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األزهر ينظم يومًا 
علميًا ومعرضًا 

األزهر ينظم يومًا 
علميًا ومعرضًا 

األزهر ينظم يومًا 

لمعدات  طب 
األسنان
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قناة البحرين 
المائية إنقاٌذ 

للميت أم تدميٌر 
لطبيعته ؟

@Úfl˝é€a@Â«@fiÏ˜éΩa@Âfl
A_¥Ófl˝«�€@ÚÓ‰ËΩa

غزة-نورة أبو دقة:
ــز العمل الصحفي  ــني من أهم ركائ ــالمة املهنية  للصحفي ــر الس تعتب
ــطينيني والتى تهتم  كونها تعتبر احلزام األمني األول للصحفيني الفلس

ــي قد يتعرض  ــالمة  الصحفي من ااطر الت ــاظ على س باحلف
12لها أثناء التغطية الصحفية لألحداث السريعة على الساحة 

غزة/صوت اجلامعة:
ــي نظمه قسم  ــاركوا في يوم دراس ــتعرض أكادمييون ومختصون ش اس
ــالمية التحديات الضخمة التي  ــة اآلداب باجلامعة اإلس اجلغرافيا بكلي

تواجه موارد املياه في فلسطني، ودعوا اجلهات اتصة وجهات 
ــتهالك املياه، وحمايتها، وتنميتها،  ــيد اس صنع القرار إلى ترش

@ì”b‰Ì@laÖ�a@ÚÓ‹ÿi@ÔçaâÖ@‚ÏÌ
¥�é‹œ@ø@ÍbÓΩa@ÈuaÏm@>€a@pbÌÜzn€a
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غزة/صوت اجلامعة:
ــل واجلامعة  ــني وزارة العم ــة تفاهم ب ــالمية اتفاقي ــي اجلامعة اإلس ــت ف وقع
ــن الوزارة  ــت، ووقع االتفاقية ع ــغيل املؤق ــتفادة من برنامج جدارة للتش لالس

معالي املهندس محمد عبد القادر الرقب –وزير العمل، وعن اجلامعة 
ــالمية الدكتور كمالني كامل شعث –رئيس اجلامعة. وتفضي  اإلس

@¥i@ÚÓ”b–ma@…Ó”Ïm
Ú»flb¶aÎ@›‡»€a@ÒâaãÎ

خريجة من الجامعة تحصد أعلى األصوات في 
انتخابات مجلس طلبة جامعة "شيفيلد" البريطانية

لندن/صوت اجلامعة:
ــطينية ملكة محمد شويخ، اخلريجة  جنحت الفلس
ــم اللغة اإلجنليزية بكلية اآلداب في اجلامعة  في قس

ــال الدفاع عن  ــطة في مج ــالمية بغزة، والناش اإلس
حقوق األسرى، في حصد أعلى األصوات في 
3انتخابات مجلس طلبة جامعة (شيفيلد) 

@›flb»Ωa@…”aÎ
@‚bé”c@ø@ÚÓ–zñ€a
ÒåÀ@pb»flb†@‚˝«�a

غزة-صوت اجلامعة:
ــالمية بغزة  ــي اجلامعة اإلس جرى ف
ــني  ــاون ب ــرة تع ــى مذك ــع عل التوقي
ــلطة النقد  ــالمية وس اجلامعة اإلس
ــع االتفاقية عن  ــطينية، ووق الفلس
ــلطة النقد معالي الدكتور جهاد  س
ــلطة  س ــظ  –محاف ــر  الوزي ــل  خلي
ــطينية، وعن اجلامعة  النقد الفلس
ــني كامل  الدكتور كمال ــالمية  اإلس
ــق  واتف ــة.  اجلامع ــس  رئي ــعث-  ش
الطرفان مبوجب االتفاقية على تعزيز 
ــترك في  جهود التعاون والعمل املش
مجاالت البحث العلمي في مجاالت 
االقتصاد وإدارة األعمال، وتبادل املواد 
ــة معرفية، وفتح  ــة من أوعي املكتبي
ــة التجارة  ــام خريجي كلي ــال أم ا

للتدريب في سلطة النقد.
ــى  إل ــة  االتفاقي ــي  وتفض

4

غزة-صوت اجلامعة:
فازت كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية –غزة بجائزة البنك 
اإلسالمي للتنمية للعلوم والتكنولوجيا لعام ١٤٣٤هـ، وقد تلقى الدكتور 

ــمية بذلك  ــالة رس ــوم –عميد الكلية، رس ــليمان بره توفيق س
ــس مجموعة البنك  ــور أحمد محمد علي –رئي 8من معالي الدكت

@ãÏ–m@pbflÏ‹»Ωa@bÓuÏ€Ï‰ÿm@ÚÓ‹◊
ÚÓ‡‰n‹€@Ôfl˝ç�a@Ÿ‰j€a@Òåˆb†

غزة/صوت اجلامعة:
ــس  ــعث –رئي ــل ش ــني كام ــور كمال ــتقبل الدكت اس
ــني  ــم إعالمي ــاً ض ــداً ماليزي ــالمية، وف ــة اإلس اجلامع
ــات، وكان على رأس الوفد السيد أنس  وممثلي مؤسس

ــطني، وحضر  ــة أمان فلس عبد الوهاب –مدير مؤسس
ــات العامة  ــة االجتماع ــي قاع ــرى ف ــذي ج ــاء ال اللق

ــراج  ــور يحيى الس ــة الدكت ــس اجلامع مبجل
ــئون اخلارجية،  ــة للش ــب رئيس اجلامع –نائ

Ú;»;flb;¶a@âÎå;Ì@å;Ó€b;fl@Ü;œÎ
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د. شعث: الجامعات من أهم االنجازات الوطنية للشعب الفلسطيني
ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@Êb»”Ïm@Ü‘‰€a@Ú�‹çÎ@Ú»flb¶a
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الثالثاء 2014/4/8م

تقرير/ مرام املدقة:
الصحافة  ــم  قس ــم  نظ
ــة  اجلامع ــي  ف ــالم  واإلع
ــوم  ي ــزة  بغ ــالمية  اإلس
محاضرة  ٢٦مارس،  األحد 
بعنوان اإلعالم اإلسرائيلي 
ــع  "وقائ ــة  والسياس
انعقدت  ــث  ،حي وخفايا" 
ــة  قاع ــي  ف ــرة  احملاض
ــة ،  ــى طيب ــرات مببن املؤمت
ــتاذ الدكتور  بحضور األس
جواد الدلو –أستاذ اإلعالم 
بقسم الصحافة واإلعالم 

باجلامعة، والدكتور صالح النعامي –كاتب ومحلل في الشئون 
ــأن  ــرائيلية"، ومجموعة  من اتصني واملهتمني بالش "اإلس
"اإلسرائيلي"، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بقسم 

الصحافة واإلعالم.
ــواد الدلو إلى أهمية التعرف على  ــار الدكتور ج من جانبه أش
ــرائيلي وكشف نقاط القوة والضعف فيه،  بنية اإلعالم اإلس
ومعرفة األكاذيب واالفتراءات التي ينشرها اإلعالم اإلسرائيلي 

بحق الشعب الفلسطيني وإخفائه للحقائق في كل مرة .
ــة اإلعالم في  ــول تركيب ــح النعامي ح ــور صال ــدث الدكت وحت
ــن اإلعالم  ــروع تتضم ــة ف ــه يتكون من خمس ــرائيل وان إس
اجلماهيري املمول من دافع الضرائب ،واإلعالم التجاري اخلاص 
ــرائيلي ،واإلعالم  ــن اإلعالم اإلس ــكل تقريبا ٨٠٪م ــذي يش وال
ــي إلى أن  ــار النعام ــي واإلعالم القطاعي . وأش ــي والدين احلزب
ــرائيلي على الرغم من إمكانياته الكبيرة إال أنه  اإلعالم اإلس

فشل في تسويق فكرته القائمة على التضليل للحقائق 
ــال إلى  ــورة االتص ــل إلى ث ــود هذا الفش ــات ،ويع واملعلوم

يشهدها العصر احلالي وزيادة الوعي لدى اجلمهور .
ــني اإلعالم  ــاك عوامل تؤثر ب ــور النعامي أن هن ــني الدكت وب
اإلسرائيلي والنخبة في إسرائيل من ضمنها طابع النظام 
ــل االقتصادي،  ــة ،والعام ــى احلري ــرائيل القائم عل ــي إس ف
ــل األيديولوجي  ــع امللكية ،و العام ــات ااملة، وطاب وعالق
ــرائيل وضرب  ــم العوامل املؤثرة في إس ــذي اعتبره من اه ال
مثاال لذلك  حيث إن صحيفة إسرائيل اليوم حققت جناحا 
كبيرا في إسرائيل وتفوقت على صحيفة يديعوت أحرنوت 
ــبب العامل األيديولوجي وأنها  ــنوات فقط بس خالل ٧ س

تدعم اليمني .
وفي نهاية احملاضرة مت فتح اال أمام الطلبة من أجل طرح 

األسئلة واإلجابة عليها من قبل الدكتور صالح النعامي .

fiÏ;;y@ÒÎÜ;;„@·;;ƒ‰Ì@Ú;;œbzñ€a@·;;é”
Ô‹Óˆaä;;ç�a@‚˝;;«�a@b;;Ìb–ÅÎ@…;;ˆb”Î@

@ÊÎb»m@ÚÓ”b–ma@…Ó”Ïm
@b–ÓœBÚéç˚fl@¥i

Ú»flb¶aÎ@BbÌåÓ€bfl@¥�é‹œ
غزة- سامي مشتهى:

في ظل اجلهود املبذولة من قبل إدارة اجلامعة اإلسالمية 
من أجل مساعدة الطالب القادمني من سوريا والدارسني 
في اجلامعة وقعت اجلامعة اتفاقية تعاون مع مؤسسة 
فيفا فلسطني ماليزيا ، من أجل تسهيل احلياة الدراسية 
ــوريا ومساعدتهم على إكمال  للطالب القادمني من س

سنواتهم الدراسية بشكل طبيعي دون أي معاناة 
ــالمية الدكتور يحيى  ــع االتفاقية عن اجلامعة اإلس ووق
ــئون اخلارجية، وعن  ــراج –نائب رئيس اجلامعة للش الس
ــن الدكتور  ــا نيابة ع ــطني ماليزي ــة فيفا فلس مؤسس
ــس اإلدارة، املهندس  ــن –رئيس مجل ــى بن نور الدي موس
ــي اجلمعية، وحضر  ــاريع ف ــي ثريا –عضو جلنة املش هان
ــيم –رئيس قسم  توقيع االتفاقية املهندس عالء الهش
ــئون العالقات اخلارجية، والطلبة  املنح الطالبية في ش

املستفيدين من التوقيع على االتفاقية.
ــدد من الطلبة  ــاعدة ع ــص هذه االتفاقية على مس وتن
ــون في اجلامعة اإلسالمية،  ــوريا ويدرس القادمني من س
ــبب  ــاعدتهم؛ بس ــاً من احلرص على مس ــك انطالق وذل
ــون في اجلامعة اإلسالمية،  ــوريا ويدرس القادمني من س
ــبب  ــاعدتهم؛ بس ــاً من احلرص على مس ــك انطالق وذل
ــون في اجلامعة اإلسالمية،  ــوريا ويدرس القادمني من س

ــرون بها، وذلك من  ــروف االقتصادية الصعبة التي مي الظ
منطلق املسئولية االجتماعية املشتركة للمؤسسات 
ــيرتهم  ــة مس ــى مواصل ــة عل ــجيع الطلب ــو تش نح

الدراسية.
ــود لن تتوقف من  ــراج على أن اجله وحتدث الدكتور الس
ــالمية في حياتهم  ــاعدة طالب اجلامعة االس أجل مس
ــوريا ، فيما  ــية وخاصة الطالب القادمني من س الدراس
ــدة التي  ــات الوطي ــراج على العالق ــور الس ــد الدكت أك
ــات التعليم العالي  ــالمية مبؤسس تربط اجلامعة اإلس
ــات املاليزية  ــع املؤسس ــف العالقات م ــة، ووص املاليزي
ــة  ــراج ملؤسس ــتراتيجية، وقدر الدكتور الس ــا اس بأنه
ــطني ماليزيا تعاونها مع اجلامعة اإلسالمية،  فيفا فلس

ودعمها ملسيرة التعليم العالي .



Ô‡‹»€a@szj€a@pbÓ”˝Å˛@ÜyÏfl@?üÎ@‚bƒ„@…ôÏi@Új€b�Ωa

@pb”˝»€a@ÔˆbñÅc@pbÓ”˝Åc@fiÏy@ÒÎÜ„@pb”˝»€a@ÔˆbñÅc@pbÓ”˝Åc@fiÏy@ÒÎÜ„
âÏË‡¶a@Û‹«@Ôé–‰€a@bÁäqcÎ@Úflb»€a

غزة/ صوت اجلامعة:
ــول  ح ــدوة  ن ــة  الصحاف ــم  قس ــم  نظ
ــات العامة  ــي العالق ــات أخصائ أخالقي
ــور، وأقيمت  ــي على اجلمه وأثرها النفس
الندوة بقاعة املؤمترات العامة مببنى طيبة 
للقاعات الدراسية بحضور الدكتور رائد 
ــات العامة  ــرة العالق ــر دائ ــة –مدي صاحل
ــتاذ محمد  ــالمية، واألس باجلامعة اإلس
ــم التسويق  ــئول قس ــي –مس الرنتيس
ــطيني، واألستاذ  في بنك اإلنتاج الفلس
ــرية،  ــوت –خبير التنمية البش حمزة زق
وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

ــور صاحلة على ضرورة  ــم. من ناحيته، أكد الدكت في القس
ــات العامة،  ــي مهنة العالق ــنة ف ــي باألخالق احلس التحل
ــية في  ــوم أخالقيات املهنة ركيزة أساس موضحاً أن مفه
ــات العامة،  ــي مهنة العالق ــنة ف ــي باألخالق احلس التحل
ــية في  ــوم أخالقيات املهنة ركيزة أساس موضحاً أن مفه
ــات العامة،  ــي مهنة العالق ــنة ف ــي باألخالق احلس التحل

ــروط  ــور صاحلة إلى الش ــار الدكت ــات، وأش كل التخصص
ــات العامة، منها: القدرة  ــب توافرها في رجل العالق الواج
ــتطالع، والقدرة على  ــل واجلاذبية، وحب االس على التواص
ــن  ــجاعة، وحس ــن، باإلضافة إلى الش ــي اآلخري ــر ف التأثي
ــية  التصرف، واالتزان، والهدوء، وضبط النفس، والدبلوماس

في التعامل مع اآلخرين.
وشدد الدكتور صاحلة على أهمية التدريب بالنسبة لرجل 
العالقات العامة في تطوير قدراته، وإبراز طاقاته من جانب، 
وفائدته لطلبة العالقات العامة في التعرف على أساسيات 
ــة الطلبة أن  ــر، ونصح الدكتور صاحل ــة من جانب آخ املهن
يستثمروا طاقاتهم، وأن يأخذوا فرصتهم ويثبتوا أنفسهم 
في النواحي التطبيقية والعملية، وأن يكونوا حرصني على 

بناء شخصية إعالمية مميزة تواكب التطور احلديث.

ــم الصفات  ــي عن أه ــتاذ الرنتيس ــن جانبه، حتدث األس م
الواجب توافرها في رجل العالقات العامة، مبيناً أن التعامل 
ــم الصفات  ــي عن أه ــتاذ الرنتيس ــن جانبه، حتدث األس م
الواجب توافرها في رجل العالقات العامة، مبيناً أن التعامل 
ــم الصفات  ــي عن أه ــتاذ الرنتيس ــن جانبه، حتدث األس م

مع اآلخرين أهم من املظهر العام للشخص، باإلضافة إلى 
ــور، ولفت  ــتعداد والتخطيط لألم ــرعة البديهة، واالس س
ــل العالقات  ــة أن يعرف رج ــي إلى أهمي ــتاذ الرنتيس األس
ــه، واهتماماته، إلى  ــذي أمام ــخص ال العامة حاجات الش
ــاً أن ذلك يعمل على  ــب التحدث مبا يحتاجه ، موضح جان
ــه، واهتماماته، إلى  ــذي أمام ــخص ال العامة حاجات الش
ــاً أن ذلك يعمل على  ــب التحدث مبا يحتاجه ، موضح جان
ــه، واهتماماته، إلى  ــذي أمام ــخص ال العامة حاجات الش

إقناعه والتأثير فيه. وأشار األستاذ الرنتيسي إلى أن مهمة 
ــني الصورة  ــية هي حتس ــات العامة األساس ــل العالق رج
ــة التي يعمل بها، وبني أهمية عنصري  الذهنية للمؤسس

املصداقية والواقعية في عمل رجل العالقات العامة.
ــة بالنفس، وأهميتها  ــتاذ زقوت عن الثق بدوره، حتدث األس
ــى اإلمياءات  ــار إل ــات العامة، وأش ــل العالق ــبة لرج بالنس
ــة أم نابعة من  ــواء أكانت خارجي ــلبية س اإليجابية والس
ــتثمارها  الذات، وكيفية التعامل معها والتحكم بها واس

بصورة جيدة.

غزة-صوت اجلامعة:
ــي إلى وضع نظام  ــون وباحثون وزارة التعليم العال دعا أكادميي
ــات  ــي موحد ألخالقيات البحث العلمي يضبط املؤسس وطن
ــات، وأكدوا على  ــوق والواجب ــة ويبني احلق ــة والبحثي األكادميي
أهمية تأسيس مؤسسة وطنية تتابع حقوق الباحث العلمي، 
ــى حقوقهم الفكرية، موضحني أهمية  وتقاضي املعتدين عل
ــات  ــي في املؤسس ــث العلم ــات البح ــة ألخالقي ــاء جلن إنش
ــر  ــع ضوابط للعمل البحثي والنش ــة والبحثية تض األكادميي
ــث العلمي  ــني ألخالقيات البح ــبة االف ــي، ومحاس العلم
ــاروا إلى أهمية  ــوق امللكية الفكرية، وأش ــن على حق واملعتدي
تشكيل جلان وطنية ودولية ألخالقيات البحث العلمي ترعاها 
اجلمعيات واملؤسسات العلمية واحلكومية، وأوصى اتمعون 
بضرورة إعداد إعداد دليل ألخالقيات البحث العلمي في احلقول 
ــث العلمي  ــمات أخالقيات البح ــددة، يبني س ــة املتع املعرفي
ــل اجلامعات وكلياتها املتعددة،  في كل تخصص مطروح داخ
ــوا تبني عمادات البحث العلمي معايير علمية عالية  وناقش
عند تقييم الطلبات املقدمة من األساتذة للحصول على منح 

إلجراء األبحاث وكذلك اجلوائز العلمية.
ــئون البحث  ــي الذي نظمته ش ــك خالل اليوم الدراس جاء ذل
ــالمية حتت عنوان:  ــات العليا باجلامعة اإلس العلمي والدراس
ــة االفتتاحية  ــي"، وأقيمت اجللس ــث العلم ــات البح "أخالقي
لليوم الدراسي في قاعة املؤمترات العامة مببنى طيبة للقاعات 
ــبات –نائب  ــور محمد ش ــتاذ الدكت ــور األس ــية بحض الدراس
ــات العليا، واألستاذ  ــئون البحث العلمي والدراس الرئيس لش
ــتاذ الدكتور نظام األشقر –نائبا  الدكتور محمد مقداد، واألس
ــات العليا، واألستاذ  ــئون البحث العلمي والدراس الرئيس لش
الدكتور فؤاد العاجز –مساعد نائب الرئيس لشئون الدراسات 
ــث العلمي، وحضره جمع من العلماء والباحثني  العليا والبح
ــات العليا، وعدد  ــث العلمي والدراس ــئون البح واملهتمني بش

كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلبة باجلامعة.


ــي، أكد  ــة االفتتاحية لليوم الدراس ــه أمام اجللس وفي كلمت
ــكل  ــث تركز بش ــداف البح ــقر أن أه ــور األش ــتاذ الدكت األس
أساسي على االبتكار واإلبداع وكشف حقائق جديدة، وتطوير 
ــاف أن عناصر  ــهم في الرقي والتقدم، وأض ــف مبا يس املكتش
ــمل الباحثني واملؤسسات  البحث العلمي املتعددة والتي تش
ــل من أجل حتقيق  ــعى جميعاً للتناغم والتكام الداعمة تس
ــمل الباحثني واملؤسسات  البحث العلمي املتعددة والتي تش
ــل من أجل حتقيق  ــعى جميعاً للتناغم والتكام الداعمة تس
ــمل الباحثني واملؤسسات  البحث العلمي املتعددة والتي تش

ــقر على أهمية  ــتاذ الدكتور األش ــدد األس ــك األهداف. وش تل
ــاعد املراكز والباحثني على  وضع الضوابط األخالقية التي تس
ــتقالله،  ــالتهم، وترعى حرية البحث العلمي، واس تفهم رس
وبيان مسئوليته االجتماعية، والتزام اجلميع جتاه مجتمعهم، 
والعمل على إرساء أخالقيات البحث العلمي، وأوضح الدكتور 
ــور دون العناية  ــال بحثي أن يتط ــه ال ميكن ألي مج ــقر أن األش

بأخالقيات املمارسة املنضبطة بالقوانني واملبادئ العلمية.


ــات علمية،  ــي أربع جلس واجلدير ذكره انه تخلل اليوم الدراس
ــة العلمية األولى األستاذ الدكتور العاجز،  حيث ترأس اجللس
ــتاذ الدكتور محمود أبو دف –أستاذ أصول التربية  وتناول األس
ــتمدة من  ــالمية- املبادئ املس ــة باجلامعة اإلس ــة التربي بكلي
ــنة لتطوير البحث العلمي في اجلامعات، وهي:  الكتاب والس
ــي إتقان  ــة، واالجتهاد ف ــات النافع ــني املوضوع ــر الباحث يُ تخّ
ــاف –أستاذ  ــارك الدكتور محمود عس األبحاث وجتويدها، وش
ــع اللغة  ــر مجم ــاعد، مدي ــوي املس ــط الترب اإلدارة والتخطي
العربية الفلسطيني املكلف في وزارة التربية والتعليم العالي 
ــطيني- بورقة عمل بعنوان: "نحو منظور قيمي لتقومي  الفلس
أداء اجلامعات البحثي وتدويله"، وقدم الدكتور فرج أبو شمالة 
ــع تدريب غزة-  ــرق التدريس بكلية مجتم ــتاذ املناهج وط –أس
ــات البحث العلمي لدى  ــة عمل حول زيادة الوعي بأخالقي ورق

الباحثني في املؤسسات العلمية الفلسطينية.

ــي، فقد  ــة العلمية الثانية لليوم الدراس وفيما يتعلق باجللس
ــقر، واستعرض األستاذ الدكتور  ترأسها األستاذ الدكتور األش
محمد شبير –أستاذ التحاليل الطبية بكلية العلوم الصحية، 
ــنكي" في مراقبة  ــات البحث الصحي "هلس ــة أخالقي دور جلن
ــة –عضو هيئة  ــرض الدكتور وائل الداي ــوث الصحية، وع البح
التدريس بكلية التجارة باجلامعة- ورقة عمل حول األخالق في 
ــاث النوعية، وتطرق الدكتور عبد الرؤوف املناعمة –عميد  األبح
كلية العلوم الصحية باجلامعة- إلى  ماهية السرقة العلمية، 
ــف عنها  . وترأس  ــة جتنب الوقوع فيها، وكيفية الكش وكيفي
ــتاذ الدكتور  ــي، األس ــة الثالثة لليوم الدراس ــة العلمي اجللس
ــول الدين  ــة التدريس بكلية أص ــعر –عضو هيئ ــب أبو ش طال
باجلامعة، وأشار الدكتور ماهر السوسي –أستاذ الفقه املقارن 
ــات البحث  ــون- إلى أخالقي ــريعة والقان ــارك بكلية الش املش
ــالم، وقدم الدكتور رمضان الصيفي –املشرف  العلمي في اإلس
ــالمية- ورقة عمل  ــرمي والدعوة اإلس ــي مبركز القرآن الك اإلعالم
ــث العلمي"، وحتدث  ــرعي ألخالق البح بعنوان: "التأصيل الش
ــتاذ صادق قنديل- عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة  األس
ــريعة والقانون باجلامعة- عن أخالقيات  اإلسالمية بكلية الش
ــالمي والفكر الغربي، ونوه كل  البحث العلمي بني الفكر اإلس
ــتاذ الصحة النفسية  ــتاذ الدكتور زياد اجلرجاوي –أس من األس
ــور عبد الفتاح الهمص  ــي جامعة القدس املفتوحة- والدكت ف
–أستاذ الصحة النفسية املشارك في اجلامعة اإلسالمية، إلى 
أخالقيات البحث العلمي عند علماء املسلمني وعلماء الغرب. 
ــة العلمية الرابعة لليوم الدراسي، فقد ترأسها  أما عن اجللس
األستاذ الدكتور مقداد، وقدم األستاذ الدكتور عادل عوض اهللا –

ــة العلمية الرابعة لليوم الدراسي، فقد ترأسها  أما عن اجللس
األستاذ الدكتور مقداد، وقدم األستاذ الدكتور عادل عوض اهللا –

ــة العلمية الرابعة لليوم الدراسي، فقد ترأسها  أما عن اجللس

عضو هيئة التدريس بكلية العلوم باجلامعة اإلسالمية- عرضاً 
األستاذ الدكتور مقداد، وقدم األستاذ الدكتور عادل عوض اهللا –

عضو هيئة التدريس بكلية العلوم باجلامعة اإلسالمية- عرضاً 
األستاذ الدكتور مقداد، وقدم األستاذ الدكتور عادل عوض اهللا –

ــتاذة  ــرح ألخالقيات البحث العلمي، وعرجت األس لنظام مقت
سامية سكيك –مديرة مدرسة- على أخالقيات البحث العلمي 
ــة الفكرية، وأوضحت أن البحث العلمي مرهون بدرجة  وامللكي

االلتزام بالقيم األخالقية لتحقيق األهداف السامية.
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ــتهلت  اس ــات  الكلم ــذه  به  
ــة  املوظف ــوبكي  الش ــميرة  س
ــجيل  ــرة القبول والتس ــي دائ ف
ــة حديثها مع صحيفة  باجلامع
"بدايةً  صوت اجلامعة، وأضافت: 
ــة حديثها مع صحيفة  باجلامع
"بدايةً  صوت اجلامعة، وأضافت: 
ــة حديثها مع صحيفة  باجلامع

ــر  األزه ــة  ــن جامع ــت م تخرج
ــدل  مبع ــات-  الرياضي ــم  قس  -
ــرف، وكان  ــاز مع مرتبة الش امتي
ــل معيدة في  ــة ألعم ــديّ فرص ل
ــي اجلامعة  ــم الرياضيات ف قس
ــتمر عملي ملدة  اإلسالمية، واس
ــد ذلك  ــم حتولت بع ــنة ث ١١ س
ــم القبول  ــي قس ــة ف ــى  إداري إل

والتسجيل".


ــدة  معي ــي  عمل ــرة  فت ــالل  خ
ــس  ــت بتدري ــم، قم ــي القس ف
ــة متميزة من الطالبات  مجموع

املثابرات، الباحثات عن أحالمهن 
ــن وصلن  ــن، واآلن ه وطموحاته
ــة النجاح والتألق كونهن  إلى دف
ــاتذة ودكاترة داخل  ــن أس أصبح
ــالمية وخارجها،  ــة اإلس اجلامع
ــة اللولو،  ــال الدكتورة فتحي أمث
ــي،  الوصيف ــام  خت ــورة  والدكت
ــامي،  ــفجان الش ــورة س والدكت
ا،  ــزة حقً ــت هذه دفعة متمي كان
ــامي،  ــفجان الش ــورة س والدكت
ا،  ــزة حقً ــت هذه دفعة متمي كان
ــامي،  ــفجان الش ــورة س والدكت

ــات جدارتهن  ــتطعن اثب وقد اس
ــعني إليه،  ووصلن إلى ما كنّ يس
ا وأعتبرهن  ــدً ــن ج ــا أعتز به وأن
ــعد  بصمة جناح في حياتي، وأس
ــذا  ه ــرن  ينك ال  ــن  كونه ا  ــدً ج

الفضل.
لم أستمر في دراستي لنيل درجة 
ــتير كوني امرأة متزوجة  املاجس
وكان من الصعب عليّ ترك أوالدي 
ــتي، إضافة  وبيتي من أجل دراس

ــات عليا  ــود دراس ــدم وج إلى ع
ــزة في ذلك الوقت، والعبء  في غ
ــر الذي تتكبده هذه  املادي الكبي
الدراسة من سفر وسكن وتوفير 

االحتياجات الالزمة في اخلارج.
ــع حياتي في  ــررت أن أض فاضط
ــة  ــرتي، وكف ــة أس ــني، كف كفت
الدراسات العليا، ورجحت كفة 
ــت ال  ــي كن ــة أنن ــرتي، خاص أس
ــتطيع ترك أطفالي اخلمسة  أس
ــي  وأحالم ــي  طموحات ــل  ألج
ــت البقاء مع  ــية، وفضل الدراس
أسرتي التي هي في أمسّ احلاجة 

. إليّ
ــة على  ــي املهني ــر حيات ــم تؤث ل
حياتي كربة منزل، كون أن هناك 
ــني، فكوني ربة  ــة بني االثن موازن
ــي  ــا ف ــر إطالقً ــم أقص ــزل، ل املن
ــني، فكوني ربة  ــة بني االثن موازن
ــي  ــا ف ــر إطالقً ــم أقص ــزل، ل املن
ــني، فكوني ربة  ــة بني االثن موازن

ا  ــرتي، وكان زوجي دائمً بيتي وأس

ــاة،  ــي احلي ــندي ف ــي وس بجانب
ــجعني ملواصلة  وهو أكثر من ش
حياتي التعليمية واالستمرار في 
ــإن عملي له  الصعود، وكذلك ف

أولوية خاصة في حياتي.


أنا راضية عن مكانتي اإلدارية اآلن 
ــالمية، فالرضا  في اجلامعة اإلس
ــة، وأنا  ــق إلى اجلن ــل طري بالقلي
ــي أهم من  ــح إلى اجلنة فه أطم
إلى  وأطمح  ــة،  الدنيوي املناصب 
ــة أوالدي متفوقني وناجحني،  رؤي
وقد حتققت طموحاتهم بإكمال 
مسيرتهم التعليمية والصعود 

إلى مكانة تعليمية مرموقة.
ــول "صلى  قدوتي األولى هو الرس
أن  ــى  وأمتن ــلم"،  وس ــه  علي اهللا 
ــول "صلى  قدوتي األولى هو الرس
أن  ــى  وأمتن ــلم"،  وس ــه  علي اهللا 
ــول "صلى  قدوتي األولى هو الرس

أقضي حياتي على دربه وأن أدخل 

ــه, أما  ــرب من حوض ــة وأش اجلن
ــاة اآلن هو خالي:  قدوتي في احلي
رضوان الشوبكي، فكنت أشعر 
منذ الصغر أنني أشبهه وأمشي 
ــالم  ــي الدين واالس ــى دربه ف عل

وااللتزام.


وا  ــادم أن يجدّ ــل الق ــول للجي أق
ويجتهدوا في الصعود وال يتخلّوا 

عن طموحاتهم وأحالمهم، لكن 
ــم أال جترفهم  ــي املقابل عليه ف
احلياة بنهرها فينسون هدفهم 
األعظم وهو كسب رضى اهللا في 
كل نية وعمل، واجعلي دراستكِ 
ــكِ في العلم خالصة لوجه  ونيت
ــى، واجعلي نية زواجكِ  اهللا تعال
ــكِ في العلم خالصة لوجه  ونيت
ــى، واجعلي نية زواجكِ  اهللا تعال
ــكِ في العلم خالصة لوجه  ونيت

ــئني  ــوف تنش ا هللا، ألنكِ س أيضً
ــى، واجعلي نية زواجكِ  اهللا تعال
ــئني  ــوف تنش ا هللا، ألنكِ س أيضً
ــى، واجعلي نية زواجكِ  اهللا تعال

ا صاحلاً. جيالً مسلمً
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: أعمل على تحقيق توازن بني عملي وبيتى  : أعمل على تحقيق توازن بني عملي وبيتى   الشوبكيالشوبكي


لندن/صوت اجلامعة:
الفلسطينية ملكة  جنحت 
ــة  اخلريج ــويخ،  ش ــد  محم
ــة اإلجنليزية  ــم اللغ في قس
ــي اجلامعة  ــة اآلداب ف بكلي
والناشطة  بغزة،  اإلسالمية 
في مجال الدفاع عن حقوق 
ــد أعلى  ــي حص ــرى، ف األس
ــات  انتخاب ــي  ف ــوات  األص
ــة  جامع ــة  طلب ــس  مجل
ــيفيلد) البريطانية التي  (ش
تُعد من أفضل (١٠٠) جامعة 
ــيفيلد) البريطانية التي  (ش
تُعد من أفضل (١٠٠) جامعة 
ــيفيلد) البريطانية التي  (ش

ــل  ــن أفض ــم، وم ــي العال ف
ــتوى  ــة على مس (٢٠) جامع

اململكة املتحدة.
وتُعد شويخ أول فلسطينية 
ــد  ــن املقاع ــد م ــوز مبقع تف
ــي مجلس طلبة  الثمانية ف
ــذ  من ــيلفيد)  (ش ــة  جامع

ــويخ ملنصب مسئولة قسم  ــها عام ١٩٠٥م، وقد ترشحت ش تأسيس
التعليم في مجلس طلبة اجلامعة، الذي يضم (٨) طلبة فقط، وأوضحت 

أن (٤٦) طالباً وطالبة تنافسوا على مقاعد الس بشكل عام.
التعليم في مجلس طلبة اجلامعة، الذي يضم (٨) طلبة فقط، وأوضحت 

أن (٤٦) طالباً وطالبة تنافسوا على مقاعد الس بشكل عام.
التعليم في مجلس طلبة اجلامعة، الذي يضم (٨) طلبة فقط، وأوضحت 

ــل األصوات، وأنها  ــى (٥٣٫٧٪) من مجم ــويخ أنها حصلت عل وذكرت ش
ستترأس قسم التعليم في مجلس الطلبة اعتباراً من شهر متوز/يوليو 
ــل األصوات، وأنها  ــى (٥٣٫٧٪) من مجم ــويخ أنها حصلت عل وذكرت ش
ستترأس قسم التعليم في مجلس الطلبة اعتباراً من شهر متوز/يوليو 
ــل األصوات، وأنها  ــى (٥٣٫٧٪) من مجم ــويخ أنها حصلت عل وذكرت ش

ــهر حول  ــتتلقى تدريباً ملدة ش ــدة عام كامل، وأنها س ــل، وذلك مل املقب
ستترأس قسم التعليم في مجلس الطلبة اعتباراً من شهر متوز/يوليو 
ــهر حول  ــتتلقى تدريباً ملدة ش ــدة عام كامل، وأنها س ــل، وذلك مل املقب
ستترأس قسم التعليم في مجلس الطلبة اعتباراً من شهر متوز/يوليو 

كيفية التعامل مع متطلبات منصبها اجلديد.
وأعربت شويخ عن سعادتها بتمثيل فلسطني والعرب، وإتاحة الفرصة 
لها لتعريف الغرب بالقضية الفلسطينية العادلة، وبينت أنها متكنت 
ــن(٣٥) جامعة  ــرات في أكثر م ــهور من إلقاء محاض ــة ش خالل خمس
ــول قضية  ــورت جميعها ح ــي بريطانيا، متح ــة ف ــة تعليمي ومؤسس

فلسطني.
ويذكر أن شويخ غادرت قطاع غزة إلى بريطانيا قبل نحو سبعة شهور 

فقط لدراسة املاجستير تخصص "سياسة وقانون دولي".

خريجة من الجامعة تحصد أعلى 
األصوات في انتخابات مجلس طلبة 

جامعة "شيفيلد" البريطانية
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تقرير / أحالم الفالح:
ــاركوا  طالب أكادمييون ومختصون ش
ــي نظمته كلية العلوم  في يوم دراس
الصحية باجلامعة اإلسالمية بضرورة 
ــي واإلكلينيكي  ــاون العلم دعم التع
ــة العيون  ــني أخصائيي طب وجراح ب
ــة في  ــات الطبي ــي البصري وأخصائي
ــة  والبحثي ــة  اإلكلينيكي ــب  اجلوان
ــراء مهنة البصريات الطبية،  بهدف إث
ــم التواصل  ــدوا على أهمية تدعي وأك
ــركات  ــات العلمية وش ــني املؤسس ب
ــم البحث  ــهم في دع ــة مبا يس األدوي
العلمي واجلانب اإلكلينيكي والتدريب 
ــة، ولفتوا  ــي واخلدمة اتمعي امليدان
ــع خريجي  ــل م ــة التواص ــى أهمي إل
ــة وحثهم  ــات الطبي ــام البصري أقس
ــات التي  ــاركة في الفعالي علي املش
ــتفادة  تطرح األبحاث العلمية، واالس
منها في التطبيقات العملية وعالج 

املرضي .
يوم دراسي  جاءت هذه التوصيات خالل
قسم البصريات بكلية العلوم نظمه  قسم البصريات بكلية العلوم نظمه  قسم البصريات بكلية العلوم 
الصحية باجلامعة اإلسالمية بعنوان 
ــات وطب  ــم البصري ــي عل ــد ف "اجلدي
العيون"، بحضور معالي الدكتور مفيد 
الالتي- وزير الصحة، والدكتور كمالني 
شعث –رئيس اجلامعة، والدكتور عبد 
ــرؤوف املناعمة –عميد كلية العلوم  ال
الصحية، والدكتور محمد الطرشاوي 
ــم البصريات، ولفيف من  –رئيس قس
األطباء والعاملني في القطاع الصحي، 
ــن اتصني واملهتمني مبوضوع  وعدد م
اليوم الدراسي، وجمع من أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة بالكلية.


ــى املكانة  ــور الالتي عل ــد الدكت أك
التي وصلت إليها اجلامعة اإلسالمية 
بني اجلامعات العربية واألجنبية، وحيّا 
فيها عزميتها القوية وحتديها للظروف 
ــع  اتم ــها  يعيش ــي  الت ــة  الصعب

ــة العلوم  ــدر لكلي ــطيني، وق الفلس
الصحية املستوى الذي حققته فيما 
يتعلق بتجميع كل ما يخص الصحة 

في قسم واحد.
ــي أن  ــور الالت ــي الدكت ــني معال وب
ــة ووزارة الصحة  ــني اجلامع التعاون ب
ــل  التكام ــي  ف ــه  ب ــذى  يحت ــال  مث
ــى دور  ــى عل ــال، وأثن ــل الفع والتواص
ــطة التي  ــد األنش ــي عق ــة ف اجلامع
ــطيني  ــع اتمع الفلس ــس واق تالم
ــاءات التي  ــب، وتخريج الكف من جان
تسهم في تطوير وتنمية اتمع من 

جانب آخر.

ــعث إلى دور  ــت الدكتور ش ــدوره، لف ب
ــم والصحة في حتقيق التقدم  التعلي
ــاً أن تقدم  ــي ألي مجتمع، مبين والرق
ــم والصحة في حتقيق التقدم  التعلي
ــاً أن تقدم  ــي ألي مجتمع، مبين والرق
ــم والصحة في حتقيق التقدم  التعلي

ــر هذين اجلانبني،  األمم يقاس مبدى توف
ــتمرار  ــح أن اجلامعة تعمل باس وأوض
ــا  ــا وجتويده ــيع خدماته ــى توس عل

للمحافظة على استمرارها، ومنها: 
ــى  ــة حت األكادميي ــج  البرام ــاح  افتت
وصلت إلى ما يقارب من(١١٥) برنامجاً، 
ــى  ــة حت األكادميي ــج  البرام ــاح  افتت
وصلت إلى ما يقارب من(١١٥) برنامجاً، 
ــى  ــة حت األكادميي ــج  البرام ــاح  افتت

ــزازه بعمق  ــعث اعت وعبر الدكتور ش
ــة بوزارة  ــط اجلامع ــة التي ترب العالق
ــتوى وجودة  الصحة، ووقف على مس
ــا وزارة الصحة  اخلدمات التي تقدمه

للمواطنني.


ــور املناعمة  ــوه الدكت ــن جانبه، ن وم
ــات ال يقتصر على  ــى أن دور اجلامع إل
ــل  ــط ب ــني فق ــوق باخلريج ــد الس رف

ــع من خالل  ــداه إلى خدمة اتم يتع
الة  تلمس حاجاته ووضع احللول الفعَّ
ــع من خالل  ــداه إلى خدمة اتم يتع
الة  تلمس حاجاته ووضع احللول الفعَّ
ــع من خالل  ــداه إلى خدمة اتم يتع

ــا، وحتدث  ــي يعاني منه للقضايا الت
ــة الذي  ــة علمي ــروع دردش ــن مش ع
أطلقته كلية العلوم الصحية بهدف 
ــتضافة أصحاب اخلبرة والتجارب  اس

العلمية والتطبيقية واالستفادة من 
خبراتهم وتعريف الطلبة بهم.

ــة إلى أهمية  ــار الدكتور املناعم وأش
ــاءات العلمية  ــذه اللق ــل ه عقد مث
ــا بيئة خصبة للباحثني في  باعتباره
تبادل األفكار وتبنيها وتطبيقها على 

أرض الواقع.
ــع  ــاوي جمي ــور الطرش ــكر الدكت ش
ــي إجناح  ــهمت ف ــي أس ــات الت اجله
ــي، وأكد على  ــات اليوم الدراس فعالي
ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات خلدمة 
ــب، وخدمة  ــن جان ــة اجلامعة م طلب

اتمع الفلسطيني من جانب آخر.





