صحيفة أسبوعية جامعية تصدر شهرياً مؤقتاً
عن كلية اإلعالم -جامعة األقصى

تحت رعاية رئيسها

جامعة األقصى تفتتح مبنى
المكتبة المركزية بخان يونس

جامعــة األقـصى  -غـزة

األحـد  2019-3-24م

العدد 50

الرواد-إيناس دحالن:
افتتح معالي رئيس الجامعة د .كمال العبد الشرافي مبنى المكتبة
المركزي��ة بفرعه��ا الجديد بخ��ان يونس ،الممول م��ن جمهورية
ألمانيا االتحادية « اإلنماء األلماني» ،وبتنفيذ من مؤسسة برنامج
األم��م المتحدة اإلنمائي» « ،UNDPبحضور الس��ادة مستش��اري

2

تطلق مبادرة الستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة األقصى تفتتح مبنى القدس
خالل حفل مهيب
منزل «الفتياني» ..إطاللة
ترسم مالمح المسجد األقصى
إلنشاء بيئة مرورية منظمة

12

السفير المروري ..
توعية شاملة وخروج
عن النمطية

الرواد-إيناس دحالن:
ً
دعم��اً
ومبارك��ة لقرار س��يادة رئيس دولة فلس��طين محمود
صندوق لمس��اعدة الطلبة الفلس��طينيين
بتخصيص
عب��اس
ٍ
في الش��تات الستكمال دراس��تهم ،أعلن معالي رئيس جامعة
األقص��ى د .كم��ال العبد الش��رافي مبادرة اس��تعداد الجامعة
لقب��ول خمس��ين طالب��اً في الش��تات للدراس��ة على حس��اب

الجامع��ة ،وذلك خالل حفل مهي��ب برعاية معالي وزير التربية
والتعليم العالي د.صبري صيدم الفتتاح مبنى القدس للقاعات
الدراس��ية ،وذلك بحضور القائم بأعم��ال رئيس مجلس أمناء
الجامع��ة م .محم��د عل��ي أبو ش��هال ،ونائب رئي��س الجامعة
للش��ئون اإلداري��ة والمالية د .فائق الناعوق ،والس��ادة أعضاء
أمناء الجامعة ومجلس��ها ،وعدد م��ن األكاديميين واإلداريين،

حضانات األطفال كفارة
ذنب األمهات العامالت
7

9

المؤهل العلمي ضيف في شهادات الخريجين
الزوج السلبي
وصفة لهدم الحياة الزوجية
«الفستان األبيض» من يتحمل
اتساخه بعد االختيارات الخاطئة؟
13

جامعة األقصى تستقبل وفداً من هيئة االعتماد
والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي

3

ُقل لي ما هو فطورك..
أَقل لك مدى نشاطك

8

متابعة كرة القدم
تستهوي الفتيات بغزة
6

10

4

6

15

2

أخبار

بالتعاون مع الشئون الثقافية
والعالقات العامة

صحيفة أسبوعية جامعية تصدر
شهرياً مؤقتاً عن جامعة األقصى

األحــد 2019-3-24م

العدد

49

تحت رعاية رئيسها

جامعة األقصى تفتتح مبنى المكتبة المركزية بخان يونس
الرواد-إيناس دحالن:
افتتح معالي رئي��س الجامعة د .كمال العبد
الش��رافي مبنى المكتب��ة المركزية بفرعها
الجديد بخان يونس ،الممول من جمهورية
ألماني��ا االتحادي��ة " اإلنم��اء األلمان��ي"،
وبتنفيذ من مؤسسة برنامج األمم المتحدة
اإلنمائ��ي" " ،UNDPبحض��ور الس��ادة
مستشاري رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها،
وعميد المكتبات أ .د .عبد السميع العرابيد،
ولفيف من الس��ادة أعضاء مجلس الجامعة،
وبمشاركة ممثلي " UNDPم .عادل الجزار،
و م .أحم��د الرياطي ومحافظ خان يونس د.
أحمد الشيبي.
وف��ي كلمت��ه ،أكد معال��ي د .الش��رافي أن
المكتب��ة المركزي��ة الجديدة س��تكون من
المكتبات الرائدة محلياً وعالمياً ،مش��يراً إلى
أن الجامعة تطمح دائماً إلى التقدم والرقي،
وتوفير جمي��ع االحتياجات ألبنائن��ا الطلبة،
باعتباره��ا المنصة األول��ى والمحطة األبرز
في نشر المعرفة وتأمين المعلومات ألعضاء
هيئة التدريس والباحثين والطلبة.
وأش��ار إلى أن المكتبات هي عنوان ومؤشر
من المؤش��رات الحضارية وم��ن المقومات
األساس��ية في بناء األمة ،ش��اكراً جمهورية
ألماني��ا االتحادي��ة " اإلنم��اء األلمان��ي" و
«مؤسسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي «

" UNDPعلى دعمهما المتواصل في إنشاء
وافتت��اح مبنى المكتبة بخ��ان يونس ،مبيناً
أن الجامعة تعد أحد الروافد الرئيس��ية التي
تدع��م العملية التعليمية والبحثية من خالل
المكتب��ات بما توفره من مصادر المعلومات
المطبوعة واإللكترونية.

وأكد على ض��رورة البحث العلم��ي ،لتحفيز
الجمي��ع عل��ى االلتفات ح��ول ه��ذا المحور
المه��م ،األمر ال��ذي يزيد الحاج��ة المتالك
مكتبات متطورة مزودة بجميع العلوم.
م��ن جانبه ،أوض��ح م .الرياطي أن مش��روع
إنش��اء وتموي��ل مكتب��ة جامع��ة األقص��ى

م��ن أهم المش��اريع التي قدمتها مؤسس��ة
" "UNDPوالت��ي تخ��دم الطلبة والباحثين،
وتس��اهم في إرفاد جميع العلوم إلى الطلبة
وسهولة االطالع عليها.
وم��ن جهة أخ��رى ،ثم��ن م .الج��زار جهود
الحكوم��ة األلماني��ة المس��تمرة ف��ي دعم

المجتم��ع الفلس��طيني وخصوص��اً ش��ريحة
الطلب��ة من توفير المش��اريع التي تس��اهم
في تطوير الجانب البحثي من إقامة مكتبات
ومش��اريع تنموي��ة متنوع��ة ،متمني��اً إتمام
تنفيذ العديد من المش��اريع األخ��رى قريباً،
شاكراً إدارة جامعة األقصى ممثلة برئيسها
معال��ي د .كم��ال العبد الش��رافي لتقديمها
كافة االحتياجات الالزمة للطلبة .
م��ن ناحية أخ��رى ،بيّـ��ن د .العرابيد أن هذه
المكتبة سوف توفر خدمات للطلبة واألساتذة
والباحثي��ن ،وتض��ع بين أيديه��م اآلالف من
الكتب والمراجع في مختلف فروع العلوم.
وأض��اف أن إنش��اء هذه المكتبة سيس��اعد
بش��كل كبير في توف��ر الكت��ب اإللكترونية
للطلب��ة والباحثي��ن ،وتفتح أمامه��م أبواباً
جدي��دة للمعرفة في مختلف ف��روع العلوم،
وف��ي مختلف اإلص��دارات الحديث��ة  ،مؤكداً
أهمية االس��تفادة المثلى من هذه المكتبة
وتحقيق أهدافها العلمية .
ه��ذا وقد ت��م االتفاق مع جمهوري��ة ألمانيا
االتحادي��ة " اإلنماء األلمان��ي" ،على العمل
عل��ى اس��تكمال بن��اء طابقين ف��وق مبنى
المكتب��ة حت��ى تس��تجيب للحاج��ة الملحة
والمتطلب��ات الالزم��ة لخدم��ة الطلبة  ،في
مجال البحث والدراس��ة بتوفي��ر المعلومات
الالزمة .

بعنوان « قوة الثقافة تواجه ثقافة القوة»

قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة األقصى يدشن
محاضرة إدوارد سعيد التذكارية

الرواد-غزة:
عب��ر معال��ي رئيس الجامع��ة د .كمال العبد الش��رافي
عن فخره بفلس��طينية األديب العالم��ي الراحل إدوارد
س��عيد ،مؤكداً على دوره الرائد في الدفاع عن القضية
الفلس��طينية وحق��وق الش��عب الفلس��طيني ،مش��يراً
إل��ى تأثي��ر مؤلفاته ف��ي األدب والنقد األدب��ي ،فض ً
ال
ع��ن تأثيرها في العل��وم اإلنس��انية ،واهتمامه الدائم
بالش��ئون الثقافية ،والسياس��ية ،والفنية واألدبية في
المحاضرات والمجالت والكتب ،ال سيما إنشائه لمعاهد
لتعلي��م األطفال الموس��يقى  ،جاء ذلك خالل تدش��ين
محاضرة إدوارد سعيد التذكارية بعنوان " :قوة الثقافة
تواج��ه ثقافة الق��وة " ألقاها المفكر العربي د .س��ماح
إدريس ،و نظمها قس��م اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب
والعلوم اإلنس��انية بالجامعة ،بحضور الس��ادة أعضاء
مجلس الجامعة ،وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
أ .د خال��د صافي  ،ورئيس قس��م اللغ��ة اإلنجليزية د.
محم��ود الحرثاني ،ومنس��ق المحاض��رة د .حيدر عيد،
وعدد م��ن أكاديمي��ي الجامعة وإدارييه��ا ،ولفيف من
األدباء الفلسطينيين.
وعند حديثه عن ش��خصية إدوارد سعيد أكد أ .د صافي
على عظمة شخصيته القيادية  ،مشيراً إلى أعماله التي
ركزت على القضية الفلس��طينية ،وكتابات��ه العالمية،
وإنجازات��ه ف��ي جمي��ع الجوان��ب النقدي��ة والفكري��ة
والسياس��ية واإلنس��انية والفني��ة  ،منوه��َا أن تل��ك
المحاضرة ستكون تقليداً س��نوياً ؛ إدراكاً من الجامعة
ألهمية تلك الشخصية العالمية.
من جهته ،أش��ار د .عيد إلى أن قسم اللغة اإلنجليزية
يس��عى لمس��اعدة الطالب على تنمية قدراته الذهنية
وامت�لاك قاع��دة فكرية وثقافي��ة جيدة ورؤي��ة ثاقبة

جامعــة األقـصى  -غـزة

صحيفة أسبوعية جامعية
تصدر شهرياً مؤقتاً عن
قسم الصحافة في كلية
اإلعالم بجامعة األقصى

رئيس مجلس اإلدارة
د .ماجد تربان

رئيس التحرير
د .غسان حرب

مدير التحرير
أ .نداء الدريملي

سكرتير التحرير
أ .ماجد حبيب

هيئة التحرير

طلبة قسم الصحافة

تدقيق لغوي:
د.عماد عليان المصري
مكتمل��ة األركان ،يكون في إطارها امتداداً للمش��روع
النقدي والفلسفي القائم على أسس علمية ،والحصول
عل��ى أهم األدوات التحليلية النقدية التي تس��اعد على
خلق مستقبل بديل لواقع مليء بكل ما ينافي أبجديات
الحياة .
ه��ذا وق��دم المفكر العربي د .س��ماح إدري��س تحياته

من بي��روت إلدارة الجامعة وكوادرها وكافة األدباء في
غ��زة ،متحدثاً عن إنجازات إدوارد س��عيد عربياً وعالمياً
من خالل المجالين االستش��رافي والفلسطيني ،عارضاً
تطور رؤيت��ه ونظرته إلى الحل في فلس��طين  ،ودوره
كمثق��ف ناقد إلس��رائيل والس��لطة الفلس��طينية بعد
توقيع اتفاقية أوسلو.

توزيع الشئون الثقافية
والعالقات العامة بالجامعة

هاتف:
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جامعة األقصى تستقبل وفداً من هيئة االعتماد جامعة األقصى تفتتح تشغيل محطة
والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي التحلية والتبريد في فرع خانيونس

الرواد-إيناس دحالن:
اس��تقبل معال��ي رئي��س الجامع��ة د .كمال
العب��د الش��رافي وفداً م��ن هيئ��ة االعتماد
والج��ودة والنوعي��ة يمثله رئي��س الهيئة أ.
د .وليد صويل��ح  ،يرافقه المهندس إياد أبو
س��مرة  ،بحضور عضو مجلس أمناء الجامعة
أ .غ��ازي الصوراني  ،ونائب رئي��س الجامعة
للشئون األكاديمية أ .د .أيمن صبح  ،وعميد
التخطيط والتطوي��ر وضمان الجودة د .عمر
مقداد .
وق��د رحب معال��ي رئيس الجامع��ة بالوفد،
مقدمً��ا ش��كره لمعال��ي وزي��ر التربي��ة
والتعلي��م العالي داعم المس��يرة التعليمية
ف��ي فلس��طين د .صب��ري صي��دم ،والهيئة
الوطني��ة لالعتماد والج��ودة والنوعية على
م��ا تقوم به م��ن خطوات لتصوي��ب أوضاع

البرامج التعليمية في الجامعات الفلسطينية،
مؤك��دًا أن جامع��ة األقص��ى ه��ي الجامعة
األولى في فلس��طين التي قام��ت بتصويب
جميع برامجها األكاديمية بالتوافق مع وزارة
التربي��ة والتعلي��م العالي والهيئ��ة الوطنية
لالعتماد والجودة والنوعية.
م��ن جهت��ه أك��د أ .د صويلح عل��ى التعاون
المس��تمر بين الجامع��ة والهيئة والذي أثمر
ع��ن تصويب جمي��ع برامج الجامع��ة ،معتزاً
به��ا كونه��ا الجامع��ة الفلس��طينية األولى
الت��ي قام��ت بتصوي��ب برامجه��ا ،مؤك��داً
أنه��ا من أكث��ر الجامعات الملتزم��ة بمعايير
الج��ودة ،متمنيً��ا اس��تمرار ه��ذا التع��اون
العتماد واستحداث تخصصات نوعية جديدة
بالجامعة في القريب العاجل.
هذا وأكد أ.د صبح أن الجامعة لديها العديد

كلية الحاسبات
وتكنولوجيا المعلومات
تكرم طلبتها المتفوقين
الرواد-غزة:
عبر معالي رئيس الجامعة  .كمال العبد الش��رافي عن بالغ اعتزازه
بطلب��ة الجامع��ة المتميزي��ن  ،مهنئ��اً المتفوقي��ن  ،متمنياً لهم
مس��تقب ً
ال زاهراً ومفعماً بالتفوق والنجاحات المس��تمرة ،جاء ذلك
خالل حفل لتكريم طلبة كلية الحاس��بات وتكنولوجيا المعلومات
المتفوقين ف��ي الفصل الدراس��ي األول للع��ام الجامعي -2018
 ، 2019بحضور الس��ادة المستش��ارين  ،وأعضاء مجلس الجامعة
 ،وعدد من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية .
ً
طلبة وموظفين
وأش��ار معاليه إلى أن الجامعة تفخر بالمتميزين
 ،فهي الحاضنة لجميع الكوادر والكفاءات التي ترفع اسم الجامعة
عالياً  ،معلناً في ذات الس��ياق تحدى الجامعة لجميع العقبات التي
تواجهها معتم��د ًة على ذاتها وكوادرها وإرادتها  ،مؤكداً س��عي
الجامعة الدؤوب على توفير البيئة التعليمية وتحفيز العاملين بها
.
م��ن جهته أش��ار عميد كلية الحاس��بات وتكنولوجي��ا المعلومات
د .محم��د عوض اهلل أن ه��ذا الحفل هو األول منذ إنش��اء الكلية
 ، 2019-2018مباركاً الجهود التي بذلت خالل الفصل الدراس��ي
المنص��رم ،ش��اكراً إدارة الجامعة على توفيرها كاف��ة االحتياجات
الالزمة لس��ير العملي��ة التعليمي��ة بالكلية  ،مؤك��داً على التطور
المس��تمر للكلي��ة بمختبراتها وخططها الدراس��ية التي تش��مل
مس��اقات نظري��ة وعملي��ة وتتناس��ب واحتياجات س��وق العمل ،
معلناً عقد الكلية للعديد من المس��ابقات والنشاطات التشجيعية
للطلب��ة ،والتي س��تعقد بي��ن طلبة الكلي��ة وغيرها م��ن كليات
الجامعات الفلسطينية األخرى.
هذا وق��د تم تكريم الطلب��ة المتفوقين  ،والطلب��ة الفائزين في
المسابقات التي أعدتها الكلية.

م��ن الطلب��ات المقدم��ة للهيئ��ة للحصول
على اعتمادات برامج متعددة على مس��توى
الدراس��ات العليا والبكالوري��وس والدبلوم،
متمنيًا االنتهاء م��ن تقييم هذه البرامج في
أقرب وق��ت ممكن لتس��تطيع الجامعة البدء
بها في العام األكاديمي الجديد.
م��ن ناحيت��ه اس��تعرض د .مق��داد كاف��ة
المس��تندات والوثائ��ق الت��ي تؤك��د صح��ة
البيانات الخاصة بالجامعة والواردة في دليل
التصني��ف الفلس��طيني ،مثمنً��ا دور الهيئة
الوطني��ة لالعتم��اد والج��ودة والنوعية في
عملها الجاد ال��ذي تهدف من خالله تصنيف
الجامع��ات الفلس��طينية و دفعه��ا للتطوير
لتحت��ل مكان��ة مرموق��ة ضم��ن الجامع��ات
الدولي��ة ،متمنيً��ا أن تحص��ل الجامعة على
مركزاً مرموقاً في هذا التصنيف.

الرواد-غزة:
تحت رعاية معالي رئيس سلطة المياه الفلسطينية م .مازن غنيم ،وبتمويل من مؤسسة
هيومان أبيل ،احتفلت جامعة األقصى بافتتاح وتشغيل محطة التحلية والتبريد بفرع خان
يونس ،بحضور معالي رئيس الجامعة د .كمال الش��رافي  ،و القائم بأعمال رئيس مجلس
أمناء الجامعة م .علي أبو ش��هال  ،والس��ادة مستشاري رئيس الجامعة ،وعدد من السادة
أعض��اء مجلس الجامعة  ،و مدير عام المش��اريع في س��لطة المياه م .م��روان البردويل،
ومدير مكتب مؤسسة هيومان أبيل في غزة أ .حاتم شراب.
وخالل االفتتاح أكد د .الش��رافي أن جامعة األقصى هي أول مؤسسة أكاديمية استطاعت
اس��تثمار األراض��ي المحررة من خالل إقام��ة جامعة حكومية على أنقاضه��ا وتوفير كافة
السبل المتاحة للطلبة وتهيئة األجواء المناسبة والخدمات المختلفة ،باإلضافة إلى تطوير
البني��ة التحتية للمش��اريع والمباني المختلفة ،واس��تغالل جميع األماك��ن داخل الجامعة
واس��تصالحها بما يخدم الطلبة ،مبيناً أن مشروع إنشاء محطة تحليه داخل الجامعة يعد
بمثابة مش��روع حياة ومهم بالنسبة للطلبة في توفير المياه الصالحة للشرب ،وهذا بحد
رأيه يعزز توفير احتياجات الطالب األساسية من قبل الجامعة له ،شاكراً كل من دعم هذا
المشروع وعلى رأسهم سلطة المياه الفلسطينية ،ومؤسسة هيومان أبيل.
وفي كلمةٍ عبر الفيديو كونفرنس عبر فيها معالي م .غنيم عن س��عادته بافتتاح محطة
تحلية للمياه بجامعة األقصى ،مشيراً إلى أن لدى سلطة المياه خطة واضحة تعمل وفقها
تقوم في األس��اس على وقف التدهور الحاصل في قطاع المياه بغزة  ،لتفادي انهيار هذا
الخزان حس��ب كافة التقارير الدولية ،لذلك تعمل س��لطة المياه الفلس��طيني إلى توفير
كافة السبل لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل البيوت والمؤسسات الفلسطينية تفادياً
ألي ملوثات أو أضرار ،ش��اكراً إدارة الجامعة لدعمها هذا المش��روع وتشغيل المحطة في
أسرع وقت.
من جانبه أوضح م .البردويل أن هذا المشروع يأتي لزيادة كمية المياه وتحسين جودتها
ف��ي جامعة األقصى ،كما نوه بأن هذا المش��روع مقدمة لمش��اريع قادم��ة بالتعاون مع
المانحين ،مش��دداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتطوير المستدام لمصادر المياه
التي تضمن توفير المياه للمواطن الفلسطيني بنوعية مناسبة وكمية كافية.
من جانب أخر بين أ .ش��راب على أهمية المش��روع وضرورته لتحس��ين مصادر وخدمات
المياه في قطاع غزة وخصوصاً المؤسس��ات التعليمي��ة الحتضانها العدد األكبر من أبناء
المجتمع الفلسطيني ،متمنياً أن يعود هذا المشروع بالنفع للجميع .
وفي نهاية االفتتاح قام معالي الدكتور الش��رافي بتقديم دروع الشكر والتقدير للقائمين
على إنجاح وتمويل محطة التحلية داخل الجامعة.

