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جامعة األقصى تفتتح مبنى القدس
 خالل حفل مهيب

الرواد-إيناس دحالن:
دعمــًا ومباركــًة لقرار ســيادة رئيس دولة فلســطين محمود 
عبــاس بتخصيص صندوٍق لمســاعدة الطلبة الفلســطينيين 
في الشــتات الستكمال دراســتهم،  أعلن معالي رئيس جامعة 
األقصــى د. كمــال العبد الشــرافي مبادرة اســتعداد الجامعة 
لقبــول خمســين طالبــًا في الشــتات للدراســة على حســاب 

الجامعــة، وذلك خالل حفل مهيــب برعاية معالي وزير التربية 
والتعليم العالي د.صبري صيدم الفتتاح مبنى القدس للقاعات 
الدراســية، وذلك بحضور القائم بأعمــال رئيس مجلس أمناء 
الجامعــة م. محمــد علــي أبو شــهال، ونائب رئيــس الجامعة 
للشــئون اإلداريــة والمالية د. فائق الناعوق، والســادة أعضاء 
أمناء الجامعة ومجلســها، وعدد مــن األكاديميين واإلداريين، 

الرواد-إيناس دحالن:
افتتح معالي رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي مبنى المكتبة 
المركزيــة بفرعهــا الجديد بخــان يونس، الممول مــن جمهورية 
ألمانيا االتحادية » اإلنماء األلماني«، وبتنفيذ من مؤسسة برنامج 
األمــم المتحدة اإلنمائي« »UNDP، بحضور الســادة مستشــاري 
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الرواد-غزة:
عبــر معالــي رئيس الجامعــة د. كمال العبد الشــرافي 
عن فخره بفلســطينية األديب العالمــي الراحل إدوارد 
ســعيد، مؤكدًا على دوره الرائد في الدفاع عن القضية 
الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني، مشــيرًا 
إلــى تأثيــر مؤلفاته فــي األدب والنقد األدبــي، فضاًل 
عــن تأثيرها في العلــوم اإلنســانية، واهتمامه الدائم 
بالشــئون الثقافية، والسياســية، والفنية واألدبية في 
المحاضرات والمجالت والكتب، ال سيما إنشائه لمعاهد 
لتعليــم األطفال الموســيقى ، جاء ذلك خالل تدشــين 
محاضرة إدوارد سعيد التذكارية بعنوان: " قوة الثقافة 
تواجــه ثقافة القــوة " ألقاها المفكر العربي د. ســماح 
إدريس ،و نظمها قســم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنســانية بالجامعة، بحضور الســادة أعضاء 
مجلس الجامعة، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
أ. د خالــد صافي ، ورئيس قســم اللغــة اإلنجليزية د. 
محمــود الحرثاني، ومنســق المحاضــرة د. حيدر عيد، 
وعدد مــن أكاديميــي الجامعة وإدارييهــا، ولفيف من 

األدباء الفلسطينيين.
وعند حديثه عن شــخصية إدوارد سعيد أكد أ. د صافي 
على عظمة شخصيته القيادية ، مشيرًا إلى أعماله التي 
ركزت على القضية الفلســطينية، وكتاباتــه العالمية، 
وإنجازاتــه فــي جميــع الجوانــب النقديــة والفكريــة 
والسياســية واإلنســانية والفنيــة ، منوهــَا أن تلــك 
المحاضرة ستكون تقليدًا ســنويًا ؛ إدراكًا من الجامعة 

ألهمية تلك الشخصية العالمية.
من جهته، أشــار د. عيد إلى  أن قسم اللغة اإلنجليزية 
يســعى لمســاعدة الطالب على تنمية قدراته الذهنية 
وامتــالك قاعــدة فكرية وثقافيــة جيدة ورؤيــة ثاقبة 

مكتملــة األركان، يكون في إطارها امتدادًا للمشــروع 
النقدي والفلسفي  القائم على أسس علمية، والحصول 
علــى أهم األدوات التحليلية النقدية التي تســاعد على 
خلق مستقبل بديل لواقع مليء بكل ما ينافي أبجديات 

الحياة .
هــذا وقــدم المفكر العربي د. ســماح إدريــس تحياته 

من بيــروت إلدارة الجامعة وكوادرها وكافة األدباء في 
غــزة، متحدثًا عن إنجازات إدوارد ســعيد عربيًا وعالميًا 
من خالل المجالين االستشــرافي والفلسطيني، عارضًا 
تطور رؤيتــه ونظرته إلى الحل في فلســطين ، ودوره 
كمثقــف ناقد إلســرائيل والســلطة الفلســطينية بعد 

توقيع اتفاقية أوسلو.

الرواد-إيناس دحالن:
افتتح معالي رئيــس الجامعة د. كمال العبد 
الشــرافي مبنى المكتبــة المركزية بفرعها 
الجديد بخان يونس، الممول من جمهورية 
األلمانــي"،  اإلنمــاء   " االتحاديــة  ألمانيــا 
وبتنفيذ من مؤسسة برنامج األمم المتحدة 
الســادة  بحضــور   ،UNDP" اإلنمائــي" 
مستشاري رئيس الجامعة وأعضاء مجلسها، 
وعميد المكتبات أ. د. عبد السميع العرابيد، 
ولفيف من الســادة أعضاء مجلس الجامعة، 
وبمشاركة ممثلي "UNDP  م. عادل الجزار، 
و م. أحمــد الرياطي ومحافظ خان يونس د. 

أحمد الشيبي.
وفــي كلمتــه، أكد معالــي د. الشــرافي  أن 
المكتبــة المركزيــة الجديدة ســتكون من 
المكتبات الرائدة محليًا وعالميًا، مشــيرًا إلى 
أن الجامعة تطمح دائمًا إلى التقدم والرقي، 
وتوفير جميــع االحتياجات ألبنائنــا الطلبة، 
باعتبارهــا المنصة األولــى والمحطة األبرز 
في نشر المعرفة وتأمين المعلومات ألعضاء 

هيئة التدريس والباحثين والطلبة.
 وأشــار إلى أن المكتبات هي عنوان ومؤشر 
من المؤشــرات الحضارية ومــن المقومات 
األساســية في بناء األمة، شــاكرًا جمهورية 
األلمانــي" و  اإلنمــاء   " االتحاديــة  ألمانيــا 
»مؤسسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي » 

"UNDP  على دعمهما المتواصل في إنشاء 
وافتتــاح مبنى المكتبة بخــان يونس، مبينًا 
أن الجامعة تعد أحد الروافد الرئيســية التي 
تدعــم العملية التعليمية والبحثية من خالل 
المكتبــات بما توفره من مصادر المعلومات 

المطبوعة واإللكترونية.

مــن أهم المشــاريع التي قدمتها مؤسســة 
"UNDP" والتــي  تخــدم الطلبة والباحثين، 
وتســاهم في إرفاد جميع العلوم إلى الطلبة 

وسهولة االطالع عليها.
ومــن جهة أخــرى، ثمــن م. الجــزار جهود 
الحكومــة األلمانيــة المســتمرة فــي دعم 

وأكد على ضــرورة  البحث العلمــي، لتحفيز 
الجميــع علــى االلتفات حــول هــذا المحور 
المهــم، األمر الــذي يزيد الحاجــة المتالك 

مكتبات متطورة مزودة بجميع  العلوم.
مــن جانبه، أوضــح م. الرياطي أن مشــروع 
إنشــاء وتمويــل مكتبــة جامعــة األقصــى 

المجتمــع الفلســطيني وخصوصــًا شــريحة 
الطلبــة من توفير المشــاريع التي تســاهم 
في تطوير الجانب البحثي من إقامة مكتبات 
ومشــاريع تنمويــة متنوعــة، متمنيــًا إتمام 
تنفيذ العديد من المشــاريع األخــرى قريبًا، 
شاكرًا إدارة جامعة األقصى ممثلة برئيسها 
معالــي د. كمــال العبد الشــرافي لتقديمها 

كافة االحتياجات الالزمة للطلبة .
مــن ناحية أخــرى، بيّـــن د. العرابيد أن هذه 
المكتبة سوف توفر خدمات للطلبة واألساتذة 
والباحثيــن، وتضــع بين أيديهــم اآلالف من 

الكتب والمراجع في مختلف فروع العلوم.
 وأضــاف أن إنشــاء هذه المكتبة سيســاعد 
بشــكل كبير في توفــر الكتــب اإللكترونية 
للطلبــة والباحثيــن، وتفتح أمامهــم أبوابًا 
جديــدة للمعرفة في مختلف فــروع العلوم، 
وفــي مختلف اإلصــدارات الحديثــة ، مؤكدًا 
أهمية االســتفادة المثلى من هذه المكتبة 

وتحقيق أهدافها العلمية .
هــذا وقد تــم االتفاق مع جمهوريــة ألمانيا 
االتحاديــة " اإلنماء األلمانــي"، على العمل 
علــى اســتكمال بنــاء طابقين فــوق مبنى 
المكتبــة حتــى تســتجيب للحاجــة الملحة 
والمتطلبــات الالزمــة لخدمــة الطلبة ، في 
مجال البحث والدراســة بتوفيــر المعلومات 

الالزمة .

بعنوان  » قوة الثقافة تواجه ثقافة القوة«

قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة األقصى يدشن 
محاضرة إدوارد سعيد التذكارية 

تحت رعاية رئيسها

جامعة األقصى تفتتح مبنى المكتبة المركزية بخان يونس

أخبار
بالتعاون مع الشئون الثقافية 

والعالقات العامة
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الرواد-غزة:
خــالل لقائــه بوفــد مــن االتحاد 
الفلســطينية برئاسة  العام للمرأة 
مســؤولة االتحــاد العــام للمــرأة 
فــي المحافظــات الجنوبية د. آمال 
حمد  وقــع معالي رئيــس الجامعة 
د. كمــال العبــد الشــرافي اتفاقية 
شــراكة تهدف إلى تحقيق التعاون 
وتعزيز الشراكة في برامج مرتبطة 
بالتنمية المســتدامة ودعم حقوق 
اإلنسان بشكل عام وحقوق النساء 
بشــكل خــاص، وتعزيز المســاواة 
ثقافــة  وتعزيــز  الجنســين  بيــن 
مجتمعية آمنة، حيث سيتم التعاون 
بيــن الطرفيــن في عدة أنشــطة، 
وتدريبيــة،  رياديــة،  ومشــاريع 
ومجتمعية،  وتطويريــة،  وتقنيــة، 
وثقافيــة يتم اختيارها ووضعها في 
برنامج ســنوي تحــدد على ضوئه 
األهداف، واإلجــراءات، والخطوات، 
والجدولــة الزمنيــة، واالعتمــادات 

الالزمة لتنفيذ البرامج واألنشطة.
وأكــد معاليــه أن جامعــة األقصى 
تسعى إلعداد اإلنسان الفلسطيني 

والمــزود  والمثقــف  الواعــي 
بالمهــارات والقــدرات اإلبداعيــة، 
وأن الجامعــة تســعى إلــى تطوير 
المجتمع  الشــراكة مع مؤسســات 
المحليــة والدولية، مــع المحافظة 
علــى المفاهيــم الوطنيــة، واإلرث 
الحضــاري الفلســطيني و العربــي 
واالسالمي، مثمنا في ذات السياق 
الدور الريادي للمرأة الفلســطينية 
فــي تحقيــق التنمية المســتدامة 

العريقة ،حيث سيتم تنفيذ جدارية 
في الجامعة تكــون أولى الفعاليات 
المركزية ،دعما للمرأة الفلسطينية 
المعطــاءة، موضحــةً  أن االتحــاد 
العــام للمــرأة يدافــع عــن حقوق 
المرأة الفلســطينية ، ويناضل من 
أجل إنجاز الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني، ويسعى لتنمية المرأة 
التجمعــات  والنهــوض بهــا فــي 

الفلسطينية المتعددة.

للمجتمع الفلســطيني ، منوهًا إلى 
ضــرورة الخــروج عــن المألوف في 
تنفيذ األنشطة والفعاليات الخاصة 
جميــع  فــي  واطالقهــا  بالمــرأة، 

محافظات قطاع غزة.
مــن جهتها، هنــأت د. حمد المرأة 
اقتــراب  بمناســبة  الفلســطينية 
يــوم المــرأة العالمي فــي الثامن 
مــن آذار، معربــًة عــن ســعادتها 
األقصــى  جامعــة  مــع  بالشــراكة 

الرواد-إيناس دحالن:
اســتقبل معالــي رئيــس الجامعــة د. كمال 
العبــد الشــرافي وفدًا مــن هيئــة االعتماد 
والجــودة والنوعيــة يمثله رئيــس الهيئة أ. 
د. وليد صويلــح ، يرافقه المهندس إياد أبو 
ســمرة ، بحضور عضو مجلس أمناء الجامعة 
أ. غــازي الصوراني ، ونائب رئيــس الجامعة 
للشئون األكاديمية أ. د. أيمن صبح ، وعميد 
التخطيط والتطويــر وضمان الجودة د. عمر 

مقداد .
وقــد رحب معالــي رئيس الجامعــة  بالوفد، 
التربيــة  وزيــر  لمعالــي  شــكره   مقدمًــا 
والتعليــم العالي  داعم المســيرة التعليمية 
فــي فلســطين د. صبــري صيــدم، والهيئة 
الوطنيــة لالعتماد والجــودة  والنوعية على 
مــا تقوم به مــن خطوات لتصويــب أوضاع 

مــن الطلبــات المقدمــة للهيئــة للحصول 
على اعتمادات برامج متعددة على مســتوى 
الدراســات العليا والبكالوريــوس والدبلوم، 
متمنيًا االنتهاء مــن تقييم هذه البرامج في 
أقرب وقــت ممكن لتســتطيع الجامعة البدء 

بها في العام األكاديمي الجديد.
كافــة  مقــداد  د.  اســتعرض  ناحيتــه  مــن 
المســتندات والوثائــق التــي تؤكــد صحــة 
البيانات الخاصة بالجامعة والواردة في دليل 
التصنيــف الفلســطيني، مثمنًــا دور الهيئة 
الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة والنوعية في 
عملها الجاد الــذي تهدف من خالله تصنيف 
الجامعــات الفلســطينية و دفعهــا للتطوير 
لتحتــل مكانــة مرموقــة ضمــن الجامعــات 
الدوليــة، متمنيًــا أن تحصــل الجامعة على 

مركزًا مرموقًا في هذا التصنيف.

البرامج التعليمية في الجامعات الفلسطينية، 
مؤكــدًا أن جامعــة األقصــى هــي الجامعة 
األولى في فلســطين التي قامــت بتصويب 
جميع برامجها األكاديمية بالتوافق مع وزارة 
التربيــة والتعليــم العالي والهيئــة الوطنية 

لالعتماد والجودة والنوعية.
مــن جهتــه أكــد أ. د صويلح علــى التعاون 
المســتمر بين الجامعــة والهيئة والذي أثمر 
عــن تصويب جميــع برامج الجامعــة، معتزًا 
بهــا كونهــا الجامعــة الفلســطينية األولى 
التــي قامــت بتصويــب برامجهــا، مؤكــدًا 
أنهــا من أكثــر الجامعات الملتزمــة بمعايير 
الجــودة، متمنيًــا اســتمرار هــذا التعــاون 
العتماد واستحداث تخصصات نوعية جديدة 

بالجامعة في القريب العاجل.
هذا وأكد أ.د صبح أن الجامعة لديها العديد 

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 الشــرافي ، و القائم بأعمال رئيس مجلس 
أمناء الجامعة م. علي أبو شــهال ، والســادة مستشاري رئيس الجامعة،  وعدد من السادة 
أعضــاء مجلس الجامعة ، و مدير عام المشــاريع في ســلطة المياه م. مــروان البردويل، 

ومدير مكتب مؤسسة هيومان أبيل في غزة أ. حاتم شراب.
وخالل االفتتاح أكد د. الشــرافي  أن جامعة األقصى هي أول مؤسسة أكاديمية استطاعت 
اســتثمار األراضــي المحررة من خالل إقامــة جامعة حكومية على أنقاضهــا وتوفير كافة 
السبل المتاحة للطلبة وتهيئة األجواء المناسبة والخدمات المختلفة، باإلضافة إلى تطوير 
البنيــة التحتية للمشــاريع والمباني المختلفة، واســتغالل جميع األماكــن داخل الجامعة 
واســتصالحها بما يخدم الطلبة، مبينًا أن مشروع إنشاء محطة تحليه داخل الجامعة يعد 
بمثابة مشــروع حياة ومهم بالنسبة للطلبة في توفير المياه الصالحة للشرب، وهذا بحد 
رأيه يعزز توفير احتياجات الطالب األساسية من قبل الجامعة له، شاكرًا كل من دعم هذا 

المشروع وعلى رأسهم سلطة المياه الفلسطينية، ومؤسسة هيومان أبيل.
وفي كلمةٍ عبر الفيديو كونفرنس عبر فيها معالي  م. غنيم عن ســعادته بافتتاح محطة 
تحلية للمياه بجامعة األقصى، مشيرًا إلى أن لدى سلطة المياه خطة واضحة تعمل وفقها 
تقوم في األســاس على وقف التدهور الحاصل في قطاع المياه بغزة ، لتفادي انهيار هذا 
الخزان حســب كافة التقارير الدولية، لذلك تعمل ســلطة المياه الفلســطيني إلى توفير 
كافة السبل لتوفير المياه الصالحة للشرب داخل البيوت والمؤسسات الفلسطينية تفاديًا 
ألي ملوثات أو أضرار، شــاكرًا إدارة الجامعة لدعمها هذا المشــروع وتشغيل المحطة  في 

أسرع وقت.
من جانبه أوضح م. البردويل أن هذا المشروع  يأتي لزيادة كمية المياه وتحسين جودتها 
فــي جامعة األقصى،  كما نوه بأن هذا المشــروع مقدمة لمشــاريع قادمــة بالتعاون مع 
المانحين، مشــددًا على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتطوير المستدام لمصادر المياه 

التي تضمن توفير المياه للمواطن الفلسطيني بنوعية مناسبة وكمية كافية.
 من جانب أخر بين أ. شــراب على أهمية المشــروع وضرورته لتحســين مصادر وخدمات 
المياه في قطاع غزة وخصوصًا المؤسســات التعليميــة الحتضانها العدد األكبر من أبناء 

المجتمع الفلسطيني، متمنيًا أن يعود هذا المشروع بالنفع للجميع .
وفي نهاية االفتتاح قام معالي الدكتور الشــرافي بتقديم دروع الشكر والتقدير للقائمين 

على إنجاح وتمويل محطة التحلية داخل الجامعة.

الرواد-غزة:
عبر معالي رئيس الجامعة . كمال العبد الشــرافي عن بالغ اعتزازه 
بطلبــة الجامعــة المتميزيــن ، مهنئــًا المتفوقيــن ، متمنيًا لهم 
مســتقباًل زاهرًا ومفعمًا بالتفوق والنجاحات المســتمرة، جاء ذلك 
خالل حفل لتكريم طلبة كلية الحاســبات وتكنولوجيا المعلومات 
المتفوقين فــي الفصل الدراســي األول للعــام الجامعي 2018-

2019 ، بحضور الســادة المستشــارين ، وأعضاء مجلس الجامعة 
، وعدد من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية .

وأشــار معاليه إلى أن الجامعة  تفخر بالمتميزين طلبًة وموظفين 
، فهي الحاضنة لجميع الكوادر والكفاءات التي ترفع اسم الجامعة 
عاليًا ، معلنًا في ذات الســياق تحدى الجامعة لجميع العقبات التي 
تواجهها معتمــدًة على ذاتها وكوادرها وإرادتها ، مؤكدًا ســعي 
الجامعة الدؤوب على توفير البيئة التعليمية وتحفيز العاملين بها 

.
مــن جهته أشــار عميد كلية الحاســبات وتكنولوجيــا المعلومات 
د. محمــد عوض اهلل أن هــذا الحفل هو األول منذ إنشــاء الكلية 
2018-2019 ، مباركًا الجهود التي بذلت خالل الفصل الدراســي 
المنصــرم، شــاكرًا إدارة الجامعة على توفيرها كافــة االحتياجات 
الالزمة لســير العمليــة التعليميــة بالكلية ، مؤكــدًا على التطور 
المســتمر للكليــة بمختبراتها وخططها الدراســية التي تشــمل 
مســاقات نظريــة وعمليــة وتتناســب واحتياجات ســوق العمل ، 
معلنًا عقد الكلية للعديد من المســابقات والنشاطات التشجيعية 
للطلبــة، والتي ســتعقد بيــن طلبة الكليــة وغيرها مــن كليات 

الجامعات الفلسطينية األخرى.
هذا وقــد تم تكريم الطلبــة المتفوقين ، والطلبــة الفائزين في 

المسابقات التي أعدتها الكلية.