الثالثاء 2014/4/8م

غزة – شيماء أبو عبدو:
ــر حلقوق  ــه الضمي ــت مؤسس نظم
اإلنسان، مؤخراً  احتفاالً لتخريج ١٥٠ 
ــب وطالبة من مختلف جامعات  طال
ــدورات  ــي ال ــاركوا ف ــزة  ش ــاع غ قط
ــا الضمير ،  ــي نفذته ــة الت التدريبي
بعنوان  تعليم ثقافة حقوق االنسان 
ــني , ضمن فعاليات  للطلبة اجلامعي
ــان في  ــج حقوق اإلنس ــروع تروي مش
ــام ٢٠١٣ املمول من  ــزة للع ــاع غ قط
ــدوق الوطني  ــة الصن ــل مؤسس قب

للدميقراطية.
ــال  في  ــات االحتف ــت فعالي انطلق
األقصى  ــة  ــرات بجامع املؤمت ــة  قاع
مبدينة غزة بحضور كل من خليل أبو 
شمالة مدير عام املؤسسة، وفتحي 
صباح عضو مجلس إدارة باملؤسسة، 
وعلي شقورة منسق برنامج التوعية 
وتعليم حقوق اإلنسان، و وليد طافش 
ــة بجامعة  ــطة الطالبي مدير األنش
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــى وع األقص

االعتبارية.
ــوف واخلريجني  ورحب طافش بالضي
ــة الضمير على ما  ــاكراً مؤسس ش
ــة حقوق  ــر لثقاف ــه من نش ــوم ب تق

اإلنسان.
ــة  اجلامع ــني  ب ــاون  بالتع ــاد  وأش
ــذ  تنفي أن  ــاً  موضح ــة،  واملؤسس
االحتفال على ارض اجلامعة يعزز هذه 

التعليمية  العملية  العالقة ويخدم 
ــاهم في نشر  والطالب واتمع ويس

ثقافة حقوق اإلنسان.
ــمالة  ش ــو  أب ــب  رح ــه  جانب ــن  م
ــة  جامع إدارة  ــكر  وش ــني  باخلريج
ــا وتعاونها  ــى اهتمامه ــى عل األقص
ــق الهدف  ــي حتقي ــة ف ــع املؤسس م

ــر ثقافة  ــز ونش ــي تعزي ــترك ف املش
ــاعدة األفراد  ــان، ومس ــوق اإلنس حق
وإمكانياتهم  ــم  تنمية قدراته على 
نهم من فهم  إلى املستوى الذي ميكِّ
وإمكانياتهم  ــم  تنمية قدراته على 
نهم من فهم  إلى املستوى الذي ميكِّ
وإمكانياتهم  ــم  تنمية قدراته على 

ــان والشعور بأهميتها  حقوق اإلنس
ــاع عنها،  ــرورة احترامها والدف وبض
ــاركني أنهم أصبحوا  موضحاً للمش
ــاع عنها،  ــرورة احترامها والدف وبض
ــاركني أنهم أصبحوا  موضحاً للمش
ــاع عنها،  ــرورة احترامها والدف وبض

ــر  نش ــم  عاتقه ــى  عل ــون  يحمل
ــرهم  ــان بني أس ثقافة حقوق اإلنس
ــاهموا  ليس وأصدقائهم  ــم  وأقرانه
ــطيني يتمتع  في بناء مجتمع فلس

بالدميقراطية واحلرية.
ــاء الضمير  ــل فريق أصدق ــدوره عم ب
ــات االحتفال من  ــاح فعالي ــى إجن عل

ــيق وتقدمي  ــم والتنس ــالل التنظي خ
ــدمي كلمة الطلبة  ــة احلفل وتق عراف
ــاكرين من خاللها اجلهود املبذولة  ش
ــي مجال  ــة الضمير ف ــن مؤسس م
ــان، داعني  ــز ثقافة حقوق اإلنس تعزي
ــطة  إلى مواصلة عقد املزيد من أنش
ــان،  اإلنس ــوق  ــم حق تعلي ــج  برنام

واختتم االحتفال بتقدمي ذروع رمزية 
ــق  ــر وملنس ــاء الضمي ــق أصدق لفري
ــوق  ــم حق ــة وتعلي ــج التوعي برنام
ــم، وكذلك  ــان تقديراً جلهوده اإلنس
ــوق  ــم حق ــة وتعلي ــج التوعي برنام
ــم، وكذلك  ــان تقديراً جلهوده اإلنس
ــوق  ــم حق ــة وتعلي ــج التوعي برنام

ــون  والقان ــريعة  الش ــادي  ن ــدمي  تق
ــهادة شكر  ــالمية ش باجلامعة اإلس
ــة الضمير حلقوق  ــر عام مؤسس ملدي

ــان عبروا من خاللها على مدى  اإلنس
ــعادتهم على ما قدم  ــم وس امتنانه
ــال حقوق  ــم في مج ــم من تعلي له
ــم  تفه ــى  عل ــاعدهم  ــان س اإلنس
ــي نهاية  ــم وواجباتهم، وف حقوقه
ــهادات التخرج  االحتفال مت توزيع ش

على املشاركات واملشاركني.
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خانيونس/صوت اجلامعة:
أقام مجلس طالبات اجلامعة اإلسالمية 
ــددٍ من  ــرمي ع ــالً لتك ــوب حف ــرع اجلن ف
أقام مجلس طالبات اجلامعة اإلسالمية 
ــددٍ من  ــرمي ع ــالً لتك ــوب حف ــرع اجلن ف
أقام مجلس طالبات اجلامعة اإلسالمية 

ــى درجة االمتياز  الطالبات احلاصالت عل
ــي  ــن العام الدراس ــل األول م ــي الفص ف
٢٠١٤/٢٠١٣ , وحضر احلفلً كلٌ من معالي 
ــي  ــن العام الدراس ــل األول م ــي الفص ف
٢٠١٤/٢٠١٣ , وحضر احلفلً كلٌ من معالي 
ــي  ــن العام الدراس ــل األول م ــي الفص ف

ــتاذ  ــئون الدينية األس وزير األوقاف والش
ــماعيل رضوان, وعميد فرع  الدكتور إس

اجلنوب األستاذ الدكتور ماجد الفرا.
ــرا  ــد الف ــور ماج ــتاذ الدكت ــأ األس وهن
ــذا احلفل  ــى بهن في ه ــات احملتف الطالب
ــاز, مؤكداً  ــى درجة االمتي حلصولهن عل
ــذا احلفل  ــى بهن في ه ــات احملتف الطالب
ــاز, مؤكداً  ــى درجة االمتي حلصولهن عل
ــذا احلفل  ــى بهن في ه ــات احملتف الطالب

ــالمية في رعاية   ــى دور اجلامعة اإلس عل
طلبتها وتوفير كل ما يلزم  من الوسائل 
واإلمكانات ملساعدتهم في احلصول على 
أعلى الدرجات العلمية , و توفير األجواء 
ــر اخلدمات  ــبة وتطوي ــية املناس الدراس
ــز  التمي ــق  لتحقي ــاعدة  املس ــق  واملراف
ــتاذ الدكتور  ــداع لديهن,  ودعا األس واإلب
ــى بهن إلى احلرص  الفرا الطالبات احملتف
الدائم على التميز واحملافظة على درجة 
ــية  ــي جميع الفصول الدراس االمتياز ف
ــي لم يحالفهن  ــا الطالبات اللوات , ودع
احلظ إلى مزيدٍ من اجلد واالجتهاد واملثابرة  

ليلحقن بركب املتميزات .
ــور  ــتاذ الدكت ــاد األس ــه أش ــن جانب  م
إسماعيل رضوان بدور اجلامعة اإلسالمية 
ــيرتها التعليمية في تخريج  خالل مس
ــة والطالبات, ورفد  ــن من الطلب املتميزي
ــاء والقادة  ــطيني بالعلم اتمع الفلس
ــف ااالت, مضيفاً  واملبدعني في مختل
ــاء والقادة  ــطيني بالعلم اتمع الفلس
ــف ااالت, مضيفاً  واملبدعني في مختل
ــاء والقادة  ــطيني بالعلم اتمع الفلس

ــد وهذا البذل  ــا تعودنا على هذا اجله أنن

ــذه اجلامعة املباركة  ــذا العطاء من ه وه
التي أصبحت عنواناً بارزاً للتميز والتطور, 
ــم وحث طلبتها  ــوا جهداً في دع وال تأل
التي أصبحت عنواناً بارزاً للتميز والتطور, 
ــم وحث طلبتها  ــوا جهداً في دع وال تأل
التي أصبحت عنواناً بارزاً للتميز والتطور, 

ــل الذي يُعقد  ــو التميز وما هذا احلف نح
ــي بفرعي اجلامعة في  في كل عام دراس

ــمال واجلنوب  لتكرمي طلبة االمتياز  الش
إال دليالً على ذلك,  وقدم األستاذ الدكتور 
ــمال واجلنوب  لتكرمي طلبة االمتياز  الش
إال دليالً على ذلك,  وقدم األستاذ الدكتور 
ــمال واجلنوب  لتكرمي طلبة االمتياز  الش

ــاز وإلى  ــه لطالبات االمتي ــوان تهاني رض
ــعادته  أولياء أمورهن معرباً عن عميق س
ــاز وإلى  ــه لطالبات االمتي ــوان تهاني رض
ــعادته  أولياء أمورهن معرباً عن عميق س
ــاز وإلى  ــه لطالبات االمتي ــوان تهاني رض

للمشاركة في هذا االحتفال الذي يؤكد 
ــا وطالباتنا على  ــدرة طالبن على مدى ق
ــم ما يحيط بهم من  التميز واإلبداع رغ

أوضاعٍ و ظروفٍ قاسية   .
ــيماء حسان رئيس    وقدمت الطالبة ش

أوضاعٍ و ظروفٍ قاسية   .
ــيماء حسان رئيس    وقدمت الطالبة ش

أوضاعٍ و ظروفٍ قاسية   .

ــكر والتقدير  مجلس الطالبات درع الش
ــتاذ الدكتور  ــاف األس ــر األوق ــي وزي ملعال

ــاركته الفاعلة   ــوان ملش ــماعيل رض إس
ــاهمته  في إقامة هذا احلفل, كما  ومس
ــكر إلى عمادة فرع اجلنوب  تقدمت بالش
ــة واإلدارية  ــني األكادميي ــاء الهيئت وأعض
للجهود التي يبذلونها في خدمة طلبة 

ــية  ــواء الدراس ــر األج ــة, و توفي اجلامع
ــبة  لتمكني الطلبة من احلصول  املناس

على أعلى الدرجات العلمية .
ــا ألقت الطالبة خديجة الزاملي    بدوره
كلمة طالبات االمتياز, عبرت من خاللها 
عن شكرها وتقديرها ألولياء األمور الذين 
ــة من  ــذه الثل ــي حصول ه ــاهموا ف س
ــة االمتياز,  ــات على درج بناتهم الطالب
داعيةً جميع الطالبات إلى مزيدٍ من اجلد 
ــة االمتياز,  ــات على درج بناتهم الطالب
داعيةً جميع الطالبات إلى مزيدٍ من اجلد 
ــة االمتياز,  ــات على درج بناتهم الطالب

ــة لالرتقاء  ــاد ومواصلة الدراس واالجته
الدائم نحو التميز .
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غزة/صوت اجلامعة:

وقعت في اجلامعة اإلسالمية اتفاقية 
ــة  ــل واجلامع ــني وزارة العم ــم ب تفاه
لالستفادة من برنامج جدارة للتشغيل 
املؤقت، ووقع االتفاقية عن الوزارة معالي 
ــادر الرقب  ــد الق ــدس محمد عب املهن
ــالمية  –وزير العمل، وعن اجلامعة اإلس
ــعث –رئيس  الدكتور كمالني كامل ش

اجلامعة.
ــود االتفاقية إلى التزام وزارة  وتفضي بن
ــالل برنامج جدارة بتزويد  العمل من خ
اجلامعة اإلسالمية بعدد من اخلريجني 
في حدود (٣٥٠) خريجاً في التخصصات 
اجلامعة اإلسالمية بعدد من اخلريجني 
في حدود (٣٥٠) خريجاً في التخصصات 
اجلامعة اإلسالمية بعدد من اخلريجني 

ــهور لكل خريج،  املتاحة ملدة ستة ش
ــب اخلريجني  ــوزارة بدفع روات ــزام ال والت
اصصة للعمل لدى اجلامعة، وتوفير 
ــحني  البيئة املالئمة للخريجني املرش
ــم  ــة، وتأهيله ــل اجلامع ــل داخ للعم
ــب اإلمكانيات  وتطوير قدراتهم بحس

املتوفرة لدى اجلامعة.
ــدمي خصم  ــة على تق ــص االتفاقي وتن
ــتفيدين  بقيمة (٢٠٪) للخريجني املس
ــال التحاقهم في  ــدى اجلامعة في ح ل
ــب املنفذة من قبل عمادة  برامج التدري
ــتمر،  ــم املس ــع والتعلي ــة اتم خدم
ــب ملوظفي  ــدمي التدري ــى تق ــة إل إضاف
ــالل برامج التدريب  ــل من خ وزارة العم
ــة اتمع  ــادة خدم ــدى عم ــذة ل املنف
ــادل (١٠٠٠)  ــتمر مبا يع ــم املس والتعلي
ــاعة تدريبية، على أن يسري العمل  س
ــخ ٢٦ آذار/  ــاراً من تاري ــة اعتب باالتفاقي
ــاعة تدريبية، على أن يسري العمل  س
ــخ ٢٦ آذار/  ــاراً من تاري ــة اعتب باالتفاقي
ــاعة تدريبية، على أن يسري العمل  س

مارس ٢٠١٤م وملدة عام، قابلة للتمديد 

باتفاق الطرفني.
ــب على  ــي املهندس الرق ــى معال وأثن
ــا  ــا أنه ــالمية، ووصفه ــة اإلس اجلامع
ــرام والتقدير،  ــة جديرة باالحت مؤسس

وأكد معالي املهندس الرقب أن الفائدة 
ــود بالنفع على  ــدارة تع ــن برنامج ج م
ــدى معالي املهندس الرقب  اتمع. وأب
ــوذج برنامج  ــوزارة مبتابعة من اهتمام ال
ــتند  جدارة، ووضع معايير واضحة يس
ــدد على أن احلكومة خاضت  إليها، وش
ــي اإلعالن عن  ــة ناجحة خاصة ف جترب
الوظائف، واعتبر مشروع جدارة قصة 
ــتثمار املوارد البشرية، وأشاد  جناح الس
ــدور البناء  ــدس الرقب بال معالي املهن
ــه الدكتور نظمي املصري – الذي قام ب

عميد خدمة اتمع والتعليم املستمر 
ــترك بني الوزارة  في إجناح التعاون املش

واجلامعة فيما يخص املشروع.
ــعث أن  من ناحيته، أوضح الدكتور ش
ــطينية الناجحة  ــات الفلس املؤسس
ينظر إليها باعتبارها تقدم مثاالً لإلدارة 

ــيد، ودعا إلى  ــل الرش ــيدة والعم الرش
النموذجية  اإلدارية  املفاهيم  ــيخ  ترس
التي توحي بالنظام، حتى تتعزز فهماً 
النموذجية  اإلدارية  املفاهيم  ــيخ  ترس
التي توحي بالنظام، حتى تتعزز فهماً 
النموذجية  اإلدارية  املفاهيم  ــيخ  ترس

وسلوكاً عند أفراد اتمع.
التي توحي بالنظام، حتى تتعزز فهماً 

وسلوكاً عند أفراد اتمع.
التي توحي بالنظام، حتى تتعزز فهماً 

ــن اجلامعة  ــع االتفاقية م وحضر توقي
ــبات  ش ــد  محم ــور  الدكت ــتاذ  األس
–نائب رئيس اجلامعة للبحث العلمي 
ــور يحيى  ــا، والدكت ــات العلي والدراس
السراج –نائب رئيس اجلامعة للشئون 
ــي املصري  ــور نظم ــة، والدكت اخلارجي
ــم  والتعلي ــع  اتم ــة  خدم ــد  –عمي
ــتمر، والدكتور رائد صاحلة –مدير  املس

دائرة العالقات العامة.
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غزة/صوت اجلامعة:
ــي اجلامعة بالتعاون مع  ــم اخلدمة االجتماعية بكلية اآلداب ف نظم قس
ــول أخالقيات التعامل مع  ــطينيني ندوة ح االحتاد العام للمعاقني الفلس
ــخاص ذوي اإلعاقة، وانعقدت الندوة في قاعة املؤمترات العامة مببنى  األش
طيبة للقاعات الدراسية بحضور الدكتور وليد عامر –عميد كلية اآلداب، 
ــم اخلدمة االجتماعية، والدكتور أحمد  ــبير –رئيس قس والدكتور وليد ش
ــم اخلدمة االجتماعية، واألستاذ  ــي –عضو هيئة التدريس بقس الرنتيس
ــزة، واخلريج محمد  ــام للمعاقني في غ ــة –رئيس االحتاد الع ــق الغول توفي
ــالمية، وحضرة الندوة  أبو كميل –خريج من كلية التجارة باجلامعة اإلس

لفيف من املهتمني واملعنيني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ــطيني للمعاقني رقم (٤)  ــي مواد القانون الفلس وتناول الدكتور الرنتيس
لسنة ١٩٩٦م، ووقف على حق املعاق في مجال الترويج، والرياضة، ومشاركة 
ذوي اإلعاقة في بطوالت محلية ودولية، وأوضح الدكتور الرنتيسي أن هناك 
توجهاً لتخفيض رسوم دخول املعاقني إلى األماكن الترفيهية والرياضية 
ذوي اإلعاقة في بطوالت محلية ودولية، وأوضح الدكتور الرنتيسي أن هناك 
توجهاً لتخفيض رسوم دخول املعاقني إلى األماكن الترفيهية والرياضية 
ذوي اإلعاقة في بطوالت محلية ودولية، وأوضح الدكتور الرنتيسي أن هناك 

والنوادي االجتماعية، وأكد على أهمية دور املؤسسات احلكومية واملدنية 
ــوق ذوي اإلعاقة داخل اتمع، ولفت  ــي مجال التوعية اجلماهيرية بحق ف
ــي تقدمي جوائز  ــئون االجتماعية ف ــي إلى دور وزارة الش ــور الرنتيس الدكت

سنوية حتضيرية تسهم في دعم فئة املعاقني.
وحتدث الدكتور الرنتيسي عن بعض القوانني التي تكفل حقوق املعاقني، 
منها: قانون اإلعالم واإلعفاء اجلمركي لوسائل ذوي اإلعاقة، وقانونني وزارة 

املواصالت، واحلكم احمللي، ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
من جانبه، لفت األستاذ الغولة إلى وجود خمسة فروع لالحتاد في قطاع 
غزة، وستة عشر فرعاً في الضفة الغربية، وبني أهداف االحتاد، وهي: دمج 
من جانبه، لفت األستاذ الغولة إلى وجود خمسة فروع لالحتاد في قطاع 
غزة، وستة عشر فرعاً في الضفة الغربية، وبني أهداف االحتاد، وهي: دمج 
من جانبه، لفت األستاذ الغولة إلى وجود خمسة فروع لالحتاد في قطاع 

شريحة املعاقني داخل اتمع، وتذليل وتذليل العقبات أمام أصحاب ذوي 
ــتاذ الغولة على مفهوم اإلعاقة على املستوى احمللي  اإلعاقة، وعرج األس

وداخل قوانني األمم املتحدة.
وحتدث اخلريج أبو كميل عن حياته كمعاق، والصعوبات التي واجهته في 
ــرة في  حياته، واالجنازات التي حققها رغم إعاقته، وأوضح أهمية دور األس

حياة الفرد املعاق.
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الثالثاء 2014/4/8م

غزة- يزيد شبير: 
ــافي  ــور حيدر عبد الش ــدت كلية الدكت عق
ــنان في جامعة األهز بغزة مؤخرا  لطب األس
ــنان، ومعرضاً ملعدات   يوماً علمياً لطب األس
ــنان في جامعة األهز بغزة مؤخرا  لطب األس
ــنان، ومعرضاً ملعدات   يوماً علمياً لطب األس
ــنان في جامعة األهز بغزة مؤخرا  لطب األس

ــتاذ الدكتور  ــت رعاية األس ــنان، حت طب األس
عبد اخلالق الفرا رئيس جامعة األزهر.

ــى محاضرات  ــتمل اليوم الطبي عل ــد اش وق
ــنان ألقاها عدد  ــة في مجال طب األس علمي

من أساتذة الكلية.
ــهال عميد  وأوضح الدكتور عبد الناصر أبو ش

ــاء هذه  ــا أن لق ــة ألقاه ــالل كلم ــة خ الكلي
ــل اجلامعة  ــن األكادمييني من داخ ــة م النخب
ــة  الكلي ــطة  أنش ــن  ــي ضم يأت ــا  وخارجه
ــواب والنوافذ  ــع األب ــح جمي ــا فت ومحاولته
ــى أهمية  ــني، الفتاً إل ــة واملهتم ــام الطلب أم
ــواب والنوافذ  ــع األب ــح جمي ــا فت ومحاولته
ــى أهمية  ــني، الفتاً إل ــة واملهتم ــام الطلب أم
ــواب والنوافذ  ــع األب ــح جمي ــا فت ومحاولته

ــل والندوات  ــات العلمية وورش العم الفعالي
الطبية املتخصصة واملعارض، لالطالع على 
ــات احلديثة  ــول العلمية والتقني أفضل احلل

املستخدمة في مجال طب األسنان.
ــهال مبكانة كلية طب  ــاد الدكتور أبو ش وأش

االسنان في اتمع  من خالل تقدميها خلدمات 
عالجية للمواطنني  وحمالت الفحص لطلبة 
ــرات على  ــة من احملاض ــدارس وعقد سلس امل

مستوى الوطن .
ــن االكادمييني  ــوم عدد م ــارك في هذا الي وش
وجمع غفير من الطلبة  واملهتمني من خارج 
ــوم الطبي أقامت  ــى هامش الي اجلامعة وعل
الكلية معرضا لألدوات الطبية واملستلزمات 
ــاركة عشرات  ــنان مبش اخلاصة بأطباء األس
الشركات واملؤسسات املعنية في هذا اال.

 األزهر ينظم يومًا علميًا ومعرضًا لمعدات  طب األسنان

@ÚÓ€b–nya@ø@�bÓ‘ˆbqÎ@�b‡‹Óœ@@ÚÓ€b–nya@ø@�bÓ‘ˆbqÎ@�b‡‹Óœ@13
Äbv‰€a@Ú»flb†@ÚÓ‘ˆbqÏ€a@‚˝œ˛a@ÊbuäËfl

تقرير- آية املشهراوي:
ــي كلية  ــة والتلفزيون ف ــم اإلذاع ــم  قس نظ
ــي جامعة  ــوم االجتماعية ف ــاد والعل اإلقتص

النجاح الوطنية .
ــك بحضور  ــاً وثائقياً وذل ــاركة ١٣ فيلم ومبش

النجاح الوطنية .
ــك بحضور  ــاً وثائقياً وذل ــاركة ١٣ فيلم ومبش

النجاح الوطنية .

نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشئون 
ــامي جبر وعميد كلية االقتصاد  األكادميية س
والعلوم االجتماعية طارق احلاج وممثلة صندوق 
ــناء العاصي ومدير  ــكان س األمم املتحدة للس
ــس عصماء  ــي بلدية نابل ــرأة ف ــز ركن امل مرك
ــن األكادمييني  ــور مجموعة م ــري  وبحض املص
ــر نائب على أهمية  ــامي جب . وبدوره ,أكد د. س
ــجيع  ــع، وضرورة تش ــره باتم ــالم وتأثي اإلع
القيادات الشابة ودعمها من أجل الوصول إلى 

إنتاج نوعي ومميز.
ــناء العاصي عن بالغ  ــا أعربت أ. س من جانبه
ــرورها بالتطور املتسارع في إنتاجية طلبة  س
ــة في مجال  ــاالت كافة وخاص ــالم في ا اإلع

صناعة األفالم الوثائقية.
وعبرت أ. عصماء املصري عن سرورها مبا يقدمه 
ــرأة واتمع  ــن تطور يدعم امل ــة اإلعالم م طلب

الفلسطيني بشكل عام.
ــع مختلفة،  ــالم املهرجان مواضي ــت أف وتناول
ــلطت  ــن القضايا اجلريئة، وس ــت عدداً م طرق
ــع مختلفة،  ــالم املهرجان مواضي ــت أف وتناول
ــلطت  ــن القضايا اجلريئة، وس ــت عدداً م طرق
ــع مختلفة،  ــالم املهرجان مواضي ــت أف وتناول

ــطيني،  الضوء على قضايا في اتمع الفلس

وقدمت حلوالً ملعاجلتها.
وكان فيلم "بس بكفي" قد حصل على اجلائزة 
ــة أفالم  ــة إلى أربع ــان، إضاف ــى للمهرج األول
ــطيني مهضوم"،  أخرى وهي: "صحوة"، "فلس
ــى فيلم:  ــة إل ــذب"، إضاف ــن الك ــث ع "البح

"خطوات حاملة"
ــن أفالم طلبة  ــل املهرجان عرض عدد م  وتخل
ــع على  ــة، ترب ــنوات املاضي ــن الس ــالم م اإلع

ــا: فيلم "أنا مش صورة"، والذي حاز على  هرمه
العديد من اجلوائز اإلقليمية، كجائزة مهرجان 
"خربيكا" في املغرب، وجائزة إعالميني بال حدود 
ــتوى الوطن، وقد حصل على اجلائزة  على مس
الثانية في منافسة ألفضل ثالثة أفالم قصيرة 

في مهرجان أفالم اجلزيرة الوثائقية.
يذكر أن املهرجان بدعم من صندوق األمم املتحدة 

للسكان، وركن املرأة التابع لبلدية نابلس.

@ûâ˛a@‚ÏÌ@Ùä◊á@ıbÓyg@ZfiÏ‘é«
ÂüÏ‹€@ıb‡n„¸a@Úœb‘r€@åÌå»m

غزة -عاهد علوان:
أكد عاطف عسقول مدير دائرة الفنون واإلبداع في وزارة الثقافة أن إحياء ذكري يوم 
ــو إحياء للوعي وتعزيز لثقافة االنتماء لألرض وإحياء للقضايا الوطنية،  االرض ه
جاء ذلك خالل ندوة سياسية في جامعة األقصى أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون 

مع اجلامعة و جتمع شباب املستقبل وذلك في إطار إحيائها لذكرى يوم االرض.
ــيجها  ــدوة أن يوم األرض هو قضية وطنية يجب ان نس ــقول خالل الن وبني عس
ــلح بلغة الوعي ولغة  بالوعي املطلوب لألجيال, فاألجيال القادمة يجب أن تتس
الفهم  وهي معركة يحاول اعدائنا ان يسلبونا الفكر والرؤية وأن يسرقوا تراثنا 

وهويتنا.
ــبة وطنية  ــتقبل إن هذه مناس ــباب املس ــال خالد الصعيدي رئيس جتمع ش وق
تاريخية  تشكل عنوانا للشعب في مواجهة االحتالل واالستيطان ومعلماً بارزاً 
ــبة وطنية  ــتقبل إن هذه مناس ــباب املس ــال خالد الصعيدي رئيس جتمع ش وق
تاريخية  تشكل عنوانا للشعب في مواجهة االحتالل واالستيطان ومعلماً بارزاً 
ــبة وطنية  ــتقبل إن هذه مناس ــباب املس ــال خالد الصعيدي رئيس جتمع ش وق

ــطيني باعتباره اليوم الذي أعلن فيه الفلسطينيون  في تاريخ الشعب الفلس
متسكهم بارضهم.

ــي في مجتمعاتهم  ــباب ميثلون اداة التغيير احلقيق ــح الصعيدي أن الش وأوض
ــارزا ومميزا في  ــادة ولعب دورا ب ــم للمبادرة والقي ــن الطاقة ما يؤهله ــون م وميلك

مسيرة نضال شعبنا الطويل.
ــتمر في حالة  ــال يحيي املدهون االكادميي واإلعالمي "من املؤلم واحملزن ان نس وق
ــطينية هي ممر  ــوف الن الوحدة الفلس ــر لنا إال بتوحيد الصف ــام وال مف االنقس
ــن اجل اخلروج من املأزق  ــتراتيجية وطنية فاعلة م إجباري فالبد منه لفرض اس

الراهن.
ــعر  ــيقة و التي كان من ضمنها إلقاء ش وتخلل احلفل العديد من الفقرات الش

وعرض مصور عن التاريخ الفلسطيني على االرض الفلسطينية .

@ÊÎâÏ�Ì@oÌã7i@Âfl@Új‹ü
¥œÏ–ÿ‡‹€@ÚÌ˙ä€a@|ÓnÌ@�aãbËu

غزة/نور نطط:
ــوب في  ــة أنظمة احلاس ــور ثالثة طلبة من دائرة هندس ط
ــني يوفر لهم فرصة  ــة بيرزيت نظام رؤية للمكفوف جامع
عيش حياة طبيعية سهلة وميكنهم من احلركة بسالسة 
ــر أنظمة لتحديد  ــن، اضافة إلى تطوي ــا مثل املبصري متام
ــروع  ــال تعرضوا ملكروه، وكان ذلك ضمن مش أماكنهم ح
ــم " كن آمناً". ويعتمد هذا  تخرجهم الذي أطلق عليه اس
ــروع  ــال تعرضوا ملكروه، وكان ذلك ضمن مش أماكنهم ح
ــم " كن آمناً". ويعتمد هذا  تخرجهم الذي أطلق عليه اس
ــروع  ــال تعرضوا ملكروه، وكان ذلك ضمن مش أماكنهم ح

ــروع الذي قدمه الطلبة محمد احلروب، دميا صاحلية،  املش
ومحمد ملحم بإشراف أستاذي هندسة أنظمة احلاسوب 
د. بشار طحاينة، ود. محسن عويضة، على نظام يكشف 
العوائق ومييزها من خالل " كاميرا املكفوفني " وهي كاميرا 
ــول له املادة البصرية  فيديو صغيرة يرتديها الكفيف، وحت

إلى لغة منطوقة . 
ــه ثالثة  ــام ل ــذا النظ ــى أن ه ــم، إل ــب ملح ــار الطال  وأش
ــج فيديو،  ــف، معال ــا الكفي ــرا يرتديه ــات "  كامي مكون
ــق بالكاميرا،  ــث يتم تصوير العوائ ــدر لألصوات"، حي مص
ــج الفيديو ليحددها  ــالها إلى معال وتقوم الكاميرا بإرس
ــوات لينتج  ــى  مـصدر األص ــلها إل ــفها، ثم يرس ويكتش
حتذيرات تساعد الكفيف في التكيف مع العوائق وجتنبها 

دون أية صعوبات".
ــاً كامالً،  ــتغرق عام ــروع اس وقال الطالب احلروب "إن املش
ــن تقنيات  ــن الكاميرا للعمل ضم ــتفادة م ــث مت االس حي
ــر إفادة من تلك  ــوبية وحتويلها ملعلومات أكث الرؤية احلاس

التي نحصل عليها من خالل طرق أخرى". 
ــروع  ــال د. طحاينة إن هذا املش ــروع، ق وحول أهمية املش
سيساعد املكفوفني على السير وحدهم بكل ثقة وأمان، 
مشيراً إلى أن استخدام هذه الطرق التكنولوجية في حتديد 
ــاءة وراحة من الطرق التقليدية  العوائق واملنافذ، اكثر كف

مثل: العصي وأنواع خاصة من املستشعرات. 
ــم تطبيق للهواتف  ــت الطالبة صاحلية بتصمي كما قام
ــروع، حيث يتيح  ــاند ومكمل للمش الذكية، كنظام مس
ــل واألصدقاء معرفة مكان وجود الكفيف عبر تقنية  لأله
ــل واألصدقاء عن  ــن املكفوفني من تبليغ األه “GPS”.وميك
أماكن تواجدهم في حال وجود أية صعوبات تعيق وصولهم 

أو حركتهم . 

صوت اجلامعة – يزيد شبير:

قال املدير اإلداري في جامعة األقصى 
ــان إن افتتاح العيادة  ــال نبه د. جم
في فرع خان يونس يعتبر مكسبا 
ــة نواة  ــة وهو مبثاب ــرا للجامع كبي
ــض والطب موضحا  لكلية التمري
أن الفكرة كانت قائمة منذ سنوات 
ــة، ومت االتفاق  ــابقة لدى اجلامع س
ــاء عيادة تناظر العيادات  على إنش

املوجودة في اتمع احمللي.


ــادة  ــود العي ــان أن وج ــر نبه واعتب
داخل مؤسسة حتتوي على ١٦ ألف 
ــب وطالبة، اجناز كبير للطالب  طال
واملوظف حيث توفر عليهم الوقت 
واجلهد، مشيرا إلى سعي اجلامعة 
ــاء عيادة أخرى في مقرها  إلى إنش

مبدينة غزة.

وأضاف إن الهدف من إنشاء العيادة 
ــن ناحية  ــاعدة الطالب م هو مس

ــا  ــدم خدماته ــث تق ــة حي معنوي
ــواء  للطالب واملوظف على حد س
ــف والعالج،  بأسعار رمزية للكش
ــكل  ــذه اخلدمة بش ــد تتوفر ه وق

مجاني في بعض األحيان.

وعن دور اجلامعة في خدمة جيرانها 
ــتيعاب  ــال متت املوافقة على اس ق

أهل املناطق القريبة من مقر 
اجلامعة بخان يونس وسيتم تقدمي 
ــم بنفس  ــة له ــات الصحي اخلدم

طريقة التعامل مع الطالب.


ــون  ــم يتواصل ــان أنه ــر نبه وذك
ــة لتزويد العيادة  مع وزارة الصح

نبهان : العيادة نواة لكلية الطب
ــكل  ــة الالزمة بش ــة األدوي بكاف
مستمر، وأن هناك اتفاق وتنسيق 
ــاع  القط ــفيات  مستش ــع  م

لتحويل بعض احلاالت إليها.

ــى معاناة  ــار خالل حديثه إل وأش
ــاع الكهرباء  ــة من انقط اجلامع
ــدات وأن  ــر وقود للمول وعدم توف
ــاريع األخرى  هناك عدداً من املش
ــدات وأن  ــر وقود للمول وعدم توف
ــاريع األخرى  هناك عدداً من املش
ــدات وأن  ــر وقود للمول وعدم توف

ــد توقفت  ــاء ق ــور اإلنش ــي ط ف
ــروض على  ــار املف ــبب احلص بس

القطاع. 

وتشمل العيادة الطبية على عدد 
ــم الطوارئ  ــام كقس من األقس
ــام  الع ــب  والط ــتقبال،  واالس
ــر  ــة واتب ــكرتارية الطبي والس
ــة  ــة واجللدي ــي، والصيدلي الطب
ــاء  النس ــم  قس ــى  إل ــة  إضاف
ــا يتوفر بها  ــة احلمل.كم ومتابع
ــة  ــزة الطبي ــن األجه ــد م العدي
الالزمة للتحاليل والعالج وتقوم 
بدور تثقيفي للطلبة من الناحية 

الصحية.

@ÚÓjü@ÒÖbÓ«@|nn–m@è„ÏÌ@Êb¢@Ûñ”˛a@Ú»flbu
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ــص صحافة وإعالم   الطالبة بتخص
اآلداب  ــة  كلي ــي  ف ــع  راب ــتوى  مس
ــالمية جومانة احلداد  باجلامعة االس
تقول "إن اإلمكانيات التي تتمتع بها 
معامل احلاسوب في اجلامعة محدودة 
ــن التطوير  ــاج إلى مزيد م ــداً وحتت ج
معامل احلاسوب في اجلامعة محدودة 
ــن التطوير  ــاج إلى مزيد م ــداً وحتت ج
معامل احلاسوب في اجلامعة محدودة 

ــاقات"  ــب مع طبيعة املس مبا يتناس
ــو موجود في املعامل  وأضافت "ما ه
ــا هو متوفر  ــع ال يتوافق مع م بالطب
ــوق العمل, حيث إنها بحاجة  في س
ــهيل العملية  إلى معدات أكثر لتس

التحريرية واجلوانب العملية".
ــني  ــة اآلداب حن ــة بكلي ــا الطالب أم
ــة وإعالم  ــص صحاف ــعت تخص ش
مستوى ثالث ترى أن معظم األجهزة 
ــر متوفرة  ــة وبرامج املونتاج غي تالف
ومقيدة ببرنامج واحد في التصميم 

الصحفي.
ــة  اتص ــة  اجله ــعت  ــت ش وطالب
ــة  ــع الطلب ــماح جلمي ــرورة الس بض
ــي كل األوقات من  ــول املعامل ف بدخ
ــاص بالطالب  ــالل توفير معمل خ خ
ــات دون الدمج بينهما  وآخر بالطالب

لتنمية املهارات وصقلها.
وأكد أمني وافي رئيس قسم الصحافة 

واإلعالم في اجلامعة اإلسالمية على 
ــيب  أن املعامل مزودة بأجهزة حواس
ــي  ــة ه ــبكة داخلي ــق ش ــل وف تعم
ــبكة اجلامعة, وأضاف "إننا نأخذ  ش
بعني االعتبار حتميل برامج على هذه 
ــم الصحافة  ــزة خاصة بقس األجه
واإلعالم وعلى وجه اخلصوص برنامج 

اإلنديزاين (برنامج التصميم).
ــاقات  ــي "عند تدريس مس ــال واف وق
ــدرس  ن ــا  فإنن ــي  العمل ــب  التدري
ــوق من خالل تواصلنا  متطلبات الس
ــة وااللتقاء  ــات املهني ــع املؤسس م
ــا  ــني عليه ــن القائم ــر م ــم كبي بك

لتكوين تغذية راجعة عما هو متوافر 
ــني االعتبار من  ــم لنأخذها بع لديه
ــال التدريس,  أجل تطبيقها في مج
باإلضافة إلى تواصل دائم مع كل ما 
ــور علمي ومهني في  يحصل من تط

احمليط العربي والدولي.
ــم  ويوجد ثالثة معامل خاصة بقس
ــالم أحدهما خاص  ــة واإلع الصحاف
ــث  ــات وثال ــر بالطالب ــالب وآخ بالط
ــدد األغراض يتم فيه إعداد املواد  متع
ــة والتحريرية, وهذه املعامل  التدريبي
ــبعني جهاز  ــى حوالي س ــوي عل حتت

حاسوب.
ــار وافي إلى أن عالم البرمجيات  وأش
ــع وما نعتمده في املعامل الذي  واس
ــة وأضاف  ــات املطلوب ــق ارج يحق

ــي هذه  ــة الطفرة ف ــاول مواكب "نح
ــني ما هو متوفر  ــج وأن نوافق ب البرام

وبني متطلبات  السوق.
ــة  ــزم اجلامع ــن ع ــي ع ــف واف وكش
واإلعالم  ــة  ــم الصحاف لتمويل قس
ــم كبير من  ــزود بك ــل جديد م مبعم
ــار الدورة  ــيب املتطورة في إط احلواس

ــم,  التجديدية التي يقوم بها القس
ــواة للتدريب  ــيكون ن ــح أنه س وأوض
املتقدم حيث إنه مرتبط بشاشات ال 
CD ويحتمل وضع برامج متخصصة 
ــرب إلى معمل  ــى أجهزته وهو أق عل

.News Room
الطالب محمد أبو عرمانة بتخصص 
ــي جامعة  ــة وإعالم ف ــات عام عالق
ــري ال يوجد  ــول "في نظ ــى يق األقص
معمل حاسوب متخصص في مجال 
ــالم باجلامعة كون أجهزته رديئة  اإلع
ــودة في  ــزة املوج ــي األجه وال تضاه
ــوق العمل, وأضاف "نأمل ان تقوم  س
ــل بأجهزة  ــز املعم ــة بتجهي اجلامع
إلكترونية متقدمة مبا يساعدنا حني 

النزول على أرض امليدان".
الطالب  الرأي  وخالفه 
خليل  ــيخ  الش أحمد 
ــي  ف ــالم  اإلع ــة  بكلي
جامعة األقصى حيث 
ــم  قال: "إن أجهزة قس
ــة في مختبر  الصحاف
جريدة الرواد من أفضل 
ــزة على اإلطالق  األجه
ــوش  ــل ماكنت ــو أب وه

. Max
ــي منه  ــا تعان ــن م لك
تلك األجهزة هو عدم االهتمام بها ما 

يجعلها غير صاحلة لالستخدام".
ــعيد عميد  وأوضح أ.د. أحمد أبو الس
ــة األقصى أنه  ــة اإلعالم بجامع كلي
ــق اإلمكانيات  ــب أن تتواف من الصع
ــع ما  ــة م ــل اجلامع ــودة مبعم املوج
ــل نظراً  ــوق العم ــر في س ــو متوف ه
ــع ما  ــة م ــل اجلامع ــودة مبعم املوج
ــل نظراً  ــوق العم ــر في س ــو متوف ه
ــع ما  ــة م ــل اجلامع ــودة مبعم املوج

ــى أجهزة  ــة عل ــورات املتالحق للتط
احلواسيب وعدم مقدرة اجلامعة على 
ــورات بني الفينة  ــة هذه التط مالحق

واألخرى.
ــى أن اجلامعة  ــعيد عل وأكد أبو الس
ــوب  ــر معمل احلاس ــعى لتطوي تس
ــا ملا هو  ــة اإلعالم طبق اخلاص بكلي
ــج متطورة  ــزة وبرام ــد من أجه جدي
ــم  والتصمي ــاج  املونت ــي  ف ــة  خاص
ليتوافق وسوق العمل الفلسطيني.

الطالب محمد حمدي بتخصص لغة 
عربية وإعالم في جامعة األزهر أعرب 
عن أسفه ملا ميتلكه معمل احلاسوب 
اخلاص بهم من أجهزة وبرامج إذ إنها 
ــتخدام  ــداً ال تصلح لالس ــة ج قدمي
اخلاص بهم من أجهزة وبرامج إذ إنها 
ــتخدام  ــداً ال تصلح لالس ــة ج قدمي
اخلاص بهم من أجهزة وبرامج إذ إنها 

ــي كإخراج صحف ومجالت  الصحف
ــا يوفره  ــر في حني أن م ــداد تقاري وإع
ــوق العمل مخالف متاماً حيث إن  س
ــا يوفره  ــر في حني أن م ــداد تقاري وإع
ــوق العمل مخالف متاماً حيث إن  س
ــا يوفره  ــر في حني أن م ــداد تقاري وإع

ــى باإلعالمي  ــورة ترق ــزة متط األجه
وتساعده على اإلجناز في العمل.

ــارس غفار  ــب ف ــني أن الطال ــي ح ف

تخصص لغة عربية وإعالم بجامعة 
ــي توجد  ــرى أن األجهزة الت ــر ي األزه
ــرض رغم  ــم تفي بالغ مبعمل القس
ــع عليه  ــب تق ــون الطال ــا ك قدمه
ــو جديد  ــث عما ه ــئولية البح مس
ــه بنفسه, وأضاف "رمبا  وتطوير نفس
ميزانية اجلامعة ال تستطيع مالحقة 
التطورات ويكفيها أن تعلمنا األسس 

والقواعد لننطلق نحن بعدها".
ــم  ــى طالب رئيس قس وأكد د.موس
ــة األزهر  ــة واإلعالم بجامع الصحاف
على أن ما هو موجود مبعمل احلاسوب 
ــن, األمر األول  باجلامعة مرتبط بأمري
ــة للجامعة وهي  ــاع املادي هو األوض
ــا األمر  ــت احلالي صعبة أم ــي الوق ف
ــاريع املقدمة من  ــو املش ــي فه الثان
املؤسسات والدول املانحة للجامعة 
والتي من خاللها ميكن تطوير املعامل 
ــاف " نعمل  ــوب وأض ــزة احلاس وأجه
على التطوير الدائم مبا يتالءم وسوق 

العمل".
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ــان والتي ترتاد  ــالم رمض تقول الطالبة اس
ــب املركز  ــل أنها حت ــان للطف ــز القط مرك
ــاعد األطفال  ــز مفيد ويس ا وأن املرك ــدً ج
ــب لديها وعن جتربتها  كثيرًا وينمي املواه
ــاعدها في  ــخصية تقول إن املركز س الش
تنمية موهبة الرسم لديها وتوفير األدوات 
الكاملة لعملية الرسم التي ال تستطيع 
ــد أنها  ــرة توفيرها وتؤك ــة أو األس املدرس
أصبحت ترسم بشكل أفضل من ذي قبل.

أما عن الطالب أسامة فيقول سمعت من 
أصدقائي أن مركز القطان يساعد األطفال 
في تنمية مواهبهم وأنا كنت أحب الدبكة 
ا وكانت نفسي تتوق ألتعلم  الشعبية جدً
ــالً ذهبت الي  ــة وأصولها وفع فنون الدبك
ا وكانت نفسي تتوق ألتعلم  الشعبية جدً
ــالً ذهبت الي  ــة وأصولها وفع فنون الدبك
ا وكانت نفسي تتوق ألتعلم  الشعبية جدً

ــه وأكثر  ــت أحلم ب ــدت ما كن ــز ووج املرك
ا وأصبحت في فرقة  ــاعدني جدً فاملركز س

دبكة تابعة للمركز .
ــال الذين يرتادون  ــاك العديد من األطف وهن
املراكز الثقافية بحثاً عن حاضنة ملواهبهم 
ــا تقدمه من  ــا أهمية بالغة مل ــز له فاملراك
ــال على تنمية  ــاعد األطف مواد وأدوات تس

قدراتهم العقلية واجلسدية تنقلهم نقلة 
نوعية في عالم اإلبداع والتميز.