حرصاً على تحقيق التعاون المثمر بينهما

جامعة األقصى واالتحاد العام للمرأة
الفلسطينية يوقعان اتفاقية تفاهم وشراكة
الرواد-غزة:
خ�لال لقائ��ه بوف��د م��ن االتحاد
العام للمرأة الفلس��طينية برئاسة
مس��ؤولة االتح��اد الع��ام للم��رأة
ف��ي المحافظ��ات الجنوبية د .آمال
حمد وق��ع معالي رئي��س الجامعة
د .كم��ال العب��د الش��رافي اتفاقية
ش��راكة تهدف إلى تحقيق التعاون
وتعزيز الشراكة في برامج مرتبطة
بالتنمية المس��تدامة ودعم حقوق
اإلنسان بشكل عام وحقوق النساء
بش��كل خ��اص ،وتعزيز المس��اواة
بي��ن الجنس��ين وتعزي��ز ثقاف��ة
مجتمعية آمنة ،حيث سيتم التعاون
بي��ن الطرفي��ن في عدة أنش��طة،
ومش��اريع ريادي��ة ،وتدريبي��ة،
وتقني��ة ،وتطويري��ة ،ومجتمعية،
وثقافي��ة يتم اختيارها ووضعها في
برنامج س��نوي تح��دد على ضوئه
األهداف ،واإلج��راءات ،والخطوات،
والجدول��ة الزمني��ة ،واالعتم��ادات
الالزمة لتنفيذ البرامج واألنشطة.
وأك��د معالي��ه أن جامع��ة األقصى
تسعى إلعداد اإلنسان الفلسطيني

الواع��ي والمثق��ف والم��زود
بالمه��ارات والق��درات اإلبداعي��ة،
وأن الجامع��ة تس��عى إل��ى تطوير
الش��راكة مع مؤسس��ات المجتمع
المحلي��ة والدولية ،م��ع المحافظة
عل��ى المفاهي��م الوطني��ة ،واإلرث
الحض��اري الفلس��طيني و العرب��ي
واالسالمي ،مثمنا في ذات السياق
الدور الريادي للمرأة الفلس��طينية
ف��ي تحقي��ق التنمية المس��تدامة

للمجتمع الفلس��طيني  ،منوهاً إلى
ض��رورة الخ��روج ع��ن المألوف في
تنفيذ األنشطة والفعاليات الخاصة
بالم��رأة ،واطالقه��ا ف��ي جمي��ع
محافظات قطاع غزة.
م��ن جهتها ،هن��أت د .حمد المرأة
الفلس��طينية بمناس��بة اقت��راب
ي��وم الم��رأة العالمي ف��ي الثامن
ً
معرب��ة ع��ن س��عادتها
م��ن آذار،
بالش��راكة م��ع جامع��ة األقص��ى

العريقة ،حيث سيتم تنفيذ جدارية
في الجامعة تك��ون أولى الفعاليات
المركزية ،دعما للمرأة الفلسطينية
المعط��اءة ،موضح��ة ً أن االتح��اد
الع��ام للم��رأة يداف��ع ع��ن حقوق
المرأة الفلس��طينية  ،ويناضل من
أجل إنجاز الحقوق الوطنية للشعب
الفلسطيني ،ويسعى لتنمية المرأة
والنه��وض به��ا ف��ي التجمع��ات
الفلسطينية المتعددة.
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ضمن فعاليات الثامن من آذار ،،،

جامعة األقصى تفتتح جدارية “ المرأة وطن وقضية “
الرواد-إيناس دحالن:

هنأ معالي رئيس الجامعة د .كمال العبد الش��رافي
الم��رأة الفلس��طينية بمناس��بة يومه��ا العالم��ي
المواف��ق الثامن من آذار م��ن كل عام ،مثمنًا دور
الم��رأة الريادي في كافة مج��االت و مناحي الحياة،
مؤك��دًا أن رئيس دولة فلس��طين محمود عباس
س��ائرٌ على درب الش��هيد القائد ياسر عرفات في
مواصلة النضال ،ونصرة المرأة الفلس��طينية التي
كان منه��ا الش��هيدة واألس��يرة ،واألم الصام��دة
والزوج��ة الداعم��ة واالبن��ة المناضل��ة ،فالم��رأة
الفلس��طينية على ح��د قوله هي ش��ريكة النضال
والث��ورة فبدونه��ا ال تكتمل اللوحة الفلس��طينية
الوطنية وبدونها ل��ن يكتب النصر أبدًا ،جاء ذلك
خالل افتتاح معاليه لجدارية « المرأة وطن وقضية
« ،الت��ي نفذته��ا كلية الفنون الجميل��ة بالجامعة
ضم��ن فعالي��ات الثامن م��ن آذار بإش��راف عمادة
التعليم المستمر وخدمة المجتمع ،و بالشراكة مع
االتح��اد العام للمرأة  ،بحض��ور عضو مجلس أمناء
الجامعة أ .غازي الصوراني ،والسادة أعضاء مجلس
الجامع��ة  ،ورئيس االتح��اد العام للم��رأة د .آمال

حم��د ،وعضو المكتب السياس��ي للجبهة الش��عبية
لتحرير فلس��طين د .مريم أبو دقة ،وعدد من القوى
الوطنية واإلسالمية.

وأكد معالي��ه أن جامعة األقصى تولى جل اهتمامها
للم��رأة  ،حيث تبلغ نس��بة طالبات الجامعة ما يقارب
 70%من الع��دد اإلجمالي للطلبة ،وهذا ٌ
دليل واضح

أن الجامع��ة ال تتوانى عن خدمة ونص��رة المرأة،
وه��ي الداعم الدائ��م لنجاحاته��ا وابداعاتها ،وأن
الجامع��ة تب��ذل قص��ارى جهدها لخدم��ة الطالبة
ليكون��وا ق��ادة المس��تقبل  ،متس��لحين بالعل��م
واإلرادة  ،ش��اكراً الفنانين الذين قاموا بإنجاز تلك
الجداري��ة .م��ن ناحيته��ا وجهت د .حمد ش��كرها
لجامع��ة األقص��ى الرائ��دة ف��ي جمي��ع المجاالت،
والداعم��ة للم��رأة الفلس��طينية التي ه��ي عنوان
ً
مبرق��ة تحياتها لدماء
العط��اء والتحدي والوف��اء ،
الش��هداء الذين عزفوا س��مفونية الحب والعطاء،
ورس��موا بدمائهم لوحة التحدي واإلباء ،ولألسرى
واألس��يرات الذين كانوا وما زال��وا عنوان الصمود
واإلرادة لهذا الشعب الشامخ.
وأش��ادت د .حمد أن ه��ذه الخطوة ِّ
تمث��ل احتفا ًء
باإلبداع والتميز للوحةٍ رس��متها أنامل فلسطينية
من أبناء جامعة األقصىِّ ،
لتعكس مرآ ًة للواقع الذي
نعيش��ه من تحدياتٍ وصعوبات ،مشير ًة إلى الرمز
الحقيق��ي الذي س��عت اللوحة من خالل��ه لتأصيل
الهوي��ة االجتماعية والثقافية في س��بيل الحصول
على األمن واألمان واالستقرار الفلسطيني.

ُقل لي ما هو فطورك ..أَقل لك مدى نشاطك
الرواد  /ل�ؤي كمال �أبو �س ُّلوت
تعترب الفرتة ال�صباح ّية من �أهم الفرتات التي يحتاج فيها الإن�سان �إىل
الطاقة الكافية؛ لتعينه على موا�صلة يومه ،حَ
وت ُّمل �أعبائه بكل �سهولة
وي�سر ،وما كان ل�شيءٍ �أن ُيك�سب اجل�سم هذه الطاقة غري وجبة الإفطار ،التي
ب�شكل
تعترب مبثابة الكنز الكبري التي متنح الإن�سان فر�صة ذهبية لبدء يومه
ٍ
الدكتور إيهاب نصر رئيس قسم التغذية السريرية في
جامع��ة األزهر أوضح خالل حديثه «لل��رواد» ،أن وجبة
اإلفط��ار التي تأتي بعد قرابة  10س��اعات من الصيام،
م��ن أهم الوجبات التي ال يمكن االس��تغناء عنها؛ كون
ِّ
للمغذيات ،وعملية
الجس��م في هذه الحالة متعطشً��ا
االمتص��اص تكون بأفضل وأنس��ب حاالته��ا في تلك
الفترة.
وأك��د نصر عل��ى ضرورة تكام��ل اله��رم الغذائي على
مائدة اإلفطار ،حيث يفضل أن يتناول اإلنسان الماء فور
اس��تيقاظه من النوم ،وبعدها بثلث ساعة تقريبًا يبدأ
بتناول وجبة إفطاره ،حيث يكون الجس��م وقتها متأهبًا
الستقبالها ،والمعدة قادرة على استيعاب الطعام.
وتاب��ع« :يُفض��ل أن تك��ون نوعية األغذي��ة المقدمة
غي��ر معقدة ،فتحت��وي الوجب��ة على الحب��وب الكاملة
«كالفول» ،حيث تعمل على تشغيل البنكرياس بشكل
تدريجي ،وبنا ًء عليه يصبح إفراز االنس��ولين تدريجيًا،
مما يساعد على إبقاء الطعام فترة أطول في المعدة»،
منوهً��ا إل��ى ض��رورة االبتع��اد ع��ن الخب��ز األبيض،
والحرص عل��ى توفير خب��ز القمح المخل��وط بالدقيق
األبي��ض ،فالمقولة تق��ول «كلما كان خب��زك أبيضًا،
كلما اقتربت من الموت أكثر».
وأض��اف نص��ر « :يج��ب أن تحتوي وجب��ة اإلفطار على
ث�لاث مجموعات غذائية أساس��ية ،لتوفير مزيج صحي
يمد الجس��م بالفوائ��د الصحية الكافية ،حيث تش��مل
ه��ذه المجموعات على العديد من األطعمة ،كس��لطة
الخض��ار ،والبي��ض ،واأللبان منخفضة الدس��م ،وزيت
الزيتون مع الزعت��ر والليمون ،وكذلك األجبان البيضاء
منخفضة الدهون ،وتناول نوع من الفاكهة بعد س��اعة
أن
ونصف من الوجبة الرئيس��ية تقريبًا» ،مش��يرًا إلى ّ
ما سبق من أطعمة هي غنية بالبروتين ،والفيتامينات،
واألم�لاح المعدني��ة ،والمغذي��ات الدقيق��ة ،والم��واد
الكربوهيدراتية ،وبذلك يكون الهرم الغذائي متكامل
ومتماثل.

فوائد ومخاطر جمّة
وع��ن أب��رز الفوائد الت��ي تحققها وجب��ة اإلفطار بيّن
الدكت��ور نصر أنّها تُحقق وقاي��ة جيدة من األمراض،
بش��كل أفضل،
وتعم��ل على زي��ادة التحصيل العلمي
ٍ
ً
مقارن��ة مع م��ن يترك الوجبة ،وتس��اعد عل��ى تنظيم
مس��توى السكر في الدم ،مما يجعل أداء الجسم أفضل
خ�لال النه��ار ،وكذلك النمو بش��كل س��ليم ومتالئم،
مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تناسق في الطول
مع عمر الطفل ،ووزنه بالنس��بة لطوله ،والوزن مقارنة
م��ع الطول أيضًا ،وهذا ما تس��اعد وجب��ة اإلفطار على
تحقيقه.
أن أكت��ر فئ��ة تتجاه��ل وجبة
وذك��ر نص��ر« :نالح��ظ ّ
اإلفط��ار ،اإلناث ف��ي المرحلتين اإلعدادي��ة والثانوية،
وذلك الس��تيقاظهن من النوم متأخرًا ،واالنشغال في
تجهي��ز أنفس��هم ،وانقض��اء الوقت ،والذه��اب بعدها
س��ريعًا إلى المدرس��ة» ،موضِّحًا أن هذا أمرٌ خطيرٌ
وله تداعيات جس��يمة ،كون ه��ذه الفترة مرحلة بلوغ،
وتغيُّرات هرمونية كاملة ،يُتطلب فيها المحافظة على
ال��وزن من جهة ،وعلى صح��ة إنجابية جيدة من جهةٍ

�صحي ون�شيط.
فوجبة الإفطار هي الوجبة الأوىل يف اليوم ،والتي قد يتجاهلها العديد؛
وقت مت�أخر ،واالنطالق لأعمالهم و�أن�شطتهم،
ال�ستيقاظهم من النوم يف ٍ
تاركني خلفهم هذه القيمة الغذائية ،فما هي فوائد وجبة الإفطار؟ وما �أبرز
مكوناتها؟ و�أف�ضل توقيت لتناولها؟ وما النتائج ال�سلبية املرتتبة على �إهمالها؟

أخ��رى ،ألنهنّ أمهات المس��تقبل ،والعناية بهن يجب
أن تكون مضاعفة في هذه الفترة.
وتاب��ع« :األبن��اء الذي��ن يتجاهل��ون وجب��ة اإلفط��ار،
تنع��دم الطاقة لديهم ،والتي يس��تمدونها من المواد
الكربوهيدراتية أو الدهنية الموجودة في الطعام ،فإذا
لم يك��ن لدى الطف��ل مخزون دهني كافي ،س��يضطر
الجس��م تعويض ذلك م��ن البروتين المخت��زن ،وهذا
ب��دوره سيش��كل خط��رًا على الطف��ل ،كون��ه بحاجة
للبروتي��ن ف��ي أش��ياء أثمن م��ن ذل��ك ،كالوقاية من
األمراض».

ً
نشاطا وتركيزًا
أكثر
أن
في ذات الس��ياق أوضحت المواطنة رش��ا إسماعيلّ ،
وجبة اإلفطار تعتبر أهم وجبة في اليوم؛ ألنها تس��اعد
على مد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم ،مؤكد ًة
حرصها عل��ى التبكير في تحضيرها ،قبل ذهاب أبنائها
إلى المدرسة.
وقال��ت إس��ماعيل« :كن��ت أالحظ ع��دم رغب��ة أبنائي
في تن��اول وجبة اإلفطار ،قبل ذهابهم إلى المدرس��ة،
فأصبحت أش��جعهم على تناولها عن طريق س��ؤالهم

من��ذ المس��اء أو الصب��اح عمّ��ا يفضّل��وا تناوله على
ً
مبينة أنها غالبًا ما تهت��م بتوفير البروتين
الفط��ور»،
بالوجب��ة ،وتك��ون متنوع��ة وتحتوي عل��ى العديد من
األطعم��ة ،كالف��ول والجبنة ،والبي��ض ،والزعتر ،وزيت
الزيتون ،وكذلك شرائح الخيار والبندورة.
وأضافت« :بالنس��بة ألبنائي عند تناولهم وجبة إفطار
غني��ة بالبروتين والمغذيات ،يس��تطيعون أن يحافظوا
عل��ى نش��اطهم لحين عودته��م من المدرس��ة ،وفي
األوق��ات التي يصرِّون فيها عل��ى عدم اإلفطار ،فإنهم
غالبًا ما يرجعون وطاقتهم منتهية ،ويصيبهم الكسل
طوال اليوم»
وأش��ارت إس��ماعيل إلى أن إدارة الروض��ة التي يدرس
فيها ابنه��ا ،ونظرًا ألهمية وجبة اإلفط��ار ،فإنها تتبع
نظامً��ا يقوم عل��ى تخصيص وقت نصف س��اعة قبيل
طاب��ور الصب��اح ،ويقوم��ون بتوزيع وجب��ة إفطار على
الط�لاب ،ليكون��وا متجهزي��ن لمقاوم��ة يومهم ِّ
بكل
نشاط وتركيز.

تنشيط القدرة العقلية
يس��اندهم الرأي الطالب محمد خليل « »21عام ،حيث
أوض��ح أن وجبة اإلفطار تعتبر من الوجبات األساس��ية
لديه إلم��داده بالطاقة الكافي��ة لمواصلة يومه ،كونه
يَخ��رج إلى جامعته في وق��تٍ باكر ،ويقضي قرابة الـ9
ساعات خارج المنزل ،والتي يعتبرها مدة غير هينة على
حد قوله.
أن من أعظم م��ا يجنيه من وجبة اإلفطار،
وذك��ر خليل ّ
تحقي��ق االتزان النفس��ي ،عن طريق الش��عور بالهدوء
وتقلي��ل العصبي��ة ،وكذل��ك مقاومة التع��ب واإلرهاق
ً
نش��يطا ومليئ��اً بالطاقة والحيوي��ة طول فترة
وإبقائه
الدراس��ة ،حي��ث تعمل على تنش��يط الق��درة العقلية،
أن األيام التي ال يس��عفه
وتحس��ين الذاكرة؛ الفتًا إلى ّ
الوقت فيها لتناول وجبة اإلفطار فإنه يفتقر خاللها لكل
ما سبق ذكره.
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“  .. ” Water magicعالج لمرض هشاشة العظام بغزة
كانت بداية م�شروع « »Water magicمن اجلامعة اال�سالمية حني انطلقت
الرواد /لبنى �أبو عا�صي _ رنا نعيم
�أ�صبح العالج املائي عالج ًا متكام ًال للأمرا�ض التي تتطلب العالج الطبيعي والء عماد وجمموعة من الزمالء مكونني فريق لن�شر تلك الطريقة من
ملا له من �أهمية يف تخفيف الأمل وال�شد  الع�ضلي واال�سرتخاء ،فكثري من العالج با�ستخدام �أقل الإمكانيات املتوافرة يف كل القطاع بال منازع  ،ليكون
العالج الأول من نوعه يف غزة .
احلاالت تتطلب العالج بهذه الطريقة لكنها غري موجودة يف غزة.

وأثناء س��ؤال «ال��رواد» ل��والء عماد المتحدثة باس��م
الفريق عن تبنيهم الفكرة قالت عماد « :أنهم نش��روا
في موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك» للرياديين
الختي��ار فكرة مش��روع صغير يمكن أن يحق��ق نجاحًا
واس��عًا ،فجاءت فكرة العالج المائي من دراستنا إحدى
المس��اقات الجامعية ،خاصة أنها ال توجد في غزة ولما
له��ا أهمية كبير في العالج من ع��دّة أمراض  ،فكونّا
فريق من سبعة أشخاص ليكون العالج األول من نوعه
في فلسطين».
وأوضح��ت عم��اد أن الع�لاج المائي من أن��واع العالج
الطبيع��ي ،وفكرت��ه منتش��رة عالمي��ا ،لكنها ليس��ت
موج��ودة في غ��زه  ،له��ذا ال يعرف الكثي��ر من الناس
معنى العالج تحت الماء .
بين��ت عم��اد ،أنه كغي��ره من الط��رق العالجي��ة التي
يستخدمها األطباء في جميع األمراض ،لكن الماء يوجد
به خصائص فيزيائية بديلة عن اس��تخدام الكورسات
واألدوية لعالج مرض هشاشة العظام والروماتيزم.

برنامج تأهيل
أما عن الصعوبات التي واجهتهم ،أش��ارت إلى أن شح
اإلمكانيات وعدم توفر المكان المناس��ب للعالج كانت
إح��دى المعيقات  ،وعدم تداول فك��رة العالج من تلك
األمراض ألنها لم تكن معروفة بين الناس .
ولفتت عم��اد إلى أنه ت��م عقد عدّة ن��دوات لعمليات
اإلقن��اع في أكثر من مكان لتوضيح مزايا العالج المائي
للمريض وأهميته في تسريع الشفاء .

حالة مرضية

ونوهت إلى أنه يس��اعد على الشفاء خالل فترة محددة
ال تتجاوز األشهر من خالل برنامج تأهيلي يقلل مخاطر
اإلصاب��ة أو تجن��ب تكراره��ا وأن��ه غير محص��ور على
خش��ونة المفاصل أو هشاش��ة العظ��ام والعضالت بل
تعدد ليعالج الكثير من األمراض.

االلتزام بالعالج
م��ن جهة أخ��رى ،قال��ت ريه��ام مَيّ��ط المتخصصة
بالعالج الطبيع��ي« :إن العالج المائي أحد انواع العالج
الطبيعي التي يتم اس��تخدامها في الوقت الحاضر عن
طري��ق بعض مجموع��ات مختص��ة إما بال��وكاالت أو
المستشفيات الخاصة «.
وأكدت على مدى الفائدة من اس��تخدام العالج المائي
خاصة لكبار الس��ن الذين يعانون من هشاشة العظام

أو روماتي��زم إضافة إلى األم��راض التي قد يعاني منها
الشباب كأمراض المفاصل من تآكلها أو وجود التهابات
او احتكاكات فيها  ،ووجود تشوهات في العمود الفقري
أو عند وجود ش��لل دماغي وخش��ونة الركب أو جلطات
كما الحال في الضعف الشديد في العضالت.
وأب��دت مَيّط مدى إعجابه��ا بتلك الطريق��ة للعالج,
مؤك��دة على ض��رورة التزام المريض بالع�لاج لتأكيد
فعاليته وتسريع الشفاء.
وتابع��ت مَيّ��ط « :ال أنصح األش��خاص الذين لديهم
تخوف��ات من الس��باحة أن يلجئ��وا له��ذه الطريقة أو
األشخاص الذين يعانون من وجود صرع أو مضاعفات
أخرى كالحساس��ية م��ن الكلور وغيرها» ،مش��ير ًة إلى
ضرورة البدء بتمارين معينة يقوم بها المريض لتجنب
أي مخاطر أو مضاعفات أخرى.

بدورة ق��ال المواطن محم��ود حس��نين« :كنت أعاني
من م��رض التصلب اللويحي المتعدد ( ) msوفي فترة
مهاجم��ة المرض َّأثر على قدرتي على المش��ي باتزان
وفقدت اإلحس��اس والش��عور ،وتعالج��ت بالكيماويات
(الع�لاج التقلي��دي) لكن��ه ل��م يس��اعد عل��ى انحصار
المرض».
تابع حسنين« :لجأت لممارسة تمارين العالج الطبيعي،
لكنّني لم أتحس��ن بالش��كل المطلوب  ،فتم تحويلي
لمماس��ة العالج تحت الماء  ،دامت مدّة العالج حوالي
 3أش��هر  ،أصبحت بعدها أكثر اعتمادا على نفسي في
المش��ي» مبيناً أنه ل��م يتوقع هذه النتائ��ج التي القى
إثرها تحسن ملحوظ.
وف��ي نفس الس��ياق بين المواطن عبد اهلل حس��نين ،
أنه عند إصابته بطلق ناري في الرأس س��بب له ضعف
ش��ديد باألطراف العلوية والس��فلية وعضالت الظهر ،
فكان وضعه أش��به ما يكون بشلل رباعي ،فقد القدرة
على المش��ي ,مش��يراً أنه بعد التزامه بم��دّة بالعالج
المحددة له تحسنت حالته بنسبة .60%
وق��ال حس��نين« :في بداي��ة األمر كنت أره��ب النزول
ف��ي الم��اء ألن وضع��ي الصح��ي ال يس��مح ،لك��ن مع
متابع��ة األطباء حالتي وتدريبي عل��ى التمارين الالزمة
م��ن تمارين اإلحم��اء ,س��اعدتني عل��ى التخلص من
المخاوف».

ورشات العمل اإلعالمية ..هل تجني ثمارها أم تجف وتسقط بإهمال؟
مل تكن ور�شات العمل الإعالمية بهذا الكم الذي نراه يف فرتات �سابقة ،على غرار على ال�ساحة الإعالمية ,ولكن هل ما تت�ضمنه وحتتويه هذه الور�شات ي�ستحق تلك
ما ن�شاهده اليوم من كرثة لهذه الور�شات ب�إقامتها بقاعات و�أماكن كبرية بتكاليف التكاليف واملبالغ التي تدفع ؟ وهل يتم تطبيق ما تخرج به هذه الور�شات من نتائج
مرتفعة وبح�ضور وا�سع من مدربني و�إعالميني ،ملناق�شة ق�ضايا م�ستجدة وحديثة وتو�صيات �،أم تبقي حبي�سة الأوراق تعاين رطوبة الأدراج املحتفظة بها ؟
الرواد /آمنة سعيد حسونة
في هذا التقرير تحاور "الرواد" المختصين والمهتمين
بهذا األمر لإلجابة عن هذه التس��اؤالت التي تدور في
ذه��ن الكثير  ،فكان ج��واب الصحفي محمد الجمل في
صحيف��ة األيام الذي قال  ":م��ن الصعب إطالق أحكام
عام��ة بالس��لب أو اإليج��اب على هذه ال��ورش ،فمنها
الجيد و يخدم اإلعالم وقضاياه ومنها المستهلك الذي
ينظم من أجل إرضاء ممول أو تنفيذ مشروع".
وأب��دى الجمل امتعاضه الش��ديد تج��اه التكاليف التي
تدف��ع من أجل هذه الورش التي ي��رى أنها مبالغ فيها
بش��كل غير مبرر ،مش��يرا إلى إمكانية االس��تفادة من
ه��ذه األموال في أمور أفض��ل كتوفير فرص تدريب أو
عمل مؤقتة للخريجين.
وأك��د الجمل عل��ى أن التوصيات الت��ي تخرج بها هذه
ال��ورش معظمه��ا ال يت��م العم��ل به��ا وأن م��ا يدور
داخ��ل الورش ال يغادر القاعة ب��ل يبقى حبيس األدراج
،مرجعا عدم تطبيق هذه النتائج بس��بب مجموعة من
المس��ببات أهمها ضعف الجسم اإلعالمي ،وعدم قدرة
اإلعالميين على فرض رؤيتهم ،باإلضافة إلى االنقسام
وأثره على اإلعالم.
وأوضح الجمل أن تطبي��ق نتائج هذه الورش يتم من
خالل االلتفاف حول نقابة منتخبة وموحدة مضيفا أن

األقالم الحرة في المؤسسات اإلعالمية هي مصدر قوة
يمكن اس��تخدامها في خدمة القضايا العادلة وتطبيق
النتائج .