جامعة األقصى تفتتح تشغيل محطة 
التحلية والتبريد في فرع خانيونس

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

كلية الحاسبات 
وتكنولوجيا المعلومات 
تكرم طلبتها المتفوقين

حرصًا على تحقيق التعاون المثمر بينهما

جامعة األقصى واالتحاد العام للمرأة 
الفلسطينية يوقعان اتفاقية تفاهم وشراكة

أخبار
بالتعاون مع الشئون الثقافية 

والعالقات العامة
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الدكتور إيهاب نصر رئيس قسم التغذية السريرية في 
جامعــة األزهر أوضح خالل حديثه »للــرواد«، أن وجبة 
اإلفطــار التي تأتي بعد قرابة 10 ســاعات من الصيام، 
مــن أهم الوجبات التي ال يمكن االســتغناء عنها؛ كون 
يات، وعملية  الجســم في هذه الحالة متعطشًــا للمغذِّ
االمتصــاص تكون بأفضل وأنســب حاالتهــا في تلك 

الفترة.
وأكــد نصر علــى ضرورة تكامــل الهــرم الغذائي على 
مائدة اإلفطار، حيث يفضل أن يتناول اإلنسان الماء فور 
اســتيقاظه من النوم، وبعدها بثلث ساعة تقريبًا يبدأ 
بتناول وجبة إفطاره، حيث يكون الجســم وقتها متأهبًا 

الستقبالها، والمعدة قادرة على استيعاب الطعام.
وتابــع: »يُفضــل أن تكــون نوعية األغذيــة المقدمة 
غيــر معقدة، فتحتــوي الوجبــة على الحبــوب الكاملة 
»كالفول«، حيث تعمل على تشغيل البنكرياس بشكل 
تدريجي، وبناًء عليه يصبح إفراز االنســولين تدريجيًا، 
مما يساعد على إبقاء الطعام فترة أطول في المعدة«، 
منوهًــا إلــى ضــرورة االبتعــاد عــن الخبــز األبيض، 
والحرص علــى توفير خبــز القمح المخلــوط بالدقيق 
األبيــض، فالمقولة تقــول »كلما كان خبــزك أبيضًا، 

كلما اقتربت من الموت أكثر«.
وأضــاف نصــر: » يجــب أن تحتوي وجبــة اإلفطار على 
ثــالث مجموعات غذائية أساســية، لتوفير مزيج صحي 
يمد الجســم بالفوائــد الصحية الكافية، حيث تشــمل 
هــذه المجموعات على العديد من األطعمة، كســلطة 
الخضــار، والبيــض، واأللبان منخفضة الدســم، وزيت 
الزيتون مع الزعتــر والليمون، وكذلك األجبان البيضاء 
منخفضة الدهون، وتناول نوع من الفاكهة بعد ســاعة 
ونصف من الوجبة الرئيســية تقريبًا«، مشــيرًا إلى أّن 
ما سبق من أطعمة هي غنية بالبروتين، والفيتامينات، 
واألمــالح المعدنيــة، والمغذيــات الدقيقــة، والمــواد 
الكربوهيدراتية، وبذلك يكون الهرم الغذائي متكامل 

ومتماثل.

منــذ المســاء أو الصبــاح عمّــا يفضّلــوا تناوله على 
الفطــور«، مبينًة أنها غالبًا ما تهتــم بتوفير البروتين 
بالوجبــة، وتكــون متنوعــة وتحتوي علــى العديد من 
األطعمــة، كالفــول والجبنة، والبيــض، والزعتر، وزيت 

الزيتون، وكذلك شرائح الخيار والبندورة.
وأضافت: »بالنســبة ألبنائي عند تناولهم وجبة إفطار 
غنيــة بالبروتين والمغذيات، يســتطيعون أن يحافظوا 
علــى نشــاطهم لحين عودتهــم من المدرســة، وفي 
األوقــات التي يصرِّون فيها علــى عدم اإلفطار، فإنهم 
غالبًا ما يرجعون وطاقتهم منتهية، ويصيبهم الكسل 

طوال اليوم«
وأشــارت إســماعيل إلى أن إدارة الروضــة التي يدرس 
فيها ابنهــا، ونظرًا ألهمية وجبة اإلفطــار، فإنها تتبع 
نظامًــا يقوم علــى تخصيص وقت نصف ســاعة قبيل 
طابــور الصبــاح، ويقومــون بتوزيع وجبــة إفطار على 
الطــالب، ليكونــوا متجهزيــن لمقاومــة يومهم بكلِّ 

نشاط وتركيز.

تنشيط القدرة العقلية
يســاندهم الرأي الطالب محمد خليل »21« عام، حيث 
أوضــح أن وجبة اإلفطار تعتبر من الوجبات األساســية 
لديه إلمــداده بالطاقة الكافيــة لمواصلة يومه، كونه 
يَخــرج إلى جامعته في وقــتٍ باكر، ويقضي قرابة الـ9 
ساعات خارج المنزل، والتي يعتبرها مدة غير هينة على 

حد قوله.
وذكــر خليل أّن من أعظم مــا يجنيه من وجبة اإلفطار، 
تحقيــق االتزان النفســي، عن طريق الشــعور بالهدوء 
وتقليــل العصبيــة، وكذلــك مقاومة التعــب واإلرهاق 
وإبقائه نشــيًطا ومليئــًا بالطاقة والحيويــة طول فترة 
الدراســة، حيــث تعمل على تنشــيط القــدرة العقلية، 
وتحســين الذاكرة؛ الفتًا إلى أّن األيام التي ال يســعفه 
الوقت فيها لتناول وجبة اإلفطار فإنه يفتقر خاللها لكل 

ما سبق ذكره.

فوائد ومخاطر جمّة
وعــن أبــرز الفوائد التــي تحققها وجبــة اإلفطار بيّن 
الدكتــور نصر أنّها تُحقق وقايــة جيدة من األمراض، 
وتعمــل على زيــادة التحصيل العلمي بشــكٍل أفضل، 
مقارنــًة مع مــن يترك الوجبة، وتســاعد علــى تنظيم 
مســتوى السكر في الدم، مما يجعل أداء الجسم أفضل 
خــالل النهــار، وكذلك النمو بشــكل ســليم ومتالئم، 
مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تناسق في الطول 
مع عمر الطفل، ووزنه بالنســبة لطوله، والوزن مقارنة 
مــع الطول أيضًا، وهذا ما تســاعد وجبــة اإلفطار على 

تحقيقه.
وذكــر نصــر: »نالحــظ أّن أكتــر فئــة تتجاهــل وجبة 
اإلفطــار، اإلناث فــي المرحلتين اإلعداديــة والثانوية، 
وذلك الســتيقاظهن من النوم متأخرًا، واالنشغال في 
تجهيــز أنفســهم، وانقضــاء الوقت، والذهــاب بعدها 
ســريعًا إلى المدرســة«، موضِّحًا أن هذا أمرٌ خطيرٌ 
وله تداعيات جســيمة، كون هــذه الفترة مرحلة بلوغ، 
وتغيُّرات هرمونية كاملة، يُتطلب فيها المحافظة على 
الــوزن من جهة، وعلى صحــة إنجابية جيدة من جهةٍ 

أخــرى، ألنهنّ أمهات المســتقبل، والعناية بهن يجب 
أن تكون مضاعفة في هذه الفترة.

وتابــع: »األبنــاء الذيــن يتجاهلــون وجبــة اإلفطــار، 
تنعــدم الطاقة لديهم، والتي يســتمدونها من المواد 
الكربوهيدراتية أو الدهنية الموجودة في الطعام، فإذا 
لم يكــن لدى الطفــل مخزون دهني كافي، ســيضطر 
الجســم تعويض ذلك مــن البروتين المختــزن، وهذا 
بــدوره سيشــكل خطــرًا على الطفــل، كونــه بحاجة 
للبروتيــن فــي أشــياء أثمن مــن ذلــك، كالوقاية من 

األمراض«.

أكثر نشاًطا وتركيزًا
في ذات الســياق أوضحت المواطنة رشــا إسماعيل، أّن 
وجبة اإلفطار تعتبر أهم وجبة في اليوم؛ ألنها تســاعد 
على مد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم، مؤكدًة 
حرصها علــى التبكير في تحضيرها، قبل ذهاب أبنائها 

إلى المدرسة.
وقالــت إســماعيل: »كنــت أالحظ عــدم رغبــة أبنائي 
في تنــاول وجبة اإلفطار، قبل ذهابهم إلى المدرســة، 
فأصبحت أشــجعهم على تناولها عن طريق ســؤالهم 

ُقل لي ما هو فطورك.. َأقل لك مدى نشاطك 
�لرو�د / لوؤي كمال �أبو �سلُّوت

�إىل  �لإن�سان  فيها  يحتاج  �لتي  �لفرت�ت  �أهم  من  �ل�سباحّية  �لفرتة  تعترب 
�سهولة  بكل  �أعبائه  ل  مُّ وتحَ يومه،  مو��سلة  على  لتعينه  �لكافية؛  �لطاقة 
وي�سر، وما كان ل�سيٍء �أن ُيك�سب �جل�سم هذه �لطاقة غري وجبة �لإفطار، �لتي 
تعترب مبثابة �لكنز �لكبري �لتي متنح �لإن�سان فر�سة ذهبية لبدء يومه ب�سكٍل 

�سحي ون�سيط.
�لعديد؛  يتجاهلها  قد  و�لتي  �ليوم،  يف  �لأوىل  �لوجبة  هي  �لإفطار  فوجبة 
و�أن�سطتهم،  لأعمالهم  و�لنطالق  متاأخر،  وقٍت  يف  �لنوم  من  ل�ستيقاظهم 
تاركني خلفهم هذه �لقيمة �لغذ�ئية، فما هي فو�ئد وجبة �لإفطار؟ وما �أبرز 
مكوناتها؟ و�أف�سل توقيت لتناولها؟ وما �لنتائج �ل�سلبية �ملرتتبة على �إهمالها؟

الرواد-إيناس دحالن:
هنأ معالي رئيس الجامعة د. كمال العبد الشــرافي 
المــرأة الفلســطينية بمناســبة يومهــا العالمــي 
الموافــق الثامن من آذار مــن كل عام، مثمنًا دور 
المــرأة الريادي في كافة مجــاالت و مناحي الحياة، 
مؤكــدًا أن رئيس دولة فلســطين محمود عباس 
ســائرٌ على درب الشــهيد القائد ياسر عرفات في 
مواصلة النضال، ونصرة المرأة الفلســطينية التي 
كان منهــا الشــهيدة واألســيرة، واألم الصامــدة 
والزوجــة الداعمــة واالبنــة المناضلــة، فالمــرأة 
الفلســطينية على حــد قوله هي شــريكة النضال 
والثــورة فبدونهــا ال تكتمل اللوحة الفلســطينية 
الوطنية وبدونها لــن يكتب النصر أبدًا، جاء ذلك 
خالل افتتاح معاليه لجدارية  » المرأة وطن وقضية 
»، التــي  نفذتهــا كلية الفنون الجميلــة بالجامعة 
ضمــن فعاليــات الثامن مــن آذار بإشــراف عمادة 
التعليم المستمر وخدمة المجتمع، و بالشراكة مع 
االتحــاد العام للمرأة ، بحضــور عضو مجلس أمناء 
الجامعة أ. غازي الصوراني، والسادة أعضاء مجلس 
الجامعــة ، ورئيس االتحــاد العام للمــرأة د. آمال 

أن الجامعــة ال تتوانى عن خدمة ونصــرة المرأة، 
وهــي الداعم الدائــم لنجاحاتهــا وابداعاتها، وأن 
الجامعــة تبــذل قصــارى جهدها لخدمــة الطالبة 
ليكونــوا قــادة المســتقبل ، متســلحين بالعلــم 
واإلرادة ، شــاكرًا الفنانين الذين قاموا بإنجاز تلك 
الجداريــة. مــن ناحيتهــا وجهت د. حمد شــكرها 
لجامعــة األقصــى الرائــدة فــي جميــع المجاالت، 
والداعمــة للمــرأة الفلســطينية التي هــي عنوان 
العطــاء والتحدي والوفــاء ، مبرقــًة تحياتها لدماء 
الشــهداء الذين عزفوا ســمفونية الحب والعطاء، 
ورســموا بدمائهم لوحة التحدي واإلباء، ولألسرى 
واألســيرات الذين كانوا وما زالــوا عنوان الصمود 

واإلرادة لهذا الشعب الشامخ.
وأشــادت د. حمد أن هــذه الخطوة تمثِّــل احتفاًء 
باإلبداع والتميز للوحةٍ رســمتها أنامل فلسطينية 
س مرآًة للواقع الذي  من أبناء جامعة األقصى، لتعكِّ
نعيشــه من تحدياتٍ وصعوبات، مشيرًة إلى الرمز 
الحقيقــي الذي ســعت اللوحة من خاللــه لتأصيل 
الهويــة االجتماعية والثقافية في ســبيل الحصول 

على األمن واألمان واالستقرار الفلسطيني.

حمــد، وعضو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين د. مريم أبو دقة،  وعدد من القوى 

الوطنية واإلسالمية.

وأكد معاليــه أن جامعة األقصى تولى جل اهتمامها 
للمــرأة ، حيث تبلغ نســبة طالبات الجامعة ما يقارب 
%70 من العــدد اإلجمالي للطلبة، وهذا دليٌل واضح 

جامعة األقصى تفتتح جدارية “ المرأة وطن وقضية “
 ضمن فعاليات الثامن من آذار ،،،



5تقارير صحيفة أسبوعية جامعية تصدر
 شهريًا مؤقتًا عن جامعة األقصى

العدد
األحــد 24-3-2019م 49

وأثناء ســؤال »الــرواد« لــوالء عماد المتحدثة باســم 
الفريق عن تبنيهم الفكرة قالت عماد:  » أنهم نشــروا 
في موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك« للرياديين 
الختيــار فكرة مشــروع صغير يمكن أن يحقــق نجاحًا 
واســعًا، فجاءت فكرة العالج المائي من دراستنا إحدى 
المســاقات الجامعية، خاصة أنها ال توجد في غزة ولما 
لهــا أهمية كبير في العالج من عــدّة أمراض ، فكونّا 
فريق من سبعة أشخاص  ليكون العالج األول من نوعه 

في فلسطين«.
وأوضحــت عمــاد أن العــالج المائي من أنــواع العالج 
الطبيعــي، وفكرتــه منتشــرة عالميــا، لكنها ليســت 
موجــودة في غــزه ، لهــذا ال يعرف الكثيــر من الناس 

معنى العالج تحت الماء .
بينــت عمــاد، أنه كغيــره من الطــرق العالجيــة التي 
يستخدمها األطباء في جميع األمراض، لكن الماء يوجد 
به خصائص فيزيائية بديلة عن اســتخدام الكورسات 

واألدوية لعالج مرض هشاشة العظام والروماتيزم. 

برنامج تأهيل 
أما عن الصعوبات التي واجهتهم ،أشــارت إلى أن شح 
اإلمكانيات وعدم توفر المكان المناســب للعالج كانت 
إحــدى المعيقات ، وعدم تداول فكــرة العالج من تلك 

األمراض ألنها لم تكن معروفة بين الناس .
ولفتت عمــاد إلى أنه تــم عقد عدّة نــدوات لعمليات 
اإلقنــاع في أكثر من مكان لتوضيح مزايا العالج المائي 

للمريض وأهميته في تسريع الشفاء .

ونوهت إلى أنه يســاعد على الشفاء خالل فترة محددة 
ال تتجاوز األشهر من خالل برنامج تأهيلي يقلل مخاطر 
اإلصابــة أو تجنــب تكرارهــا وأنــه غير محصــور على 
خشــونة المفاصل أو هشاشــة العظــام والعضالت بل 

تعدد ليعالج الكثير من األمراض.

االلتزام بالعالج
مــن جهة أخــرى، قالــت ريهــام مَيّــط المتخصصة 
بالعالج الطبيعــي: »إن العالج المائي أحد انواع العالج 
الطبيعي التي يتم اســتخدامها في الوقت الحاضر عن 
طريــق بعض مجموعــات مختصــة إما بالــوكاالت أو 

المستشفيات الخاصة ».
وأكدت على مدى الفائدة من اســتخدام العالج المائي 
خاصة لكبار الســن الذين يعانون من هشاشة العظام 

أو روماتيــزم إضافة إلى األمــراض التي قد يعاني منها 
الشباب كأمراض المفاصل من تآكلها أو وجود التهابات 
او احتكاكات فيها ، ووجود تشوهات في العمود الفقري 
أو عند وجود شــلل دماغي وخشــونة الركب أو جلطات 

كما الحال في الضعف الشديد في العضالت.
وأبــدت مَيّط مدى إعجابهــا بتلك الطريقــة للعالج, 
مؤكــدة على ضــرورة التزام المريض بالعــالج لتأكيد 

فعاليته وتسريع الشفاء.
وتابعــت مَيّــط : »ال أنصح األشــخاص الذين لديهم 
تخوفــات من الســباحة أن يلجئــوا لهــذه الطريقة أو 
األشخاص الذين يعانون من وجود صرع أو مضاعفات 
أخرى كالحساســية مــن الكلور وغيرها«، مشــيرًة إلى 
ضرورة البدء بتمارين معينة يقوم بها المريض لتجنب 

أي مخاطر أو مضاعفات أخرى.

“                                ” .. عالج لمرض هشاشة العظام بغزة
�لرو�د/ لبنى �أبو عا�سي _ رنا نعيم

�لطبيعي  �لعالج  تتطلب  �لتي  لالأمر��ض  متكاماًل  عالجًا  �ملائي  �لعالج  �أ�سبح 
من  فكثري  و�ل�سرتخاء،  و�ل�سد    �لع�سلي  �لأمل  تخفيف  يف  �أهمية  من  له  ملا 

�حلالت تتطلب �لعالج بهذه �لطريقة لكنها غري موجودة يف غزة.

كانت بد�ية م�سروع »Water magic« من �جلامعة �ل�سالمية حني �نطلقت 
من  �لطريقة  تلك  لن�سر  فريق  مكونني  �لزمالء  من  وجمموعة  عماد  ولء 
، ليكون  �أقل �لإمكانيات �ملتو�فرة يف كل �لقطاع بال منازع  �لعالج با�ستخد�م 

�لعالج �لأول من نوعه يف غزة .

حالة مرضية
بدورة قــال المواطن محمــود حســنين: »كنت أعاني 
من مــرض التصلب اللويحي المتعدد )ms ( وفي فترة 
مهاجمــة المرض أثَّر على قدرتي على المشــي باتزان 
وفقدت اإلحســاس والشــعور، وتعالجــت بالكيماويات 
)العــالج التقليــدي( لكنــه لــم يســاعد علــى انحصار 

المرض«.
تابع حسنين: »لجأت لممارسة تمارين العالج الطبيعي، 
لكنّني لم أتحســن بالشــكل المطلوب ، فتم تحويلي 
لمماســة العالج تحت الماء ، دامت مدّة العالج حوالي 
3 أشــهر ، أصبحت بعدها أكثر اعتمادا على نفسي في 
المشــي« مبينًا أنه لــم يتوقع هذه النتائــج التي القى 

إثرها تحسن ملحوظ.
وفــي نفس الســياق بين المواطن عبد اهلل حســنين ، 
أنه عند إصابته بطلق ناري في الرأس ســبب له ضعف 
شــديد باألطراف العلوية والســفلية وعضالت الظهر ، 
فكان وضعه أشــبه ما يكون بشلل رباعي، فقد القدرة 
على المشــي, مشــيرًا أنه بعد التزامه بمــدّة بالعالج 

المحددة له تحسنت حالته بنسبة 60%.
وقــال حســنين: »في بدايــة األمر كنت أرهــب النزول 
فــي المــاء ألن وضعــي الصحــي ال يســمح، لكــن مع 
متابعــة األطباء حالتي وتدريبي علــى التمارين الالزمة 
مــن تمارين اإلحمــاء, ســاعدتني علــى التخلص من 

المخاوف«.

في هذا التقرير تحاور "الرواد" المختصين والمهتمين 
بهذا األمر لإلجابة عن هذه التســاؤالت التي تدور في 
ذهــن الكثير ، فكان جــواب الصحفي محمد الجمل في 
صحيفــة األيام الذي قال :" مــن الصعب إطالق أحكام 
عامــة بالســلب أو اإليجــاب على هذه الــورش، فمنها 
الجيد و يخدم اإلعالم وقضاياه ومنها المستهلك الذي 

ينظم من أجل إرضاء ممول أو تنفيذ مشروع".
وأبــدى الجمل امتعاضه الشــديد تجــاه التكاليف التي 
تدفــع من أجل هذه الورش التي يــرى أنها مبالغ فيها 
بشــكل غير مبرر، مشــيرا إلى إمكانية االســتفادة من 
هــذه األموال في أمور أفضــل كتوفير فرص تدريب أو 

عمل مؤقتة للخريجين.
وأكــد الجمل علــى أن التوصيات التــي تخرج بها هذه 
الــورش معظمهــا ال يتــم العمــل بهــا وأن مــا يدور 
داخــل الورش ال يغادر القاعة بــل يبقى حبيس األدراج 
،مرجعا  عدم تطبيق هذه النتائج بســبب مجموعة من 
المســببات أهمها ضعف الجسم اإلعالمي ،وعدم قدرة 
اإلعالميين على فرض رؤيتهم ،باإلضافة إلى االنقسام 

وأثره على اإلعالم.
وأوضح  الجمل أن تطبيــق نتائج هذه الورش يتم من 
خالل االلتفاف حول نقابة منتخبة وموحدة   مضيفا أن 

ورشات العمل اإلعالمية.. هل تجني ثمارها أم تجف وتسقط بإهمال؟

الرواد/ آمنة سعيد حسونة

األقالم الحرة في المؤسسات اإلعالمية هي مصدر قوة 
يمكن اســتخدامها في خدمة القضايا العادلة وتطبيق 

النتائج . 
تكاليف غير مناسبة

وافقــه الرأي مدير إذاعة اإلســراء الصحفــي محمد أبو 
ســالمة قائــال :"إن ورش العمل مهمة جــدا في تبادل 
وطرح اآلراء واألفكار ومناقشــتها " ،الفتًا إلى أن ما يتم 
دفعه من تكاليــف باهظة تجاه هذه الورش يعتبر أمرا 
غير مناسب ويُذهب رونق الورشة والموضوع المناقش 

، ويمكن االستفادة منها في مشاريع تخدم المجتمع.
وأشار ســالمة إلى أن هذه الورش تقام من أجل سجل 
اإلنجازات الخاصة بالمؤسســة القائمة ،لذا ما تخرج به 
مــن توصيات ونتائج هو حبــر على ورق فقط  ، مقترحًا 
أن التوصيــات التي يتــم الحديث عنهــا داخل الورش 
يمكــن تطبيقها من خالل عرضهــا على أصحاب القرار 
واالهتمــام بها بشــكل دائم ، مشــيرا إلى اســتخدام 
وســائل اإلعــالم فهــي تشــكل وســائل ضغــط على 

المسؤولين .
وبين ســالمة أن هذه النتائج ال يتم األخذ بها من قبل 
المســؤولين وإنما يتم إعطاء إبــر تخدير وذلك بالوعد 

بتحقيقها بسبب عدم وجود ضغط على أصحاب القرار.