ــي حوار مع أ.عماد نصر اهللا مدير الهيئة  وف
ــز القطان أكد  ــة والتدريبية في مرك الفني
ــا لألطفال  ــئ أساس ــز أنش ــى أن املرك عل
ــة األولى  ــم وهو بالدرج ــة مواهبه ولتنمي
ــداع لديه , من  ــق االب ــم بالطفل وخل مهت
ــم األداء واختيار  ــل دورات وتقيي ــالل عم خ
النخبة من األطفال املوهوبني في الرسم أو 
املوسيقى أو التمثيل أو أي مجال اخر وعمل 
ــم وتوفير  ــم وتطويره ــق لهم وتدريبه فري

األدوات الالزمة لهم لتحقيق أداء أفضل. 
ــل العديد من  ــام بعم ــز ق ــاف أن املرك وأض
البرامج مثل برنامج "خبراء العلوم" والعديد 
ــع ااالت  ــة في جمي ــن البرامج اتلف م
ــم بالطفل وتنمية  التي في محتواها تهت
ا املبادرات اتمعية مثل  املواهب لديه وأيضً
ــم بالطفل وتنمية  التي في محتواها تهت
ا املبادرات اتمعية مثل  املواهب لديه وأيضً
ــم بالطفل وتنمية  التي في محتواها تهت

ــبوع املاضي مت اختتام  "أيد بأيد" وفي األس
أسبوع املكتبات والذي يستقطب األطفال 
ــجيع  ,وتش ــجعهم عليها  ــراءة ويش للق

ــل باإلضافة الي  ــم الذاتي لدى الطف التعل
ا  ــرة خصوصً ــة املعاص ــة محو األمي عملي
ــا املعلومات, وهنالك  في مجال تكنولوجي
ــات التي نظمت والتي  ــد من الفعالي العدي

سوف تنظم خلدمة األطفال.


ويذكر أن مركز القطان للطفل مركز ثقافي 
ــروعات  ــي، وهو أحد مش ــوي غير ربح تنم
ــان، يقدم  ــن القطَّ ــد احملس ــة عب مؤسس
ــروعات  ــي، وهو أحد مش ــوي غير ربح تنم
ــان، يقدم  ــن القطَّ ــد احملس ــة عب مؤسس
ــروعات  ــي، وهو أحد مش ــوي غير ربح تنم

ــة ومكتبية وتدريبية  املركز خدمات ثقافي
ــن ١٥  ــة نوعية لألطفال حتى س وترفيهي
ــني العاملني مع  ــاً، ولذويهم وللمهني عام
ــن ١٥  ــة نوعية لألطفال حتى س وترفيهي
ــني العاملني مع  ــاً، ولذويهم وللمهني عام
ــن ١٥  ــة نوعية لألطفال حتى س وترفيهي

األطفال دون متييز، وذلك من أجل املساهمة 
ــة واملعرفية  ــيع آفاقهم الثقافي ــي توس ف
ــاؤل  ز على التس والفكرية، عبر برامج حتفّ
ــة واملعرفية  ــيع آفاقهم الثقافي ــي توس ف
ــاؤل  ز على التس والفكرية، عبر برامج حتفّ
ــة واملعرفية  ــيع آفاقهم الثقافي ــي توس ف

والبحث واإلبداع وإنتاج املعرفة.
ــاً وتربوياً  ــى العمل ثقافي ــدف املركز إل ويه

والبحث واإلبداع وإنتاج املعرفة.
ــاً وتربوياً  ــى العمل ثقافي ــدف املركز إل ويه

والبحث واإلبداع وإنتاج املعرفة.

ــل، يراعي  ــياق متكام ــل في س ــع الطف م
نه من  ــخصيته، وميكّ األبعاد املتعددة لش
ــل، يراعي  ــياق متكام ــل في س ــع الطف م
نه من  ــخصيته، وميكّ األبعاد املتعددة لش
ــل، يراعي  ــياق متكام ــل في س ــع الطف م

ــاف، وتأهيل األهالي  االنخراط واالستكش
ع على  والعاملني معهم، عبر برامج تشجّ
ــراءة والتعبير والتعلم الذاتي لدى  حب الق
ــني بهم، وتقدير  ــال وأهلهم واملهتم األطف
ــيقى،  واملوس كاألدب،  ــة،  اتلف ــون  الفن
والرسم، والدراما، والسينما، وتعزيز الهوية 
ــة والتفاعل مع الثقافات  الثقافية العربي

األخرى. 
ــاعد إداري مركز  يقول حسام الشرفا مس
ــاء هذا  أجيال لإلبداع والتطوير إنه مت انش
ــبب احلاجة امللحة في املنطقة  املركز بس
الشرقية للقطاع كونها  تقل فيها نسبة 

ــاً منذ االعالن  املتعلمني واملثقفني مضيف
عن املشروع مت التحاق عدد كبير من الطلبة 

من مختلف املستويات االبتدائية .  
ــرفا " أن  مشروع تنمية مواهب  وتابع الش
ــروع قائم بذاته وأن املركز  الطلبة هو مش

يقدم اخلدمات لألطفال ويساعدهم وينمي 
ــس اختتمت  ــه باألم ــار أن ــم وأش مواهبه
ــم والتلوين لألطفال من  ــي فن الرس دورة ف
ــن٥ سنوات وسيدخلون  في  سن ٣ إلى س
ــيعقدها املركز  املسابقة الدولية التي س

نفسه في األيام القليلة املقبلة  " 
ــب املركز ألنه  ــول الطفلة إميان أنها حت وتق
ــم وساعدها  يوفر لها األلعاب وأدوات الرس

ــي موهوبة في  ــا فه ــل موهبته ــي صق ف
ــل واملركز قدم لها  ــيد وصوتها جمي النش
ــا لفرقة  ــدة وضمه الكثير لتصبح منش
نشيد. وعمل املركز على مشاركة الفرقة 
ــة  ــات الداخلي ــن الفعالي ــد م ــي العدي ف

واخلارجية على مستوى قطاع غزة .
ــرة حتبُّ ألبنائها  ــكَّ فيه أن كل أس ومما الش

واخلارجية على مستوى قطاع غزة .
ــرة حتبُّ ألبنائها  ــكَّ فيه أن كل أس ومما الش

واخلارجية على مستوى قطاع غزة .

ــم  ــر به ــز لتفخ ق والتميُّ ــوُّ ــداع والتف اإلب
ــيءٌ واإلرادة  ــم ، ولكنَّ احملبةَ ش وبإبداعاته
ــم  ــر به ــز لتفخ ق والتميُّ ــوُّ ــداع والتف اإلب
ــيءٌ واإلرادة  ــم ، ولكنَّ احملبةَ ش وبإبداعاته
ــم  ــر به ــز لتفخ ق والتميُّ ــوُّ ــداع والتف اإلب

ــى معرفة  ــاج إل ــاإلرادةُ حتت ــر . ف ــيءٌ آخ ش
ــيءٌ واإلرادة  ــم ، ولكنَّ احملبةَ ش وبإبداعاته
ــى معرفة  ــاج إل ــاإلرادةُ حتت ــر . ف ــيءٌ آخ ش
ــيءٌ واإلرادة  ــم ، ولكنَّ احملبةَ ش وبإبداعاته

ــدرة واعية ،  ــذةٍ ، وق ــرة ناف ــفه وبصي كاش
ــز املواهب  ز ، وتعزي ــداع والتميُّ ــةِ اإلب لتربي
ــدرة واعية ،  ــذةٍ ، وق ــرة ناف ــفه وبصي كاش
ــز املواهب  ز ، وتعزي ــداع والتميُّ ــةِ اإلب لتربي
ــدرة واعية ،  ــذةٍ ، وق ــرة ناف ــفه وبصي كاش

وترشيدها في حدود اإلمكانات املتاحة.

د.وافي: سنعمل على تجهيز معمل حاسوب يكون نواة للتدريب المتطور 








أ.د. أحمد أبو السعيد د. موسى طالبد. أمين وافي
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ــا  والتكنولوجي ــال  األعم ــة  حاضن
ــالمية بغزة أتاحت  في اجلامعة اإلس
ــو ريا وأية  ــة للطالبتني هيا أب الفرص
ــالمية بغزة أتاحت  في اجلامعة اإلس
ــو ريا وأية  ــة للطالبتني هيا أب الفرص
ــالمية بغزة أتاحت  في اجلامعة اإلس

ــة خلدمة  ــل تقدمي رؤي ــيخ  خلي الش
ــراع  باخت ــك  وذل ــم،  والبك ــم  الص
ــاراتهم إلي كلمات  ــاز يحول إش جه
ــموعة عن طريق برنامج يوضع  مس
ــو برنامج  ــوي وه ــي الهاتف اخلل عل
ــاز  ــون اجله ــرط أن يك ــي بش تطبيق
ــو برنامج  ــوي وه ــي الهاتف اخلل عل
ــاز  ــون اجله ــرط أن يك ــي بش تطبيق
ــو برنامج  ــوي وه ــي الهاتف اخلل عل

ــوث وأن  ــة البلوت ــوي علي تقني يحت
ــاز  ــون اجله ــرط أن يك ــي بش تطبيق
ــوث وأن  ــة البلوت ــوي علي تقني يحت
ــاز  ــون اجله ــرط أن يك ــي بش تطبيق

يكون ناطقا . 


ــا  فكرة  ــا أبو ري ــرح الطالبة هي تش
ــت  ــرة كان ــول " الفك ــروع فتق املش
ــة  ــم الهندس ــروع تخرج بقس مش

ــا كان ابتكار  ــة ، طموحن الكهربائي
ــة االحتياجات  ــاعدة فئ اختراع ملس
ــت  كان ــي  األول ــرة  والفك ــة   اخلاص
ــاعدة املكفوفني ولكن قبل بدء  مس
التسجيل ملشروع التخرج ما يقارب 
الشهر أعلنت  الفكرة  في مصر وهي 
ــة قريبة وقد تكون الفكرة  دولة عربي
ــجل  بعد فترة قريبة في غزة ولم يس
ــراع ، فتحولت خلدمة الصم  لنا اخت
ــارات  ــالل حتويل اإلش ــم من خ والبك
ــم إلي صوت ألننا نعرف  اخلاصة فيه
ــاء اتمع ال  ــة كبيرة من أعض أن فئ
ــم إلي صوت ألننا نعرف  اخلاصة فيه
ــاء اتمع ال  ــة كبيرة من أعض أن فئ
ــم إلي صوت ألننا نعرف  اخلاصة فيه

تفهم لغة اإلشارة . ومن هنا تكونت 
ــرة النادرة  من نوعها في قطاع  الفك

غزة.
ــون اجلهاز من  ــا: "يتك ــو ري ــت أب وقال

ــتخدم من ذوى  قفازات يرتديها املس
ــوي كل قفاز  ــم  ويحت ــم والبك الص
ــي كل  ــة ف ــات حرك ــى ٧ مجس عل
أصبع مجس, باإلضافة إلى مجسني 
ــي كل  ــة ف ــات حرك ــى ٧ مجس عل
أصبع مجس, باإلضافة إلى مجسني 
ــي كل  ــة ف ــات حرك ــى ٧ مجس عل

ــى منتصف أصبع اإلبهام  أضافي عل
والسبابة ألنه يوجد حركات تضغط 
ــة من األصبعني  على أماكن مختلف
,ويحتوي أيضا على وحدة حتكم مزودة 
ــارات بطريقة  ــل اإلش ببطارية ترس

البلوتوث إلى الهاتف اخللوي".
ــات والبرمجة  ــة عمل اس وعن إلي

البلوتوث إلى الهاتف اخللوي".
ــات والبرمجة  ــة عمل اس وعن إلي

البلوتوث إلى الهاتف اخللوي".

ــرحت زميلتها  ــاز ، ش ــذا اجله في ه
ــيخ خليل قائلة " مجسات  أية الش
ــرحت زميلتها  ــاز ، ش ــذا اجله في ه
ــيخ خليل قائلة " مجسات  أية الش
ــرحت زميلتها  ــاز ، ش ــذا اجله في ه

ــعار تقوم بترجمة الكلمة  االستش
ــفرة رقمية  الناجتة عن احلركة إلى ش
والتي ترسل بواسطة وحدة التحكم 
ــى الهاتف  ــل البلوتوث إل ــر مرس عب
ــب تطبيق  ــث مت تنصي ــوي ، حي اخلل
ــفرات إلى  ــل هذه الش خاص بتحوي
كلمات مسموعة مبساعدة قاموس 
ــن البرنامج  ــي ضم ــات الكترون بيان

التابع لبرمجة اجلهاز ".
ــو عمل البرنامج  وليس هذا فقط ه
الذي يتم تنصيبه على جهاز الهاتف 
اخللوي بل يستطيع البرنامج حتويل 
ــالها  ــارة إلى كلمات ميكن إرس اإلش
ــاز كما  ــى أي جه ــالة نصية إل برس
ــات التي مت  ــظ كل احملادث ــه حف ميكن
ــاز كما  ــى أي جه ــالة نصية إل برس
ــات التي مت  ــظ كل احملادث ــه حف ميكن
ــاز كما  ــى أي جه ــالة نصية إل برس

التحدث بها خالل اليوم .

ــر  للكثي ــاز  اجله ــاج  يحت وال 
ــو  ــة فه ــة الكهربائي ــن الطاق م
يستخدم بطاريات عادية تستمر 
إذا مت  ــهور  ــتة ش ــن س ــر م ألكث
ــكل يومي بينما  استخدامه بش
البرنامج يعتمد على قوة بطارية 

اجلهاز املستخدم.
ــروع   ــو ريا: خالل مش وأضافت أب
ــة زكية  ــت التكلف ــرج كان التخ
ــا  مصدره ــن  نح ــا  كن ــغ  واملبال
باإلضافة إلي إننا كنا نوفر القطع 
التي لم تكن متوفرة في القطاع 
، وحاليا ً مت احتضاننا في حاضنة 
باجلامعة  والتكنولوجيا  اإلعمال 
اإلسالمية ضمن مشروع سبارك 

.


ــارة إلي  ــي البداية حولنا لغة اإلش ف
صوت أما اخلطوة القادمة تسعي إلي 
ــارة إلي  ــي البداية حولنا لغة اإلش ف
صوت أما اخلطوة القادمة تسعي إلي 
ــارة إلي  ــي البداية حولنا لغة اإلش ف

استقبال الصوت العادي وحتويله إلي 
لغة اإلشارة بحيث يصبح التواصل 
ــم يخاطب  ــني الطرفني الص فيما ب
ــخص العادي والعكس صحيح  الش
ــتكون خدمة  ــة القادمة س ، واملرحل
ــري من ذوي االحتياجات  إلي فئات أخ
اخلاصة وما مينع أن نضيف تطبيقات 
ــري من ذوي االحتياجات  إلي فئات أخ
اخلاصة وما مينع أن نضيف تطبيقات 
ــري من ذوي االحتياجات  إلي فئات أخ

ــة  ــي بداي ــروع  ف ــا أن املش ــة مب طبي

خطواته وأيضا تطبيقات إنسانية ألن 
الهدف األول واألخير هو تقدمي خدمة 
إلي اتمع الفلسطيني وبالتحديد 

فئة االحتياجات  اخلاصة . 
ــعب  الش إن  ــا  ري ــو  أب ــت  وأضاف
ــه  ويواج ــر  محاص ــطيني  الفلس
ــكلة  ــات كثيرة ، فكانت املش معيق
ــه اجلميع هي  ــية التي تواج الرئيس
ــكلة انقطاع التيار الكهربائي  مش
الذي يحول دون إمكانية التواصل مع 
بعضنا أنا وزميلتي أية وكانت عملية 
الذي يحول دون إمكانية التواصل مع 
بعضنا أنا وزميلتي أية وكانت عملية 
الذي يحول دون إمكانية التواصل مع 

ــاج إلي تركيز  ــة صعبة وحتت البرمج
ــي إغالق  ــة إل ــر ، باإلضاف ــت كبي ووق
املعابر وكنا نحتاج إلي قطع للجهاز 

ــتطعنا توفيرها عن  ــن اخلارج فاس م
ــني إلي قطاع  ــق معارفنا القادم طري
غزة وقمنا بتطبيق اجلهاز علي أشياء 
ــني إلي قطاع  ــق معارفنا القادم طري
غزة وقمنا بتطبيق اجلهاز علي أشياء 
ــني إلي قطاع  ــق معارفنا القادم طري

بسيطة


ــكر  ووجهت الطالبتني هيا وأية الش
ــا لنصل إلي  ــز وجل الذي وفقن هللا ع
ــم أهالينا الذين  ــة ومن ث هذه املرحل
ــا لنصل إلي  ــز وجل الذي وفقن هللا ع
ــم أهالينا الذين  ــة ومن ث هذه املرحل
ــا لنصل إلي  ــز وجل الذي وفقن هللا ع

ــا  ــا ومعنوي ــنداً مادي ــا س ــوا لن كان
ــم أهالينا الذين  ــة ومن ث هذه املرحل
ــا  ــا ومعنوي ــنداً مادي ــا س ــوا لن كان
ــم أهالينا الذين  ــة ومن ث هذه املرحل

ــجيع  وبتش ــالمية  اإلس ــة  واجلامع
ــل  ــتاذ باس ــرفنا األس وموافقة مش
حمد الذي أتاح لنا الفرصة بتحقيق 

هذه الفكرة وإثبات وجودنا باتمع .


  " "



 " "  " " 
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غزة/كنان املشهراوي:
ــتطاع أن يندمج فى اتمع  ــته  ,واس تفوق فى دراس
منذ صغره رغم الظروف التى مير بها ,ويرجع ذلك إلى 
تفاهم األهل  ملعنى اإلعاقة ,وأنها فروقات فى قدراته 
ــل البدائية فى  ــذ املراح ــخصية يتمتع بها من الش
ــكل اعتيادي  وليست  حياته,وينظرحمزة لألمور بش
ــال من  مجاالت  ــة تعيقه فى أى مج ــى أنها إعاق عل
ــة على   احلياة, ويتعامل مع احلياة واألصدقاء والدراس
ــكل  ــادى من حقه أن ميارس حياته بش ــان ع أنه إنس
ــىء ثانوى ليس غير  طبيعي ,وان إعاقته فى احلياة  ش

.


حماد زياد دردس يعمل منسق األنشطة بوحدة املصادر 
فى مركز التقنيات املساعدة فى اجلامعة اإلسالمية, 
ــخاص  ــبابية لألش ــب رئيس مركز الهمم الش و نائ
ــزة ,ومحامى متمرن,وخالل  ذوى اإلعاقة  فى قطاع غ
أشهر سيحصل على إجازة احملاماة , وناشط شبابى 
ــى غزة. وعن  ــال اتمع املدنى ف ــى فى مج ومجتمع
ــىءً  ــال أحب أن أعلم ش ــه ق ــرات  دردس  ومؤهالت خب
ــىء عن شىء,ومجالى احلقوق  عن كل شىء وكل ش

,والتحقت  مباجستير حقوق فى القانون.
ــوق  احلق ــي  جانب ــى  ف ــرات  خب ــه  لدي إن  ــال  وق
ــه خبرات فى اجلانب االدارى ,ويعمل  كتخصصه,ولدي
ــة ,ولديه دورات محلية  ــات اإلداري عضوا فى املؤسس
ودولية ,وحاصل على أكثر من شهادة فى اال الدولي 
, مشيرا إلى ان لديه شهادات فى مجال علم النفس 
ــالم وااللكترونيات ,وفى مجال  واإلدارة والقانون واإلع

إدارة املشاريع.
ــىء يكون  ــث عن كل ش ــه يبح ــى أن ــد دردس عل وأك
ــببه عامل فى تطوير ذاته وتطوير شخصيته من  س
ــة , وأن ال يكون  ــى مكانة مرموق ــل أن يحصل عل أج
مجال عمله تقليدي بل التميز فى العمل والدراسة 
ــيرا إلى أن الوصول  واحلياة ,والتميز فى كل شىء,مش
ــن ان تضع بصمة عند  ــىء عادى ولك إلى املبتغى ش

وصولك هو األهم.

وعن املعيقات قال دردس إن اإلنسان العادي فى حياته 
ــك هو كيفية  ــن األهم من ذل ــه معيقات ,ولك يواج
ــا إلى دافع فى  ــذه املعيقات وحتويله التغلب على ه

احلياة .
ــال دردس إن هناك عوائق  ــكل عام ق وعن اإلعاقة بش
ــكلة  تواجه ذوى اإلعاقة ,ولكن عندما تواجهني مش
ــي يجب أن  ــول الت ــر ، وما هي احلل ــى التفكي ــدأ ف أب
ــتغلها ,وما هي احللول التي يجب أن نفكر فيها  نس
حتى يستطيع أشخاص ذوو االعاقة أن يندمجوا بها 

اتمع.
ــة ,ألن تصبح  ــوض باإلعاق ــى النه ــح دردس إل ويطم
ــة قد  ــاب ذوى االعاق ــروا أصح ــة,وأن ي ــا تنموي قضاي
حصلوا على حقوقهم وأدوا واجباتهم,وأن نرى اتمع 
استطاع ان يحقق النظرة اإليجابيةلألشخاص  ذوى 
ــتطاع أن يوائم بني  االعاقة ,وأن نرى اتمع أيضا اس
البيئات اتلفة من  مادية ومعنوية. وأكد دردس على 
ــخاص ذوى االعاقة  أن اتمع يجب أن ينظر إلى األش
نظرة تنموية وفقا لالتفاقية الدولية لألشخاص ذوى 

االعاقة.


ــى املكان الذى  ــالمية ه ــد دردس ان اجلامعة اإلس وأك
ــى احلياة  ــة مكانه ف ــخص ذوى اإلعاق ــد فيه ش يج
ــاعدة  ــكر دردس مركز التقنيات املس ــة. وش اجلامعي
ــالمية الذى استطاع  لذوى االعاقة فى اجلامعة اإلس
ــرج  أكثر من ١٢١ خريجا من ذوى اإلعاقة ,وهذا  ان يخ
ــرات التي يقدمها املركز فى  دليل حي على مدى اخلب

اجلامعة اإلسالمية.
ــاً  أن هناك أكثر من ٧٠ طالباً وطالبة من ذوى  موضح

اجلامعة اإلسالمية.
ــاً  أن هناك أكثر من ٧٠ طالباً وطالبة من ذوى  موضح

اجلامعة اإلسالمية.

ــاعدة فى اجلامعة,  ــة  فى مركز التقنيات املس اإلعاق
ــيرا الى أن ذلك دليل على ان ذوى االعاقة لديهم  مش
ــي الصرح  ــالمية ه ــان اجلامعة اإلس ــة تامة ب قناع
ــة  ــخص ذوى االعاق ــكان  ش ــذى بإم ــي ال التعليم
ــيرا على انه  ــر, مش ــهولة ويس ــكل س ــازه ب ان يجت
باألمس كان طالبا واليوم موظف يعمل فى اجلامعة 

اإلسالمية.
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غزة- جنالء السكافي:

من بني زحام الوجوه في أروقة قطاعنا 
غزة- جنالء السكافي:

من بني زحام الوجوه في أروقة قطاعنا 
غزة- جنالء السكافي:

ــمات  ــر .. تظهر مالمح وقس الصغي
لشخصيات طوّت منعطفات األسر 
ــم من أجل  ــن عمرهم .. وه ــنني م س
ــمّ القضية ومخافة أن تهدر  حمل ه
ــي ظلمات  ــدى ف ــن س ــة الوط كرام
القهر .. حملوا القلم وسطروا بدقائق 
ــنون،  ــرهم وعزلتهم حكايا الس أس
ــعبان  فكان اللقاء مع احملرر األديب ش
ــات زخماً  ــذه الهام ــونة أحد ه حس
ــعبان  فكان اللقاء مع احملرر األديب ش
ــات زخماً  ــذه الهام ــونة أحد ه حس
ــعبان  فكان اللقاء مع احملرر األديب ش

وراقياً بحد عزميته وعصاميته.
ــات زخماً  ــذه الهام ــونة أحد ه حس

وراقياً بحد عزميته وعصاميته.
ــات زخماً  ــذه الهام ــونة أحد ه حس


نشأ احملرر على أحاديث اجلدة وشوقها 
ر فيها  سِ

وحنينها لبئر السبع، التي أُ
نشأ احملرر على أحاديث اجلدة وشوقها 
ر فيها  سِ

وحنينها لبئر السبع، التي أُ
نشأ احملرر على أحاديث اجلدة وشوقها 

ــس  ــعر باألن ــه كان يش ــا؛ لكن الحق
ــه األصلية  ــث أنها مدينت ــاك حي هن
ومحط هجرة جده، ويتحدث عن هذا 
قائالً: " عندما كان السجان يسألني 
ومحط هجرة جده، ويتحدث عن هذا 
قائالً: " عندما كان السجان يسألني 
ومحط هجرة جده، ويتحدث عن هذا 

ــزة! فكنت أجيبه  ــتاق إلى غ ألم تش
قائالً: " عندما كان السجان يسألني 
ــزة! فكنت أجيبه  ــتاق إلى غ ألم تش
قائالً: " عندما كان السجان يسألني 

أنا هنا في مدينتي األصلية وحنيني 
ــي أنني  ــر ويكفين ــبع أكب ــر الس لبئ
أنا هنا في مدينتي األصلية وحنيني 
ــي أنني  ــر ويكفين ــبع أكب ــر الس لبئ
أنا هنا في مدينتي األصلية وحنيني 

أتنفس هوائها"، حسونة من مواليد 
ــي أنني  ــر ويكفين ــبع أكب ــر الس لبئ
أتنفس هوائها"، حسونة من مواليد 
ــي أنني  ــر ويكفين ــبع أكب ــر الس لبئ

ــكان حي الشجاعية،  مدينة غزة س
ــتواه التعليمي في  ــع مس وقد تراج
ــد تفوقه في  ــة بع ــة اإلعدادي املرحل
املرحلة االبتدائية وذلك اثر انشغاله 
بأعمال أخرى فقد اتفق مع مجموعة 
ــل الوطني  ــى العم ــن األطفال عل م
ــع جنود  ــات م ــي كاملواجه الطفول
ــاكل  ــا أدى حلدوث مش ــالل؛ مم االحت
ــع جنود  ــات م ــي كاملواجه الطفول
ــاكل  ــا أدى حلدوث مش ــالل؛ مم االحت
ــع جنود  ــات م ــي كاملواجه الطفول

ــر الذي أدى به  ــة، األم مع إدارة املدرس
ــة بعد تفاقم  بعد ذلك لترك الدراس
ــكالت وحينما قرر التصالح مع  املش
ــة تفاجأ بقرار منعه من  ادارة املدرس

الدراسة.
ــا أن ينقطع  ــة في زمانن تبدو أهزوج

ــة وينشغل بقراءة  طفل عن الدراس
الكتب، لكن هذا ما حدث مع األديب 
حسونة فبعد تركه للدراسة تركزت 
كل قراءاته في الكتب واالت األدبية 
ــية، ومن أوائل الكتب التي  والسياس
كل قراءاته في الكتب واالت األدبية 
ــية، ومن أوائل الكتب التي  والسياس
كل قراءاته في الكتب واالت األدبية 

ــف الغضب"  ــا كان كتاب "خري قرأه
ــذي جمع  ــنني هيكل، ال ــد حس حملم
ــاص فيقول  ــن مصروفه اخل ــه م ثمن
ــاب من نوعه  ــك: "كان أول كت عن ذل
ــري ال يتجاوز  ــتريته وأنا عم الذي أش
١٠ سنوات واستمتعت بقراءته جداً 
ــري ال يتجاوز  ــتريته وأنا عم الذي أش
١٠ سنوات واستمتعت بقراءته جداً 
ــري ال يتجاوز  ــتريته وأنا عم الذي أش

، وكان الكتاب  فأسلوب هيكل روائيّ
ــراءة الكتب  ــي لق ــبباً في توجه س
، وكان الكتاب  فأسلوب هيكل روائيّ
ــراءة الكتب  ــي لق ــبباً في توجه س
، وكان الكتاب  فأسلوب هيكل روائيّ

السياسية".
وذكر حسونة أنه قرأ كتاب عن حياة 
ــن البنا، وكتاب " ذكريات  اإلمام حس
ــيخ عمر  ــرات" عن حياة الش ال مذك
التلمساني، والعديد من الكتب؛ فقد 
كان لديه بنية قوية لم تؤثر على تركه 
ــة، وحتى من بقوا من زمالئه  للدراس
ــألة في  كانوا حينما تواجههم مس
التاريخ أو الثقافة يستعينون به ولم 
ــألة في  كانوا حينما تواجههم مس
التاريخ أو الثقافة يستعينون به ولم 
ــألة في  كانوا حينما تواجههم مس

يترك القراءة مطلقاً.
التاريخ أو الثقافة يستعينون به ولم 

يترك القراءة مطلقاً.
التاريخ أو الثقافة يستعينون به ولم 


ــه األول الذي  ــؤال اعتقال ورداً على س
ــر خريفاً  ــن الـ ١٧ عش ــاه وهو اب قض
ــه األول الذي  ــؤال اعتقال ورداً على س
ــر خريفاً  ــن الـ ١٧ عش ــاه وهو اب قض
ــه األول الذي  ــؤال اعتقال ورداً على س

 ١٩٨٨/٣/٣١ ــي  ف ــت  اعتقل  " ــول:  يق
ــطاء  ــخص من نش بصحبة ٤٠٠ ش
املقاومة واجلهاد، اعتقال إداري ملدة ٦ 

شهور". 
ــن حادثة  ــماً ع ــتذكر احملرر باس ويس

شهور". 
ــن حادثة  ــماً ع ــتذكر احملرر باس ويس

شهور". 

ــاوزت  جت ــي  الت ــال  االعتق ــراءات  إج
ــي العيون  ــم معصوب ــاعة وه ١٨ س
ــي  الت ــات  الباص ــي  ف ــن  ومقيدي
ــجن، أنه من  ــكان الس ــتقلهم مل س
ــي  الت ــات  الباص ــي  ف ــن  ومقيدي
ــجن، أنه من  ــكان الس ــتقلهم مل س
ــي  الت ــات  الباص ــي  ف ــن  ومقيدي

ــن األحاديث التي كانت تدور بني  ضم
الضباط االسرائيليني أحدهم يسأل 
ــن األحاديث التي كانت تدور بني  ضم
الضباط االسرائيليني أحدهم يسأل 
ــن األحاديث التي كانت تدور بني  ضم

اآلخر، كيف هؤالء صابرون! فيجيبه 
ــا ووضعوه  ــوا صبر الدني ــؤالء قد ملّ ه
ــهور جاء  في نهاية الـ ٦ ش ــم. لديه
ــراج، ولكن ما  ــونة لالف ــم حس اس
ــى مت اعتقاله  ــث أن أفرج عنه حت لب
ــهر يناير عام ١٩٩٠،  مرة أخرى في ش
ــالً: " حكمت  ــذا قائ ــق على ه ويعل
ــهر يناير عام ١٩٩٠،  مرة أخرى في ش
ــالً: " حكمت  ــذا قائ ــق على ه ويعل
ــهر يناير عام ١٩٩٠،  مرة أخرى في ش

ثالثة أحكام على عدة فترات، وقبعت 
ــبوعني لم  ــدة أس ــق مل ــي التحقي ف
يستطيعوا خاللها بكل عذاباتهم 
ــم  ــيء؛ رغ ــي بش ــتفيدوا من أن يس
أنهم واجهوني مبسئولي في العمل 
ــم  ــيء؛ رغ ــي بش ــتفيدوا من أن يس
أنهم واجهوني مبسئولي في العمل 
ــم  ــيء؛ رغ ــي بش ــتفيدوا من أن يس

ــرت صلتي به  ــي أنك ــادي ولكن اجله
أنهم واجهوني مبسئولي في العمل 
ــرت صلتي به  ــي أنك ــادي ولكن اجله
أنهم واجهوني مبسئولي في العمل 

ــى اعترافه عليّ  متاما، ولكن بناءً عل
ــرت صلتي به  ــي أنك ــادي ولكن اجله
ــى اعترافه عليّ  متاما، ولكن بناءً عل
ــرت صلتي به  ــي أنك ــادي ولكن اجله

وإقراري بتدريبي على السالح وقيامي 
بعمليات مولوتوف مت احلكم عليّ في 

أول مرة بـ ١٥ سنة."
بعمليات مولوتوف مت احلكم عليّ في 

أول مرة بـ ١٥ سنة."
بعمليات مولوتوف مت احلكم عليّ في 

ــد  ــي بع ــم الثان ــع: " كان احلك ويتاب
ــان وقد  ــي القضب ــهور ف مرور ١٠ ش
ــد، اثر إعدام حركة  م عليّ باملؤب كِ حُ
اجلهاد االسالمي ألحد العمالء، وجاء 
احلكم الثالث بـ ٦ سنوات اثر تنظيم 
ــني وإعدداهم خلطف وكيل  مجموعت

النيابة العسكري في قطاع غزة".



الثالثاء 2014/4/8م

األنثى مخلوق عاطفي رقيق لم تخلق لإلهانة وال للتجريح, خلقت 
ــه لو أردت, هي  ــة هي نصف اتمع بل كل , لتربي األم ــي جيالً لتبن
األنثى مخلوق عاطفي رقيق لم تخلق لإلهانة وال للتجريح, خلقت 
ــه لو أردت, هي  ــة هي نصف اتمع بل كل , لتربي األم ــي جيالً لتبن
األنثى مخلوق عاطفي رقيق لم تخلق لإلهانة وال للتجريح, خلقت 

ــت  ا للوالدة فقط هي ليس ــت رحمً ــت مجرد كائن عادي ليس ليس
ــد , ولوالها لم تقم لألمة قائمة  هي ترفض الظلم وال  للصبر واجلل
ترضاه ألحد إطالقا وهي من تعاني هي من تسهر هي من تعلم هي 
وهي وهي.... ال تستطيع حسر أدوارها في اتمع لوالها لضاع اجليل 
تلو اجليل وخلارت قوى األمة بسبب فقدانها ملاذا تقتل أحالمها من 
ــت قلباً  البداية؟  وملاذا ال تعطى الفرصة لتعبر عن ذاتها؟ هي ليس
ــرة حتتاج االحتواء, هي قبل  ــد للعطاء فقط ,هي في أوقات كثي وج
ــل أن تكون زوجة هي  ــاج االهتمام وقب ــاً  هي زوجة حتت ــون أم ان تك
ــرة حتتاج االحتواء, هي قبل  ــد للعطاء فقط ,هي في أوقات كثي وج
ــل أن تكون زوجة هي  ــاج االهتمام وقب ــاً  هي زوجة حتت ــون أم ان تك
ــرة حتتاج االحتواء, هي قبل  ــد للعطاء فقط ,هي في أوقات كثي وج

ابنة حتتاج املساعدة وهي قبل ذلك كله طفلة حتتاج احلب واحلنان، 
ــك بأفكارها لو  ــا حكيمة وتذهل ــا عاطفية لكنه األنثى بطبعه
أطلق لها العنان، هي احلضن الدافئ والصوت احلنون هي امللجأ في 

األفراح واألتراح.
ــا وإن أدمنت العبوس عوضاً عن  ــى تفقد أنوثتها إن عال صوته األنث

األفراح واألتراح.
ــا وإن أدمنت العبوس عوضاً عن  ــى تفقد أنوثتها إن عال صوته األنث

األفراح واألتراح.

ــامة أو إن غلب عليها حب االنتقام عن التسامح والرحمة،  االبتس
وتفقدها إن مأل قلبها الكره والبغض واحلسد عوضا عن احملبة واخلير 
ــعرها،وإن  ــانها ويقصر ش لكل الناس، وتفقدها عندما يطول لس
ــر وغرور مع  ــني، وإن تعاملت بتكب ــة والل ــن الرق ــت العنف ع فضل
اآلخرين وتفقد األنثى أنوثتها إن جهلت متى تتكلم ومتى تصمت 

وإن أصبحت تافهة ال هدف لها وال قيمة.

صرخة أنثى


اإلسالمي للتنمية، جاء في مقدمتها: "يسرني أن أزف لسعادتكم بشرى قرار 
جلنة اختيار الفائزين باإلصدار الثاني عشر جلوائز البنك للعلوم والتكنولوجيا 
ــي الدول  ــث العلمي املتميزة ف ــات البح ــزة اخلاصة بفئة مؤسس ــح اجلائ مبن

األعضاء األقل منواً إلى كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية".
ــي الدول  ــث العلمي املتميزة ف ــات البح ــزة اخلاصة بفئة مؤسس ــح اجلائ مبن

األعضاء األقل منواً إلى كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية".
ــي الدول  ــث العلمي املتميزة ف ــات البح ــزة اخلاصة بفئة مؤسس ــح اجلائ مبن

ــن أحر وأصدق  ــانحة ألعبر ع ــي: "واغتنم هذه الس ــع معالي الدكتور عل وتاب
التهاني ألسرة الكلية املوقرة إدارة ومنسوبني ولبلدكم الكرمي، ولكم شخصياً 
ــن أحر وأصدق  ــانحة ألعبر ع ــي: "واغتنم هذه الس ــع معالي الدكتور عل وتاب
التهاني ألسرة الكلية املوقرة إدارة ومنسوبني ولبلدكم الكرمي، ولكم شخصياً 
ــن أحر وأصدق  ــانحة ألعبر ع ــي: "واغتنم هذه الس ــع معالي الدكتور عل وتاب

على هذا اإلجناز املشهود آمالً أن يكون إحراز هذه اجلائزة حافزاً لكل املؤسسات 
التهاني ألسرة الكلية املوقرة إدارة ومنسوبني ولبلدكم الكرمي، ولكم شخصياً 
على هذا اإلجناز املشهود آمالً أن يكون إحراز هذه اجلائزة حافزاً لكل املؤسسات 
التهاني ألسرة الكلية املوقرة إدارة ومنسوبني ولبلدكم الكرمي، ولكم شخصياً 

الفلسطينية املعنية بالعلوم والتكنولوجيا لبلوغ التميز في األداء".
ــالمية- عن اعتزاز اجلامعة  ــعث –رئيس اجلامعة اإلس وعبر الدكتور كمالني ش
ــالمي للتنمية،  ــول كلية تكنولوجيا املعلومات على جائزة البنك اإلس بحص
مشيراً إلى أن هذه املرة الثالثة التي حتصل فيها اجلامعة على اجلائزة ذاتها بعد 
ــالمي للتنمية،  ــول كلية تكنولوجيا املعلومات على جائزة البنك اإلس بحص
مشيراً إلى أن هذه املرة الثالثة التي حتصل فيها اجلامعة على اجلائزة ذاتها بعد 
ــالمي للتنمية،  ــول كلية تكنولوجيا املعلومات على جائزة البنك اإلس بحص

حصول كلية الهندسة عليها عام ٢٠١٠م، وكلية الهندسة عام ٢٠٠٦م.
ــث إجنازاتها  ــات من حي ــة تكنولوجيا املعلوم ــعث بكلي ــور ش ــاد الدكت وأش
ــى هذه اجلائزة  ــد أن حصول الكلية عل ــة واتمعية، وأك ــة، والعلمي األكادميي
ــالمية، ويسهم في رفع  ــجل اجلوائز العلمية للجامعة اإلس الرفيعة يثري س

اسم فلسطني عالياً في احملافل العلمية.
ــالمية، ويسهم في رفع  ــجل اجلوائز العلمية للجامعة اإلس الرفيعة يثري س

اسم فلسطني عالياً في احملافل العلمية.
ــالمية، ويسهم في رفع  ــجل اجلوائز العلمية للجامعة اإلس الرفيعة يثري س

ــتاذ الدكتور محمد موسى شبات –نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية  وأكد األس
ــة على اجلائزة  ــات العليا، أن حصول الكلي ــئون البحث العلمي والدراس لش
ــة اجلامعة  ــح أوجه عناي ــالمية، وأوض ــاً للجامعة اإلس ــازاً نوعي ــجل إجن يس
ــة على اجلائزة  ــات العليا، أن حصول الكلي ــئون البحث العلمي والدراس لش
ــة اجلامعة  ــح أوجه عناي ــالمية، وأوض ــاً للجامعة اإلس ــازاً نوعي ــجل إجن يس
ــة على اجلائزة  ــات العليا، أن حصول الكلي ــئون البحث العلمي والدراس لش

واهتمامها بالبحث العلمي، ومن ذلك تشجيع عقد املؤمترات واأليام الدراسية، 
وإصدار مجلة اجلامعة العلمية احملكمة في سالسلها الثالث، وإجازات التفرغ 

العلمي.
وأفاد الدكتور توفيق سليمان برهوم أن الكلية حصلت على اجلائزة عن إنتاجها 
ــنوات األخيرة مبا فيها اإلسهامات العلمية والتقنية  العلمي خالل اخلمس س
التي أجنزها أعضاء هيئة التدريس، واملساعدة في التطوير االقتصادي واحلفاظ 

على البيئة، واجلانب االجتماعي.
وذكر الدكتور برهوم أن من املفردات التي تقدمت بها الكلية للجائزة البحوث 
ــا األكادميية خاصة في تخصص  ــة، والتطور الذي طرأ على مختبراته العلمي
تكنولوجيا الوسائط املتعددة، إلى جانب األنشطة العلمية الالمنهجية مثل 
املؤمترات العلمية، وإنتاج طلبة الدراسات العليا املنشور في املؤمترات واالت 

العلمية احملكمة احمللية والعاملية.
ــاد ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث  ــدر الدكتور برهوم املثابرة واالجته وق

بذلوا على مدار ستة أشهر جهوداً متواصلة إلعداد ملف التقدم إلى اجلائزة.
ــاد ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث  ــدر الدكتور برهوم املثابرة واالجته وق

بذلوا على مدار ستة أشهر جهوداً متواصلة إلعداد ملف التقدم إلى اجلائزة.
ــاد ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث  ــدر الدكتور برهوم املثابرة واالجته وق

ــو (٥٠٠) طالب وطالبة  ــم نح ــة تكنولوجيا املعلومات تض ــى أن كلي ــار إل يش
موزعني على برامج البكالوريوس واملاجستير في أقسام: علم احلاسوب، تطوير 
البرمجيات، نظم تكنولوجيا املعلومات، الوسائط املتعددة وتطوير الويب، إلى 
ــب أن أعضاء هيئة التدريس في الكلية تخرجوا في جامعات من: أمريكا،  جان

والصني، والهند، وبريطانيا، والنمسا، وكوريا، وفرنسا، وماليزيا، وبلجيكا.

