ منذ الطفولة وتواصل
مسيرتها حتى تتشكل شخصية
اإلنسان في أواســط شبابه تعتمد
في الغالب على بث مشاعر الخوف
والقلق بهدف حماية اإلنسان من
األخطار المحيطة فيتم زرع أفكار
محبطة أو هــدامــة لطاقات الفرد
وقدراته العقلية والروحية والتي
تسعى أن تعبر عن نفسها بشكل
حثيث في فترة الشباب فيعيش
ال ـفــرد صــراعــا بـيــن مــا ت ـتــوق إليه
روحه من النجاح واإلنجاز والعطاء
وبـيــن بــرمـجــة المجتمع السلبية
التي تقلل من قيمه قدراته وتدني
من حجم استحقاقه فينشأ الفرد
عـ ـلـى ق ـنــاعــات مـغـلــوطــة تــؤكــد له
ـفـي كــل لحظة أن ــه غـيــر ق ــادر على
تحقيق ما يريد؛ أو أنه إنسان غير
محظوظ؛ أو أن قدراته أقل بكثير
من أحالمه؛ أو أن النجاح معادلة
صعبة ال يتقنها إال قلة قليلة في
هذا العالم من أصحاب الحظوظ
الذهبية أو ذوو األصول المميزة .

لقد دم ــرت هــذا الـثــوابــت الفكرية
الـسـلـبـيــة أحـ ــام ال ـك ـث ـيــريــن الــذيــن
امتلكوا بداخلهم ق ــدرات عظيمة
ـفـي أي مـجــال مــن مـجــاالت الحياة
ك ــالـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى والـ ـ ـف ـ ــن واألدب
والعلوم المختلفة ألن ضغط هذه
الـمـعـتـقــدات ك ــان أ ك ـبــر مــن طاقة
أحالمهم وطموحاتهم فتنازلوا عنها
ورض ـخــوا بـكــل ضـعــف إ ـلـى برمجة
اجتماعية سلبية لم يدرك سخافة
مضمونها إال من امتلك إيمانا قويا
وراس ـخــا ب ــأن هللا تـعــا ـلـى مـنــح كل
إن ـســان حــق الـعـيــش الـكــريــم على
ه ــذه األرض وك ــل م ــا عـلـيــه فعله
هــو ا كـتـشــاف الـطــريــق ال ـخــاص به
نحو هذا الحق الفطري المضمون
للجميع .
لـقــد أدركـ ــت قـلــة قليله ه ــذا السر
البسيط للحياة الطيبة والعيش
ال ـ ـكـ ــريـ ــم عـ ـن ــدم ــا ف ـه ـم ــت مـعـنــى
قــولــه ت ـعــا ـلـى «إن هللا ال يـغـيــر ما
بقوم حتى يغيروا مــا بأنفسهم «

ففهموا المعنى الحقيقي لقانون
االنــعــك ــاس ال ـف ـك ــري ال ـ ــذي ينص
عـ ـلـى أن واقـــع اإلن ـس ــان الـخــارجــي
هـ ـ ــو انـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــاس دقـ ـ ـي ـ ــق ل ــواقـ ـع ــه
الــداخـ ـلـي ;فحياة اإلنـســان العملية
ـل
والـ ـم ــادي ــة وال ـعــاط ـف ـيــة ه ــي تـجـ ّ
حرفي لمعتقداته تجاه نفسه وتجاه
مـفــاهـيــم ال ـح ـيــاة ال ـمــاديــة كــالـمــال
وال ـع ـمــل وال ـع ــاق ــات االجـتـمــاعـيــة
والعاطفية .
إن اإلنـســان الــذي يتبنى منظومة
فـكــريــة تحمل مـعـتـقــدات إيجابية
عــن ذاتـ ــه ك ــأن يــؤمــن بــأنــه إنـســان
ذكي؛ ناجح ؛محظوظ؛ جميل أو عن
استحقاقه كأن يؤمن بأنه يستحق
ال ـ ـحـ ــب ال ـ ـ ــا مـ ـ ـش ـ ــروط والـ ـنـ ـج ــاح
والتفوق والــوفــرة ويؤمن أيضا أن
ال ــوف ــرة ال ـمــاديــة وال ـن ـجــاح العملي
والــســع ــادة الــداخ ـل ـيــة وال ـعــاقــات
الطيبة هــي أم ــر طبيعي و سهل
ال ـم ـنــال ـفـي ه ــذه ال ـح ـيــاة ،هــو ذلــك
اإلنسان الذي سيشهد تجليات كل

أحــامــه كــواقــع ملموس ـفـي حياته
وك ــان ـع ـك ــاس ي ـق ـي ـنــي لـمـعـتـقــداتــه

اإلي ـجــاب ـيــة ع ــن ذاتـ ــه وعـ ــن الـحـيــاة
بشكل عام وإدراك حقيقي لكونه

إن ـســانــا كــرمــه خــال ـقــه بــاسـتـحـقــاق
عال لكل ما يريد ويتمنى تحقيقه
ـ ـفـي ه ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة؛ ب ـي ـن ـمــا يـعـيــش

اآلخ ـ ــرون ح ـيــاة ي ـســودهــا المشقة
والـ ـص ــراع ــات ألن ـه ــم وب ـك ــل أســف
ط ـب ـقــوا ق ــان ــون االن ـع ـكــاس بشكل

عكسي فكانوا يسعون بكل جهد

م ـضــن لـتـغـيـيــر ال ـع ــال ــم ال ـخــارجــي

ال ـ ـ ــذي ت ـج ـ ـلـى لـ ـه ــم بـ ـك ــل سـلـبـيــة
كنتيجة حتمية وانعكاس طبيعي

لمعتقداتهم الداخلية عن أنفسهم

وعن محيطهم الخارجي متناسين

أن التغيير الحقيقي هــو التغيير
الداخلي الذي يأتي الواقع الخارجي
كثمار وانعكاس له فقط .
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مدونة أفكاري

بقلم :هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

المجلس األعلى لشؤون األسرة  -الشارقة

هكــذا نحمـــي أطفـــالنــا

عـلـى اإلنتـرنـت

لم تعد حماية األطفال وضمان سالمتهم تقتصر على تحري الوقاية من األخطار المتصلة ببيئة
البيت والمدرسة والـشــارع ،فقد امتدت لتشمل عوالم اإلنترنت والــواقــع االفتراضي ،وهــو ما
ضاعف الحاجة إلى الوعي بأساسيات األمن اإللكتروني ،وإدارك مساوئ استخدام اإلنترنت من
قبل األطفال من دون ضوابط.

