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غزة- يزيد شبير ومعاذ ابو القمصان :
ــل الصيفي من   ــج طلبة الفص ــالمية مؤخراً بتخري ــت اجلامعة االس احتفل
ــس الوزراء  ــت رعاية رئي ــي ٢٠١٢-٢٠١٣حت ــام الدراس ــات كافة للع التخصص

ــاء اجلامعة وأعضاء  ــاء مجلس أمن ــماعيل هنية وحضور أعض د.اس
الهيئة التدريسية واإلدارية وجمع من أولياء األمور في قاعة املؤمترات 

  " "
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غزة-إبراهيم مقبل:
ــع الذي عقدته  ــر التعليم العالي الراب ــالمية في مؤمت ــاركت اجلامعة اإلس ش
ــي ٢٧ أيلول/  ــة املاليزية كواالملبور ف ــالمي في العاصم ــة التعاون اإلس منظم

ــار االستراتيجي  ــبتمبر املاضي، ومثل اجلامعة في املؤمتر املستش س
ــالمية املاليزية أحمد العربي، وذلك لعدم  ــات اإلس لتجمع املؤسس

تقرير- اّية املشهراوي:
ــعادة  ــط أجواء من الفرحة والس وس
رسمت على وجوه الطلبة املتفوقني ، 
كرم مجلس طالب اجلامعة اإلسالمية 
وبرعاية خاصة من الكتلة اإلسالمية 
األسبوع املاضي طالب االمتياز خالل 
ــة املؤمترات الكبرى  حفل أجرى بقاع
في اجلامعة اإلسالمية بعنوان "فوج 
ــل األقصى ". وحضر احلفل أ. د .  قنادي
محمد شبات نائب رئيس اجلامعة ، و 
أ. د. كمال غنيم عميد شئون الطلبة 
، ورئيس الكتلة اإلسالمية املهندس 
ــل ورئيس مجلس الطالب  هاني مقب
ــة إلى عدد  ــد الرحمن مهنا إضاف عب

ــداء  ــئولني وعم ــن املس م
احملتفى  والطالب  الكليات 
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العشـر األوائل من ذي الحجة 
تفوق أيام العام فضـًال وأجـرًا

حوار: عاهد علوان 
ــا نفحات  ــام حتمل في عبقه ــان أي متر على االنس
ــتغلها املسلم أمثل استغالل كانت  إميانية إن اس

له كفارة عن ذنوب كان قد ارتكبها و تضيف رصيداً 
ــل ميزانه ومن  ــنات تثق ــداً من احلس جدي
ــر األوائل من ذي احلجة . هذه األيام العش

الصيادون في غزة بين ظلم 
ذوي القربى وعدوان االحتالل

حتقيق/ نور الدين صالح وأحمد أبو السعود: 
ــي ميناء  ــطينية ف ــب الصيد الفلس ــو مراك ترس
ــواج البحر  ــوت أم ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــزة, وال ص غ

ــكوى الصيادين من تردي أوضاعهم  املتالطمة, وش
املعيشية بفعل مالحقة خفر السواحل 
ــرائيلية". ــة, وجنود البحرية "اإلس املصري
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ــالمية املهندس جمال ناجي  يتقدم رئيس مجلس أمناء اجلامعة اإلس
ــعث، وأعضاء مجلس  ــة د. كمالني كامل ش ــري، ورئيس اجلامع اخلض
ــة العاملني وخدمات احلرم  ــاء والهيئتان األكادميية واإلدارية ونقاب األمن
ــي والتبريكات  ــر التهان ــالب والطالبات بأح ــا الط ــي ومجلس اجلامع
للعاملني وطلبة اجلامعة بحلول عيد األضحى املبارك، أعاده اهللا على 
ــي والتبريكات  ــر التهان ــالب والطالبات بأح ــا الط ــي ومجلس اجلامع
للعاملني وطلبة اجلامعة بحلول عيد األضحى املبارك، أعاده اهللا على 
ــي والتبريكات  ــر التهان ــالب والطالبات بأح ــا الط ــي ومجلس اجلامع

املسلمني باخلير والبركات، وقد حترر األسرى واملسرى من نير االحتالل.

تهنئة بعيد
األضحى المبارك



 األربعاء 10/9/ 2013م

أزمة اِّـكاتب اإلدارية َّـ طريقها إُّـ الحل



غزة _حال احلوت :
تعاني عدد من الكليات في اجلامعة 
ــام  ــكلة ازدح ــن مش ــالمية م اإلس
ــني داخل املكاتب  املوظفني واملدرس
ــى أدائهم  ــلبا عل اإلدارية مما يؤثر س
ــكلة أرقت  ــي والوظيفي ، مش املهن
ــدأت في إيجاد  ــة التي ب إدارة اجلامع
ــوت اجلامعة"  ــة ، "ص ــول الالزم احلل
ــب النائب اإلداري ،  التقت مدير مكت
وعدداً من املوظفني الذين يعانون من 
ــب النائب اإلداري ،  التقت مدير مكت
وعدداً من املوظفني الذين يعانون من 
ــب النائب اإلداري ،  التقت مدير مكت

األزمة وكان التقرير التالي : 


ــي نائب عميد  ــال د. نبيل الصواحل ق
ــة :" إن الكلية تعاني  كلية الهندس
من مشكلة تكدس املوظفني داخل 

الغرف واملكاتب ". 
ــكلة قائمة منذ  مؤكداً أن هذه املش
ــى اتبرات  ــف مبن ــن قص ــن لك زم
ــا ً ، يُذكر أن مبنى  ــكلة تأزم زاد املش
ــزء كبير منه  ــذي كان ج اتبرات ال
تابعاً لكلية الهندسة قد قصف في 
ــزء كبير منه  ــذي كان ج اتبرات ال
تابعاً لكلية الهندسة قد قصف في 
ــزء كبير منه  ــذي كان ج اتبرات ال

حرب ٢٠٠٩/٢٠٠٨ وقد دمر بالكامل . 
ــاف الصواحلي :" تضطر الكلية  وأض
ــني في مكتب  ــراك أربعة موظف إلش
واحد، وإخالء بعض اازن لتحويلها 

ملكاتب كحلول مؤقتة لألزمة ".

ــني  ــن املوظف ــدداً م ــد أن ع ــا أك كم
واملدرسني داخل الكلية ليست لهم 
ــم ، وقال  ــرف خاصة به ــب وغ مكات

ــكلة هي  ــي :" إنَ هذه املش الصواحل
ــدة تعاني منها  ــاكل ع جزء من مش
كلية الهندسة من بينها عدم توافر 

مختبرات علمية كافية للكلية " . 
واعتبر الصواحلي وجود مكاتب 
عدة تابعة للكلية خارج مبنى 
اإلدارة نتيجة االزدحام مشكلة 
ــل  تواص ــى  عل ــر  تؤث ــرة  كبي

ــذه املكاتب مع  املوظفني في ه
عمادة الكلية و مع الطلبة.


ــن احللول املرتقبة لألزمة أقر عادل  وع
ــب اإلداري  ــب النائ ــوح مدير مكت الل
في اجلامعة بوجود األزمة ولكن إدارة 
اجلامعة تبذل جهوداً حثيثة  إليجاد 
في اجلامعة بوجود األزمة ولكن إدارة 
اجلامعة تبذل جهوداً حثيثة  إليجاد 
في اجلامعة بوجود األزمة ولكن إدارة 

احللول املناسبة لها ، وقال اللوح :"إنَ 
ــل "، وذلك  ــي طريقها للح ــة ف األزم
ــل كلية الطب  بعد قرار اجلامعة نق

ــني وطلبة إلى جنوب غزة  من مدرس
ــفى اجلامعي مع  ــن املش ــرب م بالق

بداية الفصل القادم ". 
ــيتم نقل كلية العلوم  مضيفاً :" س

بداية الفصل القادم ". 
ــيتم نقل كلية العلوم  مضيفاً :" س

بداية الفصل القادم ". 

إلى مبنى اتبرات الذي مازال العمل 
على بنائه قائماً مما سيوفر مساحات 
إلى مبنى اتبرات الذي مازال العمل 
على بنائه قائماً مما سيوفر مساحات 
إلى مبنى اتبرات الذي مازال العمل 

ــات األخرى "،  ــة لبعض الكلي إضافي
ــالً جذرياً  ــيكون ح واعتبر أن هذا س
ــات األخرى "،  ــة لبعض الكلي إضافي
ــالً جذرياً  ــيكون ح واعتبر أن هذا س
ــات األخرى "،  ــة لبعض الكلي إضافي

للمشكلة . 


ــه عبر أ.د فخرأبو  ــياق نفس في الس
عواد األستاذ بكلية العلوم ويشترك 
ــلمان  ــع أ.د س ــب واحد م ــي مكت ف
سعادة زميله في الكلية عن تفاؤله 
ــتتيح له  ــي س ــوة ، والت ــذه اخلط به
ــداً دائماً بجانب اتبرات وقدرةً  تواج
ــتتيح له  ــي س ــوة ، والت ــذه اخلط به
ــداً دائماً بجانب اتبرات وقدرةً  تواج
ــتتيح له  ــي س ــوة ، والت ــذه اخلط به

أكبر على التواصل مع الطالب ، وأكد 
ــتخلق خصوصية  أن هذه اخلطوة س

أكبر للكلية . 
ــواد أن الوضع احلالي  ــو ع واعتبر د.أب
ــيئ خصوصاً أنه يتوافق  ليس بالس
ــواد أن الوضع احلالي  ــو ع واعتبر د.أب
ــيئ خصوصاً أنه يتوافق  ليس بالس
ــواد أن الوضع احلالي  ــو ع واعتبر د.أب

ــة وإمكاناتها  ــفة اجلامع ــع فلس م
ــني  ــة ب ــاً :" العالق ــة ، مضيف املادي
ــة وإمكاناتها  ــفة اجلامع ــع فلس م
ــني  ــة ب ــاً :" العالق ــة ، مضيف املادي
ــة وإمكاناتها  ــفة اجلامع ــع فلس م

ــة ودٍ  ــل الكلية عالق ــني داخ املوظف
ــش داخل  ــواً من التعاي ــا يخلق ج مم
ــة ودٍ  ــل الكلية عالق ــني داخ املوظف
ــش داخل  ــواً من التعاي ــا يخلق ج مم
ــة ودٍ  ــل الكلية عالق ــني داخ املوظف

املكاتب املشتركة بني املوظفني ". 
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غزة-أسماء الصفدي:
ــالمية عدداً من  ــودة والتطوير في اجلامعة االس كرمت عمادة اجل

غزة-أسماء الصفدي:
ــالمية عدداً من  ــودة والتطوير في اجلامعة االس كرمت عمادة اجل

غزة-أسماء الصفدي:

املوظفني املتميزين، وذلك خالل حفل التميز السنوي في اجلامعة 
الذي عقد في قاعة املؤمترات مببنى القدس.

ــعد أسعد  ــعث و د. أس وحضر احلفل رئيس اجلامعة د. كمالني ش
ــد أبو ماضي مدير  ــئون اإلدارية و أ. خال ــب رئيس اجلامعة للش نائ
ــناء أبو دقة عميد عمادة اجلودة والتطوير,  شئون املوظفني و د. س

وعدد من طلبة وموظفي اجلامعة.
وقال د.شعث خالل كلمة ألقاها: "نحتفل اليوم مبناسبة متميزة 
ــوم متميز لتكرمي أهل التميز، تقديرً لإلداريني ولدورهم العظيم  لي

في اجلامعة".
وأوضح أن العديد من اآليات واألحاديث اإلسالمية تعتبر من دوافع 
ــلماً ملتزماً  ــان مس ــل واإلتقان، مضيفاً "حتى يكون اإلنس العم
وأوضح أن العديد من اآليات واألحاديث اإلسالمية تعتبر من دوافع 
ــلماً ملتزماً  ــان مس ــل واإلتقان، مضيفاً "حتى يكون اإلنس العم
وأوضح أن العديد من اآليات واألحاديث اإلسالمية تعتبر من دوافع 

ا في عمله". يجب أن يكون موظفاً متميزاً مخلصً
ــلماً ملتزماً  ــان مس ــل واإلتقان، مضيفاً "حتى يكون اإلنس العم

ا في عمله". يجب أن يكون موظفاً متميزاً مخلصً
ــلماً ملتزماً  ــان مس ــل واإلتقان، مضيفاً "حتى يكون اإلنس العم

ــاد حوافز للموظفني من  ــعث على أن اجلامعة حتاول إيج وأكد ش
خالل الدورات التدريبية, أو برفع الدرجات للحصول على شهادات 

جديدة .
وشدد د. أسعد على أن املوظف املتميز واملثالي هو من طبق عملياً 
ــه "، موضحاً أن  ــم عمالً  فليتقن ــول " إذا  عمل أحدك ــول الرس ق
وشدد د. أسعد على أن املوظف املتميز واملثالي هو من طبق عملياً 
ــه "، موضحاً أن  ــم عمالً  فليتقن ــول " إذا  عمل أحدك ــول الرس ق
وشدد د. أسعد على أن املوظف املتميز واملثالي هو من طبق عملياً 

اجلامعة تكرم املتميزين عرفاناً منها باستحقاقهم لهذا التكرمي، 
ــه "، موضحاً أن  ــم عمالً  فليتقن ــول " إذا  عمل أحدك ــول الرس ق
اجلامعة تكرم املتميزين عرفاناً منها باستحقاقهم لهذا التكرمي، 
ــه "، موضحاً أن  ــم عمالً  فليتقن ــول " إذا  عمل أحدك ــول الرس ق

وحتى يكون ذلك حافزاً جلميع موظفيها للتميز والتقدم.
اجلامعة تكرم املتميزين عرفاناً منها باستحقاقهم لهذا التكرمي، 

وحتى يكون ذلك حافزاً جلميع موظفيها للتميز والتقدم.
اجلامعة تكرم املتميزين عرفاناً منها باستحقاقهم لهذا التكرمي، 

ــا وصلوا إليه خالل  ــني املتميزين للمحافظة على م ودعا املوظف
األعوام القادمة وذلك ببذل املزيد من اجلهد والعطاء .

و في نهاية احلفل قدم رئيس اجلامعة شهادات تقديرية للحاصلني 
على جائزة املوظف املتميز وجائزة املوظف املثالي في التعامل مع 
ــني على االمتياز  ــر األوائل وجائزة احلاصل ــور و جائزة العش اجلمه

لثالثة أعوام متتالية وجائزة أفضل موقع إلكتروني للكليات .
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غزة- صوت اجلامعة:
ــزة د. مفيد  ــر الصحة بغ ــارك وزي ش
ــج  ــالن نتائ ــل إع ــي حف ــي ف الالت
ــي الطبي في اجلامعة  االختبار الدول

.(IFOM) اإلسالمية
ــالل االحتفال:"  ــي خ ــال د.الالت وق
ــة الطب  ــج من كلي ــول خري إنَّ حص
ــالل االحتفال:"  ــي خ ــال د.الالت وق
ــة الطب  ــج من كلي ــول خري إنَّ حص
ــالل االحتفال:"  ــي خ ــال د.الالت وق

ــى أفضل  ــالمية عل ــة اإلس باجلامع
ــي حتققت على  ــن النتائج الت (١٪) م
 "IFom " ــتوى العالم في اختبار مس
ترجمة واضحة لشهادة زوار اجلامعة 
ــي  والعامل ــي  العرب ــتوى  املس ــى  عل
ــدرات التي ميتلكها طلبة كلية  بالق

الطب" .
ــوزارة نفتخر بهذا  ــن ك وأضاف:"نح
ــي  ــب ف ــة الط ــة كلي ــاز لطلب االجن
ــيعملون  ــطني، ألن الطلبة س فلس
ــي  ف ــة  القادم ــة  املرحل ــالل  خ

مستشفيات الوزارة".
ــتوى  ــار إلى أنه " كلما كان مس وأش
ــتوى اخلدمة  ــة قويًا كان مس الطلب
ــان أغلى ما  ــى ألن اإلنس ــى وأرق أعل
ــزة متكنت  ــيرًا إلى أن غ ــك"، مش منل
ــاذج كبيرة في  ــن أن تنجز وتقدم من م

النجاح في ااالت العلمية شتى".
ــى هذه  ــول أبنائنا عل ــد أن حص وأك
 (IFOM) املعدالت العالية في امتحان
ــى إمكانية جناح  ــو دليل كبير عل له
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــة ف الطلب
ــم، كما يعتبر دليالً  التي تعصف به
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــة ف الطلب
ــم، كما يعتبر دليالً  التي تعصف به
ــات  ــة التحدي ــي مواجه ــة ف الطلب

مطمئنًا على املستوى العلمي لهم، 
ــالمية وكلية  ــا اجلامعة اإلس مهنئً
مطمئنًا على املستوى العلمي لهم، 
ــالمية وكلية  ــا اجلامعة اإلس مهنئً
مطمئنًا على املستوى العلمي لهم، 

ــطني على هذا  ــالب فلس الطب وط
االجناز الطبي.

ــالمية  ــى أن اجلامعة اإلس ــار إل ويش
ــز األول والوحيد في  ــي املرك ــزة ه بغ

."IFOM" فلسطني إلجراء امتحان


ــة  ــس اجلامع ــال رئي ــه  ق ــن جهت م
ــس  ــد تناف ــعث "يوج ــني ش د.كمال
ــأن يخوض  ــرف ب ــا نتش ــي، وإنن عامل
طالبنا هذا التنافس، ويحصلوا على 
ــن نحول احملنة  ــدالت عالية، ونح مع

إلى منحة".
وحثَّ د. شعث خريجي كلية الطب 

إلى منحة".
وحثَّ د. شعث خريجي كلية الطب 

إلى منحة".

ــتكمال مسيرة إثبات الذات  على اس
ــات التي تعتري  ــدي كل الصعوب وحت
طريق وصولهم إلى تطوير قدراتهم، 
ــاهمة  ــدور البارز واملس ــى ال ــا إل الفتً
طريق وصولهم إلى تطوير قدراتهم، 
ــاهمة  ــدور البارز واملس ــى ال ــا إل الفتً
طريق وصولهم إلى تطوير قدراتهم، 

ــة الطب في نهضة  الواضحة لكلي
اجلامعة وتطوير مسيرتها التعليمية 
ــس  التدري ــم  طاق ــتوى  مس ــى  عل

واخلريجني والطلبة.


ــة الطب  ــف عميد كلي ــدوره،  وص ب
ــر فروانة  ــالمية د.عم باجلامعة االس
ــول  بحص ــب  الط ــة  كلي ــال  احتف
ــى أفضل النتائج التي  خريجيها عل

ــتوى العالم في  ــى مس ــت عل حتقق
ــه مبثابة التاريخ  ــار " IFom" بأن اختب
ــل احلصار  ــة في ظ ــرف للكلي املش
املضاعف الذي يعيشه أبناء الشعب 
ــة  "مهن ــا:"  مضيقً ــطيني،  الفلس
املضاعف الذي يعيشه أبناء الشعب 
ــة  "مهن ــا:"  مضيقً ــطيني،  الفلس
املضاعف الذي يعيشه أبناء الشعب 

ــات االنتصار في  ــن راي ــب راية م الط
قطاع غزة، ورمز من رموز حتقيق العزة 

والرفعة للوطن".


ــتعرض د. جهاد حماد  من جانبه اس
ــب باجلامعة  ــب عميد كلية الط نائ
ــان " IFom"، وتطبيقاته،  فكرة امتح
ــه، ووقف على  ــروط املتقدمني ل وش
ــان وهو  ــس من االمتح ــدف الرئي اله
حماية صحة الناس، وتناول الدكتور 
ــيء من التفصيل اجلهات  حماد بش
املستفيدة من االختبار الدولي الطبي 
ــة االختبار، وطريقة  " IFom"، وطبيع

عقد االختبار، وطرق تصحيحه.
وقدم د. حماد عرضاً لنتائج االختبار 
ــني، والناجحني،  تناول أعداد املتقدم
ــي حصلوا  الت ــات واملعدالت  والدرج
ــي  الت ــارة  امله ــتوى  ومس ــا،  عليه

اكتسبوها.
ــل متَّ تكرمي املوظفني  وفي ختام احلف

اكتسبوها.
ــل متَّ تكرمي املوظفني  وفي ختام احلف

اكتسبوها.

ــاح االختبار،  ــهموا في جن ــن أس الذي
ــار  ــازوا االختب ــن اجت ــاء الذي واألطب

وحصلوا على أعلى الدرجات.



ÚÓfl˝ç�a@Ú»flb¶bi@âbzj€a@‚Ï‹«@·é”@Äbnnœa
غزة _ رمي أبو حصيرة 

ــالمية قسم  افتتحت اجلامعة اإلس
علوم البحار مع بداية العام اجلامعي 
ــة  كلي ــام  أقس ــن  ضم  ٢٠١٤/٢٠١٣
ــذي يعتبر األول  ــوم باجلامعة وال العل
ــتوى جامعات  ــى مس ــن نوعه عل م

فلسطني .
ــام  ــم قال د. بس ــن أهمية القس وع
السقا عميد كلية العلوم باجلامعة 
اإلسالمية "إن االهتمام  بعلوم البحار 
ــار واحمليطات  ــا للبح ــاً مل ــزداد عاملي ي
اإلسالمية "إن االهتمام  بعلوم البحار 
ــار واحمليطات  ــا للبح ــاً مل ــزداد عاملي ي
اإلسالمية "إن االهتمام  بعلوم البحار 

ــي حتقيق األمن  ــن دور هام وفاعل ف م
ــطني  ــوي وبالتحديد في فلس التنم
نظراً لوقوعها اجليوستراتيجي على 
ــطني  ــوي وبالتحديد في فلس التنم
نظراً لوقوعها اجليوستراتيجي على 
ــطني  ــوي وبالتحديد في فلس التنم

بحار ثالثة وأهمية دراسة وتنمية تلك 
ــتدام  , إضافة  البحار على نحو مس
ــطينية  إلى افتقار اجلامعات الفلس

لهذا التخصص احليوي .
ــم علوم  ــق بأهداف قس وفيما يتعل
ــقا أهداف  البحار، فقد أجمل د. الس
ــوادر العلمية  ــم في إعداد الك القس
ــي مجاالت  ــة ف ــة واملدرب املتخصص
العلوم البحرية اتلفة، وتطوير أداء 
العاملني في مجاالت العلوم البحرية 
ــات احلكومية  املتنوعة في املؤسس
ــطينية،  الفلس ــة  احلكومي ــر  وغي
ــهام في رفع مستوى التوعية  واإلس
ــرائح اتمع  ــة لش ــة البحري البيئي

الفلسطيني كافة .
ــراً من  ــم كثي ــم يض ــد أن القس وأك

الفلسطيني كافة .
ــراً من  ــم كثي ــم يض ــد أن القس وأك

الفلسطيني كافة .

ــي  ــة الت ــة احلديث ــرات العلمي اتب
تخدم اجلوانب العملية لقسم علوم 
ــزه بوجود  ــى متي ــيراً إل ــار , مش البح
تخدم اجلوانب العملية لقسم علوم 
ــزه بوجود  ــى متي ــيراً إل ــار , مش البح
تخدم اجلوانب العملية لقسم علوم 

ــي متهد لهم  ــة الت ــاءات الفني الكف
سبل االنخراط في سوق العمل أثناء 

الدراسة وبعد التخرج .


وأشار العميد إلى أن قسم علوم البحار 
يتطلع إلى رفد اتمع الفلسطيني 
ــن  م ــة  متخصص ــة  علمي ــوادر  بك
ــي  ف ــوس  البكالوري ــة  درج ــة  حمل
ــي تواكب  ــوم البحار الت مجاالت عل
ــي و العاملي في هذا  ــور اإلقليم التط
ــم من شأنه  اال، وأضاف: "إن القس
ــف حدة ما تتعرض له البيئات  تخفي
ــاحلية الفلسطينية  البحرية والس

ــا وتنميتها  ــن حتديات تهدد كيانه م
بشكل مستدام".  

ــم إقبال  ــن حج ــقا ع ــدث د.الس وحتّ
بشكل مستدام".  

ــم إقبال  ــن حج ــقا ع ــدث د.الس وحتّ
بشكل مستدام".  

ــذا  به ــاق  االلتح ــى  عل ــالب  الط
ــص وقال : " ان هناك ٨ طالب  التخص
ــال ويعتبر  ــذا ا ــي ه ــوا ف تخصص
ــداً مقارنة مع  ــاالً معقوالً ج ذلك اقب
ــال ويعتبر  ــذا ا ــي ه ــوا ف تخصص
ــداً مقارنة مع  ــاالً معقوالً ج ذلك اقب
ــال ويعتبر  ــذا ا ــي ه ــوا ف تخصص

التخصصات األخرى " .


ــة  املتاح ــل  العم ــاالت  مج ــاول  وتن
خلريجي القسم منها :اإلدارة العامة 
ــلطة جودة  ــمكية، وس ــروة الس للث
ــياحة، والبلديات و  البيئة، ووزارة الس
اإلدارات العامة لصحة البيئة وغيرها 
ــر  ــة وغي ــات احلكومي ــن املؤسس م
ــة بالبيئة البحرية  احلكومية املعني
ــديدة  ــوق الش ــداً حاجة الس , مؤك
ــوم  ــم عل ــي قس ــني ف للمتخصص
ــع الوزارات  ــق تواصلهم م البحار وف
ــي الزراعة و  ــة وخصوصاً وزارت املعني
ــع الوزارات  ــق تواصلهم م البحار وف
ــي الزراعة و  ــة وخصوصاً وزارت املعني
ــع الوزارات  ــق تواصلهم م البحار وف

البيئة .


وفيما يتعلق بخطط تطوير القسم 
ــز برنامج  ــدد جتهي ــال: " نحن بص ق
ماجستير في هذا التخصص وهناك 
ــه  تخصصات فرعية في اال نفس
ــال وجود عدد  ــاً في ح ــتفتح قريب س
ــه  تخصصات فرعية في اال نفس
ــال وجود عدد  ــاً في ح ــتفتح قريب س
ــه  تخصصات فرعية في اال نفس

معقول من الطلبة " .
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ــت بداية الفصل  ــت إدارة اجلامعة قد أعلن وكان
ــرار إلغاء  ــتبدأ بتطبيق ق ــي س ــي احلال الدراس
ــة  ــروف املالي ــبب الظ ــى بس ــد األدن ــوم احل رس
ــزام كافة  ــة، وهو ما يعني إل ــة للجامع الصعب
ــوم كاملة للفصل الدراسي  الطلبة بدفع الرس
ــجيل، األمر الذي قوبل  لكي يتمكنوا من التس

برفض كبير من مجلسي الطلبة.
ــتوى  ــي كلية العلوم باملس ــد خالد طالب ف ولي
ــت إدارة اجلامعة  ــع، حمد اهللا بعد أن تراجع الراب
ــتوى  ــي كلية العلوم باملس ــد خالد طالب ف ولي
ــت إدارة اجلامعة  ــع، حمد اهللا بعد أن تراجع الراب
ــتوى  ــي كلية العلوم باملس ــد خالد طالب ف ولي

عن القرار، والذي كاد أن يكون سبباً في تأخره عن 
ــت إدارة اجلامعة  ــع، حمد اهللا بعد أن تراجع الراب
عن القرار، والذي كاد أن يكون سبباً في تأخره عن 
ــت إدارة اجلامعة  ــع، حمد اهللا بعد أن تراجع الراب

موعد تخرجه، والذي سبق وأن تأخر سنة كاملة، 
مشيراً إلى أنه سجل في الفصل بعد أسبوعني 
موعد تخرجه، والذي سبق وأن تأخر سنة كاملة، 
مشيراً إلى أنه سجل في الفصل بعد أسبوعني 
موعد تخرجه، والذي سبق وأن تأخر سنة كاملة، 

من بدء الدراسة.
ــال الطالب في  ــد الع ــاءل مهند عب ــا يتس فيم
ــدرس في اجلامعة :  ــة التربية، ولديه أخت ت كلي
ــتطيع أن ادفع  ــي وجود احلد األدنى لم أكن أس "ف
الرسوم للفصل اجلديد، نظراً للوضع االقتصادي 
ــتطيع أن ادفع  ــي وجود احلد األدنى لم أكن أس "ف
الرسوم للفصل اجلديد، نظراً للوضع االقتصادي 
ــتطيع أن ادفع  ــي وجود احلد األدنى لم أكن أس "ف

ــود أي مصدر دخل  ــي البيت وعدم وج الصعب ف
ثابت لنا، فماذا سيكون مصيري لو نفذ قرار إلغاء 

احلد األدنى؟!


ــالب في  ــس مجلس الط ــار رئي ــن جانبه، أش م
اجلامعة اإلسالمية عبد الرحمن مهنا إلى رفض 
ــس قرار إلغاء العمل باحلد األدنى فور اإلعالن  ال
عنه، ملا يترتب عليه من حرمان عشرات الطالب 
ــيرتهم التعليمية  ــال مس ــات من إكم والطالب

نتيجة ألوضاعهم املالية الصعبة.
ــل إدارة  ــرار من قب ــاذ الق ــبب اتخ ــزا مهنا س وع
ــول املنح  ــام احلالي؛ لعدم وص ــي الع اجلامعة ف
اخلارجية كما في العام املاضي، بجانب صعوبات 

إدخال األموال للقطاع.
وقال: "بعد مشاورات بني الس واإلدارة، توصلنا 

غزة . أحمد مطر
عقدت اجلامعة االسالمية في غزة لقاءً  ترحيبيًا بطلبة كلية اآلداب وذلك يوم االربعاء في 
الثامن عشر من سبتمبر ,وقد نظم اللقاء عميد كلية اآلداب األستاذ الدكتور وليد عامر , 

وحضره نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية  .
ــالة تتمثل  ــد, وقال : إن الكلية لها رس ــة افتتاحية ألقاها العمي ــة بكلم وبدأت اجللس
بفتح أبواب املعرفة للمستقبل , و وسيلتها تعزيز البحث العلمي  , وهي تخدم طالبها 
ــأة الكلية ١٩٧٨م وتطورها مستعرضا  ــاليب احلديثة ثم حتدث عن نش بتقدمي أرقى األس
جميع أقسامها, حيث بدأ يقسم اللغة العربية وطالبها هم قادة املستقبل , ثم اللغة 
ــلم ) : (( من تعلم لغة قوم أمن  ــتدالً بقوله(صلى اهللا عليه وس االجنليزية وأهميتها مس
جميع أقسامها, حيث بدأ يقسم اللغة العربية وطالبها هم قادة املستقبل , ثم اللغة 
ــلم ) : (( من تعلم لغة قوم أمن  ــتدالً بقوله(صلى اهللا عليه وس االجنليزية وأهميتها مس
جميع أقسامها, حيث بدأ يقسم اللغة العربية وطالبها هم قادة املستقبل , ثم اللغة 

شرهم ) . 
ــة العلم واحلضارة والعالقات بني  ــاف اللغة االجنليزية مهمة جلميع ااالت فهي لغ وأض
ــم الصحافة واالعالم قائال : الصحافة هي السلطة الرابعة في  الدول ثم حتدث عن قس
ــم العالقات العامة  ــدم قضيته واصفا قس ــي الناجح هو الذي يخ ــم وأن الصحف العال
بقسم الدبلوماسية واالبتسامة . وأشاد بقسم اخلدمة االجتماعية , حيث شبهه بأنه 
ــة دور الباحث , وذلك من  ــيرا إلى أهمي ــذي يضمد اجلراح ويخرج مالئكة الرحمة , مش ال
ــرا  ــا نعيش في أزمة كبيرة و معاناة واضحة لكل العالم  , وأنه مت تهجيرنا قس ــالل أنن خ
ــاعدات . ثم انتقل إلى  ــدة , و الكثيرون منا يتلقون املس ــا حتت مظلة األمم املتح وأصبحن
ــات  ــم الدراس ــم اجلغرافيا الذي يخدم بلديات غزة و دائرة أمالك احلكومة , وتاله قس قس
االجتماعية , وقسم التاريخ و اآلثار , الذي تتم به معرفة آثار وتاريخ فلسطني وقيمة هذا 

البلد العظيم بالتكامل مع قسم اجلغرافيا تتم معرفة بالدنا احلبيبة . 
و أكد الدكتور عامر بأن الكلية أعدت خطة لفتح قسم االذاعة والتلفزيون , وأنه مت تقدمي 

خطة للجهات املعنية لالعتراف به وأن الرد سيأتي في شهر سبتمبر املقبل . 
و في ختام حديثه أكد على أن أبواب الكلية مفتوحة جلميع الطلبة,و أوصاهم باالبتعاد 
ــالب حياة جامعية حافلة  ــس من صفات املؤمن,ومتنى لط ــن الغش واصفا إياه بأنه لي ع

باالجنازات والنجاحات التي تشرف اجلامعة .

إلى اتفاق يقضي بدفع احلد األدنى، وما يتبقى يتم 
بالتقسيط بوجود كفالة بنكية من أحد األقارب، 
ولكن هذا االتفاق قوبل برفض شريحة كبيرة من 
ــر كفيل بنكي  ــتحالة توفي طلبة اجلامعة؛ الس
ــع االقتصادي  ــد منهم، نتيجة الوض لدى العدي

السائد، وعدم انتظام رواتب املوظفني.
ــرار اجلامعة على تنفيذ  وأضح مهنا أنه بعد إص
ــكان  ــة، ف ــات احتجاجي ــا فعالي ــرار، نفذن الق
ــوم األول من  ــام مبنى اإلدارة في الي االعتصام أم
ــول الطالب للقاعات  ــي، وعدم دخ العام الدراس
ــاعة ونصف  ــة لس ــق الدارس ــية وتعلي الدراس

الساعة في اليوم الثاني، وفق قوله.
ــي اليوم الثالث قام مجلس الطالبات  وأضاف "ف
ــل علقت  ــوم، باملقاب ــوال الي ــي ط ــالق املبان بإغ
اجلامعة الدارسة لدى الطالبات في اليوم التالي 
ــيق بني  ــيراً إلى التنس ــمى، مش ألجل غير مس
اجلامعة الدارسة لدى الطالبات في اليوم التالي 
ــيق بني  ــيراً إلى التنس ــمى، مش ألجل غير مس
اجلامعة الدارسة لدى الطالبات في اليوم التالي 

مجلسي الطالب والطالبات خالل األزمة".
ــة  ــاء اليوم الرابع للدراس وبني مهنا أنه في مس
ــاق يقضي بإيقاف قرار إلغاء احلد  مت التوصل التف
ــاً ملا كان متبعاً قبل  ــى، والعودة للعمل وفق األدن
ــاق يقضي بإيقاف قرار إلغاء احلد  مت التوصل التف
ــاً ملا كان متبعاً قبل  ــى، والعودة للعمل وفق األدن
ــاق يقضي بإيقاف قرار إلغاء احلد  مت التوصل التف

ــخصي (إلكتروني)  ــد ش ــع وجود تعه ــرار، م الق
ــتحقات بتقسيط خالل  من الطالب بدفع املس

أشهر، ما لم تأتِ منح خارجية.
ــد وتفهمها  ــرار اجلامعة اجلدي ــا بق ــب مهن ورح
ملطالب الطلبة وأوضاعهم املالية، مشيراً إلى أن 

الس سيبقى السند الدائم للطلبة.


ــي اجلامعة  ــة ف ــئون الطلب ــد ش ــع عمي ــدوره، أرج ب
ــة بإلغاء احلد  ــم قرار اجلامع ــالمية د.كمال غني اإلس
ــح اخلارجية في العام  ــف العديد من املن األدنى لتوق

ــي اجلديد نتيجة للظروف اإلقليمية، مشيراً  الدراس
إلى أن إدارة اجلامعة بذلت جهوداً في توفير البدائل أو 
ــي اجلديد نتيجة للظروف اإلقليمية، مشيراً  الدراس
إلى أن إدارة اجلامعة بذلت جهوداً في توفير البدائل أو 
ــي اجلديد نتيجة للظروف اإلقليمية، مشيراً  الدراس

عودة املنح ذاتها ولكن األمر تعسر.
وقال غنيم: "وقعت اجلامعة في أزمة دفعتها ملعاجلة 
ــرار بإعطاء  ــة، فكان الق ــكان باحلكم ــر قدر اإلم األم
ــاعات،  ــتطيع من الس ــة ما يس الطالب اال بدراس
ــالب وطالبات اجلامعة".  ــر الذي رفضه مجلس ط األم
ــل األمر  ــاورات، وص ــلة من املش ــاف "بعد سلس وأض
ــوم  ــي يضمن دفع الرس ــود كفيل مال ــة وج إلمكاني
ــيط، وبعد ذلك تبلور األمر في السماح بدفع  بالتقس
احلد األدنى من خالل كفيل عبر البنوك أو مؤسسات  

خيرية، لكن األمر تعثر تطبيقه على أرض الواقع".
ــك األزمة، توصلنا  ــدة محاوالت لتفكي وتابع "بعد ع
ــد األدنى في  ــذي يقضي بإعادة احل ــل النهائي ال للح
 ،"A,B,Cوجود التعهدات اإللكترونية الشخصية لفئة
ــدور القرار  ــجلوا قبل ص ــبته ٧٣٪س مبيناً أن ما نس
 ،"A,B,Cوجود التعهدات اإللكترونية الشخصية لفئة
ــدور القرار  ــجلوا قبل ص ــبته ٧٣٪س مبيناً أن ما نس
 ،"A,B,Cوجود التعهدات اإللكترونية الشخصية لفئة

ــة تقدر الظروف  ــي. ولفت غنيم إلى أن اجلامع النهائ
ــد العديد من  ــة وذويهم، "لذا تق ــة للطلب االقتصادي
ــهيالت كاملنح الداخلية، فضالً عن اجتهادها  التس
ــد العديد من  ــة وذويهم، "لذا تق ــة للطلب االقتصادي
ــهيالت كاملنح الداخلية، فضالً عن اجتهادها  التس
ــد العديد من  ــة وذويهم، "لذا تق ــة للطلب االقتصادي

في توفير املنح اخلارجية". 

حواره: محمد هنية
ــرت، وهامات  ــت وأبه ــدت فأبدع ــخصيات حت ش
ا عالة  اتسمت بقوة العزمية واإلرادة، لم يكونوا يومً
ــع، بل أحيوا عزائمهم وازدادت إرادتهم  على اتم
ــوة للوقوف في وجه اإلعاقة، فلم تقيدهم ولم  ق
ــلموا لها، حطموا القيود  تثبطهم ولم يستس
وأعلنوا للمأل أن اإلعاقة لم تكن حاجزًا أمامهم، 
لل بالنجاح الباهر، فانطلقوا  ا كُ ــلمً بل كانت س
وأعلنوا للمأل أن اإلعاقة لم تكن حاجزًا أمامهم، 
لل بالنجاح الباهر، فانطلقوا  ا كُ ــلمً بل كانت س
وأعلنوا للمأل أن اإلعاقة لم تكن حاجزًا أمامهم، 

ــو العال،  ــم نح ــم وبصائره ــم وأفكاره بعقوله
ــوا وجودهم على صفحات الدنيا بإجنازاتهم  وأثبت
ــرون هم من يحملوا هذه الصفات  املرموقة، كثي

لكن القليلني منهم من يعلقون بالذاكرة.
ــوب، يتواصل مع  ــس خلف جهاز احلاس كان يجل
أحد موظفي اجلامعة بسبب وجود مشكلة في 
ــوبه، إنه أحمد مطر البالغ من العمر  جهاز حاس
ــرات، أبصر نور احلياة  ــكان النصي ا، من س عامً ٢٩
ــه القصيرة، فلم  ــه الصغير، وأصابع يدي بحجم
يكن من حلٍّ أمامه سوى التعايش مع تلك احلالة 
ــه القصيرة، فلم  ــه الصغير، وأصابع يدي بحجم
يكن من حلٍّ أمامه سوى التعايش مع تلك احلالة 
ــه القصيرة، فلم  ــه الصغير، وأصابع يدي بحجم

طوال عمره، صوت اجلامعة زارته في مكان عمله 
وعادت لكم بكثيرٍ من اإلرادة والتَّحدي:

طوال عمره، صوت اجلامعة زارته في مكان عمله 
وعادت لكم بكثيرٍ من اإلرادة والتَّحدي

طوال عمره، صوت اجلامعة زارته في مكان عمله 

ــق أحمد باملدارس  ــنوات عمره األولى التح في س
وعادت لكم بكثيرٍ من اإلرادة والتَّحدي

ــق أحمد باملدارس  ــنوات عمره األولى التح في س
وعادت لكم بكثيرٍ من اإلرادة والتَّحدي

ــني  العادي ــال  األطف ــم  تض ــي  الت ــة  احلكومي
الطبيعيني، فأنهى دراسته االبتدائية واإلعدادية 
ــه قضاء فترة  في مدارس ايم، ولم يحرم نفس
الطفولة بشكل طبيعي دون أن يشعر بأي نقص، 
فهو يستطيع أن يعتمد على نفسه، وال يحتاج 

إلى مستلزمات خاصة به بشكل كبير.

ــمح لنفسي أن أعيش  : "يقول مطر: "يقول مطر: "لم أس
ــبب  ــة ومؤملة بس ــوداوية معتم ــا س أيامً
ــن األطفال،  ــي ع ــي؛ فلم أعزل نفس إعاقت
ــع"، وأرجع الفضل  ــي اتم ــل اندمجت ف ب
ــا  ــا دائمً ــن كان ــه اللذي ــم لوالدي هللا أوالً ث
، وأرجع الفضل 
ــا  ــا دائمً ــن كان ــه اللذي ــم لوالدي هللا أوالً ث
، وأرجع الفضل  ــع ــي اتم ــل اندمجت ف ب
ــا  ــا دائمً ــن كان ــه اللذي ــم لوالدي هللا أوالً ث

ــع ــي اتم ــل اندمجت ف ب

ــجعني لتعزيز ثقته بنفسه، ويضيف:  مش
"وبالفعل جنحتُ في كسر احلواجز وتأقلمت 
ــر في يوم من األيام  مع من حولي، ولم أفك

"بإعاقتي"بإعاقتي".

 
ــية  ــع املراحل الدراس ــى أحمد جمي تخط
ــاح وتفوق، إلى أن وصل ملرحلة الثانوية  بنج
ــوة وعزمية وإصرار  ــة التي حتتاج إلى ق العام
ــير، إضافة إلى تشجيع  على مواصلة املس
ــا من أن  ــل، انطالقً ــل املتواص ــح األه ونص
ــير، إضافة إلى تشجيع  على مواصلة املس
ــا من أن  ــل، انطالقً ــل املتواص ــح األه ونص
ــير، إضافة إلى تشجيع  على مواصلة املس

العلم والدراسة أكثر ما ينفع الشخص، خاصة 
أنه ال يقوى على العمل الذي يحتاج إلى مشتقة 

وتعب جسدي.
ــة تخطيه  ــه عن كيفي ــتكمل مطر حديث ويس
ــت أواجه صعوبة في  ــك املرحلة، فيقول: "كن لتل
التنقل، ولم تكون هناك مدرسة جتاورني أو قريبة 
ــة بالبنات، فما كان  ــة خاص من بيتي غير مدرس
ــتي بدالً من أن  منى إال أن ألتحق بها ألكمل دراس
ــة بالبنات، فما كان  ــة خاص من بيتي غير مدرس
ــتي بدالً من أن  منى إال أن ألتحق بها ألكمل دراس
ــة بالبنات، فما كان  ــة خاص من بيتي غير مدرس

ــدي في الذهاب واإلياب ملدرسة خاصة  أرهق جس
ــافة طويلة كي  ــور التي حتتاج لقطع مس بالذك

أصل إليها".

ــه العالية التعلم  ــل عزميت ــتطاع أحمد بفع اس
ــن النظرات  ــى الرغم م ــة البنات، عل في مدرس
ــا، واجلمل الذي كانت  التي وجهت له في بدايته
ا  ــدوه أخً ــات، لكن فيما بعد ع ــا الطالب تتناقله
ــدهم وينصحهم، ليُكلل هذا النجاح  لهم يرش

٩٥٫٧بحصوله على معدل ٩٥٫٧بحصوله على معدل ٩٥٫٧٪ في الفرع العلمي.
حتدٍّ من نوع آخر

ــرارًا وتكرارًا  ــذا النجاح الباهر، بدأ يفكر م بعد ه
بتخصص يلتحق به ويتناسب معه، كان حلمه 
ــرر جلملة:  ــماعه املتك ــة التجارة، لكن س بدراس
ــر  ــى التفكي ــه إل ــك" دفع ــى معدل ــارة عل "خس

ــي أثناء  ــف مطر: "وف ــة، ويضي ــف مطر: "بالهندس ــة، ويضي : "بالهندس
ــة في إحدى  ــي عند عميد الكلي جلوس
ــة وأخبرني أن  ــي بصراح ــرات، حتدث إل امل
دراستي بالهندسة حتتاج إلى ضع خاص 
ا"، فعرض عليه  ومستلزمات خاصة أيضً
ــد العميد  ــاتذة املوجودين عن ــد األس أح
التي أصبحت  ــوب"  ــة "علوم احلاس دراس
ــا املعلومات في  تابعة لكلية تكنولوجي
ــعر بارتياح وأنه  اجلامعة اإلسالمية، فش
التخصص املناسب له، وتوكل على اهللا.

