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 الرياض
 والفكرية تستدعي توحيد الجهود واإلستراتيجيات في منظومة عمل برؤية موحدةحجم التحديات األمنية 

  وقاية المجتمع من المهددات تتطلب وعياً وشراكة.. «فطن»برنامج  
 محمد الغنيم -أدار الندوة

يتطلب المزيد من العمل التكاملي برؤية يواجه المجتمع العديد من التحديات التي تستهدف أمنه وفكر شبابه والتأثير على سلوكياتهم األمر الذي     

لمخدرات واضحة ووفق خطط إستراتيجية فاعلة لمواجهة هذه التهديدات ووقاية المجتمع من انعكاساتها التي أفرزت وقوع البعض من شبابنا في براثن ا

 .خيمة على الفرد وعلى المجتمعأو في وحل التنظيمات اإلرهابية أو في بعض السلوكيات والمؤثرات الفكرية التي تؤدي لنتائج و

لية وعلى قدر هذا الخطر وهذا التهديد يتطلب العمل والمواجهة للتصدي لهذا التحدي الذي ال تجدي أمامه االرتجالية أو العمل دون رؤية تكام

وك الشباب وإشراكهم في مسؤولية وإستراتيجية فاعلة تراعي التحوالت التي يمر بها المجتمع وحجم الخطر، كما يستوجب العمل استيعاب فكر وسل

ذا الهم المواجهة ومخاطبتهم بلغتهم ومن منابرهم وعدم إغفال دور األسرة والمدرسة والقدوات في المجتمع والمؤثرين في الشباب في المشاركة في ه

 .ع حتى يكتب له النجاح والتأثيرالوطني الذي يتطلب شراكة فاعلة من كافة الجهات الحكومية المعنية ومن القطاعات األهلية ومن المجتم

إحدى هذه الوسائل التي تستهدف الشباب داخل مؤسسات التعليم لوقايتهم من المهددات المستجدة ومنها المهددات « فطن»ويأتي البرنامج الوطني الوقائي 

ير من العمل المشترك الفاعل وغير التقليدي من كافة األمنية، وغياب الهوية، ومخاطر المخدرات، والمهددات الفكرية األخرى؛ حيث ينتظر المجتمع الكث

 .القطاعات للتصدي لهذه المهددات ووقاية أبنائه منها

في « فطن»تناقش لهذا األسبوع أهم المهددات التي تستهدف المجتمع والتحديات التي تواجه أبناءه وجهود البرنامج الوطني الوقائي « ندوة الثالثاء»

 .م المختصين لبرامج المواجهة ومدى فاعليتها وسبل تطويرها وتعزيز أدواتهامواجهة ذلك ورؤية وتقيي

 تجارب اآلخرين

ان التحوالت المتسارعة والجذرية في : عبداللطيف العوفي عن أهداف برنامج فطن والرسالة التي يسعى إلى تحقيقها قائالا . في البداية تحدث د

ر بالتحوالت المعاصرة وفي فترة وجيزة، افرزت الكثير من المشكالت االجتماعية واألمنية والصحية المجتمعات، خاصةا في المجتمع السعودي الذي يم

اولنا عمل واالقتصادية لهذا حاولنا بكل صراحة التعرف على المهددات األساسية للمجتمع السعودي وبدأنا بتكوين لجنة علمية برئاستي قبل عامين، وح

لفة سواء في المملكة أو في الدول العربية أو األجنبية، وكانت الدراسة األساسية تقوم على التعرف على كيفية تعامل دراسة لما تم ويتم من دراسات مخت

الالتينية أو  الدول األخرى مع المشكالت المجتمعية كما تحدث في مجتمعنا هذا، حيث وجدنا الكثير من التجارب العالمية سواء في أميركا أو دول أميركا

وروبية أو العربية، وسعوا للتعرف على أفضل التجارب، ووجدوا أن جميعها ترتكز على محاربة المشكالت والمهددات باتخاذ طريقة محددة الدول األ

يراا ذاتية مش وهي عبارة عن وجود حقائب تدريبية لتعليم المهارات الشخصية واالجتماعية، وهي األسئلة التي يستطيع من خاللها اإلنسان أن يكّون مناعة

بسبب االنشغاالت  إلى أنهم رأوا أن المشكالت الموجودة اليوم تزداد بحكم أن األسرة لم تستطع أن تكون قادرة على مراقبة أبنائها وبناتها بشكل عام إّما

إيجاد مناعة من ذاتية اإلنسان، التي تحدث للوالدين أو نتيجة للتقنيات الحديثة التي يصعب السيطرة عليها، لهذا وجدوا أن أفضل وسيلة هي كيف نستطيع 

 واستخدموا هذه البرامج ومنها برنامج فطن الذي يركز على كل ما يخص تطوير ذات الفرد والخصائص االجتماعية بما في ذلك مهارات إدارة حل

خصية واالجتماعية التي تدخل في هذا المشكالت والمحاولة للسيطرة على الحوار، وبالتالي القدرة على الحوار مع اآلخرين وكل ما يخص المهارات الش

 .المجال بما فيها ما يسمى بالتربية االعالمية

 منظومة واضحة

الحقائب  وأوضح أن اإلعالم له دور كبير جداا في الوصول إلى الناس بالذات الشباب، وهناك كذلك ما يسمى برامج محو أمية الوسائل اإلعالمية وهذه

دان وفي داخل المدارس وفي جميع مجاالت التعليم العام، إضافةا إلى التوعية العامة عن طريق وسائل االعالم وجدنا أن الدول تستخدمها في المي

التوعوية  المختلفة، مؤكداا أنهم عملوا على هذا البرنامج وبدأوا يخططون كيف يصلون إلى المدارس وفق منظومة وهيكلة واضحة بحيث ترافقها الحمالت

وتجذب انتباه المجتمع وأفراد المجتمع ككل إلى هذه القضية، وانطلقوا قبل أربعة أشهر، وبدأوا في المجال التدريبي وفي المجال االعالمية التي تؤازر 
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بناء االعالمي وان شاء هللا ستستمر هذه الخطوات على أمل الوصول إلى مستوى أفضل في سبيل التركيز على وقائع، وكيف تستطيع أن تقي هؤالء األ

 .ارات المختلفة التي قد تؤذي هذا المجتمعمن التي

 برنامج مختلف

عبداللطيف العوفي أن برنامج فطن يختلف جذرياا عن كل ما سبقته من برامج، حيث . وحول اختالف برنامج فطن عن غيره من البرامج األخرى، أكد د

لبرنامج وليس مجرد توعية كما هو كثير من البرامج القائمة أو يركز على الميدان وعلى االتصال الشخصي المباشر وعلى التدريب، وهذا هو أساس ا

لى البرنامج التي كانت في الفترات الماضية، مضيفاا أن البرنامج أساسه يقوم على المجموعات المركزة مع الطالب، وأن كلمة فطن لم يكتبه القائمون ع

كة، وذلك في عدة مناطق تعليمية في المملكة وكان الشباب هم من يبادرون وإنما من خالل المجموعات المركزة التي قمنا بها على مستوى الممل

ماعي أو من باالقتراحات حتى من حيث طبيعة الرسائل، مبيناا أن لديهم اآلن مسابقة شارك فيها العديد من الطالب سواء عن طريق وسائل التواصل االجت

