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يف كوابيس كثيرة ،نستيقظ مفزوعني ،وكأن أحدهم يسرق منا الروح.
ويف قرارات كثيرة ،ننتفض مفزوعني ،وكأن أكثرهم ش ّراً يريد أن ينتزع منا القدس .القدس ،املدينة التي يحلم أكثر من نصف البشر بأن يزوروها.
أولياء القهر والبطش ،وعلى مر العصور ،عرضوها للتدمير مرتني ،وحاصروها  23مرة ،وهاجموها  52مرة ،وغزوا أسوارها  44مرة ،وال فرق بني
هذا وذاك ،وال فرق بني عدو وآخر ،ما دامت النية واحدة ،وهي سلب القدس.
ورغم بشاعة النوايا وعميق فزعنا ،إال أن بنا ركناً من اطمئنان ،نطمئن بـ»ال إله إال اهلل» ،ونطمئن بأن القدس لن تغادرنا ولن نغادرها ألنها لنا.
هذا مكتوب فوق جبيننا ،وفوق نعوش شهدائها ،وفوق البحر إذا غضب ،وفوق الصخر إذا تزلزل ،وفوق الصوت إذا جلجل ،وفوق احللم إذا حتقق،
ويف القرآن واإلجنيل ..هي لنا.
هي لنا ..كانت وستبقى.
رئيسة التحرير
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 ١٦صفحة

بحدود مؤقتة ..والقدس خارج احلل

اخلطة األميركية :دولة على غزة ونصف الضفة
محمد يونس
كشــفت مصــادر دبلوماســية غربيــة أن اإلدارة األميركية تعد لطرح
خطــة ســام تتضمــن إقامــة دولــة فلســطينية ذات حــدود مؤقتة
علــى قطاع غزة ونصف مســاحة الضفة الغربيــة ،بعد أن اعترفت
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وأخرجتها من احلل السياسي املقترح.
وقالــت املصــادر إن الفريــق األميركــي أعد خطة للحل السياســي،
وإنه يعتزم طرحها ضمن حل إقليمي تشارك فيه دول عربية مهمة
مثل مصر والسعودية.
وقــال دبلوماســي غربــي رفيــع املســتوى لـ»احلــال» إن اخلطــة يف
جوهرها هي خطة ســام اقتصادي ،فهي تقوم على جمع عشــرة
مليــارات دوالر مــن الــدول املانحــة لتأســيس الدولــة الفلســطينية
على نصف مســاحة الضفة ،وكامل قطاع غزة ،وتأجيل البحث يف
قضايا الالجئني واحلدود إلى مفاوضات الحقة .
وأضــاف« :أجــرى املبعوثــون األميركيون ،جيراد كوشــنير وجيســون
غرينبــات ،والســفير ديفــد فريدمــان عشــرات اللقــاءات مــع
فلسطينيني وإسرائيليني ،وخرجوا بنتيجة أن احلل املمكن يف هذه
املرحلــة هو دولــة ذات حدود مؤقتة .وأضاف« :توصل الوفد إلى أن
أي حل آخر سيفشل ألن الطرف القوي ،وهو إسرائيل ،سيرفضه».
وقال إن إسرائيل أبلغت املسؤولني األميركيني الثالثة إنه ال ميكنها
يف هــذه املرحلــة إن متنــح الفلســطينيني دولــة كاملــة ،وإمنــا دولة
على نصف الضفة الغربية ،ورمبا أكثر قليال ،لكنها ،أي إســرائيل،
ســتواصل الســيطرة علــى احلــدود وعلــى األجــواء ،فيمــا يجــري
التفاوض على احلل النهائي يف وقت الحق».
وقــال الدبلوماســي القريــب من االتصــاالت ،إن اجلانــب األميركي
يــدرك أن هــذا احلل غيــر مقبول على الفلســطينيني ،لذلك ،فإنه
يحــاول إغراءهــم بالقول إنه حل مرحلــي ،وبتوفير مبلغ مالي كبير
إلقامة الدولية الفلسطينية ومشاريعها املختلفة مثل املطار وامليناء
ومشــاريع إسكان وسياحة وزراعة واســعة لتشغيل العمال العاطلني
عن العمل يف كل من غزة والضفة الغربية.
ويرى اجلانب األميركي أن أول متطلبات هذا احلل يبدأ من استعادة
السلطة الفلسطينية لقطاع غزة التي ستكون مركز الدولة.
وســيعرض املشــروع ضمن حل إقليمــي ودولي ،تشــارك فيه الدول
العربيــة واملجتمــع الدولــي ،وتنتج عنــه إقامة عالقات دبلوماســية
إسرائيلية مع العالم العربي.
وقال مســؤولون فلســطينيون إن احلل السياســي املقترح لن يكون
مقبــوال لــدى أي فلســطيني ،إال إذا كان جــزءاً مــن اتفــاق ســام
تفصيلي وعلى مراحل ،ويشمل القدس.
ومــن املتوقــع أن يعلــن اجلانــب األميركــي عــن خطته مطلــع العام
املقبل.
وأكــد عــدد مــن املســؤولني الفلســطينيني وجــود هــذه اخلطــة
األميركيــة .وقال مســؤول رفيع إن ولي العهد الســعودي محمد بن
ســلمان ناقــش تفاصيلهــا مع الرئيــس محمود عبــاس ،وإنه حاول
طمأنة الرئيس بأنه سيكون «مرتاحاً».
لكــن املســؤول قــال إن «املصلحــة الســعودية فيمــا يســمى احلــل
اإلقليمي بعيدة ج ّداً عن املصلحة الفلسطينية».
وأضــاف« :واضــح أن ما هــو معروض أقل بكثير ممــا عرض علينا
يف املاضــي ،وأنــه أخطر كثيراً مما عرض يف املاضي ..املعروض هو
إنهــاء للقضيــة الفلســطينية مــن خــال منحنا دويلــة على نصف
مساحة الضفة ،وهذا ما لن يقبله أي فلسطيني».
وتابــع« :إنهــا خطــة نتنياهــو وكوشــنير لتصفية القضيــة ،ولكن من
خــال محاولــة جتنيد عربي هذه املــرة ،لكن يف النهاية نحن واثقون
أن السعودية ستقف إلى جانبنا وليس إلى جانب تصفية القضية».

الفنان عبد الرحمن املزين -طبع يف بيروت عام 1979
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يف مقابلة أجرتها معه صحيفة «احلال»

القدوة :عــدم اعـتـراف إسـرائيل بحل
الدولتني ال يلغي وجود دولة فلسطني
الوحدة شرط إلجناز برنامج االستقالل وال خالفات داخل فتح على أساس سياسي
أجرى الحوار :جهاد القاق*
أكــد عضــو اللجنــة املركزيــة حلركــة فتــح ،رئيــس
مؤسســة ياســر عرفــات ،الدكتــور ناصر القــدوة ،أن
عــدم اعتراف اســرائيل بحل الدولتــن ال يلغي وجود
دولة فلسطني ،مشددا على استعادة الوحدة الوطنية
جغرافيا وسياســيا كجزء اساســي من برنامج إجناز
االستقالل الوطني يف دولة فلسطني على حدود عام
 1967وعاصمتها القدس.
جاء ذلك يف مقابلة أجرتها معه صحيفة «احلال» يف
مكتبه برام اهلل.
ويف امللفــات الداخليــة ،قــال القــدوة إنــه ال توجــد
خالفــات داخليــة يف حركــة فتــح ناجمــة عــن أي
خالفــات سياســية ،وأكــد أن هنالــك تطــورا واضحا
يف اعــام فتــح الــذي يجــب ان يكون مختلفا شــكال
ومضمونا عن االعالم الرسمي.
وهنا نص املقابلة:
 كثيــرون يتحدثون عن ضغوطــات أمريكيةوعربيــة لقبول صفقة القرن ،ما هي اخليارات
املطروحة أمامنا كفلسطينيني لقبول صفقة
القرن ،وما هي خيارات الرفض؟
* ال يوجــد فعليــاً مــا تســمى صفقــة القــرن ،هناك
تأكيــدات مــن الرئيــس االمريكــي أنه يريــد ان يطرح
مبــادرة ومقترحــات تقود حلــل الصراع الفلســطيني
االسرائيلي وتغيير الوضع باملنطقة ،ولكن نحن ليس
لدينا علم مبحددات واضحة لهذه املقترحات ،وهناك
ايضاً تســريبات إسرائيلية الهدف منها محاولة خلق
حقائــق غيــر قائمة ،مبا يف ذلــك ما يتم تداوله حول
موضــوع املســتعمرات واحلدود والقــدس وغيرها من
املســائل ،ونحــن نريــد أن نشــارك بشــكل أكبــر يف
صياغة هذه املقترحات قبل أن تطرح ،وعندما تطرح
سوف نتعامل معها بغض النظر عن مصدرها ،ولكن
ال ميكــن أن يكــون هنــاك أي قبــول مبقترحات متس
باملصالح الوطنية الفلسطينية.
 عندمــا نفكــر خارج إطــار حــل الدولتني ،ماهــي اخليارات التــي باإلمكان أن تكــون بديلة
للبرنامج السياسي الفلسطيني؟
* أعتقد أن مجرد القول إن البرنامج الفلسطيني هو
حــل الدولتني هو قول خاطئ ،البرنامج الفلســطيني
هــو النضــال من أجل إجنــاز االســتقالل الوطني يف
دولــة فلســطني علــى حــدود عــام  1967وعاصمتهــا
القــدس ،وهــذا هــو برنامــج اإلجمــاع الوطنــي الذي
يجــب أن نتمســك بــه ،وبفضــل احلــق التاريخــي
والطبيعــي للشــعب الفلســطيني وبفضــل الشــرعية
الدوليــة ومواقــف االمم املتحدة واعتــراف دول العالم
بإعــان االســتقالل عــام  1988فــإن دولــة فلســطني
قائمة ،ونحن ال نتفاوض مع اســرائيل بشــأنها ،فهي
ال يعطينا اياها أحد ،ولكن نتفاوض على حدود هذه
الدولــة والعالقة بني الدولتــن ،وصيغة حل الدولتني
هي صيغة تســوية سياســية طرحها املجتمع الدولي
وعلى استعداد أن نرحب ومنضي بها ،لكن اذا عملت
اســرائيل علــى عرقلــة هــذه العمليــة ،فهــذا ال يلغي

وجود الدولة الفلســطينية واحلقوق الوطنية للشــعب
الفلســطيني ،وبالتالــي إذا لــم نحصــل على حقوقنا
بالتســوية ،فســوف نســتمر بالنضال من أجل انتزاع
حقوقنا الوطنية واستقالل الدولة.
 مــا هــي أولويــات احلالــة السياســيةالفلسطينية التي من املمكن االتفاق عليها يف
ظل هذا الكم الكبير مــن الضغوطات وخاصة
االمريكية على القيادة الفلسطينية؟
* يف األســاس ،ال يوجــد شــيء مطــروح ،ولــم نــر أن
هنالــك أي ضغوطــات ،وحتــى مــا يثــار حــول اغالق
مكتــب منظمــة التحرير الفلســطينية يف واشــنطن،
فهــذه مشــكلة قدميــة وليســت جديــدة ،الكونغــرس
االمريكــي عمل على تشــريع قوانني معادية للشــعب
الفلســطيني ومنظمــة التحريــر وتعيــق اي عمــل
طبيعــي لنا ،وجوهر اإلشــكال هو موقــف الكونغرس
والقوانــن التــي اعتمدهــا ،نحــن لــن نقبــل أن يكون
هنالك موقف سلبي إلى درجة إغالق مكتب املنظمة
يف واشنطن دون رد فعل موازٍ.
األولويــة السياســية يجــب أن تكــون أولويــة وطنيــة،
ولدينــا علــى الســاحة الفلســطينية موضوعــان
أساســيان همــا اســتعادة الوحدة جغرافياً وسياســياً
بحيــث تعــود الســاحة الفلســطينية متماســكة،
باالضافة الى مواجهة االســتعمار االســتيطاني الذي
ميثل جرمية حرب وانتهاكا جســيما للقانون الدولي،
وهــذه املواجهــة تكــون عــن طريــق فرض حالــة وعي
ملقاومة املستعمرات واملستعمرين ،ويجب االمتناع عن
العمل يف املستوطنات ومقاطعة املنتجات االسرائيلية
والدفاع عن ارضنا ،والتحرك بشكل جدي باستخدام
كل طاقــات الشــعب الفلســطيني ،وبعــد إجناز ذلك
نذهــب لبنــاء منظومة إقليمية ودوليــة من االجراءات
العقابية ضد املستعمرات ،وهذا ينسجم مع القانون
الدولــي واالنســاني ولكــن علينــا اوال ان نقــوم نحــن
بواجبنا.
 يف ظــل تزايــد احلديــث عــن عالقــاتاســرائيلية مــع الــدول العربيــة وخاصــة
الســعودية ،هل ميكــن احلديث عــن عالقات
تضــع يف اهتماماتهــا القضية الفلســطينية،
أم أنها عالقــات أحادية كالتي جرت بني مصر
واسرائيل يف كامب ديفيد؟
ال بــد أن نؤكــد أهميــة البُعــد العربــي للنضــال
الفلسطيني ،واملنطقة العربية هي الرافعة األساسية
لهــذا النضــال وهــي مصــدر الدعــم احلقيقــي لنــا،
ولألســف الشــديد أن املنطقة العربية مرت وما زالت
متر مبشــاكل كبيــرة نتج عنها ضعــف ورمبا حتطيم
لبعــض هــذه الــدول ،ومــع ذلــك فــإن هــذا ال يلغــي
أهميتها االستراتيجية بالنسبة لنا.
يحاول اإلســرائيليون طرح فكرة سخيفة بأن املطلوب
هو تطبيع للعالقات العربية االســرائيلية ،وهذا يقود
الــى حــل للصــراع االســرائيلي الفلســطيني يف وقت
الحــق ،نحــن نعلــم ان هنالك عالقات اســرائيلية مع