ــراف ومتابعة تنفيذ برامج العمل في مجاالت  ــكيل جلنة مشتركة لإلش تش
ــذه اللجنة مراجعة املذكرة  ــند إلى ه التعاون الواردة ضمن هذه املذكرة، ويس
ــة أو مؤقتة  ــتركة دائم ــكيل جلان فرعية مش ــنوياً، كما تتولى مهمة تش س
ــذه اللجنة مراجعة املذكرة  ــند إلى ه التعاون الواردة ضمن هذه املذكرة، ويس
ــة أو مؤقتة  ــتركة دائم ــكيل جلان فرعية مش ــنوياً، كما تتولى مهمة تش س
ــذه اللجنة مراجعة املذكرة  ــند إلى ه التعاون الواردة ضمن هذه املذكرة، ويس

ــث في مواضيع أو قضايا محددة تتعلق مبحاالت التعاون التي تتضمنها  للبح
ــلطة النقد استطاعت احلفاظ  بنود املذكرة. وأكد معالي الدكتور الوزير أن س
على اجلهاز املصرفي وودائع املواطن الفلسطيني، وشدد على أن سلطة النقد 
معنية باحلفاظ على االستقرار املالي والنقدي. ولفت معالي الدكتور الوزير إلى 
أنه خالل األشهر القليلة القادمة ستكون سلطة النقد قد انتهت من قانون 
ــتنظم مبوجبه العالقة بني البنك واحلكومة من جانب،  البنك املركزي الذي س

وبني البنك والبنوك األخرى من جانب آخر.
ــالمية، واعتبر التوقيع  ورحب معالي الدكتور الوزير بالتعاون مع اجلامعة اإلس
ــني اجلانبني، وعرض  ــمي ب ــي الرس على مذكرة التفاهم يعزز التعاون املؤسس
ــلطة النقد،  ــر مجموعة من اإلجنازات التي حققتها س ــي الدكتور الوزي معال
ــة ضمان الودائع في قطاع غزة، وإنشاء قاعدة بيانات  ومنها : افتتاح مؤسس
ــلطة النقد وذلك ضمن منظومة البنية التحتية اإللكترونية.  االئتمان في س
ــالمية لعرى التعاون املشترك  ــعث عن تقدير اجلامعة اإلس وأعرب الدكتور ش
ــلطة  ــد، وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع س ــلطة النق التي تربطها مع س
النقد يحمل الكثير من املعاني النوعية خاصة أن سلطة النقد متثل أحد أهم 
معالم مؤسسات العمل الفلسطيني بعد إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لقطاع 
ــعث أن اجلامعات الفلسطينية تعد  غزة والضفة الغربية، وأضاف الدكتور ش

من أهم اإلجنازات الوطنية التي حققها الشعب الفلسطيني حتت االحتالل.
وأشاد الدكتور شعث بالعديد من املؤسسات الفلسطينية الوطنية، ومنها: 
اجلهاز املركزي لإلحصاء، وبني أن هناك منظومة من املؤسسات الفلسطينية 
ــتاذ الدكتور  الناجحة قادرة أن تنافس مثيالتها من الدول ااورة. وأوضح األس
ــالم عبد اهللا حلس- عميد كلية التجارة، أن املذكرة تسمح بتدريب طلبة  س
ــتاذ الدكتور  الناجحة قادرة أن تنافس مثيالتها من الدول ااورة. وأوضح األس
ــالم عبد اهللا حلس- عميد كلية التجارة، أن املذكرة تسمح بتدريب طلبة  س
ــتاذ الدكتور  الناجحة قادرة أن تنافس مثيالتها من الدول ااورة. وأوضح األس

ــذي يترتب عليه دمج الطلبة  ــلطة النقد؛ األمر ال كلية التجارة في مراكز س
ــمح بإجراء األبحاث والدراسات والتقارير التي  في بيئة التدريب العملي، ويس
ــي، واإلداري، وأكد  ــي، واملصرف ــطيني، والقطاع املال ــق باالقتصاد الفلس تتعل
ــتراتيجياً يجمع اجلامعة  ــتاذ الدكتور حلس أن ذلك ميثل هدفاً وطنياً اس األس
ــي، واإلداري، وأكد  ــي، واملصرف ــطيني، والقطاع املال ــق باالقتصاد الفلس تتعل
ــتراتيجياً يجمع اجلامعة  ــتاذ الدكتور حلس أن ذلك ميثل هدفاً وطنياً اس األس
ــي، واإلداري، وأكد  ــي، واملصرف ــطيني، والقطاع املال ــق باالقتصاد الفلس تتعل

اإلسالمية وسلطة النقد الفلسطينية.

ــليمة للمياه املتوفرة، ورفع مستوى الوعي السكاني  ولفتوا إلى أن اإلدارة الس
ــيد استهالك املياه في احلفاظ على الكمية واجلودة يعتبر أمراً مهماً،  في ترش
ــليمة للمياه املتوفرة، ورفع مستوى الوعي السكاني  ولفتوا إلى أن اإلدارة الس
ــيد استهالك املياه في احلفاظ على الكمية واجلودة يعتبر أمراً مهماً،  في ترش
ــليمة للمياه املتوفرة، ورفع مستوى الوعي السكاني  ولفتوا إلى أن اإلدارة الس

ــتخدام  ــات لتحديد نوعيتها ومالءمتها لالس ــى إجراء الفحوص باإلضافة إل
األمثل سواء أكانت في الزراعة أم الصناعة أم الشرب.

ــا بكلية اآلداب  ــم اجلغرافي ــي الذي نظمه قس ــك خالل اليوم الدراس ــاء ذل ج
ــة"، وانعقد في قاعة املؤمترات  ــالمية حتت عنوان: "املياه والطاق باجلامعة اإلس
ــية بحضور األستاذ الدكتور وليد عامر – العامة مببنى طيبة للقاعات الدراس

عميد كلية اآلداب، واألستاذ الدكتور صبري حمدان –رئيس اللجنة التحضيرية 
ــم اجلغرافيا، وممثلني  ــي، والدكتور فوزي اجلدبة –نائب رئيس قس لليوم الدراس
عن جامعة األزهر، وزارة الزراعة، ومصلحة مياه بلديات الساحل، ومركز بحوث 
ودراسات األرض واإلنسان، وعدد من اتصني واملهتمني، وجمع من أعضاء هيئة 

التدريس والطلبة بقسم اجلغرافيا.


ــة االفتتاحية لليوم الدراسي، طالب األستاذ الدكتور  وفي كلمته أمام اجللس
ــي منها قطاع غزة  ــول العاجلة للقضايا احملورية التي يعان ــر بإيجاد احلل عام
ــني أن هناك عجزاً مائياً يزيد عن  ــي تتعلق بندرة املياه، ومصادر الطاقة، وب والت
ــي منها قطاع غزة  ــول العاجلة للقضايا احملورية التي يعان ــر بإيجاد احلل عام
ــني أن هناك عجزاً مائياً يزيد عن  ــي تتعلق بندرة املياه، ومصادر الطاقة، وب والت
ــي منها قطاع غزة  ــول العاجلة للقضايا احملورية التي يعان ــر بإيجاد احلل عام

ــتاذ  ــكان، ونوه األس ــاجت عن الزيادة في عدد الس ــنوياً ن ــون متر مكعب س ملي
ــني أن هناك عجزاً مائياً يزيد عن  ــي تتعلق بندرة املياه، ومصادر الطاقة، وب والت
ــتاذ  ــكان، ونوه األس ــاجت عن الزيادة في عدد الس ــنوياً ن ــون متر مكعب س ملي
ــني أن هناك عجزاً مائياً يزيد عن  ــي تتعلق بندرة املياه، ومصادر الطاقة، وب والت

ــب إلى مياه الصرف  ــرة من مياه األمطار تذه ــبة كبي الدكتور عامر إلى أن نس
والبحر، موضحاً أن غزة حتتاج إلى مصارف مياه منوذجية لتخزين مياه األمطار، 
ــب إلى مياه الصرف  ــرة من مياه األمطار تذه ــبة كبي الدكتور عامر إلى أن نس
والبحر، موضحاً أن غزة حتتاج إلى مصارف مياه منوذجية لتخزين مياه األمطار، 
ــب إلى مياه الصرف  ــرة من مياه األمطار تذه ــبة كبي الدكتور عامر إلى أن نس

وإيجاد حلول للمياه الراكدة خاصة في وادي غزة. بدوره، وقف األستاذ الدكتور 
حمدان على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي أصدرته في ديسمبر ١٩٩٢ 
وأعلنت من خالله أن يوم ٢٢ مارس من كل عام يعد يوماً عاملياً للمياه، وأضاف 
حمدان على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي أصدرته في ديسمبر ١٩٩٢ 
وأعلنت من خالله أن يوم ٢٢ مارس من كل عام يعد يوماً عاملياً للمياه، وأضاف 
حمدان على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي أصدرته في ديسمبر ١٩٩٢ 

ــاء واملنظمات الدولية، ومنظمات اتمع املدني،  مت توجيه القرار للدول األعض
ــات األكادميية بتخصيص هذا اليوم لعقد االحتفاالت، واملهرجانات،  واملؤسس
ــاكل التي تواجه  ــاش، التي تركز على القضايا واملش ــدوات، وحلقات النق والن
موارد املياه؛ لتبتكر وتناقش حلوالً لهذه املشاكل، وإيجاد وسائل لتطبيق هذه 
ــاكل التي تواجه  ــاش، التي تركز على القضايا واملش ــدوات، وحلقات النق والن
موارد املياه؛ لتبتكر وتناقش حلوالً لهذه املشاكل، وإيجاد وسائل لتطبيق هذه 
ــاكل التي تواجه  ــاش، التي تركز على القضايا واملش ــدوات، وحلقات النق والن

احللول.
ــب  ــطني وحس ــة إلى أن واقع املياه في فلس ــت الدكتور اجلدب ــن جانبه، لف م
ــرائيلي على حوالي (٩٠٪) من  ــيطرة االحتالل اإلس ــات اتلفة يبرز س الدراس
ــواء أكانت اجلوفية أم السطحية، وأن حوالي (٩٠٪) أو أكثر من  مصادر املياه س
مياه قطاع غزة هي مياه ملوثة أو ال تصلح لالستهالك البشري حسب املعايير 
الدولية، وقال الدكتور اجلدبة: "نستطيع أن ندير املياه رمبا بشكل أكثر فعالية 
ــالل اإلدارة اجليدة  ــوع املياه من خ ــادر املادية ملوض ــن محدودية املص ــم م بالرغ







ــا اإل احلرق  ــا فال يناله ــد وفاة زوجه ــش حلظة بع ــتحق العي ال تس
ــرأة لكنها قد تكون  ــواء هكذا عامل الهندوس امل ــار في اله واالندث
أفضل من معاملة غيرهم لها إذا كانوا يعتبروها بضاعة بخيسة 
ــاء والدها أو زوجها وهي ال ترث زوجها ألنها  ــترى متي ش تباع وتش
ــرث أباها ألنها قطعة من مملوكاته معروضة  ضمن بضاعته، ، وال ت

للبيع .
أما الصينيون القدامى فكان يحق للزوج أن يدفن زوجته وهي علي 
ــد احلياة ، أما الرومان فكانت معاملتهم مختلفة نوعاً ما حيث  قي
أما الصينيون القدامى فكان يحق للزوج أن يدفن زوجته وهي علي 
ــد احلياة ، أما الرومان فكانت معاملتهم مختلفة نوعاً ما حيث  قي
أما الصينيون القدامى فكان يحق للزوج أن يدفن زوجته وهي علي 

ــيطان  اختلفوا على طبيعة هذا الكائن إن كانت بال روح أو أنها ش
أو شيء من صنيعه .

ــني أو حتى الرومان  ــر احلال هذا علي الهندوس أو الصيني لم يقتص
فاملرأة علي مر العصور لم تنل شيئاً من االحترام أو التقدير أو حتى 
ــني أو حتى الرومان  ــر احلال هذا علي الهندوس أو الصيني لم يقتص
فاملرأة علي مر العصور لم تنل شيئاً من االحترام أو التقدير أو حتى 
ــني أو حتى الرومان  ــر احلال هذا علي الهندوس أو الصيني لم يقتص

ــانية ، فكل املبررات التي سوغت فعل ذلك لم تكن  املعاملة اإلنس
ــرف األضعف فلم يكن لديها  ــالً ، إال أن املرأة بقيت الط لتقنع عاق
ــانية ، فكل املبررات التي سوغت فعل ذلك لم تكن  املعاملة اإلنس
ــرف األضعف فلم يكن لديها  ــالً ، إال أن املرأة بقيت الط لتقنع عاق
ــانية ، فكل املبررات التي سوغت فعل ذلك لم تكن  املعاملة اإلنس

حول أو قوة . 
ــماء ، فتغيرت حياة  ــة املهداة من رحمن األرض والس جاءت الرحم
النساء وحررها اإلسالم من الذل واالستعباد ، ليُعلي مكانتها إلى 
ــالم وأكد  ــف اتمع ومربية النصف اآلخر منه ، فكرمها اإلس نص

علي إنسانيتها ومنحها من احلقوق اجلمة . 
ــالم ليس بدعاً من القول   ــث في بيان مكانة املرأة في اإلس وإن احلدي

علي إنسانيتها ومنحها من احلقوق اجلمة . 
ــالم ليس بدعاً من القول   ــث في بيان مكانة املرأة في اإلس وإن احلدي

علي إنسانيتها ومنحها من احلقوق اجلمة . 

ــن اآليات القرآنية ،  ــبحانه وتعالي في الكثير م فقد ذكرها اهللا س
ــالم ليس بدعاً من القول   ــث في بيان مكانة املرأة في اإلس وإن احلدي
ــن اآليات القرآنية ،  ــبحانه وتعالي في الكثير م فقد ذكرها اهللا س
ــالم ليس بدعاً من القول   ــث في بيان مكانة املرأة في اإلس وإن احلدي

وأفرد سورة " النساء " والتي هي من أطول سور القرآن الكرمي ، ناهيك 
ــول صلى اهللا عليه وسلم في الكثير من األحاديث  عن تأكيد الرس
وأفرد سورة " النساء " والتي هي من أطول سور القرآن الكرمي ، ناهيك 
ــول صلى اهللا عليه وسلم في الكثير من األحاديث  عن تأكيد الرس
وأفرد سورة " النساء " والتي هي من أطول سور القرآن الكرمي ، ناهيك 

الشريفة على ضرورة معاملة املرأة معاملة حسنة حني قال " رفقاً 
ــول صلى اهللا عليه وسلم في الكثير من األحاديث  عن تأكيد الرس
الشريفة على ضرورة معاملة املرأة معاملة حسنة حني قال " رفقاً 
ــول صلى اهللا عليه وسلم في الكثير من األحاديث  عن تأكيد الرس

ــف التي أثنى على دورها الريادي  ــر " وتالها الكثير من املواق بالقواري
في احلفاظ على اتمع ونصرة اإلسالم عبر مشاركتها الفعالة في 
كل منحى من مناحي احلياة اتلفة ، لذلك على كل شاب أن يعلم 
أن سبب وجوده في الكون امرأة عانت من أجله األمرين ، وال تكتمل 

احلياة إال بيدها فكيف ليد واحدة تصفق دون أن تالمس أخرى . 

 نصف المجتمع ومربية الشطر اآلخر


ال تكن ساذجًا


قد يستغرب البعض من قسوة العنوان, ولكن خلطورة املوقف ال بد 
من تناول هذا العنوان , ألن األمر يتعلق بأروح أناس قد تزهق , بفعل 

غير مسئول يخرج من أي أحد منا.
ــل اإلجتماعي,  ــتخدم مواقع التواص ــى األرجح- يس جميعنا- عل
ــبه دائم, للتعبير عن احلاالت اتلفة, ومبادلة الناس  ــكل ش وبش

املواقف احلياتية اليومية , واملشاعر املتقلبة لدى كل مشترك.
ــة احلرب  ــزي, وحال ــم واقعنا الغ ــة احلرب وبحك ــزي, وحال ــم واقعنا الغ وبحك

التي نعيشها في كل حلظة في التي نعيشها في كل حلظة في 
ــدو ال يعرف كلل وال  ــدو ال يعرف كلل وال مواجهة ع مواجهة ع
ممل في متابعة كل شاردة وواردة ممل في متابعة كل شاردة وواردة 

على أرض قطاع غزة .
ــدات  التصعي ــل  ظ ــي  ــدات وف التصعي ــل  ظ ــي  وف
ــة , نرى  ــكرية املتالحق ــة , نرى العس ــكرية املتالحق العس

ــك  ــي تل ــن متصفح ــر م ــك الكثي ــي تل ــن متصفح ــر م الكثي
ــر األخبار  ــطون في نش ــع, ينش ــر األخبار املواق ــطون في نش ــع, ينش املواق

ــداث كل تصعيد  ــداث كل تصعيد املتعلقة بتفاصيل أح املتعلقة بتفاصيل أح
أوالً بأول.

ــتخدام  ــن لهذا النوع من إس ــتخدام فالوجه احلس ــن لهذا النوع من إس فالوجه احلس
ــم االحتالل بحق  ــر جرائ ــم االحتالل بحق تلك املوقع, هو نش ــر جرائ تلك املوقع, هو نش

ــا  ــرض له ــذي يتع ــطيني ال ــعبنا الفلس ش
بشكل شبه يومي. أما الوجه القبيح الذي كرهنا رؤيته, هو 

ــر معلومات تضر باجلبهة الداخلية بالقطاع, إذ جند من ينشر  نش
معلومات مفصلة حول أعمال املقاومة اتلفة خالل التصعيدات 
العسكرية . وإن اختلفت الداوفع, بقصد أو بدونه , فال شيءٌ يشفع 
لذلك الناشر, طاملا األمر تعلق بأرواح قد تزهق بفعل جهله, فاألولى 
ــتخدمها في ترويج األخبار حتى يعلم ما يصلح للنشر من  أال يس

عدمه.

والدكتور وسام املدهون –مسئول ملف جنوب شرق آسيا في شئون العالقات 
اخلارجية، والدكتور رائد صاحلة –مدير دائرة العالقات العامة.

وحتدث الدكتور شعث عن شبكة العالقات التي تربط اجلامعة مع العديد من 
املؤسسات املاليزية، على الصعيدين األكادميي والعلمي، ورحب الدكتور شعث 
بتوطيد تلك العالقات، وأشار الدكتور شعث إلى اآلثار الصعبة التي يعكسها 
ــام ، وقطاع التعليم  ــكل ع ــتمرار احلصار على قطاع غزة على احلياة بش اس
ــيد عبد الوهاب على صمود الشعب الفلسطيني  ــكل خاص. وأثنى الس بش
وصبره، وأشاد بتميز اجلامعة اإلسالمية، وأكد على ترحيب املؤسسات املاليزية 

بالتعاون مع اجلامعة اإلسالمية.





الثالثاء 2014/4/8م 2014/4/8م


ــع  تصن ــة  احلاج ــطني  فلس ــي  ف
اإلمكانيات والصبر يستقى ويدرس , 
رمبا تكون أسطورة أن يأتي طفل وأبوه 
أسير في سجون االحتالل من محض 
اخليال بل أكثر , لكن ألن احلياة أقوى من 
املوت , حيث استطاع األسير فهمي 
صالح تهريب نطفة لكي تقدر زوجته 
بعد ذلك اإلجناب وهو داخل السجن , 
ــو فهمي " طرح ابني فهمي  ويقول أب
فكرة تهريب النطفة حيث قال لي إنه 
يريد تهريب نطفة لكي تبقى حياته 
مستمرة حتى و إن كان أسيراً, و يريد 
يريد تهريب نطفة لكي تبقى حياته 
مستمرة حتى و إن كان أسيراً, و يريد 
يريد تهريب نطفة لكي تبقى حياته 

ان و هذه  ــجّ ــوض معركة ضد الس خ
املعركة البد من االنتصار فيها" وأكد 
ــرة و لكن  ــع بالفكرة مباش ــه اقتن أن
ــه اعتراضه هو عدم تقبل اتمع  وج
ــرة , لكونها فكرة جديدة  لهذه الفك
حيث يعتبرون من أوائل العائالت التي 

تقوم بتطبيقها .
ــه " كانوا  ــل الزوجة " كنت ــني أن أه وب

ــه أكد له أنه  ــون ذلك , لكن ابن يرفض
ــه متفقان على ذلك , ومع ذلك  وزوجت
ــارع أبو فهمي وشاور افراد عائلته  س
ــن أهل  ــددا م ــه وع ــة ابن ــل زوج واه
ــورى حتى يكون محاطا  الفقه واملش
ــل كانت النتيجة  بجو  آمن , وبالفع
ــة األغلبية  ــراض البعض وموافق اعت
ــير قدما  , االمر الذي دفعهم الى الس
ــب النطفة من  ــة تهري بإجراء عملي

داخل السجون .
ــا في  النهاية هي  ــال " ألنه  وأردف قائ
ــير فلسطيني  معركة يقوم بها أس
ــيحققه سيكون  و االنتصار الذي س
للشعب الفلسطيني بأكمله ليس 
ــد هللا تكللت  ــط, و احلم ــي فق لفهم
للشعب الفلسطيني بأكمله ليس 
ــد هللا تكللت  ــط, و احلم ــي فق لفهم
للشعب الفلسطيني بأكمله ليس 

ــا أرضية  ــاح و أعطين ــة بنج العملي
ــير مترددة في  ــة لكل عائلة اس صلب
ــل ابو  ــرة" و يكم ــذه الفك ــق ه تطبي
ــود تلك ويقول  ــي حكاية الصم فهم
ــائل  " مت التواصل مع ابني بإحدى وس
ــة  ــي أن النطف ــع وأبلغن ــل م التواص

ــد مني أن  ــني فال ب ــت ملكان مع وصل
ــتلمت  ــا , و فعال حينما اس أحضره
ــن ابني  ــعرت أني احض ــة ش النطف
فهمي و بكيت من شدة الفرح وجرى 
التنسيق مع أحد اتبرات, و توجهت 
للمختبر واستلم النطفة و بالفعل 
مت فحصها و قالوا لي ان العينة بلغت 

نسبة قوتها ٨٥٪ .


لم تكن املرة األولى التي يحاول فيها 
ــير وزوجته إمتام عملية الزراعة ,  االس
بل كانت هناك محاوالت غير ناجحة 
, لكن املرة األخيرة تكللت بالنجاح , 
ــعد  حيث تقول زوجة فهمي " ام أس
ــت الزراعة في مركز بغزة , وانها  " " مت
ــا  ــا حاولن ــى و امن ــرة األول ــت امل ليس
ــلت و حاولنا  ــل و لكنها فش ــن قب م
مجددا و احلمد هللا جنحت و  رزقنا اهللا  

بأسعد" 
وتتابع زوجة األسير فهمي أبو صالح 
ــهر الثامن تفاجأت  ــول " في الش الق
ــرة , و بعد  ــح لدي والدة مبك أنه أصب
ــعد رأيته دون أن أملسه نظرا  والدة اس
ــارت إلى أن رؤية  لوالدته املبكرة, " وأش
ــر االنتصارات  ــر من أكب طفلها يعتب
التي حققوها" أما أم فهمي فقالت " 
حينما ولد أسعد تذكرتُ حلظة ميالد 
التي حققوها" أما أم فهمي فقالت " 
حينما ولد أسعد تذكرتُ حلظة ميالد 
التي حققوها" أما أم فهمي فقالت " 

ــه خرج للنور  ــي فهمي , خاصة ان ابن
ــا " وأوضحت أن ما  ــبهه متام وهو يش

ــجعهم لالقدام على هذه اخلطوة  ش
ــه و ارادتها بأن  ــات و صبر زوجت هو ثب
ــا فهمي  ــع ابنه ــير ة م ــل املس تكم
ــوم عليه  ــم العالي احملك ــم احلك رغ
بالسجن الفعلي " ٢٢ عاما " اال أنها 
صبرت و سعت ان يكون لها سند  من 
زوجها  في هذه الدنيا و قد استجاب 
ــق امنيتها و رزقها  اهللا لدعائها وحق
زوجها  في هذه الدنيا و قد استجاب 
ــق امنيتها و رزقها  اهللا لدعائها وحق
زوجها  في هذه الدنيا و قد استجاب 

ــي  فلم يكن يدري  ــعد . أما فهم بأس
ــذه الدنيا على  ــى ه ــيء ابنه عل مبج
اعتبار ان زوجته بالشهر الثامن , لكن 
ــكل كبير  ــائل االعالم بش تناول وس
لهذا املوضوع , وحديث االسرى داخل 
ــوالدة , ومباركتهم  ــن ال ــجون ع الس
ــه يتفاجأ في البداية لكنه  له , جعل

ــت وأكدوا  ــث ان اتصل في البي ــا لب م
ــه للعائلة  ــت وصيت ــر , وكان ــه اخلب ل
ــكر هللا سبحانه  بأن يصلوا صالة ش
وتعالى بأن منّ عليهم بهذه النعمة .


ــى عائلته  ــم إل ــعد انض ــل أس الطف
الصغيرة املكونة من أب مسجون وأم 
ــد ٤٠ يوما من والدة  اعتقل زوجها بع
ــا األولى "منى" , حيث تقول  طفلتهم
ــي "عانت زوجة فهمي كثيرا  أم افهم
ــن زواجها من  ــد مرور عام م حيث بع
ابني فهمي اهللا أكرمها ببنت اسمها 
ــن زواجها من  ــد مرور عام م حيث بع
ابني فهمي اهللا أكرمها ببنت اسمها 
ــن زواجها من  ــد مرور عام م حيث بع

ــر البنت ٤٠  ــى و بعد ان أصبح عم من
ــي و هدموا البيت  يوما اعتقلوا فهم

ــة نومها " أبو فهمي وفي ختام  و غرف
ــالته لزوجات  ــا معه وجه رس حديثن
األسرى بأن يواصلوا الصبر والتحدي 
ــوا تهريب نطف من داخل  و وان يطلب
االسر و يكونوا عائالت . فكرة تهريب 
النطف لم تعد أمرا غريبا فبعد هذه 
احلالة , سارع عدد من االسرى باالتفاق 
ــجون على  ــم خارج الس مع زوجاته
ــة وقد نحجت  ــاب بهذه الطريق االجن
عمليات الزراعة , وبات لألسرى سند 
لهم خارج السجون يرون النور , لكن 
هل سيستطيع ابناؤهم رؤية آبائهم 
ــجن  ــة الس ــوا أن ظلم ــل أن يدرك قب
قاسية , وان االحتالل حرمهم من قول 

كلمة " بابا " ؟!
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العميد عامر أشاد في بداية حديثه بالكلية 
ــطة  ــا متجددة االنش ــاً أنه ــا، مبين وإجنازاته
العميد عامر أشاد في بداية حديثه بالكلية 
ــطة  ــا متجددة االنش ــاً أنه ــا، مبين وإجنازاته
العميد عامر أشاد في بداية حديثه بالكلية 

واملشاريع، حيث تقدم األنشطة والفعاليات 
املنهجية والالمنهجية التي تخدم كل أفراد 

اتمع احمللي.
ــر  ــة على خلق ونش ــل الكلي ــاف "تعم وأض
املعرفة والتتطور من خالل البحث والتحقيق 
ــل املعرفة  ــم والتعلم ونق ــي والتعلي اإلبداع

للمجتمع بطريقة مجدية ومستدامة".
ــر أن الكلية  ــور عام ــتاذ الدكت ــح األس وأوض
ــي اللغة العربية،  ــروع دكتورة ف تقدمت مبش
ــن وزارة التربية والتعليم  ــذي نال اعتمد م وال
العالي موخرا، مشير إلى أن برنامج الدكتورة 
ــطني،  في اللغة العربية هو الوحيد في فلس
ــي  ــه مطلع العام الدارس ــيبدأ العمل ب وس

القادم ٩/١/ ٢٠١٤م.
وعد عميد كلية اآلداب أن استحداث برنامج 
ــي اللغة العربية خطوة متقدمة  الدكتورة ف
ــتوى  ــات األداب على مس ــتوى كلي على مس

الوطن.
ــج على االرتقاء  ــيعمل البرنام وقال عامر "س
ــة العربية  ــر اللغ ــم، ونش ــتوى التعلي مبس
ــي رمز وحدتنا كأمة عربية  الفصحى التي ه
ــالمية، بجانب العمل على احلفاظ على  وإس
ــيرا إلى أن  ــة من الضياع"، مش اللغة العربي

ــيدرس  ــورة باللغة العربية س برنامج الدكت
ــاتذة من كلية اآلداب من اجلامعة  من قبل أس
اإلسالمية يبلغ عددهم ١٢ أستاذا متخصص 

باللغة العربية بدرجة البروفيسور.


ــر أن كلية اآلداب  ــتاذ الدكتور عام وذكر األس
تستعد للتقدم مبشروع املاجستير في اللغة 
ــة  ــا أن الكلي ــة، موضح ــة والترجم اإلجنليزي
ــج الفرعية اتصة  ــعى إلى فتح البرام تس
ــخ  التاري ــي  ــات ف ــة اآلداب كتخصص بكلي

واجلغرافيا والصحافة.
ــيكون هناك  ــة اآلداب "س ــد كلي ــال عمي وق
ــذي يهدف  ــي التنمية ال ــات ف ــج دراس برنام
إليجاد شخصية متفتحة تستطيع التعامل 
ــتى  ــع اتمع اخلارجي دوليا وإقليما في ش م

ااالت التي تخدم اتمع".
ــر  مؤمت ــد  لعق ــة  الكلي ــعتد  "تس ــاف  وأض
ــرى  ــرى حتت عنوان" األس علمي خاص باألس
الفلسطينيون نحو احلرية" في قاعة املؤمترات 
ــاء املوافقني  ــاء واألربع ــرى، يومي الثالث الكب

اخلامس عشر والسادس عشر من أبريل"،
ــليط  ــدف لتس ــي يه ــر الدول ــني أن املؤمت  وب
ــرى داخل السجون  الضوء على معاناة األس
ــم املشتركة  ــرائيلية وتوضيح القواس اإلس
بني األسرى الفلسطيني وأسرى احلرية حول 

العالم. 


وأوضح أن القائمني على املؤمتر وجهوا دعوات 
للعديد من الشخصيات الدولية والبرملانيني 
ــارد  ــتون الدولي ريتش ــب تقرير جولس ككات
ــور في القانون الدولي،  غولدستون البروفيس
حملة أميال من االبتسامات، األسير األيرلندي 
ــانردز، الذي كان صاحب أطول أضرب  بوبي س

ــن  ــل أن يتمك ــا، قب ــام ملدة٧٥يوم ــن الطع ع
األسرى الفلسطيني من كسر الرقم.

ــدف املؤمتر  ــور  عامر  "يه ــتاذ الدكت وقاالألس
ــرى،  ــاج األدبي حول األس ــد وحتليل اإلنت لرص
ــل  داخ ــم  ــرى ومعاناته ــع األس واق ــان  وتبي
السجون اإلسرائيلية، وتعبئة اتمع الدولي 

وتعريفه بقضية األسرى".
ــعى املؤمتر إلبراز  وتابع عميد كلية اآلداب "يس
الواجب الوطني والعربي والدولي جتاه األسرى، 

ــاكات الصهيونية  ــف االنته إلى جانب كش
حلقوق األسرى أمام القانون الدولي".


ــى أن املؤمتر  ــور عامر إل ــتاذ الدكت ــر األس وذك
يتضمن عدة محاور تتعلق بالتأصيل التاريخي 
للحركة األسيرة في فلسطني، وواقع األسرى 
ومعاناتهم، واالنتهاكات اإلسرائيلية"حلقوق 
ــجون االحتالل  ــرى، وأدب األسرى في س األس

والدور اإلعالمي في قضية األسرى.
وأشار إلى أن عدة أنشطة والفعاليات ستقام 
ــا: معرض ملنتجات  ــش املؤمتر، منه على هام
ــرى،  ــاص باألس ــور خ ــرض ص ــرى، ومع األس
ــرح،  ــعر، مس ــية ثقافية، تتضمن ش وأمس

نشيد، قصة، زجل شعبي.
ــه الوفود  ــد تواج ــي ق ــات الت ــول املعيق وح
ــة، أوضح  ــالق املعابر احلدودي ــاركة كإغ املش
ــابات  ــذ هذه في حس ــة تتخ ــر أن الكلي عام
ــتخدام تقنية  ترتيب املؤمتر، عبر اللجوء الس

سكايب بي و الفيديو كونفرس.
ــرائيلي  ــر الدكتور عامر أن  االحتالل اإلس وذك
ــطيني  ــعب الفلس ــر إرادة الش ــاول كس يح
ــاع، ولكن كلية  ــدد على القط بحصاره املش
ــام حتديات احلصار  ــتبقى صامدة أم اآلداب س
ــى مختلف  ــجيل االجنازات عل ــل تس لتواص

الصعد.
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عانى الطالب أحمد قنديل أحد طلبة الثانوية 
العامة  من مشكلة قصور أداء املدرسني وقال 
" نعم هناك بعض املدرسيني ال يستطيعون 

إيصال املعلومة لنا بالشكل املطلوب "
ــص بني قنديل أنه لم  وعن تعويض ذلك النق
يلجأ للدروس اخلصوصية و لكنه جلأ ألخوته 
ــده بحكم  ــناً وً لوال ــم أكبر منه س ــن ه الذي

ــدرس وبذلك عوض  أنه م
ــات  املعلوم ــص  نق
ولكن بعد أن استنفذ 
ــن وقته ليس  حيزاً م

بالهني .
الطالب سائد  أما 
عودة فلم يختلف 
ــابقه  وقال  عن س
" نعم لقد عانيت 
اداء  ــص  نق ــن  م
ــني   ــض املدرس بع
ــض  بع ــاك  وهن  ,
يقدمون  املدرسني 

ــا أني طالب  ــن العلم ولكن ومب ــا الكثير م لن
ثانوية عامة ال يكفي ما يقدموه لنا , أي أنهم 
ــكل  ــدرون على إيصال املعلومة لنا بش ال يق

كامل " 


البد من اإلشراف على أداء املدرس ملعرفة نقاط 
ــاط الضعف ومعاجلتها  القوة وتقويتها ونق
وفي إطار ذلك قال األستاذ زياد ياسني املدهون 
ــراف التربوي  ــر اإلدارة العامة لإلش نائب مدي
بوزارة التربية و التعليم " أبرز األدوات الرقابية 
التي نستخدمها ملراقبة املدرس هي املشرف 
ــرف مقيم  و مدير املدرس الذي هو مبثابة مش
ــة للمعلم على مدار  النه يقوم بزيارات صفي
العام وكذلك املشرف الذي يقوم بزيارات دورية 

للمدرس ".
ــك األدوات الرقابية وطبيعة  ــة تل وعن فعالي
تاثيرها بني املدهون أنه إن وجد املشرف ضعفا 
معينا في أداء معلم محدد فانه يقوم باحلاقه 
ــة أو بأيام  ــدورات التدريبية املتاح ــي ال ــا ف إم

دراسية أو ورشات عمل أو بحضور األقران  . 
وأشار إلى أنه يتم من خالل الزيارات الصفية 
ــي اداء  ــي ف ــب تدن ــد جوان ــرفني حتدي للمش
ــرفني  ــم جتميعها من كل املش ــني ويت املعلم
ــم تلبية هذه  ــا إلى إحتياجات ويت وتصنيفه
ــداد املواد  ــدنٍ إع ــالل  ت ــن خ ــات م االحتياج
التدريبية وتنفيذ التدريب أي مبعنى إشراكهم 
ــداد املواد  ــدنٍ إع ــالل  ت ــن خ ــات م االحتياج
التدريبية وتنفيذ التدريب أي مبعنى إشراكهم 
ــداد املواد  ــدنٍ إع ــالل  ت ــن خ ــات م االحتياج

في دورات تدريبية تربوية بشكل مستمر . 


ــرف  ــابق و مش ــني املوجه الس ــه ب ــن جانب م
التدريب في مديرية تعليم غرب غزة أ. فيصل 
ــدورات التدريبية  ــالل ال ــد أنه من خ أبو حمي
ــة مواطن الضعف لدى بعض  يقومون بتقوي

املدرسني و تعزيز مواطن القوة .
ــاك دورات متخصصة و  ــد " هن وقال أبوحمي
ــذي لدى  ــب القصور ال ــرى تربوية , وحس أخ
ــدورة املالئمة له فمثال  املدرس يتم إعطاؤه ال
ــاليب التدريس فيتم  هذا املدرس يفتقد ألس
ــن  ــاليب و أخر ال يحس إعطاؤه دورة في األس
ادارة  ــي  دورة ف ــاؤه  ــم إعط ــف فيت الص ادرة 

الصف واحيانا جند أن األيام الدراسية قد حتل 
ــكالت املوجودة لدى املدرس فيتم  بعض املش

عقدها".
ــوها في أداء  ــن الضعف التي ملس وعن مواط
ــني بني أنها تختلف من مدرس  بعض املدرس
آلخر هذا على اجلانب التخصصي أما اجلانب 

التربوي فغالباً ال يوجد قصور كبير يذكر .
آلخر هذا على اجلانب التخصصي أما اجلانب 

التربوي فغالباً ال يوجد قصور كبير يذكر .
آلخر هذا على اجلانب التخصصي أما اجلانب 


ــتاذ  وعن الدور الذي يقوم به املوجه قال األس
ــرف مادة األحياء و العلوم  ــم ومش فايق قاس
العامة "إن أدوار املوجه متعددة وليست تقتصر 
على دور واحد  ففي 
ــل  عم ــاس  األس
املوجه هو حتسني 
ــول  للوص األداء 
ــى نتاج أفضل و  إل
ينعكس  ــي  بالتال
ــك على عملية  ذل
املعلومات  إيصال 
ــى  و عل ــب  للطال

حتصيله العلمي "
ــائل التي يتم  الوس
حتسني  خاللها  من 
ــرة  كثي ــدرس  امل أداء 
ــائل  ــى أن هناك عدة وس ــار إل ــي ذلك أش وف
ــني منها عقد  ــض املدرس ــني أداء بع لتحس
الدروس التوضيحية والتي ال تتم بعشوائية 
ــي تخدم جوانب  ــة  و الت بل بطريقة مدروس
متعددة , وهناك ايضا ورش العمل التعليمية 
فمن خالل الزيارات امليدانية للمدرسيني التي 
ــا املوجهون حددوون جوانب القصور  يقوم به
لدي بعض املدرسيني وحسب ذلك االحتياج 

نقوم بعقد ورشة العمل املناسبة لذلك .


ــم في  ــه اللقاء كان أ.قاس ــرى مع قبل أن جن
ــي محاضرة  ــية يلق ــدى القاعات الدراس إح
ــة  ــي ذلك قال " ورش ــني و ف ــدد من املدرس لع
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ــا اآلن تتناول مبحث  ــي أقدمها أن ــل الت العم
العلوم العامة و كما هو معروف مادة العلوم 
فيها فيزياء و أحياء وكيمياء فتجد ان املدرس 
قد يكون متخصصا في الفيزياء ولديه قصور 
في اجلوانب األخرى فنقوم بعقد ورشة عمل 
تتناول املباحث األخرى التي قد يقصر فيها".

ــدورات  ــن جناعة ال ــم ع ــؤال أ. قاس و عند س
ــل آتت أكلها قال  ــة وورش العمل وه التدريبي
ــظ جناعة الدورات التدريبية في امليدان  " نالح
ــد إعطائهم  ــي فنتابع املعلمني بع التعليم
ــات العمل للحصول على  للدورة او عقد ورش
التغذية الراجعة فكل عمل نقوم به من أجل 

االرتقاء بأداء املدرس له متابعة ".


ــب أن املدرس قد قصر ولم  عندما يجد الطال
ــكل جيد فإن أول ما  تصل إليه املعلومة بش

 – – 











  "  "

ــور أداء بعض  ــنان فلفل "إن قص ــتاذ س األس
ــر البيئة  ــة إلى عدم توفي ــني باإلضاف املدرس
ــبة للطالب للتعليم هي من األسباب  املناس
التي جتعل الطالب يلجأ للمراكز التعليمية , 
فهناك بعض املدرسني ال يقدرون على إيصال 
ــب فيبحث  ــكل كامل للطال ــة بش املعلوم
ــوم بتعويض  ــي تق ــة لك ــن جه ــب ع الطال
ــد أن دروس  ــه فيج ــي لدي ــص املعلومات النق
ــعى من  ــي إحدى الطرق التي يس التقوية ه

خاللها الستكمال دور املدرس".


ــي أبو جحجوح  ــن جانبه بني الدكتور يحي م
ــة األقصى أن  ــد كلية التربية في جامع عمي
املساقات التدريبية التي يحصل عليها طالب 
كلية التربية , باالضافة الى التعاون الكامل 
ــمى مبصطلح املدارس املتعاونة أو  مع ما يس
ــم توزيع الطلبة  ــدارس املضيفة  حيث يت امل
ــيني  ــدارس التي تضم  مدرس ــى بعض امل عل
ــا يتعلق  ــاملة فيم ــعة وش ذوي خبرات واس
ــية و التربوية بشكل عام   بالعملية التدريس
و كل ذلك يجعل الطالب أهال للتدريس و بدء 

مشواره التعليمي . 
ــوح " إن التدريب امليداني هو  وقال د.أبوجحج
ــه املواهب  ــذي تصقل في ــر احلقيقي ال اتب
ــن طريقه   ــى ع ــدرات وتنم ــه الق ــور في وتط
ــام بل أن  ــب أن يحظى باالهتم ــارات ويج امله
يظل في بؤرة االهتمام مبا يجسر الفجوة بني 

النظرية و التطبيق".
ــي القطاع  ــة التعليمية ف ــر أن العملي يذك
ــام  ــب االنقس ــة عق ــاً صعب ــهدت ظروف ش
ــي القطاع  ــة التعليمية ف ــر أن العملي يذك
ــام  ــب االنقس ــة عق ــاً صعب ــهدت ظروف ش
ــي القطاع  ــة التعليمية ف ــر أن العملي يذك

ــن  م ــر  الكثي ــتنكاف  واس ــطيني،  الفلس
ــر الذي يلقي  ــاب اخلبرة، األم ــني أصح املدرس
ــة والتعليم تكثيف  ــل وزارة التربي على كاه
ــر  وتوفي ــني  للمعلم ــة  التدريبي ــج  البرام
اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة التي تساعد 
املعلم على إتباع أساليب التدريس املعاصرة، 
ــها بطواعية  ــمعة التي حترق نفس فهو الش
ــة والعلم والفكر  ــة لتنير دروب الثقاف ومحبّ

أمام التالميذ. 

أكد خبراء التربية والتعليم أن هناك العديد من العوامل 
ــي أداء املعلم من أبرزها  ــباب التي تؤدي إلى قصور ف واالس

ما يلي:
ــرق التدريس احلديثة  ــتخدام ط ــدم وعي املعلم بأهمية اس - ع

ومردودها اإليجابي.
ــات إعداد املعلمني  -  عدم االهتمام باجلانب العملي في مؤسس
على استخدام الطرائق احلديثة للتدريس حيث جند أنها تدرس 

نظرياً فقط.
على استخدام الطرائق احلديثة للتدريس حيث جند أنها تدرس 

نظرياً فقط.
على استخدام الطرائق احلديثة للتدريس حيث جند أنها تدرس 

- قد يُفاجأ املعلم حديث التخرج بنوع من اإلحباط من املعلمني 
ــرق التدريس احلديثة  ــتخدام ط ــى لذا جنده يتجاهل اس القدام

ويساير الواقع كما هو احلال عند زمالئه اآلخرين.
ــرفني  ــس احلديثة من قبل املش ــاليب التدري ــدم تفعيل أس - ع
التربويني في آلياتهم وأساليبهم اإلشرافية وبرامجهم التدريبية 
ــاليب  ــه قد يكون جاهالً لهذه األس ــرف التربوي نفس ألن املش
التربويني في آلياتهم وأساليبهم اإلشرافية وبرامجهم التدريبية 
ــاليب  ــه قد يكون جاهالً لهذه األس ــرف التربوي نفس ألن املش
التربويني في آلياتهم وأساليبهم اإلشرافية وبرامجهم التدريبية 

ــعاً لتطبيق ذلك  ــه أو قد ال يجد متس ــيء ال يعطي ففاقد الش
ــاليب  ــه قد يكون جاهالً لهذه األس ــرف التربوي نفس ألن املش
ــعاً لتطبيق ذلك  ــه أو قد ال يجد متس ــيء ال يعطي ففاقد الش
ــاليب  ــه قد يكون جاهالً لهذه األس ــرف التربوي نفس ألن املش

نتيجة الظروف احمليطة به من أعباء إدارية وكتابية ومسؤوليات 
متعددة أدت إلى إعاقته عن تطوير أداء املعلم.

- عدم قيام إدارات التعليم بتوفير اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة 

والتي تساعد املعلم على إتباع أساليب التدريس املعاصرة.
ــاليب التدريس  ــد القيام ببناء املناهج بأس ــدم االهتمام عن - ع
احلديثة حيث يُقدم احملتوى فيها بصورة ال تثير اهتمام املعلم أو 

تفتح ذهنه نحو استخدام أحدث طرق التدريس.
- عدم وجود دليل للمعلم يسترشد من خالله في كيفية أتباع 

األساليب املعاصرة للتدريس.
ــة للمعلمني ملهارات التعلم  ــار البرامج التدريبية املقدم - افتق
ــتخدام أساليب التدريس  الذاتي والتي تثير تفكيرهم نحو اس

احلديثة.
ــس التقليدية واخلوف من  ــني على طرائق التدري - اعتياد املعلم
جتربة طرائق حديثة للتدريس على اعتقاد أن ذلك سوف يؤخرهم 
ــتيعاب  ــي الوقت احملدد أو عدم اس ــي ف ــن إنهاء املقرر الدراس ع

الطالب لها ونحو ذلك.
ــرز العوامل التي  ــية من أب - كثافة الطالب في الفصول الدراس
أدت إلى إعاقة استخدام املعلم لطرائق التدريس احلديثة حيث 
ال يستطيع املعلم في ظل األعداد الضخمة على مراعاة الفروق 
الفردية بني الطالب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم واإلجابة على 

جميع أسئلتهم.