ــعر بارتياح وأنه  اجلامعة اإلسالمية، فش
التخصص املناسب له، وتوكل على اهللا.

ــعر بارتياح وأنه  اجلامعة اإلسالمية، فش

ــه  ــه في أي تخصص سيدرس وأوضح أن
ــى ذاته، وأن  ــب أن يعتمد فيه عل كان يج
ــكان حلمه أن  ــني، ف ــن املتفوق ــون م يك
ا في اجلامعة، ليُحقق حلمه  يعمل معيدً
ــب األول على دفعة  ــل على الترتي ويحص
٨٧تكنولوجيا املعلومات مبعدل ٨٧تكنولوجيا املعلومات مبعدل ٨٧٪، لتختاره 
ــة أن يعمل فيها إداريا؛ كون العمل اإلداري  اجلامع

ا وتعبًا جسديا من العمل األكادميي. أقل جهدً
"صيانة"صيانة"، يتحكم  "اآلن أحمد يعمل فني حاسوب "اآلن أحمد يعمل فني حاسوب "
ــن بعد،  ــي اجلامعة ع ــزة جميع موظف ــي أجه ف
ــه مواكبته  ــب من ــه يتطل ــى أن عمل ــير إل ويش
ــريعة التطور،  ــة للتكنولوجيا؛ كونها س الدائم
األول  ــادر:  ــة مص ــه من ثالث ــتمد معلومات ــادر: فيس ــة مص ــه من ثالث ــتمد معلومات : فيس
ا، والثاني عن  ــلفً ــن معلومات موجودة لديه س م
ــخص آخر، والثالث الذي  طريق االستفادة من ش
يعتمد عليه بشكل ٩٠٪ عن طريق البحث على 
ــاف مطر: "أحلم بأن  ــاف مطر: "وتطوير ذاته. وأض : "وتطوير ذاته. وأض ــت)  ــت) اإلنترن ) اإلنترن ــت( ــت(اإلنترن اإلنترن

أكمل دراسات عليا".


ــه، يقول: "أكبر  ــرز الصعوبات التي واجهت وعن أب
ــكلة التنقل التي  ــي تُرهقني مش ــاكل الت املش

ــه، يقول ــرز الصعوبات التي واجهت وعن أب
ــكلة التنقل التي  ــي تُرهقني مش ــاكل الت املش

ــه، يقول ــرز الصعوبات التي واجهت وعن أب

حتتاج إلى تعب جسدي، ففي أيام الدراسة كانت 
أغلب املساقات حتتاج إلى دورات تدريبية في مراكز 
ــجيل فيها،  ــتطيع التس ــة؛ فلم أكن أس خارجي
ــرات عبر  ــا بحضور محاض ــي تغلبت عليه لكن
)"اإلنترنت)"اإلنترنت)"، وواجه بعض املشاكل خالل بحثه عن  اإلنترنت(اإلنترنت(
ــريكة احلياة، إذ كانت كثير من الفتيات توافق  ش

على الزواج منه، لكن األهل يعترضون.
ــاز في حياته حققه أنه لم  ويرى مطر أن أهم إجن
ــالم بسبب وضعه الصحي،  يصل حلالة االستس
ــام بفرق بينه وبني أي  ــعر في يوم من األي ولم يش
ــان آخر؛ ألنه يرى أن اإلنسان بعطائه، وقدرته  إنس
على التكيف مع البيئة، ويرى أنه ناجح اجتماعيا 

بشكل كبير، ومحبوب بني اآلخرين.
ــام بأبنائه بتعليمهم  ــر إلى االهتم ويتطلع مط
ــالة خاصة  ــث فيهم روح اإلرادة، ويوجه رس ليبع
ــات اخلاصة بأن يتوكلوا على اهللا،  لذوي االحتياج
ــالة خاصة  ــث فيهم روح اإلرادة، ويوجه رس ليبع
ــات اخلاصة بأن يتوكلوا على اهللا،  لذوي االحتياج
ــالة خاصة  ــث فيهم روح اإلرادة، ويوجه رس ليبع

يقول فيها: "فإذا كانت عقيدتك اإلميانية صحيحة 
فكن على يقني أن اهللا سيذلل لك كل العقبات، 
فإذا كانت عقيدتك اإلميانية صحيحة 
فكن على يقني أن اهللا سيذلل لك كل العقبات، 
فإذا كانت عقيدتك اإلميانية صحيحة 

وإن كان اهللا يرزق النملة، فما بالك باإلنسان الذي 
ــت إعاقة  ــه وأعطاه العقل، فاإلعاقة ليس أكرم
ــد بل إعاقة العقل والروح، وكثير من القادة  اجلس

"كانوا على كراسٍ متحركة"كانوا على كراسٍ متحركة".

Ú”b«�a@ÒäÇï@Û‹«@Äbv‰€a@“Îäy@ì‘„ ..@ä�fl@Üªc
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@‚Ï‹«@êÏÌâÏ€bÿi@Öb‡n«a
›Ó‹®a@Ú»flb†@Ú˜Ój€a@bÓuÏ€Ï‰ÿmÎ

غزة_ مصعب محمود 
ــة الوطنية لالعتماد  ــة والتعليم العالي والهيئ ــدت وزارة التربي اعتم
واجلودة ملؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تخصص بكالوريوس 
ــة اخلليل للعام  ــة بكلية العلوم في جامع ــوم وتكنولوجيا البيئ عل
ــك ضمن مبادرات الوزارة الهادفة لتحقيق  األكادميي ٢٠١٣-٢٠١٤ . و ذل
ــي والتقني  ــال التعليم الفن ــتراتيجية متقدمة في مج ــداف اس أه

والعالي بفلسطني.
ــة مديرة القبول والتسجيل باجلامعة خالل اتصال  وقالت أمل النتش

ــباب واتمع و تطوير  هاتفي أنه مت افتتاح التخصص للنهوض بالش
مجاالت املياه والتكنولوجيا البيئية. 

ــة أن التخصص ذو شقني نظري وعملي، ويتم تطبيق  وأضافت النتش
ــدت لتدريب الطلبة  ــرات اخلاصة التي أوج ــم العملي في اتب القس

بداخلها.
ــي مجال علوم  ــدف لتوفير خريجني متخصصني ف ــت أنه يه وأوضح
وتكنولوجيا البيئة والتي تتيح للطالب العمل مبجاالت سلطة املياه 
ــة البيئة والصحة العامة وغيرها من ااالت " ملواكبة التطور  والطاق

التكنولوجي في علوم البيئة".
ــتوى  ــة اجلامعة للنهوض مبس ــر أن هذا القرار جاء ضمن سياس يذك
ــج أكادميية جديدة تلبي  ــم العالي وتطوير اجلامعة وفتح برام التعلي
ــل والبيئة األكادميية  ــع احمللي من خالل توفير الكادر املؤه رغبة اتم

املناسبة.

Üñ§@BÚÓÿÌäfl˛a@ÚÓiä»€aB
µÎ˛a@ÚÓ»‡n1a@ÒÖbÌä€a@åˆaÏu

غزة_ رجب اللوح 
حصلت اجلامعة العربية االمريكية 
ــة األولى من بني  ــى املراكز األربع عل
ا مت تقدميها من  واحد وثالثني مشروعً
ــاركت مبسابقة  ــبع جامعات ش س
ــن برنامج  ــة ضم ــادة اتمعي الري

تعزيز الريادة الشبابية.
ــئون  ــق ش ــقر منس وقال بالل األش
ــة أنهم حصلوا  ــني باجلامع اخلريج
على األربعة مراكز األولى باملسابقة 
ــرأة" ، و"التعليم  ــروع "امل وهي مش
واحملاكاة بتكنولوجيا ثالثية األبعاد" 

وغيرها من املشاريع.
وأضاف االشقر خالل اتصال هاتفي" 
ــراك الطلبة  دورنا باجلامعة هو إش
ــابقات  وتوفير  ــذه املس ــي مثل ه ف

أماكن وأدوات للتدريب".
ــابقة الريادة اتمعية  يذكر أن مس
تأتي في إطار االتفاقية املوقعة بني 
ــة  وحدة خريجي اجلامعة ومؤسس
ــركاء بالتنمية املستدامة، الذي  ش
تنفذه مؤسسة شركاء في التنمية 
ــتدامة بالتعاون مع مؤسسة  املس

ــباب الدولية لتنفيذ "مشروع  الش
ــة  للطلب ــتحق"،  يس ــباب  الش

ــع اجلامعات  ــني بالتعاون م اخلريج
واملؤسسات التعليمية.

ــى  عل ــا  تطبيقه ــص  يخ ــا  وفيم
ــه مت اختيار  ــح  أن ــع أوض أرض الواق

ــى  ــاءً  عل ــابقة بن ــن باملس الفائزي
ــا يتيح  فرصة   ــدة  للمجتمع مم فائ

ــروعات،  ــل  تلك  املش ــق  مث لتطبي
وتابع أنها تفيدهم من خالل ممارسة 
ــتها  ــور العملية  التي مت دراس األم

باجلامعة.

B@è‹ib„@ø@ÚyÏn–Ωa@êÜ‘€aB
B?Ó�é‹–€a@lbnÿ€a@‚bÌcB@ûä»fl@·ƒ‰m@

B@è‹ib„@ø@ÚyÏn–Ωa@êÜ‘€aB
B?Ó�é‹–€a@lbnÿ€a@‚bÌcB@ûä»fl@·ƒ‰m@

B@è‹ib„@ø@ÚyÏn–Ωa@êÜ‘€aB

غزة_ أحمد عبد اهللا 
ــة في  ــات العام ــت العالق     نظم
ــدس املفتوحة  ــة الق ــرع جامع ف
ــع الس  ــس، بالتعاون م في نابل
ــاري التابع لوزارة  الثقافي االستش
ــاب  ــام الكت ــرض "أي ــة، مع الثقاف
ــطيني.. تراثنا، ثقافتنا في  الفلس

كتاب”.
ــتمر  ــح املعرض الذي سيس وافتت
ــس  ــرو رئي ــس عم ــني ؛ أ. د. يون يوم
اجلامعة ومحمد األسمر مستشار 
ــارض الكتب ،  ــة ملع ــر الثقاف ووزي
ــي الهيئات  ــدد من ممثل بحضور ع

الرسمية واحمللية باحملافظة.
ــي املعرض أكد  ــالل كلمة له ف وخ
ــة إحياء ثقافة الكتاب  عمرو أهمي
ــطيني ؛ معرباً  في اتمع الفلس
ــة إحياء ثقافة الكتاب  عمرو أهمي
ــطيني ؛ معرباً  في اتمع الفلس
ــة إحياء ثقافة الكتاب  عمرو أهمي

ــة وفرع  ــوزارة الثقاف ــكره ل عن ش
ــة" بنابلس على  "القدس املفتوح
ــأنه  ــا املعرض الذي من ش تبنيهم
ــات  ــى مؤلف ــوء عل ــليط الض تس

فلسطينية أصيلة .
ــذه الفعاليات  ــل ه ــح أن مث وأوض
ــن  ــه م ــن أن ــالة للوط ــث رس تبع

ــة القراءة  ــروري تكريس ثقاف الض
ــول األطفال واألبناء،  والكتاب بعق
ــذي تتركه  ة األثر ال ــدّ لتخفيف ح
وسائل االتصال ومصادر املعلومات 
ــم  ي عقوله ــذّ ــي تغ ــة الت اتلف

بثقافات غريبة.
ــاب أفضلية  ــرو أن للكت ــد عم وأك
رغم تطور وسائل االتصال ومصادر 
ــك ألنه يرافق القارئ  املعلومات، ذل

أينما كان.
ــمر، الى أن  ــار األس ــن جانبه أش م
ا الهتمامات  ــيدً املعرض يأتي جتس

ا  ــجيعً وتش ــراءة  بالق ــوزارة  ال
ــطينيني على تبني ثقافة  للفلس
ــام بها. ولفت أن  املطالعة واالهتم
ما مييّز املعرض شموله آالف الكتب 
ــاركة  ــن ألفي عنوان مبش ــر م ألكث

حوالي ١٥ دار نشر.
ــلة  ــرض ضمن السلس ــي املع يأت
ــوزارة  ــا ال ــي تنظمه ــة الت املتنقل
ــات  املؤسس ــع  م ــاون  بالتع
ــات  ــي احملافظ ــطينية، وف الفلس
ــي جامعة  ــم أولها ف ــتى ونظ ش

القدس املفتوحة.

Úflã˛a@ıbËn„a@Ü»i@oÌã7i@Ú»flbu@ø@ÚçaâÜ€a@‚bƒn„a
غزة – أحمد أبوريا:

أعلن مجلس طلبة بيرزيت في رام اهللا 
ــن انتهاء األزمة مع إدارة اجلامعة ،  ، ع
التي أستمرت ألكثر من ثالثة أسابيع 
ــي صباح  متتالية وبدء العام الدراس

يوم االثنني ٢٠١٣/٩/٣٠ .
ــة  الطلب ــس  مجل ــو  عض ــح  وأوض
باجلامعة محمد زيد، أن إدارة اجلامعة 
ــع مطالب الس،  وافقت على جمي
ــعر الدينار،  ــت س ــا إلغاء تثبي أبرزه
ــاعة  ــعر الس ــة إلى رفع س باإلضاف
ــة القدامى وملدة  ــاراً واحداً للطلب دين
ــاعة  ــعر الس ــة إلى رفع س باإلضاف
ــة القدامى وملدة  ــاراً واحداً للطلب دين
ــاعة  ــعر الس ــة إلى رفع س باإلضاف

ــا يتم رفع  ــدة فقط، بينم ــنة واح س
ــاعة ديناراً واحداً للطلبة  سعر الس
ــا يتم رفع  ــدة فقط، بينم ــنة واح س
ــاعة ديناراً واحداً للطلبة  سعر الس
ــا يتم رفع  ــدة فقط، بينم ــنة واح س

اجلدد.
ــي:" تكفل  ــي تصريح صحف وقال ف
ــني باجلامعة  ــاتذة ونقابة العامل أس
ــن كل طالب  ــع الدينار الثالث ع بدف
ــى  إل ــيرًا  ــة"، مش باجلامع ــق  ملتح
ــوم  الي ــدأ  يب ــمي  الرس ــدوام  ال أن 
ــة للطلبة  ــراءات اإلداري إلكمال اإلج
ــمحت  وللموظفني. وأضاف: "لقد س
ــالب املفصولني  ــة بعودة الط اجلامع
ــية وإكمال  ــم الدراس ــى مقاعده إل

دراستهم اجلامعية".
ــة جامعة بيرزيت  وكان مجلس طلب
ــام مفتوح  ــدء اعتص ــد أعلن عن ب ق
ــي مدينة رام  ــرم اجلامعة ف ــل ح داخ

ــي عن الدوام  اهللا، وخوض إضراب كل
ــل ملفي إلغاء  ــي إلى حني ح الدراس
ــعر الدينار األردني وارتفاع  تثبيت س
نسبة األقساط على الطالب، وعودة 

الطلبة املفصولني.
ر الطالبية  ــارة إلى أن األطُ وجتدر اإلش
ــت  خاض ــت  بيرزي ــة  جامع وإدارة 
ــة العديد من  ــنة املاضي ــالل الس خ
ــات، احتجاجا على بعض  االعتصام

قرارات اجلامعة .
ــبيبة الطالبية في  وقال منسق الش
ــو رضوان :"  ــة بيرزيت هيثم أب جامع

اتفقنا كمجلس طلبة وكتل طالبية 
ــى إلغاء تثبيت  ــع إدارة اجلامعة عل م
الدينار، وعلى رفع الرسوم الدراسية 
ــالب، وإعادة  ــع الط ــار واحد جلمي دين

الطلبة العشرة املفصولني".
ــي رئيس  ــوان أن نائب ــاف أبو رض وأض
ــب و د.عادل  ــان اخلطي اجلامعة د.غس
ــا مجلس الطلبة وممثلي  الزاغة أبلغ
ــول هذه  ــى قب ــة عل ــل الطالبي الكت
ــى االتفاق  ــع عل ــب، ومت التوقي املطال
ــى أن يتم  ــرف األولى، عل املبرم باألح
ــة  ــور جلن ــمي بحض ــع الرس التوقي

ــوم  ي ــني  اخلريج ــة  ونقاب ــني  اخلريج
الثالثاء املقبل.

وأكد أبو رضوان أن من بني ما مت االتفاق 
ــح االجتماعي  عليه هو تفعيل املس
ــف عن الطلبة غير  للطلبة للتخفي
القادرين على دفع الرسوم اجلامعية.

ــار إلى أنه مت االتفاق كذلك على  وأش
ــني مجلس  ــمي ب ــوار الرس ــدء احل ب
ــة ملعاجلة  ــل الطالبي ــة والكت الطلب
القضايا التي لم يتم االتفاق بشأنها، 
بعد مرور أربعة أسابيع على بدء العام 

الدراسي.

غزة/صوت اجلامعة:
نظم مركز التميز في التعلم والتعليم في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل 
حول تصميم اخلطط الدراسية عن طريق الربط مع اتمع يوم اخلميس املاضي، 
وقد شارك في الورشة كل من د. عبد الكرمي دراغمة مدير املركز، ود. جواد فطاير 
ود. سمر مسمار ود. زاهر نزال من كلية الطب وعلوم الصحة، ود. عماد دواس ود. 
يحيى صالح ود. عبد الرزاق النتشة من كلية الهندسة وتكنولوجيا املعلومات، 
ــن كلية االقتصاد  ــري، ود. فريد أبو ضهير م ــرمي من كلية الطب البيط ــر خ ود. من
والعلوم االجتماعية، وأ. ميساء أبو زنط من كلية العلوم التربوية. ويقوم كل من 

املشاركني بتصميم مساق في كليته ليتم تنفيذه بالشراكة مع اتمع.
ــاق مع اتمع  ــاق عيادة ١ (١ Clinic) ورؤيته لربط املس وقد عرض د. منر خرمي مس

من خالل تركيز جزء من املساق حول الرصد الوبائي واحلد من انتشار األوبئة عن 
ــروة البقرية وأنواعها في  ــث املعلومات اإلحصائية املتوفرة حول الث طريق حتدي
ــرة ومكتب احملافظة. كما عرض د.  ــة طولكرم بالتعاون مع دائرة البيط محافظ
فريد أبو ضهير رؤيته لتطوير مساق اإلعالن الصحفي من خالل تصميم إعالنات 
ــارك الطالب في  ــرة في محافظة نابلس بحيث يش ــركات األعمال الصغي لش

التصميم لإلعالنات لصالح الشركات ووفق حاجة تلك الشركات.
ويهدف أسلوب التعلم اتمعي إلى إشراك اتمع احمليط باجلامعة في عملية 
ــات اتمع احمللي ومبا يسهم في  التدريب للطلبة مبا يعود بالنفع على مؤسس
ــاريع  ــني مخرجات التعلم في اجلامعة عن طريق توفير فرص تدريب ومش حتس

حقيقية من اتمع احمليط.
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غزة- منتهى الزيان:

ــجيل في  ــد القبول والتس أكد عمي
ــى د.عدنان الكحلوت  جامعة األقص
ــمي مع  ــه "مت توقيع بروتوكول رس أن
ــاء كلية  ــة القاهرة حول إنش جامع
ــن باب  ــة األقصى م ــي جامع طب ف
التعاون العلمي بني اجلامعات"، وبناءً 
ــتكون كلية  على هذا البروتوكول س
ــة األقصى مرتبطة  الطب في جامع
بجامعة القاهرة ارتباطاً وثيقاً، وتنبع 
ــة األقصى مرتبطة  الطب في جامع
بجامعة القاهرة ارتباطاً وثيقاً، وتنبع 
ــة األقصى مرتبطة  الطب في جامع

ــب ثالثة في  ــاء كلية ط ــرة إنش فك
ــه الكبيرة ألطباء  القطاع من حاجت

ذوي كفاءة عالية.
ــتتحمل  ــى أن اجلامعة س وأوضح إل
ــى الكلية الذي  ــاء مبن تكاليف إنش
مت وضع حجره األساس في منتصف 
ــبه جاهز  عام ٢٠١٢ وحالياً املبنى ش
مت وضع حجره األساس في منتصف 
ــبه جاهز  عام ٢٠١٢ وحالياً املبنى ش
مت وضع حجره األساس في منتصف 

وسيتم اإلنتهاء منه كلياً نهاية هذا 
ــبه جاهز  عام ٢٠١٢ وحالياً املبنى ش
وسيتم اإلنتهاء منه كلياً نهاية هذا 
ــبه جاهز  عام ٢٠١٢ وحالياً املبنى ش

العام.
ر  ــاء املبنى تقدَّ  وذكر:"إن تكلفة إنش

العام.
ر  ــاء املبنى تقدَّ  وذكر:"إن تكلفة إنش

العام.

ــف دينار  ــون وثمانني أل ــي ملي بحوال
ــية  أردني"، مبيناً أن الهيئة التدريس
ــف دينار  ــون وثمانني أل ــي ملي بحوال
ــية  أردني"، مبيناً أن الهيئة التدريس
ــف دينار  ــون وثمانني أل ــي ملي بحوال

في هذه الكلية ستكون من جامعة 
ــي  ــب العمل ــك اجلان ــرة وكذل القاه

والتطبيقي للطلبة".


ــادرة  ق ــتكون  ــة س اجلامع أن  ه  ــوَّ ون
ــروع  ــذا املش ــاء ه ــل أعب ــى حتم عل
القاهرة وجامعات  مبساعدة جامعة 
ــالل دعمها هذا  ــة ودولية من خ عربي

املشروع.
ــول  القب ــد  ــوت عمي الكحل ــال  وق  
املفترض  باجلامعة:" من  والتسجيل 
ــتقبال طلبة جدد في هذا العام  اس
ــب لكن  ــي كلية الط ــجيل ف للتس
ــه  تبقى ظروف قطاع غزة وما نعيش
ــدم احلاصل  ــم التق ــار حتك من حص

ــا أن القطاع  ــروع، كم ــي هذا املش ف
يفتقد العديد من املوارد منها املوارد 

البشرية واملادية وغيرها". 
ــب في جامعة  ــاف أن كلية الط وأض
ــتراتيجي  ــدف اس ــي ه ــى ه األقص
ا من  للجامعة في هذا الوقت انطالقً
ــتراتيجي  ــدف اس ــي ه ــى ه األقص
ا من  للجامعة في هذا الوقت انطالقً
ــتراتيجي  ــدف اس ــي ه ــى ه األقص

ــوادر الطبية ذي  حاجة القطاع للك
الكفاءة واخلبرة العالية، وأن ارتباطها 
ــالً لها  ــرة كان كفي ــة القاه بجامع
ــة احلالية  ــة املصري ــذا لكن األزم به
ــي تقف قي  ــدى املعيقات الت هي إح
ــروع ألن  ــق االنتهاء من هذا املش طري

ــع جامعة القاهرة أصبح  التواصل م
أكثر صعوبة.

ــتكون قادرة على  وبنيَّ أن اجلامعة س
ــتفرض نفسها على  ــة وس املنافس
ــع من خالل إثبات كفاءتها  أرض الواق
ــروع  ــي التطبيق، وتوقع لهذا املش ف
ــي  ا ف ــدً ــرة ج ــبة كبي ــاح بنس النج

املستفبل القريب، 
ــار إلى أنه مت استقبال وفد طبي  وأش
عالي املستوى من جامعة القاهرة في 
جامعة األقصى في شهر مايو ٢٠١٣ 
لالطالع على املشروع والوقوف على 
أهم املعيقات سواء معوقات إدارية أم 
أكادمية أو غيرها، كما عقدت ورشات 
ــرة أيام تضمنت  عمل على مدار عش
ــة  ومناقش ــد  للوف ــدة  ع ــات  جلس
ــتطالعية، ومتَّ  ــط وجوالت اس للخط
ــة  ومناقش ــد  للوف ــدة  ع ــات  جلس
ــتطالعية، ومتَّ  ــط وجوالت اس للخط
ــة  ومناقش ــد  للوف ــدة  ع ــات  جلس

رفع نتائجها للجامعة. 
ــات التي تقف في  ــع:"كل املعيق وتاب
ــروع  ــن هذا املش ــاء م ــق االنته طري
ــي في  على عالقة بالوضع السياس
ــقيقة، لكن  القطاع وفي مصر الش
ــن أجل  ــدة م ــل جاه ــة تعم اجلامع
هدفها االستراتيجي وحتقيقه مهما 

يكلف األمر".
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غزة _ نورة أبو دقة :
أكد مدير العالقات العامة والشئون اخلارجية في جامعة األمة محمود 
ــو ندى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت تخصصات جديدة باجلامعة  أب
ــة و اللغة العربية و  ــية واإلعالم و التربي ــرًا وهي "العلوم السياس مؤخ

الدبلوم املتوسط ".
ــات في العام املقبل  ــيتم تفعيل هذه التخصص وأوضح أبو ندى أنه س
ا  ــتلزم وقتًا وجهدً ــري والتقني لهذه التخصصات يس ــكادر البش ألن ال
ــات في العام املقبل  ــيتم تفعيل هذه التخصص وأوضح أبو ندى أنه س
ا  ــتلزم وقتًا وجهدً ــري والتقني لهذه التخصصات يس ــكادر البش ألن ال
ــات في العام املقبل  ــيتم تفعيل هذه التخصص وأوضح أبو ندى أنه س

ــداد  فرع للجامعة في مدينة غزة  ــة الكاملة  وأنه يتم اآلن إع للجاهزي
ــون جاهزا للعام املقبل للعمل بجميع التخصصات املوجودة على  ليك
ــل وجه . وأعلن أبو ندى عن زيارة وفد ايرلندي أكادميي للجامعة قبل  أكم
أيام عدة لإلطالع على مرافق اجلامعة وبحث سبل التعاون بني الطرفني. 
وقال أبو ندى :"جاء الوفد بصفة ارجتالية ال بصفة رسمية من الدولة وأنه 
ــتعداد تام لعمل محاضرات وندوات ألهمية مقاطعة املنتجات  على اس
ــاة العلمية  ــة االجنليزية في احلي ــتخدام اللغ ــرائيلية وأهمية اس االس
ــارة جامعة األمة  ــعادتهم لزي ــاء الوفد عن س ــة . وأعرب أعض والعملي

والتعرف على طبيعة عمل التعليم املستمر 
وطموح اجلامعة في التطور والتقدم العلمي في ظل تشديد احلصار على 

القطاع وإغالق املعابر وتأثر اجلامعات الفلسطينية والطلبة باحلصار .
ــع اجلامعات العربية  ــروره بالعالقات األكادميية م ــدى رئيس الوفد س وأب
احمليطة وحصول جامعة األمة على عضوية احتاد اجلامعات العربية رغم 
ــا واالهتمام بالبحث العلمي مثمنًا دور اجلامعة في توفير املنح  حداثته

والقروض للطلبة خاصة ذوي االحتياجات اخلاصة .
ــتعرض الوفد معاناة أفراده خالل رحلتهم إلى  ــياق نفسه اس وفي الس
ــي زيارته  ــل معدات طبية ف ــد اإليرلندي كان يحم ــر أن الوف ــزة، ويذك غ

اخلامسة للقطاع 
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ــن جامعة األزهر "عربة"  طور طالب م
ــا القدرة  ــدات الثقيلة، له حلمل املع
ــكل  ــلم ب ــزول الس ــود ون ــى صع عل

سهولة.
والطالب هم: ياسر الكيالي، وأمل أبو 
ــي، من خريجي  معيلق، وغادة املنس
ــتمر باجلامعة.  ــم املس ــرة التعلي دائ
ــاء مشروعهم اخلاص  جنحوا في إنش
ــدس ضامن  ــدرب املهن ــاعدة امل مبس
الوحيدي، واستطاعوا صناعة العربة 
املطورة، وقد القت استحساناً كبيراً 
الوحيدي، واستطاعوا صناعة العربة 
املطورة، وقد القت استحساناً كبيراً 
الوحيدي، واستطاعوا صناعة العربة 

من السوق احمللي.


ــوت اجلامعة:"  ــي لص ــول الكيال ويق
ــرة، لتصبح بعد  ــدت لدينا الفك تول
ــاً على  ذلك تطبيقاً فعلياً وملموس
ــرة، لتصبح بعد  ــدت لدينا الفك تول
ــاً على  ذلك تطبيقاً فعلياً وملموس
ــرة، لتصبح بعد  ــدت لدينا الفك تول

أرض الواقع، وانتهينا من هذا املشروع 
ــدورة والذي  ــة ال ــي نهاي ــيط ف البس
ــيتم تطويره فيما بعد، وسيكون  س
ــرى حديثة على  ــات أخ هناك منتج
الساحة الفلسطينية لتكون قادرة 

على تلبية رغبات السوق احمللية".
ــروع العربة غير التقليدية،  وعن مش
ــارة  ــروع عب ــي: "املش ــاف الكيال أض
ــنة عن العربات  عن عربة مستحس
ــودة، وذلك بطريقة  ــة املوج التقليدي
ــتخدم على  ــية تساعد املس هندس
ــاً ونزوالً  ــال عليها طلوع حمل األثق
ــتخدم على  ــية تساعد املس هندس
ــاً ونزوالً  ــال عليها طلوع حمل األثق
ــتخدم على  ــية تساعد املس هندس

ــهولة، من خالل  من السلم بكل س
فكرة بسيطة جداً مت تطبيقها على 
ــهولة، من خالل  من السلم بكل س
فكرة بسيطة جداً مت تطبيقها على 
ــهولة، من خالل  من السلم بكل س

ــة، لتكون قادرة على النزول الى  العرب
ــطيني الذي هو في  ــارع الفلس الش
ــد القت إقباالً  ــد احلاجة إليها، وق أش
ــطيني الذي هو في  ــارع الفلس الش
ــد القت إقباالً  ــد احلاجة إليها، وق أش
ــطيني الذي هو في  ــارع الفلس الش

هائالً من التجار احملليني".
ــد القت إقباالً  ــد احلاجة إليها، وق أش

هائالً من التجار احملليني".
ــد القت إقباالً  ــد احلاجة إليها، وق أش

ــق إلى أن  ــارت أبو معيل ــا أش وبدوره
ــج  ــان البرام ــتطاع اتق ــق اس الفري

 sketch ــيس شركة الهندسة، وتأس
ــج  منت أول  ــاج  وإنت  ،  engineering
ــة  ــل، قائل ــكل كام ــه بش وتصنيع
"نطمح لتصميم املزيد من املشاريع 
ــتلبي احتياجات  واملنتجات التي س

الشعب الفلسطيني".


ــدي "مدرب  ــن الوحي ــح م.ضام وأوض
ــتمر" أنه من  في دورات التعليم املس
ــج مهندس قادر على  الضروري تخري
االنخراط في حقل العمل، واكتساب 
اخلبرات امليدانية بشكل فعلي أثناء 
ــته اجلامعية، وهذا هو النقص  دراس
الذي تعانيه اجلامعات الفلسطينية 

في الوقت احلالي.
ــليط الضوء  قال الوحيدي "أردنا تس

ــا  تاريخن ــن  م ــم  املعت ــزء  اجل ــى  عل
ــني الى  ــي، و إخراج مهندس التعليم
ــم  ــوا تصامي ــل، لينتج ــل العم حق
ــغال مبتكرة ومفيدة للمجتمع  وأش
الفلسطيني، علماً أن هؤالء الطالب 
ــغال مبتكرة ومفيدة للمجتمع  وأش
الفلسطيني، علماً أن هؤالء الطالب 
ــغال مبتكرة ومفيدة للمجتمع  وأش

ــي اجلامعة ولم  ــون ف ــا زالوا يدرس م
يتخرجوا بعد".

ــه "يقع  ــدي في كلمت ــاد الوحي وأش
على عاتق الطالب جهد ومسئولية 
ــزول إلى العمل  ــه والن لتطوير نفس
امليداني واكتساب اخلبرة، فالذي يريد 
ــاً يجب أن  ــاً منتج أن يكون مهندس
امليداني واكتساب اخلبرة، فالذي يريد 
ــاً يجب أن  ــاً منتج أن يكون مهندس
امليداني واكتساب اخلبرة، فالذي يريد 

يبدأ بتطوير نفسه من اآلن".


ــتمر  ــن إحياء دورات التعليم املس وع
بجامعة األزهر، ذكر عوني أبو سمعان 

مساعد نائب رئيس اجلامعة للشئون 
ــة  األكادميي ــئون  "الش ــة،  األكادميي
ــي أن يكون  ــب ف ــم ترغ ــة ل باجلامع
التعليم املستمر مشروعاً استثمارياً 
ــي أن يكون  ــب ف ــم ترغ ــة ل باجلامع
التعليم املستمر مشروعاً استثمارياً 
ــي أن يكون  ــب ف ــم ترغ ــة ل باجلامع

وبدأنا في خدمة اتمع الفلسطيني 
العبء  ــف  ــه وتخفي ــل مع والتفاع
ــوق  عنه، وقمنا بعملية الربط بني س
ــي، ليتم  ــب األكادمي ــل والتدري العم
ــب مؤهل بجميع كوادره  تخريج طال

لالنخراط في سوق العمل".
ــمعان في كلمته على  ــدد أبو س وش
ــعار  ــات ش ــل اجلامع ــرورة أن حتم ض
"قيادة حركة التغيير" وكسر احلاجز 
ــق  ــن طري ــع ع ــب واتم ــني الطال ب
مساهمة اجلامعة في تطوير اتمع 

واالرتقاء به لألفضل.

غزة-صوت اجلامعة:
أوصى املشاركون  في املؤمتر الدولي األول للعلوم التطبيقية على أهمية 
إنشاء وحدات متخصصة في املؤسسات التعليمية مبساعدة املدرسني 
ــرة للطلبة  ــة وتوفير مختبرات ح ــية اإللكتروني ــواد التدريس ــداد امل إلع
ــز القاعات  ــة, وجتهي ــم داخل املؤسس ــام واجباته ــاعدهم على إمت تس
ــة خللق بيئة  ــائل التعليمية احلديثة الالزم ــزة والوس ــية باألجه الدراس

تعليمية تساعد على التعاون الفعال بني الطالب واملدرس .
ــوم التطبيقية الذي  ــر الدولي األول للعل ــالل فعاليات املؤمت ــاء ذلك خ ج
ــعار " نحو بيئة  ــوم التطبيقية حتت ش ــه الكلية اجلامعية للعل نظمت
تكنولوجية تطبيقية " في الفترة ما بني ٢٤-٢٥ سبتمبر ٢٠١٣ م , والذي 
ــاركة فاعلة ومميزة لنخبة من الباحثني في فلسطني والدول  حظي مبش

العربية واألجنبية , وبتمويل من مؤسسات عربية و دولية .
ــي حاجات ذوي  ــج تقنية تلبِّ ــى إعداد برام ــرون بالعمل عل ــى املؤمت وأوص
ــة وإعداد كادر أكادميي قادر على خدمة هذه الفئة وتوفير  احلاجات اخلاص
ا , كذلك  ــدم الطلبة جميعً ــاث احلديثة الرقمية التي تخ الكتب واألبح
ــة وإعداد كادر أكادميي قادر على خدمة هذه الفئة وتوفير  احلاجات اخلاص
ا , كذلك  ــدم الطلبة جميعً ــاث احلديثة الرقمية التي تخ الكتب واألبح
ــة وإعداد كادر أكادميي قادر على خدمة هذه الفئة وتوفير  احلاجات اخلاص

ــن االهتمام والتدريب  ــاقات ومنحه مزيدا م تعزيز اجلانب العملي للمس
ليصبح أكثر مرونة وفاعلية .

ــات اإلنتاجية في  ودعا الباحثون إلى توثيق الصلة بني الطلبة واملؤسس
ــع املراحل التعلمية وتفعيل أنظمة وقوانني حماية األفكار وبراءات  جمي

االختراع وحقوق امللكية الفردية .
وخالل انطالق أعمال املؤمتر , أفاد د.ناصر صباح من كلية فلسطني التقنية 
ــته أظهرت أن التعليم اإللكتروني يكون أكثر كفاءة عندما يتم  أن دراس
ــاليب نهج التعلم والتعليم كاملة، وأنه يجب أن يكون جزءًا  تطبيق أس

من األساليب املستخدمة في العملية التعليمية .
ــالوي األمني العام  ــماعيل الت ــاركة لضيف االحتفال, أكد د.اس وفي مش
للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والتعلم أن تنظيم هذا 
ــطينيني  املؤمتر النوعي في غزة  يثبت للجميع الرغبة احلقيقية للفلس
ــا:" إن االجنازات  ــل العلمي اجلاد والتطبيقي خاصة, مضيفً في التحصي
ــطينيني  املؤمتر النوعي في غزة  يثبت للجميع الرغبة احلقيقية للفلس
ــا:" إن االجنازات  ــل العلمي اجلاد والتطبيقي خاصة, مضيفً في التحصي
ــطينيني  املؤمتر النوعي في غزة  يثبت للجميع الرغبة احلقيقية للفلس

ــا أمام اجلامعات  ا حقيقيً ــة اجلامعية تعتبر منوذجً التي حققتها الكلي
ــتفادة منها من خالل توصيات املؤمتر  ــطينية، داعيًا اجلميع لالس الفلس
التى يتم تعميمها على اجلامعات لترفع للجهات الرسمية وتدخل حيز 

التنفيذ مباشرة.
ــة م.جمال اخلضري باحلضور الذي  بدوره رحب رئيس مجلس أمناء الكلي
ــكل صورة بهيجة رسمها التقاء العقول التي  وصفه بالالفت والذي ش
ــعى  ــطينية والتي تس ــات التعليمية الفلس متثل النخب في املؤسس

لهدف منشود هو رفعة فلسطني و طلبتها في كل مكان.
ــة والداعمة  ــه اجلهات املانح رمت في ــي كُ ــر بحفل ختام ــى املؤمت وانته

لهدف منشود هو رفعة فلسطني و طلبتها في كل مكان.
ــة والداعمة  ــه اجلهات املانح رمت في ــي كُ ــر بحفل ختام ــى املؤمت وانته

لهدف منشود هو رفعة فلسطني و طلبتها في كل مكان.

ــهادات التقديرية على الباحثني واملشاركني  للمؤمتر ووزعت الدروع والش
في املؤمتر.
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حافالت نقل الطلبة تتجاوز الحمولة القانونية وشرطة المرور تحذرمن العواقب
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أسالك شائكة وأقفال من حديد على 
ــر فلم  ــا  الكثي ــم عليه ــةِ يتزاح بواب
ــوى القلة القليلة , شباب  يطلها س
ــتقبلهم  ــموا مس في عمر الورود رس
ــم يدركوا أن  ــافات ل وجتاوزوا كل املس
ــد الفاصل  ــتبقى احل ــة واحدة س بواب
ــون بتحقيقه,  ــني ما يحلم بينهم وب
ــذي أُغلق  ــح البري" ال ــة معبر رف "بواب
ــون بتحقيقه,  ــني ما يحلم بينهم وب
ــذي أُغلق  ــح البري" ال ــة معبر رف "بواب
ــون بتحقيقه,  ــني ما يحلم بينهم وب

ــهور حيث   ــني منذ ش ــي كال االجتاه ف
ــد األزمة في مصر منذ االنقالب  تصاع
ــي  ــى الرئيس املعزول محمد مرس عل
ــم يكن  ــيناء ل ــر في س ــواء التوت وأج
ــطيني مبنأى عن تلك  الطالب الفلس
ــرارة  األحداث بل طالته من النيران ش
ــة" اقتربت  ــال, "صوت اجلامع كما يق
ــي التقرير التالي  من هؤالء الطلبة  ف

لتجسد معاناتهم.


يعيش "أحمد نعيم" أجواء من الترقب 
ــع اإلخبارية  ــم  لصفحات املواق الدائ
ــن  ــاً ضم مدرج ــمه  اس ــد  يج ــه  علّ
ــع اإلخبارية  ــم  لصفحات املواق الدائ
ــن  ــاً ضم مدرج ــمه  اس ــد  يج ــه  علّ
ــع اإلخبارية  ــم  لصفحات املواق الدائ

الكشوفات التي يُسمح لها بالسفر 
أو حتى إعطائه أي موعد لسفره لكي 
ــته على مدرجات  يعود ملواصلة  دراس
ــة العلوم  ــري في جامع ــب البش الط
ــر, ومع نهاية  ــا في مص والتكنولوجي
ــاد أحمد  ــي ع ــي املاض ــام الدراس الع
ــع األهل  ــف م ــال الصي ــي جم ليقض

واألحباب.
ــاع كأي طالب   وقال:"عدت إلى القط
ــه ووطنه محب لهم"  مغترب عن أهل

ــي في  ــة العام الدراس ــرب بداي ومع ق
ــى بوابة املعبر  اجلامعة تردد أحمد عل
محاولةً منه للسفر لكن لم يحالفه 
ــى بوابة املعبر  اجلامعة تردد أحمد عل
محاولةً منه للسفر لكن لم يحالفه 
ــى بوابة املعبر  اجلامعة تردد أحمد عل

احلظ وأوضح أنه قام بتسجيل اسمه 
ــف التاسع عشر من  على قائمة كش
ــة أيضاً  ــذه احملاول ــول لكن باءت ه أيل
ــف التاسع عشر من  على قائمة كش
ــة أيضاً  ــذه احملاول ــول لكن باءت ه أيل
ــف التاسع عشر من  على قائمة كش

بالفشل قائال بألم :"في حقيقة األمر 
الزمن في القطاع يسير متأخراً كثيراً 
بالفشل قائال بألم :"في حقيقة األمر 
الزمن في القطاع يسير متأخراً كثيراً 
بالفشل قائال بألم :"في حقيقة األمر 

عن العالم اخلارجي فموعد سفري قد 
يتجاوز شهر أكتوبر".

ــرواح أمل الطالب  ــى ذات املنوال، ي عل
ــودة للمملكة  ــنب بالع ــارس أبو ش ف
ــته  ــمية إلكمال دراس االردنية الهاش
اجلامعية في مكانه، وهو ال يزال يتردد 
ــارٌ عن  ــا الحت أخب ــر كلم ــى املعب عل
ــجلت اسمي  فتحه. ويقول فارس "س
ــافرين في  ــة املس ــدى قوائم الطلب ل
ــه لم ينادىَ على  ــة، إال أن وزارة الداخلي
اسمه في الصالة الفلسطينية إيذاناً 
ــه لم ينادىَ على  ــة، إال أن وزارة الداخلي
اسمه في الصالة الفلسطينية إيذاناً 
ــه لم ينادىَ على  ــة، إال أن وزارة الداخلي

ــفر والعودة  ــة الفرصة له بالس بإتاح
إلكمال دراسته".


ــي" كان على أمل  ــن "إبراهيم الدال لك
ــهادة  ــه حامالً ش ــل بتخرج أن يحتف
ــي" كان على أمل  ــن "إبراهيم الدال لك
ــهادة  ــه حامالً ش ــل بتخرج أن يحتف
ــي" كان على أمل  ــن "إبراهيم الدال لك

ــنان ويعود بها إلى القطاع  طب األس
ــوء حظه أنه أحد  ــرع وقت, ولس بأس
ــهد  ــيناء حيث تش طلبة جامعة س
ــاً خطيراً مما أدى  ــة تدهوراً أمني املنطق
إلى  عدم السماح له بالسفر والعودة 

الستكمال ما تبقى له .
ــذ  ــم تتخ ــة ل ــى أن اجلامع ــار ال وأش
ــل هؤالء  ــتثناءات ملث ــول أو اس أي حل

الطلبة املتأخرين عن الدراسة، والذين 
ــباب  ــة ألس ــة احلالي ــملتهم األزم ش
ــوى أنهم  ــب فيها س ــوا لهم ذن ليس

طلبة فلسطينيون.
 وفي السياق ذاته لم تكن هدى احللبي 
تختلف عن هؤالء الطلبة فاملعاناة هي 
نفسها واألسباب واحدة لكنّ قصتها 
ــر, كونها طالبة في  أخذت منحى آخ
اجلامعه اإلسالمية ولدت في اإلمارات 
ــتفقد حقها في اإلقامة في  وأنها س

ذلك البلد إن تأخرت عن جتديدها.