معلومات مستفادة
وعندما اتجهــت الرواد  إلى المدربين لســبر أغوارهم 
في هذا الموضوع ،أكــد الصحفي والمدرب تامر دلول 
على أن ورشات العمل المنعقدة تتم في شتي المجاالت 
وذلك بنــاًء علــى الخدمات التــي تقدمها المؤسســة 

وتكون مناسبة لطبيعة عملها .
ونوّه دلول إلى أن أهم المواضيع التي يتم تداولها في 
ورشــات العمل تتعلق بحقوق اإلنسان وكيفية التعامل 
مع المشــاكل التي تطرأ بشــكل مفاجــئ مثل الحروب 
وغيرها مــن المواضيع التي تهم المجتمــع ، الفتًا إلى 
وجود إقبال كبير علــى هذه الورش من قبل الخريجين 
وطلبــة الجامعــات؛ وذلــك للحصــول علــى معلومات 
يســتفيد منها الشــخص ،والحصول علــى فرص عمل 

مناسبة .
وأضــاف :"هذه الــورش تخرج بنقــاط وتوصيات حول 
موضوع الورشــة وتتجه مباشــرة للجهة المنفذة ليتم 
أخذها بعين االعتبار ،مشيرا إلى أن نحو 50% من هذه 

التوصيات ال يتم تطبيقها.
وبيــن دلول أن هذه الورش تكــون بتمويل أجنبي في 

مل تكن ور�سات �لعمل �لإعالمية بهذ� �لكم �لذي نر�ه يف فرت�ت �سابقة ،على غر�ر 
ما ن�ساهده �ليوم من كرثة لهذه �لور�سات باإقامتها بقاعات و�أماكن كبرية بتكاليف 
مرتفعة وبح�سور و��سع من مدربني و�إعالميني ،ملناق�سة ق�سايا م�ستجدة وحديثة 

على �ل�ساحة �لإعالمية، ولكن هل ما تت�سمنه وتتويه هذه �لور�سات ي�ستحق تلك 
�لتكاليف و�ملبالغ �لتي تدفع ؟ وهل يتم تطبيق ما تخرج به هذه �لور�سات من نتائج 

وتو�سيات ،�أم تبقي حبي�سة �لأور�ق تعاين رطوبة �لأدر�ج �ملحتفظة بها ؟ 

معظم األحيان لذا هي المتحكم في التكاليف ".

تعزيز القدرات
من جهته ،أشــار مدير العالقات العامــة والتدريب في 
وزارة اإلعالم الدكتور  مؤمن عبد الواحد إلى أن الوزارة 
تحرص على عقد ورشــات العمل بشــكل دوري لتعزيز 
قــدرات الشــباب والخريجين ، ومناقشــة المواضيع مع 

كافة الكوادر الوطنية والكفاءات بكافة توجهاتها .
وتابــع عبــد الواحــد :"هــذه الــورش تضــم الــورش 
الشــبابية بكافة عناوينها باإلضافــة إلى ورش متابعة 
القضايا الوطنية والمســتجدات في الســاحة السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،و مــا يتــم الخــروج بــه 
مــن توصيــات يُســتفاد منها قــدر اإلمــكان "، مبينًا 
أو  الفلســطيني  بالواقــع  المرتبطــة  المخرجــات  أن 
بالمؤسســات الحكوميــة تحتاج إلى قــرار حكومي لذا 

يصعب تطبيقها.
وأشــار عبد الواحد أن ورشــات العمل يتــم عقدها عند 
الضرورة ولكن تقريبا يكون هناك ورشــة عمل كل 60 
يوما ،خاتمًا حديثه بالتطرق  القتراحه الذي رأى فيه أن 
يكون هنــاك تعزيز لمكانة العالقــات العامة في اتخاذ 
القرارات والتخطيط االســتراتيجي ، باإلضافة إلى دعم 

هذه الورش بالمختصين وتجنيبها غير المختصين .

Water magic
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ســيارات أجرة، ثم سائقا لســيارة أجرة )على 
الخط(، وفي كل مرة كان يحصل على مقابل 

مادي ضعيف جدًا.
 ولفت إلــى أن أمنيته الوحيــدة واآلالف من 
الشــباب الخريجين في هذه الحياة هي فقط 
أن يعملوا بتخصصاتهم التي عانوا من أجل 

حصد ثمارها لكن بدون جدوى.

عشرون شيكاًل فقط
أما الشاب خميس رزق )26عامًا( خريج إدارة 
أعمــال فال يــكاد يجثــو على ركبتيــه نتيجة 
العمل في البناء والطوبار جراء الكد وراء لقمة 
العيش الذي بحث فيها بالوظائف الحكومية 

والخاصة لكن محاوالته باءت بالفشل.
قال بنبــرة حــزن تزاحمت فيهــا الكلمات:« 

في الحصــول على الفرصــة المرجوّة، عمل 
كعامل بناء في إحدى شركات المقاوالت.

وتابــع: »على الرغم عدد الســاعات الطويلة 
في رفع أحجار البناء واإلســمنت والطاقة التي 
أبذلها يوميًا من الســاعة الســابعة صباحًا 
وحتــى الثالثة عصرًا، فإنني ال أحصل ســوى 
على عشــرين شــيكاًل فقط في اليوم، وهذا 
يعنــي أن دخلــي ال يكفي لدفع قيمــة إيجار 
المنــزل الــذي أعيش فيــه أو لتوفيــر أدنى 

احتياجات أسرتي«.
وناشــد المســئولين بضرورة الوقــوف عند 
معانــاة الشــباب الخريجيــن واالطــالع على 
أحوالهــم وأوضاعهم النفســية واالجتماعية 
داعيًا إياهم بفتح أفاق ومشــاريع تســتوعب 

خاللها أكبر قدر ممكن منهم.

عندما تخرجــت قدمت شــهاداتي إلى أغلب 
المؤسســات المتعلقة بتخصصي، »سنتصل 
بك« كانت هذه الجملة التي أسمعها منهم، 
كل سنة هناك آالف الخريجين يريدون العمل 

والعيش والزواج لكن.. ال جدوى«.
وأضــاف رزق:« كلفتنــي الجامعة مــن العمر 
خمس ســنوات، وما يقرب على خمســة آالف 
دينار، بالكاد اســتطعت إنهاءهــا لكن األلم 
والتكاليــف والتعب ازداد عندمــا صدمت أن 
أغلب الخريجين إمــا عاطلين عن العمل وإما 

في مهنة لم يكن يحلم فيها«.
وأشــار إلــى أنــه ســعى كثيــرًا للعمــل في 
تخصصــه، حتى أنه لجأ لرفع معدله الجامعي 
كي يلبي شــروط الوظائــف التي تعلن عنها 
المؤسســات الكبرى في غزة، وبعد أن فشل 

الشــاب محمــود عثمــان )29عامًا(، ســابق 
الزمــن من أجــل االنتهاء من دراســة اللغة 
العربيــة، ليكمــل مســيرته التعليميــة في 
الحصــول علــى درجــة الماجســتير ليثبــت 

مكانته.
يقــول عثمان:« أنهيــت دراســتي الجامعية 
بمعــدل جيــد جــدًا، وفــي بداية مشــواري 
التعليمــي كنــت متفائل أن أنهــي جامعتي 
وألتحق باألعمال الوظيفية الســتثمار علمي 
بما ينفــع المجتمــع، فبعد تخرجــي طرقتُ 
كل الســبل، فلم أترك مدرسة أو مؤسسة أو 
جمعية إال وطرقت بابها، عسى أن أجد فرصة 

عمل مناسبة، لكني صدمت بالواقع!«.
وأشــار إلى أنه بعد عناء الدراســة األكاديمي 
وتكاليفهــا الماديــة اصطــدم فــي حائــط 
البطالــة الــذي عانــى منــه الويــالت، ليجد 
أن الســبيل الوحيــد لمواجهة تلــك الكارثة 
المادية واالجتماعية هو أن يحول شــهادته 
إلى البحث عن عمل أخر ال يُناســب تعليمه، 
وهنــا وجد نفس مرغمًا على العمل كســائق 
أجــرة.  وتابــع:« يضطــر الخريجــون للعمل 
في وظائــف ال تتوافق مع دراســتهم وال مع 
رغباتهم بسبب حالة اإلحباط التي تواجههم 
ووصولهــم لقناعــة بأن فــرص العمل التي 

تناسب خبراتهم وقدراتهم غير موجودة«
وأوضح أنه اســتفاد مرة واحدة من مشــروع 
التشــغيل المؤقت للخريجيــن العاطلين عن 
العمــل بغزة، وعمــل في مجاله لمدة ســت 
شــهور، ومــن ثــم عمل ســائًقا فــي مكتب 

دائرة مفرغة
هــذه الدائــرة المفرغــة التي يعيــش فيها 
خريجو القطــاع، لم يخرج منهــا »رائد جبر« 
)33 عامًا(، فهو حاصل على درجة الماجستير 
في التربية اإلســالمية، لكنه يعمل في محل 

لبيع مستحضرات التجميل.
قال: »رغم طموحــي، وكل محاوالتي للبحث 
عــن عمــل، إال أن النهايــة كانــت بائــع في 
محــل، فقــد واجهت نفس المصيــر المظلم 
الذي يعانيه شــباب غزة، دون أن تشــفع لي 
درجاتي العالية في شــهادتي البكالوريوس 
والماجســتير«. وأشــار إلى أن الحاجة الملحة 
قد تدفع بعض الخريجين للقبول بأي فرصة 
عمل يحصلــون عليها، دون االهتمام بما إذا 
كانــت في مجال تخصصــه 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 
20 عامًا من عمره في الدراسة وفي النهاية 
تكــون المكافــأة التي يحصــل عليها فرصة 
عمل ال تناسب طموحه وال أماله وال توفر له 

دخاًل يمنحه حياة كريمة!«
ونــوه أنــه ال بــد مــن وجــود إســتراتيجية 
تحفظ كرامة المتعلميــن، ال إهانتهم وعلى 
الخريجيــن أن يتحركــوا في إطــار المطالبة 
بحقوقهــم المســلوبة وعلــى المســئولين 
االســتجابة قبل فوات األوان وقبل أن يتحول 

الشاب الخريج إلى ما ال تحمد عقباه.

المؤهل العلمي ضيف في شهادات الخريجين
�لرو�د_ �سيماء زياد �جلز�ر

�إن و�قع �ل�سباب �خلريجني و�ملتعلمني بقطاع غزة، بات يندى له �جلبني نتيجة 
�خلريجني،  �سهاد�ت  يف  �سيف  �إىل  �لعلمي  �ملوؤهل  ليتحول  �لعمل،  فر�ض  قلة 
ليعمل يف جمالت مل يكن يتوقعها �لبتة، فهذ� د�ر�ض للطب، تول �إىل »بائع 
ترم�ض«، وذ�ك د�ر�ض لغة عربية يعمل بائع »�سائق �أجرة« �أما د�ر�ض �لإد�رة 

و�قع  �أنه  ما  بقدر  نرث  ق�سيدة  لي�ست  »�لطوبار«.!!  ملهنة  فتحول  و�لأعمال 
ويخرج  منزله،  حائط  على  �جلامعية  �سهاد�ته  يعّلق  �خلريج  �أ�سبح  موؤمل. 
�حلياة  متطلبات  �أدنى  له  توفر  فر�سة  باأي  قبوله  معلًنا  �لعمل،  �سوق  نحو 
وتغنيه ذّل �ل�سوؤ�ل، غري ملتفتني لتدين �لدخل �أو لنظرة �ملجتمع للمهن �لتي 

يخرطون فيها.

الرواد / وفاء نوفل _ سمر بدوان
»الزوج الســلبي« تلك نوعية من األزواج انتشرت في هذه 
اآلونة يعرف حقوقه جيدا وال يعرف واجباته، فيترك صغاره 
وزوجته ال يعبأ بهم، إما النشــغاله بهواياته ولذاته، وإما 
بظنه أنه ينشــغل بأعمال يعــود نفعها المــادي عليهم، 
ويظن أنه لكونه قد هيأ لهم ســكنًا واسعًا ومركبًا طيبًا 

وطعامًا هانًئا فقد أدى مسؤوليته.
نســرين طه ســيدة متزوجة ،وتبلغ من العمــر ٢٧ عامًا، 
وخــالل حديثنــا معهــا قالت:« يجــب أن أعــرف إن كانت 
ســلبيته جزءًا من شخصيته أم ال«، موضحة إن كانت جزء 
من شــخصيته وال يمكن التعامل أو التعايش معها و وقع 
ظلم كبير علــى الزوجة وإهانتها وهضــم حقوقها خاصة 
بعد محاولتها في تغيير أفكاره الســلبية إلى أفكار إيجابية 
فهنــا تطلب المرأة الطــالق صيانة لكرامتهــا وحقوقها.  
وتابعــت طــه »أما إذا كانت ســلبيته نتيجــة ظرف معين 
أو ضغوطــات وتغيرات معينة فهنا يجــب أن تتفهم تلك 
الظــروف وعليهــا  الصبر واالحتســاب ومحاولــة التعديل 
في ســلوكه وأفكاره وعدم التســرع بطلــب الطالق ألنها 

ستكون الخاسرة«. 
وفي نفس الســياق قالت أمل حمدان : »  أرفض شخصية 
الرجل الســلبي تماما وأفضل الطالق على الحياة مع رجل 
سيئ »، الفتًة إلى أنه ال شيء يجبر المرأة على تحمل هذه 

النوعية من الرجال . 

عدم االحساس بالمسؤولية
أكد د.درداح  الشاعر أســتاذ علم النفس بجامعة األقصى  
أن الزواج شــراكة بين الرجل والمرأة، من حيث  التضحية 
،وتقاســم األعبــاء وتحمل المســؤولية وشــراكة في كل 

هــي الخليــة  الجذعية األولــى في المجتمــع التي تغرس 
المفاهيــم والقيم والمبادئ  واألدوار التي يجب أن يتقنها 

اإلنسان في حياته.

لحظات سيكولوجية
قال د.الشــاعر: أن هــذا الــزوج ال بد من تعديــل أفكاره 
الســلبية إلى أفكار إيجابيــة, موصيًا الزوجــة أن تقتنص 
اللحظــات الســعيدة  )اللحظــات الســيكولوجية( ، فهذه 
اللحظة ال يدرك حلولها إال األذكياء اجتماعيا،  لكي توصل 
إليه رسالة بأن الحياة شــراكة ومسؤولية وتضحية  و أنه 
ال يجوز أن يكون منعزاًل بعيدًا عن حركة الحياة  واالســرة 

ألنه سينتهي الي عدم  .
ودعا د.الشــاعر إلى إيجاد  شــخصية مركزيــة قريبة من 
الناحيــة النفســية لهذا الرجل فإن فشــلت الزوجة يفضل 
إدخال أحد األقارب القادرين على توصيل الرسالة لزوجها.

وطالب الشــاعر 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
ومــن جهته نصــح الداعية مهــدي أبو شــاويش الرجال 
بشــكٍل عام على التحلي بأخالق الدين والســنة النبوية ، 
ذاكرًا خالل حديثه قول النبي – صلى اهلل عليه وســلم – » 

رفقًا بالقوارير«. 
ودعا أبو شــاويش الرجل الذي يفقد سيطرته في التعامل 
أو الخالي من المسؤولية بالجلوس مع نفسه ومحاسبتها  
ألن الرجــل هو عمــود البيت ، وأســاس الحيــاة الزوجية 

الناجحة .

تفاصيــل الحياة. وأضاف:« أننــا نفاجئ في بعض األحيان 
بأزواج سلبيين حيث يفتقرون إلى اإلحساس بالمسؤولية 
اتجاه زوجاتهم وأبنائهم« ، الفتًا إلى أنه قابل العديد من 

األزواج السلبيين .
وبيَّن د.الشــاعر أن الزوج الســلبي ال يتعامل مع الواقع ، 
وإنمــا يتعامل مع خيــال وبالتالي يتهرب من مســؤوليته 
حيــث نراه منســحبا من الحيــاة االجتماعية ليــس له أي 
تواصل أو تفاعل مع المجتمع أو مع عائلته, مضيفًا: »بدال 
مــن أن يكون هــذا الزوج عامال من عوامــل كفالة الحياة 
الســهلة للزوجــة واعفافها نجده متخليا عن مســؤولياته 

ووظائفه االساسية«.
وتابع د.الشــاعر معددا صفات الزوج الســلبي ســلوكياته 
حيث يشعر بالضيق والتوتر والتأزم النفسي, مبينًا انه في 

بعض االحيان يدعي المرض واالعياء باقل مجهود.
وذكر الشــاعر 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
وأشــار د.الشــاعر إلى أن هذه الشــخصية تُكونها اصول 
ثقافيــة وتربوية بالمقــام األول ألن هــذه األصول يبنى 
عليهــا نظرة الرجــل للمرأة موضحًا أن األســرة لم تُعود 
الطفل منذ صغره على اإلحســاس بالمسؤولية والشراكة 
االجتماعيــة ولم تحدد له وظائــف وأدوار محددة بالحياة 
حيث تركته بــدون أي توضيح تربــوي وأخالقي وبالتالي 

يجتهد بطريقته الخاصة في هذه الممارسات السلبية.
ونوّه الشــاعر إلى أن  المجتمع والمؤسســات االجتماعية 
والدينيــة والثقافيــة  هــي إحــدى وكاالت التنشــئة التي 
تســهم في تشكيل شخصية اإلنســان، مؤكدًا أن األسرة 

الزوج السلبي وصفة لهدم الحياة الزوجية



7تقرير صحيفة أسبوعية جامعية تصدر
 شهريًا مؤقتًا عن جامعة األقصى

العدد
49 

الفتًة إلى أنها تشــعر دائما بالقلق بالتفكير 
بطفلها طوال فترة عملها.

في ذات الســياق، أوضحــت الصحفية إيمان 
نضال أنهــا تضع طفلها عنــد مربية أطفال 
في منــزل، مؤكدة أن هــذه المربية نظيفة 
أن تتحمــل مســؤولية كبيــرة  وبإمكانهــا 
باالعتناء في األطفــال، وتهتم بجانب العلم 
والمعرفــة والثقافــة لديهــم، إضافــة إلــى 

األنشطة التي تقوم بها.
وبينت أنها تضطر أحيانًا الذهاب للعمل في 
أوقات من الليل وتقوم بإرســال طفلها عند 

المربية دون قلق ألنها تثق بها.

يؤثر إيجابيا على نفســية الطفل، كذلك وجود 
الممرضات لالهتمام بصحة األطفال الجسدية 
وحمايتهــم مــن األمــراض وانتقــال العدوى 
بينهــم، الســميا أن دور األم فــي المنزل من 
اهتمــام ورعاية يعد مكمال لــدور الحضانة في 

تنمية الطفل بشكل سليم".
ولفتت إلى أن االختيار الصحيح للحضانة وثقافة 
األم في التربية، وكذلك التكامل بين دور األم 
في المنــزل ودور الحضانة يدعــم نمو الطفل 
إيجابيا فــي جميع النواحي الشــخصية،ويدعم 
استقاللية الطفل واعتماده على نفسه في كثير 
من األمور الحياتية ، منوهة إلى أن المشــكلة 

عن علم وتجربة
بدورها، أكدت رئيســة قســم علم النفس في 
جامعة األقصى د. عايــدة صالح على أن اختيار 
الحضانة من أهــم الخطوات التــي تحتاج إلى 
حــذر من قبل األمهــات، معتبــرة أن الحضانة 
المؤهلة الســتقبال واحتضان األطفال بشــكل 
ممتــاز مــن ناحية التعليــم واالهتمــام تعمل 
على تنمية الطفل تنمية ســليمة من النواحي 

العقلية والجسدية والنفسية.
بالخادمــات  الحضانــة  تجهيــز  إن  وقالــت:" 
المؤهــالت علميا وعمليــا للتعامل مع األطفال 

الســيدة منى معين وهــي موظفة في وزارة 
الصحــة ذكرت أنهــا خاضت تجربــة متعبة 
أثناء تركها طفلها األول في حضانة للرعاية، 
مشــيرة إلى أن طفلها أصيب بعدوى الحمى 
مما جعلها تأخذ إجازة مدة أسبوعين قضتها 
في المشــفى مــع طفلها، ثم قــررت بعدها 
وضع طفلها عند أهلها الذين يســكنون في 
منطقة بعيــدة عن منزلها، وتحمل مشــقة 
المواصــالت علــى أن ال تخــوض مثل هذه 

التجربة مرة أخرى.
ومــن جهة أخــرى، أكــدت المعلمــة نجوى 
صالح بأنها ال تجد أي مشــكلة بترك طفلها 
فــي حضانــة مجهــزة الحتضــان األطفــال 
بطريقة جيدة السيما أنها تباشر االطمئنان 

عليه بين حين وأخر.
وأوضحت أنها تشــدد على مشرفة الحضانة 
باالنتبــاه 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
أمــا المعلمــة تهاني عيد بينــت أنها تعاني 
مــن القلق وعــدم االنتظام فــي العمل منذ 
أن وضعــت طفلها في الحضانة، رغم أنه لم 
يصب بأي مكروه جســدي منذ ذلك الوقت، 

ال تكمــن فــي الوقت الذي يقضيــه الطفل مع 
األم بل في كيفية قضاء هذا الوقت واستغالله 

لصالح الطفل وكيفية التعامل معه.
وأشــارت صالح إلى أن مــكان الحضانة ومدى 
قربها مــن عمل األم مهم جدا في إبعاد القلق 
والخــوف عــن األم أثناء عملها نظــرا إلمكانية 

مباشرة االطمئنان على طفلها من حين ألخر.