تكاليف غير مناسبة

وافق��ه الرأي مدير إذاعة اإلس��راء الصحف��ي محمد أبو
س�لامة قائ�لا ":إن ورش العمل مهمة ج��دا في تبادل
وطرح اآلراء واألفكار ومناقش��تها " ،الفتاً إلى أن ما يتم
دفعه من تكالي��ف باهظة تجاه هذه الورش يعتبر أمرا
غير مناسب ويُذهب رونق الورشة والموضوع المناقش
 ،ويمكن االستفادة منها في مشاريع تخدم المجتمع.
وأشار س�لامة إلى أن هذه الورش تقام من أجل سجل
اإلنجازات الخاصة بالمؤسس��ة القائمة ،لذا ما تخرج به
م��ن توصيات ونتائج هو حب��ر على ورق فقط  ،مقترحاً
أن التوصي��ات التي يت��م الحديث عنه��ا داخل الورش
يمك��ن تطبيقها من خالل عرضه��ا على أصحاب القرار
واالهتم��ام بها بش��كل دائم  ،مش��يرا إلى اس��تخدام
وس��ائل اإلع�لام فه��ي تش��كل وس��ائل ضغ��ط على
المسؤولين .
وبين س�لامة أن هذه النتائج ال يتم األخذ بها من قبل
المس��ؤولين وإنما يتم إعطاء إب��ر تخدير وذلك بالوعد

بتحقيقها بسبب عدم وجود ضغط على أصحاب القرار.

معلومات مستفادة
وعندما اتجه��ت الرواد إلى المدربين لس��بر أغوارهم
في هذا الموضوع ،أك��د الصحفي والمدرب تامر دلول
على أن ورشات العمل المنعقدة تتم في شتي المجاالت
وذلك بن��ا ًء عل��ى الخدمات الت��ي تقدمها المؤسس��ة
وتكون مناسبة لطبيعة عملها .
ونوّه دلول إلى أن أهم المواضيع التي يتم تداولها في
ورش��ات العمل تتعلق بحقوق اإلنسان وكيفية التعامل
مع المش��اكل التي تطرأ بش��كل مفاج��ئ مثل الحروب
وغيرها م��ن المواضيع التي تهم المجتم��ع  ،الفتاً إلى
وجود إقبال كبير عل��ى هذه الورش من قبل الخريجين
وطلب��ة الجامع��ات؛ وذل��ك للحص��ول عل��ى معلومات
يس��تفيد منها الش��خص ،والحصول عل��ى فرص عمل
مناسبة .
وأض��اف ":هذه ال��ورش تخرج بنق��اط وتوصيات حول
موضوع الورش��ة وتتجه مباش��رة للجهة المنفذة ليتم
أخذها بعين االعتبار ،مشيرا إلى أن نحو  %50من هذه
التوصيات ال يتم تطبيقها.
وبي��ن دلول أن هذه الورش تك��ون بتمويل أجنبي في

معظم األحيان لذا هي المتحكم في التكاليف ".

تعزيز القدرات
من جهته ،أش��ار مدير العالقات العام��ة والتدريب في
وزارة اإلعالم الدكتور مؤمن عبد الواحد إلى أن الوزارة
تحرص على عقد ورش��ات العمل بش��كل دوري لتعزيز
ق��درات الش��باب والخريجين  ،ومناقش��ة المواضيع مع
كافة الكوادر الوطنية والكفاءات بكافة توجهاتها .
وتاب��ع عب��د الواح��د ":ه��ذه ال��ورش تض��م ال��ورش
الش��بابية بكافة عناوينها باإلضاف��ة إلى ورش متابعة
القضايا الوطنية والمس��تجدات في الس��احة السياسية
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ،و م��ا يت��م الخ��روج ب��ه
م��ن توصي��ات يُس��تفاد منها ق��در اإلم��كان " ،مبيناً
أن المخرج��ات المرتبط��ة بالواق��ع الفلس��طيني أو
بالمؤسس��ات الحكومي��ة تحتاج إلى ق��رار حكومي لذا
يصعب تطبيقها.
وأش��ار عبد الواحد أن ورش��ات العمل يت��م عقدها عند
الضرورة ولكن تقريبا يكون هناك ورش��ة عمل كل 60
يوما ،خاتماً حديثه بالتطرق القتراحه الذي رأى فيه أن
يكون هن��اك تعزيز لمكانة العالق��ات العامة في اتخاذ
القرارات والتخطيط االس��تراتيجي  ،باإلضافة إلى دعم
هذه الورش بالمختصين وتجنيبها غير المختصين .
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المؤهل العلمي ضيف في شهادات الخريجين

الرواد_ �شيماء زياد اجلزار
�إن واقع ال�شباب اخلريجني واملتعلمني بقطاع غزة ،بات يندى له اجلبني نتيجة
قلة فر�ص العمل ،ليتحول امل�ؤهل العلمي �إىل �ضيف يف �شهادات اخلريجني،
ليعمل يف جماالت مل يكن يتوقعها البتة ،فهذا دار�س للطب ،حتول �إىل «بائع
ترم�س» ،وذاك دار�س لغة عربية يعمل بائع «�سائق �أجرة» �أما دار�س الإدارة

والأعمال فتحول ملهنة «الطوبار» !!.لي�ست ق�صيدة نرث بقدر ما �أنه واقع
م�ؤمل� .أ�صبح اخلريج يع ّلق �شهاداته اجلامعية على حائط منزله ،ويخرج
نحو �سوق العمل ،معل ًنا قبوله ب�أي فر�صة توفر له �أدنى متطلبات احلياة
وتغنيه ّ
ذل ال�س�ؤال ،غري ملتفتني لتدين الدخل �أو لنظرة املجتمع للمهن التي
يخرطون فيها.
دائرة مفرغة

الش��اب محم��ود عثم��ان (29عامًا) ،س��ابق
الزم��ن من أج��ل االنتهاء من دراس��ة اللغة
العربي��ة ،ليكم��ل مس��يرته التعليمي��ة في
الحص��ول عل��ى درج��ة الماجس��تير ليثب��ت
مكانته.
يق��ول عثمان »:أنهي��ت دراس��تي الجامعية
بمع��دل جي��د ج��داً ،وف��ي بداية مش��واري
التعليم��ي كن��ت متفائل أن أنه��ي جامعتي
وألتحق باألعمال الوظيفية الس��تثمار علمي
بما ينف��ع المجتم��ع ،فبعد تخرج��ي طرقتُ
كل الس��بل ،فلم أترك مدرسة أو مؤسسة أو
جمعية إال وطرقت بابها ،عسى أن أجد فرصة
عمل مناسبة ،لكني صدمت بالواقع!».
وأش��ار إلى أنه بعد عناء الدراس��ة األكاديمي
وتكاليفه��ا المادي��ة اصط��دم ف��ي حائ��ط
البطال��ة ال��ذي عان��ى من��ه الوي�لات ،ليجد
أن الس��بيل الوحي��د لمواجهة تل��ك الكارثة
المادية واالجتماعية هو أن يحول ش��هادته
إلى البحث عن عمل أخر ال يُناس��ب تعليمه،
وهن��ا وجد نفس مرغماً على العمل كس��ائق
أج��رة .وتاب��ع »:يضط��ر الخريج��ون للعمل
في وظائ��ف ال تتوافق مع دراس��تهم وال مع
رغباتهم بسبب حالة اإلحباط التي تواجههم
ووصوله��م لقناع��ة بأن ف��رص العمل التي
تناسب خبراتهم وقدراتهم غير موجودة»
وأوضح أنه اس��تفاد مرة واحدة من مش��روع
التش��غيل المؤقت للخريجي��ن العاطلين عن
العم��ل بغزة ،وعم��ل في مجاله لمدة س��ت
ش��هور ،وم��ن ث��م عمل س��ائ ًقا ف��ي مكتب

س��يارات أجرة ،ثم سائقا لس��يارة أجرة (على
الخط) ،وفي كل مرة كان يحصل على مقابل
مادي ضعيف جدًا.
ولفت إل��ى أن أمنيته الوحي��دة واآلالف من
الش��باب الخريجين في هذه الحياة هي فقط
أن يعملوا بتخصصاتهم التي عانوا من أجل
حصد ثمارها لكن بدون جدوى.

عشرون شيكلاً فقط
أما الشاب خميس رزق (26عامًا) خريج إدارة
أعم��ال فال ي��كاد يجث��و على ركبتي��ه نتيجة
العمل في البناء والطوبار جراء الكد وراء لقمة
العيش الذي بحث فيها بالوظائف الحكومية
والخاصة لكن محاوالته باءت بالفشل.
قال بنب��رة ح��زن تزاحمت فيه��ا الكلمات»:

عندما تخرج��ت قدمت ش��هاداتي إلى أغلب
المؤسس��ات المتعلقة بتخصصي« ،سنتصل
بك» كانت هذه الجملة التي أسمعها منهم،
كل سنة هناك آالف الخريجين يريدون العمل
والعيش والزواج لكن ..ال جدوى».
وأض��اف رزق »:كلفتن��ي الجامعة م��ن العمر
خمس س��نوات ،وما يقرب على خمس��ة آالف
دينار ،بالكاد اس��تطعت إنهاءه��ا لكن األلم
والتكالي��ف والتعب ازداد عندم��ا صدمت أن
أغلب الخريجين إم��ا عاطلين عن العمل وإما
في مهنة لم يكن يحلم فيها».
وأش��ار إل��ى أن��ه س��عى كثي��رًا للعم��ل في
تخصص��ه ،حتى أنه لجأ لرفع معدله الجامعي
كي يلبي ش��روط الوظائ��ف التي تعلن عنها
المؤسس��ات الكبرى في غزة ،وبعد أن فشل

في الحص��ول على الفرص��ة المرجوّة ،عمل
كعامل بناء في إحدى شركات المقاوالت.
وتاب��ع« :على الرغم عدد الس��اعات الطويلة
في رفع أحجار البناء واإلس��منت والطاقة التي
أبذلها يوميًا من الس��اعة الس��ابعة صباحًا
وحت��ى الثالثة عصرًا ،فإنني ال أحصل س��وى
على عش��رين ش��يكلاً فقط في اليوم ،وهذا
يعن��ي أن دخل��ي ال يكفي لدفع قيم��ة إيجار
المن��زل ال��ذي أعيش في��ه أو لتوفي��ر أدنى
احتياجات أسرتي».
وناش��د المس��ئولين بضرورة الوق��وف عند
معان��اة الش��باب الخريجي��ن واالط�لاع على
أحواله��م وأوضاعهم النفس��ية واالجتماعية
داعياً إياهم بفتح أفاق ومش��اريع تس��توعب
خاللها أكبر قدر ممكن منهم.

ه��ذه الدائ��رة المفرغ��ة التي يعي��ش فيها
خريجو القط��اع ،لم يخرج منه��ا «رائد جبر»
( 33عامًا) ،فهو حاصل على درجة الماجستير
في التربية اإلس�لامية ،لكنه يعمل في محل
لبيع مستحضرات التجميل.
قال« :رغم طموح��ي ،وكل محاوالتي للبحث
ع��ن عم��ل ،إال أن النهاي��ة كان��ت بائ��ع في
مح��ل ،فق��د واجهت نفس المصي��ر المظلم
الذي يعانيه ش��باب غزة ،دون أن تش��فع لي
درجاتي العالية في ش��هادتي البكالوريوس
والماجس��تير» .وأش��ار إلى أن الحاجة الملحة
قد تدفع بعض الخريجين للقبول بأي فرصة
عمل يحصل��ون عليها ،دون االهتمام بما إذا
كان��ت في مجال تخصص��ه أو ال ،أو إن كانت
تحقق له دخال جيدا أو ضعيفا ،ودون التفكير
في النظرة المجتمعية لتلك الوظيفة.
وتابع« :هل يعقل أن يقضي الشاب أكثر من
 20عامًا من عمره في الدراسة وفي النهاية
تك��ون المكاف��أة التي يحص��ل عليها فرصة
عمل ال تناسب طموحه وال أماله وال توفر له
دخلاً يمنحه حياة كريمة!»
ون��وه أن��ه ال ب��د م��ن وج��ود إس��تراتيجية
تحفظ كرامة المتعلمي��ن ،ال إهانتهم وعلى
الخريجي��ن أن يتحرك��وا في إط��ار المطالبة
بحقوقه��م المس��لوبة وعل��ى المس��ئولين
االس��تجابة قبل فوات األوان وقبل أن يتحول
الشاب الخريج إلى ما ال تحمد عقباه.

الزوج السلبي وصفة لهدم الحياة الزوجية
الرواد  /وفاء نوفل _ سمر بدوان
«الزوج الس��لبي» تلك نوعية من األزواج انتشرت في هذه
اآلونة يعرف حقوقه جيدا وال يعرف واجباته ،فيترك صغاره
وزوجته ال يعبأ بهم ،إما النش��غاله بهواياته ولذاته ،وإما
بظنه أنه ينش��غل بأعمال يع��ود نفعها الم��ادي عليهم،
ويظن أنه لكونه قد هيأ لهم س��كنًا واسعًا ومركبًا طيبًا
وطعامًا هان ًئا فقد أدى مسؤوليته.
نس��رين طه س��يدة متزوجة ،وتبلغ من العم��ر  ٢٧عاماً،
وخ�لال حديثن��ا معه��ا قالت »:يج��ب أن أع��رف إن كانت
س��لبيته جزءاً من شخصيته أم ال» ،موضحة إن كانت جزء
من ش��خصيته وال يمكن التعامل أو التعايش معها و وقع
ظلم كبير عل��ى الزوجة وإهانتها وهض��م حقوقها خاصة
بعد محاولتها في تغيير أفكاره الس��لبية إلى أفكار إيجابية
فهن��ا تطلب المرأة الط�لاق صيانة لكرامته��ا وحقوقها.
وتابع��ت ط��ه «أما إذا كانت س��لبيته نتيج��ة ظرف معين
أو ضغوط��ات وتغيرات معينة فهنا يج��ب أن تتفهم تلك
الظ��روف وعليه��ا الصبر واالحتس��اب ومحاول��ة التعديل
في س��لوكه وأفكاره وعدم التس��رع بطل��ب الطالق ألنها
ستكون الخاسرة».
وفي نفس الس��ياق قالت أمل حمدان  « :أرفض شخصية
الرجل الس��لبي تماما وأفضل الطالق على الحياة مع رجل
سيئ «ً ،
الفتة إلى أنه ال شيء يجبر المرأة على تحمل هذه
النوعية من الرجال .

عدم االحساس بالمسؤولية
أكد د.درداح الشاعر أس��تاذ علم النفس بجامعة األقصى
أن الزواج ش��راكة بين الرجل والمرأة ،من حيث التضحية
،وتقاس��م األعب��اء وتحمل المس��ؤولية وش��راكة في كل

ه��ي الخلي��ة الجذعية األول��ى في المجتم��ع التي تغرس
المفاهي��م والقيم والمبادئ واألدوار التي يجب أن يتقنها
اإلنسان في حياته.

لحظات سيكولوجية

تفاصي��ل الحياة .وأضاف »:أنن��ا نفاجئ في بعض األحيان
بأزواج سلبيين حيث يفتقرون إلى اإلحساس بالمسؤولية
اتجاه زوجاتهم وأبنائهم»  ،الفتاً إلى أنه قابل العديد من
األزواج السلبيين .
وبيَّن د.الش��اعر أن الزوج الس��لبي ال يتعامل مع الواقع ،
وإنم��ا يتعامل مع خي��ال وبالتالي يتهرب من مس��ؤوليته
حي��ث نراه منس��حبا من الحي��اة االجتماعية لي��س له أي
تواصل أو تفاعل مع المجتمع أو مع عائلته ,مضيفاً« :بدال
م��ن أن يكون ه��ذا الزوج عامال من عوام��ل كفالة الحياة
الس��هلة للزوج��ة واعفافها نجده متخليا عن مس��ؤولياته
ووظائفه االساسية».
وتابع د.الش��اعر معددا صفات الزوج الس��لبي س��لوكياته
حيث يشعر بالضيق والتوتر والتأزم النفسي ,مبيناً انه في
بعض االحيان يدعي المرض واالعياء باقل مجهود.
وذكر الش��اعر ان الزوج السلبي على المستوى الفعلي غير

منتج وغير مكترث باألسرة و بالتالي غير مهتم بالتواصل
االجتماعي ,وغالبا ما نجده مستغرقا في ملذاته وشهواته
الخاصة تاركا الزوجة وشانها.

ثقافة فكرية
وأش��ار د.الش��اعر إلى أن هذه الش��خصية تُكونها اصول
ثقافي��ة وتربوية بالمق��ام األول ألن ه��ذه األصول يبنى
عليه��ا نظرة الرج��ل للمرأة موضحاً أن األس��رة لم تُعود
الطفل منذ صغره على اإلحس��اس بالمسؤولية والشراكة
االجتماعي��ة ولم تحدد له وظائ��ف وأدوار محددة بالحياة
حيث تركته ب��دون أي توضيح ترب��وي وأخالقي وبالتالي
يجتهد بطريقته الخاصة في هذه الممارسات السلبية.
ونوّه الش��اعر إلى أن المجتمع والمؤسس��ات االجتماعية
والديني��ة والثقافي��ة ه��ي إح��دى وكاالت التنش��ئة التي
تس��هم في تشكيل شخصية اإلنس��ان ،مؤكداً أن األسرة

قال د.الش��اعر :أن ه��ذا ال��زوج ال بد من تعدي��ل أفكاره
الس��لبية إلى أفكار إيجابي��ة ,موصياً الزوج��ة أن تقتنص
اللحظ��ات الس��عيدة (اللحظ��ات الس��يكولوجية)  ،فهذه
اللحظة ال يدرك حلولها إال األذكياء اجتماعيا ،لكي توصل
إليه رسالة بأن الحياة ش��راكة ومسؤولية وتضحية و أنه
ال يجوز أن يكون منعز ًال بعيداً عن حركة الحياة واالس��رة
ألنه سينتهي الي عدم .
ودعا د.الش��اعر إلى إيجاد ش��خصية مركزي��ة قريبة من
الناحي��ة النفس��ية لهذا الرجل فإن فش��لت الزوجة يفضل
إدخال أحد األقارب القادرين على توصيل الرسالة لزوجها.
وطالب الش��اعر هذه الزوجة بالصبر واالحتساب ،ألنه في
الصبر تستطيع تغيير زوجها تدريجيًا حيث إنه درس رائع
لهذا الرجل في أن يتقبل زوجته ويتفاعل معها بإيجابية .

نصيحة دينية
وم��ن جهته نص��ح الداعية مه��دي أبو ش��اويش الرجال
بش��كل عام على التحلي بأخالق الدين والس��نة النبوية ،
ٍ
ذاكراً خالل حديثه قول النبي – صلى اهلل عليه وس��لم – «
رفقاً بالقوارير».
ودعا أبو ش��اويش الرجل الذي يفقد سيطرته في التعامل
أو الخالي من المسؤولية بالجلوس مع نفسه ومحاسبتها
ألن الرج��ل هو عم��ود البيت  ،وأس��اس الحي��اة الزوجية
الناجحة .
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حضانات األطفال كفارة ذنب األمهات العامالت
الرواد /وفاء نوفل – �أالء نا�صر
غالبا ما ت�شعر الأم العاملة بالذنب والتق�صري يف دورها ك�أم جتاه
طفلها ب�سبب تركها له يف احل�ضانة لوقت طويل ن�سبيا ي�صل �إىل �ست
�ساعات يوميا ،وكذلك على امل�ستوى املهني؛ لكونها من�شغلة بطفلها
ذهنيا ،فالأم لي�ست جمرد وجود مادي بل دورها الأ�سا�سي تربوي

الس��يدة منى معين وه��ي موظفة في وزارة
الصح��ة ذكرت أنه��ا خاضت تجرب��ة متعبة
أثناء تركها طفلها األول في حضانة للرعاية،
مش��يرة إلى أن طفلها أصيب بعدوى الحمى
مما جعلها تأخذ إجازة مدة أسبوعين قضتها
في المش��فى م��ع طفلها ،ثم ق��ررت بعدها
وضع طفلها عند أهلها الذين يس��كنون في
منطقة بعي��دة عن منزلها ،وتحمل مش��قة
المواص�لات عل��ى أن ال تخ��وض مثل هذه
التجربة مرة أخرى.
وم��ن جهة أخ��رى ،أك��دت المعلم��ة نجوى
صالح بأنها ال تجد أي مش��كلة بترك طفلها
ف��ي حضان��ة مجه��زة الحتض��ان األطف��ال
بطريقة جيدة السيما أنها تباشر االطمئنان
عليه بين حين وأخر.
وأوضحت أنها تش��دد على مشرفة الحضانة
باالنتب��اه على طفلها جيدا ،الفتة إلى أنها ال
تعاني من أي قلق نظرا لوجود الحضانة عند
باب المدرسة مما يسمح لها بمتابعة طفلها
جيدا أثناء فترة عملها.

مسؤولية العناية
أم��ا المعلم��ة تهاني عيد بين��ت أنها تعاني
م��ن القلق وع��دم االنتظام ف��ي العمل منذ
أن وضع��ت طفلها في الحضانة ،رغم أنه لم
يصب بأي مكروه جس��دي منذ ذلك الوقت،

ويتمثل يف احلنان والرحمة والعاطفة والرعاية للأوالد والزوج،
فالأم تعد "املاي�سرتو" للحياة النف�سية واالجتماعية داخل الأ�سرة،
ولكن املردود املادي من عملهن ي�ضطرهن لرتك املنزل وترك �أطفالهن
يف احل�ضانات التي يعتربنها الكثري من الأمهات م�شروع مفيد لهن ،ولكن
يف نف�س الوقت مبعث للقلق وعدم االرتياح.

ال تكم��ن ف��ي الوقت الذي يقضي��ه الطفل مع
األم بل في كيفية قضاء هذا الوقت واستغالله
لصالح الطفل وكيفية التعامل معه.
وأش��ارت صالح إلى أن م��كان الحضانة ومدى
قربها م��ن عمل األم مهم جدا في إبعاد القلق
والخ��وف ع��ن األم أثناء عملها نظ��را إلمكانية
مباشرة االطمئنان على طفلها من حين ألخر.

عملية تواصل

ً
الفتة إلى أنها تش��عر دائما بالقلق بالتفكير
بطفلها طوال فترة عملها.
في ذات الس��ياق ،أوضح��ت الصحفية إيمان
نضال أنه��ا تضع طفلها عن��د مربية أطفال
في من��زل ،مؤكدة أن ه��ذه المربية نظيفة
وبإمكانه��ا أن تتحم��ل مس��ؤولية كبي��رة
باالعتناء في األطف��ال ،وتهتم بجانب العلم
والمعرف��ة والثقاف��ة لديه��م ،إضاف��ة إل��ى
األنشطة التي تقوم بها.
وبينت أنها تضطر أحياناً الذهاب للعمل في
أوقات من الليل وتقوم بإرس��ال طفلها عند
المربية دون قلق ألنها تثق بها.