ــذي ترغب هدى  ــه ال ــن البلد نفس وم
ــم "علي اليازوري"  في العودة إليه يقي
ــالمية  ومع  ــي اجلامعة االس طالب ف
ــوءاً حيث  ــه زاد وضعه س قرب تخرج
ــالمية  ومع  ــي اجلامعة االس طالب ف
ــوءاً حيث  ــه زاد وضعه س قرب تخرج
ــالمية  ومع  ــي اجلامعة االس طالب ف

ــى القطاع  ــتطيع العودة إل إنه ال يس
ــته، ومازال هو وغيره من  إلكمال دراس
ــارج القطاع ينتظرون بريق  الطلبة خ

أمل ليعودوا إلكمال دراستهم.
ــة  ــروط اإلقام ــن ش ــي "م ــاف عل وأض
ــهر  ــتة أش ــودة كل س ــة الع اإلماراتي
ــفر و أزمة  ــا مما حدا بي للس لتجديده
املعبر لم تكن في احلسبان "وقد تكررت 
ــاً للوضع  ــرات عدة تبع ــه األزمة م مع
املعبر لم تكن في احلسبان "وقد تكررت 
ــاً للوضع  ــرات عدة تبع ــه األزمة م مع
املعبر لم تكن في احلسبان "وقد تكررت 

املصري وكأن الطالب الفلسطيني هو 
املسئول عنها.


ــى صوتنا حتى  ــنبقى نصرخ بأعل "س
نحقق ما نريد" بهذه العبارة بدأ مؤمن 
ــي لالعتصام أمام  بارود املمثل الطالب

معبر رفح حديثه مع "صوت اجلامعة" 
ــرات الطلبة  وكان بذلك يعبر عن عش
ــفر إلكمال  ــي الس ــون ف ــن يرغب الذي

دراستهم في اخلارج.
ــر من  ــادس عش ــه في الس ــر أن ويُذك
ــة  الطلب ــوع  جم ــم  نظ ــبتمبر  س
ــة معبر رفح البري  اعتصاماً أمام بواب
ــة  الطلب ــوع  جم ــم  نظ ــبتمبر  س
ــة معبر رفح البري  اعتصاماً أمام بواب
ــة  الطلب ــوع  جم ــم  نظ ــبتمبر  س

ورفعوا شعارات تنادي بحقهم للعودة 
ــتهم, وأمالً بإيصال  الى مواصلة دراس
ورفعوا شعارات تنادي بحقهم للعودة 
ــتهم, وأمالً بإيصال  الى مواصلة دراس
ورفعوا شعارات تنادي بحقهم للعودة 

ــني  املصري ــئولني  للمس ــالتهم  رس
ــام األول من نوعه  ــث كان االعتص حي
ــح البري كونها منطقة  على معبر رف

حدودية أمنية محصنة.
وأكد بارود أن االعتصام كان له دور كبير 
ــاحة اإلعالمية لكن ال احد  على الس
ــاكناً او جتاوب  ــئولني حرك س من املس
ــاحة اإلعالمية لكن ال احد  على الس
ــاكناً او جتاوب  ــئولني حرك س من املس
ــاحة اإلعالمية لكن ال احد  على الس

ــيراً إلى أنه  ــات الطلبة مش مع صرخ

"في حال لم يتم االستجابة ملطالبنا 
ــام بوابة  ــة طالبية أم ــنقيم خيم س
ــتطيع  املعبر حتى يفك حصارنا ونس

السفر بحرية".


من جهته، قال مدير عام هيئة املعابر 
ــزة ماهر أبو صبحة  واحلدود بقطاع غ
لـ"صوت اجلامعة" إن "الطالب العالقني 
لهم األولوية في السفر، ولكن هنالك 
ــانية من مرضى وأصحاب  حاالت إنس
إقامات قد تنتهي في أي حلظة بحاجة 
ــدوا حياتهم  ــروج من غزة وإال فق للخ

خارجها".
ــجلني "يزيد  ــني املس ــر أن العالق وذك
ــن ٤٠٠٠ عالق، منهم ٢٠٠٠  عددهم ع
ــرون  ــرات اآلالف ينظ ــب، وأن عش طال

ــجيل للسفر"، الفتاً  فتح اال للتس
إلى أن "األزمة إنسانية بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى".
ــم  ل ــة  املصري ــلطات  "الس أن  ــد  وأك
تبلغهم حتى وقت إعداد التقرير مبوعد 
ــح، أو أي موعدٍ  ــر رف ــت لفتح معب ثاب
ــم من قبل بإغالق  قادم، وأنها أبلغته
ــعار آخر نظراً للظروف  املعبر حتى إش
ــم من قبل بإغالق  قادم، وأنها أبلغته
ــعار آخر نظراً للظروف  املعبر حتى إش
ــم من قبل بإغالق  قادم، وأنها أبلغته

األمنية في رفح وسيناء بشكل عام".
وأوضح أن هيئة املعابر "جتري اتصاالتها 
ــة للوصول حلل هذه  املكثفة واليومي
ــي متطلبات  ــكل عادل يلب األزمة بش
ــفر، ويحفظ للغزيني حقهم في  الس
ــى قطاع غزة،  ــفر والتنقل من وإل الس
داعياً السلطات املصرية "لفتح املعبر 
ــى قطاع غزة،  ــفر والتنقل من وإل الس
داعياً السلطات املصرية "لفتح املعبر 
ــى قطاع غزة،  ــفر والتنقل من وإل الس

ــكل عاجل وفوري للتخفيف من  بش
وطأة األزمة".


ــدم توافره  ــوالر وع ــعار الس غالء أس
بشكل دائم في احملطات, إضافة إلى 
ــا يزيد  ــعيرة األجرة منذ م ــات تس ثب
ــر سنوات فضالً عن ارتفاع  على عش
ــب واجلمارك احلكومية  قيمة الضرائ
ــن  ــون م ــا االف ــباب يطرحه ... أس
ــاب احلافالت  لتبرير حمولتهم  أصح

الزائدة.
ــائق ماجد النيرب:" إنَّ  ويقول الس
ــروف االقتصادية في القطاع  الظ
ــمل  ــي تش ــة و ه ــة للغاي صعب
ــواء أكان السائق  الفئات كافة س
ــب، معتبراً أن أحد احللول  أم الطال
ــواء أكان السائق  الفئات كافة س
ــب، معتبراً أن أحد احللول  أم الطال
ــواء أكان السائق  الفئات كافة س

التي ترضينا من ناحية غالء سعر 
السوالر وعدم مقدرة األهالي على 
دفع األجرة إذا ما مت رفعها, هو زيادة 
حمولة احلافلة لنستطيع حتقيق 

القليل من الربح " .


ــرف بربخ – وهو  ــن جهته رأى أش وم
يعمل سائق حافلة منذ نحو عشرين 
ــاً-، أن نقل عدد أكبر من الطلبة  عام
يعمل سائق حافلة منذ نحو عشرين 
ــاً-، أن نقل عدد أكبر من الطلبة  عام
يعمل سائق حافلة منذ نحو عشرين 

ــارة  يعتبر "أخف الضررين" ؛ في إش
إلى خيار رفع التسعيرة ، قائالً :" إن 
ــارة  يعتبر "أخف الضررين" ؛ في إش
إلى خيار رفع التسعيرة ، قائالً :" إن 
ــارة  يعتبر "أخف الضررين" ؛ في إش

ــتقلون  معظم املوظفني الذين يس
ــم واقفون في املمرات-  احلافالت -وه
ــر طبيعي, إذا  ــون جيداً أن األم يعلم
ــم واقفون في املمرات-  احلافالت -وه
ــر طبيعي, إذا  ــون جيداً أن األم يعلم
ــم واقفون في املمرات-  احلافالت -وه

ــري في كل  ــت مقارنته مبا يج ما مت
من مصر وكيان االحتالل؛ حيث تقر 
القوانني هناك هذه املسألة ما دامت 
ــل املدينة، وأنا ال  حركة التنقل داخ
أعتقد أن القطاع كبير لكي نفصل 

رفح عن خانيونس وغزة".
وفي مقابل ذلك، عبرّت الطالبة مها 

ــكان مدينة رفح - ، عن  عمر -من س
رفضها الشديد لفكرة زيادة األجرة 
ــكلة , معللةً ذلك بأن  كحل للمش
رفضها الشديد لفكرة زيادة األجرة 
ــكلة , معللةً ذلك بأن  كحل للمش
رفضها الشديد لفكرة زيادة األجرة 

ــن ارتفاع  ــكان اجلنوب يعانون م س
ــكان  ــعار املواصالت مقارنة بس أس

احملافظات األخرى.
ــا يقرب من  ــت " نحن ندفع م وتابع
مائتي شيقل شهرياً ، مبعدل عشرة 
ــا يقرب من  ــت " نحن ندفع م وتابع
مائتي شيقل شهرياً ، مبعدل عشرة 
ــا يقرب من  ــت " نحن ندفع م وتابع

ــت  ــواقل يومياً .. وأنا كمثال لس ش
مائتي شيقل شهرياً ، مبعدل عشرة 
ــت  ــواقل يومياً .. وأنا كمثال لس ش
مائتي شيقل شهرياً ، مبعدل عشرة 

ــدى عائلتي ،  ــدة ل ــة الوحي الطالب

وهناك مصاريف أخرى مثل الرسوم 
ــتلزمات  ــية ، والكتب واملس الدراس

اجلامعية ".
ــار إلى أن قطاع غزة يعاني من  و يُش
حصار صهيوني مفروض عليه منذ 
ــبع سنوات , ناهيك عن  أكثر من س
ــكل متكرر  ــح بش ــالق معبر رف إغ
ــرة فضالً؛عن تدمير  في اآلونة األخي
ــكل متكرر  ــح بش ــالق معبر رف إغ
ــرة فضالً؛عن تدمير  في اآلونة األخي
ــكل متكرر  ــح بش ــالق معبر رف إغ

ــاق على حدود  اجليش املصري لألنف
القطاع .


ــرطة املرور  ــب مدير ش ــدوره ؛ عقّ  وب
ــادي على  ــي الن ــدم عل ــي غزة املق ف
ــائقني بالقول :"  ــاوزات بعض الس جت
ــطينية لن تترك  إن الشرطة الفلس
اال لهؤالء السائقني كي يستمروا 
ــم الزائدة ؛ ألن هذا األمر  في حمولته

يشكل خطراً على حياة املواطنني "
ــم الزائدة ؛ ألن هذا األمر  في حمولته

يشكل خطراً على حياة املواطنني "
ــم الزائدة ؛ ألن هذا األمر  في حمولته

رضت  ــال تعّ ــادي أنه في ح ــر الن و ذك

ــدى احلافالت االفة حلادث مروري  إح
ــاة و سيكون  ــيؤدي ذلك إلى مأس س
ــيطرة  حجم الضرر مضاعفاً ؛ فالس
ــاة و سيكون  ــيؤدي ذلك إلى مأس س
ــيطرة  حجم الضرر مضاعفاً ؛ فالس
ــاة و سيكون  ــيؤدي ذلك إلى مأس س

على احلافلة املزدحمة بهذا العدد من 
الركاب يعتبر أمراً صعباً , والقانون ال 
على احلافلة املزدحمة بهذا العدد من 
الركاب يعتبر أمراً صعباً , والقانون ال 
على احلافلة املزدحمة بهذا العدد من 

ــائقني فعل ذلك ، مضيفا  يجيز للس
ــذه  ــل ه ــة مث ــاً ملراقب ــاك جلان أن هن

احلافالت " .


ــرح االفني تنظيم  ــى مقت  وردّاً عل
ــت األجهزة  ــال طبق ؛ في ح ــرابٍ إض
ــدي للحمولة  ــة قرارها بالتص املعني
ــائق "أبو غنيم" :" إن  الزائدة, قال الس
ــا زالت غير مقبولة  فكرة اإلضراب م
ــيؤثر على أبناء  ــاً من أنه س ؛ انطالق
ــا زالت غير مقبولة  فكرة اإلضراب م
ــيؤثر على أبناء  ــاً من أنه س ؛ انطالق
ــا زالت غير مقبولة  فكرة اإلضراب م

السائقني قبل غيرهم".
ــرب" أن حل هذه  ــائق الني ويرى  " الس
ــة  ــاد صيغ ــي إيج ــن ف ــة، يكم األزم
ــني وزارة النقل واملواصالت  توافقية ب
وشركات التأمني للتعامل مع األضرار 
ــاوزة،  ــات املتج ــب املركب ــي تصي الت
ــني للحافالت  ــم رفع التأم بحيث يت
ــن ٥٤٪ إلى ٧٠٪ ، وهو ما  العمومية م
يعني عملياً توفير ضمانة اجتماعية 
ــن ٥٤٪ إلى ٧٠٪ ، وهو ما  العمومية م
يعني عملياً توفير ضمانة اجتماعية 
ــن ٥٤٪ إلى ٧٠٪ ، وهو ما  العمومية م

للطالب وللسائقني عند أي حادث.
وبانتظار أن يصل املعنيون إلى مخرج 
ــراوح  ــل ااوف ت ــة؛ تظ ــذه األزم له
ــب وذووه  ــن أن يدفع الطال مكانها م

ثمن أخطاء لم يقترفوها.
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يقول محمد قريقع "في البداية تولد 
اخلوف لدى عائلتي من أن يؤثر الرسم 
ــية لكن سرعان  على حياتي الدراس
ــك، وحصلت على  ما أثبت عكس ذل
ــابق،  ــى من الس ــي أعل ــدل دراس مع

ــر الذي بدد اخلوف عندهم ووقفوا  األم
بجانبي. 

ــة والرسم يكمالن  ويضيف "الدراس
ــض، أنا موهوب وقدوة  بعضهما البع
ــري،  أحصل على أعلى الدرجات،  لغي
ــزل عن ٩٨  ــي لم ين فمعدلي الدارس

طيلة حياتي الدراسية ومدير املدرسة 
ــة  ــى قناع ــوا عل ــون أصبح ــة واملدرس ــى قناع ــوا عل ــون أصبح ــة واملدرس ــى قناع ــوا عل ــون أصبح ــة واملدرس ــى قناع ــوا عل ــون أصبح ــة واملدرس ــى قناع ــوا عل ــون أصبح واملدرس
ــم  مينحونني   بتفوقي وه
احتراماً كبيراً ويسهلون  
ــم  مينحونني   بتفوقي وه
احتراماً كبيراً ويسهلون  
ــم  مينحونني   بتفوقي وه

لي كل األمور". 
ــطينية  القضية الفلس
كانت  ــن  املواط ــوم  وهم
ــزال حاضرة، فـ"كل  وما  ت
ــي عليه هو  ــع عين ما تق
ــم  ــتي، أرس معرض لريش
ــواع الفنون حيث  جميع أن
ــدارس  امل بجميع  ــمت  رس
ــاليب احلديثة  الفنية واألس
ــي  ثالث ــم  ــي رس ف ــزت  ومتي

األبعاد". 
ــي معارض  ــارك قريقع ف وش
ــل القطاع  ــدة داخ ــة  ع فني
ــا معرض  ــه، كان آخره وخارج
ــم  بالرس ــم  يهت ــي  لبنان
التشكيلي، ومعرضٍ آخر نظمته 
ــزة،  ــي غ ــم ف ــة والتعلي وزارة التربي
وكذلك تعرض له لوحات في معرض 
ــام حاليا في جنوب افريقيا منعه  يق
ــار املفروض على قطاع غزة من  احلص

حضوره. 


ــدي واألصرار،  وبنبرة من التح
يتحدث قريقع عن الصعوبات 
ــا لم تكن  ــي واجهته "رمب الت
ــا اثق  ــة فأن ــات معنوي صعوب
ــن  ميك وال  ــدا  جي ــي  بنفس
ــلب،  ــد التأثير علي بالس ألح
ــات كانت  ــن أهم الصعوب لك
ــة  فتكلف ــة  مادي ــات  صعوب
الرسم مرتفعة جدا واألدوات 
ــى  ــدر عل ــن ال أق ــة الثم غالي
شرائها مع ذلك فأنا أرسم بأي 
شيء حتى القهوة والرمل لم 
ــلما مني" وبنفس النبرة  يس

مضي يقول "بأي شيء سأرسم 
املهم أني لم ولن أتوقف عن الرسم". 
ــمية  ــات الرس  ودعا قريقع املؤسس
ــمية إلى "تقدمي املساعدة  وغير الرس
ــتطيع املضي قدما  ــة حتى يس املادي
ــالته  ــه وايصال رس في تطوير نفس
للعالم أجمع"، موكداً على أن "الفن 
ــالته  ــه وايصال رس في تطوير نفس
للعالم أجمع"، موكداً على أن "الفن 
ــالته  ــه وايصال رس في تطوير نفس

ــي نضاالته  ــعوب ف كان مرافقا للش

ومسيرته التحررية". 
وبابتسامة مشرقة ، يتحدث قريقع 
ــع  ــل الواق ــي ظ ــتقبل " ف ــن املس ع
الفلسطيني أصبح هناك وعي  لدى 
ــعب بأهمية املواهب خصوصا  الش
ــم  ــة منها الرس ــب معين ــي مواه ف
ــم  ــاهدوني أرس ــاس عندما يش فالن
ــعادتهم والواقع  ــعر بس القدس أش

ــم  ــطيني بيئة خصبة للرس الفلس
وأملي أن أصل بفني إ-لى كافة بقاع 
ــون  ــع ألن يك ــح قريق االرض". ويطم
"سفيرا ألطفال فلسطني"، وأن يترك 
ــالل لوحاته ليثبت  ــة أثر من خ بصم
للعالم أن فنه يرتقي ألن يكون عامليا  
ويعبر من خالله عن أطفال فلسطني 

الذين هم رسل السالم في العالم.


ــتاند اب"  ــي " إس ــذه اللوحة ف ــت ه جتل
ــن  ــذي م ــة " , ال ــا زمل ــس ي ــدي " ب كومي
ــق البرنامج األفكار التي  خالله حول فري
ــتمدها من الواقع الفلسطيني إلى  يس
ــي تبث على  ــن احللقات الت ــدد كبير م ع
ــض القنوات  ــبكة العنكبوتية وبع الش

الفضائية.
ــتاند اب "الكوميدي هو  ويذكر بأن "اإلس
ــي خاص من  ــق جو فكاه ــارة عن خل عب
ــلوكيات واقعية  ــد لس ــرح ناق خالل  ط
ــاخرة ,  ــة بطريقة س ــاة اليومي ــى احلي ف
وخلق بيئة خصبة لتقبل النقد الصريح 
ــا  ــر فن ــا يعتب ــة , كم ــة كوميدي بطريق
ــاً على  ــم العربي قائم ــي العال حديثاً ف
ــا  ــر فن ــا يعتب ــة , كم ــة كوميدي بطريق
ــاً على  ــم العربي قائم ــي العال حديثاً ف
ــا  ــر فن ــا يعتب ــة , كم ــة كوميدي بطريق

ــلوكيات والتصرفات اتمعية  نقد الس
ــاً على  ــم العربي قائم ــي العال حديثاً ف
ــلوكيات والتصرفات اتمعية  نقد الس
ــاً على  ــم العربي قائم ــي العال حديثاً ف

ــاخر, ومن عنوانه  الذي أختير  بشكل س
ــس بلقطاته  ــة العامية , ليالم من اللغ
ــطيني , فيتركز  الواقع اتمعي الفلس
ــة القضايا اتمعية ,  عمله على معاجل
ــطيني , فيتركز  الواقع اتمعي الفلس
ــة القضايا اتمعية ,  عمله على معاجل
ــطيني , فيتركز  الواقع اتمعي الفلس

وما يتبعها من ظواهر خاطئة تنتشر بني 
املواطنني في اتمع الفلسطيني .


"رغبتنا في التغيير من بعض السلوكيات 
ــني املواطنني في  ــاعت ب اخلاطئة التي ش

مجتمعنا الدافع األكبر لعملنا "
ــو زعيتر  ــدأ محمود أب ــذه الكلمات ب به

ــه  عند  ــج كالم ــق البرنام ــئول فري مس
ــة عملهم في هذا  ــؤالنا له حول بداي س
ــروع, فأكد أن سر جناحهم تركز في  املش
ــة عملهم في هذا  ــؤالنا له حول بداي س
ــروع, فأكد أن سر جناحهم تركز في  املش
ــة عملهم في هذا  ــؤالنا له حول بداي س

ــي يتمتع فيها فريق  ــبابية الت الروح الش
العمل إضافة ً إلى حاجة اتمع ملثل هذه 
ــي يتمتع فيها فريق  ــبابية الت الروح الش
العمل إضافة ً إلى حاجة اتمع ملثل هذه 
ــي يتمتع فيها فريق  ــبابية الت الروح الش

ــم بالترفيه إلى جانب  البرامج التي تتس
ــم ومحاوالت  ــا حتتويه من قي ــة مب الثقاف

ملعاجلة بعض السلوكيات اخلاطئة.
ــذا  ــات ه ــاهد حللق ــارن املش ــا يق عندم
البرنامج بحجم اإلمكانات املتاحة لفريق 
ــذه اجلودة التي  البرنامج , يتعجب من ه
ــح  تنتج بها احللقات, على الرغم من ش
تلك اإلمكانات, إال أن اإلصرار على التغيير 
ــث في  ــل األفضل يبع ــن أج ــل م والعم
نفوس القائمني على البرنامج الدافعية 

إلنتاج هذا العمل بهذه الصورة .

ــف أبو زعيتر : " نبذل جهوداً كبيرة  ويضي
ــى الرغم من  ــل إنتاج احللقات عل من أج
ــة اإلمكانيات "  ــدات , وقل ــاطة املع بس
ــاج احللقات يقول  وحول مدة العمل إلنت
أبو زعيتر" كل حلقة تقدر ب ١٥ دقيقة إال 
أنها حتتاج ألكثر من عشرة أيام من العمل 

املستمر إلنتاجها بالشكل املناسب ".


ــذا  ــا ه ــي انتقده ــر الت ــت الظواه تنوع
ــلوكيات اخلاطئة  ــني الس ــج ما ب البرنام
ــر في املستشفيات واحلفالت  التي تنتش
ــان الكرمي  ــهر رمض ــي ش ــم و ف و املطاع
ــم لهذه  ــالل اختياره ــن خ ــح م , ويتض
ــوه  ااالت أنهم يحاولون تغيير ما المس
بأنفسهم من خالل معايشتهم اليومية 

للمناسبات في القطاع.
ــاً كبيراً  ــذا البرنامج رواج ــا يلقى ه فيم

للمناسبات في القطاع.
ــاً كبيراً  ــذا البرنامج رواج ــا يلقى ه فيم

للمناسبات في القطاع.

نسبياً في ظل السيل اجلارف من البرامج 
ــاً كبيراً  ــذا البرنامج رواج ــا يلقى ه فيم
نسبياً في ظل السيل اجلارف من البرامج 
ــاً كبيراً  ــذا البرنامج رواج ــا يلقى ه فيم

املتنوعة وغيرها من األفالم واملسلسالت 
 , ــة  ــوات الفضائي ــا القن ــي تعرضه الت
ــرص اتمع على  ــر الذي يدل على ح األم
ــتوى  ــه واالرتقاء باملس التغيير من نفس
األخالقي واتمعي هذا من ناحية , ومن 
ــدل على جمالية اللوحات  ناحية أخرى ي
ــق جلمهوره  ــي يقدمها الفري ــة الت الفني

الفلسطيني .


ــة  وتبقى هذه اإلبداعات في حاجة ماس
ــل على  ــا ويعم ــئ يحتضنه ــن داف حلض
ــي واملهني , حيث  ــتواها الفن الرقي مبس
ــه لذلك "إننا  ــو زعيتر خالل حديث أملح أب
بحاجة للدعم املعنوي قبل الدعم املادي 

, من أجل  الرقي مبستوى عملنا "
ــجع الطاقات  حيث إن  وجود الدعم يش
ــود إلخراج  ــبابية األخرى لبذل اجله الش
أفضل ما لديهم من أعمال وأفكار , التي 
من شأنها أن ترفع مستوى الثقافة لدى 

اتمع الفلسطيني .
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ــول عمل  ــدأت تتمحور ح الفكرة ب
تطبيق ثالثي األبعاد يسمح بالتجول 
داخله افتراضياً ، وبعد تفكير عميق  
تطبيق ثالثي األبعاد يسمح بالتجول 
داخله افتراضياً ، وبعد تفكير عميق  
تطبيق ثالثي األبعاد يسمح بالتجول 

ــة اللبابيدي ,  ــول اخلريجتان " دان تق
ودالل الكرد "  اخترنا منذجة متحف 
قصر الباشا ، ليكون منوذجاً سياحياً 
ــني ، حيث إن  ــياح اإللكتروني ، للس
ــكلة  ــي من مش ــزة يعان ــاع غ قط
ــياحة لظروفه االقتصادية ، وال  الس
ــى األماكن  ــليط الضوء عل يتم تس

األثرية املتواجده فيه ". 
وفي حوار صوت اجلامعة مع الطالبة 
ــرة أن  ــرت االأخي ــدي "  ذك " اللبابي
القطاع يحتوي على أكثر من موقع 
ــجد العمري وقلعة  أثري ، مثل املس
برقوق وحمام السمرة وغيرها, فإنه 
ــا  ــى قصر الباش ــار عل ــع االختي وق
ألسباب كان أهمها : مكانة القصر 
التاريخية على مر العصور املتعاقبة 
ــرة تتخده  ــي كل م ــت ف ــي كان الت
ــي ، كذلك كان  ــرا ً ملبيتها امللك مق
ــدمي املعلومات التاريخية  الهدف تق
ــر ، من خالل  ــة عن القص الصحيح
ــا  ــث إن قصر الباش ــق ، حي التطبي
ــة "  ــمية اخلاطئ ــد التس ــذي أخ وال
قلعة نابليون " موقعاً أثرياً مهمشاً 
ــة "  ــمية اخلاطئ ــد التس ــذي أخ وال
قلعة نابليون " موقعاً أثرياً مهمشاً 
ــة "  ــمية اخلاطئ ــد التس ــذي أخ وال

ــة ، وتاريخه  ــه العريق ــم عمارات رغ
القيم .


ــم رفع  ــه يت ــروع فإن ــا للمش ووفق
التطبيق الثالثي األبعاد على موقع 
ــاً لذلك ،  ــي صمم خصيص الكترون
التطبيق الثالثي األبعاد على موقع 
ــاً لذلك ،  ــي صمم خصيص الكترون
التطبيق الثالثي األبعاد على موقع 

ــر إمكانية التجول داخل  يتيح للزائ
ــن املعلومات  ــتفادة م القصر واالس
التاريخية ، كذلك مشاهدة العديد 
ــي  ــة ف ــع األثري ــور والقط ــن الص م
ــروع   ــث يهدف املش ــف , بحي املتح
إلى تشجيع السياحة اإللكترونية 
ــي  ف ــة  املهمش ــة  األثري ــع  للمواق

القطاع .
ــن  م ــي  األساس ــراف  اإلش وكان 
جامعة غزة  حيث قدم املشروع من 
ــوب وتكنولوجيا  كلية علوم احلاس
ــص التصميم  ــات – تخص املعلوم

اجلرافيكي وامللتيميديا .
ــا وزارة  ــرت لن ــة " : وف ــول " دان وتق
ــض اططات  ــياحة واآلثار بع الس
املعمارية ليتسنى لنا منذجة القصر 
ــة األبعاد , كذلك كان  بطريقة ثالثي
ــرفي الكلية  ــن مش ــم األول م الدع
ــاح فكرة  ــم لنج ــز الدائ , بالتحفي

مشروعنا مستقبليا ".


ــذا  كه ــروع  مش ــاز  إجن ــاج  ويحت
ــبياً  ــات أجهزة  عالية نس إلمكان
ــذا  كه ــروع  مش ــاز  إجن ــاج  ويحت
ــبياً  ــات أجهزة  عالية نس إلمكان
ــذا  كه ــروع  مش ــاز  إجن ــاج  ويحت

ــه   واجهت ــدٍ  حت ــر  أكب ــذا  ه وكان 
ــان "دانة , ودالل "  وتضيف  اخلريجت
"األولى" : "واجهتنا أيضاً مشكلة 
ــات األمامية  ــر الواجه ــدم تواف ع
ــا  ــا اضطرن ــر مم ــة للقص واجلانبي
ــاد على  ــر واالعتم ــر القص لتصوي
ــة مما زاد الوقت  الصور في النمذج

الالزم إلجناز املشروع" . 
ــل  متواص ــد  وجه دوءب  ــل  وبعم
ــتغرق عمل هذا املشروع ليرى  اس
النور حوالي ثالثة أشهر , مت خاللها 
ــادر من  ــة وجمع املص ــع اخلط وض

خرائط وصور وخامات متنوعة 
ــر  ــى تطوي ــان إل ــح اخلريجت وتطم
ــكل أكبر ليتم منذجة  الفكرة بش
ــطني  باقي املواقع األثرية في فلس
ــياحة  الس ــرة  فك ــجيع  وتش  ،
ــرة  ــويق الفك ــة , وتس االلكتروني

بشكل أكبر من ذلك .
ــام حديثها  ــة " في خت ومتنت "دان
ــروع على نطاق  تطوير فكرة املش
ــكل أعمق" ، متوقعة  ــع وبش أوس
ــدى  كبير  ــروع  ص أن يكون للمش

مستقبليا . 
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 األربعاء 10/9/ 2013م


ــس مجلس أمناء  ــي النائب جمال اخلضري رئي ــة. وأكد معال ــري باجلامع الكب
اجلامعة االسالمية في كلمته علي اعتزاز اجلامعة بتخريج كوكبة متميزة من 
أبناء فلسطني الذين يسطرون ملحمة النجاح في لتخصصات كافة وخاصة 

في ظل الظروف التي نعيشها، وما تتعرض له القدس من هجمة شرسة.
ــي طريق البناء والتطوير وتنمو في كل العلوم قائال:  وأوضح أن اجلامعة متضي ف
نحن في عصر العلم والتحدي واالجناز احلضاري ونحن نشهد ثورة متكاملة في 

مجاالت البحث العلمي والتطور التكنولوجي". 
ــتطيع خلدمة أبناء  ــذت على عاتقها تقدمي كل ما تس ــار إلى أن اجلامعة أخ واش
ــتوى العالم  ــطيني ومتكنت من حتقيق أعلى املراتب على مس ــعب الفلس الش

مشيداً بدعم الصني لها محلياً ودولياً.
ــتوى العالم  ــطيني ومتكنت من حتقيق أعلى املراتب على مس ــعب الفلس الش

مشيداً بدعم الصني لها محلياً ودولياً.
ــتوى العالم  ــطيني ومتكنت من حتقيق أعلى املراتب على مس ــعب الفلس الش

ــا د. اخلضري املرابطني الصامدين في القدس وحتدث عن االنتهاكات املتكررة  وحي
ــجد األقصى، مضيفا رغم ما منر به في غزة من  ــرائيلي بحق املس لالحتالل االس
ــنبقى  ــجد األقصى وس ــى القدس واملس ــار وظروف عصيبة إال أننا ال ننس حص

صامدين حتى تتحرر فلسطني وعاصمتها القدس".
ــة اخلريجني بنجاحهم  ــعث رئيس اجلامعة الطلب ــه هنأ د. كمالني ش من جهت

وتخرجهم وبارك لذويهم وألسرة اجلامعة.
وبني في كلمته دور اجلامعة الرائد في االرتقاء بالتعليم العالي في فلسطني  ورفد 
ــيرا إلى أن اجلامعة خرجت  ــع باخلريجني  القادرين علي تنمية اتمع، مش اتم

بهم وذويهم.
ــد الرحمن مهنا رئيس مجلس الطالب على حرص الس  من ناحيته أكد عب
الدائم على خدمة الطلبة وتذليل الصعاب التي يواجهونها خالل مسيرتهم 
ــكال الدعم  العلمية ، ورعاية الطلبة املتفوقني واملبدعني وتقدمي كثير من أش

املمكن لهم .
 وتوجه أ. د كمال غنيم بالشكر إلدارة اجلامعة على رعايتها للطلبة املبدعني 
ــجيعهم ودمجهم في النشاط الالمنهجي، مثنياً على مجلس الطلبة  وتش
 وتوجه أ. د كمال غنيم بالشكر إلدارة اجلامعة على رعايتها للطلبة املبدعني 
ــجيعهم ودمجهم في النشاط الالمنهجي، مثنياً على مجلس الطلبة  وتش
 وتوجه أ. د كمال غنيم بالشكر إلدارة اجلامعة على رعايتها للطلبة املبدعني 

في تنظيم األنشطة الطالبية املفيدة التي تصقل مواهب الطلبة.
وأوضح أ. د. محمد شبات خالل كلمته في احلفل أن تفوق طالب اجلامعة ميثل 
ــه العالم ، حاثا  ــر التكنولوجيا واالتصاالت الذي يعيش ــاً كبيراً في عص حتدي
وأوضح أ. د. محمد شبات خالل كلمته في احلفل أن تفوق طالب اجلامعة ميثل 
ــه العالم ، حاثا  ــر التكنولوجيا واالتصاالت الذي يعيش ــاً كبيراً في عص حتدي
وأوضح أ. د. محمد شبات خالل كلمته في احلفل أن تفوق طالب اجلامعة ميثل 

ــورة وتطورها مبا  ــى يكونوا جزءاً من هذه الث ــة على املزيد من اجلهد حت الطلب
ــه العالم ، حاثا  ــر التكنولوجيا واالتصاالت الذي يعيش ــاً كبيراً في عص حتدي
ــورة وتطورها مبا  ــى يكونوا جزءاً من هذه الث ــة على املزيد من اجلهد حت الطلب
ــه العالم ، حاثا  ــر التكنولوجيا واالتصاالت الذي يعيش ــاً كبيراً في عص حتدي

ــن تدخر جهداً في  ــطني، مؤكداً على أن اجلامعة ل ــدم القدس وغزة وفلس يخ
ــورة وتطورها مبا  ــى يكونوا جزءاً من هذه الث ــة على املزيد من اجلهد حت الطلب
ــن تدخر جهداً في  ــطني، مؤكداً على أن اجلامعة ل ــدم القدس وغزة وفلس يخ
ــورة وتطورها مبا  ــى يكونوا جزءاً من هذه الث ــة على املزيد من اجلهد حت الطلب

ــالمية املهندس  ــة املتميزين واملبدعني. من جانبه هنأ رئيس الكتلة اإلس رعاي
ــم على مواصلة اجلد  ــة املتفوقني على اجتهادهم، وحثه ــي مقبل الطلب هان
واملثابرة لنيل أفضل الدرجات، وأفاد أن هذا التفوق والتميز يأتي نتيجة اهتمام 

إدارة اجلامعة بتوفير البيئة التعليمية املناسبة احملفزة للتعلم لدى الطلبة.

 ــف خريج في مختلف التخصصات ــابقة أكثر من ٥٠ أل وعلى مدار األعوام الس
خدموا في  مجاالت عدة كان منهم الرواد والقادة والوزراء ورئيس الوزراء. كما أعلن 
ــطينيني في االمتحان الدولي لألطباء،  عن النتائج املتميزة لطلبة الطب الفلس
إضافة إلى اعتماد اجلامعة كمركز وطني إلجراء هذا االمتحان. وأضاف إن اجلامعة 
ــن االحتادات الدولية  ــزة فهي عضو فاعل في كثير م ــعة ومتمي لها عالقات واس

ومتتلك العديد من االجنازات العلمية واألكادميية.
ــة التحديات  ــة في مواجه ــاركة فعال ــة لها مش ــعث أن اجلامع ــح  د. ش وأوض
ــرص اجلامعة علي تعزيز  ــطيني مبديا ح ــاب التي مير بها اتمع الفلس والصع
ــات  ــرورة تضافر كافة اجلهود من املؤسس ــي . وختم كلمته بض ــاء الوطن االنتم

واألهالي باحملافظة على اجنازات اجلامعة واستدامة عملها.
ــريعة والقانون في كلمة اخلريجني  ــدى الطالب محمد ابو دية من كلية الش وأه

جناحهم إلى األهل واألساتذة اعترافا بدورهم في تخرجهم .
وشكر اجلامعة وخاصة الهيئة التدريسية على كل ما قدموه لهم خالل مسيرة 
ــة  داعيا اخلريجني إلى حمل الرسالة وأداء األمانة بخدمة الدين والوطن.  الدراس
ــنكون مشاعل ضياء وسواعد بناء لإلسالم وأهله  وتابع أبو ديه: نعدكم بأننا س
ــنواصل رسالتنا في كل مكان". ويذكر أن االحتفال حمل اسم" فوج القدس  وس
ــات وخاصة  "تعزيزا لصمود أهل القدس وتأكيدا علي دورهم  في حماية املقدس

املسجد األقصى من اعتداءات جنود االحتالل االسرائيلي ومستوطنيه٠

متكن وفد اجلامعة وعلى رأسهم الدكتور كمالني كامل شعث رئيس اجلامعة 
اإلسالمية من املشاركة في أعمال املؤمتر إلغالق معبر رفح البري.

ــئول العالقات اخلارجية ملنطقة جنوب شرق آسيا الدكتور وسام  وأجرى  مس
ــات املاليزية التي تربطها باجلامعة  ــون اتصاالته مع اجلامعات واملؤسس املده
اإلسالمية عالقات تعاون مشتركة، و مت إرسال جميع املواد اإلعالمية املتعلقة 

باجلامعة وإعادة طباعتها، لتكون جاهزة مع افتتاح املعرض الستقبال الزوار.
ــال التعليم في  ــرات العاملية في مج ــا متنوعة، كالطف ــش املؤمتر قضاي وناق
ــم ميثلون دافعاً  ــني ذوي اجلودة العالية ألنه ــالمي، وإنتاج اخلريج ــم اإلس العال
ــال التعليم في  ــرات العاملية في مج ــا متنوعة، كالطف ــش املؤمتر قضاي وناق
ــم ميثلون دافعاً  ــني ذوي اجلودة العالية ألنه ــالمي، وإنتاج اخلريج ــم اإلس العال
ــال التعليم في  ــرات العاملية في مج ــا متنوعة، كالطف ــش املؤمتر قضاي وناق

ضرورياً للنمو االقتصادي.
ــم ميثلون دافعاً  ــني ذوي اجلودة العالية ألنه ــالمي، وإنتاج اخلريج ــم اإلس العال

ضرورياً للنمو االقتصادي.
ــم ميثلون دافعاً  ــني ذوي اجلودة العالية ألنه ــالمي، وإنتاج اخلريج ــم اإلس العال

وتعد مشاركة اجلامعة اإلسالمية مثاالً حياً على حرصها على استثمار فرص 
ضرورياً للنمو االقتصادي.

وتعد مشاركة اجلامعة اإلسالمية مثاالً حياً على حرصها على استثمار فرص 
ضرورياً للنمو االقتصادي.

التعاون والتكامل بني املؤسسات الصديقة وتعزيزها ؛ إليصال رسالة اجلامعة 
إلى كل احملافل واملؤمترات والتغلب على كل املعيقات.

ــخصيات ذات  وأوصى املؤمتر بضرورة أن يكون ضمن اإلدارة العليا للجامعات ش
عقلية جتارية، وقدرات إبداعية قادرة على إيجاد مصادر دخل ذاتية ، وشدد املؤمتر 
ــي برامج البحث والتطوير،  ــى أن زيادة الدخل تعنى فعاليات أكثر، وزيادة ف عل

وجذب العقول واخلبرات، وإطالق صندوق ملساعدة الطلبة احملتاجني.
وشارك في املؤمتر العديد من الشخصيات األكادميية منها السيد إدريس جوسو 
ــلطان أبو عرابي العدوان –أمني عام  –وزير التعليم العالي املاليزي، والدكتور س
 OIC ــر التنفيذي لـ ــور محمد عبد اهللا –املدي ــات العربية، والدكت احتاد اجلامع
ــلطان أبو عرابي العدوان –أمني عام  –وزير التعليم العالي املاليزي، والدكتور س
 OIC ــر التنفيذي لـ ــور محمد عبد اهللا –املدي ــات العربية، والدكت احتاد اجلامع
ــلطان أبو عرابي العدوان –أمني عام  –وزير التعليم العالي املاليزي، والدكتور س

World BIZ، والدكتور احلسن احلزايني –املدير العام للمركز اإلسالمي للتطوير، 
والدكتورة زاليها قمر الدين –رئيس اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.



يروى أن رجال تزوج بامرأتني إحداهما اسمها "حانا" 
والثانية اسمها "مانة"، وكانت حانا صغيرة في 
ــن بخالف "مانا" التي كانت تكبرها بثالثني  الس
ــيب، وكان  ــاً، وكان الرجل قد غزا حليته الش عام
ــن بخالف "مانا" التي كانت تكبرها بثالثني  الس
ــيب، وكان  ــاً، وكان الرجل قد غزا حليته الش عام
ــن بخالف "مانا" التي كانت تكبرها بثالثني  الس

ــر إلى حليته  ــرة "حانا" تنظ ــا دخل إلى حج كلم
ــعرة بيضاء، وتقول: "يصعب  وتنزع منها كل ش
ــائب يلعب بهذه  ــعر الش ــيّ عندما أرى الش عل
ــابا !"، وكلما ذهب إلى  ــا زلت ش ــة وأنت م اللحي
حجرة "مانا" تنزع من حليته الشعر األسود وهي 
ــعرا أسود بلحيتك  تقول له: "يكدرني أن أرى ش
ــن !"، ودام حال الرجل على  ــت رجل كبير الس وأن
ــرآة يوما، فرأى بها  ــوال إلى أن نظر في امل هذا املن
ــف وقال: "بني  ــك حليته بعن نقصا كبيرا، فمس

حانا ومانا ضاعت حلانا !"
ــع أكبر  ــق مصغر لواق ــي تطبي ــذه القصة ه ه
نحياه هذه األيام، واقع تفرضه بعض التنظيمات 
الفلسطينية، التي حملت على عاتقها الدفاع 
ــره من  ــطني وحتري ــلوب فلس ــن املس ــن الوط ع

ــعب  ــك بحقوق الش دنس بني صهيون، والتمس
ــرى داخل  ــطيني، وأبرزها اإلفراج عن األس الفلس
ــجون االحتالل، حتى أن دساتير هذه الفصائل  س
وشعارات مهرجاناتها ومسيراتها لشاهدة على 
ــاؤل يطرح: ماذا  ــى أرض الواقع تس ذلك، لكن عل
تفعل هذه التنظيمات في هذه األيام لألسرى في 

ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها؟
ــذ اجتاهني، األول  ــاؤل يأخ ــة على هذا التس اإلجاب
ــات  ــة العديد من املؤسس ــا تعمل على إقام أنه
ــرى وذويهم، لكنها كما يرى  ــأن األس للعناية بش

ــبب في بث روح التنافس  بعض احملللني أنها تتس
ــل اجلهود  ــن تكام ــدال م ــر ب ــود والتناف الالمحم

وتعاضدها.
أما االجتاه الثاني، فإنها تطلق "مشكورة" بني احلني 
ــاس بحياة  واآلخر طلقات حتذيرية من مغبة املس
ــرت أن هذه الطلقات  ــرى، لكن املواقف أظه األس
بالية ال حول لها وال قوة، ال سيما بعد استشهاد 
ــالل، والتي  ــجون االحت ــرى داخل س عدد من األس
ــعب  ــا حدة دعوات الفصائل للش تصاعدت فيه
ــيرات التنديد والغضب، وتالشت  باخلروج في مس

مع غروب ذلك اليوم!
ــاف، ماذا يفعل  ــي املقابل ومن باب اإلنص لكن ف
الشعب الفلسطيني جتاه أبنائه الذين يتجرعون 

آالم األسر، ويقدمون حريتهم قربانا لوطنهم؟!
ــوى  ــعب ال ميلك س ــا وحيدة، فالش ــة هن اإلجاب
ــيرات التي يعبر من خاللها عن تضامنه مع  املس
ــرى، والتي كما أرى ومعي الكثير أيضا، أنها  األس
تخرج على استحياء وبأعداد نخجل من ذكرها، 
ــعارات واملطالبات  ــيرات الش ــذه املس تتخلل ه

للفصائل بالتحرك من أجل إنقاذ حياة األسرى!
إذن الفصائل تطالب الشعب بالتحرك، والشعب 
ــى ما يبدو  ــل باملثل، واالثنني عل يطالب الفصائ
عاجزين على حتقيق ما يطلبه األسرى من تفعيل 
ومناصرة لقضيتهم وللمزيد من عمليات خطف 
ــذا وذاك نبقى نفقد   ــود الصهاينة، وبني ه للجن
ــدا من أبطال معركة  ــني احلني واآلخر بطال جدي ب
ــان حال أسرانا "بني فصائلنا  احلرية، وليبقى لس

وشعبنا تزهق أرواحنا".
وحتى يتوقف مسلسل املوت بحق أسرانا والذين 
يزيد عددهم عن ٤٥٠٠ أسير، قضى منهم شهداء 
ــغ عدد  ــي حني بل ــام ١٩٦٧، ف ــذ ع ــرى من ٢٠٤ أس
ــرطان ٢٥ أسيرا، ما زالوا يتعرضون  املصابني بالس
ــة اإلهمال الطبي، ال  للموت البطيء جراء سياس
بد أن نحترم تضحيات أسرانا البواسل ونقف عند 
مسؤولياتنا، من خالل خلع ثوب احلزبية املموقوتة 
ــتبداله بالثوب الوطني الفلسطيني املوحد،  واس
حتى تتكاتف اجلهود الرامية لتحرير األسرى حتت 

مظلة شعب واحد.

