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نظمت جمعية توعية ورعاية األحداث برنامج التدريب الصيفي ل ( )9طالب وطالبة
عىل مستوى إمارة ديب ،بهدف صقل مواهبهم وتنمية خرباتهم واستثامر
إجازتهم الصيفية يف برامج مفيدة لعام .2021

د .جاسم خليل ميرزا

وبناء منظومة القيم

رئيس اللجنة اإلعالمية

نبدأ من قول رســول هللا صلى هللا عليه وآلــه وسلم« :إنما بُ ُ
ألتمم مكارم األخــاق» ،فهذه
عثت ّ
ل
الجملة المأثورة تؤكد أهمية األخالق في الدعوة اإلسالمية وطبيعة الرسالة التي حملتها إ ى العالم
ّ
ويحض عليها
أجمع ..ففي أ كثر من مكان ومناسبة يعيد رسول هللا «ص» التأكيد على األخالق
ويبشر المتمسكين بها بالجنة والثواب العظيم ،فمن غير الممكن أن يصبح اإلنسان مؤمنا ً صحيحا ً
ّ
من دون أخالق ،فهي ضمير الدعوة وروحها التي تعطيها الحيوية والبعد اإلنساني والقيمي العالي..
وفي حديث آخر عن رسول هللا «ص» أنه ُسئل يوما ً عن أ كثر شيء ُيدخل اإلنسان الجنة فقال:
حسن الخلق» ..وقال أيضاً« :أ كمل المؤمنين إيماناً ،أحسنهم ُ
خلقاً» ..وفي مناسبة
«تقوى هللا و ُ
أخــرى قــال رســول هللا صلى هللا عليه وسلم« :إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجــة الصائم
القائم» ..فاألخالق لها ّ
حظ كبير في اإلسالم وهي جوهره وغايته السامية.
تنبع األخ ــاق مــن الضمير ،والضمير يأتي مــن الــديــن وال ـعــادات والتقاليد والتنشئة االجتماعية،
فالضمير ناتج من أفكار ومعتقدات تتحكم بالسلوكيات ،ومن لديه مشكلة في الضمير سنجد لديه
مشكلة في السلوكيات ..فالسلوك نتيجة لهذه المعتقدات ..واألخالق هي أساس النظام البشري
الذي يجعلنا نحترم ونقيم عالقاتنا مع بعض ،فاألخالق هي القاعدة والنظام الذي يمشي العالم
وفقه ،فإذا أردنا تقييم السلوك علينا النظر األخالق التي تتحكم بالسلوك والعمل عليها ألنها هي
المنبع األساسي للسلوك..
الشك أن شخصية الطفل خالل السنوات الست األولى من عمره ،يتلقى األسس التي سيكون لها
الدور البارز في شخصيته المستقبلية ،واستنادا ً إلى ذلك ،يجب على األهل والمؤسسات التربوية
العمل بشكل دقيق حتى يكون هذا التأسيس سليما ً معافى وقادرا ً على حمل البناء العالي الذي
سيتم تشييده الحقا ً ..من هذه المرحلة تبدأ شخصية الشباب بالتك ّون ،وال نبالغ عندما نقول إن
هذه المرحلة العمرية حاسمة جدا ً في حياة اإلنسان ألنها ستحدد شخصيته ومصيره المستقبلي..
امنحوا ألبنائكم مقعدا ً على طاولة الحوار ،اجعلوهم يأخذوا دورهم في تأمين حاجيات المنزل وإبداء
اآلراء ،وانتبهوا إلى الكلمات التي تكررونها أمامهم ألنها ستؤثر في مستقبلهم بشكل كبير ..إنها
األسرة حيث يتم بناء الشخصية في مالمحها األولى ،فمثلما يرى الطفل أهله يفعلون سوف يفعل،
لذلك البد من االنتباه إلى األحكام التي يطلقها األهل وإلى العبارات والسلوكيات التي يقومون بها..
ليرفع الجميع من قيمة األخالق في التصرف وفي محاكمة األمور ،ولنعزز هذا الدور ألن األسرة هي
المدرسة األولى في حياة اإلنسان وربما تكون هي األهم واألكثر أثرا ً من بقية المؤسسات األخرى
التي سيمر خاللها الطفل والشباب في السنوات الالحقة من عمره ..اجعلوا أطفالكم يرون تمسككم
باألخالق والدين وتأدية الفروض والعبادات ومساعدة المحتاجين وغير ذلك من سلوكيات تعزز
قيمة األخالق لديهم ..شاركوهم في النقاشات وعلموهم كيف يحكمون على األمور الخاطئة بشكل
صحيح من أجل تالفيها ،كل ذلك يعتبر من المبادىء األساسية للشخصية ومن داخل األسرة يبدأ
تشييد الشخصية المعافاة السليمة والفعالة في المجتمع.
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جمعية توعيـــــة ورعـــــاية األحــداث تحتفي
بمنتســـبي مبــــــــادرة «الروح اإليجــــــــايبة»
مـــن خــــال شــراكــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة
بناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية
توعية ورعاية األح ــداث تشارك الجمعية كشريك استراتيجي فى مـبــادرة “الــروح
اإليجايبة” ،التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ،بهدف خفض الظواهر السلبية
في المناطق السكنية خاصة لدى فئة الشباب ،وذلك من خالل إشرا كهم في تنظيم
الفعاليات وال ـبــرامــج الـتــي تنعكس على بـنــاء شخصيتهم وتحسن مــن سلوكهم
اإليجابي.
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وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد م ــراد
ع ـ ـبـ ــدهللا أم ـ ـيـ ــن ال ـ ـسـ ــر الـ ـع ــام
لـلـجـمـعـيــة :نـسـعــى م ــن خــال
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــارك ــة إ ـلـ ــى غ ــرس
م ـ ـبـ ــادئ ال ـم ـح ـبــة وال ـت ـســامــح
والـتـعــايــش ـفـي نـفــوس أبنائنا،
وتـ ـع ــزي ــز روح األل ـ ـفـ ــة بـيـنـهــم
ضمن أج ــواء مليئة بالتجارب
والـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرات  ..بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
مـ ــع شـ ــرطـ ــة د ـبـ ــي وش ــرك ــائــن ــا
االسـتــراتـيـجـيـيــن ،الــذيــن كتبوا
ق ـصــة نـ ـج ــاح م ـ ـبـ ــادرة “ال ـ ــروح
اإليـ ـج ــايـ ـب ــة” ،خـ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :دأبـ ـ ـ ـ ــت ج ـم ـع ـيــة
تــوعـيــة ورع ــاي ــة األح ـ ــداث منذ
تــأسـيـسـهــا عـ ـلـى رعــايــة األب ـنــاء
وتوعيتهم وحماية مصالحهم
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ـفــي م ــواهــبــه ــم
وط ــاق ــاتـ ـه ــم وت ــوجــيــهــه ــا نـحــو
خدمة مجتمعهم ومستقبلهم،
ومن هنا ،كانت مبادرة الروح
اإليجابية أرضا ً خصبة تستحق
منا العطاء والدعم واالهتمام
والمساهمة في تحقيق النجاح.
م ــن جــان ـب ـهــا أوضـ ـح ــت س ــارة
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ،رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ـ ـف ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة،

أن ج ـم ـع ـيــة ت ــوعـ ـي ــة ورعـــايـــة
األحــداث استطاعت أن تدخل
البهجة والـسـعــادة إ ـلـى نفوس
المنتسبين ،مــن خــال توزيع
الـهــدا يــا والـجــوائــز واإلصـ ــدارات
وب ــث الــرســائــل ال ـتــوعــو يــة ،في
مـخـتـلــف ال ـف ـعــال ـيــات ،ومـنـهــا:
فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات عـ ـ ــالـ ـ ــم مـ ــدهـ ــش
ال ـتــرف ـي ـهــي ،وف ـعــال ـيــات خيمة
شعبية شرطة دبي في منطقة
أم الــدمــن ،والتي تنوعت بين
الورش والمسابقات واأللعاب
الممتعة والهادفة.

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 77أكتوبر 2021

5
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برعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

“رعــايــة األحـــداث» تنظم حلقة نقاشية تزامنًا
مــع الــيــوم الــعــالــمــي لمكافحة الــمــخــدرات
برعاية كريمة من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية
توعية ورعــايــة األح ــداث ،نظمت الجمعية حلقة نقاشية بمناسبة الـيــوم العالمي
لمكافحة المخدرات ،تحت عنوان:

«منـظـومــة القـيــم والتحصـــين الذاتــي
في حماية األبناء من تعاطي المخدرات».
أقــيــم ــت ال ـح ـل ـق ــة ب ــال ـت ـع ــاون حــديـثــه بـنـقــل تـحـيــات معالي
م ـ ــع مـ ــركـ ــز ح ــمـــايـــة الـ ــدو ـلــي الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ض ـ ــاح ـ ــي خـ ـلـ ـف ــان،
 ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـع ــام ــة وشـ ـك ــره ل ـكــافــة الـمـتـحــدثـيــنلمكافحة المخدرات بشرطة وال ـم ـشــارك ـيــن ،وال ـشــركــاء في
دبــي  ،فـيـمــا أداره ـ ــا الــدك ـتــور تنظيم ورعــايــة ه ــذا ال ـحــدث،
م ـح ـمــد م ـ ــراد عـ ـب ــدهللا أم ـيــن مـ ــؤكـ ــدا ً أن ال ـ ـيـ ــوم ال ـعــال ـمــي
ال ـســر ال ـعــام لجمعية توعية لمكافحة ال ـم ـخــدرات وال ــذي
ورعـ ــايـ ــة األح ـ ـ ـ ــداث ،مـسـتـهــا ً يــأ ـتـي تحت شـعــار “ملتزمون
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يــا وط ــن  ..ال ـم ـخــدرات آف ــة “،
فرصة مهمة نؤكد من خاللها
ع ـ ـلـى جـ ـه ــود دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
الـ ـع ــر بـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة م ـح ـل ـي ـا ً
ودوليا ً في مواجهة هذه اآلفة،
وجهود جمعية توعية ورعاية
واع
األحـ ـ ــداث ـفـي ب ـن ــاء ج ـيــل ٍ
م ـ ــدرك ل ـم ـخــاطــر ال ـم ـخــدرات

وال ـن ـتــائــج ال ـتــي تخلفها على
الـ ـف ــرد وال ـم ـج ـت ـمــع ع ـ ـلـى حد
سواء.
وأض ـ ـ ــاف :إن ح ـمــايــة أب ـنــائ ـنــا
مــن مـخــاطــر ال ـم ـخــدرات تبدأ
من البناء الصحيح لمنظومة
ال ـق ـيــم األخ ــاق ـي ــة والــدي ـن ـيــة..
وبفضل هللا سبحانه وتعالى
نحن في مجتمع مليء بالقيم
النبيلة ،يتحلى أبناؤه باألخالق
الـعــالـيــة والـ ـع ــادات الحسنة،
فــض ــا ً ع ــن وج ـ ــود جـمـيـعــات
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات تـ ـض ــع الـ ـ ــرؤى
ال ـس ـل ـي ـمــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات
الـصـحـيـحــة ال ـتــي تـقـتــدي بها
األس ــرة ،وعلى رأسها جمعية
توعية ورعــايــة األح ــداث التي
ع ـم ـلــت مـــع ش ــرك ــائــه ــا ،عـ ـلـى
ح ـمــايــة أبـ ـن ــاء ال ـم ـج ـت ـمــع من
المخدرات ومخاطرها.
وتضمنت الحلقة النقاشية 5
مـحــاور ،حيث تحدث فضيلة
الــدك ـتــور أح ـمــد الــح ــداد مدير
إدارة اإلف ـتــاء بــدائــرة الـشــؤون
اإلســام ـيــة وال ـع ـمــل الـخـيــري
عــن دور ال ــوازع الديني وبناء
الشخصية السوية ومسؤولية
أولياء األمور في حماية األبناء؛
فيما تـحــدث الــدك ـتــور خليفة
الـ ـ ـس ـ ــو ي ـ ــدي ع ـ ـضـ ــو م ـج ـلــس
إدارة جمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األح ــداث رئيس لجنة اإلبــداع
واالبـ ـتـ ـك ــار ع ــن دور ال ـجــانــب
ال ـتــر بــوي ـفـى مـنـظــومــة القيم
والــدعــم النفسي لــأســرة في
ح ـم ــاي ــة األب ـ ـنـ ــاء مـــن تـعــاطــي
المخدرات.
و ـفــي سـ ـي ــاق م ـت ـصــل ت ـحــدث
س ـ ـ ـعـ ـ ــادة ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد عـ ـب ــدهللا
ال ـخ ـي ــاط م ــدي ــر م ــرك ــز حـمــايــة
الـ ــدو ـلــي ـفـي الـ ـقـ ـي ــادة ال ـعــامــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة دبـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــن دور

ال ـمــوس ـســات ال ـح ـكــوم ـيــة في
دعـ ــم ب ــرام ــج ال ـتــوع ـيــة ودور
األس ــرة ـفـي الوقاية والحماية؛
بينما تـنــاول النقيب يوسف
الحمادي تعريف المخدرات
وأسـ ـب ــابـ ـه ــا والـ ــوقـ ــايـ ــة م ـن ـهــا،
وخـ ـ ـت ـ ــامـ ـ ـاً ،ت ـ ـحـ ــدث ال ــدكـ ـت ــور
سيف الجابري عضو مجلس
إدارة جمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األحداث رئيس لجنة البحوث
وال ــدراس ــات عــن دور األس ــرة
ـفـي تــر ب ـيــة األبـ ـن ــاء وتوجيههم
وتــوعـيـتـهــم وغـ ــرس الـمـبــادئ
السليمة في نفوسهم.
وخـ ـ ــرجـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة بـ ـع ــدة
توصيات منها:
.1غرس القيم اإلســامـيــة فى
وجــدان األبـنــاء وتقوية الــوازع
الديني لديهم باعتبارهم األداة
الفاعلة للتحصين الذاتي من
مخاطر تعاطي المخدرات .
 .2تصميم منظومة متكاملة
م ــن ال ـق ـيــم ال ــوق ــائــي ــة ضمن
منهج تعليمي تربوي لألبناء
يتيح لهم ممارستها وتطبيقها
ب ـش ـكــل ع ـم ـ ـلـي ل ـلــوقــايــة من
المخدرات .
 .3الـتــأ كـيــد عـ ـلـى أهـمـيــة قيم
الـتــوبــة وال ــرج ــوع إ ـلـى الطريق
ال ـســوي لـتـعــزيــز الـ ــذات لــدى
متعاطي ال ـم ـخــدرات لإلقالع
ال ـن ـهــا ـئـي عـنـهــا وعـ ــدم ال ـعــودة
للتعاطي.
 .4توحيد المفاهيم ومحتوى
وأساليب برامج التوعية على

مستوى الدولة ضمن منهج
تعليمي شامل وموحد .
 .5ض ـ ـ ـ ــرورة تـ ـض ــاف ــر ج ـه ــود
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة بــالــوقــايــة
م ـ ـ ــن أخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات
لتنفيذ برامج وطنية مبتكرة
وم ـش ـتــركــة تــائــم خصوصية
الــمــجــتــم ــع لـ ـشـ ـغ ــل أوقـ ـ ــات
الفراغ وتنمية مهارات األبناء
ورفع الوعي األمني والقانوني
لديهم.
 .6إ كساب األبناء مهارة رفض
ال ـم ـخــدرات والــرقــابــة الــذاتـيــة
لحمايتهم من تجربة تعاطي
المخدرات.
 .7حــث األس ــر عـ ـلـى االهـتـمــام
ب ــالـ ـح ــوار األسـ ـ ــري كــأس ـلــوب
للتوعية بــأخ ـطــار ال ـم ـخــدرات
وتـ ـق ــو ي ــة ال ـص ـل ــة مـ ــع األبـ ـن ــاء
لحمايتهم من مخاطر ترويج
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ع ـ ـبـ ــر وسـ ــائـ ــل
التواصل االجتماعي .
وش ـ ـهـ ــدت الــجــلــس ــة ت ـف ــاع ــا ً
كـبـيــرا ً مــن قبل أول ـيــاء األمــور
وال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن والــب ــاحــثــي ــن،
ال ــذي ــن ت ــوج ـه ــوا بــال ـش ـكــر إ ـلـى
ج ــم ــع ــيـــة ت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ورعـ ـ ــايـ ـ ــة
األح ـ ـ ــداث ،م ــن خـ ــال دورهـ ــا
الـ ــريـ ــادي والـ ـت ــوع ــوي ـفـي بث
الـبــرامــج واألنـشـطــة التوعوية
والثقافية لحماية األبـنــاء من
ال ــوق ــوع ـفـي ب ــراث ــن االنـ ـح ــراف
والجريمة ..

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 77أكتوبر 2021

7

األخــــبـــار

اليوم العالمي للشباب نقول لشباب
اإلمارات المستقبل بين أيديكم . .
وبالدنا أمانة عندكم . .
واإلمارات ستبقى الدولة الحاضنة
ألحالمكم وطموحاتكم والمنصة
األعظم إلطالق قدراتكم
صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

جمعية توعية ورعــايــة األحـــداث تهنئ شباب
اإلمــــارات بمناسبة الــيــوم العالمي للشباب

هنأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث
شباب اإلم ــارات بمناسبة اليوم العالمي للشباب ،الــذي يصادف  12أغسطس من كل
عام ،وأ كد معاليه أن الشباب هم الثروة األغلى لهذا الوطن ،وأفكارهم وقود التنمية ،وقد
استطاعوا بفضل دعم قيادتنا الرشيدة ،أن يثبتوا وجودهم ،ويضعوا بصمتهم في كل مبادرة
رائدة أو مشروع ناجح أو طموح عظيم.
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في اليوم العالمي للشباب . .
نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة
الشباب على العطاء واالبتكار وتجاوز
التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو
مستقبل أكثر تقدم ًا وإشراق ًا لألجيال
المقبلة
صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

وأضـ ـ ــاف م ـعــال ـيــه :ل ـقــد كــان
لشباب اإلمـ ــارات دور فاعل
في تحقيق المكانة التي وصل
إليها وطنهم ،فكانوا نموذجا ً
مـ ـش ــرفـ ـا ً ل ـل ـش ـب ــاب الـ ـع ــر ـبـي،
وق ـ ــدوة نـفـتـخــر ب ـهــا ونحتفي
بإنجازاتها على كافة األصعدة،
وم ــن هـنــا ،عملنا ـفـي جمعية
توعية ورعــايــة األح ــداث على
بــن ــاء ج ـيــل يـتـحـ ـلـى بــالــوعــي،
و ي ـت ـس ـلــح بــال ـم ـعــرفــة ،يحب
ال ـ ــوط ـ ــن ،و يـ ـعـ ـش ــق اإلن ـ ـجـ ــاز،
ويحترم الجميع.
من جانبه قال الدكتور محمد

مراد عبدهللا أمين السر العام
للجميعة :الــدول التي تحقق
اإلنـجــازات وتصنع النجاحات
ه ــي ت ـلــك ال ـتــي تـسـتـثـمــر في
الشباب ،وترعى اهتماماتهم،
وتـبـنــي مستقبلهم ،وتــرســم
لهم الطريق ليكونوا فاعلين
ومــؤثــريــن وشــركــاء حقيقيين
ـفـي مسيرة التطوير ،لــذا كان
اهتمام دولة اإلمــارات موجها ً
نحو الشباب ،منذ التأسيس
وحتى يومنا هذا.
وأ كـ ـ ـ ــد أن جــمــعــي ــة ت ــوع ـي ــة
ورعـ ـ ــايـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ك ــان ــت

والزالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــم األك ـ ـبـ ــر
للشباب ،مــن خــال برامجها
المتنوعة ،ومشاريعها الرائدة،
وم ـ ـبـ ــادرات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــي م ـه ــدت
الطريق نحو اإلبـ ــداع ،وكانت
مظلة تحميهم من االنحراف
وال ـ ـض ـ ـيـ ــاع ،وت ـ ـقـ ــدم ال ــدك ـت ــور
محمد مراد عبدهللا بالتهنئة

لشباب اإلمارات ،ودعاهم إلى
تعزيز مشاركتهم في مسيرة
التنمية التي تنتظر مزيدا ً من
إنجازاتهم.
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جـــمـــعـــيـــة تــــوعــــيــــة ورعــــــايــــــة األحـــــــــداث
تـــشـــارك فـــي مــجــلــس افــتــراضــي لــشــرطــة
أبــوظــبــي بــعــنــوان «األســــــرة تــاحــم وأمــــان»
دعا المشاركون في مجلس افتراضي لشرطة أبوظبي بعنوان “األسرة تالحم وأمان “ إلى
معا
أهمية تعزيز دور األب واألم معا في االستقرار األسري وبناء الثقة حتى يستطيعا ً
قيادة األســرة بنجاح وتوفير الفرص االبتكارية لطلبة المدارس في اإلجــازات المدرسية
و إيجاد برامج وطنية متخصصة وذات أبعاد توعوية لألسر بشكل مستمر.
واستعرض المجلس الذي نظمته
إدارة مــرا كــز الــدعــم االجـتـمــاعــي
ب ـق ـط ــاع أم ـ ــن ال ـم ـج ـت ـمــع أه ـم ـيــة
الـتــاحــم األسـ ــري وتـعــزيــز االرت ـبــاط
بـ ـي ــن األس ـ ـ ـ ــرة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة واألسـ ـ ـ ــرة
الـصـغـيــرة ،والـقــوانـيــن الـتــي تحفظ
االستقرار األسري.
واسـتـشـهــد س ـعــادة ض ــرار بالهول
الفالسي ،عضو المجلس الوطني
االتحادي بالدور الكبير الذي قام به
مؤسس الدولة المغفور له بإذن
هللا الشيخ زا ي ــد بــن سلطان آل
نهيان “طـيــب هللا ث ــراه “ ـفـي دعم
األسرة اإلماراتية .
وأضــاف “ :يجب علينا أن نستلهم
من زايد الخير   أهمية الحفاظ على
المكتسبات الوطنية والمجتمعية
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واألسرية ،والعودة لثقافة الماضي
وهي األسرة الممتدة والكبيرة لما
لها مــن دور كبير ـفـي تثبيت القيم
واألخالقيات والسلوك القويم لدى
األزواج الجدد.

وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ــدك ـ ـتـ ــور سـ ـي ــف راش ـ ــد
الـ ـج ــاب ــري رئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـب ـحــوث
والدراسات بجمعية توعية ورعاية
األحـ ـ ــداث خـ ــال إدارتـ ـ ــه الـمـجـلــس
االفتراضي بجهود شرطة أبوظبي
ـفــي عـ ـق ــد الـ ـمـ ـج ــال ــس الـ ـت ــوع ــوي ــة
االفتراضية والتي تعد أحد مبادرات
التوعية المجتمعية لــدعــم األمــن
المجتمعي واالستقرار األسري.
وت ـطــرق الـمـسـتـشــار محمد سالم
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــري( ،م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار وبـ ــاحـ ــث
اق ـت ـص ــادي) ،إ ـلـى اس ـت ـقــرار األس ــرة
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وأمنها االقـتـصــادي ،مشي ًرا إ ـلـى أن
األسرة ركيزة الدولة ونواة المجتمع،

واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ــرائ ـ ـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان الـ ـشـ ـح ــي مـ ــديـ ــر ف ــرع
شــؤون المجتمع ـفـي مركز الدعم
االجتماعي بالظفرة    ،الخدمات
الـمـقــدمــة مــن إدارة مــرا كــز الــدعــم
االج ـت ـم ــاع ــي ـفـي ش ــرط ــة أبــوظ ـبــي
والـ ـمـ ـح ــاور األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي تــركــز
عليها في خدمة المجتمع.

وت ـنــاول الـمـحــامــي ه ــزاع الكعبي،
م ـس ـت ـشــار ق ــان ــونــي ،ع ـ ــدة مـ ـح ــاور،
وه ـ ــي :ت ـحــديــث ال ـقــوان ـيــن وواقـ ــع
نفعها ودورها على حفظ االستقرار
األسـ ـ ـ ــري ،وت ــدعـ ـي ــم ال ـت ـشــري ـعــات
بالحقوق األساسية للبنة المجتمع
األساسية وهي األسرة.

بــمــنــاســبــة يــــوم الــــمــــرأة اإلمــــاراتــــيــــة تحت
شــعــار «الـــمـــرأة طــمــوح وإشـــراقـــة للخمسين

رفــع معالي الـفــريــق ضــاحــي خلفان تميم رئـيــس مجلس إدارة #جمعية_توعية_
األحداث أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة #يوم_المرأة_اإلماراتية الموافق
 28أغسطس من كل عام  ،ألم اإلمــارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
االتحاد النسائي العام  ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى
لمؤسسة التنمية األسرية  ،مثمنا ً جهود سموها ومبادراتها بتخصيص يوم  28من
شهر أغسطس يوما ً للمرأة اإلماراتية.
في دعم جهود التنمية فى الدولة

وأثنى معاليه على جهود المرأة
اإلمــاراتـيــة فى جميع المجاالت

ح ـيــث حـظـيــت بــاه ـت ـمــام كبير

ذاتها والمشاركة بشكل فعال

جهود تمكين المرأة بتحقيقها

ومساهمتها اإليجابية فى تطوير

م ــن ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا ،وتـكـلـلــت

مـسـتــو يــات عــالـيــة مــن اإلب ــداع
وال ـت ـم ـيــز ـفـى مـ ـج ــاالت الـعـمــل

،وتبوأت مناصب عليا و قيادية
فى القطاع الحكومي والخاص .
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و ـفــي ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة هـنـئــت
عضوات مجلس اإلدارة المرأة
اإلماراتية وقالت األستاذة هيام
عامر عضو مجلس اإلدارة في
هذه المناسبة  :تميزت المرأة
االم ــاراتـ ـي ــة بـ ــأدوارهـ ــا الملهمة
فهي داعمة ومشاركة لمسيرة
ال ـت ـن ـم ـيــة ب ـم ـجــاالت ـهــا  ،بفضل
دعم وتمكين قيادتنا الرشيدة
فـ ـسـ ـط ــرت أروع االن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
وانطلقت الى العالمية ..فهنيئا
لنا بقيادتنا الرشيدة وتمكين
الـ ـ ـم ـ ــرأة ك ـ ــأس ـ ــاس ال ـم ـج ـت ـمــع
ومــؤس ـســة ل ــاس ــرة االمــارات ـيــة
واالهتمام بشؤونها وبرامجها
المتنوعة.
وم ــن جــانـبـهــا قــالــت األس ـت ــاذة
بــدريــة الـيــاســي عـضــو مجلس
اإلدارة  :إن ت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة
االمــاراتـيــة ـفـي جميع المجاالت
وال ـ ـجـ ــوانـ ــب الــحــي ــاتــي ــة ل ـب ـنــاء
مــســتــقــب ــل دول ـ ـ ـ ــة االم ـ ـ ـ ـ ــارات
تحت قـيــادة استثنائية آمنت
بـ ـق ــدراتـ ـه ــا و وض ـع ـت ـهــا ضـمــن
األول ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ــات األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ـفـي
اجندتها واستراتيجياتها ،وقد
أثـبـتــت ن ـجــاح ـا ً تـلــو اآلخـ ــر ،مما
اهلها لتعتلي مناصب قيادية
بارزة تميزت فيها و لتقف صفا ً
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واحدا بجانب الرجل .فقد كانت
األم واألخــت والزوجة واالبنة و
صانعة أجيال المستقبل.
ومن جانب أخر قالت األستاذة
م ــوزة الـشــومــي عضو مجلس
اإلدارة ان لــدعــم الــام ـحــدود
لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدة لــلــم ــرأة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة وذلـ ـ ــك اس ـت ـك ـمــاال
لـ ـفـ ـك ــر الـ ـمـ ـغـ ـف ــور ل ـ ــه ال ـش ـيــخ
زا يـ ـ ــد ـ ـفـي ت ـح ــدي ــد الـمـسـتـقـبــل
الـ ـمـ ـش ــرق لـ ـلـ ـم ــرأة اإلم ــاراتـ ـي ــة
خالل الخمسون عاما الماضية
بـ ـ ــوابـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ــور ل ـل ـخ ـم ـس ــون
القادمة تم من خاللها تمكين
وتعزيز دور المرأة المجتمعي
القيادي والــريــادي .األمــر الذي
امـ ـت ــد ج ـ ـ ـ ــذوره الـ ــى اســتــق ــرار
األس ـ ـ ـ ــرة اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة وتــع ــزي ــز
مكانتها وتماسكها والــذي هو
الـضـمــان الحقيقي للتماسك
المجتمعي واس ـت ـقــرار الوطن
وترسيخ هويته الوطنية .
وأض ـ ـ ـفـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذة م ــري ــم
الشومي عضو مجلس اإلدارة
قــائ ـلــة  :إن الـ ـم ــرأة اإلم ــارات ـي ــة
أثبتت ومازالت تثبت يوما بعد
آخر كفاءتها وتميزها في كل ما
تــولـتــه مــن م ـهــام وأوكـ ــل إليها
من مسؤوليات بفضل اهتمام
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وحــرص قــادة وحكام اإلمــارات
وث ـمــرة لــرعــايــة واه ـت ـمــام سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك “
أم االمارات”على مواصلة دعم
ال ـمــرأة اإلمــارات ـيــة الـتــي أ كــدت
حـ ـض ــوره ــا ال ـ ـقـ ــوي وعــط ــاءه ــا
ال ـف ــاع ــل وال ـم ـت ـم ـيــز ـفـي خــدمــة
وط ـن ـهــا ـفـي م ـخ ـت ـلــف م ـجــاالت
العمل …
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذة مـ ــريـ ــم
األحمدي عضو مجلس اإلدارة
 :في هذا اليوم الذي كرست فيه
دولة االمارات العربية المتحدة
دعمها ومساندتها الال محدودة
لــلــم ــرأة ع ـ ـلـى أرضـ ـيـ ـه ــا ..أوج ــه
امتناني لوطني الغالي وللقيادة
ال ــرشـ ـي ــدة الـ ــذيـ ــن م ـن ـح ــوا كــل
أمرأة طاقة حب وعطاء ودعم..
وكـ ــأمـ ــرأة إم ــاراتـ ـي ــة اسـتـشـعــر
طاقة الفخر واالعـتــزاز بانتمائي
لهذه الــدولــة ..وال يبقى سوى
ان تستشعر كل أمــرأة حضور
هذه الطاقة وتسخرها لتحقيق
أهدافها النبيلة.
فهنيئًا لها هذا وكل عام والمرأة
فعال ومؤثرا ً
اإلماراتية شريكا ً
ً
ـفــي دفـ ـ ــع عـ ـجـ ـل ــة الـ ـنـ ـج ــاح ــات
واإلنجازات في الدولة
وخـتــامـا ً تـقــدم مـعــا ـلـي الفريق
ضاحي خلفان تميم  ،بتهنئة
أم ـهــات الـشـهــداء والموظفات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـضـ ـ ــوات الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــات
الـ ـمـ ـتـ ـط ــوع ــات مـ ــع ال ـج ـم ـع ـيــة
ـم ـ ــن ج ـ ـهـ ــودهـ ــن ل ـخــدمــة
 ،وث ـ ـ َّ
الوطن ،و هنأ ّ معاليه كل امرأة
إماراتية ساهمت في بناء جيل
متعلم في رفعة الوطن وخدمة
لهن
المجتمع .متمنيا ً معاليه
ّ
مزيدا ً من التقدم والرقي.

جمعيــة توعيــة ورعايــة األحداث والقيــاده العامة لشــرطة دبي

تهنئــان منتســبي الســلك التعليمي بمناســبة

يـوم المـعـلم العـالــمي ..
هنأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس
إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث منتسبي وزارة
الـتــر بـيــة والـتـعـلـيــم بمناسبة ي ــوم المعلم العالمي
الـ ــذي ي ـص ــادف ال ـخــامــس م ــن أ ك ـتــوبــر ـفـي ك ــل ع ــام،
وش ـكــر م ـعــال ـيــه ج ـهــودهــم ال ـم ـبــذولــة خـ ــال جــائـحــة
ك ــورون ــا والــتــط ــورات ال ـك ـب ـيــره ـفـي الـتـعـلـيــم ع ــن بعد
بفضل الكفاءات التدريسية التي تعول عليها الدولة
لتحقيق خططها التعليمية ،مشيرا ً إ ـلـى أن المعلم
هو الركيزة والــداعــم األســاســي في التربية والتعليم
وتحقيق أج ـيــال ســو يــة بعيدة عــن بــراثــن االن ـحــراف
والجريمة وتنشئة أجيال مهيأة خلقا ً وعلما ً ومعرفة.
وأضـ ــاف الــدك ـتــور محمد م ــراد ع ـبــدهللا أم ـيــن السر
العام للجمعية مهنئا ً بهذه المناسبة جميع منتسبي
السلك التعليمي قــائــا ً  :إن المعلم يجسد بعلمه
وخ ـبــراتــه حـجــر أس ــاس لتحقيق التعليم المنشود
والوصول إلى المدرسة اإلماراتية إلى أرفع الدرجات،
مشيرا ً إ ـلـى أن المعلم يشعل شغف الدافعية في
ط ــاب ــه ،و ي ـبــث ال ـس ـعــادة واإلي ـجــاب ـيــة ـفـي الـمـجـتـمــع،
ويسهم ـفـي نشر الخير والـعـطــاء مــن خــال دوره في

التربية والتعليم .
ومن جانبه هنأ العقيد علي خلفان المنصوري نائب
مدير اإلدارة العامة إلسعاد المجتمع بشرطة دبي،
جميع منتسبي السلك التعليمي  ،قائالً :نحن على
ثقة تامة بقدراتكم العالية وعزيمتكم وإخالصكم في
تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة باالرتقاء بالمدرسة
اإلماراتية ،فأنتم قادة التغيير وصناع النجاح..
وخ ـتــام ـا ً ت ــم ت ـكــريــم ك ــل م ــن األسـ ـت ــاذ ع ـبــدهللا علي
عيسى واألس ـتــاذ حسين درو ي ــش صــالــح ٱل رحمة
واألسـ ـت ــاذ م ـح ـمــود مـحـمــد الـحـمـيــد ك ـمــا ت ــم تكريم
األس ـت ــاذة زه ــرة مــوســى الـبـلــوشــي واألسـ ـت ــاذة منى
عبدهللا النجار واألستاذة فاطمة حسين العطار حيث
قدمت القيادة العامة لشرطة د ـبـي وجمعية توعية
ورعاية األحداث دروعا ً وهدايا تذكارية لهم لتعاونهم
مع المبادرات واألنشطة التوعوية خالل أزمة كورونا ،
جاء التكريم ضمن مبادرة الروح اإليجابية التي تهدف
إلى بث روح السعادة واإليجابية بين أفراد المجتمع
اإلماراتي للمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة ..
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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مبــادرة « مرحبــً مدرســتي» تحت
شــعار «العودة اآلمنــة للمدارس»
جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم برنامجًا توعويًا
بالتعاون مــع مبادرة الروح اإليجابية « شــرطة دبي»

في إطار مبادرة «مرحبا ً مدرستي» التي شملت  4مدارس حكومية بدبي ترحيبا ً بالطلبة
بمناسبة العودة اآلمنة للمدارس للعام الدراسي الجديد /2021 2022نظمت القيادة
العامة لشرطة د ـبـي متمثله بمبادرة الــروح اإليجابية وجمعية توعية ورعاية األحــداث،
برنامجا ً «ترحيبيا ً توعويا ً للطلبة والطالبات  ،وشملت المرحلة األولى من برنامج « مرحبا ً
مدرستي « توزيع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها على طالبات وطالب مدرسة سلمى
األنصارية للبنات بدبي ومدرسة الثاني من ديسمبر ومدرسة محمد بن راشد للتعليم
الثانوي ومدارس حماية ضمن االلتزام باإلجراءات االحترازية.
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وأ ك ـ ـ ــد الـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـم ــد مـ ــراد
ع ـ ـبـ ــدهللا أم ـ ـيـ ــن ال ـ ـسـ ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة  ،حـ ـ ــرص جـمـعـيــة
توعية ورعاية األحداث والقيادة
العامة لشرطة دبي على توفير
الحماية لــأطـفــال ،التي كفلها
دستور دولــة اإلم ــارات العربية
ال ـم ـت ـح ــدة ون ـ ـ ــادت ب ـه ــا جـمـيــع
المواثيق الدولية ،مشيرا ً إلى أن
األطفال هم مستقبل البالد وال
بد من توفير االهتمام والرعاية
الصحية والبيئة اآلمنة لهم كي
تـســاعــدهــم ـفـي خـلــق شخصية
ب ـنــاءة وم ـع ـطــاءة حــريـصــة على
خدمة مجتمعها ،وكــي نتمكن
من إعداد هذه الشخصية ال بد
من توفير األمن واألمان لهؤالء
األط ـ ـفـ ــال وت ـج ـن ـي ـب ـهــم عــواقــب
اإله ـ ـمـ ــال واإلس ـ ـ ـ ــاءة بــأنــواع ـهــا
المختلفة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة س ـ ــارة

صالح حمادة ،رئيسة البرامج
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة ـ ـف ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة،
وال ـق ــائ ـم ــة ع ـ ـلـى ال ـب ــرن ــام ــج أن
الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـش ـمــل  4مـ ــدارس
حكومية على مستوى إمــاراة
د ـبــي  ،وت ـت ـض ـمــن ت ــوزي ــع 600
إصـ ـ ــدار وه ــدا ي ــا تــوعــو يــة على
الــطــلــب ــة وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ـ ـفـي كــل
مدرسة.
وأ كـ ــدت مــن جــانـبـهــا األس ـتــاذة
فاطمة أبو حجير حرص القيادة
ال ـعــامــة لـشــرطــة د ـبـي وم ـبــادرة
الروح اإليجابية من دعم طالب
العلم ومشاركتهم فرحة العام
ال ـ ــدراس ـ ــي الـ ـج ــدي ــد وال ـ ـعـ ــودة
اآلمــن ــة ل ـل ـم ــدارس  ،وتــوجـهــت
بــال ـش ـكــر إ ـل ــى ج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة
ورع ــاي ــة األحـ ـ ــداث والـقــائـمـيــن
عليها من توفير الدعم الكامل
للمبادرة منذ انطالقتها حتى
اآلن ،وتمنت لطلبة وطالبات

ال ـمــدارس عــامـا ً دراس ـي ـا ً مكلال ً
بالنجاح والتوفيق.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أعـ ــر بـ ــت م ــدي ــرة
مـ ــدرسـ ــة س ـل ـم ــى األن ــصـــاريـــة
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـت ــر ب ــو ي ــة
بــال ـج ـم ـع ـيــة ،األس ـ ـتـ ــاذة بــدريــة
ال ـي ــاس ــي ،ع ــن ج ــزي ــل شـكــرهــا
وامـ ـتـ ـن ــانـ ـه ــا ل ـج ـم ـي ـعــة تــوع ـيــة
ورعاية األحــداث ولشرطة دبي،
ع ـ ـلـى الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـت ــي أدخ ـلــت
الـ ـف ــرح ــة وال ـ ـ ـسـ ـ ــرور وزرعـ ـ ــت
االبتسامة على وجــوه طالبات
المدرسة.
وأ ك ـ ــدت ال ـيــاســي أن جمعية
تــوعـيــة األح ـ ــداث ت ـحــرص على
الـ ــدعـ ــم والـ ـمـ ـش ــارك ــة بـجـمـيــع
الفعاليات واألنشطة على مدار
الـعــام ،ســواء مــن خــال تقديم
النصائح اإلرشادية والكتيبات
أو من خالل الفعاليات والهدايا
المقدمة.
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األخــــبـــار

تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــفــريــق ضــاحــي خــلــفــان تميم
رئــيــس مجلس إدارة جمعية توعية ورعــايــة األحـــداث
نـــظـــم فـــــرع الـــفـــجـــيـــرة جــلــســة تـــوعـــويـــة بــعــنــوان

« السالمة والصحة النفسية ألبنائنا »
أدار الجلسة األستاذة هيام عامر الحمادي ،عضو مجلس اإلدارة
وقــالــت :إن مسؤولية بناء
فكر وع ـقــول أبنائنا والتي
تنعكس عـ ـلـى ب ـنــاء الــوطــن
هــي أحــد أه ــداف الجمعية

فنسعى معا لتحقيقها
16

م ــع أفـ ـ ــراد ومــؤس ـســات
المجتمع والتي ستكون
بمثابة الدرع الواقي ألمن
وأمان وسالمة المجتمع
وأب ـنــائــه وتــوفـيــر الحماية
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لهم ضد التيارات الجارفة
والتي قد تحيد بهم عن
المسار الصحيح ،فتهيئة
البيئة المناسبة وتوفير
الحياة الكريمة والخطط

والـبــرامــج الـتــي تجعلهم
قادة في بناء المستقبل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرق وه ـ ـ ـ ـ ــو م ــن
أولويات قيادتنا الرشيدة
ومــا أ كــدت عليه لنحقق
بــذلــك ال ـهــدف المنشود
بتكاتف األيــادي البيضاء
واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ال ـ ـطـ ــاقـ ــات
التي جعلت الــوطــن من
أولوياتها ونصب أعينها ..
وت ـن ــاول ــت هـ ــذه الجلسة
على أربعة محاور مهمة
1.بناء عالقات ايجابية
مع أبنائنا
2.استراتيجيات الوقاية
م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات
الــخــط ــرة وال ـظ ــواه ــر
المختلفة.
3.العودة اآلمنة ألبنائنا.
4.إدارةالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
والصحة النفسية .
وق ــال ــت األس ـ ـتـ ــاذة آم ـنــة
اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــي نـ ـفـ ـس ــي
واخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي حـ ـم ــاي ــة
طفل  :يواجه أبناؤنا في
هذا العصر عدة تحديات
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
كثيرة تؤثر على تكيفهم
ال ـن ـف ـســي واالجــتــم ــاع ــي

وبــال ـتــا ـلـي ع ـ ـلـى صحتهم
ال ـن ـف ـس ـيــة وخـ ــاصـ ــة مــع
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة عـ ـ ــن ج ــائـ ـح ــة
كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19 -ولـ ــأسـ ــرة
دور كـ ـبـ ـي ــر ـفــي ت ـح ـق ـيــق
الصحة النفسية ألبنائها
م ــن خ ــال ب ـنــاء عــاقــات
ايجابية معهم ووقايتهم
من السلوكيات الخطيرة
الـ ـت ــي ق ــد ت ـظ ـهــر عليهم خ ـتــام ـا ً ش ـهــدت الجلسة
ـفـي مــرح ـلــة م ــن مــراحــل ح ـ ـضـ ــورا ً وتـ ـف ــاع ــا ً ك ـب ـيــرا ً
ح ـيــات ـهــم وحــت ــى ي ـكــونــوا مـ ــن قـ ـب ــل ال ـم ـشــارك ـيــن
قـ ــادريـ ــن عــ ـلـى مــواج ـهــة والـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدثـ ـ ـي ـ ــن ،وتـ ــم
ضغوط الحياة ومحققين طـ ــرح ـ ـهـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ل ـ ــذواتـ ـ ـه ـ ــم م ـس ـت ـغ ـل ـيــن ال ـت ـســاؤالت الـمـهـمــة إ ـلـى
إلمــك ــانــي ــاتــه ــم وب ــالــت ــا ـلـي جـ ــانـ ــب ثــن ــائــه ــم ال ـك ـب ـيــر
ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـ ـلـى الــعــط ــاء ع ـ ـلـى ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة
ـفــي تــنــظــي ــم مـ ـث ــل ه ــذه
واإلنجاز.
الجلسات التوعوية التي
وفي سياق متصل أضاف
لها األثر الكبير في تنمية
األس ـتــاذ ســامــي إبراهيم
ونشر الوعي بين مختلف
الــب ــدي ــع رئـ ـي ــس مجلس
شرائح المجتمع.
أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــور الــطــلــب ــة
والطالبات  :عن العودة
اآلمنة ألبنائنا الطلبة إلى
مقاعد الدراسة الواقعية
بعد عامين مــن التعلم
عــن بـعــد بسبب جائحة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وتـ ـ ـح ـ ــدث عــن
النجــاح المبهر في تعامــل
الدولة مع هــذه الجائحة
ق ـيــاد ًة وحكومة وشعباً،
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـم ــرت عـجـلــة
الحياة في الــدوران داخل
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،
فــال ـت ـع ـل ـيــم لـ ــم ي ـتــوقــف
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ـ ـف ــي تـ ـق ــدي ــم
خدماتها عن بعد بحرفية
وإنتاجية متميزة .
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موضوع العدد

إعــــان نــتــائــج مــســابــقــات صيف
بــا فــــراغ «االفــتــراضــيــة» 2021
مسابقات صيف بالفراغ “ األفتراضية” ،2021
تــقــام بــرعــايــة هيئة آل مــكــتــوم الــخــيــريــة ...

أ كَّــد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمــن العام بدبي -رئيس
مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث حرص الجمعية على تعزيز نشاطاتها وبرامجها
الثقافية واإلبداعية ،الهادفة إلى حماية الشباب من االنحراف واستخراج مواهبهم وتفريغ
طاقاتهم فيما يفيدهم ،وبما يقيهم من الجنوح واالنحراف ،وأوضح أن مسابقات “صيف
بــا ف ــراغ” هــذا الـعــام أقيمت عــن بعد ونظمتها الجمعية خــال صيف  ، 2021بين طلبة
وطالبات المدارس واألندية والمرا كز الصيفية على مستوى الدولة من سن  7إلى أقل من
 18سنة ،وذلك تحت رعاية هيئة آل مكتوم الخيرية ،وشملت مسابقة الرسام ،مسابقة
التوعية الذكية  ،مسابقة الباحث الواعد  ،مسابقة التصوير الفوتوغرافي الرقمي ،مسابقة
اإلعالمي الصغير ومسابقة صديق المكتبة  ،كما يحق ألصحاب الهمم المشاركة في جميع
المسابقات حسب الشروط المعلن عنها في كتيب المسابقة.
وأ كَّد معاليه  ،أن المسابقات
ت ـ ـ ــأتـ ـ ــي ـفـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـ ـت ــي أقــرت ـهــا
الجمعية  ،وال ـتــي تــركــز على
ت ــوف ـي ــر ك ــاف ــة س ـب ــل ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية للنشء في العطلة
الصيفية .
وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور م ـح ـمــد م ــراد
عبدهللا أمين السر الـعــام في
الجمعية إن الجمعية اعتادت
مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات عـ ـ ـلـى تـنـظـيــم
هــذه المسابقات لما لها من
فـ ــائـ ــدة ك ـب ـي ــرة ع ـ ـلـى ال ـف ـئــات
المستهدفة ،حيث أن جمعية
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توعية ورعاية األحــداث تسير
ـفـي تنفيذ برامجها وأنشطتها
ضمن خطة سنوية منبثقة
عن تعاون وتنسيق تــام بين
كـ ــل أع ـ ـضـ ــاء الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،حـيــث
تعتمد خططها بعد دراستها
وم ـ ــداولـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ـيـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
المجلس.
وم ـ ــن ج ـه ـتــه شـ ـكّ ــر ال ــدك ـت ــور
ج ــاس ــم خ ـل ـيــل مـ ـي ــرزا رئـيــس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ج ـم ـيــع
الـ ـم ــرا ك ــز واألنـ ــديـ ــة الـصـيـفـيــة
والـمـكـتـبــات ال ـعــامــة بــالــدولــة
التي تسعى منذ تأسيسها إلى
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رعاية المشاريع والمبادرات
الـتــوعــويــة الثقافية  ،كواجب
وطني ينبثق من حرصها على
أن ت ـكــون ج ـ ــزءا ً م ــن الـنـجــاح
الذي تحققه دولة اإلمارات.
وأش ـ ــار ال ــدك ـت ــور ج ــاس ــم إ ـلـى
أن مسابقات صيف بال فراغ
األف ـتــراض ـيــة  ،2021تـنــاولــت
عـ ــدة مـ ـج ــاالت  ،م ــوض ـح ـا ً أن
الجمعية أصــدرت كتيبا ً قبل
ان ـطــاق الـمـســابـقــات احـتــوى
على كافة المعلومات الخاصة
بــال ـم ـســاب ـقــات ومــواض ـي ـع ـهــا
وشــروطـهــا ،وبــث عبر الموقع

االل ـك ـتــرو ـنـي ال ـخــاص بالجمعية
ح ـ ـيـ ــث رصـ ـ ـ ــد م ــج ــلـــس إدارة
الجمعية جوائز مالية ألصحاب
المرا كز الثالثة األولى على النحو
ال ـتــا ـلـي  :ال ـمــركــز األول 4000
دره ـ ــم وال ـم ــرك ــز ال ـثــا ـنـي 3000
درهم والرابع  2000درهم .
وشــارك في تحكيم المسابقات
ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة الــفــن ــان ــة

الرسام

التوعية الذكية

التصوير

اإلعالمي الصغير

الجائزة األولـى

4000

التشكيلية ن ـجــاة حـســن مكي
والـ ـفـ ـن ــان ال ـت ـش ـك ـي ـ ـلـي الــدك ـتــور
م ـح ـم ــد يـ ــوسـ ــف ـ ـفـي م ـســاب ـقــة
الــرســام والــدكـتــور جاسم خليل
ميرزا والدكتور حسين ابراهيم
أمـ ـي ــري ـفـي م ـســاب ـقــة ال ـتــوع ـيــة
ال ــذكـ ـي ــة ك ـم ــا أشـ ـ ــرف ال ــدك ـت ــور
جاسم خليل ميرزا على مسابقة
اإلعالمي الصغير ،أمــا مسابقة
صــديــق المكتبة أش ــرف عليها

درهم

الباحث الواعد

أصحابالهمم

الجائزة الثانية

3000

درهم

كل من الدكتور يوسف محمد
شــراب و الدكتورة وفــاء محمد
مصطفى وأخــي ــرا ً أش ــرف على
مسابقة التصوير الفوتوغرافي
الـ ــرق ـ ـمـ ــي األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ الـ ـمـ ـص ــور
الـ ـف ــوت ــوغ ــرا ـفـي هـ ـش ــام خـمـيــس
بــن ســويــف  ،واألسـ ـت ــاذة ســارة
ص ــال ــح ح ـ ـمـ ــادة رئ ـي ـس ــة قـســم
البرامج واألنشطة في التنسيق
والمتابعة.

صديق المكتبة
الجائزة الثالثة

2000
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تحقيق

رعـــايـــة األحـــــــداث” تــبــنــي جــي ـ ً
ا
عبر بــرنــامــج الــتــدريــب الصيفي
ـب علينا ،وألن االستثمار فيهم هو االستثمار األمثل
ألنهم فلذات أ كبادنا ،وألن حمايتهم واجـ ٌ
والــرابــح على ال ــدوام ،نظمت جمعية توعية ورعــايــة األح ــداث برنامج التدريب الصيفي ل ()9
طالب وطالبة على مستوى إمارة دبي ،بهدف صقل مواهبهم وتنمية خبراتهم واستثمار إجازتهم
الصيفية في برامج مفيدة.
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معالي الفريق ضاحي خلفان

د .محمد مراد

بناء جيل محب لوطنه وعمله
يقــول معا ـلـي الفريق ضاحــي خلفان تميم رئيس
مجلــس إدارة جمعيــة توعيــة ورعايــة األحــداث:
ـب
واع ،مــدرك لمســؤولياتهُ ،محـ ّ
إن بنــاء جيــل ٍ
لعملــه ووطنــه ،يتطلــب منــا التوجيــه والمتابعــة
والرعايــة واالهتمــام ،ومــن هنــا كان برنامــج
التدريب الصيفي ،نقلة نوعية في حياة كل طالب،
يفتــح أمامــه أفق ـا ً رحب ـا ً لإلبــداع والتميــز ،وخوض
غمــار الحيــاة العمليــة والمهنيــة ،وبناء شــخصيته
اجتماعيــة تمتلــك أســرار التعامــل مــع الجمهــور
والزمالء ضمن محيط العمل.
ويضيف معاليه :يعود برنامج التدريب الصيفي،
بعــد انقطــاع دام عاميــن ،بســبب جائحــة كورونــا،
ليعكس النجاح الذي تم تحقيقه خالل السنوات
الماضية ،والنتائج التي وصلنا إليها ،وفي مقدمتها
حمايــة النــشء مــن االنحــراف ،وغــرس الثقــة ـفـي
نفــوس األبنــاء ،وتنميــة قدراتهــم العقليــة ،إضافــة
إلى تكوين صورة مستقبلية عن طبيعة الوظائف
التى يمكن أن تثير اهتماماتهم الشخصية.

د .عبدالرحمن المعمري

“جنــاح األحــداث مــن منظــور شــرطي” ،وكان من
أهــم نتائــج هــذه الدراســة ارتفاع معــدالت قضايا
األحــداث ومشــاكلهم ـفـى العطــات المدرســية
وخاصــة العطلــة الصيفيــة بســبب أوقــات الفراغ،
ومن هذا المنطلق أطلقت جمعية توعية ورعاية
األحــداث برنامــج التدريــب الصيفــي ،ليســتثمر
مواهب األبناء وينمي قدراتهم ويخوضوا تجارب
حقيقة من ميدان العمل.
ويتابــع أميــن الســر العــام للجميعــة :بفضــل هللا
ســبحانه وتعا ـلـى ،حققــت المبــادرة نتائــج واعــدة،
أبرزهــا انخفــاض معــدالت قضايــا األحــداث
ومشــاكلهم ـفـي العطــات المدرســية ،إضافــة إ ـلـى
التحــاق عــدد مــن المتدربيــن بالمؤسســات التي
تدربوا فيها ،وذلك بعد إتمام مراحلهم الدراســية
والجامعية ،وهذا دليل على أن البرنامج الصيفي
يمثــل خارطــة طريــق لــكل مبــدع وموهــوب،
وبوصلــة تحدد االتجاه الصحيــح لألبناء وتبعدهم
عــن أي بيئــة غيــر مناســبة خصوص ـا ً ـفـي أوقــات
فراغهم.

*دراســة مهمة كانت السبب في إطالق *جهــات ومؤسســات ثريــة بالمعــارف
المبادرة
والخبرات
من جانبه قال الدكتور محمد مراد عبدهللا أمين
الســر العــام للجميعــة :تعــود فكــرة المبــادرة إ ـلـى
دراســة قمــت بإعدادهــا منــذ  19عام ـاً ،بعنــوان

وتوضــح ســارة حمادة رئيســة البرامج واألنشــطة
في الجمعية أن الكثير من المنتسبين استطاعوا
تكو يــن عالقــات اجتماعيــة مهمــة خــال فتــرة
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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تحقيق

التدريــب ،وا كتســاب مهــارات وخبــرات جديــدة
لم يتوقعوا ا كتسابها خالل هذه الفترة الوجيزة،
ومن خالل إجرائنا اســتطالعا ً لرأي المشــاركين
أ كــدوا أن المبــادرة تســتمد قوتهــا مــن الجهــات
والمؤسســات التــي تتــم فيها عمليــة التدريب،
ومنهــا :القيــادة العامــة لشــرطة د ـبـي ،وبنك دبي
اإلســامي ،ومدينــة مدهش الترفيهية ،وورشــة
حكومة دبي.
*أ كثر من 90بالمئة آثروا التدريب الميداني*

و ـفـي ســياق متصــل كشــف العقيــد الدكتــور
عبدالرحمــن شــرف المعمري ،نائب مدير مركز
حمايــة الدو ـلـي ـفـي شــرطة د ـبـي ،أن التدريــب
الصيفــي عكــس رغبة الطــاب القوية لاللتحاق
بالبرنامــج ،حيــث بلــغ عــدد المســجلين أ كثــر
مــن  2000طالــب ،وتــم تخييرهم بين التدريب
الميدا ـنـي والتدريــب عــن بعــد ،فاختــار أ كثــر
مــن  90بالمئــة التدريــب الميدا ـنـي ،مؤكــدا ً أن
ذلــك يعكــس وعــي المجتمــع بمفهــوم التباعد
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االجتماعــي ،وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة
ســواء مــن قبــل المنتســبين أو أوليــاء األمــور،
لذلك مرت الدورة -بفضل هللا -دون تسجيل
أية مشكلة.

*طالب الصف الســادس والثاني عشــر
األكثر انتساباً *
ويضيف سعادته“ :استقطاب برنامج التدريب
الصيفي لطالب الصف السادس وطالب الثاني
عشــر ،يعطي بعدا ً آخراً ،مفاده أن هذه الفئات
يجمعهــا هــدف مشــترك وطموح وشــغف وإن
تباعدت الســنين  ..ما أســعدنا أن الجميع كان
واعي ـاً ،مــدركا ً ألهميــة البرنامــج ،الــذي شــمل
جميــع مناطــق إمــارة د ـبـي ،وامتــد ليســتقطب
المنتسبين من اإلمارات األخرى».

*أوليــاء األمــور يشــكرون الجمعيــة
ويثنون على جهودها*
خــال تواصلنــا مــع عــدد مــن أوليــاء أمــور
المنتســبين توجهــوا بأســمى عبــارات الشــكر
والتقديــر لجمعيــة توعيــة ورعايــة األحــداث
ع ـلـى جهودهــا المســتمرة وإطالقهــا هــذا النــوع
مــن المبــادرات االســتثنائية ،فقالــت والــدت
الطالبتيــن روضة وآمنة يوســف  ،لمســنا فائدة
التدريب الصيفي من خالل تأثيرة على نفسية
أبنائنا وشخصيتهم ،فكانوا يعودون إلى المنزل
مفعميــن باألمــل والطاقــة والــروح اإليجابيــة،
ويحدثوننــا عــن تفاصيــل التدريــب بــكل بهجــة
وسرور.
أمــا والــدة الطالــب حمــزة محمــد  ،أ كــدت أن
التدريب الصيفي محطة مهمة في حياة األبناء،
خصوص ـا ً ـفـي هــذه المرحلــة التــي يبحــث فيهــا
الطفل أو الشاب عن ذاته ،فإما يبني شخصية

قو يــة تمتلــك الطمــوح والعزيمــة ،أو شــخصية
ضعيفــة غيــر قــادرة على التصــرف والتأقلم مع
المحيط.
*الخبــرات فاقــت التوقعــات والبرنامــج كان
مفيــدا ً للجميــع* مــن جانبــه أشــار المنتســب
مشــعل المال  )19( ،عاماً ،أنه لم يتوقع أهمية
التدريــب الصيفــي ـفـي البدا يــة ،لكنــه فوجــئ
بالفوائد والمنافع التي حققها له ولزمالئه ،فيما
أ كــد عيســى مــروان ( )20عام ـا ً أنــه اســتطاع
تكو يــن الكثيــر مــن العالقات خالل فتــرة تدريبه
سواء مع المدراء أو الموظفين واستفاد بشكل
كبير من خبرة زمالئه في العمل ،وقال المتدرب
خليفــة محمــد ( )18عام ـاً :اليــوم وضعــت هدفا ً
ـلـي بعــد أن تدر بــت ـفـي هيئــة الســياحه  ،كانــت
تجر بــة ملهمة وممتعة ،هذا التدريب يســاعدني
ـفـي تحديــد تخصصــي الدراســي وأ كــون يوما ً ما
مديرا ً أومسؤال ً في أحد مشاريع الدولة.
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اسس تربوية

االتصال
الفعال
األسري
َّ
بقلم  :عبدالله محمد األنصاري

مدير إدارة األبحاث المجتمعية والتوعية والعالقات العامة-مركز إرادة.