عن علم وتجربة
بدورها ،أكدت رئيس��ة قس��م علم النفس في
جامعة األقصى د .عاي��دة صالح على أن اختيار
الحضانة من أه��م الخطوات الت��ي تحتاج إلى
ح��ذر من قبل األمه��ات ،معتب��رة أن الحضانة
المؤهلة الس��تقبال واحتضان األطفال بش��كل
ممت��از م��ن ناحية التعلي��م واالهتم��ام تعمل
على تنمية الطفل تنمية س��ليمة من النواحي
العقلية والجسدية والنفسية.
وقال��ت ":إن تجهي��ز الحضان��ة بالخادم��ات
المؤه�لات علميا وعملي��ا للتعامل مع األطفال

يؤثر إيجابيا على نفس��ية الطفل ،كذلك وجود
الممرضات لالهتمام بصحة األطفال الجسدية
وحمايته��م م��ن األم��راض وانتق��ال العدوى
بينه��م ،الس��ميا أن دور األم ف��ي المنزل من
اهتم��ام ورعاية يعد مكمال ل��دور الحضانة في
تنمية الطفل بشكل سليم".
ولفتت إلى أن االختيار الصحيح للحضانة وثقافة
األم في التربية ،وكذلك التكامل بين دور األم
في المن��زل ودور الحضانة يدع��م نمو الطفل
إيجابيا ف��ي جميع النواحي الش��خصية،ويدعم
استقاللية الطفل واعتماده على نفسه في كثير
من األمور الحياتية  ،منوهة إلى أن المش��كلة

"حضان��ة الطف��ل الس��عيد التابعة لمؤسس��ة
الطفولة المبكرة الفلسطينية تستقبل األطفال
م��ن عمر ش��هرين حتى أربع س��نوات ونصف،
مؤهلة ماديا وبشريا للتعامل مع األطفال أثناء
تواجدهم" ،كما قالت المشرفة سامية الخطيب
التي تعمل في الحضانة منذ خمس��ة عشر عاماً
والحاصلة على شهادات خبرة تؤهلها للتعامل
مع األطفال ورعايتهم من نواحي طبية وتنمية
عقلية وجسدية.
وأك��دت الخطي��ب بأن الم��دة الت��ي يقضيها
األطفال في الحضانة ال تقل عن س��ت ساعات
يومي��ا ،تتخللها عملي��ة التواصل المس��تمرة
لألمهات .
وبين��ت أن األمه��ات يباش��رن االطمئنان على
أطفاله��ن م��ن وق��ت آلخ��ر ،الفت��ة إل��ى أن
الحضانة تهتم باألطفال اهتماماً كبيراً وتقدم
له الرعاية الكاملة.

في غزة ..الزواج أسطورة بين الجنون والخيال
الرواد /نجالء حسن نجم:
ً
حكاية ال بد من
طقوس ال��زواج في قطاع غزة ،أصبح��ت
س��ردها ،والوقوف على كل حرفٍ يخرج من أبطالها ،بد ًءا
م��ن الصعوبات ،م��رورًا بطريق��ة المعاناة ،وص��ولاً إلى
«جني» مصباح
الحلول التي تظنها في لحظة ،أنها صنيعة ِ
عالء الدي��ن  ،إلى أي حدٍ من الجن��ون والمجازفة وصلوا،
لينتزعوا حقهم في الحياة؟  ،لم يراودني هذا السؤال عب ًثا،
فكل ما على المجرة الغزية ،يش��عرك أنك تعيش في بقعة
خارج الزمان والمكان ،بقعة ال تضاهيها بقعة.

ألنه ابن حالل
« مه��ري 100دين��ار ،ألن��ي تزوج��ت بابن ح�لال» هكذا
اختصرت «منال» سؤالي الموجه لها عن مقدار مهرها؟
واكتف��ت بهز رأس��ها والتأكي��د على كالمه��ا ،أنها كانت
س��تقبل زواجًا بال مهر ،فحس��بما رأت من��ال التي تزوجت
شابًا يعمل في أحد مطاعم المأكوالت الشعبية ،أن أخالق
زوجه��ا أغنتها وعائلتها عن طل��ب المهر كما هو المعتاد
بين معظم األسر الفلسطينية.
ثقته��ا المبالغ به��ا في الحدي��ث ،دفعتني لس��ؤالها عن
السبب الحقيقي ،لخطوة مجنونة كهذه ،لكنها سرعان ما
بدت مالمح التعجب عل��ى وجهها ،لينقلب مجرى الحديث
وتختم��ه بطريقتها الغاضب��ة »:وضع الش��باب يفتح من
الجرح جراح»
لم أخالفها الرأي ،فالوضع االقتصادي الذي يعيشه الشباب
الغزي في اآلونة األخيرة ،تجاوز حد المعاناة ،وال ينكر أحد
أنه فاق معاني اإلنسانية.
لكن ما الذي يدفع بعض األس��ر له��ذه المجازفة ،وتزويج
بناتهن بمهور ضئيلة دون ش��رط ،وربما استغناء تام عن

المهر؟
في ذات السياق ،قالت الفتاة العشرينية عايدة« :سامحيني
الموض��وع حسَ��اس وال أريد حد م��ن صديقاتي يعرف»،
فالقل��ق هو الذي كان يحل��ق فوقها ،فس��ألتها :إن كنتِ
تنظري��ن إلى زواجك بال مهر ،بحساس��ية ،فلماذا وافقتِ
طالما لم تقتنعي بهذه الخطوة؟
رفعت رأس��ها ،والعرق يقطر من جبينها ،رغم المطر الذي
لم يغادر س��ماء غزة طول اليوم ،قائل��ة « :لم أقتنع ،ولن
أقتنع ،فأنا ال ينقصني ش��ي ٌء عن قريناتي اللواتي تزوجن
بمه��ر كام��ل ،رغم أن ظ��روف أزواجهن أق��ل من ظروف
ٍ
زوج��ي ،ولم أقبل إال بعد إصرار وال��دي على إتمام الزواج،
بحجة أن المهر ال يرفع من قيمتي شي ًئا»
س��ردها للتفاصيل ،أعطاني بش��ارة خير ،أن حاجز الخوف
قد هُدم للتو ،األمر الذي س��يعطيني صالحية االس��تمرار

ف��ي الحكاية ،وأخوض معركة العم��ق عن طبيعة حياتها،
فس��رعان ما انتهيت من س��ؤالي ،لتخبرني بعبارة  »:إلي
بيتاخد برخيص بينعاش برخيص».
ردُّه��ا كان بمثاب��ة القشَّ��ة الت��ي قصمت ظه��ر البعير،
أمر عسير.
وقطعت عن جريرة كل ٍ
ل��م أكن ألطل��ب المزي��د من االستفس��ار ،لكنه��ا أنهت
حديثها ،بأن أباه��ا أقبل على خطوة طيَبة ،صالحة ،لكنه
أخطأ في اختيار الشخص الذي يستحق هذه الفرصة.
وأما عن الوجه اآلخر ،تقول الحاجة «أم محمد» من سكان
قط��اع غزة ،أنه��ا زوَجت أبناءه��ا الخمس��ة دون تكاليف
أس��ر كثيرة،
ال طاق��ة لهم به��ا ،وأنها لم تلق رفضًا من ٍ
وافقت على مهر بس��يط ،وبعضهم ل��م يطلب مهرًا من
األساس.
عكس��ت تجاعيد وجه الحاجة ،وصعوبة التنفس ،جز ًءا من

المعان��اة ،الت��ي كانت ت�لازم حديثها ،فالم��رض الذي ال
ينف��كُّ عنها ،وأجور أبنائه��ا المتدنية ،لم تترك لهم حلاً ،
ورغم كل شيء فإنها تحاول جاهد ًة أن تؤمن حياة أبنائها
وزوجاتهم «الصابرات» كما وصَ َفتْ ،فمثلهن يس��تحقن
أن يكن مثالاً في التضحية والصبر على جَ َلد الحياة.
«االقتداء بس��نة الحبيب المصطف��ى ،كان عامل الحديث
المش��ترك بي��ن القصص الت��ي تجولنا ف��ي طياتها ،وال
عجب أن رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع
غزة ،الدكتور حسن الجوجو ،أجاب عن تساؤالتنا ،بالفكرة
نفس��ها ،فقال »:تخفيض المهور س��نة عظيمة من سنن
نبين��ا المصطفى الذي ح��ث على ال��زواج وعلى تخفيض
المه��ور ،وال بد أن نحييها في قطاع غزة في ظل الظروف
الصعبة التي يمر بها القطاع بشكل عام ،والشباب بشكل
خ��اص ،األمر الذي يدفع بعضه��م أن يبدأ حياته بقروض
ربوية محرمة نظراً الرتفاع تكاليف الزواج».
وف��ي الجهة المقابلة للمرآة ،ابتس��م الجوج��و ،كأنه علم
سلفاً سؤالنا ،ليتابع حديثه« :كذلك البد أن تعزَّ العروس
ف��ي مهرها ،فالمهر تش��ريفٌ م��ن اهلل عز وج��ل للمرأة،
وحماية نفس��ية لها ،وضامن من استسهال الزوج لفكرة
الطالق التي يبغضها اهلل ،ونحن هنا نقول أن المهرَ ال بد
أن يكون متوازناً يراعي العروس وحاجاتها ويراعي الشاب
وظروفه المادية ،فال إفراط وال تفريط».
ل��م ينته الحديث ،ول��م تتوقف الحكاية ،فكل ش��يء على
هذه المج��رة المس��تحيلة ،يصنع األعاجيب واألس��اطير،
ألزواج خرجوا من رحم
ربما س��يكتب التاريخ يومًا قصصًا
ٍ
المعاناة ،وتحدوا ظروف الوجع ،وأنجبوا الش��اطر حس��ن،
والزير س��الم ،ليك��ون أهل غزة ،أبطال قص��ة ألف معاناة
وليلى.
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رئيس جامعة األقصى يعلن عن جوائز ألفضل ثالثة أبحاث علمية لطلبة الماجستير
أعل��ن معال��ي رئي��س الجامع��ة د .كم��ال العب��د
الش��رافي عن جوائ��ز ألفضل ثالث��ة أبحاث علمية
لطلبة الماجس��تير ،مؤكداً أن عام  2019سيشهد
ً
ً
ً
ً
علمية غير مس��بوقة ،فقد
ونهضة
نوعي��ة ،
نقلة
ت��م اعتماد برام��ج دكتوراه مش��تركة مع الجامعة
اإلس�لامية ،وجامع��ات ف��ي الضف��ة الغربي��ة ،
وجامع��ات عربي��ة ودولية ،ج��اء ذلك خ�لال يوماً
للدراس��ات العليا بالجامع��ة حمل عنوان  « :نلتقي
لنرتقي» برعاية ش��ركة جوال لالتصاالت الخلوية
 ،بحضور الس��ادة أعضاء مجلس الجامعة و أعضاء
الهيئتي��ن األكاديمي��ة واإلدارية وع��دد كبير من
طلبة الدراسات العليا.
ونقل معالي د .الشرافي تحيات معالي وزير التربية
والتعلي��م د .صبري صيدم لجميع الحضور في هذا
اللقاء المميز للدراس��ات العليا  ،مؤكداً أن الجامعة
لديه��ا كل مقومات الف��وز والنصر بق��وة إرادتها
وإدارته��ا الحكيمة ،وبكوادره��ا التي تدرك بوعي
حج��م العقب��ات والتحدي��ات وتتخطاه��ا بكل ثقة
بهدف أن تظل الجامعة جامعة الدولة األولى بين
الجامعات الفلس��طينية ،قائ ً
�لا « :نحن اليوم في
محفل علمي نطبق رسالة السماء  ،وبعلمنا نترجم
ٍ
حاجتنا الواقعة لعل��م نقاتل من خالله ونفاخر به،
ونتميز من خالله م��ع باقي األمم حتى نرفع قيمة
فلس��طين في العالم ،ونرفع علم فلس��طين الذي

يستحق منا كل عطاء».
من جهته أش��ار عريف الحفل د .محمود األستاذ إلى
أنه ف��ي هذا اليوم تحتفل الجامع��ة بأبنائها األخيار
 ،فه��م نخبة المجتمع من طالب��ي العلم ،الذين هم
ث��روة الجامعة وث��روة الوطن ،فالجامع��ة تعبر عن
إرادة النجاح والتحدي والصمود.

من ناحي��ة أخرى أكد نائب رئيس الجامعة لش��ئون
الدراس��ات العلي��ا والبح��ث العلم��ي أ .د .محم��د
س��لمان أن هذا اللقاء األول لطلبة الدراس��ات العليا
وأن��ه يتم اعتمادهم هذا اليوم ليكون يوماً رس��مياً
للدراس��ات العليا في جامعة األقص��ى ،وتحدث أ .د.
محمد س��لمان أن الجامعة تضم عش��رة تخصصات

للماجس��تير كان أحدثها أربعة ت��م اعتمادها من
وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي ب��رام اهلل  ،مقدماً
ش��كره لمعال��ي رئي��س الجامعة عل��ى توجيهاته
وتش��جيعه البح��ث العلمي حتى وص��ل عدد طلبة
طالب وطالبة .
الدراسات العليا بالجامعة لستمئة
ٍ
م��ن ناحيت��ه أكد رئي��س لجن��ة الدراس��ات العليا
د .نعم��ات علوان عل��ى ضرورة اس��تغالل مرحلة
الدراس��ات العليا في المس��اهمة ف��ي بناء مجتمع
المعرف��ة ب��كل جوانب��ه وأبع��اده ،ذل��ك ألنه من
أولوياتنا بناء مجتمع المعرفة والتركيز على البحث
العلم��ي بأش��كاله وص��وره فالبح��ث العلمي على
ح��د رأيه هو النواة التي ترتك��ز عليها كافة الدول
المتحضرة والمتقدمة.
وف��ي كلمة لطلبة الدراس��ات العليا ألقاها الطالب
محمد محارب شكر معالي رئيس الجامعة وعمادة
الدراس��ات العليا بالجامعة عل��ى رعايتهم للطلبة،
ومتابعتهم وتوفير فرص الدعم لهم بشكل دائم،
عالوة على دورهم في بناء جس��ور العالقة الطيبة
بين الطلبة وإدارة الجامعة ،مقدماً ش��كره لشركة
جوال عل��ى رعايته��ا وتبنيها الحف��ل وتقديمهم
التسهيالت والدعم لطلبة الدراسات العليا ،محفزاً
الطلب��ة عل��ى االلتح��اق ببرامج الجامع��ة النوعية
بهدف استدامة تلك البرامج وتطويرها بما يخدم
المجتمع الفلسطيني وحاجاته المختلفة.

إلنشاء بيئة مرورية منظمة

السفير المروري  ..توعية شاملة وخروج عن النمطية

الرواد /لؤي سلوت – أمجد الدعالسه
زم��ن تتس��ارع فيه وس��ائل المواص�لات ف��ي التطور،
ف��ي ٍ
وتتضاخم أعداده��ا وأنواعها ،وبالمقابل تس��يطر الحوادث
المرورية كش��بح يتنام��ى بعالقة طردية مع خط س��ير هذه
الوس��ائل ،وألن الخط��أ الم��روري ال يكتف��ي بالقلي��ل م��ن
الضحاي��ا وال يقتصرها على من داخل المركبة؛ بل ويتعداها
إل��ى المارة وعابري الطرق ،كان ال بد م��ن أن تأخذ التوعية
المرورية دورها لوقف شبح الحوادث ،وتعمل على إنارة عقول
الناس بالوع��ي واإلدراك من وس��ائل المواصالت وخطرها،
َّ
وألن الفك��ر ال��ذي يزرع في عق��ل الفرد منذ صغ��ره يترعرع
على الصواب؛ كان من الضروري أن ينطلق مش��روع السفير
المروري داخل مدارس قطاع غزة ،فما أهمية هذا المشروع؟
وما مدى قدرته على تعزيز فهم الطلبة؟ وما هي اإليجابيات
والفوائد التي حققها؟

بيئة مرورية منظمة
هبة الصادق منس��قة مشروع الس��فير المروري الذي تشرف
علي��ه وتنفذه وزارة النق��ل والمواصالت ،أوضحت في حديث
أن فكرة المش��روع َّ
لل��رواد َّ
تول��دت نتيجة زي��ادة الحوادث
المروري��ة ،ولتوعي��ة الش��باب خاص��ة الفئة المس��تهدفة «
طالب الصف العاشر» ،كونهم مؤهلين في المرحلة القادمة
للحصول على رخصة قيادة.
وأش��ارت إلى أنه تمّ تقديم  50محاضرة توعوية ،باإلضافة
إلى  50محاضرة في اإلس��عافات األولية ،مبين ًة« :كان هناك
تعاون مش��ترك بين التربية والتعلي��م ووزارة النقل لضمان
استمرارية هذا المشروع كونه مهم لطلبة المدارس وخاصة
الش��ريحة المستهدفة ،مما يس��اهم في زيادة ثقافة الوعي
المروري وإنشاء بيئة مرورية منظمة».
وأكدت الصادق على َّ
أن المش��روع الذي انطلق بداية ش��هر
يناير الماضي سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي،
الفتة إلى دوره الذي يس��تهدف نش��ر الوع��ي المروري لدى
طلبة المدارس.

دور مهم
ونوه��ت الصادق إلى وجود إقب��ال كبير من طالب المدارس
على االنضمام للمشروع ،موضحة أن المشروع يستوعب 25
طالب��اً من كل مدرس��ة في حين تم اس��تيعاب عدد أكبر في

مدارس أخرى.
وأش��ارت الصادق إلى وج��ود تفاعل وتع��اون كبير من قبل
المدرسة المستهدف طالبها مع المشروع والوزارة ،حيث تم
االنتهاء من سبع مدارس على مستوى شمال غزة ،معلنة أن
األيام القادمة ستش��هد بدء المشروع في منطقة شرق غزة
واستيعاب طالب جدد.
وفيما يتعلق بدور الطالب في هذا المش��روع لفتت الصادق
إلى أهمية هذا الدور من خالل إيصال الرسالة ألهله وأقاربه
بوجود توعية مرورية ،وأيض��ا القيام بدور المدرب التوعوي
بين أصدقائه ،متابعة « :المشروع سيهتم بالطالب الملتحق
ب��ه حتى وصوله للجامع��ة ،وإنتاج مدربي��ن مؤهلين وكادر
شبابي لنشر التوعية المرورية ،وقادر على تمثيل وزارة النقل
والمواصالت وشرطي المرور».

تفاعل واستجابة
وحول استجابة المدارس للمشروع؛ أشادت الصادق بتفاعل
المدرس��ين مع المشروع قائلة« :يُطلب منا تنفيذ المشروع
على مستوى المدرسة أو الشعبة كاملة ،وليس فقط تنفيذه
على ش��ريحة معين��ة ،ولكن نحن غير معنيي��ن بذلك لضيق
الوق��ت وعدم تواف��ر الك��وادر الكافية ،باإلضاف��ة إلى كثرة
أعداد طالب الصف العاشر (الفئة المستهدفة)».
وبخصوص الخطط التطويرية؛ أوضحت أنه س��يتم تحديث
فكرة المشروع مع بداية العام القادم ،وذلك بتجهيز منهاج

مروري موحد يتم توزيعه على كافة المشاركين ،كما وسيتم
مش��اركة مدارس تعليم الس��ياقة ،والجمعيات ذات العالقة
بوزارة النقل والمواصالت ،منوه ًة إلى َّ
أن تطوير المش��روع
لن يقتصر فقط على الطالب المس��تهدف ،بل س��يمتد إلى
طلب��ة الثانوي��ة العام��ة بتقدي��م محاض��رات توعوية لهم،
وكذل��ك المرحلة الجامعي��ة بجعل الطالب س��فيراً لجامعته
بإعطاء محاضرات توعوية ،وذل��ك بعد تدريبه تدريباً مهنياً
وعمليُا.
وأضافت الصادق أنه س��يتم اختيار الطال��ب المميز من كل
مدرس��ة ،وس��يتم إعطاؤه محاضرات مكثفة ،وكذلك تقديم
بع��ض المميزات له��ذا الطالب؛ كزيارة مراف��ق وزارة النقل
والتعرف عليها ،والمشاركة بالفعاليات المرورية التي تنفذها
ال��وزارة كيوم الم��رور العالمي ،وتقدي��م التدريب الميداني
له��م ،ومنحهم الفرص��ة في االلتحاق بالمخيم��ات الصيفية
التي ستنفذها الوزارة لدعم وتعزيز الثقافة المرورية.
وذك��رت الص��ادق أن الوزارة بصدد إنش��اء مدين��ة مرورية
مصغ��رة لتعليم الط�لاب الملتحقين بالمش��روع ،من خالل
مح��اكاة الطالب لدور ش��رطي المرور بش��كل عملي ،وذلك
بحضور ش��رطي المرور الحقيقي الذي بدوره يعرض تجربته
العملية وقصص واقعية للطالب.

غير تقليدي
من جانبه ،أوضح فراس مس��عود أحد المدربين بالمش��روع

ومس��ؤول فريق التوعية المرورية بجمعية فلسطين أن عدد
المدربين القائمين على المش��روع بل��غ أربعة مدربين على
مس��توى قطاع غ��زة منهم ثالث فتي��ات  ،ويقومون بتقديم
دروس تتضمن صور توضيحية عن محاور التوعية المرورية
وتعرض على شاش��ات ال  ،LCDمشيراً إلى أن هذه الطريقة
تعمل على زيادة التوعية لدى الطلبة .
ولفت إلى أن طالب الصف العاشر هم الفئة األكثر تركيزاً من
بين الفئات المس��تهدفة  ،مبيناً  »:ه��ذه الفئة هي المقبلة
خ�لال المرحلة الحالية للحصول عل��ى رخصة قيادة ،والتعلم
على قانون السير ،وكذلك محاربة هوس هذه الفئة بظاهرة
الدراج��ات النارية التي ينفذ أصحابها ح��ركات بهلوانية في
الشوارع مما يسبب خطر على حياتهم «.
وفيم��ا يتعلق باالنتق��ال للجانب العملي م��ن الدروس بيّن
مس��عود أنه يتم اصطح��اب الطلبة وإنزالهم إلى الش��وارع
للت��درب بالش��كل العمل��ي عل��ى أساس��يات قانون الس��ير
والتعام��ل م��ع المركب��ات وتنظيم الم��رور وتوزي��ع المهام
المرورية على كل طالب بدور مختلف .
وأكد مس��عود عل��ى أن الحملة القت تفاع ًال م��ن الطلبة مع
ال��دروس والمعلومات المقدمة س��واء العملي��ة أو النظرية
منهم  ،مش��يراً إلى أن الس��بب فيما س��بق يع��ود لكون ما
يتلقاه الطلبة يعد ش��يء جديد وغي��ر تقليدي ويفيدهم في
الحياة العملية .
أم��ا ع��ن الصعوبات الت��ي واجه��ت المدربين فقد س��ردها
مس��عود منوهاً أنها تمثلت في عدم تقبل الس��ائق للتعامل
والتعاون مع الطالب الذين يتدربون في الشوارع وينظمون
السير وال يتوقفون بناء على التعليمات التي يقولها الطالب .