بين حانا ومانا ضاعت ِلَحاَنا !!


حقوق وأحالم 


يتساءل املتابع لألحداث الداخلية في الوطن 
العربي عن احلالة التي وصلت إليهاشعوب 
ــؤال هل  الربيع العربي، فتبادر الى الذهن س
ــزاع الربيع من بني  ــت رياح اخلريف بانت جنح
ــة التي هتفهت  ــعوب العربي أحضان الش
ــم لم  ــن هتافه ــرون؛ ولك ــذ ق ــة من للحري
ــمعه آذان احلكام، فكان جواب أحدهم  تس

من أنتم؟!
ــعوبه نسمات  لقد حمل الربيع العربي لش
ــث حتررت  ــلبية، حي ــر س ــة وأعاصي إيجابي
ــوف وبطش احلاكم  ــعوب من قيود اخل الش
ــاة  ــة احلي ــن مالمس ــت م ــتبد، وجنح املس
ــة التي تؤمن بالرأي والرأي األخر،  الدميقراطي
ــت هيمنة  ــق انتخابات حطم ــر صنادي عب
ــكام  ــت احل ــد، وجلب ــزب الواح ــم احل حك

املنتخبني عبر الصناديق احلرة، 
ومبقابل ذلك كشف الربيع العربي اللثام عن 
ــمي الذي تخلى  ــالم العربي الرس واقع اإلع
ــفك دماء  عن القيم واملوضوعية وجتاهل س
ــق ما متلي  ــك وف ــعوبوصرخاتهم، وذل الش
ــم، فأضحت  ــات احلزب احلاك عليه سياس

كالببغاوات على شاشات التلفاز.
ــت دول الربيع العربي إلى هجوم  لقد تعرض
ــر  ــادة دول تكف ــه بقي ــط ل ــف مخط عني
ــرزه من نتائج،  ــات النزيهة وما تف باالنتخاب
ــع، لذا  ــاح الربي ــا ري ــر عليه ــى أن مت وتخش

استبقت الربيع بالقيام بهجوم مضاد.
ــالث ركائز  ــاد على ث ــوم املض ــوم الهج ويق
ــال احلزب  ــالح إلى رج ــال والس ــخ امل أوالً ض
ــالث ركائز  ــاد على ث ــوم املض ــوم الهج ويق
ــال احلزب  ــالح إلى رج ــال والس ــخ امل أوالً ض
ــالث ركائز  ــاد على ث ــوم املض ــوم الهج ويق

ــة، ثانياً  ــل الدول ــق فوضى داخ احلاكم خلل
ــال احلزب  ــالح إلى رج ــال والس ــخ امل أوالً ض
ــة، ثانياً  ــل الدول ــق فوضى داخ احلاكم خلل
ــال احلزب  ــالح إلى رج ــال والس ــخ امل أوالً ض

ــيطانية  ــخير اإلعالم خلدمة أهداف ش تس
ضد الشعب، وأخيراً دعم الثورة املضادة من 
ــيطانية  ــخير اإلعالم خلدمة أهداف ش تس
ضد الشعب، وأخيراً دعم الثورة املضادة من 
ــيطانية  ــخير اإلعالم خلدمة أهداف ش تس

الدول التي تخشى من الثورات.
ولكي تكتمل الصورة البد أن نقول إن أغلب 
األحزاب التي فازت باالنتخابات عقب الربيع 
ــر واضح في  ــي، كانت تعاني من قص العرب
ــي مجال احلكم  ــم، وقلة خبرة ف إدارة احلك
ــن قد نغفر لهم هذا نظراً  وإدارة الدولة،ولك
ــي مجال احلكم  ــم، وقلة خبرة ف إدارة احلك
ــن قد نغفر لهم هذا نظراً  وإدارة الدولة،ولك
ــي مجال احلكم  ــم، وقلة خبرة ف إدارة احلك

ــع وتعذيب على أيادي أزالم  ملا عانواه من قم
احلزب احلاكم املستبد قبل ثورات الربيع.

ــينتصر عاجال أم  ــذي س ــي ال ــع العرب الربي
ــن ثورة  ــاهدا على ما م ــخ  ش ــال، والتاري أج
قائمة ألجل احلرية واالستقالل وكان وقودها 
ــعوب حرة، إال كان لها ما أرادت في نهاية  ش

املطاف.

هل جفت نسمات الربيع العربي؟


 ما زلت أذكر تلك النكتة املضحكة املبكية، وهي أن مواطناً 
ــأل عربياً ما هي أحالمك، فأجابه: أن أحصل على  أجنبيا س
 ما زلت أذكر تلك النكتة املضحكة املبكية، وهي أن مواطناً 
ــأل عربياً ما هي أحالمك، فأجابه: أن أحصل على  أجنبيا س
 ما زلت أذكر تلك النكتة املضحكة املبكية، وهي أن مواطناً 

تعليم وعمل ومال وبيت وزوجة، فقال له األجنبي مستغرباً: 
ــأل عربياً ما هي أحالمك، فأجابه: أن أحصل على  أجنبيا س
تعليم وعمل ومال وبيت وزوجة، فقال له األجنبي مستغرباً: 
ــأل عربياً ما هي أحالمك، فأجابه: أن أحصل على  أجنبيا س

أنا ال أسألك عن حقوقك بل أسألك عن أحالمك !
ــه وأحالمه، وأكاد  ــان أال مييز بني حقوق عجيب كيف لإلنس
ــه أحالماً قد تتحقق  ــزم أن أغلبنا رأى الكثير من حقوق أج
ــه وأحالمه، وأكاد  ــان أال مييز بني حقوق عجيب كيف لإلنس
ــه أحالماً قد تتحقق  ــزم أن أغلبنا رأى الكثير من حقوق أج
ــه وأحالمه، وأكاد  ــان أال مييز بني حقوق عجيب كيف لإلنس

ــا نصيبه وحظه من  ــكل امرئ في بالدن ــد ال تتحقق، فل وق
ــاناً ال مييز  "قرعة احلقوق" التي ال يد لنا فيها أحياناً، إن إنس
ــا نصيبه وحظه من  ــكل امرئ في بالدن ــد ال تتحقق، فل وق
ــاناً ال مييز  "قرعة احلقوق" التي ال يد لنا فيها أحياناً، إن إنس
ــا نصيبه وحظه من  ــكل امرئ في بالدن ــد ال تتحقق، فل وق

ــان في احلقيقة محروم من أبسط  حقه من حلمه هو إنس
ــرص والبطالة إضافة إلى  حقوقه، فضيق احلال ونقص الف
عوامل كثيرة تلعب بشكل أساسي في هذا اللبس املبدئي 

واجلوهري جداً.
عوامل كثيرة تلعب بشكل أساسي في هذا اللبس املبدئي 

واجلوهري جداً.
عوامل كثيرة تلعب بشكل أساسي في هذا اللبس املبدئي 

ــق وينمو ويكبر معي وفي  ــئ الذي يخل إن احلق هو ذاك الش
ــبل احلياة الكرمية  كل مراحل حياتي فكل ما يكفل لي س
ــترك فيه اجلميع أما  ــو حق من حقوقي إذن فاحلق أمر يش ه
ــخصاً عن آخر  ــالم فتلك امللكيات اخلالقة التي متيز ش األح
ــترك فيه اجلميع أما  ــو حق من حقوقي إذن فاحلق أمر يش ه
ــخصاً عن آخر  ــالم فتلك امللكيات اخلالقة التي متيز ش األح
ــترك فيه اجلميع أما  ــو حق من حقوقي إذن فاحلق أمر يش ه

ــه بالنفع وعلى  ــرراً ومبتكراً مبا يعود علي ــل منه متح وجتع
ــخصاً عن آخر  ــالم فتلك امللكيات اخلالقة التي متيز ش األح
ــه بالنفع وعلى  ــرراً ومبتكراً مبا يعود علي ــل منه متح وجتع
ــخصاً عن آخر  ــالم فتلك امللكيات اخلالقة التي متيز ش األح

ــق ليس حلماً لكن  ــه مميزاً ومختلفاً " احل اآلخرين، فيجعل
ــه بالنفع وعلى  ــرراً ومبتكراً مبا يعود علي ــل منه متح وجتع
ــق ليس حلماً لكن  ــه مميزاً ومختلفاً " احل اآلخرين، فيجعل
ــه بالنفع وعلى  ــرراً ومبتكراً مبا يعود علي ــل منه متح وجتع

احللم حق". 
ــط لن أقول األدنى من احلقوق يشعرنا  إن حتقيق احلد املتوس
جوزات" األحالم فيها قليلة أو  بشيء من اإلجناز في بيئة "حُ
مؤجلة حتى إشعار آخر، ثم نكتشف أن الواحد منا يقضي 
ــتغربوا أن  ــبيل حتقيق حقوقه وإن جناها ال تس عمراً في س
مؤجلة حتى إشعار آخر، ثم نكتشف أن الواحد منا يقضي 
ــتغربوا أن  ــبيل حتقيق حقوقه وإن جناها ال تس عمراً في س
مؤجلة حتى إشعار آخر، ثم نكتشف أن الواحد منا يقضي 

ــم يحصل عليه أحد "يا  ــد عليها فما حصل عليه ل يُحس
بخته"، لكن احلقيقة يا أعزائي أن من ال ميلك حقوقاً ال ميلك 
ــم يحصل عليه أحد "يا  ــد عليها فما حصل عليه ل يُحس
بخته"، لكن احلقيقة يا أعزائي أن من ال ميلك حقوقاً ال ميلك 
ــم يحصل عليه أحد "يا  ــد عليها فما حصل عليه ل يُحس

أحالماً، لذا أسأل نفسي بدهشة: كم من العمر أحتاج في 
بخته"، لكن احلقيقة يا أعزائي أن من ال ميلك حقوقاً ال ميلك 
أحالماً، لذا أسأل نفسي بدهشة: كم من العمر أحتاج في 
بخته"، لكن احلقيقة يا أعزائي أن من ال ميلك حقوقاً ال ميلك 

بلدي ألنتقل من حقوقي ألصل أخيراً أحالمي !
أحالماً، لذا أسأل نفسي بدهشة: كم من العمر أحتاج في 

بلدي ألنتقل من حقوقي ألصل أخيراً أحالمي !
أحالماً، لذا أسأل نفسي بدهشة: كم من العمر أحتاج في 
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ــردة, ومالمح  ــامة هادئة, وأناقة متف بابتس
تنبض حباً للعمل, كانت ومازالت تستقبلُ 
ــردة, ومالمح  ــامة هادئة, وأناقة متف بابتس
تنبض حباً للعمل, كانت ومازالت تستقبلُ 
ــردة, ومالمح  ــامة هادئة, وأناقة متف بابتس

ــطينية الواعية  ــا, تلك املرأة الفلس طلبته
ــي الزاوية,  ــها ف التي رفضت أن حتصر نفس
عزمت وبكل قوة على أن تخدم اتمع والدين 
ــتطاعت أن  ــن علم ومعرفة, واس مبا متلك م
ــدة الوظائف العليا وألول مرة  تصعد إلى س
في اجلامعة اإلسالمية إمرأة تتسلم منصب 
عمادة الكلية , ولنتعرف أكثر على محطات 
حياة أ.د فتحية اللولو عميدة كلية التربية  

هذا احلوار.من خالل هذا احلوار.من خالل هذا احلوار.
ــي, ألني  ــي رب ــا أكرمن ــداً مب ــعيدة ج ــا س أن
ــه, وهذا  ــار ما زرعت ــتطعت أن أجني ثم اس
ــلم منصب العمادة في  ــرة امرأة تتس ألول م
ــي عليكم عظم هذه  اجلامعة, لكن ال أخف
ــئولية وقوة األمانة التي حملتها على  املس

عاتقي.


ــم اعتادوا  ــأ الطالب بذلك ألنه لم يتفاج
ــاكلهم  ــاعدتهم وحل مش عليَّ في مس
ــم املناهج أكثر  ــة قس عندما كنت رئيس
ــس دورات تبادلت التعامل معهم,  من خم
ــداً واعتبرنه  ن ج ــعدْ ــات فسُ ــا الطالب أم
ــس دورات تبادلت التعامل معهم,  من خم
ــداً واعتبرنه  ن ج ــعدْ ــات فسُ ــا الطالب أم
ــس دورات تبادلت التعامل معهم,  من خم

ــطينية في غزة التي  ــازاً للمرأة الفلس إجن
ــتطاعت أن تصل إلى املناصب العليا  اس

خاصة داخل اجلامعة. 


ــي  ــاء ف ــة فيزي ــوس تربي ــت بكالوري درس
اجلامعة  اإلسالمية, ودبلوم خاص باملناهج 
ــاز وانتقلت  ــر امتي ــرق التدريس بتقدي وط
ــوراه وبعدها  ــتير والدكت إلى درجة املاجس
ــنوات قليلة أصبحت أستاذاً مشاركاً  بس
ــوراه وبعدها  ــتير والدكت إلى درجة املاجس
ــنوات قليلة أصبحت أستاذاً مشاركاً  بس
ــوراه وبعدها  ــتير والدكت إلى درجة املاجس

في اجلامعة, وصوالً إلى درجة البروفيسور, 
ــداً متواصالً  في  وكل هذا تطلب مني جه
في اجلامعة, وصوالً إلى درجة البروفيسور, 
ــداً متواصالً  في  وكل هذا تطلب مني جه
في اجلامعة, وصوالً إلى درجة البروفيسور, 

اال األكادميي,
ــن بداية درجة  ــى الصعيد اإلداري م أما عل
الدكتوراه بدأت أرتقي في املناصب, فكنت  
نائب عميد القبول والتسجيل ملدة عامني, 
ــروع تطوير  ــي أدرت مش ــة إلى أنن باإلضاف
ــة في برنامج إعداد املعلم  اجلوانب العملي
بكليات التربية باجلامعات الفلسطينية, 
ــروع تطوير  ــقة مش وبعد ذلك كنت منس
ــة العربية  ــات في اجلامع ــم الرياضي تعلي
األمريكية في جينني وجامعة القدس  بأبو 
ــأت مركز للتدريب على العلوم  ديس وأنش
ــافرت إلى لندن  ــات ومن خالله س والرياضي
ــدة وجئت بها  ــت على اخلبرات اجلدي وتعرف

إلى جامعتي.
وبشهادة من عملت معهم وال أزكي نفسي 
استطعت أن أجنح في تلك املواقع وشعرت 
بأنني قدمت شيئا ملموسا يًخدم اتمع, 

ــم يندمون على  ــذا لن يجعله وأجزم أن ه
ترشيحي وانتقائي لهذا املكان.


ــل األكادميي  ــن بالتراكميةفي العم أنا أؤم
ــابقة,  ــف اجلهود الس ــي وعدم نس واملهن
ــى  إل ــي  العمل ــب  اجلان ــة  باضاف ــدأت  فب
املاجستير, وتكنولوجيا التعليم, ومهارات 
ــاقات  التدريس, وهناك خطة إلضافة مس
ــول الطلبة, أما على  ــب مي اختيارية تناس

ــعى  ــد التكنولوجي فأحاول أن أس الصعي
لتفعيل الكلية مع اإلعالم اجلديد, لتسويق 
فكرنا اإلسالمي على مستوى عاملي, إضافة 

إلى وجود مسرح تربوي دائم للكلية.


أنا إنسانة بسيطة جداً أحب الود والتفاعل, 
ــاركة في الزيارات واملناسبات, وأكره  واملش
ــذات, أحاول أن  ــع على ال ــد والتقوق التقيي
ــا تعلمون  ــل, وكم ــي والعم ــق بني بيت أوف

ــئولية  ــب تزداد املس ــذا املنص ــه  بعد ه أن
ــدأت أأالحظ أن زياراتي  وتتعدد املطالب, فب
االجتماعية قلت رغم أنها كانت محدودة 
ــون متوازنة   ــة, لكني أحب أن أك في البداي
ــي بيتي  ــش كل أدواري,  ف ــت أن أعي فحاول
ــتاذيتي,  أمثل زوجة, وفي عملي أعيش أس
وال أجتاهل عالقتي الودية مع عائلتي, لكن 
الحظت شيئا غريبا بعد منصب العمادة, 
أن الناس هم الذين أصبحوا رسميني معي 
أكثر من السابق باعتقادهم أنني  أصبحت 
ــالً معهم  ــاً وأقل تفاع ــةً وحزم ــر جدي أكث
أكثر من السابق باعتقادهم أنني  أصبحت 
ــالً معهم  ــاً وأقل تفاع ــةً وحزم ــر جدي أكث
أكثر من السابق باعتقادهم أنني  أصبحت 

ــتغلب  ــن  موازنتي س ــم, لك ــاً به واكتراث
ــالً معهم  ــاً وأقل تفاع ــةً وحزم ــر جدي أكث

ــن   ــم, لك ــاً به واكتراث
ــالً معهم  ــاً وأقل تفاع ــةً وحزم ــر جدي أكث

اعتقادهم


ــي, فإذا  ــقف يوقف طموح ليس هناك س
ــتزيد فلن أقصر  وجدت أن األمر مفتوح ألس
ــي, وأود أن أخبركم ما  ــة مجتمع في خدم
في داخلي, أن كل ما وصلت إليه لم أشعر 
أبدا أن فيه مصلحة شخصية, فكان أملي 

الوحيد "إرضاء ربي فقط".
ــي زاوية  ــعادة ف ــي مجلة الس ــي ف كتابات
"زواج" هي رسالة مني للمرأة الفلسطينية 
ــا كل يوم,  ــش قصته ــعر وأعي فكنت أش
ــد أن أيقنت أن  ــى أال أتركها بع فعزمت عل
جمهور زاويتي أصبح أكثر,  ويحدثونني عن 

قدر استفادتهم واستمتاعهم بها.

ــهدتها اجلامعة  ــورات التى ش ــول التط وح
ــارت خالل العشر  قال احلولي إن اجلامعة س
ــنوات املاضية ضمن خطة استراتيجية  س
ــدأت خطة جديدة من  ــت عام  ٢٠١٠ وب انته
عام ٢٠١٠ وتستمر حتى عام ٢٠١٤واعتمدت 
ــجم مع اخلطة  ــط تنفيذية تنس على خط
ــودة  ــتمرار ج ــن اس ــتراتيجية  وتضم االس

التعليم .
ــعى لتخريج جيل  ــة تس ــاف أن اجلامع وأض
ــق التجربة  مهني  متميز وعقل مبدع يعش
العلمية وستستخدم طرق التعليم احلديثة 
ــم النوعي  ــا على التعلي ــنصب تركيزه وس
ــيرا الى قدرة خريج اجلامعة اإلسالمية   مش
ــهولة  ــوق العمل بس ــى االندماج في س عل

ومتيزه عن أقرانه من اجلامعات األخرى.


يهدف  لرفع وأكد احلولى أن التدريب العملى يهدف  لرفع وأكد احلولى أن التدريب العملى يهدف  لرفع 
مهارات الطالب وكفاءته العملية وإكسابه 
ــة  األكادميي ــئون  الش ــتدعم  وس  , ــة  املهن
ــاقات العملي لدى جميع البرامج وتزيد  مس
من ساعاته وستوجد برامج عملية للبرامج 

التي ليس لديها عملي , واضاف "ان التدريب 
ــات  ــيق مع املؤسس ــي يتم  بالتنس العمل
ــل  ــا مث ــات معه ــد االتفاق ــة وعق اخلارجي
ــفيات لتدريب طالب كليات الطب  املستش
ــدارس  ــة،  وامل ــوم الصحي ــض والعل والتمري
ــات أخرى  ــالب التربية  ومؤسس ــب ط لتدري
ــوك والبلديات لتدريب  ــركات والبن مثل الش

طالب التخصصات األخرى ".
ــح  الفرصة  ــى أن اجلامعة متن ــاف احلول واض
ــع  م ــة  ثنائي ــات  اتفاق ــد  لعق ــات  للكلي
ــب الطالب في  ــات اخلارجية لتدري املؤسس
ــتقر اجلامعة   ــتويني الثالث والرابع  وس املس
ــاعة خالل  ــي بواقع ١٠٠ س ــل التطوع العم

فترة الدراسة لرفع مهارات الطالب .
مشيرا إلى مناذج   التدريب العملي كاحملكمة 
الصورية لطلبة الشريعة والقانون وصحيفة 
ــم الصحافة  ــالب قس ــة لط ــوت اجلامع ص

واإلعالم . 


ــى   ــل عل ــة  تعم ــى أن اجلامع ــح احلول وأوض
حتديث اخلطة األكادميية كل خمس سنوات  

ــمل عملية  من خالل جلان متخصصة, وتش
التحديث إضافة مساقات تختص باملهارات 

العملية .
وحول مدى تطبيق اجلامعة  ألنظمة التعليم 
االلكترونى  قال احلولى "بدأت اجلامعة فى عام 
٢٠٠٩ باستخدام نظام  التعليم االلكتروني 
من خالل املوديل واحملاضرات املصورة  وقاعات 
احلاسوب واتبرات باإلضافة للقاعات املزودة 
ــات عرض" lcd" واملكتبة االلكترونية   بشاش
ــول للعناوين  ــن الطالب من الوص ــي متك الت
ــاق  ــن خارج اجلامعة ".   وعرض خطة املس م
ــاذج اختبارات  ــدرس وتقاريره ومن ــاث امل وأبح
ــهيال للطالب  تس على صفحته اجلامعية 

في الوصول إليها كل ذلك يرفع من  مستوى 
الطالب وحتصيله العلمي ورفع قدراته.


ــم للمدرس  ــق بعملية التقي ــا يتعل وفيم
ــى أن  ــى إل ــار احلول ــه أش ــى وآليات اجلامع
ــم  ــمل  القس ــي اجلامعة  يش ــم ف التقيي
ــي و اإلداري  وتعتمد عملية تقييم  األكادمي
ــى أربع جهات وهي رأي  املدرس اجلامعي عل
ــدرس يكون رأيه  ــب كونه األقرب للم الطال
ــم عملية التقييم  ــتخداماً  وتت األكثر اس
بناء على متكن املدرس العلمي وشخصيته  

والعالقات اإلنسانية .

ــي  ــبوع الدراس ــي األس ــم ف ــم التقيي ويت
ــات الطالب  ــر من خالل صفح الثالث عش

اإللكترونية.
ــالل متابعته  ــن خ ــم م ــس القس  ورأي رئي
ــدرس  وعميد الكلية من خالل اتصاله  للم
مبدرسي كليته  والتقرير السنوي  للمدرس

ــي اجلامعة الذين  ــح احلولى ان مدرس واوض
حصلوا على تقييم منخفض , يخضعون  
لدورات تدريبية تعقد في مركز التميز التابع 
للشئون األكادميية في فترة ما بني الفصلني 
ــات عدة  ــدورات تدريب ــمل ال والصيف وتش
مثل التعامل مع الشعب الكبيرة والقياس 
ــات وكيفية  إدارة  ــومي وتضخم الدرج والتق

أول لقاء للمدرس مع طالبه  .
ــني ,  ورفعت هذه الدورات من كفاءة املدرس
ــرطاَ  ــر احلصول على هذه الدورات ش ويعتب

ألخذ عقد التدريس في اجلامعة .
ــي تقلد  مناصب  ــان احلول ــر أن د. علي ويذك
ــاعد  ــالمية بني  مس ــاعد عدة في اجلامعة اإلس ــالمية بني  مس ــاعد عدة في اجلامعة اإلس ــالمية بني  مس في اجلامعة اإلس
نائب الرئيس للتخطيط والتطوير ومساعد 
ــئون األكادميية وعميد  ــس للش نائب الرئي
ــي., كما  ــب األكادمي ــة والنائ ــة التربي كلي
قامت الشئون االكادميية بحفل استقبال 
ــى الترقيات العلمية ودرجة  للحاصلني عل
ــتاذ الدكتور  ــوراه وذلك بحضور األس الدكت
ــس اجلامعة فى  ــب رئي ــبات نائ محمد ش
الشؤون االكادميية سابقاَ واألستاذ الدكتور 
ــئون  ــب الرئيس لش ــعر نائ ــب ابو ش طال
البحث العلمى , ,االكادمييني احلاصلني على 

الترقيات العلمية.
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نقيب الصيادين: الممارسات المصرية

 تؤثر سلًبا على سوق األسماك بغزة


ــا)، وصف وضع  ــي (٣٠عامً ــو رام ــاد أب الصي
ــار  ــال: " احلص ــاوي, قائ ــني باملأس الصيادي
ــارة من  ــع االجتاهات، ت ــن جمي ــا م يالحقن
ــة  ــن البحري ــات م ــرائيليني، ومضايق اإلس

املصرية".
ــلطات املصرية شددت  وقال أبو رامي: "الس
ــكري في  علينا احلصار بعد االنقالب العس
الثالثني من يونيو املاضي من جهة، وتدمير 
ــح  ــرى، ما أدى إلى ش ــاق من جهة أخ األنف
ــو ما انعكس  ــوالر، وه مادتي البنزين والس

سلبًا على الصيد في غزة".
ــن اضطروا  ــض الصيادي ــى أن بع ــار إل وأش
ــار ونفاذ  ــبب احلص ــع قواربهم، بس إلى بي
ا "إن توفر لدينا الوقود، فإننا  الوقود، مضيفً
ــار ونفاذ  ــبب احلص ــع قواربهم، بس إلى بي
ا "إن توفر لدينا الوقود، فإننا  الوقود، مضيفً
ــار ونفاذ  ــبب احلص ــع قواربهم، بس إلى بي

ــش االحتالل  ــالت من بط ــتطيع اإلف ال نس
واملصريني".

ا) لم تختلف  أما الصياد عمر مقداد (٤٥عامً
ــابقه، أكد أن املضايقات  حاله كثيرًا عن س
ــلبًا على كميات األسماك  املصرية أثرت س

املوجودة في األسواق.
ــدد باخلطر إذا  ــماك مه ــوق األس وقال:" س
ــلطة  ــنها الس ــتمرت احلملة التي تش اس

املصرية على الصيادين في غزة".
ــلبًا  وأضاف إن مضايقات املصريني أثرت س
على حياة بعض الصيادين االجتماعية، ما 
أدى إلى وقوع بعضهم في وحل العمالة مع 

االحتالل.


ــب الصيادين  ــاش نقي ــزار عي ــدوره، أدان ن ب
ــات التي  ــي غزة، الهجم ــطينيني ف الفلس
ــد الصيادين في  ــنها اجليش املصري ض ش

ــاع  ــوب قط ــر جن ــرض البح ع
ــا بـ "الظاهرة  ا إياه غزة، واصفً
ــاع  ــوب قط ــر جن ــرض البح ع
ــا بـ "الظاهرة  ا إياه غزة، واصفً
ــاع  ــوب قط ــر جن ــرض البح ع

الغريبة".
وقال عياش:" لم نتوقع من قبل 
إطالق اجليش املصري النار على 
الصيادين، واعتقال وإصابة عدد 
ــرض البحر جنوب  منهم في ع

قطاع غزة". 
ــات املصريني  ــد أن مضايق وأك
ــلبًا على  ــر س تؤث ــن  للصيادي
سوق األسماك في قطاع غزة، 
ــتيرادها  ــة التي يتم اس وخاص
ــيرًا  ــر األنفاق احلدودية، مش عب
ــول الوقود إلى  ــى أن منع دخ إل
ــاع أدى إلى توقف حركة  القط

قوارب الصيد.
ــع الدولي  ــد عياش اتم وناش
ــل العاجل من أجل فك  بالتدخ

ــن االحتالل،  ــى غزة م ــار املفروض عل احلص
وكبح جماح ممارسات اجليش املصري بحق 
الصيادين، الفتًا إلى أنه لم يكن هناك أي رد 
وكبح جماح ممارسات اجليش املصري بحق 
الصيادين، الفتًا إلى أنه لم يكن هناك أي رد 
وكبح جماح ممارسات اجليش املصري بحق 

بشأن مضايقات املصريني على الصيادين.
ــتنكرت احلكومة الفلسطينية  بدورها اس
ــزة   ــطينيني بغ ــن الفلس ــة الصيادي ونقاب

ــا اجليش املصري  ــات التي ارتكبه املضايق
بحق صيادي قطاع غزة.

ــرائيلية  ــا يتعلق باالعتداءات اإلس أما فيم
ــاش أن  ــزة، بنيّ عي ــي غ ــن ف ــى الصيادي عل
ــالق النار على  ــم يتوقف عن إط االحتالل ل
الصيادين واعتقال وإصابة عددٍ منهم، الفتًا 
ــالق النار على  ــم يتوقف عن إط االحتالل ل
الصيادين واعتقال وإصابة عددٍ منهم، الفتًا 
ــالق النار على  ــم يتوقف عن إط االحتالل ل

إلى أنها "عادة مستمرة"، وفق قوله.
ــرام العدو  ــدم احت ــى ع ــده عل ــدد تأكي وج
الدولية  ــدات  واملعاه للمواثيق  الصهيوني 
ــى حماية الصيادين،"التوجد  التي تنص عل

ــرائيل"، وفق  حقوق وال معايير دولية مع إس
قوله.


ــدس إيهاب الغصني  ــه، أكد املهن من جهت
ــطينية،  ــم احلكومة الفلس املتحدث باس

ــاة  ــه معان ــطيني يواج ــاد الفلس أن الصي
ــب رزقه، ومطاردته من  ــتمرة ، في كس مس
االحتالل اإلسرائيلي، إضافة إلى مضايقات 

السلطات املصرية مؤخرًا.
ــاص لـ"صوت  ــني في حديث خ وقال الغص
ــاة الصياد  ــف معان ــم تتوق ــة":" ل اجلامع
ــطيني منذ فرض االحتالل حصاره  الفلس
على قطاع غزة،  واليوم تتفاقم وتشتد بعد 

املضايقات املصرية عليه".
ــق النار  ــلطات املصرية تطل ــاف" الس وأض

ــتمر"، محذرة   ــكل مس على الصيادين بش
ــراب من املياه اإلقليمية  الصيادين من االقت

املصرية.
ــق النار على   ــري قد أطل ــش املص وكان اجلي
ــا أدى إلى  ــر، م ــي عرض البح ــن ف الصيادي
ــى أحدهم  ــم، واالعتداء عل ــة ٥ منه إصاب

بالضرب املبرح.
ــف املضايقات  ــرورة وق ــر بض ــب مص وطال
ــتنكرًا  مس ــن،  الصيادي ــى  عل ــررة  املتك
الهجمات التي يرتكبها بعض املصريون ضد 
ا املنظمات  ــدً الفلسطيني، مناش الصياد 
احلقوقية بالتدخل إليجاد حل لألزمة التي 

يعيشها الشعب الفلسطيني.


ــد الغصني أن  ــي الوقت ذاته، أك ف
ــة  األزم ــعى إلدارة  ــة تس احلكوم
ــل  ــي ظ ــة ف ــات املتاح باالمكاني
ــديد احلصار  ــود، وتش ــص الوق نق
الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي، 
داعيًا إلى استغالل املوارد املتاحة 

بشكل أفضل.
وقال الغصني :" كل ما نستطيع 
ــو توفير ما  ــن ه ــه للصيادي عمل
يسهل لهم عملهم، وتوفير بعض 
ــة، محاولة  ــتلزمات املطلوب املس

منها التخفيف من معاناتهم".
ــري  ــه جت ــى أن حكومت ــار إل وأش
ــع اجلهات  ــتمرة م ــاالت مس اتص
ــل إنهاء  ــة املعنية من أج املصري
ــي يرتكبها اجليش  املضايقات الت

املصري بحق الصيادين.


ــاهني مدير وحدة  ــن جانبه، قال خليل ش م
احلقوق االقتصادية واالجتماعية في املركز 
الفلسطيني حلقوق اإلنسان، إن االنتهاكات 
ــرائيلية بحق الصيادين متثل "انتهاكا  اإلس
ا" لقواعد القانون الدولي اإلنساني. جسيمً

ــه الصياديون  هو  ــرض ل ــاف : "ما يتع وأض
ــل احلصار غير القانوني  ــتمرارًا ملسلس اس
ــاني الذي يتعرض له قطاع غزة  وغير اإلنس

."
وأكد شاهني أن إسرائيل ال حتترم املعاهدات 
ــة  ــى حماي ــص عل تن ــي  الت ــات  واالتفاقي
ــرق  ــع خ ــا نتوق ــا:" كن ــن، متابعً الصيادي
ــة  ــى حماي ــص عل تن ــي  الت ــات  واالتفاقي
ــرق  ــع خ ــا نتوق ــا:" كن ــن، متابعً الصيادي
ــة  ــى حماي ــص عل تن ــي  الت ــات  واالتفاقي

ــاق الهدنة  ــت بعد اتف ــات التي مت التفاهم
ــلطات  ــطينية والس ــني املقاومة الفلس ب
ــأن  ــر املاضي بش ــي نوفمب ــرائيلية ف اإلس

الصيادين".
ــطينية قد وقعت  ــت املقاومة الفلس وكان
ا مع االحتالل، عقب العدوان اإلسرائيلي  اتفاقً
ــطينية قد وقعت  ــت املقاومة الفلس وكان
ا مع االحتالل، عقب العدوان اإلسرائيلي  اتفاقً
ــطينية قد وقعت  ــت املقاومة الفلس وكان

ــي، ينص على  ــي نوفمبر املاض ــى غزة ف عل
السماح للصيادين الفلسطينيني بالصيد 
ــافة ٦ أميال في عرض البحر بدالً من ٣  مبس
السماح للصيادين الفلسطينيني بالصيد 
ــافة ٦ أميال في عرض البحر بدالً من ٣  مبس
السماح للصيادين الفلسطينيني بالصيد 

أميال.
ــرع بالتحقيق في  ــى أن املركز ش ــار إل وأش
ــى الصيادين منذ  ــة عل ــداءات املصري االعت
بداية وقوعها، الفتًا إلى أنه يُجري اتصاالته 
ــة املصرية، من أجل  مع املنظمات احلقوقي
إنهاء االعتداءات التي ترتكب بحق صيادي 

القطاع.
ــاهني، الصيادين االقتراب من املياه  وحذر ش
ــد بالقرب من  ــة، والصي ــة املصري اإلقليمي
ا  ــي املصرية، منوهً ــة احملاذية لألراض املنطق
ــي جهود  ــا ف ــورًا إيجابيً ــاك تط ــى أن هن إل
ــل األراضي احملتلة،  ــات الدولية داخ املنظم
اك ضد  من أجل إنهاء األزمة اخلانقة التي حتُ
ــل األراضي احملتلة،  ــات الدولية داخ املنظم
اك ضد  من أجل إنهاء األزمة اخلانقة التي حتُ
ــل األراضي احملتلة،  ــات الدولية داخ املنظم

الصيادين.


ــب جمال  ــا  النائ ــل، دع ــياق متص ــي س ف
ــعبية ملواجهة  اخلضري رئيس اللجنة الش
ــرار العالم إلى  ــع الدولي وأح احلصار اتم
مواصلة الضغط على االحتالل حتى إنهاء 
ــطينية  الفلس ــددات  ــار وحتقيق احمل احلص
ــر وتدفق كافة  األربعة بفتح كامل للمعاب
السلع وافتتاح ممر مائي واملمر اآلمن بني غزة 

والضفة الغربية.
ــطيني  الفلس ــعب  أن الش ــى  ــدد عل وش
سينتزع املمر املائي بني غزة والعالم بتواصل 
انتفاضة السفن وتصاعدها وتسيير سفن 
ــالمية  جديدة، ودعم األمتني العربية واإلس
وأحرار العالم ألنه حق ال ميكن التنازل عنه.

وأكد اخلضري أن الدول العربية واإلسالمية 
ــعى لفك احلصار املفروض على قطاع  تس
ــل التضامن  ــال قواف ــالل إرس ــزة، من خ غ

البحرية.
ويبقى الصياد الفلسطيني رهينة األوضاع 
ــهدها مصر، إضافة  ــية التي تش السياس
ــات االحتالل اإلسرائيلي املتكررة  إلى ممارس
ــني  ــن اجلانب ــار م ــالق الن ــتمرة، وإط واملس
املصري واإلسرائيلي، تزامنًا مع هدم اجليش 
ــني  ــن اجلانب ــار م ــالق الن ــتمرة، وإط واملس
املصري واإلسرائيلي، تزامنًا مع هدم اجليش 
ــني  ــن اجلانب ــار م ــالق الن ــتمرة، وإط واملس

ــح الوقود  ــا أدى إلى ش ــري لإلنفاق، م املص
ــغيل القوارب، وتشديد احلصار  الالزم لتش

عليهم.

شاهين: االحتالل ال يحترم المواثيق
|| والمعاهدات الدولية التي تحمي الصيادين ||

الغصين: الحكومة 
الفلسطينية تتواصل مع 
الجهات المصرية بشأن 

المضايقات على الصيادين
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ــي  ف ــش   طنطي ــر  زاه أم  ــة  احلاج
ــن  تقط ــر  العم ــع  م ــبعينيات  الس
ــمالي قطاع  ــدة بيت الهيا ش في بل
ــات الزراعية  ــك بعض الدومن غزة ومتل
ــدى نقاط  ــيماء إح في منطقة الش
ــا عن  ــالل, حتدثن ــع االحت ــاس م التم
ــان لكل زاوية  ــير بالبن ذكرياتها وتُش
ــرائيلي  مرت بها دبابات اجليش اإلس

كأن احلدث ماثلٌ أمامها.
ــرائيلي  مرت بها دبابات اجليش اإلس

كأن احلدث ماثلٌ أمامها.
ــرائيلي  مرت بها دبابات اجليش اإلس

قالت أم زاهر :" كل زاوية من أرضي لها 
ــوت والصمود,  فكانت  حكاية مع امل
هذه األرض غزيرة باملزروعات واألشجار 
وكنا نعيش  في هذا البيت البسيط  
ــجر العنب   الذي حتتضنه عناقيد ش
من كل اجتاه , وحياتنا كحياة أي فالحٍ 
ــني الطبيعة ,  ــطيني يعيش ب فلس
من كل اجتاه , وحياتنا كحياة أي فالحٍ 
ــني الطبيعة ,  ــطيني يعيش ب فلس
من كل اجتاه , وحياتنا كحياة أي فالحٍ 

وكل همه أرضه واحلفاظ عليها بكل 
ما ميلك".

لكنه االحتالل فرض عليهم نتيجة 
ــم  ألرضه ــتمرة   املس ــات  االقتحام
ــاورة أن ينتقلوا حفاظاً  ــي ا واألراض
ــم  ألرضه ــتمرة   املس ــات  االقتحام
ــاورة أن ينتقلوا حفاظاً  ــي ا واألراض
ــم  ألرضه ــتمرة   املس ــات  االقتحام

ــي البلدة   ــكن ف على أرواحهم للس
ــوا عهدهم مع  "بيت الهيا" ويحفظ
ــم يتركوها  للمحتل يوماً  األرض, فل
ــوا عهدهم مع  "بيت الهيا" ويحفظ
ــم يتركوها  للمحتل يوماً  األرض, فل
ــوا عهدهم مع  "بيت الهيا" ويحفظ

ما. 


ــوت اجلامعة  ــي حديث لص تابعت ف
ــكن في البلد ,  ــن انتقلنا للس :" نح
لكننا لم نُسلم األرض ولن نُسلمها 
ــكن في البلد ,  ــن انتقلنا للس :" نح
لكننا لم نُسلم األرض ولن نُسلمها 
ــكن في البلد ,  ــن انتقلنا للس :" نح

ــادي نأتي  ــا وأحف ــب, فأن حملتلٍ غاص
ــاعة السادسة  هنا كل يوم من الس
ــاً نزرع ونحصد ومنارس حياتنا   صباح
ــاعة السادسة  هنا كل يوم من الس
ــاً نزرع ونحصد ومنارس حياتنا   صباح
ــاعة السادسة  هنا كل يوم من الس

ــكل طبيعي , وأعود أنا الساعة  بش
ــادي  أحف ــى  ويبق ــدة  للبل ــة  الثامن
ــنيٍ متلؤها احلب  ــون األرض بأع يحرس

والوفاء".
ــالل  االحت ــع  م ــا  ذكرياته ــن  وع
ــرة  الذاك ــا  أخذته ــه  واقتحامات
ــان بقليل  ــرب الفرق ــا قبل ح ــى م إل
ــن اجليش  ــوات م ــث اقتحمت ق حي
اإلسرائيلي منطقة الشيماء وكانت 
ــرب األراضي خلط  ــر من أق أرض أم زاه
ــروا  ــتوطنوها وحاص ــاس  فاس التم
البيت البسيط  فيها وجرفوا بعض 
ــجارها, فلم تكن هناك سوى أم  أش
زاهر هناك, وكانت روحها ترجتف خوفاً 
ــجارها, فلم تكن هناك سوى أم  أش
زاهر هناك, وكانت روحها ترجتف خوفاً 
ــجارها, فلم تكن هناك سوى أم  أش

ــا القادمني بعد قليل من  على أبنائه
ــش للمزرعة, إال أنها لم  اقتحام اجلي
تُظهر لهم عدا صمود الفالح وكانت 
دم االحتالل ألجل  تلهج بالدعاء ملن قِ
قتلهم أو أسرهم.. إنهم "الصامدون 

احملافظون" على أرضهم.
ــاعة ونصف من محاصرتها  بعد س
ــراحها ا لتعود  ــالل  س ــق االحت أطل
للبلدة فإذ بكمني يُنصب  للمقاومني  
ــات املزرعة, وكقلب  من جميع اجتاه
ــة للوطن أخذت  أم زاهر  أي أم أو محب
ــي يحفظ  ــي إلى اهللا ك ــو وتبك تدع
ــة للوطن أخذت  أم زاهر  أي أم أو محب
ــي يحفظ  ــي إلى اهللا ك ــو وتبك تدع
ــة للوطن أخذت  أم زاهر  أي أم أو محب

ــؤالء, وتدعوه  ااهدين من رصاص ه

ــي تخبرهم بأخذ  ــى بهم ك أن تلتق
ــك وانتهى  ــذر وكان ذل ــة واحل احليط
الكمني ولم حتصد الدبابات ما أرادت.