وإداركـ ـ ـا ً ألهمية حماية أفــراد
ال ـم ـج ـت ـمــع مـ ــن ه ـ ــذا ال ـخ ـطــر
ب ـص ـفــة ع ــام ــة ،تـحـتـفــل دول ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـفـي شـ ـه ــر ف ـب ــرا ي ــر
م ـ ــن ك ـ ــل ع ـ ـ ـ ــام ،بــفــع ــالــي ــات
ال ـ ـيـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي لــإن ـتــرنــت
اآلم ـ ــن ،وتـتـبـنــى رســائ ـلــه من
خـــال إق ــام ــة ن ـ ــدوات وورش
عمل وم ـحــاضــرات ،لألطفال
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نصيب كبير من هذه الجهود
التوعوية.
تحتل دولــة اإلم ــارات المرتبة
األولى عالميا ً من حيث انتشار
اسـ ـتـ ـخ ــدام اإلنـ ـت ــرن ــت بنسبة
 ،99%وف ـق ـا ً لـتـقــاريــر دولـيــة،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يــجــع ــل األم ـ ــن
اإللكتروني أولــو يــة ،وال ننسى
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أن اسـتـخــدام اإلنـتــرنــت ارتفع
إلى مستويات غير مسبوقة،

ب ـ ـعـ ــد أن ف ـ ــرض ـ ــت ج ــائـ ـح ــة

كورونا االعتماد على الدراسة
والعمل والتواصل والتسوق

(عن بُعد) ،ما جعل اإلنترنت
ـفـي م ـت ـنــاول ال ـص ـغــار ألوق ــات
طويلة.

تـ ـتـ ـن ــوع إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـم ــاي ــة
الـمـطـلــوبــة ،وم ــن أهـمـهــا رفــع
وعـ ــي األطـ ـف ــال ت ـجــاه مـنــافــع
ومـ ـ ـض ـ ــار م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي ،إ ـلـى جــانــب خطر
اإلدمـ ــان على اإلنـتــرنــت .ففي
ح ــال غـيــاب الــرقــابــة العائلية
يتحول اإلنترنت إلى أداة إللهاء
ال ـط ـفــل وإش ـ ـغـ ــال وق ـت ــه عن
األنشطة األكثر فائدة ،بما فيها
االنــدمــاج مع أقرانه ومحيطه
في الحياة الواقعية.
وال ب ــد م ــن تــوع ـيــة األطـ ـف ــال
بـ ـ ـم ـ ــراع ـ ــاة آداب ال ــتـــواصـــل
والنشر على مواقع التواصل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وع ـ ـ ـ ــدم ن ـشــر
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الــشــخــصــي ــة،
أو ت ـ ـبـ ــادل ال ـ ـصـ ــور أو ق ـبــول

الـ ـ ـص ـ ــداق ـ ــات م ـ ــن ال ـ ـغـ ــر بـ ــاء،
واالل ـ ـتـ ــزام ب ــأوق ــات اس ـت ـخــدام
م ـحــددة ،وفـقـا ً لـشــروط يتفق
األهل بشأنها مع أطفالهم.
م ــن ه ـنــا ت ـت ـضــح أه ـم ـيــة دور
األس ـ ـ ــرة ـ ـفـي الـ ـت ــدخ ــل لــوضــع
قـ ــواعـ ــد وأوق ـ ـ ـ ــات اســتــخ ــدام
متفق عليها ،ول ـلــوصــول إ ـلـى
مستوى مــن الفهم لطبيعة
م ـخــاطــر اإلنـ ـت ــرن ــت ،ال ب ــد من
متابعة األهل وتوعية األطفال
بــأهـمـيــة أن يـتــوجـهــوا ألول ـيــاء
أمورهم في حال تعرضوا ألي
محتوى ضــار أو غير أخــا ـقـي.
ـفـي الـمـقــابــل تـقــع عـ ـلـى األهــل
مـســؤولـيــة تفعيل خصائص
التحكم األب ــوي على األجـهــزة
الذكية في المنزل ،التي تحدد

األلـ ـع ــاب وال ـت ـط ـب ـي ـقــات الـتــي

يمكن تحميلها وفق مالءمتها
ألع ـمــار أطـفــالـهــم ،إضــافــة إ ـلـى
إمكانية استخدام برامج تتيح
متابعة مــا يتصحفه الطفل
على اإلنترنت.

خ ـتــام ـا ً أرى أن أه ــم نصيحة

ألولـ ـي ــاء األم ـ ــور ه ــي تشجيع
الحوار المفتوح مع األطفال،
لبناء الثقة المتبادلة ،وعــدم

ت ــره ـي ــب ال ـط ـف ــل أو ت ـهــديــده
بالعقاب ،ألن ذلك قد يدفعه
إ ـلـى تجنب مشاورة و ـلـي األمر
إذا م ــا ت ـعــرض ألي محتوى
غير مناسب أو موقف خطر
عبر اإلنترنت.
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كتاب من اإلمارات

التمكني الثقايف
للشباب
بقلم  :د.محمد حمدان بن جرش

كاتب وباحث إماراتي
binjarshm@yahoo.com

إن تمكين الشباب عملية يتم فيها تشجيعهم للتمسك بزمام حياتهم بوعي ومكنة،
عن طريق تغيير واقعهم ومــن ثم اتخاذ إجــراء حيال ذلــك لتحسين وصولهم إلى
الموارد التي يحتاجونها وتغير إدرا كهم لألمور عن طريق إيمانهم بالعلم والثقافة.

