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ً
عاما..
أربعة عشر
من التمكين اإلنساني والمجتمعي
مر أربعة عشــر عاماً اليوم من عمر مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعي ،أربعة
هــا قد ّ
عشــر عاماً من العطاء المســتمر واإلسهام الفاعل في بناء اإلنسان وتعزيز المجتمع ،ورفع

مستويات التآزر والتعاضد بين أفراده ،نجحت فيها هذه المؤسسة بتطوير استراتيجيتها
الفريــدة ،والقائمــة علــى حلــول مجتمعية متكاملــة مكّنت من االرتقاء بحيــاة اآلالف من
المنتسبين إليها ،ودعم أسرهم بشتى صور المساندة ،مجسد ًة بذلك أسمى صور التآلف

االجتماعي ،وأكثرها فاعليةً وتأثيراً في حياة تلك الشريحة المجتمعية الغالية.

وال عجــب أن نجحــت المؤسســة فــي أداء مهمتهــا تلــك ،فقــد استرشــدت بالــرؤى
والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،حاكم
إمــارة الشــارقة حفظه الله – والرامية إلى بناء اإلنســان وتمكينــه بصفته حجر الزاوية في
النهضــة االقتصاديــة واالجتماعية التي تشــهدها اإلمارة ،فعمدت منذ تأسيســها في عام
2002؛ إلى ترســيخ رســالتها اإلنســانية ،وتعزيز أدوارها الوطنيــة والمجتمعية عبر ابتكار
وتطويــر أســلوب معالجــة غير مســبوق يقوم علــى منظومــة متنوعة ومتكاملــة من أوجه
الرعاية والمتابعة لشــؤون منتســبيها في اإلمارة ،فاحتضنتهم باهتمام منذ حداثة سنهم،
واســتجابت لمختلف احتياجاتهم ،وواكبتهم في جوانب حياتهم كلها ،ال ســيما الصحية

والنفســية ،ورافقتهــم بحــرص عبــر مراحل نشــأتهم المختلفة وصــوالً إلى تأهيلهــم علمياً

وأكاديمياً ومهنياً حتى يصبحوا قادرين على المضي قدماً في حياتهم ،مساهمين فاعلين
في مجتمعاتهم وأوطانهم وأسرهم.
وبهــذا المســتوى مــن الخبــرات واإلنجــازات النوعيــة ،والثقة بدعــم القيــادة والمجتمع

ٍ
ٍ
بثبات في
ألهدافهــا وبرامجها؛ تســتهل المؤسســة عام 2016
بمعنويــات عالية ،ماضيــةً

أداء أدوارهــا اإلنســانية والوطنية الرئيســة ،عــاو ًة على أدوارها الموازية مــن قبل المهام
التوعويــة والتثقيفيــة للمجتمــع ،والعمــل علــى توظيــف المزيــد مــن القــدرات وحشــد

كافل  :كن معنا  ..من أجل رعاية ذات جودة عالية
Kafel : Be with us .. For high quality care

الطاقات لتحقيق غاياتها النبيلة ،إيماناً منها بأن تمكين اإلنسان الفرد هو الطريق األسلم
نحو تمكين المجتمع بأسره.

جميلة بنت محمد القاسمي
مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية

كلمة
مضيئة

ٍ
مقبــول فــي بعضهــا ال
زواج األرامــل غيــر

حـــوار

هل المرأة هي

تخوف
ســيما المحافظــة منها ،ناهيــك عن ّ
األمهــات مــن اإلقــدام على هــذه الخطوة،
ٍ
خشــيةً على أبنائهن من وجود ٍ
جديد
رجل

الضحية أم األبناء؟

في حياتهم.

تطــرح «تمكيــن» هــذه اإلشــكالية علــى

متخصصيــن تربويين في الصحة النفســية،
وعلــم االجتمــاع ،والفقــه اإلســامي،

لإلحاطــة بمختلــف الجوانــب فــي هــذه
ٍ
برجل
القضيــة ،فمتى يحق لألرملــة الزواج
ثــانٍ ؟ ومــا أثر ذلك على األبنــاء؟ وهل لعمر
األبنــاء عالقــة بمثــل هــذا القــرار؟ وما هي

وجهة نظر الدين اإلســامي بزواج األرامل؟

زواج األرامل
بين رفض
المجتمع وضرورة
الواقع

تقول غادة المجركش االستشــارية األسرية

والمدربــة فــي التنميــة البشــرية« :إن

أمر
زواج األرامــل مثلــه مثل أي زواج آخر؛ ٌ
مشــرو ٌع وفيه الخير ،لكــن المهم في األمر
هــو هــدف األرملــة وتوقعاتهــا مــن الزواج،
فــإن كان هدفهــا تكويــن أســرة جديــدة
عليهــا أن تبحــث عن الشــخص المناســب
يتعين عليها
ليشاركها الهدف نفســه ،كما ّ

أن عالقة األ
م اإليجابية مع أبنائها
تسهل دخول الزو
ج
ال
ج
دي
د
إل
ى
ا
أل
س
رة

أيضــاً أن تأخــذ وقتــاً كافيــاً للتفاهــم مــع
أبنائهــا والتحضير للمرحلة القادمة».

وتشــير إلــى أن عالقــة األم اإليجابيــة مــع

أبنائهــا تســهل دخول الزوج الجديد إلى األســرة ،الفتةً إلى أن الهدف

مســاعدتهم وليس التعايش معهم وحسب».

وتبيــن حاجتها للحمايــة والرعاية
المــرأة أن تتحــدث فيــه مــع زوجهاّ ،

خاصــة إذا مــا كانت في مقتبل العمر ،ولديها أطفال بحاجة إلى رعاية

وتبيــن المجركش« :إن األطفال لديهم قــدرة على التأقلم مع الظروف

مصلحــة أبنائهــا في اختيار الزوج الذي يرفق بهم ويتحمل مســؤوليته

نفســية الطفــل يتيمــاً كان أو غير يتيم ،فليســت المســميات هي التي

فــي حياتهــم ،وينبغــي أيضاً علــى األبناء الراشــدين أن يراعــوا بدورهم

مــن الــزواج يجب أن يكون واضحاً بين األرملــة والزوج الجديد ،وعلى

والمساندة المادية والمعنوية.

تواجه األسر العربية في مجتمعاتنا الكثير من التحديات تجاه تربية األبناء ،وتنشئتهم في بيئة صحية تكفل
لهم العيش بأمان وصحة نفسيه وجسدية سليمة ،إذ تبدو متغيرات الحياة قاسية في الكثير من األحيان،
وتتعرض األسر معها إلى الكثير من الصعاب التي تضعف بنيانها ،وتجعل األبناء عرضة لمخاطر االنحراف،
واإلهمال ،وترك الدراسة وغيرها الكثير من مشكالت األجيال الناشئة.

و يبــرز فقــدان رب العائلة ومعيلها كإحدى أبــرز تلك الصعاب التي قد

لذلــك تقــع المصاعــب كلهــا علــى كاهــل األمهــات ،فال تعــود األم هي

عرضــة للكثيــر من مخاطــر المجتمع ،ويزداد األمر صعوبــةً حين يكون

ٍ
برجــل جديد،
منهن إلى الــزواج
ات
يحافــظ علــى أبنائــه ،فتلجــأ كثيــر ٌ
ّ

تواجههــا األســرة ،فمــا أن تترمل األمهــات حتى تصبح األســرة بأكملها

والموجه الــذي يقود
األبنــاء صغــاراً ،فــي أشــد حاجتهــم إلــى المرشــد
ّ

مسيرة حياتهم ،ويســاعدهم على التمتع بطفولتهم.
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المربيــة وربــة البيــت وحســب ،وإنمــا هــي المعيــل والمرشــد الــذي
مشــاق الحيــاة وتربيــة األبنــاء ،إال أن هذه
لعلــه يعينهــن علــى تحمــل
ّ

الخطــوة تواجــه الكثير من األســئلة فــي مجتمعاتنــا العربية ،إذ ما زال

أن لألرامــل واأليتــام ظــرف خــاص ومختلــف ،ودور الــزوج الجديــد
ويرى المستشار التربوي أحمد عبدالصبور «إن زواج األرملة حق لها،

فــي ظل أســرة طبيعيــة ،فلها أن تتــزوج لتكمل حياتها ،علــى أن تراعي

الجديــدة علــى أن تخلــو -قــدر اإلمــكان -مــن الصخــب والضغــط على

نحوهــم ،و يمتلــك القــدرة علــى التعامــل معهــم ،ليحــل محــل األب

تضــع الطفل في خانة الضعف أو العوز».

والدتهم ،وأن يحســنوا إليها إذا رغبت في الزواج من جديد».

وتؤكــد أنــه فــي مثل هــذه الظروف يأتــي دور اإلعالم ومراكــز التأهيل

األم أن عمليــة التهيئــة والتمهيــد تعتمــد
ويوضــح «ال ّ
بــد أن تــدرك ّ

للتعامل السليم مع األطفال ،بحيث يستطيع الضيف الجديد  -الزوج

األم ،فمــن الطبيعــي أن يشــعر األبناء باختالل األمان فــي هذه الحالة،

فــي نشــر الوعــي عنــد األرامــل ،وتأهيلهن مع مــن يختــارون من أزواج

بشــكل عام على عــدد األطفال وأعمارهم ،والظــروف التي تعيش فيها

ٍ
بمكانة عند األبناء ،والتودد إليهم وكســب قلوبهم».
 -الظفــر

لــذا علــى األم أن تكــون حريصــةً ودقيقــةً  ،وأن تفكّــر مليــاً قبــل اتخاذ

وتعتبــر المجركــش أن المطلــوب مــن مراكــز الرعايــة أو حتــى وســائل
اإلعــام هو عــدم التركيز علــى كلمتــي «األرملة» و»اليتيــم» ،ألنهما

تتــركان أثــراً غيــر محفــز علــى االندمــاج فــي البيئــة بشــكل طبيعــي،

وتســهمان بشــكل أو بآخــر فــي تشــكيل نظــرة لــدى المجتمــع؛ ذلــك

هــذا القرار ،وأن تــدرس مصير أبنائها ووضعهم بعد زواجها ،وأن تتفق

معهــم علــى ذلك ،إذ يجــدر بها أن تجلس معهم وتعــرض عليهم األمر،
وتطلــب منهــم إبــداء الرأي ،مــع التأكيد علــى حبها لهم وأنها ســتظل

حريصةً على سعادتهم».
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حـــوار

ويكشــف صابــر اآللية التــي يمكن لألرملة أن تتبعهــا للوصول إلى ٍ
زواج

والســعي هنا
كالمجاهد في ســبيل الله ،أو القائم الليل الصائم النهار»
ُ

ٍ
بســيطة األســباب التــي دفعتها إلى التفكيــر بالزواج ،كعــدم وجود من

ويكشف ما ورد عن الصحابة والسلف الصالح في تعاملهم مع األرامل،

ٍ
وبعبارات
ثــانٍ موفــق ،فيقول« :يمكن لألرملة أن تشــرح للطفل بهــدوء

ينفــق عليهــا ،وأن تؤكــد له أن ذلك ال يعني فــي كل األحوال تخلّيها عنه
بــل إنهــا ســتعمل جاهــد ًة علــى توفير ســبل الســعادة له ،وعلــى األم أن

تــدرك أنها مهما حاولــت إقناع الطفل بفكرة زواجها ،ولو اســتغرق ذلك
أياماً وشــهوراً ،ومهما اتبعت من أساليب مختلفة واستعانت بأشخاص

السعي في اإلنفاق وسد الحاجة ،فهذا فضله كبير».
يشمل
َ

بشــدة حاجتهن ،ومن ذلك إعفافهن بالزواج ،متأســين برسول الله صلى

اللــه عليه وســلم الذي كانت عنايته بهــن كبيرة ،حيث كان زواجه لكل
نســائه مــن األرامل ،ولم يتــزوج بكرة غير أم المؤمنين الســيدة عائشــة

آخرين لهذه الغاية؛ فإن الطفل لن يعلن عن موافقته على فكرة زواجها،

مســتمعةً جيد ًة لطفلها ،وأن تكــون حريصةً على معرفة رأيه وانطباعاته

أحــرص علــى زوجهــا من البكر؛ ألنهــا قد تعلمت كيف يكــون حالها مع

وردود أفعاله على فكرة الزواج».

األيم تكون
إلــى أوالده ويكفلهــم ويربيهم ،وهكذا كان الســلف ،والمرأة ّ

الرجل ،وما ينبغي له من حســن التبعل والعشــرة ،الســيما وقد تجرعت

ويبيــن الدكتــور أحمد بن عبــد العزيز كبير المفتين في دائرة الشــؤون

ألــم الوحــدة والترمل ،ناهيــك عن أنها قد تكون معيلــة ،فيكفلها زوجها

ٍ
برجــل ثــانٍ  ،فيقــول« :األرملــة هــي التي مات
األرملــة ،وحكــم زواجهــا

صلــى اللــه عليــه وســلم« :أنــا وكافــل اليتيــم في الجنــة هكذا» وأشــار

اإلســامية والعمــل الخيــري في دبــي ،موقف الشــريعة اإلســامية من
زوجهــا أو طلقها ،ســواء كانــت غنية أو فقيرة ،وقيل يختص هذا االســم
بالفقيــرة ،وأيــاً مــا كانــت غنيةً بالمــال أو فقيــر ًة فيه ،فهي فقيــرة لزوج

يســترها وتعيش في كنفه كإنســانة لها رغباتها وحاجتها إلى زوج يقوم
بالواجــب الشــرعي واالجتماعي ،فكمــا أن الرجل ال يســتغني عن المرأة

فكــذا المــرأة ،بــل هي أشــد حاجــة إليه منــه إليهــا ،ولذلك فإن الشــرع
الحكيــم أولى األرامل عنايةً خاصة ،وحــث على االعتناء بهن ،فقد روى

البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــي هريــرة رضــي اللــه تعالى عنــه قال:
قــال النبــي صلى الله عليه وســلم« :الســاعي على األرملة والمســكين،

زواجي الثاني أبدا

فيوضح« :كان الســلف الصالح أشــد عناية باإلحسان إلى األرامل لعلمه

يكــن ذوات أوالد فيضمهم
رضــي اللــه تعالــى عنها وعــن أبيهــا ،ولربمــا ّ

وســيبقى لديــه شــعور بالخــوف والقلق .وهنــا ،ال بد لألم مــن أن تكون

ال

لم أندم على

مــع مــن تعيل فينــال األجر العظيــم بكفالة األيتــام ورعايتهــم ،كما قال
الســن ضــرورة ،في حين يختلــف األمر عندما يكون األبنــاء في مراحل

هــل ندمــت في يوم من األيام على زواجك الثاني؟

ألن األطفــال الصغــار ال يســتوعبون مــا يحــدث ،وســرعان مــا يعتادون

رجــل فــي كل الجوانــب ،ولــم يشــعرني قط بأنــي أرملــة وأن أطفالي

ما يرفضون فكرة الزواج من األســاس ،فيصبح اإلصرار على األمر ســبباً

مــا يشــاء ألنــه يريــد مصلحتهــم ،وهــذا مــا جعلنــا متفاهميــن أكثر،

ينبغــي النظــر إليهــا بوصفها أختاً لهــا حقوق اجتماعيــة ،وال ينبغي لكل

يلعب الدور األساس في فكرة قبول الزواج أو رفضه ،وأرى أن تجربتي

نابــع من حرصه على
إلــى جانبــه دائماً ،وأقــول للطفلين أن ما يفعله ٌ

للضياع أو الفتنة».

الرجــل فــي حياتي ،لذلك تقباله وتعايشــا مع الواقــع الجديد بإيجابية،

بالسبابة والوسطى ،وفرج بينهما شيئاً».

عمريــة متقدمــة ،إذ تصبح فكرة الزواج غيــر متقبلة من طرفهم ،وذلك

ال لــم أنــدم علــى زواجــي الثانــي أبــداً ،ألن زوجــي وقف معــي وقفة

ويشــير د.عبد العزيز إلى أن نظرة المجتمع للمرأة األرملة نظرة سلبية،

علــى الواقــع الجديد مع مرور الوقت ،خالفاً لألبناء الكبار الذين عاد ًة

يؤدب األطفال كنــت أدعه يفعل
ليســوا أطفالــه ،وحتــى عندما كان ّ

ٍ
عادات ال تتغير ،والواقع خالف ذلك تماماً ،مشــدداً على أنه
قــد ألفــت

في مشــاكل تواجه األرملة ،والتي هي بغنى عنها ،لذا فإن عمر األبناء

حيــث كان يحــب هذا الجانــب لدي كثيراً ،ال ســيما أني كنت أقف

هي خير مثال على ذلك ،إذ ترعرع ولداي منذ الصغر على وجود هذا

مصلحتهم .

حتــى أصبحــا اآلن متعلقين بأهل زوجي كثيــراً ،ويعامالنهم بكل مودة

وهــل يمكــن لألرملة أن تتخلى عن أبنائها لتســعد زوجها الجديد،

ناشــئ عن عــدم تقدير ضعف األرملــة ،وتخيل أنها
منوهــاً إلــى أن ذلك
ٌ

شخص يستطيع أن يسهم في نفعها أن يتأخر ،ألن تأخره يعني تسليمها

واحتــرام وكأنه والدهما الفعلي.

السيدة
زليخة إبراهيم
العمر  41 :سنة.

زواجي الثاني ساعدني في تنشئة األوالدمن الناحيتين المادية والمعنوية..

زواجها األول  :كان عمرها  15سنة ،ولديها منه ولد وبنت قبل أن يتوفى زوجها.
زواجها الثاني  :كان عمرها  24سنة ولديها بنتين وولد.

ٍ
كيــف كانــت ردة فعــل األبناء بعــد دخول ٍ
جديد على أســرتهم،
أب
األسري لهم؟

تخص البنت والولد ،ولم يقصر معهما في أي جانب ،ســواء كان مادياً

هــل تقبلــوا ذلك بســهولة أم احتاج األمر جهداً منــك لتحقيق األمن

فــي ذلــك؛ إذ كان متعاونــاً يتقي اللــه في جميع المواقــف واألمور التي

ما ساعدني على اإلقدام على فكرة الزواج في ذلك الوقت هو صغر سن

أو معنويــاً أو نفســياً ،فقــد بــذل جهــده ،وبمــا يفــوق إمكانياتــه أحيانــاً

األطفال ،حيث كان عمر الولد آنذاك خمس ســنوات ،بينما لم تتجاوز

ليحقق لهما األمن األســري ويلبي طلباتهما.

ٍ
رجــل آخر فــي حياتي غير والــده ،فكان يشــعر بالغيرة ،أما
فكــرة وجــود

متــى يكــون الــزواج ضــرور ًة لألرملــة ،ومتى يكــون خطأً؟ هــل لعمر

البنــت فكانــت دائمــة البــكاء بســبب “دلعهــا” ،لكنهما اعتــادا الواقع

الجديــد مــع مرور الوقت ،إذ تحســنت عالقة ابني مــع زوجي ،وأصبح
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األفضــل الزواج من أرمل أيضاً؟

الظروف التي كنت أعيش بها هي التي أجبرتني على التفكير بالزواج،

ال ســيما أن والــدي كان كبيــراً في الســن وعاطالً عن العمــل ،ولم يكن

األبنــاء عالقة في تحديد ذلك ،وهل لعمر األرملة دور؟

مــن وجهــة نظــري ،أرى أن زواج األرملــة التــي تملك أطفــاالً صغاراً في

ال أبــداً؛ أنــا تزوجــت ألن زوجي قبل بوجــود األطفال قبــل وجودي في

حياتــه ،ولــم أفكــر مطلقــاً بــأن أتــرك األوالد ألســعد زوجي ،ألنــي بهذا
الفعل ســأدمر حياة أبنائي وأشردهم وأدمر مستقبلهم.

كيــف يمكن أن يؤثر زواج األرملة على حياة األبناء وتنشــئتهم؟

لــدي أي دخل ســوى من المؤسســة وجمعيــة الفجيرة ،حيــث لم يكن

زواجــي الثانــي ســاعد فــي تنشــئتهما مــن الناحيتيــن الماديــة

اتخذت القرار بالزواج ،وقد تقدم لي الكثير من الرجال حينها ،لكنهم

وأكاد أجــزم بأننــي لــو بقيــت أرملــة بــا زوج لمــا كانا على مــا هما

الدخــل كافيــاً ،إضافــةً إلــى كالم النــاس الذي لــم يعد يحتمــل ،لذلك

يحبــه ويعاملــه كوالــده الحقيقي ،وقــد لعب موقف زوجــي دوراً مهماً

البنت األربع سنوات ،وعلى الرغم من ذلك لم يتقبل الولد بادئ األمر

مــا الســمات التــي ينبغــي توفرهــا فــي الــزوج الجديــد ،وهــل مــن

كأن تتركهــم عند بيت أجدادهم ،أو أقربائهم؟

جميعــاً رفضــوا بقاء أبنائي معي ،لذلــك رفضتهم ألني كنت أبحث عن
الرجــل الــذي يتقبل أطفالي قبلي ،إلــى أن رزقني الله بزوجي الحالي ،

فــا يضــر الزواج من أرمــل أو غير أرمل المهــم أن يتقبل الزوج وجود

أبنــاء األرملة معها ويتولى رعايتهم .

والمعنو يــة ،إضافــة إلــى متابعتهمــا دراســياً وتحمــل مســؤولياتهما،
عليه اآلن.

متــى يكــون زواج األرملــة ناجحــاً ،ومتــى يكــون مصيــره الفشــل
الواضح؟

وقــد حصلــت على حضانة األطفــال بحك ٍم من المحكمــة ،ذلك أن أهل

كان يمكــن لزواجــي أن يكــون فاشــاً إذا مــا تراجــع زوجــي عــن قبــول

أن عــدم رعايتهــم لهما وعــدم تقديمهــم الدعم المــادي ،مكناني من

تجاههمــا ،كمــا ال بــد مــن التنويه بــدور الزوجة في تحديــد مصير أي

زوجــي األول طالبــوا بحــق حضانة الولديــن عندما قررت الــزواج ،غير

الحصــول على حضانة الطفلين.

ولدي في المســتقبل ،أو انتابه الملل منهما ،أو شــعر بعدم المسؤولية
ّ
زواج ،أي كيفيــة تعاملهــا مع زوجها وطريقة تصرفها.

العــدد الثــالث عشـــــر
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مــا المعايير التي يجب تتوفر في الزوج الجديد ،وهل من األفضل

أباها البيولوجي كما أســلفت ،لذلك نحن نعيش حياة أســرية مســتقرة

أرى أن أهم شيء هو توفر األلفة والمحبة والثقة ،ألن استمرار الحياة

واألم ،وكثيــراً مــا أشــعر أن ابنتي تحــب زوجي أكثر منــي ،وذلك خير

كنــت أبحــث عــن الثقــة والمحبة بيــن الزوجيــن ،فمعهما يمكــن بناء

والــدالل ما لم تح َظ به مــن أهلها الحقيقيين ،فهو يقوم بتلبية طلباتها

حـــوار

الزواج من أرمل أيضاً؟

الزوجية الســعيدة يغدو مســتحيالً إذا خلت من هــذه الصفات ،لذلك
حيــاة زوجيــة ناجحــة تســودها الســعادة والمــودة والمحبــة ويكللهــا

التفاهم.

اخترته ألنه ّ
قدم
وجود ابنتي على
وجودي في حياته

تدليلــه لهــا زاد عن الحد الطبيعي ،فألومه على ذلك لكني ال أســتطيع
ٍ
شيء حيال األمر ،فقد عاش مرحلة اليتم وشعر به ،لذلك يتعامل
فعل

ال؛ لقد كان شــرطي األساســي منذ البداية عــدم التخلي عن ابنتي في

متــى يكــون زواج األرملــة ناجحــاً ،ومتــى يكــون مصيــره الفشــل

الســعادة لن أتخلى عن ابنتي.

ذكــرت فــي ســؤال ســابق أن أســاس نجــاح أي زواج هــو توفــر المحبة

كيــف يمكن أن يؤثر زواج األرملة على حياة األبناء وتنشــئتهم؟

ابنتــي مدللــة جــداً مــن قبل زوجــي ،وهي ال تعلــم حتــى اآلن أنه ليس

الزواج األول  :استمر  3سنوات ،ولديها منه بنت واحدة ،حيث توفي زوجها لما
كانت حامل بابنتها.
الزواج الثاني  :ولديها منه بنت وولدين.

كلها من أصغرها إلى أكبرها دون ٍ
رفض ألي منها ،وكثيراً ما أشعر بأن

هــل يمكــن لألرملــة أن تتخلى عــن أبنائها لتســعد زوجها الجديد،

زواجــي الثانــي ،فمهما كان الحــب بيني وبين زوجي ومهمــا بلغنا من

السيدة
سميرة محمود
العمر  40 :سنة.

دليــل علــى مــدى اهتمامــه بهــا وحبــه لهــا ،وقــد منحهــا مــن المحبة

معها بطريقة مختلفة.

كأن تتركهــم عند بيت أجدادهم ،أو أقربائهم؟

المحبة والمودة والثقة أساس نجاح الزواج..

تشــعر بهــا ابنتي بالــدالل والحنان والحب مــن الطرفين ،أي من األب

السيدة
عفاف
العمر  46 :سنة.

الواضح؟

والمودة والثقة ،وعند انعدام أي من هذه الصفات سيكون مصير أي
زواج  -وليس األرملة فقط  -الفشــل.

قررت تحمل المسؤولية بمفردي!

الزواج األول :لها منه  4بنات وولد ،وقد توفي زوجها في رمضان سنة .2013
ترفض الزواج نهائياً وتريد أن تستثمر عمرها ووقتها ألوالدها.

هــل فكرت بالزواج من بعد وفاة زوجك؟

هل كنت ســتفكرين بالزواج لو كان أوالدك صغاراً في الســن؟

كيــف كانــت ردة فعــل ابنتــك بعد دخــول أب جديد على األســرة،

متــى يكــون الــزواج ضــرور ًة لألرملــة ،ومتى يكــون خطأً ،هــل لعمر

ال؛ لــم أفكــر أبداً بهذه الفكــرة ،وأنا على قناعة تامــة بهذا ،ألن العالقة

ال؛ فأنــا مقتنعــة تماماً أن هذا نصيبي من الحياة ،وال أســتطيع تقبل أي

األمن األسري لها؟

مــن وجهــة نظــري أن ضــرورة زواج األرملــة تختلــف من امــرأة ألخرى

منــذ نعومــة أظافــري ،حيــن كان عمــري  14ســنة ،ثــم تزوجنــا بعــد 9

بالزواج؛ غير أني ال أتصور حياتي مع شخص آخر ،فأنا أعرفه منذ وعيت

هــل تقبلــت ذلــك بســهولة أم تطلــب األمــر منكمــا جهــداً لتحقيق

األبنــاء عالقــة في تحديد ذلك ،وهل لعمر األرملة دور؟

ال تعــرف ابنتــي حتــى اآلن أن هــذا الرجل ليس أباهــا البيولوجي ،فهي

فبالنســبة لــي عندما ترملت شــعرت بحاجتي لوجــود رجل في حياتي

أن أصبحــت فــي الصف الســادس بدأت تتســائل“ :لماذا اســمي غزل

يدومــوا لــي ،لذلــك كنت بحاجة إلى إنســان يتفهم حاجاتــي ورغباتي،

منــذ أن وعــت كان هــو زوجي وكانت تناديه “بابــا” ،إال أنها اآلن وبعد
محمــد؟» فأقــول لهــا أن جدهــا هــو مــن أســماها هكــذا ،مــع العلم أن
زوجــي الثانــي كان يتيــم األب ،وهــو األقدر على الشــعور بشــعور غزل

نفســه ،لذلك تجده يعاملها أحسن معاملة.
هــل اخترت زوجك ألنه كان يتيماً؟

يتحمــل المســؤولية و يشــاركني الحيــاة ،و يقف إلى جانبــي ،فأهلي لن

و يساعدني مادياً ومعنو ياً.

وبالنســبة لعمر األبناء فأعتقد أنهم يحتاجون وجود رجل في مختلف
مراحــل أعمــار األبنــاء فلــكل مرحلــة مشــاكلها التــي ال تســتطيع األم

وحدهــا مواجهتهــا بمفردهــا ممــا يتطلب وجــود رجل معهــا لمواجهة

ظروف الحياة ومصاعبها .

بناء علــى ذلك ،وإنما اخترته ألنه قــدم وجود ابنتي على
ال؛ لــم أختــره ً

أمــا بالنســبة لعمــر المــرأه فليــس هــو المعيار المهــم في هــذا الزواج،

تعــرف أنه ليس أباها البيولوجي ،فقد ســبق لــه أن عاش هذه المعاناة

لوجــود رجــل يشــاركها تربيــة أبناءهــا لعــدم تمكنها مــن تمثيل دور

وجــودي فــي حياتــه ،وهــو لطيبــة قلبــه وحنانــه عليهــا يرفــض كلياً أن
نفســها ،و يشعر بها أكثر من غيره.
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ولكــن رغبــة األرملة في الزواج تكون نابعة فــي األغلب بدافع الحاجة

األب المهم والضروري .

التــي كانــت تربطنــي بزوجي أكثــر من عالقــة زوج بزوجة ،فأنــا أعرفه
ســنوات ،لذا فإن «عشرة العمر والسنين” جعلت من عالقتنا أمراً آخر

يتخطى المفهوم التقليدي للزواج ،لذلك قررت بعد رحيله أن أستثمر
بقيــة العمــر في تربية أوالدي ألحافظ على مكانــة والدهم في أعينهم،

وأعلمهم اإلخالص والوفاء ،ورأيت أن ذلك أفضل من أن أعيش يوماً أو

يومين مع ٍ
رجل آخر فأخلق مشــاكل نحن في غنى عنها.
كيــف كانت عالقتك بزوجك المتوفي؟

لقــد كان الوقــت الذي عرفته فيه طويالً ،أما الوقت الذي قضيناه معاً
فــكان قصيــراً ،ألنــه خرج من العــراق منذ نهاية عــام  ،1997حيث أتى

إلــى اإلمــارات ،وكنــا نراه شــهراً كل ســنتين ،فكانــت المســؤولية كلها
ملقــاة علــى كاهلي ،وعلى الرغم من قلة األوقات التي عشــناها ســويةً

إال أنهــا أغنتي عم ٍر بأكمله..