ــى أن معاناتهم   ــر إل ــارت أم زاه وأش
ــحاب من  ــص منذ االنس ــدأت تتقل ب
ــزة عام ٢٠٠٥م, حيث  أراضي قطاع غ
ــمية  ــات  موس ــت االقتحام أصبح

وليست يومية .
ــذا ال يعني انتهاء املعاناة كونهم  وه
ــتباك أو  اخلط األول عند أي حلظة  اش

اجتياح بري .
وعن آخر اقتحامٍ بري للمزرعة قالت:" 
منذ حرب الفرقان واالحتالل لم يدخل 
وعن آخر اقتحامٍ بري للمزرعة قالت:" 
منذ حرب الفرقان واالحتالل لم يدخل 
وعن آخر اقتحامٍ بري للمزرعة قالت:" 

أرضي وال حتى أي أرض مجاورة, فقط 
ــركات له فال تتعدي  إن كان هناك حت

املنطقة العازلة بيننا وبينهم".
ــت أم زاهر لكنني  ا عن بي ليس بعيدً
اقتربت للموت أكثر والمست املأساة 
ــعد أبو  أكثر وأكثر حيث بيت أبو مس
ــي املنطقة إلى  ــراد املنزل األقرب ف ج

خط التماس الشمالي.
استقبلني االبن األكبر للعائلة ويبدو 
ــيء ال أدري أهو من  خجوالً بعض الش
استقبلني االبن األكبر للعائلة ويبدو 
ــيء ال أدري أهو من  خجوالً بعض الش
استقبلني االبن األكبر للعائلة ويبدو 

البيت الذي ال يوجد فيه حجر واحد, 
ــتقبال غرباء  أو ألنه لم يعتد على اس
ــيط , فأحالني  ــذا املنزل البس في ه
إلى أمه لتُحدثني هي كونها عاشت 
ــيط , فأحالني  ــذا املنزل البس في ه
إلى أمه لتُحدثني هي كونها عاشت 
ــيط , فأحالني  ــذا املنزل البس في ه

املعاناة أكثر منهم كأبناء.
ــعد:" املكان يحدثكم  وقالت أم مس
عنا باستفاضة , فال مسكن آمن وال 
حجر في هذه األرض احلكومية  التي 
ــكنها ,غرف املنزل من الصفيح  نس
ــون  ــجرات الزيت ــض ش ــا بع يطه حتُ
ــكنها ,غرف املنزل من الصفيح  نس
ــون  ــجرات الزيت ــض ش ــا بع يطه حتُ
ــكنها ,غرف املنزل من الصفيح  نس

واجلوافة وحترسها قطيع من األغنام, 
ــجر وبشر وحيوانات نعيش  وكلنا ش

على ذاتها األرض ".
ــي ترافقهم ما داموا  وعن املعاناة الت
يقطنون على خط التماس حتى مع 
وجود هدنة بني اجلانبني أردفت: " رغم 
ــذا الوضع إال أن القلق  تعودنا على ه
ــن يبقى  ــار الس ــا وكب ــى أطفالن عل
ــم فوراً  ــة ابتعاده ــاورنا لصعوب يس
ــن يبقى  ــار الس ــا وكب ــى أطفالن عل
ــم فوراً  ــة ابتعاده ــاورنا لصعوب يس
ــن يبقى  ــار الس ــا وكب ــى أطفالن عل

ــر الطلقات النارية املفاجئة  عن خط
خاصة", مشيرةً إلى أن االحتالل جرف 
ــر الطلقات النارية املفاجئة  عن خط
خاصة", مشيرةً إلى أن االحتالل جرف 
ــر الطلقات النارية املفاجئة  عن خط

ــض احليوانات  ــل بع ــم األرض وقت له
ــرب الفرقان  ــي ميلكونها  قبل ح الت

بقليل.
ــوى قوت  ونظرًا ألن العائلة ال متلك س
ــتطع  ــا وأحياناً ال جتده ولم تس يومه
كباقي العائالت أن تنهض من جديد 
ــات اجليش  ــه دباب ــا دمرت ــح م وتُصل
كباقي العائالت أن تنهض من جديد 
ــات اجليش  ــه دباب ــا دمرت ــح م وتُصل
كباقي العائالت أن تنهض من جديد 

ــت العائلة على  ــرائيلي , فبقي اإلس
ــامع  رماد الدمار حتيا , بعيداً عن مس
ــت العائلة على  ــرائيلي , فبقي اإلس
ــامع  رماد الدمار حتيا , بعيداً عن مس
ــت العائلة على  ــرائيلي , فبقي اإلس

اجلمعيات احلقوقية واحلكومية .
وأكدت أن سر بقائهم في هذا املكان 
غير اآلهل باحلياة هو عدم امتالكهم 
ــكن, موضحةً  ــل أخرى للس ألي بدائ
غير اآلهل باحلياة هو عدم امتالكهم 
ــكن, موضحةً  ــل أخرى للس ألي بدائ
غير اآلهل باحلياة هو عدم امتالكهم 

ــكان  ــوت اجلامعة أن معظم س لص
منطقة الشيماء يضطرون للخروج 
منها عند اشتداد وطأة االقتحامات 

ــم ال يتركون  ــران, لكنه ــالق الني وإط
ــرعان ما  ــم فس ــم ومنازله أراضيه
ــادة  وإع ــا  إلعماره ــا  إليه ــودون  يع

ترميمها .
ــكان  ــة العالقات بني س ــن طبيع وع
احلي أشادت أم مسعد بهذه العالقات 
الودية التي جتمع أهل املنطقة سواء 
"الالجئني أو املواطنني", كونهم أبناء 

قضية واحدة وهم واحد .
ــي احلكومة  ــة ف ــرت وزارة الزراع نش
ــامالٌ حول  ــرًا ش ــطينية تقري الفلس
ــي احلكومة  ــة ف ــرت وزارة الزراع نش
ــامالٌ حول  ــرًا ش ــطينية تقري الفلس
ــي احلكومة  ــة ف ــرت وزارة الزراع نش

ــني  باملزارع ــت  حلق ــي  الت ــائر  اخلس

ــات  ممارس ــراء  ج ــطينيني   الفلس
ــث بلغت  ــرائيلي حي ــالل اإلس االحت
ــمالية  ــي املنطقة الش ــبتها ف نس
ــرب الفرقان ما  ــاع غزة خالل ح لقط
ــبته  ٥٦٪  يُغطي ٦٥٠٨ دومن , وما نس
ــات  ــائر محافظ ــوع خس ــن مجم م
القطاع منذ بداية انتفاضة األقصى 

وحتى عام ٢٠٠٨م.

 
ــد فيها  ــة لم أج ــت في منطق جتول
ــه وال حتى نقطة  ــير علي رصيفاً أس
ــد فيها  ــة لم أج ــت في منطق جتول
ــه وال حتى نقطة  ــير علي رصيفاً أس
ــد فيها  ــة لم أج ــت في منطق جتول

ــتدل منهم على  لرجال األمن كي أس
سكان أهلها, سرت وسوافي الرمال 
ــت  ــض اجلمال تغدو وتروح, ليس وبع
ــت أرضاً مهجورة  صحراء غزة , وليس
ــت  ــض اجلمال تغدو وتروح, ليس وبع
ــت أرضاً مهجورة  صحراء غزة , وليس
ــت  ــض اجلمال تغدو وتروح, ليس وبع

ــكان  ــي منطقة مأهولة بالس بل ه
فيها حياة لكنها كما ذكرت ليست 
ــة غرب بيت  ــاة إنها  منطق كأي حي
ــة  ــن منطق ــع ضم ــي تق ــا والت الهي

"السيفا" واملعروفة بأراضي الغول.
قابلت مختار منطقة أرض الغول أبو 

زياد وحدثني عن تاريخ األرض التي
ــكنها هو ومن تبقى من عائلته,  يس
ــود تاريخها إلى  ــك األرض التي يع تل
ــتينيات من القرن املاضي  حيث  الس
ــراء منطقةً محاذيةً  أنهم فضلوا ش
ــتينيات من القرن املاضي  حيث  الس
ــراء منطقةً محاذيةً  أنهم فضلوا ش
ــتينيات من القرن املاضي  حيث  الس

ــالً منه بالعودة  لبلدتهم األصلية أم
القريبة إلى املوطن األم "هربيا".

تعرضوا ملضايقات من اإلدارة املصرية 
ــرور الوقت أصبح األمر  إال أنهم مع م
ــت  ــبعينيات دخل ــي الس ــاً, وف واقع
ــرور الوقت أصبح األمر  إال أنهم مع م
ــت  ــبعينيات دخل ــي الس ــاً, وف واقع
ــرور الوقت أصبح األمر  إال أنهم مع م

ــل ااورة في عملية  العائلة والعوائ
ــليم  مقايضة من إدارة االحتالل لتس
ــل أراضٍ داخل غزة والتي  األرض مقاب
ــم  , لكنه ــة  الكتيب ــأرض  ب ــرف  تُع
ــل أراضٍ داخل غزة والتي  األرض مقاب
ــم  , لكنه ــة  الكتيب ــأرض  ب ــرف  تُع
ــل أراضٍ داخل غزة والتي  األرض مقاب

ــوا التبديل أو  ــب أبي زياد رفض بحس
البيع , وقاوموا كل أشكال املضايقة 
ــائكة  بني األراضي  ــالك ش منها أس

واملنازل واملنع من الزراعة .
وأكد أبو زياد على أن امتالكهم لهذه 
ــو "نوع من  ــاحة من األراضي ه املس
ــالل الذي يحاول  أنواع مقاومة االحت
ــيطرته على أكبر قدر ممكن  فرض س
ــن أراضينا , لكن مبدأنا أنّ ما حدث  م

في ٤٨لن يتكرر".


ــوا  ــي تعرض ــاة الت ــح أن املعان وأوض
ــي بداية   ــت كبيرة خاصة ف لها كان
ــث  حي ٢٠٠١م  ــى  األقص ــة  انتفاض

ــات  ــن االقتحام ــر م ــوا لكثي تعرض
ــران  الني ــالق  ــي وإط ــف األراض وجتري
ــيراً  ــى البيوت, مش ــوائية عل العش
ــران  الني ــالق  ــي وإط ــف األراض وجتري
ــيراً  ــى البيوت, مش ــوائية عل العش
ــران  الني ــالق  ــي وإط ــف األراض وجتري

ــى أن بُعد املنطقة عن مراكز احلياة  إل
جعل" املوت فيها بطيئاً" خاصة في 
ــى أن بُعد املنطقة عن مراكز احلياة  إل
جعل" املوت فيها بطيئاً" خاصة في 
ــى أن بُعد املنطقة عن مراكز احلياة  إل

ــتباك مع  ــات البرية واالش االجتياح
رجال املقاومة.

وتابع " لقد تكبدت هذه املنطقة  في 
حرب الفرقان وغيرها خسائر كبيرة , 
وعلى مستوى عائلتي فلقد خسرت 
١٦٠ألف دوالر عدا عن جتريف األراضي 
ــم ذلك صمدنا  ــالف احملاصيل ورغ وإت

ولم نستسلم رغم مرارة العيش"
ــي  احلكوم ــدور  بال ــق  يتعل ــا  وفيم
ــم   وتأهيله ــم  لدعمه ــي  واحلقوق
ــرًا من  ــتعرض الغول كثي ــد اس فلق
ــئولني  ــي بذلها مع املس ــود الت اجله
ــي تعاقبت على  ــات الت ــي احلكوم ف
ــات احلقوقية  إدارة القطاع واملؤسس
ــز القائم في  ــد العج ــة لس والدولي
مناحي احلياة هناك , وكان آخرها مع 
ــي واتصاالت أجراها  وزارة احلكم احملل
ــيع نفوذ  ــع بلدية بيت الهيا لتوس م
البلدية بضم املنطقة إلدارتها إال أنه 
"لألسف" لم تستجب أي جهة حتى 

اآلن ملطالبهم.


وقال رئيس بلدية بيت الهيا عز الدين 
ــية  ــكلة الرئيس الدحنون :" إنّ املش
ــا ومنطقة  ــني خدماتن ــول ب التي حت
ــي أنها خارج نفوذ  غرب بيت الهيا ه
ــة وبالتالي فإننا ال نتمكن من  البلدي
ــون الطاقة  ــات لهم ك ــدمي اخلدم تق
املادية للبلدية ال تكفي لسد حاجة 

املنطقة املضافة".
ــوت  ــابق لص ــث س ــي حدي ــد ف وأك
اجلامعة على أنه متّ مؤخراً رفع كتاب 
ــوت  ــابق لص ــث س ــي حدي ــد ف وأك
اجلامعة على أنه متّ مؤخراً رفع كتاب 
ــوت  ــابق لص ــث س ــي حدي ــد ف وأك

ــيع  لوزارة احلكم احمللى يُطالب بتوس
ــمل منطقة غرب  نفوذ البلدية لتش
ــن تقدمي  ــا ميكنهم م ــا  مم ــت الهي بي

اخلدمات بشكل مباشر.
وعن طبيعة اخلدمات التي ستقدمها 
ــة من  ــال مت املواقف ــي ح ــة ف البلدي
ــوف تشمل  قبل الوزارة أوضح أنه س
جميع مناحي احلياة من إنشاء بنية 
ــي ومراكز  ــاه وصرف صح حتية للمي
ــيراً إلى  ــق الطرق, مش تعليمية وش
ــي ومراكز  ــاه وصرف صح حتية للمي
ــيراً إلى  ــق الطرق, مش تعليمية وش
ــي ومراكز  ــاه وصرف صح حتية للمي

ــي املنطقة ال  ــاالت مع أهال أن االتص
ــرون اجتماعات  ــم يحض تنقطع وه
البلدية بنسبة ٩٥٪ ومطلعون على 

ــع الوزرات  ــي "نبذلها "م ــود الت اجله
املعنية  بخصوص قضيتهم.

ــر مكتب رئيس البلدية  وعرضت مدي
مرمي املصري خارطة تُثبت من خاللها 
ــارج النفوذ ,  وقوع منطقة الغول خ
ــعى منذ  مؤكدةً على أن البلدية تس
ــارج النفوذ ,  وقوع منطقة الغول خ
ــعى منذ  مؤكدةً على أن البلدية تس
ــارج النفوذ ,  وقوع منطقة الغول خ

٢٠٠٧م لضم املنطقة إلدارتها

  ...  ...  
ــل وزارة احلكم  ــن جهته اعتبر وكي م
احمللي زهدي الغريز أن العائق الرئيس 
ــيع النفوذ هو  ــام إصدار  قرار توس أم
ــدرة املالية الكافية لترميم  عدم املق
ــة , حيث تُكلف ٥مليون دوالر  املنطق
كدفعة واحدة وهذا ما ال تستطيعه 
ــكيل  البلدية . وأردف الغريز: " مت تش
ــة مدير عام الوزارة أحمد  جلنة برئاس
ــق  ــاف املناط ــعيد الستكش ــن س ب
ــات  ــى توصي ــاءً عل ــة , وبن اإلقليمي
ــاذ القرار  ــيتم اتخ ــة س ــذه اللجن ه
ــة بيت الهيا  ــيع نفوذ بلدي إما بتوس
ــا  ــوزارة عليه ال ــراف  إش أو  ــه  ودعم

بشكل مباشر".
ــود املبذولة  ــن اجله ــه ع ــي حديث وف
ــة بنيّ  ــة واجلهات اتص ــع البلدي م
ــت الهيا  ــة غرب بي ــل منطق أن تأهي
ــول وأبو خوصة  ــا أراضي الغ مبا فيه

ــدة وأنه  ــة واح ــم دفع ــن أن يت ال ميك
ــوات تدريجية وهو ما مت  بحاجة خلط
فعلياً حيث تقدمي بعض اخلدمات غير 
ــوات تدريجية وهو ما مت  بحاجة خلط
فعلياً حيث تقدمي بعض اخلدمات غير 
ــوات تدريجية وهو ما مت  بحاجة خلط

ــرة لألهالي هناك, واستيعاب  املباش
قرية أم النصر متهيداً لضم  املنطقة 
ــرة لألهالي هناك, واستيعاب  املباش
قرية أم النصر متهيداً لضم  املنطقة 
ــرة لألهالي هناك, واستيعاب  املباش

ــل األهالي  ــأن الوكي ــورة . وطم املذك
بقرب حل املشاكل التي يُعانون منها  
بإطالق يد البلدية خلدمتهم, مشيراً 
بقرب حل املشاكل التي يُعانون منها  
بإطالق يد البلدية خلدمتهم, مشيراً 
بقرب حل املشاكل التي يُعانون منها  

إلى أن القضية بدأت جدياً منذ شهر 
بإطالق يد البلدية خلدمتهم, مشيراً 
إلى أن القضية بدأت جدياً منذ شهر 
بإطالق يد البلدية خلدمتهم, مشيراً 

مايو املاضي .

 
نحو الشرق من مدينة جباليا إحدى 
ــت  ــمالية, قال ــاس الش ــاط التم نق
ــكان عزبة عبد  ــة عبيد من س صبح
ــها بكل ما  ربه:" املعاناة التي نعيش
ــدة هي ال تساوي  حتملها من ألم وش
ــي قلوبنا,  ــيئًا أمام حب الوطن ف ش
ــدة هي ال تساوي  حتملها من ألم وش
ــي قلوبنا,  ــيئًا أمام حب الوطن ف ش
ــدة هي ال تساوي  حتملها من ألم وش

ــرت بيوتنا,  ــا ودُم ــل أبناؤن ت فنحن قُ
ــي قلوبنا,  ــيئًا أمام حب الوطن ف ش
ــرت بيوتنا,  ــا ودُم ــل أبناؤن ت فنحن قُ
ــي قلوبنا,  ــيئًا أمام حب الوطن ف ش

ــامخني  ــا وبقينا ش ــب أحفادن وأصي
ــي قلوبنا  ــن جديد ف ــا احلياة م أعدن
ــادر احلي رغم علمنا  ــا, ولم نغ وبيوتن
ــث أن االحتالل  بخطورة الوضع , حي
ــل ويجرف  ــاء ويقت يقتحم متى يش
لكنه لم يخرجنا من ديارنا متى يشاء 
ــتها  ــر معاناة عاش ــروي عبيد آخ وت
العائلة والتي كانت في حرب الفرقان 
ــن االحتالل عدوانه علينا  " عندما ش
ــيكون بهذه  ــم أنه س ــن نعل لم نك
ــة , كنا في بيوتنا ومارسنا  الشراس
ــكل طبيعي ,  إال أنه وبعد  يومنا بش
ــاعات من القصف اجلوي للمراكز  س
ــركات  بتح ــعر  نش ــا  بدأن ــة  األمني
ــكل غير اعتيادي لكن  للدبابات بش

ذلك لم مينعنا من البقاء في املنازل.
ــوات  الق ــت  ــام دخل أي ــة  أربع ــد  بع
ــرب  ــن أق ــا م ــاً وكنَ ــرائيلية بري اإلس
ــوات  الق ــت  ــام دخل أي ــة  أربع ــد  بع
ــرب  ــن أق ــا م ــاً وكنَ ــرائيلية بري اإلس
ــوات  الق ــت  ــام دخل أي ــة  أربع ــد  بع

ــث دخلت الدبابات  األماكن لها , حي
مزرعة البقر التي منتلكها وكان زوجي 
لب منهما  ــه الثانية هناك , طُ وزوجت
مزرعة البقر التي منتلكها وكان زوجي 
لب منهما  ــه الثانية هناك , طُ وزوجت
مزرعة البقر التي منتلكها وكان زوجي 

مغادرة املكان , وعند خروجهما منه 
ــا وبقيا ينزفان  ــالق النار عليهم مت إط
حتى استُشهدا, في الوقت نفسه مت 
اعدام كل ما منلك من أبقار وحيوانات 
ــا جوياً  ــة, ثمّ متّ قصفه ــل املزرع داخ
اعدام كل ما منلك من أبقار وحيوانات 
ــا جوياً  ــة, ثمّ متّ قصفه ــل املزرع داخ
اعدام كل ما منلك من أبقار وحيوانات 

ــني, لم  ــراً بعد ع ــت أث ــى أصبح حت
ــا جوياً  ــة, ثمّ متّ قصفه ــل املزرع داخ
ــني, لم  ــراً بعد ع ــت أث ــى أصبح حت
ــا جوياً  ــة, ثمّ متّ قصفه ــل املزرع داخ

يكتفوا بذلك فقصفوا بيوتنا ونحن 
ــم تتمكن  ــا جميعاً ول ــا وأُصبن فيه
يكتفوا بذلك فقصفوا بيوتنا ونحن 
ــم تتمكن  ــا جميعاً ول ــا وأُصبن فيه
يكتفوا بذلك فقصفوا بيوتنا ونحن 

ــن الوصول إلينا  ــم الطبية م الطواق
ــة عند تدخل  ــاعات طويل إال بعد س
الصليب األحمر غادرنا املكان واجتهنا 
ــل املدينة  ــران داخ ــوت اجلي ــو  بي نح

وبقينا هناك إلى أن انتهت احلرب".
ــة  غطرس ــا  كبدتن ــد  لق  " ــت  وتابع
ــان وحدها  ــرب الفرق ــالل في ح االحت
ــتوى عائلتي,  ــون دوالر على مس ٢ملي
فلم تُبق لنا سوى أطالل نبكى عليها 
ــتوى عائلتي,  ــون دوالر على مس ٢ملي
فلم تُبق لنا سوى أطالل نبكى عليها 
ــتوى عائلتي,  ــون دوالر على مس ٢ملي

ــة األقارب واملعارف بدأنا  ومن ثم مبعاون
نُعيد احلياة ملزرعتنا ولبيوتنا حتدياً لهذا 
ــة األقارب واملعارف بدأنا  ومن ثم مبعاون
نُعيد احلياة ملزرعتنا ولبيوتنا حتدياً لهذا 
ــة األقارب واملعارف بدأنا  ومن ثم مبعاون

ــارت احلاجة صبحة إلى  العدوان". وأش
ــاس تزداد مع  ــاة أهل خط التم أن معان

بُعد مراكز الصحة والتعليم عنهم.
وختمت حديثها " ما دام احملتل بعيداً 

بُعد مراكز الصحة والتعليم عنهم.
وختمت حديثها " ما دام احملتل بعيداً 

بُعد مراكز الصحة والتعليم عنهم.

نحن بخير وسنكون بأفضل حال حني 
ال تُرعبنا تلك املسافات عند عودة كل 
ــت على  الجئ إلى بلده". حاالت ليس
سبيل احلصر , بل هي مئات العائالت 
ــم هذه املعاناة وتعيش  التي تتقاس
ــم, ورغم ذلك  ــل املوت الباس تفاصي
ــول " أرضنا  ــان حالهم يق يبقى  لس
ــت بعاقر , كل أرض ولها ميالد ..  ليس

كل فجر وله موعد ثائر. 
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ــك أن االعالم  ــو للش ــا ال يدع ــك أن االعالم مم ــو للش ــا ال يدع مم
ــا ومركزيًا في  ــب دورًا حيويً ــا ومركزيًا في يلع ــب دورًا حيويً يلع
ــام والوعي  ــراي الع ــكيل ال ــام والوعي تش ــراي الع ــكيل ال تش
ــن هذه املثابة اعتبر  ــن هذه املثابة اعتبر الوطني، وم الوطني، وم
ــلطةً رابعة، ولو تأملنا وضع  ــلطةً رابعة، ولو تأملنا وضع س س
ــن هذه املثابة اعتبر  الوطني، وم
ــلطةً رابعة، ولو تأملنا وضع  س
ــن هذه املثابة اعتبر  ــن هذه املثابة اعتبر الوطني، وم الوطني، وم
ــلطةً رابعة، ولو تأملنا وضع  س
ــن هذه املثابة اعتبر  الوطني، وم

القطاع االعالمي لوجدنا بعض القطاع االعالمي لوجدنا بعض 
وسائل االعالم حتولت إلى إعالم وسائل االعالم حتولت إلى إعالم 
القطاع االعالمي لوجدنا بعض 
وسائل االعالم حتولت إلى إعالم 
القطاع االعالمي لوجدنا بعض 

ايديولوجي حتى أصبح املواطن ايديولوجي حتى أصبح املواطن 
ــرة أي تيار  ــي بطريقه مباش ــرة أي تيار يع ــي بطريقه مباش يع
ايديولوجي حتى أصبح املواطن 
ــرة أي تيار  ــي بطريقه مباش يع
ايديولوجي حتى أصبح املواطن ايديولوجي حتى أصبح املواطن 
ــرة أي تيار  ــي بطريقه مباش يع
ايديولوجي حتى أصبح املواطن 

ــي او ايديولوجي تنتمي  ــي او ايديولوجي تنتمي سياس سياس
إليه كل وسيلة إعالمية.

ــذى نحتاج اليه  ــي الوقت ال ــذى نحتاج اليه فف ــي الوقت ال فف
ــس  لتكري ــلمني  ومس ــرب  ــس كع لتكري ــلمني  ومس ــرب  كع
ــمل والبحث عن  ــمل والبحث عن ثقافة لم الش ثقافة لم الش
ــاء جند  ــالف وااللتق ــاط االئت ــاء جند نق ــالف وااللتق ــاط االئت نق
ــام الفنت  ــزرع ألغ ــن ي ــض م ــام الفنت بع ــزرع ألغ ــن ي ــض م بع
والتحريض تنكيالً بذلك التوجه والتحريض تنكيالً بذلك التوجه 
ــام الفنت  ــزرع ألغ ــن ي ــض م بع
والتحريض تنكيالً بذلك التوجه 
ــام الفنت  ــزرع ألغ ــن ي ــض م ــام الفنت بع ــزرع ألغ ــن ي ــض م بع
والتحريض تنكيالً بذلك التوجه 
ــام الفنت  ــزرع ألغ ــن ي ــض م بع

ــي أو تناسيًا ألن فكرة  ــي أو تناسيًا ألن فكرة السياس السياس
ــاج للجميع,  ــود الوطن حتت ــاج للجميع, وج ــود الوطن حتت وج
ــي أو تناسيًا ألن فكرة  السياس
ــاج للجميع,  ــود الوطن حتت وج
ــي أو تناسيًا ألن فكرة  السياس

ــض القنوات  ــو تصفحنا بع ــض القنوات فل ــو تصفحنا بع فل
احمللية على سبيل املثال لوجدنا احمللية على سبيل املثال لوجدنا 
ــه للتيار  ــى تابع ــاه االقص ــه للتيار أن قن ــى تابع ــاه االقص أن قن
ــطني  فلس ــاة  وقن ــالمي  ــطني االس فلس ــاة  وقن ــالمي  االس
ــة فتح،  ــلطة ممثلة بحرك ــة فتح، للس ــلطة ممثلة بحرك للس
وقناة فلسطني اليوم متثل حركة وقناة فلسطني اليوم متثل حركة 
اجلهاد االسالمي, مبعنى آخر فإنَّ اجلهاد االسالمي, مبعنى آخر فإنَّ 
وقناة فلسطني اليوم متثل حركة 
اجلهاد االسالمي, مبعنى آخر فإنَّ 
وقناة فلسطني اليوم متثل حركة وقناة فلسطني اليوم متثل حركة 
اجلهاد االسالمي, مبعنى آخر فإنَّ 
وقناة فلسطني اليوم متثل حركة 

ــائل االعالم ال تكرس ثقافة  ــائل االعالم ال تكرس ثقافة وس وس
ــع، وأن الوطن  ــن للجمي ــع، وأن الوطن أن الوط ــن للجمي أن الوط

يحتاج إلى تعاضد االخوة.
ــات  ــح  أوراق امللف ــات إذا اردت تصف ــح  أوراق امللف إذا اردت تصف
أن  ــا  لوجدن ــرة  األخي ــة  أن املصري ــا  لوجدن ــرة  األخي ــة  املصري
ــبب  ــذى قام كان بس ــبب اللغط ال ــذى قام كان بس اللغط ال
ــويه صورة  ــويه صورة احلرب اإلعالمية وتش احلرب اإلعالمية وتش
ــل  ــدم نق ــرى وع ــارات األخ ــل التي ــدم نق ــرى وع ــارات األخ التي
ــى الرغم  ــة، عل ــة كامل ــى الرغم احلقيق ــة، عل ــة كامل احلقيق
ــي  ــى الت ــدة األول ــن أن القاع ــي م ــى الت ــدة األول ــن أن القاع م
ــون والكتاب  ــا الصحفي ــون والكتاب تلقنه ــا الصحفي تلقنه
ــك  ــي ضرورية احلياد والتمس ــك ه ــي ضرورية احلياد والتمس ه
ــن خالل التحلي  ــن خالل التحلي باملوضوعية م باملوضوعية م
ــة واالخالق العامة  ــة واالخالق العامة بأخالق املهن بأخالق املهن
ــن خالل التحلي  باملوضوعية م
ــة واالخالق العامة  بأخالق املهن
ــن خالل التحلي  ــن خالل التحلي باملوضوعية م باملوضوعية م
ــة واالخالق العامة  بأخالق املهن
ــن خالل التحلي  باملوضوعية م

في نقل املعلومة كجزء مكمل في نقل املعلومة كجزء مكمل 
للعمل الصحفي احلر.

ــوة التي  ــا إلى الفج ــير هن ــوة التي وأش ــا إلى الفج ــير هن وأش
للعمل الصحفي احلر.

ــوة التي  ــا إلى الفج ــير هن وأش
للعمل الصحفي احلر.

ــدد،  والتش ــاز  االنحي ــها  ــدد، كرس والتش ــاز  االنحي ــها  كرس
والسؤال الذى حيرني رغم وجود والسؤال الذى حيرني رغم وجود 
ــاءات اإلعالمية...  ــاءات اإلعالمية... كل تلك الكف كل تلك الكف
ــية   ــل كان للوصاية السياس ــية  ه ــل كان للوصاية السياس ه
والسياسة العامة لكل جماعة والسياسة العامة لكل جماعة 
كل هذا التأثير الذى أخل بشرف كل هذا التأثير الذى أخل بشرف 
ــل القطاع االعالمي  ــل القطاع االعالمي املهنة وكب املهنة وكب
ــز بدال من  ــر ثقافة التحي ــز بدال من لينش ــر ثقافة التحي لينش
ــاء للفصيل ال  ــدة واالنتم ــاء للفصيل ال الوح ــدة واالنتم الوح
. االنتماء لفكرة الوطن للجميعً

ــد  الصاع ــل  للجي ــوة  دع ــي  ــد ه الصاع ــل  للجي ــوة  دع ــي  ه
لتكريس هم القضية واالنتماء لتكريس هم القضية واالنتماء 
ــي  ــات الت ــض املغري ــا ورف ــي إليه ــات الت ــض املغري ــا ورف إليه
ــيع  لتوس ــتخدامنا  اس ــد  ــيع تري لتوس ــتخدامنا  اس ــد  تري
ــيخ فكرة  ــوة وترس ــك الفج ــيخ فكرة تل ــوة وترس ــك الفج تل
االنشقاق بني فصيل وآخر، وبني االنشقاق بني فصيل وآخر، وبني 

أخ وآخر وبني وطن وآخر...
ــز وزير  ــدق جوزيف جوبل ــز وزير وقد ص ــدق جوزيف جوبل وقد ص
ــال: "أعطني  ــال: "أعطني إعالم هتلر حني ق إعالم هتلر حني ق
ا بال ضمير أعطيك شعبًا  ا بال ضمير أعطيك شعبًا إعالمً إعالمً
ــال: "أعطني  إعالم هتلر حني ق
ا بال ضمير أعطيك شعبًا  إعالمً
ــال: "أعطني  ــال: "أعطني إعالم هتلر حني ق إعالم هتلر حني ق
ا بال ضمير أعطيك شعبًا  إعالمً
ــال: "أعطني  إعالم هتلر حني ق

بال وعي".

 " " "

ء هــادف أم تدهــور أخالقــي ؟ "اإلعــالم الســاخر" ارتقــا


ــاً فجذوره  ــس فناً حديث ــاخر لي إن الفن الس


ــاً فجذوره  ــس فناً حديث ــاخر لي إن الفن الس



تعود لزمن الفالسفة القدماء أمثال أرسطو 
ــرح والتمثيل، ثم انتقل  وأفالطون حيث املس
الى الرسم مثل الكاريكاتير واللوحات الفنية 
ــة إلى بعض الفنون  ــاخرة وغيرها، إضاف الس
ــا الفنانون كل يوم عبر  املبتكرة التي ينتجه
ــهد نوعاً  مواقع االنترنت، أما اليوم فإننا نش
ــا الفنانون كل يوم عبر  املبتكرة التي ينتجه
ــهد نوعاً  مواقع االنترنت، أما اليوم فإننا نش
ــا الفنانون كل يوم عبر  املبتكرة التي ينتجه

ــالم التلفزيوني،  ــور اإلع ــور بتط ــداً تط جدي
ــهد نوعاً  مواقع االنترنت، أما اليوم فإننا نش
ــالم التلفزيوني،  ــور اإلع ــور بتط ــداً تط جدي
ــهد نوعاً  مواقع االنترنت، أما اليوم فإننا نش

ــورات الربيع العربي  ــذي طل بجرأة خالل ث وال
ــبقاً, ولكن  ــده مس ــن تواج ــم م ــى الرغ عل
ــورات الربيع العربي  ــذي طل بجرأة خالل ث وال
ــبقاً, ولكن  ــده مس ــن تواج ــم م ــى الرغ عل
ــورات الربيع العربي  ــذي طل بجرأة خالل ث وال

ــةً خاصة ضاعفت  ــورات أضافت له نكه الث
ــبقاً, ولكن  ــده مس ــن تواج ــم م ــى الرغ عل
ــةً خاصة ضاعفت  ــورات أضافت له نكه الث
ــبقاً, ولكن  ــده مس ــن تواج ــم م ــى الرغ عل

ــدل فيه، ومن أبرزها ما قدمه مقدم  حجم اجل
ــعاً  ــاخر الذي أحدث جدالً واس ــج الس البرام
ــدل فيه، ومن أبرزها ما قدمه مقدم  حجم اجل
ــعاً  ــاخر الذي أحدث جدالً واس ــج الس البرام
ــدل فيه، ومن أبرزها ما قدمه مقدم  حجم اجل

ــه حالة خاصة "باسم يوسف"  وصنع لنفس
ــد  ــى الصعي ــج" ، وعل ــج "البرنام ــي برنام ف
ــج "وطن عَ وتر" لـ "عماد فراجني"  احمللي برنام
ــة  ــبقه في إحداث حالة من الدهش الذي س
ــطيني  ــة في مجتمعنا الفلس غير املتوقع
ــن البرامج  ــة إلى العديد م ــد، إضاف بالتحدي
ــي بغض النظر عن  ــة في الوطن العرب املماثل
توقيتها والتي قد تختلف أسماؤها وتتشابه 

مضامينها.


برامج النقد الساخر تلقى ازدهاراً في أمريكا 


برامج النقد الساخر تلقى ازدهاراً في أمريكا 



ــا قائمة على النقد  واتمعات الغربية ألنه
اجلريء حيث احلرية الكبيرة، وهذا ما لم يتوافر 
ــا رصد أكثر  ــة، وإن أردن ــي اتمعات العربي ف
ــخرية  ــدان العربية تعاطياً لبرامج الس البل
ــا رصد أكثر  ــة، وإن أردن ــي اتمعات العربي ف
ــخرية  ــدان العربية تعاطياً لبرامج الس البل
ــا رصد أكثر  ــة، وإن أردن ــي اتمعات العربي ف

فنجد لبنان حتتل موقعاً متقدماً، فالتلفزيون 
ــخرية  ــدان العربية تعاطياً لبرامج الس البل
فنجد لبنان حتتل موقعاً متقدماً، فالتلفزيون 
ــخرية  ــدان العربية تعاطياً لبرامج الس البل

اللبناني ال يخلو من برامج مخصصة للنقد 
ــاخر، حتى أن بعض البرامج مخصصة  الس
ــك بالتأكيد  ــا، ويعود ذل ــد أحزاب بعينه لنق
ــد ما أكثر من  ــقف احلريات املتوفر إلى ح لس
شقيقاتها العربية، ثم بدأت مع ثورات الربيع 
ــر في مصر وتونس وبلدان أخرى  العربي تنتش

في حني تندر في بلدان اخلليج العربي.

 " " "
ــاوالت  ــطينية مح ــاحتنا الفلس ــهد س تش
ــن الصخب  ــداث حالة م ــبابية عديدة إلح ش
ــا برنامج "وطن عً وتر" كان له  ولفت النظر ورمب
التجربة والسابقة األولى على مستوى الوطن 
ومن ثم ظهوره وبقوة على التلفاز الفلسطيني، 

ــارك  رَّة واملش ــول املمثل وارج هارون أبوعَ فيق
ــر": "إن دليل جناح  ــن عَ  وت ــدور ثانوي في "وط ب
برنامج وطن ع وتر وفعالية رسالته هو إحداثه 
حلالة اجلدل حتى لو كان هذا اجلدل سلبياً، فال 
برنامج وطن ع وتر وفعالية رسالته هو إحداثه 
حلالة اجلدل حتى لو كان هذا اجلدل سلبياً، فال 
برنامج وطن ع وتر وفعالية رسالته هو إحداثه 

يوجد عمل كامل يخلو من السلبيات .
ــذا النوع من البرامج على   وحول مدى تأثير ه
اتمع ومدى اإلقبال عليه إضافة إلى ردود فعل 
ــاخر  رَّة: "النقد الس ــيني، وصف أبو عَ السياس
ــد ينتج أعراضاً جانبية فعلى  هو مبثابة دواء ق
ــه توقعها، لكن هذا ال يعني أنه ليس  متعاطي
ــاخر، أما بخصوص  ــاً وهذا دور الفن الس عالج
ــه توقعها، لكن هذا ال يعني أنه ليس  متعاطي
ــاخر، أما بخصوص  ــاً وهذا دور الفن الس عالج
ــه توقعها، لكن هذا ال يعني أنه ليس  متعاطي

ــأرى أن برنامج "وطن عَ وتر" خير  إقبال الناس ف
مثال أنهم وصلوا كثرة مشاهديه خالل شهر 

رمضان لـ ٦ ماليني مشاهد".
ــل: "تلعب  ــيني فأكم ــبة للسياس  أما بالنس

ــط وتأثير على قراراتهم  هذه البرامج أداة ضغ
ولو بشكل مبطن لتحرك في ضمائرهم حالة 
ــو حاولوا إخفاءها"، وحني  من التأنيب حتى ول
ــخرية منافية لتعاليم  ــألته أال ترى أن الس س
ــاقاً مع قوله تعالى: ( يا  إسالمنا احلنيف اتس
ــخرية منافية لتعاليم  ــألته أال ترى أن الس س
ــاقاً مع قوله تعالى: ( يا  إسالمنا احلنيف اتس
ــخرية منافية لتعاليم  ــألته أال ترى أن الس س

ــخر قومٌ من قوم عسى  أيها الذين آمنوا ال يس

ــي: " نحن ال  ــم...) أجابن ــوا خيراً منه أن يكون
نسخر من قوم آخرين نحن نسخر من أنفسنا 
ــالم  فهؤالء القوم هم نحن ثم ألم يعتبر اإلس
ــلمني كاجلسد الواحد ونحن هنا اللسان  املس
ــد الواحد ليعطي  ــم اجلس الذي يتحدث باس

اإلشارة إلى العقول لتفكر وتعمل فتغير".


ــدرب محمد أبو  ــي وامل ــرب الصحف ــدوره أع وب
ــاخر بكل أنواعه،  ــرخ عن دعمه للفن الس ش
ــتطيع  ــراً إياه مرآة للمجتمع الذي ال يس معتب
ــاخر بكل أنواعه،  ــرخ عن دعمه للفن الس ش
ــتطيع  ــراً إياه مرآة للمجتمع الذي ال يس معتب
ــاخر بكل أنواعه،  ــرخ عن دعمه للفن الس ش

ــه بحرية فيجد في النكتة  التعبير عن نفس
ــيلة للتعبير عن مشاكله،  أو الكاريكاتير وس
ــت لدرجة  ــال التي وصل ــض األعم ــاً بع رافض
ــكل واملظهر  ــام بنقد الش ــفاف واالهتم اإلس

ــن نقد املواقف احلقيقة، كما وأفصح  بعيداً ع
عن متابعته لبرنامج باسم يوسف باستمرار 
ــة األخرى  ــال العربي ــى بعض األعم ــة إل إضاف
ــرخ أن النقد الساخر  واحمللية، كما ويرى أبو ش
ليس مجرد "تهريج" بل هو فن قادر على إظهار 
تناقضات املواقف وكشفها ومن ثم يهزأ منها 
ــألته عن رأيه  ــى نقدها، وحني س ــارة إل في إش
ــطينية قال: " إن  ــتوى األعمال الفلس في مس
ــطينياً ما يزال ضعيفاً فنياً إلى  ما يقدم فلس
ــطينية قال: " إن  ــتوى األعمال الفلس في مس
ــطينياً ما يزال ضعيفاً فنياً إلى  ما يقدم فلس
ــطينية قال: " إن  ــتوى األعمال الفلس في مس

ــا , وذلك لعدم غني تلك التجربة إضافة  حد م
ــم احملاوالت  ــات املنخفض رغ ــقف احلري إلى س
ــباب  ــتمرة التي نراها من قبل بعض الش املس

من خالل ما يقدم عبر موقع اليوتيوب".


ــاً): "على الصعيد  ــاب هـ .ع (٢١عام يقول الش


ــاً): "على الصعيد  ــاب هـ .ع (٢١عام يقول الش



ــاهدة البرامج الساخرة  الشخصي أحب مش
مع اختالفي مع بعضها في تعدى حدود اآلداب 
العامة وأعترف بتأثير هذه البرامج علي وعلى 
ــع، وأدعو لتطويرها كوجه إعالمي جديد  اتم

بعيداً عن السوقية واالبتذال".
ــع، وأدعو لتطويرها كوجه إعالمي جديد  اتم

بعيداً عن السوقية واالبتذال".
ــع، وأدعو لتطويرها كوجه إعالمي جديد  اتم

ــابة أ. س (٢٢عاماً): "أنا ضد برامج   وعبرت الش
السخرية متاماً أيا كان نوعها من منطلق قوله 
ــابة أ. س (٢٢عاماً): "أنا ضد برامج   وعبرت الش
السخرية متاماً أيا كان نوعها من منطلق قوله 
ــابة أ. س (٢٢عاماً): "أنا ضد برامج   وعبرت الش

تعالى:( وال يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا 
ــي املقابل أنا مع البرامج  خيراً منهم )، لكن ف
تعالى:( وال يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا 
ــي املقابل أنا مع البرامج  خيراً منهم )، لكن ف
تعالى:( وال يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا 

ــخص االف  التي تناقش وتأتي باحلجج للش
ــابة س. د (٢٤عاماً)  وليس السخرية"، أما الش
ــخص االف  التي تناقش وتأتي باحلجج للش
ــابة س. د (٢٤عاماً)  وليس السخرية"، أما الش
ــخص االف  التي تناقش وتأتي باحلجج للش

ــخرية ال تستهوينى وال  فأضافت: "برامج الس
ــة وال تؤثر عليٌ بأي  ــا وال أتابعها إال صدف أحبه

شكل من األشكال".
عندما نتكلم عن اإلعالم الساخر فإننا نتكلم 
ــي يحتل صدارة اإلعالم  عن أخطر كائن خطاب
ــالة  ــن إذا لم يحمل رس ــذا الكائ ــد، وه اجلدي
وهدفاً في مضمون طرحه وأبقيناه على حريته 
ــالة  ــن إذا لم يحمل رس ــذا الكائ ــد، وه اجلدي
وهدفاً في مضمون طرحه وأبقيناه على حريته 
ــالة  ــن إذا لم يحمل رس ــذا الكائ ــد، وه اجلدي

ــه دون معايير  ــرعها لنفس وقوانينه التي يش
مهنية وأخالقية، فإنه يتحول إلى كائن شرس 
ــيتحول من  ال يفرق بني عدوه وصديقه، بل وس

دور "احلارس" إلى "املهرج املفترس".
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ــئولة  ــني االفرجني مس ــت نرم وقال
ــرأي  ــة ال ــي إذاع ــج ف ــداد البرام إع
الفلسطينية لصوت اجلامعة: "إن 
برنامج "حكومة أون الين" الذي يُبث 
ــة  عبر أثير الرأي يفتح اال ملناقش
ــدة  ــالل م ــا خ ــن القضاي ــر  م كثي
ــاعة  البرنامج املمتدة على مدار س
ــا ال تكفي للحديث  ونصف, إال أنه

باستفاضة عن 
ــل  ــى ثق ــيرة إل ــة ", مش كل قضي
ــقة في  ــة املش ــئولية وعظم املس
ــع كل قضية مطروحة  التواصل م
وصاحب الشأن ثم املسئول اتص 

.



ــةً من  ــي أن مجموع ــت االفرجن وبين
املواطنون  ــا  التي يطرحه القضايا 
ــراك ألنها تؤخذ  ــل واحل جتد التفاع
ــل احلكومة  ــار من قب ــني االعتب بع
ــؤالي لها عن  ــئولني , وفي س واملس

أهم القضايا املطروحة . 
البطالة  ــة  :"قضي ــي  االفرجن قالت 
ــاه والكهرباء هي  ــغيل, واملي والتش
ــعب  ــا التي تهم الش ــرز القضاي أب
الفلسطيني وجمهور املستمعني, 
ــن القضايا  ــى أن ثالثاً م ــة إل منوه
الفلسطيني وجمهور املستمعني, 
ــن القضايا  ــى أن ثالثاً م ــة إل منوه
الفلسطيني وجمهور املستمعني, 

ــاحة  الس ــى  عل ــتجدت  اس ــد  ق
الفلسطينية بسبب أحداث مصر 
ــعيرة, ووضع  ــالء التس ــرة "غ األخي
ــح احملروقات  من البنزين  املعبر, وش
والسوالر ومعاناة السائقني الناجتة 

عنها".
وأشارت اإلفرجني إلى أن هذه البرامج 
ما هي إال إليصال صوت املواطن إلى 
املسئول في محاولة ملس مشاكل 
ــة  بطريق كان  ــواءً  س ــني  املواطن
مباشرة أم غير مباشرة حلل األزمات 
ــا يفرضه الواقع  ــب املقدرة وم حس

حسب تعبيرها..
ــى ضرورة  ــني إل ــت املواطن ــا دع كم
التقدم لتسجيل الشكوى اخلاصة 
ــص داخل  ــد ات ــكل مواطن عن ب
ــن قبل اتصني ,  اإلذاعة لتُدرس م
ــجيلها وتوزيعها على  ومن ثـمَّ تس
املسئولني حسب التخصص املناط 
ــدٍ منهم , في محاولة من  بكل واح
ــداول طرق  ــة طرح النقاش وت اإلذاع

الوصول ملا يحتاجه املواطن املعني.