فــالـثـقــافــة وال ـع ـمــل الـثـقــا ـفـي

تلعب الثقافة دو ًرا أساس ًيا
في تعزيز الحياة االجتماعية

لـلـشـبــاب أن ي ـكــونــوا جـســرا ً
بـيــن الـثـقــافــات ومـفـتــاحــا في
النهضة والتنمية.

بــال ـمــواط ـنــة واالنـ ـتـ ـم ــاء ،كما

لألجيال القادمة حيث يمكن

فلكــي نســتفيد من إمكانات

تـنـهــض بــالـمـجـتـمــع بأكمله

وص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــة اإلحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاس
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واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـتــدامــة
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الشــباب كعوامــل للتغييــر ،يتطلــب ذلــك
إشــرا كهم وتمكينهــم ـفـي التنميــة والثقافــة
ودعم مشــاركتهم على جميع المســتويات،
فالطريقــة التــي نشــرك بهــا الشــباب اليــوم
ســتحدد آفــاق التنميــة المســتدامة ،وتفتــح
الفــرص لهــم ،وتســاعد ع ـلـى تقو يــة الهو يــة
والتماسك االجتماعي.
وهنــاك أعــداد كبيــرة مــن نمــاذج تمكيــن
الشــباب يتــم تطبيقهــا للوصــول إ ـلـى هــذا
الهــدف .فتمكيــن الشــباب مبــادرة معتمدة
ـفـي جميــع أرجــاء العالــم وتقودهــا منظمــات
غيــر ربحيــة أو المنظمــات الحكوميــة أو
المــدارس أو المنظمــات الخاصــة .وتختلــف

عمليــة تمكيــن الشــباب عن تنمية الشــباب
وذلــك ألن عمليــة التنميــة تركــز ع ـلـى تنمية
األفــراد ،بينمــا عمليــة التمكيــن تركــز ع ـلـى
خلــق مجتمــع أ كبــر يغيــر من االعتمــاد على
تنمية قدرات األفراد.
وحيــث أن التمكيــن بشــكل عــام والتمكيــن
الثقا ـفـي للشــباب بشــكل خــاص يعــد مــن
األولو يــات القصــوى لقيادتنــا الحكيمــة ،فــا
بــد لنــا مــن االهتمــام وتســليط الضــوء ع ـلـى
مفهــوم التمكيــن الثقا ـفـي للشــباب لكــي
نع ـ ّد جيــا ً مميــزا ً ومبدع ـا ً ـفـي عملــه بأع ـلـى
مســتوى ،إضافــة إ ـلـى تمكنــه مــن اســتخدام
أدواته ومهاراته كلها.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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إضــاءات

فن التخطيط مع النفس

بقلم :أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

وفي عجلة الحياة..
ع ـنــدمــا ال تـسـتـطـيــع الـ ـع ــودة إ ـلـى
نقطة البداية ،وال مواصلة الركض.
وهي مرحلة الصمت التي تكبل
الحواس وترهق اإلنسان..
يتساءل  ...هل ضعفت طاقتي.
أم خابت ظنوني .أم تعثر مزاجي..؟
لـتـسـمــع م ــن ي ـق ــول لـ ــك :أنـ ــت ال
تخطط جيداً..
نـ ـع ــم إنـ ـ ــه ف ـ ــن ال ـت ـخ ـط ـي ــط عـ ـلـى
م ـجــاالت الـحـيــاة كــافــة .إنـهــا بريق
ال ـف ـكــرة ..أي بــدا يــة كـتــابــة الخطة
س ـ ــواء ك ــان ــت ق ـص ـيــرة أو طــويـلــة
المدى..
وأبدأ بالنفس..
عندما تؤمن بتكامل أفكارك مع
الــواقــع المتاح تبدأ مرحلة النمو
أي البدء بتنفيذ خطة حياتك..
ه ـن ــا ت ـح ـت ــاج ل ـت ـجــديــد م ـه ــارات ــك
لتبني الـخـطــة الـحـيــاتـيــة ،إن من
أهم ركائز الطاقة العالية للنفس..
إحـســاســك بــاألهـمـيــة .لــذلــك ابــدأ
خطتك مع نفسك أوالً..
النجاح يبدأ من النفس ..وهو من
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يعد الــوجــدان أو ما يعرف بــالـمــزاج ،كتلة اإلحساس،
والمشاعر ،والـعــواطــف ،واالنـفـعــال ،وال ـفــرح ،والـحــزن،
هــذه اإلحداثيات الوجدانية تتذبذب في حياة اإلنسان
اليومية نسبة إلى حجم الشدة النفسية ومدى التأقلم
معها والـمـحـيــط ال ــذي يمكن أن ي ـســاعــده .فـكــل منا
يتأثر بطريقة تختلف عن اآلخر وتعتمد على الخبرات
الحياتية السابقة ومدى اعتبارنا لنتائج هذه الخبرات.
أهـــم مـ ـض ــادات ال ـق ـلــق وال ـخــوف
واالكتئاب.
ن ـع ــم ..ح ـ ــوارك ال ـصــامــت مفتاح
لحياتك ،حان الوقت للوقوف مع
النفس في ظل الحياة المتغيرة،
ف ــال ـح ـي ــاة ه ــي الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات .وم ــن
ال ـم ـف ـيــد أن ي ـخ ـصــص اإلنـ ـس ــان
وقتا ً لنفسه يعطي فرصة إلعادة
ت ــرت ـي ــب أوراقـ ـ ـ ــه وت ـق ـي ـيــم األم ـ ــور
ووض ـع ـهــا ـفـي ال ـم ـكــان الـمـنــاســب
الصحيح.
في قانون الوعي:

لذا..
البد من وضع برنامج ذاتي يبعدنا
عن الفوضى في األفـكــار السلبية
الهدامة فمن األخـطــاء السلوكية
أن ننتظر دون خطة واضحة وأن
نخدر مشاعرنا بالصبر..
نعم الصبر بالمعنى المحدد هو
التحمل وضبط النفس ـفـي حالة
اإلح ـبــاط وع ــدم تحقيق الــرغـبــات
واآلمـ ـ ــال .فــالـصـبــر م ـقــولــة للقوة
ول ـيــس لـلـضـعــف ..وال ـق ــوة دائ ـم ـا ً
ترتبط بمنطق العقل.