 عوامل وأسباب قصور أداء المعلمين 

ــدروس اخلصوصية  ــوء لل ــه هو اللج يفكر ب
ــص الذي أصاب معلوماته و  عله يعوض النق
في ذلك قال مدير مركز أومينست التعليمي 
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ــس  ــار رئي ــة مستش ــف رزق ــال د. يوس ق
ــطينية  احلكومة بغزة إن املصاحلة الفلس
ــث ال تقدم حقيقي في  تراوح مكانها، حي
ــك  ا على متس التنفيذ كما ال تراجع، مؤكدً
ــة أن البيئة  ــة وأفاد رزق ــني باملصاحل الطرف
احمللية السياسية وغيرها مما يرتبط ارتباطاً 
ــراً مبلف املصاحلة بات ال يسمح   له  مباش

بالتقدم فعلياً.
ــراً مبلف املصاحلة بات ال يسمح   له  مباش

بالتقدم فعلياً.
ــراً مبلف املصاحلة بات ال يسمح   له  مباش

ــلطة الوطنية  ــغال الس ولفت إلى أن انش
ــب  ــع اجلان ــات م ــطينية باملفاوض الفلس
الصهيوني يؤثر على تأخر ملف املصاحلة، 
ــر نظرًا للحالة  ــة إلى تراجع دور مص إضاف
ــغالها  ــة الراهنة التي متر بها وانش املصري

بأمورها الداخلية.
ــة مللف املصاحلة رغم  وعن الرعاية املصري
ــر األوضاع بني احلكومة بغزة والقيادات  توت
ــكون  ــة احلالية قال:" نحن متمس املصري
ــر مللف املصاحلة حتى  جميعاً برعاية مص
ــار  ــم قرار احلظر األخير". وأكد مستش برغ
رئيس احلكومة بغزة أن املصاحلة تستوجب 
ــتحقاقات على الطرفني وضرورة  وجود اس
تقدمي ما يسمى " الضمانات " التي تكفل 
ــرر ألي طرف  ــراكة دون ض ــول إلى ش الوص
ــي،  ــال الداخل ــودة االقتت ــدم ع ــان ع وضم
مشيرًا إلى أن اخلطوات تدريجية ومنطلقة 

من أرضية صلبة.
ــت  طالب ــي  الت ــتحقاقات  االس ــت  وكان
ـــ " وقف  ــة ب ــاس متمثل ــة حم ــا حرك به
ــي الضفة وتهيئة  ــي ف االعتقال السياس
ــم  ــذ ث ــة التنفي ــة لعملي ــال كمقدم ا
ــراء انتخابات  ــيق األمني واج وقف التنس
ــكيل حكومة وحدة وطنية والرجوع  لتش
ــات وكان أهمها  ــعبي في املفاوض بقرار ش
ــطينية  إعادة بناء منظمة التحرير الفلس
ــعب  للش ــرعي  الش ــل  املمث ــا  باعتباره

الفلسطيني".


ــاس باملقابل  ــاف د.رزقة أن حركة حم وأض
ــن النية منذ إعالن رئيس  قدمت بوادر حس
ــماعيل هنية سلسلة  احلكومة بغزة إس
ــاء االعتقال  ــن بينها إنه ــن اإلجراءات م م
السياسي واإلفراج عن جميع املعتقلني من 
ــح منذ فترة، وقبولها اجراء االنتخابات،  فت
ــتقبال اللجنة السداسية  إضافة إلى اس
ــع بعض القيادات  حلركة فتح، والتعاون م
ــهيل وصولهم من مصر ورام اهللا إلى  وتس
ــع بعض القيادات  حلركة فتح، والتعاون م
ــهيل وصولهم من مصر ورام اهللا إلى  وتس
ــع بعض القيادات  حلركة فتح، والتعاون م

غزة .
ــاالت على  ــتمرارية االتص ــى اس ــار إل وأش
ــتويات مختلفة على الرغم من وجود  مس
أصوات متشنجة من كال الطرفني، الفتًا أن 
قرار مصر بحظر حماس مثّل اختباراً فعلياً 
ــوات متعاطفة مع القرار  ــد أن علت أص بع
ــاذة" واخلارجة  واصفاً إياها "باألصوات الش
ــوات متعاطفة مع القرار  ــد أن علت أص بع
ــاذة" واخلارجة  واصفاً إياها "باألصوات الش
ــوات متعاطفة مع القرار  ــد أن علت أص بع

عن "الصف الفلسطيني".
ــول قضية  ــن ح ــة أن التباي ــح د. رزق وأوض
ــاس  ــض حم ــي رف ــن ف ــات يكم االنتخاب
ــة فتح،  ــوم بها حرك ــي تق ــة الت االنتقائي
ــرك ملف  ــات وت ــف االنتخاب ــار  مل باختي
ــة  ــا املرجعي ــر باعتباره ــة التحري منظم
ــد تعبيره،  ــى ح ــة عل ــية األصيل السياس
ــطيني  ــي " للكل الفلس ــة ه وأن املصاحل
ــيرًا إلى  ــة ، مش ــه كاف ــه وأحزاب "  بأطياف
ــوى الوطنية في تقريب  دور الفصائل والق
ــرأب الصدع بني  وجهات النظر والتدخل ل

الطرفني.

ويـرى مستشار احلكومة 
بغزة أن اخلطوات القادمة 
يجب أن تركز على تهيئة 
األجواء واستعادة الثقة 
ــار ملا مت االتفاق  ورد االعتب
ــدء  والب ا  ــابقً س ــه  علي
ــار ملا مت االتفاق  ورد االعتب
ــدء  والب ا  ــابقً س ــه  علي
ــار ملا مت االتفاق  ورد االعتب

ــذ  ــي التنفي ــي ف الفعل
ــى املوقف  ــر إل دون النظ
ــا  ــا، الفتً ــي منه اخلارج
ــى املوقف  ــر إل دون النظ
ــا  ــا، الفتً ــي منه اخلارج
ــى املوقف  ــر إل دون النظ

ــف اليد  ــرورة ك ــى ض إل
التي  ــة  الصهيوأمريكي
تبطل مساعي املصاحلة 

بني الطرفني
ــك  ــد رزقة على متس وأك
حركة حماس باملصاحلة 
ــات التفاهم عليها  وآلي
ــاع هذا امللف  دون إخض
ــلة املهاترات  إلى سلس
ــدف  به أو  ــة  اإلعالمي
حتميل مسئولية التأخير 
ــرف دون  ــل لط الفش أو 
ــى التقدم  ــر، داعياً إل آخ
ــجاعة" على  "بثقة وش
ـــ اللحاق  ــد تعبيره، ل ح
ــاز املصاحلة  ــة اجن بفرص
نهاقبل نهاقبل نهاية العام احلالي.


"  "

ــي هاني  ــل السياس ــال احملل ــن جهته ق م
ــة يعاني حالة  ــوس إن ملف املصاحل البس
ــيان " في الوقت الذي تشغل  ــبه نس " ش
فتح نزاعات بالصفوف الداخلية وحماس 
ــدات  ــة تصعي ــي ومراقب ــع الداخل باتم
ــة األوضاع  ــى صعوب ــة إل ــالل، إضاف االحت
ــية في ظل  ــة في البيئة السياس امليداني

وجود مفاوضات مع االحتالل .
ــل والقوى  ــة دور الفصائ ــى أهمي ولفت إل
ــام بدورها  ــالمية في القي ــة واإلس الوطني
لرأب الصدع وإيجاد حلول إبداعية جديدة 
ــت ألعوام،  ــة التي طال ــن األزم ــروج م للخ
وممارسة الضغط على الطرفني خاصة في 

ظل ضعف الدور اخلارجي حاليًا.
ــة الدولية واإلقليمية  وباحلديث عن الرعاي
ــار إلى أن الدور املصري "  مللف املصاحلة أش
غير مغيب بالكامل " وان الفصائل ملتزمة 
بالرعاية املصرية برغم بعض اإلشكاليات 
ــراً أن  ــاس، معتب ــة حم ــع حرك ــة م األمني
بالرعاية املصرية برغم بعض اإلشكاليات 
ــراً أن  ــاس، معتب ــة حم ــع حرك ــة م األمني
بالرعاية املصرية برغم بعض اإلشكاليات 

ــة منحازة حلركة  ــة املصرية احلالي احلكوم
فتح.

ــوة هنية للتفاهم  ــوس أن دع واعتبر البس
ــد حقيقة  س ــدمي النوايا الطيبة لم جتُ وتق
ــوة هنية للتفاهم  ــوس أن دع واعتبر البس
ــد حقيقة  س ــدمي النوايا الطيبة لم جتُ وتق
ــوة هنية للتفاهم  ــوس أن دع واعتبر البس

ــف وزادت الهوة بني  ــت املواق ــا تباين بعدم
حماس وفتح، مستمرة األخيرة في حمالت 

االعتقال السياسي لعناصر حماس.
ــار احمللل السياسي إلى التخوف الذي  وأش
ميأل " الطرفني " فحركة حماس تتخوف من 
عدم االلتزام وبالتالي عدم التنفيذ إضافة 
ــاوي التفرد  ــرف الفتح ــية الط ــى خش إل

ــطيني وعودة  ــي الفلس بالنظام السياس
ــا  ــا، فيم ــية لقادته ــاالت السياس االعتق
ــاح حركة  ــن معاودة جن ــوف األخرى م تتخ
ــة وعودة  ــات املقبل ــي االنتخاب ــاس ف حم

سيطرة حماس على األغلبية.
وأكد على أهمية دور الشارع الفلسطيني 
ــن عملية املصاحلة  ــذي هو جزء أصيل م ال
ــره" يبقى متخوفاً  ــه "مغلوب على أم لكن
ــن عملية املصاحلة  ــذي هو جزء أصيل م ال
ــره" يبقى متخوفاً  ــه "مغلوب على أم لكن
ــن عملية املصاحلة  ــذي هو جزء أصيل م ال

ــروف أمنية  ــني وظ ــني وحكومت ــني قيادت ب
وسياسية صعبة.

ــة واالعتماد  ــو من الثق ــا إلى خلق ج  ودع
على الطرف اآلخر، راجياً التوصل إلى اتفاق 
ــة واالعتماد  ــو من الثق ــا إلى خلق ج  ودع
على الطرف اآلخر، راجياً التوصل إلى اتفاق 
ــة واالعتماد  ــو من الثق ــا إلى خلق ج  ودع

ــي، كي يتوج هذا العام "  نهاية العام احلال
بعام املصاحلة ".


ــهال النائب عن  أكد الدكتور فيصل أبو ش
ــي الس  ــح البرملانية وعضو ف ــة فت كتل
الثوري على موقف حركة فتح أنه ال ميكن 
ــتقلة دون  ــطينية مس أن تكون دولة فلس
ــة فقط في غزة  ــزة وال ميكن أن تكون دول غ
ــة  ــاق املصاحل ــعى إلحق ــه تس ، وأن حركت

الفلسطينية بني شطرى الوطن .
وقال النائب أبو شهال  "إن ذكرى اإلنقسام 
يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني 
ــرذمة  ــت فيه نكبة جديدة وش حيث حدث
ــف  مل ــة  وبداي ــطيني  الفلس ــعب  الش

االعتقال السياسي بعد أن أغلق".
ــهال في حديث أن االنقسام  وأضاف أبو ش
ــطيني  ــي الفلس ــروع الوطن ــاب املش أص
ــاء  وإنش ــالل  االحت ــاء  إنه ــى  إل ــادف  اله

ــطينية  ــة الفلس الدول
ــدس  الق ــا  وعاصمته
ــدي  بأي ــريف  الش
فلسطينة وليس العدو.

ــي  ف ــب  النائ ورأى 
ــاء  إنه أن  ــريعي  التش
ــب على  ــام واج االنقس
مؤكدا  فلسطيني,  كل 
ــع  ــح تدف ــة فت أن حرك
ــة  ــام املصاحل ــاه إمت باجت
ــاء  وإنه ــطينية  الفلس
ــودة  وع ــام  االنقس
ــم  مفاهي ــيخ  لترس
والتعددية  الدميقراطية 
ــداول  وت ــية  السياس

السلطة.




وطالب أبو شهال حركة 
ــن  ع ــروج  اخل ــاس  حم
املصالح  أو  ــات  االرتباط
الفصائلية الضيقة إلى 
فضاء الوطن حتى إجناز 
املصاحلة داعياً إلى إنهاء 
فضاء الوطن حتى إجناز 
املصاحلة داعياً إلى إنهاء 
فضاء الوطن حتى إجناز 

ــن قطاع غزة,  احلصار ع
الدولي  اتمع  ومطالباً 
ــن قطاع غزة,  احلصار ع
الدولي  اتمع  ومطالباً 
ــن قطاع غزة,  احلصار ع

و املوقعني على اتفاقية 
ــر ٢٠٠٥ أن يعاد االعتبار لفتح املعابر  املعاب

جميعها وعودة املراقبني الدوليني إليها.
وقال أبو شهال في حديث لـ"صوت اجلامعة " 
إنه لم يتوقع تأخير املصاحلة الفلسطينية 
ــي برئاسة مصر،  عقب فوز د. محمد مرس
ــات ولها دور  مضيفا أن مصر دولة مؤسس
محوري وأساسي في ملف املصاحلة ، وتابع 
ــون هناك تأثير إيجابي من  كنا نأمل أن يك
الرئيس املصري اجلديد على حركة حماس 

لاللتزام بتطبيق بنود املصاحلة".
ــب واحلاضنة  ــي املراق ــر ه ــاف أن مص وأض
ــوع احلريات  ــذ موض ــي تنفي ــهل ف واملس
ــت برعاية  ــي مت ــات الت ــن امللف ــا م وغيره
ا ال توجد أي مبررات  اابرات املصرية، متابعً
ــت برعاية  ــي مت ــات الت ــن امللف ــا م وغيره
ا ال توجد أي مبررات  اابرات املصرية، متابعً
ــت برعاية  ــي مت ــات الت ــن امللف ــا م وغيره

لتأجيل املصاحلة".
وأردف قائال" سيظل ملف املصاحلة مسؤلية 
ــطني في ضمير كل  مصر، وان قضية فلس
ــر "املهم" في  ــى دور مص ــري"، الفتاً إل مص
ــطني في ضمير كل  مصر، وان قضية فلس
ــر "املهم" في  ــى دور مص ــري"، الفتاً إل مص
ــطني في ضمير كل  مصر، وان قضية فلس

القضية الفلسطينية واملصاحلة.


ــو اللجنة  ــعث عض ــور نبيل ش وكان دكت
ــة "فتح"  قد أعلن أن لقاءات  املركزية حلرك
ــح وحماس" في  املصاحلة بني حركتي "فت
ــل الوصول  ــتتواصل من أج قطاع غزة س

حلالة توافق بني احلركتني.
ــالً : " إن هناك لقاءات  ــهال قائ وعلق أبو ش

حلالة توافق بني احلركتني.
ــالً : " إن هناك لقاءات  ــهال قائ وعلق أبو ش

حلالة توافق بني احلركتني.

ــتمر بني وفدين من حركتي  ــتجرى وتس س
"فتح وحماس" الستكمال جهود املصاحلة"  
ــهد األيام املقبلة حتركات جديدة  فيما تش

ــة وتنفيذ  ــق املصاحل ــة في تطبي وإيجابي
ــي اتفاقات املصاحلة  ــا مت االتفاق عليه ف م

األخيرة.
ــع " نحن ماضون نحو حتقيق املصاحلة  وتاب
بصورة ودية وإيجابية وهناك قضايا حتتاج 

إلى التذليل ." 
من جانبه يرى الكاتب والناشط احلقوقي 
ــام  ــة االنقس ــم أن حال ــى ابراهي مصطف
ــلل لكل  ــببت بش ــة قطعيا تس املرفوض
ــطينية  اقتصاديا  ــاة الفلس ــى احلي مناح
ــياً ، فهى وصمة عار  واجتماعيا ودبلوماس
ــطينية  اقتصاديا  ــاة الفلس ــى احلي مناح
ــياً ، فهى وصمة عار  واجتماعيا ودبلوماس
ــطينية  اقتصاديا  ــاة الفلس ــى احلي مناح

للتاريخ النضالى الفلسطينى .
ويضيف إبراهيم : القيادات الفلسطينية 
ــدة  والوح ــة  املصاحل ــف  مل ــت  وضع
ــيان  النس ــب  غياه ــي  ف ــطينية  الفلس
ــددىء بها  ــكنة ته وجعلتها ترنيمة مس
ــا ثار  ــطينى كلم ــارع الفلس غضب الش
ــوات جدية في  ــدم اى خط ــا التق ، ولكنه
سبيل حتقيقها ، ويشير ابراهيم أن هنالك 
تنازالت كبيرة على كال الطرفني أن يقدمها 
ــكيل  ــير مركبة الوحدة وأن تش حتى تس
احلكومة املوحدة سيستغرق وقتا ويحتاج 
ــتاذ مصطفى أن  لتوافق ، كذلك يرى األس
ــية  ــعب بدأ يلفظ القيادات السياس الش
التى أخذته الى حالة فلسطينية بغيضة 
مكروهة وأن هنالك ترجيحا كبير أن يرفض 
ــكل تلك القيادات احلكومة هذا وإن  أن تش

حدثت املصاحلة .


ــل لتحقيق  ــني بني آم ــت آراء املواطن تباين
ــن  ــا , ولك ــل منه ــد لألم ــة وفاق املصاحل
ــرورة إنهاء هذا  ــدوا على ض ــم  أك جميعه
ــام املدمر والذي يعود بالضرر على  االنقس

الشعب الفلسطيني وقضيته.
املواطن باسم إشتية قال :" ال سبيل سوى 
ــعباً مناضالً  ــق أن ش ــة أث ــق املصاحل حتقي
املواطن باسم إشتية قال :" ال سبيل سوى 
ــعباً مناضالً  ــق أن ش ــة أث ــق املصاحل حتقي
املواطن باسم إشتية قال :" ال سبيل سوى 

ــعبنا لن يقبل على نفسه ان يستمر  كش
باالنقسام والضياع وهو قادر على التغيير. 

"
ــذى غلب على حديثه  ــا املواطن خالد ال أم
ــنني  ــبع س ــال :" مرت س ــأس ق ــرات الي نب
واإلنقسام  هو ذاته لم يتغير شيئ وأظنها 
ستمر سبع سنني أخرى ولن يحدث شيئ  
ــغلوا  ، حماس وفتح تقلدوا املناصب وانش
ــونا ولن يتنازل أى فصيل  ــهم ونس بأنفس
منهم لآلخر كي يحققوا الوحدة الوطنية 
، أمتنى أن حتدث املصاحلة ولكنى أراهاً حلماً 
منهم لآلخر كي يحققوا الوحدة الوطنية 
، أمتنى أن حتدث املصاحلة ولكنى أراهاً حلماً 
منهم لآلخر كي يحققوا الوحدة الوطنية 

بعيد املنال ".
ــادي البابا   ــير ش ــن جانبه دعا والد األس م
ــى الوحدة لكي  ــاس إل ــي فتح وحم حركت
يستطيعوا مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 
ــاماً, وبدنا إياكم يدا  قائال:" كفاكم انقس
يستطيعوا مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 
ــاماً, وبدنا إياكم يدا  قائال:" كفاكم انقس
يستطيعوا مواجهة االحتالل اإلسرائيلي 

واحدة وموحدين".
يذكر أن رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل 
ــام ٢٠١٤ " عام  ــة كان قد أطلق على ع هني
ــدة لتحقيق  ــدأ فعاليات ع ــة " وب املصاحل

ذلك.
ــم  ــا تدع ــرح بأنه ــل تص ــني فصائ إذن ماب
ــعى نحو الوحدة ومواطنني   املصاحلة وتس
ــف املصاحلة  ــح يبقى مل ــرون األمل يترن ي
الفلسطينية عالقا الجديد فيه ، في حني 
ــامات  ، يقتصر  دور القادة على توزيع ابتس

وقبالت إعالمية!!.
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بقلم: ربا القوقا

الثالثاء 2014/4/8م

مواقع التواصل اإلجتماعي .. هل تصنع ناشطًا إعالميًا؟

إن  ــان  علي ــر  صاب ــط  الناش ــول  يق  
الشخص الذي يتخذ مواقع التواصل 
من أجل إيصال رسالة ونصرة قضية 
ــا والدفاع عنها هو من  والتعريف به
يُعتبر ناشطاً, وأضاف نُشطاء آخرون 
ــا والدفاع عنها هو من  والتعريف به
يُعتبر ناشطاً, وأضاف نُشطاء آخرون 
ــا والدفاع عنها هو من  والتعريف به

أنه هو كل من ميتلك شبكة عالقات 
وقدرة على التواصل مع اجلمهور ونقل 

األحداث ومتابعتها باستمرار.
ــخص تصاميم  ــدى الش ــد يكون ل ق
ــن إذا ألقيت  ــه, لك ــة لصفحات جذاب
ــا ال متثل  ــى محتواها جتده ــرة عل نظ
شيئاً, يشير خالد صافي الناشط في 
ــا ال متثل  ــى محتواها جتده ــرة عل نظ
شيئاً, يشير خالد صافي الناشط في 
ــا ال متثل  ــى محتواها جتده ــرة عل نظ

ــر على  اإلعالم اجلديد, إلى أن ما يُنش
ــث وأفكار  ــل هو حدي ــع التواص مواق
ــف وصور ومقاطع  ــت وطرائ ورؤى ونك
ــات ووجهات  وتعليق ــي  وتهان مرئية 
ــأنها أن  جتمعة من ش ــر، كلها مُ نظ
تزيد وعياً وتنقل ثقافة، لكنها ال متنح 

ألقاباً، وال تبني أساساً ثقافياً واعياً.

 
نُشطاء شبكات التواصل االجتماعي 
ــة تعاملهم مع  ــون في طريق يختلف
اإلمكانيات املتاحة, الكاتب و الناشط 
ــف واقع بعض  ــو رتيمة يص أحمد أب
اإلعالميني على تلك املواقع قائالً " إن 
ــف واقع بعض  ــو رتيمة يص أحمد أب
اإلعالميني على تلك املواقع قائالً " إن 
ــف واقع بعض  ــو رتيمة يص أحمد أب

هناك من يستثمر هذه اإلمكانيات في 
خدمة األهداف الوطنية وتعزيز القيم 
ــوى  اإليجابية, وهناك من ال يهمه  س
ــن يُنفس عن  ــبق الصحفي, وم الس
ــي وكراهيته,  وآخرون ال  تعصبه احلزب
يعدو سلوكهم عن سلوك املراهقني, 
تفاعل  ــي مُ ــد أن اإلعالم ــن هنا جن وم

بدون وجهة نظر ورؤية واضحة .
وفي نفس السياق يرى الناشط عليان 
ــع  ــى املواق ــني عل ــود اإلعالمي أن جه

ــتتة  وغير موجهة , موضحاً أنه  مش
ــاء لتلك اجلهود  ــد نقطة التق ال يوج
ــع ذلك إلى   ــرة القضايا, وأرج في نص
ــي  بأهمية  ــة الوع ــباب منها قل أس
دورهم, وعدم املنهجية العلمية  في 
ــذه املواقع, إضافةً إلى  التعامل مع ه
دورهم, وعدم املنهجية العلمية  في 
ــذه املواقع, إضافةً إلى  التعامل مع ه
دورهم, وعدم املنهجية العلمية  في 

عدم وجود قناة واحدة جتمعهم حتت 
رؤية واحدة.

 
يقول صافي "إن مواقع التواصل ليست 
ــر اإلعالمي  باألمر املعقد, وحتى ينش
أفضل الرسائل عليه أن يحرص على 
ــار زاوية  ــا أن يخت ــور, منه ــذ  أم تنفي
جذابة ويدعمها بالهاشتاق وال يكثر 
ــف احملتوى  ــر ألنه يُضع ــه في اخلب من
ــليمة,  ــه بطريقة س ــب قراءت ويصع
ــط وفيديو وصور  ــع ما بني رواب والتنوي
ــورات مكتوبة واستطالع رأي,  ومنش
إضافةً إلى تقدمي التساؤالت ومتابعة 
ــورات مكتوبة واستطالع رأي,  ومنش
إضافةً إلى تقدمي التساؤالت ومتابعة 
ــورات مكتوبة واستطالع رأي,  ومنش

ــى أن تويتر هو  الردود عليها , وال ينس
مصدر لزيادة عدد قراء مدونته.

ــى احلذر من  ــا صافي اإلعالميني إل دع
ــرعة  ــاء اإلمالئية  نتيجة الس األخط
ــر,  ــدم مراجعة احملتوى قبل النش وع

ألنه يُحول مجرى التعليقات إلى لفت 
انتباه احملرر ألخطائه دون اخلبر, ويتابع, 
ــد زمني بني كل  ــه أن يُحدد موع علي
منشور واآلخر, إضافةً إلى نشر أخبار 
ــد زمني بني كل  ــه أن يُحدد موع علي
منشور واآلخر, إضافةً إلى نشر أخبار 
ــد زمني بني كل  ــه أن يُحدد موع علي

قترنه بشاهد عيان أو صورة  عاجله مُ
للحدث, وال ينسى متابعة املشاهير 
ــل معهم  فمنها  ويبدي رأيه ويتفاع

سيجلب مادة دسمة للنشر.

 
وحتى يُقدم الناشط اإلعالمي محتوى  
ــتهدفني, يقول  يمة للمس مؤثراً وذا قِ
وحتى يُقدم الناشط اإلعالمي محتوى  
ــتهدفني, يقول  يمة للمس مؤثراً وذا قِ
وحتى يُقدم الناشط اإلعالمي محتوى  

عليان "على اإلعالمي أن يتمتع بثقافة 
ومعرفة واسعة وخاصة في القضايا 
وء عليها", إضافةً  ــلط الضَ التي يُس
ومعرفة واسعة وخاصة في القضايا 
وء عليها", إضافةً  ــلط الضَ التي يُس
ومعرفة واسعة وخاصة في القضايا 

ــة  واألمانة  ــي باملصداقي ــى التحل إل
ــه  ــى ال يعرض نفس ــر, حت في النش
للمساءلة ويُسهم في نشر شائعات 

تضر باملصلحة العامة.
ــة  على اإلعالمي أن  ويُضيف أبو رتيم
هم من ثغور  ر أنه على ثغر مُ يستشعِ
ــئولية, وقبل أن ينشر أي كلمة  املس
ــؤاالً: ماذا  ــأل نفسه س ينبغي أن يس
ــئولية, وقبل أن ينشر أي كلمة  املس
ــؤاالً: ماذا  ــأل نفسه س ينبغي أن يس
ــئولية, وقبل أن ينشر أي كلمة  املس

أردت من هذه الكلمة؟.

عليان: اإلعالميون بحاجة إلى ثقافة ومعرفة واسعة
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صحفيون: نفتقر إلى معايير السالمة أثناء تغطية الحروب


ــي مدير  ــي واملدرب املهن ــال الصحف ق
ــاج اإلعالمي  ــس " لإلنت ــركة " لين ش
ــة الصحفي  ــناعة : " بداي ــمس ش ش
ــدورات مهنية قبل  ــة ضرورية ل بحاج
الذهاب لتغطية أي عمل ميداني حتى 
ــار فإن لم  ــتطيع أن يواجه األخط يس
يكن مستعداً سيجازف بحياته وهذا 
ــار فإن لم  ــتطيع أن يواجه األخط يس
يكن مستعداً سيجازف بحياته وهذا 
ــار فإن لم  ــتطيع أن يواجه األخط يس

ــا للصحفييني اجلدد أننا  ما نردده دائم
نريد  منكم أن تغطوا  اخلبر وأال تكونوا 

أنتم اخلبر ".
ــة وضرورة  ــناعة على أهمي و يؤكد ش
ــالمة املهنية  ــب في مجال الس التدري
ــات ليحمي  ــروب والنزاع ــة احل لتغطي
ــذه  ــل ه ــي مث ــه ف ــي نفس الصحف
ــب التدريب توفير مراكز  احلاالت ويتطل
ــف  ــي هذا اال ولألس ــة ف متخصص
ــذا اجلانب  ــة في ه ــز املتخصص املراك
املهم واحليوي قليلة جداً في فلسطني 
ــذا اجلانب  ــة في ه ــز املتخصص املراك
املهم واحليوي قليلة جداً في فلسطني 
ــذا اجلانب  ــة في ه ــز املتخصص املراك

ــزة إلى جانب  ــاً في قطاع غ وخصوص
املهم واحليوي قليلة جداً في فلسطني 
ــزة إلى جانب  ــاً في قطاع غ وخصوص
املهم واحليوي قليلة جداً في فلسطني 

ــب  ــا يتطل ــة م ــا الضعيف إمكانياته
ــبيل توفير  ــي س ــد ف ــر كل جه تظاف
التدريب في السالمة املهنية في حدها 
املقبول حماية للصحفيني في امليدان 
في ظل تصاعد األحداث واحتمال قيام 

االحتالل بعدوان على قطاع غزة.
ــي اجلريح خضر  ــا الصحف ــف لن ويص

الزهار مصور قناة القدس الذي أصيب 
ــي األخير على  ــدوان الصهيون في الع
ــة أن الظروف  ــد اإلصاب ــزة حالته بع غ
ــة  ــتطيع ممارس صعبة جداً وأنه اليس
ــة أن الظروف  ــد اإلصاب ــزة حالته بع غ
ــة  ــتطيع ممارس صعبة جداً وأنه اليس
ــة أن الظروف  ــد اإلصاب ــزة حالته بع غ

ــرض للخطر  ــاً وأنه تع ــة ميداني املهن
ــة  ــتطيع ممارس صعبة جداً وأنه اليس
ــرض للخطر  ــاً وأنه تع ــة ميداني املهن
ــة  ــتطيع ممارس صعبة جداً وأنه اليس

ــة للتعامل مع  ــدم معرفته الكافي لع
األحداث اخلطرة .

ــر إلى أهم  ــول الزهار: " نحن نفتق ويق
ــر واملفاهيم التي قد حتول بيننا  املعايي
ــدان حياتنا فهي ال  وبني اإلصابة أو فق
ــل فقط بل  ــر على ظروف العم تقتص
ــه  يجب على الصحفي أن يوفر لنفس
ــات الالزمة من أجل  أال يعرض  الضمان
ــى  ــي حت ــر ولكنن ــى ااط ــه إل نفس
ــق  أي دورة تتحدث عن  ــة لم تل اللحظ
السالمة املهنية وهذا يرجع بدوره أوالً 
ــق  أي دورة تتحدث عن  ــة لم تل اللحظ
السالمة املهنية وهذا يرجع بدوره أوالً 
ــق  أي دورة تتحدث عن  ــة لم تل اللحظ

ــا وإلى  ــي أعمل به ــة الت إلى املؤسس
األطر املهنية التي تعتبر نفسها ممثلة 

عن الصحفي الفلسطيني.


الكثير من الصحفيني القدامى والكبار 
ــن دورات  ــوا العديد م ــن تلق ــى الس ف
ــتطاعت  ــة التى اس ــالمة املهني الس
ــيء البسيط ان حتميهم من  ولو بالش
اإلصابة أو اإلعاقة ولكن هؤالء اليوم ال 
تراهم فى امليدان فلو ألقيت نظرة جتد 

ــباب الصحفي  هناك الكثير من الش
املندفع والذي ال يفقه ما هي السالمة 
ــع  ــل م ــم التعام ــف يت ــة وكي املهني

األحداث .
ولذلك يطالب الزهار املراكز اإلعالمية 

ــئون  بش ــة  املهتم ــات  واملؤسس
ــة  متواصل دورات  ــد  عق ــني  الصحفي
ــة للصحفيني اجلدد  ــالمة املهني للس
في غزة سواء أكان في إطارهم املهني 
ــون عرضة  ــى ال يك ــي حت أم اإلجتماع
ــه  أصابت ــي  الت ــة  اإلعاق أو  ــة  لإلصاب
ــل هذه الدورات  ــول :" لو تلقيت مث ويق
ــدث ونحن نعيش  ــا حدث معي ما ح مل

ــاخنة  ــراع وأحداث س في منطقة ص
ومتواصلة وبحاجة إلى سالمة مهنية 
في ظل استهداف الصحفيني املباشر 

من قبل االحتالل االسرائيلي " .
ــياق متصل أكد محمد قديح   وفى س
أحد املصورين اجلدد يعمل بالقطعة و 
تعرض إلصابة متوسطة أثناء تغطيته 
ــيرات التى خرجت شرق خزاعة  للمس
ــهرين  ــوط التماس  قبل ش على خط
ــن اجلدد ال ميتلكون  أن معظم املصوري
أو  ــدرع  كال ــة  األمني ــالمة  الس أداوت 
ــعافات  ــنطة إس ــى ش ــوذة أو حت اخل
ــن عنجهية االحتالل  أولية حتميهم م
ــة وقال قديح: " لوكنت أرتدى  املتواصل
ــو كنت على  ــاً حامياً ملا أصبت ول درع
ــة وقال قديح: " لوكنت أرتدى  املتواصل
ــو كنت على  ــاً حامياً ملا أصبت ول درع
ــة وقال قديح: " لوكنت أرتدى  املتواصل

علم مباهية ومفاهيم السالمة املهنية 
ــع األحداث  ــت طريقة تعاملى م لكان

مختلفة ولكن من يتحمل املسئولية 
ــم بالصحفيني  ــات التى تهت املؤسس
ــة ولو  ــا بإزدواجي ــل معن ــا تتعام ألنه
وجدت دورات تهتم بسالمة الصحفي 

لكان األمر مختلفاً.
وجدت دورات تهتم بسالمة الصحفي 

لكان األمر مختلفاً.
وجدت دورات تهتم بسالمة الصحفي 


وتبدو احلاجة ماسة للتدريب املهني 

وامليداني للصحفيني اجلدد خصوصاً 
في مجال السالمة املهنية التي عادة 
ــات الالزمة  ــى  اإلمكاني ــا تفتقر إل م
للحماية ولتالشي املصاعب وااطر 
ــد نغطية أحداث مثل  في امليدان عن
املواجهات والصدامات املسلحة مع 
ــذا ما أكده  ــرائيلي وه االحتالل اإلس
ــز الدوحة  ــون مدير مرك ــادل الزعن ع
ــول :"املركز يهدف  ــة اإلعالم ويق حلري
ــن اإلمكانيات  ــر ما ميكن م إلى توفي
املتعلقة بالسالمة املهنية وكيفية 
تغطية احلروب خصوصاً للمصورين 
ــبل التي متكنهم  للتعرف على الس
من تعامل أفضل مع امليدان بطريقة 
ــزة تربة خصبة  ــة خاصة أن غ مهني
ــرائيلية  واالعتداءات اإلس ــداث  لألح
املتصاعدة وأن من ضمن خطة املركز 
توفير مجموعة من الورش التدريبية 
الزعنون  ــد  ويؤك للصحفيني اجلدد". 
ــر من التحديات  على أن هناك الكثي
ــه املركز في  ــي تواج ــات الت والعقوب
تقدمي الدعم للصحفيني اجلدد فيما 
يتعلق بالسالمة املهنية إذا ما قورن 
الوضع باإلمكانيات املالية املتواضعة 
ــات الصحفيني  ــة امللحة ملئ وباحلاج
ــدورات التي  ــذه ال ــل ه ــزة ملث ــي غ ف
ــات خصوصا  ــم قلة االمكاني حترمه
ــترات الواقية من  ــدات مثل الس املع
ــف ال  تغطية االحداث اخلطرة ولآلس
ــا إال بأعداد  ــتطيع املركز توفيره يس
قليلة . ولذلك يطالب الزعنون املراكز 
ــة ذات  العالقة  ــة واحلقوقي اإلعالمي
ــود من أجل توفير فرص  تكثيف اجله
ــدد للحافظ  ــب للصحفيني اجل تدري
ــة خصوصا  ــالمتهم املهني على س
املصورين  لذا ينبغي مواصلة احملاولة 
حلشد الدعم املالي للتدريب والتطوير 

املهني .






 . . 
 . . 



في دراستنا اإلعالمية على مدار 
أربعة أعوامٍ نُشارف على قضائِها 
في دراستنا اإلعالمية على مدار 
أربعة أعوامٍ نُشارف على قضائِها 
في دراستنا اإلعالمية على مدار 

ــة ، تعلمنا  ــول اجلامع ــي فص ف
أربعة أعوامٍ نُشارف على قضائِها 
ــة ، تعلمنا  ــول اجلامع ــي فص ف
أربعة أعوامٍ نُشارف على قضائِها 

ــالة ومدى  ــة املتلقي للرس أهمي
تأثره بها بغض النظر عما يُعرضُ 
ــا  ــراً , وتعلمن ــراً أم ش إن كان خي
ــالة اإلعالمية  كيف نصنع الرس
لنا وفق معايير  ونصيغها وتشكَّ
ــالة اإلعالمية  كيف نصنع الرس
لنا وفق معايير  ونصيغها وتشكَّ
ــالة اإلعالمية  كيف نصنع الرس

! إذا خرجت  نظيفة، لكن حقيقةً
لنا وفق معايير  ونصيغها وتشكَّ
! إذا خرجت  نظيفة، لكن حقيقةً
لنا وفق معايير  ونصيغها وتشكَّ

ــم  ــى عال ــواء إل ــذه األج ــن ه م
الفضائيات وشاهدت فيضاً من 
ــم  ــى عال ــواء إل ــذه األج ــن ه م
الفضائيات وشاهدت فيضاً من 
ــم  ــى عال ــواء إل ــذه األج ــن ه م

القنوات املتتابعة  تشعر وكأنك 
ــازع مع  ــم تتن ــالء عظي ــام ب أم
ــك لتتجرعه، أتذكر زمانه  نفس
التاريخي وأترحم على ممارساته 
اليوم؛ ألن مذاق فرحتنا بالقنوات 

اجلديدة تَلوثت مبواد سامة.

إال  ــي  ه ــا  وم ــوات  قن ــمى  تُس
ــوِّق للرذيلة،  ــة تس ــرفٌ مظلم غ
إال  ــي  ه ــا  وم ــوات  قن ــمى  تُس
ــوِّق للرذيلة،  ــة تس ــرفٌ مظلم غ
إال  ــي  ه ــا  وم ــوات  قن ــمى  تُس

ــات،  واخلصوم ــة،  والكراهي
والتنازل، والبيع، حقيقةً أتساءل 
ــالة  والرس ــة  املهن ــرف  ش ــن  أي
الواضحة إلعالمِّي تلك القنوات، 
ألم يتخرجوا من كليات إعالمية 
أمامهم؟  ومنهج واضح رسموه 
ــث عن  ــا تبح ــح أنه ــن الواض م
ــوب املغفلني بهذه  أموالٍ من جي

الطريقة.

ــوت ذاك  ــى الرمي ــة زر عل بِكبس
ــذي بني يديك  ــاز الصغير ال اجله
جتد أساس الفتنة في اتمعات, 
ــنت  والف ــن  الضغائ ــارة  إث ــد  جت
ــفور  والس ــرج  والتب ــاد,  واألحق
واألغاني واملوسيقى، جتد قنوات 
ــر احلق وأهله،  مخصصة لتحقي
ــب  والتغري ــر  للمنك ــروج  والت
ــاءلون  والضالل، ويأتي أُناسٌ يتس
ــب  والتغري ــر  للمنك ــروج  والت
ــاءلون  والضالل، ويأتي أُناسٌ يتس
ــب  والتغري ــر  للمنك ــروج  والت

ــزم أن  ــر بعد! أُج ــم ننتص ملاذا ل
ــاءلون  والضالل، ويأتي أُناسٌ يتس
ــزم أن  ــر بعد! أُج ــم ننتص ملاذا ل
ــاءلون  والضالل، ويأتي أُناسٌ يتس

ــالمِ بعد اهللا، وما  النصر بيد اإلع
ــاح اإلعالم  ــك جن ــى ذل ــل عل يدل
ــالمِ بعد اهللا، وما  النصر بيد اإلع
ــاح اإلعالم  ــك جن ــى ذل ــل عل يدل
ــالمِ بعد اهللا، وما  النصر بيد اإلع

املصري في نشر األوهام واألخبار 
اعة، وجعل الكرة  ــة واخلدَّ الكاذب
املصري في نشر األوهام واألخبار 
اعة، وجعل الكرة  ــة واخلدَّ الكاذب
املصري في نشر األوهام واألخبار 

ة وأوصلهم  ــدَ سَ ــب الفَ في ملع
دة احلكم وترك خلفه أمة  إلى سُ

حتلم بالنصر.

ــلم  حتى قنوات األطفال لم تس
ــموم في  من التضليل وبث الس
ــة وكأنها تقول  ــومها اخلارق رس
ــة حلقاتها إن  ــل في نهاي للطف
الغلبة للمستبد واملسيطر على 
ــا ، هذا غير  هذه األرض ومن فيه
والعالقات  ــدية  اجلس اإليحاءات 
احملرمة التى حتير الطفل وتدفعه  
ليتساءل  أهذا خطأ أم أنه رسوم، 

فال عتب عليها.

ــي  ف ــت  تغلغل ــوات  القن ــذه  ه
ــظ  احملاف ــيط  البس ــا  مجتمعن
ــتقرة  إلى  ــه املس ــت أيَّام فأبدل
ــا املعقدة  ــاة مليئة بالقضاي حي
ــع لعملية اجتثاث  وكأننا نخض
ــي  ــاء الروح ــال والنق ــة الب لراح

واملصداقية.

 ومن أجل ذلك أهمس في نفسي 
ــم،  مهنتك ــوا  ب حِ

أَ أن  ــي  وزمالئ
 ومن أجل ذلك أهمس في نفسي 
ــم،  مهنتك ــوا  ب حِ

أَ أن  ــي  وزمالئ
 ومن أجل ذلك أهمس في نفسي 

ــاً، وألن  ــق دوم ــى احل ــوا عل وكون
ــم،  مهنتك ــوا  ب حِ

أَ أن  ــي  وزمالئ
ــاً، وألن  ــق دوم ــى احل ــوا عل وكون
ــم،  مهنتك ــوا  ب حِ

أَ أن  ــي  وزمالئ

ــن اجلميع ال  ــر م ــطني أكب فلس
وأصواتكم  ــم  بأقالمك ــوا  تبخل

فنحن أصحاب املرحلة القادمة.

ÒÜçbœ@ �paÏ‰”

شناعة يؤكد 
أهمية التدريب 

قبل الذهاب 
للعمل الميداني
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أ.د. أبو دف: ينبغي على األئمة معاملة األطفال بسعة صدر

 .. .. 
ــور،  ــازم عصف ــوق ح ــل املتف الطف
والذي يدرس في الصف الثاني يبدي 
ــماعه لألذان  حماسا كبيرا عند س
للصالة باملسجد القريب من منزله، 
ــوقا للصالة"  ــا يزيدني ش ويقول "م
ــات  ــه جلس ــد في ــجد يعق أن املس
ــد كل صالة،  ــرآن بع ــظ الق لتحفي
ويقيم "احتفاال كبيرا لتكرمينا إذا ما 
حفظنا جزءًا كامالً ويغمرنا بالهدايا 
ويقيم "احتفاال كبيرا لتكرمينا إذا ما 
حفظنا جزءًا كامالً ويغمرنا بالهدايا 
ويقيم "احتفاال كبيرا لتكرمينا إذا ما 

الرائعة".
ــو  ــيش وه ــب حش ــو مصع ــا أب أم
ــول "كثيرا ما  ــاء يق ــبعة أبن أب لس
ــران  اجلي وأوالد  ــي  أبنائ ــب  أصطح
ــم عليها"،  ــالة باجلامع وأحثه للص
ــي التعامل  ــه ف ــه جتربت ــد علمت وق
ــي  ــدرج ف ــرار والت ــم أن "التك معه
ــاليب مثالية لترغيب  ــظ " أس الوع

األطفال بالصالة في املسجد.
ــب من عدم  ــتكي أم الطي فيما تش
ــا املتكررة  ــراث أبنائها لدعواته اكت
ــجد "القريب"  لهم للصالة في املس
ــكنهم، تقول "أمتنى أن  من مكان س
ــالة في اجلامع  ــم يلتزمون بالص أراه

كبيران"،وتضيف  ــا  وقدره ــا  فأجره
ــى  ــني عل ــد أن القائم ــي اعتق "لكن
ا باألطفال،  مسجدنا ال يبدون اهتمامً
ــطة  فهم ال يقيمون فعاليات وأنش

جتذبهم إليه".
ــور محمد بخيت عميد كلية  الدكت
ــالمية  ــن باجلامعة اإلس أصول الدي
ــال األطفال على  ــر أن إقب بغزة اعتب
ــأس به"،  ــجد "ال ب ــالة في املس الص
لكنه ليس العدد املطلوب "فاألصل 
ــوت اهللا  ــال لبي ــه كل األطف أن يوج
ــالق  ــاآلداب واألخ ــزام ب ــم االلت لتعل
ا أن الدور األكبر في  ــنة". مؤكدً احلس
دفع األطفال ألداء الفروض والعبادات 
ــق  ــى عات ــع عل ــوت اهللا "يق ــي بي ف
دفع األطفال ألداء الفروض والعبادات 
ــق  ــى عات ــع عل ــوت اهللا "يق ــي بي ف
دفع األطفال ألداء الفروض والعبادات 

األسرة"، باملقارنة مع املسجد الذي 
ــرًا أن الدور  ــرًا. معتب ــل تأثي يبقى أق
ــدأ بعد مجيء  ــي للجامع "يب الفعل
ــجد حينها  ــى املس ــل"، فعل الطف
ــتيعابه  ــة "االحتفاظ به، واس مهم
واحتوائه بالرحمة والعطف، وتكثير 
ــابقات، والرحالت"  ــات كاملس املرغب
ــجع الطفل على التسابق  التي تش

مع أقرانه ألداء الصلوات فيه.

