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رئيس اللجنة اإلعالمية
شبح يتسلل في النهار والظالم ...وقع خطواته يثير الهلع والخوف ،وأصابعه تقتل الرغبة في الحياة ،يحول
البيت إلى أحزان مميتة ،ال تفارق القلوب والوجوه.
ضحاياه وجوههم شاحبة ،أجسادهم نحيلة ،هم شبان نخرهم اإلدمان وهم في مقتبل العمر ،بحثوا عن اللذة،
فوجدوها في الجرعة األولى للموت.
المخدرات تسلب المريض أعز ما يملك ،عقله الذي كرمه هللا به وميزه عن سائر مخلوقاته ،لقد أثبتت عدة
دراسات وبحوث علمية أن المخدرات بصفة عامة تولد لدى المريض المدمن عدم االهتمام بمن حوله أو
بعمله أو بقيم مجتمعه وشعوره باالنفصال عن الواقع ،كما يؤدي اإلدمان إلى العزلة حتى يحصل المدمن
على المخدر وكذلك إلى بطء الفهم ،وضعف في الذا كرة وإلى إصابة المريض المدمن باضطرابات نفسية حادة
مما ينعكس على حالته االجتماعية.
اإلدمــان هروب من النفس ودون محاسبة ذاتية ،الهروب من مواجهة مشاكل الحياة والتغلب على القلق
النفسي الذي يعانيه ،ليصل إلى العجز في الشخصية وعدم اتزان نفسي يرى منه اإلحباط والفشل.
والشباب في مراحل التعليم المختلفة قد يكونون أ كثر تعرضا لالستمالة والوقوع في براثن ذلك الوحش وهو
المخدر ،واألكثر خطورة ،هو السلوك اإلدماني ،إنها الحالة الفوضوية التي تصل إليها أمور مرضى اإلدمان في
حياتهم ،عند الوصول إلى النقطة الخطيرة ،تطرأ األزمة.
هنا تهجرك ذاتك وتنحاز إلى غياب البصر والبصيرة ،إلى انغماس الروح باأللم وعتمة الحواس ورماد العقل.
هناك ديناميكية تفكيرية (معرفية) شائعة ،هي لجوء المدمن إلى تعاطي المخدر من أجل الهروب من
متاعبه التي تواجهه ،وهذا السلوك يقوده إلى االنسجام بالمادة المخدرة أو المسكرة كأسلوب في التعامل
مع مواجهة الصعاب وذلك من أجل الحصول على ما يخدر مشاعرهم وأحاسيسهم لنصل إلى تأذي الخاليا
الدماغية بفعل التعاطي وتتعاظم هذياناته المشوهة للواقع.
والحقيقة ،أن جوهر اإلدمان هو (التكرار – والقلق وتضييق مساحة التفكير والوعي) إنه لحظة غياب العقل
عن مساره في دائرة مغلقة ال مجال للخروج منها حامال ً معه عطبا ً عقليا ً ويغلق عليه بعطب إضافي.
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شرطة دبي تكرم جمعية توعية ورعاية األحداث
فــي حفل ختام فعاليات الــربــع األول مــن مــبــادرة «الـــروح اإليجابية»
لـــعـــام  2021بــحــضــور ســـعـــادة ســلــطــان صــقــر الـــســـويـــدي نــائــب
رئــيــس مجلس اإلدارة وبــحــضــور ممثلين عــن الــجــهــات المشاركة.
اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات الربع األول من مبادرة “الروح اإليجابية”
لعام  ،2021بتنظيم حفل في نادي الضباط لتكريم الشركاء االستراتيجيين والرعاة ممن
ساهموا في إنجاح فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى االرتقاء بجودة
الحياة وتعزيز االنسجام االجتماعي والسعادة في األحياء السكنية ،وترسيخ قيم التسامح
والتعايش بين أفراد المجتمع واحترام اآلخرين.
وسلم العميد خالد شهيل مدير
اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع
ـفـي شــرطــة د ـبـي ،دروع التكريم
إ ـلــى ال ـش ــرك ــاء االسـتــراتـيـجـيـيــن
مــن بـلــديــة دبــي ،ومـجـلــس د ـبـي
الـ ــريـ ــاضـ ــي ،وج ـم ـع ـي ــة تــوع ـيــة
ورع ــاي ــة االح ـ ـ ــداث ،ومــؤس ـســة
د ـبـ ــي ل ـ ــإع ـ ــام ،هــيــئ ــة الـ ـط ــرق
وال ـ ـمـ ــواصـ ــات ،وه ـي ـئــة تنمية
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الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وهـ ـيـ ـئ ــة ال ـص ـحــة
بدبي ،ومؤسسة د ـبـي لخدمات
اإلس ـ ـعـ ــاف ،إ ـلــى ج ــان ــب تـكــريــم
رعــاة المبادرة في مــردف ستي
سنتر للتسوق ،ونادي فيتنس
تايم ،وجويل اسينس.
وخ ــال الـحـفــل ،أعلنت اإلدارة
الـعــامــة إلس ـعــاد المجتمع عن
نـجــوم م ـبــادرة ال ــروح اإليجابية
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على مستوى اإلدارات العامة
والمجالس في شرطة دبي ،حيث
فــازت اإلدارة العامة لمكافحة
المخدرات ممثلة بمركز حماية
الـ ــدو ـلــي ب ــال ـم ــرك ــز األول عـ ـلـى
مستوى اإلدارات العامة ،فيما
فـ ــاز م ـج ـلــس أصـ ـح ــاب الـهـمــم
بــال ـمــركــز األول ع ـ ـلـى مستوى
مجالس الشرطة.

وأثـ ـن ــى ال ـع ـم ـيــد خ ــال ــد شهيل
عـ ـلــى ج ـ ـهـ ــود كـ ــافـ ــة الـ ـش ــرك ــاء
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن وال ـ ـشـ ــركـ ــاء
ال ــداخـ ـلـ ـيـ ـي ــن ـفــي شـ ــرطـ ــة دبــي
والرعاة في إنجاح مبادرة الروح
اإليجابية ،وتقديم العديد من
البرامج المجتمعية والتوعوية
وال ـث ـقــاف ـيــة وال ـت ـطــوع ـيــة الـتــي
س ــاهـ ـم ــت ـفــي ت ــوعـ ـي ــة جـمـيــع
ف ـ ـ ـئـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ب ــالـ ـقـ ـي ــم
واألخ ـ ـ ــاق وت ـقــال ـيــد مجتمعنا
األصيلة وخاصة لفئة الشباب
لتنشئتهم بــالـصــورة المطلوبة
ولـتـصـنــع منهم رجـ ــاال ً نافعين
ألنفسهم وأســرهــم وأوطــانـهــم
ـفـي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ك ـمــا وضـعــت
عـ ـ ـ ــدة بـ ـ ــرامـ ـ ــج سـ ــاه ـ ـمـ ــت ـفـي
ص ـق ــل ش ـخ ـص ـيــات ـهــم وع ـ ــززت
الثقة لديهم إ ـلـى جانب تنظيم
ال ـم ـنــاف ـســات الــريــاض ـيــة الـتــي
تـ ـع ــود عــ ـلـى أف ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع
بــالـكـثـيــر مــن ال ـفــوائــد الصحية
وال ـن ـف ـس ـيــة وت ــعـــزز ال ـع ــاق ــات
االجتماعية.

وأ كــد العميد شهيل أن نتائج
استطالع الرأي الخاصة بمبادرة
“ال ـ ـ ـ ــروح اإلي ــجـــاب ــيـــة” أظـ ـه ــرت
أن نـسـبــة الــرضــا عـنـهــا وصلت
إ ـلــى  ،89.5%بـيـنـهــا 91.1%
ن ـس ـبــة ال ــرض ــا ع ــن الــمــب ــادرات
المجتمعية التي تــم تنفيذها،
و 91.2%نسبة الرضا عن نشر
الــمــعــل ــوم ــات ،و 92%نـسـبــة
ال ــرض ــا ع ــن ال ـن ـشــر ـفـي مــواقــع
التواصل االجتماعي ،و76.9%
عن الحمالت التوعوية التي تم
تنفيذها في المبادرة.
ولفت إ ـلـى أن الـمــواد اإلعالمية
ال ـم ـن ـشــورة عــن مــب ــادرة ال ــروح
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ح ـظ ـي ــت ب ـم ـتــاب ـعــة
ك ـب ـيــرة ع ـ ـلـى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـيــث ب ـلــغ عــدد
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــا عـ ـ ـب ـ ــر م ـن ـص ــة
ان ـس ـت ـغــرام  10مــايـيــن و633
الـ ـفـ ـا ً و 888مـ ـش ــاه ــدة ،وع ـبــر
منصة تويتر  801ألـفـا ً و518
م ـشــاهــدة ،وع ـبــر مـنـصــة فيس
بوك  276ألفا ً و 597مشاهدة.

وأ ك ــد الـعـمـيــد شهيل أن عــدد
الــمــســتــفــي ــدي ــن م ـ ــن م ـ ـبـ ــادرة
الـ ــروح اإلي ـجــاب ـيــة بـلــغ  19ألـفـا ً
و 971مستفيداً ،فيما بلغ عدد
المنفذة
البرامج والمحاضرات ُ
فــيــه ــا  140م ـ ـحـ ــاضـ ــرة بـيـنـهــا
مـ ـح ــاض ــرات ت ــم ت ـن ـف ـيــذهــا عن
بُعد لمختلف الفئات العمرية
ضمن خطة عمل الـمـبــادرة في
مناطق الخوانيج وند الحمر وأم
سقيم ووداي الصفا.
ول ـ ـفـ ــت إ ـلـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك 875
ش ـخ ـص ـا ً ش ــارك ــوا ـفـي مـســابـقــة
“الـ ـ ــروح اإلي ـج ــاب ـي ــة” بــال ـت ـعــاون
م ـ ــع م ــؤسـ ـس ــة د ـبـ ــي لـ ــإعـ ــام،
و 256مـ ـش ــاركـ ـا ً ـفـي مـســابـقــة
“ال ـ ــروح اإليـجــابـيــة والـثـقــافـيــة”،
و 250مشاركا ً ـفـي فعالية دبي
صــدي ـقــة لـ ـل ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة
و 1468م ـشــارك ـا ً ـفـي األنشطة
المجتمعية الخاصة بمنافسات
األلعاب اإللكترونية في مناطق
الخوانيج وند الحمر وأم سقيم
ووداي الصفا.
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مسابقات علمية وتربوية وثقافية برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية

«جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحــــــداث» تطلق
مسابقات صيف بــا فـــراغ  2021األفتراضية“
في إطار حرص مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث على تعزيز دور الثقافة لدى
الناشئة وحثهم على االنـخــراط في األعـمــال التي تعود عليهم بالنفع مستقبال ً ،أعلنت
الجمعية مؤخرا ً عن انطالق مسابقات «صيف بال فراغ  2020األفتراضية» لمواطني دولة
اإلمارات وأبناء المواطنات  ،وأصدرت كتيب المسابقات السنوي برعاية هيئة آل مكتوم
الخيرية والذي يتضمن مجموعة من المسابقات الهادفة التعليمية والتربوية والثقافية
لتنمية مواهب الطالب والطالبات وشغل أوقات فراغهم خالل العطلة الصيفية.
وقال الدكتور جاسم خليل ميرزا،
رئيس اللجنة اإلعالمية بالجمعية،
إن ال ـك ـت ـيــب ال ـ ــذي ت ــرع ــاه هيئة
آل مكتوم لألعمال الخيرية تم
إعداده من قِبل اللجنة اإلعالمية
بالجمعية ،وفــريــق عمل مكون
من :الدكتورة نجاة مكي والدكتور
يــوســف ش ــراب والــدك ـتــورة وفــاء
محمد واألس ـت ــاذة س ــارة حـمــادة
رئيسة قسم البرامج واألنشطة
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في الجمعية ،كما أن المسابقات
موجهة بشكل مباشر إلى الطلبة
والـ ـط ــالـ ـب ــات مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ــدول ــة
وأبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــات مـ ــن ســن
السابعة وحتى أقل من الثامنة
ع ـشــرة ،الف ـت ـا ً إ ـلـى أنـهــا تتضمن7
مسابقات هي :مسابقة الرسام،
مسابقة التوعية الذكية ،مسابقة
الباحث الواعد ،مسابقة التصوير
الـفــوتــوغــرا ـفـي الــرقـمــي  ،مسابقة
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اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـص ـغ ـي ــر وم ـســاب ـقــة
صـــديـــق ال ـم ـك ـت ـبــة وال ـم ـســاب ـقــة
الخاصة بأصحاب الهمم.
وأشــار الدكتور جاسم ميرزا إلى
أن الـ ـح ــواف ــز والـ ـم ــزا ي ــا تتضمن
شهادات شكر وتقدير للفائزين ،
مكافآت مالية مخصصة للثالثة
األوائل في كل مجال من مجاالت
التسابق تتراوح بين  4000إلى
 2000درهم .

جمعية توعية ورعاية األحداث
تـــــشـــــارك فـــــي الـــمـــجـــلـــس الـــرمـــضـــانـــي
األول االفــــتــــراضــــي لـــشـــرطـــة أبـــوظـــبـــي

حــــــول مـــــوضـــــوع «جـــــــــودة الــــحــــيــــاة األســـــريـــــة فـــــي رمــــضــــان»
وذلـــــك ضــمــن الــــــدورة الــخــامــســة لــلــمــجــالــس الــرمــضــانــيــة تحت
شــعــار «عـــام الخمسين إنــجــازات تحققت ومستقبل أكــثــر إنــجــازًا».
أدار المجلس اإلعالمي ناصر عبدهللا الساعدي من إدارة اإلعالم األمني في شرطة أبوظبي
موضحا ً أن المجالس الشعبية تعد موروثا ً يعمق أسس التواصل بين أفــراد المجتمع
اإلماراتي المتوحد حيث أصبحت وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة مركزا ً النطالق
الحوارات البناءة و طرح القضايا اإلستراتيجية والتوعوية لتحسين جودة الحياة .

ت ـحــدث الــدك ـتــور سـيــف الـجــابــري
ع ــضـــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة
توعية ورعــايــة األح ــداث عن “دور
العمل التطوعي في تحقيق جودة
الحياة األســريــة “ مـشـيــرا ً إ ـلـى أن
م ـع ـنــي ج ـ ــودة ال ـح ـي ــاة ل ـل ـفــرد هو
رض ــا اإلن ـســان عــن حـيــاتــه ونفسه
وتـفــاصـيـلـهــا أمـــا بــالـنـسـبــة لــأســر
فـيـعـنــي وجـ ــود أسـ ــرة خــال ـيــة من
المشاكل.
ك ــمـــا ت ــحـــدثـــت ال ـ ــواعـ ـ ـظ ـ ــة م ـ ــوزة
مـشــاري الشامسي كبير الوعاظ
ـفــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون

اإلســام ـيــة واألوق ـ ــاف ـفـي المحور
األول ع ــن ال ـت ــاح ــم األسـ ـ ــري في
رمضان واهتمام اإلســام باألسرة
ووضعه ألحكام تسهم في ترسيخ
دعائمها .
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـعـ ـقـ ـي ــد ال ــدكـ ـت ــور
علي البلوشي الـمــدرب المعتمد
بأكاديمية سيف بن زا يــد للعلوم
الشرطية األمنية بشرطة أبوظبي
ـ ـفـي الـ ـمـ ـح ــور الـ ـث ــا ـنـي دور شــرطــة
أبــوظ ـبــي ـفـي تـعــزيــز جـ ــودة الـحـيــاة
األس ـ ــري ـ ــة وت ـ ـطـ ــرق إلـ ــى ج ـهــودهــا
وجاهزيتها في مواجهة التحديات

واألزمـ ـ ــات وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
فيروس كورونا المستجد.
وتـ ـ ـح ـ ــدث ال ـ ـبـ ــاحـ ــث اإلجــتــم ــاع ــي
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن الـ ـح ــربــي ال ـ ـمـ ــدرب
ال ـم ـع ـت ـمــد ب ـ ـ ــإدارة م ــرا ك ــز الــدعــم
االجتماعي عن “دور إدارة مرا كز
الـ ــدعـ ــم االجــتــم ــاع ــي ـ ـفـي تـحـقـيــق
األمن األســري” من خالل المحور
الرابع والذي يشمل دور المرا كز
الوقائي والعالجي فى التعامل مع
أ ك ـثــر مــن  30نــوع ـا ً مــن مختلف
القضايا .
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األخــــبـــار

بمشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحــــــداث تنظم
الـــمـــجـــلـــس الــــرمــــضــــانــــي االفــــتــــراضــــي

تحت رعاية ومشاركة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة جمعية
توعية ورعاية األحداث ،نظمت الجمعية المجلس الرمضاني االفتراضي ،عن بعد ،بعنوان
“استشراف مستقبل األبناء في ضوء االستعداد للخمسين».
أدار الجلسة الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث،
فيما حضرها الدكتور محمد مراد عبدهللا األمين العام للجمعية المقرر والمنسق العام
للجلسة ،إلى جانب أعضاء مجلس اإلدارة .وقد شهدت الجلسة مشاركة نخبة من أصحاب
االختصاص ،وحضورا ً لعدد كبير من الباحثين والمختصين وأولياء األمور.
بــدأت الجلسة بكلمة افتتاحية
لمعالي الفريق ضاحي خلفان
ت ـم ـيــم ،رحـ ــب ف ـي ـهــا بــال ـح ـضــور
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأهـ ـ ــم ب ـ ـش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـض ـ ــان
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ،واسـ ـتـ ـه ــل ال ـك ـل ـمــة
بقوله :لقد أولت دولتنا اهتماما ً
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بــالـغـا ً بــاسـتـشــراف المستقبل
واالســتــع ــداد لـلـخـمـسـيــن ،وتــم
إع ـ ــداد اس ـتــرات ـي ـج ـيــة اإلم ـ ــارات
الس ـت ـشــراف المستقبل حيث
أ ك ـ ــد سـ ـي ــدي ص ــاح ــب الـسـمــو
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد بـــن راشـ ـ ــد ـفـي
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إحــدى كلماته “نحن نؤمن أن
صناعة الغد تبدأ من اليوم  ،وإن
التغيرات من حولنا لن تنتظر
ال ـم ـتــأخــر أو ال ـم ـت ـثــاقــل ونـحــن
اعتدنا أن نكون اصحاب مبادرة
وسبق إلى مافيه الخير لدولتنا