بعــض الــدول العربيــة وحتــى حتــت الطاولــة ،ولكن
يســتحيل ان تتحــول هــذه العالقــات الــى شــكل
سياســي مــا لم ينجــز اوال ً حل الصراع االســرائيلي
الفلســطيني ،وبالتالــي هدف االكاذيب االســرائيلية
أن يقــال إن هنــاك بدي ً
ال حلل الصراع الفلســطيني
االسرائيلي ،وهذا ليس صحيحاً وال ميكن جتاوز أن
الوضع الفلسطيني هو جوهر الصراع .
 مــا هــو تقييمكــم للدبلوماســيةالفلســطينية ،أين جنحت وأين أخفقت؟ وما
هو املطلوب عمله يف الفترة املقبلة؟
* مســألة العالقات الفلسطينية سواء على املستوى
العربــي او الدولــي ال تعتمــد فقــط علــى اجلهــد
الدبلوماســي ،وامنا ايضا لها عالقة بجوهر املوقف
السياســي الفلســطيني وتطورات الصراع وهي اكثر
بكثير من مفهوم الدبلوماسية مبفهومها التقليدي.
يف الصــراع السياســي مــع اســرائيل ،ســواء كان يف
االرض او يف اخلــارج ،مت حتقيــق بعــض االجنــازات،
لكن يف املقابل مت التعرض لبعض النكســات مبا يف
ذلــك النمــوذج التصويتي يف االمم املتحــدة منذ عام
 1988الذي اختل مؤخرا ،وهذا أمر يثير القلق ويجب
ان يعالــج بالطــرق الدبلوماســية ،وبالتالــي هنــاك
ايجابيات وسلبيات لكن تبقى القضية عادلة وغاية
يف االهميــة لقطاعــات واســعة يف املنطقــة العربيــة
والعالــم ،وعلينــا أن منضــي بإصــرار نحــو حتقيــق
اهدافنا العادلة.
 برأيك ،هل حركة فتح بحاجة الى مصاحلةداخليــة تنهــي اخلالفــات فيمــا بينهــا ،وهل
هناك أفق لتلك املصاحلة ،وهل هذه اخلالفات
أثــرت على احلالة السياســية الفلســطينية

ككل وخاصة السياسة اخلارجية؟
* ال أعتقــد أن هنالــك إشــكاال داخليا يف حركة فتح
ناجتــا عــن مواقــف وخالفــات سياســية ،واجلهــود
االضافية الضرورية لتحسني االوضاع الداخلية عاد ًة
تعالج اخلالف السياســي ،أما حول وجود مخالفات
تنظيميــة يف أمــور متعلقــة باتصــاالت وارتباطــات
خارجيــة ،فهــذا أمــر يجــب التوقــف عليــه بشــكل
مختلف وليس بالذهاب ملصاحلات بشأنها.
 هــل تعتقــد أن إعــام حركة فتــح خرج منعباءة الســلطة أم ال ،وما هي مستجدات هذا
اإلعالم بعد تســلمكم ملهام مفوضية الثقافة
واإلعالم يف احلركة؟
* إعــام فتــح هو إعالم لتنظيم سياســي ،ويجب أن
يكون مختلفا عن اإلعالم الرســمي من حيث الشكل
واملضمون ،ويجب ان يكون شــعبيا وقريبا من الناس
ويعكــس اإلرادة الفتحاويــة والوطنيــة بشــكل عــام
وبصراحة أكبر من اإلعالم الرسمي.
ونحــن نحــاول يف عملنــا تطوير هــذا اإلعالم ،حيث
باشــرنا العمــل فيمــا يتعلــق بــاألدوات اإلعالميــة
وخاصــة االلكترونية ،ومت تصميــم املوقع االلكتروني
بحيث ميكن الوصول اليه باستخدام الهاتف الذكي،
ويف القريــب العاجل ،ســيكون هنالــك تطبيق خاص
بنــا يســمح باتصال مباشــر بكل من يســتخدم هذا
التطبيــق ،باالضافة الى تشــكيل غرفة أخبار ،ونحن
علــى وشــك البــدء يف مشــروع تطوير راديــو موطني
وتغيير لالستديوهات واالجهزة ،وبالتالي ،فمن يطلع
علــى موقعنــا االخبــاري ،ســيالحظ أن هنالك فرقا
واضحا.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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مشروع القطار الهوائي بالقدس ..سيطرة على األرض وما حتتها وما فوقها
أنوار خطيب
تعمل سلطة تطوير القدس اإلسرائيلية ،ومعها وزارة شؤون القدس
وامليراث ،ووزارة السياحة ،وبلدية االحتالل يف القدس؛ على تسريع
خطــة بنــاء القطــار الهوائــي الذي من املقــرر أن يصل الــى البلدة
القدميــة التاريخيــة يف املدينــة املقدســة ،ويتوقــع أن ميــر بجانــب
املســجد األقصــى واجلــدار الغربــي ،وحســب التقديــرات األوليــة،
فسيبعد القطار عن املسجد األقصى مسافة  ١٥٠متراً فقط.
ويستطيع هذا القطار حسب اخلطة املقررة حل مشكلة االكتظاظ
يف مدينــة القــدس ،مــن خــال التخطيــط لنقــل ما يقــارب ٣٠٠٠
مســافر يف وقــت الــذورة ،وســيعمل القطار بشــكل إلكتروني على
حتريك كل مقطورة خالل كل  ٢٠ثانية ،وهو مكون من  ٧٣مقطورة
تعمل بشــكل مســتمر حتى دون ركاب فيها ،ما ميكن املســافر من
الوصــول الى باب املغاربة خــال  ٤دقائق ونصف الدقيقة .وتقدر
تكلفــة هــذا املشــروع الذي من املقــرر أن يكون جاهزاً لالســتخدام
بحلول عام  )٢٠٠( ،٢٠٢١مليون شيقل.
ومبوجــب املخططــات ،فإنــه من املقــرر أن هذا"املشــروع القوم ي"،
حسب ما سمته املصادر االسرائيلية ،الذي بات واضحاً أنه يجسد
يف داخلــه األيديولوجيــا الضيقــة للمســتعمرين يف مدينة القدس،
سيشــمل يف املرحلــة األولــى مــن تنفيــذه ،إنشــاء ثــاث محطات،
األولى بالقرب من مســرح اخلان ،والثانية بالقرب من موقف جبل
صهيــون ،والثالثــة على ســطح مركــز الزوار "كيــدم" ،الذي يخطط
إلقامته بجانب باب املغاربة وحائط البراق.
وحســب صحيفــة هآرتــس العبريــة ،فإنــه مت مؤخــراً إنشــاء مركز
إعالمــي متخصص باملشــروع لرصد وإجراء لقــاءات ومقابالت مع
الســكان املقيمــن بجانــب املوقــع املقــرر العمل فيه ،علــى أمل أن
تصادق "اللجنة الوطنية القومية" على بدء العمل يف املشروع بداية
شهر كانون الثاني2018.

التفكجي :ضرب العتبار اليونسكو للقدس
أرض ًا ذات طابع تراثي عاملي

يف الســياق ،قــال احمللــل واخلبيــر يف شــؤون االســتعمار خليــل
التفكجي لـ"احلال" ،إن هذا املشــروع يجســد عملية واضحة لربط
عدة قضايا ببعضها ،بداية بالقضية التاريخية على اعتبار أن هذا

القطار ســيمر فوق أماكن تاريخية مهمة بالنســبة لالســرائيليني،
والقضيــة الدينيــة مبعنــى الهيــكل املزعــوم ،والقضية السياســية
وهي الدولة اليهودية او الســيادة اليهودية على القدس التي متثل
القضية األساســية والهدف األساســي لالحتالل االســرائيلي منذ
القــرن املاضي ،وجميع هذه القضايــا بجانب االنتهاكات وعمليات
التهويــد والتضييــق املســتمرة التــي تقوم بهــا ســلطات االحتالل،
تهدف بشــكل أساسي الى ضرب قضية اعتبار اليونسكو للقدس
أرضاً ذات طابع تراثي عاملي ،ومن جانب آخر ،هي محاولة لفرض
الســيادة االســرائيلية علــى القدس الشــرقية واعتبارهــا العاصمة
السياسية لدولة االحتالل.
وأضــاف التفكجــي أن الهدف الثاني للمشــروع هو إيصال رســالة
واضحــة بــأن التهويد بدأ باألرض ووصــل اآلن الى ما فوق األرض،
وهي مبثابة رســالة واضحة للســلطة الفلســطينية بأن من يعمل
داخل املدينة املقدســة هم االســرائيليون ،وأن أي مشــروع ســيخدم
بالدرجة األولى اجلمهور االسرائيل ي .والهدف الثالث هو السيطرة
علــى األرض ومــا فوقهــا وما حتتها األرض وهي فلســطني احملتلة
والقــدس جــزء منهــا ،وأقامــت عليهــا ســلطات االحتــال املبانــي
والشــوارع واملســتعمرات ،وأنشــأت حتــت األرض األنفاق ،واملشــروع
األخيــر فــوق األرض ،وهــو عبــارة عــن "تلفريك" يف ســماء القدس
واملنطقة التاريخية.

عيسى :طمس للهوية العربية الفلسطينية
للمقدسيني

مــن جهتــه ،اعتبر أمني عام الهيئة اإلســامية واملســيحية حلماية
املقدســات يف القــدس د .حنــا عيســى ،أن هــذا املشــروع يشــكل
انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ألنه ســيقام على أرض فلســطينية
محتلــة .ومبوجب مجلــس األمن واجلمعية العامــة لألمم املتحدة،
فــإن القــدس الشــرقية التي ســيقام على جزء من أرضها مشــروع
القطار املقرر جزء ال يتجزأ من أرض دولة فلسطني احملتلة ،وهذا
املوضــوع يثيــر تخوفاً كبيراً داخل األوســاط التي اقترحت املشــروع
منذ بداية االقتراح.
ولفت عيسى الى أن هذا املشروع يأتي ضمن مخططات سلطات

خط سير «التلفريك» حسبما نشرته املصادر اإلسرائيلية

االحتــال لطمــس الهويــة العربيــة الفلســطينية للمقدســيني
وترهيبهــم ومحاولــة فرض الطابع اليهودي على القدس الشــرقية
وحتويــط املدينــة املقدســة باملعالــم اليهودية خاصــة يف ظل وجود
ُ ١٠٥كنس يهودية يف محيط املسجد األقص ى.

احلسيني :تشويه املعالم التاريخية العربية
واإلسالمية للقدس القدمية

فيمــا قــال محافــظ شــؤون القــدس عدنــان احلســيني إن هــذا
املشــروع يقــع حتت شــعار تفعيل الســياحة يف القــدس خاصة يف
ظــل احلديــث عن مشــروع املئــة ألف ســائح يف اســرائيل وتناقلته
اجلهات الرســمية قبل بضعة أشــهر ،ومحاولة أيضاً لزيادة تواصل
املســتعمرين مــع مركز البلــدة القدمية ،وبالتأكيد ،فإن أي مشــروع

ســيقام يف محيــط املدينــة املقدســة يهــدف الــى تشــويه املعالــم
التاريخية العربية واإلســامية للقدس القدمية ،ومن املقرر أن يتم
إنشــاء أعمدة وكابالت للقطار ،بالتالي ،فإنها ســتؤثر على الشــكل
مبــان وعراقتهــا وكل ما هو
العــام لســماء القــدس مبــا فيهــا مــن ٍ
حولها.
ورأى احلسيني يف هذا املشروع تغييراً للطابع القدمي الذي اعتدنا
رؤيتــه منــذ آالف الســنني كمدينة تاريخية أثريــة ،ومحاولة لتغيير
الكينونــة الثابتــة ملدينــة القــدس رغم كافــة اإلجــراءات االحتاللية
التهويديــة املســتمرة واســتمرار عمليات احلفر تغييــر املعالم ،وما
يتناقله االحتالل من أســباب لقيام مثل هذه املشاريع حجج واهية
هدفها خدمة احلكومة االسرائيلية واجلمهور االسرائيلي بالدرجة
األول ى.

الـســـــعـــوديـــــة ..إلـــى أيـــــــن؟

أنس أبو عريش
تباينــت ردات الفعــل حول التطورات األخيرة التي شــهدتها اململكة
العربيــة الســعودية علــى يــد ولــي العهــد األميــر الشــاب محمــد
بــن ســلمان .وكان ابــن ســلمان أعلن مؤخــ ًرا إطــاق مجموعة من
املشــاريع الســياحية واالقتصاديــة الضخمة التي وصفتها وســائل
إعــام مختلفــة بأنها ســتغير وجه اململكــة إلى األبــد ،إضافة إلى
قيامــه باعتقــال مجموعــة كبيرة مــن أفراد األســرة احلاكمة حتت
بند الفساد.
وأظهرت ردود الفعل على جملة األحداث األخيرة آرا ًء كثيرة بني من
يعتبــر مــا يجري يف الســعودية حتركات نحو اإلصــاح االجتماعي
والسياســي واالقتصــادي ،وبــن من يــرى فيها محاولة لالســتيالء
علــى الســلطة مــن قبــل األميــر الشــاب خاصة يف ظل عــزل ولي
العهــد الســابق محمــد بــن نايــف من قبــل امللك ســلمان .يف هذا
التقريــر ،التقت «احلــال» ثالثة من احملللني واخلبراء السياســيني،
يف محاولة الستطالع آرائهم حول هذه األحداث.