موسوعة شاملة
بدوره ،يرى س��ليمان أحد الطالب الملتحقين في المش��روع
أن��ه حصل عل��ى معلوم��ات وافرة واس��تطاع توعية نفس��ه
وأصدقائ��ه بالس�لامة المرورية وأخذ االحتياط��ات الالزمة،
مضيفاً »:المش��روع بالنس��بة لي فرصة للخروج من نمطية
المنهاج الدراسي ورتين الدوام المدرسي»
وأكد س��ليمان على أن طبيعة ال��دروس والمحاضرات كانت
س��هلة وتقدم موس��وعة ش��املة من المع��ارف  ،معرباً عن
أمنيته بأن يكون ش��رطي مرور ينظم الس��ير وينشر الثقافة
المرورية بين السائقين وعامة الناس.
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تطلق مبادرة الستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة األقصى تفتتح مبنى القدس خالل حفل مهيب
الرواد-إيناس دحالن:
ً
دعم��اً
ومبارك��ة لق��رار س��يادة رئي��س دولة فلس��طين
صن��دوق لمس��اعدة الطلبة
بتخصيص
عب��اس
محمود
ٍ
الفلس��طينيين في الشتات الس��تكمال دراستهم ،أعلن
معال��ي رئيس جامع��ة األقصى د .كمال العبد الش��رافي
مب��ادرة اس��تعداد الجامع��ة لقب��ول خمس��ين طالباً في
الش��تات للدراس��ة عل��ى حس��اب الجامع��ة ،وذلك خالل
حفل مهيب برعاية معالي وزي��ر التربية والتعليم العالي
د.صبري صيدم الفتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية،
وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة
م .محمد علي أبو ش��هال ،ونائب رئيس الجامعة للشئون
اإلدارية والمالية د .فائق الناعوق ،والس��ادة أعضاء أمناء
الجامعة ومجلس��ها ،وعدد من األكاديميين واإلداريين،
ومحاف��ظ غزة أ .ابراهيم أبو النجا ،ومحافظ رفح أ .أحمد
نصر ،ولفي��ف من ممثلي القوى الوطنية ،والش��خصيات
االعتبارية في قطاع غزة.
ف��ي بداية الحف��ل ثمن م .أبو ش��هال جه��ود القائمين
عل��ى هذا الص��رح الكبير التي بذلوها من أجل اس��تمرار
مس��يرة التطور والتمي��ز والتي أصبحت عنوان��اً لجامعة

األقصى ب��كل أطيافها وتخصصاتها المتميزة  ،مش��يراَ
إل��ى أن مبنى القدس هو أحدث المباني التي تم اقامتها
على أس��س علمية تليق باالس��م ،والذي خصص لخدمة
بشكل أفضل و تخفيف
الطلبة واستيعاب أكبر عدد منهم
ٍ
االزدح��ام  ،حي��ث يس��توعب المبنى الذي على مس��احة
 1000مت��ر مرب��ع ل 3200طالب وطالب��ة ،بواقع طابق
أرض��ي وأربعة طوابق علوية وروف  ،حيث يش��تمل على
ثالثٍ وثالثين قاعة دراسية.
من ناحيته ،رحب معالي رئيس الجامعة بالحضور الكريم
الذي��ن زينوه ،وأضافوا لجماله جما ًال وزهوا ،ناق ً
ال تحيات
معالي وزي��ر التربية والتعليم العال��ي د .صبري صيدم ،
مق��دراً كل الجه��ود المبذولة للوصول لس��اعة الحصاد
الفتتاح ه��ذا الص��رح األكاديمي الذي أُطلق عليه اس��م
الق��دس؛ للتأكيد على أن القدس ه��ي العاصمة األبدية
لدولة فلسطين.
وأشار معاليه إلى أن إنشاء هذا المبنى يأتي ضمن خطة
وضعته��ا إدارة الجامع��ة من أجل إيجاد بيئ��ةٍ تعليميةٍ
تعك��س الطموح��ات التربوي��ة والتعليمي��ة للنه��وض
بإمكانيات الطلبة ومنحهم مس��احة أكبر محفزة لإلبداع

والتميز ،نحو النمو واألمل  ،وتبديد الظالم والجهل.
ه��ذا وقد أب��رق معالي��ه خال��ص تحياته لرئي��س دولة
فلس��طين محمود عباس الذي أعطى للقدس قراراً جريئا
بالوقوف في وجه الغزاة بأال يدنس��وا المسجد األقصى،
مؤكداً أن سيادته سائرٌ على خطى القائد الرمز الشهيد
ياسر عرفات  ،وعلى خطى قادة فلسطين وشهدائها.
س��ياق متصل ،أك��د معالي��ه أن الجامع��ة خرجت
وف��ي
ٍ
م��ن مربع االنهيار إلى مربع االس��تقرار بمباركة الس��يد
رئيس دولة فلس��طين ،وبدعم من معال��ي وزير التربية
والتعلي��م العالي ،والخيرين من أبناء ش��عبنا ،معرباً عن
فخ��ره بقامات الجامعة العلمية التي ترفع اس��م الجامعة
عالي��اً كأمثال أ.د.س��ليمان برك��ة الذي اختي��ر من بين
أفضل علماء العال��م ،و أ .د عطاف أبو غالي التي حصلت
على المرتبة السادس��ة من بي��ن  70000باحث عربي ،
وحصول مجلة جامعة األقصى على المرتبة األولى عربياً .
من ناحية أخرى ،أعرب د .الناعوق عن س��عادته بإنجازات
الجامع��ة التي تس��ابق الزمن ف��ي نهضته��ا وتطورها

وتحس��ين قدراته��ا ،من أج��ل الريادة ومواكب��ة التطور
والتقدم ،ف��ي ظل قيادتها الحكيمة الت��ي ال تألوا جهداً
وال تدخر وسعاً في خدمة الجامعة وتطورها ،شاكراً جميع
الجه��ات الداعمة لهذا المش��روع  ،وجميع العاملين من
الجامعة وخارجها الذين س��اهموا ف��ي اخراج هذا العمل
المميز.
وفي كلمةٍ مس��جلة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي
د .صبري صيدم أب��رق تحياته إلدارة الجامعة والعاملين
فيها ولجميع الحضور  ،معرباً عن س��عادتها بهذا اإلنجاز
الذي يخ��دم المس��يرة التعليمية ،مباركاً تل��ك الخطوة
النموذجي��ة الت��ي تترجم انتصار اإلنس��ان الفلس��طيني
ً
محطة
بالعل��م والمعرف��ة ،مؤكداَ أن هذا الجه��د يمثل
النتصار الش��عب الفلس��طيني بمباركة قيادته العظيمة
التي تستحق كل االحترام.
ه��ذا وأكد معالي��ه أن جامع��ة األقصى كان��ت ومازالت
ً
منص��ة وحدوية
تتفوق عل��ى كل التحديات بتش��كيلها
تجمع الكل الفلسطيني وتنتصر بإرادتها وعزيمتها .

تحت رعاية معالي رئيس الجامعة

كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة وشئون الدراسات
العليا والبحث العلمي تنظمان يوماً علمياً
الرواد-غزة:
نظمت كلية مجتمع األقصى للدراس��ات
المتوس��طة وش��ئون الدراس��ات العلي��ا
والبحث العلم��ي بجامعة األقص��ى يوماً
علمي��اً بعن��وان " :تربية الطف��ل  ...نحو
بيئ��ةٍ تعليمي��ة رقمي��ة ذكي��ة"  ،وذلك
بحض��ور معالي رئي��س الجامعة د .كمال
العب��د الش��رافي  ،وعميد كلي��ة مجتمع
األقصى للدراس��ات المتوس��طة ورئيس
اللجن��ة العلمي��ة للي��وم الدراس��ي أ .د.
تيس��ر نش��وان ،ونائب رئي��س الجامعة
لشئون الدراس��ات العليا والبحث العلمي
أ .د .محم��د ابراهيم س��لمان ،والس��ادة
أعضاء مجلس أمناء الجامعة ومجلس��ها
 ،والس��ادة مستش��اري رئي��س الجامعة،
وعدد م��ن القوى الوطنية واإلس�لامية،
ولفيف من أكاديمي��ي وإدارييي الجامعة
والجامعات الفلسطينية األخرى.
وفي الجلس��ة االفتتاحية نق��ل معالي د.
الش��رافي تحي��ات معال��ي وزي��ر التربية

والتعلي��م العالي د .صبري صيدم  ،ش��اكراً
كاف��ة العاملي��ن والمنظمين له��ذا اليوم
العلمي على اختيارهم لهذا العنوان المهم
ال��ذي يخ��ص الطف��ل الفلس��طيني ،الذي
س��يكون يوم��اً ما قائ��داً ،ومحقق��اً ألحالم
الش��عب الفلس��طيني ،وحام ً
�لا لقضيت��ه،
مش��يراً في ذات الس��ياق إل��ى أهمية هذا
الي��وم العلم��ي كون��ه يتط��رق لكيفي��ة
االس��تخدام األمثل للبيئة الرقمية  ،و مدى
تأثي��ر األلع��اب اإللكترونية الس��لبي على
األطفال ،مش��يراً إلى أهمي��ة تعزيز الهوية
الفلس��طينية لدى الطفل الفلسطيني ،رداً
على اس��تهداف العقل الفلسطيني من قبل
عدو ال يرحم.
ٍ
ه��ذا وقد عب��ر معالي��ه عن فخ��ره بقامات
الجامع��ة العلمية التي ترفع اس��م الجامعة
عالياً  ،ذاكراً مفخرة فلس��طين أ.د.سليمان
بركة الذي اختير ليك��ون أحد علماء الفلك
ف��ي العالم ،مكرم��اً ف��ي ذات الوقت أ .د.
عط��اف أب��و غال��ي الحاصلة عل��ى المرتبة

السادس��ة عربياً من بي��ن  70000باحثٍ
وباحث��ة ف��ي قاع��دة بيان��ات " معرف��ة"
للمج�لات األكاديمي��ة والبحثي��ة العربية "
معامل التاثير  " ARCIFمؤكداً على دعمه
تلك الجهود التي من خاللها تثبت الجامعة
ذاتها وتعزز صمودها.
وفي كلمته ثمن عميد كلية مجتمع األقصى
للدراس��ات المتوس��طة ورئي��س اللجن��ة
العلمية لليوم الدراسي أ .د .تيسير نشوان
الجه��ود المبذولة إلنجاح الي��وم العلمي ،
بشكل مستمر
مشيراً إلى أن الكلية تسعى
ٍ
إلى تحقيق رؤيتها نحو الريادة والتميز في
مجاالت التعليم المتوسط وخدمة المجتمع
محلياً وإقليمياً وفق معايير الجودة الشاملة،
وذل��ك من خ�لال نوعية ومحت��وى البرامج
التي تطرحه��ا ،وتواك��ب متطلبات العصر
الذي يتس��م بس��رعة إيقاع الحياة ،مشيراً
إل��ى أن الث��ورة الرقمية أصبح��ت العصب
الرئي��س لكل التغيرات ف��ي مختلف مناحي
الحي��اة ،موضحاً م��دى تأثي��ر التكنولوجيا

في تربية األطفال مع وجود الرغبة والبنية
التحتي��ة لتس��هيل اس��تخدامها من جميع
الفئات العمرية  ،موضحاً في ذات الس��ياق
ضرورة االهتمام بمرحل��ة الطفولة كونها
من أهم المراحل في حياة اإلنسان ،مشيراً
إلى ض��رورة وج��ود عل��م حدي��ث للتربية
وفنون جدي��دة تتعامل مع زخ��م المصادر
التربوية لألطف��ال  ،وذلك يتحقق على حد
رأيه م��ن خالل تطبيق وتوظيف تكنولوجيا
المعلوم��ات واالتص��االت ودم��ج بيئ��ات
وأدوات تكنولوجية تسمح للطفل اكتشاف
قدراته وتنمية مهاراته ،وتحقيق ذاته.
م��ن جهته��ا ،تحدث��ت رئي��س اللجن��ة
التحضيري��ة للي��وم العلم��ي د .راني��ا عبد
المنع��م ع��ن أب��رز التحديات الت��ي تحول
حياة الطفل إلى نظام رقمي  ،مش��ير ًة إلى
أن الطف��رة الرقمية التي يش��هدها العالم
تزامنت مع أعمار أطفالنا ،وأثرت في أسلوب
حياته��م  ،مما ف��رض مواجه��ة التحديات
جيل ال يقل عن أقرانه علميا وتقنياً،
وإعداد ٍ

مؤك��د ًة على أهمية التعل��م الذكي الذي
يع��د تحو ًال جذري��اً للمفاهي��م التقليدية
ونظ��م التعلي��م ،لالرتق��اء بمس��توى
التعلي��م والحصول عل��ى مخرجات عالية
المواصفات.
هذا وقد اختارت ش��ئون الدراسات العليا
والبح��ث العلم��ي له��ذا الي��وم العلمي
 18ورق��ة علمي��ة محكم��ة موزع��ة على
أربعة محاور تم مناقش��تها في جلستين
منفصلتي��ن حي��ث تضمن��ت الجلس��ة
األولى أوراق بحثي��ة حول " بيئات التعلم
الذكي وتأثيراتها الصحية والنفسية على
الطفل" و " ادماج بيئ��ات التعلم الرقمي
الذكي ف��ي تطوير أداء ط�لاب ومعلمي
تربي��ة الطفل "  ،فيما تضمنت الجلس��ة
الثاني��ة أوراق بحثية حول " بيئات التعلم
الذك��ي والمناهج الدراس��ية الحديثة في
تربي��ة الطف��ل" و " دور البيئ��ة الرقمية
الذكية في تنمية الهوية الوطنية لتربية
الطفل" .
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«الفستان األبيض» من يتحمل اتساخه بعد االختيارات الخاطئة؟
الرواد  /لبنى �أبو عا�صي_ �أية ال�شاعر
ف�ستان �أبي�ض وطرحة حلم يراود كل فتاة منذ نعومة �أظافرها  ،فت�سرح
خُميلتها الربيئة يف عاملها الوردي لتلتقي بفار�س �أحالمها  ،ويبد�أ حلم
الف�ستان الأبي�ض يكبرُ يف ذهنها حتى ي�صبح حلمها و�أملها يف احلياة.
فالزواج لي�س تنفي�س ًا عن اجلانب البدين والعاطفي فقط بل له �أبعاد
«الرواد» التقت بالمواطنة مها إبراهيم لتروي لنا قصة
انفصالها ع��ن زوجها  ،والتي لم تكن الس��نين كفيلة
بمس��ح تفاصيله م��ن ذاكرتها ,فقال��ت »:عندما تقدم
لخِطبتي أحد أقاربي كان س��ني مناسب للزواج  ،وكان
هن��اك مودة وتوافق بين عائلتي وعائلته  ،فلم يرفض
أهل��ي فكرة االرتباط به  ،وتم الزواج عن توافق ورضى
من الطرفين».
وتابع��ت إبراهي��م« :والدته كانت العائ��ق الوحيد في
حياتي ،فمنذ بداية زواج��ي لم تتقبلني كزوجة البنها،
وكان تدخل األهل الس��بب األول والرئيسي في حدوث
المش��اكل فيما بيننا « ,مش��ير ًة أنها كانت تسكن في
بيت العائلة.
وبين��ت أنها حاولت أن تت��دارك الموضوع قبل الطالق
بانتقاله��م إل��ى منزل مس��تقل بعيداً عن جو األس��رة
وخالفاته��ا ،لكنَّ المش��كالت الحقتهم إل��ى منزلهم،
فوالدته افتعلت الكثير من األسباب إلرغام و َلدِها على
ترك زوجته بكافة الطرق ،وهذا ما حدث ،حسب قولها.
أش��ارت إبراهيم إلى أنها قبل اتخاذه��ا قرار االنفصال
كانت تحمل في أحش��ائها طفله  ،لكن هذا لم يمنعها
ً
،مبينة أنه بع��د انفصالها
من اتخ��اذ قرارها النهائ��ي
بأشهر وضعت المولودة .
وأوضحت أن ابنتها األن تبلغ من العمر تس��ع سنوات،
وأهلها كانوا س��ند لها والبنتها بع��د االنفصال الذي
ً
مبين��ة أنه عن��د زيارة طفلته��ا لمنزل
راحت��ا ضحيت��ه
والدها يت��م تهديدها من قبلهم بأنهم س��يأخذونها
منها ،وهذا الذي يؤثر بالسلب على نفسيتها.
هذه الس��نوات التس��ع لم تكن كفيلة بمسح تفاصيل
وقس��وة الماضي من ذاكرتها والت��ي تحمل أالمه في
قلبه��ا  ،فذكرت س��بب حزنها فقط عل��ى عمرها الذي
انقضي س��دى وعل��ى طفلته��ا التي كثيراً م��ا تتحدث
أمامه��ا ع��ن رغبتها ب��أن يك��ون لديها أس��رة جميلة
يس��ودها المحب��ة والوف��ق مث��ل باق��ي زميالتها في
المدرسة بعيداً عن التشتت.
كان��ت التجرب��ة األولى كفيلة بأن تلق��ي بظاللها على
فك��رة زواجها مرة أخ��رى  ،فاتخاذ ق��رار االرتباط مرة
أخرى أم��ر أصعب من قرار الزواج األول  ،قالت « :تقدم
لخطبتي بعد زواجي األول الكثير ،لكني أخش��ى الزواج
م��رّة أخرى  ،وأريد أن أكم��ل حياتي مع ابنتي فقط وال
أريد الزواج من رجل أخر» .
ونصحت المقبلين على الزواج بالتفكير جيداً في عملية

فقهية واجتماعية وتربوية يبنى عليه عمر كامل ،وينبغي �أن تتزامن
معها قوامة الرجال ،لذلك جند �أن الزواج الناجح هو املبني على �إعطاء
الواجبات ولي�س على �أخذ احلقوق ،و�أ�سا�س الزواج ال�صحيح �أن ُيب َنى على
التفاهم املتبادل ،لكن �أحيان ًا يكون االختيار خاطئ ,فمن يتحمل تبعات
هذا االختيار؟

االختي��ار والتفكير بالعق��ل قبل العاطف��ة ،وأن تطالب
بحقوقها الش��رعية بأن يكون لها منزل مس��تقل ألنه
يساعد على التقليل من المشاكل العائلية.

باإلقناع وليس اإلجبار
بدوره ،أوضح المواطن خالد أبو صقر أنه ال يوجد زواج
دون موافقة الفتاه والش��اب وولي األمر ،وعدم حصول
تراض بين الجميع يجعل��ه يتحطم وال يدوم  ،وأضاف:
ٍ
«أنا كوالد دوري إقناعهم بالتحاب وليس باإلجبار».
وش��دد على أهمي��ة التأني قب��ل الزواج وأخ��ذ الوقت
الكافي للرد على المتقدم للخطبة والس��ؤال عنه جيداً
ألنه متعلق بحياة كاملة بين الطرفين.
وق��ال أب��و صق��ر »:إن كل فتاة ترس��م ف��ي مخيلتها
مواصف��ات لزوجها المس��تقبلي ،لذلك ترف��ض أحيانا
بعض األشخاص  ،لكن بحوار تفاهمي متبادل بإمكاني
إقناعها أنه لصالحها ،ولكن دون إجبارها إذا لم توافق،
ألنه ف��ي نهاية المطاف األمر أمرها حتى ال تش��عر في
يوم بأنها ُظلمت من قبل والدها».
وبيَّ��ن أبو صقر أن بع��ض العائالت ال زالت تعيش في
جاهلي��ة التفكير وينظ��رون إلى فتياته��م بأنهم عبء
عليه��م من ناحية التكاليف ،وبتزويجهم يتم التخلص
ه��ذا العبء ،معبراً «أنه لن يربط زواج ابنته بأي ظرف
اقتصادي ،ألن االقتصاد مرتبط بالس��لع و البنت عندي
مش سلعه».
وق��ال « :البن��ت مثله��ا مثل الش��اب وكالهم��ا يحتاج
إل��ى االهتمام ,فال تظلمها» مش��يراً إل��ى أن المجتمع
الفلسطيني يفضل تزويج الفتيات في عمر مبكر.

االختيار الصائب
من جه��ة أخ��رى ،أوض��ح األختصاصي النفس��ي رضا
الفول��ي ،أن التش��دد الص��ارم ف��ي مواصفات ش��ريك
الحياة ،وقلة الخبرة في الحياة الزوجية للمقبلين عليها،
تعد من أس��باب االختيار الخاطئ ,إضافة إلى عدم رسم
نموذج واضح لش��ريك الحياه يتم االختيار على أساسه،
والبح��ث عن المادة ،وتدخل اآلباء في االختيار بش��كل
خاطئ.
وأش��ار إلى أن االنفصال في بع��ض األحيان يكون هو
الح��ل الوحيد في حالة اس��تحالة االتصال بينهم وعدم
تقب��ل الطرفين لبعضه��م  ،مبيناً أن األبن��اء يكونون
ضحي��ة هذا االختي��ار ،وأنهم ليس��وا الوحيدين بل إن

الولدي��ن أيضا يصبحون ضحية لخ��راب البيت وتفكك
البناء األسري.
وبيَّن الفولي أن األهل لهم دور كبير في اختيار شريك
أو شريكة الحياة ألبنائهم فدورهم مقتصر على توجيه
أبنائهم نحو طرق وأساس��يات االختيار  ،دون إجبارهم
تراض منهم،
علي ش��خص بعينة  ،ويتم تزوجيهم عن
ٍ
انطالقا من قول المصطفى (علية الس�لام) ،كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.
وأوض��ح الفولي أنه ف��ي عصرنا الحالي فقد اس��تحدث
مصطلح جديد وهو المستوي الثقافي ،فالبد أن يكون
متقارب حتى يسود األسرة ش��يء من التفاهم وتقارب
الفكر وبالطبع ستظهر نتيجة ذلك على األبناء.
قدم الفول��ي نصيحته للفتاه المقبلة عل��ى الزواج ،انه
قبل موافقتها على الزواج يجب األخذ بتعاليم اإلس�لام
في اختيار الش��ريك ،حس��ب ما أوصى ب��ه نبينا محمد
(عليه الس�لام) »:إذا جاءكم من ترض��ون دينه وخلقه
فزوجوه» ،وهذا هو المعيار األساس��ي في اختيار شريك
الحي��اة ،ألن��ه إذا صلح دينه واتقي رب��ه صلحت الحياة
الزوجية.

ليس الحل الوحيد
في ذات الس��ياق أكدت االختصاصية النفس��ية جميلة
أبو نم��ر ,أنه في أغلب األحيان تؤث��ر عدة عوامل على
االختيار الخاط��ئ ومنها عمر الفت��اة وتجربتها بالحياة
؛ ووضعه��ا العائلي واالجتماع��ي ،وقناعتها وتوقعاتها
ومستواها التعليمي.
وقالت أب��و نمر »:من يظن أن الزواج يكون عقد كامل
وبمواصفات كاملة وتامة هو توقع ناقص مهما أثبتت
جدارته ،والطرف األخر له ش��خصية اس��تقاللية وحياة
منفصل��ة وتوقعات وطموحات وأح�لام لذا ليس هناك
زواج او اختيار صحيح على وجه التمام».
وبين��ت أن فترة الخطوبة قد تكون فترة تجربة واختبار
جيدة إن كان االثنان ناضجين بما فيه الكفاية لمعرفة
بعضهما البعض وتقبل كل منهما اآلخر.
وش��ددت أبو نمر أن األطفال هم من س��يدفعون ثمن
االختي��ار ،لكن م��ن الممكن دائم��ا التخفيف من حدة
الثم��ن بتذكي��ر األه��ل ألطفالهم أنه��م مهما حصل
بينهم فهم أهل بعيدا عن فكرة أنهما زوجان.
وتابع��ت الطالق حل لكنه ليس الحل الوحيد ،لكن من
الممكن إن أراد الزوجان التوجه إلى استشارة زوجية أو
ع�لاج فردي للحاجة أو حلول مجتمعية أو حلول إبداعية
إن كانوا فعليا مهتمين لتحسين العالقة بينهم.