 
ــتاذ أصول  وأكد أ.د محمود أبو دف أس
ــالمية "والذي  التربية باجلامعة اإلس
تناول أسلوب التربية باحلب في إحدى 
دراساته " على أهمية القدوة احلسنة 
ــال باملداومة على  ــب األطف في حتبي
ــي تتمثل  ــجد والت ــالة في املس الص
ــن، ألن الصغار دائما  ــلوك األبوي "بس
ما يحاكون تصرفاتهما"، ودعا األهل 
ــرح املنافع الدنيوية واألخروية  إلى ش
املترتبة على صالة الطفل باملسجد 
ــع  ــب م ــيطة تتناس ــارات بس "بعب
ــتوى تفكيره" مع مراعاة التدرج  مس

في ذلك.
وأشار إلى أهمية تقدمي احلوافز املادية 
ــا"، الن تكرارها  ــل "مع تنويعه للطف
ــا يضعف  ــل الطفل مم ــؤدي إلى مل ي
تأثيرها، وبني أن الهدايا التي يقدمها 
ــم على االلتزام  األهل ألبنائهم حلثه
ــد جتدي في  ــجد ق بالصالة في املس
ــم، إما إذا  ــى من حياته املراحل األول
ــد تصبح فيما  ــرت عليها فق اقتص
ــذا يجب  ــة، ل ــة الفعالي ــد عدمي بع
عليهم املزاوجة بني املكافأة الدنيوية 
ــروي كالفوز برضا  ــزاء األخ و"بيان اجل
ــول اجلنة" وأضاف انه "كلما  اهللا ودخ
ــروي كالفوز برضا  ــزاء األخ و"بيان اجل
ــول اجلنة" وأضاف انه "كلما  اهللا ودخ
ــروي كالفوز برضا  ــزاء األخ و"بيان اجل

ملس األهل نضجا عقليا لدى الصغير 
ــة  ــوا درج ــم أن يرفع ــا عليه وفهمً
ــع األخروية فهي  ــز على املناف التركي

أرسخ وأقوى".


ــم  وأكد أ.د أبو دف على ضرورة أن يتس
ــدر  الص ــعة  ــون بس واملصل ــة  األئم

والصبر خالل تعاملهم مع األطفال، 
ــم  وجوده "أن  ــة  حلقيق ــم  وإدراكه
ــببوه من  ــجد مع بعض ما يس باملس
ا"، محذرا  إزعاج أفضل من أال يأتوا أبدً
ــة التربوية  ــاب الرؤية والثقاف من غي
ــة والقائمني على  ــض األئم ــد بع عن
املساجد، فيتعاملون معهم بقسوة 

"مما ينفرهم من الصالة باجلامع". 
ورأى أ.د جابر السميري األستاذ بكلية 
ــالمية  ــن باجلامعة اإلس ــول الدي أص
ــالق  ــة بأخ ــق  األئم ــرورة أن يتخل ض
ــع األطفال،  ــول في التعامل م الرس
ــالم  ــه الصالة والس ــث كان علي حي
ا "حتى  ــم، وكان رحيمً يتلطف معه
ــمع بكاء طفل أثناء  بالرضع" فإذا س
ــي تنتهي أمه  ف فيها ك ــه خفَّ صالت
ــمع بكاء طفل أثناء  بالرضع" فإذا س
ــي تنتهي أمه  ف فيها ك ــه خفَّ صالت
ــمع بكاء طفل أثناء  بالرضع" فإذا س

ــه، "يضاف  ــالة وتلبي حاجت من الص
ــردود الكافية  ــم بال ــك إملامه إلى ذل
ــجد  ــني في املس ــع املصل ــي تقن الت
ــدر رحب"، داعيا  بتقبل األطفال بص
ــاء الذين يصطحبون  في املقابل اآلب
أبناءهم للصالة في بيوت اهللا حملاولة 
ــاء الذين يصطحبون  في املقابل اآلب
أبناءهم للصالة في بيوت اهللا حملاولة 
ــاء الذين يصطحبون  في املقابل اآلب

ضبط سلوكهم باللني واحلسنى.

ــز  ــن تعزي ــميري "ميك أ.د الس ــال  وق
ــجد من  رغبة الطفل بالقدوم للمس
ــاءل "ما  خالل تقدمي الهدايا له"،وتس
ــدوق للحلوى  ــود صن ــر من وج الضي
ــجد يكافأ بها الطفل عند  في املس
ا على  مجيئه ألداء الفريضة "، مؤكدً
ــاء ألبنائهم  ــاب اآلب ــرورة اصطح ض
ــاجد ليكونوا  ــى املس ــن" إل زي "املميٍ

خلفا لهم في تعميرها.

غزة - آية الكباريتي:
الرياء مصطلح اسالمي يطلق على من يفعل 
الشيء حتى يقال له هذا الرجل صالح، وهو 
ــان  ــة واملراد أن يتعبد االنس ــتق من الرؤي مش
لربه ولكنه يحتسب العبادة من أجل أن يراه 

ا خفيًا. الناس وهذا يعتبر شركً
أفاد الداعية خالد نصار إمام مسجد الكوثر 
ــلمني  ــر في مجتمعات املس ــاء انتش أن الري
ــث إن الرجل  ــة ومجتمع غزة خاصة حي عام
يصلي ليقال عنه يصلي في املسجد أو فالن 
يجاهد ليقال عنه مجاهد. وال يعلم من يقع 
ــول  ــاره وأضراره لقول الرس ــه ماهي أخط في
صلى اهللا عليه وسلم إن (أول من تسعر بهم 
ــول  ــاره وأضراره لقول الرس ــه ماهي أخط في
صلى اهللا عليه وسلم إن (أول من تسعر بهم 
ــول  ــاره وأضراره لقول الرس ــه ماهي أخط في

النار عالم ومجاهد ومنفق ) وهؤالء الثالثة ال 
يعبدون اهللا لنية العبادة والثواب ولكن ملراءاة 

الناس .


يقول نصار إن للرياءً درجات أشدها وأغلظها 
ــواب أصالً،  ــادة الث ــراده بالعب ــو أال يكون م ه
يقول نصار إن للرياءً درجات أشدها وأغلظها 
ــواب أصالً،  ــادة الث ــراده بالعب ــو أال يكون م ه
يقول نصار إن للرياءً درجات أشدها وأغلظها 

ــني الناس ولو انفرد لم يصل،  كالذي يصلي ب
ــواب مع الرياء  ــة ثانية هي أن يقصد الث ودرج
ــاً لم  ــو كان خالي ــف بحيث ل ــد ضعي مقص
ــواب مع الرياء  ــة ثانية هي أن يقصد الث ودرج
ــاً لم  ــو كان خالي ــف بحيث ل ــد ضعي مقص
ــواب مع الرياء  ــة ثانية هي أن يقصد الث ودرج

ــد الرياء والثواب  ــه. وأيضاً أن يكون قص يفعل
ــاً لم  ــو كان خالي ــف بحيث ل ــد ضعي مقص
ــد الرياء والثواب  ــه. وأيضاً أن يكون قص يفعل
ــاً لم  ــو كان خالي ــف بحيث ل ــد ضعي مقص

متساويني.
وبني نصار أن للرياء آثارًا على سلوك االنسان 
ــاه أو آخرته، حيث إن  ــلم إن كان في دني املس
احلرمان من الهداية والتوفيق من آثاره ألن اهللا 
ــاه أو آخرته، حيث إن  ــلم إن كان في دني املس
احلرمان من الهداية والتوفيق من آثاره ألن اهللا 
ــاه أو آخرته، حيث إن  ــلم إن كان في دني املس

ــك الهداية والتوفيق وهو  تعالى هو الذي ميل
الذي يهبهما من يشاء ومينعهما عمن يشاء 
ــك فيه أن العذاب الشديد ينتظره  ، ومما ال ش

ــول إن أول من  ــال الرس ــة كما ق ــوم القيام ي
ــعر بهم النار وذكر عالم ومجاهد ومنفق  تس

فعذاب اهللا ينتظره.
وأشار نصار إلى  أن طرق العالج من الرياء تأتي 
في خطوات عدة أهمها مجاهدة النفس في 
ــم تذكر عظمة اهللا  ــن الرياء ومن ث اخلالص م
في خطوات عدة أهمها مجاهدة النفس في 
ــم تذكر عظمة اهللا  ــن الرياء ومن ث اخلالص م
في خطوات عدة أهمها مجاهدة النفس في 

ــر أن الرياء  ــادة هللا وحده، وتذك ــالص العب وإخ
ــن الظن باهللا  ــراً حس ــط للعمل وأخي محب
ــر أن الرياء  ــادة هللا وحده، وتذك ــالص العب وإخ
ــن الظن باهللا  ــراً حس ــط للعمل وأخي محب
ــر أن الرياء  ــادة هللا وحده، وتذك ــالص العب وإخ

تعالى ودعاء اهللا وااللتجاء له.


ــالم   وأكد نصار أن حكم الرياء يعتبر في االس
ــرك األصغر وقد يصل للشرك األكبر  من الش
ــول صلى اهللا عليه  ــاً بدليل قول الرس أحيان
ــا أغنى  ــي (( أن ــث القدس ــي احلدي ــلم ف وس
ــركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك  الش
ــا أغنى  ــي (( أن ــث القدس ــي احلدي ــلم ف وس
ــركاء عن الشرك ، من عمل عمالً أشرك  الش
ــا أغنى  ــي (( أن ــث القدس ــي احلدي ــلم ف وس

ــركه  رواه مسلم ،  فيه معي غيري تركته وش
وفي رواية ابن ماجه :  (فأنا منه بريء وهو للذي 
ــرك ) فإما أن يكون الرياء في أصل العبادة  أش
ــث يريد بها  ــان العبادة بحي كأن يؤدي اإلنس
ــز وجل مع غيره  ــد بها اهللا ع ــر اهللا ، أو يري غي
ــث يريد بها  ــان العبادة بحي كأن يؤدي اإلنس
ــز وجل مع غيره  ــد بها اهللا ع ــر اهللا ، أو يري غي
ــث يريد بها  ــان العبادة بحي كأن يؤدي اإلنس

ــي أن العمل يبطل  ــك ف من الوقني ، فال ش
حينئذ ، وصاحبه آثم معرض للعقوبة.

ــول  صلى اهللا عليه  دواعي الرياء.. أخبر الرس
وسلم  أنه يخاف على أمته من الشرك اخلفي 
ــيح الدجال ،  أكثر مما يخاف عليهم من املس
فقال عليه الصالة والسالم : ( أال أخبركم مبا 
هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال 
ــرك اخلفي ، أن يقوم  ؟ قلنا : بلى ، فقال : الش
ــا يرى من نظر  ــل يصلي فيزين صالته مل الرج

رجل ).
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غزة - روان بسام املدهون

مشكلة الفقر ال تقل خطورة عن بقية املشاكل 
ــالمي, إذ إن الفقر  التي تهدد كيان اتمع اإلس
ــالم يهدم الدين  ــاء في تعاليم اإلس على ما ج
ويذهب بالعقل, ويحمل على اإلثم والفجور فال 
يبقى مع هذه التبعات مال للتقوى واخلير اللذين 

هما حجر األساس لبناء الصرح 
اإلسالمي الشامخ, وعلى هذا 
ــالم للفقر  ــدى اإلس ــد تص فق
ــا خاصا, وحرص  وأواله اهتمام
ــن األخطار التي  على عالجه م
ــلوكياً  ــب اتمع س ــد تصي ق
ــن األخطار التي  على عالجه م
ــلوكياً  ــب اتمع س ــد تصي ق
ــن األخطار التي  على عالجه م

ــاً, وليجنب  ــاً وعقائدي وأخالقي
ــلوكياً  ــب اتمع س ــد تصي ق
ــاً, وليجنب  ــاً وعقائدي وأخالقي
ــلوكياً  ــب اتمع س ــد تصي ق

ــون إذا  ــه, فإن البط الفرد ويالت
ــت,  أحل إذا  ــة  واحلاج ــت,  جاع
ــن طوره  ــان ع قد يخرج اإلنس
ــر,  الكاس كالوحش  ــح  ويصب
ــة من  ــه أي عقب ــف أمام ال تق

العقبات. 
األستاذ عبد الفتاح غامن رئيس جلنة اإلفتاء في 
ــولنا علّم األمة أن  جامعة األقصى قال "إن رس
األستاذ عبد الفتاح غامن رئيس جلنة اإلفتاء في 
ــولنا علّم األمة أن  جامعة األقصى قال "إن رس
األستاذ عبد الفتاح غامن رئيس جلنة اإلفتاء في 

عالج الفقر بالعمل, فعلى الوالي واملسئول أن 
ــل للفقراء ليصبحوا منتجني ال  يوفر فرص عم
ــتهلكني فقط, عندها تنتهي حالة الفقر  مس

من عندهم ويساعدون غيرهم على عالجه.
رعت بسد كل حاجات الفقراء  أما الزكاة فقد شُ

من عندهم ويساعدون غيرهم على عالجه.
رعت بسد كل حاجات الفقراء  أما الزكاة فقد شُ

من عندهم ويساعدون غيرهم على عالجه.

ــرِعت الصدقات, ورسولنا  وإن لم تكفٍ فقد شُ
رعت بسد كل حاجات الفقراء  أما الزكاة فقد شُ
ــرِعت الصدقات, ورسولنا  وإن لم تكفٍ فقد شُ
رعت بسد كل حاجات الفقراء  أما الزكاة فقد شُ

ــر نعطيه ما  ــع الفقي ــف نتعامل م علمنا كي
ــه بالصدقة فهي  ــه وال مننت علي ــى حاجت يكف
تطهر الفرد من داء البخل والشح وتطهير ملاله 
ــاء احلصول  ــي قد تصيبه أثن ــوائب الت من الش

ــن احلقد على  ــه, وتطهير لنفس الفقير م علي
الغني.

ــاس له دور  ــاون والتكافل بني الن ــا أن التع وكم
ــر في عالج الفقر, بأن يكفل الغني الفقير  كبي
ــامية  ــم القوي الضعيف فهي معالم س ويرح

نادى بها إسالمنا. 


وكما جاء في -األثر- كاد الفقر 
أن يكون كفراً, لذا كان رسولنا 
وكما جاء في -األثر- كاد الفقر 
أن يكون كفراً, لذا كان رسولنا 
وكما جاء في -األثر- كاد الفقر 

ــم إني أعوذ  الكرمي يقول "الله
ــدة  بك من الكفر والفقر" فش
ــه  ــد تدفع ــان ق ــة اإلنس حاج
ــه,  إميان ــف  ضع ــن  م ــر  للكف
تستغل  التبشيرية  فاحلمالت 
ــم  إلمداده ــراء  الفق ــة  حاج
باملال ومن ثم تصبح اخلسارة, 
ــبب  ــدث بس ــا يح ــر م وأخط
وأضاف غامن  الفقر"الفاحشة".
ــعب أبي طالب ثالث  ــولنا حوصر في ش أن رس
ــا, ولم يلجأ  ــد من حصارن ــنوات بل كان أش س
ــراف, وهذه  ــق اجلرمية واالنح ــو وأصحابه طري ه
ــة حديثة فأعداؤنا  ــة في احلصار قدمي السياس
ــة للضغط على  ــتخدمون نفس السياس يس
ــى عندما تعطى  ــلم وحت ــعبنا كي يستس ش
ــال يكون  ــيئا من امل ــعبنا ش ــدول املانحة ش ال
استهالكياً وليس إنتاجياً, وال تعطي أي مجال 
لفتح باب الصناعة والتجارة كي تبقي الفقير 
ــالمية أخرجت جميع  فقيرًا, فلو أن الدول اإلس
زكاة أموالها وأعطته للمحتاجني في مختلف 

الدول لن يبقي فقير. 

ــث والنقاش  ــا عند احلدي أحيانً
ــرض وجهة نظرك،  قد حتاول ع
ــر املتحدث  ــد وجهة نظ أو تنق
ــال وتهويل، وهنا  أمامك بانفع
ــادح في إقناع  ــع خطأنا الف يق
ــة نظرنا،  ــرف اآلخر بوجه الط
ــب  خاط ــل-  وج ــز  ع  – ــاهللا  ف
ــول وأمره بأن يعامل أمته  الرس
ــاءة  االس ــدم  وع ــق،  ورف ــني  بل
ــم في الكالم،  والفظاظة معه
ــني عنه  ــظ املؤمن ــى ال ينف حت
ويتركوه، قال تعالى : "ولو كنت 
ا غليظ القلب النفضوا من  فضً

حولك". ) آل عمران:١٥٩)
ــك  بانفعال ــتطيع  تس ــد  ق
ــار في حلبة  ــكَ االنتص وصراخ
ــع  ــا م ــي صنعته ــاش الت النق
ا  ، لكنكَ لن تقنعه أبدً محدثكَ
ــع  ــا م ــي صنعته ــاش الت النق
ا  ، لكنكَ لن تقنعه أبدً محدثكَ
ــع  ــا م ــي صنعته ــاش الت النق

ــوف يخرج  ــة نظرك وس بوجه
ــا غير مقتنع  ــن احللبة صامتً م

بكَ أو برأيك.
ــلوبكَ  ــون لكَ أس ــب أن يك يج
ــث واالقناع،  ــي احلدي ــز ف املمي
ــو  ــه ه ــك فعل ــا ميكن ــم م وأه
ــزان  واالت ــة  باللباق ــك  التزام
ــى تصل إلى  ــاع، وحت في االقن
ــرف اآلخر  ــر في قلب الط التأثي
ــك أوالً أن تدعه  ــره، علي وتفكي
ــرف اآلخر  ــر في قلب الط التأثي
ــك أوالً أن تدعه  ــره، علي وتفكي
ــرف اآلخر  ــر في قلب الط التأثي

ــة نظره  ــم ويعرض وجه يتكل
ــك  ــه إلي ــخصية، واذا وج الش
ــف قليالً وتأنى  ــؤاالً ما .. توق س
ــك  ــه إلي ــخصية، واذا وج الش
ــف قليالً وتأنى  ــؤاالً ما .. توق س
ــك  ــه إلي ــخصية، واذا وج الش

في االجابة حتى تظهر له أنكَ 
، ولست متحفزًا  مهتم به فعالً
في االجابة حتى تظهر له أنكَ 
، ولست متحفزًا  مهتم به فعالً
في االجابة حتى تظهر له أنكَ 

للهجوم، وعليك أن حتافظ على 
ــي للطرف اآلخر  املبدأ األساس
عن طريق تأكيدكَ ملبادئه خالل 
ــي للطرف اآلخر  املبدأ األساس
عن طريق تأكيدكَ ملبادئه خالل 
ــي للطرف اآلخر  املبدأ األساس

، كأن تقول له (نعم أنت  حديثكَ
ــع بأنك..  ــذا.. أنا أقتن ــق به مح

صحيح ما قلت.. ).
حاول عرض رأيك بطريقة رقيقة 
ومعتدلة، عليك أن ال تصر على 
الفوز ورفع راية النصر بالصراخ 
ــع، ألنك  ــث بصوت مرتف واحلدي
ــخص  الش ــر  ستخس حينها 
، وجتعله يغادركَ مع  الذي أمامكَ
ترك انطباع سلبي عن أسلوبكَ 
، وجتعله يغادركَ مع  الذي أمامكَ
ترك انطباع سلبي عن أسلوبكَ 
، وجتعله يغادركَ مع  الذي أمامكَ

في احلديث والنقاش، وسيتفادى 
احلديث معكَ مجددًا.

في احلديث والنقاش، وسيتفادى 
احلديث معكَ مجددًا.

في احلديث والنقاش، وسيتفادى 

ا  ا أن تقاطع شخصً ال حتاول أبدً
ــعر  ــي حديثه حتى ال يش ما ف
بعدم اهتمامكَ وحتفزّه نفسيًا 
ــعر  ــي حديثه حتى ال يش ما ف
بعدم اهتمامكَ وحتفزّه نفسيًا 
ــعر  ــي حديثه حتى ال يش ما ف

على عدم االستماع اليك، ألنه 
سيركز جلّ تفكيره في كيفية 
احلديث وادارة النقاش لصاحله، 
ــول، في  ــت إلى ما تق ولن ينص
ــي  ــون هدفكَ األساس حني يك
ــول، في  ــت إلى ما تق ولن ينص
ــي  ــون هدفكَ األساس حني يك
ــول، في  ــت إلى ما تق ولن ينص

ــة نظرك، وبذلك  اقناعه بوجه
ــق  حتقي ــي  ف ــل  تفش ــوف  س

هدفك.
ــي  ــة الت ي ــاليب القوّ ــن األس م
تقنعني شخصيًا بوجهة نظر 
ــي بالدالئل  ــا، أن يأت ــخص م ش
والشواهد على ما يقول ويستند 
ــرض قصص وجتارب  عليها، ويع
ــخاص مشهورين وناجحني  أش
في حياتهم، وال يكتفي بعرض 

رأيه الشخصي فقط.

اجعل لنفسَك 
أسلوًبا لبًقا .. 
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سئولونمسئولونمسئولون: خصخصة اِّـعابر بحاجة ِّـوافقة االحتالل ومصر

ــارت الكثير من  توجهات احلكومة أث
التساؤالت منها مدى إمكانية تنفيذ 
عملية اخلصخصة إلحداث انفراجة 
اقتصادية خاصة بعد تعطل األنفاق 
التي كانت متثل شريان حياة لسكان 
ــم ١٫٨ مليون  ــغ عدده ــاع البال القط
ــح  ــمة، حيث أدى احلصار إلى ش نس
املوارد الالزمة للصناعة والبناء وتوقف 
مشروعات البناء واإلنشاءات، وارتفاع 

معدالت البطالة الى ٤٠٪.


ــأن االقتصادي قالوا إن  خبراء في الش
ــة املعابر مرهونة  إمكانية خصخص
مبوافقة االحتالل اإلسرائيلي واجلانب 

املصري.
وكان نائب رئيس الوزراء في احلكومة 
ــال إن حكومته  ــد ق ــا ق ــاد الظاظ زي
ــاع اخلاص،  ــاب أمام القط فتحت الب
ــاء  الكهرب ــر  توفي ــي  ف ــاعدة  للمس
ــة التوليد في  ــوالر اخلاص حملط والس

ــدون أي ضرائب  ــك ب ــزة، وذل قطاع غ
حتصل عليها احلكومة.

ــوة جاءت  ــا أن تلك اخلط وبني الظاظ
ــاعدة أبناء الشعب  من احلكومة ملس
الفلسطيني في غزة، وتوفير اخلدمات 

األساسية الالزمة لهم.
وأضاف: "توجد جلنة أهلية تعمل على 
ــركة الكهرباء، وفي حال  مساندة ش
ــر بالكامل  ــن حتويل األم جناحها ميك
ــركة الكهرباء في  إلى خصخصة ش

قطاع غزة".
ــاعد وزارة  ــر وكيل مس في حني اعتب
ــوة  خط ــة  عويض ــامت  ح ــاد  االقتص
"ايجابية  ــا  بأنه ــر  املعاب خصخصة 
ــار املفروض  ــهم في إنهاء احلص وتس

على القطاع منذ أعوام".
وأكد عويضة أن القطاع اخلاص لديه 
اإلمكانيات الفنية واإلدارية التي متكنه 
من التعاطي مع كل املستجدات على 

الساحة الفلسطينية.
ــن االحتالل  ــل البضائع الواردة م ومتث

ــف واردات القطاع،  ــني ثلث ونص ما ب
ــى  ــاق عل ــر األنف ــي عب ــل الباق ويص
ــر أن الكثير من  ــة، غي ــدود املصري احل
ــهر  تلك األنفاق دمرت على مدى األش

الستة األخيرة.


ــى احلايك رئيس  ــال عل ــي املقابل ق ف
جمعية رجال األعمال إن "خصخصة 
املعابر ضرورية لكنها حتتاج إلى توافق 
ــى أن اخلصخصة   ــي"، مؤكدا عل وطن
ــهم  في عودة احلياة االقتصادية  تس
ــآتها بفعل  ــرت منش ــزة التي دم لغ

احلصار.
ــال األعمال لن  ــبق أن رج ويبدو مما س
ــروا املعابر كونهم ربطوا إمكانية  يدي
حتقيق اخلصخصة بالتوافق الوطني .

ــالم  ــر كرم أبو س ــى ان معب ــار إل يش
ــدود قطاع غزة مع  ــذي يقع على ح ال
ــتيراد  االحتالل ومصر مخصص الس
البضائع واملواد واملنتجات من اجلانب 

اإلسرائلي .


ــن إمكانية  ــف النقاب ع ــد كش وبع
ــا لرجال  ــة املعابر وحتويله خصخص
ــأن  االعمال علق املتخصص في الش
ــال:  قائ ــاع  الطب ــر  ماه ــادي  االقتص
ــن  ــدة لك ــوة جي ــة خط "اخلصخص
مفتاحها بيد االحتالل الذي يسيطر 

على معابر غزة".
ــذ هذا  ــإن تنفي ــب الطباع ف وبحس
ــيعمل على إنقاذ القطاع  املقترح س
كل  ــدد  ته ــة  اقتصادي ــة  كارث ــن  م

ــل احلصار،  ــل تواص ــآته في ظ منش
ــة لألنفاق  ــلطات املصري وإغالق الس
التي يستخدمها الغزيون في ادخال 

احتياجاتهم اليومية.
ــالل  ــف االحت ــام ٢٠٠٧ خف ــذ ع ومن
بعض القيود على الصادرات إلى غزة، 
لكنها ال تزال تفرض حظرًا على مواد 
البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة 
ــاً مثل  ــكرياً ومدني ــتخدام عس االس
البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة 
ــاً مثل  ــكرياً ومدني ــتخدام عس االس
البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة 

اإلسمنت.
بينما يرى معني رجب أستاذ االقتصاد 
في جامعة األزهر أن خصخصة املعابر 
ــن األزمة  ــروج م ــرح للخ ــرد مقت مج
احلالية ، ويتفق مع سابقه بالقول أن 
ذلك مرهون باالحتالل وكذلك اجلانب 

املصري والسلطة .
ووفق رجب فإنه في حال مت توافق بني 
حركتي فتح وحماس ستصبح إدارة 
املعابر بعيدة عن التجاذبات وستكون 
محايدة، مبينا أن إدارة القطاع اخلاص 

للمعابر سيكون عمال مربحا لهم.
ــدودي مع مصر  ــر معبر رفح احل ويعتب
املنفذ الوحيد لسكان القطاع على 
ــلطات  ــم اخلارجي، وتقوم الس العال
ــح املعبر وفق آلية  املصرية بإعادة فت
ــانية بني وقت  طوارئ للحاالت اإلنس
وآخر، فيما يستخدم عدد من التجار 
واملرضى وعدد من موظفي املنظمات 
ــي القطاع معبر  ــة العاملة ف الدولي
ــا إلى  ــفر خصوص ــت حانون للس بي
ــة أو الضفة الغربية أو  األراضي احملتل

األردن.
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قناة البحرين اِّـائية إنقاٌذ للميت أم تدمرٌي لطبيعته ؟


أكد األستاذ الدكتور محمد مقداد 
مساعد نائب رئيس اجلامعة لشئون 
البحث العلمي والدراسات العليا، 
أن هدف االحتالل من املشروع فرض 
ــيطرة على منطقة  الهيمنة والس
ــط، وجدد تأكيده أن  ــرق األوس الش
أساس احلروب في املنطقة والعالم 
ــة،  تتمركز حول ثالثة محاور رئيس
ــارة،  ــة، والتج ــاه، والطاق ــي: املي ه
ــاة  ــاه قن ــرؤى جت ــى أن ال ــيراً إل مش
ــارة،  ــة، والتج ــاه، والطاق ــي: املي ه
ــاة  ــاه قن ــرؤى جت ــى أن ال ــيراً إل مش
ــارة،  ــة، والتج ــاه، والطاق ــي: املي ه

البحرين متناقضة ما بني فلسطني 
واألردن واالحتالل "اإلسرائيلي".

ــار  ــوم، اآلث ــالل الي ــداد خ ــني مق وب
ــروع قناة البحرين،  االقتصادية ملش
ــا، وماهية القناة  و الدافع من ورائه

وآفاقها.
من جانبه، تطرق الدكتور وليد املدلل 
ــية بكلية  ــتاذ العلوم السياس أس
التجارة إلى اآلثار السياسية لقناة 
البحرين، وحتدث عن التطور التاريخي 
ملشروع قناة البحرين، وأوضح املدلل 
ــروع، وطبيعة املشروع،  فكرة املش

ــكرية  ــية والعس واألبعاد السياس
ملشروع البحرين.


ــارود عضو  ــتاذ نعيم ب واعتبر األس
ــم اجلغرافيا  ــة التدريس بقس هيئ
ــار متر مكعب من املياه  دخول ٢ملي
ــيؤدي  ــنوياً على البحر امليت س س
ــر هيدرولوجي  ــر مناخي، وتغي لتغي
ــت، باإلضافة إلى  ــر املي ــاه البح ملي
ــتجمام  االس ــق  مناط ــي  ف ــر  تغي
ــعاب  والتربة العالجية، وتأثير الش
ــر األحمر، وتغير  املرجانية في البح
ــة اجليولوجية الهادئة،  في الطبيع
ــري، والتغير  ــر في التراث األث والتغي
ــب  النق ــكان  لس ــي  الدميوغراف

األصليني.
ــة  ــلطة ألربع ــل الس ــر أن حتم وذك
ــر،  خطي ــوع  موض ــو  ه ــارات  ملي
ــة أعباء  ــيكلف األجيال القادم س
ــروع  ــير باملش ــرة، ويرى أن الس كبي
ــني نووين، مما  ــو إيذان ببناء مفاعل ه

سيؤدي اطر سرطانية مخيفة.

ــي لقناة  ــارود البعد البيئ وأوضح ب
ــار البيئية  ــار إلى اآلث البحرين، وأش
ــذ  لتنفي ــي  املورفوبيئ ــل  والتحلي

مشروع قناة البحرين.
ــوزي اجلدبة  ــتعرض الدكتور ف واس
ــم  ــس بقس ــة التدري ــو هيئ –عض
ــة من اخلرائط  ــا-  مجموع اجلغرافي
للبحر امليت واألحمر، وبني من خالل 
ــار قناة البحرين،  تلك اخلرائط مس

وارتفاعها، وانسيابها.

ويرى أن التكنولوجيا بإستطاعتها 
ــيء في الطبيعة، الفتاً  ــق أي ش ش
ويرى أن التكنولوجيا بإستطاعتها 
ــيء في الطبيعة، الفتاً  ــق أي ش ش
ويرى أن التكنولوجيا بإستطاعتها 

ــكل  ــى أن املناطق الطبيعية تش إل
ــدود  ــم احل ــيا لرس ــا سياس معلم

اجليوسياسية.


ــد البحيصي  ــتاذ خال ــر األس واعتب
ــات  ــدة البحوث والدراس ــر وح مدي
التجارية بكلية التجارة أن الهدف 

ــي تشجيع مراكز  من اليوم الدراس
البحث العلمي والباحثني، موجهاً 
ــي تشجيع مراكز  من اليوم الدراس
البحث العلمي والباحثني، موجهاً 
ــي تشجيع مراكز  من اليوم الدراس

ــة اآلثار  ــرورة دراس ــى ض ــه إل دعوت
والبيئية  ــية  االقتصادية والسياس
ــروع  املتعلقة مبش البحوث  وإجراء 

قناة البحرين.
وتوقع بعض احلضور خالل مداخالت 
ــرائيلي" هو  ــم، أن اجلانب "اإلس له
املستفيد الوحيد من هذا املشروع، 
ــرص االحتالل  ــك إلى ح معللني ذل

على تنمية منطقة النقب.
ونظم اليوم الدراسي قسم االقتصاد 
والعلوم السياسية بكلية التجارة 
بالتعاون مع قسم اجلغرافيا بكلية 
ــالمية  اإلس ــة  اجلامع ــى  ف اآلداب 
ــد ٢٠١٤/٠٣/١٦،  في  ــوم األح وذلك ي
ــرات العامة مببنى طيبة  قاعة املؤمت
ــية بحضور عدد  ــات الدراس للقاع
من اتصني واملهتمني بالقطاعات 
ــية والبيئية،  االقتصادية والسياس
ــاء هيئتي التدريس  وجمع من أعض
والطلبة بقسمي االقتصاد والعلوم 

السياسية واجلغرافيا.
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ــرة يعاني  ــة ظاه ــر البطال تعتب
ــطيني  الفلس ــعب  الش ــا  منه
وتأرقه, السيما الشباب اخلريجني 
الذين وصلت نسبة البطالة بني 
صفوفهم الى ٣٧٫٥٪,  حيث أنها 
ظاهرة تتطلب وقفة جادة وجهودٌ 
ــة واتمع  ــن احلكوم ــة م حثيث

للحد منها.
ــة ظاهرة عاملية ال يخلو  فالبطال
ــات منها, إذ  مجتمع من اتمع
ــا قنبلة  ــض بأنه ــبهها البع ش
ــار في أية  ــة قابلة لإلنفج موقوت
ــكل  ــت بش ــا عوجل ــة إذا م حلظ
سريع, وهي تأخذ أشكاالً وأنواعاً 
ــكل  ــت بش ــا عوجل ــة إذا م حلظ
سريع, وهي تأخذ أشكاالً وأنواعاً 
ــكل  ــت بش ــا عوجل ــة إذا م حلظ

متعددة منها ما هو ظاهر ومنها 
ما هو مقنّع.

ــات  ــني مخرج ــوة ب ــاع اله اتس
ــي  ــوق ف ــة الس ــم وحاج التعلي
فلسطني لأليدي العاملة دفعت 
ــروع  مش ــالق  إلط ــل  العم وزارة 
ــتهدفت  اس ــذي  ال ــدارة"  "ج
ــرة آالف خريج  ــه عش ــن خالل م
ــج لتعزيز  ــو برنام ــة, وه وخريج
ــباب لرفع مستوى  تشغيل الش
والتدريب  ــم  التعلي ــات  مؤسس

املهني .
ــاء   اإلحص ــز  مرك ــب  بحس
الفلسطيني فإن نسبة البطالة 
ــاوزت  ــة جت الغربي ــة  الضف ــي  ف
ــزة  ــاع غ ــي قط ــا ف ١٨٫٢٪, بينم
ــبب إغالق  وصلت الى ٣٨٫٥٪, بس
ــة  ــع جمهوري ــاق م ــدم األنف وه
ــق احلصار  ــر العربية وتضيي مص
ــرائيلي مبنعه  ــب اإلس ــن اجلان م
دخول مواد البناء عن طريق املعبر 
الرسمي والعديد من املواد األولية 

الالزمة للقطاع الصناعي.
ــز  ــز املراك ــب جتهي ــذا يتطل  وه
ــات  والكلي ــدارس  وامل ــة  املهني
ــورة وذلك  ــة ببرامج متط التقني
ــوق  ــل مع س ــيق الكام بالتنس
ــراف االنتاج حتى  العمل ومع أط
ــم  ــب وتعلي ــاك تدري ــون هن يك

حسب االحتياج الفعلي.
ــباب تختلف من  ــة أس وللبطال
ــر ولرمبا تختلف  ــع إلى آخ مجتم
داخل اتمع الواحد من منطقة 
ــباب  أس ــاك  فهن ــرى,  أخ ــى  إل
ــة  اجتماعي ــرى  وأخ ــة  اقتصادي
وأخرى سياسية, وكل منها يؤثر 
ــث ارتفاع  ــع من حي ــى اتم عل
ــراف,  واإلنح ــة  اجلرمي ــدالت  مع
ــرة  والهج ــف,  والعن ــرف  والتط
ــي تزيد من  ــن اآلثار الت وغيرها م

تفاقم االزمة.
ــكلة البطالة هي في حد  إن مش
ــن أخطر  ــر واحدة م ــا تعتب ذاته
ــكالت التي تواجه الشعب  املش
الفلسطيني وخاصة قطاع غزة, 
ــدة من التحديات  وهي أيضا واح
التي يجب على احلكومة واتمع 
ــي  ف ــارعة  واملس ــا,  له ــاه  االنتب
ــات  العمل على تنفيذ السياس
ــن خاللها مواجهة  التي ميكن م
ــى ال تتفاقم,  ــكلة حت هذه املش
من بينها ربط التعليم والتدريب 
ــوق, واالهتمام  ــات الس باحتياج
ــرف  ــرة واحل ــات الصغي بالصناع

اليدوية.

البطالة أزمة
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أكد يسري الغول الكاتب الفلسطيني 
ــه  نفس ــع  ــف يصن املثق أن  ــاص  والق
ــه  في ظل الواقع الذي يعيشه  بنفس
ــالل  احت ــن  م ــطيني  الفلس ــع  اتم
وانقسام وحصار موضحاً أن على هؤالء  
ــالل  احت ــن  م ــطيني  الفلس ــع  اتم
وانقسام وحصار موضحاً أن على هؤالء  
ــالل  احت ــن  م ــطيني  الفلس ــع  اتم

ــات  أن ال ينتظروا يد العون  من املؤسس
لدعمهم بل عليهم أن يبادروا في صقل 

مواهبهم  والقراءة املتواصلة.
ــر العوملة  ــي عص ــول أنه ف ــار الغ وأش
ــاحة مفتوحة  واإلنترنت أصبحت املس
ــح أبواب  ــني لفت ــاب واملوهب ــدى الكت ل
جديدة  تهتم بهم وتشجعهم وبالتالي 

تسعى إلى مساعدتهم 
ــعي الدءوب  وأضاف " ال أتوقف في الس
ــر أعمالي عبر  اإلنترنت والصحف  لنش
احمللية والعاملية  واملشاركه في املؤمترات 
ــات الثقافية في اخلارج " حيث  واجللس
فرُ  ينتظر الغول احتواء عمله األخير"سِ
ــن  ــه  ضم ــر ل ــا نُش ــد م ــل " بع الرحي
ــني األولى "على  ــني قصصيت مجموعت
ــل املوت بعد  ــي" واآلخر" قب ــا أغن موته
اجلنون" من خالل مؤسسة " أقريت" في 

رام اهللا.
ــياق ذاته إنتسب خليل نصار   وفي الس
ــد  ا يجس ــه كاتبًا وقاصً ــة كون للرابط
ــدر له أول  ــطينية فصُ القضايا الفلس
ــوت األبطال " في  ــاب " ألجل ذلك مي كت

مارس من العام اجلاري 


ــراوي ترى  ــاعرة أالء القط  وأما عن الش
ــام أثرًا على  حركة الثقافة  أن لالنقس
ــي  ف ــاب  الكت ــل  عم ــى  عل ــة  وخاص
ــة إلى أن  ــرى منوه ــة دون األخ مؤسس
الشعر  ال يعرف األحزاب  وال  احلدود و أن 
كثيرًا من الكتاب الفلسطينيني يرغم 
ــتمروا ووصلوا إلى  طائرات اإلحتالل اس

ما يريدون.
ــجيع ال  ــراوي أن التش ــت القط وأوضح
ــات رغم   ــك املؤسس ــى تل ــر عل يقتص
أهميتها الكبيرة إال أن هناك مؤسسات 
معنوية تسهم بدور كبير لدعم الكاتب 
وتشجيعه كمنصة اجلامعة واملدرسة 
ومؤسسة األم األكبر واجلمهور القريب 

من الكاتب 
وتقول " إن املؤسسات ال تصنع الكاتب 
ــول إلى منصة  ــيلة للوص ــل هي وس "ب

ــن  ــور بكوام ــف اجلمه ــهرة وتعري الش
هؤالء املوهوبني  بجانب ما أحدثته ثورة 
ــات التواصل  ــا من صفح التكنولوجي

االجتماعي للتعرف إلى عالم اوسع.
وتوجه أالء كلمة للموهبني من الكتاب 
ــة  "عليكم  ــوت اجلامع ــالل لقاء ص خ

الثقة بأحالمكم، وقل دوما إما أن أكون 
ــؤالء الكتاب أن ال  ــون " و على ه أو أن أك
ــماً يُنتظر منهم  ــوا أرقاماً بل أس يكون
ــؤالء الكتاب أن ال  ــون " و على ه أو أن أك
ــماً يُنتظر منهم  ــوا أرقاماً بل أس يكون
ــؤالء الكتاب أن ال  ــون " و على ه أو أن أك

ــعره وهذا  يحتاج   ــر وأن ميتاز بش الكثي
ــن  ــا  م ــز عليه ــة يرتك ــبة صلب خش
الثقافة، تبدأ بالقراءة  وتنتهي بالقراءة 

والثقة مبا يقدم.


ــات  ــدور تلك املؤسس ــق ب ــا يتعل وفيم
ــني بني محمد  ــاب واملوهوب لدعم الكت
ــات في  ــبكة املكتب ــق ش ــارة منس زي
مؤسسة تامر أن املؤسسة تقيم عددًا 

من اخلدمات للقراء  واحتواء الكتاب في 
نشر مؤلفاتهم وعمل دورات  تسهم في 
ــراءة والكتابة ومنها  تطوير فعالية الق
ــاب املكتبات  ــهم بتوعية أصح ما يس
واملشاركة في مسابقات عاملية وعربية  
وأشار زيارة أن من أهم أهداف املؤسسة 

تشجيع القراءة بني األطفال  والشباب 
ــي كل عام   ــتمرة ف وإقامة حمالت مس
ــي األول"  والتي  ــابقة "كتاب ــا مس منه
تسعى من خاللها طباعة أفضل كتاب  
ــات مضيفا أن هناك  ــره في املكتب ونش
ــم بالقراءة  ا تهت ــات تضم فرقً مجموع
ــات مضيفا أن هناك  ــره في املكتب ونش
ــم بالقراءة  ا تهت ــات تضم فرقً مجموع
ــات مضيفا أن هناك  ــره في املكتب ونش

ــق يرعات" حيث يقوم  والكتابة ك" فري
ــبوعيا ملناقشة  الفريق باالجتماع أس
املوضوعات التي يحاجة للتعبير عنها 

وترجمتها في كتب .