رجــل آخــر بعــد وفاة والــد أبنائي ،وعلــى الرغم من أن الدين يســمح لي
على هذه الدنيا ،وقد نظّمت حياتي كلها لتكون مع هذا الشخص.

متــى يكــون الــزواج ضــرور ًة لألرملة ،ومتــى يكون خطأً؟ هــل لعمر
األبنــاء عالقــة في تحديد ذلك ،وهل لعمر األرملة دور؟

كثيــراً مــا نــرى أن الحيــاة بعــد وفــاة الــزوج تصبــح مســتحيلة ،وأكثر
تعبــاً ،لذلــك تلجــأ األرملة إلــى الزواج لتجــد إلى جانبها رجالً يشــاركها
المســؤولية و يتحمــل معهــا أعبــاء الحياة ،أما أنا فقد كنــت قوية على

مواجهــة هــذه الظــروف وحدي ،ألني لم أســمح لنفســي منــذ البداية
بالتفكيــر بغيــر والــد أبنائي ،لذلك قــررت تحمل المســؤولية بمفردي،

وعزمــت علــى تحــدي الوضــع الحالــي ،ألجعل من نفســي امــرأة وفية
ومخلصــة لزوجهــا ،وأن أســتثمر وقتــي وطاقاتــي فــي تنشــئة أبنائــي،
فأجعل منهم أشــخاصاً ناجحين فخورين بذكرى والدهم وإرادة أمهم.
العــدد الثــالث عشـــــر
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حـــوار

السيدة
نوسة يوسف سمرة
العمر  47 :سنة.

زواج األرملة صعب ..لكنه ضروري

الزواج األول :لديها منه  3بنات وولدين ،وقد توفي زوجها إثر حادث سيارة.
الزواج الثاني :تزوجت سنة  2010وليس لديها من زوجها الحالي أوالد.

ٍ
كيــف كانــت ردة فعــل األبناء علــى وجود ٍ
جديد  ،هل أســرتهم
أب

مــا الســمات التــي ينبغــي توفرهــا فــي الــزوج الجديــد ،وهــل مــن

كان اتخــاذ القــرار فــي غاية الصعوبــة؛ ألن ابني الكبير لــم يكن متقبالً

ٍ
متــزوج أو أرمل ،إذ لــم أفكر أبداً
ٍ
شــخص
كنــت أطمــح إلى الزواج من

أمــا بقيــة األوالد فلــم يكن لديهــم أي مانع ،بل شــجعوني على اإلقدام

الشــاعرية والحكمة إلى جانب تقبله ألبنائي.

تقبلوا ذلك بســهولة أم تطلب األمر جهداً لتحقيق األمن األســري؟

للفكــرة أبــداً ،حتــى تكلمــت مــع صديقه ليكلمــه إلى أن تقبــل الفكرة،
بفكرة الزواج.

األفضــل الزواج من أرمل أيضاً؟

ٍ
برجــل غير متــزوج ،ولطالمــا بحثت عن الرجــل الذي يجمع
باالرتبــاط

وهــل يمكــن لألرملة أن تتخلى عن أبنائها لتســعد زوجها الجديد،

متــى يكــون الــزواج ضــرور ًة لألرملة ،ومتــى يكون خطأ؟ هــل لعمر

كأن تتركهــم عند بيت أجدادهم ،أو أقربائهم؟

الــزواج الثانــي ضــروري الحتيــاج المــرأة للرجــل فــي مراحــل حياتهــا

الــزواج ،ولــم أفكــر للحظة من اللحظــات بأن أتخلى عــن أبنائي إلرضاء

للحمايــة مــن المجتمع ،فالمرأة بدون زوج تتعرض ألشــياء كثيرة منها

أو تركهم لغيري ،فال ديني وال ضميري يســمحان لي بفعل ذلك.

ســبق لي أن رعيت زوجي األول طيلة  8ســنوات ألنه كان في غيبوبة،

كيف يؤثر زواج األرملة على حياة األبناء وتنشــئتهم؟

األبنــاء عالقــة في تحديد ذلك ،وهل لعمر األرملة دور؟

كافــة ،ولعل أول ســبب جعلني أتزوج هو الضغــط االجتماعي وحاجتي
“المعاكســات” على ســبيل المثال ،والرجل يحميها من ذلك كله ،وقد
وما إن شــعرت بالتعب ،وأدركت حاجتي لرجل يشــاركني المســؤولية،

حتــى حاربني المجتمع وأخذ يلومني.

كنــت أحضــر الكثير من المحاضــرات الدينية قبل اإلقــدام على فكرة
نفســي ،حتى لو كنت ســأعيش حيا ًة زوجية سعيدة بعد التخلي عنهم

لم يؤثر زواجي الثاني على حياة أبنائي أبداً ال سلباً وال إيجاباً ،فزوجي
الثانــي ال يتدخــل بهم البتــة ،وهو يفضل االنزواء وعــدم التدخل ،كما

وأرى أن الــزواج الثانــي قــد يكــون خطأً إذا ما قام الــزوج بأذية األبناء،

إنه ال يصرف عليهم مادياً بشــكل مباشــر ،وإنما يعطيني مصروفي وأنا

أيضــاً ،وال يمكــن لتفكيرهــا أن يقتصــر على نفســها فقط .كمــا أرى أنه

أخــرى ،وال يتدخــل في كل صغيرة أو كبيرة ،فهو ال يملك الوقت لذلك،

ألن األرملــة عندما تتزوج فــي نهاية المطاف يجب أن تفكر في أبنائها

أعطيهــم منــه ،وأجــد نفســي مرتاحةً في هــذا الزواج ،ألنــه متزوج من

يصعــب علــى األرملة أن تقدم علــى فكرة الزواج إذا كان أبناؤها كباراً،

وهذا أفضل لي.

ومــن وجهــة نظــري أن عمــر األرملة ليــس معيار مهم فــي اتخاذ قرار

متــى يكــون زواج األرملــة ناجحــاً ،ومتــى يكــون مصيــره الفشــل

يســتطعن أن يتحملــن مســؤولية تربيــة األبنــاء ولديهــن القــدرة علــى

أرى أن زواج األرملــة يكــون ناجحــاً عندمــا يمنحها الــزوج الثاني وقتاً

ألن ذلك قد يؤثر عليهم ســلباً ال إيجاباً.

الــزواج  ،ولكــن يختلــف باختــاف شــخصية كل امــرأة فهنــاك أرامــل

الواضح؟

الموازنــة بيــن العاطفــة والعقــل فــي مختلــف المواقــف  ،ولكــن فــي

لتقضيــه مــع أبنائهــا ،ففــي حالتي أحصــل على هذا الوقــت ألن زوجي

وفــاة الــزوج األول تجــد األرملة نفســها غير قــادرة على تربيــة أبناءها

يتدخــل الــزوج الجديد في شــؤون األبناء أبــداً ،كما أعتقد أن الفشــل

و يحتويهم .

اهتمامها بأبنائها.

المقابــل هنــاك أرامل ال يســتطعن لعــب دور األب الغائب  ،فبمجرد
بمفردهــا ممــا يضطرهــا للموافقــة علــى شــخص يتقبلهــا مــع أبناءهــا
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متــزوج من أخرى كما أســلفت ،والشــيء اآلخر الــذي أراه مهماً هو أال
ســيكون مصيــر زواج األرملــة عندمــا تبــدأ غيرة الــزوج الثانــي نتيجة

ادعم األيتام واترك أثرًا

Support orphans and make a difference

فظرف اليتيم يجعل منه حالة خاصة في المجتمع ،إذ الشــكل والعالقة

تحقيق

النموذجيــة لتنشــئة الفــرد هي بين والدتــه ووالده ،ومــا إن يفقد الفرد
أحدهمــا -الســيما فــي مراحــل الطفولــة المبكــرة -حتــى يختــل حضوره

الدعم النفسي ورسم صور إيجابية

االجتماعــي ،واتزانه النفســي ،فيصبح بحاجة إلــى ما يعوضه عما فقده،

في مقدمة األولويات..

بين أقرانه وفي المجتمع المحيط سواء في المدرسة ،أو بين األصدقاء”.

الكثير من الظواهر
كان اإلعالم هو السالح
األول في مواجهتها

ٍ
مهم في بناء شخصية الفرد ،وتحقيق حضوره
فلكل من األم واألب ٌ
دور ٌ

وتضيــف“ :إن هــذا الوضــع الخــاص الــذي تفرضــه هــذه الحالــة علــى
األطفــال يحتــاج في المقابل إلــى نوع من المعاملــة الخاصة من األفراد

المحيطيــن بالفرد اليتيم ،الذي يكون -خاصــة في بداية مرحلة فقدانه

أدوار تنتظر اإلعالم
في دعم اليتيم

ألهلــه -بحاجــة إلى دعم نفســي كبير ليتحقق له االتــزان ،ويتابع حياته

باعتــدال ،وإال صــار عرضــةً لمختلــف أشــكال العنــف ،واالنحــراف،
فغيــاب الوالدين ،يعني غيــاب الرقيب ،والراعي ،والمعيل ،والمســاند،

والنموذج ،والمعلم ،وغير ذلك مما يمثله األب أو األم”.

وتوضــح الشــرهان أن هــذا الوضــع يؤكــد الحاجة إلــى توعيــة المجتمع

المحيط بأهمية الرعاية المميزة والخاصة لأليتام ،بحيث يصبح األفراد
المحيطــون بهم مدركين لألوضاع التي يعيشــها هــؤالء األيتام ،وملمين
بالظــرف االجتماعــي الصعــب الذي يعانــون منه ،فيتحــول الجميع إلى

داعميــن لهــم ،لذلــك يظهر اإلعــام بوصفه الوســيلة األكثــر فاعلية في

يحمل الكثير من المتخصصين والتربويين اإلعالم –بأشكاله كافة -مسؤوليةً كبيرةً في صناعة الوعي عند
ّ
المجتمعات العربية تجاه الفئات االجتماعية الخاصة التي تحتاج إلى ثقافة خاصة في التعامل ،وحساسية

رفع مستويات الوعي لدى المجتمعات في ما يتعلق بهذه القضية”.

في التواصل ،والتربية ،فيرى المتخصصون أن اإلعالم هو الركيزة األساسية التي تنمي ثقافة التسامح،
والتقبل والرضا ،بين الفئات االجتماعية بمختلف أشكالها وتنوعها.
خاص – للتمكين

ويعتبــر التربويــون أن األيتــام ،فــي المجتمعــات العربيــة يحتاجــون

والمختصيــن التربويــون ،إللقــاء الضــوء علــى أثــر اإلعــام الحقيقي في

إلــى شــكل مــن العنايــة الخاصــة ،والتدعيم النفســي والمعنــوي ،الذي

تنمية المجتمعات نفسياً ،وتربوياً.

بصــورة إيجابيــة ،مشــيرين إلى أن األطفــال الفاقدين لوالديهــم ،أو أحد

الخصـــوصيـــــة فــــي المجتــــمعات

يمك ّنهــم مــن االنخــراط فــي المجتمع المحيــط ،وإتمام دورهــم الفاعل
والديهم ،يصبحون أكثر عرضةً لالنحراف ،والعزلة ،والعنف وغيرها من

العربية..

المشكالت االجتماعية الناجمة عن غياب الرقيب ،والداعم ،والمساند

تقول االستشــارية التربوية ناعمة عبد

ويكشــف المتخصصــون أن الثقافــة االجتماعية في الكثيــر من البلدان

ال تتشــكل من فــراغ وال في إطار الدور

قدرتهــا علــى تقبل اآلخــر ،والمختلــف ،واحتضان الضعيف ،ومســاندة

الخصوصيــة التــي يعيشــها األيتام في

لوجود الفرد في محيط اجتماعي متغير.

الله الشرهان“ :إن الحاجة إلى اإلعالم

العربيــة تحتــاج إلــى مزيــد مــن العمــل للنهــوض بمســتواها ،من حيث

الموكول إليه وحســب ،وإنما تنبع من

المحتــاج وغيرهــا مــن القضايــا ،الفتين إلــى أن ذلك يتطلــب الكثير من
التوعــوي مــن ِقبل المؤسســات ،والجهات المعنيــة التي يتربع
الجهــد
ّ

المجتمعــات العربيــة بصــورة عامــة،

اإلعالم على رأسها.

حــول دور اإلعــام فــي دعــم األيتــام وتعزيــز حضورهــم الفاعــل فــي

المجتمــع ،وتنميــة قــدرة المجتمــع علــى تقبــل ومســاندة العناصــر
الضعيفــة فيــه؛ طرحت “تمكين” عدداً من التســاؤالت على اإلعالميين
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ناعمة الشرهان:
«اإلعالم ..هو الوسيلة األكثر فاعلية
في توعية المجتمع بقضايا اليتيم»

د.حسن قائد:
«ال يمكن النظر إلى اإلعالم بوصفه
ماكينة إخبارية تنقل األحداث من مختلف
بلدان العالم إلى المجتمعات المحلية
ً
ّ
دورا آخر يتمثل في
يتحمل
وحسب ،وإنما
التغيير ،وتصحيح الرؤى ،وفتح اآلفاق
أمام األجيال»

أدوار أخرى لإلعالم

ويبين أستاذ اإلعالم في جامعة اإلمارات

د.حســن قائــد أن أهــم مهمــات اإلعــام
هي التوعية والعمل على إحداث التغيير
اإليجابــي فــي المجتمعات عبر الرســائل
الموجهــة بصــورة صحيحــة ،فــا يمكــن

النظر إلى اإلعالم بوصفه ماكينة إخبارية
تنقل األحداث من مختلف بلدان العالم

يتحمــل دوراً آخــر يتمثــل
إلــى المجتمعــات المحليــة وحســب ،وإنمــا
ّ
فــي التغييــر ،وتصحيــح الــرؤى ،وفتح اآلفــاق أمام األجيــال ،وهنا تظهر

مهمــة اإلعالم في الكشــف عن مشــكالت المجتمعــات ،وتحقيق نقاط

االلتقــاء بين المتخصصين بحيث تصبح تلك المشــكالت التي يواجهها

المجتمــع مفتوحة على االقتراحات ،والحلول فينقل المختص رســالته

عبر الوسيلة اإلعالمية سواء المرئية ،أو المكتوبة ،أو المسموعة”.

ويؤكــد أن مهمــة اإلعــام تظهر في هــذا الجانب عند التصــدي للكثير

مــن الظواهر التي تصيب المجتمعات ،أو التي تحدث خلالً في بنيتها،
فالكثيــر مــن الظواهــر كان اإلعــام هــو الســاح األول فــي مواجهتهــا،
والكثير من القضايا أثار اإلعالم حولها التساؤالت حتى انكشفت وتمت

معالجتها.

ويشــير د.القائــد إلــى أن هــذا الــدور الــذي يتحمله اإلعــام ال ينفصل

بصــورة أو بأخــرى عــن األيتــام بوصفهــم شــريحة واضحة فــي المجتمع
لهــا الكثير من الخصائص التي تشــترك فيهــا ،وتواجه في حياتها الكثير
مــن المشــكالت التي ينبغي العمل على حلهــا ،فمهمة اإلعالم في هذه

الحالــة ،هي كشــف الجوانب النفســية عنــد اليتيم ،وتوعيــة المجتمع
بكيفيــة التعامــل معهــا ودعمهــا ،والعمل علــى اســتقطاب األيتام ذوي

المواهب وتدعيــم حضورهم في مجتمعاتهم عبر اللقاءات التلفزيونية

أو الصحفيــة ،إضافــة إلــى جملــة اإلرشــادات التــي يمكــن أن يقدمهــا
المختص عبر الوسائل اإلعالمية ألسر األيتام ،والمتعلقة بالمخاطر التي

يمكن أن يتعرض لها اليتيم.

العــدد الثــالث عشـــــر
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تحقيق

ثالثة محاور

ويقول اإلعالمي المتخصص في الشؤون االجتماعية مصعب الشريف:

يمكن تقسيم دور اإلعالم في تمكين األيتام إلى عدة محاور .

األول

يتعلق بوسائل دمجهم في المجتمع ودعمهم نفسياً السيما في مراحل الطفولة المبكرة.

الثاني

يتعلــق فــي تحقيق حلقــة التواصل بين المجتمــع وأصحاب الخير من الميســورين للعمل علــى توفير الحاجات

الماديــة لليتيــم ،فالكثيــر من األيتام يواجهون مشــكلة المعيل في الحياة ،فيلجؤون إلى ترك الدراســة ،والتوجه
نحو العمل ،أو االنحراف ،أو العنف ،أو غيرها من اإلشكاليات التي تمسهم.

الثالث

فيتعلق بدعمهم على الصعيدين المعنوي والنفســي ،فمنهم من يتمتع بمواهب ،وقدرات ذهنية أو فنية،
ويجب دعمه بعرضها عبر وسائل اإلعالم.

ويشــير الشــريف إلى واحدة من القضايا المتعلقة بأخالقيات الصحافة

تبرع ،أو مراكز دعم ورعاية ،إضافة
فتستغل صوره لإلعالن عن حمالت ّ

اليتامى ،ولغة الكتابة المســتخدمة في موضوعاتهم ،إذ يرى أن الكثير

أثرا نفسياً سلبياً على القارئ اليتيم.
تحدث ً

واإلعــام فــي البلــدان العربيــة ،والمتمثلة في اســتغالل صــور األطفال

من الوسائل اإلعالمية العربية ال تراعي حساسية اليتيم تجاه المجتمع،

تـجربـة إبــداع

فمنهم من يتمتع بمواهب،
وقدرات ذهنية أو فنية ،ويجب
دعمه بعرضها عبر وسائل اإلعالم

«قادرون على التغيير»

ّ
نحفز
كيف
اليـتـيـم
للتغلب على
التحديات؟

إلى اللغة والتعابير المســتخدمة في وصف اليتيم ،والتي من شــأنها أن

ال يوجد ما يوقف عجلة الحياة ،وتنحصر خياراتنا إزاءها في قدرتنا على التغيير والتأقلم مع ظروفها المتغيرة
المحيطة بنا ،بينما تكمن القوة في اإلرادة والعمل الدؤوب لبناء شخصية مستقبليةٍ واعدة ..ويلعب الجانب
النفسي العامل األبرز في الدفع باليتيم إلكمال مسيرته بنجاح وبخطى ثابتة ومدروسة ..لكن من يقوم بهذا
التحفيز النفسي ،وكيف يمكن خلق الرغبة في التغيير لدى اليتيم ،ومساعدته على النهوض من جديد
والتسلح باألمل والتفاؤل؟

توعية وإرشاد ..ودعوة لتقبل اآلخر
وتنظــر الدكتــورة حصة لوتاه إلى موضوع اإلعالم واليتم من الدور الذي يتحمله الكاتب

تجــاه قضايــا مجتمعــه ،معتبــرة أن كتاب المقــاالت يتحملــون جانباً من جهــود التوعية

للمجتمــع فــي ما يتعلــق بمثل هــذه القضايا ،خاصــة الك ّتاب المتخصصين في المســائل

االجتماعيــة واإلنســانية ،فكم من مريض أو يتيم تمــت رعايته وكفالته بعد أن كتب عن
أوضاعه أحد الك ّتاب المعروفين.

وتلفت إلى أن المجتمعات العربية في الغالب تحتاج إلى توعية ،وإرشاد تجاه مختلف القضايا المتعلقة بتقبل اآلخر،
والتعامــل مــع االختــاف ،واإليمان بفكرة التنــوع ،إذ حتى المرضــى ،وذوي االحتياجات الخاصــة ،تواجههم صعوبات

عديدة في االندماج داخل مجتمعاتهم.

تقــول مريــم مــال اللــه خميــس  -رئيــس الخدمــة النفســية بمؤسســة
الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي« :مــن الناحيــة النفســية يجــب أخــذ
الحيــز الذي فيه حوار ودردشــة متبادلة ،لمعرفة األســباب
اليتيــم إلــى ّ
والســلبيات التــي أوقفتــه عند نقطة معينة ،يجب أن نشــركه بعدد من

الــدورات التحفيزية لمعرفة دوره ،واكتشــاف مواطن القوة في داخله،
كــي يعمــل عليها إلى جانب الســيطرة علــى مواطن الضعــف أيضاً ،وقد

تلعــب األم أو أحــد األقــران (متــى كان مصــدر ثقــة) هــذا الــدور ،ولكن
كثيــراً مــا تكون الخبرة المدروســة والممارســة الفعلية أكثــر احترافيةً ،
لهذا نتوجه إلى المؤسسات الخاصة التي تعنى باليتيم ،فاألم قد تكون
أساســية في عملية التحفيز لكنها غيــر كافية ،ويجب أن يترافق دورها

مع دعم ومشــورة الجهات المتخصصة ،ألن ممارســة األنشــطة بالفعل

يعطي اليتيم صورة حسية عما نريد إيصاله إليه إلكمال مسيرته بنجاح
وثقة وعدم خوف».
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الخطوة األولى..

وتتابع« :تبدأ الخطوة األولى بالتحفيز الذاتي ،إذ يجب أن نعلمه كيف
يشــعر بقيمة حياته ،وبالطاقة التي فــي داخله وبدوره داخل المجتمع،
وكيــف يصنــع قوته من الداخل ويحفز ذاته علــى التغيير دون الدخول
فــي دوامــة الروتيــن والملــل ،وكيــف يكــون لحياتــه هدفــاً .نعمــل على
تنيمة آليات التحفيز الذاتي التي تنمي لدى اليتيم الرغبة في التغيير
والتطور والمضي قدماً رغم التحديات الكثيرة ..وبطبيعة الحال يرتبط

التغييــر بطبيعــة اليتيــم ومــا الذي يريــده بالتحديد ،فمنهــم من تكون
رغبتهــم عالية في العمل ،ومثل هؤالء نحفزهم على العمل ،فيما نواجه
حاالت تكمن رغباتها في إكمال الدراســة أو في البدء بمشــروع صغير،

ولــكل حالــة محفزاتهــا ،لهذا يجب دراســة كل حالة علــى حدة ،بجميع
جوانبهــا واســتنباط مواطــن ضعفهــا مــن أجــل تقويتهــا ووضعهــا علــى

الطريق الصحيح».

العــدد الثــالث عشـــــر
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تـجربـة إبــداع

نعمل على تنيمة آليات
التحفيز الذاتي التي تنمي
لدى اليتيم الرغبة في
التغيير والتطور والمضي
ً
قدما رغم التحديات
الكثيرة..

برنامج “فصول بال جدران”

ً
عموما
«نركز مع األيتام
على التطور في الجوانب
كافة ،السيما التطور في
الجانب النفسي»

معايير التغيير

برنامج قادرون على التغيير في متحف الحضارة

اليتيــم قوتــه من أمه عندمــا تكون قوية ،فنحن من نحفــز أبناءنا وليس

العكس..لــذا ينبغــي علينا النظر إلــى رغبات االبن ،وندعه يشــارك في
وضع الخطط ،والحرص على إشراكه في جميع الجوانب التي تؤثر على

“ورشة الخياطة”

واقــع األســرة ،وجعله عنصراً رئيســاً فــي وضع الخطط المســتقبلية التي

سوف تستمران ،وفي هذه الحالة يلقي اليتيم يتمه على األم ويتعايش

بنفســه بحيث تكون مصادر التغيير داخلية ،ونجعله يعتمد على القوة

ترغب األسرة في الوصول اليها ،وعلينا تحميله المسؤولية ،وتعزيز ثقته

تكمــل مريــم «نركز مــع األيتام عموماً علــى التطور فــي الجوانب كافة،

مع واقعه الجديد بشــكل اعتيادي ،لكنه يعيش اليتم مرة أخرى عندما

الذاتية داخل األسرة قبل اعتمادك على أي مصدر خارجي».

أوقفــت ركــب الحيــاة عنــده ،وينبغــي إذ ذاك تعليمــه كيــف يتحــدى

شــخص ال يخــاف التغييــر بــل هــو
وقــد أكــدت الدراســات أن اليتيــم
ٌ

برنامج «قادرون على التغيير»

وحاضنة ،حينها يصبح التغيير هدفاً يصبو إليه».

ولم يتمكنوا من إكمال مسيرتهم التعليمية نتيجة ظروفهم االجتماعية،

وتضيــف« :إن العقــل هو األســاس لتخطي هذه الصعــاب ،وهناك حالة

العمر

بذاته ،وأن يعود للوقوف من جديد مهما كانت ظروفه.

الحالــة التــي هــم عليهــا ،فــإذا مــا أمضــى شــخص ما عشــرين عامــاً في

تقبــاً لفكــرة التغيير ،وهذا يعود إلى طبيعة كل شــخص في تعامله مع

والده ،وينحصر دور البرنامج في تأمين هذا الدعم والتحفيز الذي كان

الجديد ،لذا سيعود إلى منطقة الراحة في ذهنه وسيبحث عن العيش

للتغييــر عندمــا يكون في ســن صغيــرة ،فتجده يمــر بالتجربة وال يعرف

عــادة مــا تكــون المرحلــة العمريــة للقادريــن علــى التغيــر هــي مرحلــة

اليتيم نفسه في ٍ
قالب يجد صعوبة في الخروج منه ،ولكن ثمة تجارب

ما يجد نفسه أمام مشكلته عندما يكون في سن كبيرة ،وبالتالي تكون

اقتصاديــة أو لغيرهــا ،أو الذين أنهوا المرحلة التعليمية لكنهم ينتظرون

فتحدت ذاتها أوالً
بالشــجاعة الكافيــة للخروج من منطقة الراحة تلــك،
ّ

اليتيــم ميســور الحال يســهل عليــه إحداث التغيير بشــكل ســريع ،مع

البحث عن أنفسهم ،وعن المهن التي تناسب كالً منهم.

إطار معين وأثبتت وجودها ..إذاً األساس هو أنت وما الذي تريده».

كــي يبــادر الشــخص بالتغييــر يجــب أن يــدرك الوضــع الــذي هــو فيه،

للمؤسســة ،والذين انتهــى بهم المطاف إلى الحيــاة الروتينية ،فلم يعد

درجــة التواصــل مع األب كبيرة ،إذ يصــاب بهزة عميقة ،ولكن كيف له

الخطوات التي ســيتخذها وصــوالً إلى التغيير المنشــود ،وينبغي عليه

الخلــل لديهــم ،وهــو مخصــص لكل من يرغــب في الوصــول للقمة ،عبر

مــا حــدث معــه ال يمكــن أن يوقفه في مكانــه ،وأن حياته وحياة األســرة

مــن العــودة إلــى دور األم والمدرســة واألصدقــاء واألقــران ،إذ يســتمد

العملي والشخصي».

مــر بصدمــات عاطفية
الســيما التطــور فــي الجانــب النفســي ،فاليتيم ّ

يفقد هذا الحائط..

المعوقات
معوقاتــه الداخليــة ،إذ إن بعض الحاالت هي من تصنع هذه
ّ
ّ

األكثر قدرة عليه ،خاصة عندما يكون هناك تحفيز ذاتي وأســرة واعية

مــن عبــارات ســلبية من قبيــل« :أنا ال اســتطيع» ،و»أنا أملــك المال»،

و»أنا يتيم»..

هــو برنامــج لألبناء الذين توقفوا عن التعليم أو وصلوا إلى مرحلة معينة
وينطلــق البرنامــج مــن قاعــدة مفادهــا أنــه بإمكان المــرء أن يغيــر ذاته

وحول تأثير العمر تقول مريم «كلما كان اليتيم كبيراً وواعياً كان أكثر

ال يوجــد فــرق بين اليتيــم وغيره ،غير أنه فقد حائــط األمان عندما فقد

الســجن ،ثم أطقلنا سراحه فإنه ســيواجه صعوبة في التعايش مع واقعه

ظــروف الحياة ومــدى إدراكه ووعيه ،فقد ال يعرف اليتيم مدى حاجته

يحصل عليه من والده.

مع األشــخاص الذين عاش معهم كل هــذه المدة ،وبصورة مماثلة يضع

أنه بحاجة إلى التحدي إال إذا وجد من يحفزه دائماً ،بينما تراه سرعان

المراهقــة ومــا فــوق ،أي الشــباب الذيــن توقفوا عن الدراســة ألســباب

للعديــد مــن الشــخصيات التي لم تلتفــت إلى نظــرة المجتمع ،وتحلّت

الحاجــة إلــى التغيير أســرع ،كمــا إن الوضــع االقتصادي مهــم جداً ألن

الوظيفــة ،وفــي مثل هذه الحــاالت يأتي هذا البرنامج لمســاعدتهم في

ســلوكية يطلــق عليهــا «منطقة الراحــة» ،تجعل األشــخاص يركنون إلى

ثــم ظروفهــا وجميع العوامل المحيطــة بحياتها ورفضت أن تتقولب في

التأكيد على ضرورة أن يمتلك من ذاته هذه الرغبة والتحفيز الذاتي.

ويعد برنامج قادرون على التغيير برنامج تدريبي يلتحق به المنتسبون

قد يفقد اليتيم الثقة بنفسه ويخاف من المواجهة؛ ال سيما حين تكون

والوضــع الــذي يطمــح إليــه ،وعلــى أســاس هــذا اإلدراك تتــم دراســة

لديهم التفكير في كيف لهم أن يطوروا من أنفسهم ،أو يعالجوا مواطن

أن يقــف مــن جديــد؟ هذا يتوقــف على األم التــي يجــب أن ُتفه َِمه أن

أثنــاء هــذه المرحلــة تقييــم الخطــوات باســتمرار ،وهنــا أيضــاً البــد لنــا

تخطيــط مســتقبله بنفســه ،وتحقيق أهدافــه المرجوة علــى الصعيدين
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دورة أصول المقابالت الوظيفية ومهارات السكرتارية وإدارة
المكاتب الكترونيًا نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة

أدوات البرنامج

وعــن أدوات البرنامــج توضــح مريــم «يعتمــد البرنامج علــى الكثير من
األدوات المحفــزة ،والتــي تســاعد فــي اكتشــاف الكثيــر مــن الجوانب

الحياتيــة المهمــة ،وأبرز تلك األدوات الجلســات الفردية ،والتي نعرض
خاللهــا اســتبياناً يحــدد المجال الــذي يميل إليه اليتيم ،حيث نشــركه

ٍ
تســاؤالت من قبيــل «من أنــا؟ ماذا
فــي ورشــة تتــم فيهــا اإلجابــة علــى

أكــون؟ مــاذا أريــد؟ وكيــف أفعــل؟» ،وورشــة عمــل تحــدي صعوبــات
البدايــة (وهــي تنتمي لصنــف البرامــج التدريبية الرامية لزيــادة الثقة
العــدد الثــالث عشـــــر
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بالنفــس) ،إضافــة إلــى تنظيــم رحلــة بحريــة أو بريــة تتــم فيهــا جلســة

تـجربـة إبــداع

العالج بالتخيل واإليحاء والبســتنة ،فضالً عن تنظيم جلسة حوارية عن
تقويــة الــذات ،وفن التعامــل مع الهمــوم بعنوان «أنت ربــان حياتك»
(موقف+رد+فعل=نتيجة) ،والعالج باســتخدام تقنية الحرية النفســية

وأخيــراً نعتمــد أســاليب التحفيــز الذاتي الداخلــي (ح ّفز نفســك) ألحالم
ٍ
ٍ
وتوجيه
بمســاعدة
تتحقــق (خطــوات عملية يتم اتخاذها من قبل الوصي
ٍ
شخصيات محلية لها
من المؤسسة) ،كما يمكن االستفادة من استضافة

وحضور بار ٌز لتحفيز األيتام».
تأثير إعالمي
ٌ
ٌ

بـرامـج

حواريــة عــن «إيمانــي بقدرتــي علــى التغييــر» ،ويتــم تطبيــق تقنيات

(تقنية الربت).

