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د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

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

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 مقبوالً 

مرحباً به من قبل الناس أو يتسبب بعزلته وانصراف المقربين عنه تبعاً لسلوكه غير 

المستحب والمسيء وربما الضار بهم.

األخالق  األمم  »وإنما  يقول:  إذ  االحترام  قيمة  الشهير  العربي  الشعر  بيت  يختصر 

ُهُم ذهبت أخالقهم ذهبوا«، فاالحترام قيمة وجود حقيقية للشخص  ما بقيت... فإن 

وال معنى له من دونها، فإذا فقد اإلنسان االحترام صار وجوده بالنسبة لآلخرين مثل 

عدمه.. فهو قيمة أساسية الستدامة الحياة والعالقة مع اآلخرين..

التي تمتلكها، من  الثغرات واإليجابيات  ذاته، قّدرها، وكاشفها في  الفرد  احترم  إذا 

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 وينفّض عن الشخص غير المحترم.. ولنأخذ مثاالً 

مع  سيئة  أخالقه  وكانت  كثير،  ومال  وجاه  عز  صاحب  اإلنسان  كان  فإذا  ذلك،  على 

فاالحترام  الخلق،  ألنه سيئ  المجتمع  أفراد  يتواصل معه  ولم  عزلة  في  الناس، عاش 

الحسنة  باألخالق  التحلي  االجتماعي عن طريق  الوسط  بناء عالقات جيدة مع  يعني 

واالبتعاد عّما يسيء إلى الناس، وذلك كله لن يتوفر عند الفرد إذا لم يحترم نفسه قبل 

احترام اآلخرين.

االحترام رسول العالقات 
داالجتماعية الراقية
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 جمعية توعية ورعاية األحداث تعقد ورشة بعنوان “حق ٔاطفالنا باللعب«

أثر أزمة كورونا على التعليم الجامعي في دولـــة اإلمارات
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دور البرمجــة اإليجـابية في الرفاه االجتماعي

هكــذا نحمـــي أطفـــالنــا عـلـى اإلنتـرنـت

فن التخطيط مع النفس

»اآلثار  ورشة  تنظم  الفجيرة   - األحــداث  ورعايـــــة  توعيــــــــة  جمعيـــــــــة 
المترتبة على األبناء من استخـــدام األجهــزة اإللكترونية«
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خالل ترأسه اإلجتماع الـ62 
لرؤية  الذي يعتبر مرجعاً مهماً 
وأهــدافــهــا،  ورســالــتــهــا  الجمعية 
لكافة أنشطتها  وأرشيفاً شامالً 

وفعالياتها المتنوعة.

جمعية  إدارة  مجلس  عقد 
ــة ورعــــــــايــــــــة األحـــــــــــداث  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ تـ
عن  والستين،  الثاني  اجتماعه 
بــعــد عــبــر مــنــصــة زوم، بــرئــاســة 
مــعــالــي الــفــريــق ضــاحــي خلفان 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  تـــمـــيـــم، 

جمعية توعية ورعاية األحداث، 
وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة.

ــهـــل مـــعـــاـلــي الــفــريــق  ــتـ واسـ
االجتماع  تميم  خلفان  ضاحي 
الجمعية  جــهــود  عــن  بالحديث 
وفــعــالــيــاتــهــا الــمــتــمــيــزة خـــالل 
المهم  والـــدور  الماضية،  الفترة 
الـــذي يــقــوم بــه أعــضــاء مجلس 
الــمــبــادرات  مــتــابــعــة  ـفـي  اإلدارة 
واإلشراف عليها، موجهاً بوضع 
خــــارطــــة الـــطـــريـــق لــلــخــمــســيــن 

عــام  مــع  تــزامــنــاً  المقبلة،  عــامــاً 
االســـتـــعـــداد لــلــخــمــســيــن، الـــذي 
ــلــــة الــــنــــجــــاح الـــتـــي  يــــعــــد بــــوصــ
من  جيل  لبناء  الجمعية  توجه 
ــاب الــمــتــســلــح بــالــوعــي  ــبـ ــشـ الـ

والثقافة والمعرفة.

وقد شهد االجتماع اإلطالق 
الــرســمــي لــلــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
الجديد الخاص بجمعية توعية 

ورعاية األحداث.

كد الدكتور  وفي هذا الشأن أ

األخــــبـــار

 معالي الفريق ضاحي خلفان تميم يدشن الموقع الرسمي 
اإللكترونـــي الجديــد لجمعيــــة توعيــــــة ورعايــة األحداث
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محمد مراد عبدهللا أمين السر 
ورعــايــة  تــوعــيــة  لجمعية  الــعــام 
األحــداث، أن الموقع اإللكتروني 
يعتبر نافذة مهمة لكافة فئات 
األمور  أولياء  السيما  المجتمع، 
والباحثين والطلبة، حيث يمكن 
الموقع االطــالع على آخر  لــزوار 
أخـــبـــار الــجــمــعــيــة وكــــل مـــا هو 
جديد من فعاليات ومناسبات.

ــادق الــمــجــتــمــعــون  ــ ــد صـ وقــ
ــاع لــجــنــة  ــمـ ــتـ عــــلــى مـــحـــاضـــر اجـ
تناول  وقــد  واألنشطة،  البرامج 
المالي  للتقرير  عرضاً  االجتماع 
تم  كــمــا   ،2019-2020 لـــعـــام 
المالية  الــمــوازنــة  اعتماد  خالله 
على  والــمــوافــقــة   ،2021 لــعــام 
ــد اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي مــع  ــقـ عـ
إدارة الرعاية المجتمعية لوزارة 
ــي فـــــرع الـــفـــجـــيـــرة،  ــة فــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــة فــــي الــمــســابــقــات  ــاركـ ــشـ ــمـ والـ
احــتــرام  مكتب  مــع  الرمضانية 
ثقافة القانون في وزارة الداخلية، 

التنسيق مــع وزارة  إلــى  إضــافــة 
اجتماع  لعقد  المجتمع  تنمية 
الجمعية العمومية خالل الشهر 
انتخابات  يتخلله  الــذي  الــقــادم 
مجلس إدارة جديد وفقاً للنظام 

األساسي للجمعية.

وأعلن مجلس اإلدارة خالل 
المجلس  إطـــالق  عــن  اجتماعه 
رمضان  شهر  خــالل  الرمضاني، 
ــارك، بــــرئــــاســــة مـــعـــاـلــي  ــ ــ ــب ــ ــمــ ــ ــ ال
والــذي  خلفان،  ضاحي  الفريق 
يــأتــي تــحــت عــنــوان: اســتــشــراف 
مـــســـتـــقـــبـــل األبــــــنــــــاء ـفــــي ضــــوء 

االستعداد للخمسين.

ــهــــة أخــــــــــرى  وافـــــق  مـــــن جــ
الــمــجــتــمــعــون عـــلـى الــتــنــســيــق 
ــرع جــمــعــيــة  ــ ــتــــعــــاون بـــيـــن فـ ــ وال
ــداث وعــدد  توعية ورعــايــة األحــ
من الجامعات والكليات بهدف 
ــتــعــاون وتنفيذ  ال تــعــزيــز ســبــل 
مجموعة من البرامج واألنشطة 

المشتركة.

أعضاء  االجتماع  وقد حضر 
أمــيــن  وهـــــم:  اإلدارة،  مــجــلــس 
ــام الـــدكـــتـــور مــحــمــد  ــعــ ــ ــر ال ــسـ الـ
الصندوق  أمين  عــبــدهللا،  مــراد 
الــعــور،  محمد  منصور  الــدكــتــور 
رئيس اللجنة اإلعالمية الدكتور 
جـــاســـم خــلــيــل مــــيــــرزا، رئــيــس 
الدكتور  واالبــتــكــار  اإلبـــداع  لجنة 
رئيس  الــســويــدي،  علي  خليفة 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــ لـــجـــنـــة الـــبـــحـــوث وال
الجابري،  راشــد  سيف  الدكتور 
رئيسة اللجنة التربوية األستاذة 
رئيسة  الياسي،  عبدهللا  بدرية 
موزة  األستاذة  الثقافية  اللجنة 
ــم الــــشــــومــــي، الـــمـــشـــرفـــة  ــ ــال ســ
بالمنطقة  الجمعية  فـــرع  عــلــى 
عامر  هــيــام  األســتــاذة  الشرقية 
البرامج  الحمادي، رئيسة لجنة 
واألنشطة األستاذة مريم سالم 
كة  الشومي، رئيسة لجنة الشرا
الــمــجــتــمــعــيــة األســــتــــاذة مــريــم 

محمد األحمدي.
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األخــــبـــار

      جمعية توعية ورعاية األحداث
ــداد لــلــخــمــســيــن  ــ ــع ــ ــت ــ ــام االس ــعـ ــي بـ ــف ــت ــح ت
ــي بـــنـــاء األجـــيـــال ــر إنـــجـــازاتـــهـــا فـ ــذك ــت ــس وت

اليوم  نحضر  معاليه:  وأضـــاف 
لــخــمــســيــن عــــامــــاً أخـــــــرى مــن 
ــاء والــــــريــــــادة، يـــجـــب أن  ــطـ ــعـ الـ
بناء جيل  نركز من خاللها على 
مــثــقــف مــــدرك لــلــمــســؤولــيــات 
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه، ويــعــرف 
حقوقه وواجباته، كي يستطيع 
التي  المكانة  على  يحافظ   أن 
ــارات،  ــ وصــلــت إلــيــهــا دولــــة اإلمــ
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــط عــ ــقــ ــيــــس فــ ــ ل
الــمــنــطــقــة، بـــل عـــلـى مــســتــوى 

العالم.
محمد  الدكتور  قــال  جانبه  من 
مراد عبدهللا أمين السر العام: 
ــذي تــحــتــفــي فيه  ــ ـفــي الـــوقـــت ال
دولــة اإلمــارات بعام االستعداد 

ــيـــن، تـــعـــبـــر جــمــعــيــة  ــلـــخـــمـــسـ لـ
ــة األحـــــــداث عن  ــايــ تــوعــيــة ورعــ
بــالــغ فــخــرهــا بـــمـــرور 30 عــامــاً 
عــلــى تــأســيــســهــا، لــتــكــون جـــزءاً 
مــن بــنــاء األجـــيـــال الــتــي تصنع 
مجد اإلمارات، السيما أن رعاية 
الصغر  منذ  وتوجيههم  األبــنــاء 
ــم األهــــــداف الــتــي  ــان مـــن أهــ كــ
أن  معتبرة  الجمعية،  وضعتها 
االســتــثــمــار بــهــم هــو االســتــثــمــار 

الرابح على الدوام.
ــوم كــلــمــة  ــيــ ــ وأضــــــــاف: نـــوجـــه ال
ــأن يـــحـــدثـــوا  ــ ــ ألولـــــيـــــاء األمــــــــور ب
اإلمــارات،  إنجازات  أبناءهم عن 
ــة  ــدولـ ــذه الـ ــ ــيـــف تـــحـــولـــت هـ وكـ
ــي تـــقـــع وســـط  ــتــ ــ الـــصـــغـــيـــرة ال

للتطور  أيــقــونــة  إـلــى  الــصــحــراء، 
.. هــذه  ــتــنــمــيــة  والـــحـــضـــارة وال
ــذا  ــة لـــتـــعـــريـــفـــهـــم بــــــأن هـ ــرصــ فــ
ويستحق  الكثير  منحنا  الوطن 
الذي  األمــل  وأنهم   الكثير،  منا 
تـــعـــول عــلــيــه دولــــــة اإلمـــــــارات 
مكتسباتها  عــلــى  تــحــافــظ  كـــي 
الفكرية والثقافية واالقتصادية،  
وإنجازاتها الريادية واالستثنائية.

يــأتــي ذلـــك بــعــد إعــــالن صاحب 
زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  السمو 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
ــة  ــ دولـ ــي  ـفــ  2021 عــــــام  هللا« 
اإلمــــــــارات »عـــــام الــخــمــســيــن« 
وذلـــك احــتــفــاء بــالــذكــرى الـــ 50 

لتأسيس الدولة.

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 
األحداث إن دولة اإلمارات استطاعت أن تكون نموذجاً استثنائياً للدول المتطورة، 
فتمكنت مــن بــنــاء مــســيــرة حــافــلــة بــاإلنــجــازات خـــال 50 عــامــاً مــضــت، مــؤكــداً أن 
الطموحات التي رسمها  المؤسسون تحققت اليوم بفضل النهج الذي سارت عليه 

قيادتنا الرشيدة، والجهود التي بذلها أبناء اإلمارات األوفياء.
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تنظم  األحــــــداث  ورعـــايـــة  ــة  ــي ــوع ت جــمــعــيــة 

الــقــراءة تــقــرأ« احــتــفــاًء بشهر  ــي  ورشـــة »أســرت

تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية 
األحداث، وتزامناً مع شهر القراءة، نظمت الجمعية، اليوم األربعاء، ورشة افتراضية عبر 

منصة زوم، بعنوان “أسرتي تقرأ«.

الـــورشـــة تحدثت   وـفــي مــســتــهــل 
األســـتـــاذة بـــدريـــة الــيــاســي عضو 
تــوعــيــة  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
ورعــايــة األحــــداث رئــيــســة اللجنة 
ــرة الـــورشـــة، عن  ــديـ الــتــربــويــة ومـ
الــدور الــذي توليه دولــة اإلمــارات 
لــلــقــراءة، واهــتــمــامــهــا بــبــنــاء جيل 
ــلـــم، مـــشـــيـــرًة أن  ــتـــعـ مـــثـــقـــف ومـ
وأســاس  التنمية،  وقـــود  الــقــراءة 
ــارات، وعـــــادة مهمة  ــحـــضـ بــنــاء الـ
ــنــا منذ  ــنــائ ألب نــعــلــمــهــا  أن  يــجــب 
ــارت عليه  ــ ــا سـ ــذا مـ ــ الــصــغــر، وهـ
األحـــداث،  ورعــايــة  توعية  جمعية 

الكثير  تنظيم  على  عملت  حيث 
مـــن الـــمـــبـــادرات والــــــورش الــتــي 
ــراءة وتــحــفــز الــجــيــل  ــقـ ــالـ تــعــنــى بـ

الناشئ على تبنيها.
ــرة الــســيــد  ــ وقـــدمـــت الـــورشـــة أسـ
والتي  الــمــرزوقــي،  يــوســف حسن 
بثقافتها  المميزة  األســر  تعد من 
وســـيـــرتـــهـــا الـــمـــتـــوجـــة بــعــشــرات 
الجوائز والتكريمات واألوسمة في 
القراءة، مما أهلها لتقديم  مجال 
ورشــة “أســرتــي تــقــرأ” ضمن عدة 
ــا: أهــمــيــة الـــقـــراءة،  ــرزهـ مـــحـــاور، أبـ
دور األســـــرة ـفــي تــشــجــيــع األبــنــاء 

التي يمكن  النتائج  القراءة،  على 
تفتحها  الــتــي  ــاق  ــ واآلفـ تحقيقها 

القراءة.
وشـــهـــدت الـــورشـــة تــفــاعــالً كــبــيــراً 
وأبنائهم،  األمــور،  أولياء  قبل  من 
بتساؤالتهم  الجلسة  أثــروا  الذين 
ثنائهم  جــانــب  إلــى  ومقترحاتهم، 
الكبير على عقد الورشة بأسلوب 
أسرة  خــالل  من  ومختلف  جديد 
تستحق أن تكون نموذجاً تقتدي 

به األسر اإلماراتية.
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األخــــبـــار

توعية ورعاية األحداث
ــي  ــوال ــت ــى ال ــل ــة ع ــس ــام ــخ ــارك لــلــســنــة ال ــشـ تـ
ــاون  ــع ــت ــال ــروح اإليــجــابــيــة ب ــ ــ ــادرة ال ــ ــب ــ ــي م فـ
ــة لـــشـــرطـــة دبـــي ــ ــام ــ ــع ــ ــع الــــقــــيــــادة ال ــ مـ

المناطق  فــي  السلبية  الظواهر  إلــى خفض  الــعــام  هــذا  اإليجابية” تهدف  الـــروح  “مــبــادرة  
كهم في تنظيم الفعاليات والبرامج  السكنية خاصة لدى فئة الشباب، وذلك من خال إشرا
التي تنعكس على بناء شخصيتهم وتحسن من سلوكهم اإليجابي، مؤكداً أنه سيتم تنفيذ 

العديد من البرامج في المجال الرياضي والتوعوي والثقافي والتدريبي والتطوعي.

ــد شـــهـــيـــل  ــ ــ ــال ــ ــد خــ ــيــ ــمــ ــعــ ــ كـــــــــد ال أ
إلســـعـــاد  ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  مـــديـــر 
ــي شـــرطـــة دـبـــــي، أن  الــمــجــتــمــع فــ
المبادرة  مــن  المستفيدين  عــدد 
التي  اإليجابية”  “الــروح  الرياضية 
لشرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  تنظمها 
دبي في إطار مبادرة سمو الشيخ 
حــمــدان بــن محمد بــن راشـــد آل 
ــي عـــهـــد دـبـــــي، رئــيــس  مـــكـــتـــوم وـلــ
الــريــاضــي، “مــبــادرة  مجلس دـبــي 

ــن مـــحـــمـــد لـــلـــريـــاضـــة  ــ ــدان بـ ــ ــمـ ــ حـ
الــمــجــتــمــعــيــة”، بــلــغ مــنــذ إطـــالق 
المبادرة، 19 ألفاً و971 مستفيداً 
، حيث نظمت 49 برنامجاً رياضياً 
توعوية  محاضرة  و140  وصحياً 
في 9 مناطق على مستوى إمارة 
دـبــــي، رســـخـــت مـــن خــاللــهــا قيم 
كة والتنمية والتطوير وقيم  الشرا
التسامح والتعايش والحوار بين 
اآلخرين  واحترام  المجتمع،  أفراد 

وتــقــبــلــهــم مـــع نــبــذ كــافــة أشــكــال 
الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــف والــعــصــبــيــة 

والتمييز.