إن لم تدرك أخطاءك فلن تتعلم
الصواب لتصل لقانون التغيير..
إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك..

بمعنى ال بد من معرفة األهداف
لتنال الصبر الـجـيــد .فالبعد عن
التفكير بــاألهــداف بشكل واضح
ومـ ـح ــدد سـيـعــرضـنــا ب ـكــل تــأ كـيــد
لمشكلة ولمعاناة بعالقاتنا مع
النفس ومع اآلخر..

لذا نراقب مالمحنا ،نعرف عمق
م ـخ ــاوف ـن ــا ،ف ــاإلنـ ـس ــان م ــا ه ــو إال
نـتــاج أف ـكــاره الصامتة والمعلنة
في مسيرة حياته وهي من تحدد
مــن خــال أهميتها عـنــوان يومنا
وخططنا اليومية والمستقبلية.

أسقط فوضى أفكارك على الورق.
ون ـبــدأ بـتــرتـيــب الـحــاضــر للتكيف
وال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـعـ ــه .ومـ ـ ــن خ ــال
م ـحــاكــاة عـقـلـيــة جـمـيـلــة تشعرنا
بترتيب خ ــاص ..أهمس لنفسي
قــائ ـاً :هــل سمحت للفوضى أن

وتبدأ حياتك.

عندما تنتهي مخاوفك المزمنة
فالنفس المطمئنة تضيف جماال ً
ونبدأ بأهم خطوات الصواب:
على المالمح..

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 75أبريل 2021

تقود حياتي ..هل فقدان األشياء
بسبب شـخـصـيـتــي ..هــل أرضــى
بمستوى أقــل مــن مستحقاتي..
وأنا أعاني ..أراجع ذاتي من القريب
والبعيد.
هل عالقاتي ترضي ذا ـتـي ..نحن ال
نعرف األلــم الحقيقي إال بغياب
الـ ـصـ ـح ــة ،والـ ـصـ ـح ــة هـ ـن ــا تــرت ـبــط
بــال ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة وال ـج ـســديــة
والجميل أن ندرك أخطاءنا..
صيانة النفس..
هي تقييم ذاتي يعيد لنا حسابات
الحياة كلها ..بعيدا ً عن جلد الذات.
بداية التخطيط الصحيح..
فــن االرت ـقــاء بالنفس والبعد عن
فوضى الحواس والتقصير بحق
نفسك وفكرك وجسدك.
فمن خطط التصحيح الفوري..
هناك حالة المحاسبة للبعد عن
العيوب المترافقة لذلك..
عندما تبدأ..
الب ـ ــد مـ ــن إت ـ ـقـ ــان ن ـق ـطــة ال ـب ــدا ي ــة
بمعنى تحول كل ماض وكل ألم
لنقطة الصفر ،ونعيده إلى الذا كرة
البعيدة ،نصفر ع ــداد اإلحـســاس
واألل ـ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ونـ ـ ـب ـ ــدأ ب ـق ــوة
الموقف الذي ألم بعالمنا وأيقظ
ح ــواسـ ـن ــا ..أغ ـل ــق بـ ــاب ال ـمــاضــي
وبـ ــرمـ ــج روحـ ـ ــك مـ ــع ال ـك ـل ـمــات.
واإلحـســاس القوي وهــي بدورها
سـ ـت ــدف ــع ن ـف ـس ــك إ ـلـ ــى ال ـن ـش ــاط
والـبــدء من جديد مهما تأخر بك
الوقت.
إن ال ـصــورة الذهنية الـتــي ترسم
خريطة مشاعرنا ضمن المحاكاة

والـ ـمـ ـنـ ـط ــق الـ ــذه ـ ـنـ ــي ه ـ ــي أول
تخطيط يبني كل حياة اإلنسان.
نعم المشاعر تقودنا أحياناً ..ولكن
العقل ينقلها ويرسل لنا رسالة
ال ـض ـبــاب .ي ـجــب عـلـيــك االن ـت ـبــاه.
والـ ـتـ ـحـ ـك ــم بـ ـي ــن م ـ ـسـ ــار ال ـع ـقــل
والعواطف .بعد أن نتصرف على
الجوانب التي نريد تحسينها.
جـمـيـعـنــا ن ـمــر ب ـت ـجــر بــة إن ـســان ـيــة
وبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة ف ــي ــهـــا الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــج مــن
العواطف والمشاعر منها اإليجابي
ومنها السلبي.
في نمط التخطيط الذاتي والبرمجة
الذاتية ،اترك هامشا ً لمعاناتك..
الـ ـتـ ـح ــدي الـ ـي ــوم ــي ول ـن ـق ـب ــل مــا
يحدث لنصل لمفهوم التخطيط
بإيجابية .البد أن أتألم أن أعبر ألي
ضغط أعيشه بحرية الشعور في
التعبير ،.هــو جــزء مــن التخطيط
والــوعــي على مــا يـجــري بداخلنا.
إن تنظيم حياة اإلنسان هو نقطة
ب ــدا ي ــة أســاس ـيــة لـجـنــي مفاعيل
صحته النفسية.
والحل..
هو ترتيب خطواتنا ومعاني حياتنا
م ــن الـنــاحـيــة اإلعـ ــداديـ ــة لـظــروف
حـتــى لــو كــانــت مـتــواضـعــة نكون
راضين عنها .وأن ال نعتبر الفشل
ل ـ ـمـ ــرات مـ ـ ـع ـ ــدودة هـ ــو ال ـمــؤشــر
الـسـيــئ لحياتنا .لنصل لـلـتــوازن
المخطط له في رحلة تطور الوعي
ضمن عقد روح ــي وجــدا ـنـي عالي
ال ـ ـجـ ــودة ال ـن ـف ـس ـيــة ،ن ـع ـمــل على
تجاوز جميع الخالفات وبناء جديد
لكل معاني الجمال والنجاح بلغة
جديدة في مخزون الذا كرة .ولنهيئ
ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـنــاس ـبــة لـتـفــريـغـهــا
وت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـشـ ـك ــل الـ ـجـ ـي ــد.