عودة :سياسة إصالحية

تــرى احملللــة السياســية املقيمــة يف قطاع غزة رهام عــودة أن تلك
التطورات تأتي يف ســياق سياسة سعودية إصالحية يتبناها امللك
ســلمان وابنه محمد يف مواجهة الفســاد املستشري داخل اململكة،
وبهــدف توفيــر مــوارد اقتصاديــة بديلــة عــن مــوارد النفــط ،عبر
مصادرة أموال حصل عليها أصحابها بشــكل غير شرعي وبشكل
يض ّر باالقتصاد الســعودي .ومن هنا ،ارتأت السعودية أن تستعيد
األموال لصالح خزينتها ،وتوظيفها يف املشــاريع االســتثمارية التي
تهدف إلى تنمية االقتصاد السعودي.
يف الوقــت نفســه ،حــاول ولي العهد -كما تشــرح عــودة -أن يجابه
املعارضــة السياســية مــن بعــض أفــراد األســرة احلاكمــة جتــاه
صالحياتــه ،التــي مــن شــأنها أن تزعــزع اســتقرار احلكــم داخــل
العائلــة امللكية ،وأن تضعف اجلبهة الداخلية بطريقة تشــتتها عن
سياسات اإلصالح الالزمة.
توضح عودة أن عدم استقرار األوضاع يف
وعلى الصعيد اخلارجيّ ،
اليمن وسوريا من شأنه أن يعرض اململكة ألوضاع أمنية حرجة ،يف

طالل عوكل

رهام عودة

رائد شنيور

الوقت الذي حتتاج فيه إلى متكني نفسها ملواجهة اخلطر اإليراني
وتقويــض النفــوذ الشــيعي يف الشــرق األوســط وخاصــة يف بعض
الــدول العربيــة مثــل البحرين واليمن ولبنان .ومــن هنا ،كانت تلك
اإلجراءات ضرورية داخل ًيا ملنع االختراقات اخلارجية لها.
واعتبرت عودة أن تصريحات ابن ســلمان حول العودة إلى ما قبل
عــام  1979تع ّبــر عــن رغبة حقيقية منه بالعودة إلى فترة اإلســام
الوســطي والقضاء على التطرف من خالل تقليص نفوذ وســلطة
رجــال الديــن ذوي النفــوذ داخــل اململكــة ،يف خطــوة لتحييد رجال
الدين عن قضايا السلطة واحلكم العمل على إصالحات دينية.

امللــك املؤســس ،وبشــرط أال ينحصــر امللك يف فــرع واحد من ذرية
امللك املؤسس).
ويعتبــر شــنيور أن األوضــاع يف الســعودية تشــير إلــى تطــور يف
الدكتاتوريــة امللكيــة ،عبر تركز أكبر للســلطة يف يد عائلة ســلمان
بعدما كانت موزعة بني أفراد من آل سعود .ومن هنا ،يرى أن عزل
بن نايف من والية العهد كان احللقة األولى للسيطرة املطلقة على
الســلطة من قبل محمد بن سلمان ،التي تبعها مبجموعة أحداث
حتــت عنوان مكافحة الفســاد ،يف محاولــة لتقليم أظافر أصحاب
الســلطة املالية ،والســيطرة على ممتلكاتهم متهيدًا للمزاوجة بني
السلطتني السياسية واملالية.
وحــول تصريحــات االبتعاد عن األفكار املتطرفة ،يســتبعد شــنيور
أن جتــري أيــة تغييــرات فكريــة حقيقيــة يف العقليــة الســعودية،
ألن التغييــر «لألفضــل» ال يأتــي مــن خالل القمــع إال إذا مت إعادة
توجيه املؤسسة الدينية يف السعودية لتبني أفكار جديدة ،تخالف
أفكارهــا الســابقة بشــكل كامل ،األمــر الذي لن يكون من الســهل
حتقيقــه ،خاصة أن سياســات محمد بن ســلمان داخل ًيا وخارج ًيا
تعتمد على اإلجبار والتهديد أكثر من أي شيء آخر ،كما يرى.

عوكل :تغير يف العقلية

شنيور :تطور على دكتاتورية امللك

علــى الطــرف اآلخــر ،يرى املرشــح لنيل درجــة الدكتــوراة يف العلوم
السياســية من جامعة بروكســل رائد شــنيور أن التغيرات اجلذرية
التي حصلت وال تزال حتصل داخل اململكة منذ تولي امللك سلمان
احلكــم ،أبرزهــا عــزل محمــد بــن نايــف ،وتعيــن ابنــه محمد بن
ســلمان ول ًيا للعهد ،تشــير إلى أن امللكية يف الســعودية ســتصبح
عمودية (من األب إلى االبن) بعدما كانت أفقية (بني االخوة -أبناء

من منظور آخر ،يرى احمللل السياســي طالل عوكل أن الســعودية
كغيرهــا مــن الــدول بحاجة ماســة إلــى إحداث تغييرات سياســية
جذرية لكن التحركات األخيرة ظهرت وكأنها إجراءات تســعى إلى
متكني العائلة احلاكمة من مواجهة أية حركات معارضة محتملة.
وكنتيجــة لذلــك ،كما يشــرح عوكل ،طرح محمد بن ســلمان الرؤية
اإلصالحية املعروفة باســم رؤيــة  2030التي تبدو كمحاولة إلصالح
النظــام االقتصــادي ولبرلتــه علــى أســس االنفتــاح نحــو القــوى
االقتصاديــة العامليــة ،وعبــر منظومــة فكريــة مختلفــة تخــرج عن
ســياق املنظومة التي كان اآلباء يتبنونها ،والذين لم يكن بإمكانهم
االستجابة للتغييرات الدولية.
خروجا
ويــرى عــوكل أن انتقال احلكم إلى محمد بن ســلمان مي ّثل
ً
نســب ًيا عــن التقاليــد املتبعة يف العائلــة املالكة ،لكنــه ليس تغيي ًرا
جذر ًيــا يف جوهر انتقال الســلطة ،خاصــة يف ظل موافقة مجلس
العائلة امللكية .كما يرى أن هذا الشاب الطموح ُوصف بالته ّور من
قبــل بعــض املراقبــن ألنه حاول أن يخــرج عن الطريقــة التي كان
يتخذها امللوك السابقون الذين تولوا احلكم وهم يف سن متأخرة.
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ماذا يقول أساتذة من جامعة بيرزيت
عن صفحات الطلبة على الفيسبوك؟
معايير وقيم شــبابية تالئم الوجود يف مجتمع علمي وجامعي
وأكادميي ،وبالتالي ال يجوز التعدي على االســاتذة أو الطالب
أنفســهم أو مجتمــع اجلامعــة باالنتقادات اجلارحــة .وإن كانت
اإليجابي
االنتقــادات موجــودة وال بــ ّد منهــا ،فنحــن مع الطــرح
ّ
الذي يليق باجلو األكادميي.
وأضافــت طهبــوب :الطــاب لهم كل احلرية يف إنشــاء وســائل
تواصــل ميكــن أن تريحهــم وجتعلهــم أكثر تفاع ً
ال ،وهذا شــيء
نحن ككادر تعليمي نحبه ونحب أن يكون دائماً هناك متنفس
للطالب ليعبروا عن حبهم أو غضبهم أو انتقاداهم طاملا كانت
ضمن األخالق العامة.
آمال دحيدل

رزان طهبوب

خالد سليم

سائدة حمد

منال عبد

ضحى حميدان*
نكات صباحية وأخرى مســائية مضحكة ،مواقف محرجة وأخرى
جتعلــك تبتســم ،طرافــة يف الطــرح وخفة يف األســلوب ،تعليقات
علــى هــذا وذاك ،وهمــزات وملزات هنا على شــكل «منشــن» ألحد
األصدقــاء املقصوديــن يف التعليقــات ،من لديه حلــول لهذه املادة
أو تلــك؟ أنصحونــي ،هــل األســتاذ الفالنــي جيــد أم ال؟ هكــذا
هــو الطابع العــام للصفحات التــي تكونها املجموعــات الطالبية
يف جامعــة بيرزيــت املوجــودة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
«فيســبوك» ،وهي صفحــات ومجموعات منوعة تنشــر عددا من
املواضيع املختلفة قد تكون ترفيهية أو أكادميية أو تعليقات حول
مواضيــع معينــة أو مواقــف مضحكــة ،وبشــكل عــام ،فاجلمهــور
األكبــر لهــذه الصفحــات هو من طلبــة جامعة بيرزيــت مع أقلية
أخرى من جامعات أخرى.
«احلــال» التقــت مجموعة من األســاتذة يف جامعــة بيرزيت للوقوف
على رأيهم يف هذه الصفحات وطابعها العام ،هل هم مع ما تنشره
وطبيعــة املواضيــع التــي تــدور فيها أم ال ،وما هــي اإليجابيات التي
حتملها هذه الصفحات للطلبة؟ وما هي االنتقادات املوجهة لها؟

عبد :الفسحة النفسية
مطلوبة جدا ..ولكن

تقول مدرسة مساقات القانون األستاذة منال عبد إن «ما يحصل
بــن تعب الدراســة واملجهــود الذي يبذله الطالب نفســيا وعقلياً،
يستدعي وجود فسحة ترفيهية يختارها الطالب بأنفسهم ،وقد
ال تتــاءم هذه اخليارات أحياناً مع وجهة النظر األكادميية ،ولكن
يف الوقــت ذاتــه ،املثاليــة ليســت مطلوبــة ،ال ،بــل قــد يصاب من
يرجوهــا بالقلــق واإلحبــاط وفقــدان الشــعور باجلانــب الترفيهي
للحياة بشكل عام واحلياة اجلامعية بشكل خاص».
وأضافــت عبــد :لكننــي أرى أن التعبير عن الشــعور جتاه الطرف

اآلخر ليس بحاجة إلى منبر ،ولكن إن مت فهو بحاجة للعديد من
الضوابــط ســواء تلــك املتعلقة بالقيم األخالقيــة من عدم جتريح
لآلخريــن أو االســتخفاف بهــم ،أو بالقيم االجتماعيــة التي توجه
السلوك وتضعه يف قالب مقبول مجتمعياً.
وتابعت :ال مانع من الترفيه دون جتاهل أهمية احلرص من قبل كل
مسؤول عن مثل هذه الصفحات على عدم تراجع القيم املجتمعية،
وأهمية إبقائها يف قوالبها السليمة ،وحبذا لو تتجه خيارات الطلبة
يف الترفيه عن أنفســهم إلى ما فيه تغذية للروح وجتديدها بشــكل
يبعــث فيهــم الطاقة واحليويــة وحتفيز اإلبداع واإلنتــاج ،والبعد عن
الترفيه غير الهادف ملا فيه من مضيعة للوقت.

دحيدل :تعميق وعي الطلبة

على الصعيد نفســه ،عبرت املرشــدة النفسية يف جامعة بيرزيت
د .آمــال دحيــدل عــن رأيهــا بالصفحــات الطالبيــة بقولهــا :من
اجلميــل أن يــدور حديــث بــن الطلبــة عــن مواضيــع تهمهــم يف
عمرهــم هــذا وتكــون لهــم كطريقــة للهــروب مــن أعباء الدراســة
االفتراضــي ،يف الوقت ذاته ،من
وقاعــات احملاضــرات نحو الواقع
ّ
املهم مراعاة عدم حت ّول مســار الطرح ألمور قد تصبح شــخصي ًة
للبعض ومن شأنها أن حتدث مشاكل بني ّ
الطالب بدل أن تقربهم
من بعضهم أكثر.
ورأت دحيــدل أن هــذه الصفحات ليس عليها فقط أن تركز على
جانــب معــن وتتخصص فيــه أو على منط منشــورات مخصص
كإعجــاب ّ
الطــاب بعضهم ببعــض او االمتحانات او النشــاطات
السياسي ،فهي تقول :كما أن للتسلية وقتها ،فاجلدية لها وقتها
أيضاً ،وح ّبذا لو تبنت هذه الصفحات من بني ما تتبناه مواضيع
شــتى بإمكانهــا أن تفيــد الطلبة أيضاً إلى جانب تســليتهم ،فال
مانع من النقاش واحلوار يف األمور احليات ّية أو األوضاع السياسية

أو حتــى ظــروف اجلامعــة ،وال ضيــر من مناقشــة آراء الطلبة يف
مواضيع جدلية أو نقاشــات يف مواضيع األدب والدراســة وغيرها
بأســلوب راق وواع مــن طلبــة جامعــة مــن غيــر الهمــز واللمــز أو
التجريح واإلساءة .