كــــد الــعــقــيــد علي  ومــــن جـــانـــبـــه، أ
خــلــفــان الــمــنــصــوري نــائــب مــديــر 
المجتمع،  إلسعاد  العامة  اإلدارة 
أن شرطة دبي حرصت على تنفيذ 
ــــول ســـعـــادة  ــلــــرأي حـ ــ اســـتـــطـــالع ل
»الــروح  المبادرة  مع  المتعاملين 
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اإليـــجـــابـــيـــة«، حــيــث بــلــغــت نسبة 
سعادة أفراد المجتمع من تنفيذ 
أن  إـلـى  مــشــيــراً   ،89% فعالياتها 
كبت أهداف التوجهات  المبادرة وا
االســتــراتــيــجــيــة لــلــقــيــادة الــرشــيــدة 
مـــن خــــالل تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة من 
المتنوعة  والمبادرات  الفعاليات 
بالتنسيق مع  إعــدادهــا  تــم  الــتــي 
وخدمت  االستراتيجيين  الشركاء 

مختلف مناطق إمارة دبي.

ومن جانبه صرح أمين السر العام 
األحــداث  ورعــايــة  توعية  لجمعية 
بأن  عبدهللا  مــراد  محمد  الدكتور 
األحـــداث  تــوعــيــة ورعــايــة  جمعية 
تشارك في مبادرة الروح اإليجابية 
ــتــوالــي  لــلــســنــة الــخــامــســة عــلــى ال
حــيــث أن هــدفــهــا األســـاســـي هو 
نشر الوعي التربوي والثقافي بين 
أفراد المجتمع وحماية األبناء من 
االنـــحـــراف والــجــريــمــة حــيــث تــأتــي 
حول  لتوعيتهم  المشاركات  هذه 
المخاطر المحيطة بهم مثمناً دور 

شــرطــة دبــــي ـفــي هــــذه الـــمـــبـــادرات 
المجتمعية .

الــــبــــرامــــج  رئــــيــــســــة  أشــــــــــــارت  و 
حمادة  ســارة  األستاذة  واألنشطة 
ــريــــصــــة عــلــى  ــة حــ ــيـ ــعـ ــمـ بـــــــأن الـــجـ
تــقــديــم الــعــديــد مــن الــمــحــاضــرات 
والمسابقات الثقافية التوعوية في 
لبث  بالخوانيج  القرآنية  الحديقة 
الوعي المجتمعي بطابع ترفيهي 
لــفــئــة الــشــبــاب وقـــدمـــت الــهــدايــا 
عددها  تــجــاوز  حيث  للمشاركين 
250 هــديــة عــلــى مـــدار شــهــر من 
الجمعية  وحــرصــت  الــمــشــاركــات، 
االجتماعي  التباعد  تطبيق  على 
بين أفراد المجتمع المشاركين في 
جميع الفعاليات التي أتت تزامناً 
الــدولــي للسعادة ومع  الــيــوم  مــع 
مبادرة » حق الليلة » كما شملت 
الــفــعــالــيــات األلــــعــــاب الــتــرفــيــهــيــه 
وعــــــــروض الــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة 
والــكــاراتــيــه والــبــاراتــايــكــوانــدو وتم 
تـــقـــديـــم الـــهـــدايـــا عــــلــى الــجــمــهــور 

بالخوانيج  القرآنية  الحديقه  وزوار 

والــحــضــور على  الجمهور  وأثــنــي   ،

جــهــود شــرطــة دبــــي وعـــلـى جــهــود 

األحـــداث  تــوعــيــة ورعــايــة  جمعية 

نشر  في  االستراتيجيين  والشركاء 

اإلماراتي  المجتمع  ألفــراد  الوقايه 

والــجــالــيــات الــمــقــيــمــة ـفــي الــدولــة 

وحمايتهم من االنحراف والجريمة 

كــــــدت الــســيــدة  ــن جــانــبــهــا أ ــ ، ومـ

فـــاطـــمـــة بـــوحـــجـــيـــر رئـــيـــس قــســم 

أن  عــلــى  المجتمعية  الــمــبــادرات 

مستمرة  والــمــبــادرات  الفعاليات 

ــتــوعــيــة  ويــــأـتـــي ذلـــــك ـفـــي إطـــــــار ال

وتعزيز الثقافة المجتمعية، مثنية 

على جهود جمعية توعية ورعاية 

األحـــــــــداث ودعـــمـــهـــا الـــالمـــحـــدود 

لـــفـــقـــرات الـــبـــرنـــامـــج االجــتــمــاعــي 

والتوعوي والتثقيفي.
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األخــــبـــار

تــكــــــــــــــــــــرم  ــم  ــي ــل ــع ــت وال ـــــة  ـــ ـــ الــتــربــيـــ وزارة 
ــة ورعــــــايــــــة األحـــــــــداث ــ ــي ــ ــوع ــ ــة ت ــيـ ــعـ ــمـ جـ

العام  بــاألمــيــن  ممثلة  األحــــداث  ورعــايــة  توعية  جمعية  والتعليم  التربية  وزارة  كــرمــت 
للجمعية الدكتور محمد مراد عبدهللا، نظراً لجهوده المبذولة خال عضويته في مجلس 
حماية الطفل في البيئة المدرسية ودوره الفعال في إعداد سياسة الطفل في المؤسسات 

التعليمية خال عام 2020.

جـــاء ذلـــك خـــالل االجــتــمــاع الــرابــع 
البيئة  في  الطفل  حماية  لمجلس 
ــيـــوم  ــقـــد الـ ــيــــة، الـــــــذي عـ الــــمــــدرســ
ــال  اإلثـــنـــيـــن، عـــبـــر خـــاصـــيـــة االتـــصـ
الـــمـــرـئــي، بــحــضــور مــعــالــي حسين 
التربية  ــر  وزيــ الــحــمــادي  إبــراهــيــم 

والتعليم في دولة اإلمارات.

وقال الدكتور محمد مراد عبدهللا: 
ــأن  ــ ــتـــكـــريـــم، وب فــــخــــورون بـــهـــذا الـ
نـــكـــون جــــــزءاً مـــن نـــجـــاح مــســيــرة 
عــمــومــاً،  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة 
البيئة  في  الطفل  حماية  ومجلس 
الخصوص،  وجــه  على  المدرسية 
هذا المجلس الذي استطاع خالل 
السياسات  يطور  أن  وجيزة  فترة 
ويتابع  الــطــفــل،  بحماية  الــخــاصــة 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ تــــنــــفــــيــــذهــــا ـفـــــــي الـ
تحقيق  وأن يسهم في  التعليمية، 

المجتمعية لهم، ودعم  المساندة 
ــج الـــخـــاصـــة بــحــمــايــتــهــم،  ــرامــ ــبــ ــ ال

السيما في البيئة المدرسية.

أن جمعية  الــدكــتــور محمد  كـــد  وأ
تعتبر  األحـــــــداث  ــايــــة  ورعــ تــوعــيــة 
نفسها جزءاً ال يتجزأ من منظومة 
ــارات،  اإلمـ فــي دولــة  الطفل  حماية 
ومــــن هــنــا كــــان لــهــا دور مــهــم في 
والتدريب  التطوير  خطط  اقــتــراح 
المهني للعاملين في المؤسسات 
الطفل،  حــمــايــة  حـــول  التعليمية 
الفعال في نشر  إلى دورهــا  إضافة 
الــوعــي الــقــانــونــي فــي هـــذا المجال 
بين كافة فئات وشرائح المجتمع، 
التربية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
والــتــعــلــيــم، ومـــن خـــالل مجموعة 

من المبادرات والبرامج المهمة.

ــاً عــــلــى اســـتـــمـــرار  ــ ــرصـ ــ وتـــــابـــــع: حـ

ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ـفــــي ظــل  ــلـ الـــعـــمـ
جـــائـــحـــة كــــورونــــا وفــــــرت جــمــعــيــة 
تــوعــيــة ورعـــايـــة األحــــــداث 1000 
ــارة  إمـ ـفـي  للطلبة  جــهــاز حــاســوبــي 
تحصيلهم  مــتــابــعــة  بـــهـــدف  دـبـــي 
وضع  فــي  ساهمت  كما  العلمي، 
الـــســـيـــاســـات الــــخــــاصــــة بــحــمــايــة 
الــطــفــل بــالــمــشــاركــة مـــع أعــضــاء 
ــتــابــع  مــجــلــس حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل ال
لوزارة التربية والتعليم،وساهمت 
مع أعضاء المجلس فى وضع رؤية 
للسنوات  مستقبلية  ومقترحات 

العشر القادمة فى هذا المجال.

وتوجه الدكتور محمد مراد عبدهللا 
لـــوزارة  واالمــتــنــان  الــشــكــر  بعظيم 
التربية والتعليم على هذا التكريم، 
مــؤكــداً أنــه يعد حــافــزاً جــديــداً على 

مواصلة مسيرة العطاء.
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 برعاية كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية 
بعنوان: »حق  زوم،  اإلثنين، ورشــة عبر منصة  اليوم  الجمعية،  االٔحـــداث، نظمت  ورعاية 
15 مارس من كل  الذي يصادف  االٕماراتي  الطفل  بيوم  احتفاء  باللعب«، وذلك  أطفالنا 

عام.

رئـــيـــســـالـــلـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، فــيــمــا 
حــضــرهــا عـــدد كــبــيــر مـــن مختلف 
منهم:  المجتمع،  وشــرأيــح  فــئــات 
أولياء أمور،  ومدرسون، وأصحاب 

اختصاص، وأطفال، وغيرهم.

ــريــــق ضـــاحـــي  ــفــ ــ ــاـلــي ال ــعـ  وقـــــــال مـ
خلفان: لالٔطفال في دولة االٕمارات 
دولتنا  فخصصت  خــاصــة،  مكانة 
ــم، ووضـــعـــت  ــهـ ــاً لـــالحـــتـــفـــاء بـ يــــومــ
الــقــوانــيــن الــتــي تــرعــى حــقــوقــهــم، 
وتصون حريتهم، ومن ذلك قانون 
قانونياً  نموذجاً  يعد  الــذي  وديمة 
فريداً يحمي كل طفل يقيم على 

أرض االٕمارات.

 وأضاف: اليوم هو فرصة لالحتفاء 
بـــأبـــنـــائـــنـــا، وتـــذكـــيـــرهـــم بــحــقــوقــهــم 
أن  التي يجب  والقيم  وواجباتهم، 

يتحلوا بها، والمكانة التي يحظون 
.. سعدنا  بها في رحاب هذا الوطن 
ــور في  ــ االٔم أولــيــاء  الــيــوم بمشاركة 
الجمعية،  نظمتها  الــتــي  الــورشــة 
عدد  هو حضور  كثر  أ أسعدنا  وما 
ــنــائــنــا، مــمــا يـــدل على  كــبــيــر مــن أب
وعيهم واهتمامهم وحرصهم على 

كبة أنشطتنا كافة. موا

 وتـــنـــاولـــت الـــورشـــة حـــق االٔطـــفـــال 
ــعـــب، وشــــرحــــت الــمــفــاهــيــم  ــلـ ــالـ بـ
كدت  أ المرتبطة بهذا الحق، حيث 
االٔستاذة موزة الشومي أن اللعب 
مصطلح ال يقصد به فقط اللعب 
بالدمى، بل إطالق العنان لالٔطفال 
ــن أجــــــل مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــم  مــ
أهمية  أن  إلــى  مشيرة  وهواياتهم، 
الـــلـــعـــب تــــبــــدأ مـــنـــذ الـــــــــوالدة وـفــي 

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

 وتـــطـــرقـــت الـــشـــومـــي ـفــي الـــورشـــة 
أولتها  الــتــي  الــخــاصــة  العناية  اـٕلــى 
دولـــــــة االٕمــــــــــــارات لـــلـــطـــفـــل، واـٕلــــى 
الٔصــحــاب  بالنسبة  اللعب  أهــمــيــة 
الهمم، االٔمر الذي يساعدهم على 
مع  والتكيف  بالمجتمع  االندماج 
أقرانهم وتنمية مواهبهم، موضحة 
منهجاً  أصــبــح  باللعب  التعلم  أن 
ــدرس ـفــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاهــج  ــ يـ

العالمية.

من  كبيراً  تفاعالً  الــورشــة   ولقيت 
الذين  االٔمور واالٔطفال  أولياء  قبل 
تــوجــهــوا بــفــائــق الــشــكــر والــتــقــديــر 
االٔحـــداث  ورعــايــة  توعية  لجمعية 

على تنظيم هذه الورشة.

احتفاء بـيوم الطفل اإلماراتي 
تعقد  األحــــــداث  ورعـــايـــة  ــة  ــي ــوع ت  جــمــعــيــة 
ــا بــالــلــعــب« ــن ــال ــف ــق أط ــ ورشـــــة بـــعـــنـــوان “ح
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موضوع العدد

جمعيـــــــــــة توعيــــــــــة ورعايـــــــة األحــداث - الفجيرة 

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

ــلـــفـــان تـــمـــيـــم رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــاـلــي الـــفـــريـــق ضــــاحــــي خـ تـــحـــت رعــــايــــة مـــعـ
ــرع الـــجـــمـــعـــيـــة بـــالـــفـــجـــيـــرة ،  ــ ــ ــيــــة ورعــــــايــــــة األحـــــــــــــداث  ،  نــــظــــم فـ جـــمـــعـــيـــة تــــوعــ
ــة عـــبـــر مــنــصــة زوم،  ــيـ ــراضـ ــتـ ــان، ورشــــــة افـ ــكــ ــورفــ ــع مــســتــشــفــى خــ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
بــعــنــوان “اآلثــــــار الــمــتــرتــبــة عــلــى األبـــنـــاء مـــن اســـتـــخـــدام األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة”.
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أدار الــورشــة األســتــاذة هــيــام عامر 
إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو  الــــحــــمــــادي 
ــداث،  األحــ ورعـــايـــة  تــوعــيــة  جمعية 
فــيــمــا قـــدمـــهـــا، كـــل مــــن: أخــصــائــي 
العيون الدكتور أسامة سيد أحمد، 
واألخصائية النفسية الدكتورة هبة 

الطيب.

الحمادي:  هيام   األســتــاذة  وقالت 
بعد أن أصــبــح اســتــخــدام األجــهــزة 
اإللــكــتــرونــيــة واقــعــاً يعيشه األبــنــاء 
يــومــيــاً، كــان البــد مــن معرفة اآلثــار 
أن  يمكن  الــتــي  والبعيدة  القريبة 
تترتب على هذه الممارسات، سواء 
كانت آثــاراً صحية أم نفسية، ومن 
هــنــا رأت جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعــايــة 
األحــداث ضــرورة تخصيص ورشة 
بالتعاون  اآلثــار،  للحديث عن هذه 
ــن األخـــصـــائـــيـــيـــن فــي  ــع نــخــبــة مــ مــ
في  مستشفى خورفكان، خصوصاً 
ظل أزمة كورونا التي غيرت الكثير 
اليومية،  حياتنا  في  المعادالت  من 
ــذي  ــن بــعــد الـ ومـــنـــهـــا، الــتــعــلــيــم عـ
األطــفــال لألجهزة  زاد مــن مــالزمــة 

الـــحـــاســـوبـــيـــة، وجــعــلــهــم يــقــضــون 
ساعات أطول على اإلنترنت بعيداً 

عن رقابة األهل.

ــة  الـــعـــديـــد مــن  ــ ــورشـ ــ وتـــنـــاولـــت الـ
بين  حملت  التي  المهمة  المحاور 
لألطفال  والنصح  الــفــائــدة  طياتها 
وأولياء األمور، حيث ناقشت تأثير 
العينين،  على  الحاسوبية  األجهزة 
واآلثـــــار الــصــحــيــة والــنــفــســيــة الــتــي 
األهــــل  عــــن دور  ــالً  ــضـ فـ تــســبــبــهــا، 
ـفــي مــتــابــعــة األبــــنــــاء، وتــوجــيــهــهــم، 
ورعــايــتــهــم، وضــــرورة مـــلء أوقـــات 
فــراغــهــم بــاألنــشــطــة والــفــعــالــيــات 

المفيدة.

ــال أخــصــاـئـي الــعــيــون الــدكــتــور  ــ وقـ
أســامــة ســيــد أحــمــد: إن الــجــلــوس 
ــزة  ــهــ ــة أمـــــــام األجــ ــلـ ــويـ ــتــــرات طـ ــفــ ــ ل
كبيراً  إجـــهـــاداً  يسبب  اإللــكــتــرونــيــة 
التركيز  على  يترتب  وقد  للعينين، 
مصحوباً  للعين  جــفــاف  الــشــديــد 
أبناءنا  ننصح  هنا  ومــن  بــالــحــرقــة، 
ونــنــصــح أنــفــســنــا جــمــيــعــاً بــضــرورة 
ــرات  ــتــ ــى إعـــــطـــــاء فــ ــلــ الـــــحـــــرص عــ

ــة  ــعـ ــن أشـ ــ ــيـــن مــ ــعـ ــلـ اســـــتـــــراحـــــة لـ
دقائق   10 لمدة  وذلــك  الكمبيوتر 
ــاق  كــل ســاعــة، مــا يقلل مــن اإلرهـ

والتعب.

كـــــــدت األخـــصـــائـــيـــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا أ
أن  الطيب  هبة  الدكتورة  النفسية 
االستخدام الطويل للحاسوب من 
قــبــل األطـــفـــال يــفــقــدهــم الــتــواصــل 
مع أهلهم ومجتمعهم، كما يؤدي 
نتيجة  لــبــراءتــه  الطفل  فــقــدان  إلــى 
التي يشاهدها  تقليد الشخصيات 
خــصــوصــاً  فــي األلــعــاب اإللكترونية 
أن  يجب  لــذا  الكرتونية،  األفـــالم  أو 
نجعل أبناءنا في مأمن عن كل هذه 
اآلثـــار واألضــــرار الــتــي تــؤثــر بشكل 

مباشر على نفسية الطفل.

وشهدت الجلسة تفاعالً كبيراً من 
قبل الحضور، الذين طرحوا العديد 
من التساؤالت، عن الحد األقصى 
يقضيها  أن  يمكن  التي  للساعات 
وعالقة  حواسيبهم،  على  األطــفــال 
األجهزة اإللكترونية بأمراض التوحد 

وغيرها من األمراض األخرى.
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تحقيق

أثــر أزمــة كورونــا علــى التعليــم 
اإلمــارات دولـــــة  فــي  الجامعــي 

إعداد الطالبات :

آالء موفق محمد سعيد   مريم سعيد الخاطري   عائشة الغفلي  

جامعة عجمان - كلیة اإلعام
تحت إشراف الدكتور : جاسم خلیل میرزا

يمثل اآلن الوضع الحالي لجميع الطلبة فرصة التعلم عن البعد فهناك من الطاب من 
الجامعات و ال  يريدون مواصلة تعليمهم عبر  آخــرون  الفرصة وهناك  قد ال يمانع هذه 
يميلون للتعلم عن بعد و هنا في تحقيقنا الصحفي سوف نقوم بمناقشة عدة طالبات عبر 
سؤالهم عن ازمتهم في ظل أزمة كورونا ونرى باالستطاع ما هي الصعاب او التسهيات 

التي قد تواجههم .
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آيـــة مــن جامعـــــــــــة  الطالبــــــة 
عجمان

مــع  مقابلــة  بعمــل  قامــت  االء 
الطالبــة آيــه مــن جامعــة عجمان 
واجهــت  هــل  لهــا  ســؤالها  وكان 
اي مــن الصعوبــات خــالل ازمــة 
كورونــا بتجديــد الرســوم الماليــة 
كان  ايــة  فأجبتهــا  للجامعــة 
الصعوبــة بســبب  بعــض  هنــاك 
تقليــل  و  الرواتــب  انخفــاض 
العمــل مــع عــدم خفــض  وقــت 
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 
الدخــول  قــد يصعــب  او  الوقــت 
اليه بســبب عطل فني او ضغط 
مــن الطــالب فكانــت االجابــة عند 
وجــود االمتحــان يســبب كثافــة و 
ضغط على الموقع بسبب كثافة 

الطالب فيتم تعليق الموقع. 
عملــت مقابلة حول موضوع 
أزمــة  بعــد  و  أثنــاء  التعليــم 
كورونــا بشــكل عــام وقامــت 
مــن  راشــد  نــورة  الطالبــة 
بمناقشــة  االمــارات  جامعــة 

حول ذلك .  
هــل يمكــن مواصلــة الدراســة في 
أن  شــعوري  حيــن  إـلـى  المنــزل 
الوضــع أصبــح آمنــاً و قالــت نورة 
هــذا االمــر يعود إـلـى 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 
حتــى  لطلبتهــا  واالنســب  االمــن 
يتأكدون بأن الوضح أصبح آمناً. 
اإلجــراءات  عــن   تحدثــت  ايضــاً 
التــي ينبغــي  والتدابيــر الوقائيــة 
عـلـى مؤسســات التعليــم العاـلـي 
وزارة  ألزمــت  كمــا  بهـــا  االلتــزام 
الصحة و المؤسسات التعليمية 
اإلجراءات:-قيــاس  هــذه  بإتبــاع 
حــرارة كل مــن يدخــل إـلـى الحــرم 
الجامعــي مــن الكادر التدريســي 
وغيرهــــــــم.  والطلبــــــــــة  واإلداري 
المتعلقــة  باإلرشــادات  االلتــزام 
بحســب  الجســـــــدي،  بالتباعــــــــدـ 
توصيـــــــــــات الجهـــــــــــات الصحيــــــة 
المعنيـــــــــــــة، وتقليـــــــــــل الطاقـــــــــــــة 
ـفـي  الطلبــة  ألعــداد  االســتيعابية 
مــن  الحــد  الدراســية،  القاعــات 
التجمعات وإلغاء كافة األنشــطة 
الجماعيـــــــــــــة مثـــــــــل االحتفــــــاالت 

والفعاليات الرياضية.
باإلضافة على ذلك فعالية التعلم 
ايضاً  كورونا  فتره  اثناء  بعد  عن 
افضل  من  بعد  عن  التعلم  هو 
و  للطالب  آمنه  لدراسة  الحلول 
التوقعــــــــــات  من  افضل  نتائجه 
مع  الطالب  تفاعـــــــل  حيث  من 
بالخطة  والتزامهم  المحـــاضرات 

الدراسية.
الطالبة  أنـــــــا  مقابله  عملت 
عائشة الغفلــــي من جامعـه 
موضــــــــــــــــوع  حـــول  عجمـــــــان 
كورونا  ازمــــــــة  أثناء  التعليم 
و قامــــت صديقتي  الطالــــــبة 
جامعـــــــة  من  راشـــــــد  مريــــم 
حول  بالمناقشة  الشارقة 

ذلك الموضوع . 
اســتيعابك  مــدى  اختلــف  هــل 

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

المستخدم .

الخاتمة:

أن  تذكـــــــر  يجب  الختــــــــــام  وفي 
البعد تحتاج  التعلم عن  وسيلة 
مدى  ضمان  ليتم  لمقومات 
فاعليتهــــــــــــا ولنجاحــــــــها ويجــــــب 
وجــــــود أفضـــل االستراتيجيـــــــــات 
واألساليب التقنية التي يفضلها 
الطالب و يجب عليهم بالمقابل 
االلتزام بجميع الضوابط و اآلليات 
فهذه  تعليمهم  يتطلبها  التي 
قادرين  األفراد  تجعل  التجارب 
بمسؤوليــــــــة  اإلحســـــــــاس  على 
التعليمية. الحصص  وأهمية 
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األســرة 2021

بعيداً عن خاف علماء االجتماع في تعريف األسرة تبعاً الختاف 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.

بقلم : عبدالله محمد األنصاري
مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة-مركز إرادة.

اسس تربوية

نــقــولــهــا وبـــصـــدق لــســنــا ضد 
المعرفية  الــثــورة  أو  االنــفــتــاح 
ــة  ــ ــ ــادي ــ ــصــ ــ ــ ــت ــ والـــــــطـــــــفـــــــرة االقــ
والتعايش مع الشعوب التي 
اخــتــارت أرض األمــن واألمــان 

لــتــقــيــم فــيــهــا وتــنــســجــم مــع 
الوقت  وـفـي  ولكننا  نسيجها، 
نفسه ندعو أنفسنا وأصحاب 
يتخلوا  ال  أن  الــطــيــبــة  األرض 
عن هويتهم التي تكونت على 

الــديــن  قــوامــهــا  متينة  أســـس 
والــعــادات  السمح،  الوسطي 
والــتــقــالــيــد األصــيــلــة، والــهــويــة 
للفرد  تضمن  الــتــي  الــوطــنــيــة 

تميزه وتمايزه.
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المسؤولية  أن  اعتقادي  وفــي 
الكبرى تقع على عاتق األسرة، 
وتتلخص تلك المسؤولية في 
أحسنت  لــو  منظومات  ثــالث 
ــــل مـــعـــهـــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ األســـــــــــــرة الـ
ــاً مــن  ــحـ ــالـ لــحــقــقــت قـــــــدراً صـ
التوازن العام يضمن ألفرادها 
االســـتـــقـــرار األســــــري ـفــي ظل 
كــل الــمــتــغــيــرات والــتــحــديــات 
المقدار من  والمعوقات. هذا 
ــوازن يــزيــد ويــنــقــص تبعاً  ــتـ الـ
التعامل  في  واالبـــداع  لالبتكار 

مع المنظومات الثالثةاآلتية.
أوالً: منظومة القيم

بــأنــهــا  نــعــرفــهــا  أن  ويــمــكــنــنــا 
)المعايير واألسس المتعارف 
واحـــد،  مجتمع  ضــمــن  عليها 
ــي الـــتـــي تـــحـــدد الــســلــوك  وهــ
ــول والــــــمــــــرفــــــوض،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
ويـــتـــم مـــن خــاللــهــا الــســيــطــرة 
عــلــى الــســلــوكــيــات والــمــيــول 

واألهداف(
وهذه القيم يشترط أن تكون 

يسهل  ــددة،  ــحــ مــ مــخــتــصــرة، 
فهمها، مثيرة للشغف، تشعر 
أفـــراد  إـلــى  نقلتها  إذا  بــالــفــخــر 
أســرتــك. وـفـي اعــتــقــادي ومن 
خالل تتبع المصادر الشرعية 
والـــــــمـــــــوروث اإلمـــــــاراـتــــــي مــن 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد األصــيــلــة 
فيمكننا أن نجمل هذه القيم 

في أربعة أمور:
الــهــيــئــة  وهـــــي  األخــــــــاق:   -1
الــراســخــة فــي الــنــفــس، والــتــي 
تصدر عنها األقــوال واألفعال 
المحمودة شرعاً وعرفاً وعقالً. 
عفوي  بشكل  تــصــدر  والــتــي 
دون الحاجة للتروي والتفكير.

بالعقل  والـــمـــراد  الــعــقــل:   -2
ــقـــدرات الــعــقــلــيــة وهــي  هــنــا الـ
أو  الــــــــــقــــــــــرارات  مــــجــــمــــوعــــة 
التي  الــمــلــكــات  أو  الــمــهــارات 
اإلنسان ســواًء كانت  يمتلكها 

فطريه أو مكتسبه.
3- الصحة: هي الحالة العامة 
من  والخلو  والعقل  للجسم 

أي أمراض جسدية أو نفسية 
اجتماعية بحيث يستطيع  أو 
الفرد التكيف مع البيئة التي 

تحيط به.
4- المال: معرفة الفرد لدخل 
الحياتية  والــضــرورات  األســرة 
ــن الـــحـــاجـــيـــات  ــيــ ــ والــــــفــــــرق ب
بالمال  يــراد  كما  والكماليات، 
كتساب  أيــضــا مـــهـــارات ا هــنــا 

المال وكيفية إنفاقه. 
ثانياً: منظومة السلوكيات 

ــهــا  ــأن ب ــا  نـــعـــرفـــهـ أن  ويـــمـــكـــن 
)األقوال واألفعال التي تصدر 
القيم  بناء على  اإلنــســان  مــن 
ــتـــي يــحــمــلــهــا، واألصــــــل أن  الـ
أو غير واع  تكون بشكل واع 

طوعي أو غير طوعي(.
هــــذه  تـــــعـــــزز  أن  ــرط  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــقـــيـــم األربـــــع 
الصحة-  الــعــقــل-  )األخـــــالق- 
ــال(. مـــن خــــالل تــكــرارهــا  ــمــ ــ ال
ــن مـــكـــون  ــ لـــتـــصـــبـــح جـــــــــزءاً مـ
أن نضيف  بد  وال  الشخصية. 
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اسس تربوية

هنا عنصر االبتكار واإلبداع في 
في  غرسها  وأساليب  وســائــل 
أفراد األسرة وأن نتذكر أننا في 

العام 2021.
ثالثاً: منظومة القوانين

بــالــقــوانــيــن هنا  والـــمـــقـــصـــود 
سلوك  تنظم  التي  )الــقــواعــد 
تنظيماً  المجتمع  فــي  ــراد  األفــ
يعاقب  يخالف  فمن  مــلــزمــاً، 
كي يحترم القانون ومن يلتزم 

يثاب كي يتعزز السلوك(.
المقررة  القوانين  أريد هنا  وال 
من قبل الجهات الحكومية مع 
األســر،  تساعد  فهي  أهميتها 
األسرة  قوانين  هنا  المراد  بل 
المحافظة  ــدور  بــ تــقــوم  الــتــي 
عــــلــى الـــســـلـــوكـــيـــات وتــضــمــن 
بشكل  وحصولها  استمرارها 
الوسائل  تنوعت  وإن  متكرر 
ال  أن  والمطلوب  واألساليب. 
العقاب،  القانون على  يقتصر 
بل يشمل العقاب المناسب 
ــي حـــــال مــخــالــفــة الــســلــوك  فــ
ــثـــواب الــمــنــاســب ـفـي حــال  والـ
الفرد للسلوك. وأرى  موافقة 
بــمــكــان أن  ــن األهـــمـــيـــة  أن مـ
والـــعـــقـــاب  الــــثــــواب  أن  نــنــبــه 
يشترط فيهما أن يتناسبا مع 
أهميته  ودرجـــة  السلوك  نــوع 

ومقدار االستجابة له.
ــاء  ــنــ ــ األب ــة  ــيـ ــربـ تـ ــاولــــة  مــــحــ إن 
مــن  مـــنـــظـــومـــة  وجـــــــود  دون 
الــقــيــم الــصــحــيــحــة ومــنــظــومــة 
مـــن الــســلــوكــيــات الــتــي تــعــزز 
ــذه الـــقـــيـــم ومـــنـــظـــومـــة مــن  ــ هـ
احترام  تضمن  التي  القوانين 
واستمرارها  السلوكيات  هذه 
القيم  هــذه  ثبات  دون  يحول 
وقد يؤدي لألسف الستبدالها 

ــنـــاســـب  تـ ال  دخــــيــــلــــة  ــيــــم  ــقــ ــ ب
وبــالــتــالــي ستتبع  مــجــتــمــعــنــا، 
هذه القيم سلوكيات تعززها، 
السلوكيات  هــذه  وستخضع 
البديلة لقوانينها الخاصة ثواباً 
وعــقــابــاً، قــوانــيــن لــيــســت من 
صنع األســرة بل هي صنيعة 
أن  استطاعت  الــتــي  الثقافة 
ــدر قــيــمــهــا وســلــوكــيــاتــهــا  تـــصـ
وأساليب  بوسائل  وتفرضها 
أبهرت أبناءنا وبناتنا، وأخشى 

أن أقول أبهرتنا كذلك.
الحلول المقترحة

ــرح  ـفــي هــــذا الـــمـــقـــال أن  ــتــ أقــ
تــقــوم األســــرة بــتــحــديــد القيم 
األســاســيــة ـفـي تــربــيــة أبــنــائــهــا، 
تــلــك  ــون  ــ ــكـ ــ تـ أن  بـــــــأس  وال 
القيم هي )األخــالق- العقل- 
ــال( أو غــيــرهــا  ــمــ ــ ال الـــصـــحـــة- 
ــة الـــتـــي  ــلــ ــيــ ــن الـــقـــيـــم األصــ ــ مـ
وتبناها  حضارتنا  عليه  قامت 
شــيــوخــنــا وآبــــاؤنــــا وأمــهــاتــنــا. 
وتــضــع  األســــــرة  تــجــلــس  وأن 
تتضمن  محكمة  عمل  خطة 
ــن الـــســـلـــوكـــيـــات  ــ ســـلـــســـلـــة مـ
ال  وأن  القيم  تلك  تعزز  التي 
تغفل عنصر اإلبــداع واالبتكار 
تــتــجــنــب  وأن  والــــتــــشــــويــــق 
التي قد  الوسائل واألساليب 
تــكــون مــنــاســبــة ـفــي الــمــاضــي 
ــد تــخــطــاهــا.  ــزمــــن قــ ــ ولـــكـــن ال
فــي  كـــــــان  وإن  ــا  ــنــ هــ وأخـــــتـــــم 
الـــكـــالم تـــكـــرار بـــضـــرورة وضــع 
التي  والتشريعات  القوانين 
ــراد األســـرة  ــ ــتـــزام أفـ تــضــمــن الـ
لكل  الموضوعة  بالسلوكيات 
ــذ بــاالعــتــبــار  ــ قـــيـــمـــة، مــــع األخــ
الــقــوانــيــن  تــلــك  تــتــضــمــن  أن 
الــعــقــاب الــمــنــاســب والــثــواب  