يعتبر االتصال واحدا ً من أهم قنوات نقل المعارف واألفكار والمشاعر واألحاسيس.
هذه األهمية جعلت اإلنسان يبتكر أساليب اتصال متنوعة ،بداية من الكلمة المنطوقة
والمكتوبة والرموز واإلشارات ،وصوال ً إلى الفنون بأنواعها كالرسم والمسرح واألفالم
السينمائية ،والـيــوم بــات العالم يتواصل مــن خــال وســائــل التواصل االجتماعي
المختلفة التي ال يستطيع أحد أن يتجاهل تأثيرها على األفراد والمجتمعات.
ودرس
غرس
ٌ
ٌ

ه ـ ــات ـ ــان الـ ـكـ ـلـ ـمـ ـت ــان ت ـخ ـت ـص ــران
أه ــداف االت ـصــال بين طرفين أو
أ ك ـثــر ،فــالـمـتـصــل هــو الـ ــذي يبدأ
عـمـلـيــة االتـ ـص ــال ب ـغــرض غــرس
ف ـكــرة ج ــدي ــدة ل ــدى المستقبل،
أو إزالـ ـ ــة فــك ــرة ك ــان ــت م ــوج ــودة
أص ـا ً وهــذا مــا ُيطلق عليه كلمة
«درس» .وهذه العملية يقوم بها
الجميع ،فمنهم من يحمل فكرا ً
مـسـتـنـيــرا ً يسعى إلحـ ــداث تغير
إيجابي في األفراد أو المجتمعات،
ومـنـهــم مــن يحمل ف ـكــرا ً عقيما ً
ُيحدث تغيرا ً سلبيا لــدى األفــراد
والمجتمعات .فاالتصال عملية
وتبادل
ونقل للمعلومات
إنتاج
ٍ
ٍ
ٍ
لــأف ـكــار واآلراء وال ـم ـشــاعــر من
إنسان إلى آخر؛ بهدف التأثير فيه
ٍ
وبأفكاره وإحداث استجابة .وكلما

28

كــان االتـصــال فـ َّـعــاال ً زادت فرص
الـتــأثـيــر ون ـجــاح عملية االت ـصــال.
وال ـج ــدي ــر بــالــذكــر أن االتـ ـص ــال ال
يقتصر عـ ـلـى األفـ ــراد بــل يتجاوز
ذل ــك إ ـلـى ال ـمــؤس ـســات والـ ــدول.
وم ـ ــن ه ـن ــا ن ـس ـمــع مـصـطـلـحــات
مثل «االتصال المؤسسي» و «
االتصال الجماهيري» و “االتصال
الدولي” وغيرها من المصطلحات.
والــذي يعنينا في هذا المقال هو
“االت ـصــال األس ــري” وال ــذي يأخذ
فيه غالبا ً الــوالــدان دور المرسل
وحــامــل الــرســالــة ،ويــأخــذ األب ـنــاء
دور المستقبل .هذه األدوار التي
قد تغيب في بعض البيوت ،وقد
تكون موجودة ولكنها غير فعالة.
فما هي األسباب؟!
الفعال
الثقة أساس االتصال َّ
األفـ ـ ـ ــراد والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ت ـح ــاول
جـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدة ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة
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االتـ ـ ـص ـ ــال ،وت ـب ـح ــث عـ ــن أف ـضــل
الـمـمــارســات العالمية ـفـي مجال
ال ـتــواصــل ورغ ــم ذل ــك قــد يكون
ال ـف ـشــل حـلـيـفـهــا ،و ـ ـفـي الـمـقــابــل
ينجح بـعــض األفـ ــراد ـفـي إح ــداث
ت ـغ ـيــر ك ـب ـيــر ـفـي األف ـ ـ ــراد ب ــل و ـفـي
المجتمعات رغم نقص الوسائل
المستخدمة والتشويش الكبير
من المنافسين ،والسر وراء ذلك
ال ـن ـجــاح ه ــو كـلـمــة واح ـ ــدة فـقــط،
وهي “الثقة”.
وخير مثال هو النبي محمد عليه
ال ـص ــاة والـ ـس ــام ،فـهــو ال ـصــادق
األمـيــن ،صاحب الخلق العظيم،
والسيرة العطرة ،فقد كان يصل
الــرحــم ويـقــري الضيف و ُيعطي
المعدوم ويعين العاجز ويسعى
ع ـ ـلـى األرم ـ ـلـ ــة وال ـم ـس ـك ـي ــن .ل ــذا
انتشرت دعوته للقاصي والداني
رغـ ــم ال ـص ـع ــوب ــات وال ـت ـح ــدي ــات،

ف ـقــد ال ـ ـقـى ال ـت ـع ـصــب م ــن قــومــه
لآلباء واألجــداد ،والتشويش على
دعوته واتهامه بأنه كاذب وكاهن
وساحر .إال أن الثقة كانت ُترجح
دائـ ـمـ ـا ً أن صــاحــب ه ــذه الــدعــوة
صادق في دعوته.
فــاألســرة ال ـتــي تـعــا ـنـي مــن تربية
أبنائها عندها معضلة كبيرة ،وهي
الثقة المفقودة بين األبناء واآلباء،
وإشكالية ـفـي النظر لهما كقدوة
ت ـس ـت ـحــق ال ـم ـتــاب ـعــة واالقـ ـ ـت ـ ــداء،
ولما فقد األبناء والبنات القدوة
الحسنة ،وثقوا بقدوات ال تستحق
أن يـقـتــدى ب ـهــا ،ول ـكــن علينا أن
نقر بأنها نجحت ـفـي كسب ثقة
أبنائنا وفازت في معركة االتصال
الفعال .قد تكون تلك القدوات
َّ
ً
بشرا مثلنا (العبين ممثلين) أو
قدوات افتراضية (رسوم متحركة
وأفــام ومسلسالت) وقــد تكون
إلـكـتــرونـيــة (أل ـع ــاب إلـكـتــرونـيــة).
وقطعا سيغير األب ـنــاء سلوكهم
وعاداتهم ومالبسهم وحتى نوع
الطعام والشراب ومعايير اختيار
األصـ ــدقـ ــاء ل ـي ـت ـنــاســب ذلـ ــك مع
القدوة التي يثقون بها.
وال بد أن نحذر اآلباء من اإلهمال
وال ـم ـعــام ـلــة ال ـقــاس ـيــة واإلس ـ ــاءة
اللفظية والتحقير وعــدم تقديم
الــرعــايــة الـصـحـيــة أو الـمـعــرفـيــة،
فـهــذه التصرفات تجعل الطفل
يفقد الثقة ويبحث عن البديل،
والذي قد يأتي على صورة صديق
واق ـعــي أو اف ـتــراضــي ،يستطيع
من خالل الثقة التي حصل عليها
ال ـس ـي ـطــرة ع ـ ـلـى أب ـنــك أو ابـنـتــك
واستغالهم بصور متنوعة (ماديا
وج ـن ـس ـيــا) و ـ ـفـي ب ـعــض ال ـح ــاالت
قــد ُيـسـتـغــل األب ـن ــاء ـفـي الـتـطــرف

واإلره ـ ــاب تـحــت ع ـنــوان عريض
وهو “الثقة العمياء”.

أبي صديقي

رأ يـنــا ـفـي حياتنا أُس ــرا ً نجحت في
عملية االت ـصــال ،رغــم صعوبات
اإلرسـ ــال والــرســائــل الكثير التي
يتلقاها أبناؤهم من هنا وهناك،
ف ــأب ـن ــاؤه ــم ي ـع ـي ـشــون ـفـي نفس
ال ـكــوكــب ب ــل بـعـضـهــم ـفـي نفس
البلد أو أقرب من ذلك فقد يكون
الشخص الــذي يسكن بجوارك.
وال ـســر أن ــه اسـتـطــاع أن يكسب
م ـعــركــة ال ـث ـقــة م ــع الـمـنــافـسـيــن
الواقعيين واالفتراضيين .يقول
أح ـ ــد األبـ ـ ـن ـ ــاء( :كـ ـ ــان أبـ ــي يـصـ ـلـي
ال ـن ــواف ــل ـفـي ال ـب ـيــت ،ويـ ـق ــرأ من
ال ـم ـص ـحــف ،و ُي ـعــام ـل ـنــا بالمحبة
والرحمة ،كان كثيرا ً ما يضحكنا،
وكـنــت أخ ــرج معه للبر أو للبحر
ح ـتــى لـلـسـيـنـمــا .و ـ ـفـي ك ـث ـيــر من
األحـ ـ ـي ـ ــان يـ ـخ ــرج مـ ــع أص ــدق ــا ـئـي
ويلعب معنا كــرة الـقــدم .لــم أره
ي ــدخ ــن أو ي ـســب أو ي ـش ـتــم .أ ـبـي
كــان يوصلني للمدرسة قبل أن
اس ـت ـخــرج رخ ـصــة ال ـق ـي ــادة ،وهــو
الــذي علمني أساسيات القيادة
ـفـي الـبــر ،كنت أحبه جــدا ً وأتمنى
أن أ ك ـ ــون م ـث ـلــه إذا كـ ـب ــرت .أ ـبـي
ك ـ ــان صـ ــدي ـ ـقـ ــي) .ه ـ ــذا هـ ــو أح ــد
األمثلة التي تؤكد أن الثقة هي
أس ــاس االت ـصــال الـفـ َّـعــال ،فنحن
دائـ ـم ــا م ــا نـسـمــع ص ـ ــراخ بعض
اآلب ـ ــاء واألمـ ـه ــات وه ــم ي ـقــولــون:
ك ـيــف يـمـكـنـنــا أن نـمـنـعـهــم من
وسائل التواصل االجتماعي ،أو
مــن األل ـعــاب اإللـكـتــرونـيــة أو من
ال ـق ـنــوات المختلفة وال ـتــي تبث
الـ ـغ ــث ولـ ـك ــن ب ـ ـصـ ــورة م ـشــوقــة
ومـ ـبـ ـه ــرة ،وكـ ـي ــف ن ـم ـن ـع ـهــم مــن

أصدقاء السوء وهم يزينون لهم
الباطل .واإلجابة على هذا السؤال
تكون بسؤال مثله( ،كيف نجح
فالن في تحفيظ ابنه لكتاب هللا
عـ ـ َّز وجـ ــل ،وك ـيــف حـصـلــت بنت
فالن على أعلى الدرجات ،وكيف
اسـتـطــاع ف ــان وفــانــة الحصول
على أصــدقــاء مناسبين ألبنائهم
وب ـنــات ـهــم؟)،كــل هـ ــؤالء وغـيــرهــم
اس ـت ـطــاعــوا ك ـســب ث ـقــة أبـنــائـهــم
وبناتهم ،فــاقــت نصائحهم أُذن ـا ً
واعية وأذهانا ً صافية.
هي دعوة مني للجميع ،لي ولكم
أن نرجع لبيوتنا ونراقب فلذات
أ كـ ـب ــادن ــا بـ ـح ــرص وعـ ـن ــاي ــة ،م ــاذا
يفعلون وماذا يشاهدون ،وكيف
ي ـل ـب ـســون وي ــأ ك ـل ــون وي ـشــر بــون،
ومـ ـ ــع م ـ ــن ي ـ ـخـ ــرجـ ــون .فـ ـه ــم ـفـي
الحقيقة يفعلون ذلك كله اقتدا ًء
بمن يثقون بــه .ف ــإذا رأيتموهم
يلبسون ثيابنا ويأكلون طعامنا
وي ـشــاهــدون مــا يـنــاســب عــاداتـنــا
وت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــدنـ ــا وي ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــون مــن
يــأخــذهــم لـلـخـيــر فــاع ـل ـمــوا أنـكــم
انـتـصــرتــم ـفـي مـعــركــة الـثـقــة وأن
االت ـ ـصـ ــال س ـي ـك ــون فـ ـ َّـعـ ــاال ً رغ ــم
ال ـت ـشــويــش ،وض ـع ــف الــوســائــل
مقارنة باألفكار الدخيلة .أمــا إذا
كـ ــان أب ـن ــاؤن ــا وب ـنــات ـنــا ال يـنـتـمــون
لمجتمعنا وال يـحـبــون ممارسة
ع ــادت ــه وت ـقــال ـيــده وال يـحـسـنــون
اخـتـيــار أصحابهم فاعلموا أنكم
خسرتم معركة الثقة فلن يكون
ات ـص ــال ـك ــم األس ـ ـ ــري فـ ـ َّـعـ ــاال ً ول ــو
تـمـكـنـتــم م ــن ت ـســوي ـقــه بــأفـضــل
الوسائل واألساليب.
وال ـحــل هــو االس ـت ـعــداد لمعركة
كسب الثقة من جديد.
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اسس تربوية

«الفرحة تمت»
بقلم  :العقيد عبدالله الخياط

مدير مركز حماية الدولي – القيادة العامة لشرطة دبي

قصتنا تبدأ بـ«يا فرحة ما تمت» وتنتهي بـ«الفرحة تمت» وما بين العبارتين مشوار
طويل انتهى بالنجاة والفرج ،فبعد جهود مضنية وعناء كبير وجد خالد وظيفة تناسب
خبراته ومؤهالته وبدأ العمل في إحدى الشركات الخاصة بهمة عالية ونشاط كبير،
واضعا ً نصب عينيه أهدافا ً كثيرة وطموحات ال حدود لها ،وبعد مرور نحو ستة أشهر
على تعيينه في الشركة وانتظاره لرسالة التثبيت في الوظيفة ،تلقى خالد اتصاال ً من
قسم الموارد البشرية لحضور اجتماع عن بُعد ،وتوقع أن يتم خالل هذا االجتماع
اإلشــادة بجهوده والتزامه بساعات العمل وحرصه على إنجاز المهام الموكلة إليه
على أ كـمــل وج ــه ،ولـكــن «يــا فــرحــة مــا تـمــت» فقد تــم تقييم أدائ ــه بشكل مجحف
لألسف ،تمهيدا ً لالعتذار عن تثبيته في الوظيفة ،السيما وأن ذلك تزامن مع بداية
جائحة كورونا وظروف اإلغالق الكلي في إمارة دبي.
أم ـضــى خــالــد ع ــام  2020في
ال ـم ـنــزل بــا وظـيـفــة حــالــه حــال
الكثيرين ممن فقدوا وظائفهم
بــســب ــب «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» ،وشــيــئــا ً
فـشـيـئـا ً فـقــد شـهـيـتــه لـلـطـعــام،
ودخ ــل ـفـي دوام ــة الــروتـيــن بين
النوم وتصفح مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وب ـ ـ ــدأت األفـ ـك ــار
ال ـس ـل ـب ـيــة ت ـت ـغ ـل ـغــل ـ ـفـي عـقـلــه
كـمــا أصـبـحــت ردوده انفعالية
بسبب ترا كم بعض االلتزمات
المالية عليه وابتعاد أصدقائه
عنه ،وما أطفأ األمــل في داخله

30

زميل عمل كان يتواصل معه
ب ـيــن فــت ــرة وأخـ ـ ــرى و ي ــؤك ــد له
أن وض ــع س ــوق الـعـمــل ي ــزداد
س ـ ـ ــوءا ً ب ـس ـبــب ال ـج ــائ ـح ــة وأن
الشركة التي يعمل فيها لجأت
لتخفيض رواتـ ــب الموظفين،
وقد نصح هذا «الزميل» خالدا ً
مـ ـ ــرارا ً وت ـ ـكـ ــرارا ً ب ــزي ــارة طبيب
نفسي ليصرف له أدوية مهدئة
تـمـكـنــه م ــن مــوا ك ـبــة ال ـظــروف
االقـتـصــاديــة السيئة الـتــي يمر
ب ـه ــا ب ـ ـمـ ــزاج هـ ـ ــادئ وأعـ ـص ــاب
باردة.
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عانى خالد من اضطراب النوم
بسبب التوتر والقلق واإلفــراط
ـفـي الـتـفـكـيــر نتيجة تـغـيــر نمط
حياته ،واعتقد بأن لديه مشكلة
نفسية تؤثر على صحته ،وبدأ
يفكر جديا ً بالذهاب إلى الطبيب
النفسي لـيــرتــاح مما هــو فيه،
وصـ ــارح عائلته بــالـفـكــرة ليجد
رفـضـا ً قاطعا ً لها ،لوعيهم بأن
المهدئات وأدويــة االكتئاب قد
ت ـقــود إلــى اإلدمـ ـ ــان ،وليقينهم
بأن االهتمام بالتغذية السليمة
وال ــري ــاض ــة وال ـم ـحــاف ـظــة على

ال ـصــاة ،أم ــور كفيلة بتحسين
صحته النفسية ورفع معنوياته
وإخراجه من حالة اليأس التي
يعيشها.
و ـفـي م ـحــاولــة مــن خــالــد إلقـنــاع
عائلته بحاجته لزيارة الطبيب
النفسي ،أخبرهم بأن «فالن»
وه ــو زمـيــل الـعـمــل ال ــذي يثق
ب ـ ــه واع ـ ـ ـتـ ـ ــاد ع ــ ـلــى ال ــتـــواصـــل
مــع ــه يـ ـتـ ـن ــاول أدوي ـ ـ ــة م ـهــدئــة
وم ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــات ت ـ ـسـ ــاعـ ــده ع ـ ـلـى
مواجهة الضغوطات النفسية
التي يمر بها وكــل ذلــك تحت
إشـ ـ ـ ــراف ال ـط ـب ـي ــب ال ـن ـف ـســي،
فما كــان مــن وال ــد خــالــد إال أن
تــواصــل مــع «فـ ــان» للتعرف
عليه وليعرف تفاصيل تجربته،
وهـ ـن ــا ك ــان ــت ال ـم ـف ــاج ــأة حيث
إن الـسـبــب الــرئـيـســي لـتـنــاول
«ف ــان» أدوي ــة مـخــدرة تخضع
ل ـل ــرق ــاب ــة ،خ ـضــوعــه لـعـمـلـيــات

جــراحـيــة دقـيـقــة ومـعــانــاتــه من
بعض األمراض المزمنة ،وهي
الحقيقة التي أخفاها عن خالد،
وم ــن خ ــال ال ـحــديــث استنتج
األب أن لـ ــدى «فـ ـ ــان» نــوا يــا
خبيثة وشعر بعدم االرتياح له.
دار بــي ــن األب واب ـ ـنـ ــه ن ـقــاش
دا ـفـئ وهـ ــادئ وم ـط ــول ،انتهى
بعهد ووعد من خالد بأن يعيد
حساباته و يــرضــى بقضاء هللا
وقدره ،وأن يحافظ على صحته
وصالته ويعزز ثقته بقدرة هللا
عــزوجــل عـ ـلـى تغيير حــالــه إ ـلـى
أفـ ـض ــل حـ ـ ــال ،وأال يـسـتـسـلــم
ويــواصــل بـعــزيـمـ ٍة الـبـحــث عن
وظ ـي ـفــة م ـنــاس ـبــة ،وت ــوج ــه مع
وال ــده إ ـلـى المستشفى إلجــراء
فـحــوصــات شــامـلــة ،وأوضـحــت
النتائج بأن انخفاض مستوى
بعض الفيتامينات والمعادن
ـفـ ــي ج ـ ـس ـ ـمـ ــه مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـحـ ــديـ ــد