سليم :خفة دم ضرورية

يقــول احملــرر يف مركز تطوير اإلعالم خالد ســليم :إن جمال مثل
هذه الصفحات يف رشاقة مواضيعها وخفّة الطرح ،وليس مطلو ًبا
من هذه الصفحات أن تكون توعوية أو إرشادية بصرامة.
وأضــاف ســليم« :صفحــة بيرزيــت كرشــز هــي صفحة للتســلية
والترفيــه والنصــح اللطيف ،ولعــل خلق مجتمــع افتراضي هزلي
موازٍ للج ّدة التي تنطوي عليها قاعات الدرس مهم إلحداث توازن
نفســي مطلــوب .ولكــي يكون لهــا األثر املرجو ،يجــب أن يحافظ
القائمــون عليهــا من مغبة الوقوع يف تســفيه اآلخرين والســخرية
منهم و»التحفيل» عليهم ،عبر رقابة أخالقية محددة املعايير.
وتابــع ســليم »:املطلــوب ً
أيضــا أال ينحــرف مســتوى الصفحــة إلــى
مناكفــات غيــر مفيــدة ،أو أن تأخذ زمام املبادرة يف أمور ليســت من
صالحياتها ،كإبداء الرأي «احلاســم» يف أمور الدوام واإلضراب ،وهي
من مســؤوليات املســتوى الرســمي والنقابي ،يكفيها أن تكون أحيا ًنا
ميس شؤون الطبة ،ال أن تصدر املواقف واآلراء.
منصة إعالنية ملا ّ

طهبوب :معايير شبابية واعية

يف ذات الســياق عبــرت أســتاذة مســاقات اإلذاعــة يف جامعــة
بيرزيت رزان طهبوب عن رأيها قائلة :فكرة ظهور مواقع التواصل
االجتماعي مثل الفيســبوك نشــأت يف األصل من مجتمع طالبي
كان يبحث عن طريقة للتواصل والتحاور .مع هذا يجب أن يكون
هــذا التواصــل واحلــوار علــى هــذه املجموعــات الطالبيــة ضمن

حمد :صفحات جميلة ..ولكن

يف هــذا اخلصــوص تقول مدرســة مســاقات اإلعالم األســتاذة
ســائدة حمــد :كمــا تســمح هــذه املجموعــات بإعطــاء فرصــة
التعليمي
ومتنفــس للطــاب فهي أيضــاً تعطي املجال للــكادر
ّ
بتقييــم نفســه مــن خالل مــا يتداوله الطالب عــن آرائهم بهذا
األســتاذ أو ذاك ،وبالتالــي يتــزود األســتاذ بتغذيــة راجعة حول
أي أســاس يقيمونه ،وهذا يســاعد
نظــرة ّطالبــه عنــه ،وعلــى ّ
األستاذ يف تطوير نفسه ،مع ذلك ،هناك فرق بني حرية الرأي
والتعبيــر وبني التشــهير واإلســاءة ،أي أن الطــاب إذا أرادوا أن
ينتقــدوا أســتاذاً بعينه على هــذه املجموعات ،فعلــى النقد أن
يكون بنا ًء ال بوسائل التجريح والتشهير واإلهانة».
وتابعت حمد :أحياناً تكون هذه املجموعات سلبية مبعنى أنها
تضــر الطالــب وال تنفعه ،مثل طلــب الطالب من بعضهم مواد
جاهــزة أو حلول جاهزة ،ولذلــك فعلى الطالب احترام الثقافة
األكادميية على مواقع التواصل االجتماعي.
وتقول حمد :جمال هذه الصفحات يكمن يف مساعدة الطالب
لبعضهــم البعــض يف نواح محــددة ،لينتهي األمــر بالطالب يف
سنواته األخيرة بتكوين شبكات تواصل اجتماعية كبيرة ،وهذا
الرقــي بفكــره ،فاحلياة اجلامعية ليســت
يســاعد الطالــب يف
ّ
عالمة فقط.
واختتمــت بقولهــا :يف النهاية ال مشــكلة يف التعبير عن الرأي،
لكــن يجــب أن يكون هذا الــرأي مبن ّياً علــى مرافعات حقيقية
وصادقــة ال جتــرح أحــداً مــن الطــاب أو الــكادر التعليمي وال
أن تكــون ضمــن حتقيــق مصالح شــخصية ،أي يجب أن يكون
التعبير عن الرأي بجدية وواقعية ووسطية أيضاً دون مغاالة.
السوشال ميديا ال تعني أن لك احلرية املطلقة للكتابة والقول
يف كل شيء ،الذي تفهمه والذي ال تفهمه ،هناك دائماً قواعد
ســلوكية وأخالقية يف عالــم االنترنت على الطالب االلتزام بها
كما األمر على أرض الواقع.
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

جــنــيــن :مــغــســلـة خيــــريـــــــــــ

عبد الباسط خلف
تتفاخــر جمعيــة املــرأة الفلســطينية للريــادة واإلبــداع
(بيكــو) بإطالقهــا أول مبادرة تدوير للمالبس واألحذية
واحلقائــب يف فلســطني .بدأت الفكــرة بإعالن صغير
عبــر مواقع التواصــل االجتماعي ،بح ًثا عن متطوعني
للمشــاركة يف جمــع مالبــس وحقائــب وأحذيــة قــ ّرر
أصحابهــا التخلــي عنهــا ،ليصل متطوعــون ،ويجلبوا
تبرعــات ســرعان مــا تذهــب إلــى مغســلة لتعقيمهــا
وإصالحها وإعادة توزيعها على احملتاجني.
تقــول رئيــس مجلس اإلدارة منال أبو علي :انطلقنا يف
تأســيس املغسلة اخليرية كامتداد لبرنامج املساعدات
اإلنســانية يف اجلمعيــة ،ونســتهدف بشــكل خــاص
الفقــراء واأليتــام ،والعائــات التي تعيلها نســاء ،وحني
بدأت تتراكم لدينا كميات كبيرة من املالبس املستعملة،
فكرنــا يف منحها قيمة إضافية ،وجتديدها ،وغســلها،
وتعقيمها ،وكيها.
وتضيــف :حصلنــا علــى متويــل مــن مؤسســة We
ّ ،effect
ودشــنا مغســلة بقــدرة اســتيعابية كبيــرة،
وضاعفنــا عمليــات اجلمــع ،ونســعى يف القريــب

الفتتــاح معــرض خــاص بها ،كــي ال نؤثر على نفســية
املســتفيدين ،وخاصــة األطفــال ،أو نشــعرهم باحلــرج
مــن طريقة توزيــع تقليدية للمســاعدات ،وافتتحنا يف
اخلامس من تشــرين الثاني  2017أول مغســلة خيرية
يف احملافظة والوطن كله.

تدوير

واســتنا ًدا إلــى أبــو علــي ،فــإن عــدد املســتفيدين من
املشــروع ألف أســرة ،تعــرف اجلمعية تفاصيــل حالها
االقتصادي واالجتماعي والتعليمي .وتخطط اجلمعية
لالنتقــال مســتقب ً
ال إلــى جمــع األثــاث واأللعــاب وكل
املســتلزمات التــي تفيض عن حاجة األســر ،وتدشــن
فــروع ونقــاط جمع يف مــدن أخرى ،وبناء شــراكات مع
مؤسسات أخرى.
وتتابع :للمشروع أبعاد بيئية وتنموية ،ويكفي أننا نعيد
تدويــر املالبــس واألحذيــة واحلقائب بطريقــة جديدة،
وحتــى مــا يصلنــا من قطــع غيــر صاحلــة للتجديد،
ســنوجهه يف املســتقبل إلــى صناعــة ألعــاب أطفــال

وكــرات ،وقــد تلقينــا اتصــاالت مــن جمعيــات يف غزة
للتعاون واالستفادة من جتربتنا.
وتتابع منســقة املشــاريع يف اجلمعية عنــان صبيح إن
(بيكو) بدأت منذ انطالقتها عام  2014يف جمع الكتب،
وإعــادة تقدميهــا للمحتاجــن ،وبيــع الفائض بأســعار
رمزية ،لكنها سرعان ما حتولت إلى أغطية الرأس من
نساء احملافظة ،لتذهب بها إلى مغسلة األمن الوطني
يف جنني ،لتعقمها وتوزعها على عائالت فقيرة ،وتبيع
الفائض بأسعار رمزية.

"أجاويد"

وبحســب صبيــح ،فــإن اجلمعيــة وفــرت ألفــي غطاء
للــرأس ،وعرضتهــا يف ثــاث صاالت باملدينة بأســعار
تنافســية ،واملشــروع هــو األول من نوعه يف فلســطني،
ويحمــل اســم "أجاويد" وهو مقــر "دراي كلني" ثابت يتم
فيــه جمــع مقتنيات نســوية كتبرعات ،يتــم جتديدها
وتغليفهــا وتوزيعهــا للعائــات املســتورة ،بالشــراكة مع
مركز املؤسسات الصغيرة.

وتنشــط (بيكــو) عبر مواقع التواصــل االجتماعي ،من
خــال ذراعهــا التطوعــي (أجاويــد) ،ومتــرر إعالناتهــا
بح ًثــا عــن متطوعــن ومتبرعني جدد ،وتنشــر عناوين
نقــاط جمــع املالبس يف املدينة ،وقريتــي اجللمة ودير
غزالــة ،وتفتــش عــن املزيــد مــن املناصريــن لفكرتهــا،
وحترص على تدوين تعليقات اجلمهور.
وتقــص نشــرة تعريفيــة باجلمعيــة ســيرتها" :نســعى
إلى املســاهمة يف حتســن الظروف املعيشــية للفئات
املهمشــة واحملتاجــة مــن النســاء يف محافظــة جنني،
ولتوفير برامج التوعية املجتمعية والريادية من منطلق
تعزيــز مفاهيــم املجتمــع املدنــي ،ومناصــرة ومتكــن
فئات املهمشــة ،ونهدف إلى متكني املرأة الفلســطينية
اقتصاد ًيــا وثقاف ًيــا ،وتســليط الضــوء على الســيدات
الرياديات واملبدعات".

أهداف

ويحفــل مقر اجلمعية يف قلب جنني بأكياس جاد بها
متبرعون ،لتســتقر قلي ً
ال قبل الفرز ،والغســل ،والكي،
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طلبة الثانوية العامة يحتجون على صعوبة منهاج التكنولوجيا ..والوزارة ترد
إيمان عودة*
بعــد مضــي أســبوعني علــى بدايــة العــام الدراســي اجلــاري،
تفاجــأ اســاتذة وطلبة الثانويــة العامة على التغيــر الذي طرأ
علــى منهــاج التكنولوجيــا دون االعالن املســبق عــن ذلك ،ومع
مضي شــهر كامــل على محاولة الطلبة واالســاتذة اســتيعاب
املنهــاج وبعــد عجزهــم عن ذلك ،قرر طلبــة الثانوية العامة يف
 19اكتوبــر املنصــرم اخلــروج بتظاهرة واالعتصام امــام وزارات
التربيــة والتعليم يف كافــة محافظات الوطن ،مطالبني بحذف
االنشطة العملية ومراعاة ظروف الطلبة االقتصادية باإلضافة
الــى توفيــر البنية التحتية واالجهزة الالزمة للتعلم ،حيث لقي
االعتصام االستجابة من الوزارة بعد مضي عدة أيام ،حيث مت
التخفيف من اجلزء العملي من وحدة الروبوت ،وهي استجابة
وصفــت مــن قبــل الطلبــة واالســاتذة بانهــا خففت جــزءا من
اجلانب العملي لكن بعض املشاكل ما زالت قائمة.
«احلال» بعد اطالعها على الشكاوى واالحتجاجات الصادرة
طلبــة ومعلمني ،توجهت الى وزارة التربية والتعليم وحصلت
على االجابات التالية.

أصوات الطلبة

اكد ممثل الطلبة يف مدرســة ذكور رام اهلل الثانوية الطالب
امير زيود ،ان مشــكلة الطالب االساســية تتمثل يف صعوبة
املنهــاج وصعوبــة اســتيعاب الطلبــة لــه ،وقــال« :طالبنــا
بالتخفيــف مــن املادة وخصوصــا وحدة الروبــوت ،باإلضافة
الــى احتجاجنــا علــى ضعــف البنيــة التحتيــة وعــدم توفر
شــبكة انترنــت واجهــزة حواســيب كافية يف املــدارس ،أي ان
احلاســوب مــن املفتــرض ان يخصص لطالــب واحد فقط،
لكن عندنا يخصص اجلهاز الواحد لثالثة واربعة طالب».
وأضــاف زيــود« :بعد االعتصام الــذي قمنا به ،عملت الوزارة
على تدريب املدرسني ،لكن الى االن لم يتمكنوا من التعامل
مــع املــادة ،ونحــن على ابــواب االختبــارات ،وليــس لدينا ما
يكفي من الوقت الســتيعاب املادة ،حيث ان نســبة الرســوب
يف اختبار «الشــهرين» عالية ،ويعود الســبب الى عدم توفر
اخلبرة الكافية لدى املدرسني».
وتابــع الطالــب «فهــم االســاتذة للمادة قليل وهناك اســاتذة
يتعلمون من الطلبة »،واضاف« :نحن لم نتأسس على املنهاج
اجلديد ،لكن الصفوف االخرى بدأت بعملية التأسيس على
اســتيعاب هــذا املنهاج ولذلــك يجب ان يتم التســاهل معنا
وحذف االجزاء العملية او اعادة املنهاج القدمي».

بحاجة إلى وقت أطول للدراسة

وأوضحــت رميــا جهــاد مليجــي وهــي طالبــة يف مدرســة
كفــر نعمــة الثانوية ان مــادة التكنولوجيا تأتــي ضمن املواد
االختياريــة بحســب نظــام الثانوية اجلديد واملعروف باســم
«إجنــاز» ،وهــذا يعنــي ان جهد الطالب يجــب ان ينصب يف
فهم املواد االساسية وليس العكس.

امير زيود

واضافــت« :أنــا شــخصيا أصبحت مجبــرة على فهــم مادة
التكنولوجيــا لكــي امتكــن من النجــاح فيها ،واملــادة وضعت
علــى اســاس ان املدرســن لديهم اخلبــرة الكافيــة بها ،ولم
يدرسوا ما هو كائن على ارض الواقع ،الى جانب ذلك ،فان
املادة بحاجة الى وقت اطول من الوقت الذي اعطي لنا ،كما
اننا نحاول بقدر املستطاع ان نتعاون مع االساتذة لفهم املادة
ومحاولة استيعابها الن الضغط يقع علينا وعليهم ايضا».
وحول نقص احلواسيب ،قالت مليجي« :نتيجة عدم توافر أجهزة
كافية ،أحضرنا االجهزة اخلاصة ســواء اكانت اجهزة حاســوب او
هواتف محمولة وتعاونا فيما بيننا يف محاولة التعلم.