المعلمات إضافةا إلى الطالب والطالبات وإن شاء هللا فيما بعد سيتم اختيار أفضلها وسنعمل خالل الوسائل المختلفة، وهي التي يعمل عليها المعلمون و

ول البرنامج على تحكم الطالب أنفسهم، ذاكراا أن برنامج فطن ال يقوم فقط على التوعية البعيدة، بل من داخل الفصل، ونحن لنا طموحات كبيرة كأن يتح

يس المواد؛ ألن تدريس المواد كما تعلمون وعلى مستوى هيئة أعضاء التدريس نجد فيها صعوبة في العمل الى منهج دراسي وحتى يشمل طريقة تدر

 .المشترك

 انحراف سلوكي وفكري

سليمان العقيل أن المقصود بالتهديدات السلوكية وما يتعرض له المجتمع وهو القدح في هذه األسس، حيث هناك أسس أخرى ولكننا ركزنا على . وأكد د

عقيدة أخرى،  القضايا األساسية لذلك ال يمكن أن نجد مجتمعاا عبر التاريخ أو حتى اآلن دون سمات أساسية، وهذه السمات إّما أن تكون عقيدة دينية أو

أن القضية األخرى هو  مضيفاا أنه في أميركا توجد عقيدة الديموقراطية وأن من يشك في الديموقراطية االمريكية يحتاج الى اعادة النظر في شأنه، مضيفاا 

ذا تم جمعها مع الواقع االجتماعي الذي يُمارس، وكذلك الفصل االجتماعي الذي يكون إّما فعالا اجتماعياا عبر التاريخ سواء الثقافي أو الشعبي، وهذه إ

فات السلوكية والفكرية تكون في هذه القضايا وأن كل بعض تسمى قواعد الحياة االجتماعية، ذاكراا أن هذه القضايا نجد فيها قدحاا وبالتالي نجد أن االنحرا

، وبالتالي إذا من شد عنها يكون لديه انحراف سلوكي أو فكري، وكما ذكرنا سلفاا أن الشريعة تقتضي سلوكاا وفكراا، والعقيدة تقتضي كذلك فكراا وسلوكاا 

 .أصبح لدينا انحراف عن هذه القضايا فإنه يكون بالفكر والسلوك

 تماعيةقدوات اج

لقي وأضاف أنه من ضمن األدوات المهمة في وجود االنحراف الفكري هي مصادر التلقي داخل المجتمعات، وخالل فترة زمنية معينة كانت مصادر الت

لوحده، بل في أماكن معينة، ولكن اآلن أصبحت مصادر التلقي ليست مقتصرة على األسرة وحدها، وليس مؤسسات التعليم فقط، وليس المجتمع المحلي 

ل وليست محصورة كذلك داخل األصدقاء والجماعة، مضيفاا أن هناك مصادر كبيرة جدا للتلقي تسري في عقل ووجدان اإلنسان بشكل ال يشعر به مث

ت ونزعات التشكيك أدوات التواصل االجتماعي المنتشرة بشكل كبير، فكثير منّا ال يعرفها بل يعرفها معظم الشباب ومن خالل هذه األدوات تأتي الشبها

المشايخ وهذه وبث االنحرافات ودغدغة المشاعر باألحالم الزائفة وخالل ذلك، مبيناا أن القدوات االجتماعية في مجتمعنا في السعودية عبر التاريخ هم 

أتي بعدهم في الترتيب األساتذة واآلباء القدوة تمثل جزءاا من التراث االجتماعي والثقافي في المجتمع السعودي، وإذا نظرنا إلى المشايخ نجد أن من ي

تمع وركائز والجيران واألصدقاء وذلك بمراتب مختلفة، إضافةا إلى جماعة المسجد واألقرباء، ذاكراا أن هذه القدوات كلها لديها قناعات بثوابت المج

كائز في نفوسهم من خالل هذه القدوات سواء المشايخ أو المعلمين المجتمع التي ذكرتها آنفاا، ومن خاللها نجد أبناء الجيل الجديد يتلقون مفاهيم هذه الر

ن قدوات جديدة، واألساتذة واآلباء واألجداد وغيرهم، فإذا ضعفت هذه األدوات المتعلقة بالقدوات لدى الشباب أو الجيل الجديد فمن البديهي أن يبحثوا ع

كيك في قدراتها، ولعلكم تشاهدون ذلك بشكل مستمر من يشككون في بعض الرموز من مشيراا إلى أن هذا الضعف يأتي نتيجة لعدم فاعليتها أو للتش

دح بشكل سري المشايخ والعلماء واألساتذة، فحينما يتكلم شخص في احدهم ويقدح فيه فإن ذلك يعني القدح في الفكر الذي يحمله، وال يقتصر ذلك على الق

وهذا يدل على القدح فيما يحمله من فكر دون أن يعلم أن جميع البشر يخطئون، والقدح الشديد في شخص بل يقدح فيه علناا وعبر أجهزة االتصال الحديثة، 

يبحثون ما أو في مؤسسة أو هيئة يؤدي إلى التقليل من هيبة ومستوى القدوة، ومن مستوى التقبل من قبل الشباب أو من أفراد المجتمع مما يجعلهم 

 .مصادر أخرى

 عوامل نفسية

تركي العطيان ان البرامج الموجهة بصيغة األمر والنهي ال تُحقق نجاحاا، ولكن قد يكون لدينا تسجيل بسيط . العوامل النفسية في التأثير قال د وحول دور

ديهم إعالمي وإعالني مدروس من إحدى الشركات اإلعالنية عن مشروع حكومي أو تعليمي من وزارة التعليم فإن الشباب المقصودين بذلك ال تجد ل

ه، مضيفاا أن تحفظا، وقد يكون هذا اإلعالن عبارة عن برنامج تلفزيوني أو عبر اليوتيوب أو تويتر له تأثير كبير من ناحية القدوات هذا من حيث التوج

الحكومات وتقدمت  الجانب النفسي أصبح له تأثير وذلك من خالل الجماعات التي تسيطر على الشباب، حيث ان هذه الجماعات استطاعت أن تتقدم على

ن يكسروا كذلك في مجاالت مكافحة الجريمة وفي الجوانب النفسية واالجتماعية، أصبحوا أكثر تأثيراا وتقدماا مقارنةا بالمتخصصين، حيث استطاعوا أ

قبل هؤالء الجماعات، مبيناا أنه لو  جميع القواعد الموجودة ولذلك نرى أن جميع العوامل النفسية التي نضع عليها تلك البرامج قد تم تكسير قاعدتها من

موجود وال شك، أبدأ من المناهج  -الخفي-أخذنا وزارة التعليم بشقيه من دون الثانوي والتعليم الثانوي والتعليم الجامعي وما فوق الجامعة نجد أن المعلم 

أو الشيخ الذي يقف أمام الجمهور ويحاول اقناع المستمعين سواء  الموجودة وأنه من السهل السيطرة عليها والقضاء عليها ولكن المشكلة تكمن في المعلم

هم أقوى على الطالب أو الجمهور فهذا يكون أكثر تأثيراا، والمقصود من ذلك أن تأثير مثل هؤالء أقوى ليس على الجيل المتقدم أو الحالي وإنما تأثير

المجتمع ككل، مشيراا إلى أن هؤالء الجماعات أخذوا باالهتمام بالتأثير الفكري  الجيل الجديد والصغير الذي يدخل في حالة التشكيك في الدين وفي