المناسب.
مثال توضيحي

 أسرة بو محمد تخطط للسفر 
ــود  ــ ــيــــف. بـــــــدون وجـ ــي الــــصــ ـفــ
الرحلة  فــإن  القيم  لمنظومة 
أســاســهــا الــتــرفــيــه والــتــرويــح 
عن النفس وتغير نمط الحياة 
جديدة.  ثقافة  على  والتعرف 
ولكنها  مطلوبة  األمـــور  وهــذه 
تــتــضــمــن بـــعـــض الـــمـــخـــاطـــر، 
ـــلــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  مـــنـــهـــا عـ
األبــنــاء على سلوكيات  اطــالع 
ال تناسب مع قيم مجتمعنا. 
القيم  كما أن غياب منظومة 
ــاً  ــزيـ ــركـ يـــجـــعـــل الـــتـــخـــطـــيـــط مـ
مقتصراً على األب واألم فقط.
أمــا لــو كــانــت أســـرة بــو محمد 
األربــع  القيم  منظومة  تتبنى 
الصحة-  الــعــقــل-  )األخـــــالق- 
ــال( فــســتــضــع قــبــل بــدء  ــمــ ــ ال
التخطيط  مرحلة  وفــي  الرحلة 
مــجــمــوعــة مـــن الــســلــوكــيــات 
ــع جــمــيــع أفــــراد  بــالــتــعــاون مـ
المثال:  سبيل  على  ــرة،  األســ
ــيـــمـــة األخــــــالق  )لــــــو كــــانــــت قـ
حـــــاضـــــرة فـــســـتـــضـــع األســــــرة 
سلوكيات تعززها أثناء السفر 
كــالــمــحــافــظــة عــلــى الــصــلــوات 
ــعــــض أفـــــرادهـــــا  وتـــكـــلـــيـــف بــ
بـــمـــســـؤولـــيـــة تـــحـــديـــد الــقــبــلــة 
الذكية  التطبيقات  بــواســطــة 
ــراقــــب ســـلـــوك أبــنــائــهــا في  وتــ
أو  المناسبة  المالبس  اختيار 
للبنات،  بالنسبة  المحتشمة 
بــاإلضــافــة إلــى مــراقــبــة سلوك 
ــع اآلخـــــريـــــن ومـــع  ــ األبـــــنـــــاء مـ
الــمــكــان مـــن حــيــث الــنــظــافــة 
ــو كـــانـــت قيمة  ــ ــامـــة(. )ولـ الـــعـ
الــــعــــقــــل حـــــاضـــــرة فــســتــضــع 
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األسرة سلوكيات تعززها أثناء 
الــرحــلــة، كـــزيـــارة الــمــتــاحــف أو 
أو  البلد،  ثقافة  على  التعرف 
ثقافية  لمسابقات  التخطيط 
تطوير  أو  الفندق،  في  وأسئلة 
ــتــــي يــحــتــاجــهــا  ــ الــــمــــهــــارات ال
حال  في  المستقبل  في  األبناء 
ــفـــر كــحــجــز  رغـــبـــتـــهـــم ـفـــي الـــسـ
ــراءات  اإلجـ وتخليص  كر  التذا
)ولــو  ذهنية(.  مــهــارات  فكلها 
كانت قيمة الصحة حاضرة في 
السلوكيات  لوضعت  السفر 
الــمــنــاســبــة لــهــا كــاخــتــيــار نــوع 
ــافـــظـــة عــلــى  الـــطـــعـــام والـــمـــحـ
تعزيز  أو  الفندق  في  الرياضة 
ثــقــافــة الــمــشــي(. )ولـــو كانت 
لقامت  حــاضــرة  الــمــال  قيمة 
ــنــائــهــا في  األســــــرة بــــإشــــراك أب
كــر والــبــحــث على  حــجــز الــتــذا
مــن خالل  المناسبة  األســعــار 
والحجز  الــذكــيــة،  التطبيقات 
كر المالهي  للمنتجعات أو تذا

ــر الـــشـــبـــكـــة الــعــنــكــبــوتــيــة  ــبـ عـ
ــول عــــــلــــى أفــــضــــل  ــ ــصـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الــــــعــــــروض وعـــــــــدم الـــحـــاجـــة 
لـــلـــوقـــوف لـــســـاعـــات طــويــلــة 
ــراف بكافة  ــ والــبــعــد عــن اإلسـ

وجوهه(.
هذه السلوكيات المذكورة ما 
هي إال أمثلة لتوضيح الفكرة 
والــــمــــجــــال واســـــــع لـــالبـــتـــكـــار 
واإلبـــــــداع مـــع مـــراعـــاة عنصر 
ــع الــمــهــام  ــ ــوزي ــ الـــتـــشـــويـــق، وت
عـــلـى أفــــــراد األســـــــرة، واألخــــذ 
ـفــي االعـــتـــبـــار دراســـــة الــبــدائــل 
وتعزيز الثقة بالنفس وتحمل 
تفعيل  ننَس  وال  المسؤولية. 
مــنــظــومــة الــقــوانــيــن بــتــحــديــد 
الــعــقــوبــة الــمــنــاســبــة ـفــي حــال 
تكون  وأن  الخطأ  فــي  الــوقــوع 
من  وخالية  مناسبة  العقوبة 
القسوة الجسدية أو النفسية 
ــبـــب الـــعـــقـــوبـــة.  ــيــــان سـ ــ مــــع ب
حال  في  المثال  سبيل  فعلى 

رمي شيء من المخلفات، قد 
تكون العقوبة تصحيح الخطأ 
ــع الــمــخــلــفــات  ــ ــالل رفـ ــ مــــن خـ
الصحيح  مكانها  في  ووضعها 
مع بيان أسباب العقوبة. وأن 
ال نَغفل عن منظومة الثواب 
بشكل  بالسلوك  القيام  عند 
ال، وقد يكون الثواب على  فعَّ
ــاء أو ثـــواب  ــنـ ــدح وثـ شــكــل مــ
مادي بشرط أن يتناسب مع 

الفعل.
وما على القائمين على األسرة 
المنظومات  هـــذه  تفعيل  إال 
الـــثـــالث ـفــي الــحــل والــتــرحــال، 
ــيـــاراتـــهـــم، في  ـفــي بــيــوتــهــم وسـ
أسرتهم  أفـــراد  مــع  تواصلهم 
عـــــبـــــر وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
المختلفة، مع ضرورة االبتكار 
واإلبداع والتشويق، وأن نتذكر 

جميعاً أننا في العام 2021.
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إدارة املخاطر املؤسسية

مــن األهمية لــكل مؤسســه أن تقوم بــإدارة مخاطرهــا وذلك لضامن 

تحقيق أهدافها االســرتاتيجية ،فهي تعترب اسرتاتيجيه استباقيه للحد 

من آثــار هذه املخاطر عىل املؤسســة وأصحاب العالقــة أو املعنيني 

وتحقق قيمة ما وتحسن من األداء وتشجع عىل اإلبداع.

بأقالمهم

لتطبيق  المؤسسات  وتسعى 
العالمية  الــمــمــارســات  أفــضــل 
ــا  ــهــ ــنــ ومــ مـــــخـــــاطـــــرهـــــا  إلدارة 
    ISO ــة  ــ ـــ ــادي ـــ اإلرشــ الــــمــــواصــــفــــة 
بنظام  الخاصة   31000/2018
على  لــلــتــعــرف  الــمــخــاطــر  إدارة 
،وكما  معها  والتعامل  المخاطر 
التفكير  أنه تم إضافة مصطلح 
المبني على المخاطر في أنظمة 
ــه مـــؤثـــره  ــافــ ــي إضــ ــ الــــجــــودة وهـ
متكاملة  منظمه  منهجيه  فهي 
لــتــشــمــل جــمــيــع الـــمـــخـــاطـــر فــي 

عمليات نظام الجودة.

ــورة هـــــي حـــــــدث غــيــر  ــطــ ــخــ ــ ــال فــ
ــه  ــنـــد حـــدوثـ ــكــــن عـ ــ مــحــتــمــل ول
يترتب عليه أثر واضــح فإما أن 
إيجابيا )فرصة(  األثر  يكون هذا 
ــر هو  ــاألثـ أو ســلــبــيــا )تـــهـــديـــد( فـ
انحراف عما هو متوقع فيجب 
وفق  تــديــره  أن  المؤسسة  على 

وإضــافــة  لخلق  المنظومة  هــذه 
قـــيـــمـــة حـــيـــث تـــعـــتـــبـــر جـــــــــزءاً ال 
المؤسسة  عمليات  مــن  يتجزأ 
ــاذ  ــخـ وجــــــــــزءاً مــــن مـــنـــظـــومـــة اتـ
ممنهجة  عــمــلــيــة  وهــــي  الـــقـــرار 
وتتم وفق إطار زمني وتتوافق 
وطبيعتها  المؤسسة  بيئة  مــع 
ــة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات  ــ ــ ــاب ــ ــجــ ــ ــ ــت ــ واالســ
ــة لـــدعـــم عــمــلــيــة  ــراريــ ــمــ ــتــ واالســ

التحسين المستمر.

ــة  ــســ ــؤســ ــمــ ــ فــــيــــجــــب عــــــلــــى ال
ــي عـــيـــن اعــتــبــارهــا  تـــأخـــذ فــ أن 
ــار عــمــل إلدارة  ــداد إطــ ــ عــنــد إعـ
ــاءة وفــعــالــيــة  ــفـ ــكـ مـــخـــاطـــرهـــا بـ

العناصر اآلتية:

• دمج إدارة المخاطر في جميع 
أنشطتها. 

والشمولية  الــواضــح  الهيكل   •
وثابتة  إيجابية  نتائج  لتحقيق 

وقابلة للمقارنة .

ــمــــخــــصــــص  ــ ال ــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ  •
ــار  ــ ــمـــن إطـ ــتـــضـ لـــلـــمـــؤســـســـة ويـ
البيئة  وفــق  والعمليات  العمل 

الداخلية والخارجية.

إشــراك  خــالل  مــن  الشمولية   •
إدارة  ـفــــي  الـــمـــعـــنـــيـــة  ــهــــات  ــــجــ ال
ــا وتـــوفـــيـــر الــمــعــرفــة  مـــخـــاطـــرهـ

والمعلومات .

• الــحــيــويــة والــتــحــديــث الــدائــم 
تــنــشــأ  الــــمــــخــــاطــــر  إن  حــــيــــث 
وتــخــتــفــي وتــتــغــيــر وفــــق تغير 
ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة  ــلـ الــبــيــئــة الـــداخـ
فـــال بـــد لــلــمــؤســســة أن تــتــوقــع 
هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات وتــكــتــشــفــهــا 
مالئمة  بطريقة  لها  وتستجيب 

وفي الوقت المناسب.

السابقة  الــمــعــلــومــات  تــوفــيــر   •
والحالية والمتوقعة والتأكد من 

الرائد / راشد سعيد األشخري 
مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي 

إدارة الشرطة المجتمعية
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دقتها ووضوحها .

والثقافية  البشرية  الــعــوامــل   •
حــيــث يــؤثــر الــســلــوك الــبــشــري 
جــوانــب  جميع  عــلــى  وثقافتهم 

إدارة المخاطر. 

• التحسين المستمر من خالل 
التعلم والخبرة .

المخاطر  تقييم  وتشمل عملية 
عـــلـى عــــدة مـــراحـــل ويـــجـــب أن 
تكون بطريقة ممنهجة ومتكررة 
المعنية  الجهات  مع  وتعاونية 
بــحــيــث يــتــم اســـتـــخـــدام أفــضــل 

المعلومات لهذه العملية .

وإيجادها  المخاطر  تحديد  أوال: 
سواء  ووصفها  عليها  والتعرف 
ــت هــــــذه الـــمـــخـــاطـــر تــحــت  ــانــ كــ
ليست  أو  الــمــؤســســة  ســيــطــرة 
ــنــــظــــر فــي  ــ ــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا وال تـ
كثر من نتيجة  احتمالية وجود أ
الــتــبــعــات  أو مـــتـــعـــددة  ــدة  ــ ــ واحـ

الملموسة وغير الملموسة.

ثــانــيــا: تــحــلــيــل الــمــخــاطــر وفــهــم 
طبيعتها وخصائصها ومستواها 
بالتفصيل  والــنــظــر  الــتــأثــيــر  ـفــي 

فــــي حــــــاالت الـــشـــك والــتــبــعــات 
واالحــتــمــاالت والــســيــنــاريــوهــات 
يتأثر  وقد  وفعاليتها  والضوابط 
في  تباعد  بــأي  المخاطر  تحليل 
النظر  ووجــهــات  والــتــحــيــز  اآلراء 
واألحـــكـــام وقـــد يــشــمــل الــتــأثــيــر 
ومنها  األخــرى  المؤثرات  بعض 
نوعية المعلومات المستخدمة 
ــات والـــتـــقـــنـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ واالفـ
الــمــســتــخــدمــة وقــــد يـــكـــون من 
األحــداث  كمية  تحديد  الصعب 
التحليل  هذا  .ويعتبر  المتوقعة 
واتخاذ  المخاطر  لتقييم  مدخال 
لمعالجة  الــمــنــاســبــة  ــرارات  ــقــ ــ ال

هذه المخاطر .

ثالثا: تقدير المخاطر يهدف إلى 
الــقــرارات ويتضمن  اتخاذ  دعــم 
نـــتـــائـــج تــحــلــيــل الـــمـــخـــاطـــر مــع 
للمخاطر  الموضوعة  المعايير 
لــتــحــديــد اإلجـــــــــراءات اإلضــافــيــة 
الــمــطــلــوبــة مــمــا يـــؤدي إـلــى عــدة 
ــدم الــقــيــام  ــ قــــــــرارات ومـــنـــهـــا )عــ
بــأي شــيء أو النظر في خيارات 
إجـــــراء  أو  الـــمـــخـــاطـــر  مـــعـــالـــجـــة 
الــمــزيــد مـــن الــتــحــلــيــل والــفــهــم 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــضــوابــط  أو 

ــادة الــنــظــر في  ــ الـــمـــوجـــودة أو إعـ
األهداف(. 

بهدف  المخاطر  معالجة  رابعا: 
خيارات  أفضل  وتطبيق  اختيار 
الــتــعــامــل مـــع الــمــخــاطــر لخلق 
المحتملة  المنافع  بين  تـــوازن 
مـــن تــحــقــيــق األهـــــــداف مــقــابــل 
الــجــهــد أو مــســاوئ  أو  الــتــكــلــفــة 
التطبيق وقد ال ينتج عن طرق 
الــمــعــالــجــة مــا هــو مــتــوقــع منها 
،وكما أنها قد تــؤدي إلى تبعات 
بــهــا وإن صممت  غــيــر مــرغــوب 
وطبقت بعناية ،ومن الضروري 
والمراجعة  الــمــراقــبــة  تــكــون  أن 
ــزأ مــــن مــعــالــجــة  ــجـ ــتـ جـــــــزءا ال يـ
المخاطر لضمان بقاء باقي طرق 

المعالجة المختلفة فعالة 

خــامــســا: الــمــراقــبــة والــمــراجــعــة 
ويجب أٍن تتم في جميع مراحل 
التخطيط  وتــتــضــمــن  الــعــمــلــيــة 
وتحليلها  الــمــعــلــومــات  وجــمــع 
وتـــســـجـــيـــل الـــنـــتـــائـــج وتـــقـــديـــم 
هذه  وإدخـــال  الــراجــعــة  التغذية 
الكلي  األداء  إدارة  ـفـي  الــنــتــائــج 
للمؤسسة وقياسه بما يساهم 
في التطوير والتحسين المستمر.



الــوعـــي االجتمـــاعــي
العدد 75 - أبريل 2021 22

من األرشيف

الشيخ حمدان..

فارس التميز واإلحسان

أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي
أكاديمي إماراتي - عضو مجلس اإلدارة - رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار 

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

ــذا الـــمـــقـــال  ــهــ ــ ــة ل ــ ــدايـ ــ ال أجــــــد بـ
أفـــضـــل مــمــا غـــــرّد بـــه صــاحــب 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
رئيس  نــائــب  مكتوم  آل  راشـــد 
الـــوزراء  الــدولــة رئــيــس مجلس 
ــا إليه  ــ ــا لــلــه وإن ــ ــي: »إن حــاكــم دبــ
راجـــعـــون، رحــمــك هللا يــا أخــي 
وأحسن  دربــي  ورفيق  وسندي 
ــالـــك عند  ــثـــواك وضـــعـــت رحـ مـ
نعم  عظيم«،  رحيم  كريم  رب 
ترجل فارس التميز واإلحسان. 
عطرة  مسيرة  تلخص  كلمات 
ــدان بــن  ــ ــمـ ــ لـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حـ
ــذي رافـــق  ــ ــد آل مــكــتــوم ال راشــ
الـــمـــغـــفـــور لــهــمــا الـــشـــيـــخ زايــــد 
ــد  ــيـــخ راشــ بــــن ســـلـــطـــان والـــشـ
بـــن ســعــيــد ـفــي رحــلــة تــأســيــس 
الــكــثــيــر منهما  تــعــلــم  الــــدولــــة، 
وأســـهـــم مــعــهــمــا ـفــي بـــنـــاء هــذا 
تــولــى  ــن  مــ أول  فـــهـــو  الــــوطــــن. 
حــقــيــبــة »الــمــالــيــة والــصــنــاعــة« 
على المستوى االتحادي، إيماناً 
والصناعة  الــمــال  بأهمية  مــنــه 
ـفــي بــنــاء الـــــدول. وعــلــى صعيد 
إمــارة دبي شغل منصب نائب 
الـــحـــاكـــم، وتـــــرأس الــعــديــد من 
كبلدية  تأسيسها  منذ  الهيئات 

ــي، وهــيــئــة الــصــحــة. وكــعــادة  دبــ
اآلبــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن لـــلـــدولـــة، 
مجلسان  حمدان  للشيخ  كــان 
ــنـــاس:  ــلـ ــا لـ ــمــ ــهــ ــ ــواب ــ مـــشـــرعـــة أب
أحـــدهـــمـــا فــــي الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
الــمــغــرب، يلتقي  بــعــد  واآلخـــــر 
ويكمل  الناس،  بعامة  خاللهما 
المسؤولين  كــبــار  مــع  لــقــاءاتــه 
حتى آخــر الــمــســاء، حــرصــاً منه 

على إنجاز العمل.