ــار  وعبر  د.عبد الفتاح أبو زايدة مستش
ــك  تل ــة  أهمي ــى  عل ــة   الثقاف ــر  وزي
املؤسسات كدور فاعل في دعم الكتاب 
وتأثيرها بشكل إيجابي على املستوى 
ــي والثقافي موضحا أن الكاتب  اإلبداع
ــات  بحاجه إلى  دعم اتمع واملؤسس
ــي مع  ــتطيع أن يغن ــب ال يس "فالكات
ــى ال تنحصر  ــا قال  وحت ــه "  كم نفس

الثقافة على األفراد.
ــى دور وزارة الثقافة  ــدة عل ــد أبو زاي وأك
ــاعدة الكتاب واملهوبني  حيث   في مس
ــؤالء في عرض  ــت الفرصة أمام ه فتح
ــعرية  ضمن مسابقة "  مواهبهم الش

شاعر غزة " والتي مازالت قائمة 
ــي  ــم الثقاف ــة الدع ــح أن عملي وأوض
للكتاب هو بحاجة إلى ظروف اقتصادية 
ــع األوضاع التي  ــة وهذا يتنافى م ومادي
ــها القطاع منوها على الكتاب  يعيش
ــنى لهم  أن يواصلوا ويثابروا حتى تتس

الفرص.
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القطراوي : صناعة اِّـوهوب تحتاج إُّـ جهود مؤسسات عدة

الغول: " عصر العولمة واالنترنت أسهم في فتح أبواب جديدة للموهبين"
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 فقد اختتم راديو وتلفزيون الصحفي 
ــي  الصحف ــادي  لن ــع  التاب ــر  الصغي
ــابقته األولى من نوعها  الصغير مس
ــى مبواهب  ــزة والتي تعن في قطاع غ
ــلمى  ــة س ــت الطفل ــال, وكان األطف
ــى في  ــة األول ــدت املرتب ــار حص النج
مجال الشعر, فيما حصدت الطفلة 
ــة  ــن فئ ــز األول ع ــد املرك ــالء حمي جن
ــيد, وحظيت الفائزتان باجلائزة  النش
ــة إلى  ــي رحل ــابقة وه ــى للمس األول
ــزون  الفائ ــال  االطف ــدى  وأب ــا.  فرنس
ــوز في هذه  ــرة بالف ــعادتهم الغام س
ــابقة, وأنهم كانوا يحلموا مبثل  املس
ــروا للعالم  ــابقة كي يظه هذه املس
ــم رغم األوضاع  إبداعاتهم ومواهبه
ــم لديهم أمل  ــونها, فه التي يعيش

وحب في احلياة.
ــان رضوان  ــس النادي غس ــد رئي ويؤك
ــون الصحفي الصغير  أن راديو وتلفزي
قفز قفزة نوعية في مسابقة أصوات 
ــر األولى من  ــي تعتب ــال غزة والت أطف
نوعها في القطاع من حيث شكلها 

ومضمونها.
ــالل  ــن خ ــظ م ــوان :"نالح ــال رض وق
ــذي يتمتع  ــدى الوعي ال ــابقة م املس
ــن جمال أصواتهم  به أطفالنا,عدا ع
ــوا للوطن  ــة مواهبهم فهم غن وروع
ــية والتركية  بلغات عدة مثل الفرنس
ــد" الفتًا إلى  ــكل جي ــة بش واالجنليزي
ــيد وقصائد األطفال  ــم أناش أن معظ

المست القضايا الوطنية.
ــت في  ــابقة انطلق ــا أن املس موضحً
ــهر مايو العام املاضي واستغرقت  ش
وقتا طويال في فرز األصوات على مدار 
املراحل األربع وضمت املرحلة األخيرة 
ــارة عن مهرجان  ــالً وكانت عب ١٨ طف
املراحل األربع وضمت املرحلة األخيرة 
ــارة عن مهرجان  ــالً وكانت عب ١٨ طف
املراحل األربع وضمت املرحلة األخيرة 

كبير عقد في فندق اآلرك ميد.


ــح أنه لم يتوقع أحد هذا الوجه  وأوض
ــارًا  ــت دم ــزة, فغزة ليس ــرق لغ املش
ــة وإرادة من  ــن فيها عزمي ــالً ولك وعوي
ــداع واملواهب مثل  ــد اإلب ــا يول خالله
باقي العالم, وبني أن هناك رجع صدى 

ــواء أكان من ناحية إعالمية  ا س جيدً
ــة أم حتى من اخلارج وهذا  أو مجتمعي
ــجيع جيد  يدل على وجود تعاطٍ وتش
مشيراً إلى حجم التغطية اإلعالمية 
ــجيع جيد  يدل على وجود تعاطٍ وتش
مشيراً إلى حجم التغطية اإلعالمية 
ــجيع جيد  يدل على وجود تعاطٍ وتش

للمسابقة.
وأشار رضوان إلى أن اجلائزة األولى كانت 
رحلة إلى فرنسا خالل الصيف القادم 
ــة يتخللها  ــتكون رحلة ترفيهي وس
ــات  املؤسس ــارة  زي ــل  مث ــات  فعالي
ا أن  ــة, موضحً ــة والتضامني احلقوقي
ــة إلعداد فيديو كليب يضم  هناك رؤي
ــال توفر التمويل  األطفال الفائزين ح
الالزم.  وحول املعيقات قال رضوان:" إن 
من أبرز العقبات التي واجهت اإلذاعة 
ــيقية  ــدم امتالك األدوات املوس هو ع
ــابقات, إضافة  الالزمة ملثل هذه املس
إلى عدم وجود ممول لهذا املشروع رغم 

استقالليته التامة. 
وأفاد رضوان أن الهدف هو كسر احلصار 
ــدرات األطفال  ولو بالصوت وتنمية ق
ا أن  وحتقيق الترفيه عن الطفل, منوهً
ــكل جيد وهناك  األهداف حتققت بش
ــخة جديدة لهذه املسابقة بثوب  نس
جديد وجتربة أخرى وستضم مختلف 

الفنون.


ــمية  ــاعرة س من جهتها أكدت الش
ــة التحكيم أن  ــد أعضاء جلن وادي أح
ــزت وأبدعت في كثير  هذه املواهب متي

ــا لقصائد  ــي حفظه ــياء ف من األش
ــوات وأداء مميز  ــة وفي أص ــة رائع وطني
ــابة في  وحضور رائع كأنها مواهب ش
ــا ملعاني  ــا وفهمه ــا ومتكنه حفظه

القصائد الوطنية.

 ونوهت وادي أن هذا أمر مميز جدا وخارق 
ــادة, وأضافت:"يفترض ملثل هؤالء  للع
ــحوا ليس فقط   ــال  أن يكتس االطف
املستوى احمللي أو العربي بل  املستوى 
العاملي ألنهم يتحدثون بصوت أطفال 
ــدول  ال ــك  لتل ــفراء  كس ــطني  فلس

البعيدة" 
ــابقة  وأكدت وادي أن ما ميز هذه املس
ــداد الكبير  ــاركة الكبيرة, واإلع املش
لها وانتشارها على كثير من القنوات 
ــذه  ــت ه ــي بث ــة الت ــة والعاملي احمللي
املسابقة ألنها فعال تستحق أن تبث  

ــي تعبر عن  ــن فخامة ورق ــا فيها م مل
وجود جانب مشرق لدى أطفال غزة. 

ووجهت وادي كلمتها للقائمني على 
ــش عن هذا  ــات أن تفت ــذه الفعالي ه
ــال وأن تبحث عن  ــدى األطف اجلانب ل

ــف  ــم املكتنزة, والتي "لألس مواهبه
مهملة".

ــت وادي:"يفترض أن ننقب عن    وأضاف
مواهب األطفال ونرعاها, فهم لديهم 
ــن يخرجها  ــرة حتتاج مل ــب كبي مواه
الثقافية  ــات  ــة املؤسس داعي للنور" 
ــرز هذه  ــن األطفال أن تب ــي حتتض والت
ــا وأن تعقد  ــق وجوده ــب وتعم املواه
ــدة وليس  ــي جوانب ع ــابقات ف املس
فقط الشعر والنشيد بل تشمل كل 
ــم أطفالنا وتفيدهم  ااالت التي ته

فكريا وثقافيا.

ــاءل كثيراً كيف سرق  نتس
ــد واحلضارة  ــرب ا منا الغ
ــي القدم؟  ــا ف ــي بنيناه الت
ــطر التاريخ أسماءً  فكم س
إكتشافات  عليها  ــهد  تش
ــبقونا  ــن س م ــات  واختراع
ــوط  ــن بط ــد إب ــم يول ,  فل
ــم  ول ــفاَ  مكتش ــاالً  رح
ــوط  ــن بط ــد إب ــم يول ,  فل
ــم  ول ــفاَ  مكتش ــاالً  رح
ــوط  ــن بط ــد إب ــم يول ,  فل

ــيبويه في مهده  يتكلم س
ــم  ــى ول ــة الفصح بالعربي
ــينا بالطبيب  ــب إبن س يلق
ــة من عمره ولم  في اخلامس
ــم على  ــن الهيث إب يحصل 
ــات  الرياضي ــي  ف ــة  البراع
ــوم األخرى  ــاء والعل والفيزي
ــر ممن  ــؤالء والكثي ــاً, ه عبث
ــوم األخرى  ــاء والعل والفيزي
ــر ممن  ــؤالء والكثي ــاً, ه عبث
ــوم األخرى  ــاء والعل والفيزي

ــهدت لهم  كتب التاريخ  ش
اجتهدوا وثابروا وقرأوا كثيراً 
ــهدت لهم  كتب التاريخ  ش
اجتهدوا وثابروا وقرأوا كثيراً 
ــهدت لهم  كتب التاريخ  ش

من الكتب, كان الكتاب هوا 
ــس وصاحب في  ــر جلي خي
ــر احلضارة  زمانهم عرفوا س
ــكوا  في تلك القراءة فتمس
ــز الثمني حتى  ــك الكن بذال
ــت عربي ال يخلو  كاد كل بي
من مكتبة وسط منزله ولم 
يكن سر احلضارة في القراءة 
ــؤالء ال بل  ــتحدثه ه أمر اس
هوا أمر رباني نزل من عند اهللا 
في بداية الدعوة اإلسالمية 
فكان أول ما قاله اهللا تعالى 
في بداية الدعوة اإلسالمية 
فكان أول ما قاله اهللا تعالى 
في بداية الدعوة اإلسالمية 

ــم ربك  ــرأ بس ــوله (إق لرس
الذي خلق، خلق اإلنسان من 
ــرأ وربك األكرم الذي  علق، إق
ــان  علم بالقلم، علم اإلنس
ــا  ــد م ــم) وبع ــم يعل ــا ل م
ــن مجد وحضارة  حققناه م
ــعوب  ــي بها بني الش نضاه
ــد ما كنا في قمة اجلبل  وبع
ــنا  في أسفله  وجدنا أنفس
ــلق ببطء وكلما تعبنا  نتس
ــرة وما  ــنوات كثي ــاح س نرت
ــة, فحاربنا  ــي البداي ــا ف زلن
الغرب واستولى على مدننا 
وحضارتنا وتراثنا ومكتباتنا 
حتى أصبح األجنبي ال يخلو 
ــه إال وبيده  مكان يذهب إلي
ــة ليقرأها  ــاب أو صحيف كت
ــاط القطار وفي  عند محط
وعلى  ــات  واملتنزه ــق  احلدائ
ــي مكتبه  وف ــرة  الطائ منت 
ــم الكتب  ــد أه ــر جت الفاخ
ــاً في  ــه ناجح ــي  جعلت الت
ــم الكتب  ــد أه ــر جت الفاخ
ــاً في  ــه ناجح ــي  جعلت الت
ــم الكتب  ــد أه ــر جت الفاخ

ــر احلضارة  ــه, عرفوا س عمل
ــهم  أنفس على  فاختصروا 
املشاق وسارعوا في القراءة 
ــراءة   الق ــت  أصبح ــى  حت
شغلهم الشاغل فسقطنا 
ونهضوا, وبعد الهزمية التي 
حلقت بنا  والتي من املفترض 
علينا أن نسترجع ما سرقه 
ــا تُبعاً لهم  األخرون منا بتن
علينا أن نسترجع ما سرقه 
ــا تُبعاً لهم  األخرون منا بتن
علينا أن نسترجع ما سرقه 

ــب زينة في  وأصبحت الكت
رفوف املكتبات , فياأمة إقرأ 
ــود ونصافح الكتب من  لنع
ــد القدمي  ــد وجندد العه جدي
ونسترد حضارتنا ال باحلروب 
ــة  بثقاف ــل  ب ــات  والهتاف

القراءة.

سّر بين
دفتي كتاب
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غزة – أمجد أبو عرقوب  

ــروع   التوثيق اإللكتروني  تتويجاً جلهد العاملني في إيوان   يأتي  مش
ــنوات من التوثيق واجلمع اليدوي واألرشفة التقليدية  على مدار خمس س
ــم الهائل من املعلومات والبيانات التي  حتتاج عمالً  مضنياً  لتحويل  الك
ــنوات من التوثيق واجلمع اليدوي واألرشفة التقليدية  على مدار خمس س
ــم الهائل من املعلومات والبيانات التي  حتتاج عمالً  مضنياً  لتحويل  الك
ــنوات من التوثيق واجلمع اليدوي واألرشفة التقليدية  على مدار خمس س

ووقتاً وجهداً كبيرين إلى تقنية حديثة  وبرامج سهلة ميسرة.
ــم الهائل من املعلومات والبيانات التي  حتتاج عمالً  مضنياً  لتحويل  الك

ووقتاً وجهداً كبيرين إلى تقنية حديثة  وبرامج سهلة ميسرة.
ــم الهائل من املعلومات والبيانات التي  حتتاج عمالً  مضنياً  لتحويل  الك

ــة  احتفل مركز إيوان بكلية الهندس
باجلامعة اإلسالمية بإطالق مشروع 
إيوان  ــيف  اإللكتروني إلرش ــق  التوثي
ــتخدام نظم  ــة بإس ــي األثري للمبان
ــات اجلغرافية " GIS "  وحضر  املعلوم
ــي قاعة املؤمترات  احلفل الذي أقيم ف
العامة مببنى طيبة الدكتور فهد رباح 
ــة , والدكتور  ــد كلية الهندس –عمي
ــوت – مدير مركز إيوان  محمد الكحل
, واملهندس وسام األشقر مدير شركة  
ــل  ــق العم ــس فري silver map  ورئي
ــن الطلبة  ــف م ــروع ولفي ــي املش ف

واملهتمني .


يتكون املشروع من واجهتني ومصمم 
ــة  ــبكة الداخلي ــى الش ــل عل للعم
ــة  مع منظومة مراقبة على  للجامع
ــتعالم عنها   ــال  البيانات واألس ادخ
ــمل  ــة متقدمة للبحث   تش وواجه
ــس  وكنائ ــوت  وبي ــق  ومراف ــوارع  ش
مرفقة بصور بانورامية وواجهة نظم 
معلومات جغرافية "GIS" وهي أحدث 

ــخة لنظم املعلومات اجلغرافية  نس
ــورة  ص كل  ــط  رب مت   ٢٠١٤ ــام   للع
مبوقعها تأسياً بخدمة اجلوجل إيرث 
ــورة  ص كل  ــط  رب مت   ٢٠١٤ ــام   للع
مبوقعها تأسياً بخدمة اجلوجل إيرث 
ــورة  ص كل  ــط  رب مت   ٢٠١٤ ــام   للع

بربط الصورة مبوقعها مع نظام فلترة 
وبحث داخل الصور فبمجرد الضغط 
ــم الذهاب إلى املوقع  على الصورة يت
ــبكة طرق ومرافق  األثري  ومت توفير ش
ــوت وفق  ــح ميداني للبي عامة ومس
ــة  حيث يتيح إمكانية  خرائط مرفق
ــت األثري  ــول البي ــة البيوت ح معرف
مرفقة بصورة جوية حديثة للقطاع 
٢٠١٤بدقة عالية وامكانية التحديث 

بشكل مستمر. 
ــك التحديد املكاني ومعرفة كل  كذل
ــب حتديد قطر  األماكن املوجودة حس
ــث وحتديد   ــالل أداة بح ــن خ ــني م مع
املكان مع القدرة على طباعة اخلرائط  
ــرق واألماكن  ــيناريو للط , ويحوي س
ــدد أقصر  ــا فيح ــروج  إليه ــل اخل قب
الطرق وأفضلها وميكن تزويد  النظام 
ــام املرور وأنظمة السير   وربطه بأقس
ــج ذكي ميكن  ــو برنام ــة  وه احلكومي

تنزيله على اجلواالت احلديثة . 


ــدي في  ــت وح ــقر  "لس ــال األش  وق
ــرف على هذا  ــدان العمل فقد أش مي
العمل فريق متخصص وكبير يتكون 
ــخاص من مبرمجي  ــبعة أش من س
قواعد بيانات وبرامج ورسامي خرائط  
ومصممني ومخرجني  تقدمتهم  في 
ــروع كمتخصص في نظم  إدارة  املش
ــة  ومعي إخواني  املعلومات اجلغرافي
ــقر مبرمج قواعد  املهندس  إياد األش
ــات  واملهندس  محمد إبراهيم  البيان
ــي  مبرمج نظم املعلومات  البطنيج
ــم  قس ــي  ف ــالب  والط ــة,  اجلغرافي
اجلغرافيا  هيثم محمد علي   وإبراهيم 
ــازن اجلملة بكالوريوس حتليل نظم  م
ــام اخلرائط  معلومات جغرافية   ورس
املهندس إسالم رائد صاحلة واملهندس  
ــتير  ــحدة عدوان  ماجس محمود ش
ــم  ــة واملبدع في قس ــة مدني هندس
ــس   ــة واجلرافيك ــة املعماري الهندس
صالح إبراهيم البطنيجي واملهندس 
ــوب  ــليم مهندس احلاس ــل إس خلي
والبرمجيات واإلستشارات التقنية ". 
ــروع قدرت  ــى أن تكلفة املش ــوه إل ون
بستة آالف دوالر في املرحلتني , مرحلة 
ــتمرت ملدة  جمع املعلومات والتي اس
ــة من العمل  ــنوات متتابع خمس س
ــراج النهائي  ــة اإلخ ــدءوب ومرحل ال
ــم املعلومات  ــوج بربطه بنظ الذي ت
ــرة زمنية لم  ــة "GIS" في فت اجلغرافي

ــل ممنهج  ــهر لعم ــاوز أربعة أش تتج
ــيف والدراسات  وجمع للصور واإلرش

التحليلية ذات الصلة.


ــد الدكتور محمد الكحلوت  فيما أك
ــة توثيق  ــوان أن مرحل ــز إي ــر مرك مدي
ــي إال خطوة أولى  املباني األثرية ما ه
يجب ان متتد إلي كافة أرض فلسطني 
التاريخية كافة مؤكداً أن املركز يعمل 
يجب ان متتد إلي كافة أرض فلسطني 
التاريخية كافة مؤكداً أن املركز يعمل 
يجب ان متتد إلي كافة أرض فلسطني 

ــيف إلكتروني  ــاء أول أرش على   إنش
ــة  ــات التاريخي ــع البيان ــق جمي يوث
واملعمارية واإلنشائية والفوتوغرافية 

املتاحة عن املباني واملواقع األثرية.
ــوان أخذ على عاتقه  وأضاف "مركز إي
ــاري على املباني االثرية  احلفاظ املعم
ــزة" والبيوت األثرية  والتاريخية في غ
تعتبر سجالً معمارياً عريقاً يجب أن 
ــزة" والبيوت األثرية  والتاريخية في غ
تعتبر سجالً معمارياً عريقاً يجب أن 
ــزة" والبيوت األثرية  والتاريخية في غ

يتم أرشفته ورفعه بهدف اإلستفادة 
ــية  ــي تدريب الكوادر الهندس منه ف
ــة متثل أحد  ــئة فاملعالم األثري الناش
ــيس قاعدة  العوامل املهمة في تأس
ــال  ا ــي  ف ــطني  لفلس ــة  إقتصادي
ــياحي وحماية املوروث احلضاري  الس
لفلسطني الغنية مبعاملها التاريخية 

وتراثها الثقافي األصيل" 
ــتويات    ــوان ثالثة مس ــد اعتمد إي وق
ــاظ  واحلف ــة  والتوعي ــب  هي"التدري
ــام  ٢٠٠٠  وهو  ــه  ع ــذ تاسيس "  ومن
ــداً  بالتعاون  ــزة ج ــوم بأعمال ممي يق
ــام  ٢٠٠٠  وهو  ــه  ع ــذ تاسيس "  ومن
ــداً  بالتعاون  ــزة ج ــوم بأعمال ممي يق
ــام  ٢٠٠٠  وهو  ــه  ع ــذ تاسيس "  ومن

ــالب  ــني والط ــني واملهتم ــع العامل م
ــم القضية  وقد  ــني  مبا يدع والوطني
أثمر عن عدد من املشاريع التي حازت 
ــداع . مع ضرورة  ــمى التميز واإلب مس
ــيرة ذاتية لكل مبنى  ,  إستخراج س
ــاً وعمارة وقيماً أثرية ومعمارية  تاريخ
ــيرة ذاتية لكل مبنى  ,  إستخراج س
ــاً وعمارة وقيماً أثرية ومعمارية  تاريخ
ــيرة ذاتية لكل مبنى  ,  إستخراج س

ــروع  ــة   وقال " مش ــة وزمني وتاريخي
ــت  ــد والوق ــا اجله ــر علين " GIS"  وف
ــوب  ــدة  على احلاس ــة واح فبضغط
ترى آثار غزة كلها وتستقي عنها كل 
ــكر  ــارف والبيانات الالزمة  " وش املع
ــا  املظلة   ــة بإعتباره كلية الهندس
ــاطاته  ــوان في كل نش واحلاضنة إلي
والداعم احلقيقي له في كل جناحاته. 


ــال الدكتور فهد رباح  عميد كلية  وق
ــه "  إن املوروث  ــة  في كلمت الهندس
الثقافي ألي شعب يعتبر ذُخراً عظيماً 
ــه "  إن املوروث  ــة  في كلمت الهندس
الثقافي ألي شعب يعتبر ذُخراً عظيماً 
ــه "  إن املوروث  ــة  في كلمت الهندس

يجب أن ال يفرط فيه " ألن هذا املوروث 
ــعب  يناضل  ــروي تاريخ وحكاية ش ي
ــيلة  ــاء والهوية ووس ــل البق ــن أج م
لتعليم  أبنائنا وتعريفهم  باإلمتداد 
التاريخي األصيل بل  ويزيد التمسك 

باألرض واحلقوق. 
ــاز مبثابة احلامي لهذا  واعتبر هذا اإلجن
ــراث  مع ضرورة   ــزون الكبير من الت ا
ــخ الورقية حتت  أال يظل حبيس  النس
ــاع واإلندثار  ــد بالضي ــطوة التهدي س
ــدا واضحاً في  ــة ان هذا األمر ب وخاص
ــاع واإلندثار  ــد بالضي ــطوة التهدي س
ــدا واضحاً في  ــة ان هذا األمر ب وخاص
ــاع واإلندثار  ــد بالضي ــطوة التهدي س

ــددت الكثير من  ــرب األخيرة وقد ه احل
ــي حالة  ــاع كما ف ــات بالضي املعلوم
قصف وزارة الداخلية والبلديات ولذلك 
ــات بالتوثيق  ــة املؤسس ــدأت  غالبي ب
ــى أرض إلكترونية حتاكي  والوقوف عل

أرض الواقع .

ويحمل  هذا املشروع  اسم "آوترنت"، 
ــار  ــات األقم ــالق مئ ــي إط ــه ه فكرت
ــدار  ــى م ــرة إل ــة املصغ االصطناعي

منخفض حول األرض.
و يتولى كل قمر اصطناعي استقبال 
ــات من احملطات  ــات من عدة مئ البيان
ــا عبر موجات  ــة ثم إعادة بثه األرضي
ــف  الهوات ــى  إل ــة  عريض ــة  إذاعي

واحلواسيب املنتشرة حول العالم.
ــركات  ــتمر بها الش مما ينذر بأزمة س
ــام املقبل في ما  ــزودة لإلنترنت الع امل
اذا حتققت هذه الرؤية ، وتهدف لتوفير 
ــكل العالم، وحتى  ــت مجاني ل انترن

املناطق النائية منه.
ــه  ــي حديث ــي ف ــد صاف ــدون خال  امل
ــن خطر هذه  ــوت اجلامعة", م ـــ" ص ل
ــركات احمللية, أنها  ــة على الش اخلدم
ال تشكل تهديداً حقيقياً على األقل 
ــركات احمللية, أنها  ــة على الش اخلدم
ال تشكل تهديداً حقيقياً على األقل 
ــركات احمللية, أنها  ــة على الش اخلدم

ــعى تلك  ــا, فيما ستس ــي بداياته ف
الشركات عند إكتمال املشروع وزيادة 
ــكانٌ مؤثر لها  ــره إلي إيجاد م جماهي

إلدارة هذه اخلدمة اانية وتوفيرها.
ــذي  -ال ــروع  املش ــذا  ه ــيمكن  وس

سينطلق بحلول يونيو/حزيران ٢٠١٥- 
مواطني دول تفرض حكوماتها رقابة 
ــني وكوريا  ــت -مثل الص ــى اإلنترن عل
ــول غير املقيد  ــمالية- من الوص الش

واملفتوح إلى اإلنترنت.
ــة عدم الرقابة احلكومية  وحول قضي
أوضح صافي أن األثر اإليجابي يتمثل 
ــاعدة املستخدمني احملرومني  في مس
ــتقبل عبر  من اإلنترنت من بناء املس
ــات الذي  ــم املعلوم ــالع على ك اإلط

يفتقدوه حالياً .
ــات الذي  ــم املعلوم ــالع على ك اإلط

يفتقدوه حالياً .
ــات الذي  ــم املعلوم ــالع على ك اإلط

ــالل موقعها ,  ــركة من خ وتقول الش
إنها ستتمكن من "بث" اإلنترنت إلى 
ــى النائية  ــع مناطق العالم حت جمي
ــرات  ــيكلفها عش ــا س ــا، فيم منه
ــعى إلى  ــدوالرات التي تس ــني ال مالي
ــتقطاب التبرعات  ــر اس توفيرها عب

واملنح املالية.
ــي  ــتبث ف ــا س ــفت أنه ــا كش وكم
ــالق التجريبي محتوى من  بداية اإلط
ــر القادرين  ــخاص غي ــت لألش اإلنترن
ــبكة العاملية،  ــى الولوج إلى الش عل
ليكون البث في اجتاه واحد من األقمار 

االصطناعية إلى املستخدم، لكنها 
ــي هو توفير  ــدت أن الهدف النهائ أك
البث في اجتاهني مبرحلة مستقبلية 

للمشروع.
وسيتضمن محتوى اإلنترنت، القابل 
ــت"،  ــبكة "آوترن ــر ش ــه عب لتصفح
أخبارا من منصات إعالمية مختلفة، 
ــة  ــع إلكتروني ــن مواق ــات م ومعلوم

ــا"، وتطبيقات مثل  ــل "ويكيبيدي مث
ــق اخلرائط مفتوح املصدر "أوبن  تطبي
ــتريت ماب"، إضافة إلى املوسيقى  س
دورات  ــب  بجان ــالم،  واألف ــاب  واأللع
ــركة  تعليمية مجانية. وتهدف الش
ــبكتها من األقمار  إلى استخدام ش
ــراض خدمية  أغ ــي  ــة ف االصطناعي
ــارات الطوارئ  ــال إش أخرى، مثل إرس
في حالة تضرر أو انقطاعها شبكات 
ــاالت التقليدية في منطقة ما  االتص

منكوبة.
أما اخلبير اإللكتروني  طالل حامد قال  

ــروع  ــوت اجلامعة " إن هذا املش لـ"ص
ــيكون األضخم في  ــاؤه س اذا مت انش
ــرًا لضخامته  ــة , نظ ــة الثالث األلفي
ــن تكاليف وإمكانات  وما يحتاجه م

طائلة".
وتوقع حامد أن يلقى مشروع االنترنت 
العاملي إعجاب سكان األرض, السيما 
أن التكنلوجيا  بوسائلها  استفحلت 

في جميع بقاع األرض. 
وتقدر الشركة أن نحو ٦٠٪ فقط من 
سكان العالم يحظون حاليا بالقدرة 
ــز املعرفة الذي  ــى الوصول إلى كن عل
ــى اإلنترنت،  ــن لهم أن يجدوه عل ميك
ــار  ــم االنتش ــه رغ ــك بأن ــت ذل وعلل
ــع لتقنية االتصال الالسلكي  الواس
ــإن العديد من الدول "غير  (واي-فاي) ف
ــر البنية  ــر راغبة" بتطوي ــادرة أو غي ق
ــة إلى إرتفاع  التحتية الالزمة، إضاف
ــت في بعض  ــعار خدمات اإلنترن أس

الدول.
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االنترنت في معظم السيارات قبل 2020

أبل تسجل براءتي اختراع جديدتين

ــركة ماتشينا ريسيرش البريطانية  تقول ش
لالستشارات إنه من املتوقع أن يتم تزويد ٩٠٪ 
ــيارات بإمكانية الولوج إلى اإلنترنت  من الس
ــبة ١٠٪  ــة بنس ــام ٢٠٢٠، مقارن ــول الع بحل

حاليا.
ــيارات  الس ــدي  قائ ــع  وس ــي  ف ــيكون  وس
ــل  لتنزي ــت  اإلنترن ــات  بتطبيق ــتعانة  االس

واالستماع إلى الكتب الصوتية واملواد املوسيقية واإلذاعية.
ــتعانة بتطبيق "غليمبس"  وفي حالة التأخر عن موعد اجتماع ميكن االس
ــيارة  ــي.أس" املثبت في الس ــع "جي.ب ــام حتديد املواق ــتخدم نظ الذي يس
ــرعتها لتنبيه األصدقاء وأفراد األسرة مبوقعها ووقت الوصول  ويحسب س

التقريبي.

ــي اختراع  ــركة أبل األميركية براءت ــجلت ش س
مختلفتني ألنظمة ميكن استخدامها في حتسني 
ــني البيانات في  ــور وتأم ــاط الص ــي التق عمليت
أجهزتها الذكية، مثل هواتف آيفون وحواسيب 

آيباد اللوحية.
ــركة إنتاج  ــى للش ــراع األول ــراءة االخت ــح ب وتتي
أجهزة ذكية بنظام للتصوير يضم مستشعرين 
ــد التقاط  ــا يعمالن معا عن منفصلني، لكنهم

الصورة.
ــيكون  ــعرين س ــركة في براءة االختراع إلى أن أحد املستش ــارت الش وأش
مسئوالً عن املعلومات اخلاصة باإلضاءة في اللقطة، فيما يكون املستشعر 
ــيكون  ــعرين س ــركة في براءة االختراع إلى أن أحد املستش ــارت الش وأش
مسئوالً عن املعلومات اخلاصة باإلضاءة في اللقطة، فيما يكون املستشعر 
ــيكون  ــعرين س ــركة في براءة االختراع إلى أن أحد املستش ــارت الش وأش

اآلخر مسؤوال عن املعلومات اخلاصة باأللوان.
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غزة – محمود الكحلوت 
ــر قطاع غزة بأزمات اقتصادية خانقة  مي
ــروب املتالحقة  ــراء احلصار اجلائر واحل ج
ــن  ــى املواط ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا أث مم
ــي , فهل أثر  ــيج اتمع ــزي والنس الغ
ــات املواطن الغزى  ــاد على عالق االقتص
ــوز اتخاذ  ــا , وهل يج ــدى تأثيره ــا م وم
ــع االقتصادي ذريعة لقطع الرحم  الوض
ــا أجابنا عليها  ــئلة وغيره ــذه األس , ه
ــم  ــادق قنديل رئيس قس ــن د. ص كل م
الشريعة والقانون باجلامعة اإلسالمية 
ــم اخلدمة  ــتاذ بقس ــبير األس وأمني ش

االجتماعية باجلامعة اإلسالمية .


ــت أراء الناس حول تأثير األوضاع  اختلف
االقتصادية على العالقات االجتماعية 
ف(أم أحمد) رأت أن األوضاع االقتصادية 
ــات االجتماعية ألن  ــر على العالق ال تؤث
ــر أن يقوم  ــتطيع بالتدبي ــان يس اإلنس
ــكل طبيعي  ــه االجتماعية بش بزيارات
خاصة أن أغلب زياراتهم في محافظتي 
ــمال، عند عدم قدرتهم على  غزة والش
ــون  ــهم يقوم ــارة بنفس ــاب للزي الذه

باالتصال الهاتفي .
ــاب لبد) أن  ــى النقيض يرى (أبو إيه وعل
ــكل كبير  األوضاع االقتصادية تؤثر بش
ــر  ــب صف ــل أن يذه ــخص يخج فالش
ــه وأقاربه , وهناك  اليدين نحو زيارة أهل
أشخاص ال ميتلكون حتى إجراء مكاملات 

هاتفية فاالقتصاد أساس احلياة.
 و يوافق (محمد أبو ناجي)صاحب بقالة 
ــه إذا لم يتوفر  ــه أبو إيهاب في أن ما قال
ــال يذهب لزيارة أحد , ولكنه  معه مال ف
ــا إمنا يقوم باتصال  ال ينقطع متاماً عنه
ــري حتى يبقى حبل  ــم بني فترة وأخ به
ــع بينهما , ولكن  ــود واحملبة وال ينقط ال
بصفته صاحب بقالة فإن اإلقبال على 
ــراء الهديةيبلغ نحو ٣٠٪ في الوضع  ش

احلالي .   


ــم بوحدة  ــالم اهت ــل أن اإلس ــد قندي أك
اتمع ونسيجه االجتماعي فقال رسول 
ثَلُ املؤمنني  (صلى اهللا عليه وسلم ) (( مَ
اتمع ونسيجه االجتماعي فقال رسول 
ثَلُ املؤمنني  (صلى اهللا عليه وسلم ) (( مَ
اتمع ونسيجه االجتماعي فقال رسول 

فهم: مثلُ  مهم وتعاطُ ادِّهم وتراحُ في تَوَ
ى  اعَ ــتكى منه عضو: تَدَ اجلسد، إِذا اش
فهم: مثلُ  مهم وتعاطُ ادِّهم وتراحُ في تَوَ
ى  اعَ ــتكى منه عضو: تَدَ اجلسد، إِذا اش
فهم: مثلُ  مهم وتعاطُ ادِّهم وتراحُ في تَوَ

رِ واحلُمِّى )) وقال  هَ له سائرُ اجلسد بالسَّ
ى  اعَ ــتكى منه عضو: تَدَ اجلسد، إِذا اش
رِ واحلُمِّى )) وقال  هَ له سائرُ اجلسد بالسَّ
ى  اعَ ــتكى منه عضو: تَدَ اجلسد، إِذا اش

يعاً  مِ ِ جَ
ــلِ اهللاَّ بْ وا بِحَ مُ تَصِ تعالى ((وَاعْ

ــخر اإلسالم كل وسيلة  وا)) وس رَّقُ وَال تَفَ
يعاً  مِ ِ جَ

ــلِ اهللاَّ بْ وا بِحَ مُ تَصِ تعالى ((وَاعْ
ــخر اإلسالم كل وسيلة  وا)) وس رَّقُ وَال تَفَ
يعاً  مِ ِ جَ

ــلِ اهللاَّ بْ وا بِحَ مُ تَصِ تعالى ((وَاعْ

ــة الداخلية  ــأنها أن تقوى اجلبه من ش

واخلارجية للمجتمع املسلم , موكد بأن 
اجلانب االقتصادي هو الركيزة األساسية 
والتي من خاللها نحكم على استقرار 
امع وثباته . بينما يرى شبير أن الوضع 
ــر على  ــكل كبي ــر بش ــادي يوث االقتص
ــاد اجليد  ــات اتمعية فاالقتص العالق
يساعد على زيادة التواصل االجتماعي 
املادي والعكس صحيح , ولكنه أكد أن 

ــواء أكان  التواصل ضرورة اجتماعية س
بقدرة اقتصادية جيدة أوال .

ــى  ــول صل ــى أن الرس ــل عل ــوه قندي ون

ــول لالزمات  ــلم وضع احلل اهللا عليه وس
ــر  ــكل مباش االقتصادية ألنها تؤثر بش
ــات االجتماعية فقال  ( من  على العالق
هرٍ فليعد به على من  كان معه فضلُ ظَ
ــلٌ من زاد  ــه ، ومن كان له فض ــر ل ه ال ظَ
هرٍ فليعد به على من  كان معه فضلُ ظَ
ــلٌ من زاد  ــه ، ومن كان له فض ــر ل ه ال ظَ
هرٍ فليعد به على من  كان معه فضلُ ظَ

ــن ال زاد له ) فهو بهذا  فليعد به على م
ــلمني إلي  ــم النبوي يدعو املس التعمي
ــى األخالق اتمعية  النصر والبقاء عل

ليحافظ على قوة اتمع .  
بينما يوكد شبير على أهمية التواصل 
ــس باآلخرين ونتواصل  اتمعي وأن نأن
ــامة أو اللقاء  ــم حتى ولو باالبتس معه
ــعبي (القيني وال  ــل الش ــا للمث مطابق

تغديني ).


ويوكد شبير أن األوضاع االقتصادية هي  
حجج واهية يستخدمها األفراد بهدف 
التغطية على سلبيتهم وعدم رغبتهم 
باألساس في التواصل االجتماعي الذي 
ــوي وليس  ــود املعن ــو الوج ــه ه أساس

احلضور املادي (الهدية).
ــة االقتصادية  ــل أن الضائق ــرى قندي وي
ــلبي  ــكل س ــها الناس بش رمبا يعكس
ــذرا لقطع الرحم بحجة  فيتخذونها ع
ــم ما ينفقونه على صلة  عدم امتالكه
ــالم  الرحم (الزيارة والهدية) مع أن اإلس
فرض صلة الرحم ولم يفرض الهدية أو 
ــت لعادات الناس وفي  العطايا وإمنا ترك
ــة الرحم اال  ــى األخت أو صل املقابل عل
ــة ويكفيها زيارة األخ  تتطلب هذه الهي

أو صاحب الرحم.
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غزة- عالء عسقول:
ــم  يعل ــى  حت ــع  تق ــة  جرمي ــكاد  ت ال 
ــن رفح حتى بيت  بتفاصيلها اجلميع م
ــح مادة  ــوع اجلرمية أصب ــون فموض حان
ــالم خاصة  ــائل االع ــس بني وس للتناف
ــت الصحافة  ــا، وإن كان ــة منه املكتوب
ــرآة اتمع فهل هناك محظورات تقع  م
ــائل اإلعالم أثناء تغطية أخبار  فيها وس
ــع في نشر مثل هذه  اجلرمية؟ وهل تتوس
االخبار وهل تقلل منها ؟ وما أثر انتشار 

ــى اتمع؟  ــار عل هذه االخب
ــئلة وغيرها أجاب  هذه األس
ــوت  ــون لص ــا مختص عليه
ــياق التقرير  ــة في س اجلامع

التالي:


ــتاذ  ــواد الدلو اُس ــال أ.د ج ق
ــة  اجلامع ــي  ف ــة  الصحاف
ــد وجهتي  ــالمية: يوج االس
ــراء اإلعالم  نظر تبناهما خب
ــار  ــر أخب ــوع نش ــي موض ف
ــة، موضحا أن النظرية  اجلرمي
ــص على أن من حق  األولى تن

ــر أخبار اجلرمية وذلك  الصحافة أن تنش
ــع تعكس ما  ــة مرآة اتم ألن الصحاف
ــث يطمئن  ــن أحداث بحي يجري فيه م
اتمع ألن ارمني القوا جزائهم وبذلك 
يكونون عبرة أما النظرية الثانية فتنص 
ــر الصحافة  ــه ال ينبغي أن تنش على أن
ــية أن يتعلم اآلخرون  أخبار اجلرمية خش
كيفية تنفيذ اجلرمية فيقوموا بتقليدها 
وهذا يخضع لنظرية التعلم باملالحظة 
وهذا ما أكد عليه خبراء علم االجتماع 

مع بعض السلبيات األخرى. 
يرى د.رفيق املصري اُستاذ علم االجتماع 

مع بعض السلبيات األخرى. 
يرى د.رفيق املصري اُستاذ علم االجتماع 

مع بعض السلبيات األخرى. 

ــة األقصى أن اخلطورة الكبرى  في جامع
ــابقة  ــة هي أنها س ــر أخبار اجلرمي لنش
ــا أضافت  ــن جانبه ــن تقليدها،  م ميك
االستاذة "رائدة تايه" الباحثة النفسية 
ــطيني للدميقراطية  ــز الفلس في املرك
ــار اجلرمية  ــات أن كثرة اخب ــل النزاع وح
ــكل مفصل في وسائل االعالم ودون  بش

مسئولية يضع املواطن العادي في حالة 
ــاس باألمان  ــدان اإلحس ــن اخلوف وفق م
ــية في  ــذي يعتبر من الركائز األساس ال
ــة أن مثل هذه  ــتقرار اتمع مضيف اس
األخبار "تشكك املواطن في قدرة القانون 

واجلهات التي تطبقه على حمايته ". 
ــجلت حاالت  ــر فقد س ــياق آخ وفي س
ــائل إعالم بنشر  عديدة قامت فيها وس
اسماء أو صور مرتكبي اجلرائم ما دفعنا 
ــاؤالت حول خطورة هذا االمر،  إلثارة تس

ــماء  ــر صور أو أس ــرى د.املصري أن نش وي
ــم اجتماعي" يقع على  ارمني هو "ظل
ــتر  ــل له اهللا احلق بالس ــرم الذي كف ا
ــم اجتماعي" يقع على  ارمني هو "ظل
ــتر  ــل له اهللا احلق بالس ــرم الذي كف ا
ــم اجتماعي" يقع على  ارمني هو "ظل

ــه صلى اهللا  ــي قول ــان نبيه ف على لس
ــتر  ــل له اهللا احلق بالس ــرم الذي كف ا
ــه صلى اهللا  ــي قول ــان نبيه ف على لس
ــتر  ــل له اهللا احلق بالس ــرم الذي كف ا

ــتتروا"،  ــم فاس ــلم: "اذا بليت ــه وس علي
وأوضح أ.د الدلو أن القانون الفلسطيني 
ــر الصحافة ألسماء متهمني  يُجرّم نش
في جرائم قبل أن تثبت إدانتهم بإصدار 
ــا وخاصة  ــاً قطعياً فيه القضاء حكم
في جرائم قبل أن تثبت إدانتهم بإصدار 
ــا وخاصة  ــاً قطعياً فيه القضاء حكم
في جرائم قبل أن تثبت إدانتهم بإصدار 

ــداث منهم، أي ما دون ١٦عام، و بعد  األح
صدور احلكم فإن األمر متروك ألخالقيات 
ــه  املهنة التي يلزم الصحفي بها نفس
ادراكا منه خلطورة املوضوع الذي يتناوله 
ــه وفعاليتها في اتمع  وخطورة مهنت

بشكل عام.
ــرت الى  ــلبيات التي ذك ــم كل الس ورغ
ــن قابلناهم  ــد من اخلبراء الذي أنه ال أح
ــائل اإلعالم عن نشر  دعا ألن تتوقف وس
ــائل االعالم بحسب  أخبار اجلرمية فوس

ــزاء في  ــن أهم األج ــزء م ــري " ج د.املص
ــئة في اتمع  ــة كبرى للتنش مؤسس
ــاك دور  ــة" وهن ــرة واملدرس ــم االس تض
ــي احلد من  ــوط بها ف ــوي كبير من توع
ــا على اتمع من جانبها  اجلرمية وآثاره
قالت أ.تايه إن االعالم يجب أن ال يتوقف 
ــر اخباراجلرمية فدور االعالم هنا  عن نش
هو نقل األخبار بطريقة صحيحة حتى 
ال يفقد املواطن ثقته باإلعالم أوال و لكي 
ــار اجلرمية  ــلبي ألخب ــون االثر الس ال يك
ــه  يتناقل ــا  عندم ــر  أكب
ــم،  بينه ــا  فيم ــاس  الن
ــذا الدور وجه  وتعزيزا له
ــن قابلناهم  اخلبراء الذي
ــني  لالعالمي ــات  توجيه
ــون تناولهم  ــث يك بحي
الخبار اجلرمية عامل بناء 
ــع وليس عامل  للمجتم

هدم.