معلمة تشتكي

واكــدت اســاتذة التكنولوجيــا يف مدرســة بنــات كفــر نعمــة
الثانويــة رهــام الديــك ان طبيعــة املنهــاج وخصوصــا منهاج
التكنولوجيــا يف جتــدد دائــم ،لكــن املنهــاج القــدمي كان مــن
الســهل التعامل معه ومع كل تقنياته وكان من الســهل على
الطالب اســتيعابه ،واضافت« :املرة االولى التي اطلعت فيها
علــى املنهــاج اجلديد كانت مــن خالل مجموعــات املعلمني
علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي ،لكن الفكــرة لم تكن
مكتملة بعد ،أي انها مجرد عناوين ،وكأساتذة لم يكن لدينا
معرفــة مســبقة عــن املنهاج ،والفتــرة ما بــن اطالعي على
املنهاج وبدء التدريس لم تكن كافية بالنسبة لي».
وحــول تقييمهــا للمادة قالت :املــادة من وجهة نظري بحاجة
الــى تخصــص هندســة حاســوب وليــس الى معلــم برمجة
حاســوب ،واضافــت« :قمنــا بعــد رؤيــة املنهــاج باالعتــراض
لكــن الــوزارة لم تأخذ ذلــك بعني االعتبار وذلــك ألنها دائما
مــا تأخــذ برؤيتها فقــط ،وفعليــا تدريب املعلمــن جاء بعد
اعتصــام الطلبــة بشــهرين ،أي اننــا كنــا قد قطعنا شــوطا
كبيــرا مــن جهدنا الشــخصي ،الــى جانب ان الــدورة مدتها
ســتة لقــاءات ،وهي غير كافية بالنســبة لنــا ،ومن يعطونها
كانــوا قــد حصلوا على الدورة مســبقا ،أي انهــا عملية نقل

رهام الديك

ثروت زيد

للمعلومات وال تعطى عن طريق الكفاءات».
امــا فيمــا يتعلــق باملــادة التي حذفــت ،فتقول الديــك «خففت
علــى الطلبــة وخصوصــا فيمــا يتعلــق بوحــدة الروبــوت ،لكــن
املشكلة ما زالت قائمة وما زلنا نعاني منها كمدرسني وكطلبة».

معلم :غياب شبكة إنترنت قوية

اما اســتاذ التكنولوجيا يف مدرســة قريوت الثانوية واملبرمج
كــرم حج علي ،فقد اكد ان مشــاكل املنهاج اجلديد واضحة
للجميــع ،وهــي ان املــادة اكبــر مــن ان تعطــى خــال الفترة
املوضوعــة للمنهــاج ،كمــا ان املــادة ال تراعــي اختــاف
التخصصــات األكادمييــة عنــد الطلبــة ،وبعــض الطلبة لن
يتمكنــوا مــن تطبيق املــادة باملنازل وذلك لعدم وجود شــبكة
انترنت قوية وعدد ٍ
كاف من اجهزة احلواسيب».
وحتــدث حــج علــي عــن صعوبــة اضافية قــد يعانــي منها
الطــاب هــي ان «بعض الطلبة ال تتوفر لديهم احلواســيب
يف املنــزل والن املــادة تعطى مرتني خالل االســبوع ،فان ذلك
يصعــب علــى الطالب متابعــة املادة ،وهناك بعــض البرامج
بحاجــة لتأســيس الطلبة عليهــا ،واذا توافــر الوقت الكايف،
فلن تكون هناك مشكلة يف ذلك».

الوزارة :التطوير الذاتي
حتمي وواجب
أمر
للمعلم ٌ
ّ

أ ّكــد رئيــس مركز املناهــج يف وزارة التربية والتعليم ثروت زيد،
أن منهاج مبحث التكنولوجيا كباقي املباحث األخرى بُني وفق
أصــول تربويــة تبــدأ من إعــداد مصفوفــة التتابــع املفاهيمية
لتشــمل الصفوف من اخلامس األساســي وحتى الثاني عشر
بشــكل تكاملــي .وملا كان منهاج التكنولوجيــا أداة تعكس مدى
متطلبات عصر املعرفة ،فإنه من املنطقي جدا أن تبدأ عملية
تطوير وتغير منهاج التكنولوجيا قبل املباحث األخرى.
وبــن زيــد أن تغيــر وتطوير منهاج التكنولوجيــا قد بدأ قبل
ّ
خمــس ســنوات؛ وأن طلبة الثانويــة العامة يف هذا العام هم

ـــــــــــة وتـــكـــافـــل بــالقـــمــــــاش
والتعقيم ،فيما تخطط النســاء لتدشني قسم للحياكة
واخلياطــة؛ بهــدف إصــاح املالبــس القدميــة وإعــادة
تأهيلها.
وتابعت صبيح :الكثير من الســلع تصلنا بحالة جيدة،
وبعضهــا قــدمي بعض الشــيء ،لكــن املؤكــد أننا نحقق
مجموعــة أهــداف يف وقــت واحــد :نتطــوع ،ونســاعد
احملتاجــن بطريقــة إنســانية ،ونتكافــل ،ونقلــل مــن
النفايات ،وننشر ثقافة التدوير.
ويلتــف حــول "أجاويــد" متطوعون من اجلنســن ،فيما
تنشــط هيئــة إداريــة مــن  9ســيدات ملتابعة املبــادرات،
تتقدمهن رئيســة اجلمعية منــال أبو علي ،برفقة أمل
غــامن ،ووالء بلعــاوي ،ووجنــات حبــش ،وليلــى جمعــة،
وشــذا أبو عرة ،ورمي هاشــم ،ومليس أبو الهيجاء ،وأريج
فريحات.
واختتمت منال أبو علي :تعمل اآلن يف املشــروع خمس
متطوعا ،وإقبــال املتبرعني
نســاء ،ويســاعدنا عشــرون
ً
يرتفــع بالتدريــج ،ونؤمــن أن البداية صعبــة ،لكنه عمل
صعب وشاق وجميل يف وقت واحد ،ويكفي أننا مند يد
العــون للمحتاجــن ،ونعفي بيئتنا مــن تراكم املزيد من
النفايات ،ونغ ّير الصورة النمطية لتوزيع املساعدات.

كرم حج علي

نتــاج سلســلة تغير املناهج من الصــف الثامن وحتى الثاني
عشــر وقــد مروا بخبــرات تراكمية من املعــارف واملهارات يف
املنهاج اجلديد مبا يف ذلك الروبوت ،ومن الواضح أن تعليم
التكنولوجيــا يف الصفــوف ما قبل الثانوية العامة شــاب ُه يف
بعــض احلــاالت ضعــف ما قــد يكون يف إعــداد املعلم أو يف
مدى توفر األدوات واملعدات الالزمة ما يؤثر بشــكل أو بآخر
يف بناء منظومة املعرفة يف التكنولوجيا عند الطلبة.
وحــول اعتصــام الطلبة؛ قــال رئيس مركز املناهج ،من املؤســف
أن الطلبــة بــدأوا احتجاجاتهــم يف وقــت مبكــر وقبــل تعلمهــم
املــادة الدراســية ،إ ّال أن هــذه االحتجاجات ســلطت الضوء على
ضــرورة أن تتــم دراســة مقومــات تنفيذ املنهــاج اجلديد للصف
الثاني عشر نظراً خلصوصية هذه املرحلة ،وملا تبني أن هناك
عــدداً قليــ ً
ا جــداً من املــدارس ال يتوفر فيها املعــدات واألدوات
واألجهزة الالزمة لتنفيذ املبحث فقد مت إجراء احلذف املناسب
لهــذا العــام 2017م2018/م ،مبــا ال يضر مبصلحة الطلبة أينما
وجدوا وأن العمل جارٍ على تطوير املدارس بشكل عام واملدارس
الثانويــة كأولويــة مــن خــال تزويدهــا باحلاجــات الضروريــة
والالزمة للمنهاج ،وتلبية احتياجات املعلمني التدريبية.
وحــول قــوة اإلنترنــت يف املــدارس وجناعــة التدريــب الــذي
أُعطي للمعلمني أضاف زيد :املدارس مهيأة بشبكات داخلية
وموصولــة باإلنترنت وفــق اتفاقية بني وزارة التربية والتعليم
واالتصــاالت الفلســطينية .وأن وزارة التربيــة أعــدت برامــج
تدريبيــة لتطويــر قدرات املعلمني وتأهيلهــم ،إ ّال أن أثر ذلك
ينعكس على أداء املعلمني بشــكل متفاوت يرتبط بخبراتهم
الســابقة ومؤهالتهــم مــا يســتدعي إعــادة النظــر بكفايات
املعلمــن وقدراتهــم للعمــل علــى تلبية احتياجاتهــم املهنية،
خاصــة أن مبحــث التكنولوجيــا يتســم بالتغيــر والتطويــر
املستمرين ،وال بد ان يواكبه تطوير ذاتي للمعلم ألنه األقدر
على حتديد احتياجاته والتخطيط لها وتنفيذها.
طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت
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جولة مع اجلالية االفريقية يف البلدة القدمية بالقدس

منار جوالني
يف احلائــط الغربــي للمســجد األقصــى ،وحتديــداً بــاب
املجلــس أحــد أبــواب املســجد األقصــى الســبعة ،تســتقر
اجلاليــة االفريقيــة يف البلــدة القدميــة بالقــدس التي يبلغ
عدد أفرادها حاليا  750شــخصا 450 ،منهم فقط يقطنون
يف رباط عالء الدين البصير والرباط املنصوري.

االحتــال اإلســرائيلي بوابــات حديدية على أبواب املســجد
االقصــى ،مــا أدى إلــى غضــب املقدســيني فاعتكفــوا يف
الطرقــات وصلوا على أرصفــة القدس؛ يقول جدة« :ملدة 14
يومــاً ،قضــى أبناء اجلاليــة االفريقية مرابطــن على أبواب
املســجد مــع املقدســيني وفتحــوا بيوتهــم وقدمــوا طعامهم
مساندة لهم إلخوتهم املقدسيني يف رباطهم».

يقــول املؤرخ املقدســي من األصول األفريقيــة محمود جدة« :تعود
قصة هجرة االفارقة يف فلسطني الى أواخر القرن التاسع عشر،
وتعود جذورهم الى دول تشــاد ،ونيجيريا ،والســودان ،والســنغال.
ووراء مجيئهم الى هذه املدينة املقدسة سببان :األول ديني ،حيث
جــاءوا ألداء مــا توصــف باحلجــة املقدســية ،وهــم بهــذه احلالة
يكونــون قــد حجــوا الــى املواقــع الثالثــة األساســية يف العقيــدة
اإلســامية ،وهــي احلرم املكــي واحلرم النبوي واحلرم القدســي،
والســبب الثانــي جهــادي حيــث قدمــوا للدفــاع عــن املقدســات
اإلسالمية ضد التواجد البريطاني ومن ثم الصهيوني».
ولــم يعــد أغلــب االفارقه الــى دولهم ،بل اســتقروا بجانب املســجد
االقصــى بهــدف حمايتــه وجــواره ،يقومــون بحراســته واالعتنــاء
بنظافته وخدمة زواره ،حيث كانوا ميلكون مفاتيح املسجد االقصى
يف زمن احلكم التركي واستمروا مبجاورته حتى يومنا هذا.

التماسك االجتماعي

الهجرة والنشأة

النضال الفلسطيني

إن انخــراط اجلاليــة االفريقيــة يف النضــال الوطنــي
الفلســطيني ليــس غريبــا ،فهم قدموا وهدفهــم الدفاع عن
القضية الفلسطينية .يقول جدة« :كان هدف قدومنا الدفاع
عــن القدس واملســجد االقصى واســتمررنا على هذا النهج
نحن وأبناؤنا واحفادنا حتى يومنا هذا».
ويف الثامــن عشــر مــن متــوز  ،2017عندمــا نصبــت قــوات

تتميــز اجلاليــة االفريقيــة بروابط اجتماعيــة قوية ،ويظهر
ذلك يف املشــاركة الكاملة يف األفــراح واألتراح ،فبقيت بعض
العــادات االفريقيــة حيــة لديهــم ،حيــث يجتمعــون يف فــرح
أحدهم ويصنعون «العصيدة» ،التي تتكون من ســميد وحلم
وباميــة ،وتطبــخ وتقدم للجميع .وأضاف جــدة« :ويف األتراح
يجمــع أبنــاء اجلالية املــال لعائلة املتوفــى ،ليتكفلوا بجميع
تكاليف عزائه ودفنه».
أما بالنســبة للتعليــم واالنخراط املجتمعي مــع أهل القدس،
فيقول موسى قوس ( 55عاماً) ،وهو أحد أبناء هذه اجلالية،
ومــن القائمــن على جمعيــة اجلاليــة االفريقية« :يعــد أبناء
اجلاليــة االفريقيــة مــن الكادحــن وســبب ذلــك يعــود إلــى
التســرب من املدارس للمســاعدة يف إعالة العائالت ،فمعظم
الشــباب هــم مــن العمــال ،وقلة قليلــة منهم موظفــون ،وكان
عملهــم الرئيســي الســابق مقتصــراً على حراســة املســجد
األقصى ،والبعض اآلخر يعمل يف حتميص الفول السوداني».
وأضــاف قــوس« :بعــض أبنــاء اجلاليــة يشــعرون بالتمييز
العرقــي ،فالبعض ينادونهم أحياناً «حبس العبيد» ،نســبة
إلى لون بشرتهم الداكن أو على على خلفية فكرة خاطئة
أنهــم مــن العبيــد ،وثمــة مــن يرفضــون التــزاوج مــع أبناء
اجلالية.

مواطنو اجلالية األفريقية يف القدس جاءوا لنصرة القدس فصاروا مواطنني فيها.