ـفــي هـــذا الــمــقــال ســـأعـــرج على 
بالتميز  الشيخ حمدان  اهتمام 
واإلحـــســـان، مــن خــالل تعاملي 
جاوزت  رحلة  في  معه  المباشر 
أمر   1998 العقدين. ففي عام 
رحمه هللا بإطالق مبادرة تميز 
في المجال التعليمي هي جائزة 
»حــمــدان بــن راشـــد آل مكتوم 
ــألداء الــتــعــلــيــمــي الــمــتــمــيــز«،  ــ ــ ل
ــور لــه  ــفـ ــغـ ــمـ ــانــــت فــلــســفــة الـ كــ
الــتــمــيــز  أن  حــــمــــدان  ــخ  ــيـ ــشـ الـ
ــدان هو  ــيـ ــمـ ــأـتــي مـــن الـ الـــــذي يـ
أصدق أصناف التميز، وينبغي 
تشجيعه، وإبراز المتميزين من 
أهله كي يكونوا قدوة لغيرهم. 
ــــفــــكــــرة حــتــى  ــذه ال ــ تــــطــــورت هــ
أصــبــحــت الـــيـــوم رايــــة عــالــمــيــة، 

ــدان  ــمــ ــة حــ تــــقــــودهــــا مــــؤســــســ
ــألداء  ــ بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم لـ
فتنوعت  الــمــتــمــيــز،  التعليمي 
الجوائز من المحلية والخليجية 
والــعــربــيــة واإلســالمــيــة، إضــافــة 
اليونيسكو  حــمــدان  جــائــزة  إـلـى 
الجوائز  قيمة  وتبلغ  العالمية. 
كــثــر مــن عشرة  الــتــي أمـــر بــهــا أ
سنوياً،  إمــاراـتـي  درهـــم  ماليين 
أرفع  لذلك استحق رحمه هللا 
ميدالية تقديرية من اليونسكو 
لجهوده  المنظمة  مــن  تــقــديــراً 
ـفــي االرتـــقـــاء بــالــتــعــلــيــم. إضــافــة 
ــاء مــركــز  ــإنــــشــ ــ ــز أمــــــر ب ــوائـ ــجـ ــلـ لـ
ــدان لــلــمــوهــبــة واالبـــتـــكـــار  ــمــ حــ
والـــــــذي يـــعـــد حـــاضـــنـــة وطــنــيــة 
لالبتكار. ومن خالل هذا المركز 
ــم تـــطـــويـــر مـــقـــيـــاس حـــمـــدان  ــ ت
الــعــلــمــيــة  واألداة  لـــلـــمـــوهـــبـــة 
الموهوبين  الكتشاف  المقننة 
لرعايتهم،  تمهيداً  ــارات  اإلمـ في 
عالمية  معايير  تطوير  تــم  كما 
مع  بالتعاون  المدارس  لجودة 
ــة لــلــجــودة  ــ ــيـ ــ الــمــنــظــمــة األوروبـ
الشاملة، تحت مسمى نموذج 
هـــذا  فــعــبــر   .EFQM ــدان  ــمــ حــ
وتقاس  تبدأ  العالمي  النموذج 
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رحلة التميز المدرسي ، وقد أمر 
المتميزين  بــرعــايــة  هللا  رحــمــه 
ــبـــر تــقــديــم  ــتـــربـــويـــيـــن عـ مــــن الـ
منحة سنوية لدراسة ماجستير 
تنفذها  التي  االبتكارية  التربية 

جامعة اإلمارات.

لعطاء الشيخ حمدان  وتتويجاً 
ــد تـــم إنـــشـــاء هــيــئــة آل  بـــن راشــ
 ،1996 ــام  الــخــيــريــة عــ مــكــتــوم 
ــاءه فــي  ــ ــطــ ــ ــرت عــ ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ــ ــت ــ ــ وال
المركز  الــمــعــمــورة. فمن  ــاء  أرجـ
ــالمــــي ـفــي دبـــلـــن بــإيــرلــنــدا  اإلســ
إلــى   ،1996 أنــشــئ عـــام  ــذي  ــ ال
مركز دراسات اللغة العربية في 
جامعة أستراليا الوطنية. وبين 
هـــذيـــن الـــمـــركـــزيـــن تـــم افــتــتــاح 

كــثــر  كـــز ـفــي أ الــعــديــد مـــن الـــمـــرا
ــة ،تـــقـــدر مــيــزانــيــة  ــ مـــن 69 دولـ
بمئة  الخيرية  مكتوم  آل  هيئة 
مليون درهم تبرعاً منه ألعمال 
الخير. ومن أهم أنشطة الهيئة 
بــنــاء وتــطــويــر الـــمـــدارس إيــمــانــاً 
للناس  يفتح  التعليم  بــأن  منه 
الهيئة في  تــرعــى  الــرقــي.  أبــــواب 
ــن 40  كـــثـــر مــ أفـــريـــقـــيـــا فـــقـــط أ
مـــدرســـة شــامــلــة ـفــي 20 دولـــة 
كــثــر  ــة يـــــــدرس فـــيـــهـــا أ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
مــن 16 ألـــف طــالــب. كــمــا أمــر 
ــإنــشــاء »كــلــيــة آل  رحــمــه هللا ب
الهندسية«  للدراسات  مكتوم 
في  العلوم«  و»كلية  تنزانيا.  في 
جامعة أفريقيا، ومعهد الشيخ 
مكتوم  آل  حــمــدان  بــن  سعيد 

للتكنولوجيا في الهند، ومدرسة 
ــد آل  الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن راشــ
الــمــكــســيــك، كلية  ـفــي  مــكــتــوم 
العربية  لــلــدراســات  مكتوم  آل 
كما  سكوتالندا،  في  واإلسالمية 
كز اإلسالمية في  تم إنشاء المرا
كثر من 20 دولــة أوروبــيــة، إن  أ
التي  واإلحسان  التميز  مسيرة 
ــمـــدان رحــمــه  ــا الــشــيــخ حـ ــدأهـ بـ
فكلنا  رحـــالـــهـــا،  تــحــط  لـــن  هللا، 
ثقة فــي أنــه قــد تــربــى على يديه 
الــكــريــمــتــيــن أنــــجــــال يــحــمــلــون 
رايــــــة الــتــمــيــز واإلحـــــســـــان مــن 
بعده. رحم هللا الشيخ حمدان 

وأسكنه فسيح الجنان.
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بأقالمهم

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

ونحن في هــذه الــزاويــة سوف 
ــى الـــقـــيـــم بــشــمــولــيــة  نــنــظــر إـلــ
نتمكن  رؤيـــة  إلــى  نصل  حتى 
القيم  بناء صــرح من  بها من 
يــمــكــن  الــــتــــي ال  ــة  ــ ــيـ ــ ــالقـ ــ األخـ
حصرها فــي مــوضــوع واحــد أو 
؛ ألنها متعددة  إشــارة واحــدة 
وفي ازدياد حسب المعطيات 
مــثــل األلـــــــوان كــلــمــا مــزجــتــهــا 
خرجت بلون واحد جديد آخر ، 
فكلما تالقت القيم وتالقحت 
أفضل  النتيجة  تكون  أن  البد 
بــيــن عنصرين  تــفــاعــل  فــكــل 
ينتج عنه عنصر ثالث يحمل 

خواص العنصرين وأفضل ما 
فيهما .

ونــحــن نــطــرح مــوضــوع القيم 
ــادة مــســتــكــمــلــة تــتــنــاول  ــمــ كــ
العالقة  ذات  القيم  مختلف 
نشر  ـفـي  لــتــســاهــم  بالجمعية 
ثقافة المعرفة حول العالقات 
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الجمعية ضمن رؤيتها لألمن 
ــامــــل مــن  الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الــــشــ
خالل رعاية األحداث وأسرهم 
المعرفة  من  األســرة  لتمكين 
منظومة  بناء  في  تسهم  التي 

الـــمـــجـــتـــمـــع اإلمـــــــاراـتــــــي لـــعـــام 
كــبــة الــتــطــور  الــخــمــســيــن لــمــوا
العلمي والعمراني مع التطور 
األخـــــــالـقــــــي تــــحــــت مـــنـــظـــومـــة 
المختلفة  المجتمعية  القيم 
ــذل  ــبــ ــ كـــــالـــــوالء والــــعــــطــــاء وال
ــايـــة والـــصـــدق والــصــبــر  والـــرعـ
والــعــلــم وغــيــرهــا الــكــثــيــر مما 
يسهم في بناء هيكل البشرية 
ــام ؛ حــتــى  ــعــ ــ الــمــجــتــمــعــيــة ال
يــصــبــح الــمــجــتــمــع كــالــبــنــيــان 
ــوة تــالحــمــه  ــقــ ــ ــوص ب ــرصــ ــمــ ــ ال
التي  للقيم  فهمه  خــالل  مــن 
تــنــتــج عـــن عـــاداتـــه وتــقــالــيــده 

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

حياتهم المعيشية لما فيها من خير ومنافع وتحقيق لمبادئ العدل والحق . 

الـقـيـم



الــوعـــي االجتمـــاعــي
25العدد 75 - أبريل 2021

الــمــســتــمــرة مــعــه عــبــر الــزمــن 
والتي تلقاها بالقبول .

ــوقــــت وتـــبـــدل  ــ ومـــــع مــــــرور ال
تزيد  القيم  هذه  نرى  األجيال 
لذلك  ؛  أحياناً  وتنقص  أحياناً 
سوف نسعى من خالل هذه 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة مــن  ــ ــراقـ ــ اإلشـ
أن  المجتمعي  الــوعــي  مجلة 
مجموعة  صياغة  فــي  نساهم 
مـــن الــقــيــم الــتــي تــربــى عليها 
في  ــرت  وأثــ اإلمـــــارات  مجتمع 
ــه وتـــعـــايـــشـــه  ــوكـ ــلـ ــاج سـ ــهـ ــنـ مـ
مـــــع مـــــن حــــولــــه بــــــــروح مــن 

نــتــيــجــة القيم  ــود والــصــفــاء  ــ ال
الــمــكــتــســبــة والــــتــــي تــســعــى 
إلىغرسها  الرشيدة  حكومتنا 
ـفــــي نــــفــــوس األجــــــيــــــال حــتــى 
يــســتــمــر الــعــطــاء عــبــر الــزمــن 
أفـــــــراد  روح  ـفــــي  الـــمـــتـــتـــابـــع 
ــذا الــــوطــــن مــــن مــواطــنــيــن  ــ هـ
ــن كـــــــون الـــجـــمـــيـــع  ــيـ ــمـ ــيـ ــقـ ومـ
شــركــاء الــنــجــاح لــلــوصــول إلــى 
تبني  التي  السامية  األهــداف 

أخالق األمم.

إن البالد التي تسعى إلحالل 
قــيــم الـــعـــدالـــة اإلنـــســـانـــيـــة وال 

الــنــاس  بــيــن  تــفــرق فــي قيمها 
الــــذيــــن هــــم تـــحـــت ســلــطــتــهــا 
الـــظـــلـــم،  ــذ  ــبــ ــ ون بــــالــــعــــدل،  إال 
ــقــــوق  والــــــتــــــســــــاوي ـفـــــي الــــحــ
والواجبات تحت سلطان قيم 
العدالة ، هي البالد التي تبقى 
ويــتــســابــق الـــنـــاس ـفــي طلب 
من  توفره  لما  ؛  فيها  العيش 
أمــن وأمـــان وصـــون للحقوق 
واعـــتـــبـــار الـــكـــفـــاءات واحـــتـــرام 
اإلنسان وتلبية حاجاته بكرامة 

ورحمة وإنسانية .
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ولــــكــــن األمــــــــر األهــــــــم فــي 
ذلــــك وحـــســـب مـــا حـــدده 
الــقــانــون “ أنـــه يــحــق ألي 
مـــــــن الـــــــزوجـــــــيـــــــن طـــلـــب 
... “و لكن أن يتم  الطالق 
نشاهده  ما  أما  باإلحسان 
ـفــي أروقــــــة الــمــحــاكــم من 
توجيه اإلتهامات واإلساءة 
ــة  ــادشــ ــخــ ــ ــارات ال ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

الــبــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
العالقة التي كان أساسها 
الـــود والــعــشــرة و تحولت 
إـلـــــى عــــــــداوة و ضــحــيــتــهــا 
هــنــا  ــقــــف  ــ ون   !!! األبـــــنـــــاء 
حــول )األبــنــاء(وهــم محور 
حــديــثــي ـفــي مــقــالــي الــيــوم 
األم  و  األب  إلــــى  ورســـالـــة 
لماذا نقحم وندخل أبناءنا 

فــي الــدعــوى الــنــاشــئــة عن 
االنفصال و التي تؤثر كل 
األبناء  نفسية  التأثير على 
وتؤثر على سلوكيات تلك 
الــعــائــلــة والـــتـــي هـــي جــزء 
ــن الــمــجــتــمــع  ال يـــتـــجـــزأ مــ
ــــذي نـــواتـــه  األســـــرة ،  و الـ
تنتج  الــســلــيــمــة  ــرة  فـــاألسـ
مــجــتــمــعــاً ســلــيــمــاً  حتى  

األبناء  بني الرعاية و حكم الحضانة

بقلم: القانوني عبد الله حاجي 
مستشار قانوني

محامي الحدث

   نبدأ مقالنا اليوم عن أمر مهم وهو تربية األبناء من بداية العاقة األسرية ، بداية بالزواج الذي 
أثناء  و   ... األبناء  األســرة من  تكوين  ومنها  األم  و  األب  بين  بالعاقة  األحاسيس  و  بالحب  يبدأ 
تجوالي في أروقة المحاكم شاهدنا  الكثير من النزاعات الدائرة في حياتنا اليومية منها الجزائية 
انتباهي مسألة في األحــوال الشخصية وهي الطاق  ... ولكن شد  إلخ  العقارية و  المدنية و  و 
... و نعلم أن العاقة  ... و التي ازدادت سوءاً في مجتمعاتنا العربية عامة وفي اإلمارات خاصة  
إن  و   ... الزوجين  بين  المتبادل  واالحترام  بالمعروف  األمــر  و  العشرة   الزوجية أساسها حسن 
تحدثنا عن أسباب الطاق فهي كثيرة قد تكون من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة أو تدخات 

خارجية تجعل من الحياة الزوجية صعبة اإلكمال ......؟!
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ولـــو كـــان هــنــاك انــفــصــال 
دون إدخال األبناء في تلك 

المسائل.
ــي أيـــامـــنـــا  ــا نـــــــراه ـفــ ــ أمــــــا مـ
الحالية في أروقة المحاكم 
خــالف  و  للحقيقة  خـــالف 
لـــمـــا ذكــــــره هللا ســبــحــانــه 

وتعالى بقوله:
ـــَســـآَء  ٱلـــنِّ ــْقـــُتـــُم  َطـــلَـّ “َوإَِذا   

َفـــــــَبـــــــَلـــــــْغـــــــَن أََجــــــــَلــــــــُهــــــــنَّ 
أَْو  بَِمْعُروٍف  َفأَْمِسكُوُهنَّ 
َســرُِّحــوُهــنَّ بـِـَمــْعــُروٍف ۚ َواَل 
ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراًرا لَِّتْعَتُدواْ 
ــَك َفــَقــْد  ــ لِـ ــْفــَعــْل َذٰ ــــن يَ ۚ َوَم
ــَســُه” صـــدق هللا  ــْف َظــَلــَم نَ

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

والسكنى  النفقة  من  حقوقها 
بــالــوجــه  إلــــخ  ....و  ــكـــســـوة  والـ
المطلوب شرعاً أو أن يسرحها 
الــــســــراح الــجــمــيــل والــحــســن 
الـــــــذي يــــرضــــى هللا ســبــحــانــه 
ــقـــف هــنــا  ــه.... ونـ ــ ــنـ ــ ــاـلــى عـ وتـــعـ
العدد  في  المقال  باقي  لنكمل 
القادم حول األبناء بين الرعاية 

وحكم الحضانة فانتظروني.
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وقفة تأمل

العالمية  المعطيات  حسب 
ــروـنــي  ــتـ ــكـ ــبــــح األمـــــــن اإللـ أصــ
اإللكترونية  البيانات  وحماية 
ــلـــدول والــحــكــومــات  هـــدفـــا لـ
وحماية  الــثــغــرات  لمعالجة 
أفراد المجتمع من االختراق 
ــرار اإللــكــتــرونــيــات ولقد  وأضــ
ــاب الـــســـمـــو  ــ ــحــ ــ حـــــــرص أصــ
الــكــرام حفظهم هللا  حكامنا 
عــــلــى جـــعـــل مــجــتــمــع دولــــة 
اإلمــــــــارات الـــرقـــمـــي إيــجــابــيــا 
وآمــــــنــــــا مــــــن خــــــــالل وجــــــود 
برنامج جودة الحياة الرقمي 
فبراير  في  اعتماده  تم  الــذي 
الــمــجــتــمــع  لـــيـــكـــون   2020

ورفع  وآمنا  إيجابيا  الرقمي 
الـــوعـــي الــرقــمــي إـلــى جــانــب 
الهادف  االستخدام  تشجيع 
ــم يــدخــروا  ــ لــلــتــكــنــولــوجــيــا ،ول
ــهـــدا لــنــشــر الــوعــي  وقـــتـــا وجـ
اإللكتروني  األمــن  أهمية  عن 
وتـــــجـــــديـــــد مــــعــــرفــــة أفــــــــراد 
المصطلح  بــهــذا  الــمــجــتــمــع 
وطــــــرق الـــحـــمـــايـــة الـــجـــديـــدة 
بــســبــب تــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا 

يوميا .