كيف نصنع يتيمًا قائدًا؟

البداية بقيادة
الذات قبل اآلخرين

باحث عن التغيير..
ٌ
محمد أبو بكر عبداهلل محمد

يعــد من أبــرز الذين خضعوا لبرنامج «قــادرون على التغيير»
ُّ

المحاضــرات التي تابعتها زرعت بداخلي الحافز لالســتمرار،

أبو بكر عبدالله محمد عن تجربته« :شاركت العام الماضي،

ثقتــي بنفســي ،ومــع مــرور الوقت تعلمــت أصــول إدارة مثل

الذاتــي والتغييــر ،وكيفيــة اختيــار المشــروع الــذي يمكــن

إيجابيــة تجاهــي ،وهــذا مــا تترجمــه مشــاركاتي المقبلــة في

مهرجان المأكوالت الشــعبية فــي المدارس ،ما حفزني للبدء

وينهــي محمــد قائــاً« :لقــد زادت هــذه الخطــوة مــن ثقتــي

صغير أقــدم فيه عصائر ومأكوالت خفيفة».

لــم ِ
تــأت بالنتائــج التــي نتمناهــا ،لكنهــا ســتزرع فــي داخلنا

واســتفادوا منه ،قبل أن يبدأ بمشروعه الصغير؛ يقول محمد

وعــدم اليأس أو االستســام ،واإلصــرار علــى التغيير وعززت

ولمدة  5أشــهر؛ مــع «تمكين» في دورات مختلفــة للتمكين

هــذا المشــروع الصغيــر وللــه الحمــد ،فكانــت جميــع اآلراء

أن نبــدأ بــه خطواتنــا األولــى بنجــاح ،ثــم شــاركت بعدها في

مهرجانات عديدة».

في مشــروعي الخاص في قرية التراث ،وهو عبارة عن مطعم

بنفســي ولــم أعــد أخشــى الفشــل ،فالمغامــرة مهمــة حتى لو

و يكمــل محمــد« :كنــت أبحــث عــن التغييــر فــي حياتــي،

الرغبــة فــي البحــث عــن مشــاريع جديــدة تشــبهنا ..ولقــد

أبوابــاً كثيــرة ،إذ يكفــي أن القائمين على قريــة التراث طلبوا

ٍ
مجــاالت لم أكن أعــرف عنها الكثير ،لــذا أتمنى من كل
عــن

وتمنيــت أن تكــون انطالقتــي بهــذا المشــروع الــذي فتح لي
مني مشــاركتهم في معارضهم المختلفة ،وســوف أشــارك في

معــرض الخوانيج ،بعــد أن أتقنت فن إدارة محل صغير ،وقد

علمتنــي المحاضــرات التــي قدمتهــا «تمكيــن» أمــوراً كثيرة
شــخص أن يبحــث فــي داخله عن مــا يمكــن أن يقدمه ،دون
ٍ
ٍ
خــوف ،فــا شــك أن هنــاك ما يمكــن أن يحققــه ،وما
يــأس أو

قادني نجاح تجربتي إلى المشــاركة في المهرجانات األخرى.

عليــه إال أن يغامــر ويثــق بنفســه ،وأن يقــوم بالخطــوة األولى

لــم أكــن أعــرف شــيئاً عــن إدارة هــذا العمــل ،وال عــن كيفية

شــيء مــا فــي أعماقه
وجــود للمســتحيل ،ولــدى كل شــخص
ٌ

وعــن تفاصيــل تجربته الشــخصية يضيف« :فــي األيام األولى

التــي ســتتبعها خطــوات الحقــة ســتكون أكثــر نجاحــاً ،إذ ال

التصــرف فيــه ،حتى راودتني فكــرة التوقف عــن العمل ،لكن

يقــوده إلى النجــاح متى عرف كيف يخرجه للنور».

شخص وآخر
تصادفنا الكثير من التحديات المختلفة في حياتنا اليومية ،وكثير ًا ما تكون األزمات المتفاوتة بين
ٍ
هي الشرارة التي تولد في داخلنا طاقة اإلبداع والتطور ،لذا فإن التكيف مع ظروف الحياة المحيطة بنا هو
أولى خطوات النجاح في بناء الذات ووضعها على الطريق الصحيح..

وألن اليتيــم ال يختلــف عــن غيره بشــيء ،ويتمتع بالمقدار نفســه من

ألنــه طاقــة يمكــن اســتثمارها ،وال يجوز الســؤال عمــا إذا كان بإمكانه

المناســبة؛ أطلقت مؤسســة الشــارقة للتمكين االجتماعي سلســلة من

طبيعيــة لنمــط معيــن نتبعــه فــي تربيتنا ،قــد يمتلك اليتيــم كما غيره

الطاقــة التــي يمكــن اســتثمارها علــى نحــو صحيح حيــن ينــال الرعاية
البرامــج المحفــزة التي تســاعد اليتيم فــي إمارة الشــارقة على تخطّي
ٍ
ٍ
وثقــة بالغــد الذي ســيحمل إليه ما يتمنــاه عندما
بتفــاؤل
المعوقــات

يحدد ما يريــد ،ويعرف كيفية تحقيقه..

المجتمع ،ومن الظروف الحياتية ،وعبر التربية ،ومن المدرســة ،ومن
ٍ
بشــكل أو بآخــر فــي تعزيز مفهــوم القيادة
الصداقــات ،كل ذلــك يؤثــر

تقــول الدكتــورة ريمــا الصبــان ،أســتاذة مشــاركة فــي علــم االجتمــاع
العليــا؛ إن التعامــل مــع اليتيم ال يحتاج إلى خصوصيــة بقدر ما يرتبط

مرحلة تطور منذ نشــأته وحتى نهاية حياته..

برغبــة حقيقيــة فــي تغييــر واقعــه ،ومســاعدته علــى التأقلــم مــع هذا

الواقع الجديد الذي فرض عليه ،إذ يجب أن نعامله معاملة الند للند
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مالمــح القيــادة في شــخصيته ،لكن هناك عوامل قيادية مكتســبة من

فــي شــخصيته ،ألن عمليــة اكتســاب المهــارات القياديــة هــي عملية

فــي جامعــة زايد ،ونائبــة العميد لشــؤون البحث العلمي والدراســات

العــدد الثــالث عشـــــر

أن يكــون قائــداً ،ألن مالمــح القيــادة مهارة تكتســب ،كما إنهــا نتيجة

مســتمرة ،تتواصل مع اإلنســان في مراحل حياته المتعاقبة ،وتبقى في

اليتــم حالــة اجتماعيــة يجــب تخطيهــا بــإدراك الجوانــب اإليجابيــة

وتعزيزهــا ،مــن خــال المالحظــة ومراقبة الحالــة النفســية لليتيم ،أما
العــدد الثــالث عشـــــر

21

التــي وجدنــا أنفســنا فيها ،يجب أن نكتشــف دواخله ،ونســاعده على

بـرامـج

القيام باألشــياء التي يحبها ويجدها مناسبة له.

لفت األنظار

تقول الدكتورة ريما الصبان إن الكثير من األشــخاص يعتقدون أن أي

تصــرف يقــدم عليــه اليتيم إنمــا يريد منه لفــت األنظار إليه لشــعوره
باالختــاف عــن غيــره ،وهــذا تقديــر خاطــىء ،فاليتيــم ال يختلــف عن

غيره بشــيء ،بل قد يتفوق على اآلخريــن رغم التحديات الكثيرة التي

يتعــرض لهــا إذا عرفنــا كيف نوجهه إلــى الطريق الصحيح ،أما مســألة
«لفــت النظر» فهي حالة طبيعية نعيشــها جميعــاً في مراحل مختلفة
من عمرنا لتحقيق الذات.

أجمــل نجــاح يأتــي بعــد التحــدي ،ال ســيما تحــدي الــذات وتحــدي

الظــروف ،وحيــن يملــك اليتيــم مفاتيــح هذا التحــدي بإرادتــه الصلبة
ورغبتــه الحقيقية في إكمــال الطريق يصبح الوصول إلى مراكز قيادية

مهمــة لعبتــه ،فهــو اجتــاز الصعــاب بكفــاءة وقــوة وبالتالــي ســيكون

الشــخصية القياديــة لليتيــم فتقــع المســؤولية األولى الكتشــافها على
األم مــن خــال مالحظــة قدرتــه علــى أخــذ زمــام المبــادرة واحتضان

اآلخريــن وقيادتهــم فــي اتجــاه معيــن ،لهــذا نطلــب مــن األم دائماً أال
إلــى الفــرض علــى ابنها ،بل أن تمنحــه حرية االختيــار ،وأن تبتعد عن

القسوة المدمرة في تحديدها للقواعد واألفكار الواجب عليه االلتزام

على األم اكتشاف الشخصية القيادية
لليتيم من خالل مالحظة قدرته على أخذ
زمام المبادرة واحتضان اآلخرين وقيادتهم
في اتجاه معين..

المسؤولية االجتماعية ويعد هذا البرنامج هو بحق كتلة من الخبرات
المكثفة والمتعمقة في مجال القيادة وحل المشــكالت وإدارة الوقت

تســمح لهم بكســر السلطة العليا ،واألمر المهم الذي علينا مراعاته في

والعمــل الجماعــي والتخطيــط االســتراتيجي للحيــاة وفنــون التواصل

تربيتهــم هــو تقو يــة شــخصية اليتيم وتعزيــز ثقته بنفســه ،وتحو يل ما

وغيرهــا من الخبرات التي نعمل على إكســابها ألبنائنــا والتي تمكنهم

حدث معه إلى حافز يســاعده على تحقيق الهدف.

فريق التمكين التطوعي في مركز الدفاع المدني “ الصجعة”

وأهم شيء يجب أن نعلمه له هو كيفية قيادة نفسه ،وإثبات نفسه دون

الحاجــة إلى األســاليب الســلبية ،وكيفيــة تعامله مع مشــاعره وحاجاته،

هي نوع من الســياق النفســي واالجتماعي المتعدد األبعاد والمســتمر،
فالقيادة ليســت قالباً جامداً بل هي متحركة ومتغيرة حســب الظروف،
وتأخــذ أشــكاالً متعــددة ،ويصبــح اليتيــم قائــداً متــى شــعر بالطمأنينــة
واألمان ،وأهم أمان قد نوفره له يكون داخل األسرة.
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كأحد أهم البرامج النفســية التي تســاعد في تعزيز وتنمية المهارات

خــال مشــاركتهم الفعالــة فــي مجال العمــل التطوعي والمشــاركة في

األيتــام عامــةً هــم أناس أذكيــاء في عمليــة العبور مــن الفراغات التي

مــا هــو متوفر للوصول إلى مــا نريد ،وتضيف أن كل يتيم مشــروع قائد،

أطلقــت مؤسســة الشــارقة للتمكين االجتماعي برنامــج « قادة الغد »

قادريــن علــى اإلنجاز فــي حاضرهم والتميــز في مســتقبلهم وذلك من

الحياة تســتمر باإلرادة القوية والرغبة في النجاح.

االستقاللية وحسب ،وإنما هي القدرة على التأثير بالمحيط واستخدام

قادة الغد

» ممــن يرغبــون فــي تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم ومعارفهــم ليكونــوا

كغيــره ،وأن مــا حــدث معه هو مجرد أزمة ســينجح فــي تخطيها ،وأن

القيــادة فــن؛ ولكنهــا  -كمــا تقــول الدكتــورة ريمــا الصبــان  -ال تعنــي

النجاح حليفه ال محالة.

القياديــة لــدى األبناء حيث يلتحق به أبنائنا الشــباب « ذكوراً وإنات

بهــا ،علينــا أن نعلــم متــى نجبــر اليتيــم ومتــى نخيــره ،كي يشــعر أنه

القيادة

كل يتيم مشروع قائد ،وأهم شيء يجب أن
نعلمه له هو كيفية قيادة نفسه ،وإثبات
نفسه دون الحاجة إلى األساليب السلبية

األمر المهم الذي علينا مراعاته في تربية
اليتيم هو تقوية شخصيته وتعزيز ثقته
بنفسه ،وتحويل ما حدث معه إلى حافز
يساعده على تحقيق الهدف

مــن القيــام باألعمــال التطوعيــة على أســس صحيحة من خــال إقامة

دورات تدريبيــة متخصصــة فــي مجــال التطــوع مــع توفيــر الفــرص

التطوعية للمشــاركة فيها بالجهات التــي تعني بالعمل التطوعي .
شواهد

من أنجح الشــواهد التي عادت بها مؤسســة التمكين االجتماعي منذ

إطالقهــا برنامــج قــادة الغد هو اإلبــن  :عبد الله محمــد محمد المزيد
من المهم جداً في تربيتنا لليتيم أال نتعامل معه انطالقاً من خوفنا من

المســتقبل وما قد تحمله األيام القادمة ،بل أن نبني معه على أســاس
اللحظة التي نعيشــها ،كي نزيده أمال بالمســتقبل ،وكيال نقتل أحالمه

بمخاوفنــا وهواجســنا التــي غالباً مــا تكون وليــدة الحالــة االجتماعية

والــذي تــدرج خالل انتســابه للمؤسســة من إبــن متلقــي الخدمة إلى

متطوعاً عرف كيف يشــق طريقه في مجال العمل التطوعي مســتفيداً
مــن برامــج التحفيــز التــي تقدمهــا المؤسســة بشــكل دوري والتــي

أصقلــت شــخصيته وأمدتــه بخبــرة كبيرة فــي هذا المجــال يقول عبد

عبد اهلل محمد المزيد :

«أستمتع بالعمل التطوعي ،وأعتبر أن
علي أن أنقل تجربتي التي
واجبي يملي
ّ
تعلمتها إلى اآلخرين»
اللــه  :منذ انتســابي للمؤسســة عام  2007وانا أواظــب على الحضور
للفعاليــات والبرامــج واألنشــطة التــي تقيمهــا المؤسســة والتي كانت

لهــا أكبــر األثر في صقل شــخصيتي واكســابي الخبرة فــي التعامل مع
اآلخريــن  ،وقــد أتاحــت لي المؤسســة فرصــة ال تعوض حينمــا فتحت
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لــي المجال إللقاء أول ورشــة عمــل في حياتي علــى زمالئي من األبناء

بـرامـج

المنتســبين  ،فقدمــت فــي عــام  2014ورشــة عمل بعنــوان « دعوني

االحترافية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات  /أ.خلود الطنيجي

اقــدم لكــم نفســي » والتــي اســتعرضت خاللهــا طبيعــة حياتــي قبــل

وبعــد انتســابي للمؤسســة وأبــرز التحديــات التي واجهتني ســواء في
الدراســة أو في حياتي بشــكل عام وكيف واجهتها  ،ومنذ ذلك الوقت

وانــا اتــدرج فــي التطوع فــي البرامــج والفعاليات إلى أن أســندت لي

المؤسســة مهمــة المشــاركة فــي قيــادة برنامــج « كافيــه التمكيــن »

عــام  2015والــذي تعتمد فكرته الرئيســية على التواصل مع عدد من
األبنــاء الذكــور ( مــا بين  17 : 14عام ) واســتخدام المناقشــة والحوار

واســتعراض المشــكالت والعمل على إيجاد حلول لها  ،وقد استطعت

خــال البرنامــج المشــاركة في طرح العديــد من القضايا والمشــكالت

كالقلــق والخــوف المرضي ،والخجل والتردد والوحدة وتبعات مرحلة
المراهقــة  ،العالقــات مــا بيــن األبناء وأســرهم  ،الصحبــة  ،كيفية رفع

مســتوى الثقــة بالنفــس لدى زمالئــي الصغار والحقيقــة أن انضمامي
لفريــق العمــل ببرنامج كافيه التمكين أفادني كثيراً ،فقد بث الحماس

في نفســي لمزيد من القراءة واالطالع حتى أســتطيع مواكبة ومناقشة
األبنــاء فــي الموضوعــات المختلفــة  ،كمــا أكســبني خبــرة فــي مجال

اعتراف بالجميل..

امتعنــي وأفادنــي هــو أنــه أشــبع رغبتــي وحاجتــي لخدمــة اآلخريــن،

كاعتــراف بالجميــل لمؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي علــى مــا

متطوعة في أكثر من برنامج ومنها برنامج تجديد أثاث المنزل ،وبرامج

تجربتــي التــي تعلمتهــا إلــى اآلخرين  ،وهو عمــل نبيل ينبــع من رغبة

نعبر عن امتناننا للمؤسســة في بادئ األمر ،ولكن ســرعان ما اكتشــفنا

وتنظيم الفوانيس».

العمــل ولكن بإمكانــي إلهامهم للبدء في هذا المجال.

حقيقة باالستمرار.

فــي المــكان الصحيح ،وتقديم جــزء مما قدمته لنــا «تمكين» من قبل،

استثمار الطاقات الشابة

التعامــل مــع المراهقيــن وكذلــك فــي مجــال إدارة الحــوار ،وأهــم مــا

مــن جانبهــا؛ تقــول أســماء حاتــم« :رغبتنا فــي العمــل التطوعي جاءت

مــن جهتها؛ تتحدث براء مراد محمد مــراد عن تجربتها وتقول»:كنت

فانــا أســتمتع بالعمــل التطوعي وأعتبــر ان واجبي يملــي علي أن أنقل

قدمتــه لنــا من خالل البرامج التي شــاركنا فيها في الســابق ،إذ أردنا أن

أســبوعية لألطفــال إضافــة إلــى مهرجان المأكــوالت ،ومعــرض الكتاب

داخليــة فــي زرع الخيــر  ،صحيــح أنــه ال يمكننــي إلــزام اآلخرين بهذا

المتعــة الكامنــة في العمــل التطوعي عندمــا بدأناه ،فتحــول إلى رغبة

وتضيف« :ساعدنا العمل التطوعي في استثمار طاقاتنا الشابة ووضعها

حصــل ذلــك عندمــا أنهينا الدراســة الثانويــة ،حيث لم نجد مــا نفعله،

فهو يســاعد على تطوير شــخصياتنا ويفتح أمامنا المجال للتعرف على

أما عبد الرحمن علي داوود فيقول  :لم أكن اجتماعياً و عندي شــيء

مــن االنطوائيــة  ،وقــد رغبــت المشــاركة فــي العمــل التطوعي لكســر
هــذا الخــوف مــن التواصــل مــع اآلخريــن  ،فشــاركت في برنامــج قادة

الغــد وخالله اكتســبت القــدرة على المواجهة وتعلمــت الجرأة  ،ليس
ذلــك فقــط بــل اكتشــفت أن بداخلــي ينبــوع مــن العطــاء يمكنني من

خالله خدمة اآلخرين وبالتالي إســعادهم وإسعاد نفسي  ،وقد تلقيت
فــي البدايــة كل مــا يلزمني مــن معلومات وخبرات نظريــة لكي أكون

متطوعاً فعاالً  ،ثم بدأت في النزول للميدان فشــاركت مع زمالئي من
األبنــاء فــي رعايــة العاملون في مجال البناء فــي « جزيرة العلم» وفي
الطــرق العامــة ،وشــاركت فــي إســعاد آباؤنا كبار الســن خــال تطوعنا
بــدار المســنين كمــا عملت مــع مجموعة مــن األطفال وكانــت تجربة
اســتفدت منهــا كثيــراً ،وأعتبر ان المكســب الحقيقي فــي هذا العمل

هو انه يخلق ســعادة داخلية و يحقق الرضا و يشــعرني أني موجود وأني

قــادر علــى فعل شــيء  ،إننــي مازلت في البداية أســتقي مــن اآلخرين
أكثــر ممــا أطرح األفكار ،فأن تكون مســؤول عن شــخص أمــر في غاية

المتعــة لكــن المهــم أن تتعلــم كيــف تكــون مســؤول ألن االمــر ليــس
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عبد الرحمن عيد:
ً
اجتماعيا ،لذلك رغبت بالمشاركة
«لم أكن
في العمل التطوعي لكسر الخوف من
التواصل مع اآلخرين ،فكانت المشاركة في
برنامج قادة الغد»

فرأينــا أن إفــادة المجتمع من عملنا كمتطوعين يســهم فــي تعزيز ثقتنا

ٍ
أشــخاص قــد ال تجمعنــا بهم أية مناســبات أخرى ،ويكفــي أن تكون لنا

بأنفسنا ويشعرنا بسعادة كبيرة ،ووجدنا أن العمل التطوعي ليس صعباً

شــهادة فــي العمــل التطوعي حتى ُتف َتــح األبواب لنا ،فضــاً عن أن هذا

ٍ
أشخاص جدد ،كما يكسبنا
بأنفسنا ،ويفتح المجال أمامنا للتعرف على

من أن مردوده معنوي وليس مادي».

علــى اإلطــاق ،بل هو على العكــس من ذلك ،عالو ًة على أنــه يعزز ثقتنا
الخبــرة للمســتقبل ،وسيســاعدنا عندمــا نتقــدم ألي وظيفــة ،حيــث

العمل يشــعرنا بأننا ذوو قيمة ،وأننا نقدم ما يفيد المجتمع على الرغم

ســيكون لدينا الثقة بالنفس لطرح األفــكار والتعبير عن الذات وتقديم

وتكمــل بــراء« :هنــاك حرص على تأديــة واجبنا ،إذ يرافقنا مســؤول من

بالســهولة التــي يعتقدهــا البعــض ،ولقــد آليــت على نفســي أن أنشــر

صحيحة ومحترمة.

ٍ
تواصل دائ ٍم معنا حتى
وأصول تنظيم المعرض أو الحدث ،ويبقى على

فريق تطوعي بدا بصف ثم تحول إلى المدرســة بكاملها  ،انا اآلن أكثر

ومهمــة ،والملفــت فــي «تمكيــن» أن القائميــن عليهــا يتعاملــون معنا

مــرة ومــرات  ،فمنــه أزداد قــوة وتحفيــز ألحقــق النجــاح األكبــر الذي

إذا كانــت مناســبة وتوفــرت على الشــروط التــي تالئم المؤسســة ،وقد

تعلمنا من خالل العمل التطوعي احترام اآلخرين ،وتقديم أفكار جديدة

كثيراً  ،وقد قررت أن تكون دراســتي بالجامعة بقســم الطب النفســي

والقت إعجاباً كبيراً من قبل المؤسســة ،حيث نحرص على أن نســاعد

المثــال تعرفنا في معرض الكتاب علــى كاتب عماني ،واتفقنا معه على

أكون ناقالً ومحفزاً للتطوع على أســس علمية صحيحة.

تخدم المجتمع.

النصائح للفتيات الكاتبات داخل المؤسسة ،وهو ما تم الحقاً».

أنفسنا بطريقة جيدة ،وضبط انفعاالتنا والتعامل مع األشخاص بطريقة

«تمكين» قبل أي مشــروع نشــارك فيــه ،ويطلعنا علــى كيفية التعامل

ثقافة التطوع بمدرســتي وبدأت بمشروع تنظيف المدرسة  ،وأسسنا

نحــاول أن نســتفيد من مواقع التواصــل االجتماعي لطرح أفكار جديدة

يتأكــد أننــا نقوم بالعمــل على الوجــه الصحيح ،وفي حــال صادفتنا أية

ثقــة بنفســي  ،أكثــر جــرأة واعتماداً علــى ذاتي  ،ال يضيرني إن فشــلت

بكثيــر مــن الثقة ،إذ ال يترددون في تبني وتطبيــق األفكار التي نطرحها

ينتظرنــي إن التحاقــي ببرنامــج قــادة الغــد غير في شــخصيتي وفكري

طرحنــا أفــكاراً للوســادات التــي يقدمونهــا تتعلــق بالشــكل والتســويق

وذلــك حتــى أتشــبع بالخبــرة في مجــال العالقــات اإلنســانية وبالتالي

تميكــن بكل ما أوتينا من قدرات ،حتى نقدم المنفعة االجتماعية التي

مشكلة سرعان ما نجده حاضراً لحلها.

جديــرة بالتطبيــق داخل المؤسســة ،وكثيراً ما حصل ذلك ،فعلى ســبيل
ورشــة عمــل ننفذهــا داخل المؤسســة لقــراءة القصص لأليتــام وتقديم
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تغريـدات

التغريـدات 8

@HazzaBinZayed @abna_bu @HHShkMohd
@ Mofeed_n @sharjah_radio @sawabcenter

محمد بن راشد

HH Sheikh Mohammed

أسامه المالك

@HHShkMohd

لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة وقادرة على صنع مستقبل مختلف ،ونصيحتي لكل معلم
ومربي ومسئول في مدارسنا بأن ال يتخلوا عن هذا الحلم

هزاع بن زايد

@osamah25 @HHShkMohd belaihi_a
@ Mofeed_n @abna_bu @HazzaBinZayed

#يداً_واحدة_لدعم_اليتيم

HH Hazza bin Zayed Al Nahyan

الراحل الكبير.

جمعية أبناء

@abna_bu

ذكــر لفــظ اليتيــم في القرآن ثالثًا وعشــرين مرة في ذلك إشــارة واضحة للمســلمين لالنتبــاه والوقوف وقفة

#لنبني_معا

إذاعة الشارقة

HH Hazza bin Zayed Al Nahyan

@sharjah_radio

محمــد بــن زايــد :ســتظل رؤية زايــد الخير ومواقفه اإلنســانية معينــا الينضب تنهل منــه مختلف األجيال
لصياغة حاضرها وصنع مستقبلها ومصدر إلهام لآلخرين.

عبدالرحمن البليهي

belaihi_a

قال الشاعر  :حسب اليتيم سعاد ًة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما

Sawab Center
@sawabcenter

مفيد النويصر

متحدون ضد التطرف United Against Extremism -

حث #اإلســام على #الرحمة بين البشــر ،فقال #رســول الله “ :الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالى،
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء”.

Abdel Rahman Belaihi

 #يداً_واحدة_ دعم _ اليتيم

مركز صواب
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Abna

جادة أمام هذه الفئة واحتياجاتها.

#يوم_زايد_للعمل_اإلنساني

العــدد الثــالث عشـــــر

@osamah25

األيتام إخواننا ومشاعرهم من مشاعرنا ،لنتكاتف َسو ًِّيا وننهض بهم ،ونقف بجانبهم.

@HazzaBinZayed

اإلنسان عند الشيخ زايد هو الغاية وخدمة أبناء الوطن ثم األخوة في اإلنسانية اإلرث البهي الذي تركه لنا

Osama Al Malak

Mofeed Alnowaiser
@ Mofeed_n

اإلحبــاط ال يمنحــك القــدرة علــى التفكير والخــروج من “اإلحباط” ليس أمرا ســهال لذا جــرب أن ترتمي في

حضن يمنحك الثقة؛ لتتمكن من الوقوف على قدميك.
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على الحياة في بيئة صحية ،وتكوين بناء نفسي واجتماعي سليم يمكنه

حـــوار

مــن متابعــة حياته على نهج صحيح ،فكلنــا يعلم أن األب عماد المنزل،

وغالبــاً مــا يتخــذ منه الطفــل المراهق مثــاً أعلى ،ولهذا فــإن غيابه في

األيتام
وحقوقهم
الشرعية

هــذه المرحلــة الدقيقــة قــد يســبب مشــكلة كبيــرة تنعكس ســلباً على
سلوكيات اليتيم وحالته النفسية.

ً
تماما في دولة
حقوق اليتيم مصانة
اإلمارات ،إذ تمنحه الدولة الحق
الكامل بالتعلم ،وتمهد أمامه سبل
ً
ً
ومهنيا
فكريا
التطور

من يشرف على االهتمام باليتيم في هذه الحالة؟

لدينــا مؤسســة تابعــة لديــوان الحاكــم وحكومــة دبــي ،وهــي مؤسســة
األوقــاف وشــؤون القصــر ،وتعنــى بكل طفل أو أســرة ال يوجــد لها كفيل

حضور األب في مرحلة المراهقة ضروري من أجل تأسيس نشأة سليمة

مصاريفهــا وحاجاتهــا ،وهــي مؤسســة خاصــة بالمواطنيــن فقــط ،أمــا

فقد األب..

األطفــال األيتــام ومســاندتهم فــي مســيرتهم ،وتأمين مــا يحتاجونه من

من يخبر اليتيم عن حقوقه؟

هذه الحاالت ويتكفل برعايتها ،إضافة إلى الجمعيات الخيرية.

فــي المراكــز االجتماعيــة ،مــن أجــل تقديــم صــورة واضحــة عــن حقوق

أو شــخص قــادر علــى تصريــف أمــور العائلــة ،وتتابعها وتتكفــل بجميع
الوافديــن فقد أنشــأت لهم الحكومــة مراكز اجتماعية مــن أجل توجيه

وصحيــة ،وهــو أمر فــي غاية األهمية ،لهذا نســعى إليجــاد البديل متى

خصهم بحقوق
الشرع ّ
والقانون أنصفهم بأحكام..