وف ـي ـتــام ـيــن( د) ق ــد أثـ ــر على
حالته النفسية وصحته بشكل
كبير ،وقــد قــام الطبيب بإجراء
م ــا يـ ـل ــزم ل ـت ـعــزيــز ص ـحــة خــالــد
وس ــام ـت ــه ،ومـ ــع ب ــدا ي ــة الــر بــع
الـثــا ـنـي مــن ع ــام « 2021تمت
ال ـفــرحــة» بـحـصــول خــالــد على
وظيفة.
أخ ـي ــراً ..تـحــديــات الـحـيــاة كثيرة
ولن تنتهي ،وعلينا أن نواجهها
بــال ـص ـبــر واإلبـ ـ ـ ــداع وال ـم ـحــاولــة
وعدم اليأس والتأثر باألشخاص
السلبيين والسميين ،والوعي
بأن أفضل طريقة للتعامل مع
المشاعر السلبية هي تفريغها
عـبــر مـمــارســة الــريــاضــة واتـبــاع
نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة صـ ـح ــي وت ــرت ـي ــب
األولــو يــات والبحث عن حلول،
وليس الهروب منها عبر تناول
الـمـهــدئــات والـمـسـكـنــات التي
قد تؤدي إلى اإلدمان.
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بأقالمهم

إدارة نظام البيئة
في العمل
الرائد  /راشد سعيد األشخري

مدير فرع االستراتيجية والتطوير المؤسسي
إدارة الشرطة المجتمعية

اهتمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالحفاظ على البيئة واعتبارها أولوية يتم االلتزام بها
سواء من قبل األفراد أو المؤسسات من خالل المنظومة التشريعية حيث أطلقت العديد
من االستراتيجيات والخطط للتوعية والتثقيف البيئي وتعميق الوعي بين أفراد المجتمع
وتعريفهم بخصائص البيئة ومدى ارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطويره وازدهاره باإلضافة
إلى نشر المعارف وتنمية المهارات والسلوكيات البيئية القويمة في المجتمع وغرس الشعور
بالمسؤولية في حماية البيئة والتي تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـل ــق س ـعــت
ال ـمــؤس ـســات ـفـي ح ـمــايــة البيئة
وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ـي ـهــا م ــن خــال
ب ـ ــرام ـ ــج وان ـ ـش ـ ـطـ ــة ومـ ـ ـب ـ ــادرات
وسـيــاســات مــن شــأنـهــا الحفاظ
عـ ـلـى الـ ـم ــوارد الطبيعية وخلق
بيئة صحية وسليمة خالية من
ال ـت ـل ــوث واع ـت ـم ــاده ــا ل ـن ـظــام أو
معايير تـســاعــدهــا عـ ـلـى تطبيق
أفضل الممارسات العالمية في
هذا المجال.
ومـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـلـ ـ ــك الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
الـ ـم ــواصـ ـف ــة ال ـق ـي ــاس ـي ــة ل ـن ـظــام
إدارة البيئة  ISO 14001حيث
تـعـتـبــر م ــن أش ـه ــر الـنـظــم الـتــي
تـ ـح ــدد ال ـ ـطـ ــرق ال ـم ـث ـ ـلـى لــوضــع
ن ـظــام إدارة الـبـيـئــة ي ـكــون فعاال
ومــن أجــل تحقيق اهــداف الحد
م ــن ال ـت ـلــوث الـبـيـئــي وتحسين
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األداء ال ـب ـي ـئــي وزي ـ ـ ــادة الــوعــي
الـبـيـئــي ل ــدى الـعــامـلـيــن وتهيئة
المؤسسة للتعامل مع القضايا
البيئية وإدارت ـهــا ضمن سياسة
تحترم وتلبي وتمتثل للقوانين
والـ ـل ــوائ ــح الـبـيـئـيــة وقـ ـي ــاس أثــر
أنـشـطــة الـمــؤسـســة عـ ـلـى البيئة
والحد من آثارها السلبية الناتجة
عـ ــن ه ـ ــذه األنـ ـشـ ـط ــة .كـ ـم ــا أن ـهــا
تـســاعــد الـمــؤسـســة عـ ـلـى إقــامــة
نـ ـظ ــام داخ ـ ـ ـلــي لـ ـ ـ ــإدارة الـبـيـئـيــة
ووضـ ــع األهـ ـ ــداف وال ـس ـيــاســات
ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا ـفـي م ـج ــال الـبـيـئــة
والتزامها أمام الجهات المختصة
والمتعاملين والمجتمع .
فالبيئة هي الجو المحيط الذي
ت ـع ـمــل ال ـمــؤس ـســة ض ـم ـنــه بما
في ذلــك الـهــواء والمياه واألرض
والـ ـم ــوارد الطبيعية والـنـبــاتــات
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والـحـيــوانــات والبشر وتفاعالتها
مع بعضها البعض.
أمــا المظهر البيئي فهو عنصر
مـ ـ ــن أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة أو
منتجاتها أو خدماتها يتفاعل أو
يمكن أن يتفاعل مع البيئة.
أمــا األث ــر البيئي فهو التغير في
ال ـب ـي ـئ ــة سـ ـ ــواء ب ـش ـكــل إ ي ـجــا ـبـي
أو ع ـك ـســي بــال ـكــامــل أو جــزئـيــا
نتيجة للمظاهر البيئية الخاصة
بالمؤسسة.
وي ـت ـع ـبــر نـ ـظ ــام اإلدارة الـبـيـئـيــة
جــزء مــن نـظــام إدارة المؤسسة
ال ـم ـس ـت ـخ ــدم إلدارة ال ـم ـظــاهــر
البيئية وتلبية متطلبات االمتثال
والتعامل مع المخاطر والفرص.
ويمكن قياسه من خالل النتائج
م ـ ـقـ ــارنـ ــه ب ــالـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
للمؤسسة أو األهـ ــداف البيئية

أو م ـعــاي ـيــر أخـ ـ ــرى بــاس ـت ـخــدام
مؤشرات ما.
وت ـحــرص الـمــؤسـســة عـ ـلـى منع
الـ ـتـ ـل ــوث مـ ــن خ ـ ــال اس ـت ـخ ــدام
ال ـع ـم ـل ـيــات أو ال ـم ـم ــارس ــات أو
التقنيات أو المواد أو المنتجات
أو الـخــدمــات أو الـطــاقــة لتجنب
أو تـقـلـيــل أو ال ـس ـي ـطــرة بشكل
منفصل أو مجتمع على إيجاد
أو انـبـعــاث أو تـصــريــف أي نــوع
مــن الـمـلــوثــات أو الـنـفــايــات مع
األخذ بعين االعتبار منظور دورة
الحياة وذلك من خالل السياسة
الـبـيـئـيــة ال ـت ــي تـتـضـمــن ال ـنــوا يــا
والتوجه الكلي للمؤسسة تجاه
أدائ ـهــا البيئي كـمــا أعــر بــت عنه
اإلدارة العليا بشكل رسمي.
م ــا ال ـغــايــة م ــن مــواص ـفــة االي ــزو
14001؟
حيث إنها تغطي جانب اإلدارة
البيئية وتوفر عناصر نظام اإلدارة
الـبـيـئـيــة ال ـفــاع ـلــة لـلـمــؤسـســات
لمساعدتها على تحقيق أهدافها
البيئية واالقتصادية ولقد كتبت
ب ـطــري ـقــة ي ـم ـكــن تـطـبـيـقـهــا على
جميع أنواع وأحجام المؤسسات

ولتتكيف مع الظروف الجغرافية
والثقافية واالجتماعية المتنوعة
.ويعتمد نجاح النظام على التزام
جميع الـمـسـتــويــات والــوحــدات
الوظيفية وخاصة اإلدارة العليا
.ويتمثل الهدف الكلي للمواصفة
في دعــم مبدأي الحماية البيئية
ومـنــع الـتـلــوث مــع إ يـجــاد تــوازن
ب ـيــن االحــتــي ــاج ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية.
كما أنها تمكن المؤسسات من
تـحـسـيــن أدائـ ـه ــا الـبـيـئــي وإدارة
مسؤولياتها البيئية بطريقة تتبع
نظاما ً محددا ً وواضحا َ لتساهم
ـفـي دع ــم إح ــدى الــركــائــز البيئية
وهي االستدامة.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إ ـلـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ـت ـض ـمــن
النتائج المرجوة من نظام إدارة
الـبـيـئــة لـتـتـمــاشــى م ــع سـيــاســة
ال ـمــؤس ـســة ـفـي تـحـسـيــن أدائ ـه ــا
البيئي وتلبية متطلبات االمتثال
وتحقيق األهداف البيئية.
وف ـي ـم ــا ي ـ ـلـي ب ـع ــض ال ــوس ــائ ــل
للمحافظة على البيئية:
نشر الوعي البيئي في المجتمع.
استبدال المخلفات غير القابلة

ل ـل ـت ـح ـلــل ب ـ ـمـ ــواد أخ ـ ـ ــرى قــاب ـلــة
للتحلل و استخدام أنظمة إعادة
التدوير والتصنيع.
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـ ـلــى كـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد
الطبيعية الموجودة حولنا وعدم
اإلفراط في استخدامها.
الحرص على زراعة أ كبر قدر من
المساحات الخضراء.
الـتـقـلـيــل م ــن اس ـت ـخ ــدام الـــورق
والبالستيك.
ترشيد استخدام المياه.
اس ـت ـخــدام الـمـصــابـيــح ال ـمــوفــرة
ل ـل ـط ــاق ــة وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـت ـج ــددة
والطاقة الشمسية.
اس ـت ـخ ــدام اآلالت وال ـم ـحــركــات
والسيارات الصديقة للبيئة.
تـحـتـفــل دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات سـنــويـا َ
بـ ـي ــوم ال ـب ـي ـئــة ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ــذي
يصادف الــرابــع من شهر فبراير
م ــن ك ــل عـ ــام لـتـسـلـيــط ال ـضــوء
وتكثيف الجهود حــول القضايا
الـبـيـئـيــة ال ـهــامــة ـفـي ال ــدول ــة كما
أن هـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ت ـع ــزز روح
ال ـم ـبــادرة والـمـســؤولـيــة الـفــرديــة
والجماعية تجاه القضايا البيئية
بين كافة شرائح المجتمع.
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وجهات نظر

دعوة للحياة
مع صحة وصحوة

بقلم :أليسار فندي

أخصائية اجتماعية

بداخلــك قــدرات عظيمــة اســتغلها لتمنحــك الحياة ،نشــعر أننا بحــال أفضل حين
نعبــر عــن مشــاعرنا ،مــا إن نبــدأ بالتعبير عن مشــاعرنا وعن محبتنــا لآلخرين حتى
يولد مناخ من المعاني اإليجابية ويصبح ككرة الثلج المتدحرجة..
إن التعبئة الـمـسـتـمــرة للفكر والعاطفة
والمعاني اإليجابية في الحياة تمنحك وعيا ً
جديداً ..يقرع األبواب..
لــم يـعــد بــإمـكــان ال ـمــواقــف ال ـمــزدوجــة أو
السلبية بعد اآلن أن تكبل عقل اإلنسان
وترهق حواسه في ظل المتغيرات الحياتية
السريعة ،هناك تحول كبير يحدث خالل
مراقبتنا لذواتنا..
فإذا راقبت نفسك ستبدأ األشياء بالتغير.
إذ بدأت بمراقبة غضبك:
ستجد ذات يوم :فجأة بأن الغضب لم تعد
فيه الطاقة التي اعتدت على استخدامها..
ولم يعد قابال ً لالشتعال بحرارة الموقف
كالسابق..
إذا ب ـ ــدأت ب ـمــراق ـبــة ن ـف ـســك ..س ـت ــرى أن
السلبي يموت واإليـجــا ـبـي يغدو حيا ً أ كثر
فأكثر..
فالمشاكل ال تحل بنفس مستوى الوعي
الذي شكلها.
إذا ً البـ ــد م ــن زي ـ ــادة ال ــوع ــي وهـ ــذه نقطة
هــامــة ـفـي بــدا يــة حــل الـمـشـكـلــة .بالتخلي
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ع ـ ــن ك ـ ــل األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـلــق
الضيق بداخلك ..من خالل الحوار
الصامت الذاتي.
وبذلك نعالج نقاط الضعف على
حساب التطور بالوعي اإليجابي.
ك ــل تـ ـحـ ـ ٍّد ف ــرص ــة ل ـت ـط ــور ال ــوع ــي
وسيولد فيك طبعا ً جديداً..
نـعــم الـشـعــور والـتـفـكـيــر الـجـيــدان
يجعالن المرء أ كثر نجاحا ً في هدف
يضعه لنفسه ..إذا عاش بمنظومة
م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــم اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ل ـن ـف ـســه
ولآلخرين.
وكلما تعلمنا أن ن ــدرب أدمغتنا
على ما نرغب صارت قدراتنا على
إنجاز ما نريد أفضل..
عـنــدمــا نـغـيــر نـمــط الـتـفـكـيــر نغير
األدوات ..لنخلق حياة ذات معنى
ألنفسنا  ...بعيدا عــن لغة الندية
والمناورات والتالعب ..إن تحدي
إعادة تعريف أنفسنا وهويتنا من
جديد لألفضل.
ل ـن ـب ـحــث ـ ـفـي ال ـ ــداخ ـ ــل عـ ــن م ـنــاح
مختلفة من أنفسنا مازالت بحاجة
لنصحو على قوة الحياة ونجاحها.
ولنصحو على إدراك أن إحساسنا
األساسي بأنفسنا يضعنا في مهب
ع ــواص ــف الـ ـش ــك ال ـ ــذاتـ ــي ..ح ــول
مسارات حياتنا السابقة والقادمة.
قد يكون بالحد الطبيعي مقبوال ً
وطبيعة اإلنسان تراوده من وقت
آلخر ..ولكن بشرط أال يبعد اإلنسان
ع ــن ال ـش ـغ ــف ال ـح ـي ــا ـتـي وال ــرغ ـب ــة
المستمرة بالطموح والهدف.
وإذا ارتفع ذلــك الصوت الداخلي
الـ ــذي يـلـغــي ك ــل إ ي ـجــاب ـيــة لتحل
الـسـلـبـيــة بـعـمــق وتـنـتـشــر ـفـي كل
تفاصيل الحياة وهنا تتسع دائرة
الـمـخــاوف والـشـكــوك مـمــا يــؤدي
الن ـعــدام الـثـقــة بالنفس والتقدير

المتدني للذات مما يشكل صورة
ذاتية سلبية صامتة..

ولكن السلوك يعلن عنها بمعاناة
مستمرة...

وكـ ـ ـ ـ ــم هـ ـ ـ ــو خـ ـ ـط ـ ــر أن تـ ـسـ ـم ــح
لــأش ـخــاص اآلخ ــري ــن أن ي ـحــددوا
كيف تشعر تجاه نفسك..
وكأنك تنظر إلى مرآة مكسورة ...
تقدير ال ــذات يجب أن يكون عن
كيفية شـعــورنــا تـجــاه أنفسنا من
خ ــال الـعـمــل ،وال ـجــد ،واالجـتـهــاد،
والمثابرة..
إذاً:

مـ ــا أه ـم ـي ــة ت ــأ ك ـي ــد ال ـ ـ ــذات وعـ ــدم
إهمالها...

ألنها تكون لنا القدرة على االنفتاح
مــع الـعــالــم وم ــع اآلخـ ــر ..بأنفسنا
ومشاعرنا بشكل سليم ..وبذلك
تعني عــدم الخوف من وضوحك
مـ ــع اآلخـ ـ ــر بـ ـ ــدال ً مـ ــن أن تـخـفـيـهــا
ب ــداخـ ـل ــك ..ب ـع ـيــدا ً ع ــن ال ـعــاقــات
الفارغة المسمومة..
تفريغ المشاعر بطريقة صحيحة
والتكلم عنها ومعالجتها مباشرة
ويـتــرتــب عــن ذل ــك آث ــار إ يـجــابـيــة..
وهي بداية التغيير الهادف لراحة
النفس وسالمها..

ف ـ ــال ـ ــذات هـ ــي ج ـ ــزء مـ ــن ال ـن ـفــس
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ال نـ ـعـ ـي ــش بـ ــدون ـ ـهـ ــا..
والنـ ـتـ ـص ــرف إال م ــن خ ــالـ ـه ــا ..وال
نخطئ إال بسببها وال نسامح إال
معها ..وال نرتقي إال بها..
إن قوة التفكير اإليجابي تنبع من
قـ ــوة عــاق ـتــك بـ ــذاتـ ــك ..وف ـك ــر أن
تستطيع أنــت تَـكــون رائ ـع ـا ً فهذه
لغة التفكير تجعل المحيطين بك
يفكرون بنفس الطريقة..
لـنـصــل لـلـتـنــويــر ال ـم ـس ـت ـمــر ..وهــو

ت ـط ـه ـيــر ال ـن ـف ــس ض ـم ــن مـفــاهـيــم
جديدة..
ت
بعد معرفتي بذا ي ..وهي القاعدة
األساسية للتطوير والتنوير وكيف
أعرف ذاتي..
معنى معرفتي لذاتي بالعمق من
خالل التأمل ..الصادق.
عبر الهدوء النفسي تبنى الصورة
الذاتية بالوعي المفيد وهنا إدراك
الـحـقـيـقــة تـســاعــدنــا عـ ـلـى التغيير
اإليجابي.
بالعمق وليس بشكل سطحي..
أساس النجاح في الحياة الصادقة
هو الوعي الكامل.
والبحث عنه في تفاصيل حياتنا..
ي ـج ـعــل م ـف ـه ــوم م ـخ ـت ـل ـف ـا ً تـصـبــح
الحياة أسهل وأنقى..
ه ــذا اليـلـغــي الـمـشــاعــر أو النختبر
المشاعر المؤلمة ..بالعكس كل
ال ـم ـشــاعــر والــتــح ــدي ــات الـصـعـبــة
بمفهوم آخر وبعمق أ كبر..
الـ ـح ــزن ل ــه ت ـفــريــغ ب ـق ــوة ال ــوع ــي.
يضفي قوة مضافة لعالمنا.
األلـ ــم ل ــه قــدس ـيــة وت ـق ـبــل وتـبـقــى
الرحلة ...
مـسـتـمــرة بـيــن الـمـعــرفــة والبحث
والتأمل بالذات.
إنها سياج حقيقي لإلنسان ليبتعد
عن أزمات الضعف..
وكما يقول جـبــران خليل جبران:
« عـنــدمــا ال ن ـعــرف أنـفـسـنــا جـيــدا ً
فإننا نعجز عن تنميتها وتطويرها،
ول ــذل ــك فــإن ـهــا ت ـك ــون ه ـشــة أم ــام
أب ـ ـسـ ــط ت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـت ــي
تواجهها ،فالجاهل بنفسه ،الغريب
عنها ،ال يقدرها حق قدرها ،لذلك
يجهل كيف يساعدها للخروج من
أزماتها»
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مدونة أفكاري

عمل المرأة
في المجال األمني
وطاقة الذكورة واألنوثة
بقلم  :األستاذة مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية

تعارف الناس على أن مصطلح الذكورة واألنوثة يقتصر على مفهوم الرجل والمرأة ،وقد حمل هذه المفهوم
الكثير من تعارف الناس على أن مصطلح الذكورة واألنوثة يقتصر على مفهوم الرجل والمرأة ،وقد حمل هذا
المفهوم الكثير من اللبس والتناقضات الفكرية والدينية التي ولدت صراعات كبيرة حول ماهيته الحقيقية
وأبعاده النفسية على شخصية الفرد .
سـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم م ـ ـف ـ ـهـ ــوم
الذكورة واألنوثة من زاوية جديدة
وه ــي زاويـ ــة الـبـعــد الـطــا ـقـي الــذي
ينظر إلى هذا العالم وإلى الكائنات
الموجوده فيه على أنه مجموعة
من الذرات الطاقية التي تتفاعل
فيما بينها وت ـتــواصــل ت ــواص ـا ً ال
مرئيا يجعل التأثير المتبادل بينها
يصل إ ـلـى حــد يفوق تصوراتنا أو
توقعاتنا الذهنية .
يقوم هــذا الكون على الثنائية أو
االزدواجـ ـ ـي ـ ــة ب ـيــن ال ـم ـت ـنــاق ـضــات،
فالليل يقابله النهار والخير يقابله
الـ ـش ــر والـ ـضـ ـع ــف ت ـقــاب ـلــه ال ـق ــوة
وهكذا حتى تتجلى هذه المفاهيم
المتضادة في كل تفاصيل الحياة
على هذه األرض .
وبما أن البشر هم أحد عناصر هذه
الحياة األرضية فإن طاقة الثنائية
تتجلى فيهم عبر ما يسمى بطاقة
الذكورة واألنوثة التي تعمل على
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توازن قوى الطبيعة بداخلنا حيث
يمتلك الــذكــر بعضا ً مــن الطاقة
األنثوية التي توازن طاقة ذكورته
ثـ ــم ت ـم ـت ـلــك األن ـ ـثـ ــى ب ـع ـض ـا ً مــن
طاقة الذكورة التي توازن أنوثتها
الــداخ ـل ـيــة ،ويـعـتـبــر ه ــذا ال ـت ــوازن
الالواعي عامال ً رئيسيا ً في تحقيق
السالم الداخلي والرفاه الخارجي
للمرأة والرجل.
صفات طاقة الذكورة واألنوثة
تتسم طــاقــة ال ــذك ــورة بــالـســرعــة،
القوة ،اإلنجاز ،القسوة ،الوضوح،
الـمــواجـهــة وال ـع ـطــاء وغـيــرهــا من
الـ ـصـ ـف ــات الـ ـت ــي ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
مظاهر القوة والحزم بينما تتسم
طــاقــة األنــوثــة بــالـهــدوء والسكون
وال ـص ـب ــر وال ـت ـع ــاط ــف واالح ـ ـتـ ــواء
والــتــفــه ــم واألخـ ـ ـ ــذ وغـ ـي ــره ــا مــن
الصفات التي تــدور حول الليونة
والمرونة واحتواء اآلخرين.
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الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن ط ــاق ـت ــي الـــذكـــورة
واألنوثة
أشــرت ـفـي البداية إ ـلـى أن مفهوم
الــرجــل وال ـمــراة هــو أحــد تجليات
طاقة الذكورة واألنوثة وأن توازن
ال ـط ـب ـي ـعــة ي ـجــب أن ي ـت ـح ـقــق في
جـمـيــع تـجـلـيــاتـهــا؛ أي أن الــرجــل
المتوازن نفسيا وفكريا وعاطفيا
عليه أن يحمل جــزءا ً من صفات
طاقة األنــوثــة بداخله كــأن يتحلى
بـبـعــض ص ـفــات الـلـيــن وال ـمــرونــة
والتعاطف مــع اآلخــريــن والصبر
وال ـت ـف ـهــم ح ـيــث إن هـ ــذه األمـ ــور
تمكنه من تحقيق نجاحات فعالة
ـفـي دائ ــرة عمله و ـفـي دائ ــرة حياته
الشخصية فنجد أن القائد الناجح
ه ــو مـسـتـمــع ج ـيــد ل ـفــريــق عمله
كما أنه إنسان صبور على تحقيق
اه ــداف ــه الـكـبــرى كـمــا أن ــه يمتلك
م ــرون ــة عــال ـيــة ـفـي تـغـيـيــر خططه
وآلـيــات تعامله مع األح ــداث من

حوله عدا عن أنه أب ناجح نتبجة
تعامله الذكي عاطفيا ً مع أفــراد
أسرته.
أما األنثى المتوازنة
فهي التي تحمل بداخلها بعضا
مـ ــن صـ ـف ــات ال ـ ــذك ـ ــورة ك ــاإلن ـج ــاز
والطموح والقيادة والـقــدرة على
اتخاذ القرارات وتنفيذها ووضوح
الـ ــرؤيـ ــة واألهـ ـ ـ ــداف ال ـخ ــاص ــة بها
حـيــث إن ه ــذه الـصـفــات تمكنها
من الوصول إلى مراتب عالية في
مجال عملها والقدرة على قيادة
فريق عمل بكل حكمة وذكاء كما
تمكنها م ــن تـحـقـيــق طموحاتها
العملية والـشـخـصـيــة بـكــل يسر
وسهولة ال سيما إذا كانت تمتلك
الحكمة الكافية إلدارة دفة حياتها
بمزيج من الطاقة األنثوية الناعمة
والطاقة الذكورية الحازمة .
المرأة العاملة في المجال األمني
والتوازن النفسي
ي ـغ ـل ــب عـ ـ ـلـى بـ ـع ــض الـ ـمـ ـج ــاالت
العملية طاقة الــذكــورة كالمجال
األم ـنــي الـقــائــم عـ ـلـى ف ـكــرة الـقــوة
وال ـس ـل ـطــة م ـمــا ي ـح ـتــم ع ـ ـلـى كل
م ـن ـت ـس ـب ـيــه أن ي ـت ـس ـمــوا ب ـطــاقــة
ذكــوريــة عالية تمكنهم مــن أداء
مهامهم بفاعلية في مجال عملهم

حـيــث إن الـتـعــامــل مــع القضايا
األمـنـيــة بشكل ع ــام أو التعامل
م ــع م ـخــال ـفــي الـ ـق ــان ــون ه ــو أم ــر
يحتاج إلى جرعة زائــدة من القوة
والسلطة وال ـقــدرة على مواجهة
األمور بكل حزم وسرعة وفاعلية .
لــذا قــد تحتاج األنـثــى العاملة في
الـمـجــال األمـنــي إ ـلـى رفــع صفات
طاقة ذكورتها لتتمكن من تفعيل
هذه السمات الشخصية بداخلها
حتى تستطيع مواجهة التحديات
العملية في بيئة عملها .
لكن لألسف قد تجد العديد من
اإلنــاث العامالت في هــذا المجال
أن ـهــن وع ـبــر س ـنــوات طــويـلــة من
تفعيل طــاقــة ال ــذك ــورة بداخلهن
للتناغم مع المتطلبات العملية
ـفـي مـحـيـطـهــن ق ــد ف ـقــدن الكثير
م ــن ال ـ ـتـ ــوازن الـنـفـســي الــداخ ـ ـلـي
حيث أصبحت القوة التي تصل
إلى درجة التسلط أو الحزم الذي
يصل إلى درجة التشدد أو الطموح
الــذي يصل إ ـلـى درجــة المنافسة
الالصحية هو الطابع العام لحياة
اإلنــاث في هذا المجال وقد تنقل
الـ ـع ــدي ــد م ـن ـهــن ه ـ ــذه الــط ــاق ــات
غير المتوازنة إ ـلـى نطاق حياتهن
الواع
العائلي والشخصي بشكل
ٍ
مما يــؤدي إلى اضطراب حياتهن

الـ ــزوج ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــويـ ــل أم ــوم ـت ـه ــن
وزواجـ ـ ـه ـ ــن وعـ ــاقـ ــات ال ـص ــداق ــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــن إ ـل ــى ح ـق ــل م ـ ـلـيء
ب ــال ـم ـش ــاك ــل والـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات مـمــا
يجعل ال ـمــرأة ـفـي احـتـيــاج عميق
وح ـق ـي ـقــي إ ـلــى الـ ـس ــام الـنـفـســي
وال ـهــدوء الــداخـ ـلـي ال ــذي افتقدته
في كل مناحي حياتها الشخصية
والعملية
نصيحة طــاقـيــة لـكــل زمـيــا ـتـي في
المجال األمني
إن رف ــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي ال ـعــام
لديك والــوعــي الـخــاص بطاقتك
الحيوية التي تعتبر طاقة أنوثتك
الـ ـمـ ـت ــوازن ــة ج ـ ــزء م ـه ــم م ـن ـهــا هــو
ض ـ ــرورة ق ـصــوى ـفـي هـــذا الـعــالــم
ال ـ ــذي تـعـيــش ف ـيــه األنـ ـث ــى حــالــة
مــن الـتـشـتــت ال ـف ـكــري والـتـمــزق
ال ـن ـف ـس ــي الـ ـ ــذي ي ـن ـع ـكــس عـ ـلـى
شـ ـك ــل ع ـ ــاق ـ ــات غـ ـي ــر مـ ـت ــوازن ــة
وبـيـئــات عملية واجـتـمــاعـيــة غير
صحية تشكل على المدى البعيد
ضغطا ً طاقيا ً رهيبا ً على العالم
الداخلي لألنثى ويستنزف طاقتها
وي ـم ـن ـع ـهــا مـ ــن ال ـع ـي ــش بـ ـت ــوازن
وسـ ــام ون ـجــاح يـحـقــق الـسـعــادة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ب ـش ـك ــل ف ـع ـ ـلـي غـيــر
مزيف.
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من األرشيف

هوية التربية..
وتربية الهوية
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

أكاديمي إماراتي  -عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار

تويتر @ DrKAlsuwaidi

بعد أن وصله خبر تخرج ابنه في الثانوية العامة ،وتلقى التبريكات بهذه المناسبة ،جلس

متأمال ً في أمــر وشاركني هــذه الفكرة ،قــال ـلـي :هل تعلم أن ابني درس لمدة  14سنة في

يلتق معلما ً مواطنا ً واحدا ً في حياته ،فقلت له وما الخلل في ذلك؟ قال لي :اليوم
مدرسته ،ولم
ِ

سألت نفسي من كان يعلم ابني عــادات وتقاليد المجتمع اإلماراتي أو ما يعرف بالسنع،

المقرر في مناهج الدولة؟ ال شك أنه أحد المعلمين العرب ،ولهم منا خالص التحية .لكن
مهما كان إعدادهم مناسبا ً للمواد االجتماعية ،لكنهم لن يكونوا مثل أهل البلد في إيصال

الهوية اإلماراتية للجيل القادم ،انتهى الحوار مع صديقي كي يبدأ في مخيلتي.

نـ ـح ــن ن ـع ـل ــم أن ـ ـفـي بـعــض
إم ـ ـ ــارات الـ ــدولـ ــة ي ـ ــدرس ما
يقارب  55%من المواطنين
ـفـي مـــدارس خــاصــة تتفاوت
في مــدى تركيزها على مواد
الهوية ،ألن متطلبات سوق
ال ـع ـمــل الـ ـي ــوم تـتـلـخــص في
الـ ـلـ ـغ ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة والـ ـعـ ـل ــوم
والــريــاض ـيــات ،مما أدى إلى
إهمال مناهج الهوية الوطنية
ـفـي م ـثــل ت ـلــك الـ ـم ــدارس أو
عــ ـلـى األقـ ـ ــل يــت ــم ت ـن ـف ـيــذهــا
بالحد األد ـنـى المطلوب من
ال ـج ـهــد ،الـمـحـصـلــة النهائية
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خــري ـجــون ال يـعـلــم بعضهم
عـ ــن وطـ ـنـ ـه ــم ،كــم ــا يـنـبـغــي
النشغالهم بأمور أخرى ،وفي
نهاية األمر نسمع من بعض
الوطنيين عن فقدان الهوية
لدى المواطنين في ظل هذا
الخضم مــن التفاعالت مع
االقـ ـتـ ـص ــاد والــع ــولــم ــة عـ ـلـى
حساب المواطنة.
وهذا أمر يتعارض حتى مع
م ـق ــررات الـيــونـيـسـكــو ،التي
تـحــث الـــدول عـ ـلـى االهـتـمــام
ب ـمــوروث ـهــا الــوط ـنــي ـفـي ظل
عــول ـمــة ال ـح ـي ــاة .كـلـنــا نعلم
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أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــو يـ ــة ال ــوطــنــي ــة،
ومــدى حــرص وزارة التربية
على غــرس معانيها وقيمها
ل ــدى األجـ ـي ــال ال ـقــادمــة من
اإلماراتيين ،فإضاف ًة لمناهج
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــات والـ ـت ــر بـ ـي ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،تـ ــم اسـ ـتـ ـح ــداث
مـ ـنـ ـه ــاج الـ ـسـ ـن ــع ومـ ـن ــاه ــج
ال ـتــر ب ـيــة األخ ــاق ـي ــة وغـيــرهــا
من المناهج التي تعزز قيم
االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء لــل ــوط ــن وتــغ ــرس
بـ ـ ــذور الـ ـ ـع ـ ــادات وال ـت ـقــال ـيــد
وال ـق ـيــم اإلم ــاراتـ ـي ــة ،ب ـيــد أن
الـنـقــاش يتلخص ـفـي غياب

الـكــادر التعليمي المناسب
لـهــذه المناهج ،وبــالــذات في
المدارس الخاصة.
وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :ل ـ ـمـ ــاذا ال تـجـبــر
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة ال ـتــي
ي ــدرس فيها أب ـنــاء اإلمـ ــارات
ع ـ ـلـى اس ـت ـق ـطــاب معلمين
مــواطـنـيــن لـلـقـيــام بـتــدريــس
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــج؟ اإلجـ ــابـ ــة
السريعة أن هــذه المدارس
ت ـف ـكــر ب ـل ـغــة أهـ ــل األعـ ـم ــال،
ف ـت ـك ـل ـفــة ت ـع ـي ـيــن ال ـمــواطــن
ـفـي مــدرس ـت ـهــم ق ــد ت ـســاوي
ميزانية تعيين  3معلمين

من غير المواطنين .وألننا في
سوق مالي عالمي لن نجبر
ه ــذه الــم ــدارس عـ ـلـى القيام
ب ـمــا ه ــو ـفـي غ ـيــر مصلحتها
المالية أو يثقل ميزانيتها،
لــذلــك أق ـتــرح عـ ـلـى الجهات
المعنية ال ـشــرا كــة مــع هــذه
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس بـ ـحـ ـي ــث ي ـع ـيــن
المعلم المواطن على كادر
وزارة التربية والتعليم ثم
يـنـتــدب ل ـل ـمــدارس الـخــاصــة،
وتتحمل المدرسة الخاصة
مــن ميزانيتها الــراتــب الــذي
ت ــدفــع ــه ل ـغ ـيــر ال ـمــواط ـن ـيــن

م ــن ال ـم ـع ـل ـم ـيــن الـعــامـلـيــن
فيها ،وتكمل وزارة التربية
والتعليم الباقي من ميزانيها
الـ ـسـ ـن ــو ي ــة ،بـ ـه ــذه ال ـطــري ـقــة
لــن تتأثر ميزانية الـمــدارس
الخاصة و ـفـي الــوقــت نفسه،
نجحنا في استقطاب كفاءات
مواطنة عاطلة عن العمل،
ألن مـ ـ ــدارس ال ـح ـكــومــة قد
تم توطين الكادر التعليمي
فيها بنسبة عالية ،وأهم من
ذلك غرسنا الهوية اإلماراتية
بقدوات تعليمية وطنية.
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بأقالمهم

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

قد تستطيع أن تأخذ شيئا ً بالحيلة ،وقد تنسحب من حوار عادي ،أو قد تتدخل في أمر عام تشعر بشيء
خفي يفرض عليك ذلك التدخل ،أو تجازف لنقذ شخص ،أو تساعد من ال تعرفه.

هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات تـشـكـلـهــا
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
قناعة بمجموعة من األصــول
والـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـش ــأ ـفـي
وعــي الـفــرد وتقيد سلوكياته،
وت ـلــزمــه بــات ـخــاذ قـ ــراراتـ ــه بـنــاء
عليها ،وتترسخ هذه المبادئ
ب ــال ـت ـج ــارب ،أو م ــن الـقـصــص
واألمـثــال وال ـعــادات واألع ــراف
 ،وقــد تنمو في النفس بسبب
البيئة التي يعيش فيها الفرد،
أو البيت الذي يترعرع فيه .
وتـســاعــد هــذه الـمـبــادئ الـفــر َد
على اختصار كثير من الوقت
والجهد باتخاذ القرار الصحيح
في المواقف المشابه.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ــراتـ ــب ل ـل ـق ـنــاعــات
اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة أول ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ــدي ـ ــن،
والـ ـع ــادات واألعـ ـ ــراف ،ثــم قد
ي ـكــون مـنـهــا ال ـح ـيــاء ،فـهــو من
اإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان .ومـ ـ ــن ضـ ـم ــن ه ــذه
الـقـنــاعــات ال ـم ـبــادئ النفسية
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واالجتماعية التي يرى الفرد أنها صحيحة والبد
أن تراعى في الحياة.
فالمبادئ التي يلتزم بها األف ــراد كثيرة؛ كمبدأ
الكرم والشجاعة وعزة النفس والتعفف واإلتقان،
وااللتزام بالمواعيد ،والجد واالجتهاد في األعمال،
وغيرها الكثير من المبادئ التي يتقيد بها بعض
األفراد ترفعا ً عن سفاسف األمور ،ودفع النفس
إ ـلـى التقيد بما يمليه العقل أو الـعــادات ،وعدم
االندفاع وراء كل متاح ،دون قيد أو شرط .
ونالحظ حث النبي صلى هللا عليه وسلم مالحظة
المبادئ في قوله« :ال تكونوا إمعة ،تقولون :إن
أحسن الناس أحسنا ،وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن
وطنوا أنفسكم ،إن أحسن الناس أن تحسنوا،
وإن أساءوا فال تظلموا» [رواه الترمذي] .
فالذي يسير في المجتمع بال مبادئ قد يشكل
خطورة على محيطه؛ فتراه ال يستقر على رأي وال

يلتزم ألحد ،يساير الجميع ،ذا وجهين يأتي هؤالء
بوجه وهؤالء بوجه ،حتى يكسب الجميع وهو في
الحقيقة يخسر الجميع ويخسر نفسه ويخسر
مبادئه .قال السموأل :
ـن الـ ـ ـ ُل ـ ــؤمِ عِ ـ ـ ُ
ـرض ـ ـ ُه
إِذا ال ـ ـ َـم ـ ــر ُء َل ـ ــم ُي ـ ــدنَ ـ ــس مِ ـ ـ ـ َ
ـل
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ـ ُ
َفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ
ـل رِدا ٍء َيـ ـ ـ ـ ـ ــرتَـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه َ
إن اعتناق المبادئ أمر جميل وخلق كريم يجب
على اآلباء لفت نظر األبناء إلى االهتمام بالمبادئ
ألنها تنم عن أخــاق عالية ،قد تصل إ ـلـى مرتبة
اإلحسان وهي أعلى مراتب اإليمان .
إن أهل المبادئ ثابتون ،مدركون ما يحيط بهم،
يستطيعون تحديد أهدافهم ،وترتيب أولوياتهم،
وأ كمل تلك األولويات واألهداف أن تكون مبادئه
مــن هللا منبعا ً ولـلــه مـقـصــدا ً وهــدف ـا ً كما قال
اي
سبحانه وتعالى  :إ ِ َّ
سكِي َو َم ْ
ن َصـ َـا ـتِـي َونُ ُ
ح َي َ
ين [األنعام.]١٦٢ :
ب ا ْل َعا َلمِ َ
َو َم َماتِي لِلَّ ِه َر ِّ
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محامي الحدث