وهـــــــا نــــحــــن الـــــيـــــوم شـــبـــاب 
ــارات صرنا سفراء  دولــة اإلمـ
ــا أحــد  لــألمــن اإللــكــتــرونــي وأنــ

ــراء األمــــــن اإللـــكـــتـــروـنــي  ــفــ ســ
الــطــفــل  ســـالمـــة  إدارة  ــع  مــ
ــــت ســمــو  ــرصـ ــ ــج حـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
محمد  بنت  جواهر  الشيخة 
بــأن  هللا  حفظها  الــقــاســمــي 
يـــطـــلـــق ويـــســـتـــكـــمـــل خـــالل 
ــا لــتــثــقــيــفــنــا  ــ ــورونـ ــ ــة كـ ــائـــحـ جـ
ولـــكـــي نــنــقــل مــعــرفــتــنــا إلــى 
ــافــــة أفـــــراد  ــا وإـلــــــى كــ ــ ــن ــ ــران أقــ
أمور  المجتمع طالبا وأولياء 
لــيــكــون مــجــتــمــعــنــا الــرقــمــي 
ــا وبــحــمــايــة  ــيـ ــابـ ــجـ آمــــنــــا  وإيـ
مــعــلــومــاتــنــا الــشــخــصــيــة من 
االختراق باإلضافة إلى وجود 
ــراء  ــفــ ــلـــس ســ ــجـ بــــرنــــامــــج مـ

األمـــــن اإللـكـتـرونــي

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

الهجمات الضارة. 

بقلم الطالب: مايد المر
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الــذي أطلقته شرطة  األمــان 
دبــــي لــيــكــون مــجــلــســا ينشر 
الــوعــي أســبــوعــيــا مــن خــالل 
بإني  األمـــان وسعيد  ســفــراء 
ــراء األمـــــــان ومـــن  ــفــ أحـــــد ســ
خالل فعاليات المجلس تم 
اآلالف من  إـلـى  الــوعــي  نشر 

طالب وأولياء أمور .

حكامنا  بجهود  الحمد  ولــلــه 
وشيوخنا حفظهم هللا الذين 
لتثقيفنا  جــهــدا  يـــدخـــروا  لـــم 
أبناء الوطن بمحور قد يكون 
ــي الــمــســتــقــبــل  ــو األهــــــم فــ هــ
الــقــريــب والــبــعــيــد هــو األمــن 

االلكتروني. 

جميع هذه البرامج تدل على 
الحرص الشديد من قيادتنا 
وحكومتنا لنكون جيال واعدا 
ــرد الــجــمــيــل  يــســتــطــيــع أن يــ
ــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــدول ــ ل
ــا ونــكــون  ــنـ ــادتـ الــمــتــحــدة وقـ
جــيــال يــســتــطــيــع بـــأن يحمل 
الراية ويكمل المشوار ليس 
أي مشوار عادي بل مشوار 

والدنا زايد طيب هللا ثراه.

األمــن  مــن سفير  ونصيحة   
اإللكتروني وسفير األمان مايد 
المر أتمنى بأن يعي الجميع 
ألن  اإللكتروني  األمــن  أهمية 
نعرض  ال  قبل  التكنولوجيا 

أنــفــســنــا وأطــفــالــنــا لــألجــهــزة 
والتقنيات الرقمية والسالمة 
ــة كــــمــــا يــجــب  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
غـــرس الــقــيــم والــســلــوكــيــات 
ــة اإليـــجـــابـــيـــة الــتــي  ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
الصالحة  الــمــواطــنــة  تــفــرض 
ال  وأن  والتسامح  واالحــتــرام 
تتسيد  التكنولوجيا   نجعل 
الــعــالــم ـفــي الــمــســتــقــبــل ألن 
عــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا ســريــع 
الــتــغــيــرات  مــن  بالكثير  يــمــر 
ــتــــطــــور يـــومـــيـــا  ــريــــعــــة يــ الــــســ
لـــتـــكـــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــن 

أقوى عناصر الحياة .
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مدونة أفكاري

ــوقـــت تــصــبــح هــذه  ــرور الـ ــ ــع مـ ومــ
يتزعزع  ال  بناء  الفكرية  المنظومة 
وال يقبل التفكيك أو التغيير ألننا 
أفكاره وصحة  اعتدنا على رسوخ 
معتقداته التي ال تقبل المناقشة 
أو الــتــبــديــل؛ ويــعــطــي هــــذا األمـــر 
للفرد  واالستقرار  باألمان  شعوراً 
يشعره  البعيد  المدى  وعلى  ألنــه 
كبر منه تتقبله  باالنتماء لكينونة أ
بالحماية  إحــســاســا  وتــمــنــحــه  أوالً 
واألمان الفكري واالجتماعي ثانيا، 
وبما أن هذا الشعور باألمان يعد 
النفسية  االحـــتـــيـــاجـــات  ــم  أهــ مـــن 
لــــإنــــســــان والـــــتـــــي قـــــد تــــســــاوي 
بــاألهــمــيــة أو تــتــفــوق أحــيــانــا على 
الفسيولوجية  االحتياجات  إشباع 
كـــده العالم  كــالــغــذاء حــســب مــا أ
الــشــهــيــر مــاســلــو ـفــي هــرمــه الـــذي 
وضع فيه احتياجات اإلنسان من 
األدنى إلى األعلى والذي تدرج فيه 
مـــن الــحــاجــة إـلــى الــطــعــام وصـــوالً 
ــذات  ــ ــى تــحــقــيــق ال ــى الـــحـــاجـــة إلــ إلــ
الهرم  لهذا  وفقا  اإلنسان  ليعيش 

وسعيدة  ومــتــوازنــة  صحية  حــيــاة 
أهمية وضــرورة  نــدرك  فإننا  أيضا 
ــى كــيــان  ــاء إـلــ ــتـــمـ ــاالنـ إحـــســـاســـنـــا بـ
يحتوينا  محدد  وفكري  اجتماعي 
من  كبيراً  حــزءاً  ويمنحنا  ويتقبلنا 

احتياجاتنا النفسية. 
ــا أن االزدواجــــــيــــــة هــي  ــمـ لـــكـــن وبـ
ــذا الــكــون  الــطــبــيــعــة الــغــالــبــة ـفـي هـ
وإيــجــابــيــاتــه؛  سلبياته  أمـــر  فــلــكــل 
تمنح  الــتــي  الفكرية  فالمنظومة 
الــفــرد شــعــورا بــاالحــتــواء واالنتماء 
وسط  في  نفسه  بناء  من  وتمكنه 
أمــام  تــكــون عائقا كبيرا  قــد  آمـــن، 
الروحاني  وتــطــوره  الفكري  تقدمه 
ــد تـــجـــمـــع بـــيـــن ثـــنـــايـــاهـــا  ــ ألنــــهــــا قـ
المعتقدات  مــن  كبيرة  مجموعة 
الــمــعــيــقــة والـــــرواســـــب الــفــكــريــة 
إلى  اإلنــســان  التي تعرقل وصــول 
على  طيبة  حياة  من  يستحقه  ما 
أو  المادية منها  المستويات  كافة 

النفسية.
ــبــرمــجــة الــنــفــســيــة والــفــكــريــة  فــال

وتواصل  الطفولة  منذ  تبدأ  التي 
شخصية  تتشكل  حتى  مسيرتها 
اإلنسان في أواســط شبابه تعتمد 
في الغالب على بث مشاعر الخوف 
والقلق بهدف حماية اإلنسان من 
األخطار المحيطة فيتم زرع أفكار 
الفرد  لطاقات  هــدامــة  أو  محبطة 
والتي  والروحية  العقلية  وقدراته 
تسعى أن تعبر عن نفسها بشكل 
فيعيش  الشباب  فترة  في  حثيث 
الــفــرد صــراعــا بــيــن مــا تــتــوق إليه 
روحه من النجاح واإلنجاز والعطاء 
السلبية  المجتمع  بــرمــجــة  وبــيــن 
التي تقلل من قيمه قدراته وتدني 
من حجم استحقاقه فينشأ الفرد 
عــلــى قــنــاعــات مــغــلــوطــة تــؤكــد له 
ــادر على  فــي كــل لحظة أنـــه غــيــر قـ
تحقيق ما يريد؛ أو أنه إنسان غير 
محظوظ؛ أو أن قدراته أقل بكثير 
من أحالمه؛ أو أن النجاح معادلة 
في  قليلة  قلة  إال  يتقنها  ال  صعبة 
الحظوظ  العالم من أصحاب  هذا 

الذهبية أو ذوو األصول المميزة .

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 .

دور الربمجــة اإليجـابية 

يف الرفــاه االجتامعي

بقلم : األستاذة مريم األحمدي 
 عضو مجلس اإلدارة - رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية
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الفكرية  الــثــوابــت  هــذا  دمـــرت  لقد 
الــســلــبــيــة أحــــالم الــكــثــيــريــن الــذيــن 
عظيمة  ــدرات  قـ بداخلهم  امتلكوا 
فــي أي مــجــال مــن مــجــاالت الحياة 
واألدب  والـــــفـــــن  كـــالـــمـــوســـيـــقـــى 
المختلفة ألن ضغط هذه  والعلوم 
كــبــر مــن طاقة  ــان أ الــمــعــتــقــدات كـ
أحالمهم وطموحاتهم فتنازلوا عنها 
ورضــخــوا بــكــل ضــعــف إـلــى برمجة 
اجتماعية سلبية لم يدرك سخافة 
مضمونها إال من امتلك إيمانا قويا 
وراســخــا بـــأن هللا تــعــالــى مــنــح كل 
إنــســان حــق الــعــيــش الــكــريــم على 
عــلــيــه فعله  مـــا  هـــذه األرض وكـــل 
كــتــشــاف الــطــريــق الــخــاص به  هــو ا
نحو هذا الحق الفطري المضمون 

للجميع .
السر  قــلــة قليله هـــذا  أدركــــت  لــقــد 
والعيش  الطيبة  للحياة  البسيط 
ــريــــم عـــنـــدمـــا فـــهـــمـــت مــعــنــى  ــكــ ــ ال
يــغــيــر ما  ال  تــعــالــى »إن هللا  قــولــه 
 « بأنفسهم  مــا  يغيروا  حتى  بقوم 

لقانون  الحقيقي  المعنى  ففهموا 
االنـــعـــكـــاس الـــفـــكـــري الـــــذي ينص 
عــلــى أن واقــــع اإلنـــســـان الــخــارجــي 
ــاس دقـــــيـــــق لــــواقــــعــــه  ــ ــكـ ــ ــعـ ــ هــــــو انـ
العملية  اإلنــســان  ;فحياة  الــداخــلــي 
ــة والــعــاطــفــيــة هـــي تــجــّل  ــاديـ ــمـ والـ
حرفي لمعتقداته تجاه نفسه وتجاه 
مــفــاهــيــم الــحــيــاة الــمــاديــة كــالــمــال 
والــعــمــل والـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 

والعاطفية .
يتبنى منظومة  الــذي  اإلنــســان  إن 
إيجابية  مــعــتــقــدات  تحمل  فــكــريــة 
ــأن يــؤمــن بــأنــه إنــســان  ــه كـ عــن ذاتــ
ذكي؛ ناجح ؛محظوظ؛ جميل أو عن 
استحقاقه كأن يؤمن بأنه يستحق 
ــنــــجــــاح  ــ ــال مـــــشـــــروط وال ــ ــ الــــحــــب الـ
أن  أيضا  ويؤمن  والــوفــرة  والتفوق 
الــمــاديــة والــنــجــاح العملي  الـــوفـــرة 
والـــســـعـــادة الــداخــلــيــة والــعــالقــات 
سهل  و  طبيعي  أمـــر  هــي  الطيبة 
الــمــنــال ـفـي هـــذه الــحــيــاة، هــو ذلــك 
اإلنسان الذي سيشهد تجليات كل 

فــي حياته  كــواقــع ملموس  أحــالمــه 
وكـــانـــعـــكـــاس يــقــيــنــي لــمــعــتــقــداتــه 
اإليــجــابــيــة عـــن ذاتــــه وعــــن الــحــيــاة 
لكونه  وإدراك حقيقي  بشكل عام 
ــا كــرمــه خــالــقــه بــاســتــحــقــاق  إنــســان
عال لكل ما يريد ويتمنى تحقيقه 
ــيــنــمــا يــعــيــش  ــاة؛ ب ــيــ ــحــ ــ ـفـــي هـــــذه ال

المشقة  يــســودهــا  اآلخـــــرون حــيــاة 
والـــصـــراعـــات ألنـــهـــم وبـــكـــل أســف 
طــبــقــوا قـــانـــون االنــعــكــاس بشكل 
جهد  بكل  يسعون  فكانوا  عكسي 
مــضــن لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم الــخــارجــي 
ــكـــل ســلــبــيــة  ــم بـ ــهـ الـــــــذي تـــجــــلــى لـ
طبيعي   وانعكاس  حتمية  كنتيجة 
لمعتقداتهم الداخلية عن أنفسهم 
وعن محيطهم الخارجي متناسين 
التغيير  هــو  الحقيقي  التغيير  أن 
الداخلي الذي يأتي الواقع الخارجي 

كثمار وانعكاس له فقط .
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مدونة أفكاري

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

قبل األطفال من دون ضوابط.

هكــذا نحمـــي أطفـــالنــا

عـلـى اإلنتـرنـت

بقلم: هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

المجلس األعلى لشؤون األسرة - الشارقة

أفــراد  حماية  ألهمية  ــاً  ــ وإداركـ
ــن هـــــذا الــخــطــر  الــمــجــتــمــع مــ
ــة  ــة، تــحــتــفــل دولـ ــامـ بــصــفــة عـ
ــر فـــبـــرايـــر  ــهـ اإلمـــــــــــارات ـفـــي شـ
مـــــن كـــــل عـــــــــام، بـــفـــعـــالـــيـــات 
ــمـــي لــإنــتــرنــت  ــالـ ــعـ الــــيــــوم الـ
ــن، وتــتــبــنــى رســائــلــه من  ــ اآلمـ
خــــالل إقـــامـــة نـــــدوات وورش 
لألطفال  ومــحــاضــرات،  عمل 

نصيب كبير من هذه الجهود 
التوعوية.

المرتبة  اإلمـــارات  تحتل دولــة 
األولى عالمياً من حيث انتشار 
بنسبة  ــرنـــت  ــتـ اإلنـ ــتـــخـــدام  اسـ
لــتــقــاريــر دولــيــة،  %99، وفــقــاً 
ــن  ــ األمـــــــر الـــــــذي يـــجـــعـــل األمـ
ننسى  وال  أولــويــة،  اإللكتروني 

أن اســتــخــدام اإلنــتــرنــت ارتفع 
مسبوقة،  غير  مستويات  إلى 
ــة  ــحـ ــائـ جـ فـــــرضـــــت  أن  بــــعــــد 
الدراسة  كورونا االعتماد على 
والتسوق  والتواصل  والعمل 
)عن بُعد(، ما جعل اإلنترنت 
ــات  ـفـي مــتــنــاول الــصــغــار ألوقـ

طويلة.
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تـــتـــنـــوع إجـــــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة 
الــمــطــلــوبــة، ومـــن أهــمــهــا رفــع 
وعــــي األطـــفـــال تــجــاه مــنــافــع 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــار مـ ــ ــضـ ــ ومـ
االجــتــمــاعــي، إـلــى جــانــب خطر 
اإلدمــــان على اإلنــتــرنــت. ففي 
العائلية  الــرقــابــة  غــيــاب  حـــال 
يتحول اإلنترنت إلى أداة إللهاء 
الــطــفــل وإشــــغــــال وقـــتـــه عن 
األنشطة األكثر فائدة، بما فيها 
أقرانه ومحيطه  االنــدمــاج مع 

في الحياة الواقعية.

وال بـــد مـــن تــوعــيــة األطـــفـــال 
ــتــــواصــــل  ــ ال آداب  ــاة  ــ ــراعـ ــ ــمـ ــ بـ
التواصل  مواقع  والنشر على 
ــي، وعـــــــــدم نــشــر  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــلــــومــــات الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــعــ ــمــ ــ ال
قــبــول  أو  ــور  الــــصــ ــادل  ــبــ ــ ت أو 

ــاء،  ــ ــرب ــغــ ــ الـــــصـــــداقـــــات مـــــن ال
ــتــــزام بـــأوقـــات اســتــخــدام  ــ واالل
مــحــددة، وفــقــاً لــشــروط يتفق 

األهل بشأنها مع أطفالهم. 