ــي مدير  ــالمة العوض ــدوره قال س ب
ــة البراق  ــي إذاع ــج ف ــداد البرام إع
ــت  ــواءً  أو كان ــج س ــذه البرام أن ه
ــى  وعل ــة  اإلذاعي أم  ــة  التلفزيوني
ــت  مازال ــا  أنه إال  ــا  أهميته ــدر  ق
ــة وتكرار  ــباك النمطي ــد بش تتقي
الشخصيات املتحدثة والوقوع في 
ــي احلمل على  ــلبية االنتقاد ورم س
ــا :" إن  ــرف اآلخر, مضيف ــر الط ظه
ــتئصال جذر  اخلطوات الالزمة الس
كل مشكلة هي بالرجوع إال أصلها 
والتكاتف للعمل على إيجاد احللول 

الالزمة ".
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ــم الشهداء على  يتم إزالتها ، أما رس
ــو حرام ألن  ــواح جداريه وغيرها فه أل
ــم يتفنن في إظهار الصورة  الذي يرس
ــن يراها  ــة وكل م ــة للحقيق مطابق

ــق إال أن تنطق  يقول لم يتب
ــم الكبائر  ــن أعظ ــذا م وه

واملنكرات.


ــبب انتشار الرسم  وعن س
للصور في الشوارع وامليادين 
إن  ــب  الرق ــور  الدكت ــال  ق
املشكلة التي تعاني منها 
ــي التقليد  ــا ه مجتمعاتن
ــرب ، مبينا أن  ــى للغ األعم
ــم ثقافة  ــرب ليس له الغ
ــي مبوضوع  ــة وال يبال ديني
ــالف  بخ ــرام  واحل ــالل  احل
ــم  ــم لديه ــلمني فه املس
شخصيتهم املتميزة التي 
ــوا عليها  يجب أن يحافظ

وفق هويتهم اإلسالمية والثقافية وأال 
يقلدوا الغرب في كل ما يفعلون .


ــدد الرقب على  ــياق ش ــي ذات الس وف
ضرورة تنزيه املساجد عن وضع الصور 
ــخصية  فيها مهما تكن الصورة لش
ــان ذي أهمية ، فإنه  ــة أو إلنس عظيم

ــاجد  ــا في املس ــي أن نضعه ال ينبغ
ــى ال تكون فتنة للناس ، بل يجب  حت
ــتبدال الصور باملواعظ والالفتات  اس
ــد  ــي من املمكن أن ترش ــة الت اإلمياني

الناس وتكون سببا لهدايتهم .


وفي ختام حديثه دعا الرقب احلكومة 
ــذه األمور  ــل ه ــل مع مث ــى التعام إل
ــنة ، وذلك  ــة واملوعظة احلس باحلكم
من خالل القيام بحمالت توعوية عن 

طريق وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي واملساجد من أجل إيضاح 
مدى خطورة هذا األمر ، وأضاف الرقب 
ــاظ أن يكونوا  ــى اخلطباء والوع أن عل

ــنة في هذا األمر وأن يركزوا  قدوة حس
على الفضائل ويشكرونها ، وأن يركزوا 
ــم  على املنكرات وينكرونها مثل رس
الصور والتماثيل وغيرها من املنكرات 
ــئة بني الناس  ، مما يسهل على  الناش
ــك إزالة هذه املظاهر  احلكومة بعد ذل
ــة على  ــم احلج ــد أن تقي ــور بع والص

الناس .

ــع الدكتور  ــوار م ــك كان هذا احل  لذل
ــح لنا مدى  ــذي أوض ــح الرقب ال صال
ــالل  ــن خ ــك م ــر و ذل ــة التصوي حرم
األحاديث النبوية التي تلعن املصورين 
ــي (صلى اهللا عليه و  ومنها  قول النب
األحاديث النبوية التي تلعن املصورين 
ــي (صلى اهللا عليه و  ومنها  قول النب
األحاديث النبوية التي تلعن املصورين 

سلم)" أشد الناس عذابا يوم القيامة 
املصورين " مستخلصا من هذا النص 
أحكاما منها حرمة صناعة التماثيل 
ــه  ــع علي ــا  أجم ــذا م ــام وه واألصن
ــة تصوير كل  ــاء ، وكذلك حرم العلم
ــانا أم حيوانا  ــواء أكان إنس ذي روح س
ام طائرا ألن التصوير يضاهي خلق اهللا 
ــانا أم حيوانا  ــواء أكان إنس ذي روح س
ام طائرا ألن التصوير يضاهي خلق اهللا 
ــانا أم حيوانا  ــواء أكان إنس ذي روح س

ــبحانه وتعالى ، وال يجوز لإلنسان  س
ــه لقول النبي  ــاة اهللا في خلق مضاه
ــبحانه وتعالى ، وال يجوز لإلنسان  س
ــه لقول النبي  ــاة اهللا في خلق مضاه
ــبحانه وتعالى ، وال يجوز لإلنسان  س

ــلم " أشد الناس  صلى اهللا عليه وس
ــه لقول النبي  ــاة اهللا في خلق مضاه
ــلم " أشد الناس  صلى اهللا عليه وس
ــه لقول النبي  ــاة اهللا في خلق مضاه

ــن يضاهون  ــوم القيامة الذي ــا ي عذاب
ــاة الصور من  ــا ملضاه ــق اهللا " مل بخل
ــن يضاهون  ــوم القيامة الذي ــا ي عذاب
ــاة الصور من  ــا ملضاه ــق اهللا " مل بخل
ــن يضاهون  ــوم القيامة الذي ــا ي عذاب

مدعاة للعبادة دون اهللا عز وجل . 


ــر  ــب إن التصوي ــور الرق ــال الدكت وق
ــن التصوير  ــي يختلف ع الفوتوغراف
ــوم  ــوم باليد ، فالتصوير املرس املرس
محرم مطلقا ، أما الفوتوغرافي  فهو 
ــم العلماء  ــراري يرى معظ ــر اضط أم
ــه في الهويات وجوازات  جوازه ألهميت
ــر  التصوي أن  إال   ، ــا  وغيره ــفر  الس
ــروط منها  ــاح بش ــي مب الفوتوغراف
ــر إليها ،  ــور يحرم النظ ــون لص أال يك
ــور ألن ذلك  ــدم تعليق الص وكذلك ع
ــم إال إذا كانت من  ــى التعظي يؤدي إل
اجل االيضاح واإلعالم كصور الشهداء 
ــرة معينة ثم  ــق لفت ــريطة أن تعل ش

العشـر األوائل من ذي الحـجة تفوق أيام العام فضـًال وأجـرًا

ــا األجر و  ــف فيه ــام يضاع فهي أي
ــال الدكتور ماهر  الثواب وفي ذلك ق
ــة  ــي اجلامع ــر ف ــي احملاض السوس
ــالمية " إن األيام العشر األوائل  االس
ــا  ــام خصه ــي أي ــة ه ــن ذي احلج م
ــريع بنوع من األهمية يتوقف  التش
ــه  ــع نفس ــان ليراج ــا اإلنس عنده
ــا مضى من  ــاول فيها تقييم م ويح
ــام عبارة عن  ــه فكانت هذه األي أيام
فرصة يستدرك فيها املسلم ما فاته 
وما بدر منه من تقصير أو من كسل 
ــي أداء العبادات و تواصله  وخمول  ف
ــهِ حقها في  ــع اهللا و إعطاء نفس م
ــي أداء العبادات و تواصله  وخمول  ف
ــهِ حقها في  ــع اهللا و إعطاء نفس م
ــي أداء العبادات و تواصله  وخمول  ف

ــبحانه و تعالى ,  التقرب من اهللا س
ــهِ حقها في  ــع اهللا و إعطاء نفس م
ــبحانه و تعالى ,  التقرب من اهللا س
ــهِ حقها في  ــع اهللا و إعطاء نفس م

ــن ذي احلجة هي  ــر األوائل م فالعش
ــف فيها الثواب  ــام مباركة يضاع أي
وهي نفحة من نفحات اهللا سبحانه 
ــف فيها الثواب  ــام مباركة يضاع أي
وهي نفحة من نفحات اهللا سبحانه 
ــف فيها الثواب  ــام مباركة يضاع أي

وتعالى يعرض لها املؤمنؤن"


ــذه األيام املباركات امتازت  وبني أن ه
ــنة مبيزات  ــن أيام الس ــن غيرها م ع
ــل الصالح  ــال " إن مطلق العم فق
ــبحانه و  ــا هو أحب إلى اهللا س فيه
ــل الصالح  ــال " إن مطلق العم فق
ــبحانه و  ــا هو أحب إلى اهللا س فيه
ــل الصالح  ــال " إن مطلق العم فق

ــن األيام وورد ذلك  تعالى منغيرها م
ــى اهللا عليه  ــي حديث النبي (صل ف
ــن األيام وورد ذلك  تعالى منغيرها م
ــى اهللا عليه  ــي حديث النبي (صل ف
ــن األيام وورد ذلك  تعالى منغيرها م

ــلم) (ما من أيام العمل الصالح  وس






.

جاء االسالم لنقل العباد من الظلمات 
إلى النور و جلمع البشر حتت راية واحدة 
و لنقل اتمع من مجتمع مشتت إلى 
مجتمع موحد متماسك فكان التكافل 
ــد املقاصد  ــي أح ــد االجتماع والتعاض
ــادات و الطاعات التي  ــاة من العب املبتغ
ــالم  ــام اإلس ــرعها اهللا , وكان اهتم ش
ــادات و الطاعات التي  ــاة من العب املبتغ
ــالم  ــام اإلس ــرعها اهللا , وكان اهتم ش
ــادات و الطاعات التي  ــاة من العب املبتغ

ــالم للدور  ــع ينبع  من فهم االس باتم
ــاة االفراد  ــع في حي ــذي يلعبه اتم ال
ــالح الداخل ميهد  ــا فإص ــره عليه وتاثي
ــت النواة  ــإن صلح ــارج , ف ــالح اخل الص
صلحت اخللية وإن فسدت النواة اندثرت 

اخللية .
إن منبع التكافل ليس من اجل احلاجة 
ــة  إمنا ينبع من مبدأ مقر في  االجتماعي
ــة املتبادلة  ــدأ الوالي ــريعة وهو مب الش
ــز وجل  ــول رب العزة ع ــع يق ــي اتم ف
اءُ  وْلِيَ

ــمْ أَ هُ ضُ ــاتُ بَعْ نَ ُؤْمِ ــونَ وَاملْ نُ ُؤْمِ (وَاملْ
ــز وجل  ــول رب العزة ع ــع يق ــي اتم ف
اءُ  وْلِيَ

ــمْ أَ هُ ضُ ــاتُ بَعْ نَ ُؤْمِ ــونَ وَاملْ نُ ُؤْمِ (وَاملْ
ــز وجل  ــول رب العزة ع ــع يق ــي اتم ف

ــولنا الكرمي  ــبه رس ) , كذلك ش ــضٍ بَعْ
ــلم) (مثل املؤمنني  (صلى اهللا عليه وس
ــولنا الكرمي  ــبه رس ) , كذلك ش ــضٍ بَعْ
ــلم) (مثل املؤمنني  (صلى اهللا عليه وس
ــولنا الكرمي  ــبه رس ) , كذلك ش ــضٍ بَعْ

في توادهم وتراحمهم كاجلسد الواحد 
ــائر  ا  تداع له س ــتكى منه عضوً إذا اش
ــبه  ــهر واحلمى ) فقد ش ــد بالس اجلس
ــد الواحد الذي  النبي املسلمني باجلس
ــل دون غيره من االعضاء فكذلك  ال يعم
اتمع املسلم هو مجتمع متكامل ال 
ــل دون الكل فاجلزء ال يعمل لوحده  يعم

.
ــي التزام  ــالم ، يعن ــي اإلس ــل ف التكاف
ــاه أفراده  ــع جت ــراد اتم ــن أف ــادر م الق
ــى كل العبادات  ــن , فلو نظرنا إل اآلخري
ــنجد  ــرعها اهللا س ــات التي ش والطاع
ــى كل العبادات  ــن , فلو نظرنا إل اآلخري
ــنجد  ــرعها اهللا س ــات التي ش والطاع
ــى كل العبادات  ــن , فلو نظرنا إل اآلخري

ــا فالزكاة في  ــل أحد نتائجه أن التكاف
ــور التكافل  ــي أول ص ــة األولى ه املرتب
االجتماعي , وكذلك هي الصدقة وحتى 
في األعياد ففيها يظهر التكافل جلياً 
االجتماعي , وكذلك هي الصدقة وحتى 
في األعياد ففيها يظهر التكافل جلياً 
االجتماعي , وكذلك هي الصدقة وحتى 

ــالة ايضا  فيها  ــني أفراد اتمع ,والص ب
ــب بعضهم البعض  يقف الناس بجان
ويتعرفون على بعضهم وتنشاأ بينهم 
املودة والوئام ,وكذلك موسم احلج الذي 
ــام حيث إن  ــذه األي ــن بصدده في ه نح
ــم للتعاون والتآزر والتكافل  احلج موس
ــادات من  ــه مختلف العب ــع في ،و جتتم
ــارات وغيرها ,  ــام وزكاة وكف صالة وصي
ــون ويتكافلون  ــون يتعارف ــه  املؤمن وفي
حيثما كانت أماكنهم ومهما تباعدت 
ــم، فهو ليس توجيهاً للتكافل  أقطاره
حيثما كانت أماكنهم ومهما تباعدت 
ــم، فهو ليس توجيهاً للتكافل  أقطاره
حيثما كانت أماكنهم ومهما تباعدت 

ــل البلد الواحد فقط !  االجتماعي داخ
ولكنه توجيه لهذا التكافل في عموم 
ــل اهللا الهدي  ــالمية و جع ــالد اإلس الب
ولكنه توجيه لهذا التكافل في عموم 
ــل اهللا الهدي  ــالمية و جع ــالد اإلس الب
ولكنه توجيه لهذا التكافل في عموم 

ــا احلجيج طعاما للفقراء  التي يذبحه
ــارات التي  ــك الكف ــاكني ,وكذل و املس
ــور قد ارتكبه   يدفعها احلاج عن محظ
ــع للمحتاجني من  ــج فهي تدف في احل
أبناء املسلمني,هذا مبا يتعلق باحلجيج 
ــلمون  ــاع العالم فاملس ــي أصق ــا ف أم
ــد األضحى املبارك والذي  يحتفلون بعي
ــوزع حلومها  ــي وت ــح االضاح ــه تذب في
على األهل و اجليران واألحباب الفقراء و 
احملتاجني من أبناء املسلمني ,وال يقتصر 
ــب املادية بل ميتد  ــل على اجلوان التكاف
ــاون على  ــة في التع ــب املعنوي للجوان
ــر , ففي مثل  ــاد عن  الش ــر واالبتع اخلي
ــا اإلكثار من  ــب علين ــذه األيام يتوج ه
الصدقات وايضا اصالح ذات البني ونشر 
التسامح بيننا لكي يصبح مجتمعنا 
ــد الواحد  ــال متعاضددا كاجلس متكاف

يشد بعضه بعضاً.

@ÜyaÏ€a@Üé¶a@Úflc

ــى اهللا تعالى من هذه  فيهن أحب إل
ــأل الصحابة وال اجلهاد  األيام , فس
ــال وال اجلهاد اال  ــبيل اهللا فق في س
ــأل الصحابة وال اجلهاد  األيام , فس
ــال وال اجلهاد اال  ــبيل اهللا فق في س
ــأل الصحابة وال اجلهاد  األيام , فس

ــه وماله ولم يعد  ــل خرج بنفس رج
ــك فإن  ــئ ) وعلى ذل ــك بش ــن ذل م
ــن ذي احلجة لم  ــل م ــر األوائ العش
ــددة ولم تكن  ــص بعبادة مح تخص
متميزة بنمط واحد أو بصورة واحدة 
ــبحانه  من صور التقرب إلى اهللا س
ــلم و فيه  ــعة للمس ــذا فيه س وه
ــير ألمر العبادة وأن كل مسلم  تيس
ــتطيع التقرب  ــام يس ــذه األي في ه
ــبحانه وتعالى مبا شاء أو  إلى اهللا س
ــتطيع التقرب  ــام يس ــذه األي في ه
ــبحانه وتعالى مبا شاء أو  إلى اهللا س
ــتطيع التقرب  ــام يس ــذه األي في ه

ــتطيع من األعمال الصاحلة  مبا يس
فتحدث عن مطلق العمل الصالح 
ولم يتحدث عن عمل محدد فاملعنى 
ــلمني  ــوح لكل املس ــال مفت إن ا

ليتقربوا إلى اهللا بكل األعمال .
ــلمني  ــوح لكل املس ــال مفت إن ا

ليتقربوا إلى اهللا بكل األعمال .
ــلمني  ــوح لكل املس ــال مفت إن ا


ــام أفضليتها من أن  ــت هذه األي ونال
فيها تؤدى فريضة احلج  حيث أضاف 
" إن في هذه األيام تقع فيها فريضة 
ــرام والتلبية ويوم  احلج  ففيها اإلح
عرفة  فهو أفضل يوم طلعت عليه 
ــمس حيث قال تعالى (واذكروا  الش
ــي أيام  ــام معلومات) فه ــي أي اهللا ف

ــات غنية عن التعريف فهذه  معلوم
ــهرة تكسبها فضال عن غيرها  الش

من األيام ".


ــى اهللا عليه  ــي (صل ــن حال النب وع

ــال  ق ــا  فيه ــه  وصحابت ــلم)  وس
السوسي  " كان الرسول (صلى اهللا 
ــوم عرفة إن  ــلم) يصوم ي ــه وس علي
ــه كان يصوم  ــن حاجاً وورد أن لم يك
ــوم عرفة إن  ــلم) يصوم ي ــه وس علي
ــه كان يصوم  ــن حاجاً وورد أن لم يك
ــوم عرفة إن  ــلم) يصوم ي ــه وس علي

ــرة كلها إضافة إلى أنه  األيام العش
ــي هذه األيام و كذلك  كان يتصدق ف
ــي في  ــون النب ــة يتبع كان الصحاب
ــن بني هذه  ــة , و م ــال الصاحل األعم
األعمال الصاحلة التكبير و التهليل 

الذي كان يبدأ من صبيحة يوم عرفة 
ــمس آخر أيام  وينتهي عند غروب ش
العيد , فالتكبير والتهليل هو شعار 
لهذه األيام وهو شعار املسلمني غير 
ــج في تلك  ــعار احلجي احلجيج فش
ــي أن هناك  ــام التلبية وهذا يعن األي

مشاركة وجدانية بني املسلمني في 
ــام املباركة فمن كان منهم  هذه األي
في الشعائر املقدسة يؤدي فريضة 
ــز وجل ومن  ــي اهللا ع ــج فهو يلب احل
في الشعائر املقدسة يؤدي فريضة 
ــز وجل ومن  ــي اهللا ع ــج فهو يلب احل
في الشعائر املقدسة يؤدي فريضة 

ــاعر فهو  ــن هذه املش ــداً ع كان بعي
ــز وجل ومن  ــي اهللا ع ــج فهو يلب احل
ــاعر فهو  ــن هذه املش ــداً ع كان بعي
ــز وجل ومن  ــي اهللا ع ــج فهو يلب احل

يكبر اهللا" .
حيث إن السؤال عن صيام هذه األيام 
وفضل صيام يوم عرفة هي من أكثر 
ــألها الناس في  ــئلة التى يس األس

ــؤال عن  مثل هذه األيام وكذلك الس
األضاحي وشروطها .




ــة  األضحي ــن  وع
ــدد  ش ــروطها  وش
السوسي على أن من 
أراد أن يُضحي فعليه 
ــروط  بش ــزم  يلت أن 
ــي  الت ــة  االضحي
ــرع  وال  ــا الش حدده
يجب ان تكون قائمة 
أو هوى   ــزاج  ــى م عل
ــزام مبا  ــل اإللت فاألص
حدده الشرع مثل أن 
ــون هناك عيب  ال يك
ينقص من حلمها وأن 
تكون هذه األضحية 
ــرط  ش فيها  ــر  يتوف
حدده  ــذي  ال ــن  الس
ــوز  يج وال  ــرع  الش
ــروط  ــاوز هذه الش جت
فهي شروط تعبدية 
ــروطاً  ش ــت  وليس
فهي شروط تعبدية 
ــروطاً  ش ــت  وليس
فهي شروط تعبدية 

اجتهادية .
ــح األضحية  ــى أنه يجب ذب ــه إل ونب
ــا فاملعلوم أن  ــدد له ــي الوقت احمل ف
ــد اإلنتهاء من  ــح بع ــة تذب األضحي
ــال يجوز  ــد وعلى ذلك ف ــالة العي ص
ــل اإلنتهاء من صالة العيد  الذبح قب
ــالة فهي ذبح  ــت قبل الص و إن ذبح
ــون  ــا يك ــدق بلحمه ــادي و التص ع
ــت صدقة  ــة وليس ــة طبيعي صدق

أضحية مباركة . 
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قال الشنطي: "إن اإلغالق لم يؤثر 
على شارع صالح الدين، والعمل 
به يسير بصورة طبيعية، مرجعاً 
على شارع صالح الدين، والعمل 
به يسير بصورة طبيعية، مرجعاً 
على شارع صالح الدين، والعمل 

ذلك إلى طبيعة األعمال احلالية 
في احلفر والتسوية".

وأضاف "اإلغالق أثر على مشاريع 
ــانية؛  ــا أعمال خرس ــرى فيه أخ
بسبب انقطاع احلديد واألسمنت 
واحلصمة"، مؤكداً أن قطاع غزة 
بسبب انقطاع احلديد واألسمنت 
واحلصمة"، مؤكداً أن قطاع غزة 
بسبب انقطاع احلديد واألسمنت 

يعمل مبا كان مخزوناً سابقاً.
واحلصمة"، مؤكداً أن قطاع غزة 

يعمل مبا كان مخزوناً سابقاً.
واحلصمة"، مؤكداً أن قطاع غزة 

وتدخل مواد البناء لشارع صالح 
ــاءً على برتوكول املنحة  الدين بن
ــق معبر رفح  ــة عن طري القطري
ــاعات الدوام، وفي  البري أثناء س
ــر  ــرعت مص ــرة ش ــة األخي اآلون
ــح ماخال أيام  في إغالق معبر رف
ــة الدواعي  ــداً بحج محدودة ج
ــح ماخال أيام  في إغالق معبر رف
ــة الدواعي  ــداً بحج محدودة ج
ــح ماخال أيام  في إغالق معبر رف

األمنية، مما أدى إلى عدم إدخال أي 
مواد أو معدات. 


ــنطي أن نسبة اإلجناز  وبنيَ الش

في شارع صالح الدين تصل إلى 
٢٠٪ في املرحلتني األولى والثالثة، 
ــدأ العمل في  ــى أنه ب ــاً إل منوه
٢٠٪ في املرحلتني األولى والثالثة، 
ــدأ العمل في  ــى أنه ب ــاً إل منوه
٢٠٪ في املرحلتني األولى والثالثة، 

ــع املقاول  ــني كونهما م املرحلت
ــدوث العوائق  ــه ، وجتنباً حل نفس
ــع املقاول  ــني كونهما م املرحلت
ــدوث العوائق  ــه ، وجتنباً حل نفس
ــع املقاول  ــني كونهما م املرحلت

في الشارع.
ــالح  ــل ص ــادة تأهي ــر أن إع يذك

ــع مراحل،  ــون من أرب الدين تتك
ــن مفترق  ــدأ املرحلة األولى م تب
ــر رفح،  ــهيال حتى معب ــي س بن
ــة الثانية من  ــا تبدأ املرحل بينم
مفترق بني سهيال حتى مفترق 
ــة الثالثة من  ــن، واملرحل املطاح
ــى مدخل  املطاحن حت ــرق  مفت
ــا املرحلة  ــمالي. أم املغازي الش
الرابعة فتمتد من مدخل املغازي 

الشمالي حتى وادي غزة.
ــنطي إلى أن القيمة  وأشار الش
ــارع صالح  ــدرة لش ــة املقَ املالي
ــنطي إلى أن القيمة  وأشار الش
ــارع صالح  ــدرة لش ــة املقَ املالي
ــنطي إلى أن القيمة  وأشار الش

الدين تبلغ ٦٠ مليون دوالر قابلة 
ــاريع  ــاب مش للزيادة على حس
املنحة القطرية األخرى، موضحاً 
ــاريع  ــاب مش للزيادة على حس
املنحة القطرية األخرى، موضحاً 
ــاريع  ــاب مش للزيادة على حس

ــبة  أن "املبلغ يعتبر قليالً بالنس
ــن  ــالح الدي ــارع ص ــة ش ألهمي

وحاجته".
ــة القطرية  ــة املنح ــغ قيم وتبل
ــزة ٤٠٨  ــار قطاع غ ــادة إعم إلع

مليون دوالر.


ــي  ــرى الت ــات األخ ــن املعيق وع
تواجه تنفيذ شارع صالح الدين 
ــنطي "نواجه مشكلة  قال الش
التعديات على الشارع من أراضٍ 
ــود تفاهمات  "، مبيناً وج ــانٍ ومب
التعديات على الشارع من أراضٍ 
ــود تفاهمات  "، مبيناً وج ــانٍ ومب
التعديات على الشارع من أراضٍ 

ــني في  ــع املواطن ــات م ومفاوض

سبيل إزالة التعديات.
ــن آلية تعويض  ــا يتعلق ع وفيم
ــاب أن "األمر مازال  املتضررين أج
ــة"، وميكن تعويض  حتت الدراس
ــة  واملرخص ــكونة  ــازل املس املن

مادياً.


ودعا وكيل وزارة األشغال العامة 
واإلسكان املؤسسات احلقوقية 
واإلنسانية والدولية إلى الضغط 
على إسرائيل إلدخال مواد البناء 
ــاً كذلك مصر  ــاع، مطالب للقط
على إسرائيل إلدخال مواد البناء 
ــاً كذلك مصر  ــاع، مطالب للقط
على إسرائيل إلدخال مواد البناء 

بفتح معبر جتاري بري.
ــة بني  ــة التجاري ــول املنطق وح
ــتعدت قطر  مصر وغزة قال "اس
لتمويل املنطقة التجارية، ولكن 
ال توجد أي مبادرات على األرض"، 
ــت  ليس ــة  احلكوم أن  ــداً  مؤك
ال توجد أي مبادرات على األرض"، 
ــت  ليس ــة  احلكوم أن  ــداً  مؤك
ال توجد أي مبادرات على األرض"، 

معنية باألنفاق، ولكن مع إيجاد 
بديل .


ــم ل "صوت  ــالل حديثه ــار خ ــربَ التج وأَع
ــن األوضاع  ــن أملهم في حتسُّ ــة"  ع اجلامع
ــم ل "صوت  ــالل حديثه ــار خ ــربَ التج وأَع
ــن األوضاع  ــن أملهم في حتسُّ ــة"  ع اجلامع
ــم ل "صوت  ــالل حديثه ــار خ ــربَ التج وأَع

ــا لديهم من  ــن بيع م ــا ميكنهم م ــاً؛ مب قريب
ــن األوضاع  ــن أملهم في حتسُّ ــة"  ع اجلامع
ــا لديهم من  ــن بيع م ــا ميكنهم م ــاً؛ مب قريب
ــن األوضاع  ــن أملهم في حتسُّ ــة"  ع اجلامع

ماشية.
ــاد صالح عن تذمره إزاء  وبينما عبّر التاجر إي
ــية العيد، أوضح   ــترين عش قلة إقبال املش
ــعر  ــه أحمد أبو عرب أن الفارق في الس زميل
ــي يتجاوز األلف  ــني هذا العام والعام املاض ب
شيكل لصالح املواطن الذي غالباً ما يُفضل 
ــي يتجاوز األلف  ــني هذا العام والعام املاض ب
شيكل لصالح املواطن الذي غالباً ما يُفضل 
ــي يتجاوز األلف  ــني هذا العام والعام املاض ب

ــة ، الفتاً في  ــي األضحي ــتراك ف نظام االش
ــه إلى أن أسعار أعالف املواشي  الوقت نفس
ــة دخولها  ــاً أيضاً نتيج ــهد ارتفاع لم تش
ــه إلى أن أسعار أعالف املواشي  الوقت نفس
ــة دخولها  ــاً أيضاً نتيج ــهد ارتفاع لم تش
ــه إلى أن أسعار أعالف املواشي  الوقت نفس

بشكل طبيعي ومنتظم. 
ــي القطاع  ــدالت األضاحي ف ــت مع وتراجع
بصورة حادة منذ فرض احلصار "اإلسرائيلي" 

قبل ما يزيد على ست سنوات.


وبدوره, أكد حتسني السقا مدير عام التسويق 
ــعار األضاحي  واملعابر في وزارة الزارعة أن أس

انخفضت  ــام  الع ــذا  ه
ــبة تتراوح بني ١٠ و  بنس
ــاض  ــبب انخف ١٥ ٪ بس

أسعار األعالف عاملياً.
ــدل  مع أن  ــى  إل ــار  وأش
ــد  عي ــي  ف ــتهالك  االس
األضحى يبلغ تقريباً ١٢ 
ــد  عي ــي  ف ــتهالك  االس
األضحى يبلغ تقريباً ١٢ 
ــد  عي ــي  ف ــتهالك  االس

ــية  املاش رأس من  ــف  أل
 , ــا  فئاته ــف  مبختل
ــذا العدد  ــاً أن ه موضح
ــة  ــر؛ إال أن صعوب متواف
ــة  االقتصادي ــاع  األوض
لدى املواطنني قللت من 

إقبالهم. 
وتابع "نحن في الوزارة ال 

ــعار  نتدخل في حتديد أس
ــالل االتصال  ــا نراقبها من خ ــي, وإمن املواش
ــة عليهم , مؤكداً  ــار ومعرفة التكلف بالتج
ــالل االتصال  ــا نراقبها من خ ــي, وإمن املواش
ــة عليهم , مؤكداً  ــار ومعرفة التكلف بالتج
ــالل االتصال  ــا نراقبها من خ ــي, وإمن املواش

أنه ال يوجد مجال لالحتكار ؛ وإمنا املنافسة 
ــب  ــوق حس ــتقرار الس ــؤدي إلى اس التي ت

العرض والطلب".
ــى أن أهم  ــوزارة الزراعة إل ــؤول ب ولفت املس
ــي في  ــاكل التي يواجهها جتار املواش املش
ــتيراد املباشر،  القطاع، هو منعهم من االس
ــق التجار  ــتوردون عن طري ــم يس ــث إنه حي

  



ــرائيليني"، األمر الذي يؤدي  "اإلس
بصورة أو أخرى إلى وجود فرق في 

األسعار وارتفاعها.


ويرى د.معني رجب أستاذ االقتصاد 
ــة األزهر بغزة أنه نظراً  في جامع
ــة الصعبة  ــروف االقتصادي للظ
ــها سكان القطاع ؛  التي يعيش
فإن الكثيرين منهم لن يتمكنوا 

من شراء األضاحي هذا العام.
ــزال  ــا ت ــي م ــف :" األضاح ويضي
ــورة على فئات معينة من  محص
ــاً ؛ بينما املواطن  ــن مادي املقتدري
ــورة على فئات معينة من  محص
ــاً ؛ بينما املواطن  ــن مادي املقتدري
ــورة على فئات معينة من  محص

ــإن  ف ــدود؛  احمل ــل  الدخ ــب  صاح
الظروف حترمه من ذلك".

ــة  لغالبي ــبة  بالنس ــة  األضحي ــكل  وتش
ــتهان به,  ــالت الغزّية عبئاً مالياً ال يس العائ
ــتعاضة عن  األمر الذي يدفع معظمها لالس
حلوم املواشي بالدواجن لتوفير وجبة الغذاء 

ألسرهم خالل العيد.

بقلم: أبرار اآلغا
ــر التكنولوجيا  ــي عص أن تعيش ف
وتعود بنا بوصلة الزمن للوراء، أشبه 
بوصولنا إلى أنظمة رأسمالية أعادت 
ــة اقتصادية  ــتخدام أنظم دوالً الس
بوصولنا إلى أنظمة رأسمالية أعادت 
ــة اقتصادية  ــتخدام أنظم دوالً الس
بوصولنا إلى أنظمة رأسمالية أعادت 

عرفت في العصور البدائية متمثلة 
ــا  م ــو  وه ــة"،  "املقايض ــح  مبصطل
ــيء آخر دون  يعني مبادلة شيء بش
ــة، في ظل  ــة نقدي ــتخدام عمل اس
ــى األزمة  ــيطرة عل ــا الس محاولته

االقتصادية.
القرن  ــعينيات  ــف تس ففي منتص
ــر  بتصدي ــراق  للع ــمح  ــي سُ املاض
ــتفيد  ــزءٍ محدودٍ من نفطه؛ ليس ج
ــراء االحتياجات  ــن عائداته في ش م
اإلنسانية لشعبه حتت إشراف األمم 

املتحدة.
ــة  ــة االقتصادي ــزت األزم ــد أن ه وبع
اقتصاد العالم في نهاية عام ٢٠٠٨م 
وقَعت ماليزيا صفقة ملقايضة زيت 
اقتصاد العالم في نهاية عام ٢٠٠٨م 
وقَعت ماليزيا صفقة ملقايضة زيت 
اقتصاد العالم في نهاية عام ٢٠٠٨م 

ــمدة واملاكينات مع  ــل باألس النخي
ــمالية وكوبا وروسيا، في  كوريا الش
محاولة منها ملواجهة حتديات تلك 

األزمة.
ــرت عملةً  ــردينيا، فقد ابتك ــا س أم

األزمة.
ــرت عملةً  ــردينيا، فقد ابتك ــا س أم

األزمة.

ــاردكس"  "الس ــى  تدع ــدة  جدي
–وهي بطاقة تشبه بطاقة االئتمان- 
ــى  ــام إل ــاج إال لالنضم ــي ال حتت الت
ــول عليها، مبا  ــا للحص مجموعته
ــراء  ــخاص ببيع وش ــمح لألش يس
ــود،  النق ــتخدام  اس دون  ــع  البضائ
ــى الديون.  ــعر الفائدة عل ــع س أو دف
وخالل عام ٢٠١٠م تبادل املشتركون 
بضائع قيمتها ٣٠٠ ألف ساردكس، 
وفي هذا العام بلغت نحو ١٢ مليون 

ساردكس.
ــؤال،  ــك النماذج يبقى الس ــني تل وب
ــاب مرحلة قدمية  هل نحن على أعت
ــل  ــة؟ وه ــاليب حديث ــدة بأس جدي
ستكون تلك النماذج من املقايضة 
ــني بعضها  ــة الواحدة وب ــي الدول ف
ــان ومصر ودول  ــكل من اليون قدوة ل

أخرى في حل أزمتها؟.

الرجوع إلى 
المقايضة
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غزة - أحالم الفالح:
ــتمرار  ــة واالقتصادية التي تعصف بالقطاع واس ــة األزمات املالي نتيج
التدهور االقتصادي املتزامن مع إغالق املعابر وهدم األنفاق، يبقي حديث 
الناس متمحوراً حول كيفية تخطي هذه األزمة التي حلقت بهم لعدم 
التدهور االقتصادي املتزامن مع إغالق املعابر وهدم األنفاق، يبقي حديث 
الناس متمحوراً حول كيفية تخطي هذه األزمة التي حلقت بهم لعدم 
التدهور االقتصادي املتزامن مع إغالق املعابر وهدم األنفاق، يبقي حديث 

قدرتهم على سد حاجاتهم من شراء بعض املمتلكات .
ــى اللجوء للتعامل مع البنوك من أجل حل  ــر الذي دفع املواطنني إل األم
ــكالت التي يعانون منها في حياتهم, وتلبية رغباتهم في الشراء  املش

والبيع.
ــرت في "املصارف اإلسالمية بسبب  ومن املعامالت البنكية التي انتش

صدور فتاوي شرعية بجوازها عقد املرابحة .
ــل احلصول علي  املرابحة  ــن (س.خ) : "ذهبت للبنك من أج ــول املواط يق
ــنوات متتالية من  ــزل للتخلص من معاناة خمس س ــراء من املالية لش
السكن باإليجار , مضيفاً "بعد انتهاء أربعة أيام من املعامالت البنكية 
أوقفوا املرابحات, وخاصة للموظفني نتيجة عدم أخذهم الراتب كامالً، 
السكن باإليجار , مضيفاً "بعد انتهاء أربعة أيام من املعامالت البنكية 
أوقفوا املرابحات, وخاصة للموظفني نتيجة عدم أخذهم الراتب كامالً، 
السكن باإليجار , مضيفاً "بعد انتهاء أربعة أيام من املعامالت البنكية 

وخفضوا من نسبة املرابحة في ظل هدم األنفاق في قطاع غزة, مبا يبقي 
ــذا املوقف في ظل الوضع االقتصادي  ــي كما هي" وليس غريبا ه معانات

اخلانق الذى مير به قطاع غزة . 
أما  املواطن (م ن) فقد  أراد شراء سيارة عن طريق املرابحة للعمل عليها 
ــل, بتجدد األزمة  ــة, ولكن فرحته لم تكتم ــي ظل البطاالت املتراكم ف
ــد حاجاته من شراء  ــموح للمرابحة التي ال تس املتمثلة في احلد املس

السيارة.
 ومع العلم أن املرابحة املالية تتم من خالل توسط البنك لشراء سلعة 
ــاوي التكلفة  ــم بيعها له باآلجل بثمن يس ــاءً على طلب عميله، ث بن
ــا، ويتم  ــق عليه بينهم ــح معلوم متف ــراء باإلضافة لرب ــة للش الكلي

التسديد على فترات محددة .
وأكد إياد إسماعيل - رئيس قسم املرابحات في البنك العربي اإلسالمي 
ــك يعتمد على الدعم  ــتقر ماليا،ً وأن البن ــع الراهن  غير مس - أن الوض
الداخلي احمللي ولكن انقطاع الرواتب يعني نقص  في املرابحات املالية 

للمواطنني.
ــماعيل :" إن املرابحات املالية مت توقفها في بعض البنوك التي  وقال إس
ــي"، مضيفا مت تخفيض  ــى الدعم اخلارجي للقطاع احلكوم تعتمد عل

املرابحات املالية بشكل كبير للقطاع اخلاص".
وأشار إلى أن توجه أغلب البنوك أصبح إسالمياً حيث استبدل القروض 

املرابحات املالية بشكل كبير للقطاع اخلاص".
وأشار إلى أن توجه أغلب البنوك أصبح إسالمياً حيث استبدل القروض 

املرابحات املالية بشكل كبير للقطاع اخلاص".

ــدف إلى رضا  ــة التى ته ــات املالي ــى الربا باملرابح ــة عل ــة القائم املالي
املواطنني.
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ــتاذ الدكتور محمد علوان  قال األس
ــة  اجلامع ــي  ف ــات  املكتب ــد  عمي
ــة  اجلامع ــة  مكتب إن  ــالمية  االس
ــاع غزة  ــى املكتبات في قط ــن أول م
ــتوى اجلامعات  ــى مس ــا عل وأكبره
ــة تزخر باألالف  ــر مكتبة عام وتعتب

من الكتب واملؤلفات  .
ــة  اجلامع ــة  مكتب أن  ــاف  وأض
ــالمية حتتوي على  ستني ألف   االس
كتاب اجنليزي وأكثر من خمسمائة  
ــالة ماجستير واآلف  من الكتب  رس
ــام  ــي تلزم كافة األقس ــة الت العربي
ــة , والتي  والتخصصات في اجلامع
ــالب  ــى ط ــرا عل ــت حك ــي ليس ه
ــا لكل طالب  ــاتذة اجلامعة وامن وأس

علم وباحث عن املعرفة .

.
ــة  مكتب ــات  عالق ــن  ع ــث  وباحلدي
ــم  ــوان أن له ــار د. عل ــة أش اجلامع
ــات  املكتب ــن  م ــد  بالعدي ــات  عالق
ــات  ــتوى العالم واملؤسس على مس

ــر قاعدة  ــعي لتوفي ــة للس الثقافي
ــع  م ــد  بالتعاق ــة  ضخم ــات  بيان
ــة مثل جامعة قبرص  جامعات دولي
واالشتراك مببالغ من املال في قواعد 

البيانات العاملية .
وأكمل أن مكتبة اجلامعة حترص على 
انشاء عالقات باجلامعات احمللية من 
خالل توقيع اتفاقيات تربطها  وعقد 
ــرات للرقي بعمل  ــل ومؤمت ورش عم
ــل دورها  ــات اجلامعية وتفعي املكتب
بشكل يفيد كل باحث عن املعرفة 

.
ــة تبذل  ــال إن اجلامع ــتطرد قائ واس
قصار جهدها لتوفير كل ما تطلبه 
ــالب العلم من  ــام اجلامعة وط أقس
ــد تخدم  ــة أو أجنبية ق ــب عربي كت
ــيرته التعليمية  ــي مس ــب ف الطال
ــب على  ــول الطال ــهيل حص ولتس

املعلومة.
ــوم  ــة تق ــة اجلامع ــح أن مكتب وأض
ــق املعارض  ــب عن طري بجلب الكت
ــرة الدولي  ــرض القاه ــة كمع الدولي


و دعا د. محمد علوان طالب اجلامعات 
ــراءة واملطالعة  ــع الق ــزة بوض ــي غ ف
ــلم أولوياتهم  واالهتمام بها  على س
ــدة  وخاصة  أن  ــول على الفائ للحص
ــان  ــة اجلامعية  من عمر االنس املرحل
ــل  ــف العق ــه إال تثقي ــب من ال تتطل
ــتقبل  املس ــي  ف ــو  ليعل ــه  وتنميت
ــد د. علوان أن  ــه ووطنه . وأك مبجتمع
املكتبة تسعى لتقدمي خدمات راقية 
للطالب تساعدهم في احلصول على 
ــت وأقل جهد  ــي أقل وق املعلومات ف
ــكل دائم  ــام بإثراء املكتبة بش والقي
ــد في عالم  ــة كل ما هو جدي ومتابع
املؤلفات على املستوى احمللي والدولي.

للكتاب واملعارض احمللية أو عن طريق 
مورد خاص بشرط أن ميلك ترخيصا .

.
ــال الطالب على  ــا يتعلق بإقب وفيم
ــم   ــوان أن حج ــد د. عل ــة أك املكتب
اهتمام الطلبة باملكتبة ال يتناسب 
ــب الزاخرة  ــة الكت ــم كمي مع حج
ــالب  ــع الط ــدم وض ــات وع باملعلوم
ــدول أولوياتهم في  ــة في ج للمكتب
ــتهم اجلامعية اال في  ــة دراس مرحل
ــاث  ــل األبح ــة كعم ــل ضيق مراح

العلمية .
ــال  االقب ــبب  س ــوان  عل د.  ــزا  وع
ــى املكتبة  ــالب عل ــف للط الضعي
التكنولوجي  ــور  بالتط ــم  لتعلقه

والتقني وأسباب ذاتية عند الطالب 
ال تدفعه للقراءة واملطالعة وسرعة 
ــود على القراءة ملدة  امللل وعدم التع

طويلة.
ــعي  وأوضح د. علوان أن اجلامعة تس
لتطوير املكتبة واستخدام التقنيات 
ــب  الكت ــف  تصني ــي  ف ــة  احلديث
ــهيل التعامل معها, ومحاولة  وتس
ــف العاملي في نظام  ادخال التصني

املكتبة.
ــت نظام  ــة قد وضع ــت املكتب وكان
ــزة الكمبيوتر  ــتعارة عبر أجه االس
من قبل الطالب دون الرجوع ملوظف 
املكتبة وأصدرت نظام البحث داخل 

املكتبة لتسهيل الوصول للكتب.
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الشاعرة سمية وادى منوذج استهوته 
ــي معاني  ــرق ف ــعر وغ ــي الش معان
ــذ كانت ثمانية أعوام من  جماله، من
ــدي أعالمه  ــوت على أي ــا، وارت عمره
ــوقي،  ــال طوقان وش ــني أمث املناضل
ــظ معاني  ــقت طريقها في حف وش
ــون رديفة  ــعارهم وحلمت أن تك أش

لهم ذات يوم، بحسب تعبيرها.
وتضيف " سرعان ما استيقظ احللم 
ــل، وبدأ في  ــوة احملت ــى باغت قس حت
هجاء جرائمه ورثاء ضحاياه، يتغني 
ــدة  ــوى بلوعة الفرقة وش لوطن أكت
ــعرًا  ــب ش ــت أكت ــاة، وأصبح املعان
ــاتذة الشعر  ــيد به أس للقضية يش

ويثنون عليه".