ومستقبل أجـيــالـنــا “.وأع ـل ـنــت
دولــة اإلمــارات عام  2021عام
االسـ ـتـ ـع ــداد لـلـخـمـسـيــن ،وهــا
نحن على خطا قادتنا نسير فى
استشراف مستقبل أبنائنا.
وأض ـ ـ ــاف م ـع ــال ـي ــه :مـ ــن خ ــال
ج ـل ـس ـت ـنــا ه ـ ــذه س ـ ــوف ن ـطــرح
العديد من التساؤالت الخاصة
بكيفية إعداد أبنائنا للمستقبل،
والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات ال ـ ـتـ ــى يـ ـج ــب ان
يـكـتـسـبــوهــا ونــوع ـيــة الـتـعـلـيــم
ومساراته المستقبلية ،وكيف
يمكننا تهيئة بيئة وبنية تحتية
لألبناء لتشجيعهم على االبتكار
وريـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،وت ـح ـق ـيــق
ال ـ ـتـ ــوازن ـفـى ال ـم ـحــاف ـظــة على
تالحمنا المجتمعي وترسيخ
الـهــويــة الــوطـنـيــة اإلمــارات ـيــة فى
وجدان األبناء ،وتحسين جودة
الحياة لهم ـفـي المستقبل فى
ظــل المتغيرات التكنولوجية
ال ـســري ـعــة خــاصــة ون ـحــن على
أب ـ ـ ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة
الــراب ـعــة وتـقـنـيــاتـهــا الـمـتـطــورة
مثل المركبات ذاتـيــة القيادة،
الــروبــوتــات الصناعية  ،إنترنت
األشياء ،الطباعة ثالثية األبعاد
 ،ال ـ ـمـ ــدن الـــذك ــيـــة ،ال ـحــوس ـبــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــاب ـ ـيـ ــة ،والـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات
المتقدمة.
وق ــد ت ـنــاولــت الـجـلـســة سبعة
محاور مهمة ،قدمها نخبة من
ال ـخ ـب ــراء وال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ،حيث
تـحــدث س ـعــادة سـلـطــان صقر
السويدي نائب رئيس مجلس
اإلدارة عن التالحم المجتمعي
وترسيخ الهوية الوطنية ،فيما
تناول عبداللطيف الشامسي
مــديــر مـجـمــع ك ـل ـيــات التقنية

ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا مـ ـ ــوضـ ـ ــوع االب ـ ـت ـ ـكـ ــار
وري ـ ــادة األعـ ـم ــال واالس ـت ـعــداد
للمستقبل.
من جهة أخرى تحدث الدكتور
يـ ــوسـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي الـ ـم ــدي ــر
التنفيذي للمعرفة واألثر هيئة
الطفولة أبــوظـبــي عــن االبتكار
وريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال ـفـى الـطـفــولــة
الـمـبـكــرة ،أم ــا الــدك ـتــور منصور
ال ـعــور رئـيــس جامعة حمدان
الــذكـيــة وعـضــو مجلس اإلدارة
فقد سلط الضوء على مهارات
المستقبل وبناء قدرات األبناء.
وفي سياق متصل تناول سعيد
الظاهري مدير مركز الدراسات
المستقبلية جامعة دبي محور
ال ـت ـع ـل ـيــم ومـ ـ ـس ـ ــارات الـتـعـلــم
للمستقبل ،فيما تـحــدث فهد
ه ـي ـك ــل اإلعـ ــامـ ــي وال ـ ـمـ ــدرب
المعتمد ـفـي الـسـعــادة وجــودة
الحياة مــوضــوع األبـنــاء وجــودة
الحياة في المستقبل.
وخ ــرج ــت الـجـلـســة بمجموعة
مــن التوصيات المهمة ،منها:
ط ـ ــرح ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات والـ ـب ــرام ــج
ألجـ ـ ـي ـ ــال الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـت ــي
تـ ـس ــاه ــم ـ ـفـى ت ــرسـ ـي ــخ ال ـه ــو ي ــة
الــوط ـن ـيــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ،مـنــاشــدة
الجهات المعنية لوضع الخطط
االستراتيجية المستقبلية التي
ت ـس ــاه ــم ـ ـفـي ال ـم ـحــاف ـظــة عـ ـلـى
ال ـت ـمــاســك الـمـجـتـمـعــي ورف ــع
الوعي لدى األبناء وتحصينهم
ضد االنحراف والتطرف ،وضع
الخطط والبرامج المستقبلية
ل ـت ـس ـه ـيــل احـ ـتـ ـي ــاج ــات األبـ ـن ــاء
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
المجتمعية لتوفير المتطلبات

األسرية وتحسين جودة الحياة
ألجــي ــال الـمـسـتـقـبــل ،اإلشـ ــادة
بتجربة هيئة الطفولة المبكرة
ـ ـفــى أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
ببرامج االبتكار وريادة األعمال
ـفـى مــرح ـلــة ال ـط ـفــولــة الـمـبـكــرة
وت ـبــادل الـخـبــرات مــع الجهات

المتخصصة محليا وعــالـمـيـاً،
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـعـ ـمـ ـي ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
الـ ـن ــاجـ ـح ــة وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
بين الجامعات والمؤسسات
األكــادي ـم ـيــة ـفـي م ـجــال االبـتـكــار
وريادة األعمال واالستفادة من
ن ـمــوذج كـلـيــات التقنية العليا
الـ ــذى ي ـســاهــم ـفـى تـهـيـئــة بيئة
تعليمية حاضنة لالبتكار،
دعــم المبتكرين مــن الشباب
وال ـشــركــات الـنــاشـئــة لتحويل
مشاريعهم إ ـلـى منتجات ذات
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني،
دراس ـ ــة تـطـبـيــق ف ـك ــرة تلمذة
األبــن ــاء الـمـبـتـكــريــن واإلشـ ــراف
الـ ـمـ ـب ــاش ــر ع ـل ـي ـه ــم م ـ ــن ق ـبــل
عـلـمــاء مــن ذوي االخـتـصــاص،
تطوير نظم التعليم ومساراته
المستقبلية لتحقيق الـتــوازن
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب الـ ـمـ ـع ــرفـ ـي ــة
والمهارات التخصصية ألجيال
الـمـسـتـقـبــل ل ـمــوا ك ـبــة الـتـطــور
التقني والتكنولوجي السريع.
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األخــــبـــار

تـــزامـــنـــً مـــع يــــوم زايـــــد لــلــعــمــل اإلنــســانــي
جـــمـــعـــيـــة تــــوعــــيــــة ورعــــــايــــــة األحــــــــداث
تــنــظــم مــجــلــســهــا الـــرمـــضـــانـــي الــنــســائــي

تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية األحداث ،وبالتزامن مع يوم زايد للعمل اإلنساني ،نظمت الجمعية المجلس
الرمضاني النسائي االفتراضي ،عن بعد ،بعنوان “استشراف مستقبل األبناء في
ضوء االستعداد للخمسين».

واس ــت ــهـــل الــجــلــس ــة ال ــدكـ ـت ــور خلفان تميم رئـيــس الجمعية
م ـح ـمــد م ـ ــراد عــب ــدهللا األم ـيــن وشكره لكل من حضر وشارك
ال ـعــام لجمعية تــوعـيــة ورعــايــة في المجلس الرمضاني النسائي،
األحداث ،حيث هنأ المشاركات مؤكدا ً أن تنظيم المجلس جاء
بشهر رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،ناقال ً بالتزامن مــع يــوم زا يــد للعمل
تـهـنـئــة م ـعــا ـلـي ال ـفــريــق ضــاحــي اإلن ـ ـسـ ــا ـنــي ،هـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم الـ ــذي
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نحتفي فيه بقائد كتب بأقواله

وأف ـع ــال ــه ص ـف ـحــات م ــن الـخـيــر
والـ ـعـ ـط ــاء واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ف ـكــان

ال ـقــدوة والـمـلـهــم لـكــل مــواطــن
ومقيم على أرض اإلمارات.

وضـمــت الجلسة  6متحدثات،
حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت ال ـ ـبـ ــدا يـ ــة بـكـلـمــة
ألقتها مديرة الجلسة األستاذة
مريم األحـمــدي ،عضو مجلس
إدارة ج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة ورع ــاي ــة
األحـ ـ ـ ـ ــداث ،حــي ــث أ كـ ـ ــدت عـ ـلـى
حــديــث مـعــا ـلـي ال ـفــريــق ضاحي
خلفان ـفـي المجلس الرمضاني
الذي نظمته الجمعية للرجال-حـ ــول أه ـم ـيــة ث ـ ــورة االتـ ـص ــاالت
وال ـم ـع ـلــومــات ،بـمــا تحمله من
تـ ـ ـب ـ ــادل ث ــقـــا ــفـي وم ـ ـعـ ــر ـ ـفـي غ ـيــر
محدود ،وهو ما يمثل تحديات
أم ـ ــام اســتــش ــراف الـمـسـتـقـبــل،
ويتطلب ضـ ــرورة إعـ ــداد األب ـنــاء
للتعامل معه.

وأضافت :اهتمت جمعية توعية
ورعــايــة األح ــداث برئاسة معالي
الــف ــري ــق ض ــاح ــي خــلــف ــان ،منذ
أ كثر من  25عاماً ،بالعمل على
تنسيق الجهود في مجال وقاية
ورع ــاي ــة األح ـ ــداث لـتـنــويــر األســر
بــاألســال ـيــب والــط ــرق المتميزة
لتربية األبناء واالرتقاء بمستوى
العالقات االجتماعية والسلوكية
ـفـي المجتمع  ..وه ــذا المجلس
ال ــرمـ ـض ــا ـنـي مـ ــا هـ ــو إال امـ ـت ــداد
ل ــرس ــال ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ـفـي االرتـ ـق ــاء
بالوعي المجتمعي واستشراف
مستقبلهم في ضــوء االستعداد
للخمسين.

وحضر المجلس سـعــادة مريم
مــاجــد بــن ثنية عـضــو المجلس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي ،ح ـيــث
ت ـ ـحـ ــدثـ ــت ع ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ــرورة وضـ ــع
خـطــط استراتيجية مستقبلية
تـ ـس ــاه ــم ـ ـفـي الــمــح ــافــظ ــة عـ ـلـى
ال ـت ـمــاســك ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ورف ــع
الــوعــي لــدى األبـنــاء وتحصينهم

ض ــد ال ـم ـخــاطــر لـحـمــايـتـهــم من
االنحراف والتطرف ،مؤكدة على
دور المجلس الوطني االتحادي
في هذا الخصوص.

م ــن جــانـبـهــا ت ـحــدثــت األســت ــاذة
مـ ــوزة ال ـشــومــي ع ـضــو مجلس
إدارة ج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة ورع ــاي ــة
األحداث رئيسة اللجنة الثقافية
عــن دور اللجنة ـفـي إع ــداد جيل
ال ـ ـغـ ــد ،وع ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـتــوع ـيــة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ـفــي ت ــطـــويـــر رعـــايـــة
المبتكرين وتحويلهم إ ـلـى نــواة
لعلماء المستقبل.

من جانبها تناولت األستاذة بدرية
الياسي رئيس اللجنة التربوية
بجمعية توعية ورعاية األحداث،
أهمية تربية األب ـنــاء وتنشئتهم
الصحيحة على المبادئ والقيم
ال ـس ـل ـي ـمــة ب ـمــا ي ـض ـمــن ال ـح ـفــاظ
على هويتهم الوطنية والثقافية
واألخــاقـيــة ،ـفـي ضــوء االستعداد
للخمسين عاما ً القادمة.
و ـ ـفــي س ـ ـيـ ــاق م ـت ـص ــل ت ـحــدثــت
ال ـم ـقــدم ح ـنــان جـمـعــة الــريـســي
رئـيــس قـســم ش ــؤون المجتمع
بإدارة الدعم االجتماعي  -شرطة
أب ــوظ ـب ــي ،ع ــن م ـس ـيــرة الـقـســم
الحافلة بالعطاءات واإلنجازات،
وعن دوره المهم في استشراف
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل األب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ـفـ ــي ظ ــل
االستعداد للخمسين ،بالتعاون
م ــع الـجـمـعـيــات والـمــؤسـســات
المعنية في الدولة.

م ــن جـهـتـهــا ت ـحــدثــت األسـ ـت ــاذة
مــوزة الشامسي كبيرة الوعاظ
بـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـفــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي عــن
م ـســاه ـمــة ال ــدي ــن ال ـح ـن ـيــف في
اسـ ـتـ ـش ــراف م ـس ـت ـق ـبــل األبـ ـن ــاء

وإعـ ــدادهـ ــم ل ـمــواج ـهــة تـحــديــات
المستقبل ،مشيرة أن اإلســام
دين لكل زمان ومكان.
وشهد المجلس تفاعال ً كبيرا ً من
قبل المتحدثات والمشاركات،
حيث توجه الجميع بالشكر إلى
جمعية توعية ورعاية األحــداث
ب ــإدارت ـه ــا وكـ ــوادرهـ ــا ،ع ـ ـلـى عقد
م ـثــل ه ــذه ال ـم ـجــالــس الـمـفـيــدة
والمهمة في هذا الشهر ،رمضان
الفضيل.

وخ ـ ــرج ال ـم ـج ـلــس بــال ـعــديــد من
الـ ـت ــوصـ ـي ــات ،أهـ ـمـ ـه ــا :اه ـت ـمــام
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــر بـ ـ ــويـ ـ ــة
وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وأولـ ـ ـي ـ ــاء األم ـ ــور
بـتـعـلـيــم األبـ ـن ــاء م ـه ــارة التفكير
ال ـنــاقــد والـ ـح ــوار وإدارك أهمية
النقد بوصفه يمثل ق ــدرة على
الـتـحـلـيــل واتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار  ،حث
ال ـمــؤس ـســات الـمـجـتـمـعـيــة بــأن
يكون لها دور في تطوير مهارات
أول ـيــاء األمـ ــور الـتــر بــويــة ،العمل
ع ـ ـلـى ت ـعــزيــز الـ ـت ــراب ــط األس ـ ــري،
وتعزيز الحوار كونه أحد مرتكزات
الحد من الجرائم ،ومن ثم تعزيز
السالمة الرقمية ،أهمية استمرار
التواصل والتشارك بين أولياء
األم ـ ـ ـ ــور وإدارة الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
التربوية والتعليمية بحيث يتم
تبادل وجهات النظر حول سبل
دعـ ــم ال ـق ـيــم ال ـتــر بــويــة وت ـطــويــر
مسيرتهم التعليمية مستقبالً،
حــث أول ـي ــاء األمـ ــور عـ ـلـى إدراك
أهمية تربية األبناء في المستقبل
على االلتزام بالقيم المجتمعية
وال ـ ــوالء لـلــوطــن وال ـت ـســامــح مع
اآلخ ـ ـ ــر ،الــحــف ــاظ ع ـ ـلـى تــرسـيــخ
الـ ـقـ ـي ــم ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة والـ ـه ــوي ــة
الوطنية لدى األبناء .
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موضوع العدد

برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

جمعية توعية ورعاية األحداث تستشرف مستقبل
األبناء خالل مجلسها الرمضاني للرجال والنساء
تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية
ورعاية األحداث ،نظمت الجمعية المجلس الرمضاني االفتراضي للرجال والمجلس
االفتراضي للنساء ،عن بعد ،حيث ناقش المجلسان موضوع“ :استشراف مستقبل
األبناء في ضوء االستعداد للخمسين” ،فيما استضافا نخبة من المسؤولين والخبراء
والباحثين والمختصين ،الذين أثــروا الجلسات بمحاورهم ومداخالتهم القيمة.

ضاحي خلفان:
يجب أن نشجع
أبناءنا على
االبتكار وريادة
األعمال واكتساب
مهارات التعلم
المستقبلية
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ق ــال مـعــا ـلـي ال ـفــريــق ضاحي
خلفان تميم ،خــال حضوره
المجلس الــرمـضــا ـنـي للرجال
ومتابعته للمجلس الرمضاني
ل ـل ـن ـســاء :ل ـقــد أول ـ ــت دول ـت ـنــا
اه ـت ـمــام ـا ً بــال ـغ ـا ً بــاسـتـشــراف
الــمــســتــقــب ــل واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد
لـ ـلـ ـخـ ـمـ ـسـ ـي ــن ،وتـ ـ ـ ــم إعـ ـ ـ ــداد
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الستشراف المستقبل حيث
أ ك ــد سـيــدي صــاحــب السمو
الـشـيــخ محمد بــن راش ــد في
إحـ ــدى كـلـمــاتــه “ن ـحــن نــؤمــن
أن ص ـن ــاع ــة الـ ـغ ــد تـ ـب ــدأ مــن
الـ ـي ــوم  ،وإن ال ـت ـغ ـيــرات من
حــولـنــا لــن تنتظر الـمـتــأخــر أو
الـمـتـثــاقــل ون ـحــن اع ـتــدنــا أن
نكون أصحاب مبادرة وسبق
إلـ ــى م ــافــي ــه الــخــي ــر لــدول ـت ـنــا
ومستقبل أجيالنا.“ ،وأعلنت
دولة اإلمارات عام  2021عام
االس ـت ـعــداد للخمسين ،وها
نحن على خطا قادتنا نسير
ـفــي اس ـ ـت ـ ـشـ ــراف م ـس ـت ـق ـبــل
أبنائنا.