عملية تواصل
"حضانــة الطفــل الســعيد التابعة لمؤسســة 
الطفولة المبكرة الفلسطينية تستقبل األطفال 
مــن عمر شــهرين حتى أربع ســنوات ونصف، 
مؤهلة ماديا وبشريا للتعامل مع األطفال أثناء 
تواجدهم" ،كما قالت المشرفة سامية الخطيب 
التي تعمل في الحضانة منذ خمســة عشر عامًا 
والحاصلة على شهادات خبرة تؤهلها للتعامل 
مع األطفال ورعايتهم من نواحي طبية وتنمية 

عقلية وجسدية.
وأكــدت الخطيــب بأن المــدة التــي يقضيها 
األطفال في الحضانة ال تقل عن ســت ساعات 
يوميــا، تتخللها عمليــة التواصل المســتمرة 

لألمهات .
وبينــت أن األمهــات يباشــرن االطمئنان على 
أطفالهــن  مــن وقــت آلخــر، الفتــة إلــى أن 
الحضانة تهتم باألطفال اهتمامًا كبيرًا وتقدم 

له الرعاية الكاملة.

حضانات األطفال كفارة ذنب األمهات العامالت
�لرو�د/ وفاء نوفل – �ألء نا�سر

جتاه  كاأم  دورها  يف  و�لتق�سري  بالذنب  �لعاملة  �لأم  ت�سعر  ما  غالبا 
طفلها ب�سبب تركها له يف �حل�سانة لوقت طويل ن�سبيا ي�سل �إىل �ست 
بطفلها  من�سغلة  لكونها  �ملهني؛  �مل�ستوى  على  ،وكذلك  يوميا  �ساعات 
تربوي  �لأ�سا�سي  دورها  بل  مادي  وجود  جمرد  لي�ست  ،فالأم  ذهنيا 

و�لزوج،  لالأولد  و�لرعاية  و�لعاطفة  و�لرحمة  �حلنان  يف  ويتمثل 
فالأم تعد "�ملاي�سرتو" للحياة �لنف�سية و�لجتماعية د�خل �لأ�سرة، 
ولكن �ملردود �ملادي من عملهن ي�سطرهن لرتك �ملنزل وترك �أطفالهن 
يف �حل�سانات �لتي يعتربنها �لكثري من �لأمهات م�سروع مفيد لهن، ولكن 

يف نف�ض �لوقت مبعث للقلق وعدم �لرتياح.

الرواد/ نجالء حسن نجم:
طقوس الــزواج في قطاع غزة، أصبحــت حكايًة ال بد من 
ســردها، والوقوف على كل حرفٍ يخرج من أبطالها، بدًءا 
مــن الصعوبات، مــرورًا بطريقــة المعاناة، وصــواًل إلى 
الحلول التي تظنها في لحظة، أنها صنيعة »ِجني« مصباح 
عالء الديــن ، إلى أي حدٍ من الجنــون والمجازفة وصلوا، 
لينتزعوا حقهم في الحياة؟ ، لم يراودني هذا السؤال عبًثا، 
فكل ما على المجرة الغزية، يشــعرك أنك تعيش في بقعة 

خارج الزمان والمكان، بقعة ال تضاهيها بقعة.

ألنه ابن حالل
» مهــري100 دينــار، ألنــي تزوجــت بابن حــالل« هكذا 

اختصرت »منال« سؤالي الموجه لها عن مقدار مهرها؟
واكتفــت بهز رأســها والتأكيــد على كالمهــا، أنها كانت 
ســتقبل زواجًا بال مهر، فحســبما رأت منــال التي تزوجت 
شابًا يعمل في أحد مطاعم المأكوالت الشعبية، أن أخالق 
زوجهــا أغنتها وعائلتها عن طلــب المهر كما هو المعتاد 

بين معظم األسر الفلسطينية.
ثقتهــا المبالغ بهــا في الحديــث، دفعتني لســؤالها عن 
السبب الحقيقي، لخطوة مجنونة كهذه، لكنها سرعان ما 
بدت مالمح التعجب علــى وجهها، لينقلب مجرى الحديث 
وتختمــه بطريقتها الغاضبــة:« وضع الشــباب 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 األســر لهــذه المجازفة، وتزويج 
بناتهن بمهور ضئيلة دون شــرط، وربما استغناء تام عن 

المعانــاة، التــي كانت تــالزم حديثها، فالمــرض الذي ال 
ينفــكُّ عنها، وأجور أبنائهــا المتدنية، لم تترك لهم حاًل، 
ورغم كل شيء فإنها تحاول جاهدًة أن تؤمن حياة أبنائها 
وزوجاتهم »الصابرات« كما وصََفتْ، فمثلهن يســتحقن 

أن يكن مثااًل في التضحية والصبر على جََلد الحياة.
»االقتداء بســنة الحبيب المصطفــى، كان عامل الحديث 
المشــترك بيــن القصص التــي تجولنا فــي طياتها،  وال 
عجب أن رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي في قطاع 
غزة، الدكتور حسن الجوجو، أجاب عن تساؤالتنا، بالفكرة 
نفســها، فقال :«تخفيض المهور ســنة عظيمة من سنن 
نبينــا المصطفى الذي حــث على الــزواج وعلى تخفيض 
المهــور، وال بد أن نحييها في قطاع غزة في ظل الظروف 
الصعبة التي يمر بها القطاع بشكل عام، والشباب بشكل 
خــاص، األمر الذي يدفع بعضهــم أن يبدأ حياته بقروض 

ربوية محرمة نظرًا الرتفاع تكاليف الزواج«.
وفــي الجهة المقابلة للمرآة، ابتســم الجوجــو، كأنه علم 
سلفًا سؤالنا، ليتابع حديثه: »كذلك البد أن تعزَّ العروس 
فــي مهرها، فالمهر تشــريفٌ مــن اهلل عز وجــل للمرأة، 
وحماية نفســية لها، وضامن من استسهال الزوج لفكرة 
الطالق التي يبغضها اهلل، ونحن هنا نقول أن المهرَ ال بد 
أن يكون متوازنًا يراعي العروس وحاجاتها ويراعي الشاب 

وظروفه المادية، فال إفراط وال تفريط«.
لــم ينته الحديث، ولــم تتوقف الحكاية، فكل شــيء على 
هذه المجــرة المســتحيلة، يصنع األعاجيب واألســاطير، 
ربما ســيكتب التاريخ يومًا قصصًا ألزواٍج خرجوا من رحم 
المعاناة، وتحدوا ظروف الوجع، وأنجبوا الشــاطر حســن، 
والزير ســالم، ليكــون أهل غزة، أبطال قصــة ألف معاناة 

وليلى.

المهر؟
في ذات السياق، قالت الفتاة العشرينية عايدة: »سامحيني 
الموضــوع حسَــاس وال أريد حد مــن صديقاتي يعرف«، 
فالقلــق هو الذي كان يحلــق فوقها، فســألتها :إن كنتِ 
تنظريــن إلى زواجك بال مهر، بحساســية، فلماذا وافقتِ 

طالما لم تقتنعي بهذه الخطوة؟
رفعت رأســها، والعرق يقطر من جبينها، رغم المطر الذي 
لم يغادر ســماء غزة طول اليوم، قائلــة: » لم أقتنع، ولن 
أقتنع، فأنا ال ينقصني شــيٌء عن قريناتي اللواتي تزوجن 
بمهــٍر كامــل، رغم أن ظــروف أزواجهن أقــل من ظروف 
زوجــي، ولم أقبل إال بعد إصرار والــدي على إتمام الزواج، 

بحجة أن المهر ال يرفع من قيمتي شيًئا«
ســردها للتفاصيل، أعطاني بشــارة خير، أن حاجز الخوف 
قد هُدم للتو، األمر الذي ســيعطيني صالحية االســتمرار 

فــي الحكاية، وأخوض معركة العمــق عن طبيعة حياتها، 
فســرعان ما انتهيت من ســؤالي، لتخبرني بعبارة :« إلي 

بيتاخد برخيص بينعاش برخيص«.
ردُّهــا كان بمثابــة القشَّــة التــي قصمت ظهــر البعير، 

وقطعت عن جريرة كل أمٍر عسير.
لــم أكن ألطلــب المزيــد من االستفســار، لكنهــا أنهت 
حديثها، بأن أباهــا أقبل على خطوة طيَبة، صالحة، لكنه 

أخطأ في اختيار الشخص الذي يستحق هذه الفرصة.
وأما عن الوجه اآلخر، تقول الحاجة »أم محمد« من سكان 
قطــاع غزة، أنهــا زوَجت أبناءهــا الخمســة دون تكاليف 
ال طاقــة لهم بهــا، وأنها لم تلق رفضًا من أســٍر كثيرة، 
وافقت على مهر بســيط، وبعضهم لــم يطلب مهرًا من 

األساس.
عكســت تجاعيد وجه الحاجة، وصعوبة التنفس، جزًءا من 

في غزة.. الزواج أسطورة بين الجنون والخيال

األحــد 24-3-2019م
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الرواد/ لؤي سلوت – أمجد الدعالسه
فــي زمــٍن تتســارع فيه وســائل المواصــالت فــي التطور، 
وتتضاخم أعدادهــا وأنواعها، وبالمقابل تســيطر الحوادث 
المرورية كشــبح يتنامــى بعالقة طردية مع خط ســير هذه 
الوســائل، وألن الخطــأ المــروري ال يكتفــي بالقليــل مــن 
الضحايــا وال يقتصرها على من داخل المركبة؛ بل ويتعداها 
إلــى المارة وعابري الطرق، كان ال بد مــن أن تأخذ التوعية 
المرورية دورها لوقف شبح الحوادث، وتعمل على إنارة عقول 
الناس بالوعــي واإلدراك من وســائل المواصالت وخطرها، 
وألنَّ الفكــر الــذي يزرع في عقــل الفرد منذ صغــره يترعرع 
على الصواب؛ كان من الضروري أن ينطلق مشــروع 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 منســقة مشروع الســفير المروري الذي تشرف 
عليــه وتنفذه وزارة النقــل والمواصالت، أوضحت في حديث 
للــرواد أنَّ فكرة المشــروع تولَّــدت نتيجة زيــادة الحوادث 
المروريــة، ولتوعيــة الشــباب خاصــة الفئة المســتهدفة » 
طالب الصف العاشر«، كونهم مؤهلين في المرحلة القادمة 

للحصول على رخصة قيادة.
وأشــارت إلى أنه تمّ تقديم 50 محاضرة توعوية، باإلضافة 
إلى 50 محاضرة في اإلســعافات األولية، مبينًة: »كان هناك 
تعاون مشــترك بين التربية والتعليــم ووزارة النقل لضمان 
استمرارية هذا المشروع كونه مهم لطلبة المدارس وخاصة 
الشــريحة المستهدفة، مما يســاهم في زيادة ثقافة الوعي 

المروري وإنشاء بيئة مرورية منظمة«.
وأكدت الصادق على أنَّ المشــروع الذي انطلق بداية شــهر 
يناير الماضي سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، 
الفتة إلى دوره الذي يســتهدف نشــر الوعــي المروري لدى 

طلبة المدارس.

دور مهم
ونوهــت الصادق إلى وجود إقبــال كبير من طالب المدارس 
على االنضمام للمشروع، موضحة أن المشروع يستوعب 25 
طالبــًا من كل مدرســة في حين تم اســتيعاب عدد أكبر في 

ومســؤول فريق التوعية المرورية بجمعية فلسطين أن عدد 
المدربين القائمين على المشــروع بلــغ أربعة مدربين على 
مســتوى قطاع غــزة منهم ثالث فتيــات ، ويقومون بتقديم 
دروس  تتضمن صور توضيحية عن محاور التوعية المرورية 
وتعرض على شاشــات ال LCD، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة 

تعمل على زيادة التوعية لدى الطلبة .
ولفت إلى أن طالب الصف العاشر هم الفئة األكثر تركيزًا من 
بين الفئات المســتهدفة ، مبينًا :« هــذه الفئة هي المقبلة 
خــالل المرحلة الحالية للحصول علــى رخصة قيادة، والتعلم 
على قانون السير ،وكذلك محاربة هوس هذه الفئة بظاهرة 
الدراجــات النارية التي ينفذ أصحابها حــركات بهلوانية في 

الشوارع مما يسبب خطر على حياتهم ».
وفيمــا يتعلق باالنتقــال للجانب العملي مــن الدروس بيّن 
مســعود أنه يتم اصطحــاب الطلبة وإنزالهم إلى الشــوارع 
للتــدرب بالشــكل العملــي علــى أساســيات قانون الســير 
والتعامــل مــع المركبــات وتنظيم المــرور وتوزيــع المهام 

المرورية على كل طالب بدور مختلف .
وأكد مســعود علــى أن الحملة القت تفاعاًل مــن الطلبة مع 
الــدروس والمعلومات المقدمة ســواء العمليــة أو النظرية 
منهم ، مشــيرًا إلى أن الســبب فيما ســبق يعــود لكون ما 
يتلقاه الطلبة يعد شــيء جديد وغيــر تقليدي ويفيدهم في 

الحياة العملية .
أمــا عــن الصعوبات التــي واجهــت المدربين فقد ســردها 
مســعود منوهًا أنها تمثلت في عدم تقبل الســائق للتعامل 
والتعاون مع الطالب الذين يتدربون في الشوارع وينظمون 
السير وال يتوقفون بناء على التعليمات التي يقولها الطالب .

موسوعة شاملة
بدوره، يرى ســليمان أحد الطالب الملتحقين في المشــروع 
أنــه حصل علــى معلومــات وافرة واســتطاع توعية نفســه 
وأصدقائــه بالســالمة المرورية وأخذ االحتياطــات الالزمة، 
مضيفًا:« المشــروع بالنســبة لي فرصة للخروج من نمطية 

المنهاج الدراسي ورتين الدوام المدرسي«
وأكد ســليمان على أن طبيعة الــدروس والمحاضرات كانت 
ســهلة وتقدم موســوعة شــاملة من المعــارف ، معربًا عن 
أمنيته بأن يكون شــرطي مرور ينظم الســير وينشر الثقافة 

المرورية بين السائقين وعامة الناس.

مدارس أخرى. 
وأشــارت الصادق إلى وجــود تفاعل وتعــاون كبير من قبل 
المدرسة المستهدف طالبها مع المشروع والوزارة، حيث تم 
االنتهاء من سبع مدارس على مستوى شمال غزة، معلنة أن 
األيام القادمة ستشــهد بدء المشروع في منطقة شرق غزة 

واستيعاب طالب جدد.
وفيما يتعلق بدور الطالب في هذا المشــروع لفتت الصادق 
إلى أهمية هذا الدور من خالل إيصال الرسالة ألهله وأقاربه 
بوجود توعية مرورية، وأيضــا القيام بدور المدرب التوعوي 
بين أصدقائه، متابعة : »المشروع سيهتم بالطالب الملتحق 
بــه حتى وصوله للجامعــة، وإنتاج مدربيــن مؤهلين وكادر 
شبابي لنشر التوعية المرورية، وقادر على تمثيل وزارة النقل 

والمواصالت وشرطي المرور«.

تفاعل واستجابة
وحول استجابة المدارس للمشروع؛ أشادت الصادق بتفاعل 
المدرســين مع المشروع قائلة: »يُطلب منا تنفيذ المشروع 
على مستوى المدرسة أو الشعبة كاملة، وليس فقط تنفيذه 
على شــريحة معينــة، ولكن نحن غير معنييــن بذلك لضيق 
الوقــت وعدم توافــر الكــوادر الكافية، باإلضافــة إلى كثرة 

أعداد طالب الصف العاشر )الفئة المستهدفة(«.
وبخصوص الخطط التطويرية؛ أوضحت أنه ســيتم تحديث 
فكرة المشروع مع بداية العام القادم، وذلك بتجهيز منهاج 

مروري موحد يتم توزيعه على كافة المشاركين، كما وسيتم 
مشــاركة مدارس تعليم الســياقة، والجمعيات ذات العالقة 
بوزارة النقل والمواصالت، منوهًة إلى أنَّ تطوير المشــروع 
لن يقتصر فقط على الطالب المســتهدف، بل ســيمتد إلى 
طلبــة الثانويــة العامــة بتقديــم محاضــرات توعوية لهم، 
وكذلــك المرحلة الجامعيــة بجعل الطالب ســفيرًا لجامعته 
بإعطاء محاضرات توعوية، وذلــك بعد تدريبه تدريبًا مهنيًا 

وعمليُا.
وأضافت الصادق أنه ســيتم اختيار الطالــب المميز من كل 
مدرســة، وســيتم إعطاؤه محاضرات مكثفة، وكذلك تقديم 
بعــض المميزات لهــذا الطالب؛ كزيارة مرافــق وزارة النقل 
والتعرف عليها، والمشاركة بالفعاليات المرورية التي تنفذها 
الــوزارة كيوم المــرور العالمي، وتقديــم التدريب الميداني 
لهــم، ومنحهم الفرصــة في االلتحاق بالمخيمــات الصيفية 

التي ستنفذها الوزارة لدعم وتعزيز الثقافة المرورية.
وذكــرت الصــادق أن الوزارة بصدد إنشــاء مدينــة مرورية 
مصغــرة لتعليم الطــالب الملتحقين بالمشــروع، من خالل 
محــاكاة الطالب لدور شــرطي المرور بشــكل عملي، وذلك 
بحضور شــرطي المرور الحقيقي الذي بدوره يعرض تجربته 

العملية وقصص واقعية للطالب.

غير تقليدي
من جانبه، أوضح فراس مســعود أحد المدربين بالمشــروع 

إلنشاء بيئة مرورية منظمة

السفير المروري .. توعية شاملة وخروج عن النمطية

أعلــن معالــي رئيــس الجامعــة د. كمــال العبــد 
الشــرافي عن جوائــز ألفضل ثالثــة أبحاث علمية 
لطلبة الماجســتير، مؤكدًا أن عام 2019 سيشهد 
نقلًة نوعيــًة ، ونهضًة علميًة غير مســبوقة، فقد  
تــم اعتماد برامــج دكتوراه مشــتركة مع الجامعة 
اإلســالمية،  وجامعــات فــي الضفــة الغربيــة ، 
وجامعــات عربيــة ودولية، جــاء ذلك خــالل يومًا 
للدراســات العليا بالجامعــة حمل عنوان : » نلتقي 
لنرتقي«  برعاية شــركة جوال لالتصاالت الخلوية 
، بحضور الســادة أعضاء مجلس الجامعة و أعضاء 
الهيئتيــن األكاديميــة واإلدارية وعــدد كبير من 

طلبة الدراسات العليا.
ونقل معالي د. الشرافي تحيات معالي وزير التربية 
والتعليــم د. صبري صيدم لجميع الحضور في هذا 
اللقاء المميز للدراســات العليا ، مؤكدًا أن الجامعة 
لديهــا كل مقومات الفــوز والنصر بقــوة إرادتها 
وإدارتهــا الحكيمة، وبكوادرهــا التي تدرك بوعي 
حجــم العقبــات والتحديــات وتتخطاهــا بكل ثقة 
بهدف أن تظل الجامعة جامعة الدولة األولى بين 
الجامعات الفلســطينية،  قائــاًل: » نحن اليوم في 
محفٍل علمي نطبق رسالة السماء ، وبعلمنا نترجم 
حاجتنا الواقعة لعلــم نقاتل من خالله ونفاخر به، 
ونتميز من خالله مــع باقي األمم حتى نرفع قيمة 
فلســطين في العالم، ونرفع علم فلســطين الذي 

للماجســتير كان أحدثها أربعة تــم اعتمادها من 
وزارة التربيــة والتعليــم العالي بــرام اهلل ، مقدمًا 
شــكره لمعالــي رئيــس الجامعة علــى توجيهاته 
وتشــجيعه البحــث العلمي حتى وصــل عدد طلبة 
الدراسات العليا  بالجامعة لستمئة طالٍب وطالبة .

مــن ناحيتــه أكد رئيــس لجنــة الدراســات العليا 
د. نعمــات علوان  علــى ضرورة اســتغالل مرحلة  
الدراســات العليا في المســاهمة فــي بناء مجتمع 
المعرفــة بــكل جوانبــه وأبعــاده، ذلــك ألنه من 
أولوياتنا بناء مجتمع المعرفة والتركيز على البحث 
العلمــي بأشــكاله وصــوره فالبحــث العلمي على 
حــد رأيه هو النواة التي ترتكــز عليها كافة الدول 

المتحضرة والمتقدمة.
وفــي كلمة لطلبة الدراســات العليا ألقاها الطالب 
محمد محارب شكر معالي رئيس الجامعة وعمادة 
الدراســات العليا بالجامعة علــى رعايتهم للطلبة، 
ومتابعتهم وتوفير فرص الدعم لهم بشكل دائم، 
عالوة على دورهم في بناء جســور العالقة الطيبة 
بين الطلبة وإدارة الجامعة، مقدمًا شــكره لشركة 
جوال علــى رعايتهــا وتبنيها الحفــل وتقديمهم 
التسهيالت والدعم لطلبة الدراسات العليا، محفزًا 
الطلبــة علــى االلتحــاق ببرامج الجامعــة النوعية 
بهدف استدامة تلك البرامج وتطويرها بما يخدم 

المجتمع الفلسطيني وحاجاته المختلفة.

يستحق منا كل عطاء«.
من جهته أشــار عريف الحفل د. محمود األستاذ إلى 
أنه فــي هذا اليوم تحتفل الجامعــة بأبنائها األخيار 
، فهــم نخبة المجتمع من طالبــي العلم، الذين هم 
ثــروة الجامعة وثــروة الوطن، فالجامعــة تعبر عن 

إرادة النجاح والتحدي والصمود.