بقلم :القانوني عبد الله حاجي
المحامي والمستشار القانوني

حقوق األبــاء على أبنائهم
لــأب و األم حـقــوق اتـجــاه أبنائهم ،فكما هـنــاك حـقــوق األب ــاء على أبـنــاءهــم بــالــرعــايــة ,و النفقة
والتطبيب والحفاظ عليهم لحين بلوغهم سن الرشد و العمل  ،فالوالدين أيضا ً لهم حقوق
في رد الجميل والتي أوصــى بها هللا سبحانه في كتابه الكريم (:وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه
وبالوالدين إحساناً) .
وخصها من العبادات الواجب
و الالزمة في إتباعها ونهى عن
أذيتهم أو رفع الصوت عليهما
والس ـي ـمــا و أن ـه ــم م ـف ـتــاح من
مفاتيح الجنة  ...فـقــد راعــت
الشريعة المطهرة عالقة ذوي
ال ـقــر ـبـى وأ ك ـ ــدت ع ـ ـلـى ضـ ــرورة
حـســن الـتـعــامــل فـكـيــف و أن
ك ــان األب و األم  ...والـعــاقــة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـسـ ــود بـيــن
األبناء و األباء هي ثمرة التربية
الصالحة التي غرسها األبوين
في أبنائهم  ،فكانت ثمرة ذلك
بــرهــم لـلـنـيــل م ــن رضـ ــا هللا ..
و ه ــي الـ ـت ــي ت ـج ـعــل األسـ ــرة
سعيدة و متماسكة  ...فاألم
أف ـض ــال ـه ــا ك ـث ـي ــرة مـــن الـحـمــل
و الـسـهــر و الـتــر بـيــة و الـخــوف
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وتــوف ـيــر جـمـيــع سـبــل الــرعــايــة
لألبناء فاألصل رد الجميل ...
وكــذلــك األب ال ــذي هــو عمود
ال ـب ـيــت ومـ ــا يـفـعـلــه م ــن عمل
ألج ــل تــوف ـيــر ال ـح ـيــاة الـكــريـمــة
لتلك األســرة وخاصة األبناء ...
فقد نهى هللا سبحانه وتعالى
في كتابه من رفع الصوت على
األبوين بقوله تعالى (:فال تقل
لهما ٍّ
أف وال تنهرهما وقل لهما
قوال ً كريماً) فقلب األب أو األم
ال يتحمل أن يلقى ذلــك الــرد
مــن أبـنـهــم الـــذي ر بــوهــم على
الحياة السعيدة حتى ال يدخل
األبـنــاء ـفـي غضب هللا ويكونوا
عاقين لوالديهم ...
أبنائي األعزاء:
أن الجنة تحرم على من يكون
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عــاق لوالديه فكيف و أن هللا
أوص ــى بحسن رعايتهم حتى
عند الكبر حينما وصانا هللا في
ان
نس َ
قوله تعالى َ :و َو َّص ْينَا اإل ِ َ
سانًا[األحقاف]15:
ب ِ َوالِ َد ْي ِه إ ِ ْ
ح َ
ف ـبــره ـمــا واجـ ـ ــب ،واإلح ـ ـسـ ــان،
والـ ــرفـ ــق ،وح ـســن ال ـم ـعــاشــرة،
وطيب الكالم ؛ وكذلك اإلنفاق
عليهما هذا واجب األبناء.
ولما سئل النبي عليه الصالة
والـ ـ ـس ـ ــام ق ـ ـيـ ــل« :يـ ـ ــا رس ـ ــول
هللا! مــن أح ــق ال ـنــاس بحسن
الصحبة؟ قــال :أمــك ،قــال :ثم
من؟ قال :أمك ،قال :ثم من؟
قال :أمك ،قال :ثم من؟ قال:
أبوك “.
فاألبن البار بوالديه نجده بأن
بــره لهما يتعدى حياتهما إلى

مـ ــا ب ـع ــد الـ ــوفـ ــاة كــال ـم ـســارعــة
إ ـل ــى قـ ـض ــاء دي ــون ـه ـم ــا وتـنـفـيــذ
وصـ ـيـ ـتـ ـهـ ـم ــا ،وال ـ ـ ــدع ـ ـ ــاء ل ـه ـمــا
بالخير ،والصدقة عنهما ،وصلة
أرحامهما ،وإ ك ــرام أصدقائهما
ون ـحــو ذلـ ــك م ــن وجـ ــوه الـخـيــر
وال ــبـــر .وقـ ــد جـ ــاء ـفـي ال ـحــديــث
رس ـ ـ ــول هللا ص ـ ــل هللا عـلـيــه
وس ـ ـلـ ــم ”:إذا م ـ ــات اب ـ ــن آدم
ان ـق ـط ــع ع ـم ـلــه إال مـ ــن ثـ ــاث:
صدقة جارية ،أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له” .
ومـ ـ ـ ــن حـ ـ ـق ـ ــوق األب ـ ـ ـ ـ ــاء أ يـ ـض ــا
ال ـن ـف ـقــات ف ـقــد أضـ ــاف ال ـشــرع
مال اإلبــن إلي مال األب لقول
رسـ ـ ــول هللا ص ـ ـلـى هللا عـلـيــه
وسلم “ أنت ومالك البيك “
حيث أن اإلنفاق علي الوالدين

حال فقرهما وكبر سنهما من
أفضل أعمال اإلحسان،
وق ـ ــد راعـ ـ ــت ق ــوانـ ـي ــن دول ـت ـنــا
الـحـبـيـبــة ح ـقــوق األبـ ـ ــاء حيث
نص قانون األحوال الشخصية
ـفـي مـ ـ ــواده ع ـ ـلـى إنـ ـف ــاق األب ــن
ال ـمــوســر ع ـ ـلـى وال ـ ــده ـفـي حــال
تعثره
حـيــث نـصــت ال ـمــادة رق ــم 81
من قانون األحــوال الشخصية
اإلماراتي على
 1يجب على الــولــد الموسر،ذكــرا أو أنـثــى ،كبيرا أو صغيرا
نفقة والــديــه إذا لــم يكن لهما
م ــال يـمـكــن اإلنـ ـف ــاق م ـنــه2- .
إذا كــان مــال الــوالــديــن ال يفي
بالنفقة ،ألزم األوالد الموسرون
بما يكملها.

كــذلــك نـصــت ال ـمــادة رق ــم 82
من قانون األحــوال الشخصية
اإلماراتي على:
 1ت ـ ــوزع ن ـف ـقــة األب ــو ي ــن علىأوالدهما بحسب يسر كل واحد
منهم 2- .إذا انفق احد األوالد
على أبــو يــه رض ــاء فــا رج ــوع له
على إخوته 3- .إذا كان اإلنفاق
بعد الحكم عليهم بالنفقة ،فله
أن يرجع على كل واحــد منهم
وفــق الـحـكــم ،أن انـفــق عليهم
بنية الرجوع.
و أخيرا ً أوصي نفسي و أياكم
ببر الــوالــديــن و اإلح ـســان لهما
ألن أجــره ـمــا عظيم عـنــد هللا
تعالى.
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مدونة أفكاري

كيف

نكون قدوة ألطفالنا
بقلم :هنادي صالح اليافعي
مدير إدارة سالمة الطفل

التابع للمجلس األعلى لشؤون األسرة  -الشارقة

عــادة ما نطلب من أطفالنا أمــورا ً من قبيل أخذ االحتياطات الالزمة لسالمتهم أو االمتناع عن
عــادات وسلوكيات ضــارة ،لكننا نحن الكبار نمارسها ،فتصبح النصيحة التي نوجهها للصغار
فاقدة للمعنى وللمصداقية في نظرهم ،وخاصة عندما يرون الكبار من حولهم يرتكبون األخطاء
ويمارسون العادات السلبية ذاتها ثم يطلبون من الطفل أن يفعل ما ال يفعلونه وال يلتزمون به.
أتــذكــر أن مــوقـفـا ً كنت شاهدة
ع ـل ـي ــه بـ ـي ــن إح ـ ـ ــدى صــدي ـقــا ـتـي
وأط ـفــال ـهــا وأح ـب ـبــت أن أش ــرك
الـقــراء فيه ،ألنــه مثال مناسب
لـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع .إذ ك ــان ــت
صديقتي كعادتها تحرص مثل
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غيرها من األمـهــات على تنبيه
أطفالها للتقيد باستخدام حزام
األمـ ــان عـنــدمــا ن ـكــون ـفـي جولة
ألي غــرض على متن السيارة،
وكــانــت تكرر هــذا التنبيه مــرارا ً
وأالحظ أنهم يهملون االستجابة
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لطلبها .وعـنــدمــا ألـحــت عليهم
ذات مرة أن يستخدموا أحزمة
األم ـ ــان وق ـ ــررت عـ ــدم الـتـحــرك
ب ــالـ ـسـ ـي ــارة إال إذا اس ـت ـج ــاب ــوا
لطلبها ،جــاءهــا ال ــرد المفاجئ
من أطفالها:

يــا مــامــا أن ــت ال تلتزمين بربط
حزام األمان فكيف تطلبين منا
ذلك؟!
كان هذا الموقف درسا ً حاسما ً
حتى صرت أفكر ألف مرة قبل
أن أوجـ ــه ب ــاالل ـت ــزام ب ــأي شــيء
وأحـ ـ ـ ــرص أن أ ك ـ ـ ــون م ـل ـتــزمــة
ب ــه .وهـ ــذا ال ـم ـثــال ي ـســري على
أمـ ــور ك ـث ـيــرة ،بـمــا فـيـهــا عــاداتـنــا
الغذائية وفترات جلوسنا أمام
التلفاز أو أثناء تصفح اإلنترنت
مــن على شــاشــات الـهــواتــف أو
الحواسيب .فكيف نطلب من
أطفالنا تغيير عاداتهم الضارة
ونحن نمارسها أمامهم كل يوم!
إن ســامــة أطـفــالـنــا أمــانــة بين
أيدينا ،وال يكفي أن نوجه لهم
التعليمات الصارمة والنصائح
بينما نحن ال نمثل لهم القدوة

والنموذج الذي يشجعهم على
االقتداء وااللـتــزام .وقد ال يدرك
األهــل أهمية هــذا الموضوع أو
يـعـتـقــدون أن للكبار ال ـحــق في
التمسك ب ـعــادات وسلوكيات
ض ـ ــارة ت ـص ـلــح ل ـهــم وال تصلح
لـلـصـغــار ،وهـ ــذا خـطــأ ال بــد من
تصحيحه!
فلو تأملنا على سبيل المثال
مـ ـ ــدى ت ــأثـ ـي ــر ع ـ ـ ــادة ال ـتــدخ ـيــن
ع ـ ـلـى األط ـ ـفـ ــال ألدرك ـ ـنـ ــا حـجــم
الـضــرر النفسي ال ــذي يتسبب
فيه المدخنون ألطفالهم ،كما
أن ـهــم ب ـهــذا الـسـلــوك يخسرون
مصداقيتهم في المستقبل إذا
ما فكروا في توعية أطفالهم ضد
مضار التدخين.
ال ننسى كذلك أهمية القدوة في
عملية التربية والتنشئة الدينية

واالجتماعية كما يجسدها تراثنا
اإلس ــام ــي ال ـم ـ ـلـيء بالنصوص
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرشـ ــدنـ ــا إلـ ـ ــى األس ـ ـ ــوة
الـحـسـنــة ،ول ــو لــم يـكــن للقدوة
ه ــذا الـتــأثـيــر ال ـتــر بــوي والقيمة
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة لـ ـم ــا حـ ـثـ ـن ــا ع ـل ـي ـهــا
الدين ،سواء باالقتداء بالنماذج
ال ـم ـشــرفــة أو بــاالج ـت ـهــاد ـفـي أن
نكون نحن قدوة لغيرنا.
أخ ـي ــرا ً علينا كــأم ـهــات وآبـ ــاء أال
ن ـن ـس ــى أن ه ــوي ـت ـن ــا الــوط ـن ـيــة
وعــاداتـنــا وتقاليدنا األصيلة في
دولــة اإلم ــارات تشكلت بفضل
أجدادنا وآبائنا وشيوخنا الذين
مثلوا قــدوة حسنة لمجتمعنا،
ألن ـفـي الـ ـق ــدوة تــر ب ـيــة سليمة
تصنع األجيال الواعية وتحقق
الـ ـس ــام ــة ألطــف ــالــن ــا اآلن و ـفـي
المستقبل.
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همسات ونبضات

بلسم لتعزيز الصحة

اإلدماج

أم االستبعاد االجتماعي
بقلم :د.بسام درويش

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

يختلف الشعور بالوحدة من شخص إلى آخر  ،وبغض النظر عن مستوى هذا الشعور  ،ال يجب
إهماله على اإلطالق  ،خصوصا ً في مرحلة الطفولة والشباب  ،ووفقا ً للدراسات فإن المراهقين
اليوم قد يكونوا أ كثر شعورا ً بالوحدة من أي فئة عمرية أخرى  ،حتى كبار السن .ولألسف نقول
الشعور بالوحدة وما يرتبط بها من مشاعر سلبية تتفاقم تدريجيا ً  ،وقد ال تظهر واضحة للعيان
إال بعد فوات األوان  ،ومن هنا نعود لنؤكد على دور األسرة األساسي الذي يعزز هذا الشعور  ،أو
يمنع حدوثه ولو لفترة قصيرة .
يـخـتـلــف ال ـش ـعــور بــالــوحــدة من
شخص إ ـلـى آخــر  ،وبغض النظر
ع ــن م ـس ـتــوى هـ ــذا ال ـش ـعــور  ،ال
ي ـج ــب إهــم ــال ــه عـ ـ ـلـى اإلط ـ ـ ــاق ،
خـ ـص ــوصـ ـا ً ـ ـفـي م ــرح ـل ــة ال ـط ـفــولــة
والــشــب ــاب  ،ووف ــق ــا ً ل ـل ــدراس ــات
فإن المراهقين اليوم قد يكونون
أ كثر شعورا ً بالوحدة من أي فئة
عمرية أخــرى  ،حتى كبار السن.
ولألسف نقول الشعور بالوحدة
وما يرتبط بها من مشاعر سلبية
تـتـفــاقــم تــدريـجـيـا ً  ،وق ــد ال تظهر
واضــح ــة لـلـعـيــان إال ب ـعــد ف ــوات
األوان  ،ومن هنا نعود لنؤكد على
دور األسرة األساسي الذي يعزز
هذا الشعور  ،أو يمنع حدوثه ولو
لفترة قصيرة .
إضافة إلى ذلك  ،يجب أن يكون
هناك دور داعم للمدرسة لتبديد
هــذا الشعور  ،ومما ال شــك فيه
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أن المدرسة واألنشطة المختلفة
التي تتم مــن خاللها يمكنها أن
ت ـســاعــد ـفـي م ـج ــال ال ــوق ــاي ــة من
ال ـش ـعــور بــالــوحــدة  ،و ـفـي مجال
معالحتها أيضا ً .
ومن المهم جدا ً أن تكون خططنا
المتعلقة بــالـشـبــاب مبنية على
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات لـ ـل ــواق ــع ال ـم ـح ـ ـلـي ،
ل ـم ـعــرفــة م ـك ـمــن ال ـخ ـلــل – إن
وجـ ــد _ وبــال ـتــا ـلـي مـعــالـجـتــه مع
الجهات المتخصصة  ،إذ ال يمكن
أن يتم الحل دون تضافر جهود
ج ـم ـيــع الــم ــؤســس ــات ال ـتــر بــويــة
واإلعــام ـيــة والـشـبــابـيــة وغـيــرهــا ،
ألن هــذه المرحلة تتميز بالعديد
مـ ــن الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ـ ـفـي ال ـت ــوق ـع ــات
االجتماعية واألدوار والعالقات،
فـ ــإمـ ــا أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك دمـ ــج
اجتماعي أو استبعاد اجتماعي.
وبـ ـك ــل أس ـ ــف نـ ـق ــول ـ ـفـي بـعــض
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ال ـ ـحـ ــاالت ح ـي ـن ـمــا ي ـشــاهــد شــاب
م ــا أن مـجـمــوعــة م ــن زم ــائ ــه قد
نـ ـش ــروا ص ـ ــورا ً تـتـعـلــق بمناسبة
معينة  ،و هــو لــم يكن قــد دعي
لـهــا  ،سـتـنـتــابــه مـشــاعــر سلبية ،
فــإن لــم يكن محصنا ً بما يملكه
مــن ق ــدرات ومـهــارات شخصية ،
فإن هذا األمر سيساهم في تعزيز
مفهوم « االستبعاد االجتماعي
«  ،وسـيـشـعــر بــالـقـلــق و الـحــزن
وخيبة األم ــل والـغـضــب والغيرة
وقد يساهم هذا األمر في الجريمة
وانعدام األمن.

عـ ــاوة ع ـ ـلـى ذلـ ــك ،ي ـبــدو أن ه ــؤالء
ال ـمــراه ـق ـيــن يـ ــأخـ ــذون االس ـت ـب ـعــاد
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي بـ ـصـ ـع ــوب ــة خـ ــاصـ ــة،
ويحملون االستبعاد على فشلهم
الـشـخـصــي وي ـعــانــون م ــن مشاعر
س ـل ـب ـي ــة أ ك ـ ـثـ ــر حـ ـ ـ ــدة ،و«ال ـ ــوح ـ ــدة
المؤقتة» ستصبح «وحدة مزمنة».

مــا يثير القلق حــول هــذا هــو أن
األبـحــاث تظهر أن هناك عواقب
طـبـيــة ونـفـسـيــة ل ـلــوحــدة ،بـمــا في
ذلك ما يلي :التداعيات العاطفية:
االك ـت ـئــاب وزي ـ ــادة خـطــر االنـتـحــار
 ،اض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـ ـنـ ــوم وع ــواق ــب
ال ـ ـحـ ــرمـ ــان م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــوم :ضـعــف
اإلدراك  ،عدم االنتباه  ،االنتقاص
الـعــاطـفــي  ،ان ـخ ـفــاض اإلنـتــاجـيــة
 ،ع ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـ ـلـى ال ـت ـن ـظ ـيــم
الــذا ـتـي :اإلفــراط في تناول الطعام
العاطفي ،أو اإلفــراط في الشرب،
أو التدخين ،أو المخدرات ،والتي
قــد تكون بمثابة وسيلة لتهدئة
مشاعر العزلة التي ال تطاق.
إضافة الى مشاكل صحية عديدة.
ومـ ــن الـمـفـيــد ه ـنــا أن ن ـقــول إن
ال ــوح ــدة ال تـعـنــي ب ــالــض ــرورة أن
تكون وحيدا .إنه الشعور بالوحدة
حتى ـفـي وجــود اآلخــريــن .الوحدة
هي تجربة فردية متصورة .هناك

شـ ـع ــور ب ــاالنــفــص ــال واالغ ـ ـتـ ــراب
والعزلة .وهي فهم خاطئ للهوية
واالن ـت ـمــاء  .وكـمــا نعلم غــالـبـا ً ما
تـ ـك ــون م ــرح ـل ــة الــم ــراهــق ــة ف ـتــرة
مرهقة ومربكة في الحياة  ،وغالبا
ما تكون مليئة بالدراما والخسارة
أو الـتـغـيــرات ـفـي ال ـعــاقــات .كما
أن الـشـبــاب لــم ي ـطــوروا مـهــارات
التكيف لــدى البالغين للتعامل
مـ ــع ال ــمـــواقـــف ال ـص ـع ـب ــة ،مـثــل
التسامح مع مشاعر العزلة .ولم
تتطور أدمغتهم بشكل كامل بما
يكفي لتخفيف قــوة مشاعرهم
 فـ ـه ــم ال ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون ح ـتــىاآلن اسـتـخــدام قــدراتـهــم العالية
والـعـقــانـيــة لتنظيم مشاعرهم
وردود أفعالهم ودوافعهم.
وم ـ ــن أه ـ ـ ــم الـ ـنـ ـص ــائ ــح ـ ـفـي ه ــذا
ال ـ ـم ـ ـجـ ــال  ،ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـف ـع ــال
مــع أفـ ــراد األسـ ــرة مـنــذ الـصـغــر ،
واالن ـض ـمــام لــأع ـمــال الـخـيــريــة ،
والتطوعية  ،ومما ال شك فيه أن

هذا األمر ال يساعد في الخروج من
العزلة االجتماعية  ،بل الشعور
باالمتنان للتواصل مع اآلخرين
ه ــو بـحــد ذاتـــه مــا يـكـســر كــل ما
يتعلق بالشعور بالوحدة .