مــأكل ومشــرب ومأوى ،كما يدعــم الهالل األحمر اإلماراتــي الكثير من

ال نتردد في المشــاركة بأي ندوة أو محاضرة ســواء كمحامين أو نشطاء

وتقوم تلك الجمعيات والمراكز والمؤسســات بمساعدة اليتيم لتخطي

اليتيــم ،وشــرح ما له وما عليه ،وال يوجــد أي تعارض بين ما ينص عليه

ال يختار الفرد منا النمط الذي تسير عليه حياته ،وال يعلم ما قد تحمله له األيام ،فقد نتعرض في أي لحظة

وناجحــاً في المســتقبل ،كمــا تؤمن لليتيــم المكان المناســب والحضن

حال إلى حال..
تغير واقعنا والمشهد الذي اعتدنا عليه من
إلى خسارة كبيرة
ٍ
ّ

إنها حال اليتم التي تأتي فجأة ودون ســابق إنذار ،فقدان أحد الوالدين

المحامي زايد الشحي:
تسعى مؤسسات الدولة والجمعيات
الخيرية الحتضان وحماية جميع الفئات
ً
أيتاما
التي تحتاج إلى رعاية ،سواء كانوا
أو مسنين أو مرضى

والعيــش فــي كنــف عائلــة منقوصــة ،غيــر مكتملــة البنيــان ..تــزداد

التعقيــدات عندمــا تتغيــر أولويات الطفــل اليتيم الذي قد يجد نفســه
فجــأة مســؤوالً عن عائلة ال ســيما عند فقــدان األب .فيخلع قســراً ثوب

الطفولــة ويلبــس عباءة المســؤولية وهو ال يعرف شــيئاً عمــا ينتظره ،وال

واقع
يمتلــك مهــار ًة وال علمــاً وال مرشــداً يوجهه إلــى الطريق الصحيــحٌ ..
صعب يفرض نفسه ويحول اليتيم من طاقة منتجة إلى قنبلة موقوتة إذا
ٌ
تعوض غياب
أغفلنــا كيفية االهتمام بها ورعايتها بالطــرق البديلة التي ّ

األب ،وتحمي هذا اليتيم الصغير من أنياب الشارع التي ال ترحم.

وإللقــاء المزيــد مــن الضــوء علــى
حقــوق اليتيــم فــي الشــرع والقانــون

التقينــا المحامــي زايد الشــحي الذي
تنبه إلــى مثل هذه
أوضــح أن الشــرع ّ

فخص اليتيم بمجموعة من
الحاالت،
ّ

الحقوق التي تتناسب وحالته ،ومنها

حــق المــال والقهــر والدفــع واإلكــرام

واإليواء والميراث واإلحسان واإلطعام
والقســط (العدل وعدم التفريق) ،وله

األفضلية على غيره كما أوضح ،كما أشار الشحي إلى حقٍ كان قائماً في

الماضي ،لكن لم يعد لوجوده من ٍ
داع اليوم بسبب مستجدات الحياة،
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وهو أن يؤخذ من غنائم الحروب إلطعام األيتام..

أما من الناحية القانونية؛ فتطبق على اليتيم األحكام نفسها التي تطبق
على أي طفل قاصر لم يبلغ بعد ،وال ُيمنح هنا أي ميزة عن غيره بسبب

مصابــه بأفضــل الطــرق ،وتســعى معــاً إلعــداد شــخصيته ليكــون منتجاً

الغراء فيما يخص اليتيم ،فالقانون
القانون وبين ما ألزمتنا به الشــريعة ّ

الدافــئ فــي حــال تخلــت األم عنــه وذلــك كــي ال يتحــول إلــى مشــكلة

كما نشارك إعالمياً في جهود التوعية الخاصة بحقوق األيتام وواقعهم

مستمد من الشريعة..

اجتماعية في المستقبل.

عبــر لقــاءات حوارية في عــدد من الصحف وغيرها من وســائل اإلعالم

هل تتغير حقوق اليتيم في المستقبل نتيجة يتمه؟

قــد يتعــرض لهــا األيتــام ،ونشــر التوعيــة الالزمــة لتفادي حــدوث تلك

المحليــة بهــدف التعريــف بالمشــكالت االجتماعيــة المتعــددة التــي

حقــوق اليتيــم مصانة تماماً في دولة اإلمــارات ،إذ تمنحه الدولة الحق

المشكالت ما أمكن ،وذلك من أجل مجتمع أفضل لجميع أبنائه.

يعطــي األولويــة للكفــاءة بغــض النظــر عــن أي اعتبــار آخر ،فــإن جميع

هل تفرض دور الرعاية شروطاً معينة لرعاية اليتيم؟

وأعالهــا شــأناً متــى كان أهالً لها ،فاليتيم شــخص عــادي وله  -كطفل -

الفئات التي تحتاج إلى رعاية ،ســواء كانوا أيتاماً أو مســنين أو مرضى،

الكامل بالتعلم ،وتمهد أمامه سبل التطور فكرياً ومهنياً ،وألننا مجتمع
األبــواب تبقــى مفتوحــة أمام الطفــل اليتيم وصــوالً إلى أهــم الوظائف

تسعى مؤسســات الدولة والجمعيات الخيرية الحتضان وحماية جميع

نفــس حقــوق الطفل العادي وواجباته ،وال يوجد مــا يميزه عن غيره من

وهنــاك أكثر من دار رعاية ومؤسســة دعم متخصصــة باأليتام ،ولكن ال

الناحية العلمية والمهنية سوى كفاءته..

بــد مــن توفر شــروط معينــة لقبــول اليتيم فــي إحداهــا ،كأن يعاني من

عنــوان العمــل الحكومي والمؤسســاتي فــي دولة اإلمارات هــو الكفاءة،

المؤسسات بحمايته ورعايته في مثل هذه الحاالت.

المجــاالت الفكريــة والعلمية واألدبيــة وغيرها من المجاالت ،وتســعى

مــع هــذا التعدد الفكري والعرقي الموجود فــي اإلمارات هل تتغير

األم بأيــة إجــراءات معينــة ،إنمــا قــد يختار القاضــي في بعض
ُ
القانــون َّ

فبناء اإلنسان غاية سامية نحرص عليها هنا..

هــدف الدولــة رعايــة اإلنســان بغــض النظــر عن معتقــده وديانتــه ،أي

األم برعاية وحضانة طفلها..

ماذا عن وضع اليتيم في حال وفاة األم؟

النظــر عن جنســه ودينه وعرقــه ،وهذا ما أنتج التمــازج والتناغم الذي

ُيت ِمه..

فــي حــال فقدان األب وارتــكاب اليتيم جنحة ما ،هــل هناك عقاب

ومــن المعلوم أن دولتنا تفتح ذراعيهــا الحتضان النوابغ والمواهب في

كثيــراً مــا تواجهنا القضايــا الجنائية على هذا النحــو ،وبالتأكيد ال يلزم

إلى تشــجيع تلك المواهب بغض النظر عن الظروف المحيطة بنشــأتها،

قانوني يطال األم الحاضنة له؟

الحاالت إحالة الطفل اليتيم إلى دار رعاية اجتماعية بعد ثبوت تقصير

ظــروف ســيئة ،أو فــي حالــة غيــاب جهــة حاضنــة لــه ..وال تتأخــر تلــك

حقوق اليتيم بين فئة وأخرى؟

شــخص تطــأ قدمــه اإلمــارات لديه حقــوق يعتــرف بهــا المجتمع بغض

كما قد تحرم األم من حق الحضانة في حال عدم كفاءتها لهذه المهمة،

فــي حــال يتم األم تقع المســؤولية علــى األب بالكامــل ،ولكن في بعض

نعيشــه فــي دولتنــا ،والتــي تحولــت بفضل هــذه الثقافــة وروح التآخي

حال وجدنا ضرورة لذلك ،والقصد من هذا الحكم مساعدة االبن اليتيم

المراكز االجتماعية واألسرية ،ولكنها من الحاالت نادرة الحصول..

لمجتمع متكامل منسجم اسمه اإلمارات.

إذ يتــم إســناد األمــر إلى أهل األب أو إلى مراكــز الرعاية االجتماعية في

الحــاالت  -ومــع تنحــي األب عــن القيــام بواجباتــه  -تعــود الرعاية إلى

والعطاء التي تسود أبناءها إلى معزوفة اجتماعية تظهر الوجه المشرق
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ماذا عن مرحلة ما بعد البلوغ ،وانتهاء دور المؤسسات الخيرية؟

خاصــة بفئــة القصــر ،كأن تكون مــدة العقوبة أقل ..ويكــون الجزاء من

حـــوار

مــع المجتمــع خطــو ًة فخطوة ،وغالباً مــا تتكفل أســرهم باالهتمام بهم

مــن قبــل القاضي الذي عاد ًة ما يأخذ بالحســبان معاناة اليتيم ونشــأته

الوافديــن؛ فــإن المؤسســات المذكــورة آنفاً تســاعدهم علــى االندماج
بعد ســن البلوغ واكتمال األهلية ،وعقب ذلك تنظر الدولة إلى اليتيم

كشــخص مســؤول يتحلــى بكامــل األهلية لتحمل المســؤولية والســير

بالحياة بقوة وإصرار..

ما أقصى حكم قد يصدر بحق يتيم؟

اإليــداع فــي أحــد دور الرعايــة االجتماعيــة ،لكن في حال حــدوث قتل
أو جرائــم مــن العيــار الثقيل يوضع في الســجن لكن تطبــق عليه أحكام

العــادي ،وال يوجد قوانيــن خاصة به ،غير أن التعامل معه يتميز بالرأفة

في بيئة مبتورة اجتماعياً وغير متكاملة العناصر.

كيف يحمي القانون الطفل اليتيم؟

العبــرة هنــا تتمثــل فــي تحويــل اليتيــم إلى عضو فعــال فــي المجتمع،

ورش

ينطلق اليتيم كما يفعل أقرانه إلى العمل أو الدراســة ،وبالنســبة ألبناء

جنس العمل ،ويخضع اليتيم إلى القانون نفســه الذي يخضع له الطفل

المتطوعون في تمكين

ورش وبرامج إلعداد
متطوعين ناجحين

وإعداده بطريقة سليمة ليكون منتجاً وقادراً على القيام بواجباته على
أكمل وجه وااللتزام تجاه دولته ومجتمعه...

كلمة أخيرة..
اليتيــم هــو من فقد الحنــان واألبوة ،واالهتمام بــه ورعايته فيهما ثواب
كبيــر ،وال يوجــد طفــل مجــرم بطبعــه ،بــل إن الظروف واألحــداث هي
التــي قــد تؤدي إلى انحرافه عن جادة الصواب ،ومن خالل الرعاية التي
نمنحها لليتيم نتحاشى ذلك ونرتقي بالمجتمع بأكمله.

يعتبر العمل التطوعي واحد ًا من أقدس األعمال التي تسهم في بناء المجتمع
بطريقة سليمة ومتكاملة ،وهو رحلة مع الذات يكتشف خاللها المتطوعون متعة
العمل االجتماعي والغاية المنشودة منه ..لكن للعمل التطوعي شروط وأحكام،
وكي يصب عملنا في مكانه الصحيح ونقطف ثمرة هذه الخطوة بنجاح ال بد من
اتباع هذه المعايير بشكل يتماشى وطبيعة العمل التطوعي الذي نقوم به.

حضرت ليندا شكور ،مدربة حياة؛ ألكثر من ورشة مع مؤسسة الشارقة
ّ

للتمكيــن االجتماعــي تناولــت فيهــا التعامــل مــع المتطوعيــن واأليتام
وأمهاتهــم ،بغيــة تطويــر أهــداف العمــل التطوعــي وزيادة الوعــي لهذا
النوع من النشاطات ،وإعادة الثقة بالنفس للفئة التي تحتاجه..

تقــول لينــدا عــن تجربتهــا في هــذا المجــال« :قدمت الكثيــر من ورش
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«كل مشكلة تواجهنا هي هدية تساعدنا
على تعلم شيء جديد»
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العمل مع المتطوعين واأليتام ،عملنا فيها على تثبيت مفاهيم أساسية

ورش

فــي حياتهم ،كتعزيز الثقــة بالنفس وضبط األعصــاب ،وتناولنا مواضيع

تعلمهم كيف ينظرون إلى المستقبل بطريقة إيجابية ،وكيف يتحكمون
بشــعورهم ،أي كانــت ورشــنا تركز عــل تحفيزهــم لمعرفة مــاذا يريدون

وكيف يسعون إلى تحقيقه».

وأضافــت شــكور« :حرصــت مؤسســة تمكيــن علــى تحديــد العناويــن

الرئيســية للــورش التي تنظمها انطالقاً مــن األولويات التي تحددها من
خالل تعاملها اليومي والمباشر مع األيتام ،لكن األهم أننا كنا نتعامل مع

األيتــام كأفراد عاديين في المجتمع ،فنحن نعلمهم المهارات الحياتية
التــي يحتاج أن يتعلمها كل شــخص يريد النجاح في حياته ،ونكســبهم
المهــارات التــي تســهل عليهم اقتنــاص الفــرص المناســبة لالرتقاء في

حياتهــم ،الســيما أننــا نبدأ معهم من عمر الـ  8ســنوات ونســتمر معهم
حتى عمر الـ 17سنة».
تحديات وصعوبات

بعــد خبــرة طويلــة في هــذا المجــال؛ لمســت شــكور الرغبــة الحقيقية
والتفــوق عليــه ،لكنها صادفت
لــدى أطفــال تمكيــن في تغييــر واقعهم
ّ

االحترافية في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات  /أ.خلود الطنيجي

بعــض الصعوبــات أو لعلها تحديات تقف بوجــه اليتيم ،عن ذلك تقول:

«يشعرون أحياناً بأنهم مختلفون ،وأنه يجب التعامل معهم بخصوصية،
إال أننــا حاولنــا تفادي ذلك ألننا ننظر إلى اليتيم على أنه إنســان كامل،

عاندتــه ظــروف الحيــاة لكنهــا لم تشــكل نقصاً فــي شــخصيته ،لذا كان

ممنوعــاً أن يشــعر اليتيــم بأنه ضحيــة ،ويتوجب علينا مســاعدته على

«جميع الذين شاركوا معنا في الورشات
تميزوا بتقبل كبير لواقعهم ورغبة حقيقة
في التحدي ومواجهة هذا الواقع»

فريق التمكين التطوعي أثناء فرز الكوبونات الشرائية لمشروع “ الحقيبة المدرسية”

تقبــل واقعه ،والســير بطريق جديــدة قد تكون مختلفة عــن غيره لكنها
مشــابهة لها وال يشــوبها أية عراقيل وال ضغوطات أو ظروف خارجة عن

التوعيــة فــي نظرتنا إلى الحيــاة ،وكيفية تغييرها نحــو األفضل ،والتعلم

وتســتطرد شــكور قائلةً « :نعلمهم كيف ينظرون إلى المستقبل بطريقة

الســلبي إلــى إيجابي ،والســيطرة على المشــاعر الســيما الســلبية منها،

كطريقــة حيــاة ،فمــن يســاعدنا نمتــن له ليــس أكثــر ،ونعاملــه بالمثل،

وكيفيــة اختيــار األصدقــاء ،وتحديد مفهــوم الصداقــة ،وكيفية تحويل

المألوف».

«نتابع تصرفات وسلوك األيتام ليتسنى لنا تقييم مدى نجاح الدورة،

مــن أخطــاء الماضــي من أجل حيــاة أفضل؛ ســعينا إلى تحويــل التفكير

إيجابية وكيف يتحكمون بأفكارهم الســلبية ،وكيف يعتمدون االمتنان

وتعلــم كيفيــة ضبــط انفعاالتنــا ،واعتمــاد طريقــة التعبيــر الصحيحــة،

إضافة إلى رأي األهل ومن يتعامل معهم»

التقييم

كيــف نخرج من معاركنا الحياتية منتصرين ومن دون أن نخســر ثقتنا

ونسعى ألن نكون أقوياء دائماً من خالل تعزيز الثقة بالنفس ،نساعدهم

الفشل إلى نجاح».

ولكن كيف يمكن معرفة النتائج اإليجابية لكل دورة؟ عن هذا الســؤال

بأنفسنا ،وقد نصادف أحياناً رفضاً للواقع من قبل بعض األيتام ،وهو أمر

وتكمــل« :جميع الذين شــاركوا معنا في الورشــات تميــزوا بتقبل كبير

وتضيــف« :كنــا نتابــع مع األمهــات البرامج ذاتهــا حتى تتعلــم األم ما

مدى نجاح الدورة ،إضافة إلى رأي األهل ومن يتعامل معهم ،لنعرف ما

تعليــم هــذه الفئة تغيير نظرتها إلــى الحياة واعتمــاد التفكير اإليجابي،

إلى طاقة إيجابية ،خاصة مع وجود نشــاطات داخل ورش العمل تحفز

وقد اســتع ّنا باألمهات لتفعيل دور الورشــة في إعــداد األيتام بالطريقة

مــا تعلمنه في الدورات إلى زميالتهن في المدرســة وصديقاتهن ،األمر

من التفاؤل والرغبة الب ّناءة»..

الورشــة هــو التقوية األكاديمية تجد أن دورتنا قــد تمحورت حول هذا

وتتابع« :ال نقدم سوى برنامج مهارات حياتية ،ونزود الحاضرين بكل ما

فن التواصل

األســاس ،وهكــذا ..لــم أواجه إال الرغبــة الدؤوبة في التعلم ،واكتشــفنا

الطــرق الحياتيــة إلى توجيههــم نحو االتجــاه الصحيــح ،وتوثيق مفهوم

الفتيــات األيتــام ،اللواتــي كان لديهــن التــزام أكثر ورغبــة حقيقية في

ولتحقيــق هــذه الغايــات نحــاول أن نقدم ورشــة جديــدة َّ
كل فترة ،ألن

على النظر في النصف المليء من الكأس ال النصف الفارغ».

تجيب ليندا بالقول« :نتابع تصرفات وسلوك األيتام ليتسنى لنا تقييم

لواقعهــم ورغبــة حقيقــة فــي التحــدي ومواجهة هــذا الواقــع ،وتحويله

الــذي يتعلمــه ابنهــا في الورشــة ،وتتمكن من تطبيقه معــه في المنزل،

الذي تعلموه من خالل الدورة ،وقد الحظنا أن بعض الفتيات قمن بنقل

الطاقات اإليجابية لديهم ،وتساعدهم على المضي قدماً بحياتهم بكثير

الســليمة فــي مختلــف الــدورات التــي قمنا بهــا ،فــإذا كان الهدف من

الذي يعكس مدى نجاح هذه الدورات في تحقيق رسالتها وأهدافها».

الجانــب ،وإذا كان الهــدف منهــا تعزيــز الثقة بالنفس عملنــا على هذا

يســاعدهم لتكون حياتهم ســعيدة ومريحة وإيجابية ،ونسعى عبر هذه

أســهمت الــورش التــي نظمتها ليندا مع مؤسســة تمكين في مســاعدة

معــاً أصوالً وأســاليب جديــدة للتواصل ،كانوا جميعاً مهتمين ،ال ســيما

اإليجابية في أفكارهم ونظرتهم نحو مختلف الظروف التي يمرون بها.

قراءة اآلخر من خالل حركة جسده ،وهي تشرح ذلك قائلة« :إلى جانب

تطوير واقعهن نحو ما يتناسب وطموحاتهن»..

المتطوعين واأليتام على التواصل الصحيح ،وفهم لغة الجســد ،وكيفية
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الحيــاة عرضــة دائماً لظهور مشــكالت جديدة ،ويجــب أن نتعلم جيداً

طبيعــي ،لكن علينا أال نســمح لذلــك بإبقائنا في مكاننا ،بل أن نصر على
ٍ
ودرس ،ذلــك أن كل مشــكلة
وتحويــل كل صعوبــة تواجهنــا إلــى حافــ ٍز

تواجهنا هي هدية تساعدنا على تعلم شيء جديد».

وتنهــي شــكور قائلــةً « :تقــدم تمكيــن برامــج متكاملــة إلعــداد اليتيــم
بطريقة ســليمة وبصــورة متواصلة ،وتعمل بطريقــة هرمية للوصول إلى

الهــدف المنشــود ،المتمثــل في اليتيــم المتعافي ،الذي ال يجد نفســه

مختلفــاً عــن أقرانــه ،بل يتحلــى بالثقــة والقــدرة التامة والمعرفــة التي

ٍ
ناجح
تعينه على الخروج من واقعه والســير بخطى ثابتة نحو
مســتقبل ٍ

مــن دون النظــر إلــى الخلف ،فمثل هؤالء يعرفون جيــداً كيف يصنعون
من الفشل نجاحاً ومن الضعف قوة».
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مــن هنــا تأتــي أهميــة تضافــر جميــع الجهــود في ســبيل حمايــة اليتيم

ثقافة وفكر

ورعايته ومســاعدته على متابعة مراحل حياته بالتسلســل الطبيعي ،وال
شــك أن التعليــم من أهــم تلك المراحل ،إن لم يكــن األهم على اإلطالق،

وفي هذا التحقيق ســنلقي الضوء على المشــكالت النفســية والتربوية
والماديــة التــي تواجــه الطفــل اليتيم والتــي تعرقل مســيرته التعليمية،

وكيفية التغلب عليها والتخفيف من أثارها..

لألطفال قدرة عالية على التأقلم ..لنستثمرها!

التقينــا بدايــةً ناهــد المحمــد وهــي مدرســة للمرحلــة اإلبتدائية وعن

تجربتهــا فــي هــذا المجال تقول“ :خالل ســنوات عملــي الطويلة مرت

علــي العديــد مــن حــاالت اليتــم ،التــي تختلف باختــاف حالــة اليتم
ّ
والحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لليتيــم ،فيتيــم األبويــن يختلــف

تمامــاً عــن يتيــم األب أو يتيــم األم ،كمــا يختلــف اليتيــم ذو الدخــل
المــادي المســتمر مثل الــذي كان أبوه موظفاً حكوميــاً ،عن ذلك الذي

ٍ
بشــكل كامل ،وال تكمن مشــكلة اليتيم فــي فقدانه ألهله
فقــد المعيــل
فحســب ،بــل في تعامــل من حوله معه ،حيث يحــاول الطفل اليتيم أن
ومدرســيه ،وقد تنجح هذه الخطة
ينســى مصابه باللجوء إلى أصدقائه
ّ
أحيانــاً ،وتفشــل أحيانــاً أخــرى نتيجة جهــل المجتمع بطريقــة التعامل

ٍ
لطفل في
مــع اليتيــم ،ومن الحــاالت التي أذكرها في هذا المجــال هي
الصــف الخامــس من تعليمه وكان اســمه عبد الله ،ففــي الوقت الذي
كان يحــاول فيــه تخطّــي محنته ،كان هنــاك دائماً من يذكــره بها دون

قصــد ،فأســئلة مثــل “من يحضــر عبد الله معــه في يوم أوليــاء األمور،
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حب المعرفة واالبتكار..
ننميه عند اليتيم؟
كيف ّ
يمر اإلنسان خالل مسيرة حياته بالكثير من المواقف واالختبارات ،وقد يتعرض لخسائر متعددة ،إال أن الخسارة
وقت ما يزال
األكبر هي فقدان الوالدين أو أحدهما ،وتزداد هذه الخسارة وقع ًا على النفس إذا ما حلت في
ٍ
فيه عود اإلنسان غض ًا ،ألنه يكون إذ ذاك بأمس الحاجة للدعم والرعاية واالهتمام ،لذا يصعب تعويض هذه
الخسارة ،لكن من الممكن التخفيف من آثارها السلبية ،ولعل التعليم هو أول ما يتأثر في حياة اليتيم ،فقد
يشهد المستوى التعليمي للطفل تراجع ًا كبير ًا ،بل قد يؤدي اليتم في كثير من األحيان إلى التسرب من
المدرسة تمام ًا والتوجه نحو التكسب المبكر ،خصوص ًا في الدول التي تعاني أوضاع ًا اقتصادية صعبة..

أو أيــن أخــذك أهلــك فــي العطلــة ،أو مــاذا أحضــر لــك والدك فــي عيد

ميالدك؟” دائماً ما كانت تســقط على مســامع عبد الله ،وكنت أشــعر

وتشــير ناهد المحمد إلى أن األطفال يمتلكون قدرة عالية على التأقلم

فــي حــدود إمكانياتهــم ،لكن ما يؤثــر عليهم هو ما يكــون خارج حدود
طاقاتهــم ،وتضيــف بالقول“ :من خالل تجربتــي وجدت أن اليتم قد ال

يكون له ذلك التأثير على الطفل في حال وجد الدعم الخارجي ،فأكثر
المتأثريــن مــن األطفــال هــم الذين تعاني أســرهم من مشــكالت مادية

نتيجة فقدان المعيل ،فإن تغلبنا على المشــكالت المادية تصبح أمور
التأقلــم أســهل بكثير ،أما أمور التربية فيســتطيع أحد األبوين إن وجد
القيام بها بمزيد من الجهد وبمســاعدة المحيطين واألهل”.

مسؤولية الجميع

للحفــاظ علــى الطفل ومنحه الدعم الالزم لمتابعــة التعليم ،يجب على
جميــع المحيطيــن بــه التعــاون لتحقيق هــذه الغاية ،من هــذه القاعدة

قليلــة شــاركت فــي فعالية “إســعاد يتيم” التــي نظمتهــا مجموعة كانو
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«مشاركة الشخصيات العامة في الفعاليات
المكرسة لأليتام تمنح الطفل اليتيم المزيد
من الثقة بأن هناك من يهتم به»

بوجعه مع كل سؤال”.

ينطلــق الممثــل والمذيع عبــد الله الغامدي ويكمل بالقــول“ :منذ أيام
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عبد الله الغامدي :

الكنــدي للســنة الثانية على التوالــي ،والتي تهدف إلــى إدخال الفرحة
إلــى قلــب اليتيــم وإيصال رســالة إليه مفادهــا بأنه ليس وحيــداً ،وبأننا

جميعــاً أهله ،وتأتي مشــاركتي في هــذه الفعالية كنوع من المســؤولية
المتوجبــة علــى كل ٍ
فــرد مــن أفــراد المجتمــع ،ال ســيما
المجتمعيــة
ّ
الشــخصيات المجتمعيــة المعروفــة والتــي تملــك حضــوراً دائمــاً علــى

وســائل اإلعــام ومواقــع التواصل االجتماعــي ،حينها تكون مســؤوليتنا
أكبر لقدرتنا على إيصال الرسالة ،وعلينا توظيف تلك القدرات من أجل

الحديــث عمــا يجــب القيام به لمســاعدة األيتــام على متابعــة حياتهم
وتحقيق النجاح”.

ويؤكــد الغامــدي علــى أن مشــاركة الشــخصيات العامــة فــي مثل هذه
الفعاليــات تمنــح الطفــل اليتيــم المزيد مــن الثقة بأن هنــاك من يهتم
بــه ،يقــول عبد اللــه“ :يفرح الجميع للقــاء الممثليــن أو الفنانين أو من
يمكــن اعتبارهــم مــن المشــاهير ،وكذلــك هــو حــال األطفــال اليتامــى،

فعندما يعلم الطفل بأن هذه الشخصية المعروفة التي تظهر في التلفاز
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ثقافة وفكر

قدمــت خصيصــاً للعب معه وقضاء وقت جميــل بصحبته ،فبكل تأكيد

والموســيقى وغيرهــا مــن المهــارات التــي تشــعره

المدرســة فخــوراً بيــن أقرانــه ،ليخبرهم عــن األمر ،ويريهــم الصور التي

وفهــم العالــم المحيــط بــه وتفتــح أمامــه أبــواب عدة

ســيكون لذلك أثر إيجابي كبير في نفســه ،وسيعود في اليوم التالي إلى

بالسعادة والثقة بالنفس ،وتساعده للتعبير عن نفسه

التقطها مع المشــاهير ،األمر الذي ســينعكس في نهاية المطاف إيجاباً

لتحقيــق ذاته ،الطفل بطبيعته يســعى للمعرفة ولديه

مثــل هــذه الفعاليات وأنا على ثقة بأنهم لن يترددوا في تلبية أي دعوة

العالم الخارجي القريب والبعيد ،فمهمتنا نحن كأهل

ذلــك الفضــول الفطــري الــذي يحثــه دائماً الكتشــاف

علــى مســيرته التعليميــة ،ومــن هنا أدعو جميــع زمالئي للمشــاركة في
موجهة لهم بهذا الخصوص”.

أو متخصصين مســاندين للطفل أن نوفر له البيئة من
مــكان هــادئ وجميــل ،والكثيــر من القصــص والكتب
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والشــعر واأللــوان ،وطبعاً أشــخاص ومعلمين مؤمنين

وللتوســع أكثــر حــول تنميــة الرغبــة بالتعلــم والقــراءة لــدى األيتــام؛

بالكتاب والفن والعلم كوســيلة إلسعاد الطفل وتوسيع

مؤسســة مشــروع
التقينــا الباحثــة االجتماعيــة ســماح الســباعنةِّ ،
بيــت عربــي لألطفــال للتشــجيع علــى القــراءة ،الحكايــات والفنــون

أن توفيــر الكتــب الممتعــة والشــيقة التــي تتمتــع

بالقــول“ :غيــاب الوالديــن أو أحدهمــا يؤثــر ســلباً على األبنــاء ،إذ إن

الطفــل ،فذلك من أفضل الطرق لجــذب الطفل اليتيم

مداركــه ،واألهم التعبير عن نفســه” ،وترى الســباعنة

بالعربــي ،ولدى ســؤالنا عن أهم آثار اليتم علــى تعليم األيتام ،أجابتنا

بأســلوب جميــل وصــور جذابــة كفيــل بلفــت انتبــاه

عــدم وجــود األهــل يهدد البيئــة الداعمــة واآلمنة لألطفال ،مــا يعني

إلــى عالم القــراءة ،وتضيــف بالقول“ :الخطــوة التالية

نقــص الرقابــة والدعــم والعطف الالزميــن ،وهذا يؤثر على نفســياتهم

تكــون بجعــل القــراءة والمطالعــة طقس جميــل يملؤه

وشــخصياتهم وتحصيلهــم العلمــي ،فعــدم توفــر المتابعــة الالزمــة

الــدفء والمتعة ،كما أن الطريقة التي نقرأ بها للطفل

تلعــب دوراً مهماً كذلك ،حتى تصبح القراءة والكتاب

لألطفــال مــن قبــل األهــل ،إضافــة إلــى عــدم شــعور األطفــال األيتــام

باألمان العاطفي واالســتقرار النفســي ،كل هذا ينعكس بطريقة سلبية

ملجأ الطفل للعلم والترفيه ،فللقراءة فائدة خاصة لكل

علــى تصرفاتهم واهتماماتهم ،كما يــؤدي اليتم إلى عدم التركيز على

شخص وكل فرد حسب ظروفه ،حيث إن الطفل اليتيم

هوايات األطفــال ومهاراتهم العلمية والثقافيــة والفنية واالجتماعية،

بحاجــة للمزيــد من التوعية والدعم النفســي والمزيد

تلــك المهــارات التــي مــن المفتــرض أن تصقــل شــخصياتهم وتبنــي

من الدعم لتنمية مهاراته العلمية واالجتماعية ولفهم

هو يتهــم المميــزة كجيــل مميز ومبــدع وب ّناء في المســتقبل” ،وتؤكد

العالم المحيط ،وقد يكون الكتاب والمطالعة الوسيلة

الســباعنة علــى أن الطفــل اليتيــم يحتاج إلــى رعايــة تعليمية خاصة،

األمثل للقيام بهذا الدور”.