وأض ـ ــاف مـعــالـيــه :م ــن خــال
جـلـسـتـنــا هـــذه ســـوف نـطــرح
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت
الخاصة بكيفية إعــداد أبنائنا
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل ،والـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات
الـ ـت ــى ي ـجــب أن يـكـتـسـبــوهــا
ونــوع ـيــة التعليم وم ـســاراتــه
المستقبلية ،وكيف يمكننا
تهيئة بيئة وبنية تحتية لألبناء
ل ـت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـ ـلـى االب ـت ـك ــار
وري ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال ،وتـحـقـيــق
الـ ـت ــوازن ـفـى الـمـحــافـظــة على
تالحمنا المجتمعي وترسيخ
ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة اإلم ــاراتــي ــة
ـفـى وج ــدان األب ـنــاء ،وتحسين
ج ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة لـ ـ ـه ـ ــم ـفـي
المستقبل فى ظل المتغيرات
التكنولوجية السريعة خاصة
ونـ ـح ــن ع ـ ـلـى أب ـ ـ ــواب الـ ـث ــورة
الصناعية الــرابـعــة وتقنياتها
ال ـم ـت ـط ــورة م ـثــل ال ـمــرك ـبــات
ذاتـ ـي ــة الـ ـقـ ـي ــادة ،ال ــروب ــوت ــات
الصناعية  ،إنترنت األشياء،
الطباعة ثالثية األبعاد  ،المدن
الذكية ،الحوسبة السحابية،
والبرمجيات المتقدمة.

الدكتور محمد
مراد عبداهلل:
تزداد أهمية
مجالسنا
الرمضانية
بتزامنها مع
يوم زايد للعمل
اإلنساني

أ ك ـ ــد الـــدك ــتـــور م ـح ـمــد مـ ــراد
عـ ـب ــدهللا أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـعــام
ل ـج ـم ـع ـي ــة تـ ــوع ـ ـيـ ــة ورع ـ ــاي ـ ــة
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،خ ـ ـ ــال ح ـ ـضـ ــوره
للمجلسين ،على أهمية ثورة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات،
بما تحمله مــن تـبــادل ثقافي
ومعرفي غير محدود ،وهو ما
يمثل تحديا ً أمام استشراف
المستقبل ،ويتطلب ضرورة
إعـ ــداد األب ـنــاء للتعامل معه
بـ ـشـ ـك ــل صـ ـحـ ـي ــح وسـ ـلـ ـي ــم،
الفـ ـتـ ـا ً أن ال ـج ـم ـع ـيــة تعكف
ع ـ ـلـى وض ـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
وخـ ـ ـط ـ ــط نـ ــاج ـ ـحـ ــة لـ ـت ــوعـ ـي ــة
األبناء وأولـيــاء األمــور بأهمية
االهتمام بالعلوم والمعارف
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ـفـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت
المستقبلية وتـنـظـيــم ورش
عـ ـم ــل ودورات تـخـصـصـيــة
ل ـ ـت ـ ـعـ ــري ـ ـف ـ ـهـ ــم بـ ــال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت
والمعارف الجديدة بالتعاون
مــع الـجــامـعــات المتخصصة

وت ـه ـي ـئ ـت ـهــم لـ ـم ــوا كـ ـب ــة كــافــة
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف ـفـي
مــج ــال الـ ــروبـ ــوتـ ــات وال ــذك ــاء
االصـ ـ ـطـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــي وال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة
ال ـ ـحـ ــاسـ ــوب ـ ـيـ ــة  ،مـ ـ ــن خـ ــال
ورشها ومحاضراتها وندواتها
المتنوعة والشاملة.
وأشــار الدكتور محمد إلى أن
تنظيم الـمـجـلــس الــرمـضــا ـنـي
النسائي جاء بالتزامن مع يوم
زا ي ــد للعمل اإلن ـســا ـنـي ،وهــذا
م ــا يــزيــد م ــن قـيـمــة وأهـمـيــة
هـ ــذه ال ـج ـل ـســات ،م ــؤك ــدا ً أن
هذا اليوم هو مناسبة عظيمة
يـ ـحـ ـتـ ـف ــي ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون
والمقيمون بقائد ملهم كتب
بأقواله وأفعاله صفحات من
الـخـيــر وال ـع ـطــاء واإلن ـســان ـيــة،
ف ـكــان الـ ـق ــدوة ل ـكــل مــواطــن
ومقيم على أرض اإلمارات.

متحدثو المجلس الرمضاني للرجال
يستشرفون مســتقبل األبناء ضمن
 7محاور:

الدكتور خليفة
السويدي
يتوجه بالشكر إلى
كافة المتحدثين

أدار ال ـم ـج ـل ــس ال ــرم ـض ــا ـنـي
ل ـ ـلـ ــرجـ ــال الـ ــدك ـ ـتـ ــور خ ـل ـي ـفــة
ال ـ ـسـ ــو يـ ــدي عـ ـض ــو مـجـلــس
إدارة جمعية توعية ورعاية
األحداث ،الذي توجه بالشكر
إ ـلــى كــافــة الـمـتـحــدثـيــن على
حـ ـ ـض ـ ــوره ـ ــم وتـ ـ ــواجـ ـ ــدهـ ـ ــم،
ودع ـم ـهــم ل ـبــرامــج وأنـشـطــة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة تـ ــوع ـ ـيـ ــة ورع ـ ــاي ـ ــة
األح ـ ـ ــداث ،وم ـن ـهــا المجلس

ال ــرم ـض ــا ـنـي ،ال ـ ــذي ي ـعــد من
أهم فعاليات الجمعية خالل
شهر رمضان المبارك.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـج ـل ـســة سـبـعــة
م ـحــاور مـهـمــة ،قــدمـهــا نخبة
م ــن ال ـخ ـب ــراء والـمـخـتـصـيــن،
حيث تحدث سعادة سلطان
صقر السويدي نائب رئيس
مجلس اإلدارة عــن التالحم
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موضوع العدد
الـمـجـتـمـعــي وتــرس ـيــخ الـهــويــة
الوطنية ،ودور جميعة توعية
ورعــايــة األح ــداث وشركائها في
ذل ــك ،مــؤكــدا ً أن تــرسـيــخ هــذه
الـمـبــادئ ـفـي نـفــوس األب ـنــاء هو
البداية المشرقة لنجاحهم ،فيما
تناول عبداللطيف الشامسي
مــديــر مـجـمــع ك ـل ـيــات التقنية
العليا موضوع االبتكار وريــادة
األعـمــال وض ــرورة ترسيخ هذه
المفاهيم في نفوس جيل الغد
من الشباب ،من خالل الورش
والـــدورات وال ـنــدوات و ـفـي كافة
المحافل والفعاليات.
من جهة أخرى تحدث الدكتور
ي ـ ــوس ـ ــف الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــادي الـ ـم ــدي ــر
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـم ـع ــرف ــة واألثـ ـ ــر
ـ ـفـي ه ـي ـئ ــة الـ ـطـ ـف ــول ــة أب ــوظ ـب ــي
ع ــن االب ـت ـك ــار وريـ ـ ــادة األع ـمــال
ـفـي مــرح ـلــة ال ـط ـفــولــة الـمـبـكــرة،
كــون ـهــا م ــن أهـ ــم الـ ـم ــراح ــل في
حـ ـي ــاة اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،أم ـ ــا ال ــدك ـت ــور
مـنـصــور ال ـعــور رئـيــس جامعة
حمدان الذكية وعضو مجلس
اإلدارة فقد سلط الـضــوء على
المهارات المطلوبة للمستقبل
وك ـي ـف ـيــة بـ ـن ــاء ق ـ ـ ــدرات األبـ ـن ــاء
بشكل صحيح وسليم يضمن
تفوقهم وريادتهم ونجاحهم.
و ـفـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ت ــنـــاول
سـعـيــد ال ـظ ــاه ــري مــديــر مــركــز
الدراسات المستقبلية جامعة
د ـبـي محور التعليم ومـســارات
التعلم للمستقبل ،فيما تحدث
اإلعالمي والمدرب المعتمد في
ال ـس ـعــادة وجـ ــودة ال ـح ـيــاة فهد
هيكل مــوضــوع األب ـنــاء وجــودة
الحياة في المستقبل.
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 6محاور مهمة ناقشت إعداد جيل الغد
وتحدياتــه ضمــن المجلــس الرمضاني
النسائي:

كانت بداية المجلس الرمضاني
ال ـن ـســا ـئـي بـكـلـمــة أل ـق ـت ـهــا مــديــرة
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذة مـ ــريـ ــم
األح ـم ــدي ،عضو مجلس إدارة
جمعية توعية ورعاية األحــداث،
حيث نقلت تهنئة معالي الفريق
ضــاحــي خـلـفــان تـمـيــم ،وقــالــت:
اهـتـمــت جمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األحداث منذ أ كثر من  25عاماً،
بــالـعـمــل ع ـ ـلـى تنسيق الـجـهــود
في مجال وقاية ورعاية األحداث
لتنوير األسر باألساليب والطرق
المتميزة لتربية األبناء واالرتقاء
بمستوى العالقات االجتماعية
والسلوكية ـفـي المجتمع ،وهــذا
الـمـجـلــس الــرم ـضــا ـنـي م ــا ه ــو إال
ام ـ ـتـ ــداد ل ــرس ــال ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ـفـي
االرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ــال ــوع ــي الـمـجـتـمـعــي
واستشراف مستقبلهم في ضوء
االستعداد للخمسين.
وحـضــر المجلس سـعــادة مريم
مــاجــد بــن ثنية عـضــو المجلس
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي ،ح ـيــث
تحدثت عن ضرورة وضع خطط
استراتيجية مستقبلية تساهم
ـفـي ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـ ـلـى الـتـمــاســك
المجتمعي ورف ــع الــوعــي لــدى
األبناء وتحصينهم ضد المخاطر
ل ـ ـح ـ ـمـ ــاي ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراف
وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف ،مـ ــؤكـ ــدة عـ ـ ـلـى دور
المجلس الــوطـنــي االت ـحــادي في
هذا الخصوص.
من جانبها تحدثت األستاذة موزة
ال ـشــومــي ع ـضــو م ـج ـلــس إدارة
جمعية توعية ورعــايــة األحــداث
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رئيسة اللجنة الثقافية عن دور
اللجنة في إعداد جيل الغد ،وعن
أهمية التوعية الثقافية في تطوير
رعاية المبتكرين وتحويلهم إلى
نواة لعلماء المستقبل.

م ــن ج ـه ـت ـهــا ت ـن ــاول ــت األسـ ـت ــاذة
ب ــدري ــة ال ـي ــاس ــي رئ ـي ــس الـلـجـنــة
التربوية بجمعية توعية ورعاية
األحـ ـ ــداث ،أه ـم ـيــة تــر ب ـيــة األب ـنــاء
وتنشئتهم التنشئة الصحيحة
على الـمـبــادئ والقيم السليمة
بما يضمن الحفاظ على هويتهم
الوطنية والثقافية واألخالقية ،في
ضوء االستعداد للخمسين عاما ً
القادمة.
و ـ ـف ــي س ـ ـيـ ــاق مــتــص ــل ت ـحــدثــت
ال ـم ـقــدم ح ـنــان جـمـعــة الــريـســي
رئ ـيــس قـســم شـــؤون المجتمع
بإدارة الدعم االجتماعي  -شرطة
أب ــوظـ ـب ــي ،ع ــن م ـس ـيــرة الـقـســم
الحافلة بالعطاءات واإلنجازات،
وعن دوره المهم في استشراف
م ــس ــت ــق ــبـــل األب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ـفـ ــي ظ ــل
االستعداد للخمسين ،بالتعاون
م ــع الـجـمـعـيــات وال ـمــؤس ـســات
المعنية في الدولة.
وتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذة م ـ ـ ــوزة
الشامسي كبيرة الــوعــاظ بهيئة
الـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة واألوق ـ ــاف
في أبوظبي عن مساهمة الدين
الحنيف في استشراف مستقبل
األبـ ـ ـن ـ ــاء وإعـ ـ ــدادهـ ـ ــم ل ـمــواج ـهــة
تحديات المستقبل ،مشيرة أن
اإلسالم دين لكل زمان ومكان.

توصيــات مهمة خرج بهــا المجلس الرمضاني للرجال والنســاء:
خــرج المجلس الرمضاني للرجال بمجموعة من
التوصيات ،نذكر منها:
1.طرح المبادرات والبرامج ألجيال المستقبل
ال ـتــي ت ـســاهــم ـفـى تــرس ـيــخ ال ـهــويــة الــوطـنـيــة
اإلماراتية.
2.م ـنــاشــدة ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة لــوضــع الخطط
االستراتيجية المستقبلية التي تساهم في
المحافظة على التماسك المجتمعي ورفع
الوعي لدى األبناء وتحصينهم ضد االنحراف
والتطرف.
3.وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتسهيل
احــتــي ــاج ــات األب ـ ـنـ ــاء ودعـ ــم قـ ـط ــاع الـتـنـمـيــة
الـمـجـتـمـعـيــة ل ـتــوف ـيــر الـمـتـطـلـبــات األس ــري ــة
وتحسين جودة الحياة ألجيال المستقبل.
4.اإلشـ ــادة بتجربة هيئة الطفولة المبكرة فى
أبوظبي فيما يتعلق ببرامج االبتكار وريــادة
األعمال فى مرحلة الطفولة المبكرة وتبادل
ال ـخ ـبــرات مــع ال ـج ـهــات المتخصصة محليا
وعالمياً.
5.ضـ ــرورة تعميم ال ـت ـجــارب الـنــاجـحــة وت ـبــادل
الـ ـخـ ـب ــرات ب ـيــن ال ـج ــام ـع ــات وال ـمــؤس ـســات

األكاديمية في مجال االبتكار وريــادة األعمال
واالستفادة من نموذج كليات التقنية العليا
الذى يساهم فى تهيئة بيئة تعليمية حاضنة
لالبتكار.
6.دع ــم الـمـبـتـكــريــن م ــن ال ـش ـبــاب وال ـشــركــات
الناشئة لتحويل مشاريعهم إ ـلـى منتجات
ذات قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
7.دراسة تطبيق فكرة تلمذة األبناء المبتكرين
واإلشـ ــراف المباشر عليهم مــن قبل علماء
من ذوي االختصاص.
8.تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر نـ ـ ـظ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم وم ـ ـ ـسـ ـ ــاراتـ ـ ــه
المستقبلية لتحقيق الـتــوازن بين الجوانب
الـمـعــرفـيــة والـمـهــارات التخصصية ألجـيــال
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ل ــمـــوا ك ــبـــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـت ـق ـنــي
والتكنولوجي السريع.
9.إعــداد دراســة استشرافية لمستقبل األبناء
ـ ـفـي ض ـ ــوء االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـخ ـم ـس ـيــن ت ـعــرض
ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات الـمـسـتـقـبـلـيــة الـمـحـتـمـلــة
بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية
والجامعات والقطاع الخاص.

كما خرج المجلس الرمضاني للنساء بمجموعة من التوصيات ،هي:
1.اهتمام المؤسسات التربوية والمجتمعية
وأول ـ ـيـ ــاء األمـ ـ ــور بـتـعـلـيــم األب ـ ـنـ ــاء م ـهــارة
التفكير الـنــاقــد وال ـح ــوار وإدارك أهمية
النقد بوصفه يمثل قــدرة على التحليل
واتخاذ القرار.

4.أهمية استمرار التواصل والتشارك بين
أولياء األمــور وإدارة المؤسسات التربوية
والتعليمية بحيث يتم تبادل وجهات النظر
حــول سبل دعــم القيم التربوية وتطوير
مسيرتهم التعليمية مستقبالً.

2.حــث المؤسسات المجتمعية بــأن يكون
لـهــا دور ـفـي تـطــو يــر م ـهــارات أول ـيــاء األم ــور
التربوية.

5.حث أولياء األمور على إدراك أهمية تربية
األبـنــاء ـفـي المستقبل على االل ـتــزام بالقيم
المجتمعية والــوالء للوطن والتسامح مع
اآلخر.

3.العمل على تعزيز الترابط األسري ،وتعزيز
الحوار كونه أحد مرتكزات الحد من الجرائم،
ومن ثم تعزيز السالمة الرقمية.

6.الـحـفــاظ عـ ـلـى تــرسـيــخ الـقـيــم المجتمعية
والهوية الوطنية لدى األبناء.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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المجرم الوسيم
بقلم  :العقيد عبدالله الخياط

مدير مركز حماية الدولي

ضجت مواقع التواصل االجتماعي مؤخرا ً بقضية كاميرون هيرين أو ما ُعرف باسم
«المجرم الوسيم» ،حيت دخل هذا الشاب صغير السن سباقا ً غير قانوني مع صديقه
في أحد الشوارع األمريكية ودهس أما ً وطفلتها ،ورغم اتصاله باإلسعاف فور وقوع
الحادث إال أنهما فارقتا الحياة سريعاً ،وتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة
بتهمة القتل ،ووفقا ً للقانون األميركي تم الحكم عليه بالسجن لمدة  24عاماً ،أي
أنــه وبعد انتهاء محكوميته سيخرج من السجن وقــد اقترب من الخمسين عاماً،
وهو األمر الذي أحزن الكثير من مستخدمي «مواقع التواصل» وأثار جدال ً واسعا ً
ونقاشات حامية وتشكيكا ً في عدالة الحكم ،السيما وأنه ينهي مستقبل هذا الشاب
ويقتل األمل في توبته وعودته إلى المجتمع شخصا ً صالحاً.