م ويسعون إلى االستناد إلى قوى مرجعية تتمثل في الفكر والعمل على عزل الشخص، والعمل على الضغط عليه بأساليب االقناع العديدة وبالكال
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ارات، مؤكداا أن السلوك قد يسبق الجانب الفكري والجانب العاطفي وإذا أردنا القضاء على وباألحاديث المنمقة أو بالمتابعة اللصيقة أو بتكرار الزي

 .السلوك فال بد من إبقاء السلوك في السجن أو الكف عن العمل ومن ثم يتحول الشعور ويتغير الفكر

 عزل األشخاص

عائداا منها، والعمل معهم لمدة ستة أعوام بشكل ( 121)مقابلة أكثر من يوماا و( 111)لمدة " غوانتنامو"تركي العطيان أن تجربته في زيارة . وأوضح د

لم أتعامل معهم بأفكاري ووجهة نظري فقط، وإنما قمت بالعمل المحض ووجدنا أن : "مباشر، والعمل أسبوعياا مع الموقوفين يعد عمالا صعباا جداا، مضيفاا 

االجتماعية اذ من السهل أن تنشئ برامج، وسهل كذلك أن تضع مناهج دراسية وتأتي بمدرسين الجماعات يشتغلون على العامل النفسي أكثر من العوامل 

 ومعلمين ولكن ليس من السهل أن تأتي بفكر للمدرس، لهذا نجدهم يحرصون على عزل المشايخ، وأنهم حينما يريدون توجيه الشخص إلى سورية ال

وإنما يأتون بشخص ويتم عزله عن وسائل األخبار والمعلومات والتلفزيونات، ويتم بعد ذلك  يأتون باألشخاص الذين سبق لهم أن حاربوا في العراق

لمعلومة حتى الضغط عليه بأفكار جديدة مثل الربا واالختالط والرياضة وقيادة السيارات للنساء، ثم غسيل المخ بشكل سلبي ليس بالتعليم وإنما بقوة ا

الي يكونون قد وصلوا إلى ما يريدون من الشخص، وبالتالي يكون قادراا على القتال في الخارج، ومرجعية هؤالء يصلوا إلى مرحلة تكفير المشايخ، وبالت

 الجماعات تعرف من أين تؤكل الكتف فهناك مثال يتعلق بشخص اسمه فارس بن شويل الذي نفذ فيه حد الحرابة قبل فترة، حيث كان يرفض مقابلة

ن هذا الشخص ال يجب اجباره على االتيان للمناصحة، وأنه إذا لم يأت من تلقاء نفسه فلن نستطيع اقناعه عبر المناصحة وكنت أقول ألعضاءها أ

 .المناصحة

 قوة إيثار

ك بإبراز وأكد أن هذه الجماعات يعطون األشخاص قوة رعب هائلة من أجل إبعادهم عن الناس، ويمنحونهم كذلك قوة إيثار نفسي قوي جداا، ويقومون كذل

وهو صحابي بُنيته " أبو جليب"حيث كان السجناء يسمون أحد االشخاص باسم " غوانتنامو"شخص باسم احد الصحابة، وقد رأيت ذلك عندما كنت في ال

هوا واتجصغيرة ورأسه صغير وكان يختلف عن الصحابة في شكله وهيئته، لكنهم جعلوه شخصاا مهماا وذا فائدة، وعندما تم اإلفراج عنهم أخرجوه معهم 

ي، مضيفاا جميعاا إلى اليمن، وهذا دليل على أنهم يستغلون الجانب النفسي لدى الشخص بشكل غير طبيعي وأنهم متقدمون علينا في توظيف الجانب النفس

غالل العوامل النفسية أنه ليس ضد أي منهج وأنه من السهل السيطرة على المنهج ويمكن الغاؤه أو تعديله والتغيير فيه، ولكن المشكلة تكمن في قوة است

ما يتكفلون لدى من يريدون أن يغرروا بالشباب، مبيناا أن هؤالء يستخدمون عملية االيثار النفسي مع الشخص إلى درجة دعمه نفسياا ومكافأته، وكثير 

وجهة ال تصل نتائجها إالّ لعدد قليل من ببعض األشخاص، ُمشدداا على أهمية االعتناء بالجانب النفسي في األعمال االجتماعية؛ ألن معظم البرامج الم

 .الناس، حيث جعلت الجماعات الذين يستمعون إلى التلفزيون واالذاعة أشخاصاا مغسولي المخ

 لغة الشباب

يير المنابر عبدهللا الحمودي على ضرورة التغيير الجذري للغة الخطاب وكذلك تغ. وعن دور المسجد والدعاة في التأثير على سلوكيات المجتمع، شّدد د

يفهمه اآلخرون،  الخطابية، مضيفاا أنه عندما نتحدث إلى الشباب يجب أن نتحدث إليهم من منابرهم وليس من منابرنا، وليس المهم ما تقول، وإنما المهم ما

اب بلغتهم؛ ألنه في الماضي كانت متأسفاا على أننا نتحدث كثيراا دون أن يكون لنا تأثير قوي في الناس وخصوصاا الشباب، لذلك يجب أن نخاطب الشب

لشباب مصادر التلقي منحصرة في اآلباء واألصدقاء وجماعة المسجد والمدرسين، واآلن أصبحت الوسائل الحديثة هي وسائل التلقي الكبرى بالنسبة ل

ب؟ ومع من ذهب، نجده ذهب مع صديقه، أو في وللجتمع ككل، مبيناا أنه في الماضي القريب إذا خرج ابننا إلى الشارع نتفقد ونسأل عنه ونقول أين ذه

لق على نفسه الشارع تحت رقابة الجيران، أو يراقبه أصحابه وأقاربه أو إمام المسجد، فلم تكن هناك مشكلة معقدة، بينما اآلن إذا دخل إلى غرفته وأغ

اه الناس من أن يكون في غرفة مغلقة في الظالم مع االنترنت الباب نسأل عنه كذلك ونقول أين ذهب؟ ذاكراا أننا أصبحنا نفضل خروجه إلى الشارع وير

بطرق ويتلقى منها معلومات مختلفة، وهذا ما شاهدناه من مصادر التلقي غير المباشرة، وتلك المصادر كانت في البداية خاطئة وتم غسل أمخختهم 

الشباب داخل السجون األمنية أو من خالل برنامج المناصحة، أو برامج  مختلفة عبر وسائل االتصال الحديثة، مشيراا إلى أن لديهم أعماال مباشرة مع

ا أن الشباب مختلفة، ولديهم كذلك العديد من البرامج المشتركة الجيدة، ووجدوا أموراا مشتركة يمكن االستفادة منها وسط أبنائنا وشبابنا، حيث وجدن

 .عينقصهم التفهم، بعضهم يقولون أن ال أحد يفهمهم في المجتم

 الفجوة بين المخطط والمتلقي

عبدهللا الحمودي إلى أن المخططين اآلن هم أشخاص كبار في السن، ومن يتلقى هم أشخاص صغار في السن مما أدى إلى خلق فجوة كبيرة بين . ولفت د

؛ ألن معظمهم في حاجة ملحة لوضع إطار المخطط وبين المتلقي، لهذا ال بد من العمل على تغيير أدواتنا من أجل ترسيخ عوامل التفهم لدى الشباب