فالطفــل اليتيــم بحاجة للمزيد من الدعم النفســي أوالً ثم االجتماعي

“التمكين” ..دور متكامل وشامل

والعلمــي ،وتضيــف الســباعنة بالقــول“ :البــد علــى ســبيل المثال من
توعية الطفل حول جســده والمواقف التي قد يتعرض لها من الغرباء

وعــن الطــرق التــي يمكن مــن خاللهــا معالجة مشــكالت اليتيــم وملء

أو األشــخاص المحيطيــن بــه ،والتــي قد تزعجــه ،فمن ســيعلم الطفل

الفــراغ الــذي يســببه غيــاب أحــد الوالديــن أو كليهما من حيــاة الطفل

المحافظة على نفســه من التحرش الجنســي؟! ومن ســيقوم بتوعيته

اليتيم ،ال ســيما الجوانب المادية والجوانب التربوية تقول الســباعنة:

بالتغيــرات التــي تطرأ على جســده فــي مرحلة معينة من العمر ســواء

ذكــراً كان أم أنثــى؟!” فهــذا دور مهــم ،والبد من الحــرص على وجود

أشــخاص متخصصيــن وموثوقين للقيــام بهذه المهمــة ،أما بخصوص

الرعايــة التعليميــة فمن المهم الحرص على تقديم المســاندة والدعم
لألطفــال ،إذ غالبــاً مــا يحتــاج األطفــال إلــى المســاعدة والتوجيه في
تأديــة واجباتهــم والتحضيــر المتحاناتهــم أو مشــاريعهم المدرســية

وخاصــة عندمــا يعانــي الطفل من ضعــف في التحصيــل العلمي ،وفي

سماح السباعنة:

«الطفل اليتيم بحاجة للمزيد من التوعية
والدعم النفسي والمزيد من الدعم لتنمية
مهاراته العلمية واالجتماعية ولفهم العالم
المحيط ،وقد يكون الكتاب والمطالعة
الوسيلة األمثل للقيام بهذا الدور»

المقابــل هنــاك أطفــال متميــزون ولديهــم قــدرات بــارزة فــي بعــض
المــواد العلميــة أو الفنيــة ،والبد من االهتمام بهــذه المواهب لديهم

بيئة آمنة ومشجعة

للطفل للتعبير عن نفســه ومشــاعره ومخاوفه وآماله من جهة أخرى”.

خلق بيئة آمنة ومشجعة للطفل اليتيم أو غيره ليتذوق الفن والمطالعة

والحــرص علــى صقلها ،فهي ثــروة للمجتمع من جهــة ،وطريقة مثالية
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وإلطالق رغبة التعلم واإلبداع لدى اليتيم تضيف الســباعنة“ :البد من

“هنــاك العديــد مــن البرامــج التــي تهــدف لتقديــم الدعــم االقتصادي
والنفســي واالجتماعــي لليتيــم والفئــات األقــل حظــاً فــي المجتمــع،

وتحــرص علــى توفيــر بيئة آمنة وســليمة للطفــل بما يتناســب مع حقه

«مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي
تقوم بدورها بشكل متكامل وشامل
لحماية الطفل اليتيم ودعمه من كافة
الجوانب السيما الجانب التعليمي»

فــي التعليــم والصحــة واللعب والغــذاء وغيرهــا من الحقوق األساســية

للطفل” ،وتؤكد السباعنة على أن مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي
تقــوم بدورهــا بشــكل متكامــل وشــامل لحمايــة الطفــل اليتيــم ودعمه

واجتماعيــة “برنامــج صلة” إلحياء الروابط االجتماعيــة والعائلية للطفل

تمكيــن اقتصاديــة كبرنامــج “كفالــة يتيــم ومنتج تمكين وســند البيت

المهــارات واإلبــداع لدى الطفل ،وتعزيز حب القــراءة والمطالعة عنده،

والبرنامــج الوقائــي الــذي يهتم بصحة الطفــل اليتيم النفســية ،وبرامج

الوســائل من كتابة ورواية القصص والفن (الرســم والتمثيل وغيرها من

مــن كافــة الجوانب الســيما الجانــب التعليمــي ،عن طريق عــدة برامج

اليتيــم ،وتضيــف الســباعنة بالقول“ :مــن المهم جداً االهتمــام بتنمية

والمساعدات الموسمية ،والبرامج النفسية مثل برنامج لنحيا بإيجابية

األمــر الــذي من شــأنه أن يســاعد الطفل علــى التعبير عن نفســه بكافة

تمكيــن تعليميــة “كالحقيبة المدرســية وبرنامــج المتأخرين دراســياً”،

الفنون والمهارات الثقافية).
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برامج

برنامج التمكين األكاديمي..

برنامح “فصول بالجدران”

ال تفرق مؤسسة الشارقة للتميكن االجتماعي بين يتيم وافد وآخر مواطن ،وقد اعتمدت
على برنامج التمكين األكاديمي كمشروع رئيس لها منذ بداية عملها في العام 2002
دورة “وقفات مع العام الدراسي الجديد”

ٌ
نجاحات الفتة على طريق
العلم واكتساب المعرفة

منح جامعية  11ابناً ،وكذلك برنامج تسديد الرسوم الدراسية ،إذ بلغت

وتســعى المؤسســة مــن خالل هذا المشــروع إلــى تخفيــف العبء عن

التكلفــة اإلجمالية لمســاعدات الرســوم الدراســية  2,068,300درهم،

كواهــل األوصيــاء على األيتــام ،وتوفير حاجــات األبنــاء المعتمدة ،وقد

لصالح  542طالباً.

نجحــت في توفيــر موازنة مشــروع الحقيبــة المدرســية باالعتمادعلى
دعــم المهتميــن بقضايــا االبــن اليتيــم مــن األفــراد والجهــات ورجــال

مشروع الحقيبة المدرسية

األعمــال ،وليــس أدل علــى ذلــك مــن العــدد الكبيــر للمســتفيدين مــن

ال شك أن التعليم بات أحد أهم الشروط الالزمة إلنجاز مشروع التنمية في المجتمعات ،إلى جانب اعتباره حق ًا
أساسي ًا من حقوق اإلنسان ،ال سيما أننا نعيش في عصر المعرفة والعلم في مقتبل القرن الواحد والعشرين،

هــو أحد أهم المشــاريع فــي برنامج التمكين األكاديمــي الذي يعمد إلى

المشــروع ،والــذي بلــغ  1,067طالبــاً وطالبــة فــي عــام  ،2015وبقيمــة

تقديم قسائم شرائية لألبناء الطلبة تخولهم شراء حاجاتهم المدرسية من

 322,800درهماً.

فهو الوسيلة التي تمكن المرء من مواجهة تحديات الحياة وصعوباتها ،وتمهد الطريق أمامه لتأسيس حياة

عــدد مــن المكتبات ،وتضمن حصولهــم على جميع مــا يحتاجونه داخل

كريمة وبنّ اءة له وألسرته ،كما تتيح له ممارسة دوره في بناء وطنه وتحقيق ذاته..

المدرسة من قرطاسية وكتب دون تفريقٍ بين يتيم وافد وآخر مواطن.

المستلزمات التعليمية المتقدمة..

وقــد عمــدت مؤسســة التمكيــن إلى اتباع أســلوب القســائم الشــرائية

وإلى جانب إســهام البرنامج في تســديد الرســوم المدرســية لمجموعة

كوسيلة تتيح عبرها لألبناء الطلبة اختيار ما يحتاجونه من مستلزمات،

مــن أبنائنــا الطلبــة؛ فقد وفّــر أيضاً المســتلزمات التعليميــة المتقدمة

بدالً من تقديمها إليهم بشــكل مباشــر ،وبذلك حافظت على حق اليتيم

لهــم ،كأجهــزة الحاســوب المحمــول واللوائــح اإللكترونيــة وغيرهــا من

فــي االختيــار ،عالو ًة على تعزيز ثقة األيتام بأنفســهم ،وإشــعارهم بأنهم

األجهزة والوســائط التعليمية التي يحتاجها طلبة المدارس والجامعات

يعيشون حياتهم بشكل طبيعي شأنهم شأن بقية الطلبة ،فليس ثمة من

فــي أيامنا هذه ،حيث قامت المؤسســة في هذا اإلطار بالمســاهمة مع

ٍ
مســتقبل
الحيــاة ،واالســتفادة مــن كل الموارد المتاحة والممكنة لبناء

وهــو مــن أهــم وأوســع البرامج التــي تنفذ في إطــار مشــروع «التمكين

يفرض عليهم ذوقاً قد ال يتناسب وأذواقهم ،فجميع الخيارات مفتوحة

بعــض األوصياء فــي توفير أجهزة حاســب آلي ألبنائهــم ،تخفيفاً للعبء

أفضل لهم وألسرهم.

األكاديمــي» ،إذ يتكفــل البرنامــج بدفع األقســاط الدراســية عن الطلبة

أمامهــم ،ولديهــم مطلــق الحريــة فــي امتالك مــا يناســبهم ،وتأتي هذه

ٍ
بقيمة بلغت  52,251درهماً.
عن كاهلهم،

األيتام في مراحل التعليم المدرسي والجامعي،

الخطوة للحفاظ على كرامة اليتيم التي تبقى فوق أي اعتبار.

وللمتأخرين في الدراسة نصيب

برنامج التمكين األكاديمي

ويتضمــن التنســيق مــع المــدارس الخاصــة لمنــح عــدد مــن المقاعــد

وبمــا أن التكاليف المعيشــية تتبدل من عام إلــى آخر؛ حرصت تمكين

القيمــون عليه عــن تجديد
منــذ بــدأ تنفيــذ هــذا المشــروع؛ لم
َ
يتــوان ّ

الدراســية المجانيــة للطلبــة األيتــام ،حيــث بلــغ إجمالــي المقاعــد

علــى زيادة قيمة القســيمة الشــرائية كل عام بشــكل علمــي ومدروس،

ولم ُيغ ِفل برنامج التمكين األكاديمي عن المتأخرين في الدراســة ،ولم
يفقــد األمــل بقدرة هؤالء على التعلم ،بل أصر علــى تحويل تأخرهم إلى

أفــكاره وتطويرهــا كــي تواكــب متغيــرات العصــر الــذي نمــر بــه وتلبي

الممنوحــة العــام الماضــي  19مقعــداً قدمتها  4مــدارس خاصة ،عالو ًة

وبما يتناســب وأسعار الســوق ،فجعلتها مواكبةً لغالء المعيشة وارتفاع

نجاح ،من خالل برنامج خاص يحمل اسم «برنامج المتأخرين دراسياً»،

مختلــف متطلباتــه ،ولهذا نجد الئحــة البرامج تتغيــر وتتطور كل عام،

علــى برنامج المنح الجامعية ،حيــث بلغ إجمالي األبناء الحاصلين على

األسعار في االسواق المحلية.

جاعــاً مــن تجربتهــم درســاً لهــم وألقرانهــم ،وذلــك مــن خــال دعمهم

وانطالقاً من ذلك؛ أدركت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي ضرورة
تعزيــز الجانــب األكاديمــي في حياة اليتيــم ،فأطلقت برنامــج التمكين

ويضــاف إليهــا برامج جديــدة فضالً عن تطويــر البرامــج القديمة ،األمر
ُ
الــذي عــزز نجاح المؤسســة في تقديم أفضل خدمة يمكــن أن يحتاجها

األكاديمــي منــذ العــام  ،2002والــذي تضمنــت مجموعة مــن البرامج

اليتيم في حياته الدراسية ،ومن أبرز هذه المشاريع:

والمشــاريع التــي تســهم فــي تمكيــن الطلبــة وتوجيههــم إلــى المــكان
الصحيــح لنيــل العلم والمعرفة ،وتســاعدهم في التغلــب على تحديات
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برامج

العام الدراســي بغية تحسين مستواهم العلمي واستعادة قدراتهم على

إال أن البرنامج لم يتوقف عند تلك الحدود ،بل أطلق عدداً من المشاريع

النجاح ،وقد استفاد من هذا البرنامج  167متعلماً في عام .2015

ذات الصلــة بالتأهيــل واإلعــداد األكاديمي ،ومن أهمهــا تقديم دورات
تأهيليــة (التوفــل واآليلتــس) لمســاعدة الطلبة على التمكــن من ناصية

مشاريع ذات صلة

اللغة ،إذ تم إلحاق  5أبناء من منتسبي التمكين بدورات تأهيلية بمبلغ

سجل العام  2015تقدماً كبيراً في هذا البرنامج ،إذ نجح باالستمرار في

قــدره  11600درهم ،فيما بلغت مســاهمة األوصيــاء مبلغ قدره 3600

تنفيــذ العديد من المشــاريع المهمة ضمن خطــة التمكين األكاديمي،

درهم ،إضافة إلى الجلســات األكاديمية ،واإلرشاد األكاديمي المستمر

لعــل أبرزهــا توفيــر المقاعــد الدراســية (تأميــن مقاعد دراســية مجانية

عبــر مختلف القنــوات الممكنة (هاتف ،مقابــات فردية وجماعية،)..

فــي المدارس الخاصة) ،إضافة إلى تقديــم المنح الجامعية ،وقد أغدق

وتقديم االستشارات األكاديمية ذات اآلثار الحميدة في حياة الطالب،

العديــد من رجال وســيدات األعمال العطاء لتوفير هذه المســتلزمات

والتي تنعكس إيجاباً على مسيرة عمله داخل المجتمع.

دراسات وبحوث

بــدورات تعليمية إضافيــة ،وإلحاقهم بدروس تقوية فــي المعاهد أثناء

إيماناً منهم بحق األيتام في التعليم ،السيما المتفوقين منهم..

إنه أقوى مما نظن..

التمكين األكاديمي باألرقام..
علــى صعيــد العــام الماضي وحده؛ اســتطاعت تمكيــن –من خالل برنامجهــا الرائدة للتمكيــن األكاديمي -توفيــر المقاعد
الدراســية المجانيــة لصالــح  19طالبــاً وطالبــة في عــدد من المــدارس ،إضافة إلى اســتقطاب  11منحة للدراســة الجامعية،
وتســديد الرســوم الدراسية للمنتســبين الدارســين في المدارس بإجمالي  1,750,434درهماً لصالح  386طالباً ،عالو ًة على
تسديد الرسوم الجامعية لصالح  155طالباً جامعياً وبقيمة إجمالية بلغت  714,200درهماً ،إلى جانب تأمين ما يحتاجونه
مــن مســتلزمات ومتطلبــات دراســية وبقيمة بلــغ  52,251درهماً ،فضالً عن تنفيذ مشــروع القرطاســية المدرســية بتوفير
خصــ ٍم مقــداره  40%مــن قيمــة الحقائب المدرســية ،وبلغ إجماليــه  129,120درهماً ،وكذلك توفير قســائم شــراء لـ 1,076
يتيمــاً وبقيمــة  322,800درهماً ،ناهيك عن الــدورات التأهيلية التي تفجر الطاقات اإلبداعيــة لأليتام ،وتزودهم باألدوات
عطاء وإنتاجية في حياتهم المهنية واالجتماعية.
واإلمكانيات التي تجعلهم أكثر
ً
ويعنى التمكين األكاديمي بالحفاظ على أهم حقوق اإلنسان وهو حق التعليم ،إذ يهتم هذا المشروع بكافة شؤون الطالب
منــذ بدايــة مســيرته الدراســية عبــر باقة شــاملة توفر لألبنــاء فاقــدي األب احتياجاتهم المدرســية المختلفــة ،كما يحرص
البرنامــج بــكل الطاقات واإلمكانيات المتاحة على إزالة العراقيل خالل المســيرة التعليمية لأليتام ،وخلق الفرص التعليمية
والتأهيليــة الجيــدة لهــم ،والعناية بمســتوياتهم وقدراتهم الدراســية ،وتطويــر مهاراتهم المختلفة حتــى يصبحوا متمكنين
بقوة العلم ومهارة اإلبداع.
قادرين على خوض الحياة ّ

نؤمن الدعم
كيف
ّ
النفسي لليتيم؟
أسلوب تربوي يساعد الطفل على النجاح مستقبالً ،
قد يظن بعض المربين وأولياء األمور أن اإلفراط في التدليل
ٌ

والمضي بحياته بطريقة سهلة وأكثر ثقةً عندما يكبر ،غافلين في الوقت نفسه عن مخاطر التدليل ونتائجه
التربوية السيئة السيما فقدان السيطرة ،وانحراف سلوك اإلنسان وتصرفاته.

وألن اليتيم أقوى مما نظن؛ فهو طاقة نابضة بالحياة والرغبة في النجاح،

ٍ
إدراك حقيقــي أساســه أن اليتيــم ال يختلــف عنــا بشــيء ،وبــأن الدعــم

فــكان لزامــاً علينــا أن نفقه كيفية التعامــل معه وفق معاييــر اجتماعية

بناء حياته بشكل متكامل.

وهو فرد طبيعي يكمل بوجوده الحلقة االجتماعية التي ندور في فلكها،
ونفســية ال تختلــف عــن غيرهــا فــي أصول فــن التواصــل ،منطلقين من

40
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دراسات وبحوث

لألســلوب األمثل في التعامل مع اليتيم من الناحية النفسية« :بشكل

من يعوض؟

مــن األســس التربوية التي يرســخها وجــود الوالدين في األســرة ،وغالباً

أن يعيــش متناســياً هــذا الشــخص مــن حياتــه ،لكننا نبحــث من خالل

فذلك االهتمام كفيل بمنحه حياة مستقرة ناجحة في المستقبل.

األشــخاص ذوو
ســيما
ُ
داخــل المجتمــع نفســه إلى نظرة اســتغالل ،وال ّ

لــه الرعايــة التي قد يفتقدها ،وبالتالي فإن أي شــخص يســتطيع تقديم

علــى معرفــة المرحلة العمرية التي يمر بها ،ثم العمل على ســد حاجات

فاقــد للكثير
عــام ُي ْنظَــر إلــى اليتيــم فــي مجتمعاتنــا العربية علــى أنه
ٌ

أمراض نفســية وعصابية ال تقف عند حدود اليتيم نفســه بل تمتد إلى

ال أحــد يســتطيع تعويــض اليتيــم عن فقدانــه لوالده ،ونحــن ال نريد له

المجتمع بأسره ،من هنا تنبع أهمية االهتمام بالجانب النفسي لليتيم،

مــا نرمقــه بنظــرة العطــف والحنــان ،وقــد يصــل األمــر ببعــض األفــراد

الدعم النفســي واالجتماعي عن الطرق التي يمكننا من خاللها أن نوفر

وتتوقف الخطوات الواجب اتباعها لضمان بيئة نفســية ســليمة لليتيم

السلوكيات السلبية ،الذين يغريهم أن اليتيم فاقد للحماية ،فيعمدون

الدعم النفســي والمعنوي أو غيره من أشــكال الدعم التي تعوض بعضاً

هــذه المرحلــة ،فــإذا كان فــي مرحلــة الطفولــة وجــب علينــا تقديــم ما

من هذا الفقدان سيكون جزءاً من منظومة التعويض هذه.

يحتاجــه من رعاية نفســية وحنان وتقبل ،إضافة إلــى الوفاء باحتياجاته

إن أهــم الخطــوات فــي التعامــل مع اليتيم هــي عدم إشــعاره بالضعف

مخاطر إهمال الجانب النفسي

أن نتعامــل مــع متغيرات كل مرحلة ومتطلباتها ،مع التركيز على تعزيز

نصــح بوضــع اليد على رأس اليتيم عند التعامــل معه ،حتى يكون أكثر

مختلف ،فالدراســات العلمية تؤكد أن أي شــخص يمر بأزمة ما يحتاج

إلى توجيهه واستغالله في الكثير من األمور التي تضر بالمجتمع وتضر

باليتيم نفسه.

أو باليتم ،ولنا في رســول الله (صلى الله عليه وســلم) أســوة حســنة ،إذ

ثقــة ووضوحــاً فــي التعامل مع نفســه ،كمــا أوصانا بالحــرص على عدم

إشــعاره باليتــم ،أو بــأن الحيــاة قــد توقفت عند هــذا األمــر ،أو بفقدان

المادية ،واألمر نفســه ينطبق على اليتيم في مرحلة المراهقة ،إذ علينا

ال نخــص اليتيــم بضــرورة مراعــاة الجانــب النفســي لديــه وحــده ألنــه

السلوكيات اإليجابية من خالل النصح واإلرشاد ،والمتابعة في الدراسة

إلى مســاندة على الصعيد النفســي ،ال ســيما حين يكون طفالً ومحتاجاً

للوقوع فريســةً لبعض األشخاص الســلبيين ،والبد لي أخيراً من اإلشارة

قــد تنجــم عن إهمــال الجانب النفســي لــدى اليتيــم ،وعن ذلــك يقول

الشــارقة للتمكين االجتماعي هو خطوة مهمة في رحلة األلف ميل من

ومعرفــة البيئــة االجتماعيــة التــي يعيــش فيهــا ،ألنــه قد يكــون معرضاً

مصــدر الحمايــة ،أو بــأن هنــاك بعض الرعايــة قد تتوفر لغيــر اليتيم وال
تتوفــر لــه ،ألن إحساســه بهذه المشــاعر ٍ
مــؤذ له ،وقد يؤثر على ســلوكه

للمســاعدة فــي بنــاء شــخصيته بشــكل ســليم ،لــذا فــإن مخاطــر جمــة

إلى أن توفير الرعاية النفسية واالجتماعية على غرار ما تقدمه مؤسسة

االستشــاري أحمــد عبــد الصبور« :كل المشــكالت النفســية التي تقع

أجل إعداد يتيم ناجح قادر على النجاح في مواجهة تحديات الحياة».

تكــون الرعايــة الزائدة صحيحــة وضرورية عندما تكــون مدعمة ببرامج

القلــق وغيرهــا مــن مظاهــر الحياة النفســية غير المســتقرة التــي تنتج

في المستقبل.

لتقويــة الثقة بالنفــس ،ومترافقة مع برامج تزيد الســلوكيات اإليجابية
عنــد اليتيــم ،إال أنهــا تكــون فــي غيــر مكانهــا عندما تقــود اليتيــم إلى
فقــدان الثقــة بالنفس ،وذلك من خالل إشــعاره بيتمــه دائماً ،والمبالغة

فــي تخويفه من المجتمع ،ومن االنخــراط في األمور العامة ،ودفعه ألن

والعــادات الســلوكية الســلبية ،كإقبال الطفل على العنف ،ومشــكالت

أحمد عبد الصبور :

«كل شخص منا له الحق في التمتع بالقبول
االجتماعي واإلحساس بحب اآلخرين له»

يعيش حياته بشكل مختلف».

البرامــج التــي تزيد من ثقته بنفســه وتوفر له الحــب والرعاية والحنان،

حقوق اليتيم

وفــي حــال غيــاب هــذه البرامــج يمكــن لــأم والمدرســة واألخصائيين

وحــول حقــوق اليتيم يقول عبد الصبور« :كلنا نحتاج إلى دع ٍم نفســي

والمرشدين أن يلعبوا دوراً في توفير البيئة السليمة والصحية لليتيم.

ظروفه عنا ،لكننا نضع الخطوات التي تسهل عليه تقبل واقعه والمضي

لليتيــم ،وقــد أظهــرت بعــض الدراســات التــي تناولــت تأثيــر الوضــع

الدعم النفســي بتوفير الحاجات النفســية األساســية ،والتي تتجلى في

يؤمــن كافة متطلباته بالمقارنة مع أقرانه في الفئة العمرية التي ينتمي

وتعلم المهارات الشــخصية ،وحقه في توفير ســبل الرعاية والحنان له،

الرعايــة والمتطلبــات الماديــة والترفيهيــة عــن اليتيم الــذي يعيش في

تزيد من ثقته بنفسه ،والتعامل بدرجة مقبولة من التواصل االجتماعي،

نفســه ،وفــي مســتوى التوافق االجتماعــي الذي يبديــه ،وكيفية تعامله

محيطه وعلى درجة كبيرة من التوافق».

واالنحرافات الســلوكية لديه ،ويتوجب علينا في مثل هذه الظروف أن

فــي مراحــل مختلفة من حياتنا ،وال نخــص اليتيم بهذا الدعم الختالف

ال شــك أن الوضع المادي لألســرة بشــكل عام يؤثر على الحالة النفســية

قدمــاً فــي حياتــه ،والتــي تمنــع وقوعه فــي براثــن االســتغالل .ويتحقق

االقتصــادي علــى اليتــم ،أن اليتيــم الذي يعيش في مســتوى اقتصادي

حقه باكتساب المهارات االجتماعية ،وحقه في التحلي بالثقة بالنفس

إليهــا ،يختلــف مــن حيــث تعاطيه مع اليتــم ومع الشــعور بالحاجة إلى

وحقه في ممارســة حياته بشــكل طبيعي وإكسابه بعض المهارات التي

مستوى اقتصادي سيئ ،حيث كان لذلك األمر تأثير في شخصية اليتيم

وغيــر ذلــك من هذه األمور التي تســاعده على العيش بشــكل مالئم مع

مــع األشــخاص وتكويــن الصداقــات ،ومســتوى الســلوكيات الســلبية

أهمية البرامج

تحد
نواجــه واقعنــا باألمــل ،ال أن نضع المشــكلة نصب أعيننــا ونجعلها ّ
مــن رغبتنــا فــي العمــل والتغييــر ،فالحياة تبحــث عن من يواجــه ٍ
بقوة

كل شخص منا  -والحديث لألستاذ أحمد  -له الحق في التمتع بالقبول

وحزم وتكره الخائف والضعيف ،وعلينا في هذه الحالة تحسين وضعنا

نفســية وعاطفيــة نتيجــة فقدانــه والــده ،فإننــا نصر على مشــاركته في

مشرعة أمامنا ،وال تمييز بين اليتيم و بين غير اليتيم».

االجتماعي واإلحســاس بحب اآلخرين له ،وألن اليتيم يتعرض إلى أزمة
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عنهــا حيــاة اجتماعيــة مضطربــة؛ هــي نتيجة إهمــال الجانب النفســي

لليتيم ،والذي قد يقود إلى االضطراب النفســي والوجداني لديه ،وإلى

«علينا أن نواجه واقعنا باألمل،
ال أن نضع المشكلة نصب أعيننا
ونجعلها ّ
تحد من رغبتنا في
العمل والتغيير»

االقتصادي ،والتعايش مع واقعنا االجتماعي واالنطالق ،فأبواب النجاح
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نجاحات

مواهب تمكين

طاقات رائعة
وعالمات فارقة

الرسم بالنسبة لفاطمة قاسم علي
أسلوب حياة ،وأشبه ما يكون برحلة
ً
بعيدا إلى عالمها الخاص
تأخذها

تطمح فاطمة حبيب التيفاتي إلى
المشاركة في معارض كبيرة ،وإلى أن
يكون لديها مشروع تصميمات داخلية
ً
شيئا من رسوماتها
(ديكور) تدخل فيه

تولد الموهبة مع اإلنسان ،وتظل حبيسة تتحين الفرصة المواتية للخروج من مكامنها إلى النور لتعبر عن
نفسها وتؤكد ذاتها بأجمل صورة ،إال أنها قد تذوي وتنطفئ بمرور األيام إذا ما لم تتح لها تلك الفرصة،
من هنا تأتي أهمية ورش ومشاريع مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي؛ التي تمكنت من استخراج تلك
المواهب ورعايتها إلى أن أصبحت نغمات جميلة عزفت األلحان هنا ولونت اللوحات هناك ،وعبرت بلغة الجمال
واألناقة عن حامليها لتكون سفيرتهم إلى العالم ،ولتنطق بما يجول في عقولهم اليافعة من إبداع..

شــيء عــن التعبير عن مواهبهم التي تفيض
وفتيات لم يوقفهم
فتيــان
ٌ
ٌ
ٌ

لوحاتها ،تحدد معاني الوجوه حيناً وتختبىء خلف مالمح غير محددة

يشقون طريقهم باجتهاد ،يطورون مواهبهم اليافعة بالمزيد من الصقل

دورات مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي وتعلمــت فيهــا أصــول

بالجمــال ،فكانــت الشــهرة مــن نصيــب بعضهــم ،فيمــا مــازال آخــرون
والمعرفة والخبرة..

حيناً آخر ،تحب رســم الكاريكاتور وتخشــى رســم الطبيعة ،شاركت في
الرســم الصحيــح ،وليــس ثمة وقت محدد لممارســة هواية الرســم لدى
فاطمــة وال حتــى موعد مســبق إلنهاء اللوحة ،فقد يســتغرق إنهاء لوحة

عوالم مختلفة..

ما شهراً بأكمله ،فتجدها تضيف كل يو ٍم للوحتها الوليدة شيئاً جديداً،

عندمــا رســمت فاطمة قاســم علــي رســوماتها األولى كانت تظــن أن ما

معتمــد ًة فــي ذلــك علــى مزاجها ،فهــي ال تحمل قلمــه إال متــى تدفعها

رأي خالتها التي كانت تتمتع بنفس الموهبة ،فما إن وقعت رســومات

تعــرض فاطمــة رســوماتها داخــل المدرســة ،وقــد بات الرســم بالنســبة

يقدرهــا أحد ،لكن ذلــك لم يكن
تفعلــه ال يعــدو أن يكــون خربشــات لن ّ

فاطمــة تحــت أنظــار الخالة حتى اكتشــفت الموهبة لــدى بنت أختها،

وســرعان مــا شــجعتها على تنميتهــا بالمزيد مــن المعرفة والقــراءة عن
هذا الفن ..ترسم فاطمة بقلم الرصاص ،وال تحب «عبث» األلوان فوق
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الرغبة إلى ذلك.