وســامــة ه ــذا ال ـشــاب وأنــاقــة
م ـظ ـهــره ودم ــوع ــه واع ـتــرافــه
بالذنب والـنــدم خــال جلسة
النطق بالحكم ،دفعت كثيرا ً
م ــن الــحــس ــاب ــات والــم ــواق ــع
إ ـلـ ــى الـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ـع ــه رغ ــم
أنـ ــه «قـ ــاتـ ــل» والـ ــدفـ ــاع عنه
عـبــر تصميم مـقــاطــع فيديو
مــؤثــرة أخــذت نصيبا ً واسعا ً
من االنتشار ،وأنــا هنا لست
بـ ـص ــدد إبـ ـ ــداء وجـ ـه ــة ن ـظــري
ال ـش ـخ ـص ـيــة ـفـي ال ـح ـك ــم ،بل
ألعرض عليكم تناوال ً واقعيا ً
م ـخ ـت ـل ـف ـا ً ل ـق ـض ـيــة «ال ـم ـجــرم
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الـ ــوس ـ ـيـ ــم» ،ف ـب ـي ـن ـمــا كــانــت
عــائـلــة مجتمعة ص ـبــاح يــوم
الـجـمـعــة ال ـمــاضــي الحـتـســاء
ال ـق ـهــوة وتـ ـب ــادل األح ــادي ــث،
الحظ األب تأثر ابنته بمقطع
ف ـيــديــو ت ـش ــاه ــده م ــن خــال
شاشة هاتفها ،ولدى سؤالها
عما تشاهده ،وجهت نظرها
إلـ ـي ــه وال ـ ــدم ـ ــوع ـ ـفـي عـيـنـيـهــا
وأخبرته عن قصة «المجرم
الوسيم» ومــررت له هاتفها
ليشاهد الفيديو ،لـيــرد األب
باندهاش قــائــاً :أتبكين من
أجـ ــل شـ ــاب م ـت ـهــور تسبب

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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ـ ـفـي م ـق ـت ــل أم وطــفــلــتــه ــا؟!،
وهـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ــدخ ـ ــل األخ وقـ ـ ــال
س ــاخ ــراً :ليست وحــدهــا من
تبكي على صــاحــب العيون
الــزرقــاء ..تصفح «السوشال
مـ ـي ــدي ــا» وس ـ ـتـ ــرى ال ـع ـجــب،
هناك فتاة تمنت أن ُيسجن
والدها بدال ً منه؟ ،ليكرر األب
س ــؤال ــه م ــرة أخـ ــرى ومــامــح
الصدمة واضحة على وجهه
م ـن ـت ـظــرا ً إج ــاب ــة اب ـن ـتــه ،وهـنــا
كانت المفاجأة حيث قالت
االب ـنــة م ـتــأثــرة :ه ـنــاك أخـطــاء
بـسـيـطــة نـقـتــرفـهــا ول ـك ـن ـهــا ال

تــق ــف ع ــائـ ـقـ ـا ً أمـ ـ ــام عــودت ـنــا
إ ـلـى ال ـم ـنــزل ،وه ـنــاك أخـطــاء
تـحــرمـنــا الــع ــودة إل ـيــه نهائيا ً
وتـنـهــي أحــامـنــا ومستقبلنا
وتقتل أمــل مــن حولنا بنا..
وضعت نفسي مكان والديه
المخذولين ..وسألت نفسي
متى سيشعر األبناء بشيء
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة وال ـت ـقــديــر
تـجــاه أول ـيــاء أم ــوره ــم ..متى
سـ ـي ــدرك ــون أن ح ـمــاقــات ـهــم
وتـ ـص ــرف ــاتـ ـه ــم الـ ـط ــائـ ـش ــة ال
تؤذيهم فقط بــل تــؤذي من
حــول ـهــم أ ي ـ ـض ـ ـاً ..لـ ـم ــاذا يــأ ـتـي

الــوعــي م ـتــأخــرا ً دائ ـ ـم ـ ـاً؟ ..ما
نفع ندم هذا الشاب اآلن؟!.
لـ ـ ـي ـ ــرد األخ :كـ ـ ــل ش ـخــص
مسؤول عن أخطائه وأفعاله
وهــو وحــده من يدفع ثمنها.
وهنا تجيب االبنة :نعم أنت
ع ـ ـلـى ح ــق و ـفـي حــالــة واح ــدة
وهي إذا كان يعيش بمفرده،
ولكن بما أنــه يعيش ضمن
أسرة فعليه أن يفكر في بقية
أف ـ ــراده ـ ــا ولـ ـي ــس ـ ـفـي نـفـســه
فقط.
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار ال ـع ــائ ـ ـلـي عـ ـلـى
ب ـســاط ـتــه وع ـف ــو ي ـت ــه إال أن ــه

ك ـ ــان ع ـم ـيــق األثـ ـ ــر وم ـح ــرك ـا ً
للمشاعر ،وال ننصح به دائما ً
ونؤكد على أهميته عبثاً ،بل
ألنــه يمكن أولياء األمــور من
قياس وعي أبنائهم وبناتهم،
وم ـعــرفــة ال ـح ـل ـقــة األض ـعــف
فيهم وتقويتها وتحصينها.
ن ـعــم ،خ ـطــأ الــف ــرد ال يجني
ع ـل ـيــه فــق ــط ،ب ــل ق ــد يكلف
األســرة كثيرا ً من راحــة بالها
وس ـعــادت ـهــا وت ـمــاس ـك ـهــا ،لــذا
ك ــون ــوا م ــع أب ـنــائ ـكــم ي ـكــونــوا
بخير ،واحــرصــوا على حماية
بعضكم بعضاً.

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

أنا سعيد وأنا سعيدة .هي الحاجة التي يسعى لها اإلنسان ،فالسعي وراء السعادة
وتحقيقها فطرة في النفس ،وهي السبب الرئيس في بناء المجتمعات القوية ،تلك
المجتمعات التي ال تعرف للنهاية خطاً ،وال تؤمن بالمستحيل ،وال تعتبر السعادة من
الكماليات ،بل تعتقد اعتقادا ً جازما ً بأنها ضرورة من ضرورات استمرار الحياة رغم
التحديات والصعوبات التي تحيط بها.
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ك ـل ـم ــة تـ ـحـ ـت ــاج لـفـهــم
صحيح ،فالفهم الخاطئ لمعنى
ال ـس ـعــادة قــد ي ـكــون سـبـبـا ً لنجاح
مؤقت وشعور خــادع ما يلبث أن
يــزول ،و ـفـي بعض األح ــوال تتحول
تلك السعادة الزائفة إلى شقاوة ما
بعدها شقاوة ،خصوصا ً إذا تبنت
بـعــض الـحـكــومــات والـمــؤسـســون
لها مـبــدأ الـسـعــادة الــزائـفــة .ولعل
ال ـح ـلــم األم ــري ـك ــي ه ــو أ ك ـبــر دلـيــل
ع ـ ـلـى ذل ـ ــك ،ف ـم ـنــذ م ـط ـلــع ال ـقــرن
التاسع عشر ظهر مصطلح الحلم
األمــري ـكــي ،وال ــذي صــاغــه الـمــؤرخ
األمريكي جيمس تراسلو أدامز في
كتابه الملحمة األمريكية بقوله« :
الحلم األمريكي هو الحلم الخاص
ب ــاألرض الـتــي يجب أن تـكــون بها
ال ـح ـي ــاة أف ـض ــل وأ كـ ـث ــر ث ـ ــراء لكل
ال ـن ــاس» .ه ــذا الـحـلــم ال ــذي جــذب
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ع ـ ـشـ ــرات الـ ـم ــايـ ـي ــن مـ ــن الـ ـن ــاس
مــن مختلف البلدان إ ـلـى سواحل
أمريكا لتحقيق الرخاء المادي.
وكـمــا قلت ـفـي الـبــدا يــة فــإن الفهم
الخاطئ لمعنى السعادة قد يكون
سببا ً لنجاح مؤقت ،وهذا ما حصل
في الحلم األمريكي ،حقق كثير من
الـنــاس الـثــروات ـفـي أرض الفرص،
فصارت السعادة في كسب القدر
األكـبــر مــن الـمــال واألرض والـثــروة
والـ ـق ــوة ،وم ــا ه ــي إال ع ـقــود حتى
تحولت تلك السعادة الزائفة إلى
ش ـقــاوة حقيقية وم ـعــانــاة كـبـيــرة،
فــالـفـلـسـفــة ال ـتــي ت ـقــرن الـسـعــادة
بالمال والـثــروة تجعل الغاية تبرر
ال ــوس ـي ـل ــة ،والـ ـغ ــاي ــة ه ــي الـ ـث ــروة،
والوسيلة قد تكون الغش والجشع
ونـ ـش ــر الـ ـخ ــوف وال ـج ـه ــل وظ ـه ــور
ال ـط ـب ـق ـيــة والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة .فــأص ـبــح
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الحلم كابوسا ً تتمنى أن تستفيق
م ـنــه ،ول ــم يـعــد ذل ــك الـحـلــم الــذي
ُوعــد به الناس إال حلما ً في المنام
فقط ،كما قال الممثل الكوميدي
األمــري ـكــي جـ ــورج ك ــارل ــن »:أطـلــق
عليه الحلم األمريكي ألنه يجب أن
ت ــراه ـفـي منامك حتى تتمكن من
تصديقه» ,وقد أدركت الحكومات
المتعاقبة على الــواليــات المتحدة
األمريكية ضرورة تصحيح المسار
ـفـي فهم الـسـعــادة ،وتسعى اليوم
لتحقيقها ولكنها تــواجــه إرث ـا ً تركه
الحلم المزعوم.
أما السعادة في قاموس اإلمــارات
فلها معنى مختلف تـمــامـاً ،وهو
الحلم الذي نعيشه منذ ما يقرب
م ـ ــن خ ـم ـس ـي ــن س ـ ـنـ ــة ،الـ ـسـ ـع ــادة
ال ـم ـب ـن ـيــة عــ ـلـى أسـ ـ ــاس اإلنـ ـس ــان
واالستثمار فيه معرفيا ً وأخالقياً،

السعادة التي تصنع التسامح من
خــال البنية التحتية لمؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،ت ـلــك ال ـمــؤس ـســات الـتــي
تكفل له حقوقه وتمكنه من أداء
واجباته دون النظر إلى لونه أو دينه
أو عــرقــه أو أي اع ـت ـبــارات أخ ــرى.
ولو اجتهدنا قليال ً لمعرفة حقيقة
الحلم اإلماراتي فيمكننا أن نلخص
ذلك في ثالثة أمور:
أوالً :القادة ال ُـمل َهمِ ين وال ُـمل ِهمِ ين
عندما تمتلك أمة من األمم قادة
عـ ـن ــده ــم اإللـ ـ ـه ـ ــام وي ـس ـت ـش ــرف ــون
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وي ـع ـي ـش ــون ال ــواق ــع
ويعرفون تحدياته ،قــادة يؤمنون
بــأن اإلنـســان هو االستثمار األهــم،
وهذا ما قاله المغفور له بإذن هللا
عـ َّز وجــل الشيخ زا يــد بن سلطان
آل نهيان« :الرجال هي التي تصنع
المصانع ،الرجال هي التي تصنع
سعادتها ،الرجال هي التي تصنع
حـيــاتـهــا ،الــرجــال هــي الـتــي تصنع
ح ــاض ــره ــا وم ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ،ولـيـســت
المصانع» وهــو اإلرث الــذي ورثــه
صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشــد آل مكتوم فقال« :نستثمر
في صناعة اإلنسان وصناعة األمل
وص ـن ــاع ــة حـ ـي ــاة أفـ ـض ــل لـمــايـيــن
البشر» .قد يملك البعض اإللهام
ولكن
ولكنه ال يملك نقله للغير،
َّ
قادتنا لم ُيلهوا شعوبهم فحسب،
بــل نقلوا اإللـهــام لشعوب العالم،
حـتــى أصـبـحــت اإلم ـ ــارات مضرب
األم ـثــال وأرض األح ــام والـفــرص،
أح ـ ـ ــام ـ ـفـي ح ـ ـيـ ــاة ط ـي ـب ــة وت ـع ـل ـيــم
أف ـضــل وص ـحــة أف ـضــل وحــريــة في
العبادة والتقرب إلى هللا ع َّز وجل
فـهــو الـ ــذي بـ ــارك ـفـي ه ــذه األرض
وساكنيها.
ثانياً :المواطنة الصالحة

حب الوطن من األمــور التي ُفطر
عيها اإلنسان وتغنى بها الشعراء
ـفـي أشـعــارهــم وقـصــائــدهــم ،ولكن
حــب الــوطــن معنى يصعب على
الـلـســان وصـفــه ،فهو الـحــب الــذي
ي ــدف ــع اإلن ـ ـسـ ــان ل ـل ـت ـض ـح ـيــة بـكــل
غال ونفيس فــدا ًء لترابه .وهذا ما
يمكنك أن تشاهده ـفـي اإلم ــارات،
فكل من يعيش على هذه األرض
ي ـع ـت ـبــرهــا وطـ ـن ــه دون ت ـم ـيــز بين
م ـق ـيــم وزائـ ـ ــر أو مـ ــواطـ ــن .أج ـيــال
نشأت وعاشت وبعضها انتقل إلى
ر بــه ومــواله وهــو يعيش على هذه
األرض ،وق ــد ي ـكــون آبـ ــاؤه انتقلوا
إليها بعد قيام االتحاد للمساعدة في
إقامة مؤسسات الدولة وليعيلوا
أسرهم ،ولكنهم أحبوها منذ وفدوا
إلـيـهــا؛ وذل ــك لـكــريــم أخ ــاق أهلها
وطيب معشرهم وإكرام وفادتهم،
إنهم عيال زايد .يصدق فيهم قول
الشاعر وهم يمدح قبيلة أكرمته:
أمنا....تالقي
أبــوا أن يملونا ولــو أن َّ
لملت.
الذي يلقون منا
ِ
ه ــي أخ ـ ــاق اإلسـ ـ ــام ووس ـط ـي ـتــه،
وعـ ــادات وتقاليد اآلب ــاء واألجـ ــداد،
وهــي روح االت ـحــاد ال ــذي تــركــه لنا
الـ ـق ــادة ال ـمــؤس ـســون وسـ ــار عليه
القادة الملهمون.
ثالثاً :األمل في مستقبل أفضل
ـفـي  20م ــن يــولـيــو  2020انطلق
مسبار األمل في مهمة الستكشاف
الكوكب األحمر ،ولكن الحقيقة أن
للمسبار مهمة أخ ــرى ،و ـفـي تصور
صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشـ ــد أن ه ــذه الـمـهـمــة أه ــم من
ال ـم ـه ـمــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،وقـ ــد ع ـبــر عن
ذل ــك س ـيــدي ف ـق ــال« :هــدف ـنــا هو
إع ـطــاء أم ــل لجميع ال ـعــرب بأننا
ق ــادرون على منافسة بقية األمم

والشعوب» .وقال أيضاً »:نحتفل
بـخـمـسـيــن ع ــامـ ـا ً م ــن ال ـتــأس ـيــس
عـبــر وصــول ـنــا لـلـمــريــخ بـ ــإذن هللا..
نحتفي بـثـمــرة عـمــل زا ي ــد وراش ــد
طيب هللا ثراهما في بناء اإلنسان..
غـ ــدا ً ن ـبــدأ االس ـت ـع ــداد للخمسين
الـجــديــدة ..غــدا ً نثبت للعالم أن ال
شـ ــيء مـسـتـحـيــل أم ـ ــام اإلم ـ ــارات
واإلمــارات ـي ـيــن ..غ ــدا ً نصل بالعرب
ألبعد نقطة في الكون».
األمـــل بمستقبل أف ـضــل وبـحـيــاة
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ،األمـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـج ـعــل
اإلنسان يفكر ويبدع ويبتكر ،األمل
الـ ــذي يـصـنــع ص ـ َّن ــاع األم ـ ــل ،وهــم
ال ـب ـشــر ال ــذي ــن ي ـس ـعــون ـفـي حــاجــة
ال ـب ـشــر ،ويــرس ـمــون الـبـسـمــة على
وجـ ــوه األطـ ـف ــال ،وي ـبــذلــون الـمــال
للمحتاجين .األم ــل ال ــذي يجعلنا
نفكر ـفـي الخمسين ال ـقــادمــة من
عمر دولتنا وقــد ال يعيش بعضنا
تلك اللحظة ولكننا على يقين أننا
كنا جزءا ً من الفريق الذي صنعها.
ك ـ ــم ه ـ ــي األح ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــاوت
وسقطت ألنها بنيت على سعادة
موهومة تبناها قــادة لــم يتمكنوا
من إلهام شعوبهم ،فأصبح أهلها
يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ـفــي أرض وي ـن ـت ـم ــون
ل ـغ ـيــرهــا ،وف ـ ـقـ ــدوا أعـ ـظ ــم س ــر في
الحياة السعيدة وهو األمــل ،الذي
ي ـج ـع ـلــك ت ـع ـيــش وت ـف ـك ــر وت ـب ــدع
وتبتكر من أجل اإلنسان.
(إذا أرت أن ت ـس ــاف ــر إ ـل ــى أرض
األح ـ ــام فـسـتـكــون اإلم ـ ـ ــارات هي
وجهتك)
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اسس تربوية

السنع
بقلم د .سيف الجابري

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

لكل شعب من شعوب العالم قيم تختلف باختالف موروثها الفكري والتاريخي والمجتمعي
والثقافي مما يسهم في إيجاد منظومة من األخــاق التي تعارف عليها أهــل تلك البلد ،وذلك
الشعب ،وتوضع لمثل هذه العادات واألعراف أسماء تناسبها.