ولنجعل في حياتنا نبراسا ً مضيئا ً
يزين حياتنا هو العطاء المستمر
المنظم بحسن التخطيط في رسم
وتحديد خطوات الحياة القادمة.
وليكن الحوار كما يقول أفالطون:
هو مقدرة على تعريف الحقائق
لآلخر واالقتدار على أخذ التعريف
الصحيح من اآلخــر .وهــذا هو فن
التعرف على الحقيقة والوصول
إلى الجمال المطلق ،ويبقى الحب
منحة إلهية عظيمة ،وحدها هي
الـمـحـبــة تـخـفــف ش ـعــورنــا بــاأللــم.
وتعمل على تنظيم ذاتنا وتنظيم
أولــويــات ـنــا ـفـي ال ـح ـيــاة ..ال نـحـتــاج
ســوى الــرأفــة بأنفسنا وبــاآلخــر في
الحضور والغياب.
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همسات ونبضات

بلسم لتعزيز الصحة

االستخدام اآلمن
للهــاتـف املحـمــول
بقلم :د.بسام درويش

مســتشـــار فــي اإلعــــــالم الصــــــحي

مقدم برنامج بلسم على إذاعة نور دبي

bassam@healthinarabic.com

مع تزايد استخدام الهواتف المحمولة بين المراهقين ،كان ال بدّ من التطرق إلى التأثيرات
المختلفة لالستخدام الخاطئ لها ،إذ تشير الدراسات إلى أن المراهقين الذين يقضون
الكثير من وقتهم مع هواتفهم المحمولة هم أ كثر عرضة لإلجهاد والقلق واالكتئاب .كما
وجدت األبحاث أن استخدامها المفرط يؤدي إلى اإلصابة بمشاكل الصحة العقلية ،و قلة
التواصل االجتماعي مع أفراد األسرة واألصدقاء  ،وضعف األداء المدرسي ،والتفاعل في
المجتمع .
هل يحتاج استخدام الهاتف
المحمول إلى ضبطه ؟

سؤال يجب أن يدور في ذهن
كل أب وأم  ،ومربي  ،خصوصا ً
أن الهاتف الذي من المفترض
أن يكون وسيلة للتواصل مع
أفراد األسرة واألصدقاء  ،بات
يسرق الوقت منهم والصحة
أيضا ً .

إذ أن الـ ــدراسـ ــات ت ـش ـيــر إ ـلـى
أن االسـتـخــدام الطويل األمــد
للهاتف والمراسلة التي تتم
عن طريقه  ،سواء باستخدام
ال ـ ــوات ـ ــس أب أو غ ـ ـيـ ــره مــن
التطبيقات  ،يمكن أن يؤدي
إلى التهاب األوتــار في األصابع
والمفاصل ،ما يسبب ألما ً في
اليدين والظهر والرقبة  ،ومن
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التأثيرات األخرى أنه بدال ً من
قـيــام ال ـشــاب بــأعـمــال منتجة
ذات قيمة  ،يمضي وقته في
دردشــة افتراضية أو األلعاب
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـبــب
اإلجـ ـه ــاد وال ـق ـلــق واالك ـت ـئ ــاب.
وبسبب بقاء الهاتف في مكان
قــريــب أث ـنــاء ال ـنــوم ل ـلــرد على
الرسائل النصية والمكالمات
على مدار الساعة ،فقد يؤدي
هـ ــذا إ ـلــى اضــط ــراب ــات الــن ــوم ،
وصـعــوبــة االسـتـيـقــاظ صباحا ً
 ،وال ـش ـعــور بــالـمـيــل لـلـنــوم أو
ال ـن ـعــاس أث ـن ــاء ال ـن ـهــار  ،وقـلــة
ال ـتــرك ـيــز ،ل ـهــذا يـلـجــأ الـمــراهــق
إ ـلـى تـنــاول مـشــروبــات الطاقة
ذات األضرار المتعددة  ،التي
ال تمنح الـشــاب الـطــاقــة  ،بل
تسلب منه الصحة تدريجياً،
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و ي ـ ـعـ ــرض مـ ــا ســب ــق الــش ــاب
الذي يقود السيارة إلى مخاطر
حـ ـ ـ ــوداث الـ ـط ــري ــق ال ـ ـتـ ــي قــد
تودي بحياته أو تسبب اإلعاقة
 ،بسبب قلة االنتباه من ناحية
 ،واالستخدام الخاطئ للهاتف
أثناء القيادة  ،والمراسالت أو
التصوير أثناء القيادة .
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـظ ــاه ــر الـ ـس ــري ــري ــة
األخـ ــرى  ،ال ـص ــداع وال ـبــدانــة ،
ومشاكل في الرؤية  ،و أخرى
عصبية  ،والقائمة طويلة .
و أ ك ــدت ال ــدراس ــات عـ ـلـى أن
االعتماد على الرسائل النصية
كــوس ـي ـلــة ل ـل ـتــواصــل  ،يمكن
أن يزيد من القلق في مرحلة
المراهقة  ،ألن الرسالة الواردة
غير المعروف محتواها  ،تنتج

ال ـش ـع ــور بــال ـق ـلــق  ،م ــا يــدفــع
ال ـشــاب لفتح الــرســالــة ســواء
أ كان يقود السيارة أم يتناول
الطعام  ،أو في صحبة األهــل،
وحسب الرسالة فقد تمنحه
الشعور باالرتياح أو التوتر،

وبالنسبة للطرف اآلخــر الذي
أرسـ ــل الــرســالــة  ،ف ـفــي حــالــة
الـ ـت ــأخ ــر ـ ـفـي الـ ـ ـ ــرد ،ي ـم ـكــن أن
تسبب لــه خيبة أم ــل ،أو غير
ذل ــك مــن الـمـشــاعــر السلبية
التي تنتابه.