مـــن هــنــا تــتــضــح أهــمــيــة دور 
ــتـــدخـــل لــوضــع  ــي الـ األســـــــرة فــ
ــد وأوقـــــــــات اســـتـــخـــدام  ــواعــ قــ
إلــى  ولــلــوصــول  عليها،  متفق 
لطبيعة  الفهم  مــن  مستوى 
مــخــاطــر اإلنـــتـــرنـــت، ال بـــد من 
متابعة األهل وتوعية األطفال 
بــأهــمــيــة أن يــتــوجــهــوا ألولــيــاء 
أمورهم في حال تعرضوا ألي 
أخــالقــي.  غير  أو  ضــار  محتوى 
فــي الــمــقــابــل تــقــع عــلــى األهــل 
خصائص  تفعيل  مــســؤولــيــة 
األجــهــزة  على  األبـــوي  التحكم 
الذكية في المنزل، التي تحدد 

ــاب والــتــطــبــيــقــات الــتــي  ــعـ األلـ
يمكن تحميلها وفق مالءمتها 
ألعــمــار أطــفــالــهــم، إضــافــة إلــى 
إمكانية استخدام برامج تتيح 
الطفل  يتصحفه  مــا  متابعة 

على اإلنترنت.

نصيحة  أهـــم  أن  أرى  خــتــامــاً 
األمـــــور هـــي تشجيع  ــاء  ــيـ ألولـ
األطفال،  مع  المفتوح  الحوار 
وعــدم  المتبادلة،  الثقة  لبناء 
تــهــديــده  أو  الـــطـــفـــل  تـــرهـــيـــب 
بالعقاب، ألن ذلك قد يدفعه 
إلــى تجنب مشاورة ولــي األمر 
محتوى  ألي  تــعــرض  مـــا  إذا 
خطر  موقف  أو  مناسب  غير 

عبر اإلنترنت.

هكــذا نحمـــي أطفـــالنــا

عـلـى اإلنتـرنـت
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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، 
إلى  إجــراء حيال ذلــك لتحسين وصولهم  اتخاذ  عن طريق تغيير واقعهم ومــن ثم 
كهم لألمور عن طريق إيمانهم بالعلم والثقافة.  الموارد التي يحتاجونها وتغير إدرا

فــالــثــقــافــة والــعــمــل الــثــقــافــي 
بأكمله  بــالــمــجــتــمــع  تــنــهــض 
وصــــــــيــــــــاغــــــــة اإلحـــــــــســـــــــاس 
بــالــمــواطــنــة واالنـــتـــمـــاء، كما 

أساسًيا  دوًرا  الثقافة  تلعب 
االجتماعية  الحياة  تعزيز  في 

ــة الــمــســتــدامــة  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
لألجيال القادمة حيث يمكن 

لــلــشــبــاب أن يــكــونــوا جــســراً 
بــيــن الــثــقــافــات ومــفــتــاحــا في 

النهضة والتنمية.

فلكــي نســتفيد من إمكانات 
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ذلــك  يتطلــب  للتغييــر،  كعوامــل  الشــباب 
كهم وتمكينهــم ـفـي التنميــة والثقافــة  إشــرا
ودعم مشــاركتهم على جميع المســتويات، 
فالطريقــة التــي نشــرك بهــا الشــباب اليــوم 
ســتحدد آفــاق التنميــة المســتدامة، وتفتــح 
الفــرص لهــم، وتســاعد عـلـى تقويــة الهويــة 

والتماسك االجتماعي.

تمكيــن  نمــاذج  مــن  كبيــرة  أعــداد  وهنــاك 
هــذا  إـلـى  للوصــول  تطبيقهــا  يتــم  الشــباب 
الهــدف. فتمكيــن الشــباب مبــادرة معتمدة 
ـفـي جميــع أرجــاء العالــم وتقودهــا منظمــات 
أو  الحكوميــة  المنظمــات  أو  ربحيــة  غيــر 
المــدارس أو المنظمــات الخاصــة. وتختلــف 

عمليــة تمكيــن الشــباب عن تنمية الشــباب 
وذلــك ألن عمليــة التنميــة تركــز عـلـى تنمية 
عـلـى  تركــز  التمكيــن  بينمــا عمليــة  األفــراد، 
كبــر يغيــر من االعتمــاد على  خلــق مجتمــع أ

تنمية قدرات األفراد.

وحيــث أن التمكيــن بشــكل عــام والتمكيــن 
مــن  يعــد  خــاص  بشــكل  للشــباب  الثقاـفـي 
األولويــات القصــوى لقيادتنــا الحكيمــة، فــال 
بــد لنــا مــن االهتمــام وتســليط الضــوء عـلـى 
لكــي  للشــباب  الثقاـفـي  التمكيــن  مفهــوم 
نعــّد جيــالً مميــزاً ومبدعــاً ـفـي عملــه بأعـلـى 
مســتوى، إضافــة إـلـى تمكنــه مــن اســتخدام 

أدواته ومهاراته كلها.



فن التخطيط مع النفس
بــالــمــزاج،  كتلة اإلحساس،  الــوجــدان أو ما يعرف  يعد 
والمشاعر، والــعــواطــف، واالنــفــعــال، والــفــرح، والــحــزن، 
اإلنسان  حياة  في  تتذبذب  الوجدانية  اإلحداثيات  هــذه 
اليومية نسبة إلى حجم الشدة النفسية ومدى التأقلم 
منا  فــكــل  يــســاعــده.  أن  يمكن  الـــذي  والــمــحــيــط  معها 
الخبرات  اآلخر وتعتمد على  يتأثر بطريقة تختلف عن 
الحياتية السابقة ومدى اعتبارنا لنتائج هذه الخبرات.

بقلم: أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

إضــاءات

وفي عجلة الحياة..

عــنــدمــا ال تــســتــطــيــع الـــعـــودة إلــى 
نقطة البداية، وال مواصلة الركض. 
تكبل  التي  الصمت  وهي مرحلة 

الحواس وترهق اإلنسان..

طاقتي.  ... هل ضعفت  يتساءل 
أم خابت ظنوني. أم تعثر مزاجي..؟

لــتــســمــع مـــن يـــقـــول لــــك: أنــــت ال 
تخطط جيداً..

ــن الـــتـــخـــطـــيـــط عــلــى  ــ نـــعـــم إنــــــه فـ
مــجــاالت الــحــيــاة كــافــة. إنــهــا بريق 
بــدايــة كــتــابــة الخطة  الــفــكــرة.. أي 
ــواء كـــانـــت قــصــيــرة أو طــويــلــة  ــ سـ

المدى..

وأبدأ بالنفس..

عندما تؤمن بتكامل أفكارك مع 
النمو  مرحلة  تبدأ  المتاح  الــواقــع 

أي البدء بتنفيذ خطة حياتك..

هـــنـــا تـــحـــتـــاج لــتــجــديــد مـــهـــاراتـــك 
من  إن  الــحــيــاتــيــة،  الــخــطــة  لتبني 
أهم ركائز الطاقة العالية للنفس.. 
إحــســاســك بــاألهــمــيــة. لــذلــك ابــدأ 

خطتك مع نفسك أوالً..

النجاح يبدأ من النفس.. وهو من 

أهــــم مـــضـــادات الــقــلــق والــخــوف 
واالكتئاب.

الــصــامــت مفتاح  ــوارك  ــ نـــعـــم.. حـ
لحياتك، حان الوقت للوقوف مع 
المتغيرة،  الحياة  ظل  في  النفس 
ــيـــرات. ومـــن  ــغـ ــتـ فـــالـــحـــيـــاة هــــي الـ
اإلنـــســـان  يــخــصــص  أن  الــمــفــيــد 
لنفسه يعطي فرصة إلعادة  وقتاً 
ــور  ــ تـــرتـــيـــب أوراقــــــــه وتــقــيــيــم األمـ
ووضــعــهــا ـفــي الــمــكــان الــمــنــاســب 

الصحيح. 

في قانون الوعي: 

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

 وتبدأ حياتك. 

المزمنة  مخاوفك  تنتهي  عندما 
فالنفس المطمئنة تضيف جماالً 

على المالمح..

عمق  ،نعرف  مالمحنا  نراقب  لذا 
ــان مـــا هـــو إال  ــاإلنـــسـ مـــخـــاوفـــنـــا، فـ
والمعلنة  الصامتة  أفــكــاره  نــتــاج 
في مسيرة حياته وهي من تحدد 
يومنا  عــنــوان  أهميتها  مــن خــالل 

وخططنا اليومية والمستقبلية. 

لذا..

البد من وضع برنامج ذاتي يبعدنا 
السلبية  األفــكــار  في  الفوضى  عن 
السلوكية  األخــطــاء  فمن  الهدامة 
أن ننتظر دون خطة واضحة وأن 

نخدر مشاعرنا بالصبر.. 

هو  المحدد  بالمعنى  الصبر  نعم 
حالة  فــي  النفس  وضبط  التحمل 
الــرغــبــات  اإلحــبــاط وعـــدم تحقيق 
واآلمــــــال. فــالــصــبــر مــقــولــة للقوة 
ولــيــس لــلــضــعــف.. والـــقـــوة دائــمــاً 

ترتبط بمنطق العقل. 

بمعنى ال بد من معرفة األهداف 
عن  فالبعد  الــجــيــد.  الصبر  لتنال 
واضح  بشكل  بــاألهــداف  التفكير 
ومـــحـــدد ســيــعــرضــنــا بــكــل تــأكــيــد 
مع  بعالقاتنا  ولمعاناة  لمشكلة 

النفس ومع اآلخر..

ونبدأ بأهم خطوات الصواب: 

أسقط فوضى أفكارك على الورق. 
الــحــاضــر للتكيف  بــتــرتــيــب  ــبــدأ  ون
ــه. ومــــــن خـــالل  ــعــ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ ــ وال
جــمــيــلــة تشعرنا  عــقــلــيــة  مــحــاكــاة 
لنفسي  أهمس  خـــاص..  بترتيب 
أن  للفوضى  هــل سمحت  قــائــالً: 
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األشياء فن التخطيط مع النفس فقدان  هل  حياتي..  تقود 
بسبب شــخــصــيــتــي.. هــل أرضــى 
مستحقاتي..  مــن  أقــل  بمستوى 
وأنا أعاني.. أراجع ذاتي من القريب 

والبعيد. 

هل عالقاتي ترضي ذاتــي.. نحن ال 
بغياب  إال  الحقيقي  األلــم  نعرف 
ــنـــا تــرتــبــط  الـــصـــحـــة، والـــصـــحـــة هـ
بــالــصــحــة الــنــفــســيــة والــجــســديــة 

والجميل أن ندرك أخطاءنا..

صيانة النفس..

هي تقييم ذاتي يعيد لنا حسابات 
الحياة كلها.. بعيداً عن جلد الذات. 

بداية التخطيط الصحيح..

عن  والبعد  بالنفس  االرتــقــاء  فــن 
بحق  والتقصير  الحواس  فوضى 

نفسك وفكرك وجسدك. 

فمن خطط التصحيح الفوري..

للبعد عن  المحاسبة  هناك حالة 
العيوب المترافقة لذلك..

عندما تبدأ..

ــان نــقــطــة الـــبـــدايـــة  ــقــ ــد مــــن إتــ ــ البـ
بمعنى تحول كل ماض وكل ألم 
كرة  لنقطة الصفر، ونعيده إلى الذا
اإلحــســاس  عـــداد  نصفر  البعيدة، 
ــدأ بـــقـــوة  ــ ــبـ ــ ــفـــســـي ونـ ــنـ واأللـــــــــم الـ
الموقف الذي ألم بعالمنا وأيقظ 
حـــواســـنـــا.. أغـــلـــق بــــاب الــمــاضــي 
ــع الــكــلــمــات.  ــج روحــــــك مــ ــرمــ ــ وب
بدورها  القوي وهــي  واإلحــســاس 
ــى الـــنـــشـــاط  ــ ــدفـــع نـــفـــســـك إلــ ــتـ سـ
تأخر بك  والــبــدء من جديد مهما 

الوقت. 

ترسم  الــتــي  الذهنية  الــصــورة  إن 
المحاكاة  خريطة مشاعرنا ضمن 

ــي أول  ــ ــي هـ ــنــ ــذهــ ــ ال والـــمـــنـــطـــق 
اإلنسان.  حياة  كل  يبني  تخطيط 
نعم المشاعر تقودنا أحياناً.. ولكن 
رسالة  لنا  ويرسل  ينقلها  العقل 
الــضــبــاب. يــجــب عــلــيــك االنــتــبــاه. 
ــار الــعــقــل  ــســ والـــتـــحـــكـــم بـــيـــن مــ
والعواطف. بعد أن نتصرف على 

الجوانب التي نريد تحسينها.

جــمــيــعــنــا نــمــر بــتــجــربــة إنــســانــيــة 
ــج مــن  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــة فــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وبـ
العواطف والمشاعر منها اإليجابي 

ومنها السلبي. 

في نمط التخطيط الذاتي والبرمجة 
لمعاناتك..  هامشاً  اترك  الذاتية، 
الـــتـــحـــدي الـــيـــومـــي ولـــنـــقـــبـــل مــا 
التخطيط  لمفهوم  لنصل  يحدث 
بإيجابية. البد أن أتألم أن أعبر ألي 
في  الشعور  بحرية  أعيشه  ضغط 
التخطيط  مــن  جــزء  هــو  التعبير.، 
بداخلنا.  يــجــري  مــا  والــوعــي على 
إن تنظيم حياة اإلنسان هو نقطة 
لــجــنــي مفاعيل  أســاســيــة  بـــدايـــة 

صحته النفسية. 

والحل..

هو ترتيب خطواتنا ومعاني حياتنا 
ــة لــظــروف  مـــن الــنــاحــيــة اإلعــــداديــ
حــتــى لــو كــانــت مــتــواضــعــة نكون 
راضين عنها. وأن ال نعتبر الفشل 
ــدودة هــــو الــمــؤشــر  ــ ــعـ ــ لــــمــــرات مـ
لــلــتــوازن  لنصل  لحياتنا.  الــســيــئ 
المخطط له في رحلة تطور الوعي 
روحـــي وجــدانــي عالي  ضمن عقد 
ــودة الــنــفــســيــة ،نــعــمــل على  ــجــ ــ ال
تجاوز جميع الخالفات وبناء جديد 
لكل معاني الجمال والنجاح بلغة 
كرة. ولنهيئ  جديدة في مخزون الذا
الــــظــــروف الــمــنــاســبــة لــتــفــريــغــهــا 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا بـــالـــشـــكـــل الـــجـــيـــد. 

ولنجعل في حياتنا نبراساً مضيئاً 
المستمر  العطاء  يزين حياتنا هو 
المنظم بحسن التخطيط في رسم 
القادمة.  الحياة  خطوات  وتحديد 
وليكن الحوار كما يقول أفالطون: 
الحقائق  تعريف  على  مقدرة  هو 
لآلخر واالقتدار على أخذ التعريف 
الصحيح من اآلخــر. وهــذا هو فن 
والوصول  الحقيقة  على  التعرف 
إلى الجمال المطلق، ويبقى الحب 
هي  وحدها  عظيمة،  إلهية  منحة 
الــمــحــبــة تــخــفــف شــعــورنــا بــاأللــم. 
وتعمل على تنظيم ذاتنا وتنظيم 
..ال نــحــتــاج  أولــويــاتــنــا ـفــي الــحــيــاة 
ســوى الــرأفــة بأنفسنا وبــاآلخــر في 

الحضور والغياب. 
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االستخدام اآلمن

للهــاتـف املحـمــول

همسات ونبضات

الهاتف  استخدام  يحتاج  هل 
المحمول إلى ضبطه ؟

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

أيضاً .
إلــى  تــشــيــر  الــــدراســــات  أن  إذ 
األمــد  الطويل  االســتــخــدام  أن 
تتم  التي  والمراسلة  للهاتف 
عن طريقه ، سواء باستخدام 
مــن  ــره  ــيــ غــ أو  أب  الـــــواتـــــس 
يؤدي  أن  يمكن   ، التطبيقات 
التهاب األوتــار في األصابع   إلى 
والمفاصل، ما يسبب ألماً في 
، ومن  اليدين والظهر والرقبة 

أنه بدالً من  التأثيرات األخرى 
قــيــام الــشــاب بــأعــمــال منتجة 
في  وقته  يمضي   ، قيمة  ذات 
األلعاب  أو  افتراضية  دردشــة 
االفــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي تــســبــب 
اإلجـــهـــاد والــقــلــق واالكـــتـــئـــاب. 
وبسبب  بقاء الهاتف في مكان 
قــريــب أثــنــاء الــنــوم لــلــرد على 
والمكالمات  النصية  الرسائل 
على مدار الساعة، فقد يؤدي 
هــــذا إلــــى اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم ، 
االســتــيــقــاظ صباحاً  وصــعــوبــة 
، والــشــعــور بــالــمــيــل لــلــنــوم أو 
الــنــعــاس أثـــنـــاء الــنــهــار ، وقــلــة 
الــتــركــيــز، لــهــذا يــلــجــأ الــمــراهــق 
إلــى تــنــاول مــشــروبــات الطاقة 
ذات األضرار المتعددة ، التي 
الــطــاقــة ، بل  ال تمنح الــشــاب 
تدريجياً،  الصحة  منه  تسلب 

ــا ســـبـــق الـــشـــاب  ــعــــرض مــ ــ وي
الذي يقود السيارة إلى مخاطر 
ــتــــي قــد  ــ حــــــــوداث الـــطـــريـــق ال
تودي بحياته أو تسبب اإلعاقة 
، بسبب قلة االنتباه من ناحية 
، واالستخدام الخاطئ للهاتف 
أو  ، والمراسالت  القيادة  أثناء 