وهنا في دولة اإلمارات العربية
الـمـتـحــدة ت ـعــارف عـ ـلـى كلمة
صغيرة المبني كبيرة المعني
استخدمها شعب اإلمارات في
ألـفــاظــه المختلفة لمجموعة
ـان بمسمي ((ال ـس ـنــع))،
م ـعـ ٍ
وهي كلمة ذات دالالت كثيرة
وإشـ ــارات متنوعة تــرمــي إلى
معان مختلفة ،فأصل الكلمة
ٍ
اللغوي كما قال ابن فارس“ :
(سنع) السين والنون والعين
إن كان صحيحا ً فهو يدل على
جـ ـم ــال وخـ ـي ــر ورف ـ ـعـ ــة .ي ـقــال
شرف أسنع ،أي عال مرتفع.
وامرأة سنيعة :أي جميلة.
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وال ش ــك أن م ـعــا ـنـي الـجـمــال
وال ـخ ـيــر والــرف ـعــة تـتــألــف من
م ـج ـم ـل ـه ــا دولـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات،
فـشـعـبـهــا ال ـم ـع ـطــاء صــاحــب
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة وق ـ ـيـ ــم
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أصـ ـيـ ـل ــة تـشـكــل
ج ـ ـمـ ــالـ ــه الـ ـنـ ـفـ ـس ــي واألدبـ ـ ـ ــي
والمادي.
مـفـهــوم الـسـنــع  :هــو تصرف
الـ ـ ـف ـ ــرد م ـ ـع ـ ـنـ ــو ي ـ ـا ً أو مـ ــادي ـ ـا ً
ل ـخ ــدم ــة مـ ــا ل ـل ـم ـج ـت ـمــع وه ــو
قـ ـي ــام ش ـخ ــص أو أش ـخ ــاص
مجتمعين أو متفرقين بعمل
مفيد للفرد أو المجتمع ،وهو
داللــة على العادات والتقاليد
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في المجتمع الذي يتطلع إلى
الرقي بأقواله وأفعاله المثمرة
م ــن الـقـيــم ال ـتــي تــر ـبـي ونشأ
عليها.
وهي كلمة تستخدم بلهجات
م ــخ ــت ــل ــفـــة حـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـ ـ ــدول
واألع ـ ـ ـ ــراف والــتــق ــالــي ــد ال ـتــي
ت ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة،
وق ــد تـكــون ه ــذه الكلمة عند
كـ ــافـ ــة دول الـ ـع ــال ــم ولـ ـك ــان
بصيغ مختلفة حسب لغاتهم
ومفاهيمهم عن السنع.
السنع في المجتمع اإلماراتي.
من المؤكد أن كلمة السنع كما
وضحنا لها الكثير من الدالالت

واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة
وبـمــا أن الـمــوضــوع ذو سعة
وشــج ــون ف ــا ب ــد م ــن تحديد
بوصلة الوصول إ ـلـي األهــداف
الـ ـم ــرج ــوة م ــن م ـ ــادة الـسـنــع
التي طرحت كمادة تعليمية
في مــدارس اإلمــارات والعمل
علي االستفادة القصوى من
هذه الكلمة ((السنع)) التي
تحمل المعاني الكثيرة ماديا ً
ومعنوياً.
ونحن نعيش عـصــرا ً مختلفا ً
تماما ً عما كان قبل سنوات،
فالبد مــن نشر ثقافة السنع
ب ـي ــن ج ـي ــل ال ـ ـيـ ــوم واألج ـ ـيـ ــال

ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ألن ـ ـهـ ــم أمـ ـ ــل ال ـغــد
وقدوة العطاء ونور المستقبل
فالسنع عند شعب اإلمــارات
يدخل في كثير من سلوكياته
وعـ ــاداتـ ــه وق ـي ـمــه الـمـخـتـلـفــة
سـ ــواء عـ ـلـى مـسـتــوى األس ــرة
ال ـص ـغ ـيــرة أو ال ـم ـتــوس ـطــة أو
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة ،أو عـ ـلـى
مـسـتــوى الـعـمــل وال ـعــاقــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ـث ــل ال ـخ ـط ـبــة
وال ــزواج واألف ــراح أو واجبات
الضيافة والعزاء  ،كل ذلك له
مكانه في السنع ؛ حيث هذه
الكلمة كما قلنا هي داللة على
معاني الجمال والخير والرفعة
وم ـج ـت ـمــع ش ـع ــب اإلم ـ ـ ــارات

الــمــعــط ــاء ص ــاح ــب األخ ـ ــاق

ال ـعــال ـيــة وال ـق ـيــم االجـتـمــاعـيــة
األصـيـلــة الـتــي تشكل جماله
النفسي واألدبي والمادي .مما
ساهم في بناء عالقات واسعة

م ــع ش ـع ــوب ال ـعــالــم و ي ـعــود

ذلك للقيم النبيلة اإلماراتية
ومنها السنع والتعامل الراقي
م ــع كــافــة ش ــرائ ــح المجتمع
المقيم أو الــزائــر لهذه الدولة
مـمــا ســاهــم ـفـي ب ـنــاء عــاقــات

مجتمعية حميمية أدت إلي
ه ــذه ال ـظــاهــرة ال ـح ـضــاريــة في
دولة اإلمارات .
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الصحة والسالمة المهنية
في بيئة العمل
الرائد  /راشد سعيد األشخري
مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي
إدارة الشرطة المجتمعية

تحرص المؤسسات على خلق بيئة عمل امنه للعاملين وحمايتهم من أي مخاطر باإلضافة إلى
حماية المنشآت والمعدات واألجهزة التي تستخدم في العمل بهدف رفع الطاقة اإلنتاجية وتعزيز
كفاءة العاملين والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية والرفاه االجتماعي لهم.

فــال ـص ـحــة ال ـم ـه ـن ـيــة ه ــي حــالــة
مــن الــرفــاهــة البدنية والنفسية
وليس فقط الخلو من األمراض
أو ال ـع ـجــز ،وي ـت ـل ـخــص ذلـ ــك في
ت ـك ـي ـي ــف الـ ـعـ ـم ــل لـ ـك ــي ي ــائ ــم
الموظف وتكييف كــل موظف
مع عمله.
أمـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة فـهــي
مجموعة من اإلجراءات والنظم
تهدف إلى الحفاظ على االنسان
مـ ــن خـ ـط ــر اإلص ـ ــاب ـ ــة والـ ـحـ ـف ــاظ
على الممتلكات مــن التلف أو
الضياع.
ويتعين على المؤسسة تحديد
وتقييم وضبط مخاطر الصحة
وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ال ـتــي تــؤثــر
عليها وعـ ـلـى العاملين بها من
خالل جمع المعلومات وتحليلها
وتـحــديــد إجـ ــراءات الــوقــايــة منها
للحد من آثار هذه المخاطر.
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والـ ـخـ ـط ــر هـ ــو مـ ـص ــدر يـمـكـنــه
ال ـت ـس ـبــب ب ــإص ــاب ــة أو اع ـتــال
لـ ـلـ ـصـ ـح ــة ام ـ ـ ــا الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــورة ـفـي
محموعة من التبعات لحدث
ما واحتمالية حدوثه (اثر لحالة
الشك)
و تهدف عملية تحديد المخاطر
إلى تجنب أو التخفيف من حدة
آثـ ــار تـلــك الـمـخــاطــر مــن خــال
تحديد األنشطة التي تمارس
ـ ـفـي مـ ـك ــان عــم ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن
وسلوكهم وتصرفاتهم كذلك
بــاإلضــافــة إلــى طـبـيـعــة العمل
الـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــي وبـ ـيـ ـئـ ـت ــه والــبــنــي ــة
التحتية في مكان العمل والبيئة
الــرق ـم ـيــة وإج ـ ـ ــراءات الـســامــة
بهدف تحديد المتأثرين بهذه
المخاطر.
ومــن أبــرز أنظمة إدارة الصحة
والـســامــة المهنية المواصفة
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القياسية  ISO 45001التي
تهدف إلى تحسين أداء الصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة داخ ـ ــل
ال ـمــؤس ـســة وت ـس ــاع ــده ــا على
االمتثال والتوافق مع القوانين
وال ـت ـشــري ـعــات وت ـح ـق ـيــق رضــا
العمالء وتلبية توقعاتهم.
وت ـح ــدد ال ـمــواص ـفــة القياسية
 ISO 45001بعناية متطلبات
ن ـظــام إدرة الـصـحــة والـســامــة
الـمـهـنـيــة لـتـمـكـيــن الـمــؤسـســة
من توفير أماكن عمل صحية
وآمـ ـ ـن ـ ــة م ـ ــن خـ ـ ــال م ـن ـظــومــة
متكاملة للوقاية من إصابات
الـعـمــل والــوقــايــة مــن أم ــراض
العمل ،وتتكون المواصفة من
 10بنود رئيسية ومن أبرزها:
أوال :بـ ـن ــد س ـ ـيـ ــاق ال ـم ـن ـظ ـمــة
(يتضمن فهم تحديات الصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة داخ ـ ــل

الـمــؤسـســة وخــارج ـهــا وتـحــديــد
ال ـب ـي ـئــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخــارج ـيــة
لتحديد القضايا المرتبطة مع
ت ـحــديــد مـتـطـلـبــات وتــوق ـعــات
األطـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة .بــاإلضــافــة
إلــى الـمـتـطـلـبــات ال ـقــانــون ـيــة أو
أي متطلبات أخـ ــرى ،كـمــا أنــه
يتضمن األنشطة والمنتجات
والخدمات التي تسيطر أو تؤثر
عليها المؤسسة والتي يمكنها
التأثير على أداء نظام الصحة
والـ ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ال ـخ ــاص
بالمؤسسة لضمان التطبيق
ال ـف ـعــال ل ـل ـن ـظــام والـمـحــافـظــة
عليه وتحسينه باستمرار.

ثــان ـيــا :ب ـنــد ال ـق ـيــادة وم ـشــاركــة
ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن وضـ ــع
ال ـس ـيــاســات وت ـح ــدي ــد األدوار
وال ـم ـســؤول ـيــات والـصــاحـيــات
وإثبات قدرة اإلدارة العليا على
االلـ ـت ــزام وال ـم ـســاءلــة واشـ ــراك
جــمــي ــع الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن .وت ـح ـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة لـمـنــع
اإلص ــاب ــة واالع ـ ـتـ ــال الـنــاتـجـيــن

ع ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة ا ـلــى
تــوف ـيــر ب ـي ـئــات ع ـمــل وأنـشـطــة
آمنة وصحية من خــال توفير
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـل ـن ـظــام
وعمل لجان للصحة والسالمة
ال ـم ـه ـن ـيــة ل ـل ـتــأ كــد م ــن عملية
التشاور ومشاركة العاملين.
ثــال ـثــا  :ب ـنــد ال ــدع ــم و يـتـضـمــن
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ج ـم ـيــع مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـتــوف ـيــر
ال ـ ـمـ ــوارد الـ ـض ــروري ــة إلعـ ــداد
ن ـ ـظـ ــام الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
المهنية وتطبيقه وتحسينه
وت ـح ــدي ــد م ـس ـتــوى ال ـك ـفــاءة
المطلوبة للعاملين لتحديد
األخ ـطــار بـنــاء على خلفيتهم
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـتــدري ـب ـيــة أو
العملية المناسبة باإلضافة
إ ـلـ ــى الـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
للعاملين وإعـ ــداد عمليات
لـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة وال ـم ـع ـلــومــات
الموثقة وضبطها.
رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا  :بـ ـ ـن ـ ــد الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
ويتضمن التخطيط والتحكم
ـفـي الـتـشـغـيــل لـلـقـضــاء على
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر أو الـ ـ ـح ـ ــد م ـن ـهــا
باستخدام التسلسل الهرمي
للضوابط وهي كاالتي :
القضاء على األخطار.
االسـتـبــدال بعمليات ومــواد
ومعدات أقل خطورة.
اس ـت ـخــدام ضــوابــط هندسية
وإعادة تنظيم العمل.
اسـ ـتـ ـخ ــدام ضـ ــوابـ ــط إداريـ ـ ــة
تشمل التدريب.
اسـ ـتـ ـخ ــدام م ــعـــدات حـمــايــة
شخصية مناسبة.
ب ــاإلض ــاف ــة إ ـلــى أنـ ــه يتضمن
إدارة ال ـت ـغ ـي ـيــر والـ ـمـ ـص ــادر
الخارجية واالستعداد لحاالت
الطوارئ.
الـتـحـقـيــق ب ـشــأن الـ ـح ــوادث:
ي ـعــد ال ـت ـح ـق ـيــق ـفـي حـ ــوادث
العمل أداة هــامــة للحيلولة
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دون تكرارها وتحديد فرص
إجراء تحسينات ورفع الوعي
ل ـ ــدى ال ـعــام ـل ـيــن ـ ـفـي م ـجــال
ال ـص ـحــة وال ـســامــة المهنية
في بيئة العمل باإلضافة إلى
ضمان توفير منهج للتعامل
م ـ ــع األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
المؤدية للحادث حيث يجب
ع ـ ـلـى ال ـعــام ـل ـيــن اإلب ـ ــاغ عن
كافة الحوادث وقت حدوثها
وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ــأل ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة
وتـحــديــد مـصــدرهــا وتبعاتها
وإمكانية تـكــرار وقوعها مع
م ــراجـ ـع ــة وتـ ـح ــدي ــث سـجــل
المخاطر للمؤسسة.
خـ ــام ـ ـسـ ــا  :تـ ـقـ ـيـ ـي ــم األداء
و ي ـت ـض ـمــن م ــراق ـب ــة وق ـيــاس
وتحليل األداء من حيث مدى
تلبية المؤسسة للمتطلبات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة أو ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى واالم ـ ـ ـت ـ ـ ـثـ ـ ــال ل ـهــا
وفعالية الضوابط التشغيلية
والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط األخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـمــا
يجب على المؤسسة بإجراء
تدقيقات داخلية ـفـي فترات
مخطط لها لتقديم معلومات
حول ما إذا كان نظام الصحة
وال ـس ــام ــة الـمـهـنـيــة مطبقا ً
ومحافظا ً عليه بفعالية .
ســادســا :التحسين ويشمل
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات رصـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــرص
التحسين واتـخــاذ اإلج ــراءات
ح ـيــال ـهــا ل ـت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ــداف
المرجوة من تطبيق النظام.
وت ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ــدة مـ ـنـ ـظـ ـم ــات
عالمية مسؤولة عن إصــدار
تشريعات وقوانين وأنظمة
وم ــواصـ ـف ــات خ ــاص ــة إلدارة
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ن ـ ـظـ ــام الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
المهنية ومن أبرزها:
االوش ـ ـ ـ ــا  : OSHA /هــي
م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة حـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة غــي ــر
ربحية تابعة لــوزارة العمل
األمريكية مسئولة عن إصدار
تشريعات السالمة والصحة
المهنية ومتابعتها وفــرض
تـنـفـيــذهــا ـفـي م ــواق ــع العمل
المختلفة بالواليات المتحدة
األمريكية نشأت عام 1971
ي ـ ـغ ـ ـلـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــوانـ ــب
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر
وأس ــالـ ـي ــب ت ـن ـف ـيــذ االعـ ـم ــال
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة مـ ـث ــل ( أعـ ـم ــال
األم ــاك ــن الـمــرتـفـعــة وأع ـمــال
ال ـ ـح ـ ـفـ ــر وأع ـ ـ ـمـ ـ ــال األمـ ــاكـ ــن
الـمـغـلـقــة ) وت ـع ـت ـبــر بشكل
عام برنامجا ً تطبيقيا ً يتضمن
المفاتيح الرئيسية لمجال
ال ـص ـحــة وال ـســامــة المهنية
وت ـ ـقـ ــوم ال ـم ـن ـظ ـمــة بــاع ـت ـمــاد
المحاضرين المؤهلين للقيام
بأعمال التدريب.
النيبوش  :NEBOSH /هو
اخ ـت ـصــار للمجلس الــوطـنــي
البريطاني المتحانات الصحة
وال ـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـيــة وه ــي
منظمة بــريـطــانـيــة مستقلة
غ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة نـ ـش ــأت ع ــام
 1979وه ـ ــي ت ــرك ــز بـشـكــل
أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـسـ ــامـ ــة
والـصـحــة المهنية مــن حيث
نظم اإلدارة المعتمدة عالميا
وتنمية ال ـقــدرات الشخصية
ع ـ ـلـى تـحـلـيــل األعـ ـم ــال الـتــي
تــق ــوم ب ـهــا وك ـي ـف ـيــة تــأمـيـنـهــا
كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـض ــع ال ـم ـن ــاه ــج
الدراسية والمؤهالت وتحدد

أساليب التقييم لكل مؤهل
وهــي ال تعتمد المحاضرين
الـمـسـتـقـلـيــن ول ـك ــن تعتمد
هيئات ومرا كز تدريب لديها
كما أن لها فــروعـا ً ـفـي جميع
أنحاء العالم .
االي ـ ـ ـ ـ ــوش  : /IOSHهــي
مؤسسة الصحة والسالمة
المهنية وهي أ كبر مؤسسة
عـضــو يــة عالمية متخصصة
ـ ـفــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال وتــهــت ــم
بـ ـقـ ـض ــاي ــا الــمــهــنــيــي ــن ح ــول
ال ـعــالــم ،ن ـشــأت ع ــام 1945
وم ـقــرهــا الـمـمـلـكــة المتحدة
وهــي مؤسسة دولـيــة أهلية
غير تابعة للحكومة وتعتبر
مـ ـعـ ـه ــدا ً ت ــدريـ ـبـ ـيـ ـا ً رائ ـ ـ ـ ــدا ً ـفـي
م ـ ـجـ ــال الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة

المهنية بــاإلضــافــة إ ـلــى أنها
تقوم بوضع المعايير ودعم
وتطوير األعـضــاء وتزويدهم
بــال ـم ـعــارف والـ ـمـ ـه ــارات إ ـلـى
ج ــان ــب ت ـن ـظ ـيــم ال ـف ـعــال ـيــات،
ولـ ـه ــا م ـس ـتــو يــات ل ـل ـتــدريــب
:ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى األول ل ـف ـئــة
العمالة ومــدتــه يــوم واحــد 8
ســاعــات وال ـم ـس ـتــوى الـثــا ـنـي
ل ـ ـ ــإدارة وم ــدت ــه  24ســاعــة،
و يـ ـحـ ـص ــل ال ـ ـم ـ ـتـ ــدرب بـعــد
اجتياز االمتحان على بطاقة
عضوية وشهادة .
ولقد أطلقت الهيئة الوطنية
إلدارة ال ـ ـطـ ــوارئ واألزمـ ـ ــات
والـ ـك ــوارث الـمـعـيــار الوطني
لنظام إدارة السالمة والصحة
ال ـم ـه ـن ـي ــة بـ ــدولـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات

الـ ـع ــر بـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ب ـهــدف
الحد من المخاطر التي تهدد
ســامــة الـمــوظـفـيــن ،ويعتبر
ه ــذا الـمـعـيــار ن ـمــوذج ـا ً لمنع
وق ـ ــوع ال ـ ـحـ ــوادث ـفـي أمــاكــن
العمل حيث تم إعداده وفق
أفـ ـض ــل ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدولــي ــة.
و يـحــدد المعيار المتطلبات
التي يجب على كل مؤسسة
ات ـبــاع ـهــا لــوضــع ن ـظــام إلدارة
ال ـســامــة وال ـص ـحــة المهنية
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلـيــه
مـ ــن أجـ ـ ــل إدارة ال ـم ـخــاطــر
لتخفيف شــدتـهــا وتــأثـيــرهــا.
كما أنه يسعى إلى التحسين
المستمر في اإلجراءات واتباع
نظم عمل آمنة .
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من األرشيف