لهذا نجد أن استخدام الهاتف
المتحرك قد وصل إلى مرحلة
اإلدمان في هذا الزمان  ،وهي
مشكلة تتطلب حلوال ً واقعية
قــاب ـلــة لـلـتـطـبـيــق  ،خ ـصــوص ـا ً
أن ـ ـهـ ــا قـ ــد تـ ـص ــل إ ـلـ ــى مــرح ـلــة

خـ ـض ــوع الـ ـم ــراه ــق ل ـس ـي ـطــرة
أفراد أو مجموعات من خالل
إمكانية التسلط عبر اإلنترنت،
والعيش في عالم من الخيال
 ،وقــد يلجأ البعض أ يـضـا ً إلى
الجرائم للوفاء بتخيالتهم.

ومن أهم النصائح التي يمكن
أن تساعد على منع حدوث ما
سبق  ،واالستخدام

اآلم ـ ــن ل ـل ـهــواتــف الـمـحـمــولــة،
ال ـتــوصــل إلــى ات ـف ــاق بــاإلق ـنــاع
إ ـلــى عـ ــدم اســتــخ ــدام ال ـهــاتــف
أث ـنــاء ال ـج ـلــوس مــع األهـ ــل أو
األص ـ ــدق ـ ــاء  ،أو أث ـ ـنـ ــاء ق ـي ــادة
السيارة  ،ووضع الهاتف خارج
غرفة النوم  ،وحين االستيقاظ
صباحا ً عدم استخدام الهاتف
مـ ـب ــاش ــرة  ،وهـ ـ ــذه ال ـن ـصــائــح

يجب أن يلتزم بها الكبير قبل
الصغير أو المراهق  .وتحديد
أوقات استخدام الهاتف .
و الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـ ـل ــى ت ـش ـج ـي ــع
الـ ـ ـم ـ ــراه ـ ــق ع ـ ـ ـلــى مـ ـم ــارس ــة
الــريــاضــة ،واألع ـمــال المنزلية،
والتطوعية  ،وليكن األب واألم
قدوة في هذا المجال.
همسة
إن ـ ــه لـ ـش ــيء رائـ ـ ــع أن ت ـكــون
جــز ًءا من العالم التكنولوجي
المتنامي ،وينبغي أن يتمتع
الجميع بفوائده ،بما في ذلك
ال ـمــراه ـقــون ،ول ـكــن بــاعـتــدال.
فــا ت ــدع التكنولوجيا تسلب
السعادة والصحة منك ومن
أفراد أسرتك.
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تراث اإلمارات

أسامء من الرتاث
إعداد :محمد سالمه عوض الله

كثير م ّنا يسمع بعض األسـمــاء 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.

عتيق:

من العِ تق وهو الكرم والجمال.
والعتيق :الكريم الرائع من كل شيء ،والخِ يار من كل شيء.
قال أسامة بن منقذ:
عـ ـتـ ـ ـ ـي ٌ
ـق ك ـ ــال ـه ـ ـ ــالل إذا تب ـ ـ ـ ـ ــدّ ى * * * لساري الليل من تحت الغيومِ
ألن هللا
ـمي بذلــك ل ِق َدمــه ألنــه أول بيت وضع للنــاس أو ّ
سـ ِّ
والعتيــق :القديــم ،والبيــت الحــرامُ ،
أعتقــه مــن الغــرق زمــن الطوفــان .وربمــا ســمت العرب بهذا االســم تفاؤال ً بــأن يتصف صاحبه
بالكرم أو بالجمال.

صندل:

الصندل شجر طيب الرائحة يجمع على صنادل ،ومن معاني الصندل :البعير الضخم الرأس.
قال الشاعر:
رأيت لعمر ٍو وابنه الشريس * * * عنادال ً صنادل الرؤوس
والعنادل جمع عندل وهو الطويل أو البعير الضخم الرأس وهو بذلك مرادف للصندل.
ـب الم ْ
خ َبــر حســن الســيرة بين
سـ َّ
وربمــا َ
ـمت العــرب بهــذا االســم تفــاؤال ً بــأن يكــون صاحبــه ط ّيـ َ
الناس.
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عذيجة:

جا :شــربه ،فهو عاذج ،أما التســمية بعذيجة
ج) بمعنى شــربَ ،
من الفعل َ
ج الما َء َع ْذ ً
وع َذ َ
(ع َذ َ
فهي على سبيل المبالغة كقولنا :سميعة وبصيرة للداللة على شدة السمع والبصر.