من ناحيــة أخرى أكد نائب رئيس الجامعة لشــئون 
أ. د. محمــد  العلمــي  والبحــث  العليــا  الدراســات 
ســلمان أن هذا اللقاء األول لطلبة الدراســات العليا 
وأنــه يتم اعتمادهم هذا اليوم ليكون يومًا رســميًا 
للدراســات العليا في جامعة األقصــى، وتحدث أ. د. 
محمد ســلمان أن الجامعة تضم عشــرة تخصصات 

رئيس جامعة األقصى يعلن عن جوائز ألفضل ثالثة أبحاث علمية لطلبة الماجستير
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الرواد-إيناس دحالن:
دعمــًا ومباركــًة لقــرار ســيادة رئيــس دولة فلســطين 
محمود عبــاس بتخصيص صنــدوٍق لمســاعدة الطلبة 
الفلســطينيين في الشتات الســتكمال دراستهم،  أعلن 
معالــي رئيس جامعــة األقصى د. كمال العبد الشــرافي 
مبــادرة اســتعداد الجامعــة لقبــول خمســين طالبًا في 
الشــتات للدراســة علــى حســاب الجامعــة، وذلك خالل 
حفل مهيب برعاية معالي وزيــر التربية والتعليم العالي 
د.صبري صيدم الفتتاح مبنى القدس للقاعات الدراسية، 
وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة 
م. محمد علي أبو شــهال، ونائب رئيس الجامعة للشئون 
اإلدارية والمالية د. فائق الناعوق، والســادة أعضاء أمناء 
الجامعة ومجلســها، وعدد من األكاديميين واإلداريين، 
ومحافــظ غزة أ. ابراهيم أبو النجا، ومحافظ رفح أ. أحمد 
نصر، ولفيــف من ممثلي القوى الوطنية، والشــخصيات 

االعتبارية في قطاع غزة.
فــي بداية الحفــل ثمن م. أبو شــهال جهــود القائمين 
علــى هذا الصــرح الكبير التي بذلوها من أجل اســتمرار 
مســيرة التطور والتميــز والتي أصبحت عنوانــًا لجامعة 

األقصى بــكل أطيافها وتخصصاتها المتميزة ، مشــيرَا 
إلــى أن مبنى القدس هو أحدث المباني التي تم اقامتها 
على أســس علمية تليق باالســم، والذي خصص لخدمة 
الطلبة واستيعاب أكبر عدد منهم بشكٍل أفضل و تخفيف 
االزدحــام ، حيــث يســتوعب المبنى الذي على مســاحة 
1000 متــر مربــع ل3200 طالب وطالبــة، بواقع طابق 
أرضــي وأربعة طوابق علوية وروف ، حيث يشــتمل على 

ثالثٍ وثالثين قاعة دراسية.
من ناحيته،  رحب معالي رئيس الجامعة بالحضور الكريم 
الذيــن زينوه، وأضافوا لجماله جمااًل وزهوا، ناقاًل تحيات 
معالي وزيــر التربية والتعليم العالــي د. صبري صيدم ، 
مقــدرًا كل الجهــود المبذولة للوصول لســاعة الحصاد 
الفتتاح هــذا الصــرح األكاديمي الذي ُأطلق عليه اســم 
القــدس؛ للتأكيد على أن القدس هــي العاصمة األبدية 

لدولة فلسطين.
وأشار معاليه إلى أن إنشاء هذا المبنى يأتي ضمن خطة 
وضعتهــا إدارة الجامعــة من أجل إيجاد بيئــةٍ تعليميةٍ 
تعكــس الطموحــات التربويــة والتعليميــة للنهــوض 
وتحســين قدراتهــا، من أجــل الريادة ومواكبــة التطور بإمكانيات الطلبة ومنحهم مســاحة أكبر محفزة لإلبداع 

والتقدم، فــي ظل قيادتها الحكيمة التــي ال تألوا جهدًا 
وال تدخر وسعًا في خدمة الجامعة وتطورها، شاكرًا جميع 
الجهــات الداعمة لهذا المشــروع ، وجميع العاملين من 
الجامعة وخارجها الذين ســاهموا فــي اخراج هذا العمل 

المميز.
وفي كلمةٍ مســجلة لمعالي وزير التربية والتعليم العالي 
د. صبري صيدم أبــرق تحياته إلدارة الجامعة والعاملين 
فيها ولجميع الحضور ، معربًا عن ســعادتها بهذا اإلنجاز 
الذي يخــدم المســيرة التعليمية، مباركًا تلــك الخطوة 
النموذجيــة التــي تترجم انتصار اإلنســان الفلســطيني 
بالعلــم والمعرفــة،  مؤكدَا أن هذا الجهــد يمثل محطًة 
النتصار الشــعب الفلســطيني بمباركة قيادته العظيمة 

التي تستحق كل االحترام. 
هــذا وأكد معاليــه أن جامعــة األقصى كانــت ومازالت 
تتفوق علــى كل التحديات بتشــكيلها منصــًة وحدوية 

تجمع الكل الفلسطيني وتنتصر بإرادتها وعزيمتها .

والتميز، نحو النمو واألمل ، وتبديد الظالم والجهل.
هــذا وقد أبــرق معاليــه خالــص تحياته لرئيــس دولة 
فلســطين محمود عباس الذي أعطى للقدس قرارًا جريئا 
بالوقوف في وجه الغزاة بأال يدنســوا المسجد األقصى، 
مؤكدًا أن سيادته سائرٌ على خطى القائد الرمز الشهيد 

ياسر عرفات ، وعلى خطى قادة فلسطين وشهدائها.
وفــي ســياٍق متصل، أكــد معاليــه أن الجامعــة خرجت 
مــن مربع االنهيار إلى مربع االســتقرار بمباركة الســيد 
رئيس دولة فلســطين، وبدعم من معالــي وزير التربية 
والتعليــم العالي، والخيرين من أبناء شــعبنا، معربًا عن 
فخــره بقامات الجامعة العلمية التي ترفع اســم الجامعة 
عاليــًا كأمثال أ.د.ســليمان بركــة الذي اختيــر من بين 
أفضل علماء العالــم، و أ. د عطاف أبو غالي التي حصلت 
على المرتبة السادســة من بيــن 70000 باحث عربي ، 
وحصول مجلة جامعة األقصى على المرتبة األولى عربيًا .

من ناحية أخرى، أعرب د. الناعوق عن ســعادته بإنجازات 
الجامعــة التي تســابق الزمن فــي نهضتهــا وتطورها 

تطلق مبادرة الستيعاب طلبة فلسطينيين من مخيمات الشتات

جامعة األقصى تفتتح مبنى القدس خالل حفل مهيب

الرواد-غزة:
نظمت كلية مجتمع األقصى للدراســات 
المتوســطة وشــئون الدراســات العليــا 
والبحث العلمــي بجامعة األقصــى يومًا 
علميــًا بعنــوان: " تربية الطفــل ... نحو 
بيئــةٍ تعليميــة رقميــة ذكيــة" ، وذلك 
بحضــور معالي رئيــس الجامعة د. كمال 
العبــد الشــرافي ، وعميد كليــة مجتمع 
األقصى للدراســات المتوســطة ورئيس 
اللجنــة العلميــة لليــوم الدراســي أ. د. 
تيســر نشــوان، ونائب رئيــس الجامعة 
لشئون الدراســات العليا والبحث العلمي 
أ. د. محمــد ابراهيم ســلمان، والســادة 
أعضاء مجلس أمناء الجامعة  ومجلســها 
، والســادة مستشــاري رئيــس الجامعة، 
وعدد مــن القوى الوطنية واإلســالمية، 
ولفيف من أكاديميــي وإدارييي الجامعة 

والجامعات الفلسطينية األخرى.
وفي الجلســة االفتتاحية نقــل معالي  د. 
الشــرافي تحيــات معالــي وزيــر التربية 

مؤكــدًة على أهمية التعلــم الذكي الذي 
يعــد تحواًل جذريــًا للمفاهيــم التقليدية 
بمســتوى  لالرتقــاء  التعليــم،  ونظــم 
التعليــم والحصول علــى مخرجات عالية 

المواصفات.
هذا وقد اختارت شــئون الدراسات العليا 
والبحــث العلمــي لهــذا اليــوم العلمي 
18 ورقــة علميــة محكمــة موزعــة على 
أربعة محاور تم مناقشــتها في جلستين 
الجلســة  منفصلتيــن  حيــث تضمنــت 
األولى أوراق بحثيــة حول " بيئات التعلم 
الذكي وتأثيراتها الصحية والنفسية على 
الطفل" و " ادماج بيئــات التعلم الرقمي 
الذكي فــي تطوير أداء طــالب ومعلمي 
تربيــة الطفل " ، فيما تضمنت الجلســة 
الثانيــة أوراق بحثية حول " بيئات التعلم 
الذكــي والمناهج الدراســية الحديثة في 
تربيــة الطفــل" و " دور البيئــة الرقمية 
الذكية في تنمية الهوية الوطنية لتربية 

الطفل" .

والتعليــم العالي د. صبري صيدم ، شــاكرًا 
كافــة العامليــن والمنظمين لهــذا اليوم 
العلمي على اختيارهم لهذا العنوان المهم 
الــذي يخــص الطفــل الفلســطيني، الذي 
ســيكون يومــًا ما قائــدًا، ومحققــًا ألحالم 
الشــعب الفلســطيني،  وحامــاًل لقضيتــه، 
مشــيرًا في ذات الســياق إلــى أهمية هذا 
لكيفيــة  يتطــرق  كونــه  العلمــي  اليــوم 
االســتخدام األمثل للبيئة الرقمية ، و مدى 
تأثيــر األلعــاب اإللكترونية الســلبي على 
األطفال، مشــيرًا إلى أهميــة تعزيز الهوية 
الفلســطينية لدى الطفل الفلسطيني، ردًا 
على اســتهداف العقل الفلسطيني من قبل 

عدٍو ال يرحم.
هــذا وقد عبــر معاليــه عن فخــره بقامات 
الجامعــة العلمية التي ترفع اســم الجامعة 
عاليًا ، ذاكرًا مفخرة فلســطين أ.د.سليمان 
بركة الذي اختير ليكــون أحد علماء الفلك 
فــي العالم، مكرمــًا  فــي ذات الوقت أ. د. 
عطــاف أبــو غالــي الحاصلة علــى المرتبة 

في تربية األطفال مع وجود الرغبة والبنية 
التحتيــة لتســهيل اســتخدامها من جميع 
الفئات العمرية ، موضحًا في ذات الســياق 
ضرورة االهتمام بمرحلــة الطفولة كونها 
من أهم المراحل في حياة اإلنسان، مشيرًا 
إلى ضــرورة وجــود علــم حديــث للتربية 
وفنون جديــدة تتعامل مع زخــم المصادر 
التربوية لألطفــال ، وذلك يتحقق على حد 
رأيه مــن خالل تطبيق وتوظيف تكنولوجيا 
بيئــات  ودمــج  واالتصــاالت  المعلومــات 
وأدوات تكنولوجية تسمح للطفل اكتشاف 

قدراته وتنمية مهاراته، وتحقيق ذاته.
اللجنــة  رئيــس  تحدثــت  جهتهــا،  مــن 
التحضيريــة لليــوم العلمــي د. رانيــا عبد 
المنعــم عــن أبــرز التحديات التــي تحول 
حياة الطفل إلى نظام رقمي ، مشــيرًة إلى 
أن الطفــرة الرقمية التي يشــهدها العالم 
تزامنت مع أعمار أطفالنا، وأثرت في أسلوب 
حياتهــم ، مما فــرض مواجهــة التحديات 
وإعداد جيٍل ال يقل عن أقرانه علميا وتقنيًا، 

السادســة عربيًا من بيــن 70000 باحثٍ 
" معرفــة"  بيانــات  قاعــدة  فــي  وباحثــة 
للمجــالت األكاديميــة والبحثيــة العربية " 
معامل التاثير ARCIF  " مؤكدًا على دعمه 
تلك الجهود التي من خاللها تثبت الجامعة 

ذاتها وتعزز صمودها.
وفي كلمته ثمن عميد كلية مجتمع األقصى 
اللجنــة  ورئيــس  المتوســطة  للدراســات 
العلمية لليوم الدراسي أ. د. تيسير نشوان 
الجهــود المبذولة إلنجاح اليــوم العلمي ، 
مشيرًا إلى أن الكلية تسعى بشكٍل مستمر 
إلى تحقيق رؤيتها نحو الريادة والتميز في 
مجاالت التعليم المتوسط وخدمة المجتمع 
محليًا وإقليميًا وفق معايير الجودة الشاملة، 
وذلــك من خــالل نوعية ومحتــوى البرامج 
التي تطرحهــا، وتواكــب متطلبات العصر 
الذي يتســم بســرعة إيقاع الحياة، مشيرًا 
إلــى أن الثــورة الرقمية أصبحــت العصب 
الرئيــس لكل التغيرات فــي مختلف مناحي 
الحيــاة، موضحًا مــدى تأثيــر التكنولوجيا 

تحت رعاية معالي رئيس الجامعة

كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة وشئون الدراسات 
العليا والبحث العلمي تنظمان يومًا علميًا
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�لرو�د / لبنى �أبو عا�سي_ �أية �ل�ساعر
 ف�ستان �أبي�ض وطرحة حلم ير�ود كل فتاة منذ نعومة �أظافرها ، فت�سرح 
حلم  ويبد�أ   ، �أحالمها  بفار�ض  لتلتقي  �لوردي  عاملها  يف  �لربيئة  ُميلتها 

�لف�ستان �لأبي�ض يكرُب يف ذهنها حتى ي�سبح حلمها و�أملها يف �حلياة.
�أبعاد  له  بل  فقط  و�لعاطفي  �لبدين  �جلانب  عن  تنفي�سًا  لي�ض  فالزو�ج   

تتز�من  �أن  وينبغي  كامل،  عمر  عليه  يبنى  وتربوية  و�جتماعية  فقهية 
معها قو�مة �لرجال،  لذلك جند �أن �لزو�ج �لناجح هو �ملبني على �إعطاء 
ى على  �لو�جبات ولي�ض على �أخذ �حلقوق، و�أ�سا�ض �لزو�ج �ل�سحيح �أن ُيبنحَ
تبعات  يتحمل  فمن  خاطئ،  �لختيار  يكون  �أحيانًا  ،لكن  �ملتبادل  �لتفاهم 

هذ� �لختيار؟

»الرواد« التقت بالمواطنة مها إبراهيم لتروي لنا قصة 
انفصالها عــن زوجها ، والتي لم تكن الســنين كفيلة 
بمســح تفاصيله مــن ذاكرتها, فقالــت :«عندما تقدم 
لخِطبتي أحد أقاربي كان ســني مناسب للزواج ، وكان 
هنــاك مودة وتوافق بين عائلتي وعائلته ، فلم يرفض 
أهلــي فكرة االرتباط به ، وتم الزواج عن توافق ورضى 

من الطرفين«.
وتابعــت إبراهيــم: »والدته كانت العائــق الوحيد في 
حياتي، فمنذ بداية زواجــي لم تتقبلني كزوجة البنها، 
وكان تدخل األهل الســبب األول والرئيسي في حدوث 
المشــاكل فيما بيننا », مشــيرًة أنها كانت تسكن في 

بيت العائلة.
وبينــت أنها حاولت أن تتــدارك الموضوع قبل الطالق 
بانتقالهــم إلــى منزل مســتقل بعيدًا عن جو األســرة 
وخالفاتهــا، لكنَّ المشــكالت الحقتهم إلــى منزلهم، 
فوالدته افتعلت الكثير من األسباب إلرغام وَلدِها على 
ترك زوجته بكافة الطرق، وهذا ما حدث، حسب قولها.

أشــارت إبراهيم إلى أنها قبل اتخاذهــا قرار االنفصال 
كانت تحمل في أحشــائها طفله ، لكن هذا لم يمنعها 
من اتخــاذ قرارها النهائــي ،مبينًة أنه بعــد انفصالها 

بأشهر وضعت المولودة .
وأوضحت أن ابنتها األن تبلغ من العمر تســع سنوات، 
وأهلها  كانوا ســند لها والبنتها بعــد االنفصال الذي 
راحتــا ضحيتــه  مبينــًة أنه عنــد زيارة طفلتهــا لمنزل 
والدها يتــم تهديدها من قبلهم بأنهم ســيأخذونها 

منها ،وهذا الذي يؤثر بالسلب على نفسيتها. 
هذه الســنوات التســع لم تكن كفيلة بمسح تفاصيل 
وقســوة الماضي من ذاكرتها والتــي تحمل أالمه في 
قلبهــا ، فذكرت ســبب حزنها فقط علــى عمرها الذي 
انقضي ســدى وعلــى طفلتهــا التي كثيرًا مــا تتحدث 
أمامهــا عــن رغبتها بــأن يكــون لديها أســرة جميلة 
يســودها المحبــة والوفــق مثــل باقــي زميالتها في 

المدرسة بعيدًا عن التشتت.
كانــت التجربــة األولى كفيلة بأن تلقــي بظاللها على 
فكــرة زواجها مرة أخــرى ، فاتخاذ قــرار االرتباط  مرة 
أخرى أمــر أصعب من قرار الزواج األول ، قالت : »تقدم 
لخطبتي بعد زواجي األول الكثير، لكني أخشــى الزواج 
مــرّة أخرى ، وأريد أن أكمــل حياتي مع ابنتي فقط وال 

أريد الزواج من رجل أخر« .
ونصحت المقبلين على الزواج بالتفكير جيدًا في عملية 

وقدمــت النصيحــة للمقبليــن علــى الــزواج أن يكونا 
فــي الخطبــة واضحين قدر اإلمــكان وأن ال تُبنى على 
توقعــات خيالية، مضيفة أن علــى الفتاة أن تحاول قدر 
اإلمكان أال تربط كل شــيء في حياتها بالزوج، إضافة 
ألن تســتخدم فترة التعــارف قدر اإلمــكان لقراءة كل 

المؤشرات التي تتعامل معها.

ارتفاع حاالت الطالق
وعن رأي القانون في ارتفاع نسبة حاالت الطالق أوضح 
محمــود فروخ مدير ديوان محكمة جباليا الشــرعية أن 
نســبة الطــالق لهذا العــام أعلى من العــام الماضي، 
وذلك بحســب اإلحصائيات الرســمية للمجلس األعلى 

للقضاء الشرعي .
وأوضــح فــروخ أن هنــاك عوامــل تؤثر علــى االختيار 
الخاطــئ ، وأنه من أجــل أن يكون الــزواج ناجحًا، فإن 
هنــاك ضرورة ملحة، تتلخص في ضرورة معرفة الرجل 
والمــرأة لالحتياجــات الرئيســية لــكل منهمــا، فعدم 
التفكيــر الجيد قبل الــزواج يؤدي إلــى اضمحالله بعد 

مرور وقت قصير . 
وأشــار إلى أنه من يعتقد ويبني وهم بأن بعض عادات 
الشــريك ســتتغير بعد فترة من الزواج ، فهذا االعتقاد 
خاطئ لوجود بعض الجوانب التي يصعب تغييرها بعد 

الزواج إذا كانت متأصلة بشخصية الفرد.
وحول األســباب التــي تؤدي إلى االنفصــال قال فروخ: 
»الحالة االقتصادية التي قد تشكل ضغوطًا نفسية على 
الزوج تجعله في حالة غير طبيعية من الغضب و ســوء 

الحكمة ، وذلك من شأنه أن يهدد الحياة الزواجية . 
وأضاف فروخ » على الزوجين أن يكونوا أكثر حكمه في 
اصالح مشاكلهم بنفســهم دون التدخالت الجانبية و 
التخلص من األســباب التي تؤدي لحدوث المشاحنات 

التي تعكر صفو الحياة الزوجية«.
وتابــع: »طالما ال يوجد ســكن شــرعي للزوجة ،يؤدي 
ذلــك إلى حالــة غير مســتقرة بينهم وكذلك وســائل 
التكنولوجيا لها دور كبير في انهيار العالقات الزوجية ، 

إذا استخدمت بشكل مفرط وغير صحيح« .
وقال :«ال شــك أن البعــد عن اهلل ســبحانه وتعالى له 
دور كبيــر ألن الزوجين لو إبتدأا حياتهما الزواجية على 
طاعة اهلل واتقوه لوفقهما اهلل ،وأدام العشــرة الطيبة 
بينهما«, منوهًا إلى أن الحل للتقليل من حاالت الطالق 
التفكير بهــذه األمور ؛ لعدم الوقوع فــي زواج خاطئ، 
فيجب أن ال تهمل عند اتخاذ قرار االرتباط مع شــخص 

في زواج يدوم طوياًل«.

االختيــار والتفكير بالعقــل قبل العاطفــة ،وأن تطالب 
بحقوقها الشــرعية بأن يكون لها منزل مســتقل ألنه 

يساعد على التقليل من المشاكل العائلية.

باإلقناع وليس اإلجبار
بدوره، أوضح المواطن خالد أبو صقر أنه ال يوجد زواج 
دون موافقة الفتاه والشــاب وولي األمر، وعدم حصول 
تراٍض بين الجميع يجعلــه يتحطم وال يدوم ، وأضاف: 

»أنا كوالد دوري إقناعهم بالتحاب وليس باإلجبار«.
وشــدد على أهميــة التأني قبــل الزواج وأخــذ الوقت 
الكافي للرد على المتقدم للخطبة والســؤال عنه جيدًا 

ألنه متعلق بحياة كاملة بين الطرفين.
وقــال أبــو صقــر :«إن كل فتاة ترســم فــي مخيلتها 
مواصفــات لزوجها المســتقبلي، لذلك ترفــض أحيانا 
بعض األشخاص ، لكن بحوار تفاهمي متبادل بإمكاني 
إقناعها أنه لصالحها، ولكن دون إجبارها إذا لم توافق، 
ألنه فــي نهاية المطاف األمر أمرها حتى ال تشــعر في 

يوم بأنها ُظلمت من قبل والدها«.
وبيَّــن أبو صقر أن بعــض العائالت ال زالت تعيش في 
جاهليــة التفكير وينظــرون إلى فتياتهــم بأنهم عبء 
عليهــم من ناحية التكاليف ،وبتزويجهم  يتم التخلص 
هــذا العبء، معبرًا »أنه  لن يربط زواج ابنته بأي ظرف 
اقتصادي، ألن االقتصاد مرتبط بالســلع و البنت عندي 

مش سلعه«.
وقــال: » البنــت مثلهــا مثل الشــاب وكالهمــا يحتاج 
إلــى االهتمام, فال تظلمها« مشــيرًا إلــى أن المجتمع 

الفلسطيني  يفضل تزويج الفتيات في عمر مبكر.