تكن دوافع دينية،  للتفهم، أما الشباب الذين انحرفوا وجدنا أن هدفهم هو تحقيق الذات، وأن الفهم الديني لديهم كان قليال، وبالتالي نؤكد أن دوافعهم لم

اا، وكان اندفاع هؤالء نحو تحقيق ذاتهم وليست لهم دوافع دينية، وخصوصاا داعش لم تكن دوافعهم دينية، وأن الشباب لديهم مرجعيتهم الدينية ضعيفة جد

لى جانب موضحاا أن أفراد الجماعات يحرصون على اإلثارة، وقد استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبيرة في جانب اإلثارة، ُمشدداا على أهمية التركيز ع

 .الوالدان والمدرسة واألصدقاء ووسائل اإلعالم وأخيراا تحقيق الذات المراقبة من األسرة والمدارس والحرص على وسائل التلقي التي منها؛

 أربعة أسس

ال يمكن أن تم توعية هؤالء الطالب والطالبات بشكل عام دون : أحمد الفقيه. وحول تعزيز الوعي لدى الشباب ولدى المجتمع لمواجهة التحديات قال د

عبداللطيف إلى أن البرنامج هو برنامح وقائي، إالّ أنه في ذات الوقت مهم في تعزيز مهارات الطالب . الرجوع إلى رسالة البرنامج وأهدافه، وقد أشار د

خالل  حتى يكون هؤالء أكثر إسهاماا في أنشطة المجتمع الذين يعيشون فيه، مضيفاا أنه عندما نتحدث عن قضية الوعي من منظور قضية المناهج ومن

تصر فقط على المحتوى الدراسي، وإنما تشمل المعلم والطالب ومصادر التعليم المختلفة بما فيها أجهزة التواصل مفهومها الشامل؛ ألن المناهج ال تق

دينية انطالقاا  الحديث واألنشطة التي تقوم بها إدارة المدرسة، وولعلكم تعلمون أن أهداف المناهج في المملكة هي أهداف سامية بحكم أنها قامت على أسس

ريع اإلسالمي التي نعتز بها وهلل الحمد، مبيناا أن هذه المصادر أكدت أهمية الوعي وتحصين هؤالء الطالب والطالبات ضد األفكار من مصادر التش
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 األساس الديني،: الهدافة والمنحرفة وضد االنحرافات السلوكية وضد ما تُفرزه وسائل التواصل االجتماعي، ذاكراا أن بناء المنهج يقوم على أربعة أسس

إلى أن واألساس المعرفي، واألساس النفسي، واألساس االجتماعي، وإذا فقدت هذه األسس األربعة في هذه المناهج بال شك سيكون هناك خلل، مشيراا 

لمعلم يعد قدوة أساسية أكدت أهمية الوعي؛ ألنه ال يأتي من خالل المادة الموجودة في ذلك المحتوى، وإنما من قبل المعلم نفسه، ألن ا -وهلل الحمد-مناهجنا 

لك يتعلق لدى هؤالء الدارسين من الطالب والطالبات، ُمشدداا على أن دور الوعي مهم جداا في تحصين هؤالء من االنحرافات، وهناك دور مهم جداا كذ

 .بالوعي من خالل األنشطة ومن خالل المعلم، ومن خالل مقرر المحتوى الدراسي

 قضايا اإللحاد

بدهللا الحسني مؤكدا اهمية تعزيز دور خطب الجمعة التي يسمعها الشباب كل اسبوع ومدى تأثيرها في الشباب حتى تكون لديهم مناعة وتداخل الزميل ع

 .ضد ما يروج له اإلرهابيون أو أصحاب الفكر المنحرف

سير ذلك خصوصاا ان مجتمعنا متدين ومحافظ، واجاب كما طرح الزميل صالح الحماد مداخلة تناول فيها وجود قضايا االلحاد في المجتمع متسائال ما تف

من خالل استطالع محدود وليست من خالل دراسة موسعة، عندما أقابل شخصاا أو شخصين أو ثالثة ربما أجد من لديه شكوك : تركي العطيان قائال. د

ن، ووجدت ان مثل هؤالء قد يصابون بحالة من اليأس واالحباط في الدين، وانه متدين ولكنه قد يكون متحرراا لدرجة يصل فيها إلى عدم االعتراف بالدي

يقولون ما ال وانه غير مشهور فإنه اما ان يتجه إلى تغيير ديانته، وفي الواقع الملموس الذي يراه من وجهة نظره انه سلبي عليه، وانه يرى أن هؤالء 

وأغلب الملحدين هم المراهقون حتى يصلوا إلى مرحلة النضج ومن ثم يبدأ في تعديل يفعلون، أما فيما يتعلق بالملحدين فإن الشخص الملحد يريد الشهرة 

معينة  أفكاره ويعترف بالدين في قرارة نفسه، ولكنه ال يعترف به أمام الجمهور، وقد جلست مع أحدهم لمدة أربعة أيام داخل منزله من خالل رحلة

ستموت بعد ستة أشهر ماذا تفعل؟ قال انني سأحرص على الترفيه عن نفسي بكل وسائل وتعرفت على سلوكه وسألته وقلت له انك لو عرفت بأنك 

وقف عن الترفيه، وعند الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل دخلت عليه في غرفته فوجدته يصلي، وخرجت منه مباشرة وأغلقت عليه الباب حتى ال يت

لال دين، من هنا ال استطيع ان أحدد نسبة الال دينيين لدينا، مضيفا السؤال الذي اطرحه هو ما هو أداء الصالة، واتضح لي انه قريب من الدين أكثر من ا

ديني في مرحلة  تعريف الشخص الال ديني؟ وانني إذا قالبت شخصاا كبيراا ومكتمل النضج يمكن ان تحدد النسبة االحصائية التي يتم االعتراف بها أما الال

 .خصياا الشباب فال اعترف به أنا ش

 استخدام األطفال للتكنلوجيا

نحن اآلن في عصر التكنولوجيا المتقدمة وعصر المعلومات، فما السن المناسبة التي يمكن ان أسمح فيه البني أو ابنتي : وقال الزميل صالح الحماد

 باستخدام اآليباد، وبفتح حسابات شخصية في وسائل االتصال االجتماعي؟

ص استخدام األطفال للتقنيات اإلعالمية الحديثة فإن ذلك يعود من وجهة نظري إلى سوء تربية خصوصاا إذا ترك له الحبل انه بخصو: العوفي. وعلق د

على الغارب دون مراقبة وارشاد نتيجة النشغال جميع أفراد األسرة األب واألم واإلخوان واالخوات، وكل شخص داخل غرفته بعكس ما كان في 

ممتدة بوجود األب والعم والخال واألقرباء، وقد تحولت األسرة اآلن إلى نواة صغيرة جداا، وربما تكون مشكالت داخل هذه الماضي من عالقات أسرة 

 .األسرة مثل الطالق مما أدى إلى انعدام التربية اللصيقة

دة ساعتين فقط، فهذا دليل على أهمية مراقبة األبناء واضاف في الواقع أود ان اضرب لكم مثاالا بشخصية بل غيتس فإنه يسمح ألوالده باستخدام التقنية لم

رشاد والتنظيم والبنات الصغار خالل سن معينة، وأنا ضد المنع الكلي ألننا لو منعناهم فسيلجؤون إلى زمالئهم أو أصحابهم، لذا ال بد من المراقبة واإل