ــوان  ــرة ألول دي ــمية بالذاك ــود س تع
ــرة كتبت  ــروى "أول م ــرعت به، فت ش
ــري ١٣ عاماً و كنت أكتب  به كان عم
ــارك  ــة وأش في كل احتفاالت املدرس

ــابقات  ــبات واملس في جميع املناس
ــى بفضل اهللا،  ــز األول ــد املراك وأحص
ــابقات  ــبات واملس في جميع املناس
ــى بفضل اهللا،  ــز األول ــد املراك وأحص
ــابقات  ــبات واملس في جميع املناس

ــرعان ما حتصلت على العضوية  وس
ــاب واألدباء في  العاملة برابطة الكت
ــع ديوانها األول  ــر ١٨ عاماً ، لتطب عم
ــاب واألدباء في  العاملة برابطة الكت
ــع ديوانها األول  ــر ١٨ عاماً ، لتطب عم
ــاب واألدباء في  العاملة برابطة الكت

ــرين وكان  ــل أن تتم عامها العش قب
بعنوان ( لو يظمأ السفر )".


حتلم سميه أن تكون سفيرة لبالدها 
ذات يوم في محفل ثقافي دولي تعبر 
ــن قضيتها، وتتحدى  عن تفاصيل م
االحتالل مبزيد من االصرار على فضح 
ــته بنون  ــه ومواجهة غطرس جرائم

القوافى، وفق تأكيدها.
ــفي  ــف "هدفي األول هو أن أش وتضي
روحي وأًسكن أوارها، وأطيب خاطرها 
ــفي  ــف "هدفي األول هو أن أش وتضي
روحي وأًسكن أوارها، وأطيب خاطرها 
ــفي  ــف "هدفي األول هو أن أش وتضي

ــات، ثم  ــدري من خلج مبا يجيش ص
ــذا البركان  ــة ه ــن فوه ــد م أن أصع
الفلسطيني املتشعب في كل مجال 
ألكون قنبلة الشعر في هذا البركان، 

ــي واضحة  ــات قضيت ــر ندب وأن تظه
ــون بصمتي  ــة في كتاباتي لتك جلي

في احلياة ، ورسالتي اخلالدة "


ــمية لدورها في التفاعل  ــير س وتش
ــبابية  ــات األدبية والش مع املؤسس
ــع، الفتة إلى طبيعة  الفاعلة باتم
ــة الكتاب  ــي االنتماء لرابط ــا ف دوره

ــزة على  ــطينيني بغ ــاء الفلس واألدب
الرغم من واقع االنقسام السياسي 
ــة األدبية  ــى طبيعة احلال وتأثيره عل

باألراضي الفلسطينية.
ــاب  ــة الكت ــي لرابط ــع" انتمائ وتتاب

ــة األولى واألفضل  واألدباء هو البوتق
النطالقي نحو عالم الشعر والتعرف 
ــات األدبية،  ــن املؤسس على كثير م
ــاركات عديدة  ومن ثمّ كانت لي مش
ــطة وزارة الثقافة ، والكثير  ــي أنش ف
ــة والثقافية  ــات األدبي ــن املؤسس م
ــاالت  ــاء االحتف ــات وإحي ، والصالون

واألمسيات ".


ــمية عن مفاجأتها بقرب  وأعلنت س
ــي، وقد فاز  ــن ديوانها الثان اإلعالن ع
ــم محمود  ــابقة عبد الرحي في مس

لإلبداع الشعري وهو جاهز للطباعة 
ــر في رام اهللا، متوقعة صدوره  والنش
لإلبداع الشعري وهو جاهز للطباعة 
ــر في رام اهللا، متوقعة صدوره  والنش
لإلبداع الشعري وهو جاهز للطباعة 

بعد أوقات قريبة.
وتؤكد سمية دور الشعر في مواجهة 
ــيما في  ــل وفضح جرائمه، ال س احملت
عصر تداخلت فيه مفاهيم املواجهة 

بني العقل وآلة اإلرهاب.
ــدد على أهمية اخلوض في هذه  وتش
ــيلة  ــه الوس ــة؛ كون ــاالت الفني ا

الفعالة في مخاطبة الوعي اجلمعي 
ــا للقوى  ــي، مجددة مطالبته العامل
ــمية بضرورة تعزيز  واملرجعيات الرس
ــة  ــي كحال ــي والفن ــب الثقاف اجلان
ــة احملتل  ــتند عليها في مواجه يس

وفضح غطرسته..



ــع العربي  ــالل رؤيتنا للواق من خ
ــراءة،  الق ــر عن  الظاه ــاده  وابتع
ولإلجابة على سؤال حيوي ومهم 
جداً حول أسباب إحجام الكثير 
ولإلجابة على سؤال حيوي ومهم 
جداً حول أسباب إحجام الكثير 
ولإلجابة على سؤال حيوي ومهم 

ــن املطالعة  ــراء العرب ع من الق
ــع دول الغرب ،حينها  باملقارنة م
ــي كوكب وهم في  نكون نحن ف

كوكب آخر.
ــذا  ه ــي  ف ــض  التناق إن  ــث  حي
املوضوع مع الغرب كبير وواضح 
فأنت ال جتد شخصا ما في املترو 
ــي   ــى بالتاكس ــرة أو حت أو الطائ
ــة أو  ــب أو مجل ــاب جي ــدون كت ب
جريدة، هذا إذا جتاوزنا وجود من ال 
يقرأ في األماكن العامة واحلدائق 
ــى  وعل ــي  واملقاه ــات  واملنتزه
ــاء العطلة، بحيث  ــاطئ أثن الش

يصبح هو من يثير الشبهة.
ــوا أهمية الكتاب  هم أناس علم
ــة  والتقني ــا  التكنولوجي ــم  رغ
ــورة وأيقنوا أن الدول ال تقام  املتط
إال بالعلم لهذا هم وصلوا ألعلي 
ــي احلياة,  ــي كل نواح ــب ف املرات
ونحن العرب مازلنا نفكر في أكبر 
سباق خيل وأعلي برج في العالم  
رغم أننا كنا أسيادهم في العلم 

في وقت من األوقات.
ــم  أفالمه ــي  إل ــر  بالنظ ــي  حت
ــاهد  مش ــري  ت ــرحياتهم  ومس
لشخص يقرأ في املقهي وإلمرأة 
جتلس في مكتبة ,ونحن ماذا آلت 
ــاء متبرجات  ــه أفالمنا ؟! نس إلي
ــاء و التي  ــدش احلي ــر تخ ومناظ
ــد العالم كله  ــخت رؤية عن رس
ــرب بأنهم اليهتمون إال  اجتاه  الع

لشهواتهم.
ــالم  اإلع ــى  عل ــا  إطالعن ــد  وعن
الغرب جتد دورهم الكبير جداً في 
ــالم  اإلع ــى  عل ــا  إطالعن ــد  وعن
الغرب جتد دورهم الكبير جداً في 
ــالم  اإلع ــى  عل ــا  إطالعن ــد  وعن

احتضان ونشر الثقافة والكتاب 
ــه الدءوب على  ومبدعيهم.وعمل
ــاب واألدباء على  حث هؤالء الكت
املشاركة في معارضهم اخلاصة، 
والترويج لهم وإلبداعاتهم األدبية 
ــات الكبرى  ــواق واملكتب في األس
ــة الدولية،  ــرات الثقافي والتظاه
ــاعدتهم على االنتشار من  ومس
خالل ترجمة أعمالهم إلى لغات 

أخرى ومتابعتهم عن كثب.
من ناحية ثمن الكتاب أو الة أو 
ــة بالدخل حيث ال  اجلريدة مقارن
يشكل عبئاً أو عائقاً للمواطنني 
ــل وتقوم بعض الدول  الغربيني ,ب
بتوزيع الكتب علي مواطنيها إما 
مجانا أو مببالغ رمزية,وأما بالنظر 
ــم بالكتب  ــرب فنحن النهت للع
ــل املادي  ــبب  قلة الدخ هذا بس
ــف  ــمي الضعي ــام الرس واالهتم

لدعم الكتب .
ــتطاع  ــدر املس ــت ق ــد حاول لق
االختزال في طرح مشكلة كبيرة 
أال وهي القراءة في العالم العربي  
ــته من نقاط  ,ومن خالل ما ناقش
ــبب  للمقارنة مع الغرب وهي س
في تأخرنا وابتعادنا عن املطالعة، 
ــات  الصفح ــرات  لعش ــاج  حتت

لتبيانها،.
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غزة – عزالدين الرنتيسي:

ــزة من ازدياد ملحوظ  يعاني قطاع غ
ــث وألول مرة  ــير، حي في حوادث الس
ــبة احلوادث في قطاع غزة  ترتفع نس
ــة، األمر الذي دفع  عن الضفة الغربي
ــات  ــئون البحث العلمي والدراس ش
ــالمية  اإلس ــة  اجلامع ــي  ف ــا  العلي
ــكلة والعمل  بغزة،مبعاجلة هذه املش
على تطوير نظام محوسب لتسجيل 

وحتليل حوادث السير.
ــال املرحلة الثانية من  وقد بدأت أعم
هذا املشروع، وربطه بنظم املعلومات 
ــبة  ــادة فريق حوس ــة، بقي اجلغرافي
ــير في فلسطني، ويضم  حوادث الس
ــراج-  ــى الس ــور يحي ــق الدكت الفري
رئيساً، وعضوية كل من الدكتور عالء 
ــراج-  ــى الس ــور يحي ــق الدكت الفري
رئيساً، وعضوية كل من الدكتور عالء 
ــراج-  ــى الس ــور يحي ــق الدكت الفري

ــي و املهندس إبراهيم  الدين اجلماص
األسطل.


ــراج،  ــى الس ــور يحي الدكت ــال  و ق  
ــروع  ــة" :" إن املش ــوت اجلامع لــ"ص
ــجيل  لتس ــداً  جدي ــاً  منوذج ــدم  يق
ــروع  ــة" :" إن املش ــوت اجلامع لــ"ص
ــجيل  لتس ــداً  جدي ــاً  منوذج ــدم  يق
ــروع  ــة" :" إن املش ــوت اجلامع لــ"ص

ــير واالفات املرورية في  حوادث الس
فلسطني، ويعد األول من نوعه، حيث 
ــراء بحث ميداني يعالج  يتم فيه إج

تسجيل وحتليل حوادث السير".
 و توقع السراج  أن ينتج عن املشروع 
تصميم مناذج تلبي احتياجات اجلهات 

املعنية؛ ليسهل عليها تسخيره في 
تسجيل وحتليل احلوادث.

وتابع السراج "عندما أعلنت اجلامعة 
عن رغبتها بدعم مثل تلك املشاريع، 
ــم الهندسة  مت تكوين فرقة من قس
ــة، حيث حصلت على دعم من  املدني
إدارة شئون البحث العلمي باجلامعة 

ومت البدء في البحث".
 وبني رئيس املشروع أن أهداف املشروع 
ــجيل  ــي تطوير نظام تس ــل ف تتمث
حوادث السير، وإنشاء قاعدة بيانات 
محوسبة، وربطها بنظم املعلومات 

اجلغرافية.
ــروع ميثل  ــي أن املش ــاف د.يحي  وأض
بداية لسلسلة أعمال قادمة لتطوير 
عملية تسجيل احلوادث  ، واالفات 
املرورية باستخدام تكنولوجيا نظم 

املعلومات اجلغرافية .


ــل املرحلة  ــق مبحاور عم وفيما يتعل
الثانية، فمن املقرر أن يشرع خاللها 
بحوسبة النموذج الورقي لتسجيل 
حوادث الطرق في فلسطني من خالل 
ــة الورقية  ــتبدال عملية التعبئ اس

بالتعبئة باستخدام جهاز لوحي.
ــى قاعدة  ــات إل ــل البيان ــم ترحي ويت
ــع إلكتروني  ــا وتوفير موق خاصة به
ــدة مع اجلهات  يتيح ربط تلك القاع

ــة، ووزارة  ــة، مثل: وزارة الصح اتص
النقل واملواصالت، وشركات التأمني؛ 
للوصول إلى أفضل حالة من تكامل 

البيانات.
ــراج أن هذا املشروع يعتبر  وأكد الس
ــيس قاعدة  ــي تأس ــة األولى ف اللبن
ــر  الدوائ ــط  ترب ــة  متكامل ــات  بيان
احلكومية مما يتيح للباحثني مصدراً 
ــي احلصول على  ــهالً ومتكامالً ف س
احلكومية مما يتيح للباحثني مصدراً 
ــي احلصول على  ــهالً ومتكامالً ف س
احلكومية مما يتيح للباحثني مصدراً 

ــالمة املرورية،  البيانات اخلاصة بالس

والقيام باألبحاث والدارسات الرامية 
للحد من حوادث الطرق.


 وذكر السراج أن أكثر الناس تضرراً من 
ــاة، ويأتي  احلوادث هم األطفال واملش
املتسبب في احلوادث بالدرجة األولى 
ــاً إلى أنه عند  الدراجات النارية، الفت
املتسبب في احلوادث بالدرجة األولى 
ــاً إلى أنه عند  الدراجات النارية، الفت
املتسبب في احلوادث بالدرجة األولى 

ــمية تبني  التواصل مع اجلهات الرس
ــجيل احلوادث  ــاك نظاماً لتس أن هن
ــمية تبني  التواصل مع اجلهات الرس
ــجيل احلوادث  ــاك نظاماً لتس أن هن
ــمية تبني  التواصل مع اجلهات الرس

ولكنه قدمي ويحتاج لتطوير .
ــالً:" مت االنتهاء من املرحلة  وأردف قائ

ولكنه قدمي ويحتاج لتطوير .
ــالً:" مت االنتهاء من املرحلة  وأردف قائ

ولكنه قدمي ويحتاج لتطوير .

ــن البحث في  ــي تتضم ــى والت األول
ــدول العربية  ــة املتبعة في ال األنظم
ــار النظام  ــة واختي ــاورة واألجنبي ا
ــع حاجيات  ــب م األمثل الذي يتناس
ــة"، موضحاً أنها كانت  اتمع احمللي
ــع حاجيات  ــب م األمثل الذي يتناس
ــة"، موضحاً أنها كانت  اتمع احمللي
ــع حاجيات  ــب م األمثل الذي يتناس

ــرطة  ــيق مع الش ــاور والتنس بالتش
الفلسطينية" .

ــم  ــرطة "قس ــدت الش ــع "اعتم وتاب
ــام ، وبدءوا  ــير"هذا النظ حوادث الس
بتنفيذه ومت تدريب أفراد الشرطة على 
ــذي يضاهي  ــتخدام النموذج وال اس
ــاً  ــري حالي ــة، ويج ــاذج العاملي النم
ــذي يضاهي  ــتخدام النموذج وال اس
ــاً  ــري حالي ــة، ويج ــاذج العاملي النم
ــذي يضاهي  ــتخدام النموذج وال اس

ــدة البيانات  ــاء قاع العمل على إنش

احملوسبة"، على حد تعبيره.
وأشار السراج إلى أن هناك محاوالت 
ــني في  ــض الباحث ــع بع ــاون م للتع
ــم النموذج  ــة الغربية لتعمي الضف

على مستوى فلسطني، "
ــة الثانية  ــة املرحل ــع مع نهاي ويتوق
ــرطي  ــتطيع ش ــروع أن يس من املش
ــير فوراً  ــجيل حوادث الس ــرور تس امل
ــرطي  ــتطيع ش ــروع أن يس من املش
ــير فوراً  ــجيل حوادث الس ــرور تس امل
ــرطي  ــتطيع ش ــروع أن يس من املش

ــزة  األجه ــا  تكنولوجي ــتخدام  باس
ــتخدام  ــن املفترض اس ــة، وم الذكي
ــة بدالً من  ــوب اللوحي أجهزة احلاس
ــتخدام  ــن املفترض اس ــة، وم الذكي
ــة بدالً من  ــوب اللوحي أجهزة احلاس
ــتخدام  ــن املفترض اس ــة، وم الذكي

ــد احلادث  ــث يتم حتدي ــة بحي الورقي
. ""GBS" باستخدام املوقع العاملي


ــروع  ــراج على أن هذا املش وأكد الس
يعتبر من املشاريع الهادفة والنوعية 
ــطيني،  بحيث يخدم اتمع الفلس
ــع  ــى أرض الواق ــورات عل ــع تص ويض
ــير والقضاء  ــوادث الس ــد من ح للح
ــخيص  ــي تش ــة إل ــا، باإلضاف عليه
ــوادث و  ــد مكان احل ــكلة وحتدي املش

فئات الضحايا.
ولفت السراج إلى أن املشروع يواجه 
ــة إلى  ــات باإلضاف ــي البيان نقص ف
ــيراً إلى  تكلفته املادية العالية ، مش
ــة إلى  ــات باإلضاف ــي البيان نقص ف
ــيراً إلى  تكلفته املادية العالية ، مش
ــة إلى  ــات باإلضاف ــي البيان نقص ف

ضرورة التنسيق بني اجلهات اتصة  
في الضفة وقطاع غزة. 

وطالب السراج بأن يتم نشر النتائج 
ــي مت التوصل إليها،  واإلحصاءات الت
ــد  صعي ــى  عل ــا  منه ــتفادة  لالس
ــالب، في  والط ــني واتصني  الدارس
ــراءات الكفيلة باحلد من  اتخاذ اإلج

حوادث السير.

غزة - معاذ مقداد
"أقضي معظم وقتي باملنزل أو داخل 
التواصل  ــع  ــح مواق اجلامعة بتصف
ــات  ــة التطبيق ــي ومتابع االجتماع
ــول" هذا  ــازي احملم ــة عبر جه احلديث
ــذه األيام بني  طلبة  ما يتردد كثيراً ه
ــول" هذا  ــازي احملم ــة عبر جه احلديث
ــذه األيام بني  طلبة  ما يتردد كثيراً ه
ــول" هذا  ــازي احملم ــة عبر جه احلديث

فالتطور  ــطينية  الفلس ــات  اجلامع
التكنولوجي سمح للجميع بامتالك 
األجهزة احملمولة الذكية واالستفادة 

منها.
ــرعة  ــش في عصر الس ــا نعي وبينم
واملعلومات املتدفقة األمر الذي جعل 
العالم غرفة صغيرة يسهل الوصول 
ألي معلومة بدون جهد يذكر, يحتاج 
ــي إلى  ــي واألكادمي ــم اجلامع التعلي
ــراع في اللحاق بركب التعليم  اإلس

احلديث عبر اإلنترنت.


ــان جبر مدير كلية التربية  وقال غس
ــة  اجلامع إن  ــالمية  اإلس ــة  باجلامع
ــم اإللكتروني  ــام التعلي ــم نظ تدع
ــن خالل  ــر م ــكل كبي ــة بش للطلب
ــر االنترنت ومواقع  موقع اجلامعة عب
ــد أتاحت  ــي وق ــل االجتماع التواص
للطلبة إمكانية التواصل مع أساتذة 
ــة عبر  ــئون األكادميي ــة والش اجلامع

البريد اإللكتروني.
ــاً عديدة  ــر أن هناك طرق ــح جب وأوض

البريد اإللكتروني.
ــاً عديدة  ــر أن هناك طرق ــح جب وأوض

البريد اإللكتروني.

ــالل أجهزتهم  ــة من خ متكن الطلب
ــتفادة  ــي اجلامعات االس ــة ف احلديث
ــتيعاب  ــتوى االس ــا وزيادة مس منه
ــاقات العلمية كافة  والفهم للمس
ــيراً إلى "أن للطلبة القدرة على  مش
حتميل النماذج املعلوماتية وامللفات 

ــم احلديثة  ــى أجهزته ــية إل الدراس
واالستفادة منها في كل مكان". 

ونوه جبر ان استخدام بعض الطلبة 
ــاء احملاضرات  ــم احلديثة أثن ألجهزته
ــر علمية ومتابعة ملواقع  في طرق غي

التواصل االجتماعي إمنا ينالهم عدم 
ــة والتأثير في  ــم باملادة العلمي الفه

معدلهم العام بالدراسة اجلامعية.
خالد الشرقاوي املدون الفلسطيني 
ــتخدام األجهزة الذكية  يقول إن اس
ــهل  ــة يس ــة التعليمي ــي العملي ف
ــي والوصول  ــث العلم ــة البح عملي
ملصادر املعلومات خاصة وأن معظم 
ــى مناذج  ــة تعتمد عل ــواد العلمي امل

رقمية وملفات عبر االنترنت.
ــدة  ــاك ع ــرقاوي إن هن ــاف الش وأض
التعليم  مؤسسات تعليمية تدعم 
ــزة  األجه ــتخدام  واس ــي  االلكترون

ــاء  وأثن ــات  اجلامع ــل  داخ ــة  الذكي
احملاضرات وكانت اجلامعة االسالمية 
ــت  دعم ــي  الت ــات  اجلامع ــذه  ه أول 
ــار  ــب اختي ــت للطال ــودل" وأتاح "امل

املساقات بحرية.

ــام التعليم  ــول فكرة تطبيق نظ وح
ــات واملدارس  ــي في اجلامع اإللكترون
ان  ــرقاوي  الش ــال  ق ــطينية  الفلس
ــن اجلهات  ــة م ــرة قيد الدراس الفك
مت  ــث  حي ــة  والتعليمي ــة  احلكومي
ــات  اجلامع ــض  بع ــي  ف ــا  تطبيقه
ــه  لكن  , ــة  التعليمي ــات  واملؤسس
ــة نهائية  ــول لنتيج ــم الوص لم يت

بخصوص هذا املوضوع .
حيث أتاحت أجهزة "السمارت فون" 
ــيلة الكتابة والقراءة من خاللها  وس
ــال الواجبات  ــالب إرس ــن للط وأمك
ــرعة عبر  ــاطات العملية بس والنش

ــة البحث  ــهلت عملي ــت وسَ االنترن
ــالب أو  ــع ط ــل م ــي , والتواص العلم
ــة أو الوطن  ــارج اجلامع ــني خ مدرس
ــارب اخلارجية  ــتفادة من التج واالس

ونظم التدريس احلديثة .


ــى  ــب اجلامعي أحمد أبو موس الطال
يعلق على استخدامه جلهازه احملمول 
ــتفيد  داخل اجلامعة بالقول "انه يس
ــل اجلامعة من خدمة  من اجلهاز داخ
ــهولة  االنترنت املتاح والتصفح بس
ــة  ــات اخلاص ــن املعلوم ــث ع والبح

باملساقات العلمية عبر الشبكة.
ــه  ــى أن ــو موس ــب أب ــح الطال وأوض
ــمارت فون"  ــاز "الس ــتخدم جه يس
ــة الورقية  ــة بديال عن الكتاب للكتاب
ــات , مؤكداً أنه  ــجيل املالحظ ولتس
ــي  ــجيل الصوت ــه بالتس ــمح ل يس
ــازه خالل  ــالل جه ــن خ ــي م والكتاب

احملاضرات العلمية اتلفة.
ــيد  ــاجد اجلراح فيش أما الطالب س
ــر  عب ــي  االكترون ــم  التعلي ــام  بنظ
ــل  التواص ــات  تطبيق ــتخدام  اس
ــة  ــات اتلف ــي والتطبيق االجتماع
ــاعد  ــض احملاضرات مما يس ــالل بع خ
ــة التقليدية  ــن احلال ــى اخلروج م عل

للتعليم.
ــي بإنتظار  ــب اجلامع ــى الطال ويبق
ــم اإللكتروني  ــام التعلي تطبيق نظ
ــتخدام األجهزة الذكية والطرق  وإس
ــة  ــرات اجلامعي ــي احملاض ــة ف احلديث
والعملية التعليمية بديالً عن النظام 
ــة  ــرات اجلامعي ــي احملاض ــة ف احلديث
والعملية التعليمية بديالً عن النظام 
ــة  ــرات اجلامعي ــي احملاض ــة ف احلديث

التقليدي السائد.

جبر : الطالب بإمكانه االستفادة من الخدمة الجديدة في أي مكان
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ــطيني عن ثغرة جديدة  ــف فلس كش
في نظام تشغيل أجهزة "آبل" الذكية 
ــة  ٧ iOS تتيح للغرباء جتاوز قفل شاش
ــزودة بالنظام وإجراء  هواتف "آيفون" امل

مكاملات أخرى.
ــن في  ــرة تكم ــرم داود إن الثغ ــال ك وق
ــوارئ التي ميكن  ــات الط وظيفة مكامل
ــك بهاتف آيفون مزود  ألي شخص ميس

بنظام ٧ iOS وال يعرف رمز فتح القفل، أن يجري مكاملات بأي رقم يريده.
وأشار إلى آلية عملها في فيديو نشره على موقع يوتيوب، حيث يتم الضغط وأشار إلى آلية عملها في فيديو نشره على موقع يوتيوب، حيث يتم الضغط 
على زر إجراء مكاملات الطوارئ املتاح في وضع قفل الشاشة، ومن ثم كتابة على زر إجراء مكاملات الطوارئ املتاح في وضع قفل الشاشة، ومن ثم كتابة 

الرقم املراد االتصال به، ثم الضغط عدة مرات على زر االتصال.
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ــر"، أمس  ــل "تويت ــع التواص ــق موق أطل
ــتفادة  ــام حتذير ميكن االس ــاء، نظ األربع
منه لنشر معلومات طارئة عندما تكون 

وسائل االتصاالت األخرى غير شغالة.
وأوضح املوقع اإللكتروني أن نظامها هذا 
مفيد خالل الكوارث الطبيعية أو عندما 
ــائل االتصاالت التقليدية غير  تكون وس

متوافرة.
ــم من املهم تلقي  ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب ــم من املهم تلقي وكت ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب وكت
معلومات موثوقة في ظروف مماثلة"، مضيفاً أن "حتذيرات "تويتر" هي وسيلة معلومات موثوقة في ظروف مماثلة"، مضيفاً أن "حتذيرات "تويتر" هي وسيلة 
ــم من املهم تلقي  ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب وكت
معلومات موثوقة في ظروف مماثلة"، مضيفاً أن "حتذيرات "تويتر" هي وسيلة 
ــم من املهم تلقي  ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب ــم من املهم تلقي وكت ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب وكت
معلومات موثوقة في ظروف مماثلة"، مضيفاً أن "حتذيرات "تويتر" هي وسيلة 
ــم من املهم تلقي  ــي "تويتر": "نعلم ك ــي بينا رئيس املنتجات ف ــب غاب وكت

ــة عندما تكونون في أمس  ــدة للحصول على معلومات دقيقة وموثوق ــة عندما تكونون في أمس جدي ــدة للحصول على معلومات دقيقة وموثوق جدي
احلاجة إليها".
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ــطيني  ــال مجتمعنا الفلس هذا ح
ــد حتكم  ــادات وتقالي ــى ع ــم عل قائ
ــل  ــزواج ، فتارة ينجح  وتارة يفش ال
ــو أحد هذه  ــارب مثالً ه ــزواج األق ، ف
ــل  ــزواج ، فتارة ينجح  وتارة يفش ال
ــو أحد هذه  ــارب مثالً ه ــزواج األق ، ف
ــل  ــزواج ، فتارة ينجح  وتارة يفش ال

ــزوج فيها األب ابنته  العادات التي ي
ــباب عائلية أو جهل  البن أخيه ألس
ــزوج فيها األب ابنته  العادات التي ي
ــباب عائلية أو جهل  البن أخيه ألس
ــزوج فيها األب ابنته  العادات التي ي

ــدرون عواقبها  ــوة اليق ــاء بخط اآلب
أو  ــاة  الفت ــه  في ــرم  ويح ــة  الوخيم
ــي االختيار  ــم ف ــن حقه ــاب م الش

ويبقى األمر إجبارياً.
ــي االختيار  ــم ف ــن حقه ــاب م الش

ويبقى األمر إجبارياً.
ــي االختيار  ــم ف ــن حقه ــاب م الش

 
اميان .ر ٢١ عاماً تروي  لصوت اجلامعة 
ــن خالل  ــرت بها م ــي م ــا الت جتربته
زواجها من ابن عمها بناء على إصرار 
كبير من والدها الذي وعد عمها منذ 
ــا تزوجيها البنه الذي اكتفى  صغره
بشهادة الثانوية وعمله مع أبيه في 
ــا تزوجيها البنه الذي اكتفى  صغره
بشهادة الثانوية وعمله مع أبيه في 
ــا تزوجيها البنه الذي اكتفى  صغره

بيع االملنيوم .

ــان حديثها :بعدما انهيت  وتتابع امي
ــل  ــت ان اكم ــة متني ــة العام الثانوي
ــد حيلة إال  ــا بالي ــتي ولكن م دراس
ــال أحد  ــدي ف ــكالم وال ــع ل أن اخض
ــد حيلة إال  ــا بالي ــتي ولكن م دراس
ــال أحد  ــدي ف ــكالم وال ــع ل أن اخض
ــد حيلة إال  ــا بالي ــتي ولكن م دراس

ــذي  ــده ال ــر وع ــتطيع أن يكس يس
ــال أحد  ــدي ف ــكالم وال ــع ل أن اخض
ــذي  ــده ال ــر وع ــتطيع أن يكس يس
ــال أحد  ــدي ف ــكالم وال ــع ل أن اخض

ــام عمي  ،  ــه أم ــى نفس ــه عل قطع
ــذي  ــده ال ــر وع ــتطيع أن يكس يس
ــام عمي  ،  ــه أم ــى نفس ــه عل قطع
ــذي  ــده ال ــر وع ــتطيع أن يكس يس

ــي بات أمراً  ــي أن أكمل تعليم وحلم
ــام عمي  ،  ــه أم ــى نفس ــه عل قطع
ــي بات أمراً  ــي أن أكمل تعليم وحلم
ــام عمي  ،  ــه أم ــى نفس ــه عل قطع

ــي زوجي من  ــتحيالً  فقد منعن مس
ــي بات أمراً  ــي أن أكمل تعليم وحلم
ــي زوجي من  ــتحيالً  فقد منعن مس
ــي بات أمراً  ــي أن أكمل تعليم وحلم

التسجيل في اجلامعة ألغدو بعدها 
حبيسةً في منزل عائلته.

التسجيل في اجلامعة ألغدو بعدها 
حبيسةً في منزل عائلته.

التسجيل في اجلامعة ألغدو بعدها 

ــا  عادات  ــن ضحاي ــان ضحية  م امي
ــا ، فحياتها اآلن  ــد مجتمعن وتقالي
مع ابن عمها الذي يضربها ويهينها 
ــد قولها  ــاق على ح ــت ال تط أصبح
مع ابن عمها الذي يضربها ويهينها 
ــد قولها  ــاق على ح ــت ال تط أصبح
مع ابن عمها الذي يضربها ويهينها 

ــالق ، ووالدها  ــت تقف على الط وبات
ــات يضرب كفا  ــاق ضميره ب الذي أف
ــتقبل ابنته  ــى مس ــف ندما عل بك

الضائع.

ــي  األخصائ ــح  أوض ــه،  جانب ــن  م
ــذه  ــهوان أن ه ــالم ش ــي اس النفس
ــي  األخصائ ــح  أوض ــه،  جانب ــن  م
ــذه  ــهوان أن ه ــالم ش ــي اس النفس
ــي  األخصائ ــح  أوض ــه،  جانب ــن  م

ــكل  ــلبية قلت وبش ــادات الس الع
ــبب  ــرة األخيرة بس ــي الفت ــر ف كبي
ــني أفراد  ــة والعلم ب ــار التوعي انتش
ــبب  ــرة األخيرة بس ــي الفت ــر ف كبي
ــني أفراد  ــة والعلم ب ــار التوعي انتش
ــبب  ــرة األخيرة بس ــي الفت ــر ف كبي

ــع حيث إن هناك برامج توعيه  اتم
ــات االجتماعية  ــوم بها املؤسس تق
ــد من خاللها  ــي الفترة احلالية تزي ف
ــؤولية امللقاة  وعي اآلباء بعظم املس

على عاتقهم جتاه قراراتهم .

ــادة في  ــذه الع ــهوان أن ه ــنيّ ش وب
ــرة  ــباب كثي ــود ألس ــا تع مجتمعن
ــي االحتفاظ بالثروة  منها الرغبة ف
ــن عند  ــر الس ــرة، وصغ ــل األس داخ
الزواج وما يصاحبه من عدم النضج 
العاطفي وانفراد اآلباء بالقرار، فضال 
ــن  عوامل واالجتماعية والثقافية  ع
مثل تعزيز األمان والروابط العائلية، 
ــهولة التفاوض على أمور الزواج  وس
ــاره جزءاً ال يتجزأ من  وتوابعه، واعتب
ــهولة التفاوض على أمور الزواج  وس
ــاره جزءاً ال يتجزأ من  وتوابعه، واعتب
ــهولة التفاوض على أمور الزواج  وس

ــالت، وبهذا يعتبر زواج  تقاليد العائ
األقارب من الظواهر االجتماعية ذات 
ــذري بالعادات والتقاليد  االرتباط اجل
التي ينظر لها على أنها مصدر أمان 
ــذري بالعادات والتقاليد  االرتباط اجل
التي ينظر لها على أنها مصدر أمان 
ــذري بالعادات والتقاليد  االرتباط اجل

اجتماعي واستقرار عائلي.


ــد ان درس  ــاً بع ــالح .أ .ح ٣١ عام ص
ــاد الى غزة  ــكا وع ــب في بلجي الط
ــوا مع عمه  ــه قد اتفق ــد ان اهل وج
ــي تصغره  ــه الت ــن ابنت ــه م لتزويج

بعشر سنوات .

ــه متلؤها احلزن  ــالح  وعيون يقول ص
واألسى : تزوجتها رغماً عني وإرضاء 
ــه متلؤها احلزن  ــالح  وعيون يقول ص
واألسى : تزوجتها رغماً عني وإرضاء 
ــه متلؤها احلزن  ــالح  وعيون يقول ص

ــده إلقناع  ــي وبعد محاوالت عدي ألب
ــي  محاوالت كل  ــن  ولك  ، ــي  عائلت
ــا اليوم أعاني  ــل وها أن باءت بالفش
ــي  محاوالت كل  ــن  ولك  ، ــي  عائلت
ــا اليوم أعاني  ــل وها أن باءت بالفش
ــي  محاوالت كل  ــن  ولك  ، ــي  عائلت

ــل  ــدم االم ــي ، وع ــة أبنائ ــن اعاق م
ــا اليوم أعاني  ــل وها أن باءت بالفش
ــل  ــدم االم ــي ، وع ــة أبنائ ــن اعاق م
ــا اليوم أعاني  ــل وها أن باءت بالفش

ــب  ــليمني حس في إجناب اطفال س
تأكيد األطباء،وتسعى عائلة صالح 

في 
تأكيد األطباء،وتسعى عائلة صالح 

في 

لتزوجيه  اآلن من أخرى إلجناب أطفال 
ــه وأطفاله  ــليمني ، وتبقى زوجت س
ــد مجتمعنا  ــادات وتقالي ضحايا ع

الذي اليتعلم من جتارب االخرين .


ــة زواج  ــث عن عالق ــر احلدي وقد كث
األقارب باألمراض الوراثية في الذرية، 
ــدم العلمي في  ــة للتق وذلك نتيج
علوم الوراثة في عصرنا احلاضر، وما 
ــاف  ــب ذلك التقدم من اكتش صاح
ــق العلمية لم تكن  كثير من احلقائ

مفهومة في العصور املاضية.

ــور أن  ــر عج ــور ماه ــح الدكت ويوض
زواج األقارب يزيد من إحتمال ظهور 

ــة األقارب ذوي  ــراض وراثية وخاص أم
الدرجة االولى ، حيث إن نسبة املرض 
ــخاص في  تزداد كلما كان عدد االش

هذه العائلة حاملني للمرض .

ــى  إل ــؤدي  ي ــارب  األق زواج  أن  ــني  وب

ــل ملا يحدث من تراكم  ضعف النس
ــر اجليدة، ورمبا  الصفات الوراثية غي
ــر بن  ــع عم ــذي دف ــو ال ــذا ه كان ه
ــه- أن ينصح  اخلطاب -رضي اهللا عن
ــر بن  ــع عم ــذي دف ــو ال ــذا ه كان ه
ــه- أن ينصح  اخلطاب -رضي اهللا عن
ــر بن  ــع عم ــذي دف ــو ال ــذا ه كان ه

وا"  وُ املسلمني بقوله: "اغتربوا ال تَضْ
ــه- أن ينصح  اخلطاب -رضي اهللا عن
وا"  وُ املسلمني بقوله: "اغتربوا ال تَضْ
ــه- أن ينصح  اخلطاب -رضي اهللا عن

ــن غير األقارب حتى ال  (أي: تزوجوا م
ــوا). وال يعني هذا حرمة زواج  تضعف
ــرت فيه  ــه إذا تواف ــارب أو كراهت األق
ــوا). وال يعني هذا حرمة زواج  تضعف
ــرت فيه  ــه إذا تواف ــارب أو كراهت األق
ــوا). وال يعني هذا حرمة زواج  تضعف

ــه يلفت  ــبة، ولكن ــروط املناس الش
ــالق الباب دون  النظر إلى خطورة إغ

الزواج من غير األقارب.

ــورة في مثل  ــاء أن اخلط ــرى األطب وي
ــراض  ــي األم ــن ف ــزواج تكم ــذا ال ه
ــا  جيناته ــل  يحم ــي  الت ــة  الوراثي

ــع أن األمراض من  الزوج والزوجة، وم
ــن أن ال تظهر عليهما، إال أنها  املمك
ــد الزواج لألطفال واألحفاد،  تورث بع
ــدم الوراثية  وأمراض  ــل أمراض ال مث
ــكري تزداد في  احلساسية وداء الس
بعض العائالت، وتتضاعف احتماالت 

توارثها بالتزاوج بني األقارب.


ــي تزوجت  ــاً والت ــروة ٢٢ عام إال أن م
ــن عمها و تبني ان زواج االقارب  من اب
ليس فيه أي مانع مادام هناك توافق 
ــاب والفتاه  ــي بني الش فكري وعقل

فالزواج عبارة عن قسمة ونصيب .

ويبقى الزواج حياة حافلة  بالدروس 
ــاء أن يدركوا  ــن على اآلب والعبر ولك
ــاه األبناء فهم   ــؤولية جت عظم املس
ــم  ،فعليه ــم  اعناقه ــي  ف ــة  امان
ــرك االختيار لألبناء  بالنصيحة ثم ت

حتى يقرروا مستقبلهم .

بين ألعابه 
وكتبي

ø@‚ÏÌ
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ــل  ت مالمح وجهـه  ،  يسترس ــقَ ش
ــث :" تعرضت  ــلطان في احلدي أبو س
ــرات املرَات أثناء عملي  لالعتداء عش
على احلدود ، وأطلقت عليَ النار مرَات 

عدة".
ــي مضطرٌ للعمل  ــتدرك :" لكن ويس
ــاألرض فهي مصدر  فروحي معلقةٌ ب
ــي مضطرٌ للعمل  ــتدرك :" لكن ويس
ــاألرض فهي مصدر  فروحي معلقةٌ ب
ــي مضطرٌ للعمل  ــتدرك :" لكن ويس

سعادتي ورزقي " .
ــلطان مع ابنه الوحيد  يعيش أبو س
ــاة زوجته  منذ  ــع بعد وف وبناته األرب
ــا ويعتمد في دخله على هذا  ١٧ عام
العمل ليعيل نفسه وأسرته ، يقول 
ــي الزراعة  ــلطان :" العمل ف ــو س أب
ــم  متعب ومرهق ، وكثيرةٌ هي املواس
ــي الزراعة  ــلطان :" العمل ف ــو س أب
ــم  متعب ومرهق ، وكثيرةٌ هي املواس
ــي الزراعة  ــلطان :" العمل ف ــو س أب

التي ال تدرُ عليَ دخالً "
ــم  متعب ومرهق ، وكثيرةٌ هي املواس

التي ال تدرُ عليَ دخالً "
ــم  متعب ومرهق ، وكثيرةٌ هي املواس

ــي معلقةٌ  في  ــف :" لكن روح ويضي
التي ال تدرُ عليَ دخالً "

ــي معلقةٌ  في  ــف :" لكن روح ويضي
التي ال تدرُ عليَ دخالً "

هذا العمل الذي لم ولن أتركه يوما ".
ميتشق هذا العجوز التسعيني أدوات 
ــوم ، يودع أحفاده  ــة فجر كل ي الزراع
ــم  ــروح فتية ووجه مبتس وينطلق ب

ــلطان  ــو س ــاج "أب ــدأ احل ــذا يب  هك
ــذ  ــه من ــا صباح ــب " ٩٠ عام اخلطي
ــن أرض بلدته  ــوم اقتلع ع ــا ي ٦٥ عام
ــاء ادل ،  يقول أبو  "بيت دراس" قض
سلطان :" كان عمري حواليَ ٢٠ عاما 
حني هاجم اليهود بلدتنا ، وكنت في 

طليعة ااهدين حينها  ".
ــف :"أحرق اليهود كل ما  منلك  ويضي
ــراةً متجهني إلى  ــاةً ع ــا حف فخرجن
ــف :"أحرق اليهود كل ما  منلك  ويضي
ــراةً متجهني إلى  ــاةً ع ــا حف فخرجن
ــف :"أحرق اليهود كل ما  منلك  ويضي

ــى مدينة  ــلطان إل ــزَة "وصل أبو س غ
ــيئاً  ــرته ال ميلك ش غزة بصحبة أس
ــى مدينة  ــلطان إل ــزَة "وصل أبو س غ
ــيئاً  ــرته ال ميلك ش غزة بصحبة أس
ــى مدينة  ــلطان إل ــزَة "وصل أبو س غ

سوى يدين احترفت زراعة األرض كما 
ــدأ بالعمل  ــرف قلبه حبها ، ليب احت
ــي  أراضٍ حدودية ميتلكها أهل غزة  ف
ــل بها  ــدودة يعي ــل قـروشٍ مع مقاب
ــي  أراضٍ حدودية ميتلكها أهل غزة  ف
ــل بها  ــدودة يعي ــل قـروشٍ مع مقاب
ــي  أراضٍ حدودية ميتلكها أهل غزة  ف

نفسه وعائلته .
ــذا العمل ٦٥  ــلطان ه ــل أبو  س واص
ــهد  ــتمرة حتى اليوم ش ــا مس عام
خاللها عصوراً من الظلم والتنكيل 
ــهد  ــتمرة حتى اليوم ش ــا مس عام
خاللها عصوراً من الظلم والتنكيل 
ــهد  ــتمرة حتى اليوم ش ــا مس عام

ــد  ــه وجتاعي ــيب رأس ــا ش يختصره

ــى  عل ــمها  رس ــداً  جتاعي ــل  يتجاه
ــن معاً إلى  وجهه كبر الهموم والس
ــى  عل ــمها  رس ــداً  جتاعي ــل  يتجاه
ــن معاً إلى  وجهه كبر الهموم والس
ــى  عل ــمها  رس ــداً  جتاعي ــل  يتجاه

ــتغرب  األرض التي يحبها وحتبه ، يس
ــه الدءوبة  ــه قوته وحركت الناظر إلي
ــنه ونحول جسده ، ورغم  مع كبر س
ــؤذن في أحد  ــلطان كم عمل أبي س
ــاجد غزة منذ عشرات السنوات   مس
إال أنه متشبثٌ في عمله في الزراعة 

ــجار بتراب  ــبث جذور األش كما تتش
ــك األرض وكالهما تعلَق في األرض  تل
فأصبح جزءاً من تاريخها وحكايتها 
ــك األرض وكالهما تعلَق في األرض  تل
فأصبح جزءاً من تاريخها وحكايتها 
ــك األرض وكالهما تعلَق في األرض  تل

.شهد أبو سلطان حقباً كثيرة واجه 
فأصبح جزءاً من تاريخها وحكايتها 
.شهد أبو سلطان حقباً كثيرة واجه 
فأصبح جزءاً من تاريخها وحكايتها 

ــب ،يقول  ــب واملتاع ــا املصاع خالله
ــلطان :" إن العمل قبل  ــاج أبو س احل

عام ٦٧ كان أيسر وأسهل لكن عقب 
ــراءات ضدنا  ــالل غزة  كانت اإلج احت

ة ".  تزداد ضراوةً وشدَ
ــراءات ضدنا  ــالل غزة  كانت اإلج احت

ة ".  تزداد ضراوةً وشدَ
ــراءات ضدنا  ــالل غزة  كانت اإلج احت

ــن األراضي مالذاً  ــت كثيرٌ م فقد كان
للفدائيني واملطلوبني لالحتالل وكان 
ــك األراضي أن  ــني في تل على العامل
ــاردة كثمن  ــوا التنكيل واملط يتحمل

إليوائهم للفدائيني .