االختيار الصائب
من جهــة أخــرى، أوضــح  األختصاصي النفســي رضا 
الفولــي، أن التشــدد الصــارم فــي مواصفات شــريك 
الحياة، وقلة الخبرة في الحياة الزوجية للمقبلين عليها، 
تعد من أســباب االختيار الخاطئ, إضافة إلى عدم رسم 
نموذج واضح لشــريك الحياه يتم االختيار على أساسه، 
والبحــث عن المادة، وتدخل اآلباء في االختيار بشــكل 

خاطئ. 
وأشــار إلى أن االنفصال في بعــض األحيان يكون هو 
الحــل الوحيد في حالة اســتحالة االتصال بينهم وعدم 
تقبــل الطرفين لبعضهــم ، مبينًا أن األبنــاء يكونون 
ضحيــة هذا االختيــار، وأنهم ليســوا الوحيدين بل إن 

الولديــن أيضا يصبحون ضحية لخــراب 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 وأساســيات االختيار ، دون إجبارهم 
علي شــخص بعينة ، ويتم تزوجيهم عن تراٍض منهم، 
انطالقا من قول المصطفى )علية الســالم(، كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته.
وأوضــح الفولي أنه فــي عصرنا الحالي فقد اســتحدث 
مصطلح جديد وهو المستوي الثقافي، فالبد أن يكون 
متقارب حتى يسود األسرة شــيء من التفاهم وتقارب 

الفكر وبالطبع ستظهر نتيجة ذلك على األبناء.
قدم الفولــي نصيحته للفتاه المقبلة علــى الزواج، انه 
قبل موافقتها على الزواج يجب األخذ بتعاليم اإلســالم 
في اختيار الشــريك، حســب ما أوصى بــه نبينا محمد 
)عليه الســالم( :«إذا جاءكم من ترضــون دينه وخلقه 
فزوجوه«، وهذا هو المعيار األساســي في اختيار شريك 
الحيــاة، ألنــه إذا صلح دينه واتقي ربــه صلحت الحياة 

الزوجية. 

ليس الحل الوحيد
في ذات الســياق أكدت االختصاصية النفســية جميلة 
أبو نمــر, أنه في أغلب األحيان تؤثــر عدة عوامل على 
االختيار الخاطــئ ومنها عمر الفتــاة وتجربتها بالحياة 
؛ ووضعهــا العائلي واالجتماعــي، وقناعتها وتوقعاتها 

ومستواها التعليمي.
وقالت أبــو نمر :«من يظن أن الزواج يكون عقد كامل 
وبمواصفات كاملة وتامة هو توقع ناقص مهما أثبتت 
جدارته ،والطرف األخر له شــخصية اســتقاللية وحياة 
منفصلــة وتوقعات وطموحات وأحــالم لذا ليس هناك 

زواج او اختيار صحيح على وجه التمام«.
وبينــت أن فترة الخطوبة قد تكون فترة تجربة واختبار 
جيدة إن كان االثنان ناضجين بما فيه الكفاية لمعرفة 

بعضهما البعض وتقبل كل منهما اآلخر.
وشــددت أبو نمر أن األطفال هم من ســيدفعون ثمن 
االختيــار ،لكن مــن الممكن دائمــا التخفيف من حدة 
الثمــن بتذكيــر األهــل ألطفالهم أنهــم مهما حصل 

بينهم فهم أهل بعيدا عن فكرة أنهما زوجان.
وتابعــت الطالق حل لكنه ليس الحل الوحيد، لكن من 
الممكن إن أراد الزوجان التوجه إلى استشارة زوجية أو 
عــالج فردي للحاجة أو حلول مجتمعية أو حلول إبداعية 

إن كانوا فعليا مهتمين لتحسين العالقة بينهم.

»الفستان األبيض« من يتحمل اتساخه بعد االختيارات الخاطئة؟

األحــد 24-3-2019م
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كعادتها هي الطيور تحلــق عاليًا وتغادر موطنها عندما 
تــرى الخطر وتشــعر بعدم األمان ، وتهــرب من بالدها 
عندما تشــعر بالجوع وال تجد شــيئًا ما لتأكله إلى بالدٍ 
تجد فيه كل شــيء يضمــن تواجدهــا وحريتها ويحقق 

استقاللها .
كذلك هي العقول المهاجرة ، عندما تُخلق في وطٍن لم 
تجد فيــه االحترام، ولم تلقَ التقدير لمواهبها والرعاية 
البتكاراتهــا تُهاجر إلــى أوطانٍ غريبــة تتبنى فكرهم 
وترعاهم وتُنَمِي مواهبهم ليكونوا شــيئًا مرموقًا في 

تلك البالد .
حيث ترعاهم كاألم الحنونة التي تحتضن أطفالها عندما 
يهرعــون إليهــا من الخطــر وعدم األمــان ، فيصبحون 
بعدم الحاجة إلى ذلــك الوطن الذي جعله مهزومًا أمام 

قدراته ويفقده األمل في كل شيء .
هكذا هم الشباب الذين يهاجرون لينالوا حقوقهم التي 
حرمــوا منها في وطنهم األصلي، يهاجرون دومًا للبحث 

عن أمٍل كاد أن يموت .
يهاجــرون للبحث عــن وظيفة بات عاجــزًا عن امتالكها 

الكثير . 
يهاجــرون للبحث عن وطــٍن يحتضنهم كانوا قد فقدوه 

في وطنهم .
يهاجــرون لينمــو ذلك العقــل الــذي كاد أن ينفجر من 

ابتكارات تم تجاهلها .
يهاجرون ليشــتموا رائحة من تلك الطبيعة النقية بداًل 
من روائح الرصاص والتــراب والصواريخ والدخان الذي 

حوّل خضارنا إلى سواد . 
يهاجــرون ليتّلقــوا علمًا مجانــًا كانوا قد خســروا دماء 

قلوبهم للدراسة في جامعاتٍ تُهدَدَ بعدم اإلعتراف .
ليعيشــوا تلك الحياة المرفهة اســتبداًل للموت الذي قد 

يعانقهم في أيِّ وقت هناك . 
يهاجرون لينالوا بعض الحرية التي سُلبَت منهم . 

نعم ،، هو حال شبابنا اليوم .
فغالبًا ما نظلمهم بعدم تفكيرهم في مســتقبلهم الذي 

لم يُرَى بعدْ .
حقًا .. !

كيف ســيفكرون في مســتقبل لــم يخلق ولــو 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 .!
فكــروا .؟ وإن خــرج بيدكــم حــاًل لهــم ، حينهــا فقط 

سنلومهم على ما هم عليه اآلن . 

نعم . لم يوجد حاًل بعد ..!
فأصبحت أحــالم البعض وآمالهم هي الســفر والهجرة 
فقــط، والبعــض لجأ إلــى ذلــك الطريق الــذي يعانقه 
مرارًا وتكرارًا، فجميعنــا يعلم بأن الموت قد يراودنا في 
أي وقــت ودونما اســتئذان، ولكن هــؤالء البعض ألقوا 
بأنفســهم عليه بإرادتهم ، ملاًل من تلك الحياة التي لم 
تعد حياة بالنســبة إليهم ، والبعض اآلخر أصبح يصارع 
الحياة بشكل سخيف ، سواء أكان بالسخرية أم بالنكات .

لكثــرة مــا رأوا أصبحــت قلوبهم ميتة ال تشــعر بأحد ، 
وأصبحوا غير مباليين ألي موقف قد يواجههم . 

أيها السادة ..!!
هذا هو حال الكثير من شباب بالدنا .. 

فهل من حل لمشكالتهم ؟!
بانتظار استجابتكم ..!

أنتم عاقون للحياة، والبؤس على وجوهكم، 
ورائحة الكره بينكم تفوح، والشؤم رفيقكم، 
والســأم الجلــي روتينكــم، الحقد والحســد 
يمــزق أوصالكــم، وابتســاماتٌ  زائفــة تبرز 
علــى محياكــم، لمــاذا ترتشــفون القهــوة 
فــي صباحكم  وتقلبــون صفحــات الجرائم 
والمصائــب ، لماذا الدمعة في عيونكم كأن 
أمكــم ماتت في مخاض والدتكــم، أو عجوز 
تســعيني فقد عكازه الوحيــد بحياته فجُرِّع 
ويالت الفقد، أنتم  بشرعنة الفصول يجب أن 
تكونــوا ربيعكم ؛ ولكن أي ربيع ذاك بخريف 
وطنكــم، بخــراب تتجولــون فيــه بحًثا عن 
أشــباهكم القديمة ، لماذا أجسادكم خاوية 
من الروح؟؟ لماذا ناشــدتم حبكم وعشقكم 
لــألرض التــي صفقت بدهشــة، وصفعتكم 
بتزويج حبيباتكم لغيركم، قصصتم آماالكم 

امامها فالذت بالفرار ألنها محكومة مثلكم، 
بالدنا تضحك علينا .

غرباء كيــف لنا أن نتكيف مــع البؤس بلمح 
البصر؟ كيف لنا الســماح لهــم بدفننا أحياء؟ 
لماذا لم نواجــه المخرز؟ لماذا االستســالم 
واالنهزام  واالنكســار؟ هذا ليس تكيف هذه 

لعنات يجب التخلص منها!!! 
أطلقــوا هموم الحياة بعيدا عنكم ،احبســوا 
اليــأس بقوقعــة داخليــة ، ازدرئــو من كل 
من يريد قتل األمــل فيكم، اقفزو من داخل 
هذه الفوضى وتتبعوا أثر الســعداء، السماء 
الملبــدة بالغيــوم لــن تمطــر إال إذا رفعتم 

أياديكم لعنان السماء  وطلبتم االستسقاء.
ايها الغرباء تستحقون ربيع أجمل

 كونوا جمال ربيعكم 
وأحيوا الوطن من خريفه المميت

ال داعيَ بأن تشــغل حيّزًا من دماغِكَ في أمــوري، دع عنك أنّني أصبحت في 
العشــرين من عُمــري وال زلت عالقة في الثانوية العامة ســأنتهي منها وأتخرج 
عندمــا يُقدر لي وفي الحالتين لن تخســر من وزنك شــيء، ال بأس إّن تجاوزت 
الثالثــة والعشــرين دون زواج وال حتى إن طرقتُ باب الثالثين، ســأتزوج حينما 
يُراقص روحي الرجل المناســب، إذا ســنحت لي الفرصة سأنتقل للعيش وحدي 
وربمــا لبلد آخــر وال حاجة لذاك الشــيخ المركون على الرف فــي داخلك أو ذاك 
الناقد للتدخل فهذه الزالت حياتي، سأضع صورتي وعائلتي على مواقع التواصل 
اإلجتماعــي ولن أكترث لطنينك الذي أضعت من وقتي دقيقتين عليه، وســأقوم 
بإضافة من أشــاء من أشــخاص على حسابي الشــخصي -الحظ كل ما سبق ال 
يعنيــك-، تلك المســاحة المحدود فــي دماغك -والتي تشــبه تفكيــرك- التي 
تخصصها لي أســتفد منها في تبنّي المزيد من األفكار المعقدة والتي تخصّك 
ودعك مني.. ليس أنتَ بحاكٍم وال بجاّلد ولســتُ أنــا محور الحديث الدائم في 
أي مجتمع عقيم الفكر وملعونة ثقافاته المحدودة.. ضع نفسك في غربال الناس 

ستجد أخطاءك كسرت مرآة المثالية.

يراودنــي ذلــك التســاؤل كثيــرًا ، ذلك التســاؤل 
الغامــض ، ويقلب عقلــي وال يجد حاًل و ال بصيصًا 
لحــّل ..! فيمــن يســتنجد و يتشــبث والءك ؟ عند 
ضياعهــم ، و ممــن و لِمَــن يتوجــه والءك عند 
انهزامِهــم ؟! ، و أيــن و كيف يهــوّن والءك عن 
أنفســهم و يَعرضــون همومهــم ؟! ، ومــن أين 
يمكــن لهم أن يشــعروا بلــذة الحيــاة في ضيق 
العيش ، و من أين لهم أن يروا الِســْلمَ في خضم 
الحرب ؟! و كيف عســاهم أن يتشــبثوا باألمل عند 
إنحســار الحياة ، و يُلــوّح فؤادهــم بالمحبة عند 
انعقــاد الصــدور ، والءك )المدبريــن عــن اهلل( !! 
كيف عســاهم أن يفهموا معنى الحياة ..؟! أيا هذا! 
أتعلمُ من اهلل ؟! إنه الملجأ عند اســتحالة اللجوء، 
و هــو الحق عند ضياِع الحقــوق ، إنه الرحمن عند 
تراُكــم الذنــوب ، و هــو الرحيــم و الــودود ، هو 
العطــوف الذي ال مثيل لعطفه ، و هو الودود الذي 
ال مثيــَل لِوُدِّه ، هو المعطي بــال انقطاع ، و هو 
الشافي بال دواء، فإذا تأذيت لمَن تبث شكواك ، و 
إذا انهزمت لمن ترفع ذراعاك، عندما تفقدُ األمل، 
بمن تتشبث ، وعندما ينِْزُل الهمّ فيمن تستنجد، 
عند ضياع عزيز لمن تشــكوا ، و عند فقدانِ ثمين 

فمن ترجوا.
  إليــك بالحّل ، انه أيســر من الــدواء ، و هو أحن 
مــن اأُلمّ ، إنه " حبُّ اهلل " ، فمن عاش بحب اهلل، 
ماخــاب وال ذّل وال انكســر ، وال حَــزُن ، وإن حزن 
ال يســخط ، وال يجزع يكــون راٍض ألنه ال يريد أن 
يغضــبَ محبوبه ، و من أحــب اهلل ، عاش الحياة 
جميلــة ، مطمئنــه، وتعلق القلب بأهل الســماء ، 
فــاهلل هو الحــب األول قبَل أن تولــد ، و هو الحب 
األبــدي عندما تقبضُ و بعــدَ البعث ، و هو الحب 
الكبيــر ، فهو الحــبّ األوّل و األخير. من أحب اهلل 
يجعلــه يفكر ليل نهــار بمحبوبه كيــف يصل إلى 
درجة المقربين ، إلى من قال عنهم الرسول صلى 
اهلل عليه وســلم : ) إذا أحب اهلل تعالى العبد، نادى 
جبريــل، إن اهلل تعالى يحب فالنــًا، فأحبه، فيحبه 
جبريل، فينادي في أهل السماء : إن اهلل يحب فالنًا 
فأحبوه، فيحبه أهل الســماء، ثم يوضع له القبول 
فــي األرض (( و روي عــن أنس رضي اهلل عنه قال: 
قال رســول اهلل صلى اهلل عليه وســلم: »ثالث من 
كن فيه وجد حالوة اإليمان من كان اهلّل ورســوله 
أحب إليه مما ســواهما ومن أحب عبدا ال يحبه إال 
هلّل ومــن يكره أن يعــود في الكفر بعــد إذ أنقذه 
اهلّل كمــا يكره أن يلقى في النار« فــإن اهلل باٍق يا 
صديقــي ، و الباقون لو شــددنا عليهــم القبضة 

فإنهم راحلون ..

تصل إلى لحظة تزهد فيهــا بالكثير، تقترب نحو العالقات الناضجة غير 
المُرهقة، تنجذب إلى العزلة وتجد فيها متعة ال تضاهي، تحتفظ بالكثير 
في داخلك، تســتمتع باألشياء الصغيرة التي قد ال يرى فيها الكثير شيًئا، 
بل قد يستنقصونها، فعشــرينات التمرد يسكنها نشاط مترنح، بين ما 
يجب وبين ما نريد، بين الشــعور بحب األشياء واالستياء منها في نفس 
الوقت، وأحاسيس متضاربة ترجمتها بحروف، بين الهوس والواقع، بين 

الواجب والمحظور، بين العادة والموضة، بين النفس والمجتمع.
فنحن ال نكبر بعدد الســنين التي نعيشــها في طيات هذا الكون، نحن 
هنا األن بعدد الصفعات والصدمات التي نأكلها، فهنا نشعر بأننا كبرنا 
بفجــوة واســعة، وكيف أن دوامــة المجتمع ونظراتــه الصاخبة أحدثت 
بداخــل هذا القلــب إرتيابًا وألمــا أفاقت فيه حد فيه حد الســبعين من 

العمر.

يحبهم و يحبونه 
 بقلم/ عماد الخطيب 

لرفقاء العشرين

غـربـاء

 بقلم/ آيـة الشـاعـر

 بقلم/ شيماء الدرة

 بقلم/ وجدان الكفارنة

 بقلم/ فاطمة بشير

طيور مهاجرة ..!! 

كلٌّ يرى الناس بعين طبعه
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غزة-الرواد
تعرف باسم »الوكالة« أيضًا، وهي تنسب إلى السلطان الظاهر 
برقــوق المملوكي، الذي قام بتجديدها فــي عام 788/1386.  
ويقع هذا الخان في أول طريق باب السلســلة من جهة الغرب، 
جهة شمال الطريق. والخان يتكون من طابقين، سفلي وعلوي؛ 
الســفلي كان حظيرة إلقامة الدواب واستقبال البضائع الواردة 
للقــدس من األريــاف؛ والعلوي عبــارة عن خلوات اســتخدمت 

الستقبال المسافرين من التجار.
 وخصص ريع هذا الخان لدعم مشاريع صيانة المسجد األقصى. 
وقد بلغ هذا في القرن التاسع الهجري حوالي 400 دينار ذهبي، 
وكان هــذا الخان مركز الحياة التجارية؛ إذ كانت البضائع تثمن 

وتفرض عليها الضرائب، ثم توزع إلى تجار المفرق.
وإلى فتــرة قريبة كان هذا الخان مركــزًا لبيع األجبان واأللبان 
والســمن؛ وكان التاجر الذي يجمع هذه البضائع لبيعها يسمى 
»الحــوّاش«. والخان حاليًا مهجورًا تجاريًا وتســتخدم محالته 
مخازن أو لغرض ســكن بعض العائالت التي تعاني من ضائقة 
اقتصادية، وترغب في اســتمرار المرابطــة في مدينة القدس، 

رغم كل المضايقات.

 سوق 
خان السلطان معالم

 في
القدس

صحيفة أسبوعية جامعية تصدر 
شهريًا مؤقتًا عن جامعة األقصى

العدد
49

موســى الفتياني صاحب المنزل الــذي ورثه عن والده 
يصــف منزله بأنــه أجمل البيــوت على اإلطــالق ألنه 
يُشــرف على المسجد األقصى, قال: " كثيرٌ من الناس 
يعتقــدون أن بيتي في البلدة القديمة أو مالصق ألحد 
أبواب المسجد, لكن منزلي يقع داخل المسجد األقصى 

من الجهة الغربية".
وتابــع الفتياني: " كان البيت في القرن الخامس عشــر 
مدرســة عثمانية أوقفتها سيدة تركية تدعى أصفهان 
شــاه خاتون بنت محمــود بنت عثمــان وجعلتها وقفا 
لعائلــة الفتيانــي, وظل البيت عبارة عن مدرســة حتى 
نهاية القرن الثامن عشــر, أما اآلن يعــرف بيتي ببيت 
"آل الفتياني" بعد أن تحول إلى مســكن بعد ســقوط 

الدولة العثمانية".
وبيَّن الفتياني أنه يقطن مع زوجته وابنه صادق وابنته 
هيا في البيت, وتبلغ مساحته 130 مترًا مربعًا, موضحًا 
أن المنزل يحتــوى أيضا على غرف عديــدة ضمن بناء 

المدرســة يسكن فيها أقرباؤه الذين طردهم االحتالل 
من بيوتهم وقراهم غرب القدس.

تعود الذاكرة
بين زوايا البيت وغرفه المطلة على المســجد األقصى 
تتجول إيمان الوعري زوجة موســى من غرفة الجلوس 
إلــى المطبــخ وغــرف األبناء لتســتمتع برؤيــة الحرام 
القدســي, قالت: "أحب أن أجلس في جميع غرف منزلي 
لكنــي أفضل التواجد في غرفة الجلوس, ألن لها نافذة 
كبيرة مطلة على قبة الصخرة وتكشف معظم ساحتها 

إلى الجانب الغربي من المسجد".
وعــادت الوعــري بذاكرتها إلى انتفاضــة األقصى عام 
2000, وروت مــا حدث: "هربت أنــا وأطفالي إلى غرفة 
صغيــرة مغلقة حتى ال تتســلل إلينا رائحــة الغاز الذي 
يلقيه االحتالل داخل المســجد", مستذكرة أن االحتالل 

كسر نافذة بيتها الجميلة أثناء أحداث االنتفاضة.

تضيق االحتالل
وبينــت الوعــري أن االحتالل يضيق عليهــم, ففي كل 
مرة تحتــاج إلى شــراء مقتنيات لمنزلهــا وُجب عليها 
أخذ الموافقة من قوات شــرطة االحتالل, مشــيرًة إلى 
أن العائلة تتقيد بمواعيد فتح أبواب المسجد وإغالقها 
مــن صالة الفجر حتى العشــاء، حيــث تغلق بعد صالة 

العشاء، وتضطر للعودة باكرًا قبل إغالق األبواب.
وأشــارت الوعــري إلى أن االحتالل أجبرهــم على تغيير 
عنوان الســكن فــي بطاقاتهم الشــخصية, فرفض أن 
يســجلوا مكان السكن المسجد األقصى وأجبرهم على 
أن يســجلوه "هار هبايت" وتعني جبــل الهيكل تعبيرًا 

عن الهيكل المزعوم .

واســتطردت الوعــري: " رأيت مع عائلتي مــن النوافذ 
استشــهاد العديد من الشــبان الذين قتلهم االحتالل 
االسرائيلي قرب قبة الصخرة"، أطلقت تنهيدة وتابعت: 
"لم يكن االحتالل يســمح ألطقم اإلسعاف الوصول إلى 

الشبان الذين نزفوا في الساحات حتى استشهادهم".
وأوضحت أن العائلة ال تتمكن من الخروج إلى مشاغلها 
عندما يغلــق االحتالل األقصى بالكامل ويســتمر الحال 
لعــدة أيام, مبينــًة أن باب األقصى هــو المخرج الوحيد 
لتواصلهم مع العالم الخارجي. أما عن الذكريات الجميلة 
ابتســمت الوعري قائلة: "أجمل إطالالت تكن في شهر 
رمضــان وخاصة قبل آذان المغرب، أحب تجمع العائالت 
في باحات المســجد استعدادًا لإلفطار", مشيرًة إلى أنها 

تساعد الصائمين وتشاركهم في إعداد الطعام. 