العنود:

هــي الســحابة الكثيــرة المطــر ،والناقــة
التــي تتباعــد عــن اإلبــل وتطلــب خيــار
وجمعهــاُ :ع ُنــد ،وعقبــة عنــود:
المرعــى
ُ
أي صعبة المرتقى.
ً
تفاؤل
ـمت بهذا االســم
ولعل العرب سـ َّ
بــأن تكــون صاحبتــه معطــاءة كريمــة
كالسحابة الغزيرة المطر

نوف:

الســنام العالي
ال َّنــوف :العل ـ ّو واالرتفاع ،وكذلك ّ
وجمعه أنواف.
ـمت العــرب بهــذا االســم تفــاؤال ً بــأن
وربمــا سـ ّ
ـال ـفـي قومهــا،
تكــون صاحبتــه ذات شــأن عـ ٍ
وكانــت العــرب تطلــق على الســيد الشــريف في
قومه :سنام القوم.
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معلومات عامة

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

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

فقيد الوطن ...املغفور له بإذن الله تعاىل

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
هو االبن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لكل من الشيخ مكتوم بن راشد آل
مكتوم ،والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ورئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة واألمن العام بدبي.
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المولد والتعليم

الحياة العملية

ولـ ــد ال ـش ـيــخ حـ ـم ــدان ـفـي د ـبـي،
ودرس االبتدائية في المدرسة
األحـمــديــة والـثــانــويــة ـفـي ثانوية
د ـب ــي ،ث ــم ان ـت ـقــل إ ـلــى المملكة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة الـ ـلـ ـغ ــة
اإلن ـج ـل ـيــزيــة وعـ ـل ــوم ال ـب ـلــديــات
ـفـي ج ــامـ ـع ــة كـ ــام ـ ـبـ ــريـ ــدج ،كـمــا
حـصــل ـفـي ع ــام  2006عـ ـلـى 3
شـ ـه ــادات ف ـخــريــة م ــن الـكـلـيــة
الـمـلـكـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،لـيـكــون
أول شخصية عــالـمـيــة تحقق
هـ ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز ،ح ـ ـيـ ــث ُمـ ـن ــح
شهادة الزمالة الفخرية للكلية
الملكية البريطانية لــأمــراض
الـ ـب ــاطـ ـنـ ـي ــة بـ ـلـ ـن ــدن وب ــإدنـ ـب ــرة،
وشهادة الزمالة الفخرية للكلية
الملكية البريطانية لــأمــراض
الباطنية والجراحة بغالسكو.

شغل الشيخ حمدان منصب
رئـيــس بلدية د ـبـي ـفـي منتصف
ال ـس ـت ـي ـنــات ،واس ـت ـم ــر ـفـي هــذا
ال ـم ـن ـصــب ح ـتــى ب ـعــد تكليفه
بمنصب نــائــب رئـيــس مجلس
الوزراء ووزير المالية واالقتصاد
والـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ـفـي أول
حكومة اتحادية برئاسة شقيقه
الشيخ مكتوم بن راشدُ ،عقب
إعـ ــان االتـ ـح ــاد ـفـي  2ديسمبر
 ،1971كما شغل منصب وزير
ال ـمــال ـيــة م ـنــذ الـتـشـكـيــل األول
لمجلس الــوزراء في  9ديسمبر
 1971بعد أسـبــوع مــن إعــان
االت ـ ـحـ ــاد ،ح ـتــى وف ــات ــه ـفـي 24
،2021ع ــرف باهتمامـه
مــارس
ُ
بــاألع ـمــال اإلن ـســان ـيــة وشـغفه
بالثقافة واآلداب والـتـطــورات
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العلمية وحــرصــه على التنمية
الـبـشــريــة الـمـسـتــدامــة ـفـي بيئة
عــالـمـيــة مـسـتـقــرة تــرت ـكــز على
ال ـحــوار وال ـشــرا كــة .ومــن أشهر
مبادراته جائزة الشيخ حمدان
بـ ــن راشـ ـ ــد ل ـ ـ ــأداء الـتـعـلـيـمــي
المتميز و جائزة الشيخ حمدان
ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـتــوم للعلوم
الطبية.
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه ال ـش ـخ ـص ـي ــة
اإلنسانية لـعــام  2000لدعمه
المشاريع الخيرية في كثير من
البلدان الفقيرة.
واخـ ـتـ ـي ــر س ـ ـمـ ــوه عـ ـ ــام 2005
كــأفـضــل شخصية عــالـمـيــة في
م ـ ـجـ ــاالت الـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ــريـ ــاضـ ــة مـ ــن ق ـب ــل االتـ ـح ــاد
الدولي للمستشفيات.

الصورة :صحيفة الخليج

ُم ـنــح س ـمــوه ع ــام  2006من
ال ـك ـل ـيــة ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
 3ش ـ ـهـ ــادات كـ ـ ــأول شـخـصـيــة
ع ــال ـم ـي ــة ت ـح ـقــق ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
وهي:
شهادة الزمالة الفخرية للكلية
الملكية البريطانية لــأمــراض
الباطنية في لندن.
شهادة الزمالة الفخرية للكلية
الملكية البريطانية لــأمــراض
الباطنية في أدنبرة.
شهادة الزمالة الفخرية للكلية
الملكية البريطانية لــأمــراض
الباطنية والجراحة في جالسكو.
كما منح سموه جائزة «عرب
تـكـنــولــوجـيــا» لــإن ـجــاز الـحـيــا ـتـي
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرا ً لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــوده ـ ـف ــي دعـ ــم
ت ـك ـنــولــوج ـيــا الــمــعــل ــوم ــات ـفـي

و ـفـي عــام  2008حصل سموه

الشرق األوسط.
وقــد حصل سموه على جائزة
أفضل مالك للخيول العربية
ـ ـف ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم مـ ـ ــن ال ـم ـن ـظ ـم ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـخ ـيــول ال ـعــر ب ـيــة
«االيكاهو»
وح ـ ـصـ ــل س ـ ـمـ ــوه ع ـ ـ ـلــى أرف ـ ــع
مـيــدالـيــة تـقــديــريــة مــن منظمة
األم ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـت ــر ب ـي ــة
والعلوم والثقافة (اليونسكو)
في ديسمبر عــام  2006تقديرا
لجهود سـمــوه ـفـي دعــم برامج
التعليم والعلوم .
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــر سـ ـ ـم ـ ــوه ع ـ ـ ــام 2007
شخصية العام من قبل جائزة
ال ـش ــارق ــة لـلـعـمــل ال ـت ـطــوعــي ،
ت ـقــديــرا ل ـ ــدور س ـم ــوه ـفـي دعــم
العمل التطوعي .