إليهــا أســلوب حياة ،وأشــبه مــا يكون برحلــة تأخذها بعيداً إلــى عالمها

الخــاص ،فتعيــش أحالمهــا مــن خــال رســوماتها ،وقــد دفعها عشــقها
لهــذا الفــن إلــى أن تقرأ عنــه بنه ٍم لتغوص أكثــر في أعماقــه ،وكثيراً ما

تحاول رســم بعض اللوحات التي تشــاهدها على اإلنترنت ،وفي ســياق

تنميــة موهبتهــا تعلمت الرســم ثالثي األبعــاد ،وهي إذ تتمنــى أن تتاح
لهــا الفرصــة لعرض لوحاتها في المعارض ،لكنها ترغب في الحفاظ على
ٍ
ٍ
مختلف في
مجال
الرسم كموهبة ليس أكثر ،وتسعى ألن تتخصص في

حياتهــا المهنيــة ،علــى أن تحافــظ فيه على الرســم كهوايــة تخرجها من
الواقع وتأخذ بيدها إلى عوالم مختلفة..

ترسم ما تقرأ..

أما فاطمة حبيب التيفاتي فقد نادتها الطبيعة لكي ترســمها ،فرســمت
العصفور وجذع الشجرة والخيل العربي األصيل ،ومنحت لكل لوحة من
أعمالها أبعاداً فلســفية تثير الدهشــة الســيما أنها تولدت من فكر شابة
يافعة لم تتمرس بالحياة بعد..

بــدأت قصتهــا مع الرســم عندمــا كانت في الصف الســادس ،حين كان
أســتاذها يطلب منها أن تخرج كل الســلبيات التي تشــعر فيها بداخلها

مــن خــال الرســم ،لكنهــا كانت تكره هــذه الحصــة ،وعندمــا طُ ِل َب من
ٍ
شــيء ما خربشــت بقلمها أشــكاالً غير مفهومة ،فضحك
التالميذ رســم

الجميــع من تجربتها إال األســتاذ ،الــذي اعتبر أن محاولتها للرســم هي
خيــر دليــل على أنهــا تمتلك موهبــة حقيقية يجب العمــل عليها ،األمر

الذي شكل لديها حافزاً للتعرف أكثر على هذا المجال..

هــي أيضــاً لم تجذبها لعبة األلوان كثيراً ،إذ اعتمدت على قلم الرصاص

فــي لوحاتهــا ،وال تلجــأ إلــى األلــوان إال عندمــا تريــد أن تشــير إلــى أم ٍر
مــا ،وكأنهــا تريد من خالله تســليط الضــوء على ٍ
فكرة تراودهــا ،كما أنها

تتحاشــى الرســم باأللوان حالياً ألنها تخشــى أال تتمكن من إبراز اللوحة
على النحو الذي تريده ،لكنها ســوف تســعى في المســتقبل إلى تعزيز

قدراتها في هذا الجانب.

تطمــح فاطمــة إلــى المشــاركة في معارض كبيــرة ،وإلى أن يكــون لديها
مشــروع تصميمــات داخليــة (ديكــور) تدخل فيه شــيئاً من رســوماتها،

وكثيــراً مــا تخرج من خالل رســوماتها األفــكار التي تجول فــي خاطرها،
وهي تحرص على االستفادة من اإلنستغرام كي تتعرف على رأي الناس

بأعمالهــا ،كمــا أنها ترى أن هذه الوســائط قد تكون وســيلة توصلها إلى
الشــهرة ،وهــي إلــى جانــب موهبتهــا هــذه تحب قــراءة كتب الفلســفة
وتطوير الذات ،وترسم ما تقرأ.
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الرسم بالضوء..

نجاحات

قراءة يف كتاب

أمــا مــاك منيــب فلهــا قصة مختلفــة وموهبــة من نــوع آخــر ،إذ نادراً

مــا نســمع عــن فتيات يعشــقن التصويــر ،لكنه بالنســبة لمــاك موهبة
تفتحت براعمها لديها في سن صغيرة ،وكانت ال تتردد في حمل أي آلة

تصويــر أمامها لتلتقط بعدســتها الصورة التي تجذبهــا ..تحب الطبيعة
وتعــرف كيــف تصوغ بعيــن المصور المحترف صورهــا الملفتة ،وهي ال
تترك شــيئاً إال وتصوره ،وقد جعلت منهــا موهبتها تلك مصورة محترفة

علــى الرغــم مــن صغر ســنها ،وغالباً مــا توكل إليهــا مهمــة التصوير في
حفالت المدرسة ونشاطاتها..

تــدرك مــاك جيــداً أهمية الضوء في تشــكيل الصــورة ،ومــن أي الزوايا
يجب أن ُتل َتقط ،وتؤمن بموهبتها وال تتردد في أن تجعلها مجال عملها

فــي المســتقبل ،وإذا مــا ســألتها رأيهــا فــي صــورة مــا فإنهــا تعطيك من

المالحظــات الفنيــة المفصلــة ما يعجــز كثيرون من حاملــي الكاميرات
على تقديمه.

تســتفيد مــاك مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي لنشــر بعــض صورها،
وتفكــر فــي طبع بعضها ووضعها على جــدران غرفتها كي تراقب تطورها
فــي هذا المجال ،لكي تحســن قدراتها في كل صــورة تلتقطها ،وترى أن

لكل شــخصية صورتها المناســبة ،لذلك تجدها تراقب العالم من حولها
لتســرق بكاميرتهــا صــورة تخلــد موهبتهــا وتعــزز رغبتهــا فــي أن تغــدو

مصورة محترفة..
ثقة بالمستقبل

عندمــا يدخــل المــكان الــذي تكون فيــه يســتحوذ على تفكيــرك ،تنظر
إليــه مــرة واثنتيــن وثالث ،تحــاول أن تقرأ مــا تخبىء عينــاه الجميلتان

وابتســامته الهادئــة ،إنــه مؤنس هــذا الصغير الــذي تابعناه فــي برنامج

منشــد الشــارقة ،بعــد أن اكتشــفت معلمتــه موهبته في ســن الثامنة،
وذلك عندما ســمعته يدندن بعض األلحان ،فطلبت منه أن يشــارك في

جميع حفالت المدرسة.

ً
شيئا إال وتصوره،
ال تترك مالك منيب
وقد جعلت منها موهبتها تلك مصورة
محترفة على الرغم من صغر سنهاا

ٌ
ســهل جداً
يحــب مؤنــس الغنــاء أكثــر من اإلنشــاد ،ذلــك أن اإلنشــاد

سفيرة المراحل النهائية

الغنــاء إلــى طبقــات مختلفــة في المقــام الواحد ..شــارك فــي برنامج

النهائيــة مــن برنامــج منشــد الشــارقة الصغيــر ،وعلــى الرغم مــن عدم

وعبــد الحليم ويعتمد على نفســه فــي تمرين صوته ،وما أن ينتهي من

أن البرنامج ساعدها على تطوير أدائها وعلمها أصول الغناء الصحيح..

التي يحبها.

على الســاحة الفنية في المســتقبل ،وهي تحب الغناء أكثر من اإلنشاد

بالنســبة إليــه ،فهــو يعتمــد علــى طبقة صــوت واحــدة ،بينمــا يحتاج

أما ردينة هشام فقد ساعدها صوتها الجميل على الوصول إلى المرحلة

منشــد الشــارقة ،ولفــت أنظــار الجميــع لموهبتــه ،وهــو يغنــي لفيروز

تمكنها من الفوز وإحراز اللقب إال أنها سعيدة جداً بما حققته ،ال سيما

درســه حتــى يتشــارك الغناء مع شــقيقه الــذي يعزف لــه المقطوعات

لدى ردينة نطق سليم ومخارج حروفها واضحة ،وهذا ما يعزز حضورها

لم تســنح لمؤنس فرصة التســجيل في برامج الهواة الخاصة باألطفال

وال تتأخر عن ســماع أغاني كبار الفنانين في عالمنا العربي لكي تحســن

عندمــا يســمع بصوته ،وهو إلى جانــب الغناء يحــب التمثيل ويتمنى

حضــوراً مميــزاً في عالــم الغناء عندما تكبر ،وال شــك أن صوتها الجميل

المستقبل.

وأنها قد تحقق الكثير من خاللها.

أيتام غيروا مجرى التاريخ
إصدار :مكتبة العبيكان ،الرياض
أسلوب تربوي يساعد الطفل على النجاح مستقبالً ،
قد يظن بعض المربين وأولياء األمور أن اإلفراط في التدليل
ٌ

والمضي بحياته بطريقة سهلة وأكثر ثقةً عندما يكبر ،غافلين في الوقت نفسه عن مخاطر التدليل ونتائجه
التربوية السيئة السيما فقدان السيطرة ،وانحراف سلوك اإلنسان وتصرفاته.

لكنــه يثــق بــأن األيــام ســوف تنصفــه ،وســوف يأتي مــن يبحــث عنه

أداءهــا وتتعلــم مــن أخطائها ،وهــي تؤمــن بموهبتها وتتمنــى أن تحقق

عندمــا تتنــاول الكتــب في صفحاتها مســألة اليتم ،ال ســيما حين تروي

على كافة التحديات ،وتمكنوا من توســيع اآلفاق من حولهم ،وتســخير

أن يدخــل هــذا المجــال ،وأن يــدرس فنــون التمثيــل واإلخــراج فــي

كمالمحهــا وهدوءهــا يتركان في داخلك ثقة كبيرة بأن موهبتها مميزة،

وعانــوا قســوته ،يكــون الهــدف تســليط الضــوء علــى تلــك النجاحــات

وقــد ســعى عبداللــه بن صالــح الجمعة في كتابــه «أيتام غيــروا مجرى
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قصــص النجــاح الكثيــرة التــي ســجلها التاريخ ألشــخاص عرفــوا مرارته
االستثنائية التي جاءت ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلوها حتى انتصروا

ٍ
منارات للبشرية جمعاء..
قدراتهم في االتجاه الصحيح ،حتى صاروا

التاريخ» ،إلى إظهار الجانب المشرق في حياة مجموعة من األشخاص،
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الذيــن لم يتعبهــم يتمهم بقدر

قراءة يف كتاب

تجارب تاريخية

ما شــكل لديهــم حافــزاً حقيقياً
كبيــراً لالســتمرار فــي تحقيــق
األهداف والوصول إلى المكانة
التي رسموها في أحالمهم..

يــروي الكتــاب علــى صفحاتــه

عظماء أيتام في حضرة التاريخ

ِس َــير العديــد من الشــخصيات

التــي تخطــت آالمهــا ،و َع َبــرت
بإرادتهــا فــوق التحديــات التي
واجهتهــا ،واختــارت لنفســها
مواقع متقدمة ما زالت حديث

التاريخ حتى يومنا هذا..
ملخص الكتاب

ِ
ــير لجمــع
فــي هــذا الكتــاب س ٌ

مــن المفكرين والفقهــاء والمخترعين واألدباء ورجــال األعمال والعلماء

الشــخصية أو التأييــد ألعمالهــا ،كمــا لم تنحصــر اختياراته فــي عرق أو

وهــي اليتــم ،فكلهم فقدوا آباءهم فأصبحوا بال عائل ،و ُتركوا أمام الدنيا

المفكرين واألدباء والرؤســاء والمخترعين واألثريــاء والدعاة ،ثم أضاف

المتاعــب ،إال أنهم علموا أنهم مــا ُخلقوا لذلك؛ فتحدوا الحياة وخاضوا

تخلفوا عن أقرانهم في مقاعد الدراســة ولكن ذلك لم يوقف مســيرتهم

ممن اشتركوا في خصلة واحدة وارتبطوا فيما بينهم برابطة مشتركة أال

ديــن أو مهنــة ،فكانــت تلــك الشــخصيات مــن العــرب واألجانــب ومــن

وربانٍ بال ســفينة ،تأخذهم المصاعب وتتالعب بهم
كجندي بال ســاح ّ

إليهــم فــي آخــر الكتاب قســماً خاصاً تناول فيــه عدداً مــن األيتام ممن

غمارهــا ،فلــم توقفهــم العقبــات ولــم َت ُح ْــل المصاعــب واألزمــات دون
مــا أرادوه ،فمضــوا فــي حياتهــم ولم ينتظــروا رأفة اآلخرين وإحســانهم،

أبــداً ،بل واجهوا المصاعب وحولوها إلى حوافز ،وعرفوا كيف يخرجون
ٍ
نجــاح يجســد تجربتهم على صفحــات التاريخ
مــن مواطن الفشــل إلى

وعلموا أن الحياة مغامرة مثيرة ،وأن الوصول إلى القمة يتطلب الســير

بأحــرف مــن ذهب ..لم يمنعهــم اليتم من التقدم فــي حياتهم والقيام

فــي القــاع ،وفي النهاية حققوا مالم يحققه غيرهم ،وأنجزوا ماعجز عنه
اآلخرون؛ ليسجلوا أسماءهم على نجوم اإلبداع وصفحات التاريخ..

بما يطمحون إليه ،كانت تجمعهم رابطة اليتم لكن جمعتهم أيضاً صفة

“الثقة بالنفس” و “اإلرادة” فلم يعجزوا عن إدراك ما يطمحون إليه.

إنها العظمة بحق

حول الكاتب

الغزالي..

ذكــر الكاتــب عبدالله بن صالح الجمعة أســماء عدد من الشــخصيات،

وحــدد الظــروف والمالبســات والتحديات التي رافقتهــا وصنعت منها

ولــد عبداللــه صالح الجمعة في مدينة الرياض عــام  ،1987بدأ تعليمه

القــوة التي ســجلها التاريخ ،ووضح في مقدمة كتابــه« :إن أعظم مثال

غيــر الرســمي وهــو فــي الثالثــة ،وابتــدأ دراســته االبتدائيــة وهــو فــي

لنا ســيد البشــر وخير خلق الله الرســول صلى الله عليه وســلم ،فلنا فيه

الخامســة ،وتخــرج فــي ثانوية الفــاروق في الريــاض ،ثــم درس القانون

الفقيه والصوفي والفيلسوف

أســوة حســنة ،وهو يكفي األيتام وباقي األنام قدو ًة ،إذ في ســيرته العلم

فــي الســعودية والمملكــة المتحدة وأكمل دراســته العليا فــي الواليات

واإليمــان واإلحســان والقيادة والريادة ،وضمــت في جنباتها كل ما على

المتحدة.

الدنيا من خير وتحاشــت كل ما عليها من شــر ،إال أنني لم أجد أن من

صــدرت لــه  3كتــب« ،عظماء بال مــدارس» عــام  2007و»أيتام غيروا

تولد اإلرادة من رحم األزمات ،ومن يدعي أن البيئة المتكاملة وحدها كفيلة بإنتاج مبدعين فهو على خطأ ،إذ
تحدت الظروف القاسية من حولها ،ونبغت فكانت نبراس ًا لمجتمعها
تمتلئ صفحات التاريخ بأسماء شخصيات
ّ

مجــرى التاريــخ» فــي العــام ذاتــه و»حكايا ســعودي فــي أوروبــا» عام

العائلي..

ولألجيال القادمة ،ويكون األمر أكثر مدعاةً لإلعجاب عندما نعلم أن بعض تلك الشخصيات عانت من اليتم

إنزاله منزلته  -عليه الصالة والســام -أن أســجل سيرته العطرة في هذا
الكتاب  ،إذ منزلته متفردة تسمو فوق البشر ال بينهم»..

 ،2013والــذي تصــدر قائمــة الكتــب األكثــر مبيعاً في معــرض الرياض
الدولي للكتاب.

بدايــة حياتــه مــن مثــل هــذه الظــروف إال أنــه ســجل اســمه عاليــاً فــي

فصول الكتاب

يؤمــن باإلنســان ويثــق فــي قدراتــه ويدعــو إلــى إطالقهــا ،وهــو صاحب

ومحجة الديــن ،والعالم األوحــد ،ومفتي
وزيــن الدين ،وشــرف األئمــة،
ّ

بكاء عليك».
فوقها ً

الغزالي الطوســـــي النيسابــــوري الصوفي الشافعي
أبـــو حامـــد محمد ّ

اختــار كتــاب «أيتــام غيروا مجرى التاريخ»  25شــخصيةً مــن العظماء

وفــق معياريــن اثنيــن ال يتصــان بالضــرورة بالموافقــة علــى منهــج
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مقولة« :النجاح هو أن تكون سعيداً في باطن األرض بينما يضج الناس

نتنــاول فــي هــذا العــدد علماً مــن أعــام التاريــخ اإلســامي ،عانى في

األشــعري ،أحــد أعــام عصره وأحد أشــهر علمــاء المســلمين في القرن

«حجة اإلســام،
ســجل العظمــاء ،وقــد تعــددت ألقابــه فقد قيــل عنه:
ّ

المدرسة األشعرية في علم الكالم ،وقد ترك موسوعة كاملة من العلوم

األمــة ،وبركــة األنــام ،وإمام أئمــة الدين» ..إنــه الفيلســوف الغزالي أو
ّ

الخامس الهجري ،كان فيلسوفاً وفقيهاً وصوفياً ،كما كان أحد مؤسسي

التــي كان لهــا بصمــة بــارزة في تاريــخ الفلســفة والفقه الشــافعي وعلم

الكالم والتصوف والمنطق.

الغزالــي العديــد مــن األلقــاب ،ومــا زالــت العديــد مــن المناهج
حمــل ّ
العــدد الثــالث عشـــــر
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التعليمية في مختلف البلدان العربية تركز على فلسفته في التدريس،

تجارب تاريخية

وقد ولد وعاش في طوس ،وكان يتيم األب ،انتقل إلى نيســابور ثم إلى

بغــداد وعمل معلماً في المدرســة النظامية في عهد الدولة العباســية،
حيث لمع نجمه هناك ،كانت دروسه ومحاضراته تحظى بإقبال كبير،
ٍ
شخص من أفاضل الناس
حتى قيل أنه كان يجتمع لديه أكثر من 400
وعلمائهم يستمعون إليه وينقلون عنه علمه ومعرفته..

نشأته

وبعد..

عرف عنه رغبته في البحث عن المعرفة،
وكان يجول المناطق ليتعرف إلى
فالسفتها ويقرأ في كتبهم

وأقام على تدريس العلم ونشره بالتعليم ،كان عظيم الجاه ،عالي الرتبة،

ولــد الغزالي فــي عائلة صغيرة ،وعاش مع والدتــه ووالده وأخيه أحمد،
«الغزالي»
غزل الصوف ويبيعه في دكانه ،ولعل هذا ما يبرر تسميته بـ
ّ

( 488هجرية) واستناب أخاه في التدريس ببغداد.

نســبةً إلــى صناعــة الغــزل ،وقد عــرف عــن والده حبــه للمعرفــة ،فكان

يطــوف وولديــه فــي رحاب الفالســفة والفقهــاء ،ويدعــو أن يصبح أحد
طفليه فيلسوفاً فكان أن استجاب الله لدعواته ،وقد دفع به حبه للعلم

إلــى أن أنشــأ طفليه أيضاً على هذا الحب ،فورثــا الرغبة في البحث عن
اإلجابــات ألســئلتهما الكثيرة من والدهما ،غيــر أن مقام األب في هذه
الدنيا لم ْ
يطل ،فقد توفي بعد أن أوصى بطفليه إلى صديقٍ له متصوف،
لتأســفاً عظيماً على تعلم الخط ،وأشــتهي اســتدراك ما
قائــاً لــه :إن لي ُّ
ولدي هذين ،فعلِّمهما ،وال عليــك أن ُتن ِفذَ في ذلك جميع ما
فاتنــي فــي
َّ
أخلفه لهما».

فخــرج إلــى الحج في شــهر ذي الحجة ســنة ثمــانٍ وثمانيــن وأربعمائة
تســع وثمانيــن وأربعمائة
دخــل دمشــق بعــد عودته من الحج في ســنة ٍ

( 489هجريــة) ،وتوجــه بعدهــا إلــى بيــت المقــدس ،قبل أن يعــود إلى

لــم يفكــر يوماً أنــه عاش يتيماً ،بل تعايش مع واقعــه بكثي ٍر من الحكمة،

وأصــر أن يحقــق حلــم والــده ،ويحكــى أنــه كان شــديد التواضــع ،وقــد
صادف دخوله يوماً المدرسة األمينة فوجد المدرس يقول :قال الغزالي
وهــو يــدرس كالمه ،فترك دمشــق وأخــذ يجول في البــاد ،دخل مصر،

الذي سيســاعدهما علــى تحمل مصاريف حياتهما ،وكان هذا الســبب

ويــوزع أوقاتــه على وظائف من ختم القرآن ،ومجالســة أرباب القلوب،

والتدريــس لطلبــة العلــم ،وإدامــة الصــاة والصيــام وســائر العبــادات،
وكانــت وفاتــه بطوس ،في يوم االثنين الرابع عشــر مــن جمادى اآلخرة،

قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه على أحمد بن محمد الراذكاني ،ثم

وجــد واجتهــد حتى برع فــي المذهب ،والخالف ،والجــدل ،والمنطق،
َّ

الفيلسوف اليتيم

وقرأ الحكمة ،والفلسفة ،وأحك ََم كل ذلك ،وفهم كالم أهل هذه العلوم،

عرف عنه رغبته في البحث عن المعرفة ،وكان يجول المناطق ليتعرف

العلوم كُتباً
أحسن تأليفها ،وأجاد وضعها.
َ

في المســائل الفلسفية واستبيان المعرفة الحقيقية ،وطرح التناقضات

ــف في كل فــن من هذه
للــرد عليهــم وإبطــال دعاويهــم ،وص َّن َ
وتصــدى ّ

شخصيته

كان الغزالــي شــديد الــذكاء ،يتمتــع بذاكــرة قويــة ،يتعمــق فــي معانــي

الكلمــات ويناظــر بــكل ثقة واجتهاد ،وكان مجلســه مجمــع أهل العلم،
فناظــر األئمــة العلمــاء واعترفــوا بفضلــه ،وتولــى حينهــا التدريــس فــي

أربع وثمانين وأربعمائة للهجرة.
مدرسته «النظّامية» ببغداد سنة ٍ

تميز بحســن كالمه وفصاحة لســانه و ُن َك ُته الدقيقة ،وإشــاراته اللطيفة،
ّ
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اهم مؤلفاته

ودرس بالمدرســة النظاميــة بنيســابور فتــرة قبل أن
عــاد إلــى خراســان َّ

ٍ
خمس وخمسمائة ( 505هجرية)؛ وعمره خمس وخمسون سنة.
سنة

الج َو يني،
الحر َم ْين أبي المعالي ُ
قدم بعد ذلك إلى نيسابور ،والزم إمام َ

ً
ً
ً
يوما بل مضى إلى تحقيق حلمه،
فيلسوفا ،لم يشعر باليتم
متصوفا ومات
عاش
ً
كتاب ومصنف
تاركا ما يزيد عن 200
ٍ

التواضع

يعــود إلى طوس ،ويتخــذ إلى جانب داره مدرســةً للفقهاء والصوفيين،

«طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إال لله».

على صخورها ..رافقت األنبياء والعظماء والمبدعين ،وشكلت حافزهم

صعوباتها..

إقامته ،وقد عرفت إلى اليوم بـ «الزاوية الغزالية» نسبةً إليه.

أقبــل الصوفــي علــى تعليمهمــا إلــى أن أنفق عليهمــا ما تركــه والدهما،

فــي ســعادتهما وعلــو درجتيهمــا ،وقــد حكــى الغزالــي عن ذلــك بقوله:

اليتــم هــو القوة في لحظــة الضعــف ،والصالبة التي تتكســر التحديات

في كنف أبويها ،تسلحوا باإلرادة وآمنوا بأنفسكم فالحياة تستحق رغم

دمشــق ،ليعتكــف بالمنــارة الغربيــة من الجامــع األمــوي ،حيث كانت

وتوجه إلى اإلسكندرية ،وأقام بها مدة ،واستمر يجول في البلدان حتى

وطلــب منهمــا حينهــا الذهــاب إلى المدرســة كي يحصالن علــى العلم

مشرقة وأمل ال يغيب..

اليــوم ،وإذا كان البعــض عــاش يتيمــاً حقيقيــاً فهناك فئــة تعيش اليتم

والرغبــة الحقيقيــة في تخطي مشــكالت الحيــاة وصعوباتها بابتســامة

ليس المهم ما نواجهه اليوم بل األهم ما سنكون عليه غداً رغم ظروف

مسموع الكلمة ،مشهور االسم ،تضرب به األمثال ،و ُتشد إليه الرحال.

ابتعــد عــن كل هــذا الجاه ،وقصد بيــت الله الحرام في مكــة المكرمة،

ويحكــى أن والــده كان صالحــاً ،ال يــأكل إال مــن كســب يــده ،يعمل في

ٍ
تحــد تحكمــه اإلرادة الصلبــة
نقــص أو إحبــاطٌ ،إنــه
مــن قــال أن اليتــم
ٌ

للصمود والتصدي والوصول إلى القمة..

إلــى فالســفتها ويقرأ في كتبهــم ،عاش حياة تصــوف وأكثر من البحث
التــي جــاء بهــا الفالســفة الذين ســبوقه ولعل هــذا ما دفعه الــى تأليف
كتاب «تهافت الفالســفة» ،الذي شــرح فيه أقوال الفالسفة خاصة ابن

سينا والفارابي.

عاش متصوفاً ومات فيلسوفاً ،لم يشعر باليتم يوماً بل مضى إلى تحقيق
ٍ
ٍ
ومصنف فــي كثير من المواضيع
كتاب
حلمــه ،تــاركاً ما يزيد عن 200

لإلمام الغزالي مصنفات كثيرة منها:
كتــاب «الوســيط» و«البســيط» و«الوجيــز» فــي الفقــه،
و«الم ْســ َت ْص َفى» فــي أصول الفقه،
و«إحيــاء علوم الدين».
ُ

و«تهافت الفالســفة» ،و«المقصد األســنى في شــرح أسماء
الحســنى» ،و«مشــكاة األنــوار» ،و«االقتصــاد فــي
اللــه ُ

االعتقاد» ،و«معارج القدس في أحوال النفس» ،و«مقاصد
الفالســفة» ،و«تنزيــه القــرآن عــن المطاعــن» ،و«المعارف
العقليــة» ،و«فضائــح الباطنيــة» ،و«التبــر المســبوك فــي
نصيحــة الملوك» ،و«منهاج العابديــن» ،و«ياقوت التأويل
فــي تفســير التنزيــل» وهــو تفســير يقــع فــي نحــو أربعيــن
مجلداً ،و«الحكمة في مخلوقات الله» ،و«مكاشفة القلوب
المقرب إلى عالَّم الغيوب» ،و«جواهر القرآن»

إال أن أغلبها تناول الفلســفة والعقيدة ،وما زال الكثير منها يدرس في

العديد من المناهج حتى اليوم.
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بناء ..الجمعية الخيرية لرعاية األيتام
تجارب

بالمنطقة الشرقية في السعودية

صورة جماعية لألبناء في نهاية دورة المسعف الصغير بالتعاون مع الهالل األحمر السعودي

 2،254مســتفيداً ،إذ وصل عدد األســر المســتفيدة  558أســرة ،تشــمل

ّ 536أمــاً ،و 800ابنــاً ،و 918ابنــة .كمــا تمكنــت خــال العــام الماضي
وحــده مــن تأهيــل وتدريــب  1,000يتيــ ٍم ويتيمــة وأرملــة ،ورعاية 10

تميز في العمل الخيري في خدمة
نحو  2300يتيم ويتيمة

على الرغم من حداثة عهد جمعية “بناء” ،الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرقية في المملكة

أســ ٍر منتجــة ،وتوظيــف  32شــاباً ،وقدمــت خدمــات متنوعــة بقيمــة
 19,204,566رياالً..

البرامج والخدمات..

تقــدم “بنــاء” منظومــة واســعة مــن الخدمــات والبرامــج التــي تشــمل
مختلــف احتياجــات اليتيــم واألرملــة (األســرة) علــى حــد ســواء وفــي
شــتى نواحــي حياتهم ،ويشــمل ذلــك تقديم تأثيــث المنــازل وترميمها

العربية السعودية؛ إال أنها نجحت خالل سنوات قليلة من ترك بصمة واضحة في مجال العمل الخيري واإلنساني
ال سيما ذلك المتعلق باأليتام في المنطقة الشرقية ،وليس أدل على ذلك من فوزها مؤخر ًا بجائزة الملك

وإيجاراتهــا ،وتوفيــر الكســاء والغذاء ،والمســاعدات النقديــة ،والرعاية

خالد للتميز للمنظمات غير الربحية لعام 1٤36هـ2015 -م وهي لم تتجاوز بعد السنة السادسة من عمرها،

الجمعيــة علــى تقديــم المســتلزمات واالحتياجــات الدراســية كافــة،

وأســرهم مــن خــال خدماتهــا في مجــاالت الحــج والعمــرة ،ناهيك عن

التقوية ،وإيالء اللغة اإلنكليزية أهمية خاصة تمهيداً لالبتعاث ،والذي

ومن بين البرامج التي تنظمها الجمعية في ســياق تقديم خدماتها آنفة

يتيــم ويتيمــة وأرملــة فــي الخبر والدمــام والظهــران ،وتقدم لهــم باقة

زيــادة شــتى االحتياجــات الدراســية لليتيــم واليتيمــة ويرعاهمــا حتى

للمجتمــع المســلم من خــال الحث على المبــادرة إلــى التعاضد ورفع

واحتياجاتــه بشــكل متكامــل ،وهــي تولــي التعليــم والتدريــب اهتماماً

فــي بنــاء الوطن واالنخراط في العملية اإلنتاجية بصورة بناءة ،وفي هذا

“كفالتهــم رحمــة” ،وبرنامج “وقف بناء لليتيم” (وعــاء الخيرات) الذي

ومنتــج فــي جميــع مناحي حياتــه ،وتقوم بذلك بالشــراكة مــع عدد من

لألســرة برامج التدريب الالزمة بما في ذلك رعاية المشــاريع الصغيرة،

توفير رعاية صحية متكاملة لليتيم وأســرته ،وبرنامج “المســكن اآلمن”،

تهتــم “بنــاء” أيضــاً بتنميــة الجانــب الروحــي والرعايــة الدينيــة لأليتام

في جميع برامج الجمعية.