أول أسيرة فلسطينية

وعندمــا نذكــر اجلاليــة االفريقيــة ،فإننــا نذكــر أول أســيرة
فلســطينية ،وهي ابنة اجلالية االفريقية فاطمة برناوي ،التي
يقول عنها جدة« :هي أول من نفذ عملية فدائية ضد الكيان
الصهيوني بعد نكسة حزيران  ،1967وأمضت يف األسر عشر
ســنوات ،وأفرج عنها يف إطار عملية تبادل ،ومن ثم عادت مع
الســلطة الفلســطينية إلــى أرض الوطــن» .وقد تولــت برناوي
قيادة الشرطة النسائية يف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وســاهم العديــد مــن أبنــاء اجلاليــة يف جميــع أشــكال
النضــال الوطنــي النتهاكات عديــدة ،منها االستشــهاد
واألســر واالعتقال اإلداري والنفــي واالبعاد وهدم املنازل
واالقامــات اجلبريــة .وأضــاف جــدة« :كل تيــار وطنــي
فلســطيني جتــد له مؤيدين وأنصاراً بــن ابناء اجلالية

االفريقية ،وهذا إن ّ
دل على شيء ،فإمنا يدل على مدى
اندمــاج أبنــاء اجلاليــة االفريقيــة يف النســيج الوطنــي
الفلسطيني».

ميزة اجلالية

مــن خــال حديثنــا عــن احليــاة واســتمرارها يف البلــدة
القدميــة ،قــال جــدة« :إن مــا مييــز اآلبــاء شــدة متســكهم
بعضهم ببعض ،وتفقد أحوال بعضهم بعضاً ،وهم يتفقدون
أهلهــم وجيرانهــم» .وأضــاف انه ال يوجد متييــز بني ذكر أو
أنثــى ،فالتعاليم الدينية أســاس لدينــا ،ولكننا نعطي حرية
للفتــاة يف اختيــار احلجاب أم ال» ،وبنــات اجلالية االفريقية
االن يحصلن على أعلى املســتويات التعليمة وعلى شهادات
عليا يف جميع التخصصات.

يف غزة ..انتشار عدوى األلقاب العملية واألدبية املخادعة
عمر اللوح
يصــر كثيــرون على أن تســبق أســماءهم ألقــاب علمية
أو أدبيــة ،دون أن يكونــوا قــد حتصلــوا على مــا يؤهلهم
لذلــك ،ســع ًيا وراء الشــهرة ،وبح ًثــا عــن موطــئ قدم يف
مجتمعاتهــم ،وهــو ما يؤدي إلى خداع الناس واحلط من
القيمــة العالية للشــهادات األكادميية احلقيقية واملراتب
األدبية املشفوعة بإنتاجات وازنة.

إصرار على اللقب

احملاضــر محمــود نصر احلاصل على درجة املاجســتير
يف العقيــدة ،ويعمل محاضــ ًرا ،يصر على أن يطلق على
نفســه لقــب دكتــور ،ويرفــض أن يوصــف بـ»محاضــر»،
معتبــ ًرا أن خبرتــه يف العمــل األكادميي أكبر من شــهادة
الدكتــوراة .ويتابــع نصر أنه أشــرف على كتب علمية مع
أنه ال يوجد له أي أبحاث علمية .وحول توفر املواصفات
العلمية يف شخصه ،أكد أن خبرته يف العمل ملدة خمس
سنوات تعادل الدكتوراة.
ويضيــف« :خالل عملــي باجلامعة ،يستشــيرني العديد
فلــدي ميــول أدبية منــذ الطفولة من
يف األمــور األدبيــة،
ّ
خــال قــراءة العديــد مــن الكتــب ،إضافة إلــى قوتي يف
اللغــة العربيــة رغــم عــدم اختصاصــي بهــا ،إذ أقــوم
بتعديــات على الروايــة أو القصة وتكون لي غال ًبا كلمة
يف حفالت التوقيع.

إقرار باخلطأ

ويقــر الرياضــي محمــد عطــا اهلل بأنــه أخطــأ عندمــا
أصــدر ملزمتــه األولى عــن بعض الفنــون الرياضية دون
الرجوع إلى األشــخاص املختصــن بالرياضة ليقيموها.
ويكمــل :صححت خطئي وســحبت امللزمــة ثم عرضتها
علــى أصحــاب اخلبرة وطلبوا مني تعديل أشــياء كثيرة،
فعدلتها ثم أجازوها للتدريس بعد التعديل.
ويكمــل :أخطــأت مــرة أخرى عندما منحت نفســي لقب
«مدرب» ،وأعطيت عشرات الدورات يف التنمية البشرية؛
ولكن عندما طلب مني البعض الكف عن ذلك ووجه لي
البرهــان اقتنعــت .وطالب عطا اهلل بأن يتريث اإلنســان
قبل االندفاع يف عمل أي شــي إال بعد الرجوع ألصحاب
اخلبرة حتى ال يتحمل اخلطأ.

محمود نصر

محمد الشريف

محمد الشامي

ويــرى املتابــع لهــذه الظاهــرة محمد الشــامي أن ســبب
انتشــار ظاهــرة األلقــاب األدبية والعلميــة تعود إلى حب
األشــخاص للشــهرة ،ما دفع الكثير من الشباب وخاصة
رواد مواقــع التواصل االجتماعي إلطالق مســميات على
أنفسهم مثل «أديب» و»دكتور» ،دون أي إنتاج أدبي أو حتى
علمــي ،مضي ًفــا أن الســبب هو عــدم وجود قانــون رادع
مينع تداول هذه األلقاب إال ملن يستحقها.
وقــال :من خــال تعاملي مــع أصحاب األلقــاب املزيفة،
الحظــت أن العديــد منهم لم يقــرأوا إال القليل ،وإن كتب
شي ًئا أدب ًّيا ،لكنه ال ميكن احلكم عليه أنه إنتاج أدبي إال
بعــد عرضــه على املختصــن لتقييمه ،كــي ال يخرج لنا
جيــل يحمــل ألقا ًبــا وأوصا ًفا مزورة .وأشــار إلــى أن دور
النشــر تطبع ألي أحد وال تراجع العمل من حيث جودته
ومطابقته ملواصفات ما ،فهي جتارية والنتائج كارثية.

الفخرية نفســه «دكتور» وهو ليس كذلك ،فهذه الدكتوراة
ليست لق ًبا علم ًّيا.
وأضــاف أن األخطــر ظهــور ما تســمى الدكتــوراة املهنية
التــي متنحهــا بعــض املؤسســات التعليمية بعــد اجتياز
الطالــب عــدة دورات وبحــث تخــرج ،وهــي «بدعــة تؤدي
إلــى تدميــر التعليم وجعل كل من هب ودب يحمل درجة
دكتــوراة ويطلــق على نفســه لقــب دكتور ،بل وتــؤدي إلى
تقليــل قيمــة الدكتــوراة العلميــة الرســمية التي يحصل
عليها الطالب بعد عناء سنوات».
وحول إصدار الكتب ،الذي يخول بعض الناس أن يحملوا
لقب «أديب» ،فقد قال الشامي :املطلوب عرض أي كتاب
علــى مختصــن حتى يتــم تقييمه ،ووجــود قانون يحدد
املواصفــات النشــر الكتــاب وللقــب الكاتب ،ووجــود رادع
حقيقي ملن يستخدم األلقاب وإلزام دور النشر بالقانون
حتى نحصل على مردود إيجابي.

كثيرون على أنفسهم ألقا ًبا ال يستحقونها.
ويضيــف :ال يوجــد قانون ،وبالتالي ال يعاقب أحد عليه،
ويصبــح كل مــن هــب ودب يطلق على نفســه لقب أديب
أو دكتــور .ويكمــل :تقــع املســؤولية علــى عاتق املؤسســة
موضحا أن
الثقافيــة التــي تنضــوي حتتها هــذه الفئــة،
ً
وزارتــه ال متنــح األلقــاب .واعتبــر أنها حرية شــخصية،
ونحن ال نتدخل فيها.

شهادة زائفة

لقب الدكتوراة

أما بخصوص األلقاب العلمية ،حســب الشامي ،خاصة
لقــب «دكتــور» ،وهي من كبرى املشــاكل التي نعاني منها،
فقــد انتشــرت ظاهــرة منــح الدكتــوراة الفخريــة للعديد
مــن األشــخاص ،فيســمي احلاصل على هــذه الدكتوراة

ال قانون يعاقب

وأقر مدير عام املكتبات بوزارة الثقافة يف غزة د .محمد
الشــريف بازدياد ظاهرة انتشار األلقاب األدبية والعلمية
بكثافــة ،وخاصــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،
باإلضافــة إلــى اللقــاءات مــع وســائل اإلعــام ،إذ يطلق

تدمير للثقافة

أما بخصوص إصدار أي كتاب ،فأضاف د .الشــريف أن
وزارته أصدرت عام 2011م قرا ًرا بأهمية حصول كل كتاب
على رقم إيداع بعد عرضه على الوزارة ،وهو ليس قرا ًرا
ملز ًما ،وحتى نتأكد أن الكتاب صالح للنشر ،يعرض على
أناس مختصني لتقييمه وفق مواصفات أدبية أو علمية،
فإذا كان صاحلا يُنشر والعكس ،ويضيف أن الهدف من
رقــم اإليــداع هــو إخــراج كتــاب ق ّيــم محكم والدفــاع عن
حقوق املؤلف يف حال تعرضه للسرقة.
ويتابــع :ولكــن لألســف ،كثيــر مــن ال ُكتّــاب ال يرغــب
باحلصــول على رقــم إيداع ،وعندما يســرق كتابه يتقدم
لــوزارة بشــكوى ،ولكــن ال نســتطيع الدفــاع عنــه لعــدم
احلصول على ذلك الرقم.
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أعدادهم يف تناقص ويحلمون بعودة االستقرار إلى القطاع

مسيحيو غزة :نبحث عن أي شيء يذكرنا بعيد امليالد املجيد

فرح منقوص يف األعياد بغزة.

سمر الدريملي
على قلة عددهم امللحوظ مؤخراً ،ما زال مسيحيو غزة يحلمون
بعودة السالم واالستقرار لقطاع غزة؛ ويجهزون بيوتهم وكنائسهم
لالحتفــال بعيد امليالد املجيد ،ولســان حالهــم يقول :نبحث عن
أي شيء يذكرنا بالعيد.
هذا ما قاله عدد من املسيحيني الذين قابلناهم خالل وجودهم
يف أحــد احملــال التجارية وســط مدينــة غزة التي تبيــع حلويات
وزينة عيد امليالد املجيد.
مديــر العالقــات العامــة يف الكنيســة األرثوذكســية ،كامل عياد،
قــال« :يحــاول بعضنــا االحتفــال يف مدينــة بيــت حلــم بالضفة
الغربية ،حيث ميكن أن نحصل على موافقة لتصاريح من جانب
االحتالل اإلســرائيلي للســفر من غزة إلى الضفة الغربية بواقع
 600تصريــح مــن أصــل حوالــي  800أو  900تصريــح تكــون قــد
قدمت لنا من قبل االرتباط الفلسطيني».
وتابــع أنــه من النــادر أن تصدر اجلهــات اإلســرائيلية املختصة»
تصاريــح ألســرة بالكامــل ،حيــث ال يصــدرون لــأب أو األم على
ســبيل املثال أو أحد األبناء ،دون إبداء أية أســباب ،أو كما يردون
أحياناً «رفض أمني» أو «اكتفينا بالعدد».
وأكــد عيــاد أنــه قبــل االنقســام الفلســطيني «كنــا نقــوم بعمــل
االحتفاالت على نطاق أوسع كعمل عروض للكشافة األرثوذكسية،
وإضاءة شجرة عيد امليالد يف ساحة اجلندي املجهول وسط مدينة
غزة بحضور محافظ غزة ،كما كنا نزين الشــوارع العامة ،ويرتدي
عــدد مــن الشــباب والشــابات لبــاس «بابا نويــل» أو «ســانتاكلوز»
ويتجولون يف الشوارع العامة لينشروا الفرحة والبهجة على املارة،
كما كنا نقوم بزيارة بعض املرضى يف املستشــفيات لتوزيع الزهور
عليهم يف محاولة إلدخال البهجة عليهم».
وأشــار عيــاد إلــى أنهــم يكتفــون اآلن بفتــح أبــواب الكنيســة
الســتقبال املهنئــن مــن القــوى الوطنيــة واإلســامية بعد صالة
العيد ،حيث يزورون املطران الكســيوس يف غزة ومختلف وجهاء