منزل »الفتياني«.. إطاللة ترسم مالمح المسجد األقصى

�لرو�د/ �إن�ساف �حلطاب
جمال  على  نو�فذه  جميع  ت�ستحوذ  �لطاللت  باأجمل  و�سف  منزٌل 
�مل�سجد  يدخلون  �أنا�ض  وقبة،  م�سجٌد  عليها،  تطل  �لتي  �ملظهر 
وي�ستعدون لل�سالة، عائالت متجمعة يف �لباحات، �أ�سخا�ض يتجولون 
تعلو  و�لده�سة  �لإ�سالمي  �ملعلم  لهذ�  �ل�سور  ويلتقطون  �ل�ساحات  يف 

وجوههم بجمال �ملظهر.
منزل عائلة �لفتياين �لذي يتكون من ثالث غرف ويقع على حد رو�ق 
�لغربي بجانب  �سوره  وي�سرتك يف  �لأق�سى،  للم�سجد  �لغربية  �جلهة 
د�خل  و��سح  بروز  يف  مبا�سرة،  �لغربي  �لرو�ق  وفوق  �ملطهرة،  باب 

�مل�سجد، وتطل جميع نو�فذه على م�سجد قبة �ل�سخرة.
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فيسبوكيات الطلبة

رواية أشــبه بســيرة ذاتية، بل إنها كذلك، فإن مريد البرغوثي يتحدث 
فيهــا عن حياته ومعاناته بدًء من تلك اللحــظ التي خرج فيها من رام 
اهلل ليكمــل تعليمه في مصر، إلى أحداث النكســة التي قامت في العام 
1967م أي فــي ذلك العام الذي أنهى دراســته فيــه، ومنع من دخول 
وطنه بناًء على القوانين التي ســنتها الســلطات اإلسرائيلية، فقال في 
ذلك “نجحت في الحصول على شهادة تخرجي، ولكني فشلت في العثور 
على جدار أعلق عليه شــهادتي”، نعم فشــل في العثــور على جدار كما 
فشــل بكل محاوالته بالعــودة إلى الوطن ورؤية األهــل واألصدقاء إال 

بعد ثالثين عام.

العودة إلى الوطن
من هنا بدأ مريد روايته، من على جســر الملك حسين الذي اجتازه قبل 
ثالثين عامًا إلنهاء ســنته الدراســية األخيرة وعاد إليــه اآلن بعد طول 
غياب وعذاب وشوق، بدأ بوصف دقيق لكل شيء، للنهر الذي جف ماؤه، 
للجسر الخشــبي الذي عبر خالله آالف الفلسطينيين مهجرين وعائدين 
بتصريح زيارة، للجندي اإلســرائيلي المرتبك الذي رآه ألول مرة، هناك 
وقــف وقــال “ورائي العالم وأمامــي عالمي”، ثم أخذنا إلــى عالمه، إلى 
فلســطين وتحديدًا إلــى رام اهلل، تلك المدينة التــي تغيرت مالمحها، 
تغير ناســها 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 

إقرأ معنا

رأيت رام اهلل
للكاتب مريد البرغوثي

والحديثة، إلى تاريخها وحاضرهــا فجعل كل من يقرأ الكتاب يعيش 
تفاصيله.

بين الماضي والحاضر
بعد أحــداث عام 1967 بقي مريد في مصر وتــزوج تلك الفتاة التي 
أحب “رضوى عاشــور” وأنجب منها ابنه تميــم، لتبدأ بعدها حركات 
سياسية في الشارع المصري، ليطرد على إثرها من مصر مخلفًا وراءه 
وطنًا ثانيًا وزوجة وابن، فذهب لبالد عدة عمل فيها وامتدت عالقاته 
وذاع صيــت كتاباته، وكان ال يســتطيع أن يرى ابنــه وزوجته إال في 
العطــل، حين كانت تأخذ رضوى بيد تميم وتذهب به لزيارة زوجها، 
أتيحت له في الغربة رؤية بعض من األهل واألصدقاء الذين هجّروا 
رغمًا عنهم من الوطن، وتشــتتوا فأصبحــت العائلة الواحدة تعيش 
في أربع أو خمس دول، وصف مريد كل ذلك بإحساس شخص عاش 
المعانــاة وفق عواطفه ال وفق أحداث سياســية، وهــذا ما جعل هذه 
الروايــة عظيمة، بل وأكثر من ذلك حســب ما دلت مؤشــرات القراء 

وحسب الجوائز التي نالتها.
رأيــت رام اهلل، على كل من لم يرها بعد أن يقرأ الكتاب ليراها بعين 

قلبه ولتسكنه دون أن يسكنها
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فيسبوكيات الطلبة
َقــدِمَ تاجر إلى المدنية يحمل من خمر العراق فباعها إال السُّــود، 
فشكا إلي  الشاعر الفذ ربيعة بن عامر الدارمي ذلك ،وكان الدارمي 
قد نســك وتعبد،  وكان شاعرنا  ذو حضور ملفت لجميع من يعرفه 
وخاصة صويحبات سيدنا يوسف عليه السالم لما هو فيه من حسن 
منظر وصوت جميل  ، فقام شــاعرنا بنظم ثالثة أبيات من الشــعر 

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 .

فخــرج من مســجده إلى بيته وهــو يتغنى بتلــك األبيات بصوته 
الجميــل، فشــاع الخبر فــي المدينــة أن الدارمي رجــع عن زهده 
وتعشــق صاحبة الخمار األســود فلم يبق في المدنيــة ملحية إال 
اشترت لها خمارا أسود ، فلما أنفذ التاجر ما كان معه رجع الدارمي 

إلى تعبده وعمد إلى ثبات نسكه فلبسها.

قل للمليحة بالخمار األسود

عبرة في صورة

Ensaf Al-hattab

Khaled abu jazar

نعيم  �أحمد 

�سهاد �أبو دية

Abrar  Rafat

بالل مالخة

Najlaa H Najem

القاع أعمق مما نتصور..

أي خطــوة... تريد أن تخطوهــا بحياتك... حاول أن 
يكون القلب والعقل مع بعض..

ألن في العقل إرادة وفي القلب ضمير..

من اعتاد أن يوزع الورد، فســيبقي شيء من العطر 
بيده..

ما دمت تفعل الخير، سيصلك آثره.

يتفلسفون فلسفة لم يتفلسفها فالسفة متفلسفون 
بالفلسفة

# صباح_الفلسفة.

في اللحظة التي أدركت فيها أن تغيير نفســي أهم 
وأجدى من تغيير العالم.

أصبح كل شيء أجمل.. وأصبح العالم أفضل.

كنت ضــاال فهديتني، وتائهًا فأرشــدتني، مشــتتًا 
فجمعتنــي، ومحتاجــًا فأغنيتني، ومعرضــًا  فأخذت 

بيدي، وغافاًل فذكرتني.. لك الحمد يا رب 

لــم أكن بحاجة لمنبه، فصوت أبــي في قرآن الفجر 
أعظم صوت أصحو عليه.

�أبو �سبلة �أكرم 
قبــل مــا تحكم على حــد أنه على خطــأ، فقط ضع 
نفســك مكانه ألن األمر ببســاطة الجميع يظن أنه 

على صواب والباقي على خطأ.

Fatma Basheer

إكرامًا لجمال وجهكم، إياكم والعبوس.

Hala Diab
عندمــا تعطي صالة الفجر المكانة األولى في بداية 
يومك، ثق تمامًا أن كل األمور الباقية تأخذ أماكنها 

الصحيحة تلقائيًا.

Lubua Abuassi

لم أكن بدعائك رب شقيا

األحــد 24-3-2019م
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وفــي مقابلــة لجريــدة الــرواد مع األســير شــاكر أبو مور 
مســؤول ملف التعليم في سجن رمون والحاصل على درجة 
البكالوريــوس تخصــص آداب بدرجــة امتياز مــن جامعة 

األقصى.
وبيّن أبو مور أن جامعة األقصى توفر المســاقات والكتب 
بالحد األدنى والذي يســمح االحتــالل بإدخاله، وذلك عن 
طريق زيــارات األهالي، معقبًا: »ويشــرع األســرى بنســخ 
الكتب يدويا لتوفيرها لباقي األسرى الذين يرغبون بإكمال 

مسيرتهم التعليمية«.
وعن طبيعة الدراسة داخل السجون أوضح أبو مور: »هناك 
محاضــرات تعقد داخل الســجن يلقيها أســير حاصل على 
بكالوريوس أو ماجســتير خارجي ويتــراوح مدة المحاضرة 

من ساعة لساعة ونصف«.
وتابــع: »توفــر الجامعــة االختبــارات النصفيــة والنهائية 
لألســرى الملتحقين لديها بواســطة هيئة شؤون األسرى 
بطريقــة التواصــل عبــر المكالمــة الهاتفية مع مســؤول 

التعليم داخل السجن، حيث يتم نسخها يدويًا«.
التنســيق مع وزرارة األســرى في قطاع غزة هي مهمة تقع 
على عاتق األســير أبو مور كي يتســنى له أخــذ االختبارات 
ونســخها وتســجيل درجات المســاقات ورصدها في نظام 

الجامعة من قبل الوزارة.
وأكد أبو مور على أن األسرى يسخرون معظم أوقاتهم في 
الدراســة والتحضير ونســخ الكتب، الفتًا إلى وجود صعوبة 
بتوفير الكم الكافي من الكتب وكذلك يعاني األسرى أيضا 
مــن ظروف النقــل المتكــرر والمفاجئ بين الســجون مما 

يفقدهم األوراق التي تم نسخها ودراستها.

األســرى الملتحقين بالجامعــات اإلســرائيلية، والتي كان 
لها دور في ترســيخ تعليم االسرى فمنهم من افتتح مركزا 
للبحــوث ومنهم من صار ناقد وخبير ومحلل يخدم القضية 

الفلسطينية العادلة.
وذكــر حمدونة أنه تم منع التحاق األســرى فــي الجامعات 
اإلســرائيلية عقب ســن قانون شــاليط عام 2010م الذي 
قدمه عضو الكنيســت اإلســرائيلي داني دانــون، مما دفع 
هيئة شــئون األســرى ووزارة التربية والتعليم لتخطي هذا 
المنع بتشــكيل لجان داخل السجن لاللتحاق في الجامعات 
الفلســطينية كجامعة األقصى والقدس المفتوحة وجامعة 

أبو ديس في القدس.

تنسيق وتواصل
من جانبه نوّه األســتاذ خالد أبو موســى منســق التعليم 
والتواصل مع الســجون في وزارة األســرى بغزة إلى وجود 
لجنة إدارية داخل الســجون يتم التنســيق معها بواســطة 
المدير العام في الوزارة، مســتطردًا:  »تسجيل األسير يتم 
فــي الجامعــة كأي طالب يعمل طلب التحــاق في الجامعة، 
وتقــوم الــوزارة بحصر أعداد األســرى قبل التســجيل في 

الجامعة ودفع رسوم االلتحاق مرة واحدة«.
وفيمــا يتعلق بإجراءات التســجيل قال أبو موســى أنه يتم 
تجهيز األوراق الثبوتية من قبل األهالي وتستقبلها الوزارة 
وتقوم بإجراءات التســجيل في جامعــة األقصى، منوهًا أن 
التخصــص المطروح في جامعة األقصى فقط هو تخصص 

التاريخ.
 وأشــار أبو موســى إلــى أن عدد األســرى الذيــن حصلوا 
على شــهادة البكالوريوس بلغ قرابة ال 400 أســير داخل 

السجون.

اجراءات العقاب
بدوره قال األســير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األســرى 
للدراســات: »كان أحد مطالبنا األساســية في األسر أن يكون 
لنــا تعليم جامعي في الســجون، وبعد إضرابــات عن الطعام 
للمطالبة بهذا الحق، كان رد إدارة الســجون أن يســمحوا لنا 
باالنتســاب للجامعة المفتوحة في إســرائيل وكانت السلطة 

الفلسطينية تدفع الرسوم الجامعية لألسرى«.
وعن تجربته مع التعليم داخل الســجن أشــار حمدونة إلى 
أنــه التحق بالجامعة المفتوحة في اســرائيل تخصص علم 
االجتماع والعلوم اإلنسانية عام 1999م، والتي تطرح كافة 
مســاقاتها باللغة العبرية، وبدأ حينها بتعلم اللغة العبرية 

معتمدًا على نفسه.
أمــا الصعوبات التي واجهت حمدونة لخصها بأنها تمثلت 

بإجراءات العقاب المتكررة بحق األســرى والتي من ضمنها 
التنقالت بين ســجون االحتالل اإلسرائيلي، مبينًا: »في كل 
عملية نقل يجب أن تأخذ الموافقة من إدارة السجن للتعلم 
في الجامعة وجلب الكتب والمساقات من السجن السابق«.

وأضــاف حمدونــة: »أيضا مــن الصعوبات التــي واجهتها 
هي المنهج اإلســرائيلي المبني على تعزيز مكانة إسرائيل 
كدولة، كان من المساقات كتاب اسمه القدس عبر األجيال 
الــذي يثبت أن القــدس هي موحدة تاريخيــًا ودينيًا لدولة 
إســرائيل، فكنت أرفــض هذا الكتاب وأبــدي وجهة نظري 
فيه، ومن ضمن العوائــق كانت الكتب تصل بوقت متأخر 

جدًا بعد بداية الفصل الدراسي«.
ولفــت حمدونــة إلــى أن وزارة التربيــة والتعليــم العالي 
الفلســطيني تعاملت بشــكل اســتثنائي باعتماد شهادات 

التعليم في السجون اإلسرائيلية... حق تنتزعه إرادة األسرى من عتمة الزنازين
�لرو�د/ �أجمد علي �لدعال�سه

�ل�سعب  و�قع  ولأن  �ل�سني"   يف  ولو  �لعلم  "�طلب  �حلكمة   تقول 
�لفل�سطيني ل ي�سبه �لعامل كان للمقولة وجه �أخر فاأ�سبحت وكاأنها 
�لعزمية  ولأن   ، �لإ�سر�ئيلية"  �ل�سجون  يف  ولو  �لعلم  "�طلب  تقول 
ولأن  �سجان،  عنجهية  ول  �أ�سو�ر  توقفها  ل  �لعلم  على  و�لإ�سر�ر 
�لذي جنح يف تدي �ملحتل ب�ساحات �لقتال لن يعجزه �أن يتحد�ه يف 

زنازينه و�أن ياأخذ حقه بالتعليم رغم �لقيود و�لإجر�ء�ت �لعن�سرية، 
فالأ�سري �لذي �أنهك �لتعذيب قدميه يقف �أمام زمالئه �أ�ستاذً� جامعيًا، 
و�لأ�سري �لذي حرم من �لنوم خالل �لليل ينحني فوق �سريره ين�سخ 
على  ويح�سل  �ملتعلمني  بركب  ليلحق  وحما�سر�ته  �جلامعية  كُتبه 
�سهادته �جلامعية ليبقى نور �لعلم م�سعًا يف عتمة زنازين ي�سيع �لعمر 

فيها ول ت�سيع �لأحالم ما ز�ل ور�ئها مثل عزمية �أ�سر�نا ..

حكاية أسير 

الرواد-يحيى المكاوي
»آالم شــديدة و مبرحــة فــي األمعــاء،  فقدان 
تدريجــي للبصر، هزل عام في الجســم و صداع 
مســتمر ، وتضخم في الغدد اللمفاوية«، هكذا 
أوجــزت والــدة األســير يســرى عطيــة محمد 
المصري  الوضع الصحــي الخطير الذي يلم به 

منذ سنوات.
والدة األســير المصري من قطاع غزة، أوضحت 
فــي حديث خاص لـــ الــرواد  أنه منــذ اعتقال 
يسري تعرض لضرب شديد ومبرح على الرأس 
والصــدر مما أحدث عنــده آالم في الصدر جهة 
القلب، مشيرة الى أنه  بعد 6شهور من اعتقاله  

أخذ يعاني من آالم حادة في العينين.
وأضافــت والدتــه :« لم يقدم لــه االحتالل في 
ذلك الحين سوى المسكنات مما أدى الى ضعف 
شديد في الرؤية و حساسية دائمة«، منوهًا إلى 
أن األمر ازداد ســوءًا  حتى ظهرت نقاط سوداء 

في الرؤية.

وعن آالم البطن، أوضحت أن ابنها يســري يعاني منذ  
ســنوات من آالم حادة في البطن و إغماء بشكل متكرر 
و صداع شــديد، متخوفًا  من سواد شديد في األعضاء 

التناسلية مع رائحة تشبه الحرق تخرج من الفم.
وأوضحت أن إدارة مصلحة الســجون لم تكترث للوضع 
الصحــي ألخيــه، حتى ظهــرت ثالثــة أورام في منطق 
الرقبة، حينها قام االحتالل بتحويله الى مشــفى سجن 
»الرملــة«، ألخذ عينات مــن األورام و تم إخفاء النتيجة 

لمدة شهر تقريبًا.
وأبلغت إدارة السجن أخي األسير بأنه مصاب بسرطان 
الغــدد ونتيجة ذلــك حدث حالــة من الهيجــان داخل 
السجن، وهدد األســرى إدارة السجون باتخاذ خطوات 
تصعيديه بسبب سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق 

األسرى .
ونوهت إلى أن إدارة السجن عقدت اجتماع ضم ممثلي 
األســرى و مدير السجن باإلضافة لمســئول الخدمات 
الطبية في إدارة مصلحة السجون و ضابط استخبارات 
و حمَّــل مدير الســجن المســؤولية عــن تدهور وضع 

يســري لطبيب الســجن مدعيــًا بأنه  ليــس على علم 
بوضع يسري منذ البداية.

 و أعطوا وعود لممثلي األســرى بإجراء عملية ليسري و 
تــم االتفاق و الموافقة على إجراء فحوصات شــاملة  و 
تصوير بالرنين المغناطيســي ليسري وتم نقل يسري 

لمستشفى سوروكا في بئر السبع إلجراء العملية .
وأوضحــت أنــه بعــد الفحوصــات األولية أبلــغ طبيب 
التخديــر يســري بأنه يعاني مــن التهابــات حادة في 
األمعاء و ســوف نجري لــك فحوصات شــاملة و صورة 
رنين مغناطيسي ضرورية بعد استئصال الغدة الدرقية 

وبعد شهر أجريت ليسري العملية .
وقال أحمد شــقيق األســير األكبر أنه تزامنــًا مع إجراء 
العمليــة قمنا نحن في عائلة األســير يســري المصري 
برفع طلب إفراج مبكر عن يســري نظرًا لخطورة وضعه 
الصحــي و إصابتــه بالســرطان لكــن االحتــالل أوقف 
الفحوصــات التي كانــت مقررة بصــورة مفاجأة و عند 
تحديد جلســة المحكمة للنظر في طلب اإلفراج المبكر 

تم تأجيل النظر 3 مرات لعدم اكتمال الملف الطبي . 
و هــذا ما أراده االحتالل بوقفــه للفحوصات و لم يذكر 
فــي الملــف الطبــي ســوى أن يســري كان يعاني من 

سرطان في الغدة الدرقية و تم استئصالها .
و عند مناقشة محامي يسري للمحكمة ، أقرت المحكمة 
لفظيًا أن وضع يســري »صعــب« ولكن بإمكاننا عالجه 

داخل السجن .
و كان االحتــالل قد نقل يســري من ســجن نفحه إلى 
ســجن أيشــل لقربه من مشــفى ســوروكا الستكمال 

عالجه.
لكنــه وبعــد طلــب اإلفــراج المبكــر المقــدم 
للمحكمــة و بعــد وقف الفحوصــات و المعاملة 
الســيئة من قبل طبيب سجن أيشل ، تم إرجاع 
يســري إلى ســجن نفحــة الصحــراوي ، و ازداد 
األلم مع يســري في منطقة األمعاء و بدأ يشعر 

بفقدان تدريجي للرؤية.
 وقــال أن العجيــب فــي األمر أن عيادة ســجن 
نفحه يقوم األطباء بأخذ عينات من يســري وال 
يقومــون بإعطائــه أي نتائج مطبوعــة، و ذلك 
لعــدم إضافة جديد لملف يســري الطبي و هذا 
األمر يعتبــر بمثابة تصفية جســدية 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 .

األسير »المصري« ...

بين فكي فقدان البصر وتضخم الغدد 

األحــد 24-3-2019م
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إلقامة العالقات االجتماعية، وتشــكل فرصة ذهبية الجتماع 
األصدقاء واألهل في البيت، أو حتى بالنســبة إلى الرجال في 
المقاهــي، بعد أن باتت التكنولوجيــا في وقتنا الحالي تخلق 

حواجز اجتماعية بين الناس.
وفي ســياق متصل أضافت قشــطة: »أرى أن عــدد الفتيات 
المتابعات لكرة القدم في تزايد مستمر؛ نظرًا ألن المباريات 
أصبحت تُعرض في كل مكان، فالفتاة تشاهدها مع األهل أو 
األصدقاء، وبسبب ارتفاع نســبة البطالة وزيادة وقت الفراغ 

الذي يعاني منه الجميع وصعوبة الوضع في غزة.

موضة ومباهاة
أما فايــزة رضوان )37( عامــًا وهي أم لثالثة أبنــاء وابنتين 

تبدي نوعًا من االستياء لهوس ابنتها بكرة القدم.
قائلــة: »كانــت متابعة ابنتــي تقتصر علــى نهائيات كأس 
العالم، أما اآلن فقد ازداد اهتمامها بمتابعة المباريات نظرًا 

لمتابعة صديقاتها المستمرة لها«.
وأوضحــت رضوان أن األمر لم يقتصــر على ذلك بل أصبحت 
تتباهــى بناديها المفضــل من خالل ارتدائهــا ألزياء ناديها 
وشــعاراته، حتــى وصــل بهــا الحال إلــى صــرف مصروفها 
الشخصي كاماًل في سبيل الحصول على كل ما يخص فريقها.