تجعلهم يعرفون الشيء الصواب من الخطأ، مضيفا ان مثل هذا التصرف وغرس بعض المفاهيم داخل األطفال حتى توجد فيهم المناعة الذاتية التي 

جب موجود في العالم الغربي حيث يتركون مساحة خاصة للطفل بحيث يحاسب نفسه، ولكن لألسف ان مجتمعنا اعتاد على الرقابة الخارجية ومن الوا

 .نا في السر والعلن ال ان يخافوا من الناس واألفراد الذين يراقبونهمعلينا أن نرسخ فيهم كيف يراقبون أنفسهم ذاتياا ويخشون هللا الذي يراقب

 الغذاء الروحي

عبداللطيف بخصوص التربية أرى ان التربية شيء مهم جداا، إذ نجد أن التربية الموجودة اآلن تركز . امتداداا إلى ما ذكره د: احمد الفقيه قائال. وعلق د

لتالي نجد األب يلبي جميع رغبات ابنه أو ابنته المتعلقة بالماديات وينسى أن هناك أشياء أولية وهي قضية الغذاء على الماديات وتغفل عن الروحيات، وبا

حتواها الروحي بالنسبة للولد أو البنت، وقد نستغرب من كثير من اآلباء الذين يحرصون على شراء كثير من األلعاب االلكترونية دون النظر إلى م

امج االلكترونية تحتوي على العديد من الجرائم الخطيرة وبعضها تشكك في الدين اإلسالمي، ولهذا أرى ان األسرة ذاتها تحتاج إلى خصوصاا ان هذه البر

 .مثل هذه التوعية وال يجب أن نركز فقط على األطفال والشباب والطالب والطالبات

 تناغم المبادرات الوطنية

تنسيق بين الجمعيات المختصة للخروج برؤية واضحة من أجل االشتراك في مبادرة وطنية موحدة حتى وتساءل الزميل علي الزهيان عن مدى وجود 

تساؤال  تتم توحيد جهود هذه الجهات لتحقيق الهدف المنشود خصوصا انها تدور حول هذه النقطة التي تستهدف الشباب وطالب التعليم العام، كما طرح

. لدعوة ألولياء أمور الطالب لحضور مثل الندوات كالتي تتناول قضية التعصب الرياضي، واجاب دحول اشراك الطالب والطالبات وتوجيه ا

في الحقيقة ان البرنامج يستهدف الطالب والطالبات كما يستهدف كذلك أولياء أمور الطالب والطالبات، والجزئية التي تتعلق بندوات : عبداللطيف العوفي

ب والطالبات والشخصيات التي لها عالقة بالثقافة أي المثقفين بشكل عام، أما المدارس فإن هدفنا هو الوصول إليها مخصصة لألهالي وأولياء أمور الطال

امعات من خالل الميدان، ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي بشكل أساسي، مضيفا أما الشباب الذين يتواجدون خارج التعليم العام مثل طالب الج

مثل البرامج الرياضية التي تقام فيها مباريات، أما الحقائب التدريبية فهي موجودة وتنشرها بعض الجهات التدريبية ومن الصعب  نصل إليهم بعدة طرق

ولدينا العديد من الوسائل التي نبث من خاللها مثل ( فطن)السيطرة عليها في االنترنت وأن معظمها جيدة وقد اطلعت على بعضها ولكنها ليست من 

ة مع ب، وعليها شعار فطن وشبكة االنترنت مليئة بحقائب تدريبية كثيرة وليست لها عالقة بفطن، موضحا انهم اقاموا العديد من الورش التدريبياليوتيو

لشباب، وفي االعديد من الجهات الحكومية وخاصة الوزارات التي لها عالقة مثل وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون االجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية 
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تدخل على نهاية المطاف فإن برنامج فطن هو الذي يدخل إلى الطالب والطالبات وال يتم ذلك إال عبر وزارة التعليم أما البرامج العامة األخرى ال 

 .المدارس

 التربية التقليدية والتربية الحديثة

إننا دائماا في مجال علم االجتماع ننظر للتغير : سليمان العقيل. مجتمعنا اآلن، أجاب دالتي تواجه " المستجدة"في سؤال للزميل محمد الغنيم عن التحديات 

ة الوسطى، االجتماعي من خالل طبقتين طبقة وسطى وطبقة دنيا، وال يدخل التغير االجتماعي إال من خالل التغير في الطبقة الدنيا للوصول إلى الطبق

تغير االجتماعي، مضيفا أما في عصرنا الحديث أصبح التغير االجتماعي أو التحديث في المدخالت االجتماعية هذا من حيث النظرة التقليدية في عملية ال

وأفراد  أو االنفتاح االجتماعي ال يدخل أي تغير اجتماعي من هاتين الطبقتين لماذا؟ ألن التغير يأتي من فوق، ويأتي بدرجة واحدة على كل طبقات

القضية األولى هي التقدير للمدخالت التي تأتي للمجتمع وكيفية السيطرة عليها، والقضية : حدي األكبر لمجتمعنا هما قضيتانالمجتمع، وبالتالي فإن الت

ربيتهم، أما الثانية هي كيفية التوجيه المجتمعي من حيث تلقي هذه االشكالية، وإال لن تستطيع السيطرة عليها نتيجة الختالف طبقات الناس واختالف ت

المشكالت والتحديات فإن االنفتاح لدينا بال ضوابط وان كل ما يأتينا بدون ضوابط، بينما في أميركا والدول الغربية نجد أن األمر تحت  بخصوص

يفية هي ك السيطرة، والفضائيات تحت السيطرة بينما أطفالنا تجدهم يقضون معظم أوقاتهم خلف القنوات الفضائية، مؤكداا أن إحدى إشكالياتنا الكبرى

لثقافة الشعبية، تربية أطفالنا، ونحن مازلنا بين قضيتين بشأن تربية األطفال، القضية األولى هي التربية التقليدية التي أساسها اإلسالم واستمرارية ا

بة سيئ والسبب هي التربية والقضية الثانية هي التربية الحديثة، والتي أثرت في األبناء حتى أصبحوا ال يستطيعون كتابة التعبير، وخطهم في الكتا

 .الحديثة

 دور المعلم في تعزيز الوعي

ية أحمد الفقيه تعليقا على سؤال حول تعزيز الوعي عبر المناهج التعليمية ووجود مستجدات داخل المجتمع وتحوالت كثيرة وتحديات أمنية وفكر. قال د

ل أن تفصل المعلم عن المقرر والمنهج، وكما ذكرت أن هناك مفهومين للمنهج وهما ليس من السه: وسلوكية طرأت وقد ال تكون المناهج مواكبة لها، قال

واألنشطة مفهوم شامل ومفهوم ضيق، والمفهوم الشامل يقصد به المقررات الدراسية بما فيها المحتوى والمعلم الذي هو جزء من هذا المفهوم الشامل، 

في ظل وجود هذه المتغيرات والمستجدات التي طرأت على -سة، لذا من المفترض أن يكون المعلم كذلك جزء من هذا المفهوم الشامل وكذلك إدارة المدر

خالل تتبعي  قادراا على تعزيز الوعي بأهمية هذه المستجدات، وأال يرتبط ارتباطاا كلياا بهذه المناهج إذا وجد أن هناك فجوة، مستدركا إال أنه ومن -الساحة