املجتمع املسيحي.
وقال عياد« :نأمل أن تتم املصاحلة الفلســطينية ،فيكفي قطاع
غــزة  11عامــاً متواصلة من االنقســام واحلصــار والفقر وتعطل
وتراجع مناحي احلياة كافة خاصة الكهرباء واملياه ،وثالث حروب
صعبة للغاية ،حتى أنه ال يوجد بيت إال وبه إما جريح أو شهيد».
ودعــا عيــاد الرئيــس محمــود عبــاس (أبــو مــازن) والقيــادة
الفلســطينية إلى القدوم إلى غزة واالحتفال بعيد امليالد املجيد
وسط مسيحيي غزة ،معبراً عن أمله يف عام جديد كله تسامح
ووحدة فلسطينية.
وواصل عياد« :ليس فقط املسيحيون يف غزة خائفني وال نشعر
بأمان ،بل كلنا كفلسطينيني حتى يف الضفة الغربية ،فاالحتالل
اإلسرائيلي موجود ،لكن التناقص يف عددنا يف غزة واضح ،حيث
إن خــروج أو هجــرة أو ســفر عــدد قليــل منا من غــزة يؤثر على
العــدد القليــل املوجــود؛ ولســنا كالبقية التي تتجــاوز الـ 2مليون
حيث لو هاجر منهم ألف أو ألفان فلن يؤثر على كثافتهم».
وتتفــق نســرين أنطــون ،مديــر عــام املشــاريع يف كنيســة العائلة
املقدســة مع عياد ،حيث أكدت أن أعداد املســيحيني يف الطقاع
تتناقص عاماً بعد عام ال سيما بعد العدوان اإلسرائيلي األخير
عام  ،2014وخشيتهم الدائمة من عدوان جديد يف أي وقت.
وأضافــت« :مــا يخيفنــا أكثــر مــن االنقســام بــن فتــح وحماس
االحتــال اإلســرائيلي وإمكانيــة شــنه هجومــاً على غــزة يف أي
وقــت ،حتــى أن بعض العائالت املســيحية تركت غزة واســتقرت
بالضفــة الغريبــة وأماكــن أخــرى دون أن تكــون قــد دبــرت أمــور
عيشــها واســتقرارها هنــاك ،حيــث مــا يبحثــون عنــه فقط هو
اخلروج من غزة وصوالً إلى اإلحساس باألمن والسالم».
وتابعــت« :أصبحنــا بالفعــل نشــعر بتناقــص أعدادنــا ،حتــى يف
القداس بتنا نفقد عائالت بأكملها!».
وأوضحــت أنــه منذ مطلع ديســمبر اجلــاري ،بــدأت التجهيزات

الســتقبال غبطــة بطريرك القدس يف كنيســة العائلة املقدســة
بغــزة ،حيث تزيني شــجرة امليــاد الكبيرة يف الكنيســة ،وجتهيز
املغــارة علــى غــرار املغــارة يف كنيســة املهد يف مدينــة بيت حلم
بالضفــة الغربيــة ،كمــا تتواصــل تدريبــات الكشــافة والفنانــن
للعروض الفنية واملسرحية ،إلى جانب التجهيز للمصلني الذين
يتوافــدون على الكنيســة مــن ليلة  24ديســمبر للصالة والدعاء
وأداء الترانيم».
ويوجــد يف محيــط كنيســة العائلــة املقدســة بيــت للمســنني
واألطفــال مــن ذوي اإلعاقــة العقلية خاصــة وذوي احلاجة الذين
يقوم بتقدمي الرعاية الشــاملة لهم على مدار الســاعة عدد من
الراهبات وجميع هؤالء املسنني واألطفال حتى اآلن من املسلمني.
يذكــر أنــه حســب التقــومي الشــرقي فإنه يف الســابع مــن كانون
الثاني يف كل عام يبدأ مســيحيو الطائفة الكاثولوكية االحتفال
بعيــد امليــاد املجيــد على مــدار يومني ،يف حني يبدأ مســيحيو
الطائفــة الكاثوليكيــة االحتفــال بعيــد امليــاد حســب التقــومي
الغربي يف اخلامس والعشرين من شهر ديسمبر.
رئيــس مجلــس وكالء الكنيســة األرثوذوكســية بغــزة ،د .عيســى
تــرزي ،أكــد أن املراســم الدينيــة لالحتفال بأعيــاد امليالد املجيد
لــم تختلــف يف الفتــرة ما قبل االنقســام الفلســطيني عن اليوم
باســتثناء أن الرضا داخل اإلنسان والفرحة منقوصة ،لذا نتمنى
أن ينتهــي االنقســام ويتوحــد جميــع الفلســطينيني علــى كلمــة
واحدة ملا فيه مصلحة للشــعب الفلســطيني بحيث يعم الســام
واالستقرار يف املنطقة والعالم أجمع».
هيا ترزي إحدى املسيحيات الشابات اللواتي قدر لهن أن يقضني
العيد العام املاضي يف بيت حلم بعد أن أصدرت سلطات االحتالل
اإلســرائيلي تصريــح دخــول لها للضفــة الغربية مــن دون والديها؛
قالت« :بهجة العيد يف غزة تختلف متاماً عن بهجة العيد يف بيت
حلم حيث ال أجواء للعيد يف غزة خاصة يف الشــوارع ،أشــعر فقط

بالعيد داخل الكنيسة عندما أرى الزينة وأسمع الترانيم».
وأضافــت« :عندمــا أجتــول يف أســواق غزة ألشــتري بعــض أنواع
احللويــات واملأكــوالت اخلاصــة بالعيــد التــي تدخــل الفرحــة
علــى قلوبنــا وبيوتنــا ،ال أجدها بســبب احلصار وإغــاق املعابر
املتواصل ،وهو ما يزيد بهتان عيدنا بغزة».
ويعــود الوجــود املســيحي يف قطــاع غــزة الــى القــرن اخلامــس
امليــادي كما يقول ســليم املبيــض املؤرخ والباحث الفلســطيني،
مشــيراً إلــى أن عددهم وصــل إلى  5000مســيحي وبدأ يتقلص
إلى حوالي  1000نسمة.
وأكــد املبيــض أن النصرانيــة ازدهــرت يف غــزة مــع نهايــة القرن
اخلامــس وبدايــة القــرن الســادس امليالديني بشــكل كبير حيث
امتدت وانتشــرت حتى شــملت ليس فقط مدينة غزة وموانئها؛
بــل وامتــدت حولها على مســاحات شاســعة فأقيمــت الكنائس
واألديرة واملقامات األسقفية على طول امتداد الساحل.
ويــؤدي مســيحيو قطاع غزة الشــرقيون شــعائرهم يف الكنيســة
األرثوذكسية أو كنيسة القديس برفيريوس ،وهي كنيسة تتوسط
مدينة غزة ،وتقع يف قلب حي شــعبي معظم ســكانه مســلمون،
وهــي مالصقــة متاما ملســجد «كاتب والية» بحيــث ال يفصلهما
إال جدار مشــترك ،ويعود تاريخ بنائها إلى بداية القرن اخلامس
امليالدي ،ويوجد قبر القديس برفيريوس الذي توفى سنة 420م،
كما يوجد أقدم جدارية ملرمي العذراء والسيد املسيح.
بينمــا يــؤدي املســيحيون الغربيون شــعائرهم يف كنيســة العائلة
املقدســة التــي تعتبــر مــن أقدم كنائــس قطاع غــزة وتتواجد يف
مدينة غزة القدمية.

مزيد من الصور على
موقع «احلال» اإللكتروني.
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عزيزي املذيع /املقدم :انتبه ..فاجلمهور أذكى مما تتوقع

أمجد سمحان*
تشــكل قــدرات املذيــع او املقــدم التلفزيونــي اهــم عناصــر
متابعة اجلمهور للمادة االعالمية ،فقدراته اللغوية ،ومهاراته
يف اإللقــاء واحلــوار والتصرف باملــواد الصحافية ،باإلضافة
الــى إملامــه باملواضيــع وخبرتــه العامة ،جتعل مــن اجلمهور
يقــول :هذا مذيعــي املفضل ،او ان يقول العكس :هذا املذيع
او املقدم ال يقدم وال يؤخر يف املشاهدة واملتابعة واالستماع.
«احلــال» التقــت عــددا مــن العاملــن يف االنتــاج واالخــراج
التلفزيونــي واالذاعي ،للحديث حول الســلبيات وااليجابيات
يف شخصية مذيعي ومقدمي البرامج .واجمعت كافة اآلراء
علــى ان اجلمهــور مثقــف الــى درجة تكفــي لتقييــم املقدم
واملذيــع ،وتقييــم مهنيتــه ومصداقيتــه ومهاراتــه يف االلقــاء
واحلوار والتعليق والتحليل.

زيد :أخطاء القنوات
أكبر من أخطاء املقدمني

وحــول االخطــاء التي يقع فيها مقدمو البرامج والنشــرات،
يقــول املــدرب احمــد زيد« :ان االخطاء التــي يقع بها املذيع
تتحمــل القنــاة نفســها املســؤولية عنهــا يف الكثيــر مــن
احلــاالت ،مثــل عــدم اظهــار االوراق بــن يــدي املقــدم ،مــا
يعطــي املشــاهد نظرة ان املذيــع يحفظ النص غيبا ويأتي
بأخبار من تلقاء نفسه وهذا خطأ فادح يرتكبه الكثير من
املذيعني والقنوات.
ويضيــف« :هنــاك خطــأ اخــر يتعلق بقيــام بعــض القنوات
بإظهــار الرميــوت كونتــرول يف يــد املذيــع أثنــاء التصويــر،
إذ إن املشــاهد ال يعلــم بخاصيــة القــراءة عــن الشاشــة يف
االستوديو».
وحــول حيوية املقدم ،أكد زيــد ان «حترك املذيع واهتزاز
رأســه بشــكل متكرر صار من مهارات املدارس التقليدية
يف االلقــاء التلفزيونــي ،فهــذه احلركة تشــتت املشــاهد
فتجعــل تركيــزه يكــون علــى املقــدم ،متناســ ًيا املــكان
والهــدف الرئيســي للبرنامــج ،فاملذيــع يجــب أن يكــون
مثــل لوحــة املوناليزا ،تنظر إليــه من اي مكان يف املنزل،
فتجــده ينظــر اليــك ،ما يعطي املشــاهد شــعو ًرا بنظرة
املذيع الدائمة اليه».
وحــول خطأ فاحش يقع فيه املقدم ،حتدث زيد عن التحيز
لضيــف علــى حســاب آخــر ،يقول« :هنــاك بعــض املذيعني
يتحيزون لصالح ضيف على حســاب آخر ،وهذا أكبر خطأ

أحمد زيد

مــن املمكــن ان يقع به املذيع ،الن هــذه التحيزات أثناء البث
مرفوضة متاما ،واجلمهور ذكي ويكشف اللعبة ويفقد ثقته
يف مصداقية القناة وقد يهجرها الى االبد.
وشدد زيد على ان املذيع يجب ان يكون ذكيا وسريع البديهة،
وقادرا على ايقاف وضبط الضيف ،ومل ًّما باملوضوع املطروح
بشــكل كامل عن طريق التحضير له مســب ًقا وعدم حفظه
لألسئلة فقط.

علوان :األهم ثقافة
املقدم وليس شكله

وحتــدث أســتاذ االعــام يف جامعــة القــدس محمــد علوان
عــن اهميــة ثقافة املقدم وقدرات جســده علــى التعامل مع
املعلومــات واالخبار الصادرة عنه ،وقــال« :ان الثقافة العامة
للمقدم ضرورية جداً كي يثبت املقدم جدارته امام اجلمهور،
والن االعتقــاد ان شــكل املقــدم وجمالــه اجلســدي او اناقــة
مالبســة كافيــة إلقنــاع اجلمهور اصبحت فكرة فاشــلة عن
تشــكيل االســتوديو ،مؤكدا عدم االستغناء عن الشكل العام،
بــل هو ضــروري الن نفســية املتلقــي تتأثر بالصــورة االولى
وقــد جتعل من هذا الشــكل ايقونة للحصــول على املعلومة
الصحيحــة ،لكــن دون مبالغــة يف االعتمــاد علــى جماليات
الشكل.
وأوضــح علــوان ان «الثقافــة العامــة للمقــدم او املذيــع

سعيد ابو معال

ظافر صباح

تخلــق لديــه تأثرا مبــا يقول ،وهــذا التأثــر يتحول الى
تأثيــر علــى املشــاهدين او املســتمعني ،وهنــا يحصــل
االعجــاب واملتابعة بتدفق معلومات وخبرات من املقدم
او املذيــع ،يقابلــه انصات ومتابعة من قبل املشــاهدين
واملستمعني».

أبو معال :متثيل اجلمهور على الشاشة

وحــول أهــم املهــارات التي يجــب ان يتحلى بهــا املقدم ،قال
أســتاذ االعــام يف اجلامعــة العربيــة االمريكيــة ســعيد ابو
معــا« :املذيــع اجليــد هــو الــذي يطرح أســئلة النــاس على
ضيوفــه ،ولكــم ان تتخيلــوا هــذه القاعــدة ما ابســطها وما
اهمهــا ايضــا ،فهي جــدوى كل فعلنا االعالمــي ،ومن خالل
هــذه الصفــة ميكننا ان نعرف من هو املذيع اجليد ومن هو
غير املهني».
واضــاف أبــو معــا« :هنــاك بعــض املعاييــر التقليديــة مثل
«الشــكل او الــكالم ،اجلاذبيــة او خفــة الــدم والقبــول ،التي
اعتبــرت دائمــا مــن محــددات تقييــم املذيــع اجليــد ،لكــن
التطورات على حقل االعالم أظهرت أن هذه املعايير ليست
دقيقة ،أو على االقل ال حتتل الصدارة».
وشــدد ابو معال على معيار مهم لنجاح رســالة أي مقدم
او مذيــع« :يتعلــق هــذا املعيــار باحتــرام كل مذيــع لعقــل
جمهــوره ،فيقــدم لهــم االجابــات علــى أســئلتهم جلعــل

محمد علوان

حياتهم افضل ،وهذا ينطلق من قاعدة بســيطة وهي ان
املذيــع او الصحــايف هو وكيل أمني للمجتمع وليس وكيال
عند مسؤول او قائد».