ــوأ  ــلطان حديثه :" أس ــع أبو س  يتاب
ــحاب  ــرات عملي كانت قبل انس فت
قوات االحتالل من القطاع عام ٢٠٠٥، 
وخاصة عند اجتياح األحياء احملاذية 

للحدود ".
ــن مزاولة  ــلطان كان يحرم م ــو س أب

مهنته والتوجه إلى األرض  طوال فترة 
ــتمرُ أليام  ــاح التي كانت تس االجتي
ــت ال تخلو من جتريف  ــدة ، أيام كان ع
تلك األراضي ، ليتجه أبو سلطان إلى 
ــد كل اجتياح ، تنظر  ــك األرض بع تل
ــاً أضحى  ــاراً اعتاده وظلم ــاه دم عين
ــد كل اجتياح ، تنظر  ــك األرض بع تل
ــاً أضحى  ــاراً اعتاده وظلم ــاه دم عين
ــد كل اجتياح ، تنظر  ــك األرض بع تل

ــن أرضه  ر ع ــذ هجُ ــمةً وديدناً من س
ــاً أضحى  ــاراً اعتاده وظلم ــاه دم عين
ــن أرضه  ر ع ــذ هجُ ــمةً وديدناً من س
ــاً أضحى  ــاراً اعتاده وظلم ــاه دم عين

ــة أغصان ميتة  ــام ٤٨ ، ليبدأ بإزال ع
يابسة ملقاة هنا وهناك ليزرع حيث 
ــورا وأغصانا خضراء حتكي  كانت زه
ل  ــر األرض ويبدَ ل األرض غي ــف تبدَ كي
ــوان املرِ  ــدٍ ذاقت كل أل ــرُ باحللو بأي امل
ــت إال أن تصنع لألجيال  والعذاب فأب
ــوان املرِ  ــدٍ ذاقت كل أل ــرُ باحللو بأي امل
ــت إال أن تصنع لألجيال  والعذاب فأب
ــوان املرِ  ــدٍ ذاقت كل أل ــرُ باحللو بأي امل

حلوُ املستقبل وجميله .
أما عن أزهى عصورِ عمله فيقول أبو 
ــهر املاضية وعقب  ــلطان :" األش س
التهدئة بعد احلرب األخيرة على غزة 
كانت أفضل الفترات التي شهدتها 
ــرض خاللها  ــي  ، لم نتع ــالل عمل خ
ــارس عملي  ــتطعت أن أم لألذى واس

بحريةٍ أكبر ".
ويضيف :" أزرع األرض وسأظل أزرعها 
ــم أحفادي أن األرض ال يفرط بها  ألعل

وأنها سر دوام السعادة والنعمة  ".
ــه التي  ــو أدوات ــره نح ــي بظه ينحن
ــا تاريخاً  ــا الصدأ وخط فيه أهلكه
ــه التي  ــو أدوات ــره نح ــي بظه ينحن
ــا تاريخاً  ــا الصدأ وخط فيه أهلكه
ــه التي  ــو أدوات ــره نح ــي بظه ينحن

ــهدته برفقة  ــن ش ــن الزم ــاً م وحقب
ــه لننطلق نحن إلى  صاحبها ، نودِع
ــو وأمثاله وينطلق  ــتقبلٍ بناه ه مس
هو إلى ماض أبى إال أن يصنع لنفسه 
ــو وأمثاله وينطلق  ــتقبلٍ بناه ه مس
هو إلى ماض أبى إال أن يصنع لنفسه 
ــو وأمثاله وينطلق  ــتقبلٍ بناه ه مس

منه حاضراً ومستقبالً !
هو إلى ماض أبى إال أن يصنع لنفسه 

منه حاضراً ومستقبالً !
هو إلى ماض أبى إال أن يصنع لنفسه 
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أبناء ضحايا ... لعادات وتقاليد اآلباء

بقلم :إميان علي
أجلس بني كتبي أقلب  الصفحات 
ــه  بصمات ــن  م ــو  تخل ال  ــي  الت
ــع  م ــز  يقف ــني  ح ــاته)  و(خربش
ألعابه حولي ، يطلق الضحكات 
والصرخات ليبدأ سيناريو أعيشه 
ــات (اصمت  ــوم وكلم ــه كل ي مع
ــي أرددها على  ــدأ) الت ــى ، اه ، كف
ــرات املرات كل يوم  مسامعه عش
حتى باتت مشاعره تتبلد جتاهها 
ــي قلبه الصغير خوفا  فال توقع ف
يردع شقاوته ، هكذا تعيش طالبة 
ــتة  ــة مع أخ يصغرها بس جامعي
ــع ال يعكس  ــر عاماً ، هو واق عش
ــتة  ــة مع أخ يصغرها بس جامعي
ــع ال يعكس  ــر عاماً ، هو واق عش
ــتة  ــة مع أخ يصغرها بس جامعي

استثناء بل يعكس ثقافة سائدة 
يعيشها  مجتمعنا الفلسطيني 
ــاء وينتقدها  الذي يرتكب األخط
ــي ذات اللحظة ، وحال مجبرون  ف
ــك  تل وكأن  ــه  نعيش أن  ــن  نح
ــت إال أن  أب ــرة  ــات الصغي الكائن
ــاركنا زمننا   ــا  وتش ــبق زمنه تس
ــه ، ليلعب  ــا في ــا بكل م وواقعن
ــا دور األم واألب مكرهاً  الواحد فين
ــئوليةً  ــل على كاهله مس ويحم
ــا دور األم واألب مكرهاً  الواحد فين
ــئوليةً  ــل على كاهله مس ويحم
ــا دور األم واألب مكرهاً  الواحد فين

ــه ، ويلعب  ــت عليه رغماً عن كتب
ــئوليةً  ــل على كاهله مس ويحم
ــه ، ويلعب  ــت عليه رغماً عن كتب
ــئوليةً  ــل على كاهله مس ويحم

ــروم  املمنوع  ــر دور احمل ذاك الصغي
ــات البراءة  ــه صرخ ــى حنجرت عل
ــة  بحجة أن  ــكات الطفول وضح
ــماع صوته ,  هناك من يبغض س
يحتاج الهدوء وأجواء من الصمت 
ــرد،  ــر املتم ــذاك الصغي ــروق ل ال ت
ــه  ــني حقوق ــلب كال الطرف ليُس
ــذي  ــم ال ــر الظال ــي اآلخ ــرى ف وي
ــة كان يحلم  ــه أجواء مثالي حرم
ــا ، وتتجه عيونهم  بالعيش فيه
في كل مرة نحو أب وأم يقفان في 
ــوم ، ليُفرض  ــرة املتهم واملظل دائ
ــاً كان  ــال ظلم ــا أن يتحم عليهم
ــوم ، ليُفرض  ــرة املتهم واملظل دائ
ــاً كان  ــال ظلم ــا أن يتحم عليهم
ــوم ، ليُفرض  ــرة املتهم واملظل دائ

ــالن جزءًا  ــات خطأٍ يتحم من تبع
ــل ثقافة  ــؤوليته وتتحم من مس
ــن أخطاءهما  ــذي يلع ــع ال اتم
ــأل  ــه ،  وحني تس ــزء اآلخر من اجل
ــل رضيعٍ  ــة عن طف األم األربعيني
يرقد بني كفيها اعدتني جتيبك 
ــل رضيعٍ  ــة عن طف األم األربعيني
يرقد بني كفيها اعدتني جتيبك 
ــل رضيعٍ  ــة عن طف األم األربعيني

بابتسامة مصطنعة وعيون تقرأ 
فيها مالمح احلرج .

ــل كتب علينا  ــدر ) ، فه ــه الق ( إن
القدر أن نحيا بهذه الطريقة ؟؟ أم 
ــنا  أننا نحن من كتبنا على أنفس
ــا  ــات أخطائن ــي بتبع ــك لنلق ذل
ــدر؟؟ أ هو  ــماعة الق دوماً على ش
ــا  ــات أخطائن ــي بتبع ــك لنلق ذل
ــدر؟؟ أ هو  ــماعة الق دوماً على ش
ــا  ــات أخطائن ــي بتبع ــك لنلق ذل

ــا  ــكل م ــض ب ــا املتناق مجتمعن
ــه الواقع املرُ الذي نحياه  فيه ؟ أم أن
ــي مقتبل العمر  ــف الكبار ف يخط
ــبابهم ليحتم  يضحون بزهرات ش
ــام أن توجد البديل وكأن  على األرح
ــباق  ــد غدت في س ــك األرحام ق تل
ــلم له أيقونة  مع املوت تأبى أن تس
ــرنا  ــت أي ذريعة فس ــة ،  حت النهاي
وجود تلك الكائنات الصغيرة بيننا 
بكثرة  ، فهم موجودون في النهاية 
ــم تذكرنا  ــا عجبنا من كثرته كلم
ــروا فإني  ــولنا الكرمي (تكاث قول رس
مباهٍ بكم األمم يوم القيامة) ، وكلما 
ــي عيونهم  ــامة ف ــا االبتس أبصرن
ــتقبال سترسمه  أبصرنا أمال ومس
أناملهم الصغيرة حني تشب يوماً!
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 األربعاء 10/9/ 2013م األربعاء 10/9/ 2013م

القدم للعاملني باجلامعة حالياً في بطولة 
ــات  ــدس األولى للعاملني في املؤسس الق
ــاط الرياضي  ــم النش ــي نظمها قس والت
ــباب  الش وزارة  ــع  م ــاون  بالتع ــة  باجلامع
ــاء ملدينتنا  ــميت وف ــي س ــة والت والرياض
ــل الهجمة التي  ــة وألهلها في ظ املقدس
ــت  ــا، وتضم هذه البطولة س ــرض له تتع
ــوث ورابطة  ــا وكالة الغ ــات أبرزه مؤسس
ــرى احملررين وفريق العاملني باجلامعة  األس
ــي البطولة حيث  ــدأ بداية قوية ف الذي يب
ــد الكلية اجلامعية  فاز في أول مبارتني ض
ــكيان  ــو اش ــح أب ــرى، وأوض ــة األس ورابط
ــي األيام  ــتعقد ف ــة الرياضية س أن اللجن
ــطة  ــة العديد من األنش ــة القادم القليل
للعاملني منها دوري تنس الطاولة وبطولة 
الشطرجن وتعقد اآلن دورة في السباحة مع 
للعاملني منها دوري تنس الطاولة وبطولة 
الشطرجن وتعقد اآلن دورة في السباحة مع 
للعاملني منها دوري تنس الطاولة وبطولة 

املدرب ابو النور الداية الذي يواصل تفاعله 
ونشاطه الرياضي رغم تقاعده من العمل 

في اجلامعة و خروجه على املعاش.


ــه اهللا هو  ــي رحم ــن العمران ــد الرحم عب
طالب في كلية تكنولوجيا املعلومات في 
ــد أعضاء فريق كرة القدم  اجلامعة كان أح
ــارك في بطولة اجلامعة مع  في الكلية ش
ــز األول، لتوافيه  ــه وحصل على املرك كليت
ــه الذين احتفل  ــأة و يترك رفاق ــة فج املني
ــن احلزن أصر  ــس. وبعد عام م معهم باألم
رفاقه على إقامة بطولة حتمل اسمه وفاء 
ــه ، وبالفعل أقيمت البطولة و لعب رفاق  ل
عبد الرحمن هذه املرة ليس من أجل اللقب 
ــالة إنسانية  ولكن ليقولوا أن الرياضة رس
ــاء والصدق  ــامية فيها كل معاني اإلخ س
ــاء وأن روح عبد الرحمن التي فارقت  و الوف
ــة هي ذكرى  ــده وجعلته ذكرى حزين جس

تقوي ترابطهم و تغذي روحهم كفريق.

ــتعقد في املستقبل  بداية لدورات عدة س
ــي  ــراف ف ــى االحت ــني ال ــول باملتدرب للوص
ــا من اجلامعة  ــيتم اعتماده هذا اال وس
ــالمية واملدربني القائمني عليها وهي  االس
ــد أخر وفي  ــة للجميع ، وعلى صعي متاح

ــم اجلامعة  ــاع عن النفس تقي فنون الدف
حاليا دورة تنني العرب كما وسيتم األعالن 
ــن مجموعة من  ــل ع ــب العاج ــي القري ف
ــون القتالية الكاراتيه والكونغ  دورات الفن

فو والتكوندو.


ــتاذ خالد أبو شكيان  من جهته أكد األس
أمني اللجنة الرياضية في نقابة العاملني 
ــز األول  ــى املرك ــت عل ــة حصل أن اجلامع
ببطولة تنس الطاولة للعاملني مبؤسسات 
ــاركة بطل اجلامعة  ــم العالي مبش التعلي
ــارك فريق كرة  ــراوي، ويش ــل الطه د.جمي

ــو املدير  ــب اجلامعة وه ــراً فنياً ملنتخ مدي
الفني األسبق لفريق شباب رفح احلائز على 
ــام وذلك محافظة  ــدوري العام لهذا الع ال
ــن اجلامعة لالرتقاء  ــعياً م على الريادة وس
ــام وذلك محافظة  ــدوري العام لهذا الع ال
ــن اجلامعة لالرتقاء  ــعياً م على الريادة وس
ــام وذلك محافظة  ــدوري العام لهذا الع ال

مبستوى الفريق من أجل منافسات قادمة، 

ــوارع حيث حصلت  ومن املالعب الى الش
ــز األول والثاني والرابع   ــى املرك اجلامعة عل
ــة  والتي  ــات الهوائي ــة الدراج ــي بطول ف
نظمتها مصلحة بلديات الساحل وبينما 
ــة الدراجة تدور عجلة أخرى في  تدور عجل
ــى األداء األفضل ففي  اجلامعة للوصول إل
ــيتم إطالق  دورات  ــة اكتوبر القادم س بداي
ــاالت منها دورة تثقيفية  عدة في عدة مج
ــة في إعداد مدربني كرة قدم يقدمها  مبدأي
كوكبة من اخلبراء في عالم التدريب منهم 
أسعد ادالوي وعثمان العمصي و شادي 
ــاط  ــم النش ــد اكد قس ــة ، وق ــو عرمان أب
الرياضي باجلامعة على أن هذه الدورة متثل 

زة/عالء عسقولغزة/عالء عسقولغزة/عالء عسقول
ــم ان العقل  ــم و من العل ــارة العل هي من
ــليم ، فكما  ــم الس ــي اجلس ــليم ف الس
ــالمية لتقدمي ما هو  تسعى اجلامعة االس
ــعى أيضاً  أفضل في العلم واملعرفة ، تس
ــالمية لتقدمي ما هو  تسعى اجلامعة االس
ــعى أيضاً  أفضل في العلم واملعرفة ، تس
ــالمية لتقدمي ما هو  تسعى اجلامعة االس

ــي الرياضات  ــل ف ــا هو أفض ــى تقدمي م إل
اتلفة ،حتى تترجمت مساعيها 

ــن جهة  ــازات م ــجل حافل باالجن ــى س إل
ــاق  ــة تعمل على قدم وس ــات داخلي وهيئ
ــة على كافة  ــي بالرياضة في اجلامع للرق
املستويات من جهة أخرى ، فأنت تستطيع 
ــهيالت  ــك التس ــة ولدي ــارس الرياض أن مت
ــال.. ذكراً أم  ــت أم عام ــة ، طالبااًكن ــال.. ذكراً أم الكامل ــت أم عام ــة ، طالبااًكن ــال.. ذكراً أم الكامل ــت أم عام ، طالبااًكن

أنثى.


ــدءوب واملثابرة  ــل ال ــن العم ــنني م بعد س
والسعي اجلاد ليكون للجامعة االسالمية 
ــتتوجت هذه  ــم في عالم الرياضة ، س اس
ــة االحتاد  ــود بانتخاب اجلامعة لرئاس اجله
ــم العالي في  ــات التعلي الرياضي ملؤسس
وزارة الشباب الرياضة ممثلة باألستاذ مؤمن 
العزازي حيث مت االجماع عليها من جميع 
مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة 
ــجلها  وليس هذا بالغريب فالناظر في س
الرياضي يجد ما يسره والناظر في العمل 
املستمر ليكون مكان اجلامعة في املقدمة 

يجد ما يثير العجب.


ــام عدة فازت اجلامعة باملركز األول  فقبل أي
ــات التعليم  ــة الطائرة ملؤسس في بطول
ــة االقصى،  ــي والتي نظمتها جامع العال
ــاط الرياضي أنهم  ــم النش و قد أكد قس
يتواصلون مع إدارة اجلامعة حملاولة احلصول 
على دعم من جهات مانحة إلنشاء مالعب 

خماسية للكرة الطائرة وكرة السلة وهي 
مسألة وقت حتى تثمر اجلهود ويتم إنشاء 
هذه املالعب كما وعدت إدارة اجلامعة، ومن 
ــوز في الطائرة إلى فوز في املاء فقد فازت  ف
اجلامعة باملركز األول في بطولة السباحة 

التي نظمها االحتاد الفلسطيني للسباحة 
ــال وفي ٢١ و ٢٢  ــات املائية فئة رج والرياض
من الشهر اجلاري شارك منتخب اجلامعة 
ــباحة  ــطني الثالثة للس في بطولة فلس
حيث أحرزت اجلامعة املركز الثاني بالنقاط  
وأحرز سباحوها مراكز متقدمة فقد أحرز 
ــى" املركز األول في  ــباح "حسن موس الس
فردي متنوع واملركز األول في فئة مائة متر 
ــتديرة فقد  ــاحرة املس ــرة ، وأما عن الس ح
ــب اجلامعة لكرة القدم على  حصل منتخ
ــات التعليم  املركز الثالث من بني مؤسس
ــا  تعاقدت  ــال أيض ــذا ا ــي ه ــي وف العال
ــو عرمانة  ــادي أب ــع الكابنت ش اجلامعة م

أقسم أحدهم بأنه أحرز هدف – 
هذا هو معيارٌ لتحديد األهداف 
ــدود منظمة أو  في ملعب بال ح
ــز دقيقة ، فاملرمي يتكون  حواج
ــر أو فردتي  ــني للعص ــن علبت م
ــد  ــاركني ، جت ــد املش ــذاء أح ح
ــن ثالثة العبني  ــاً مكوناً م فريق
ــاف األول  ــون من أضع وآخر مك
ــق األول  ــار الفري ــراً ألن أعم نظ
ومهاراته تفوق اآلخر ، و عند أول 
خالف يقع بني الفريقني تنتهي 

املباراة.
ــاراة  ــرر ملب ــي متك ــهد يوم مش
دائمة في حارات املدينة بقواعد 
ــا الفريقني  ــة يتفق عليه مؤقت
ــررون فيها عقد  ــي كل مرة يق ف
ــدة ، ويكون صاحب  مباراة جدي
ــع القوانني هو  ــلطة وواض الس

مالك الكرة .
ليس ألنهم يجهلون قوانني كرة 
القدم  أو ال يعرفون أسسها ، إال 
أنهم وجدوا أنفسهم في واقع ال 
يستطيع توفير أدنى متطلبات 
ــة  الواقعي ــة  الرياضي ــاة  احلي
والسليمة  أو حتى وجود مالعب 
مناسبة تفي بهذا الغرض ، عدا 
عن حرمانهم من درس الرياضة 
ــدارس ،  ــي امل ــم ف ــص له اص
ــون  يتهافت ــني  املدرس ــد  فتج
ــتغاللها بكافة الطرق  ــى اس إل
ألسباب متعددة منها اإليجابي 
وآخر سلبياً ، وإن حصل الطالب 
ألسباب متعددة منها اإليجابي 
وآخر سلبياً ، وإن حصل الطالب 
ألسباب متعددة منها اإليجابي 

ــة  ــي حص ف ــم  ــى مبتغاه عل
ــهد الذي مت  ــد املش ــة جت رياضي
ــرر في أروقة  ــابقاً يتك ذكرها س
ــهد الذي مت  ــد املش ــة جت رياضي
ــرر في أروقة  ــابقاً يتك ذكرها س
ــهد الذي مت  ــد املش ــة جت رياضي

ــة  يكون صاحب  ملعب املدرس
ــدرسٌ  يغيب  ــلطة فيها م الس
ــلطة  طوال الوقت عنهم وال س
ملالك الكرة " الديكتاتوري " هذه 
ــة  املرة  ألن الكرة ملكٌ للمدرس
ملالك الكرة " الديكتاتوري " هذه 
ــة  املرة  ألن الكرة ملكٌ للمدرس
ملالك الكرة " الديكتاتوري " هذه 

وليس له . 
من البديهي أن رياضة كرة القدم 
ــدى  ــة ل ــة املفضل ــي الرياض ه
الذكور ولها من عشق قلوبهم 
نصيبٌ كبير ، ومتنفسٌ يتخذه 
ــاؤون ،  ــع في كل وقتٍ يش اجلمي
ــتطيع أحدٌ منعهم من  فال يس
ــات اخلاصة  ــي الطرق ــب ف اللع
ــارات  ــوارع احل ــات أو بش باملركب
ــن الصراخ  ــة  بالرغم م الضيق
ــي ينالونه من أحد اجليران  أو  الت
ــيارة  أو مارة تخشى  صاحب س

من اصطدام الكرة فيها 
ــة واجبة ال بد منها  وهنا همس
ــر  ــه والتحذي ــل التنبي ــن أج م
ــاب القرار  ــد ألصح ــي آن واح ف
والشخصيات املعنية بأن يولوا 
ــي االهتمام  ــاً ف ــاً خاص اهتمام
ــررة في  ــص الرياضة املق بحص
ــل التعليمية عبر منهج  املراح
ــم ، إضافة إلى  ــل ومنظ متكام
ــر فيها أدنى  توفير مالعب تتوف
ــل من أجل  ــات على األق املقوم
استغالل أوقات األطفال بشكل 
ــتثمار طاقتهم في  ــد واس جي
ــعي  هذا اال واحتوائها والس
ــم واالرتقاء بهم  ــر أدائه لتطوي

بشكل منظم .

k«˝fl@˝i@ÚôbÌâ
بقلم : محمد قاعود
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يعتبر هذا األمر هو بداية فقط للمشوار 
ــاركات العربية لم  ــخ املش ــر تاري , فعب
ــي إال املغرب  ــي دور الثان ــل أحدها إل يص
ــعودية عام  في مونديال عام ١٩٨٦ والس
ــدول بهذا اإلجناز  ــت هذه ال ١٩٩٤ , واكتف
ولم تسعي للمحافظة عليه أو الوصول 
ملراكز متقدمة في البطولة األشهر في 
ــا العمل اجلاد  ــم , وكان األجدر به العال
واملثابرة من أجل االرتقاء بالكرة العربية 
ــز متقدمة في  ــا إلي مراك ــول به والوص

الكرة العاملية .

ــارات ورفع احلالة املعنوية  روح االنتص
باإلضافة إلى تقوية الروابط بني هذه 
ــاء املكافأت  ــعوبها وإعط الفرق وش

للجهاز الفني واإلبقاء عليه.


وفي ختام اللقاء أكد أبو زاهر على وجوب 
ــاركة  ــر العقلية العربية في املش تغيي
ــرف  في املونديال التي تكتفي فقط بش
ــا هو  ــد له ــر مج ــر أكب ــور وتعتب احلض
ــم , بينما  ــكأس العال ــول فقط ل الوص

أكد أبو زاهر على أن املستوى العربي 
تدني  بشكل عام قياساً مبستويات 
أكد أبو زاهر على أن املستوى العربي 
تدني  بشكل عام قياساً مبستويات 
أكد أبو زاهر على أن املستوى العربي 

ــة , ففي املاضي تأهلت  الكرة العاملي
ــرق عربية أمثال املغرب واجلزائر يعد  ف
ــن االن أصبحت  ــاً , ولك ــراً طبيعي أم
ــي الوصول  ــة تعاني ف ــرق العربي الف
ــة               املوصل ــة  النهائي ــات  للتصفي
ــوال                              فل ــم  لعال ــكأس  ل
                  , احلظ وخطأ منتخب الرأس 
ــراكها لالعب ممنوع من  األخضر بإش

اللعب لودعت تونس املسابقة .


ــة  احمللي ــات  الدوري إن  ــا  أيض ــال  وق
ــت دائا مخرجة  ــدول العربية ليس لل
ــات القوية بدليل  ــوم واملنتخب للنج
ــات التصفيات  ــر لنهائي وصول مص
ــم رغم توقف  ــكاس العال املؤهلة ل
ــطة الكروية منذ شهر  جميع األنش
ــر لعام ٢٠١٢ حتى األن، فتحدى  فبراي
ــة  الصعب ــروف  الظ ــب  العبواملنتخ
التي منها عدم استقرار وضع االحتاد 
ــا زال  ــدم الذي م ــرة الق ــري لك املص
ــتقرار في  ــن الوحدة واالس يبحث ع
داخله فتمسك العبو املنتخب بروح 

ــي  ــم فاألول ــكأس العال ــني ل املتأهل
ــل لهدفها  ــا إال أنها تص رغم بطئه
ــها جيدا  ــة وهي تهيء نفس بالنهاي
ــة مع غانا , بينما  للموجهة الفاصل
ــد  قد تعلمت  ــس فهي من املؤك تون
ــر  ــرأس األخض ــب ال ــن درس منتخ م
ــدا ملواجهتها  ــتعدت جي ــا اس وأنه
ــرون , بينما هناك   املقبلة مع الكامي
ــر مع  ــاء اجلزائ ــن لق ــدا م ــوف ج تخ
ــو خاصة مع إنتشار أن  بوركينا فاس
الفريق البوركيني من الفرق املغمورة 
ــا كثيرا ما  ــة مع أنه ــهلة الهزمي وس
ــة أمم إفريقيا ,  ــئ بطول ــت تفاج كان
ــعور لدى العبي  فلو انتشر هذا الش
ــر  ــري فهذا أمر ال يبش ــق اجلزائ الفري
ــر أن الفريق  ــو زاه ــر أب ــر , واعتب بخي
األردني من أكثر الفرق العربية األربعة 
ــم وأنه كان  ــتعداداً لكأس العال اس
األردني من أكثر الفرق العربية األربعة 
ــم وأنه كان  ــتعداداً لكأس العال اس
األردني من أكثر الفرق العربية األربعة 

مفاجأة امللحق األسيوي .
ــى أن الفرق العربية  وأكد أبو زاهر عل
ــب  ــا يج ــة تأهله ــي حال ــة ف األربع
ــد للبطولة  ــتعداد اجلي ــا االس عليه
ــم أداء  ــل على تقيي ــن طريق العم ع
ــاركوا بالتصفيات  الالعبني الذين ش
ــتوى الفريق وبث  ــى مس ــوف عل لوق

ــة فأوصلتهم جهودهم  قتالية عالي
ــم وضعوا  ــتوى النه ــذا املس ــى ه إل
التأهل  لكأس العالم نصب أعينهم 
, باإلضافة إلي احتراف بعض الالعبني 
املصريني في الدوريات األوروبية زاد من 
خبراتهم وقوى من منتخبهم ولكنه 
ــبب خروج  ــي بس ــف دوري احملل أضع
ــه , وخير مثل هو الالعب  املواهب من
ــالح) احملترف في  ــري (محمد ص املص
ــري , منوهاً إلي أن  نادي بازل السويس
ــالح) احملترف في  ــري (محمد ص املص
ــري , منوهاً إلي أن  نادي بازل السويس
ــالح) احملترف في  ــري (محمد ص املص

ــتوى ليس  وصول مصر إلي هذا املس
مفاجأة .

ــي  ــوال الت ــر أن األم ــو زاه ــر أب وأعتب
ــج على كرة القدم  تنفقها دول اخللي
ــة , فللمرة  ــا منفع ــة أكثر منه نقم
ــل أي  ــي ال يتأه ــى التوال ــة عل الثاني
ــم ولم  ــكاس العال ــق خليجي ل فري
ــن  ــر م ــج بأكث ــدول اخللي ــارك ال تش
ــعودية ومرة وحيدة  ــة مرات للس أربع
ــت واإلمارات  ــكل من العراق و الكوي ل
ــذه األموال أنفقت بطريقة  , فلو أن ه
ــى األقل  ــاك عل ــة لكان هن صحيح
ــان تتأهالن دائما عن  دولتان خليجيت

قارة أسيا . 
ــس أول  ــر وتون ــر أن مص ــرى أبو زاه ي

جانب  من مباراة مصر وزميبابوي
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غزة _ نداء بكرون :

ــر عقارب  ــهر املاضي بتأخي ــدأ الش ــطني ب ــتوي في فلس التوقيت الش
ــاعته تعمل منذ ثالثني عاماً على  ــاعة ستني دقيقة للوراء، لكن س الس
ــر عقارب  ــهر املاضي بتأخي ــدأ الش ــطني ب ــتوي في فلس التوقيت الش
ــاعته تعمل منذ ثالثني عاماً على  ــاعة ستني دقيقة للوراء، لكن س الس
ــر عقارب  ــهر املاضي بتأخي ــدأ الش ــطني ب ــتوي في فلس التوقيت الش

نظام واحد، فاملواطن الغزي سعيد الهسي ٤٣عاما يأبى أن يغير عقارب 
ساعته لتُواكب تغيير التوقيت ، معتبراً ذلك "تفاهة" ال فائدة منها.

نظام واحد، فاملواطن الغزي سعيد الهسي ٤٣عاما يأبى أن يغير عقارب 
ساعته لتُواكب تغيير التوقيت ، معتبراً ذلك "تفاهة" ال فائدة منها.

نظام واحد، فاملواطن الغزي سعيد الهسي ٤٣عاما يأبى أن يغير عقارب 

ــتيقظ في السادسة صباحاً  ــي: " منذ ثالثني عاماً وأنا أس ويقول الهس
حسب توقيتي، وكنت أحضر إلى املدرسة في امليعاد نفسه أو أصل قبل 

اجلرس بساعة "، مشيراً إلى أنه اعتاد على نظامه القدمي.
حسب توقيتي، وكنت أحضر إلى املدرسة في امليعاد نفسه أو أصل قبل 

اجلرس بساعة "، مشيراً إلى أنه اعتاد على نظامه القدمي.
حسب توقيتي، وكنت أحضر إلى املدرسة في امليعاد نفسه أو أصل قبل 

ويتابع قائالً : "عندما يعطيني أحدهم موعداً معيناً مثل دكتور األسنان 
ــي وصلت في  ــخصي وأعتبر نفس ا لتوقيتي الش ــب إليه وفقً كنت أذه
ويتابع قائالً : "عندما يعطيني أحدهم موعداً معيناً مثل دكتور األسنان 
ــي وصلت في  ــخصي وأعتبر نفس ا لتوقيتي الش ــب إليه وفقً كنت أذه
ويتابع قائالً : "عندما يعطيني أحدهم موعداً معيناً مثل دكتور األسنان 

ــات في اختالف  ــن وجود معيق ــؤالنا ع ــبقاً"، وعند س الوقت احملدد مس
ــي وصلت في  ــخصي وأعتبر نفس ا لتوقيتي الش ــب إليه وفقً كنت أذه
ــات في اختالف  ــن وجود معيق ــؤالنا ع ــبقاً"، وعند س الوقت احملدد مس
ــي وصلت في  ــخصي وأعتبر نفس ا لتوقيتي الش ــب إليه وفقً كنت أذه

نظامه عن الناس أجاب: "أواجه بعض املشاكل, ولكن من اجليد أن يسير 
لِمَ أكون متشابهاً معهم؟!" اإلنسان على نظام مييزه عن غيره، فَ

åÃ€a@lbjí€a@fiÏ‘«@äzém@BèÓj€aB@Új»€
حاالت اخلصام قد تقع بني األصدقاء 

بسبب تلك اللعبة وغيرها " .
ــى  ال ــأ  ــد فيلج ــاب خال ــا الش ام
ــلية والترفيه "  لعبة البيس للتس
وخصوصا بعد يوم طويل من العمل 
ــي  ــا تدخلن ــب ألنه ــاق واملتع الش
ــس من خالل  ــواء فرح وتناف في أج

ــي , مؤكدا  ــكل جنون التفاعل بش
ــا ال تؤثر على عالقته بأصدقائه  أنه
الذين يحتكمون للعقالنية والروح 
ــة " , والبختلف األمر كثيرآ  الرياضي
لدى اخلريج أمين الدلو والذي يشغل 

ــذي أوصله إلى حد  باللعبة األمر ال
إدمانها.


ــباب وجدوا  ــن هؤالء الش الكثير م
ــن الواقع  ــي الهروب م خياالتهم ف
الذي يعيشونه ومتضية جل أوقاتهم 

ــة اللعب , الشاب احمد  في ممارس
اخلطيب يقول" هي لعبة للتسلية 
ــدون أي فائدة وقد  وتضييع الوقت ب
ــباب  ــى تدمير الش ــؤدي أحياناً إل ت
ــدون أي فائدة وقد  وتضييع الوقت ب
ــباب  ــى تدمير الش ــؤدي أحياناً إل ت
ــدون أي فائدة وقد  وتضييع الوقت ب

ــداع والتفكير  ــاً قدرة اإلب وخصوص
ــباب  ــى تدمير الش ــؤدي أحياناً إل ت
ــداع والتفكير  ــاً قدرة اإلب وخصوص
ــباب  ــى تدمير الش ــؤدي أحياناً إل ت

ــى أن  كثيراً من  ــآ إل لديهم مضيف
ــداع والتفكير  ــاً قدرة اإلب وخصوص
ــى أن  كثيراً من  ــآ إل لديهم مضيف
ــداع والتفكير  ــاً قدرة اإلب وخصوص

بها وقت فراغه " بالهروب من الواقع 
الذي أعيشه بعد تخرجي ولم أجد 

عمالً ".
الذي أعيشه بعد تخرجي ولم أجد 

عمالً ".
الذي أعيشه بعد تخرجي ولم أجد 


ــامة حمدونة  من جهته حذر  د.أس
ــم النفس  ــم عل ــر في قس محاض
بجامعة األزهر من ممارسة الشباب 
ــؤدي إلى حدوث  ــي قد ت للعبة والت
ــان واآللة  ــق عاطفي بني اإلنس تعل
األمر الذي يؤدي إلى جتميد العواطف 
ــانية  وأردف " قد  ــات اإلنس والعالق
تؤدي اللعبة إلي تغيرات في سلوك 
ــره  ينحصرتفكي ــث  حي ــان  اإلنس
وعقله في كيفية االنتصار والتطور 

في اللعبة ".
فيما لم يجد أي ايجابية من ممارسة 
ــا من املمكن أن  اللعبة معتبراً أنه
فيما لم يجد أي ايجابية من ممارسة 
ــا من املمكن أن  اللعبة معتبراً أنه
فيما لم يجد أي ايجابية من ممارسة 

ــباب من  ــز قدرات الش ــؤدي لتعزي ت
ــالل العالم الوهمي فقط والتؤثر  خ

في العالم احلقيقي.
ــواً من  ــد تخلق اللعبة ج ــع "ق وتاب

في العالم احلقيقي.
ــواً من  ــد تخلق اللعبة ج ــع "ق وتاب

في العالم احلقيقي.

ــلية وحتقيق الذات  ــه والتس الترفي
من خالل االستغالل األمثل للوقت 
ــث يخصص وقتا  ــيمه ,  حي وتقس
لألسرة ووقتا للنوم وللدراسة ولكن 
يجب أال يحتل املساحة الرئيسية 

في حياته" .

غزة _ إميان بعلوشة:
ضيف جديد يحل على جلساتهم 
ــغلهم الشاغل  الودية ليصبح ش
ــياً في أجهزتهم  وبات ركناً أساس
ــغلهم الشاغل  الودية ليصبح ش
ــياً في أجهزتهم  وبات ركناً أساس
ــغلهم الشاغل  الودية ليصبح ش

ــيبهم املتنقلة برفقة أذرع  وحواس
ــواء من  ــن لتعم أج البالي ستيش
ــه والتحدي من  ــة والترفي املنافس
ــة  ــدم االلكتروني ــة الق ــالل لعب خ

."Pes"
ــول  عق ــحرت  س ــس  البي ــة  لعب
ــباب الغزي املولع بكرة القدم  الش
العاشق ألنديتها الشهيرة , تعتبر 
ــركة  ش ــا  انتجته ــي  الت ــة  اللعب
ــة على  ــا العالي "konami" بقدرته
اكثر  ــني  الالعب ــركات  ــاكاة حت مح
ــكل  ــني ش ــع من خالل حتس للواق
ــوم الالعبني املقاربة  اجلرافيك ورس
ــح  ــة فيصب ــكالهم احلقيقي ألش
ــاس واالندماج باللعبة أكثر  االحس
ــدور على أرض  متعة  لتحاكي ما ي

امللعب في العالم احلقيقي .
ويقول الشاب محمد زيدية لصوت 
ــة  "أقضي معظم وقتي في  اجلامع
ــة لعبة البيس مع أصدقائي  ممارس
ــختها  نس ــراء  ــى ش عل ــرص  وأح
ــا املتجددة كل  ــدة وإصداراته اجلدي
ــى أصبحت جزءاً مهماً في  عام حت
ــا املتجددة كل  ــدة وإصداراته اجلدي
ــى أصبحت جزءاً مهماً في  عام حت
ــا املتجددة كل  ــدة وإصداراته اجلدي

ــديد  ــي " معبرآ عن ولعه الش حيات
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غزة_فاطمة رضوان:

ــاع املدني بغزة بأن أحد طواقمها توجهت إلنقاذ طفلة  أفادت قوات الدف
عالقة خارج شرفة غرفة والديها.

ــي اتصاالً يفيد بوجود  ــا : تلقت عمليات الدفاع املدن ــت في بيان له وقال
عالقة خارج شرفة غرفة والديها.

ــي اتصاالً يفيد بوجود  ــا : تلقت عمليات الدفاع املدن ــت في بيان له وقال
عالقة خارج شرفة غرفة والديها.

ــرفة غرفة والديها  ــنوات عالقة على حديد ش طفلة تبلغ من العمر ٣ س
ــت حتاول اللعب، ولكن  ــى الطابق الثاني بحي النصر بغزة عندما كان عل
تعلق  فستانها "طرف التنورة" من ظهرها بقطعة من احلديد الذي يحمي 

منتصف النافذة مما أعاق محاولة األهالي إنقاذها .
ــدة اإلنقاذ للدفاع املدني وأنزلت  ــاف البيان : "على الفور  تدخلت وح واض
الفتاة التي كانت في حالة صعبة نتيجة التفاف الفستان على رقبتها، 

حيث مت حتويلها إلى مستشفى قريب من املكان .
وناشدت قوات الدفاع املدني األهالي االنتباه ألبنائهم ومراقبة حتركاتهم، 

وخاصة الذين يسكنون الطوابق العلوية.

ıb◊ài@Âflböm
ــراع طريقة ما للتضامن مع  ــت اجلميع في قضية اخت تهاف
ــرى املضربني عن الطعام, كي تؤثر باحمليطني بنا, بحيث  األس
ــن رأي عام يكون  ــى وتتكاثف لتكوي ــل أصواتهم تتعال جتع
ــرى وحل قضيتهم  ــد وحترير األس ــر القي ــهُ بالغ األثر بكس ل

العادلة.
ــم  وصوره ــبوكية",  الفيس ــم  "بروفايالته ــور  ص ــروا  غي
ــخصية, ودعوا حلمالت كبيرة ستنظم هنا وهناك, ولم  الش
ــكت اخليام  ــدى إلكتروني بحت, حيث ش ــوى ص جتد لها س

املعلقة بالهواء قلة املتضامنني بل وندرتهم!
ــمية, تُؤقت  ــورة موس ــة بص ــواق االلكتروني ــون باألب ينفخ
ــير ما واحتضار آخر, أو إعالن " فالن بن عالن"  باقتراب موت أس
ــع واهللا أعلم قد  ــه لتجوي ــه عن الطعام معرضاً نفس إضراب
ــير ما واحتضار آخر, أو إعالن " فالن بن عالن"  باقتراب موت أس
ــع واهللا أعلم قد  ــه لتجوي ــه عن الطعام معرضاً نفس إضراب
ــير ما واحتضار آخر, أو إعالن " فالن بن عالن"  باقتراب موت أس

يكون "مغشوش", وترديده املستمر بأنه شرب ماءً وملح وكان 
وحيداً في معاناته في الهواء الطلق!

يكون "مغشوش", وترديده املستمر بأنه شرب ماءً وملح وكان 
وحيداً في معاناته في الهواء الطلق!

يكون "مغشوش", وترديده املستمر بأنه شرب ماءً وملح وكان 

ــاهم في صالتك  تضامن عزيزي القارئ ولكن بذكاء, ال تنس
, اذكرهم يومياً في  ــتهني بهِ ــالح قوي ال تس ودعائك, فهو س
ــاهم في صالتك  تضامن عزيزي القارئ ولكن بذكاء, ال تنس
, اذكرهم يومياً في  ــتهني بهِ ــالح قوي ال تس ودعائك, فهو س
ــاهم في صالتك  تضامن عزيزي القارئ ولكن بذكاء, ال تنس

ــعَ  ــي بني أصدقائك, ومع والديك وإخواتك, اس حديثك اليوم
ــى الفيس بوك ,  ــابك عل ــم أوالً بأول عبرحس ــر أخباره لنش
ــعَ  ــي بني أصدقائك, ومع والديك وإخواتك, اس حديثك اليوم
ــى الفيس بوك ,  ــابك عل ــم أوالً بأول عبرحس ــر أخباره لنش
ــعَ  ــي بني أصدقائك, ومع والديك وإخواتك, اس حديثك اليوم

ــاك من يعاني  ــع يومياً بأن هن ــتخدمها في تذكير اجلمي اس
بعيداً عنا وتتساقط ذرات روحه وينهار جدار كيانه يوماً بعد 
ــاك من يعاني  ــع يومياً بأن هن ــتخدمها في تذكير اجلمي اس
بعيداً عنا وتتساقط ذرات روحه وينهار جدار كيانه يوماً بعد 
ــاك من يعاني  ــع يومياً بأن هن ــتخدمها في تذكير اجلمي اس

يوم ألجل ما تنعم بهِ أنت من نسمة هواء. 
ــم  وطوع مهاراتك في تناول قضيتهم فإن كنت جتيد الرس
ــم سامر وإن كنت جتيد التصميم فصمم قيد (سامر),  فارس
ــرة حمدية, وإن  وإن كنت جتيد الترجمة فترجم معاناة ميس
كنت جتيد النظم و الشعر و والكتابة فاكتب ونظم إلى ما ال 
نهاية كل ما تسطع أن تقوله ألجل يوم يرى بهِ هؤالء شعاع 

شمس غزا عيونهم  .

ــي الواليات  ــى البيت االبيض ف ــاس ملبن ــع حجر اإلس ٣/١٠/١٧٩٢: وض

املتحدة ليكون مقرآ دائمآ إلقامة الرئيس االمريكي

ــرائيلية وحترير  ــوش العربية واإلس ــرب  بني اجلي ــوب ح ٦/١٠/١٩٧٣: نش

ــريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء  ش

وجزء من اجلوالن بعد إحتاللهما عام ١٩٦٧

ــطينية حتصل على صفة عضو  ١٤/١٠/١٩٧٤: منظمة التحرير الفلس

مراقب في األمم املتحدة في تصويت اجلمعية العامة

١٧/١٠/٢٠٠١: إغتيال وزير السياحة االسرائيلي رحبعام رئيفي واجلبهة 

ــؤوليتها  عن احلادث انتقامآ  ــطني تعلن مس ــعبية لتحرير فلس الش

ملقتل أبوعلي مصطفى على يد القوات اإلسرائيلية

ــجون  ــطيني بالس ــير فلس ــام عملية تبادل ٤٧٧ أس ١٨/١٠/٢٠١١: إمت

االسرائيلية باجلندي اتطف جلعاد شاليط

ــقاقي في مالطا أثناء عودته  ٢٦/١٠/١٩٩٥: اغتيال الدكتور فتحي الش

من ليبيا

ــيناء بغية  ــرائيلية جتتاح س ــة اإلس ــوات البريطاني ٢٨/١٠/ ١٩٥٦: الق

احتالل قناة السويس بعد تأميمها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر 

وهو ماعرف بإسم العدوان الثالثي

ــل على عضوية كاملة في منظمة  ــطني حتص ٣١/١٠/٢٠١١: دولة فلس

اليونسكو بعد موافقة ١٠٧ دولة عضو ورفض ١٤ دولة وامتناع ٥٢ دولة 

ــل عن املنظمة إثر هذا  ــن التصويت والواليات املتحدة تقطع التموي ع

القرار .