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

الموجــة الثالثة النقراض األســـرة
األسرة هي النواة التي ُتبنى
عليها الدول .وكلما تزعزعت
أركــان األســر تهدمت لبنات
بناء المجتمعات ،وهــذا أمر
يـ ــؤذن بــان ـه ـيــار ال ـح ـض ــارات،
واألدل ـ ـ ــة ع ـ ـلـى ذلـ ــك ك ـث ـيــرة،
لـ ـك ــن أه ـ ــم مـ ــؤشـ ــر ـ ـفـي ه ــذا
األم ـ ـ ـ ــر هـ ـ ــو ت ـ ـنـ ــاقـ ــص عـ ــدد
المواليد الجدد .وهذه ظاهرة
سبقتنا فيها دول وأعلنت
حــالــة الـ ـط ــوارئ االجتماعية
للتعامل مــع هــذه القضية.
و ـفـي زي ــارة ل ــوزارة التربية في
دول ــة مـتـقــدمــة ،ســألــت أحــد
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن الـقـضـيــة
التي تؤرقه ،فقال لي بصوت
فيه حرقة ،نحن سننقرض،
فـ ـقـ ـل ــت لـ ـ ــه مـ ـ ــا م ـ ــؤش ـ ــرات
ذلـ ـ ـ ــك؟ أشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى ج ـ ــدول
ع ـنــده بـيــن لـنــا أن ـهــم كـ ــوزارة
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للتربية استغنوا عن واحدة
من كل أر بــع ريــاض أطفال
خـــال ال ـس ـن ــوات الـمــاضـيــة،
ب ـل ـغــة أخ ـ ــرى خـ ـس ــرت تلك
الدولة ر بــع المواليد الجدد.
مـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي أوص ـ ـ ـ ــل ب ـعــض
ال ــدول إ ـلـى هــذا المستوي؟
اإلجـ ــابـ ــة ت ـت ـل ـخــص ـ ـفـي خـلــل
أصــاب الحياة الزوجية ،وبدأ
بسبب المبالغة في الحقوق
والواجبات وتوزيع المهمات.
كُ ـل ـنــا يـ ــدرك أن الـ ـم ــرأة من
ال ـ ـنـ ــاح ـ ـيـ ــة الــفــســي ــول ــوجــي ــة
والـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
والسسيولوجية مهيأة ألمور
ال يـسـتـطـيــع ال ــرج ــل ال ـق ـيــام
ب ـهــا ،فـعـنــدمــا تـعـتــذر ال ـمــرأة
عـ ــن الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـه ــام
تنقرض األس ــر .مــن األمثلة
على ذلك أن تقول الزوجة،
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مـ ـث ــاً« :إن الـ ــذريـ ــة ليست
أول ــو ي ــة ،فمسيرتي المهنية
أه ــم مـنـهــم» ،هـكــذا خدعت
المرأة ،ومن هنا تبدأ القصة،
المساواة بين الرجل والمرأة
حــق أري ــد بــه بــاطــل .وتـجــاوز
ال ـ ـحـ ــدود ـ ـفـي ذلـ ـ ــك ،ك ـ ــان لــه
انعكاساته وسلبياته .أرجــو
أال ُيفهم من كالمي أني ضد
المرأة ،لكني أتمنى لها الخير
وللمجتمع الـتـقــدم .وه ــذا ال
يتم إال بأن يقوم كل إنسان
بما هو مهيأ له.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـظ ـ ـلـ ــم ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة أن
نطالبها بما هو فوق طاقتها.
أنـ ـ ــا م ـ ــع ال ـ ـعـ ــدالـ ــة لـ ـلـ ـم ــرأة،
والـ ـت ــي ـفـي ب ـعــض األوق ـ ــات
ال ت ـ ـق ـ ـت ـ ـضـ ــي مـ ـ ـس ـ ــاواتـ ـ ـه ـ ــا
ب ـ ــال ـ ــرج ـ ــل ـ ـف ــي كـ ـ ــل شـ ـ ــيء.
ان ـت ـظــار ال ـح ــب أو ال ـشــريــك

المناسب كان العامل الثاني
ـفـي انهيار األس ــر ،وهــذا األمــر
في المجتمعات األخــرى قاد
إلش ـبــاع الـغــريــزة خ ــارج إطــار
الزواج ،ولذلك مظاهر كثيرة
منها أن تعيش الـفـتــاة مع
مــن تحب دون زواج ،علما ً
بأن المرأة هي المظلومة في
هذا النسق من المجتمعات،
فــيــت ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـ ـلـى ع ــدم
االن ـ ـجـ ــاب م ــع أول مشكلة
تواجه الذكر يبحث عن عش

جديد يأويه ،ثم يطرح سؤال
إن كانت الحياة بين
نفسه ْ
الزوجين مجردة من الذرية،
فل َِم يتحمل الذكر متطلبات
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـ ــزوجـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ــم ال
يسعى لما يريد دون قيود؟
الموجه الثالثة وهي األخطر
ال ـتــي مـ ــرت بـبـعــض الـ ــدول
ه ـ ـ ــي تـ ـ ـش ـ ــري ـ ــع الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــذوذ،
وق ـ ـبـ ــول أن تـ ـك ــون األس ـ ــرة
م ـكــونــة م ــن ن ـفــس الـجـنــس
ت ـحــت م ـس ـم ـيــات م ـت ـعــددة،

وت ـطــورت ،ـفـي بعض الــدول،
إ ـلـى تـشــريــع ال ـقــوان ـيــن التي
تـحـفــظ ح ـقــوق «ال ـم ـث ـل ـيــة»،
وهــذه الموجه هي الطوفان
الذي تر ّوج له أجهزة اإلعالم
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،فـــا يـ ـك ــاد يـخـلــو
فيلم أو مسلسل من بطل
يمثل الشواذ .إنها انتكاسة
إن لم
في الفطرة اإلنسانيةْ ،
ت ـع ــال ــج ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ه ــذه
التحديات الثالثة ،نقول على
البشرية ..السالم.
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محامي الحدث

بقلم :القانوني عبد الله حاجي
مستشار قانوني

األبناء بين الرعاية و حكم الحضانة
ونكمل مقالنا إستكماال ً للمقال السابق حول ذات العنوان  ...و الذي نؤكد فيه أن أبغض الحالل
عند هللا الطالق  ...و أن الزواج هو الستر و اإلصالح بين الرجل و المرأة وهو إ كمال لنصف الدين
فالبد أن تتسم هذه العالقة بالحب المتبادل و كذلك الهدف هو بناء أسرة متكاملة وهذا ما
حرص عليه المشرع اإلماراتي حينما أقر قانون األحوال الشخصية و تحدث عن حقوق الزوجة
لزوجها و كذلك حقوق الزوج لزوجته و كذلك في نفقات األبناء و الذي يكون على عاتق األب كونه
الولي لألبناء  ،وكذلك الحال في مسائل الطالق .

إال أنه وما نراه في أروقة المحاكم
بالدولــة مــن أســباب الطــاق
يبعدنــا كل البعــد عــن الحيــاة
الزوجيــة التــي عاشــها أجدادنــا
وأمهاتنــا مــن واجبــات وحقــوق
للحفــاظ ع ـلـى األســرة  ،وتربيــة
األبنــاء ـفـي ظــروف تجعلهــم
أفضــل حــاال ً دون إدخالهــم ـفـي
مســائل النقــاش أوالخالفــات
الدائرة.
وقــد جــاء قــول هللا ســبحانه
وتعالى في مسائل الطالق:
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“ َف ـإ ِ ْن أ َ َرادَا ف َِصـ ً
َعــن
ـال
اض ِّم ْن ُه َمــا َوتَ َ
شــا ُور ٍ َفـ َـا
تَ ـ َر ٍ
َ
َ
ـاح َع َل ْي ِه َمــا َوإ ِ ْن أ َردتُّـ ْـم أن
ج َنـ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
تَ ْس ـ َت ْر ِ
ـاح
ج َنـ َ
ض ُعوا أ ْول َدكُـ ْـم فــا ُ
َع َل ْيكُـ ْـم إ ِ َذا َس ـلَّ ْمتُم َّمــا آتَ ْي ُتــم
اع َل ُموا
بِا ْل َم ْع ـ ُر ِ
وف َواتَّ ُقــوا َّ
للاَ َو ْ
ُ
َ
صي ـر ٌ “
ـون بَ ِ
ن
َّ
للاَ بِ َمــا ت ْع َملـ َ
أ َ َّ
( سورة البقرة اآلية )233
تؤكد اآلية الكريمة أن االنفصال
يكــون بالمعــروف  ...ومــن بــاب
التقــوى والعشــرة بين الزوجين
وكذلــك إبعــاد األبنــاء عــن
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أمــور الطــاق ،،دون المســاس
أوالتجريــح فيمــا بينهــم حــول
النفقــة والطالق واألســباب غير
المبــررة وتدخــل اآلخريــن ـفـي
العالقــة الزوجيــة بهدف إفســاد
تلــك العالقــة ،،ـفـي حيــن أن
المشــرع حــرص كل الحــرص
ع ـلـى أن يكــون هنــاك حكمــان
مــن أهلهمــا (الــزوج والزوجــة)
حتــى ال يكــون االنفصــال
ولكــن
ومحاولــة اإلصــاح
نتفاجــأ في بعض حاالت الطالق

ابتعــاد اإلخــوة أوكبــار العائلة في
الســعي الستمرار العالقة وإنما
ابتعادهم عن النصح.....
فحــاالت الطــاق ـفـي ازديــاد
وهومؤشــر قــد يكــون لــه
األثــر الســلبي ـفـي مجتمعاتنــا
وخاص ـ ًة وأن الضحيــة هــم
األبنــاء  ...وهــذا مــا جعــل بعض
المؤسســات تتدخــل ـفـي مثــل
هــذه التصرفــات الحاصلــة بيــن
الزوجيــن ـفـي مرحلــة الطــاق
وعمــل االتفاقيات للطالق دون

المساس (بالمحضونين ) وهم
األبنــاء وكذلــك كفــل القانــون
حمايتهــم مــن تلــك التصرفــات
التــي قــد تؤثــر ـفـي ســلوكهم
الشــخصي ومــع اآلخريــن
وقــد يجــر ذلــك إ ـلـى االنحــراف
والدخــول ـفـي دوامــات القضايــا
منهــا (الســرقات والمخــدرات
واالعتداء )،،،
عزيــزي األب ،عزيز ـتـي األم
 ...األبنــاء أمانــة فهــم نــواة
ومســتقبل هــذا الوطــن والثمار

التــي تعتمــد عليهــا األســرة
والدولــة للمســتقبل  ...لبنــاء
جيــل يصنــع التغييــر ويخــدم
الوطــن فحافظوا على هذا الكنز
 ...وفقنــي هللا وإياكــم إ ـلـى مــا
هوخير نحوالصالح واإلصالح.
فاألبنــاء هــم ثمــرة تلــك العالقة
الزوجيــة  ...فــا تقحموهــم
بمســائل الطــاق  ...واألخــذ
بقــول هللا تعا ـلـى “وســرحوهن
بإحسان “.
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تجريــم التالعب في
مشــاعر الجمهـــــور
بقلم  :األستاذة مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية

تسعى الدول المتحضرة إلى سن تشريعات قانونية تواكب حركة النهضة االجتماعية والتطور االقتصادي
واألمني فيها بما يساعد على تحقيق تناغم تشريعي يغطي جميع الجوانب الفردية والمجتمعية ويخلق
حماية قانونية لحقوق األفراد بكافة مستوياتها المادية والمعنوية .

وقـ ــد ع ــرف ــت دول ـ ــة االمـ ـ ــارات
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــارع حـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــور
ال ـت ـش ــري ـع ــي وسـ ــرعـ ــة وض ــع
ق ــوانـ ـي ــن ت ـل ـبــي ح ــاج ــة ال ـف ــرد
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الي ــجـــاد بـيـئــة
إيجابية تمكن األفراد والهيئات
المعنوية مــن العيش بأمان
نفسي واجتماعي األمر الذي
يمكنهم من ممارسة أعمالهم
ونشاطاتهم العملية والفكرية
بكل توازن وتناغم نفسي .
وق ــد ع ــدل الـمـشــرع اإلمــارا ـتـي
ـفـي الـسـنــوات العشر األخـيــرة
م ـع ـظــم الــق ــوانــي ــن ال ـجــزائ ـيــة
ووضـ ـ ــع تـ ـش ــريـ ـع ــات ج ــدي ــدة
ت ـس ـع ــى ـ ـفـي م ـج ـم ــوع ـه ــا إ ـلـى
حماية فكر الفرد ومعنوياته
قـبــل حـمــايــة حـقــوقــه الـمــاديــة
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ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـيــاتــه الـعـمـلـيــة
حيث أصدرت الدولة مجموعة
تشريعات تحمي كـثـيــرا ً من
ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـم ـع ـنــو يــة مثل
الخصوصية الفردية والملكية
الـفـكــريــة وغ ـيــرهــا مــن األم ــور
التي تتعلق بالحياة النفسية
للفرد ،وتعد المواد القانونية
ال ـت ــي ت ـح ـمــي الـمـجـتـمــع من
خطر نشر الشائعات ال سيما
ت ـلــك الـ ـت ــي ت ـ ــؤدي إ ـلــى خلق
حــالــة مــن الـهـلــع والــذعــر بين
الجمهور إحــدى أهــم وسائل
المشرع ـفـي محاربة أصحاب
الـ ـنـ ـف ــوس ال ـض ـع ـي ـفــة ال ــذي ــن
يــســع ــون إلـ ــى خــل ــق ال ـب ـل ـب ـلــة
الفكرية و النفسية لتقويض
الـ ـ ـ ــروح الــمــعــن ــو ي ــة الـ ـف ــردي ــة
والـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة حـ ـي ــث ح ــار ب ــت
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القوانين الجزائية كل أشكال
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـن ـف ـســي الــف ــردي
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي ووضـ ـ ـع ـ ــت
عقوبات صارمة لكل شخص
ي ـحــاول أن يستخدم وسائل
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـح ــديـ ـث ــة أو
منصات التواصل االجتماعي
لـ ـلـ ـت ــرو ي ــج ألخ ـ ـبـ ــار كـ ــاذبـ ــة أو
م ـع ـل ــوم ــات م ـغ ـلــوطــة حـيــث
إن ال ـتــأث ـيــر ال ـس ـل ـبــي ال ـنــاجــم
ع ــن م ـثــل هـ ــذه ال ـم ـمــارســات
قــد يفوق المستوى الفردي
و ي ـ ـن ـ ـتـ ــج ح ـ ــال ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـهـ ـل ــع
االجتماعي خاصة ـفـي أوقــات
األزمات والكوارث العامة .

الــب ــاع ــث اإليـ ـج ــا ـبـي لـلـسـلــوك
الـمـجــرم أن األوقـ ــات الحالية
ال ـ ـتـ ــي يــشــه ــده ــا الـ ـع ــال ــم ـفـي

ظل أزمــة كــورونــا هي أوقــات
ش ـ ــدي ـ ــدة الـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة عـ ـلـى
مستوى الفرد وعلى مستوى
ال ـ ـ ـ ــدول ،وق ـ ــد أدارت دولـ ــة
اإلم ــارات هــذه األزم ــة بحكمة
يـ ـشـ ـه ــد ل ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ح ـيــث
م ـن ـحــت ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة
الصالحيات اإلعالمية واألمنية
ال ـتــي تمكنها م ــن مـمــارســة
عـمـلـهــا بــاح ـتــراف ـيــة ومـ ــن ثم
ال ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــح ب ــالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
الـ ـم ــوث ــوق ــة الــمــســتــن ــدة إ ـلـى
ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـكــي
يطمئن الجمهور على حقيقة
الوضع الصحي الذي تعيشه
الـ ــدولـ ــة دون أي م ـبــال ـغــات
وبكامل المصداقية،
وعـ ـلـ ـي ــه فـ ـ ــإن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات

ال ـتــي يتناقلها ال ـنــاس غــالـبـا ً دون أي تدخل فــردي وذلك
دون أن تـكــون مستندة إ ـلـى تـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة الــمــس ــؤولــي ــة
م ـ ـصـ ــدر م ـ ــوث ـ ــوق ب ـ ــه ي ـش ـهــد القانونية ،فال يمكن ألجهزة
بـصـحـتـهــا ،أو ال ـت ــرو ي ــج لخبر الـ ـش ــرط ــة أن ت ـل ـع ــب ال ـ ــدور
م ـخ ـت ـلــق ال أس ـ ـ ــاس لـ ــه مــن الكامل في مكافحة الجريمة،
ً
الواقع ،أو يحتوي جزءا ضئيال ً ف ـ ـكـ ــل ف ـ ـ ــرد م ـ ـنـ ــا ي ـ ـقـ ــع ع ـ ـلـى
م ــن الـحـقـيـقــة أو أي طريقة عــاتـقــه مـســؤولـيــة اجتماعية
لــلــت ــاع ــب ب ــالـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات و
تقتضي منه تحري مصداقية
خلط الحقائق بالزيف يعتبر
المعلومات التي تصل إليه
شـكــا مــن أش ـكــال الـسـلــوك
عبر قنوات مختلفة فنحن في
الـمـجــرم حـتــى لــو ك ــان باعث
عالم تتدفق فيه المعلومات
فاعله إيجابيا ً ويهدف إلى ردع
البعض عن إتيان السلوكيات بشكل واسع ،لهذا يجب على
ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـ ـضـ ــر ب ـص ـح ـت ـهــم كل منا أن يزيد من مهاراته
الـعــامــة أو بـغــرض تحفيزهم ـفــي م ـ ـعـ ــرفـ ــة الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة مــن
عـ ـلــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مصادرها الموثوقة واالمتناع
الـ ـس ــام ــة الـ ـع ــام ــة ألن ه ــذا عــن نشر أ يــة معلومات غير
اإلجـ ــراء هــو اخـتـصــاص بحت مؤكدة حتى ال يكون عرضة
لمؤسسات الدولة المختصة للوقوع تحت طائلة القانون.
الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 76يوليو 2021

31

مدونة أفكاري

السالمة في المنزل..
دروس مكررة
بقلم :هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة  -الشارقة