ويسرنا أنا نلقي في الصفحات القادمة الضوء على التجربة المتميزة لهذه الجمعية الناشئة ،والتعرف على

قافلة رحلة صيف بناء التي تم تنظيمها في أغسطس الماضي تحيي رجال االمن

الصحيــة وإعانات الــزواج ،أما فيما يتعلق بالجانــب التعليمي فتحرص
والمتابعــة الميدانيــة وصــوالً إلــى رعايــة المتفوقيــن وتأميــن دروس

مسابقة القرآن الكريم.

ترعــى الجمعيــة الخيرية لرعايــة األيتام بالمنطقة الشــرقية نحو 2,300

توفــره الجمعيــة أيضــاً ،وهي بذلــك تقدم إطــاراً أكاديميــاً متكامالً يلبي

الذكــر نجــد برنامــج “الجســد الواحــد” الذي يجســد الصــورة الحقيقية

واســعة مــن الخدمــات التــي تغطــي مختلــف جوانــب حيــاة اليتيــم

انخراطهمــا فــي ميــدان الحيــاة العملية وضمــان مســاهمتهما الكريمة

المعانــاة عــن اليتيــم وحمايتــه مــن العــوز واالحتيــاج ،وكذلــك برنامــج

خاصاً لتطوير اليتيم وتزويده بالقدرات لبناء مســتقبله بشــكل مستقل

الســياق لم تغفل الجمعية عن دعم البناء العائلي ألســر األيتام ،إذ توفر

يسعى لتأمين حاجات األيتام االجتماعية ،وبرنامج “وقاية” الهادف إلي

الجهــات التــي تتشــاطر مــع “بنــاء” للســعي لدعــم ومتابعــة الطــاب

والتوظيف عالو ًة علي برامج دعم األســر المنتجة ،وإلى جانب ما ذكر؛

وبرنامج “رعاية” الذي يهدف إلتاحة الفرصة ألفراد المجتمع للمشاركة

أسباب نجاحها..

المتفوقيــن وتكريمهم ،ويبلغ عدد المســتفيدين من خدمات الجمعية
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تجارب
بطاقة تعريف :

“بناء” هي جمعية خيرية ذات نفع عام بشخصية اعتبارية مستقلة تتمتع باألهلية الكاملة ،وهي تعنى بشؤون األيتام ومن في حكمهم فى المنطقة الشرقية
بالمملكــة العربيــة الســعودية ،ونشــأت من خالل إحســاس أهالي المنطقة الشــرقية وعدد من رجال األعمــال بأهمية رعاية األيتام ،ورغبــةً منهم بتنظيم تلك

الرعاية عن طريق إنشاء جمعية تعنى بهم وبشؤونهم ،وبعد الرفع الى وزارة الشؤون االجتماعية ومباركة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد

الفوز بجائزة الملك خالد للتميز للمنظمات غير الربحية

دوافعنا :

وفــي ســبيل تقديم هــذا الطيف الواســع من البرامــج والخدمات؛ ال بد

تحقيق الكرامة لأليتام وإشباع الحاجات والرغبات لديهم ،وتمكينهم من االعتماد على أنفسهم لضمان مستقبل أفضل لهم ألنه بات في غاية األهمية ضرورة

للجمعيــة مــن بلوغ مســتوى متقــدم من التميــز اإلداري والمؤسســي،

التأكيد على الرعاية الكاملة الشــاملة لليتيم ،التي ال تتعامل مع جســد اليتيم ،أو فاقته فقط ،وهو ما قد يفهمه بعض من يقيمون مشــروعات تحت مســمى

فضــاً عــن ضمــان عالقــات متينــة مــع الكفــاء والداعميــن والجهات

(كفالة األيتام) وإنما نقصد برعاية اليتيم هنا تلك الرعاية التي تلتفت إلى نفسه وروحه وخلقه ودينه وطموحاته وعالقاته االجتماعية ،ورسم صورة لمستقبله

الراعيــة الرســمية والخاصــة في المملكــة ،وقد نجحت نجاحــاً الفتاً في

في مخيلته منذ طفولته ،وإلى تنمية شخصيته بجميع جوانبها؛ كما تلتفت إلى لقمة عيشه ،ومسكنه وما يستره.

الجانبين معاً..

رؤيتنا :

الريادة والتميز اإلداري..

تضــم أســرة “بنــاء”  42موظفــاً وموظفــة يعملــون بــروح الفريــق الواحد
لتحقيــق التميــز والريــادة ،إذ تتمتع الجمعية بأســلوب عمــل يركز على

العزيز أمير المنطقة الشرقية ،صدر الترخيص للجمعية بالرقم  568وتم عقد المجلس التأسيسي للجمعية بتاريخ 26/1/1431هـ الموافق  11يناير .2010

نسعى للريادة واإلبداع لبناء متكامل لشخصية اليتيم عبر منظومة اجتماعية لتقديم برامج وخدمات شاملة بكفاءة وفاعلية .
من حفل تكريم جمعية بناء لبنك الرياض

االرتقاء بجوانب العمل اإلداري والمؤسســي والتميز فيه بجوانبه كافّة،

رسالتنا :

تقديم برامج وخدمات متكاملة ذات جودة عالية لأليتام وأســرهم بالمنطقة الشــرقية لبناء شــخصية اليتيم دينياً واجتماعياً وتربوياً عبر شــراكات فاعلة مع

ال ســيما جوانــب الشــفافية والحوكمة والنزاهة ،وقــد تمكنت الجمعية

مؤسســات المجتمع الحكومية واألهلية والمشــاركة في صياغة السياســات واألنظمة بما يكفل حقوق اليتيم وتهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليكون مواطناً

مــن الفــوز بعــدد مــن الجوائــز المهمة فــي مجال عملهــا والتــي تترجم

صالحاً ومنتجاً في المجتمع .

ريادتهــا ،منها جائــزة الملك خالد للتميز للمنظمــات غير الربحية لعام
1936هـ2015 -م ،عالو ًة على جائزة السعفة للشفافية لتميزها في مجال

أهدافنا :

الحوكمة وتطبيقها معايير النزاهة والشفافية ،وذلك خالل الملتقى ربع

 -المساهمة في تنشئة اليتيم تنشئة إسالمية بما يحقق الترابط األسري والتكافل االجتماعي.

فــي فبرايــر الماضــي بحضــور األمير تركي بــن عبدالله بــن عبدالرحمن،

 -تهيئة الظروف المالئمة لليتيم وأسرته لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي والمهني ليكون مواطناً صالحاً وفاعالً.

الســنوي الثاني الذي أقامته مؤسســة ســعفة القدوة الحســنة الخيرية

رئيــس مجلس إدارة المؤسســة وأعضاء مجلس إدارة المؤسســة ونخبة

من المثقفين واإلعالميين.

 -المساهمة في توفير أوجه الرعاية الشاملة لليتيم من الناحية المعنوية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية.

أثناء استقبال الفريق التقييمي لجائزة الملك خالد للتميز

للتميز فــي العمل الخيري في
كمــا فازت جمعية بناء بجائزة الســبيعي
ُّ

عالقات راسخة..

المملكة ،وتعتبر هذه الجائزة الثالثة التي تحصل عليها الجمعية خالل

شــبكة واســعة مــن العالقات المتينــة مع الشــركاء والداعميــن والرعاة

دورته الثانية لعام 1436هـ من بين  96جهة مشاركة من جميع مناطق

عام واحد.

هــذا إلــى جانــب حصولهــا علــى شــهادتي التميــز مــن جائــزة الملــك
خالدالخيريــه لحصول الجمعية على أعلى درجات التقييم في معياري
(مجلــس اإلدارة) و(المــوارد البشــرية) لعــام 2014م ،وغيــر ذلــك مــن

الجوائــز والشــهادات التــي تثبــت صوابية النهــج اإلداري والمؤسســي
الــذي تســير عليه الجمعيــة ،وتميزها فــي تقديم الكثير مــن الخدمات
والمشروعات المجتمعية المستدامة.
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في ســبيل تقديــم خدماتها بالشــكل األمثل؛ حرصت “بناء” على إنشــاء
والكفــاء ورجال األعمــال والمتبرعين ،عالو ًة على عالقاتها المؤسســية

المتينــة مــع مؤسســات القطاع الحكومــي والخاص فــي المملكة ،وهي

تقيم لهذه الغاية عدداً من الفعاليات والزيارات واألنشــطة واالتفاقات
ومذكرات التفاهم ،ومن أهم األنشــطة في هذا المجال الحفل الســنوي
لتكريــم الداعميــن وشــركاء النجــاح ،عــاو ًة علــى اللقــاءات الدوريــة

وحفــات تخريج المتفوقيــن ،والزيارات المتبادلة مع الجمعيات ذات
االهتمام المشترك واألنشطة المجتمعية وغيرها..

 -العمل مع الجهات المعنية لتطوير واقتراح التشريعات واألنظمة التي تكفل حقوق اليتيم.

 العمل على بناء شراكات مجتمعية مع قطاعات المجتمع المختلفة حكومية وأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.قيمنا :

االحترافية – التميز -الشراكة -الثقة –اإلبداع  -اإلتقان  -العطاء.
مبادئنا :

التدرج في تقديم الخدمة.
ّ
التميز في تقديم الخدمة.
ّ

 -غرس القناعة والمصداقية لدى المستفيدين.

أخبار التمكين
في إطار حرص المؤسسة على تعزيز أبعاد الهوية الوطنية بين أبنائها

أبناء «التمكين» يهدون علم الدولة
لجهات حكومية اتحادية ومحلية
تزامن ًا مع احتفاالت الدولة بيوم العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام؛ قامت مؤسسة
الشارقة للتمكين االجتماعي ممثلةً بمجموعة من أبنائها األيتام بإهداء علمين للدولة صنعتهما أنامل
الفتيات المنتسبات لورشة الخياطة بالمؤسسة لكل من وزارة االقتصاد وشرطة الشارقة.

الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي
عضــو المجلــس األعلى حاكــم الشــارقة ،وإلى
إخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس
األعلى حكام اإلمارات وأولياء العهود وشــعب
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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وعلم لشرطة الشارقة..

الفرصــة لنــا لمشــاركتها فــي هــذه المناســبة

المشــاركة فــي هــذا الحــدث الوطنــي الكبير،

للقيــادة العامــة بشــرطة الشــارقة التاحــة

لهــذا الوطن المعطاء ووالئهم له ،ورغبتهم في

قام فريق العمل اإلنســاني بالوزارة باســتقبال

بذلــت كل مــا في وســعها لتصل بشــعبها إلى

الشــارقة علــم الدولة ،حيث اســتقبل العميد

بــدوره؛ وجــه القائــد العــام لشــرطة الشــارقة

سماء الوطن ،وسعادتهم الغامرة بالمشاركة في

الوزيــر ســلطان ســعيد المنصــوري وزيــر

الشــكر وعظيــم االمتنــان لــوزارة االقتصــاد

الشــارقة أبنــاء التمكين لــدى زيارتهم لمبنى

التــي تــدل علــى حبهــم وانتمائهــم للوطــن،

وترســخ
الجميــع ،والتي تجســد وحــدة الوطن ّ

المناسبة الجليلة.

على هذه المبادرة ،واســتمع إلى كلمة ألقاها

التعلــم وذلــك لكــي يقومــوا بخدمــة وطنهــم

التي قامت على أيدي اآلباء المؤسســين وعلى

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه

مجلــس الــوزراء حاكــم دبي ،وصاحب الســمو

التذكارية معهم.

هذا ونتقــدم بجزيل الشــكر وعظيم االمتنان

تعكــس الحــب الــذي يكنــه فتيــان المؤسســة

بتقديم الشــكر ألبناء التمكين والتقاط الصور

لتصــل بشــعبها إلــى أســعد شــعوب العالــم،

وغــرس حب العلــم والوطن في نفوســهم ،كما

كمــا قامــت مجموعــة مــن أبنــاء مؤسســة

أبنــاء «تمكيــن» الذيــن قدموا العلــم لمعالي

راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيس

يعمــل لدينا في الوزارة» وختــم معاليه اللقاء

الحكيمــة التــي بذلــت كل مــا فــي وســعها

على تعزيز الهويــة الوطنية بين األبناء األيتام،

التــي تقدمهــا الــوزارة أو أن يكــون بعضكــم

دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة ،ولقيادتنا

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسســة

الجليلة».

كما رفع أبناء التمكين بهذه المناسبة الغالية

الله) ،وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن

المســتقبل تجــاراً تســتفيدون مــن الخدمات

العلم وتأكيداً لوالئنــا وحبنا لدولتنا الحبيبة

تعزيز الهوية الوطنية..

للتعبيــر عــن فخرهــم فــي رفــع علــم دولــــة

علم لوزارة االقتصاد..

أحــر التهاني إلى مقام صاحب الســمو الشــيخ

معالي الوزير سلطان سعيد المنصوري وزير االقتصاد ألبناء المؤسسة:
ً
تجارا تستفيدون من الخدمات التي
«أتمنى أن أراكم في المستقبل
تقدمها الوزارة أو أن يكون بعضكم يعمل لدينا في الوزارة»

االقتصــاد ،وقــد ألقى أحد األبنــاء كلمة بهذه
المناســبة قــال فيهــا« :يســرنا نحــن أبنــاء
مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي فــي
هــذا اليــوم إهداء علــم الدولة الــذي صنعته

أنامــل الفتيــات المنتســبات للمؤسســة إلــى
الــوزارة ،احتفــاالً بيــوم العلم وتأكيــداً لوالئنا

وحبنــا لدولتنــا الحبيبــة دولــة االمــارات

العربيــة المتحــدة ،ولقيادتنــا الحكيمــة التي

الشــارقة للتمكيــن االجتماعي بإهداء شــرطة

اإلمــارات العربيــة المتحــدة عاليــاً خفاقــاً فــي

أســعد شــعوب العالــم ،هــذا ونتقــدم بجزيل

ســيف الزري الشامســي القائد العام لشــرطة

كلمة لألبناء شــكرهم فيها على هذه المبادرة

االحتفــال بهذه المناســبة العزيــزة على قلوب

إلتاحــة الفرصــة لنــا لمشــاركتها فــي هــذه

القيــادة العامــة لشــرطة الشــارقة ،وشــكرهم

وح ّثهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي

رمز عزته وشموخــــه ،متذكرين أمجاد االتحاد

وجــه معالــي الوزيــر كلمة
وبهــذه المناســبة؛ ّ

أحــد األبنــاء ،وقــال فيها“ :يســرنا نحــن أبناء

بــكل مــا يســتطيعون ألن هذا الوطن يســتحق

رأسهم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد

الجميلــة ،والتــي تــدل على حبهــم وانتمائهم

هــذا اليوم إهداء علم الدولة ،والذي صنعته

بتقديــم مجموعــة مــن الهدايــا الرمزيــة مــن

راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم (رحمــه اللــه)،

حياتهــم وأضــاف« :أتمنــى أن أراكــم فــي

القيادة العامة لشــرطة الشــارقة احتفاالً بيوم

الصور التذكارية معهم.

الغالي والثمين لرفعة هذا الوطن الكبير.

لألبنــاء شــكرهم فيهــا علــى هــذه المبــادرة

للوطــن ،كمــا تمنــى لهــم دوام التوفيــق فــي

مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي فــي

منا الكثير ،وختم العميد ســيف الزري اللقاء

بن ســلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ،والشيخ

أنامــل الفتيات المنتســبات للمؤسســة ،إلى

شــرطة الشــارقة ألبناء التمكين ،وقام بالتقاط

وإخوانهمــا القــادة المؤسســين الذيــن بذلــوا
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فانــوس بألوان
 11ألــف
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والبــن ،والبهــارات ،وغيرهــا) أو التبــرع

كما شــهد شــهر الخير تنفيذ مشروع “حلوى

ٍ
قطعــة فنيــة “هــي فانوس
تم ّثــل فــي امتــاك

وتمثــل مشــروع “فطرهــم”

فــي توفيــر

مكّــن الجمهور من إدخــال الفرحة على قلوب

اليتيم بمجرد شــراء الفانوس ،والســعادة التي

لشــراء وجبــات إفطار تقــدم لألســر ،و يحيي

حيــث قامــت المؤسســة بالتعاقــد مــع عــدد

حساب تمويل المشاريع التي تقدم لأليتام.

االجتماعيــة األصيلة فــي مجتمعنا اإلماراتي،

بدايــة الشــهر الكريــم ،وحملــت بعداً إنســانياً

بقيمتها .

رمضــان” تعبيــراً عن النور الذي ســيغمر قلب

قســائم شــرائية بالتنســيق مــع المطاعــم،

سيحظى بها المتبرع  ،حيث تصب قيمته في

هــذا المشــروع روح التكافــل ،والعــادات

كمــا قامــت المؤسســة بتوفيــر الفوانيــس

حيــث يحرص األهالــي والجيــران على تبادل

متعــددة االســتخدامات ،بحيــث يمكــن

وضعهــا كقطع فنية في ديكورات المنازل ،أو

وجبــات الطعام قبل اإلفطار.

العيد” ،وهو مشــروع مترابط وحمالت العيد،

األطفــال بإهدائهم الحلويات فــي أيام العيد،
مــن األوصيــاء للقيــام بصنــع باقــة متنوعــة
مــن الحلويــات لدعــم مشــاريعهن الصغيــرة،

وشــرائها منهــن ،وصرفهــا علــى أســر األيتــام

المنتسبين للمؤسسة.

تقديمهــا كعلب هدايا ،أوتزيين موائد الطعام

ٍ
بهــا ،فقــد تتميــزت بألــوانٍ
زاهيــة متعــددة،

لتبــاع بقيمــة رمزيــة لصالح مشــاريع الحملة

الرمضانيــة ،وتــم توفيرالفوانيــس فــي مقــر
المؤسســة بالشــارقة بالفيحــاء ،ومقــر فرعهــا
بكلبــاء ،وحددت لهــا منافذ للبيع بالتنســيق

مــع الجهــات والمؤسســات الحكوميــة
والخاصــة فــي مختلــف إمــارات الدولة ،وفي

أحد مراكز التسوق كذلك.

باإلضافة إلى تقديم باقة أخرى من المشــاريع
المصاحبــة علــى هامــش الحملــة ،تمثلت في

مشروع “عطية رمضان” ،و”فطرهم” ،لتضاف

إطالق حملة رمضان بعنوان

إلى جملة مشــاريع الحملة الســنوية الرئيســة

المتمثلــة فــي مؤونــة رمضــان :وهــي قســائم
شــرائية تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة  900ألــف

«زكاتك نور وسرور»

درهم تقدم ألســر األيتــام لتمكينها من توفير

احتياجاتهــا مــن المؤونــة الرمضانيــة والمواد
الغذائية األساسية.

وتتميــز المشــاريع بالطابــع االجتماعي الذي
يحقــق نوعاً مــن التواصل بين أفراد المجتمع

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي حملتها السنوية الموسمية لشهر رمضان المبارك تحت عنوان
“زكاتك ..نور وسرور” والتي تعنى بتنفيذ مشاريع إنسانية ذات طابع اجتماعي تغطي  2,295يتيم ًا ،يمثلون

الواحــد ،بتعزيزهــا لقيمــة التكافــل ،حيــث

وتحرص مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي

وتعتمــد هــذه الحملــة مشــروع زكاة المــال

الكريم للتفاعل والمســاهمة في دعم مشاريع

أواصــر التواصل مع األســر محدودة األرحام،

المجتمــع الواحد ،بتعزيزها لقيمة التكافل من

المتبرعيــن والداعمين ورجال األعمال لتوزع

خــال هــذه الحملــة تحقيــق دعــ ٍم بقيمــة 15

وذلــك بتجهيــز ســلة تحتــوي مســتلزمات

ليتم من خالله دعم مشــاريع األيتام وأســرهم

لألســرة ،إلشــعارهم بالترابــط واالهتمــام،

و أقامــت المؤسســة حملة ترويجيــة مصاحبة

المشــروع مــن خــال توفيــر المســتلزمات

 883أسرة.

علــى تحقيــق نوعــاً مــن التواصــل بيــن أفــراد

خــال المشــاريع المنفــذة وتعزيــز الشــراكات

المجتمعية على صعيد الجمهور ،والمؤسسات
والجهات ،ورجال األعمال من خالل المشاريع

المتنوعة التي ستقدم في شهر رمضان ،ضمن
حملتها بعنوان «زكاتك ..نور وسرور».
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كمشــروع رئيسي يستقبل زكوات األموال من
كمخصصات لكل أســرة ،و ُتحــدد وفقاً لدرجة

ويوجه الجزء اآلخر
احتياجهــا وعدد أفرادهــاُ ،
ليصب في تمويل مشــاريع دعم األيتام
منهــا
ّ

والبرامــج المنفــذة لألبنــاء علــى مــدار العام،

ودعــت جميــع الدوائــر والجهــات والجمهور

يقــوم مشــروع “عطيــة رمضــان” بتعميــق

حملــة رمضــان ،إذ تســتهدف المؤسســة مــن

وقليلــة التواصــل مــع مجتمعهــا المحيــط،

مليــون درهــم لمشــروع زكاة المــال ،وذلــك

اســتهالكية للشــهر الفضيــل ،تقــدم كهديــة

المنتسبين للمؤسسة طيلة العام.

لمشــاريع رمضان ،تم فيها تسويق مايزيد عن

و يشــارك الجمهــور والجهــات فــي هــذا

مطار الشارقة يستضيف

«فوانيس رمضان» بالتعاون مع
«التمكين االجتماعي»
استضاف مطار الشارقة الدولي معرض “فوانيس رمضان” ،الذي تضمن مجموعة من
الفوانيس ذات األلوان الزاهية التي تصب قيمتها في حســاب تمويل مشــاريع حملة
رمضان ،التي يعود نفعها على األبناء األيتام المنتســبين لمؤسســة الشارقة للتمكين
االجتماعي وذويهم.
وتم تنظيم المعرض في المبنى الرئيسي للمطار  ،بتشريف سعادة علي سالم المدفع
رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.
وصــرح علــي ســالم المدفع“ :إن اســتضافة هذا المعــرض تأتي في إطــار حرص مطار
الشــارقة الدولــي علــى تحمــل مســؤولياته تجــاه المجتمــع والمســؤولية المجتمعية
واالهتمام بكافة شــرائح وفئات المجتمع ،كما أنه جزء من القيم المؤسســية للمطار،
ويتماشى مع سعيه المستمر للتعاون مع المؤسسات الخيرية واإلنسانية “.
وأوضــح أن فكــرة إطــاق معرض خاص باســم “فوانيــس رمضان” من شــأنه أن يذكرنا
باقتــراب شــهر رمضــان الكريم ،الذي يحمــل الكثير من المعاني الســامية ومن بينها
القيــام باألعمــال الخيرية واإلنســانية والحنو علــى فئة من المجتمــع تحتاج منا كل
الدعــم والحنــان .وأعــرب عــن أمله فــي أن يحقق المعــرض أهدافــه ،ويحظى بدعم
مماثل من قبل مختلف الجهات سواء العامة أو الخاصة التي تستضيفه”.

االســتهالكية األساســية (كالتمــر ،والدبــس،
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توفير القرطاسية المدرسة لـ  1,150يتيمًا

وزارة االقتصاد تستضيف
معرض «فانوس التمكين»

عبر مشروع
«الحقيبة المدرسية»

استضافت وزارة االقتصاد في دبي معرض فوانيس التمكين الذي حضر افتتاحه عبداهلل الفن الشامسي
الوكيل المساعد لقطاع الصناعة ،وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ،إلى جانب عدد من
مديري اإلدارات في الوزارة ومسؤولي مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي.

واصلت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي تنفيذ مشروع «الحقيبة المدرسية» ،الذي يهدف إلى توفير
مستلزمات القرطاسية المدرسية لصالح  1,150ابن ًا من فاقدي األب عبر توفير كوبونات شرائية.

وهــدف المعــرض إلــى ترويــج رمــز حملــة

علــى التعــاون مــع الجهــات االجتماعية ذات

اإلنســانية ،مؤكــدة األهمية التــي تمثلها هذه

ويســتهدف المشــروع توفيــر القرطاســية

والجهات ورجال األعمال ،وتهدف من خاللها

مــن اختيــار أدواتــه المدرســية التــي تناســبه

فوانيس التمكين  ،و تقام الحملة تحت شــعار

ويكمــن ذلــك الحرص في أن منتســبي الوزارة

الساعية لتمكين األبناء فاقدي األب.

والجامعــات مطلــع العــام الدراســي ،ويتم ّثل

األبناء في حرية االختيار.

واالستقاللية.

من ريعها  2200يتيم ينتمون إلى  850أسرة.

بالدهم بكل الوســائل المتاحــة وبالذات لتلك

تكمــن فــي األهميــة القصــوى التــي تكتســبها

محالت القرطاســية المختــارة ،بحيث يتمكن

الرخــاء االجتماعي أن المؤسســة ،وانطالقاً من

المعــارض التــي تقيمهــا المؤسســة لترويــج

إلى العون والمساندة».

كبيــرة ومتعددة الفئــات من الجمهور .حيث

المدرسية التي تناسبه.

التمكيــن الرمضانية لعــام  2015المتمثلة في

الطابع اإلنســاني في الخدمــات التي تقدمها،

االستضافة في دعم رسالة المؤسسة اإلنسانية

المدرسية التي يحتاجها الطلبة في المدارس

إلى تعزيز الثقــة بالنفس والمحافظة على حق

بــكل حريــة ،ويتعــزز لديــه الشــعور بالكرامــة

(نــور لحياتهم ..ســرور لقلوبكم) التي اســتفاد

كافــة يؤكــدون دائمــاً دعمهــم لمجتمــع

وأوضحــت أن ميــزة إقامــة هــذا المعــرض

بتقديــم “كوبونــات” شــرائية بالتنســيق مــع

وصرحــت نــوال ياســر الحامــدي مديــر إدارة

وتولي مؤسســة الشــارقة للتمكيــن االجتماعي

ويأتــي هــذا المعــرض فــي إطــار سلســلة مــن

المجموعــة مــن فئــات المجتمع التــي تحتاج

الــوزارة كوجهــة أساســية تقصدهــا شــريحة

الطالــب مــن خاللهــا مــن اختيــار األدوات

اســتراتيجيتها العامــة فــي تنفيــذ المشــاريع

منهــا علــى تأميــن مســتقبل األبنــاء األيتــام،

(فانــوس التمكيــن) الــذي يعــد رمــزاً إنســانياً

وأشــاد بالــدور الرائــد الذي تقوم به مؤسســة

يمثل هــذا التواجد الفرصــة المثالية لتعريف

وتحرص المؤسسة كل عام على رفع مخصص

فــي إمارة الشــارقة؛ فإنها تولــي اهتماماً كبيراً

انخراطهــم مســتقبالً بنجــاح فــي عمليــة

لمجــرد شــراء الفانــوس ،كون ريعــه يصب في

وتقديــره لجميع القائمين علــى تنفيذ الحملة

واقــع الخدمــات التــي تجتهــد المؤسســة في

لــه فــي القســيمة ،حرصــاً منهــا علــى مواكبــة

علــى تحســين مســتويات الحيــاة عامــة لدى

تشــهدها الدولــة ،وتقــوم “التمكيــن” بذلــك

فــي الوقت ذاتــه إلى الســعادة التي تشــع في

مختلــف الفعاليــات ذات البعــد اإلنســاني

وذكــرت أن هــذا المعــرض يأتي ضمــن الخطة

المحلية.

الكوبونــات الشــرائية لتعــزز في أبنائهــا الثقة

وخلــق الفرص التعليميــة والتأهيلية الجديدة

فاقد األب ،إضافة إلى اقتناء الفانوس كتحفة

من المجتمع والعمل على مســاعدتها بشــكل

آالف فانــوس تصــب قيمتها فــي تمويل حملة

المشــمولين برعايــة المؤسســة مــن مختلــف

المدرســية” الــذي يعمــل علــى توفيــر قســائم

إكمالهم تحصيلهم العلمي ،كما تعالج حاالت

وقــال المهيــري عقــب افتتاحــه للمعــرض

مــن جانبهــا ثمنــت منــى بن هــدة الســويدي

درهم .والتي تشــمل تنفيذ مجموعة مشاريع

اإلجماليــة للمشــروع مــا يقــارب  350ألــف

المنتســبين للمؤسســة ،وبذلــك تحافــظ

تطوير مهاراتهم المختلفة ليصبحوا متمكنين

التفاعــل اإليجابــي مــع كل أطيــاف المجتمــع

دور وزارة االقتصــاد فــي إنجاح هــذه المبادرة

زكاة المال ،ومؤونة رمضان.

دعــم المهتميــن بقضايــا اليتيــم مــن األفــراد

حيــث يتمكــن االبن مــن خالل هذه القســيمة

والبرامــج التنمويــة لخدمــة شــريحة األيتــام

الجانــب التعليمــي اهتمامــاً كبيــراً ،حرصــاً

لحمايــة حقهــم في الحيــاة بالتعليــم ،وضمان

الشارقة للتمكين االجتماعي ،معبراً عن شكره

الجمهــور بالمؤسســة بطريقة مبتكــرة ،وتظهر

كل طالــب مــن القيمــة الشــرائية المحــددة

للجانــب التعليمــي لما لــه من انعــكاس كبير

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي

تمويل المشــاريع التــي تقدم لهم ،وألنه يرمز

الرمضانيــة وجهودهــم الطيبــة فــي تنظيــم

تقديمها لمنتسبيها األيتام.

الغالء المعيشــي وارتفاع األســعار في األسواق

االبــن فاقــد األب وأســرته ،وتنتهــج أســلوب

عبــر توفيــر احتياجاتهــم الدراســية المختلفة

نفــس المشــتري لمــا يحققــه مــن خيــر لالبــن

التــي تعبــر عن االهتمــام والرعايــة بفئة غالية

الترويجية التي تنفذها المؤسســة لتســويق 5

ويشــمل المشــروع جميــع “األبنــاء” الطلبــة

بالنفــس ،وذلــك من خــال مشــروع “الحقيبة

لهــم ،والقضــاء علــى العوائق التــي تحول دون

تذكارية فنية.