وقدم��ت النصيح��ة للمقبلي��ن عل��ى ال��زواج أن يكونا
ف��ي الخطب��ة واضحين قدر اإلم��كان وأن ال تُبنى على
توقع��ات خيالية ،مضيفة أن عل��ى الفتاة أن تحاول قدر
اإلمكان أال تربط كل ش��يء في حياتها بالزوج ،إضافة
ألن تس��تخدم فترة التع��ارف قدر اإلم��كان لقراءة كل
المؤشرات التي تتعامل معها.

ارتفاع حاالت الطالق
وعن رأي القانون في ارتفاع نسبة حاالت الطالق أوضح
محم��ود فروخ مدير ديوان محكمة جباليا الش��رعية أن
نس��بة الط�لاق لهذا الع��ام أعلى من الع��ام الماضي،
وذلك بحس��ب اإلحصائيات الرس��مية للمجلس األعلى
للقضاء الشرعي .
وأوض��ح ف��روخ أن هن��اك عوام��ل تؤثر عل��ى االختيار
الخاط��ئ  ،وأنه من أج��ل أن يكون ال��زواج ناجحاً ،فإن
هن��اك ضرورة ملحة ،تتلخص في ضرورة معرفة الرجل
والم��رأة لالحتياج��ات الرئيس��ية ل��كل منهم��ا ،فعدم
التفكي��ر الجيد قبل ال��زواج يؤدي إل��ى اضمحالله بعد
مرور وقت قصير .
وأش��ار إلى أنه من يعتقد ويبني وهم بأن بعض عادات
الش��ريك س��تتغير بعد فترة من الزواج  ،فهذا االعتقاد
خاطئ لوجود بعض الجوانب التي يصعب تغييرها بعد
الزواج إذا كانت متأصلة بشخصية الفرد.
وحول األس��باب الت��ي تؤدي إلى االنفص��ال قال فروخ:
«الحالة االقتصادية التي قد تشكل ضغوطاً نفسية على
الزوج تجعله في حالة غير طبيعية من الغضب و س��وء
الحكمة  ،وذلك من شأنه أن يهدد الحياة الزواجية .
وأضاف فروخ « على الزوجين أن يكونوا أكثر حكمه في
اصالح مشاكلهم بنفس��هم دون التدخالت الجانبية و
التخلص من األس��باب التي تؤدي لحدوث المشاحنات
التي تعكر صفو الحياة الزوجية».
وتاب��ع« :طالما ال يوجد س��كن ش��رعي للزوجة ،يؤدي
ذل��ك إلى حال��ة غير مس��تقرة بينهم وكذلك وس��ائل
التكنولوجيا لها دور كبير في انهيار العالقات الزوجية ،
إذا استخدمت بشكل مفرط وغير صحيح» .
وقال »:ال ش��ك أن البع��د عن اهلل س��بحانه وتعالى له
دور كبي��ر ألن الزوجين لو إبتدأا حياتهما الزواجية على
طاعة اهلل واتقوه لوفقهما اهلل ،وأدام العش��رة الطيبة
بينهما» ,منوهاً إلى أن الحل للتقليل من حاالت الطالق
التفكير به��ذه األمور ؛ لعدم الوقوع ف��ي زواج خاطئ،
فيجب أن ال تهمل عند اتخاذ قرار االرتباط مع ش��خص
في زواج يدوم طوي ً
ال».
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غـربـاء

بقلم /عماد الخطيب

امامها فالذت بالفرار ألنها محكومة مثلكم،
بالدنا تضحك علينا .
غرباء كي��ف لنا أن نتكيف م��ع البؤس بلمح
البصر؟ كيف لنا الس��ماح له��م بدفننا أحياء؟
لماذا لم نواج��ه المخرز؟ لماذا االستس�لام
واالنهزام واالنكس��ار؟ هذا ليس تكيف هذه
لعنات يجب التخلص منها!!!
أطلق��وا هموم الحياة بعيدا عنكم ،احبس��وا
الي��أس بقوقع��ة داخلي��ة  ،ازدرئ��و من كل
من يريد قتل األم��ل فيكم ،اقفزو من داخل
هذه الفوضى وتتبعوا أثر الس��عداء ،السماء
الملب��دة بالغي��وم ل��ن تمط��ر إال إذا رفعتم
أياديكم لعنان السماء وطلبتم االستسقاء.
ايها الغرباء تستحقون ربيع أجمل
كونوا جمال ربيعكم
وأحيوا الوطن من خريفه المميت

لرفقاء العشرين
تصل إلى لحظة تزهد فيه��ا بالكثير ،تقترب نحو العالقات الناضجة غير
المُرهقة ،تنجذب إلى العزلة وتجد فيها متعة ال تضاهي ،تحتفظ بالكثير
في داخلك ،تس��تمتع باألشياء الصغيرة التي قد ال يرى فيها الكثير شي ًئا،
بل قد يستنقصونها ،فعش��رينات التمرد يسكنها نشاط مترنح ،بين ما
يجب وبين ما نريد ،بين الش��عور بحب األشياء واالستياء منها في نفس
الوقت ،وأحاسيس متضاربة ترجمتها بحروف ،بين الهوس والواقع ،بين

بقلم /آيـة الشـاعـر
الواجب والمحظور ،بين العادة والموضة ،بين النفس والمجتمع.
فنحن ال نكبر بعدد الس��نين التي نعيش��ها في طيات هذا الكون ،نحن
هنا األن بعدد الصفعات والصدمات التي نأكلها ،فهنا نشعر بأننا كبرنا
بفج��وة واس��عة ،وكيف أن دوام��ة المجتمع ونظرات��ه الصاخبة أحدثت
بداخ��ل هذا القل��ب إرتياباً وألم��ا أفاقت فيه حد فيه حد الس��بعين من
العمر.

طيور مهاجرة !!..
كعادتها هي الطيور تحل��ق عالياً وتغادر موطنها عندما
ت��رى الخطر وتش��عر بعدم األمان  ،وته��رب من بالدها
عندما تش��عر بالجوع وال تجد ش��يئاً ما لتأكله إلى بالدٍ
تجد فيه كل ش��يء يضم��ن تواجده��ا وحريتها ويحقق
استقاللها .
وطن لم
في
تُخلق
عندما
،
المهاجرة
العقول
كذلك هي
ٍ
تجد في��ه االحترام ،ولم تلقَ التقدير لمواهبها والرعاية
البتكاراته��ا تُهاجر إل��ى أوطانٍ غريب��ة تتبنى فكرهم
وترعاهم وتُنَمِي مواهبهم ليكونوا ش��يئاً مرموقاً في
تلك البالد .
حيث ترعاهم كاألم الحنونة التي تحتضن أطفالها عندما
يهرع��ون إليه��ا من الخط��ر وعدم األم��ان  ،فيصبحون
بعدم الحاجة إلى ذل��ك الوطن الذي جعله مهزوماً أمام
قدراته ويفقده األمل في كل شيء .
هكذا هم الشباب الذين يهاجرون لينالوا حقوقهم التي
حرم��وا منها في وطنهم األصلي ،يهاجرون دوماً للبحث
أمل كاد أن يموت .
عن ٍ
يهاج��رون للبحث ع��ن وظيفة بات عاج��زاً عن امتالكها
الكثير .
وط��ن يحتضنهم كانوا قد فقدوه
عن
للبحث
يهاج��رون
ٍ
في وطنهم .
يهاج��رون لينم��و ذلك العق��ل ال��ذي كاد أن ينفجر من

ابتكارات تم تجاهلها .
يهاجرون ليش��تموا رائحة من تلك الطبيعة النقية بد ًال
من روائح الرصاص والت��راب والصواريخ والدخان الذي
حوّل خضارنا إلى سواد .
يهاج��رون ليت ّلق��وا علماً مجان��اً كانوا قد خس��روا دماء
قلوبهم للدراسة في جامعاتٍ تُهدَدَ بعدم اإلعتراف .
ليعيش��وا تلك الحياة المرفهة اس��تبد ًال للموت الذي قد
أي وقت هناك .
يعانقهم في ِّ
يهاجرون لينالوا بعض الحرية التي سُلبَت منهم .
نعم  ،،هو حال شبابنا اليوم .
فغالباً ما نظلمهم بعدم تفكيرهم في مس��تقبلهم الذي
لم يُرَى بعدْ .
حقاً ! ..
كيف س��يفكرون في مس��تقبل ل��م يخلق ول��و حتى في
أحالمهم .؟!
كيف سيفكرون وأغلبهم أصبح يعانق الموت كل يوم ؟!
كيف سيفكرون والحصار من حولهم يخنق حريتهم .؟!
كيف سيفكرون ..؟!!
أيها السادة !!..
فكروا أنتم وضَعُوا أنفسكم في نفس المكان !.
فك��روا .؟ وإن خ��رج بيدك��م ح ً
�لا له��م  ،حينه��ا فقط
سنلومهم على ما هم عليه اآلن .

بأقالم طلبة كلية اإلعالم

يحبهم و يحبونه

بقلم /شيماء الدرة
أنتم عاقون للحياة ،والبؤس على وجوهكم،
ورائحة الكره بينكم تفوح ،والشؤم رفيقكم،
والس��أم الجل��ي روتينك��م ،الحقد والحس��د
يم��زق أوصالك��م ،وابتس��اماتٌ زائف��ة تبرز
عل��ى محياك��م ،لم��اذا ترتش��فون القه��وة
ف��ي صباحكم وتقلب��ون صفح��ات الجرائم
والمصائ��ب  ،لماذا الدمعة في عيونكم كأن
أمك��م ماتت في مخاض والدتك��م ،أو عجوز
تس��عيني فقد عكازه الوحي��د بحياته فجُرِّع
ويالت الفقد ،أنتم بشرعنة الفصول يجب أن
تكون��وا ربيعكم ؛ ولكن أي ربيع ذاك بخريف
وطنك��م ،بخ��راب تتجول��ون في��ه بحًثا عن
أش��باهكم القديمة  ،لماذا أجسادكم خاوية
من الروح؟؟ لماذا ناش��دتم حبكم وعشقكم
ل�لأرض الت��ي صفقت بدهش��ة ،وصفعتكم
بتزويج حبيباتكم لغيركم ،قصصتم آماالكم

أقالم حرة 11

بقلم /وجدان الكفارنة

نعم  .لم يوجد ح ً
ال بعد !..
فأصبحت أح�لام البعض وآمالهم هي الس��فر والهجرة
فق��ط ،والبع��ض لجأ إل��ى ذل��ك الطريق ال��ذي يعانقه
مراراً وتكراراً ،فجميعن��ا يعلم بأن الموت قد يراودنا في
أي وق��ت ودونما اس��تئذان ،ولكن ه��ؤالء البعض ألقوا
بأنفس��هم عليه بإرادتهم  ،مل ً
ال من تلك الحياة التي لم
تعد حياة بالنس��بة إليهم  ،والبعض اآلخر أصبح يصارع
الحياة بشكل سخيف  ،سواء أكان بالسخرية أم بالنكات .
لكث��رة م��ا رأوا أصبح��ت قلوبهم ميتة ال تش��عر بأحد ،
وأصبحوا غير مباليين ألي موقف قد يواجههم .
أيها السادة !!..
هذا هو حال الكثير من شباب بالدنا ..
فهل من حل لمشكالتهم ؟!
بانتظار استجابتكم !..

يراودن��ي ذل��ك التس��اؤل كثي��راً  ،ذلك التس��اؤل
ال و ال بصيصاً
الغام��ض  ،ويقلب عقل��ي وال يجد ح ً
ّ
لح��ل  !..فيم��ن يس��تنجد و يتش��بث والءك ؟ عند
ضياعه��م  ،و مم��ن و لِمَ��ن يتوج��ه والءك عند
انهزامِه��م ؟!  ،و أي��ن و كيف يه��وّن والءك عن
أنفس��هم و يَعرض��ون همومه��م ؟!  ،وم��ن أين
يمك��ن لهم أن يش��عروا بل��ذة الحي��اة في ضيق
الس�� ْلمَ في خضم
العيش  ،و من أين لهم أن يروا ِ
الحرب ؟! و كيف عس��اهم أن يتش��بثوا باألمل عند
إنحس��ار الحياة  ،و يُل��وّح فؤاده��م بالمحبة عند
انعق��اد الص��دور  ،والءك (المدبري��ن ع��ن اهلل) !!
كيف عس��اهم أن يفهموا معنى الحياة ..؟! أيا هذا!
أتعلمُ من اهلل ؟! إنه الملجأ عند اس��تحالة اللجوء،
ضياع الحق��وق  ،إنه الرحمن عند
و ه��و الحق عند
ِ
ُ
تراك��م الذن��وب  ،و ه��و الرحي��م و ال��ودود  ،هو
العط��وف الذي ال مثيل لعطفه  ،و هو الودود الذي
َ
مثي��ل لِوُدِّه  ،هو المعطي ب�لا انقطاع  ،و هو
ال
الشافي بال دواء ،فإذا تأذيت لمَن تبث شكواك  ،و
إذا انهزمت لمن ترفع ذراعاك ،عندما تفقدُ األمل،
بمن تتشبث  ،وعندما ينْ ِز ُل الهمّ فيمن تستنجد،
عند ضياع عزيز لمن تش��كوا  ،و عند فقدانِ ثمين
فمن ترجوا.
ّ
بالحل  ،انه أيس��ر من ال��دواء  ،و هو أحن
إلي��ك
م��ن ُ
األمّ  ،إنه " حبُّ اهلل "  ،فمن عاش بحب اهلل،
ماخ��اب وال ّ
ذل وال انكس��ر  ،وال حَ��زُن  ،وإن حزن
راض ألنه ال يريد أن
يك��ون
يجزع
وال
ال يس��خط ،
ٍ
يغض��بَ محبوبه  ،و من أح��ب اهلل  ،عاش الحياة
جميل��ة  ،مطمئن��ه ،وتعلق القلب بأهل الس��ماء ،
ف��اهلل هو الح��ب األول َ
قبل أن تول��د  ،و هو الحب
األب��دي عندما تقبضُ و بع��دَ البعث  ،و هو الحب
الكبي��ر  ،فهو الح��بّ األوّل و األخير .من أحب اهلل
يجعل��ه يفكر ليل نه��ار بمحبوبه كي��ف يصل إلى
درجة المقربين  ،إلى من قال عنهم الرسول صلى
اهلل عليه وس��لم  ( :إذا أحب اهلل تعالى العبد ،نادى
جبري��ل ،إن اهلل تعالى يحب فالن��اً ،فأحبه ،فيحبه
جبريل ،فينادي في أهل السماء  :إن اهلل يحب فالناً
فأحبوه ،فيحبه أهل الس��ماء ،ثم يوضع له القبول
ف��ي األرض )) و روي ع��ن أنس رضي اهلل عنه قال:
قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم« :ثالث من
كن فيه وجد حالوة اإليمان من كان اللهّ ورس��وله
أحب إليه مما س��واهما ومن أحب عبدا ال يحبه إال
للهّ وم��ن يكره أن يع��ود في الكفر بع��د إذ أنقذه
للهّ
باق يا
ا كم��ا يكره أن يلقى في النار» ف��إن اهلل ٍ
صديق��ي  ،و الباقون لو ش��ددنا عليه��م القبضة
فإنهم راحلون ..

ٌّ
كل يرى الناس بعين طبعه

بقلم /فاطمة بشير

ال داعيَ بأن تش��غل حيّزًا من دماغِكَ في أم��وري ،دع عنك أنّني أصبحت في
العش��رين من عُم��ري وال زلت عالقة في الثانوية العامة س��أنتهي منها وأتخرج
إن تجاوزت
عندم��ا يُقدر لي وفي الحالتين لن تخس��ر من وزنك ش��يء ،ال بأس ّ
الثالث��ة والعش��رين دون زواج وال حتى إن طرقتُ باب الثالثين ،س��أتزوج حينما
يُراقص روحي الرجل المناس��ب ،إذا س��نحت لي الفرصة سأنتقل للعيش وحدي
وربم��ا لبلد آخ��ر وال حاجة لذاك الش��يخ المركون على الرف ف��ي داخلك أو ذاك
الناقد للتدخل فهذه الزالت حياتي ،سأضع صورتي وعائلتي على مواقع التواصل
اإلجتماع��ي ولن أكترث لطنينك الذي أضعت من وقتي دقيقتين عليه ،وس��أقوم
بإضافة من أش��اء من أش��خاص على حسابي الش��خصي -الحظ كل ما سبق ال
يعني��ك ،-تلك المس��احة المحدود ف��ي دماغك -والتي تش��به تفكي��رك -التي
تخصصها لي أس��تفد منها في تبنّي المزيد من األفكار المعقدة والتي تخصّك
ودعك مني ..ليس أنتَ بحاكم وال بجلاّ د ولس��تُ أن��ا محور الحديث الدائم في
ٍ
أي مجتمع عقيم الفكر وملعونة ثقافاته المحدودة ..ضع نفسك في غربال الناس
ستجد أخطاءك كسرت مرآة المثالية.
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منزل «الفتياني» ..إطاللة ترسم مالمح المسجد األقصى
الرواد� /إن�صاف احلطاب
ٌ
منزل و�صف ب�أجمل االطالالت ت�ستحوذ جميع نوافذه على جمال
املظهر التي تطل عليها ,م�سجدٌ وقبة� ,أنا�س يدخلون امل�سجد
وي�ستعدون لل�صالة ,عائالت متجمعة يف الباحات� ,أ�شخا�ص يتجولون
يف ال�ساحات ويلتقطون ال�صور لهذا املعلم الإ�سالمي والده�شة تعلو
موس��ى الفتياني صاحب المنزل ال��ذي ورثه عن والده
يص��ف منزله بأن��ه أجمل البي��وت على اإلط�لاق ألنه
يُش��رف على المسجد األقصى ,قال " :كثيرٌ من الناس
يعتق��دون أن بيتي في البلدة القديمة أو مالصق ألحد
أبواب المسجد ,لكن منزلي يقع داخل المسجد األقصى
من الجهة الغربية".
وتاب��ع الفتياني " :كان البيت في القرن الخامس عش��ر
مدرس��ة عثمانية أوقفتها سيدة تركية تدعى أصفهان
ش��اه خاتون بنت محم��ود بنت عثم��ان وجعلتها وقفا
لعائل��ة الفتيان��ي ,وظل البيت عبارة عن مدرس��ة حتى
نهاية القرن الثامن عش��ر ,أما اآلن يع��رف بيتي ببيت
"آل الفتياني" بعد أن تحول إلى مس��كن بعد س��قوط
الدولة العثمانية".
وبيَّن الفتياني أنه يقطن مع زوجته وابنه صادق وابنته
هيا في البيت ,وتبلغ مساحته  130متراً مربعاً ,موضحاً
أن المنزل يحت��وى أيضا على غرف عدي��دة ضمن بناء

وجوههم بجمال املظهر.
منزل عائلة الفتياين الذي يتكون من ثالث غرف ويقع على حد رواق
اجلهة الغربية للم�سجد الأق�صى ,وي�شرتك يف �سوره الغربي بجانب
باب املطهرة ،وفوق الرواق الغربي مبا�شرة ،يف بروز وا�ضح داخل
امل�سجد ,وتطل جميع نوافذه على م�سجد قبة ال�صخرة.

المدرس��ة يسكن فيها أقرباؤه الذين طردهم االحتالل
من بيوتهم وقراهم غرب القدس.

تعود الذاكرة
بين زوايا البيت وغرفه المطلة على المس��جد األقصى
تتجول إيمان الوعري زوجة موس��ى من غرفة الجلوس
إل��ى المطب��خ وغ��رف األبناء لتس��تمتع برؤي��ة الحرام
القدس��ي ,قالت" :أحب أن أجلس في جميع غرف منزلي
لكن��ي أفضل التواجد في غرفة الجلوس ,ألن لها نافذة
كبيرة مطلة على قبة الصخرة وتكشف معظم ساحتها
إلى الجانب الغربي من المسجد".
وع��ادت الوع��ري بذاكرتها إلى انتفاض��ة األقصى عام
 ,2000وروت م��ا حدث" :هربت أن��ا وأطفالي إلى غرفة
صغي��رة مغلقة حتى ال تتس��لل إلينا رائح��ة الغاز الذي
يلقيه االحتالل داخل المس��جد" ,مستذكرة أن االحتالل
كسر نافذة بيتها الجميلة أثناء أحداث االنتفاضة.
واس��تطردت الوع��ري " :رأيت مع عائلتي م��ن النوافذ
استش��هاد العديد من الش��بان الذين قتلهم االحتالل
االسرائيلي قرب قبة الصخرة" ،أطلقت تنهيدة وتابعت:
"لم يكن االحتالل يس��مح ألطقم اإلسعاف الوصول إلى
الشبان الذين نزفوا في الساحات حتى استشهادهم".
وأوضحت أن العائلة ال تتمكن من الخروج إلى مشاغلها
عندما يغل��ق االحتالل األقصى بالكامل ويس��تمر الحال
ً
مبين��ة أن باب األقصى ه��و المخرج الوحيد
لع��دة أيام,
لتواصلهم مع العالم الخارجي .أما عن الذكريات الجميلة
ابتس��مت الوعري قائلة" :أجمل إطالالت تكن في شهر
رمض��ان وخاصة قبل آذان المغرب ،أحب تجمع العائالت
في باحات المس��جد استعداداً لإلفطار" ,مشير ًة إلى أنها
تساعد الصائمين وتشاركهم في إعداد الطعام.

معالم
في
القدس

سوق
خان السلطان
غزة-الرواد
تعرف باسم «الوكالة» أيضًا ،وهي تنسب إلى السلطان الظاهر
برق��وق المملوكي ،الذي قام بتجديدها ف��ي عام .788/1386
ويقع هذا الخان في أول طريق باب السلس��لة من جهة الغرب،
جهة شمال الطريق .والخان يتكون من طابقين ،سفلي وعلوي؛
الس��فلي كان حظيرة إلقامة الدواب واستقبال البضائع الواردة
للق��دس من األري��اف؛ والعلوي عب��ارة عن خلوات اس��تخدمت
الستقبال المسافرين من التجار.
وخصص ريع هذا الخان لدعم مشاريع صيانة المسجد األقصى.
وقد بلغ هذا في القرن التاسع الهجري حوالي  400دينار ذهبي،
وكان ه��ذا الخان مركز الحياة التجارية؛ إذ كانت البضائع تثمن
وتفرض عليها الضرائب ،ثم توزع إلى تجار المفرق.
وإلى فت��رة قريبة كان هذا الخان مرك��زًا لبيع األجبان واأللبان
والس��من؛ وكان التاجر الذي يجمع هذه البضائع لبيعها يسمى
«الح��وّاش» .والخان حاليًا مهجوراً تجاريًا وتس��تخدم محالته
مخازن أو لغرض س��كن بعض العائالت التي تعاني من ضائقة
اقتصادية ،وترغب في اس��تمرار المرابط��ة في مدينة القدس،
رغم كل المضايقات.