أجد فيها فجوة؛ حيث إنها قامت على أسس دينية أساسية، وقامت كذلك على أسس نفسية، ومن هنا يأتي دور المعلم بأن يكون للمناهج الموجودة لدينا لم 

م قدوة حتى يستطيع أن يوصل محتويات المنهج إلى طالبه، مؤكدا على العمل على تحصين الطالب والطالبات من هذه األفكار المنحرفة، وتوعيته

لسلوكية، وخطورة وسائل التواصل االجتماعي، والبد للمعلم أو المعلمة أن يملك تلك الكفايات التي تؤهله لكي يكون أكثر وعياا بخطورة االنحرافات ا

 .وإدراكاا قبل أن يقوم بتوعية هؤالء الطالب والطالبات

 «الفَِطن»المواطن الصالح 

وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الداخلية، ووزارة )اون مع المؤسسات ذات العالقة المجتمعات التعليمية بالتع" فطن"يستهدف البرنامج الوقائي الوطني 

علم االجتماع، علم النفس، الخدمة االجتماعية، الكراسي البحثية "الصحة، ووزارة الشؤون اإلسالمية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، والجامعات

 .واالجتماعية والثقافية والصحية واالقتصاديةلوقاية المجتمع من المهددات األمنية "( المتخصصة

حقائب تدريبية، مدربون، برامج )ويسعى البرنامج لتحقيق غايات فطن من خالل اعداد وتصميم المخرجات التي ستقدم للمجتمعات المستهدفة وهي 

تطوعية بالتواصل مع الجميع من خالل موقع وبناء عالقات فاعلة مع المؤسسات ذات العالقة وفرق ( تدريبية، حملة توعوية، مراكز استشارات

 الكتروني وغيره من وسائل التواصل األخرى مستثمرين كافة مصادر الدعم المادي والمعنوي من خالل الشراكات مع القطاع الخاص والحصول على

 .األوقاف لتأمين استدامة البرنامج

 .ية، ونقص المهارات الشخصية واالجتماعية، والمهددات األمنية، وتشتت الجهودغياب الهو: ومن بين اهم المشاكل التي يسعى البرنامج إلى حلها

برنامج الى وتتركز رسالة البرنامج على وقاية المجتمع التعليمي طالبا ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات ممتدين بالخدمات الى األسرة، ويسعى ال

مسهمين في بناء المواطن الصالح  1131عزيز المهارات الشخصية واالجتماعية اإليجابية بنهاية عام الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية لت

 .(الفَِطن)

 ما المطلوب؟

 أحمد الفقيه. د

تؤثر سلباا  ايجب تحفيز الطالب للمضي قدماا في تعلم المهارات التي تجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، وتوعيتهم بالجوانب الصحية والنفسية التي ربم -

 .رافعلى عطائهم داخل المجتمع، إذ أن للبرنامج دوراا كبيراا في تعزيز القيم، والتحصين الفكري واألخالقي ضد األفكار التي تؤدي إلى االنح

اسات مبدئية عن الفئة هذا البرنامج مازال في بداياته، ونحن نتطلع أن نرى نتائجه وثماره على األقل العام القادم، وذلك لن يتأتى إال بوجود در-

 .المستهدفة

 عبدهللا الحمودي. د

ما يحتاجون من المهم أن ننتقل إلى مواقع تجمعات الشباب، ومعرفة كيفية تفكيرهم والتحدث إليهم بلغتهم مباشرة ومجاراتهم في أشياء كثيرة، ومعرفة  -

 .إليه، وإشراكهم في األعمال المتعلقة بهم

 تركي العطيان. د

أعمال وأنشطة برنامج فطن من جهة خارجية؛ ألن التقييم هو أساس نجاح أي عمل وإذا نجح المشرع يمكن أن يتحول إلى مشروع وطني  يجب تقييم -

 .وليس مشروعاا تابعاا لجهة حكومية
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 سليمان العقيل. د

العديد من الجهات ألن رؤيته واحدة وفي اتجاه واحد لذا مع " شراكات"أنا لدي قناعة أن أي برنامج ال يمكن أن يحقق نجاحاا بذاته بل البد أن تكون له  -

ماعية فالعمل االجتماعي البد له من شراكات، وإذا أراد فطن أن يصل إلى المجتمع فالبد أن تكون له شراكات مع كثير من الفئات والبرامج االجت

 .المشابهة له

 عبداللطيف العوفي. د

الته البد أن يتحول البرنامج إلى مركز وطني مستقل ويعطى كل الصالحيات لتنفيذ برنامجه، وأن يكون حتى يستطيع البرنامج أن يحقق أهدافه ورس -

 .عبر خطة مدروسة واضحة وفق سياسات معينة( فطن)مستقالا مالياا، والبد أيضا أن تتضافر كل الجهود مع البرنامج الوطني 

 ! ..ركائز المجتمع ومهدداته

ات الفكرية والسلوكية لدى الشباب والثغرات الموجودة في المجتمع التي من خاللها تدخل العصابات اإلجرامية سواء المتعلقة فيما يتعلق بتحديد االنحراف

سليمان العقيل أنه قبل الحديث عن المهددات يجب أن نتحدث عن الركائز التي يقوم عليها المجتمع؛ ألنه ال يتم تهديد . باالرهاب أو بالمخدرات، أوضح د

أربع قضايا  جتمع إالّ في ركائزه، لذا عندما نتحدث عن الركائز االجتماعية التي قام عليها المجتمع السعودي نتكلم عن تسع قضايا ولكنني سأركز علىالم

وهذا ينفي كل ما سواه،  عقيدة التوحيد؛ وهي الركيزة األولى التي قام عليها المجتمع السعودي أن ال اله إالّ هللا وحده ال شريك له،: أساسية وهي أوالا 

رج المجتمع وحينما يضعف التعليم ويضعف المجتمع في إيصال ذلك ألبناء المجتمع هنا تدخل اإلنحرافات العقدية، وبالتالي يحاول كثير من العابثين خا

هناك نظام يختلف ويشذ عن هذه الركيزة،  الشريعة اإلسالمية إذ إن كل نظم المجتمع قامت على شريعة االسالم وليس: للنيل من ذلك، والقضية الثانية

لقضية الثالثة ومن هنا نجد أن هناك من يحاول النيل من هذه الثوابت عبر إثارة بعض القضايا وال يعلم أن المجتمع ال يقبل سوى الشريعة االسالمية، وا

ودي، لذلك وجدنا أن هناك وزارة اسمها وزارة الشؤون االسالمية هي الدعوة إلى دين هللا جل وعال، وهذه من أهم الركائز التي قام عليها المجتمع السع

النظام األساسي  والدعوة واالرشاد، الدعوة إلى دين هللا جل وعال وهذه الدعوة تعد أساساا من األُسس التي قام عليها المجتمع السعودي وموجودة كذلك في

الداخل والدعوة في الخارج، وعلى هذا نجد أن هذه الركيزة موجودة في ذات وجوهر للحكم، مضيفاا أن هذه الدعوة لها شقان األول هي الدعوة في 

نا إليه المجتمع على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة، أما القضية الرابعة هي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا نظر

اتيانهما في موضوع واحد للتأكيد على أحدهما، فإذا أمرت بالمعروف يعني ذلك أنك تنهى عن المنكر، نجده موجوداا في كل القوانين والدساتير العالمية، و