متواصل ودائم.

رمضــان التي تبلغ تكلفتهــا مليوناً و 140ألف

المراحــل الدراســية ،حيــث بلغــت التكلفــة

شــرائية ُتم َنــح ألبنائنــا الطــاب والطالبــات

التأخر الدراسي والرسوب لديهم ،وتسعى إلى

رمضانية تخدم فاقدي األب وأســرهم ،أهمها

درهــم ،وتعتمــد المؤسســة فــي توفيرهــا على

المؤسســة علــى حقهــم فــي حريــة االختيــار،

أكاديميــاً وقادريــن علــى خوض غمــار الحياة

يعبــر عــن النــور الــذي ســيغمر قلــوب األيتام

«تحرص وزارة االقتصاد وفي إطار حرصها على
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المؤسسة تنظم ندوة على هامش المعرض

ندوة على هامش المعرض

بعــض األســاليب المناســبة للتعامــل مــع

تجاربهــم فــي هــذا الموضــوع ،وأعربــوا عــن

لهــذا النقص ،وطرحت في هذا الســياق بعض

الجمــة مــن المعلومــات
وأكــدوا اســتفادتهم ّ

فقــدان االب» ،وأدارهــا اإلعالمــي القديــر

عملهــا فــي المؤسســة  -ألشــخاص اســتطاعوا

الندوات والمحاضرات المفيدة.

عبــد الصبور جاد الــرب إداري قياس واختبار

هــذه المرحلــة ،وصــوالً إلــى دمجهم كليــاً مع

الدورة الرابعة والثالثين

إضافــةً إلــى ما ســبق؛ نظمت المؤسســة ندوة

األطفال ،وجعل حياتهم في منأى عن أي تأثير

شــكرهم لمنظمــي النــدوة والمحاضريــن،

«اآلثــار النفســية واالجتماعيــة الناتجــة عــن

األمثلة  -والتي سبق أن مرت عليها من خالل

المقدمــة ،وحاجتهــم للمزيــد مــن مثــل هــذه

أ.محمد غباشــي ،وشارك فيها كل من أ.أحمد

أن يســاعدوا الكثيــر مــن األطفــال لتخطــي

فــي قســم اكتشــاف الموهوبيــن ،وأ.أميــرة

المجتمــع دون أن يشــعروا بــأي فــرق بينهــم

يذكــر أن الدورة الرابعة والثالثين من المعرض

وبدأت الندوة بســؤال طرحه أ.محمد غباشي

حــول هــذه النقطــة؛ حيــث شــرح أ.أحمــد

و 14نوفمبر الماضي ،وتشــرفت بحضور حاكم

حيث أجاب فــي البداية أ.أحمد عبد الصبور

مســتعرضاً بعــض الطــرق العلميــة المدروســة

خالــد الفيصل أميــر منطقة مكــة ،وعدد كبير

حيــاة األطفــال ،ال ســيما أن األب هــو البطــل

بينت أ.أميرة الجوانب االجتماعية للمســألة،

بلغ عدد المشــاركين فيها  1502دار نشــر من

عمل يومية استهدفت زوار المعرض من فئة

يؤثــر جداً فــي األطفال مــن النواحي النفســية

الطفل من هذا الجانب.

كتــاب ،وهو العدد األكبر مــن عناوين الكتب

تمثيليــة موجــزة ومســلية تتناســب وفئتهــم

في هذه الحالة بأســلوب أو طريقة تســاعدهم

الجمهــور؛ إذ أتــاح منظمــو النــدوة الفرصــة

مرة في  ،1982ويقام كل عام لمدة عشرة أيام،

عملي جاذب لهم.

وبدورهــا؛ أكدت أ.أميرة على ذلك ،وشــرحت

عــاو ًة علــى قيــام بعــض الحاضريــن بطــرح

مثل الندوات والمحاضرات واألمسيات.

علــى هامش مشــاركتها في المعــرض ،بعنوان

حضور متألق في معرض
الشارقة الدولي للكتاب 2015

رشدي أخصائية اجتماعية في المؤسسة.

وبيــن أقرانهم ،واســتمرت النــدوة في النقاش

أقيمــت بمركــز «إكســبو الشــارقة» مــا بين 4

تعزيز ًا ألدوارها التوعوية والمجتمعية؛ شاركت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي بفعالية في معرض
جناح يعرض إصداراتها ،إلى جانب تنظيمها عدد ًا من
الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والثالثين ،عبر
ٍ

عن اآلثار النفسية واالجتماعية لفقدان األب؛

الجوانــب النفســية المتعلقــة بالموضــوع،

الشــارقة ســلطان بن محمد القاســمي ،واألمير

وتعقيباً على هذه المشاركة؛ قالت مريم مال

تســعى إلى لفــت أنظــار المجتمع إلــى قضية

مــن الفقــد ،وتســهم في رفــع جاهزيــة الطفل

قائــاً إن دور األب مهــم جــداً في األســرة وفي

التي تمكننا من مساعدة األطفال نفسياً ،فيما

من الكتاب والناشرين العرب واألجانب ،حيث

الشــاملة بالمؤسســة« :حرصــت «التمكين»

وتجلت مشــاركة المؤسســة في هذا المعرض

كمــا نظمــت المؤسســة عبــر جناحهــا ورش

والقــدوة الملهمــة ألبنائه ،ولذلك فــإن فقدانه

وركــزت علــى الطــرق المناســبة التي تســاعد

 64دولــة ،وشــهدت عــرض  1.5مليــون عنوان

يعــرض إصداراتهــا مــن القصــص التخصصيــة

األطفــال ،وتضمنت ســرد القصص عبر نماذج

واالجتماعية ،مشيراً إلى أهمية التعامل معهم

وتميــزت النــدوة بتفاعــل متميــز مــن قبــل

علــى مدى تاريــخ المعرض ،الــذي انطلق ألول

العمريــة ،وتوظيــف أدوات القصــة بشــكل

في تخطي هذا النقص الناتج عن الفقد.

للحاضريــن لطــرح أســئلتهم ،واإلجابــة عليها،

ويشــهد أنشــطة أخــرى بجانب عــرض الكتب

الفعاليات المتصلة.

اللــه رئيــس الخدمة النفســية بــإدارة الرعاية

علــى المشــاركة بالمعــرض مــن أجــل تقديــم
معلومــات عــن أنشــطتها ،ونشــر ثقافــة
توعويــة مهمة وغائبة عن أذهــان الكثيرين»

مؤكــد ًة أن ذلــك يشــكل جــزءاً محوريــاً مــن
أدوارالمؤسســة الرئيســة وأهدافهــا التــي
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الضخــم بعــدد مــن األنشــطة ،أهمهــا جنــاح
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للتكيــف مع الفقدان حال وقوعه.
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تزامنًا مع اليوم الوطني الرابع واألربعين

ً
يتيما
مبادرة كفالة 44

جسدت أسمى معاني المشاركة اإلنسانية والوالء للوطن

أبناء التمكين خالل مشاركتهم
في مخيم البيت متوحد بأبوظبي

نظمت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي مبادرة «كفالة  44ابن ًا يتيم ًا» التي أطلقتها في إطار فعالياتها

المصاحبة الحتفاالت الدولة في اليوم الوطني الرابع واألربعين ،وذلك بتوقيع اعتمادات الكفالة مع كل

من برنامج الشيخ زايد لإلسكان ،ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ،وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ،لتكفل
بموجبه الجهات الثالث األيتام المشمولين بالمبادرة ،وتلتزم بهم حتى بلوغهم مرحلة التمكين واالعتماد
على الذات.

حرصا من مؤسسة الشارقة للتمكين اإلجتماعي في غرس حب التراث في األجيال الحاضرة فإنها دعت أبناءها

ووقِّعــت االعتمــادات بقصر الثقافة بالشــارقة
ُ

المؤسســة خالل شــهر نوفمبر الماضي ،تحت

يذكر أن هذه المبادرة استهدفت المؤسسات

القاســمي المديــر العــام لمدينــة الشــارقة

الوطــن فــي عيــده الـــ  ،)44وأتاحــت بموجبها

بحضور ســعادة الشــيخة جميلــة بنت محمد
للخدمات اإلنسانية ،ووفود الجهات المبادرة

لهــذا العــام وهي وفــد برنامج زايد لالســكان،

ووفــد مدينــة الشــارقة للخدمات االنســانية،
ووفد غرفة تجارة وصناعة الشــارقة ،وشــملت

تلك الوفود مسؤولين ومدراء إدارات وورؤساء

األقسام وموظفين.

شعار (مبادرة كفالة  44يتيماً ..حفظاً لجميل

للجهــات والمؤسســات المهتمــة فرصــة
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المبــادرة فرصة مثاليــة إلبراز الــوالء واالنتماء

و انعقد المخيم باإلشتراك مع مهرجان الظفرة

 ،وإســتثمار أوقــات فراغهــم فــي اإلجــازة

التصوير الفوتوغرافي.

وأســهمت فــي ترجمة الحــس الوطنــي الرفيع

الحــدث العالمــي األبــرز الــذي يشــمل عــدداً

الهدف األسمى للمخيم ؛ التعرف على التراث

عملي اجتماعي وإنســاني جسد أسمى أشكال

 ،ومســابقة الحــاب  ،ســباق اإلبــل التراثــي ،

الــذات واإلعتمــاد علــى النفس وتعزيــز ثقافة

والمشاركة اإلنسانية.

الســلوقي العربــي  ،و التصويــر الفوتوغرافــي

المؤسســات فــي بنــاء الوطــن ،كمــا شــكلت

الوطن.

المؤسســات والدوائــر التي أعــرب بعضها عن

لهــذا الوطــن المعطــاء ،وقيادتــه الرشــيدة،

فــي مدينة زايد الغربية حيــث يعد المهرجان

الــذي يتمتــع بــه أبناؤه ومؤسســاته إلــى واقع

مــن الفعاليــات  ،مثــل  :مزاينــة الظفــرة لإلبل

التالحــم الوطني ،وأظهر أجمــل معاني العطاء

ومــزاد اإلبــل  ،ومســابقات الصقــور  ،وســباق

وقــد حظيــت المبــادرة بإقبال واســع من قبل
رغبته في حجز مشــاركته للعــام المقبل ،كما

الشارقة للخدمات اإلنسانية بكفالة  19يتيماً،
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المجتمعيــة التــي مــن شــأنها تفعيــل دور

والعــادات والتقاليــد األصيلة فــي قلوب أبناء

وكان المخيــم بمثابــة فرصــة كبيــرة لصقــل

الشــعبية  ،والمهن اليدوية للشباب ومسابقة

مبلغ
المشــاركة في كفالة  44ابناً ،عبر تقديم ٍ
شهري ٍ
ٍ
كدخل مستم ٍر لهم.
ثابت
ٍّ

عبــرن عــن ســعادتهن بهــذا الدعــم
الالئــي ّ
ٍ
بغريب
المخصــص ألبنائهــن ،وهو دعم ليــس

يتيمــاً ،وذلــك تتويجــاً للمبــادرة التــي أعلنتها

المجــال لجميــع األطــراف المشــاركة فــي

فقد شــارك شــاب من منتســبي المؤسسة في

تغليفها  ،باإلضافة إلى السوق التراثي والحرف

وتســلق الجــدار والتزلــج على الرمــال وركوب

إبــراز جهودهــا الراميــة إلــى تعزيز الشــراكات

وفــي التفاصيــل؛ قــام برنامــج الشــيخ زايــد

وغرفــة تجــارة وصناعــة الشــارقة بكفالــة 15

اقيم في أبوظبي  ،من  19ديسمبر وحتى  31يناير .2015

هذا المخيم الذي يســعى إلى ترســيخ التراث

نالــت المبــادرة رضــا واستحســان أســر األبناء

لإلســكان بكفالة  10أيتام ،بينما قامت مدينة

والجهــات الحكوميــة فــي الدولــة ،وأتاحــت

للمشاركة في مخيم البيت متوحد الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم و التدريب التقني والمهني الذي

األيتــام الذيــن شــملتهم ،ال ســيما األمهــات

عن هذا الوطن المعطاء.

 ،ومزاينــة التمــور ومســابقة أفضــل أســاليب

اليدوية.

مهارات الطلبة المشاركين  ،وتنمية مهاراتهم
الشــتوية  ،وفرصــة لتبــادل الخبــرات  .وكان
اإلماراتــي والعيــش فــي جــو األجــداد  ،وتنمية
اإلنتماء الوطني.

تنوعــت األنشــطة فــي المخيم  ،منها أنشــطة
داخليــة و انقســمت إلــى  :الرمايــة بالقــوس

الدراجــات وكــرة القــدم و الطائــرة  ،واأللعاب
تعلــم الطبــخ واألكالت الشــعبية ومســابقة

ومنها أنشــطة خارجية و انقســمت إلى :زيارة

مســابقة مزاينة اإلبل  ،ومســابقة أجود التمور
 ،ومســابقة الســيارات القديمــة  ،ومســابقة
الــكالب الســلوقية ،ومســابقة الصقــور ،

وســباقات الهجــن ،ومســابقة حلــب النــوق ،
ومنطقة عروض البلدية  ،وتربية اإلبل وســوق
البدو.
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بالتعاون مع دائرة اإلحصاء
والتنمية المجتمعية بالشارقة
كرمت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي  22من األيتام المتفوقين دراسي ًا من أبناء المؤسسة ،وذلك في
حفل بهيج نظمته بالتعاون مع دائرة اإلحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة ،وأقيم في مقر مجلس ضاحية
مويلح في الشارقة.

وقــد حضــر الحفل ،ســعادة الشــيخ محمد بن

إمارة الشارقة.

المجتمعية ،وســعادة الشيخ محمد بن حميد

لهــذه المجموعــة المتميــزة مــن المجتهديــن

وغيرهــا ،وهــي حريصة على االرتقاء بمســتوى

المجتمعية ،وســعادة الشيخ ماجد بن سلطان

المؤسســة ألبنائهــا فاقــدي األب المنتســبين

المؤسســات االجتماعية الرائدة على مستوى

مــن خــال التركيــز علــى الجوانــب التنمويــة

أحمــد آل ثاني رئيس دائــرة اإلحصاء والتنمية

وبهــذه المناســبة ”:يأتــي تكريــم المؤسســة

والتعليميــة والتربويــة واالجتماعية والصحية

القاســمي مديــر دائــرة اإلحصــاء والتنميــة

ضمــن برامج التمكين األكاديمي التي تقدمها

تلك الخدمات باستمرار األمر الذي جعلها من

القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى،

وزيرة التنمية االجتماعية بوالية
الخرطوم تشيد بخبرات «التمكين»
استقبلت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي معالي وزيرة التنمية االجتماعية بوالية الخرطوم د.أمل
البكري البيلي ،يرافقها كل من الهجرس محمد علي مدير مكتب الوزير ،والعقيد بدر الدين حسن أحمد محمد
األمين العام لمجلس األشخاص ذوي اإلعاقة بوالية الخرطوم ،والدكتور عمر حاج حسن عثمان مدير عام هيئة
التأمين الصحي في والية الخرطوم.

إليهــا ،وذلــك تقديــراً لهــم علــى مــا بذلــوه من
ٍ
جهــد في ســبيل التميــز والنجاح فــي حياتهم

واإلنســانية المحليــة والخارجية لالطالع على

العمل المهني في مؤسســة الشارقة للتمكين

وأضافــت“ :انطالقاً من التوجيهات الســديدة

عمل تلك المؤسسات.

لشــريحة األبنــاء فاقــدي األب وأســرهم،

وأعــرب ســعادة الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل

بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى

وأعربت مدير عام مؤسســة الشارقة للتمكين

المؤسسة لتحقيقها.

الشــارقة للتمكيــن االجتماعــي ودائرة شــؤون

برعايــة مــا يفوق  2,295يتيم مــن جميع مدن

تميزوا في دراستهم ،وأكدت حرص المؤسسة

تعريفــي عن بدايــة المؤسســة وكيفية العمل

الدراســة الثانوية ،وبارك لهم النجاح ،متمنياً

جميع جوانب الحياة”.

منتســبيها التــي تمثل القدوة الحســنة لبقية

لتقديمهــا والبرامــج التــي تنظمهــا ألبنائهــا

أثنــى علــى الحمــاس الــذي يتمتــع بــه هــؤالء

باســتمرار إلــى تطوير خدماتهــا المقدمة لهم،

المؤسســة جميعاً وتشــجيعهم لالســتمرار في

استحســان الوزيرة والوفد المرافق لها.

واألســتاذ صــاح الحوســني عضــو مجلــس

ضاحيــة مويلــح ،عــاو ًة علــى رعــاة الحفــل

الدراسية واالجتماعية”.

أبناء المؤسسة المتفوقين من الشارقة.

لصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان

والداعميــن وموظفــي المؤسســة ،إلــى جانب

الدولة ،ومحط أنظار المؤسســات االجتماعية

واطلعــت الوزيــرة أثناء الزيارة على أســاليب

علــى الجهــود المبذولــة في الخدمــات التي

بدورهــا؛ المؤسســة بهذه الزيــارة ،بحكم أنها

تجربتهــا واالســتفادة مــن خبراتهــا فــي تطوير

االجتماعــي ،وماهيــة برامجهــا التــي تقدمها

األيتــام ،وآليــة تنفيذهــا للبرامــج عــن طريــق

ســلطان بن محمد القاســمي ،عضــو المجلس

وتعرفــت علــى أهــم األهــداف التــي تســعى

تعدهــا المؤسســة ومتابعتهــا لمنتســبيها

المتخصصيــن

التربوييــن

والنفســيين

واالجتماعييــن ،وصرحت قائلة“ :نســعى إلى

إعداد فريق عمل من الباحثين في مؤسساتنا

ثانــي عــن ســعادته بالتواجــد مــع مؤسســة

لالتحاد حاكم إمارة الشــارقة؛ تقوم المؤسسة

االجتماعــي عن فخرهــا بأبنــاء التمكين الذين

كمــا تم خالل االســتقبال تقديــم عرض مرئي

االجتماعيــة المتخصصــة بالســودان ،وعليــه

الضواحــي والقــرى لتكريــم المتفوقيــن فــي

إمارة الشارقة ،وتقدم لهم الرعاية الشاملة في

ومنظمــي الحفــل علــى دعم هــذه النخبة من

فيهــا وتطويرهــا ،والخدمــات التــي تســعى

تمكين الشارقة التي سبقتنا في هذا المجال،

لهــم المزيــد مــن التفــوق والتوفيــق ،كمــا

وأكــدت الســويدي أن المؤسســة تســعى

األبنــاء ،مشــدد ًة علــى أهميــة تحفيــز أبنــاء

األيتــام وأوصيائهــم ،وقــد لقــي العــرض

المتفوقين إلكمال مسيرة التعلّم في جامعات

للنهوض بالمستوى المعيشي لألبناء وأسرهم

التفوق في حياتهم المقبلة.

وفــي نهايــة الزيــارة أثنــت الســيدة الوزيــرة
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ســنحتاج إلى مؤسســة مثيلة متخصصة مثل
لكــي نســتفيد من خبراتهــا ونتبــادل المعرفة

ونرســخ آلية للتعاون عن طريق االستفادة من
الدراســات واالســتبانات والمالحظــات التي
تطور العمل لدى المؤسســتين”.

أحد توصيات صاحب الســمو الشيخ الدكتور

األعلــى حاكــم الشــارقة؛ هــي الحــرص علــى
تطو يــر الخبــرات والعمــل االجتماعي واألخذ

بعيــن االعتبــار المســؤولية المجتمعيــة تجاه

الفئات من الحاالت الخاصة من أجل تحقيق

النهــوض اجتماعيــاً داخــل اإلمــارة ،كمــا أن
هذه الزيــارة تثري المبــادرات بين الجهات،
وتســهم فــي وضع آليــات تعــاون ناجحة على
المستوى اإلقليمي للجهات المماثلة ،وتفتح
آفاقــاً لمشــاريع ورؤى مســتقبلية على جميع
األصعدة.
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وتزييــن حدائــق المنــازل ،وتوفيــر األثــاث

وإنشاء الحدائق المنزلية وتزيينها.

وأضافــت الســويدي« :لقــد جــاءت الحاجــة

التــي قــد يحققهــا تطبيق مبــدأ “المســؤولية

ثــم قامت المؤسســة بتقديم شــهادات تقدير

الفعلــي ،وذلك عقب تنظيم زيــارات ميدانية

بدعــوة كــوادر بشــرية متطوعــة للعمــل فــي

مديــرة خدمــات المجتمــع ،وجميــع الطلبــة

البيئية ،كما دعت البرامج النفسية والتربوية

لدعمــه وتمويله ،وتوفير مســتلزمات العمل،

الشارقة.

إلى استحداث هذا المشروع ،وذلك استجابةً

اجتماعياً متميزاً تمثل في مشــاركة فاعلة من

إدارييــن مــن مؤسســة الشــارقة للتمكيــن

مــن جانبهــا؛ عبــرت الدكتــورة موزة الشــحي

متطوعيــن مــن مكتــب شــؤون الطلبــة فــي

والمفروشات”.

امتنانهم له ألنه أتاح لهم الفرصة للشعور بما

«وألننــا نؤمــن بقناعــة ..بالنتائــج المبهــرة

يواجهه اآلخرون في هذه الحياة.

إلقامــة هذا المشــروع من واقــع األبناء األيتام

الجماعيــة”؛ لــذا فإننــا نتشــارك المســؤولية

إلــى الدكتــورة مــوزة الشــحي ،وعائشــة علــي

لمعاينــة منــازل األســر وتفقــد احتياجاتهــم

المشــروع ،إضافةً إلى الشــركات ذات الصلة،

المتطوعيــن مــن الجامعــة األمريكيــة فــي

والوقائيــة التي تقيمها المؤسســة لمنتســبيها

ومــن هذا المنطلــق أخذ هذا المشــروع بعداً

يذكــر أن العمــل علــى المنــزل بــدأ باجتمــاع

للتوصيــات التــي قدمهــا االستشــاريون

قبل أفراد المجتمع ومؤسساته”.

االجتماعــي مــع مســؤولين وإدارييــن وطلبــة

نبهت إلى ضرورة إعادة صياغة غرفة االبن بما

نائبــة مديــر الجامعــة لشــؤون الطلبــة عــن

الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة ،حيــث

قرابة شهر من العمل .ويأتي ذلك ضمن مشروع (جدران) الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي،

كما أن «جدران” يركز على نفسية االبن فاقد

قائلةً “ :لقد أصبح مشــروع “جدران” لتجديد

المتطوعيــن ،ال ســيما تحديــد االحتياجــات

وبهــذه المناســبة؛ توجهــت بالشــكر إلــى

القاســمي ـ رئيــس المجلــس األعلــى لشــؤون

وعــن «جــدران” قالــت الســويدي“ :هــو

وتراعــي خصوصيتــه ،وتلبــي احتياجاتــه

ممتنــة جداً للطلبة المتطوعين لقيامهم بهذا

تنفيــذه ،والوقت الذي سيســتغرقه ثم بدأت

شــراكتهم المثمرة ،مثمنــةً جهودهم ودورهم

المؤسســة ،والتــي دعــت حينهــا إلــى إشــراك

ســكنية مالئمــة للطفــل فاقــد األب ،حاميــة

لتخلــق منــه شــخصية تفيــض باإلبــداع ،كمــا

مع المؤسســات الخدمية التي ســوف تمكننا

الشــهر ،ونفذهــا  65طالبــاً وطالبــة ،وشــملت

من الوعي البيئي لدى أســر األبناء ،عن طريق

وبدورهــم؛ أعــرب المتطوعون عن ســعادتهم

المنــزل لعمليــة الصيانــة ،وتمــت فيهــا إزالــة

الميدانيــة المالمســة للواقــع ،إلــى جانــب

المشــروع الــذي صمــم لمســاعدة النــاس

ثم عمليات الطالء وترميم األرضيات ،وأخيراً

االســتهالكية ،وتنفيذ التحســينات المنزلية،

منازلهــم وتحســين حياتهــم ،كمــا أكــدوا

في إطار مشروع «جدران» وبالتعاون مع الجامعة األمريكية..

االحتفال بتسليم منزل
لأليتام بعد صيانته
بحضور مسؤولين من الجهتين؛ تسلمت مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي من الجامعة األمريكية منزالً

النفسيون المشرفون على هذه البرامج ،والتي

إلحدى أسر األيتام المنتسبة للتمكين ،حيث نفذ طلبة الجامعة األمريكية عملية ترميم ألحد المنازل استغرقت

يتناسب واحتياجاته النفسية”.

ويعنى بتوفير البيئة الصحية والمالئمة لسكن االبن فاقد األب.

األب ،ويســعى إلى بناء بيئــة صحية تحتويه،

الجامعــة األميريكيــة ومنتســبيها نظيــر
الفاعل في اســتمرار المشروع وتحقيق ثماره،

وقالــت“ :ضمــن باقــة الرعايات التــي تقدمها

المؤسســة لمنتســبيها؛ يأتي التمكين البيئي،
الــذي انطلــق منه مشــروع “جــدران” الواقعي

والمتميــز ،والــذي انبثــق مــن فكــرة إنســانية
ســامية لســمو الشــيخة جواهــر بنــت محمــد
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األســرة ـ حفظهــا اللــه ،أثنــاء زيارتهــا لمقــر

المجتمــع فــي تغييــر واقــع اليتيــم ،وقد رأت
تلــك الدعوة النورمن خــال برنامج “جدران”،
الذي بدأت فكرته عام 2004م ،ثم استحدث

ليأخــذ هيئتــه المجتمعيــة ،ويباشــر خطتــه
التطبيقية متبلوراً
ٍ
كمشــروع أساسي دائ ٍم في
برامج التمكين البيئي عام 2010م”.

مشــروع تطبيقــي ،يهــدف إلــى تحقيــق بيئــة
وصحيــة ،وموفــرة للخدمــات االجتماعيــة
األساســية ،بحيــث تجذبــه للمنــزل ،وتحقــق
لديــه تقبــاً لوضعــه وواقعــه ،وذلــك مــن

خــال تأميــن المســتلزمات االســتهالكية
الضروريــة لكل أســرة ،والتكفــل ببعض أعمال
الصيانــة المنزليــة ،والقيام بأعمــال الصباغة،

امتنانهــا للمشــاركين ،وأثنت على المشــروع

تــم وضــع خطــة العمــل بالمنــزل مــع الطلبــة

منازل األيتام مشــروعاً شعبياً بين طالبنا ،وأنا

الضروريــة فــي المنــزل ،وكمية العمــل الالزم

العمل المتقن ،ويســعدنا أيضاً تعزيز شراكاتنا

مرحلــة التطبيــق التــي اســتغرقت مــا يقــارب

يهــدف المشــروع إلــى تحقيــق مســتوى ٍ
عال

مــن تقديم فرص التطوع المتنوعة لطالبنا”.

عمليــات التنظيــف األوليــة مــن أجــل تهيئــة

برامــج التوعيــة المســتدامة ،والمعاينــات

الغامــرة بهــذه المشــاركة ،وإعجابهــم بهــذا

القديــم مــن األثــاث والمقتنيــات المتهالكة،

تأميــن المســتلزمات األوليــة ،والمعــدات

اآلخريــن الذيــن ال يملكــون وســيلة لترميــم

توفيــر األثــاث الجديــد واألجهــزة الكهربائيــة

النفســية فــي المراحــل العمريــة المختلفــة،

الضرورية وتركيبه.
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كلمة اإلدارة

رصيدنا األثمن..

في مستهل عام 2016
تطوي مؤسســة الشــارقة للتمكين االجتماعي عام  2015بكثي ٍر من الفخر واالعتزاز بما أنجز،

وكثيــ ٍر مــن الثقــة واألمل بالمســتقبل ،فرصيد خبراتهــا وإنجازاتهــا النوعية ينمو ســريعاً عاماً

ٍ
إنجازات أكبر فــي العام الحالــي واألعوام
إثــر عــام ،وعلــى التــوازي؛ تنمو معــه تطلعاتها إلــى
المقبلــة ،مــا جعــل منهــا صرحاً بــارزاً من صــروح العمل المجتمعي اإلنســاني ال فــي اإلمارات

وحدها وحسب ،وإنما على المستوى اإلقليمي بأكمله..
مر الســنين في بناء هــذا الصرح اإلنســاني العريق
وال شــك ّ
أن الســواعد التــي أســهمت علــى ّ

متلهفــةٌ اليــوم ،أكثر مــن أي وقت مضى؛ لتحقيق المزيد على طريق األهداف االســتراتيجية

للمؤسســة ،مســتند ًة في ذلك إلى ما تحقق في األعوام األربعة عشــر الماضية ،تحدوها دائماً
الرؤى اإلنســانية الســباقة لقادة اإلمارة ،وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكم إمــارة الشــارقة  -حفظــه اللــه ،-وتقودها
التطلعات الرائدة للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات
اإلنسانية.
وفــي هــذا الســياق الطموح؛ تدرك تمكيــن جيداً حجم المســؤولية الملقاة علــى كاهلها ،كما
يــدرك المتابعــون ألنشــطتها مقــدار نجاحها فــي تصديها لتلــك المهام والمســؤوليات ،ولعل
األرقــام اإلجماليــة لمنجزاتهــا فــي العــام الماضــي وما ســبقه -عبر حزمــة البرامــج المتنوعة

والمتكاملــة التــي تقوم عليها -خير ٍ
دليل على ذلك ،غير أننا في تمكين ندرك أيضاً أن األرقام
لوحدهــا ال تكفــي لترجمة الجهود في الميادين اإلنســانية وفهمها ،فما يترجمها بحق هو تلك
االبتســامة العريضة التي تمك ّنا من رســمها على ثغور آالف األيتام المطمئنين على حاضرهم

ومســتقبلهم وهــم يتابعون تحصيلهم على مقاعد الدراســة أو التدريــب المهني هنا وهناك،
وذلك اإلحســاس العميق بالثقة واألمان األســري الذي اســتقر في وجدان األرامل حيث تعمل
تمكين ..فهذا الرصيد من المشــاعر الدافئة والقلوب المطمئنة الذي ال تحيط به األرقام هو
رصيدنا األثمن.

نحن لهم  ..ملتزمون بهم

We are dedicated to care for orphans

70

العــدد الثــالث عشـــــر