تضيق االحتالل
وبين��ت الوع��ري أن االحتالل يضيق عليه��م ,ففي كل
مرة تحت��اج إلى ش��راء مقتنيات لمنزله��ا وُجب عليها
أخذ الموافقة من قوات ش��رطة االحتالل ,مش��ير ًة إلى
أن العائلة تتقيد بمواعيد فتح أبواب المسجد وإغالقها
م��ن صالة الفجر حتى العش��اء ،حي��ث تغلق بعد صالة
العشاء ،وتضطر للعودة باكراً قبل إغالق األبواب.
وأش��ارت الوع��ري إلى أن االحتالل أجبره��م على تغيير
عنوان الس��كن ف��ي بطاقاتهم الش��خصية ,فرفض أن
يس��جلوا مكان السكن المسجد األقصى وأجبرهم على
أن يس��جلوه "هار هبايت" وتعني جب��ل الهيكل تعبيراً
عن الهيكل المزعوم .
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َق��دِمَ تاجر إلى المدنية يحمل من خمر العراق فباعها إال السُّ��ود،
فشكا إلي الشاعر الفذ ربيعة بن عامر الدارمي ذلك ،وكان الدارمي
قد نس��ك وتعبد ،وكان شاعرنا ذو حضور ملفت لجميع من يعرفه
وخاصة صويحبات سيدنا يوسف عليه السالم لما هو فيه من حسن
منظر وصوت جميل  ،فقام ش��اعرنا بنظم ثالثة أبيات من الش��عر
يغني بهما في المدنية :
قل للمليحة في الخمار االسود...ماذا فعلت بناسك متعبد ...

قد كان شمر للصالة ثيابه  ....حتى وقفت له بباب المسجد ...
ردي عليه صالته وصيامه  ....التقتليه بحق دين محمد .
فخ��رج من مس��جده إلى بيته وه��و يتغنى بتل��ك األبيات بصوته
الجمي��ل ،فش��اع الخبر ف��ي المدين��ة أن الدارمي رج��ع عن زهده
وتعش��ق صاحبة الخمار األس��ود فلم يبق في المدني��ة ملحية إال
اشترت لها خمارا أسود  ،فلما أنفذ التاجر ما كان معه رجع الدارمي
إلى تعبده وعمد إلى ثبات نسكه فلبسها.

الثقافية 13
إعداد :شيماء الدرة

فيسبوكيات الطلبة
Hala Diab
عندم��ا تعطي صالة الفجر المكانة األولى في بداية
يومك ،ثق تماماً أن كل األمور الباقية تأخذ أماكنها
الصحيحة تلقائياً.

Ensaf Al-hattab
القاع أعمق مما نتصور..

�أكرم �أبو �سبلة

إقرأ معنا

قب��ل م��ا تحكم على ح��د أنه على خط��أ ،فقط ضع
نفس��ك مكانه ألن األمر ببس��اطة الجميع يظن أنه
على صواب والباقي على خطأ.

رأيت رام اهلل

Khaled abu jazar
أي خط��وة ...تريد أن تخطوه��ا بحياتك ...حاول أن
يكون القلب والعقل مع بعض..
ألن في العقل إرادة وفي القلب ضمير..

للكاتب مريد البرغوثي

رواية أش��به بس��يرة ذاتية ،بل إنها كذلك ،فإن مريد البرغوثي يتحدث
فيه��ا عن حياته ومعاناته بد ًء من تلك اللح��ظ التي خرج فيها من رام
اهلل ليكم��ل تعليمه في مصر ،إلى أحداث النكس��ة التي قامت في العام
1967م أي ف��ي ذلك العام الذي أنهى دراس��ته في��ه ،ومنع من دخول
وطنه بنا ًء على القوانين التي س��نتها الس��لطات اإلسرائيلية ،فقال في
ذلك “نجحت في الحصول على شهادة تخرجي ،ولكني فشلت في العثور
على جدار أعلق عليه ش��هادتي” ،نعم فش��ل في العث��ور على جدار كما
فش��ل بكل محاوالته بالع��ودة إلى الوطن ورؤية األه��ل واألصدقاء إال
بعد ثالثين عام.

العودة إلى الوطن
من هنا بدأ مريد روايته ،من على جس��ر الملك حسين الذي اجتازه قبل
ثالثين عاماً إلنهاء س��نته الدراس��ية األخيرة وعاد إلي��ه اآلن بعد طول
غياب وعذاب وشوق ،بدأ بوصف دقيق لكل شيء ،للنهر الذي جف ماؤه،
للجسر الخش��بي الذي عبر خالله آالف الفلسطينيين مهجرين وعائدين
بتصريح زيارة ،للجندي اإلس��رائيلي المرتبك الذي رآه ألول مرة ،هناك
وق��ف وق��ال “ورائي العالم وأمام��ي عالمي” ،ثم أخذنا إل��ى عالمه ،إلى
فلس��طين وتحديداً إل��ى رام اهلل ،تلك المدينة الت��ي تغيرت مالمحها،
تغير ناس��ها وأهلها ،فقد كبر الصغير وشاب فيها الكبير ،وصفها بدقة
فجعل القارئ وكأنه يعيش فيها ،يمرجحه بين الماضي الذي انهال على
رأسه وبين الحاضر الذي فاجأه ،أخذنا إلى شوارعها إلى بيوتها القديمة

والحديثة ،إلى تاريخها وحاضره��ا فجعل كل من يقرأ الكتاب يعيش
تفاصيله.

بين الماضي والحاضر
بعد أح��داث عام  1967بقي مريد في مصر وت��زوج تلك الفتاة التي
أحب “رضوى عاش��ور” وأنجب منها ابنه تمي��م ،لتبدأ بعدها حركات
سياسية في الشارع المصري ،ليطرد على إثرها من مصر مخلفاً وراءه
وطناً ثانياً وزوجة وابن ،فذهب لبالد عدة عمل فيها وامتدت عالقاته
وذاع صي��ت كتاباته ،وكان ال يس��تطيع أن يرى ابن��ه وزوجته إال في
العط��ل ،حين كانت تأخذ رضوى بيد تميم وتذهب به لزيارة زوجها،
أتيحت له في الغربة رؤية بعض من األهل واألصدقاء الذين هجّروا
رغماً عنهم من الوطن ،وتش��تتوا فأصبح��ت العائلة الواحدة تعيش
في أربع أو خمس دول ،وصف مريد كل ذلك بإحساس شخص عاش
المعان��اة وفق عواطفه ال وفق أحداث سياس��ية ،وه��ذا ما جعل هذه
الرواي��ة عظيمة ،بل وأكثر من ذلك حس��ب ما دلت مؤش��رات القراء
وحسب الجوائز التي نالتها.
رأي��ت رام اهلل ،على كل من لم يرها بعد أن يقرأ الكتاب ليراها بعين
قلبه ولتسكنه دون أن يسكنها

عبرة في صورة

�أحمد نعيم
من اعتاد أن يوزع الورد ،فس��يبقي شيء من العطر
بيده..
ما دمت تفعل الخير ،سيصلك آثره.

�سهاد �أبو دية
يتفلسفون فلسفة لم يتفلسفها فالسفة متفلسفون
بالفلسفة
 #صباح_الفلسفة.

Abrar Rafat
في اللحظة التي أدركت فيها أن تغيير نفس��ي أهم
وأجدى من تغيير العالم.
أصبح كل شيء أجمل ..وأصبح العالم أفضل.

بالل مالخة
كنت ض��اال فهديتني ،وتائهاً فأرش��دتني ،مش��تتاً
فجمعتن��ي ،ومحتاج��اً فأغنيتني ،ومعرض��اً فأخذت
بيدي ،وغاف ً
ال فذكرتني ..لك الحمد يا رب

Fatma Basheer
إكراماً لجمال وجهكم ،إياكم والعبوس.

Najlaa H Najem
ل��م أكن بحاجة لمنبه ،فصوت أب��ي في قرآن الفجر
أعظم صوت أصحو عليه.

Lubua Abuassi
لم أكن بدعائك رب شقيا
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التعليم في السجون اإلسرائيلية ...حق تنتزعه إرادة األسرى من عتمة الزنازين
الرواد� /أجمد علي الدعال�سه
تقول احلكمة "اطلب العلم ولو يف ال�صني" ولأن واقع ال�شعب
الفل�سطيني ال ي�شبه العامل كان للمقولة وجه �أخر ف�أ�صبحت وك�أنها
تقول "اطلب العلم ولو يف ال�سجون الإ�سرائيلية"  ،ولأن العزمية
والإ�صرار على العلم ال توقفها �أ�سوار وال عنجهية �سجان ،ولأن
الذي جنح يف حتدي املحتل ب�ساحات القتال لن يعجزه �أن يتحداه يف

وف��ي مقابل��ة لجري��دة ال��رواد مع األس��ير ش��اكر أبو مور
مس��ؤول ملف التعليم في سجن رمون والحاصل على درجة
البكالوري��وس تخص��ص آداب بدرج��ة امتياز م��ن جامعة
األقصى.
وبيّن أبو مور أن جامعة األقصى توفر المس��اقات والكتب
بالحد األدنى والذي يس��مح االحت�لال بإدخاله ،وذلك عن
طريق زي��ارات األهالي ،معقباً« :ويش��رع األس��رى بنس��خ
الكتب يدويا لتوفيرها لباقي األسرى الذين يرغبون بإكمال
مسيرتهم التعليمية».
وعن طبيعة الدراسة داخل السجون أوضح أبو مور« :هناك
محاض��رات تعقد داخل الس��جن يلقيها أس��ير حاصل على
بكالوريوس أو ماجس��تير خارجي ويت��راوح مدة المحاضرة
من ساعة لساعة ونصف».
وتاب��ع« :توف��ر الجامع��ة االختب��ارات النصفي��ة والنهائية
لألس��رى الملتحقين لديها بواس��طة هيئة شؤون األسرى
بطريق��ة التواص��ل عب��ر المكالم��ة الهاتفية مع مس��ؤول
التعليم داخل السجن ،حيث يتم نسخها يدوياً».
التنس��يق مع وزرارة األس��رى في قطاع غزة هي مهمة تقع
على عاتق األس��ير أبو مور كي يتس��نى له أخ��ذ االختبارات
ونس��خها وتس��جيل درجات المس��اقات ورصدها في نظام
الجامعة من قبل الوزارة.
وأكد أبو مور على أن األسرى يسخرون معظم أوقاتهم في
الدراس��ة والتحضير ونس��خ الكتب ،الفتاً إلى وجود صعوبة
بتوفير الكم الكافي من الكتب وكذلك يعاني األسرى أيضا
م��ن ظروف النق��ل المتك��رر والمفاجئ بين الس��جون مما
يفقدهم األوراق التي تم نسخها ودراستها.

زنازينه و�أن ي�أخذ حقه بالتعليم رغم القيود والإجراءات العن�صرية،
فالأ�سري الذي �أنهك التعذيب قدميه يقف �أمام زمالئه �أ�ستاذ ًا جامعي ًا،
والأ�سري الذي حرم من النوم خالل الليل ينحني فوق �سريره ين�سخ
ك ُتبه اجلامعية وحما�ضراته ليلحق بركب املتعلمني ويح�صل على
�شهادته اجلامعية ليبقى نور العلم م�شع ًا يف عتمة زنازين ي�ضيع العمر
فيها وال ت�ضيع الأحالم ما زال ورائها مثل عزمية �أ�سرانا ..

األس��رى الملتحقين بالجامع��ات اإلس��رائيلية ،والتي كان
لها دور في ترس��يخ تعليم االسرى فمنهم من افتتح مركزا
للبح��وث ومنهم من صار ناقد وخبير ومحلل يخدم القضية
الفلسطينية العادلة.
وذك��ر حمدونة أنه تم منع التحاق األس��رى ف��ي الجامعات
اإلس��رائيلية عقب س��ن قانون ش��اليط عام 2010م الذي
قدمه عضو الكنيس��ت اإلس��رائيلي داني دان��ون ،مما دفع
هيئة ش��ئون األس��رى ووزارة التربية والتعليم لتخطي هذا
المنع بتش��كيل لجان داخل السجن لاللتحاق في الجامعات
الفلس��طينية كجامعة األقصى والقدس المفتوحة وجامعة
أبو ديس في القدس.

تنسيق وتواصل
اجراءات العقاب
بدوره قال األس��ير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األس��رى
للدراس��ات« :كان أحد مطالبنا األساس��ية في األسر أن يكون
لن��ا تعليم جامعي في الس��جون ،وبعد إضراب��ات عن الطعام
للمطالبة بهذا الحق ،كان رد إدارة الس��جون أن يس��محوا لنا
باالنتس��اب للجامعة المفتوحة في إس��رائيل وكانت السلطة
الفلسطينية تدفع الرسوم الجامعية لألسرى».
وعن تجربته مع التعليم داخل الس��جن أش��ار حمدونة إلى
أن��ه التحق بالجامعة المفتوحة في اس��رائيل تخصص علم
االجتماع والعلوم اإلنسانية عام 1999م ،والتي تطرح كافة
مس��اقاتها باللغة العبرية ،وبدأ حينها بتعلم اللغة العبرية
معتمداً على نفسه.
أم��ا الصعوبات التي واجهت حمدونة لخصها بأنها تمثلت

بإجراءات العقاب المتكررة بحق األس��رى والتي من ضمنها
التنقالت بين س��جون االحتالل اإلسرائيلي ،مبيناً« :في كل
عملية نقل يجب أن تأخذ الموافقة من إدارة السجن للتعلم
في الجامعة وجلب الكتب والمساقات من السجن السابق».
وأض��اف حمدون��ة« :أيضا م��ن الصعوبات الت��ي واجهتها
هي المنهج اإلس��رائيلي المبني على تعزيز مكانة إسرائيل
كدولة ،كان من المساقات كتاب اسمه القدس عبر األجيال
ال��ذي يثبت أن الق��دس هي موحدة تاريخي��اً ودينياً لدولة
إس��رائيل ،فكنت أرف��ض هذا الكتاب وأب��دي وجهة نظري
فيه ،ومن ضمن العوائ��ق كانت الكتب تصل بوقت متأخر
جداً بعد بداية الفصل الدراسي».
ولف��ت حمدون��ة إل��ى أن وزارة التربي��ة والتعلي��م العالي
الفلس��طيني تعاملت بش��كل اس��تثنائي باعتماد شهادات

من جانبه نوّه األس��تاذ خالد أبو موس��ى منس��ق التعليم
والتواصل مع الس��جون في وزارة األس��رى بغزة إلى وجود
لجنة إدارية داخل الس��جون يتم التنس��يق معها بواس��طة
المدير العام في الوزارة ،مس��تطرداً« :تسجيل األسير يتم
ف��ي الجامع��ة كأي طالب يعمل طلب التح��اق في الجامعة،
وتق��وم ال��وزارة بحصر أعداد األس��رى قبل التس��جيل في
الجامعة ودفع رسوم االلتحاق مرة واحدة».
وفيم��ا يتعلق بإجراءات التس��جيل قال أبو موس��ى أنه يتم
تجهيز األوراق الثبوتية من قبل األهالي وتستقبلها الوزارة
وتقوم بإجراءات التس��جيل في جامع��ة األقصى ،منوهاً أن
التخص��ص المطروح في جامعة األقصى فقط هو تخصص
التاريخ.
وأش��ار أبو موس��ى إل��ى أن عدد األس��رى الذي��ن حصلوا
على ش��هادة البكالوريوس بلغ قرابة ال  400أس��ير داخل
السجون.

حكاية أسير
األسير «المصري» ...

بين فكي فقدان البصر وتضخم الغدد
الرواد-يحيى المكاوي
«آالم ش��ديدة و مبرح��ة ف��ي األمع��اء ،فقدان
تدريج��ي للبصر ،هزل عام في الجس��م و صداع
مس��تمر  ،وتضخم في الغدد اللمفاوية» ،هكذا
أوج��زت وال��دة األس��ير يس��رى عطي��ة محمد
المصري الوضع الصح��ي الخطير الذي يلم به
منذ سنوات.
والدة األس��ير المصري من قطاع غزة ،أوضحت
ف��ي حديث خاص ل��ـ ال��رواد أنه من��ذ اعتقال
يسري تعرض لضرب شديد ومبرح على الرأس
والص��در مما أحدث عن��ده آالم في الصدر جهة
القلب ،مشيرة الى أنه بعد 6شهور من اعتقاله
أخذ يعاني من آالم حادة في العينين.
وأضاف��ت والدت��ه  »:لم يقدم ل��ه االحتالل في
ذلك الحين سوى المسكنات مما أدى الى ضعف
شديد في الرؤية و حساسية دائمة» ،منوهاً إلى
أن األمر ازداد س��وءاً حتى ظهرت نقاط سوداء
في الرؤية.

وعن آالم البطن ،أوضحت أن ابنها يس��ري يعاني منذ
س��نوات من آالم حادة في البطن و إغماء بشكل متكرر
و صداع ش��ديد ،متخوفاً من سواد شديد في األعضاء
التناسلية مع رائحة تشبه الحرق تخرج من الفم.
وأوضحت أن إدارة مصلحة الس��جون لم تكترث للوضع
الصح��ي ألخي��ه ،حتى ظه��رت ثالث��ة أورام في منطق
الرقبة ،حينها قام االحتالل بتحويله الى مش��فى سجن
«الرمل��ة» ،ألخذ عينات م��ن األورام و تم إخفاء النتيجة
لمدة شهر تقريباً.
وأبلغت إدارة السجن أخي األسير بأنه مصاب بسرطان
الغ��دد ونتيجة ذل��ك حدث حال��ة من الهيج��ان داخل
السجن ،وهدد األس��رى إدارة السجون باتخاذ خطوات
تصعيديه بسبب سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق
األسرى .
ونوهت إلى أن إدارة السجن عقدت اجتماع ضم ممثلي
األس��رى و مدير السجن باإلضافة لمس��ئول الخدمات
الطبية في إدارة مصلحة السجون و ضابط استخبارات
و حمَّ��ل مدير الس��جن المس��ؤولية ع��ن تدهور وضع

يس��ري لطبيب الس��جن مدعي��اً بأنه لي��س على علم
بوضع يسري منذ البداية.
و أعطوا وعود لممثلي األس��رى بإجراء عملية ليسري و
ت��م االتفاق و الموافقة على إجراء فحوصات ش��املة و
تصوير بالرنين المغناطيس��ي ليسري وتم نقل يسري
لمستشفى سوروكا في بئر السبع إلجراء العملية .
وأوضح��ت أن��ه بع��د الفحوص��ات األولية أبل��غ طبيب
التخدي��ر يس��ري بأنه يعاني م��ن التهاب��ات حادة في
األمعاء و س��وف نجري ل��ك فحوصات ش��املة و صورة
رنين مغناطيسي ضرورية بعد استئصال الغدة الدرقية
وبعد شهر أجريت ليسري العملية .
وقال أحمد ش��قيق األس��ير األكبر أنه تزامن��اً مع إجراء
العملي��ة قمنا نحن في عائلة األس��ير يس��ري المصري
برفع طلب إفراج مبكر عن يس��ري نظراً لخطورة وضعه
الصح��ي و إصابت��ه بالس��رطان لك��ن االحت�لال أوقف
الفحوص��ات التي كان��ت مقررة بص��ورة مفاجأة و عند
تحديد جلس��ة المحكمة للنظر في طلب اإلفراج المبكر
تم تأجيل النظر  3مرات لعدم اكتمال الملف الطبي .
و ه��ذا ما أراده االحتالل بوقف��ه للفحوصات و لم يذكر
ف��ي المل��ف الطب��ي س��وى أن يس��ري كان يعاني من
سرطان في الغدة الدرقية و تم استئصالها .
و عند مناقشة محامي يسري للمحكمة  ،أقرت المحكمة
لفظياً أن وضع يس��ري «صع��ب» ولكن بإمكاننا عالجه
داخل السجن .
و كان االحت�لال قد نقل يس��ري من س��جن نفحه إلى
س��جن أيش��ل لقربه من مش��فى س��وروكا الستكمال

عالجه.
لكن��ه وبع��د طل��ب اإلف��راج المبك��ر المق��دم
للمحكم��ة و بع��د وقف الفحوص��ات و المعاملة
الس��يئة من قبل طبيب سجن أيشل  ،تم إرجاع
يس��ري إلى س��جن نفح��ة الصح��راوي  ،و ازداد
األلم مع يس��ري في منطقة األمعاء و بدأ يشعر
بفقدان تدريجي للرؤية.
وق��ال أن العجي��ب ف��ي األمر أن عيادة س��جن
نفحه يقوم األطباء بأخذ عينات من يس��ري وال
يقوم��ون بإعطائ��ه أي نتائج مطبوع��ة ،و ذلك
لع��دم إضافة جديد لملف يس��ري الطبي و هذا
األمر يعتب��ر بمثابة تصفية جس��دية من خالل
ممارسة اإلهمال الطبي بحق يسري .
وختمت العائلة رسالتها بأن نجد الدعم الكافي
والعمل الجاد تجاه هذه القضية من أجل تحرير
كافة األسرى من سجون االحتالل .
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متابعة كرة القدم تستهوي الفتيات بغزة
يقوده فراغ الفتيات ملتابعة كرة القدم و�آخر ال�صيحات املتعلقة بها من �أنواع
الرواد�-شيماء اجلزار ,يا�سمني ال�صويف
لطاملا عُ رفت الفتيات بعدم اهتمامهن مبتابعة كرة القدم� ,إال �أنه مع التطورات الألب�سة والأحذية ,و بع�ض ال�شعارات التي يرددونها بع�ض الالعبني املف�ضلني
التي طر�أت على مناحي احلياة الفكرية واالجتماعية ,ظهر من خاللها هو�س ًا لديهن.
س��ابقت الصحافية الرياضية نيللي المصري الزمن من أجل
االنته��اء من الدراس��ة ،لتتفرغ تماماً لمش��اهدة مباراة كرة
القدم ،فهي أول صحافية رياضية بفلسطين منذ  ١٧عام.
قال��ت المصري »:منذ أن كنت طفلة وأن��ا أتابع الصحف وما
يُكتب عن والدي وكنت أشاهد المباريات معه دوماً ,فنشأتي
ف��ي بي��ت رياضي ربم��ا هي س��بب انتمائي لح��ب الرياضة
وخاصة كرة القدم ،فوالدي إسماعيل المصري العب منتخب
فلسطين في الستينات ومدرب كرة قدم أحببت الرياضة من
خالله وله أثر كبير في صقل ش��خصيتي وش��عوري بالطاقة
اإليجابية».
وأك��دت المص��ري أن الرياضة ال تؤثر س��لباً على ش��خصية
الفتاة فالرياضة هي أس��لوب حياة  ,وإنها تصقل ش��خصية
الفتاة وتجعلها إنس��انة قوية قادرة على االندماج بش��ريحة
المجتمع الرياضية ،خصوصاً خالل التعامل وإجراء المقابالت
ومتابع��ة األح��داث الرياضية ،وم��ا يتبعها قد تك��ون غائبة
عن الكثير فمث ًال غير الفوز والخس��ارة هناك قصص رياضية
إنسانية باإلمكان التطرق لها.
وتابع��ت المص��ري »:أنا كفت��اة أتابع الح��دث وأهميته وما
تملي��ه علين��ا المصلحة العام��ة ،وأناقش قضاي��ا مجتمعية
رياضي��ة هامة ونقاط الق��وة والضعف حتى ملفات الفس��اد
إن احت��اج األم��ر ،وأخصص مس��احات على صفح��ات مواقع
التواصل االجتماع��ي للحديث عن الف��رق الرياضية وتحليل
ونقد المباريات بل ومناقشتها مع صديقاتي.
وأضافت المصري أنها غالباً ما تش��اهد المباريات في البيت
أو عن��د األقارب ،فمتابعة المباري��ات تضفي جما ًال على الجو
العائلي ,وتعطيه إيجابية وتدعم الترابط األسري.
وقالت المصري« :كثيرا ما نتناقش أنا وصديقاتي خاصة عند
األح��داث الدولية ،فهناك متعصبات آلرائهن ولكن لم نصل
الى مرحلة الش��تم أو المقاطعة ولكن على س��بيل المزاح ال
أكثر».
أما عن الصعوب��ات التي تواجه المص��ري كصحفية رياضية
فتحدثنا قائلة« :ربما أختلف كلياً عن أي صحافية أخرى؛ كون
وال��دي وتاريخه الرياض��ي الكبير كان تأش��يرة دخول لعالم
اإلعالم الرياضي لذلك لم أجد الصعوبة الكبيرة لكن بعض
الصعوبات تكمن في عدم وجود صحف متخصصة بالرياضة

األحيان يبقى مستمراً وذلك لوجود شخص من أبنائي يؤيد
خصم فريق ابنتي.