ومن المفيد أن نشجع في البيت
والمدرسة على مشاركة القصص
والـ ـتـ ـج ــارب  ،ل ـت ـعــزيــز الـتـعــاطــف
المجتمعي  ،ال ـتــي تـحـســن من
احترام الذات.
وم ـ ـمـ ــا ال شـ ــك فـ ـي ــه أن فـهـمـنــا
ل ـل ــوح ــدة واألس ـ ـبـ ــاب وال ـع ــوام ــل
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـه ــا سـ ـيـ ـس ــاع ــد ـفـي
حـ ــل ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة  ،وتـجـنــب
الـصــراعــات العاطفية والمشاعر
السلبية المرتبطة بها  ،والخروج
من نفق الــوحــدة يستغرق األمر
فيه بعض الجهد للتغلب على
مشاعر العزلة المؤلمة .ولكن مع
الجهد الشخصي ودعــم اآلخرين
يمكن تجاوزها .
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تراث اإلمارات

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

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

فواغي:
جمع فاغية وهي الرائحة الطيبة أوالزهرة ذات الرائحة الطيبة ،وأفغى النبات إذا خرجت فاغيته
أي رائحتــه الطيبــة ،وقيــل هــي رائحــة زهــر شــجر الحنــاء التــي يســميها البعــض اليوم تمــر حنة.
و ـفـي الحديــث كان رســول هللا ص ـلـى هللا عليــه وســلم تعجبــه الفاغيــة ،والفاغيــة كذلك أحســن
الرياحين وأطيبها .
ولعل العرب سمت بهذا االسم تفاؤال ً بان تكون صاحبته ذات سيرة عطرة بين الناس.

ميثاء:
من الفعل ماث الملح في الماء إذا أذابه .والميثاء األرض اللينة واألرض السهلة والجمع مِ يث،
قال امرؤ القيس :
وتحسب سلمى ال تزال ترى طال ً

من الوحش أو بيضا ً بميثا َء مِ حالل

والميثاء هي التلعة العظيمة وهي ما ارتفع من األرض .وربما سمت العرب بهذا االسم تفاؤال ً
بــأن تكــون صاحبتــه ع ـلـى جانــب كبير من لين الجانب والتســامح أو أن تكــون ذات منزلة كبيرة
في قومها.
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عفراء:
العفراء من األرض هي البيضاء التي لم يطأها أحد وجمعها ُع ْفر ،وع ُفر فهو أعفر وهي عفراء
صــار لونــه كلــون وجــه األرض ،والعفــراء مــن الشــهر القمــري هــي الليلــة الثالثة عشــرة ،ســميت
َ
بياضــه حمــرة ،وشــاة عفراء
بذلــك لبياضهــا ،واألعفــر مــن الظبــاء ومؤنثــه عفــراء هــو الــذي تعلــو
خالصة البياض .وفي الحديث الشريف” يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء” أي بيضاء.
ولعل العرب سمت بهذا االسم لبياض بشرة صاحبته.

ّط ّناف:
مــن الفعــل ط َنــف ،وط ّنــف الجــدار
جعــل فوقــه شــوكا وعيدان ـا ً ليصعــب
تســلقه ،وطنف األمر فعله فهو مطنِّف
وطنُاف،والطنــف الســقيفه التــي تبنــى
فــوق بــاب الــدار للوقايــه مــن المطــر
وكذلــك مــا اشــرف خارج ـا ً مــن البنــاء،
وطنف الجبل ما برز منه .
ولعل العرب ســمت بهذا االســم تفاؤال ً
بــأن يكــون صاحبــه ذا عزيمــة ومضــاء
فيما يقوم به من عمل.
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إكسبو 2020
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة

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

هو معرض من معارض إ كسبو الــدو ـلـي ،تستضيفه إمــارة د ـبـي جاء

ذلــك مــن خــال انعقاد جمعيته العامة ـفـي بــاريــس يــوم  27نوفمبر

 ،2013حيث أعلن فوز مدينة دبي بحق استضافة إ كسبو .2020
اخـتــارت دولــة اإلم ــارات العربية
المتحدة شعار «تواصل العقول
 ..وص ـن ــع الـمـسـتـقـبــل» ع ـنــوانًــا
ل ـح ـم ـل ــة اسـ ـتـ ـض ــاف ــة “مـ ـع ــرض
ا كسبو الدولي  ”2020في دبي
يقام معارض ا كسبو الدولية كل
خمس س ـنــوات وتستمر لفترة
أقصاها  6أشهر حيث تستقطب
ماليين ال ــزوار .على مــدى تاريخ
تنظيم معارض ا كسبو الدولية،
ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة األو ـلـ ـ ــى الـ ـت ــي يـتــم
استضافتها ـفـي منطقة الشرق
األوسـ ــط و أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا و ج ـ ـنـ ــوب
شرق آسيا.
تحظى دولـ ــة اإلمـ ــارات العربية
المتحدة بالقدرات اللوجستية
الكافية الستضافة هــذا الحدث
ال ـ ــدولـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـم ـك ــن لـثـلـثــي
سكان العالم الــوصــول إ ـلـى دبي
خــال مــدة ال تتجاوز  8ساعات
بــالـطــائــرة ،مــع الـعـلــم أن اإلم ــارة
استضافت نحو  9ماليين زائــر
خالل العام الماضي وحــده .كما
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سيتجاوز عــدد الغرف الفندقية
 80أل ــف غــرفــة سـتـكــون جــاهــزة
ل ـت ـقــديــم أفـ ـض ــل س ـب ــل ال ــراح ــة
ل ـ ـل ـ ـنـ ــزالء خ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة انـ ـعـ ـق ــاد
الـمـعــرض ،فـضـا ً عــن مــا تتيحه
اإلمـ ـ ــارة م ــن إم ـكــان ـيــة ال ـتــواصــل
مـنـقـطـعــة ال ـن ـظ ـيــر ،وال ـخ ــدم ــات
الـلــوجـسـتـيــة رفـيـعــة الـمـسـتــوى،
وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ذات ال ـط ــراز
العالمي ،والتي ُتع ُّد في مجملها
األس ـ ــاس ال ــراس ــخ الـ ــذي يــرتـكــز
عليه ملف االستضافة.

مفهوم المعرض

ت ـت ـم ـتــع د ـبــي ب ـت ــاري ــخ ح ــاف ــل في
مجال التواصل واألفكار الرائدة
الجديدة ،وهــو ما ستكرسه من
خ ــال م ـعــرض “إ ك ـس ـبــو الــدو ـلـي
 ”2020ـفـي د ـبـي ،وال ـ ــذي تشير
التوقعات إلى استقطابه نحو 25
مليون زائــر يتوافد  70%منهم
مــن خـ ــارج ال ــدول ــة ،مـمــا يجعله
الـحــدث األكـثــر عالم ًيا ـفـي تاريخ
معارض «إ كسبو».

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 77أكتوبر 2021

يـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض مـ ـنـ ـص ــة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ت ـت ـي ــح لـلـمـجـتـمــع
معا الكتشاف
العالمي التعاون ً
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة وال ـ ــرائ ـ ــدة
للمواضيع الفرعية الثالثة التي
ت ــم ت ـحــديــدهــا ك ـعــوامــل رئـيـســة
للتنمية العالمية:

االستدامة

م ـصــادر دائ ـمــة للطاقة والـمـيــاه:
ـفـي ع ــال ــم الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ت ـت ـســارع
فيه خطى النمو ،تتزايد أهمية
االبـ ـتـ ـك ــارات ال ـم ـم ـيــزة ـفـي مـجــال
إنتاج وتزويد واستهالك مصادر
الطاقة والمياه النظيفة.
وت ـت ـل ـخــص األهـ ـ ــداف الــرئـيـسـيــة
ل ـل ــدول الـمـتـقــدمــة وال ـنــام ـيــة في
تـحـسـيــن ف ــرص ال ـح ـصــول على
هذه المصادر الطبيعية الثمينة،
وذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـبـ ــر ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع أس ــالـ ـي ــب
ال ـت ــرش ـي ــد ال ـم ـس ــؤول ــة واإلدارة
الـسـلـيـمــة وال ـفــاع ـلــة ،ف ـض ـا ً عن
اعتماد ثقافة االستدامة.

التنقل

أنظمة جديدة للنقل والخدمات
اللوجستية :تعتبر أنظمة النقل
والخدمات اللوجستية المتطورة
شريان الحياة الذي يربط الناس
وال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات ـفـي جميع
أنحاء العالم؛ وهي تتمتع بتأثير
كبير على المدن ،وأنماط السفر
وأساليب شحن السلع ،ومدى
ف ـعــال ـيــة إ ي ـ ـصـ ــال ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنسانية]7[.
و ـفـي الــوقــت الـ ــذي تــواصــل فيه
األسواق العالمية مسيرة نموها
وتـفــاعـلـهــا ،ت ـبــدو ال ـحــاجــة ملحة
إلى مصادر جديدة لالبتكار بغية
إيجاد حلول أ كثر تكامالً.

الفرص

س ـب ــل جـــديـــدة ل ـت ـح ـق ـيــق الـنـمــو
االق ـت ـص ــادي :ـفـي أع ـق ــاب األزم ــة
المالية العالمية ،ومــع انضمام
الـمــزيــد مــن الـــدول الـنــاشـئــة إ ـلـى
االقتصاد العالمي ،تبدو الحاجة
ملح ًة إلى نماذج عالمية جديدة
لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
المستدامة واالس ـت ـقــرار المالي.
سـ ـيـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـع ـ ــرض “إ كـ ـسـ ـب ــو
ال ــدو ـلـي  ”2020ـفـي د ـبـي مـنـصــة
مميزة لتكريس نـمــاذج جديدة
ل ـ ـتـ ــدفـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدرات الــم ــالــي ــة
والـفـكــريــة الكفيلة بتعزيز روح
ري ـ ــادة األعـ ـم ــال واالبـ ـتـ ـك ــار .كما

س ـي ــرك ــز ع ـ ـلـى ا كـ ـتـ ـش ــاف سـبــل
ال ـ ـتـ ــرابـ ــط وتـ ـح ــدي ــد الـ ـش ــرا ك ــات
المحتملة ،مما ي ــؤدي ـفـي نهاية
الـ ـمـ ـط ــاف إ ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج إرث مــن
االبتكارات الجديدة.

موقع المعرض

س ـي ـقــام “مـ ـع ــرض إ ك ـس ـبــو د ـبـي
الـ ــدو ـلــي  ”2020ع ـ ـلـى مـســاحــة
 438هـ ـكـ ـت ــار ـفــي “م ـ ــرك ـ ــز دبــي
التجاري  -جبل علي» في الطرف
الجنوبي الغربي إلمارة دبي.
يتميز مكان المعرض بموقعه
االستراتيجي على مسافة واحدة
بــي ــن م ــديــنــت ــي أب ــوظــب ــي ود ـبـي،
وقـ ــر بـ ــه م ــن مـ ـط ــار آل م ـك ـتــوم
ال ــدو ـلـي الـ ـج ــدي ــد ،ومـ ـيـ ـن ــاء جبل
علي الذي ُيع ُّد ثالث أ كثر الموانئ
ـاطــا ـفـي ال ـعــالــم .كـمــا يتمتع
ن ـشـ ً
موقع المعرض بمزايا لوجستية
واض ـ ـحـ ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـعــارض ـيــن
الذين سيقومون بجلب المواد
وبناء األجنحة ،أو بالنسبة للزوار
من حيث سهولة معرفة الموقع
والوصول إليه.
ت ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار وتـ ـصـ ـمـ ـي ــم م ــوق ــع
مــع ــرض «إ ك ـس ـب ــو د ـبــي ال ــدو ـلـي
 »2020ل ـي ـض ـمــن أ كـ ـب ــر ف ــائ ــدة
عملية ممكنة للزوار والمشاركين
في الحدث .وسيقام المعرض في
«دبي العالمية» (Dubai World
 ،)Centralوهي منطقة حرة تقع

ـفـي قـلــب أح ــدث مــرا كــز األعـمــال
ـفـي د ـبـي .ويبعد الـمــوقــع مسافة
م ـت ـس ــاوي ــة مـ ــن أ كـ ـب ــر م ـطــاريــن
ـفـي اإلم ـ ــارات الـعــر بـيــة الـمـتـحــدة،
وبالقرب من ميناء جبل علي ،ما
يساهم بشكل كبير ـفـي سهولة
الــوصــول والـعـمـلـيــات .وسيقوم
المعرض الدولي للمرة األولى منذ
قيامه بترجمة شـعــاراتــه وقيمه
إ ـلـى واقـ ــع م ـل ـمــوس ،مــا يساهم
ـ ـفـي إح ـ ـيـ ــاء ال ــرس ــال ــة الـتـثـقـيـفـيــة
ل ــم ــعـــرض «إ كـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــو» .و ُت ـ ـع ـ ـ ُّد
«قــاعــات ومـخـتـبــرات االب ـت ـكــار»،
ب ــاإلض ــاف ــة إ ـلــى «ال ــوص ــل بـ ــازا»،
م ــن أبـ ــرز الـمـعــالــم ال ـتــي طــورهــا
«إ ك ـس ـبــو د ـبــي ال ــدولــي »2020
ـ ـفـي هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـجـ ــال .وس ـي ـض ـمــن
الشكل الدائري لخريطة الموقع
وال ـ ـتـ ــوزيـ ــع ال ـم ـن ـس ــق ل ـق ــاع ــات
وأجـ ـنـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــرض ح ـ ــول مــركــز
الـ ـم ــوق ــع ،والـ ـ ــذي ت ــم تصميمه
بوحي من شكل السوق التراثي
ال ـ ـعـ ــر ـبــي ،رؤي ـ ـ ـ ـ ًة ج ـل ـي ــة لـجـمـيــع
قاعات الـعــرض .ويحتل مفهوم
االسـ ـت ــدام ــة ص ـ ــدارة األولـ ــويـ ــات،
حـيــث وض ـعــت أهـ ــداف طموحة
لـتـطـبـيـقــاتــه ،ت ـش ـمــل تــول ـيــد 50
بالمئة من الطاقة التي يحتاجها
المعرض في الموقع نفسه ومن
مصادر قابلة للتجديد وبطريقة ال
ينتج عنها أي انبعاثات للكربون.
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من أقوال صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
1
2
3
4

إذا ك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ــو
االقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــة.
ال م ـ ـكـ ــان ل ـك ـل ـمــة م ـس ـت ـح ـيــل ـ ـفـي قـ ــامـ ــوس ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،ومـ ـهـ ـم ــا كـ ــانـ ــت الــصــع ــوب ــات
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ـ ـ ـ ــإن اإلي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان والـ ـ ـع ـ ــزيـ ـ ـم ـ ــة واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا.
إن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ع ـ ـ ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــادة وإدامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــو واالزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ي ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــان
االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر اق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ـ ـ ــة وبـ ـ ـ ـ ـ ــأسـ ـ ـ ـ ـ ــرع مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن.
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ـيـ ـس ــت سـ ـلـ ـط ــة ع ـ ـ ـلــى الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ،ول ــك ــن ــهـــا سـ ـلـ ـط ــة ل ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاس؛
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن مـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــاس ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ه ـ ـ ــو رض ـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن مـ ـعـ ـه ــا.
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الــوظ ـي ـفــة ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـي ـســت ف ـقــط ب ــابً ــا ل ـ ـلـ ــرزق ،إنــم ــا ق ـبــل ذلـ ــك بـ ــاب ل ــإنـ ـت ــاج ،ودوائ ـ ــر
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـي ـس ــت مـ ـك ــات ــب لـ ـل ــروتـ ـي ــن وال ـ ـتـ ــوا كـ ــل وال ـ ـت ـ ـكـ ــاسـ ــل ،بـ ــل م ــيـــاديـــن لـ ــإبـ ــداع.
نـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد أن ن ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدة اع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــل ،ت ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــىء،
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ــب ..ال ت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــل ،ال تـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــىء ،ال ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــب.
نحن كقادة مهمتنا هي تحقيق الصالح العام وإسعاد الناس ،وال يمكن إنجاز هذه المهمة من
دون مشاركة الـنــاس ،لذلك نعطي األولــويــة للتنمية البشرية ،وهــي محور رئيسي في رؤيتنا.
أه ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــا ـفـ ــي االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ه ـ ـ ــو ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـفـ ــذ ـفـ ــي وق ـ ـت ـ ـهـ ــا،
و ـ ـف ـ ـ ــي عـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات ،فـ ـ ـ ـ ــإن األفـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــار لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت ح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ًرا عـ ـ ـلـ ــى أحـ ـ ـ ــد.
علينا إيقاف نزيف األدمغة العربية إلى الغرب ،ويتم تقديرهم في أوطانهم.
جميعا ،عليهم أن يـبــادروا ،فالمبادرة سحر
معا أو يخسروا
ً
على العرب أن يعملوا ً
وعبقرية وقــوة ،ال اآللــة وال الـمــال ،بل اإلنـســان هو الــذي يصنع النجاح والمستقبل.
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حتت و�سم

تغريـدات من تـويتـر
#علمتني_الحياة #محمد_بن_راشد

أن ال تشغلني الحياة بمعاركها الجانبية عن معركتنا الكبرى الحقيقية … معركة
البناء والتنمية  ..بناء الوطن معركة  ..بناء اإلنسان ملحمة  ..بناء حياة ألجيال
جديدة هو أ كبر وأعظم وأنبل هدف لحياتنا  ..وما سوى ذلك تفاهات تشغلنا
عن معركتنا الحقيقية ..

إذا جاءك المحتاج فأعنه … وإذا جاءك المظلوم فانصره ..وإذا جاءك صاحب
الفكرة فــادعـمــه..وإذا جــاءك العالم فأنصت له ..وإذا جــاءك الشاب فافتح له
طريقا ً نحو مستقبله  ..نحن ال ننمو كأفراد متفرقين ..نحن ننمو كشعب يسند
بعضه بعضا ..نحن نتفوق كأمة واحدة ..ونتقدم كدولة متحدة.

أن الهدف الحقيقي من التعليم والثقافة والمعرفة هو بناء شخصية إنسانية..
شخصية ال تفرق بين إنسان وآخر بناء على عرق أو دين أو مذهب..شخصية ال
تظلم أخاها اإلنسان وال تؤذيه ..شخصية تقترب من آالم البشر لتخفف عنهم ..
شخصية همها أن تبقى على قيد اإلنسانية ال على قيد الحياة.

أن الدول تشيب إذا فقدت حماستها  ..وتهرم إذا فقدت دافعيتها  ...وتشيخ
إذا فقدت روح القتال  ..حتى وإن زاد شبابها  ..العقول التي تملؤها شعلة
التنافس ال تشيب أبدا ً ..

أهمية الكلمة..شرف الرجل في كلمته..دين اإلنسان في كلمة..بداية الخلق كانت

بكلمة..أبواب السماء تفتح بكلمات..أقفال القلوب تكسر بكلمات..العقول ترقى
بالكلمة الجميلة..النفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة..كلماتنا تمثل أخالقنا
وقيمنا ومروءتنا..كلماتنا تمثل أوطاننا..لنشرف أوطاننا
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ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﺮوض
إﻛﺴﺒﻮ 2020

ً
ً
ُ
إﺑﺪاﻋﻴﺎ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ُﺗﺨﻄﻂ
إﻃﺎرا
ﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺳﺘ
اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻌﺮوﺿﻬﺎ .وﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻫﻲ:

ُ
اﻟﻔﺮص
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﺮص

اﻟﺘﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻜﻮﻛﺐ ُ
اﻟﻤﺴﺘﺪام

دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
إرث دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 77أكتوبر 2021

55

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث يهنئون
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتعينه نائبا ً لرئيس
مجلس الوزراء  -وزيرا ً للمالية