وأضافــت رضوان عندمــا تكون هناك مبــاراة وغير موجودة 
على التلفاز إنما على القنوات المشــفرة تذهب ابنتي لشراء 
كرت االشــتراك لمتابعتها بشــكل مباشــر، وعبرت السيدة 
عن ســعادة ابنتها عند فوز فريقهــا، ولكن التوتر في بعض 

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

ترابط أسري
ومن جانبها قالت هدى قشــطة طالبة إعالم مســتوى ثانِ: 
»كنــت من غيــر المهتمين بمشــاهدة كرة القــدم، ودائما 
ما كنــت أتعجب من حرص عائلتي الشــديد علــى المتابعة 
وتشــجيع فريــق ريــال مدريــد، إال أنــي أحببــت مشــاهدة 
المباريات، بعد أن شــاهدت مضطرة بعض المباريات برفقة 
أســرتي، فوجدت فيها متعة وحماســة فمشــاهدة المباراة 
وسط العائلة تقوي الروابط بينهم وخاصة عندما يشجعون 

نفس الفريق«
وأكدت قشــطة أن في المباراة فرصة لتجمع العائلة وتبادل 
اآلراء واالســتفادة من ثقافة إخوتهــا الرياضية ,فهي تهتم 

باإلثارة واللعب االحترافي.
الفتــة أن المتابعــة األســرية مرنــة وال تتســم بالتعصب؛ 

فمشجعي المباراة يجب أن يتحلوا بالروح الرياضية.
ونوهــت قشــطة إلى أن هنــاك اتهــام يوجه عادًة للنســاء 
المتابعات، وهو أنهن يشــجعن فريقًا لجمال العبيه, مؤكدة 
أن هــذا االتهــام باطل وليس له أســاس مــن الصحة وأنه 
ليس شــرطا ، فهناك الكثير من الالعبين الذين ال يتصفون 
بالجمــال وإنما على قدر كبير من المهــارة في اللعب لذلك 

تجد لهم جمهور كبير جدًا.
وأشــارت قشــطة أن كــرة القدم تمثــل وســيلة مهمة جدا 

ســابقت الصحافية الرياضية نيللي المصري الزمن من أجل 
االنتهــاء من الدراســة، لتتفرغ تمامًا لمشــاهدة مباراة كرة 

القدم، فهي أول صحافية رياضية بفلسطين منذ ١٧ عام.
قالــت المصري:« منذ أن كنت طفلة وأنــا أتابع الصحف وما 
يُكتب عن والدي وكنت أشاهد المباريات معه دومًا, فنشأتي 
فــي بيــت رياضي ربمــا هي ســبب انتمائي لحــب الرياضة 
وخاصة كرة القدم، فوالدي إسماعيل المصري العب منتخب 
فلسطين في الستينات ومدرب كرة قدم أحببت الرياضة من 
خالله وله أثر كبير في صقل شــخصيتي وشــعوري بالطاقة 

اإليجابية«.
وأكــدت المصــري أن الرياضة ال تؤثر ســلبًا على شــخصية 
الفتاة فالرياضة هي أســلوب حياة , وإنها تصقل شــخصية 
الفتاة وتجعلها إنســانة قوية قادرة على االندماج بشــريحة 
المجتمع الرياضية، خصوصًا خالل التعامل وإجراء المقابالت 
ومتابعــة األحــداث الرياضية، ومــا يتبعها قد تكــون غائبة 
عن الكثير فمثاًل غير الفوز والخســارة هناك قصص رياضية 

إنسانية باإلمكان التطرق لها.
وتابعــت المصــري:« أنا كفتــاة أتابع الحــدث وأهميته وما 
تمليــه علينــا المصلحة العامــة، وأناقش قضايــا مجتمعية 
رياضيــة هامة ونقاط القــوة والضعف حتى ملفات الفســاد 
إن احتــاج األمــر، وأخصص مســاحات على صفحــات مواقع 
التواصل االجتماعــي للحديث عن الفــرق الرياضية وتحليل 

ونقد المباريات بل ومناقشتها مع صديقاتي.
وأضافت المصري أنها غالبًا ما تشــاهد المباريات في البيت 
أو عنــد األقارب، فمتابعة المباريــات تضفي جمااًل على الجو 

العائلي, وتعطيه إيجابية وتدعم الترابط األسري.
وقالت المصري: »كثيرا ما نتناقش أنا وصديقاتي خاصة عند 
األحــداث الدولية، فهناك متعصبات آلرائهن ولكن لم نصل 
الى مرحلة الشــتم أو المقاطعة ولكن على ســبيل المزاح ال 

أكثر«.
أما عن الصعوبــات التي تواجه المصــري كصحفية رياضية 
فتحدثنا قائلة: »ربما أختلف كليًا عن أي صحافية أخرى؛ كون 
والــدي وتاريخه الرياضــي الكبير كان تأشــيرة دخول لعالم 
اإلعالم الرياضي لذلك لم أجد الصعوبة الكبيرة لكن بعض 
الصعوبات تكمن في عدم وجود صحف متخصصة بالرياضة 

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

عوامل نفسية واجتماعية
ومــن جانبــه أكــد خالد أبو نــدى دكتــور علــم النفس في 
جامعة األقصى أن أهم أســباب نمــو ظاهرة متابعة الفتيات 
للمباريات هــي حالة الفراغ والعزلة التي تكون عند الفتيات, 
وأيضــًا الصديقات اللواتي يشــجعن بعضهــن على حضور 

مباراة كرة القدم ومتابعتها.
وأرجع أبو ندى الســبب الرئيســي إلى كثرة مواقع التواصل 
االجتماعي وانتشارها. قائاًل: »مواقع التواصل االجتماعي لها 
الدور األكبــر في هوس كرة القدم لــدى الفتيات فمثاًل عند 
وضع فتاة صورة لالعب ميســي، تقوم جميــع الفتيات بحب 
الفضول بالبحث عنه, مــن هو وإلى أي فريق ينتمي فتصبح 

مشجعة له ومهتمة بمباراته«.
وأضــاف أبو ندى أن الفترة المقبلة ستشــهد زيادة من قبل 
الفتيــات لدرجــة أن أعــداد مشــاهدة الفتيات لكــرة القدم 

ستنافس مشاهدة الشباب لكرة القدم.
وأشــار أبــو ندى أن كــرة القدم تؤثــر على ســلوك الفتيات 
فتصبــح أكثر اختالطًا بالشــباب ســواء مــن مخالطتها لهم 
من بــاب حضورها لمباراة القــدم ومزاحمتها، أو عن طريق 
ســؤالها للشــباب عن المباراة؛ ألنهم أكثــر إلمامًا بالمباراة 
وهذا يعتبر من شــدة الهوس، كما تصبح أقل أنوثة فتميل 
لصفات الشــباب بشــكل أكبر مــن خالل الصــراخ والتهليل 
بصــوت مرتفع وارتداء مثل مالبســهم وشــراء شــعاراتهم 

والمالبس الخاصة بفريقها.
ونــوه أبو ندى إلــى أن كثير من الفتيات فــي اآلونة األخيرة 
يتســابقن لشــراء المالبس الخاصة بفريقها، رغم غالء هذه 
المالبس، وأن هذا أســلوب غير الئــق بالفتيات خاصة وأنه 
ال شــيء يجبرها على شــراء مثل هذه المالبس، وخاصة في 

الوضع االقتصادي السيئ الذي نمر به.
مشــيرًا أبو ندى أن مثل هذه المالبس هي استغالل لعقول 
الفتيــات وإلبعادهم عن دينهن وقضيتهن، ولألســف أغلب 

شبابنا وفتياتنا ينساقون وراء هذه التفاهات.

متابعة كرة القدم تستهوي الفتيات بغزة
�لرو�د-�سيماء �جلز�ر، يا�سمني �ل�سويف

لطاملا ُعرفت �لفتيات بعدم �هتمامهن مبتابعة كرة �لقدم، �إل �أنه مع �لتطور�ت 
�لفكرية و�لجتماعية، ظهر من خاللها هو�سًا  �لتي طر�أت على مناحي �حلياة 

�أنو�ع  من  بها  �ملتعلقة  �ل�سيحات  و�آخر  �لقدم  كرة  ملتابعة  �لفتيات  فر�غ  يقوده 
�ملف�سلني  �لالعبني  �لتي يرددونها بع�ض  �ل�سعار�ت  ،و بع�ض  �لألب�سة و�لأحذية 

لديهن.

الرواد - سهاد أبو دية ، شيماء الدرة 
فريق شــبابي غزي تجمع من كال الجنســين ومن مختلف 
الجامعــات والتخصصــات والمواهــب، مــن مصروفهــم 
اليومي يقومون بتمويل فعاليتهم ومبادراتهم اإلنسانية 
والوطنيــة واالجتماعيــة، قدمــوا الكثيــر مــن الخدمات 
والفعاليات بدًء بكسوة الشتاء التي استهدفوا فيها أهالي 
»الكرفانات »في الشــجاعية وخزاعة، وليس انتهاًء بإفطار 
صائم على الطريق«  وغيرها من الفعاليات ،فهم شــباب 
خلعوا عبــاءة انتماءاتهم الحزبية ولبســوا عبــاءة واحدة 

وهي العمل التطوعي.

ألية العمل
قال محمد الزميلي أحد أعضاء الفريق »للرواد« إن الفريق 
تأسس بعد حرب 2014 مباشــرة، وتم جمع األعضاء من 
خالل مواقع التواصل االجتماعي، ووصل عدد األعضاء الى 

25 عضو ،8 شباب و15 صبية .
وأوضــح الزميلي أن ما يميز الفريق تعدد مواهب أعضاءه 
منهم من لديه ملكة الغناء والشعر، وإلقاء، الفن باإلضافة 
إلــى العالقات التي تربــط الفريق مع أغلب الشــخصيات 

المجتمعية الهامة .
وأوضــح الزميلــي أنــه يتــم االجتمــاع باألعضــاء لطرح 
الفعاليــات ومناقشــتها واختيار األفضل منهــا ومن هذه 
الفعاليات حملة سنابل الخير التي تنفذ في شهر رمضان، 

ومخيم أعطونــا الطفولة في معهد األمــل لأليتام، وفعالية 
»احكي لي يا سيدي« للمسنين والمعسكر التثقيفي للشباب، 
، والعديــد من الفعاليات على مســتوى المدارس والروضات 
والمستشــفيات. وبخصــوص تفاعــل مؤسســات المجتمع 
المدني، بيّن الزميلي أن تفاعلها قليل جدًا فمنهم يؤيدهم 

ومنهم يريد استغالل الفريق لتنفيذ مشاريعهم الخاصة .

تطوير مهارات
مــن جهتها، قالت هبة أيوب -مســؤولة  تجهيزات الفريق-  
»انضممــت للفريق بســبب حبي لعمل الخيــر، فيكفيني أن 

أكون سبب في ابتســامة طفل ودعوة- اهلل يرضى عليكِ – 
من أم أو من شيخ مسن.

وذكــرت أيــوب أنها منــذ انضمامهــا للفريق وهــي تحاول 
جاهدة أن تجعل من ال شيء شيئا إلنجاح الفعاليات وحمالت 
الفريــق الخيرية والوطنية ، مشــيرة إلى أنهــا لم تجد عائق 
فــي التعامل مع الجنــس اآلخر حيث كانــت المعاملة أخوية 
إلنجــاح الفعاليات والدليل ردود الفعــل اإليجابية من الناس 
ألعضــاء الفريق وفعالياته ، موضحــة أن الفريق أضاف إليها 
المزيد من العالقات االجتماعية والخبرات وجعلها تكتشــف 

في نفسها مهارات جديدة وتطورها .

بمجهودات ذاتية
ومن جهته، أكد محمد شلح مســؤول العالقات العامة في 
الفريــق أن الفريــق يعاني من قلة الدعــم الخارجي ، الفتَا 
إلى أنه يعمل بمجهودات ذاتية وهناك كثير من الفعاليات 
التي توقفت بســبب عدم وجود الدعم الخارجي ،باإلضافة 
الــى عدم وجــود ترخيص رســمي مــن وزارة الثقافة ألنه 
ســيضع الفريق في قيود سياسية . وأشار شلح إلى ضرورة 
أن يســعى الشــباب الجامعي إلى إبراز دورهــم في العمل 
المجتمعــي مــن أجل تفريــغ طاقاتهم وأفكارهــم لخدمة 

وتطوير مجتمعهم .

برونق جديد
بدورهــا، أوضحت أحــالم الشــاعر – مديرة دائرة المســرح 
والشــباب في وزارة الثقافــة – أنه يتم إعطاء ترخيص للفرق 
الشــبابية من خالل تقديم طلب إلى الــوزارة 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  الشــاعر أن السبب وراء ظهور الفرق الغير مرخصة 
يعــود لوقف التراخيــص، وأن الــوزارة تنتظــر المصالحة 
للخــروج تراخيص برونــق جديد ،مضيفــة أن دور الوزارة 

يقتصر على احتضان الفرق الشبابية وليس صناعتها .

فريق شبابي يصنع الخير بجهود تطوعية 

األحــد 24-3-2019م



األ خـيــــرة صحيفة أسبوعية جامعية تصدر 
شهريًا مؤقتًا عن جامعة األقصى

جامعــة األقـصى - غـزة

العدد 50

غزة-الرأي
بينهمــا  الموقعــة مســبقًا  لالتفاقيــة  اســتكمااًل 
جامعــة األقصى وشــركة االتصاالت الفلســطينية 
بالتــل يتفقان مجــددًا على تخفيض أســعار خدمة 
االنترنــت والربــط ، وذلك بحضــور معالي رئيس 
الجامعة د. كمال العبد الشــرافي ، والقائم بأعمال 
رئيس مجلس األمناء م. علي أبو شــهال، والســادة 
المستشــارين ،وأعضاء مجلس الجامعة، ووفد من 
شــركة االتصاالت الفلســطينية يمثلــه مدير عام 

إقليم غزة م. خليل أبو سليم.
 ورحــب معالــي د. الشــرافي بهــذا االتفــاق الذي 
يعكس المســئولية الوطنية لمؤسســات المجتمع 
المدني والمؤسســات الوطنية والخدماتية، مشيرًا 
إلــى ضرورة اســتمرار التعاون المثمــر الذي يخدم 
مصلحــة الطرفيــن ويخــدم مصلحــة الموظفين 

والطلبة.
وفي ذات الســياق عبر م. أبو ســليم عن ســعادته 
بتلك العالقــات الطيبة مع جامعــة األقصى، مثنيًا 
علــى ما تقدمه مــن خدمات مميزة على مســتوى 
المؤسســات التعليمية الفلسطينية وحتى العربية، 
متمنيــًا اســتمرار هــذا العطاء بما يخــدم مصلحة 
الطالب الفلســطيني وصواًل إلى أعلى المستويات 

التعليمية والتربوية.

» األقصى« توقع اتفاقية 
تعاون مع شركة االتصاالت 

الفلسطينية بالتل

الرواد-عمر برهوم:
تعتبــر الصحافــة المدرســية مــن أهــم األنشــطة 
المدرســية الالصفيــة التــى تحقق أهدافــا تعليمية 
وتربويــة كثيرة تعــزز المنهج والكتاب المدرســي، 
وتوفــر للطالــب متعة من نــوع خاص وتــؤدى 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 
نــادى الصحافــة المدرســية، ويضــم مجموعة من 
الطالبــات المتميزات اللواتي شــاركن في مســابقة 
تحدي القراءة والكتابة اإلبداعية والقصة القصيرة .

قالت أ. لبنى عبد العال مشرفة النادي الصحفي :"إن 
أنشــطة النادي تعمل على تطوير مهارات الطالبات 
وتدريبهــن وصقــل مواهبهــن من خــالل الدورات 
التدريبية المتنوعة بمختلف الفنون الصحفية، وعقد 
اللقــاءات العديدة مع صحفييــن وصحفيات لتقديم 
النصائــح من خالل تجربتهم ، والزيــارات الميدانية 
للصحــف واإلذاعــات المحليــة وكليــات اإلعالم فى 
الجامعــات كالزيــارة األخيرة لكلية اإلعــالم بجامعة 

األقصى" . 

 صحفيات مبدعات
" ضــوء للعالم " هكذا عبرت الطالبة مرح قنديل عن 
نظرتها لدور الصحافــة وأهميتها في المجتمع ،كما 
وتــرى الطالبة  آية الكباريتــي  أن الصحافة يجب أن 

تتمتع بالحيادية بعيدا عن الحزبية.
بدوهــا، تحدثــت الطالبــة إيمان عليوة عــن أهمية 
الصحافــة لديهــا قائلــة " الصحافة مثــل النور في 
عالم الظلمات " معبرة عن عشــقها للعمل الصحفى 
موجهــة الشــكر لجريدة الــرواد وتأمــل بالحصول 
على عمود صحفى لها فــى الجريدة لتظهر قدراتها 
وكتابتهــا، حيــث ظهر هــذا واضحا عندما شــاركن 
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 تســاهم فى 

تنمية المجتمع . 
وأكدت عبد العــال أن الصحافة عمل جماعي حيث 
تحبب التعاون لدى الطالبات وتســاهم فى تكوين 
روح العمــل كفريــق، وهــذه األهــداف علــى وجه 
الخصوص تصقل شــخصية الطالبــات وتعلمهن 
الجــرأة وتدربهن علــي التعبير الكتابــي وترجمة 
أفكارهــن لمقاالت وقصص أو القــدرة علي الحوار 

والنقد .

 تنمية الجوانب اإلبداعية
في ذات الســياق، أوضحت أ.سوزان الضبة مديرة 
المدرســة أن مدرســتها تؤمــن بــدور الصحافــة 
المدرســية في صقــل مهارات الطالبــات، وتنمية 
الجوانب اإلبداعية لديهن، لذلك تعمل المدرســة 
على توفير الدعم الكامل والرعاية المستمرة لمثل 
هــذه األنشــطة مما يســاهم فى ربط المدرســة 
بدورهــا المجتمعــي مــن خــالل ممارســة العمل 

الصحفي داخل المدرسة.
 وبينــت  الضبة  أن أهــداف النادى الصحفى تقوم 
علــى دعم وإرشــاد الطالبــات المبدعــات والعمل 
على إكســابهن مفاهيم صحفية سليمة من خالل 
التدريــب والعمل الجماعي وتنميــة مهارة البحث 
عن المواضيــع الجادة والهادفة وتوســيع مدارك 
الطالبــات المعرفيــة وإغنــاء رصيدهــن اللغــوي 
واألدبــي والعلمي وإنضاج ملكــة متابعة األحداث 

عند الطالبات.
الجديــر ذكــره أن بعــض الدراســات أظهرت أن 
الصحافــة المدرســية وبالرغــم من أنها نشــاط 
ال صفــى إال أنهــا تحقق األهــداف العامــة ذاتها 
التي تحققها المواد الدراســية األخــرى مثل اللغة 
العربية، والتربية اإلســالمية والمــواد االجتماعية 

وغيرها.

تجسد صورة بيتها الذى دمر من قبل االحتالل، فكتبت 
قصتها " جماجم الدمار " معبرة عن مشاعرها عندا رأت 
بيتها المدمــر ومنظر الدمى واأللعــاب المغبرة برماد 
القذائــف والدمار ، أما الطالبة آية الكباريتي فنســجت 
بخيالهــا قصة " الفتاة الفقيرة " والتى تعبر من خاللها 
عــن التمييز بين الفتــاة الفقيــرة والفتــاة الغنية فى 
المعاملة ، داعية إلــي تغيير نظرة المجتمع تجاه الفقر 
والفقير من خالل مقالها " ال للتمييز فكالنا واحد"، كما 
وأبدعــت الطالبة إيمان عليوة بقصتهــا " أنين الليل" 
والتي تحكى عن ليلة مظلمة عاشــتها طفلة استشهد 
والدها ولم يتبقى لها ســوى أمهــا ، إيمان التى تصف 
نفســها " عاشــقة للقراءة " كانت قد أتمت قراءة أكثر 
من 50 كتاب ضمن مســابقة تحدى القــراءة ، أبدعت 
إيمان فــي مقالها " الجندر _ العــدو الغريب"  متحدثة 
في مقالها عن التمييز بين الرجل والمرأة في المجتمع 
والنظــرة الذكوريــة المتحيزة ، راجيــة أن يتم تمكين 
المرأة في المجتمع كما أعطى لها اإلسالم لها حقوقها 
وكرمهــا ، بعيدا عن االنفتــاح الزائد الذي يخدش حياء 

المرأة.

دور النادي 
"وجهونــا كالبوصلة إلى طريق القمــة والنجاح" هكذا 
عبرت الطالبة إيمان عليوة عن دور المعلمات في نادى 
الصحافة في دعــم وتطوير مهــارات الطالبات وصقل 
مواهبهن ،وأكدن الطالبات على االســتفادة المتنوعة 
من أنشــطة 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 الصحافــة المدرســية ونشــاطات النــادي الصحفى 
تحبــب الطالبات بلغتهم العربيــة ، وهى أدواتهم في 
تعلــم الصحافــة في المســتقبل مما يكســبهم  الثقة 
بالنفــس والقــدرة علــى التعبيــر ومواجهــة الجمهور 
وتوصيــل األفــكار للقارئ ، و تكون مثــل هذه النوادي 

وسيلة ربط لتفهم الطالبات مجتمعهن.
بدورها، بينت أ. لبنى عبد العال مشرفة نادى الصحافة 
أن النادي يطمح إلى إمداد الطالبات بالفنون والخبرات 
التــى تثري حياتهــن ويجعلهن قــادرات علــى التأثير 

نادي الصحافة المدرسية ... إعالم يصنعه الصغار 
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