عوامل نفسية واجتماعية

وال يوجد فرص عمل فجميع المواقع الرياضية شخصية وهذا
حال وضع قطاع غزة الصعب.

ترابط أسري
ومن جانبها قالت هدى قش��طة طالبة إعالم مس��توى ثانِ:
«كن��ت من غي��ر المهتمين بمش��اهدة كرة الق��دم ،ودائما
ما كن��ت أتعجب من حرص عائلتي الش��ديد عل��ى المتابعة
وتش��جيع فري��ق ري��ال مدري��د ،إال أن��ي أحبب��ت مش��اهدة
المباريات ،بعد أن ش��اهدت مضطرة بعض المباريات برفقة
أس��رتي ،فوجدت فيها متعة وحماس��ة فمش��اهدة المباراة
وسط العائلة تقوي الروابط بينهم وخاصة عندما يشجعون
نفس الفريق»
وأكدت قش��طة أن في المباراة فرصة لتجمع العائلة وتبادل
اآلراء واالس��تفادة من ثقافة إخوته��ا الرياضية ,فهي تهتم
باإلثارة واللعب االحترافي.
الفت��ة أن المتابع��ة األس��رية مرن��ة وال تتس��م بالتعصب؛
فمشجعي المباراة يجب أن يتحلوا بالروح الرياضية.
ونوه��ت قش��طة إلى أن هن��اك اته��ام يوجه عاد ًة للنس��اء
المتابعات ،وهو أنهن يش��جعن فريقاً لجمال العبيه ,مؤكدة
أن ه��ذا االته��ام باطل وليس له أس��اس م��ن الصحة وأنه
ليس ش��رطا  ،فهناك الكثير من الالعبين الذين ال يتصفون
بالجم��ال وإنما على قدر كبير من المه��ارة في اللعب لذلك
تجد لهم جمهور كبير جداً.
وأش��ارت قش��طة أن ك��رة القدم تمث��ل وس��يلة مهمة جدا

إلقامة العالقات االجتماعية ،وتش��كل فرصة ذهبية الجتماع
األصدقاء واألهل في البيت ،أو حتى بالنس��بة إلى الرجال في
المقاه��ي ،بعد أن باتت التكنولوجي��ا في وقتنا الحالي تخلق
حواجز اجتماعية بين الناس.
وفي س��ياق متصل أضافت قش��طة« :أرى أن ع��دد الفتيات
المتابعات لكرة القدم في تزايد مستمر؛ نظراً ألن المباريات
أصبحت تُعرض في كل مكان ،فالفتاة تشاهدها مع األهل أو
األصدقاء ،وبسبب ارتفاع نس��بة البطالة وزيادة وقت الفراغ
الذي يعاني منه الجميع وصعوبة الوضع في غزة.

موضة ومباهاة

أما فاي��زة رضوان ( )37عام��اً وهي أم لثالثة أبن��اء وابنتين
تبدي نوعاً من االستياء لهوس ابنتها بكرة القدم.
قائل��ة« :كان��ت متابعة ابنت��ي تقتصر عل��ى نهائيات كأس
العالم ،أما اآلن فقد ازداد اهتمامها بمتابعة المباريات نظراً
لمتابعة صديقاتها المستمرة لها».
وأوضح��ت رضوان أن األمر لم يقتص��ر على ذلك بل أصبحت
تتباه��ى بناديها المفض��ل من خالل ارتدائه��ا ألزياء ناديها
وش��عاراته ،حت��ى وص��ل به��ا الحال إل��ى ص��رف مصروفها
الشخصي كام ًال في سبيل الحصول على كل ما يخص فريقها.
وأضاف��ت رضوان عندم��ا تكون هناك مب��اراة وغير موجودة
على التلفاز إنما على القنوات المش��فرة تذهب ابنتي لشراء
كرت االش��تراك لمتابعتها بش��كل مباش��ر ،وعبرت السيدة
عن س��عادة ابنتها عند فوز فريقه��ا ،ولكن التوتر في بعض

وم��ن جانب��ه أك��د خالد أبو ن��دى دكت��ور عل��م النفس في
جامعة األقصى أن أهم أس��باب نم��و ظاهرة متابعة الفتيات
للمباريات ه��ي حالة الفراغ والعزلة التي تكون عند الفتيات,
وأيض��اً الصديقات اللواتي يش��جعن بعضه��ن على حضور
مباراة كرة القدم ومتابعتها.
وأرجع أبو ندى الس��بب الرئيس��ي إلى كثرة مواقع التواصل
االجتماعي وانتشارها .قائ ًال« :مواقع التواصل االجتماعي لها
الدور األكب��ر في هوس كرة القدم ل��دى الفتيات فمث ًال عند
وضع فتاة صورة لالعب ميس��ي ،تقوم جمي��ع الفتيات بحب
الفضول بالبحث عنه ,م��ن هو وإلى أي فريق ينتمي فتصبح
مشجعة له ومهتمة بمباراته».
وأض��اف أبو ندى أن الفترة المقبلة ستش��هد زيادة من قبل
الفتي��ات لدرج��ة أن أع��داد مش��اهدة الفتيات لك��رة القدم
ستنافس مشاهدة الشباب لكرة القدم.
وأش��ار أب��و ندى أن ك��رة القدم تؤث��ر على س��لوك الفتيات
فتصب��ح أكثر اختالطاً بالش��باب س��واء م��ن مخالطتها لهم
من ب��اب حضورها لمباراة الق��دم ومزاحمتها ،أو عن طريق
س��ؤالها للش��باب عن المباراة؛ ألنهم أكث��ر إلماماً بالمباراة
وهذا يعتبر من ش��دة الهوس ،كما تصبح أقل أنوثة فتميل
لصفات الش��باب بش��كل أكبر م��ن خالل الص��راخ والتهليل
بص��وت مرتفع وارتداء مثل مالبس��هم وش��راء ش��عاراتهم
والمالبس الخاصة بفريقها.
ون��وه أبو ندى إل��ى أن كثير من الفتيات ف��ي اآلونة األخيرة
يتس��ابقن لش��راء المالبس الخاصة بفريقها ،رغم غالء هذه
المالبس ،وأن هذا أس��لوب غير الئ��ق بالفتيات خاصة وأنه
ال ش��يء يجبرها على ش��راء مثل هذه المالبس ،وخاصة في
الوضع االقتصادي السيئ الذي نمر به.
مش��يراً أبو ندى أن مثل هذه المالبس هي استغالل لعقول
الفتي��ات وإلبعادهم عن دينهن وقضيتهن ،ولألس��ف أغلب
شبابنا وفتياتنا ينساقون وراء هذه التفاهات.

فريق شبابي يصنع الخير بجهود تطوعية

الرواد  -سهاد أبو دية  ،شيماء الدرة
فريق ش��بابي غزي تجمع من كال الجنس��ين ومن مختلف
الجامع��ات والتخصص��ات والمواه��ب ،م��ن مصروفه��م
اليومي يقومون بتمويل فعاليتهم ومبادراتهم اإلنسانية
والوطني��ة واالجتماعي��ة ،قدم��وا الكثي��ر م��ن الخدمات
والفعاليات بد ًء بكسوة الشتاء التي استهدفوا فيها أهالي
«الكرفانات «في الش��جاعية وخزاعة ،وليس انتها ًء بإفطار
صائم على الطريق» وغيرها من الفعاليات ،فهم ش��باب
خلعوا عب��اءة انتماءاتهم الحزبية ولبس��وا عب��اءة واحدة
وهي العمل التطوعي.

ومن جهته ،أكد محمد شلح مس��ؤول العالقات العامة في
الفري��ق أن الفري��ق يعاني من قلة الدع��م الخارجي  ،الفتَا
إلى أنه يعمل بمجهودات ذاتية وهناك كثير من الفعاليات
التي توقفت بس��بب عدم وجود الدعم الخارجي ،باإلضافة
ال��ى عدم وج��ود ترخيص رس��مي م��ن وزارة الثقافة ألنه
س��يضع الفريق في قيود سياسية  .وأشار شلح إلى ضرورة
أن يس��عى الش��باب الجامعي إلى إبراز دوره��م في العمل
المجتمع��ي م��ن أجل تفري��غ طاقاتهم وأفكاره��م لخدمة
وتطوير مجتمعهم .

ألية العمل
قال محمد الزميلي أحد أعضاء الفريق «للرواد» إن الفريق
تأسس بعد حرب  2014مباش��رة ،وتم جمع األعضاء من
خالل مواقع التواصل االجتماعي ،ووصل عدد األعضاء الى
 25عضو  8،شباب و 15صبية .
وأوض��ح الزميلي أن ما يميز الفريق تعدد مواهب أعضاءه
منهم من لديه ملكة الغناء والشعر ،وإلقاء ،الفن باإلضافة
إل��ى العالقات التي ترب��ط الفريق مع أغلب الش��خصيات
المجتمعية الهامة .
وأوض��ح الزميل��ي أن��ه يت��م االجتم��اع باألعض��اء لطرح
الفعالي��ات ومناقش��تها واختيار األفضل منه��ا ومن هذه
الفعاليات حملة سنابل الخير التي تنفذ في شهر رمضان،

بمجهودات ذاتية

برونق جديد
ومخيم أعطون��ا الطفولة في معهد األم��ل لأليتام ،وفعالية
«احكي لي يا سيدي» للمسنين والمعسكر التثقيفي للشباب،
 ،والعدي��د من الفعاليات على مس��توى المدارس والروضات
والمستش��فيات .وبخص��وص تفاع��ل مؤسس��ات المجتمع
المدني ،بيّن الزميلي أن تفاعلها قليل جداً فمنهم يؤيدهم
ومنهم يريد استغالل الفريق لتنفيذ مشاريعهم الخاصة .

تطوير مهارات
م��ن جهتها ،قالت هبة أيوب -مس��ؤولة تجهيزات الفريق-
«انضمم��ت للفريق بس��بب حبي لعمل الخي��ر ،فيكفيني أن

أكون سبب في ابتس��امة طفل ودعوة -اهلل يرضى عليكِ –
من أم أو من شيخ مسن.
وذك��رت أي��وب أنها من��ذ انضمامه��ا للفريق وه��ي تحاول
جاهدة أن تجعل من ال شيء شيئا إلنجاح الفعاليات وحمالت
الفري��ق الخيرية والوطنية  ،مش��يرة إلى أنه��ا لم تجد عائق
ف��ي التعامل مع الجن��س اآلخر حيث كان��ت المعاملة أخوية
إلنج��اح الفعاليات والدليل ردود الفع��ل اإليجابية من الناس
ألعض��اء الفريق وفعالياته  ،موضح��ة أن الفريق أضاف إليها
المزيد من العالقات االجتماعية والخبرات وجعلها تكتش��ف
في نفسها مهارات جديدة وتطورها .

بدوره��ا ،أوضحت أح�لام الش��اعر – مديرة دائرة المس��رح
والش��باب في وزارة الثقاف��ة – أنه يتم إعطاء ترخيص للفرق
الش��بابية من خالل تقديم طلب إلى ال��وزارة يوضح طبيعة
عمل الفريق  ،وفي السنة األولى ال يمكن تنفيذ أي فعالية إال
بالرجوع إلى الوزارة  .وذكرت الشاعر أن الوزارة تقوم بتقييم
طبيعة الفعالية المطروحة للتنفيذ  ،من حيث قيمة التمويل
ومكان التنفيذ  ،ويتم بعد ذلك إعطاء ترخيص لكل فعالية .
وأفادت الش��اعر أن السبب وراء ظهور الفرق الغير مرخصة
يع��ود لوقف التراخي��ص ،وأن ال��وزارة تنتظ��ر المصالحة
للخ��روج تراخيص برون��ق جديد ،مضيف��ة أن دور الوزارة
يقتصر على احتضان الفرق الشبابية وليس صناعتها .

جامعــة األقـصى  -غـزة
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األ خـيــــرة

« األقصى» توقع اتفاقية
تعاون مع شركة االتصاالت
الفلسطينية بالتل

غزة-الرأي
اس��تكما ًال لالتفاقي��ة الموقع��ة مس��بقاً بينهم��ا
جامع��ة األقصى وش��ركة االتصاالت الفلس��طينية
بالت��ل يتفقان مج��دداً على تخفيض أس��عار خدمة
االنترن��ت والرب��ط  ،وذلك بحض��ور معالي رئيس
الجامعة د .كمال العبد الش��رافي  ،والقائم بأعمال
رئيس مجلس األمناء م .علي أبو ش��هال ،والس��ادة
المستش��ارين ،وأعضاء مجلس الجامعة ،ووفد من
ش��ركة االتصاالت الفلس��طينية يمثل��ه مدير عام
إقليم غزة م .خليل أبو سليم.
ورح��ب معال��ي د .الش��رافي به��ذا االتف��اق الذي
يعكس المس��ئولية الوطنية لمؤسس��ات المجتمع
المدني والمؤسس��ات الوطنية والخدماتية ،مشيراً
إل��ى ضرورة اس��تمرار التعاون المثم��ر الذي يخدم
مصلح��ة الطرفي��ن ويخ��دم مصلح��ة الموظفين
والطلبة.
وفي ذات الس��ياق عبر م .أبو س��ليم عن س��عادته
بتلك العالق��ات الطيبة مع جامع��ة األقصى ،مثنياً
عل��ى ما تقدمه م��ن خدمات مميزة على مس��توى
المؤسس��ات التعليمية الفلسطينية وحتى العربية،
متمني��اً اس��تمرار ه��ذا العطاء بما يخ��دم مصلحة
الطالب الفلس��طيني وصو ًال إلى أعلى المستويات
التعليمية والتربوية.

نادي الصحافة المدرسية  ...إعالم يصنعه الصغار
الرواد-عمر برهوم:
تعتب��ر الصحاف��ة المدرس��ية م��ن أه��م األنش��طة
المدرس��ية الالصفي��ة الت��ى تحقق أهداف��ا تعليمية
وتربوي��ة كثيرة تع��زز المنهج والكتاب المدرس��ي،
وتوف��ر للطال��ب متعة من ن��وع خاص وت��ؤدى فى
مجملها إلى ربط الطالب بواقعه ومجتمعه من خالل
ممارسة لون من ألوان اإلعالم المقروء الذى يشارك
هو نفسه في إيجاده وإعداده .
بادرت إدارة مدرسة "بنات غزة اإلعدادية أ" بتشكيل
ن��ادى الصحاف��ة المدرس��ية ،ويض��م مجموعة من
الطالب��ات المتميزات اللواتي ش��اركن في مس��ابقة
تحدي القراءة والكتابة اإلبداعية والقصة القصيرة .
قالت أ .لبنى عبد العال مشرفة النادي الصحفي ":إن
أنش��طة النادي تعمل على تطوير مهارات الطالبات
وتدريبه��ن وصق��ل مواهبه��ن من خ�لال الدورات
التدريبية المتنوعة بمختلف الفنون الصحفية ،وعقد
اللق��اءات العديدة مع صحفيي��ن وصحفيات لتقديم
النصائ��ح من خالل تجربتهم  ،والزي��ارات الميدانية
للصح��ف واإلذاع��ات المحلي��ة وكلي��ات اإلعالم فى
الجامع��ات كالزي��ارة األخيرة لكلية اإلع�لام بجامعة
األقصى" .

صحفيات مبدعات
" ض��وء للعالم " هكذا عبرت الطالبة مرح قنديل عن
نظرتها لدور الصحاف��ة وأهميتها في المجتمع ،كما
وت��رى الطالبة آية الكباريت��ي أن الصحافة يجب أن
تتمتع بالحيادية بعيدا عن الحزبية.
بدوه��ا ،تحدث��ت الطالب��ة إيمان عليوة ع��ن أهمية
الصحاف��ة لديه��ا قائل��ة " الصحافة مث��ل النور في
عالم الظلمات " معبرة عن عش��قها للعمل الصحفى
موجه��ة الش��كر لجريدة ال��رواد وتأم��ل بالحصول
على عمود صحفى لها ف��ى الجريدة لتظهر قدراتها
وكتابته��ا ،حي��ث ظهر ه��ذا واضحا عندما ش��اركن
الطالبات فى العديد من المسابقات وحققن المراكز
األولى  ،فالطالبة مرح قنديل رسمت بكلماتها لوحة

والتغيير فى المدرسة و المجتمع المحلي من خالل
الفعاليات والمبادرات المتنوعة والتى تس��اهم فى
تنمية المجتمع .
وأكدت عبد الع��ال أن الصحافة عمل جماعي حيث
تحبب التعاون لدى الطالبات وتس��اهم فى تكوين
روح العم��ل كفري��ق ،وه��ذه األه��داف عل��ى وجه
الخصوص تصقل ش��خصية الطالب��ات وتعلمهن
الج��رأة وتدربهن عل��ي التعبير الكتاب��ي وترجمة
أفكاره��ن لمقاالت وقصص أو الق��درة علي الحوار
والنقد .

تنمية الجوانب اإلبداعية

تجسد صورة بيتها الذى دمر من قبل االحتالل ،فكتبت
قصتها " جماجم الدمار " معبرة عن مشاعرها عندا رأت
بيتها المدم��ر ومنظر الدمى واأللع��اب المغبرة برماد
القذائ��ف والدمار  ،أما الطالبة آية الكباريتي فنس��جت
بخياله��ا قصة " الفتاة الفقيرة " والتى تعبر من خاللها
ع��ن التمييز بين الفت��اة الفقي��رة والفت��اة الغنية فى
المعاملة  ،داعية إل��ي تغيير نظرة المجتمع تجاه الفقر
والفقير من خالل مقالها " ال للتمييز فكالنا واحد" ،كما
وأبدع��ت الطالبة إيمان عليوة بقصته��ا " أنين الليل"
والتي تحكى عن ليلة مظلمة عاش��تها طفلة استشهد
والدها ولم يتبقى لها س��وى أمه��ا  ،إيمان التى تصف
نفس��ها " عاش��قة للقراءة " كانت قد أتمت قراءة أكثر
من  50كتاب ضمن مس��ابقة تحدى الق��راءة  ،أبدعت
إيمان ف��ي مقالها " الجندر _ الع��دو الغريب" متحدثة
في مقالها عن التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع
والنظ��رة الذكوري��ة المتحيزة  ،راجي��ة أن يتم تمكين
المرأة في المجتمع كما أعطى لها اإلسالم لها حقوقها
وكرمه��ا  ،بعيدا عن االنفت��اح الزائد الذي يخدش حياء
المرأة.

دور النادي
"وجهون��ا كالبوصلة إلى طريق القم��ة والنجاح" هكذا
عبرت الطالبة إيمان عليوة عن دور المعلمات في نادى
الصحافة في دع��م وتطوير مه��ارات الطالبات وصقل
مواهبهن ،وأكدن الطالبات على االس��تفادة المتنوعة
من أنش��طة وفاعليات النادي سواء في زيادة المخزون
اللغوي لديهن وتحسن جودة الكتابة لديهن والتعرف
أكثر على حقيقة العمل الصحفي وأهميته للمجتمع.
من جهتها ،أوضحت أ.مها تربان مدرسة اللغة العربية
أن الصحاف��ة المدرس��ية ونش��اطات الن��ادي الصحفى
تحب��ب الطالبات بلغتهم العربي��ة  ،وهى أدواتهم في
تعل��م الصحاف��ة في المس��تقبل مما يكس��بهم الثقة
بالنف��س والق��درة عل��ى التعبي��ر ومواجه��ة الجمهور
وتوصي��ل األف��كار للقارئ  ،و تكون مث��ل هذه النوادي
وسيلة ربط لتفهم الطالبات مجتمعهن.
بدورها ،بينت أ .لبنى عبد العال مشرفة نادى الصحافة
أن النادي يطمح إلى إمداد الطالبات بالفنون والخبرات
الت��ى تثري حياته��ن ويجعلهن ق��ادرات عل��ى التأثير

في ذات الس��ياق ،أوضحت أ.سوزان الضبة مديرة
المدرس��ة أن مدرس��تها تؤم��ن ب��دور الصحاف��ة
المدرس��ية في صق��ل مهارات الطالب��ات ،وتنمية
الجوانب اإلبداعية لديهن ،لذلك تعمل المدرس��ة
على توفير الدعم الكامل والرعاية المستمرة لمثل
ه��ذه األنش��طة مما يس��اهم فى ربط المدرس��ة
بدوره��ا المجتمع��ي م��ن خ�لال ممارس��ة العمل
الصحفي داخل المدرسة.
وبين��ت الضبة أن أه��داف النادى الصحفى تقوم
عل��ى دعم وإرش��اد الطالب��ات المبدع��ات والعمل
على إكس��ابهن مفاهيم صحفية سليمة من خالل
التدري��ب والعمل الجماعي وتنمي��ة مهارة البحث
عن المواضي��ع الجادة والهادفة وتوس��يع مدارك
الطالب��ات المعرفي��ة وإغن��اء رصيده��ن اللغ��وي
واألدب��ي والعلمي وإنضاج ملك��ة متابعة األحداث
عند الطالبات.
الجدي��ر ذك��ره أن بع��ض الدراس��ات أظهرت أن
الصحاف��ة المدرس��ية وبالرغ��م من أنها نش��اط
ال صف��ى إال أنه��ا تحقق األه��داف العام��ة ذاتها
التي تحققها المواد الدراس��ية األخ��رى مثل اللغة
العربية ،والتربية اإلس�لامية والم��واد االجتماعية
وغيرها.