ليس الحل أن نلوم الصغار كلما تعرضوا لنوع من أنــواع الحوادث المنزلية على اختالفها .بل
من الخطأ التقصير في معالجة أسباب وقوعها وتجاهل خطرها على أطفالنا .فالصغار ال يدركون
األخطار التي تهددهم ،ويعولون دائما ً على الكبار لنجدتهم وتوعيتهم .فعندما يلتقط طفل أعواد
الثقاب سوف يشعلها بسهولة دون أن يستشعر عواقب اندالع حريق في المنزل .وما يستدعي
القلق أ كثر أن أغلب األسر تسمع عن حوادث وقعت ألطفال آخرين ،لكنها ال تتخيل أن أطفالها
معرضة لخطر مماثل ،وأن القليل من اإلهمال يمكن أن يؤدي إلى حادث يؤذي طفال ً.
ال مجال للتبرير أو اختالق األعذار
لتفسير وقــوع الحوادث المنزلية
بعد اآلن ،في ظل انتشار حمالت
التوعية من مختلف المنابر ،وبعد
أن عمل الباحثون والخبراء على
إحصاء كافة المخاطر المحتملة
ال ــتـــي قـ ــد ت ــحـــدث ل ــأطـ ـف ــال ـفـي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــزل ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ف ـح ــص
الحوادث المنزلية المتشابهة ،مما
يستدعي االستفادة من الدروس
والتجارب لتجنب اإلهمال الذي
ينتج عنه وقوع ما ال تحمد عقباه.
وبــت ــأم ــل س ــري ــع ي ـم ـكــن لـجـمـيــع
األس ــر إدراك األخ ـطــار المحتملة
على األطفال ،مثل الغرق ،سواء
ـفـي ب ــرك ال ـس ـبــاحــة أو ـفـي حــوض
االستحمام ،ومثل انغالق أبواب
المصعد على الطفل ،أو االختناق
ج ــراء ن ـشــوب حــريــق ـفـي الـمـنــزل،
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وكـ ــذلـ ــك الـ ـتـ ـع ــرض لـ ـلـ ـح ــروق أو
ال ـجــروح نتيجة للعبث ب ــاألدوات
الـ ـ ـح ـ ــادة .وكـ ــذلـ ــك مـ ــن ي ـت ــرك ــون
األطـ ـف ــال ب ـم ـفــردهــم ـفـي ال ـم ـنــازل
من دون رعاية ورقابة ،في تجاهل
واضــح الحتمال تعرضهم لألذى
جراء العبث باألجهزة الكهربائية.
واألمثلة كثيرة على اإلهمال الذي
يـ ـق ــود إ ـلــى م ـثــل هـ ــذه الـ ـح ــوادث
المؤسفة.
ويـمـكــن تــوفـيــر عـنــاصــر الـســامــة
ل ــأطــف ــال ــفـي الـ ـمـ ـن ــازل بــال ـمــزيــد
م ــن ال ــوع ــي ،وم ــن خ ــال التقيد
بـ ـح ــزم ــة نـ ـص ــائ ــح لـ ـضـ ـم ــان بـيـئــة
مـنــزلـيــة آم ـنــة وص ـح ـ ّيــة لــأطـفــال،
تتضمن إجراءات قد تبدو بسيطة
واعتيادية ،لكن أثرها الوقائي يرفع
من درجــات السالمة ،مثل إبعاد
قطع األثاث التي يمكن لألطفال
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ت ـس ـل ـق ـهــا ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ال ـن ــواف ــذ
وال ـش ــرف ــات ،وال ـتــأ كــد مــن إغــاق
األبواب بإحكام ،خاصة لمن لديهم
م ـســابــح وحـ ــدائـ ــق خ ــارجــي ــة ،إ ـلـى
جانب أهمية مرافقة األطفال عند
اسـتـخــدام الـمـصــاعــد ـفـي المباني،
والتأكد من سالمة أجهزة اإلنــذار
ب ــال ـح ــري ــق وعـ ـ ــدم ت ـ ــرك ال ـص ـغــار
إجماال ً بمفردهم ،مع توفير عدة
إسعافات أولية في مكان يسهل
الــوصــول إلـيــه لمعالجة الـحــروق
والجروح البسيطة بشكل سريع
عند الحاجة ،وغيرها من إجراءات
السالمة التي تساعد كثيرا ً على
الوقاية من الحوادث المنزلية.
نحن دائ ـم ـا ً مــا نـقــول إن الوقاية
خـيــر مــن ال ـع ــاج ،لـكــن يـجــب أن
تتحول هذه العبارة إلى سلوك في
حياتنا ألجل سالمة أطفالنا.

كتاب من اإلمارات

شكـــــــر ًا لكــل أم
ومعلم ومعلمة
بقلم اإلعالمي والكاتب
محمد أحمد الظهوري
مر العام الدراسي  2020/2021بخير وعلى خير بعد جهود جبارة قامت بها دولة اإلمارات مشكورة ،عن طريق
التعلم “عن بُعد” ووفــرت كل سبل الراحة للطلبة على مستوى الدولة لكي يكملوا عامهم الدراسي بكل
سهولة و ُيسر بدون أي عائق ،في ظل جائحة كورونا التي عرقلت الحياة بشكل عام ،ولكننا في دولة اإلمارات
ولله الحمد وتحت ظِ ل قيادتنا الرشيدة استطاعوا بفضل هللا ثم فضلهم وفِرق عملهم من الذين يعملون
خلف الكواليس ،بتوفير كل ما نحتاجه ويحتاجه المجتمع من أجل راحتنا وسالمتنا وسالمة أبنائنا والمجتمع،
فشكرا ً لهم وجزاهم هللا عنا كل خير وليس بغريب على وطننا وقادتنا فبهم يسير الوطن إلى أعلى القمم.
ومــن هنا نوجه ونخص كلمة
الشكر والتقدير والعرفان لكل
أم ومعلم ومعلمة من جهود
كبيرة وتعب بذلوه خالل العام
الــدراســي المنصرم ،في تعليم
أبنائنا وبناتنا والوقوف عليهم
م ــن أجـ ــل إ يـ ـص ــال الـمـعـلــومــة
والـ ـفـ ـك ــرة ل ـهــم بــال ـتــرك ـيــز على
ك ــل ك ـل ـمــة وح ـ ــرف وس ـط ــر في
م ـن ـه ـج ـه ــم ،ل ـت ـح ـق ـيــق أف ـضــل
تعليم لهم يسير بهم لطريق
النجاح.
جـهــود كل
ولــن ننسى خــاصــة ُ
أم ـفـي كــل ب ـيــت ،سـ ــوا ًء كانت
ر بــة بيت أو موظفة في القيام
ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــراف ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـلـى
أبناءهم ومتابعتهم منذ بداية
الـ ـع ــام ح ـتــى ن ـهــاي ـتــه ،فـكــانــت
األم هي القوة والسند وحلقة

الوصل المباشرة بين الطالب
والمعلم أو المعلمة ،ولوالها
ولـ ـ ــوال م ـتــاب ـع ـت ـهــا ل ـم ــا وص ـل ـنــا
لتحقيق عــامــل الـنـجــاح كونها
تقوم بدور جبار باإلضافة لدور
المعلم أو المعلمة في متابعة
األب ــنـــاء ـفـي ال ـتــرك ـيــز لـشــرحـهــم
ومـحــاولــة إ ي ـصــال الـفـكــرة لهم
ب ـكــل س ـهــولــة و يـ ـس ــر ،وص ــدق
الشاعر حين قال في األم“ :األم
مدرس ُة إذا أعددتها  ..أعددت
شعبا ً طيب األعــراق” ،وصدق
الشاعر حين قــال في المعلم:
“قِم للمعلم وفه التبجيال ً ،كاد
المعلم أن يكون رسوال ً”.
فـشـكــرا ً مــن األع ـم ــاق لـكــل أم
وق ـفــت ب ـجــانــب أب ـن ــاءه ــا جـنـبـا ً
إ ـلـى جـنــب وش ـكــرا ً لـكــل ُمعلم
وم ـع ـل ـمــة ب ــذل ــوا ج ـ ـهـ ــودا ً أ كـبــر

مـ ـق ــارن ــة بــال ـت ـع ـلــم عـ ــن ق ــرب
وب ـح ـضــور الـطـلـبــة وال ـطــال ـبــات
الفعلي ـفـي الـ ـم ــدارس ،وكلمة
ش ـك ــرا ً قـلـيـلــة جـ ــدا ً ـفـي حقهم،
ح ـف ـظ ـهــم هللا ولـ ـك ــن ه ـ ــذا مــا
كنت قلوبنا لهم وكتبه قلمنا
بـ ـحـ ـقـ ـه ــم ،وفـ ـقـ ـه ــم هللا ل ـكــل
مــا فـيــه خـيــر لـلــوطــن وألبـنــائـنــا
وأب ـ ـنـ ــاءهـ ــم ون ـ ـسـ ــأل هللا لـهــم
التوفيق والنجاح في مسيرتهم
العلمية.
منقول من موقع الشارقة 24

بقلم اإلعالمي والكاتب محمد

أحمد الظهوري
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إضــاءات

أقرب طريق إلى القلوب
بقلم :أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

نحن ال نعلم قيمة االبتسامة إال عندما نحتاجها ..فكم من عزيز متألم ننتظر منه ابتسامة
على وجهه ..وكم من محاوالت نتمنى فيها أن نرى ابتسامة اآلخر في كل لقاء في مختلف
حياتنا االجتماعية.
هذه االبتسامات تعني لنا المثول للشفاء وتعني لنا الخروج من الحزن.

إن هــذا التعبير الجميل الرائع
ع ـ ـلـى ال ــوج ــه ي ـح ـمــل ل ـنــا أج ـمــل
رسالة ،رسالة مفادها أنني بخير.
إن ـهــا رســالــة مــن أع ـمــاق القلب
 ...وأقـ ــرب طــريــق لـلـقـلــب ..هي
مــرآة ما يحدث في داخــل الــروح،
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قد تكون عالمة رضــا وفــرح ،إذا
كانت منفرجة األســاريــر ،وهنا ال
يتطلب األمــر كثيرا ً مــن تحريك
عضالت الوجه فقط ( )١٨تحمل
ل ـن ــا أجـ ـم ــل إح ـ ـسـ ــاس وق ـ ـبـ ــول..
ولـهــا ســرهــا الــرهـيــب .ـفـي الجهاز
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العصبي يفرز هرمون األندرفين
ال ـعــا ـلـي ب ـقــوتــه ال ـعــاج ـيــة بــراحــة
األع ـ ـصـ ــاب والـ ـنـ ـف ــس وضـبـطـهــا
فهي المفتاح الخفي الذي يفتح
لإلنسان األجمل واألفضل..

هذه اللغة العالمية التي تفهمها
جميع الشعوب ،الكالم الممزوج
بــاالبـتـســامــة لــه تــأثـيــر أق ــوى من
الـ ــوجـ ــه ال ـ ـع ـ ـبـ ــوس .وق ـ ــد ت ـكــون
ابـتـســامــة سـخــريــة وتــألــم ولكن
هنا عدد أ كثر بكثير من عضالت
الوجه التي تتشنج ،وهذا يعني
جهدا ً وتعبا ً أ كبر للوجه.
نحن مــن نـظــرة واح ــدة إ ـلـى وجه
المبتسم نستطيع أن نتعرف
إ ـلــى حـقـيـقــة ال ـم ـشــاعــر الـكــامـنــة
مهما بذل من جهد إلخفائها وهنا
يأتي مفهوم لغة االبتسامات.
ف ـهــذه ال ـحــركــة االنـسـيــابـيــة مــرآة
تـ ـعـ ـك ــس م ـ ـك ـ ـنـ ــونـ ــات ال ـ ــداخ ـ ــل
وكلنا يعلم بأنه حالة تــؤدي إلى
العدوى.
فكم من صديق يبتسم ابتسمنا
معه دون أن نــدري لـمــاذا ..وكم
م ــن ص ــدي ــق م ـت ـج ـهــم شــارك ـنــاه
الحالة دون أن نعرف السبب
إنـهــا لـغــة الـجـســد ،لـغــة عضالت
ال ــوج ــه ،إن ـهــا ل ـســان ال ـ ــروح ..لقد
درس عـ ـلـ ـم ــاء الـ ـنـ ـف ــس أه ـم ـيــة
االبتسامة نفسياً ..وقــد توصلوا
إ ـلـ ــى أن ـ ـهـ ــا ان ــع ــكـــاس السـ ـتـ ـق ــرار
نـ ـفـ ـس ــي داخ ـ ـ ـ ـلـ ــي ،وت ـ ـ ـ ـ ــوازن ـفـي
المشاعر اإلنسانية مما يجعلها
تـفـتــح ال ـق ـلــوب بلغتها ال ـهــادئــة.
فهي تعطي الشخصية تفاؤال ً في
الحياة وتضفي جــوا ً من الراحة
والهدوء له ولمن حوله.
كثيرا ً مــا قابلت بعض الحاالت
التي ال تعرف لالبتسامة طريقاً،
ومــن خــال الـتــدريــب ـفـي البداية
على رسم االبتسامة المصطنعة
ل ـك ـســر ه ـ ــذا الـ ـح ــاج ــز ال ـن ـف ـســي

ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع أجـ ـم ــل ال ــوج ــوه
وهـ ـ ــي م ـب ـت ـس ـم ــة ،وف ـ ـع ـ ـا ً بـعــد
ف ـتــرات زمـنـيــة أصـبـحــت حقيقة
ل ـمــن يـسـعــى للتغير لــأفـضــل،
إنـهــا تــدريــب النفس على مزيج
مــن األلـفــة والتأقلم االجتماعي
والتواصل مع اآلخر ،فهي مظهر
خ ــارج ــي ول ـك ـن ـهــا ـفـي مـكـنــونــاتـهــا
تـفـتــح ال ـق ـلــوب بـلـغـتـهــا ال ـهــادئــة
وتـ ـجـ ـع ــل اآلخ ـ ــري ـ ــن مـطـمـئـنـيــن
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،وس ـم ـت ـهــا
الرضا والقبول لكل ردات فعل
اآلخرين.
فهي إذاً :ابتسامة المحب لكل
نواحي الحياة وتألق في المشاعر
لما حولنا من األشخاص نهبهم
االبـتـســامــة لـكــي تضفي عليهم
السكينة واالطـمـئـنــان ،ولنجعل
مـسـيــرتـهــم مـلــؤهــا ال ـت ـفــاؤل كي
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـ ـن ـ ـفـ ــوس وت ـس ـت ـقــر
م ـشــاعــرهــم وأحــاس ـي ـس ـهــم ودا ً
ومحبة .نعم إنها وسيلة للراحة
ال ــن ــف ــس ــيـــة وأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب فـ ـع ــال
للتخفيف ـفـي الـتــوتــر واالن ــزع ــاج
تضفي جو الفرح في حياتنا ألن
الفرح ضروري في حياتنا ،الحياة
ال تستقيم دونه.
الـفــرح يتحول إ ـلـى داف ــع يشجع
النشاط والسلوك والتفكير ألنه
مكافأة إيجابية للجهاز العصبي
مما يساعده على صحته وعلى
ال ـن ـق ـيــض ن ـجــد م ــن يـ ـح ــاول أن
يخفي االبتسامة مخافة لمركزه
أو مـكــانـتــه وص ـنــف آخ ــر يسعد
نـفـســه ومـــن حــولــه بــاالبـتـســامــة
وطــاقــة الــوجــه وال ـقــول الحسن
وهـ ــذا يـضـفــي االحـ ـت ــرام والـحــب
بكل تأكيد.

و ـ ـفـي زم ـن ـنــا ال ـح ــا ـلـي االس ـت ـث ـنــا ـئـي
بأزمة كورونا ،هل إخفاء جزء كبير
من الوجه يلغي دور االبتسامة
وي ـخ ـف ـي ـهــا ...بــالـطـبــع ال ...عــاقــة
االبتسامة الطيبة بلغة العيون...
العين ال تخدع..
لغة االبتسامة في زمننا الحالي في
ظل الكورونا ...
ألن ل ـل ـع ـي ــون انـ ـطـ ـب ــاعـ ـا ً ك ـب ـي ــرا ً
لــابـتـســامــة ..وخــاصــة الـصــادقــة.
العين تظهر كــل المشاعر عند
اإلن ـ ـسـ ــان ف ـه ــي نـــافـــذة ال ـع ـقــل.
فالعضلة حول العين بانكماشها
تظهر سعادة اإلنسان بابتسامته.
ل ـغ ــة الـ ـعـ ـي ــون ك ـف ـي ـلــة ب ـم ـعــرفــة
ابـتـســامـتـنــا ..مــن خ ــال الـنـظــرة.
أ كثر من وصف العين..
مهما تحكمنا في أعضاء الجسد
كـــافـــة ول ــكـــن الـ ـعـ ـي ــون تـمـتـلــك
ع ـضــات ال إراديـ ـ ــة لــذلــك تـتــأثــر
بـ ـشـ ـك ــل ص ـ ـ ـ ــادق ،حـ ـس ــب ن ــوع
االبتسامة تظهر لنا المصداقية
أو غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ..فــه ــي مـ ــن أقـ ــوى
دالالت لغة الجسد..
أجمل العيون هي المبتسمة...
تتميز بالنقاء وال ـصــدق والنظر
إلـيـهــا يـبـعــث عــن ال ــراح ــة والـتــي
تضفي حالة الحنية وهي أعظم
صفة بكل الـعــاقــات اإلنسانية
ورس ــال ــة الـحـنـيــة ت ـقــول :لــم أجــد
طــريـقــة لـعـبــادة هللا أف ـضــل من
الرأفة بالناس ومساعدتهم.
ن ـعــم إن راح ـ ــة ال ـن ـفــس ومـحـبــة
اآلخــريــن بسماحة الــوجــه وبهذه
االبـ ـتـ ـس ــام ــة نـ ـن ــزع مـ ــن ال ـن ـفــس
األحـ ـ ـق ـ ــاد ون ـ ــزي ـ ــل آالمـ ـ ـن ـ ــا وآالم
اآلخرين.
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همسات ونبضات

بلسم لتعزيز الصحة

همسات
الدرهم أم القنطار ؟
بقلم :د.بسام درويش

مســتشـــار فــي اإلعــــــالم الصــــــحي

مقدم برنامج بلسم على إذاعة نور دبي

bassam@healthinarabic.com

تشير الدراسات إلى أن معظم االضطرابات في الصحة النفسية التي تظهر بشكل واضح
للعيان في مرحلة المراهقة تعود جذورها إلى مرحلة الطفولة  ،التي تتطلب الكثير من
االنتباه والتوعية  ،وتوفير البرامج الوقائية التي تساعد على تمكين المتزوجين حديثا ً
من إدارة حياتهم الزوجية واالجتماعية والعملية بالشكل الصحيح  ،ألن هذا األمر سيوفر
الكثير من الوقت والجهد والمال  ،عدا عن الخسارة في “ اإلنتاج المعرفي “ لهذا الشاب/
الشابة  ،بسبب ظروف عائلية وأخرى مرضية  ،وغير ذلك من العوامل التي يمكن التعرف
عليها  ،والعمل على معالجتها منعا ً لتفاقمها وحدوث المضاعفات الناجمة عنها .