ــو  د.الدل ــي  يوص
الصحفيني بتناول اخبار 
أو  ــراط  إف دون  ــة  اجلرمي
ــاول أخبار اجلرمية   ــط ويدعوهم لتن تفري
ــا وال يدعو  ــب ينفر منه ــكل مناس بش
ــلوب  ــي باألس ــا دعا للتأس ــا كم إليه
ــة ارتكبها  ــذي ذكر أول جرمي ــي ال القرآن
ــان بني قابيل وهابيل دون تفصيل  االنس
أو تزيني يؤدي إلى التقليد كما أشار أيضا 
إلى قصة يوسف عليه السالم مع امرأة 
العزيز والتي تعد جرمية مرتبطة باجلنس 
ــث يقرأها  ــرآن الكرمي بحي ــا الق إذ أورده
الذكر واألنثى في أي عمر دون أن تخدش 
ــد على اهمية  ــا د.املصري فأك احلياء أم
ــة و تقبيح  ــناعة اجلرمي التحدث عن ش
ــكان دون التعرض  ــدر اإلم هذا الفعل ق
ــى الصحفي أن  ــه مضيفا أن عل ملرتكب
ــذه اجلرمية قد مت محاصرتها  يقول بأن ه
كما يجب  أن يذكر العقوبة التي ترتبت 
على اجلرمية حتى تقدم للمتلقي قصة 
متكاملة يستخلص منها العبر وليس 

مجرد خبر عن جرمية حصلت.

محمد قاعود 
بل  يختلف البشر في الصفات والطبائع ، فكلٌ منهم يتعامل مع اآلخر وفق ما جُ
عليه من طباع وعادات ، فمنهم من يحظى باحترام وتقدير اآلخرين بشكل يسير 
ــق  ويحتاج إلى جهدٌ من أجل احلصول  ــهل ، وآخر يعدُ ذلك صعباً في التحقي وس
عليه من طباع وعادات ، فمنهم من يحظى باحترام وتقدير اآلخرين بشكل يسير 
ــق  ويحتاج إلى جهدٌ من أجل احلصول  ــهل ، وآخر يعدُ ذلك صعباً في التحقي وس
عليه من طباع وعادات ، فمنهم من يحظى باحترام وتقدير اآلخرين بشكل يسير 

عليه . 


ــن القواعد التي  ــو كاس يقول  :"هناك الكثير م ــرية صابر أب مدرب التنمية البش
ــدد من االحتياجات ، أبرزها فن  ــم جناح عالقتك باآلخرين ، متمثلةً في توفر ع حتك
ــن القواعد التي  ــو كاس يقول  :"هناك الكثير م ــرية صابر أب مدرب التنمية البش
ــدد من االحتياجات ، أبرزها فن  ــم جناح عالقتك باآلخرين ، متمثلةً في توفر ع حتك
ــن القواعد التي  ــو كاس يقول  :"هناك الكثير م ــرية صابر أب مدرب التنمية البش

ــارة ولباقة ، عدا عن أن بعض  ــاء في زمنٍ كثر فيه املتحدثون دون إجادة ومه االصغ
ــك اإلصغاء إلى حديث  ــني بأنه كي تكون متحدثاً جيداً علي ــراء علم النفس ب خب
ــارة ولباقة ، عدا عن أن بعض  ــاء في زمنٍ كثر فيه املتحدثون دون إجادة ومه االصغ
ــك اإلصغاء إلى حديث  ــني بأنه كي تكون متحدثاً جيداً علي ــراء علم النفس ب خب
ــارة ولباقة ، عدا عن أن بعض  ــاء في زمنٍ كثر فيه املتحدثون دون إجادة ومه االصغ

اآلخرين ". ويتابع :" كثرة املقاطعة تفقد احلديث أهميته ، كما تفقد معها احترام 
ــى االحترام واالهتمام ، مع أهمية  ــرف املقابل حيث أن االصغاء اجليد يدلل عل الط

انتقاء الكلمات".

 
ــوب اآلخرين ،  ــرب الطرق لقل ــامة  فهي أق ــكاس على أهمية االبتس ــد أبو ال ويؤك
والبلسمٌ لكل داء، ناهيك عن  عدم تكلفتها لشيء من اجلهد  امتثاالً لقول الرسول 
ــوب اآلخرين ،  ــرب الطرق لقل ــامة  فهي أق ــكاس على أهمية االبتس ــد أبو ال ويؤك
والبلسمٌ لكل داء، ناهيك عن  عدم تكلفتها لشيء من اجلهد  امتثاالً لقول الرسول 
ــوب اآلخرين ،  ــرب الطرق لقل ــامة  فهي أق ــكاس على أهمية االبتس ــد أبو ال ويؤك

ــق أخاك بوجه طلق " ، و كأمنا يريد أن  ــيئاً ولو أن تل ــرمي  " ال حتقرن من املعروف ش الك
والبلسمٌ لكل داء، ناهيك عن  عدم تكلفتها لشيء من اجلهد  امتثاالً لقول الرسول 
ــق أخاك بوجه طلق " ، و كأمنا يريد أن  ــيئاً ولو أن تل ــرمي  " ال حتقرن من املعروف ش الك
والبلسمٌ لكل داء، ناهيك عن  عدم تكلفتها لشيء من اجلهد  امتثاالً لقول الرسول 

يدربنا على االبتسامة لتكون سجيةً لنا في بيوتنا وأعمالنا وجامعاتنا وطرقاتنا .
ــق أخاك بوجه طلق " ، و كأمنا يريد أن  ــيئاً ولو أن تل ــرمي  " ال حتقرن من املعروف ش الك

يدربنا على االبتسامة لتكون سجيةً لنا في بيوتنا وأعمالنا وجامعاتنا وطرقاتنا .
ــق أخاك بوجه طلق " ، و كأمنا يريد أن  ــيئاً ولو أن تل ــرمي  " ال حتقرن من املعروف ش الك


ومن األمور التي تعمل علي تنظيم احلياة اإلجتماعية توقيت الزيارة  وعدم اإلطالة  

، واالبتعاد عن احلديث في موضوعات مثيرة للجدل والشحناء .
ولكي تنجح في حياتك اإلجتماعية  يضيف أبو كاس :" إن جناح اإلنسان في هذه 
ــهادات أو مؤهالت أو مناصب ،  ــف على أمور عدة ، ليس لها عالقة بش ــاة يتوق احلي
فكم من شخص حمل بني طياته شهادات عليا ومؤهالت كثيرة  لكنها لم تؤهله 
ليكون شخصية ناجحة في اتمع سواء أكان في حياتهم األسرية أم املهنية ".

 
ــدرات منها ؛ حتديد هدفك في  ــي احلياة يحتاج إلى مهارات وق ــع :" النجاح ف ويتاب
احلياة بوضع بصمة مميزة في احلياة تُذكر له بعد املوت ، وإدارة الذات وترتيب أولويات 
ــدرات منها ؛ حتديد هدفك في  ــي احلياة يحتاج إلى مهارات وق ــع :" النجاح ف ويتاب
احلياة بوضع بصمة مميزة في احلياة تُذكر له بعد املوت ، وإدارة الذات وترتيب أولويات 
ــدرات منها ؛ حتديد هدفك في  ــي احلياة يحتاج إلى مهارات وق ــع :" النجاح ف ويتاب

ــبني  ــرارات في الوقت واملكان املناس ــردد باتخاذ الق ــة إلى عدم الت ــك ، إضاف حيات
ــات بصبر طويل ، إلى جانب   ــرار على تنفيذهما لتحقيق النجاح واألمني مع اإلص

استخراج الطاقات الكامنة والتفكير باحللول الصائبة".

 
ــداً ، مع أهمية  ــل يراه وع ــاز التزاماً بينما الفاش ــرى في االجن ــني بأن الناجح ي ويب
ــم واملبادئ وعدم  ــك بالقي ــل والترفع عن الصغائر بالتمس ــتمتاع في العم االس
ــتقبل والتعامل  ــعي إلى التجديد مع النظر دائماً للمس ــزام بالروتني بل الس االلت
ــم واملبادئ وعدم  ــك بالقي ــل والترفع عن الصغائر بالتمس ــتمتاع في العم االس
ــتقبل والتعامل  ــعي إلى التجديد مع النظر دائماً للمس ــزام بالروتني بل الس االلت
ــم واملبادئ وعدم  ــك بالقي ــل والترفع عن الصغائر بالتمس ــتمتاع في العم االس

اإليجابي مع اآلخرين بثقة نفس ، ناهيك عن ضرورة إيجاد التوازن في جميع مناحي 
ــتعانة باهللا دائماً وجعل كالم اهللا "  احلياة وعدم تغطية جانب  على آخر ، مع االس
اإليجابي مع اآلخرين بثقة نفس ، ناهيك عن ضرورة إيجاد التوازن في جميع مناحي 
ــتعانة باهللا دائماً وجعل كالم اهللا "  احلياة وعدم تغطية جانب  على آخر ، مع االس
اإليجابي مع اآلخرين بثقة نفس ، ناهيك عن ضرورة إيجاد التوازن في جميع مناحي 

وما توفيقي اال باهللا " شعاراً للحياة .
ــتعانة باهللا دائماً وجعل كالم اهللا "  احلياة وعدم تغطية جانب  على آخر ، مع االس

وما توفيقي اال باهللا " شعاراً للحياة .
ــتعانة باهللا دائماً وجعل كالم اهللا "  احلياة وعدم تغطية جانب  على آخر ، مع االس
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د.رفيق املصري  أ.د جواد الدلو 

كي تكون إنسانًا اجتماعيًا ناجحًا

ــباب يعود يوما..فأخبره مبا  أال ليت الش
ــون هذا البيت  ــيب يكاد يك فعل املش
ــان حال االنسان إذا ولى زمانه بعد  لس
ــي وجهه عالمة على  أن ترك جتاعيد ف

العجز و دنو األجل. 
ــعره الذي أخذ  ــده مطرقا يالمس ش جت
ــواده وأخذ معه الرفاق، يفكر  الزمان س
ــرف   ــف كان ال يع ــه األول كي ــي أيام ف
ــواها  الوحدة فيها فأصبح ال يعرف س
ــس  ــن كل أني ــن م ــت األماك ــد خل وق
ــت متعلقاته تفهمه أكثر من  وأصبح
البشر حوله يرى فيها صور السابقني 
ــمون له فيزداد حزنا كيف ال وهو  يبتس
ــاه املوت للحياة  اقلهم حظا حني ابق

ويتساءل عن السبب.
ــت قضية  ــن ليس ــة كبار الس وقضي
ــرة تختلف  ــي دائما حاض ــدة فه جدي
ــر فهناك  ــن مجتمع آلخ ــا م معاجلته
ــا ينتهي بهم احلال  في الغرب غالبا م
ــا مع طبيعة  ــوت العجزة توافق في بي
ــريع  ــور ذي االيقاع الس ــع املتط اتم
ــت لضعفهم وال   ــم ال وق ــال وقت له ف

للعناية بهم !!.
اما هنا في مجتمعنا وأقصد اتمعات 
العربية عامة فغالبا ما يُعامل املسنون 
ــك أن التوجيهات  ــكل افضل وذل بش
ــنني  ــة بخصوص موضوع املس الديني
واضحة متاما وال يخفى على أحد فضل 
ــم التي حض  ــن وصلة الرح بر الوالدي

عليها الدين اإلسالمي احلنيف.
ــد مجتمعنا  ــي مجتمعنا وأقص أما ف
ــة  أهمي ــنني  فللمس ــطيني  الفلس
ــد جمة رمبا  ــتهم فوائ خاصة وملؤانس
ــا ، ومعلوم أن  ــن جربه ــا إال م ال يعيه
ــل عمره  ــاب في مقتب ــة بني ش جلس
ــة أو فكرة  ــد حتفظ قيم ــني جدته ق وب
ــاع وهذا قد يحدث  ــا من الضي أو موروث
ــات وعند  ــع من اتمع ــي أي مجتم ف
ــعوب لكن جلسة  ــعب من الش أي ش
كهذه بني جدة فلسطينية وحفيدها 
الفلسطيني تعدو الى ما هو أبعد من 
ذلك فالقصص التي ترويها جداتنا عن 
ــطني وحقولها اخلضراء وخيلها  فلس
املسومة واألنعام وعن ثمارها وبرتقالها 
ــعيرها عن نسماتها  وعن قمحها وش
ــاء العذب  ــا عن جرة امل ــد بالبله وتغري
ــالم في  ــت األح ــة خلص ــا صبي حتمله
شعرها ادل وتطريز ثوبها عن دروبها 
ــة تودع  ــمس حاني ــن ش ــا وع وانهاره
اهلها كل عصر بلوحة ترسمها على 
وجه السماء الصافي فال يكاد الصبح 
ــمة تلقي التحية  يأتي حتى تعود باس
ــة لم تنته عن تغريبة طالت  ، وعن ليل
ــرقوا كل  ونكبة مازالت عن لصوص س

هذا وادعوه لهم.
ــاً كبيراً  ــق دافع ــص تخل ــذه القص ه

هذا وادعوه لهم.
ــاً كبيراً  ــق دافع ــص تخل ــذه القص ه

هذا وادعوه لهم.

ــباب للعمل الدءوب من أجل  لدى الش
ــلوب وتربي فيهم  استعادة احلق املس
الشوق لألرض وحبها ومشاعر الثأر من 
مغتصبيها، ومن هنا تبرز أهميةأخرى 
ــنني وزيارتهم املتكررة الى  لوصل املس

جانب صلة الرحم وما متليه االخالق.
ــة مثل هذه يروي  وما يدريك لعل جلس
ــاب  ــائبٌ قصة تلمس روح ش فيها ش
فيضع هدفا نصب عينيه فيحرر البالد 
ــده األحوال،  ــاد ويغير اهللا على ي والعب
فيضع هدفا نصب عينيه فيحرر البالد 
ــده األحوال،  ــاد ويغير اهللا على ي والعب
فيضع هدفا نصب عينيه فيحرر البالد 

ــائب وقد وافاه املوت أخيرا  ويعلم الش
ملا جتنبه فيما مضى وأبقاه للحياة.

حكاية جدتي
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ــة ــة اآلالم المفصلي ــي معالج ــد ف ــاب تفي ــة : األلع عكاش


تقول نسرين عكاشة املسئولة عن 
ــرفة على  ــة واملش ــة الرياضي الصال
ــهد الصالة  ــا :" تش ــات فيه التدريب
ا من الطالبات،  الرياضية إقباالً واسعً
ــتراك في الصالة رمزية  ورسوم االش
ــة حاجة اجلامعة إلى  "، وترى عكاش
ــابهة  ــاالت إضافية مش ــاح ص افتت
ــتيعاب األعداد الكبيرة الراغبة  الس
في التسجيل فيها، وتضيف:" الدافع 
ــي الصالة ال  ــات ف ــتراك الطالب الش

ــاص الوزن  ــباب إنق ــر على أس يقتص
فحسب بل يتعداه إلى معاجلة اآلالم 
ــى الصحة  ــاظ عل ــة  واحلف املفصلي

اجليدة" .


وتابعت عكاشة:" الصالة ال تقتصر 
على ألعاب اللياقة، بل تشمل ألعابًا 
ــره"، كما أكدت  ــس وغي أخرى كالتن
ــة الكبير  ــى دور الصال ــة عل عكاش
خارج حدود مساحتها احملدودة حيث 

ينظم القائمون عليها رحالت 
ودورات رياضية متنوعة، تقول 
العديد من  عكاشة:" ننظم 
الدورات في السباحة والتنس 
ــا  وألعابً ــطة  أنش ــم  وننظ

رياضية متنوعة ".


ــة ورود أبو دياب  تقول الطالب
ــة  الصال ــي  ف ــتركة  املش
في  ــطة  األنش ــة:"  الرياضي
الصالة جيدة وتؤدي الغرض 
ــى حدٍ ما، لكنها  املطلوب إل
ــض األجهزة  ــى بع إل تفتقر 
ــددت أبو  الضرورية"، كما ش
ــرًا من  ــى أنها وكثي دياب عل
ــبب  ــم يكن س ــات ل الطالب
ــة  الصال ــي  ف ــتراكهن  اش

ــب  فحس ــوزن  ال ــاص  إنق
ــة اجليدة  ــى الصح ــاظ عل ــل احلف ب

ــم والعقل،  ــة غذاء  للجس فالرياض
ــاب النصيحة  ــو دي ــا وجهت أب كم

ــة  اجلامع ــي  ف ــات  للطالب
بخوض التجربة في الصالة 

الرياضية .


ــام  ــارة حس أما الطالبة س
ــي  دفعن ــا  م ــول:"  فتق
ــة  الصال ــي  ف ــجيل  للتس
التنس  ــغفي بلعبة  هو ش
ــتمتع  ــها وأس ، فأنا أمارس
ــي"،  ــع زميالت ــة م باملنافس
ــدت أن التجهيزات  ــا أك كم
ــدة وتؤدي  ــة جي ــي الصال ف
الغرض املطلوب، وأضافت:" 
ــح  متن ــة  الرياضي ــاب  األلع
احلياة، وجتعلنا أكثر حيوية 
ــى  عل ــدةً  مؤك ا"،  ــاطً ونش
احلياة، وجتعلنا أكثر حيوية 
ــى  عل ــدةً  مؤك ا"،  ــاطً ونش
احلياة، وجتعلنا أكثر حيوية 

ــد في دعم  دور الصالة اجلي
ــطة الرياضية الالزمة  األنش

للطالبات في اجلامعة.

ــدف "اجلرس"  ــرة اله ــاراة ك ــدأ مب تب
ــم  احلك ــقَ  يُطل ــأن  ب ــني  للمكفوف
ــو الناطق الوحيد خالل  صفارته -وه
ــذف العب من أحد  اللعبة - حتى يق
ــزات  التجهي ذات  ــرة  الك ــني  الفريق
اخلاصة بيده ثم يحاول حارس مرمى 
ــن دخول  ــا م ــي منعه ــق الثان الفري

ــبكة , وتصدر عن الكرة أصوات  الش
ــن الالعبون املعاقون  متكررة ليتمك

بصريا من حتديد مكانها .
ــن ثالثة العبني  ــون كل فريق م ويتك
ــض العينني  ــون كل العب مغم ، يك
ــاوي  ــى يتس ــك حت ــاش وماس بش
ــف متاما،  ــف البصر مع الكفي ضعي
ويجلس على أربعة في حالة الدفاع 

ــوم يقف ويتحرك  ، وفي حالة الهج
ــة  ــا أن اللعب ــف, كم ــام وللخل لألم
ــى اللياقة البدنية لالعب  تعتمد عل
ــرعة بديهته وقوة اإلنصات ودقة  وس
ــع أحد  ــث م ــي حدي ــب. وف التصوي
الالعبني, يرى الالعب املكفوف وجدي 
ــي هذه  ــتمتع ف ــو جربوع أنه يس أب
اللعبة أكثر من لعبة كرة القدم التي 

كان يجيدها قبل فقدانه لبصره منذ 
سنوات عدة.

ــخصا  ويقول أبو جربوع  :" كنت ش
ــداث انتفاضة  ــالل أح ــا وخ طبيعي
األقصى أصبت وفقدت البصر لكنني 
ــتطعت التأقلم وممارسة حياتي  اس
ــيراً إلى أنه  ــة"، مش ــت اللعب وتعلم
ــتطعت التأقلم وممارسة حياتي  اس
ــيراً إلى أنه  ــة"، مش ــت اللعب وتعلم
ــتطعت التأقلم وممارسة حياتي  اس

ــدم قبل فقدانه  ــب كرة الق كان يلع
لبصره.

ــوع أن يتم  ــل الكفيف أبو جرب ويأم
ــاً وإتاحة  ــاً وإداري ــر اللعبة فني تطوي
ــوع أن يتم  ــل الكفيف أبو جرب ويأم
ــاً وإتاحة  ــاً وإداري ــر اللعبة فني تطوي
ــوع أن يتم  ــل الكفيف أبو جرب ويأم

ــاب اخلاصة  ــن األلع ــرص ملزيد م الف
بذوي االحتياجات اخلاصة.

أما محمد مصلح، العب كرة الهدف 
ــة جزئية  ــه إعاق ــني، ولدي للمكفوف
فقال: "نحن نلعب بإراداتنا وعزميتنا 
ــا ومواهبنا  ــة قدراتن ــل تنمي من أج
ــا في ظل  ــن بحاجة إليه ــي نح والت
األوضاع الصعبة التي نعيشها وفي 
ظل عدم وجود من يهتم بهذه الفئة 

من ذوي االحتياجات اخلاصة".
ــئول كرة  ــح مس ــه, أوض ــن جانب م
ــي قطاع غزة  الهدف للمكفوفني ف
ــذه الرياضة  ــى العربي أن ه مصطف
شت  بدأت في غزة عام ٢٠٠٤ ثم تهمّ
إلى أن أُعيد إنشاء احتاد جديد لها في 
شت  بدأت في غزة عام ٢٠٠٤ ثم تهمّ
إلى أن أُعيد إنشاء احتاد جديد لها في 
شت  بدأت في غزة عام ٢٠٠٤ ثم تهمّ

ــيرا إلى أن رياضة ذوي  عام ٢٠١٢, مش
ــق انطالقة  االحتياجات اخلاصة تش
ــبع احتادات  ــاك س ــة وأن هن حقيقي
ــى  ــة عل ــات اخلاص ــذوي االحتياج ل
مستوى قطاع غزة جميعها فاعلة.

وبنيّ العربي أن هناك اهتماما برياضة 

ــى  عل ــة  اخلاص ــات  االحتياج ذوي 
ــن خالل متويل  ــتوى احلكومي م املس

األندية وتقدمي الدعم لها.
ــرة الهدف  ــال رئيس احتاد ك بدوره, ق
بهاء الدين سرحان:"ما زالت اللعبة 
ــى مدربني وحتكيم وكفاءات  حتتاج إل
ــتية من أجل تطويرها  وأدوات لوجس
ــاً :" إن االحتاد  ــا، مضيف ــاء به واالرتق
ــطة  ــتقطاب أنش ــى اس ــعى إل يس
ــني وتفعليها في  ــة باملكفوف خاص
ــا أن معيقات عدة  ــزة، مبين قطاع غ
ــدم  ــا ع ــة أبرزه ــذه اللعب ــه ه تواج
ــب خاص  ــاء ملع ــدرة على إنش الق
ــوت أثناء  ــع الص ــاج مين ــا من زج به
اللعبة ". وتابع قائال :"لكن برغم هذه 
اإلمكانيات الضعيفة شاركنا أيضا 
ــة العربية في  ــي ٢٠١١ في البطول ف

قطر وحصلنا على املركز السادس".
ــة هذه  ــى أهمي ــرحان عل ــدد س وش
ــة  الرياضي ــي  النواح ــن  م ــة  اللعب
والنفسية لالعبني املكفوفني، داعيا 

إلى احتضانها شعبيا ورسميا.
ــتمر  ــع بدايات اللعبة التي تس وترج
ــام ١٩٤٦ أي بعد احلرب  ٢٠ دقيقة لع
ــت  ــي خلف والت ــة   الثاني ــة  العاملي
ــن ذوي اإلعاقة واملكفوفني  الكثير م
ــز واألملاني،  ــاوي هان ، مما دفع النمس
ــاعدة  ــذه اللعبة ، للمس الختراع ه
ــل املكفوفني ، وإيجاد  في إعادة تأهي
شيء يقضون فيه أوقاتهم الطويلة 

والفارغة.
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بقلم/ رمي أبو حصيرة

ليست شجارا أو حادث 
ــرد  ــي مج ــل ه ــرق ب ط
ــتعراضية  ــركات اس ح
ــي  متثيل ــهد  مش أو 
ــب  التالع ــق  طري ــن  ع
ــدوران بها  ــة وال باملركب
ــرعة  بس االنطالق  بعد 
جنونية , إنه " التفحيط 

. "
ــط  التفحي  " ــة  رياض
ــي  والت  " ــيارات  بالس
ــا  ــق به ــرد أن تنط مبج
ــض؛  البع ــتغرب  يس
دنا أن نسمع  لطاملا تعوّ
ــذه الرياضة في  ــن ه ع
ا دول  دول " العزّ " و حتديدً
العربي صاحبة  اخلليج 
الكثبان الرملية الغزيرة 
و املرتفعة, و ذوي اقتصاد 

شاهق كعلوّ بذخهم .
ــي اآلونة األخيرة  لكن ف
ــال,  قلي ــر  األم ــف  اختل
ــزة يحبّون  ــو غ فمواطن
كل  ــة  جترب و  ــرة  املغام
, وال يستطيعون  شيء 
ــش ", بدأ  ــول " بنعرف ق
بنفضّ  ــبابي  ش ــق  فري
الغبار عن سيارته بعد 
ــة  ــن قل ــتكت م أن اش
تزويدها بالسوالر في ظل 
ــروض على  ــار املف احلص
ــمّ مت تزويدها  غزة, من ث
ط  ببعض ليترات  لتفحّ
ــك , معلنةً عن  ــد ذل بع
من  ــا  صاحبه ــب  غض
ــن  م ــاع  األوض ــوء  س
ــه ومحاولة منهم  حول
لتفريغ الكبت من خالل 
ــون  ــض فن ــة بع ممارس
اخلطيرة  ــة  الرياض هذه 
اتمع  ــى  عل ــدة  الواف

الفلسطيني .
ــباب  أرادوا أن يثبتوا   ش
أنفسهم في امليدان عبر 
ــيارات  أزيز عجالت الس
حسب  يروضونها  التي 
ــم ومتردهم على  براعته
واقعهم, وعلى إثر  
ــت اهتماما من  ذلك الق
ــع  ــذي يتاب ــور ال اجلمه
جوالتهم بشغف كبير 
ــبوع ولكن  مرة كل أس
حتى اللحظة الراهنة ال 
تتمتع هذه الرياضة مبزايا 
أو وسائل احلماية سواء 
ــاوي  ــائق اله أكان للس
ــكل  أو اجلمهور, مما يش
ــى حياتهم,  ــرا عل خط
ــة خطيرة,  اللعب فهذه 
ــف هنا  ــر مضاع واخلط
ــا بكل  ــا ألنه ــي بالدن ف
بساطة حتتاج إلى طرق 
واسعة وإمكانات يعتبر 

توفيرها من باب الترف.

pÏΩa@ÚôbÌâ

êä;;¶a@Òä;;◊@Ú;;ôbÌäi@Ú;;”b«�a@ÊÎÜ;;znÌ@Òå;;À@ø@ÊÏ;;œÏ–ÿΩaêä;;¶a@Òä;;◊@Ú;;ôbÌäi@Ú;;”b«�a@ÊÎÜ;;znÌ@Òå;;À@ø@ÊÏ;;œÏ–ÿΩaêä;;¶a@Òä;;◊@Ú;;ôbÌäi@Ú;;”b«�a@ÊÎÜ;;znÌ@Òå;;À@ø@ÊÏ;;œÏ–ÿΩa



2011





خانيونس/صوت اجلامعة:
اختتمت الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية بفرع 
ــس الطاولة لطلبة  ــوبر لتن ــس بطولة الس خانيون
الثانوية العامة، والتي نظمتها الكلية بالتعاون مع 
ــام غراب  ــة والتعليم، وأكد الدكتور هش وزارة التربي
ــطة التنافسية  رئيس الفرع على أهمية هذه األنش
ــا  ــى تنظيمه ــة عل ــة اجلامعي ــرص الكلي ــي حت الت
ــات اتلفة سواء الرسمية  بالشراكة مع املؤسس
ــراء العملية التعليمية  ــهم في إث أو األهلية مبا يس
لطلبة الثانوية العامة وتعزيز روح التنافس الرياضي 
ــبق  ــة في املرحلة التي تس ــي بينهم، خاص األخالق

عملية تقدمي االمتحانات النهائية.
ــار غراب إلى حرص الكلية اجلامعية على تلبية  وأش
ــات املتعلقة  ــل في االختصاص ــوق العم حاجات س
ــب الرياضي من خالل برنامج التربية الرياضية  باجلان
ــذي يضم نخبة  ــم العلوم التربوية، وال التابع لقس
ــن اخلبراء واتصني في ااالت الرياضية املتنوعة،  م
ــة اتلفة،  ــم الفعاليات الرياضي ــة إلى تنظي إضاف
مقدما تهانيه احلارة للفرق الفائزة من طلبة الثانوية 

العامة.
ــرق خانيونس بلقب البطولة،  وتوج فريق مديرية ش
ــس على  ــرب خانيون ــق مديرية غ ــل فري ــا حص فيم
ــي املركز  ــة رفح ف ــق مديري ــي، وكان فري ــز الثان املرك
الثالث، بينما فازت مديرية رفح باملركز األول عن فئة 
ــرب خانيونس على  ــت مديرية غ ــات، وحصل الطالب
ــي، وكان املركز الثالث من نصيب مديرية  املركز الثان

غرب خانيونس.
ــر عرفات احلاصل  ــه أعرب الطالب ماه وفي تعليق ل
ــعادته  ــالب عن س ــن فئة الط ــز األول ع ــى املرك عل
ــرق  ــاز الكبير لصالح مديرية ش ــق هذا اإلجن بتحقي
ــه للكلية اجلامعية على  ــس، عبر عن امتنان خانيون
ــدث الرياضي املميز،  تنظيمها واحتضانها لهذا احل
فيما أكدت الطالبة مالك سعيفان بطلة املركز األول 
ــح أن تنظيم هذه  ــات من مديرية رف ــن فئة الطالب ع
األنشطة الرياضية يسهم في تعزيز ثقة الطالبات 
ــاركة باحملافل  ــهم ويتيح لهن اال في املش بأنفس
ــرى القابعني في  ــا لألس ــة جناحه ــة، مهدي الرياضي

سجون االحتالل.
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ــالج أوحتى الراحة في أخذه و من  الع
ــروع    أجل ذلك جاءت فكرة هذا املش

ــة من  ــة الضعيف ــذه الفئ ــة ه خلدم
اتمع . 

ــال النخالة  ــن اجلمعية ومقرها ق وع
ــر لهذا  ــة بعمل مق ــت اجلمعي "قام
ــكيل إدارة لها و مركز  املشروع و تش
ــالج ٣٠  ــي لع ــة مجان يومي ــة  رعاي
ــن  مريضا يوميا من مرضى كبار الس
ــزل  ــول ملن ــة الوص ــراء وإمكاني الفق
ــون له , وهذا املركز  املريض ملد يد الع

ــع عمر يبدأ من  ــيقوم بالتعامل م س
ــن اعتبر من  ــا علما بأن املس ٥٥ عام
ــة منذ أيام االحتالل  الفئات املهمش

البريطاني".
وعن تطوير اجلمعية و برامج عملها 
اضاف رضوان  "سنقوم ببعض األعمال 
االنشائية و الكهروميكانيكية باملقر 
ــز  ومرك ــة  اجلمعي إدارة  ــتوعب  ليس
ــع العمر الطبي و جتهيزه ليصبح  ربي
ــة  ــادات تخصصي ــة عي ــه خمس ب
ــة , ونأمل بهذا  ــاالت الطبي بأهم ا
ــف  ــغ ٢٧٠ أل ــول ملبل ــروع الوص املش
ــاهمة ولو بجزء  دوالر أمريكي , واملس
ــاعدنا في انقاذ املريض  يسير ستس
كبير السن الفقير حتى يرقى املركز 

بالعمل الصحي املطلوب" .
ــال عبد  ــج املتوقعة ق ــول النتائ وح
الرحمن مصلح أحد القائميني على 
ــي كبائن  ــل ف ــذي يعم ــروع وال املش
التبرع "سنكون قد شخصنا وعاجلنا 
عدد ٩ آالف مريض ومريضة في السنة 
, ونكون قد قمنا بزيارة ٢٥٥٥مسنا في 
بيوتهم خالل فرق ميدانية متنقلة , و 
نشر الوعي الطبي ل ١٠٠٠٠من األسر 
ــن بشكل علمي و  للتعامل مع املس

إنساني" .

وأيضا االعتماد على اآلخرين في عدد 
ــطة احلياة  اليومية كاألكل  من أنش

ــاكل تؤرق  ــذه املش ــس وكل ه وامللب
املسن فالبد من إيجاد حلول لها .

ــروع بني النخالة   وحول مبررات املش
ــديد في  ــام الش ــكلة االزدح أن  مش
ــل  ــد جتع ــة  ق ــفيات العام املستش
ــر طويلة ال  ــن ينتظر في طوابي املس
يقوى عليها بسبب وضعه الصحي 
ــكلته  بتعرضه  ــم مش ــد تتفاق وق
ــذ حقه  من  ــال وبالتالي اليأخ لإلهم

غزة- أحمد مطر 
ــعي  ــا احلنيف على الس ــا دينن حثن
للخير أينما كان وأن نعمل اخلير بكل 
ــكاله ولكن أن جند اخلير هو الذي  أش
يسعي إلينا فهذا هو الغريب , حيث 
إنتشرت في االونة االخيرة  كبائن في 
ــوال وبذل  ــن العامة جلمع االم امليادي
ــالج كبار  ــاعدة في ع العطاء للمس
السن الفقراء  هذا املشروع هو " مركز 
ربيع العمر لعالج أمراض كبار السن 
" وملعرفة ماهية هذا املشروع التقت 
"صوت اجلامعة" برئيس  مجلس إدارة 

املركز الشيخ رضوان النخالة .
فقد أوضح أن أكثر من ٥٪ من سكان 
القطاع من فئة  املسنني , فالبد من 
رعاية هذه الشريحة التي البأس بها 
خاصة التي يعاني أغلبها من أمراض  
ــرايني واجللطات  القلب وتصلب الش
ــاكل  الدماغ باإلضافة عدد من املش

األخرى . 
املريض يحتاج إلى رعاية كبيرة سواء  
ــة أم معنوية من احمليطني  كانت مادي
ــح رئيس مجلس  ــه  وفي ذلك  أوض ب
ــي  ــاكل الت ــم املش ــن أه اإلدارة أن م
ــريك احلياة  ــن فقدان ش تواجه  املس
واألبناء  وفقدان مصدر الدخل بسبب 
ــدية  ــد وضعف البنية اجلس التقاع

%b»€a@µg@ÒåÀ@lbjë@Ú€bçâ@B|œâ@5»fl@aÏznœaB
غزة – معاذ مقداد:

ــى  إل ــطينيون  فلس ــبابٌ  ش ــادر  ب
استغالل خاصية الوسم "هاشتاق" 
ــبكات التواصل  ــي أبرز ش املتاحة ف
ــر"  وتويت ــبوك  "فيس ــي  االجتماع
ــر الروتني  ــة منهم لكس ــي محاول ف
ــعبي للتركيز  ــراك الش ــل احل وتفعي
على القضية الفلسطينية وتطورات 

األحداث فيها.
ــوام من احلصار على  وبعد ثمانية أع
ــرت صرخة  ــالق املعابر، ظه ــزة وإغ غ
ــتاق" افتحوا  ــر "هاش ــة عب إلكتروني
ــطون في  ــرَّد الناش ــح، وغ ــر رف معب
مواقع التواصل االجتماعي بعبارات 
"املعابر مغلقة.. الكهرباء مقطوعة.. 
الوقود شحيح" موجهني صرخاتهم 
ــرائيلي ومصر  في وجه االحتالل اإلس

التي تشارك في حصار غزة.
ــبابي أدهم أبو سلمية  الناشط الش
ــول  يق ــة  باحلمل ــاركني  املش ــد  وأح
ــة" إن هذه الفعالية  لـ"صوت اجلامع
ــعياً من الشباب في إيصال  جاءت س
ــة" إن هذه الفعالية  لـ"صوت اجلامع
ــعياً من الشباب في إيصال  جاءت س
ــة" إن هذه الفعالية  لـ"صوت اجلامع

الدولي  ــع  ــم واتم للعال ــم  صوته
بضرورة فتح معبر رفح ووقف احلصار 

على غزة.
ــلمية "الشباب عملوا  وأضاف أبو س
ــادرة كون  ــام املب ــاك بزم على اإلمس
ــاً لوحده،  ــتهدف حزب ــار ال يس احلص
ــادرة كون  ــام املب ــاك بزم على اإلمس
ــاً لوحده،  ــتهدف حزب ــار ال يس احلص
ــادرة كون  ــام املب ــاك بزم على اإلمس

ــباب  ــر وش ــدة ملص ــوا مناش وأطلق
الثورة للضغط على النظام املصري 
ــد أن هذه اخلطوة  ــك احلصار". وأك بف
ــوات  خط ــيتبعها  س ــة  تصعيدي
الحقة تزيد من الضغط على اجلانب 
ــري لفتح معبر رفح. من جانبه،  املص

ــط اإلعالمي خالد  قال املدون والناش
ــر  ــالت ذات تأثي ــذه احلم ــي إن ه صاف
ــتمرار احلراك  إعالمي تعمل على اس
الشعبي ترسيخاً للقضية في أذهان 
ــتمرار احلراك  إعالمي تعمل على اس
الشعبي ترسيخاً للقضية في أذهان 
ــتمرار احلراك  إعالمي تعمل على اس

ــتؤثر على  ــداً أنها س ــباب، مؤك الش
الشعبي ترسيخاً للقضية في أذهان 
ــتؤثر على  ــداً أنها س ــباب، مؤك الش
الشعبي ترسيخاً للقضية في أذهان 

أصحاب القرار.
ــر لن تقنع  ــدة على تويت ــع "تغري وتاب
ــح املعبر,  ــة بفت ــلطات املصري الس
ــورات أن  ــذه املنش ــأن ه ــن من ش لك
ــعب الذي يعاني  ــاة الش تنقل مأس
من حصار احتالل إسرائيلي واجلانب 
ــاهد من صور احلصار  املصري". ومبش
ــي  ــة ف ــاليب البدائي ــودة لألس والع
احلياة بالقطاع استعان بها نشطاء 
ــر عن األوضاع  "الفيس بوك" للتعبي
الصعبة التي عاشوها في ظل نقص 
ــاء لفترات  ــود وانقطاع الكهرب الوق

طويلة.
أما الناشطة الشبابية هدى سكيك 
ــائل  ــا أن تصل رس ــن أمله ــرت ع عب
ــزة  غ ــي  ف ــطيني  الفلس ــباب  الش
ــباب  ــرار، وأن يضغط ش ــاع الق لصن
ــادة النظام  ــى ق ــة عل ــورة املصري الث

لفتح املعبر وفك احلصار.
ــى أن املعبر هو  ــكيك إل ــارت س وأش
ــكان القطاع فلو  املنفذ الوحيد لس
ــا ملثل هذه  ــا احتجن ــد البديل مل وج
ــري، داعية  ــب املص ــوات للجان الدع
جميع الشباب للمشاركة بقوة في 

هذه الفعاليات.
ــار من  ــزة من حص ــي قطاع غ ويعان
ــذ أكثر من ثمانية  جميع اجلهات من
سنوات، و يأمل سكانه غزة أن ينتهي 

هذا اإلغالق في الوقت القريب.
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ــزة احملاصر عليها  ــكان قطاع غ ــطينية يومية اعتاد س هي حياة فلس
ــوة األخ  ــقيق وقس ــا وذاقوا من مرارة العيش وظلم الش ــوا معه وتأقلم
ــك احلياة بيوت  ــدته ، فال تكاد تغادر تل ــق وجبروت االحتالل وش والصدي
الغزيني املظلومني، وإني ألركز الضوء على فقرة من تلك احلياة وهي وقت 
ــتنفار الذي يحدث وقت الترحيب بهذا  الضيف  مجيء الكهرباء واالس

ذى العيار الثقيل .. 
ــة مقبلة على  ــدق، وكأن العائل ــاعة االنتظار ت ــل مجيئها تبدأ س فقب
حدث تاريخي هام، كيف ال والكهرباء ستحل ضيفاً على اجلميع، وعند 
ــة مقبلة على  ــدق، وكأن العائل ــاعة االنتظار ت ــل مجيئها تبدأ س فقب
حدث تاريخي هام، كيف ال والكهرباء ستحل ضيفاً على اجلميع، وعند 
ــة مقبلة على  ــدق، وكأن العائل ــاعة االنتظار ت ــل مجيئها تبدأ س فقب

مجيئها تنطلق صيحات التكبير والتهليل والفرحة تعم اجلميع، "اهللا 
حدث تاريخي هام، كيف ال والكهرباء ستحل ضيفاً على اجلميع، وعند 
مجيئها تنطلق صيحات التكبير والتهليل والفرحة تعم اجلميع، "اهللا 
حدث تاريخي هام، كيف ال والكهرباء ستحل ضيفاً على اجلميع، وعند 

ــا"، وبعد الترحيب البد من  ــل الضيف عزيزاً كرمياً على قلوبن أكبر قد ح
مجيئها تنطلق صيحات التكبير والتهليل والفرحة تعم اجلميع، "اهللا 
ــا"، وبعد الترحيب البد من  ــل الضيف عزيزاً كرمياً على قلوبن أكبر قد ح
مجيئها تنطلق صيحات التكبير والتهليل والفرحة تعم اجلميع، "اهللا 

ضر لقدومه، فاألب ينطلق مسرعاً  البدء بجدول األعمال للضيف الذي حُ
ــا"، وبعد الترحيب البد من  ــل الضيف عزيزاً كرمياً على قلوبن أكبر قد ح
ضر لقدومه، فاألب ينطلق مسرعاً  البدء بجدول األعمال للضيف الذي حُ
ــا"، وبعد الترحيب البد من  ــل الضيف عزيزاً كرمياً على قلوبن أكبر قد ح

لتشغيل التلفاز ليعرف آخر التطورات واملستجدات على الساحة احمللية 
ــة أو الدولية فهو منهمك في معرفة أوقات فتح املعبر أو أخبار  أو العربي
إدخال الوقود القطري لغزة أو أنباء سارة عن بدء املصاحلة الفلسطينية 
ــة أحداث اإلبادة في مخيم اليرموك، وأما األم فهي غير مكترثة  أو متابع
ــغيل  ــرعتها لتش ــة أو االقتصاد ولكنها كالبرق في س ــور السياس بأم
ــيل املالبس املتراكمة منذ ثالثة أيام  الغسالة لتكسب الوقت في غس
ــيل، نادت على ابنها األكبر قاسم بأن  ، وحينما همت األم بالبدء بالغس
يقوم بتشغيل ماتور املياه ملعرفة أجاءت مياه البلدية أم ال؟ وتتفاجأ األم 
، ولكن حنكة  بخبر صاعق من قاسم أن مياه البلدية مقطوعة ولم تأتِ
األم وذكائها وخبرتها في إدارة األزمات جلأت إلى استخدام جالونات املياه 
ابأة للطوارئ واستخدمتها حلل إشكالية الغسيل، وفي اجلانب اآلخر 
ــارع  ــطى بتول وبصفتها الذراع األمين ألمها تس من البيت البنت الوس
ــس الغد ألبيها وأمها  ــع الكهرباء إلحضار املكواة لتكوي مالب الوقت م
ــة الثانوية العامة  ــال البنت الصغرى فهي في املرحل ــا ، وأما آم وإخوته
ــة وإذ بها تعلن حالة الطوارئ وتغلق  ــاج لكل ثانية كهرباء للدراس وحتت

باب الغرفة لثمانى ساعات من الدراسة املتواصلة .. 
ــيغادر  وعند وقت الرحيل ترجع العائلة إلى حزنها وكبتها، فالضيف س
ــن العائالت  ــدة كغيرها م ــة جدي ــاً على عائل ــل ضيف ــد قليل ليح بع
ــيغادر  وعند وقت الرحيل ترجع العائلة إلى حزنها وكبتها، فالضيف س
ــن العائالت  ــدة كغيرها م ــة جدي ــاً على عائل ــل ضيف ــد قليل ليح بع
ــيغادر  وعند وقت الرحيل ترجع العائلة إلى حزنها وكبتها، فالضيف س

الفلسطينية احملاصرة التي تفرح عند مجيء هذا الضيف .. 
ــده الدولي والعاملي أهل  ــالمي والعربي ومن بع فمتى يرحم العالم اإلس

غزة احملاصرين واملظلومني واملقهورين .. ارحمونا يكفي ظلم .

الكهربـاء .. 
وساعات االنتظار