التصوير أثناء القيادة .
ــريـــريـــة  ومــــــن الـــمـــظـــاهـــر الـــسـ
ــبــدانــة ،  األخــــرى ، الـــصـــداع وال
، و أخرى  الرؤية  ومشاكل في 

عصبية ، والقائمة طويلة .
ــات عــلــى أن  ــدراسـ كـــدت الـ و أ
االعتماد على الرسائل النصية 
يمكن   ، ــلــتــواصــل  ل كــوســيــلــة 
مرحلة  في  القلق  من  يزيد  أن 
المراهقة ، ألن الرسالة الواردة 
غير المعروف محتواها ، تنتج 

بلسم لتعزيز الصحة

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 بّد من التطرق إلى التأثيرات 
المختلفة لاستخدام الخاطئ لها، إذ تشير الدراسات إلى أن المراهقين الذين يقضون 
كثر عرضة لإلجهاد والقلق واالكتئاب. كما  الكثير من وقتهم مع هواتفهم المحمولة هم أ
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 .
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بقلم: د.بسام درويش

مســتشـــار فــي اإلعــــــالم الصــــــحي
مقدم برنامج بلسم على إذاعة نور دبي  
bassam@healthinarabic.com

ــا يــدفــع  الـــشـــعـــور بــالــقــلــق ، مـ
الــشــاب لفتح الــرســالــة ســواء 
يتناول  أم  السيارة  يقود  كان  أ
األهــل،  أو في صحبة   ، الطعام 
تمنحه  فقد  الرسالة  وحسب 

الشعور باالرتياح أو التوتر،
الذي  اآلخــر  للطرف  وبالنسبة 
ــل الــرســالــة ، فــفــي حــالــة  أرســ
ــي الــــــــرد، يــمــكــن أن  الـــتـــأخـــر فــ
أو غير  أمـــل،  لــه خيبة  تسبب 
السلبية  الــمــشــاعــر  مــن  ذلـــك 

التي تنتابه.
لهذا نجد أن استخدام الهاتف 
المتحرك قد وصل إلى مرحلة 
اإلدمان في هذا الزمان ، وهي 
مشكلة تتطلب حلوالً واقعية 
قــابــلــة لــلــتــطــبــيــق ، خــصــوصــاً 
ــل إـلـــــى مــرحــلــة  ــا قــــد تـــصـ ــهــ ــ أن

خـــضـــوع الـــمـــراهـــق لــســيــطــرة 
أفراد أو مجموعات من خالل 
إمكانية التسلط عبر اإلنترنت، 
الخيال  والعيش في عالم من 
إلى  أيــضــاً  البعض  ، وقــد يلجأ 

الجرائم للوفاء بتخيالتهم.
ومن أهم النصائح التي يمكن 
أن تساعد على منع حدوث ما 

سبق ، واالستخدام 
ــن لــلــهــواتــف الــمــحــمــولــة،  ــ اآلمـ
الــتــوصــل إـلــى اتـــفـــاق بــاإلقــنــاع 
ــدم اســـتـــخـــدام الــهــاتــف  ــى عــ إلــ
أثــنــاء الــجــلــوس مــع األهــــل أو 
قـــيـــادة  ــاء  ــنــ أثــ أو   ، ــاء  ــ ــدقـ ــ األصـ
السيارة ، ووضع الهاتف خارج 
غرفة النوم ، وحين االستيقاظ 
صباحاً عدم استخدام الهاتف 
مـــبـــاشـــرة ، وهــــــذه الــنــصــائــح 

يجب أن يلتزم بها الكبير قبل 
. وتحديد  المراهق  أو  الصغير 

أوقات استخدام الهاتف .

تـــشـــجـــيـــع  ــى  ـــلــ ــ عـ ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ و 
ــة  ــارسـ ــمـ ــق عـــــلـــى  مـ ــ ــراهـ ــ ــمـ ــ الـ
المنزلية،  واألعــمــال  الــريــاضــة، 
والتطوعية ، وليكن األب واألم 

قدوة في هذا المجال.

همسة 

لـــشـــيء رائــــــع أن تــكــون  إنـــــه 
التكنولوجي  العالم  من  جــزًءا 
يتمتع  أن  وينبغي  المتنامي، 
ذلك  في  بما  بفوائده،  الجميع 
الــمــراهــقــون، ولــكــن بــاعــتــدال.
تسلب  التكنولوجيا  تـــدع  فــال 
ومن  منك  والصحة  السعادة 

أفراد أسرتك.
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تراث اإلمارات

أسامء من الرتاث
إعداد: محمد سالمه عوض الله

االسم  صاحب  يكون  ربما  بل  معناها،  يعرف  وال  األســمــاء  بعض  يسمع  مّنا  كثير 
نفسه ال يعرف معنى اسمه ، وكثير من هذه األسماء تحمل معاني جميلة وقيماً 

نبيلة. 

وإليكم طائفة من هذه األسماء مع توضيح معانيها.

عتيق:
من الِعتق وهو الكرم والجمال.

 والعتيق: الكريم الرائع من كل شيء، والِخيار من كل شيء.

 قال أسامة بن منقذ:

 عـــتـــــــيـٌق كـــــالــهـــــــال إذا تبـــــــــــّدى   * * *   لساري الليل من تحت الغيوِم

ي بذلــك لِقَدمــه ألنــه أول بيت وضع للنــاس أو ألّن هللا   والعتيــق: القديــم، والبيــت الحــرام، ُســمِّ
أعتقــه مــن الغــرق زمــن الطوفــان.  وربمــا ســمت العرب بهذا االســم تفاؤالً بــأن يتصف صاحبه 

بالكرم أو بالجمال.

صندل: 
الصندل شجر طيب الرائحة يجمع على صنادل، ومن معاني الصندل: البعير الضخم الرأس.

 قال الشاعر: 

رأيت لعمرٍو وابنه الشريس   * * *   عنادالً صنادل الرؤوس 

والعنادل جمع عندل وهو الطويل أو البعير الضخم الرأس وهو بذلك مرادف للصندل.

ت العــرب بهــذا االســم تفــاؤالً بــأن يكــون صاحبــه طّيــَب المْخَبــر حســن الســيرة بين   وربمــا َســمَّ
الناس. 
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 نوف:
ــوف: العلــّو واالرتفاع، وكذلك الّســنام العالي   النَّ

وجمعه أنواف. 

وربمــا ســّمت العــرب بهــذا االســم تفــاؤالً بــأن 
قومهــا،  ـفـي  عــاٍل  شــأن  ذات  صاحبتــه  تكــون 
وكانــت العــرب تطلــق على الســيد الشــريف في 

قومه: سنام القوم.

العنود:
الكثيــرة المطــر، والناقــة  هــي الســحابة 
التــي تتباعــد عــن اإلبــل وتطلــب خيــار 
المرعــى وجمُعهــا: ُعُنــد، وعقبــة عنــود: 

أي صعبة المرتقى.

ت بهذا االســم تفاؤاًل  ولعل العرب ســمَّ
كريمــة  معطــاءة  صاحبتــه  تكــون  بــأن 

كالسحابة الغزيرة المطر

عذيجة:
 من الفعل )َعَذَج( بمعنى شــرب، وَعَذَج الماَء َعْذًجا: شــربه، فهو عاذج، أما التســمية بعذيجة 

فهي على سبيل المبالغة كقولنا: سميعة وبصيرة للداللة على شدة السمع والبصر.



إعداد: سارة صالح جاسم حمادة
رئيسة البرامج واألنشطة بجمعية توعية ورعاية األحداث

Twi/insta: sarahamada30
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فقيد الوطن... املغفور له بإذن الله تعاىل 

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

addicted

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

المولد والتعليم

ــد الــشــيــخ حـــمـــدان ـفــي دـبــي،  ــ ول
في المدرسة  االبتدائية  ودرس 
ثانوية  فــي  األحــمــديــة والــثــانــويــة 
المملكة  إلــــى  انــتــقــل  ثـــم  ــي،  دـبــ
ــة  ــغـ ــلـ الــــمــــتــــحــــدة لـــــــدراســـــــة الـ
ــوم الــبــلــديــات  ــلـ اإلنــجــلــيــزيــة وعـ
ــريــــدج، كــمــا  ــبــ ــامــ ــامـــعـــة كــ ـفــي جـ
ــام 2006 عــلــى 3  حــصــل ـفـي عـ
شـــهـــادات فــخــريــة مـــن الــكــلــيــة 
الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة، لــيــكــون 
تحقق  عــالــمــيــة  شخصية  أول 
هــــــــذا اإلنــــــــجــــــــاز، حــــيــــث ُمـــنـــح 
للكلية  الفخرية  الزمالة  شهادة 
لــألمــراض  البريطانية  الملكية 
ــرة،  ــبـ ــإدنـ ــدن وبـ ــنـ ــلـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــاطـ ــبـ الـ
وشهادة الزمالة الفخرية للكلية 
لــألمــراض  البريطانية  الملكية 

الباطنية والجراحة بغالسكو.

الحياة العملية

منصب  حمدان  الشيخ  شغل 
فــي منتصف  بلدية دبــي  رئــيــس 
الــســتــيــنــات، واســـتـــمـــر ـفــي هــذا 
تكليفه  بــعــد  حــتــى  الــمــنــصــب 
رئــيــس مجلس  نــائــب  بمنصب 
الوزراء ووزير المالية واالقتصاد 
ــارة والــصــنــاعــة ـفــي أول  ــجـ ــتـ والـ
حكومة اتحادية برئاسة شقيقه 
الشيخ مكتوم بن راشد، ُعقب 
ديسمبر   2 ـفــي  ــاد  ــحـ االتـ إعــــالن 
1971، كما شغل منصب وزير 
الــمــالــيــة مــنــذ الــتــشــكــيــل األول 
9 ديسمبر  الــوزراء في  لمجلس 
1971 بعد أســبــوع مــن إعــالن 
االتــــحــــاد، حــتــى وفـــاتـــه ـفــي 24 
باهتمامـه  2021،ُعـــرف  مــارس 
وشـغفه  اإلنــســانــيــة  بــاألعــمــال 
والــتــطــورات  واآلداب  بالثقافة 

التنمية  على  وحــرصــه  العلمية 
الــبــشــريــة الــمــســتــدامــة فــي بيئة 
عــالــمــيــة مــســتــقــرة تــرتــكــز على 
كــة. ومــن أشهر  الــحــوار والــشــرا
حمدان  الشيخ  جائزة  مبادراته 
بــــن راشــــــد لـــــــألداء الــتــعــلــيــمــي 
المتميز و جائزة الشيخ حمدان 
للعلوم  مــكــتــوم  آل  راشــــد  بـــن 

الطبية.

اخــــتــــيــــر ســـــمـــــوه الـــشـــخـــصـــيـــة 
لدعمه   2000 لــعــام  اإلنسانية 
المشاريع الخيرية في كثير من 

البلدان الفقيرة.

 2005 ــام  ــ عــ ــمــــوه  واخـــتـــيـــر ســ
في  عــالــمــيــة  كــأفــضــل شخصية 
ــتــعــلــيــم  ــة وال ــحـ مــــجــــاالت الـــصـ
ــة مــــن قـــبـــل االتـــحـــاد  ــاضــ ــريــ ــ وال

الدولي للمستشفيات.
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ــام 2006 من  ُمــنــح ســمــوه عـ  
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ــأول شــخــصــيــة  ــ 3 شــــهــــادات كــ
عـــالـــمـــيـــة تــحــقــق هـــــذا اإلنـــجـــاز  

وهي:

للكلية  الفخرية  الزمالة  شهادة 
لــألمــراض  البريطانية  الملكية 

الباطنية في لندن.

للكلية  الفخرية  الزمالة  شهادة 
لــألمــراض  البريطانية  الملكية 

الباطنية في أدنبرة.

للكلية  الفخرية  الزمالة  شهادة 
لــألمــراض  البريطانية  الملكية 
الباطنية والجراحة في جالسكو.

»عرب  جائزة  سموه  منح  كما 
تــكــنــولــوجــيــا« لــإنــجــاز الــحــيــاتــي 
ــم  ــوده ـفـــــي دعــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ تـــــقـــــديـــــراً لـ
تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــعـــلـــومـــات فــي 

الشرق األوسط.

جائزة  على  سموه  حصل  وقــد 
العربية  للخيول  مالك  أفضل 
ــم مــــــن الـــمـــنـــظـــمـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـفـــــي الـ
األوروبـــــيـــــة لــلــخــيــول الــعــربــيــة 

»االيكاهو«

ــلــــى أرفـــــع  وحــــصــــل ســــمــــوه عــ
مــيــدالــيــة تــقــديــريــة مــن منظمة 
األمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة  لـــلـــتـــربـــيـــة 
)اليونسكو(  والثقافة  والعلوم 
تقديرا   2006 عــام  ديسمبر  في 
برامج  دعــم  فــي  لجهود ســمــوه 

التعليم والعلوم .

 2007 عـــــــام  ــوه  ــ ــمـ ــ سـ ــر  ــيــ ــتــ اخــ
شخصية العام  من قبل جائزة 
الـــشـــارقـــة لــلــعــمــل الــتــطــوعــي ، 
ــدور ســـمـــوه ـفــي دعــم  ــ تــقــديــرا لـ

العمل التطوعي .

2008 حصل سموه  عــام  وفــي 
عــلــى تــكــريــم خــــاص مـــن قبل 
قــمــة رئــاســة الــــدول األفــريــقــيــة 
فــي أديـــس أبــابــا ،تــقــديــرا لجهود 
سموه في دعم التعليم وبرامج 
كــثــر من  اإلغــاثــة اإلنــســانــيــة فــي أ

23 دولة أفريقية .

وفي عام 2016 تم تكريم سموه 
الخــتــيــاره الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة 

الحضارية للعام 2016.

وفاته

تــوفــي يـــوم األربـــعـــاء 24 مــارس 
 11 الــمــوافــق  ـا،  مــيــالديّـً  2021
ناهز  عمر  عــن  هجريًّا،  شعبان 
معاناته  بعد  وذلـــك  عــاًمــا،   75

مع المرض.
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تغريـدات من تـويتـر
#حمدان_بن_راشد_يف_ذمة_الله تحت وسم

.. وضعت رحالك •  ... رحمك هللا يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك  إنا لله وإنا إليه راجعون 
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«

إنا لله وإنا إليه راجعون .. وّدع الوطن اليوم رمز من رموزه وفارس ترّجل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة • 
نستلهم منها العبر والــدروس في إعالء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل هللا عّز وّجل أن يرحم 

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«

..اللهم اغفر له واجمعنا به في جنات النعيم... إنا لله وإنا إليه •  رحل عنا اليوم فقيد دبي ولم يرحل منا 
راجعون. »منصور بن محمد آل مكتوم«

كرة اإلمارات زاخرة باسم حمدان بن راشد و مليئة بإنجازاته النبيلة بذل وأعطى عاش كريما •  ستظل ذا
كرم نزله. »عبدهللا بن زايد« ورحل عظيما اللهم أ

برحيل الشيخ حمدان بن راشد نفقد أباً وأخاً وصديقاً 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«

رجاالتها •  أحــد  ــارات  اإلمــ تفقد  برحيله   .. راشـــد  بــن  حــمــدان  الشيخ  أخــي  الكبير  الــوطــن  رحــم هللا فقيد 
اإلمــارات بهذا  الكرام وشعب  بالعمل اإلنساني والوطني..نعزي آل مكتوم  المخلصين بعد حياة زاخرة 

المصاب .. ونسأل هللا تعالى لفقيدنا الرحمة والمغفرة. »منصور بن زايد«

اليه •  وإنــا  لله  يا حمدان بن راشــد لمحزونون.  إنــا  وإنــا على فراقك  القلب ليحزن  العين لتدمع وإن   إن 
راجعون. “ضاحي خلفان تميم”

أبيك ال
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أبكيك  )حمدان ( أبكي الشهم والرجال
 أبكي الفقيد الذي عن أرضنــــا رحــــــــــــــال
 ما كنــــت عنــا بطـــول العمــــر مختبــــئا
 في عقـــــرِ دارِك أو أمسيــــــــَت معتـــــزال
وتشعـــرهـــــم وٍد  في  الناس   تستقبل 
 بطيب ُخلـق حبــــــــــــــــاك هللا ُمكتمــــــــــال
 يـا مجلســـــــاً ُفتحــــــت أبوابـــــــــــــه أبــــــــــــــدا
 على التراحيِب كان البيــــــُت ُمشتمـــــــال
كيف القـــدوم إليـــك اليــــــوم في فــــــــــرح
 وعنـــك )حمــــدان( عن كنباتـــــه نــــــــــزال
 شهر الصيـــاِم ســيـأتي بعــد أربــعـــــــــــــــة
 من األسابيع ماذا القــــول ان ســــــــــأال ؟
 عن العزيز الذي تلقـــــى لمجلســــــــــــــــه
 ترحيبـــة الشيخ دومـــــــاً مرحبــــــــا وهــــــال
 أثرت فينا بُحسِن الُخلِق  فانفجــــــــــرت
 يوم الــــــــوداع دموعــــــــــا غيثهــــــا هطــــــــــال
كـــرمــــــــــــــــــُه يـــــارب أسكَــنـــــُه ِفردوسا  وأ
 في جـنـــــــــــِة الُخــلــــــــــــــِد ابِن بيتــــــــــه نــــــــــزال

أبيك ال
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