ووفـ ـقـ ـا ً لـ ـل ــدراس ــات الـ ـص ــادرة
عن الجمعية األميركية لطب
األطفال واليافعين  ،يعاني
واحد على األقل من كل خمسة
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن
م ـمــن تـ ـت ــراوح أع ـمــارهــم بين
 9و 17ع ــامـ ـا ً م ــن اض ـط ــراب
الصحة العقلية ال ــذي يمكن
تشخيصه ويسبب درج ــة ما
م ــن ال ـض ـعــف؛ وهــن ــاك واح ــد
مــن كــل  10أشــخ ــاص لديه
اضطراب يسبب ضعفا ً كبيرا ً
ومضاعفات خطيرة  .ويتلقى
ثـ ـل ــث ه ـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــاب فـقــط
العالج الالزم.
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وتـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ه ـنــا إ ـلــى أن
اض ـطــرابــات الصحة النفسية
مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــق واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب
الـمــزاج هي أ كثر شيوعا ً بين
اإلن ـ ـ ــاث م ـن ـهــا بــي ــن الـ ــذكـ ــور .
بينما اض ـطــراب فــرط الحركة
وتـ ـشـ ـت ــت االن ـ ـت ـ ـبـ ــاه هـ ــو أ ك ـثــر
ش ـي ــوع ـا ً ب ـيــن الـ ــذكـ ــور .وه ــذه
االضـ ـط ــراب ــات وغ ـي ــره ــا – إن
أهـ ـمـ ـل ــت – فـ ـق ــد تـ ـ ــؤدئ إ ـلـى
اضطرابات سلوكية تتمثل في
تعاطي المخدرات ،وتزيد من
خطر سلوكهم الجنسي غير
الصحيح الــذي قــد يــؤدي إلى
الحمل أو األم ــراض المنقولة
جنسياً ،واضطرابات جسدية
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نفسية المنشأ.
وألن حل أي مشكلة يتطلب
أوال ً دراستها بشكل منهجي
 ،وال ـح ـصــول عـ ـلـى الـبـيــانــات ،
التي تب ّين للباحثين العوامل
ال ـكــام ـنــة خـلـفـهــا  ،م ــا يساعد
عـ ـلـى وض ــع الـحـلــول الوقائية
والـعــاجـيــة  ،وال ـتــدخــل الباكر
الذي يقينا من المخاطر.
و مـمــا ال شــك فـيــه أن توفير
ال ـبــرامــج الـمـصـمـمــة بطريقة
مـ ــرنـ ــة وج ـ ــذاب ـ ــة  ،يــمــك ــن أن
يساعد على تعزيز المفاهيم
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـت ــر بـ ـي ــة لـ ــدى
المتزوجين  ،وعالج الشاب /

الشابة ال يحل المشكلة بشكل
جذري  ،إن لم نعالج السبب
 .إضــافــة إ ـلـى ذلــك  ،ال ب ـ ّد من
إعادة النظر والتقييم للمناهج
التدريسية ودور المدرسة في
هــذا المجال  ،الــذي ال يقتصر
ع ـ ـ ـلــى الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ف ـ ـقـ ــط  ،بــل
التربية والتثقيف أو التهذيب
 ،خ ـصــوص ـا ً ـفـي عـصــر سيطرة
اإلعالم واإلدمان على اإلنترنت
 ،وهـ ــذا يتطلب استراتيجية
إعــامـيــة متكاملة  ،ال تقتصر
على المؤسسات اإلعالمية ،
بل بقية المؤسسات المعنية
بصحة وســامــة اإلن ـســان من
كافة النواحي  ،من أجــل بناء

اإلن ـســان ال ـقــادر على التفكير
ب ـطــري ـقــة م ـن ـه ـج ـيــة س ـل ـي ـمــة ،
والـ ــذي ي ـعــرف كـيــف يتجنب
ال ـم ـشــاكــل  ،وكــي ــف ي ـح ـل ـهــا ،
ال أن يـغــرق بها  .ولــن ننسى
دور الجامعات في هذا المجال
س ـ ــواء م ــا يـتـعـلــق بــالـمـنــاهــج
الــتــعــلــيــمــي ــة  ،أو ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
الـمـســانــدة الـتــي تساعد على
تـهـيـئــة ه ــذا الـ ـش ــاب /الـشــابــة
لـكــي يـكــون لـكــل واح ــد ال ــدور
المرتقب في المجتمع  .و يجب
أال يغيب عن بالنا مدى أهمية
توفير المتخصصين في مجال
الـصـحــة الـنـفـسـيــة وال ـتــر ب ـيــة ،
وتشجيع األب ـنــاء على دراســة

ه ــذا التخصص ال ــذي ال يقل
أهمية عــن أي تخصص آخر
 ،خصوصا ً أن التقييم الدوري
ـفـي الـ ـم ــدرس ــة و ـ ـفـي ال ـجــام ـعــة
الحقا ً يساعد كثيرا ً على تدبير
هـ ــذه االضـ ـط ــراب ــات الـشــائـعــة
والـ ـت ــي ق ــد تـ ـك ــون ـفـي بعض
األح ـيــان ظــاهــرة للعيان  ،وفي
أحيان أخــرى مخفية  ،ولكنها
ت ـت ـج ـ ـلـى ـ ـفـي س ـ ـلـ ــوك نـسـعــى
جـمـيـعـا ً ل ـكــي نـسـتــأصـلــه من
جذوره .
ويبقى السؤال  ،لم نص ّر على
صـ ــرف “ال ـق ـن ـط ــار “ ،ب ـي ـن ـمــا “
الدرهم” هو خير وقاية “.
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تراث اإلمارات

أسماء من التراث
إعداد :محمد سالمه عوض الله

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

معيوف

أصله من عاف الطي َر اي زجره ليتفاءل بسلوكه ،فإن أواله الطي ُر يمينَه تفاءل ،وإن أواله يساره
تشــاءم ،أو أن يــرى طائــرا ً أو غراب ـا ً فيتطيــر بــه أو بصوته أو بمكان وقوعه(.وقد نهى اإلســام عن
العيافة أمرا ً شائعا ً عند العرب قبل اإلسالم.
التطير)،وكانت َ
أمــا التســمية بهــذا االســم(معيوف)فقد جــاءت ع ـلـى وزن مفعــول خالف ـا ً لألصــل ،إذ األصل أن
يقــال معِ يــف بحــذف الــواو ولكــن العامــة تثبــت الواو رجوعا ً ألصــل الكلمة ،وهذا شــائع عندهم
كقولهم مديون بدل مدين ومضيوف بدل مضيف ومزيون بل مزين.
ولعــل التســمية بهــذا االســم جــاءت تفــاؤال ً بأن يكون صاحبــه ميمون الطالــع أو أن يكون كارها ً
خل بالمروءة.
لما ُي ّ

صندل

الصنــدل شــجر طيــب الرائحــة ،يجمــع ع ـلـى صنادل ،ومــن معانيه كذلك البعيــر الضخم الرأس،
قال الشاعر:
رايت لعمر ٍو وابنه الشريش

عنادال ً صنادل الرؤوس

والعنادل جمع عندل وهو الطويل أو البعير الضخم الراس ،وهو بذلك مرادف لصندل.
وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن يكون صاحبه طيب المخبر حسن السيرة.
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نهيل

أصله من النهل وهو أول الشرب ،وكذلك ال ّريّ ،ومنه المنهل وهو مورد الماء .قال احد الشعراء
مادحا ً :
يزدحم ال ُق ّصاد في بابه
والمنهل العذب كثير الزحام
ومنه الناهل وهو الذي شرب حتى روي ،قال النابغة الذبياني:
الطاعن الطعنة يوم الوغى

ينهل منها األسل الناهل

وصف ممدوحه بأنه يطعن أعداءه طعنا ً يجعل األسل وهي الرماح ترتوي من دمائهم.
وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً بأن يكون صاحبه جوادا ً كثير العطاء.

مروة

مفــرد مــرو ،وهــي شــجرة طيبــة الرائحــة  ،والمــروة أيض ـا ً
حجــارة بيضــاء براقــة تقــدح منهــا النــار ،قــال أبــو ذؤ يــب
اله َذلي يرثي أبناءه :
ُ
حتى كأني للحوادث مروة

بصفا المشرق كل يوم ُتقرع

وصف نفسه واألحزان تغمره لفقد أبنائه بمروة تدوسها
األقــدام ـفـي صفــا المشــرق وهــو ســوق الطائــف حيــث
تزدحم األقدام .

كليثم:

أصلهــا مــن الكلثمــة وهــي جمــال
الوجــه واســتدارته ،وامــرأة مكلثمــة
حســنة الوجــه ،ووجــه ُمكل َثــم أي
مستدير .
ولعــل العــرب ســمت باســم كُليثِم
ع ـلـى صيغــة التصغيــر بغــرض
التدليل والتحبب.

والمــروة أحــد طر ـفـي المســعي اللذيــن ينتهــي الســعي
إليهما.
ولعل التســمية بهذا االســم جاءت من باب التفاؤل بأن
تكــون صاحبتــه كريمــة الخلــق ذات أثــر طيــب ـفـي أقرانهــا
كما تنشــر األزهار والرياحين شــذاها الطيب ،أو تفاؤال ً بأن
يكــون لهــا منزلــة مرموقة بيــن أقرانها مثل ما للمروة من
مكانة مرموقة في نفوس المسلمين.
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أقدم المكتبات في العالم

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

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

على الرغم من اجتياح الكتب الرقمية والقراءة اإللكترونية عالمنا ,إال أن القراءة من الكتب لها رونقها المميز
ومتعتها الخاصة ,وكذلك المكتبات  ,فيكفي أن تستنشق فيها رائحة أوراق الكتب القديمة المتراصة على
الرفوف الخشبية ,تتمتع بالتجول في أروقة الثقافة والعلوم من كل حدب وصوب وفي كل مجال .

بل األمتع من ذلك أن تزور أقدم المكتبات في العالم ..لتستنشق عبق التاريخ..فذلك له متعته الخاصة..

ونحن في هذا الموضوع سنعرض مجموعة من أقدم المكتبات في العالم بعضها لحق بها الدمار وبعضها
مازال موجودا ً حتى وقتنا هذا ..
ولنبدأ بأشهرها..

.1مكتبة اإلسكندرية القديمة

كــانــت مكتبة اإلسـكـنــدريــة الم َلكية أول مكتبة
حكومية عــامــة عــرفــت ـفـي ال ـتــاريــخ وظـلــت أ كبر
مكتبات عصرها ،أنشئت مكتبة اإلسكندرية على
يد خلفاء اإلسكندر األكبر منذ أ كثر من ألفى عام
لتضم أ كبر مجموعة من الكتب في العالم القديم
والتي وصــل عددها آنــذاك إ ـلـى  700ألــف مجلد
بما في ذلك أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو.

 .2مكتبة بيرغامس في تركيا:

هــي واحـ ــدة مــن أه ــم مـكـتـبــات الـعــالــم الـقــديــم,
تــأس ـســت ق ـبــل ال ـع ـصــر الـهـلـنـسـتــي ـفـي مــديـنــة
بــرغــامــس أو “ب ـيــرغــامــون” وق ــد كــانــت المدينة
األه ـ ــم ـفـي اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــان ـي ــة ال ـقــدي ـمــة,
وتقع في األنــاضــول “تركيا حاليا” ,وبعد سقوط
ال ـق ـس ـط ـن ـط ـي ـن ـيــة أصــبــح ــت ج ـ ـ ــزءا ً مـ ــن ال ــدول ــة
العثمانية.
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 .3مكتبة آشور بنيبال في العراق

مكتبة آشور بنيبال الملكية نسبة إلى آخر ملك
من اإلمبراطوربة اآلشورية في العراق وأشهرهم
وهو آشوربانيبال ,وهي عبارة عن آالف األلواح
الطينية والشظايا الـتــي تحتوي على نصوص
متنوعة من القرن السابع قبل الميالد  ,وقد كان
من بين مقتنياتها ملحمة جلجامش الشهيرة.

.4مكتبة سيلسوس في تركيا:

 مكتبة سيلسوس وهو مبنى روماني قديم فياألناضول ،وهي اآلن جزء من سلجوق ،تركيا .وقد
بنيت على شرف عضو مجلس الشيوخ الروماني
تيبريوس يوليوس سيلسوس عام  135ميالديا ً
 ,وقد بنيت المكتبة لتخزين  12,000مخطوطة
 ,كما أنها بمثابة مقبرة لسيليسوس ,الــذي تم
دفنه في تابوت تحت مبنى المكتبة.
 ُدمـ ــرت المكتبة مــن الــداخــل بسبب الــزلــزالالمدمر الذي ضرب المدينة في عام  262م

 .5مكتبة كلية ترينيتى -جامعة دبلن  .9مكتبة دير أدمونت

مكتبة كلية ترينيتي هي أ كبر مكتبة في إيرلندا,
وقد تم إنشاؤها من قبل الرهبان سلتيك عام
800م .

أدمونت دير (باأللمانية STIFT :أدمونت) هو

 .6المكتبة الوطنية النمساوية

مكتبة في العالم بعد تلك الموجودة في “مافرا”

دير البينديكتين تقع على نهر إنس في بلدة
أدمونت ،النمسا ،وهي تحتوي على ثاني أ كبر

في البرتغال.

تعد أ كبر مكتبة فى النمسا تم بناؤها عام 1723م،
وتضم منحوتات لورنزو وبيتر ستروديل فضال ً  -بنيت عام 1776م
عن اللوحات الجدارية التى كتبها دانيال غران.

 .7مكتبة الببليوتيكا

مكتبة الببليوتيكا جامعة كومبيرا “البرتغال”
بنيت فى الفترة ما بين  1717و 1728فى عهد
الملك جواو الخامس.

 .8مكتبة األسكوريال

تشتهر مكتبة اإلسكوريال في أسبانيا بما تحويه
مــن كتب ومخطوطات قديمة وأع ـمــال علمية
وأدبية لعلماء عرب في القرون الوسطى ،وزخارف
الفنان تيباليدي وهي زخارف على قبة المكتبة
عبارة عن صور تمثل الفنون السبعة الحرة.

 .10مكتبة دير سانت جالن
مكتبة دي ــر ســانــت جــالــن هــي أق ــدم مكتبة في

سويسرا  ,وتعد من أقــدم المكتبات الرهبانية
في العالم  ,وتضم حوالي  2,100مخطوطة تعود

إ ـلـى القرن الثامن الميالدي مطبوعة قبل عام
1500م  ,وبها  160,000مجلدا ً  .وقاعة المكتبة

صممها المهندس المعماري .Peter Thumb

 تم إنشاء مكتبة إلكترونية لتوفير الوصول إلىالمخطوطات  -حــالـيـا ً يتم االحـتـفــاظ بأكثر من

 400من المخطوطات في شكل رقمي.
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معلومة ثقافية

1

القراءة يوميا ً ولو عشرين دقيقة تجعل منك شخصا ً هادئا ً إذ ثبت أن
للقراءة مفعوال ً سحريا ً في تهدئة األعصاب.

2

الشخص القارئ غالبا ً ما يشغل مناصب عليا في المستقبل ،وقد
سئل فولتير يوما ً عمن سيقود العالم فأجاب القراءة».

3

من خالل القراءة تكتسب ثقافة عالية ورصيدا ً لغويا ً كبيرا ً وبالتالي

تستطيع أن تعبر عن نفسك بدقة أ كبر.

4

.يتحسن أسلوبك ككاتب أيضا ً خصوصا ً إن كنت طال ًبا فهذا يعني
تفوقا ً دراسياً.

5

تتقدم الشعوب بــالـقــراءة ،ومــا الشعب إال أف ــراد ،لــو تمسكوا بهذه
العادة كأفراد ألحدثت القراءة نقلة نوعية في شعوبنا ،عليك بنفسك.
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تغريـدات من تـويتـر
تحت وسم

#أســرتي_تقرأ

عزيزي ولي األمر  :بيت بال كتب جسد بال روح.

عزيزي الطالب  :وراء كل كتاب فكرة ووراء كل فكرة خطوة لألمام.

عزيزي الطالب  :المعرفة من أهم أسباب السعادة أجعل الكتاب صديقك الدائم.
إذا أردت أن تسعد إنسانًا فحبب إليه القراءة .الكتاب نافذة نتطلع بها إلى العالم.
إن الحب الحقيقي لألبناء هو أن تنجح في تعليمهم كتاب هللا عز و جل .
خير جليس في األنام الكتاب! .

من يدعم القراءة  ..يدعم بناء أجيال تبني « مستقبل اإلمارات «.
إن األطفال الذين يقرؤون الكتب بشكل منتظم في سن مبكرة يكتسبون مخزونا ً لغويا ً أكبر ،ويحرزون أدا ًء دراسيا ً
أفضل!.
القراءة تسهم في تنمية عقول األطفال وصقل قدراتهم إذ تتيح لهم إطالق العنان لخيالهم وتفكيرهم اإلبداعي ،والتعلم
من تجارب اآلخرين .معاً ..نقرأ لمستقبل أكثر ازدهارا ً وإشراقاً!.
إن الثروة الحقيقية والمكسب الفعلي للوطن يكمن في الشباب الــذي يتسلح بالعلم والمعرفة ،باعتبارهما وسيلة
ومنهجا ً يسعى من خاللهما إلى بناء الوطن ،وتعزيز منعته ،في كل موقع من مواقع العطاء والبناء.
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عزيزي ولي األمــر :يجب أن نشجع أبناءنك على االبتكار وريــادة األعمال
واكتساب مهارات التعلم المستقبلية ألن صناعة الغد تبدأ من اليوم.