ن المنكر في وإذا نهيت عن المنكر يعني ذلك أنك تأمر بالمعروف، موضحاا أن كل دساتير العالم بقوانينه المختلفة هي في األساس أمر بالمعروف ونهي ع

لك شعيرة من شعائر الدين، وإنما يعتبرونها من أساسيات المجتمع الذي قام عليها، بينما يأخذ لدينا مستويات متعددة المجتمع، ولكنهم ال يعتبرون ذ

عروف المستوى البسيط في حركة االنسان العادية ويتدرج إلى أن يصل إلى مستوى الدولة، والدولة أنشأت مؤسسة بهذا االسم وهي هيئة األمر بالم

 .الرغم من أن كل عمل الدولة الحكومية وعمل مؤسسات الدولة جزء أساسي منها هي األمر بالمعروف والنهي عن المنكروالنهي عن المنكر ب

 برنامج وقائي موجه للشباب

بين  هو برنامج وقائي يستهدف الشباب طالب المرحلتين المتوسط والثانوي، مردفا أما الفرق" برنامج فطن"عبداللطيف العوفي موضحا أن . تداخل د

عليه السلوك والفكر فإنني أشبهه بالمرض بمعنى انك تجد شخصاا يحمل مرضاا ما ولكنه غير مصاب به وقد يعدي اآلخرين بهذا المرض دون أن تظهر 

ارس أو في هو شخصياا عالمات المرض بسبب بعض الجينات الوراثية، وهذا ما نراه في األعمال الباطنية فقد نجد مثالا هذا الشخص معلماا في المد

إنما غرر الجامعات أو شيخاا في مسجد أو يعمل طبيباا وان من يقعون فريسة لمثل هؤالء هم الطالب وليس بالضرورة ان يكون الشخص مؤمناا بالفكرة و

ي المجتمع ولدى به واستطاع معلمه أو شيخه أو أي شخص آخر ان يقنعه بقدرات معينة، مع استشهادهم بأقوال علمائنا المشهورين والمعروفين ف

نعة واألخذ األوساط العلمية وقد يعطونهم معلومات ناقصة، موضحا من خالل دراستنا وجدنا أن هؤالء الشباب أو األطفال ليست لديهم قدرة ذاتية للمما

مى بمحو أمية الوسائل وأن الشاب والرد والمناقشة والتذكير الناقد، بحيث يستطيع ان يعرف الكالم الصحيح من الكالم السيئ، وقد وجدنا ذلك فيما يس

يت والمدرسة يتلقف كل شيء دون ادراك من وسائل اإلعالم الحديثة، ولعلنا نعلم ان الوقت الذي يقضيه الشاب في وسائل اإلعالم أكثر مما يقضيه في الب

تدريبية التي تم اعدادها عن طريق االستعانة بخبراء من وبالتالي تأثيرها كبير جداا على الشباب بصفة عامة، مضيفا لذا فإن هدفنا من تقديم الحقائب ال

 داخل المملكة ومن الخارج بالشكل الذي يناسب المجتمع هو من أجل تقوية الشاب وتوعيته حتى يستطيع ان يدرك الصحيح من الخطأ بشكل دقيق،

ب، ونأمل في األعوام القادمة ان يتم تدريس جميع المناهج والبرنامج يركز على االتصال الشخصي وليس عبر وسائل اإلعالم فقط بل عن طريق التدري

كلة والمقررات بهذه الطريقة بحيث يستطيع الطالب أن يشارك وأن تكون له قدرة على حل المشكالت الطارئة، وان يعرف كيف يدير الغضب ألن المش

 .التي نعاني منها هو تلقف الشباب لكل معلومة تأتيهم من غير تمحيص بشكل دقيق

http://www.alriyadh.com/1133412 

 الرياض
 تبحث مع غرفة الرياض معوقات المدارس العالمية« العمل»

 محمد العويد -الرياض 

فة، نظمت غرفة الرياض بمقرها، لقاء جمع مسؤولين من وزارة العمل بفريق عمل المدارس العالمية المنبثق عن قطاع التعليم واالستشارات بالغر    

واستعرض الدكتور منصور الخنيزان . بحضور المهندس محمد العيسى مدير عام فروع وزارة العمل بمنطقة الرياض، وذلك صباح الخميس الماضي

تجاوز لجنة المدارس العالمية في اللقاء أعمال اللجنة وأهدافها وعددا من العوائق التي تعترض عمل المدارس العالمية وتطورها في الوقت الذي  رئيس

ب مليارات لاير، مقدما موجزا عن أعداد المدارس ومناهجها التعليمية، عقب ذلك ناقش اللقاء عددا من معوقات القطاع، واحتسا 6رأس مالها 

وناقش اللقاء دفع رواتب المعلمين بفترة اإلجازات الصيفية، واستقالة المعلمين أثناء الفصل الدراسي وبحث إمكانية . ، نظام أجير، ونطاقات"المرافقات"
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مية بإعادة النظر في وضع معالجتها، وتأشيرات الوظائف الخدمية الغير مضافة في التأييد الصادر من وزارة التعليم، وفي ذلك طالب مالك المدارس العال

ت وكشف المهندس محمد العيسى بأن الوزارة تبحث نسبة السعودة في المدارس العالمية وسيتم الرفع لصاحب الصالحية، كما تناول اللقاء تنقال. المرافقين

قامة غير مرتبط بالنطاقات، مشيراا من جهة أخرى بأن المعلمين أثناء الفصل الدراسي منعاا لعرقلة سير العملية التعليمية، مبينا أن انتهاء الرخصة أو اإل

حاثا مالك المدارس العالمية . السنوات القادمة ستتحول جميع خدمات فروع الوزارة إللكترونية وستنحصر أعمال مكاتب العمل للجانب التفتيشي

اصة بعدم توافق المهنة، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى صعوبة وناقش اللقاء إحدى مواد وزارة العمل والخ. لالستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية

ارة رسميا إيجاد المعلمين المتخصصين في بعض المواد حيث ان جميع المواد الدراسية تدرس باللغات األجنبية، وفي ذلك أشار العيسى إلى مخاطبة الوز

ن وباإلمكان عمل زيارة للصندوق واالطالع على برامجه، مقترحاا عمل للنظر في هذه المعضلة، موضحا بأن صندوق الموارد البشرية يدرب العاملي

 .دراسة مسحية ميدانية عن قطاع المدارس العالمية ودوره في العملية التعليمية، والعوائق التي تعترض تطوره

http://www.alriyadh.com/1133346 

 اجلزيرة
  ارة تعليم الرياضلتأهيل عدد من المعلمين والمعلمات في مهارات التطوع بإد

  للتطوع المدرسي لخدمة المجتمع« عون»العنود الخيرية توقع اتفاقية 
 :الفهيد عبدهللا - الجزيرة

مذكرة تفاهم مع إدارة تعليم الرياض في مقر المؤسسة بالرياض ضمن برنامج عون « وارف»وقعت مؤسسة األميرة العنود الخيرية ممثلة بمركز العنود لتنمية الشباب 

 .للتطوع المدرسي والذي يسعى من خالله في نشر ثقافة التطوع لخدمة المجتمع وترسيخهما في األجيال التي تخرجها