ع ـ ـلـى ت ـكــريــم خـ ــاص م ــن قبل

قـمــة رئــاســة الـ ــدول األفــريـقـيــة
ـفـي أدي ــس أبــابــا ،تـقــديــرا لجهود

سموه في دعم التعليم وبرامج
اإلغــاثــة اإلنـســانـيــة ـفـي أ كـثــر من
 23دولة أفريقية .

وفي عام  2016تم تكريم سموه

الخ ـت ـيــاره الـشـخـصـيــة الـعــر بـيــة

الحضارية للعام .2016
وفاته

تــو ـفـي ي ــوم األر ب ـع ــاء  24مــارس

 2021م ـيــاديًّــا ،ال ـمــوافــق 11

شعبان هجريًّا ،عــن عمر ناهز
ـامــا ،وذل ــك بعد معاناته
 75عـ ً

مع المرض.
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تحت وسم

تغريـدات من تـويتـر
#حمدان_بن_راشد_يف_ذمة_الله

	•إنا لله وإنا إليه راجعون  ...رحمك هللا يا أخي وسندي ورفيق دربي ..وأحسن مثواك  ..وضعت رحالك
عند رب كريم رحيم عظيم  « ..محمد بن راشد آل مكتوم»
	•فقدنا اليوم أحد رجاالت اإلمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم هللا
أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه ..أعزي نفسي وأخي محمد
بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا هللا أن يلهمهم الصبر والسلوان « محمد بن
زايد»
جل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة
	•إنا لله وإنا إليه راجعون  ..ودّع الوطن اليوم رمز من رموزه وفارس تر ّ
جل أن يرحم
نستلهم منها العبر والــدروس في إعالء شأن الوطن ونشر أسباب الخير ..نسأل هللا ع ّز و ّ
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ..ويسكنه فسيح جناته« .حمدان بن محمد آل مكتوم»
	•ودعتنا اليوم إلى جوار رب كريم ..لكنك ستبقى بيننا القدوة في العطاء والمثال في خدمة األهل والوطن..
رحم هللا الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته« .أحمد بن محمد آل مكتوم»
	•نعزي شعب اإلمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .رحم هللا فقيدنا الغالي وأسكنه
فسيح جناته .إنا لله وإنا إليه راجعون« .مكتوم بن محمد آل مكتوم»
	•رحل عنا اليوم فقيد دبي ولم يرحل منا ..اللهم اغفر له واجمعنا به في جنات النعيم ...إنا لله وإنا إليه
راجعون« .منصور بن محمد آل مكتوم»
	•ستظل ذاكرة اإلمارات زاخرة باسم حمدان بن راشد و مليئة بإنجازاته النبيلة بذل وأعطى عاش كريما
ورحل عظيما اللهم أكرم نزله« .عبدهللا بن زايد»
	•برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أبا ً وأخا ً وصديقا ً وشخصية قيادية فذة ورمزا إماراتيا أصيال امتدت
إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان .نعزي أنفسنا وآل مكتوم الكرام بفقيد الوطن تغمده هللا بواسع
رحمته وجعل مثواه جنة الخلد وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون« .هزاع بن زايد»
	•رحــم هللا فقيد الــوطــن الكبير أخــي الشيخ حـمــدان بــن راش ــد  ..برحيله تفقد اإلمـ ــارات أحــد رجاالتها
المخلصين بعد حياة زاخرة بالعمل اإلنساني والوطني..نعزي آل مكتوم الكرام وشعب اإلمــارات بهذا
المصاب  ..ونسأل هللا تعالى لفقيدنا الرحمة والمغفرة« .منصور بن زايد»
	•إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنــا على فراقك يا حمدان بن راشــد لمحزونون .إنــا لله وإنــا اليه
راجعون“ .ضاحي خلفان تميم”
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أبكيك (حمدان ) أبكي الشهم والرجال
أبكي الفقيد الذي عن أرضنـ ــا رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ما كنـ ــت عنــا بط ــول العمـ ــر مختبـ ــئا
في عقـ ـ ـر ِ دارِك أو أمسيـ ـ ـ ـ َ
ـت معت ـ ــزال
تستقبل الناس في و ٍد وتشع ــره ـ ــم
بطيب ُ
خلـق حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك هللا ُمكتمـ ـ ـ ـ ــال
يـا مجلسـ ـ ـ ـا ً ُفتحـ ـ ــت أبواب ـ ـ ـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا
التراحيب كان البيـ ـ ـ ُ
ـت ُمشتم ـ ـ ــال
على
ِ
كيف الق ــدوم إلي ــك اليـ ـ ــوم في فـ ـ ـ ـ ــرح
وعن ــك (حمـ ــدان) عن كنبات ـ ــه نـ ـ ـ ـ ــزال
شهر الصي ــامِ س ـيـأتي بعــد أر ب ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
من األسابيع ماذا القـ ــول ان سـ ـ ـ ـ ــأال ؟
عن العزيز الذي تلق ـ ــى لمجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ترحيب ــة الشيخ دومـ ـ ـ ـا ً مرحبـ ـ ـ ــا وهـ ـ ــال
سن ال ُ
لق فانفجـ ـ ـ ـ ــرت
أثرت فينا ب ُ
خ ِ
ح ِ
يوم الـ ـ ـ ــوداع دموعـ ـ ـ ـ ــا غيثهـ ـ ــا هطـ ـ ـ ـ ــال
ي ـ ــارب أسكَ ـنـ ـ ـ ُه فِردوسا وأ ك ــرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
في جـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِة ال ُ
ابن بيتـ ـ ـ ـ ــه نـ ـ ـ ـ ــزال
خ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِد ِ
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