تور يوسف بن عثمان الحزيم وقد وقع المذكرة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد ومن جانب مؤسسة األميرة العنود األمين العام الدك

ج عون إلى نشر ثقافة العمل دف إلى جعل المدارس أحد أهم األدوار الرئيسية في المملكة العربية السعودية لخدمة المجتمع ومواكبة دول العالم المتقدمة ويسعى برناموته

األساسية في العمل التطوعي من أجل القيام  التطوعي بين المعلمين والطالب من الجنسيين من خالل عدة برامج تهدف إلى التأهيل والتدريب وتمكينهم من المهارات

جيعهم على تقديم مبادرات بمشاريع تطوعية وفق احتياجات المجتمع ونشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية والتطوع لدى المعلمين والطالب من الشباب والفتيات و تش

تأهيل عدد من  العنود الخيرية وإدارة تعليم الرياض إلى المرور بمراحل مهمة تساعد على كما تسعى االتفاقية المبرمة بين مؤسسة األميرة . تطوعية تخدم المجتمع

ن في المشاركة المجتمعية، المعلمين والمعلمات في مهارات التطوع من خالل إقامة ملتقى لقيادات النشاط الطالبي في المدارس لتنشئ من خاللها طالبا وطالبات فاعلي

قائدا وقائدة من مشرفي ومشرفات  61مدربا ومدربة معتمدين في البرامج التطوعية وتطبيقها وأكثر من  151اتها خالل عام واحد أكثر منومن المتوقع أن تكون مخرج

 .طالب وطالبة فاعلين في خدمة المجتمع واألعمال التطوعية بشكل تام 110111النشاط الطالبي وقرابة الـ 

 .عد لمجموعة التمكين األستاذ خالد بن ناصر أبوذيب، ومدير مركز وارف األستاذ عبدالعزيز العثمانحضر توقيع االتفاقية األمين العام المسا

 .يعنى بتمكين الشباب ببرامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة« وارف»الجدير بالذكر أن مركز العنود لتنمية الشباب 
http://www.al-jazirah.com/2016/20160301/ln6.htm 

 اجلزيرة
 ُمعلِّم يقطع إجازته المرضية من أجل طالبه

 :الدكان هياء - الجزيرة

م مدير مكتب التعليم بروضة الرياض عماد الهذيل، الُمعلِّم فهيد القحطاني، أحد منسوبي مدرسة سهيل بن عمرو االبتدائية بالرياض،  الذي تحامل على نفسه، وعاد إلى كرَّ

لِّم أمام زمالئه أثناء إجازته المرضية، حرصاا على مستقبل أبنائه الطالب بعد أن غيّبه عنهم المرض، واختار الهذيل فترة الطابور الصباحي لتكريم الُمعمدرسته في 

 .وطالبه، وهو ما لقى فرحة من المحتفى به وشعوراا طيباا لدى المعلمين

http://www.al-jazirah.com/2016/20160301/ln84.htm 

 اجلزيرة
 بتعليم الشفا« الريادة في تعليم وتعلم الرياضيات»

 :الدكان هياء - الجزيرة

عليم الرياض وأستاذة مناهج أطلقت وحدة الرياضيات بمكتب تعليم الشفا مشروع الريادة في تعليم وتعلم الرياضيات بحضور لجنة من وحدة المبادرات اإلبداعية بإدارة ت

 .هيا العمراني. نوال الراجح ورئيسة وحدة الرياضيات بهيئة التقويم العام د. بجامعة األميرة نورة دوطرق تدريس الرياضيات 

ت المشرفة التربوية وصاحبة وبدأ اللقاء بكلمة لمديرة مكتب تعليم الشفا نورة الكنعان رحبت فيها بالحاضرات مشيدة بكل من شارك في صنع هذه الريادة ، بعد ذلك ألق

رات ، ثم الغانم كلمة تحدثت فيها عن أهداف المشروع ومساراته السبع وآلية تطبيقه ، أعقبه عرض لبعض المبادرات الفردية والجماعية لمختلف المسا الفكرة خولة

التقنيات للرقمية في دعم التطور واقع )، أعقبها ورقة عمل للدكتورة نوال الراجح جاءت بعنوان ( صناعة األفكار الريادية)هيا العمراني بورقة عمل بعنوان . شاركت د

مت المعلمة الفائزة إلهام العمر إلى جانب الخمس . كما شارك د( المهني لمعلمات الرياضيات محمد النذير بورقة عمل ، وختم اللقاء بتدشين شعار المشروع وكرَّ

 .جهات الراعية وفرق العمل والمشاركات بعرض مبادراتهنالمشاركات الالحقة من قبل الراعي الرسمي للمشروع ، كما شمل التكريم ضيوف اللقاء وال

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160301/ln87.htm 
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 اجلزيرة
 طالب بالل بن الحارث يزورون حديقة الحيوان

والمناشط التي تقدمها إدارة المدرسة للطالب، وقد رافق قامت مدرسة بالل بن الحارث االبتدائية بمدينة الرياض بزيارة لحديقة الحيوان بالرياض وذلك في إطار البرامج 

 .الطالب مدير المدرسة خالد زايد المطيري ورائد النشاط ريس بن عبدالرحمن الريس

يس الريس أن إدارة وأوضح ر. وقال مدير المدرسة خالد زايد المطيري إنهم يسعون لجعل المدرسة بيئة جاذبة ومحفزة للطالب مما ينعكس على التحصيل الدراسي لديهم

فرص التي تطرح المدرسة حريصة كل الحرص على تفعيل كل المناشط والمناسبات، وإشراك الطالب وجعلهم جزءاا من هذه المناشط؛ حتى يستفيد الطالب من كل ال

 .داخل المدرسة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160301/fe8.htm 

 اليوم
 «ات المملكةعطاء»يدشن ملتقى « تعليم الرياض»

 الرياض - واس

بمدرسة ثانوية األلوسي، الذي نظمه مكتب « عطاءات المملكة»دشن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد أمس، ملتقى 

المملكة في خدمة األشقاء المقيمين، بمشاركة العديد من الطالب من جنسيات مختلفة من التعليم بالعزيزية ويستمر خمسة أيام، ويجسد الملتقى دور 

 .دول شقيقة، منها اليمن ومصر وسوريا والسودان، حيث قاموا بالتعريف ببلدانهم وثقافتهم المختلفة وسط أجواء حميمية بين الطالب

شاط الطالبي بإدارة التعليم بالرياض الدكتور أنور أبو عباة ومدير مكتب التعليم وتجول المرشد في المعرض المقام بهذه المناسبة بمعية مدير الن

بالعزيزية علي محمد الغامدي ومساعديه وقادة المدارس ومشرفي المكتب، مبدياا سعادته بما شاهده من تنوع ثقافي وتفاعل الطالب بمختلف 

 .جنسياتهم من خالل إبراز ثقافات بلدانهم وحماسهم

ين مدير مكتب العزيزية علي الغامدي أن الملتقى اشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج من ضمنها بطولة عطاءات المملكة لكرة من جهته ب

 .القدم على مستوى إدارة التعليم بمنطقة الرياض، ومسابقة عطاءات المملكة اإللكترونية

هلية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وهيئة الهالل األحمر السعودي، وأوضح أن الملتقى حظي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية واأل

 .ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجمعية نقاء، ومركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
http://www.alyaum.com/article/4123081 
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