صباح :تقليد الغير والغرور

وحــول بعــض مســاوئ املقدمــن واملذيعني ،حتدث املشــرف
الفني على استوديو مركز تطوير االعالم يف جامعة بيرزيت
ظافــر صبــاح عــن قيــام بعــض املذيعــن بتقليــد مذيعــن
مشــهورين ،وهــذا ال يجعلهــم بــا حتديــات ذاتيــة إلظهــار
قدراتهــم يف اإللقــاء ،ثــم ان اجلمهور يكشــفهم ويعرف انهم
ينســخون انفســهم عــن مذيعــن اخريــن ،وبالتالــي يصنف
اجلمهــور هــؤالء علــى انهــم مقلدون وليســوا منــاذج خاصة
وجديدة يف االلقاء.
ويقول صباح :الصحايف االذاعي يقع يف عدة مطبات جتعله
ضمــن الصحافيــن غيــر املهنني ،من هــذه املطبات ضعف
قدراتــه يف اللغــة العربية ،والغرور وقلة البديهة وعدم القدرة
علــى التصــرف وايجــاد مخارج للحــوار يف حالــة املفاجآت،
ومحاولــة التقليــد وعــدم تطويــر الــذات ،وعــدم التحضيــر
اجليد للبرنامج والنشــرة او االعتقاد ان البرنامج او النشــرة
مملكة للمذيع وحده.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

مستشار الرئيس لشؤون الشباب يف احملافظات اجلنوبية يف حوار مع «احلال»

سويدان :نهدف إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب وتشغيل اخلريجني
إيمان أبو حطب
تُشــكل نســبة الشــباب يف املجتمع الفلســطيني نحو ،٪45
معظمهم بني سن  35-20عا ًما ،وتزيد نسبة البطالة بينهم
على  ٪60يف حني يُقدر الدخل السنوي للفرد الواحد بنحو
 1200دوالر ،ويصل الفقر املدقع لدى الشباب إلى .٪54
جريــدة «احلــال» التقــت يف غــزة مستشــار الرئيــس لشــؤون
الشــباب يف احملافظــات اجلنوبيــة مأمــون ســويدان ،للحديث
عن خطة الرئاسة للنهوض بواقع شباب القطاع وإتاحة فرص
عمل لهم ،واستثمار الطاقات املبدعة يف متثيل فلسطني دول ًيا
سع ًيا لدعم القضية الفلسطينية .وفيما يلي نص احلوار:
كيف ترى واقع الشباب يف املجتمع الفلسطيني؟
حسب إحصائية أجريناها عام  ،2016زاد عدد الشباب عن
 1.4مليــون يف الضفــة والقطــاع ،منهم  900ألــف من قطاع
غــزّة ال تزيــد أعمارهــم علــى  34عا ًمــا ،ويشــكلون  ٪13من
املجتمع ،وحوالي  ٪60يف عداد العاطلني عن العمل ،وهناك
شــاب واحــد علــى األقل يف جميع أســر القطــاع .و ٪73من
شــباب القطــاع يرغبــون يف الهجــرة ،ونحو  ٪60من شــباب
الضفة يشجعونها .و ٪3من الشباب لديهم إعاقات مختلفة
ما بني الطفيفة والبالغة واخللقية.
ما هي خطة الرئاسة للنهوض بواقع الشباب؟
لدينــا خطــة لتمكني الشــباب اقتصاد ًيــا واجتماع ًيا وفكر ًيا
وتكنولوج ًيــا ،وتقــدمي الدعم لهم ماد ًيــا ،وإتاحة الفرص لهم
لالنخراط يف ك ّل املجتمعات وتوفير برامج تدريبية الستثمار
قدراتهم لدعم القضية والنهوض بها.
ما هي مرتكزات خطة الرئاسة للنهوض بالشباب؟

تعتمــد اخلطــة علــى دفع الشــباب نحــو االبتــكار ،واخلطة
تشــجع الشباب على حتدي الوضع الراهن ،نسعى
الوطنية
ّ
لكســر احلــدود السياســية املفروضــة علــى الشــباب ،وح ّل
جميــع مشــاكل الشــباب ،كمــا الدفــع نحــو تنفيذ مشــاريع
ريادية ،وتوحيد الشباب يف أطر قيادية فعالة.
مــا األهداف التــي ترمي لهــا خطة النهــوض بواقع
الشباب؟
أهــم املرتكــزات التنميــة الذاتيــة ،وتعزيــز املنظــور العاملــي
للشــباب الفلســطيني وأهميــة االنخــراط فيــه ،وإشــراك
الشــباب يف احلــراك االجتماعــي والثقــايف ،وخلــق فــرص
عمــل مســتدامة ،ومكافحة البطالة ،وزيادة الوعي للشــباب
باملشاكل اإلقليمية ملا لها تأثير على القضية ،وتبني ورعاية
املبادرات الشبابية.
ما هي املشــاريع االســتراتيجية التي تعتمد عليها
خطط الرئاسة؟
تعتمــد اخلطــة يف حتقيــق أهدافهــا علــى ثالثــة مشــاريع
قوميــة ،وهــي إنشــاء الصنــدوق الوطنــي لدعــم الشــباب
يف مختلــف محافظــات الوطــن والشــتات ،تدعي ًمــا لقــرار
الرئيــس محمــود ع ّبــاس الصــادر عنــه عــام  ،2015ويعتمد
على متويل مشــاريع الشــباب ،وتشــغيل اخلريجني ،وإنشــاء
املجلــس الوطنــي الشــبابي الذي يســعى لتوحيــد الطاقات
وتوظيفها يف خدمة القضية الفلسطينية العادلة وحمايتهم
مــن أصحــاب األجنــدات اخلارجيــة .وإنشــاء معهــد إعــداد
القــادة الــذي يقوم برفع كفاءة امللتحقني به يف التخصصات
املختلفة لالرتقاء مبستوياتهم املهاراتية وتزويدهم باخلبرات

الثقافيــة جتهيــزًا لتولي مناصب قيادية ،وصقل شــخصية
الشــباب .وإقامــة بيــوت لهم يف مختلــف احملافظات ،تعمل
على توفير حاضنة أساســية وتنمي مهاراتهم بشــكل كبير،
وحتتــوي البيــوت على مالعب ومســارح ومعارض ومســابح،
وك ّل ما يحتاجه الشباب للنهوض بهم.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشباب؟
املــؤرق األساســي هو املشــكلة االقتصاديــة ،وتنامي معدالت
الفقــر والبطالــة ،والتمويــل اخلارجــي لتنفيــذ أجنــدات
مختلفة ،وغياب التسامح وتقبل اآلخر ،وميول الشباب نحو
التطرف ،وفقدان املناعة الوطنية ،وفقدان برامج االحتضان
والبحث ،وضعف املشاركة السياسية وانعدامها.
ما هــي معوقات تنفيــذ اخلطة الوطنيــة للنهوض
بواقع الشباب؟
تعد األزمات السياســية واالقتصاديــة والتدخالت اخلارجية
أهــم املعوقــات ،وضعف املوارد املاليــة الالزمة إلجراء وتنفيذ
خطــط التمكــن والتطويــر ،وقصــور فهــم بعــض أصحــاب
القــرارات ألهميــة حتقيــق متطلبــات التنميــة الشــاملة
للشــباب ،ومحدوديــة الــدور اإلشــرايف يف تنفيــذ املشــاريع،
وصعوبة التخلص من السياسات والقوانني التقليدية.
كيف ستؤثر املصاحلة على دور الشباب؟
ســتعمل علــى توفيــر دور مهــم للشــباب ،ألنّ الفكــرة لــدى
الرئاســة تتمثــل يف إعطاء الفرصة كاملة للشــباب ،وتفعيل
دورهــم يف القطــاع ،وجذبهــم وتدريبهــم ،وإصــاح العمليــة
التعليمية ،وإنهاء االحتقان السياســي ،وسيعمل فتح املعابر
بشــكل أساســي علــى تقويــة االقتصــاد عنــد الشــباب ،وال

مأمون سويدان

ميكــن احلديــث عن النهــوض بواقع الشــباب دون إعطائهم
حريــات ،وهــو الهــدف األساســي مــن املصاحلــة ،فمن دون
مصاحلة ،ال ميكن النهوض بالشباب وال ميكن متكينهم.
كم هي املدة الزمنية لتنفيذ خطة النهوض بالشباب؟
ال تــزال اخلطــة على مكتب الرئيس ،وقد وافق على إنشــاء
صندوق دعم الشباب وهو أحد أجزاء اخلطة ،ويعمل مكتب
رئيــس الــوزراء الفلســطيني علــى تنفيــذ اخلطــة ،ويف حال
إقرار الرئيس اخلطة ،سيت ّم العمل الفوري على تنفيذها يف
أراضي السلطة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.
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خريجو إعالم بيرزيت ينصحون من جاءوا بعدهم إلى املقاعد
باسل رزق اهلل*
يعتبر اختراق املجال اإلعالمي صع ًبا على اخلريجني اجلدد
يف هذا التخصص ،فهو مهنة املتاعب كما يطلق عليها ،كما
انــه يوجــد عدد كبيــر من اخلريجني اجلــدد يف كل عام ،ما
يزيــد مــن صعوبــة الدخول إلى ســوق العمل والنجــاح فيها،
رغــم ذلــك ،هناك من متكن من التطــور والبحث عن فرص
والنجاح.
يف هذا التقرير ،توجهت «احلال» إلى عدد من خريجي
الصحافــة واإلعالم مــن جامعة بيرزيت وطرحت عليهم
ســؤالني :عن املهارات التي اكتســبوها يف الســنة االولى
بعــد التخــرج؟ والنصائــح والتوصيــات التــي يقدمونهــا
لطلبــة اإلعــام؟ ،إميانــا مــن الصحيفــة بــأن نصائــح
اخلريجــن قد تشــكل إضافات كبيــرة لتوجهات ودوافع
طلبــة اإلعــام الذين ينتظرهم الكثير الكثير من ســوق
العمل.

مالك صبيح :ابحثوا عن فرص تدريب

مقدم أخبار يف تلفزيون فلسطني منذ عام 2015
الســنة األولــى بعــد التخــرج مــن أهم الســنوات يف املســيرة
العملية ،ففيها حتدد من تريده وتكتسب وتتعلم املهارات من
كل شــيء تعمل به ،ففي ســنتي األولى ،اكتسبت مهارات لم
أكــن قد تعلمتها يف اجلامعــة ،خاصة يف املجال التلفزيوني
الــذي لــم يكن مجال دراســتي ،فقد عملت يف فضائية م ًعا،
كمقــدم ملواجــز االخبار والنشــرات االخبارية ،وهناك تعلمت
الفــرق بــن الكتابة للمواقع والصحــف والتلفاز ،وهذا ما لم
أتعلمه يف اجلامعة.
لذلــك ،يجــب على طلبــة اإلعــام أن يحددوا مــا يريدونه
وأن يؤمنــوا بأنفســهم وطموحهــم ،وأن يبحثــوا عــن فرص
التدريــب خــال ســنوات دراســتهم ،فيتعرفــوا علــى طلبة
إعالم سابقني وأن يقرأ لهم ويتابعهم ،وأن يتابعوا الندوات،
فهــي مهمــة لبنــاء العالقات مــع الصحافيــن واملصورين
وممثلــي املؤسســات اإلعالمية التي ســيعمل بهــا الطالب
بعد تخرجه.

امجد حسني

خليل جاد اهلل

محمود اخلواجا :تابعوا وسائل إعالم
محترفة فقط

صحايف يف قناة  BBCعربي ومذيع ويف راديو  FM 24ساب ًقا
العــام االول بعــد التخــرج كان مه ّمــاً لتطبيــق أساســيات
الصحافــة التــي تعلمتهــا خــال دراســتي ،وتطويرهــا،
فاملســؤولية بعد اجلامعة تصبح أكبر بســبب االختالط مع
صحافيني متمكنني ،واحلذر يزداد عند العمل على أي مادة
صحافية ،فمن خالل العمل على تغطية االخبار والقصص
اليوميــة والعمــل على مواد مشــتركة ومتابعــة ردود األفعال،
والعمــل يف موقــع إلكتروني؛ دخلــت عاملًا مختل ًفا ومجاالً لم
أتعلمه خالل دراستي ،وهو ما أكسبني فه ًما أفضل ملهنتي
وما ميكنني تقدميه من خاللها.
نصيحتــي لطلبــة اإلعالم أن يتابعوا وســائل إعالم محترفة
باالضافة لصحافيني مميزين ،ومراقبة عملهم بشكل يومي،
ما ســيقود الطالب ملعرفة ميوله يف عالم الصحافة بشــكل
أكبــر .باالضافــة إلى االهتمام باللغــة العربية وتطويرها من
خالل القراءة واالستماع واالطالع املستمر.

صابرين طه :االستعداد لتحمل قسوة السوق

منتجة تلفزيونية لألخبار يف وكالة رويترز منذ ثالثة أعوام
خــال ســنتي األولى بعــد التخرج ،عملــت يف مدينة عمان،
وهنــاك تعلمــت الكثيــر عــن إنتــاج البرامــج التلفزيونيــة

مالك صبيح

صابرين طه

واإلذاعية ،وهي كانت ســنة مهمة ســاعدتني على اكتســاب
خبرة كبيرة يف املجال.
أنصــح طلبة اإلعــام بعد االكتفاء مبا تعلمــوه يف اجلامعة،
وعليهــم االنطــاق نحــو ســوق العمــل وان يجربــوا ويتعلموا
الكثيــر ،حتــى يصبــح بامكانهــم طلــب وظيفــة مبواصفات
عالية .فمن خالل جتربتني ،كنت أعتقد أنني سأجد عم ً
ال
مبجــرد تخرجــي ،لكــن ذلك لــم يحــدث وكان علــي البحث
والقبــول بتجارب قاســية ومتعبة ،لكنها كانــت مهمة وغنية
وأكسبتني اخلبرة ،وكل جتربة جديدة أتعلم منها.

خليل جاد اهلل :تخصصوا يف مجال واحد

معلــق رياضي يف تلفزيون فلســطني ومقــدم برنامج رياضي
يف إذاعة FM 24
يف الســنة األولــى بعــد التخــرج ،متكنــت من جمــع مهارات
عديــدة ،فســوق العمــل مختلف عــن اجلامعة وأنــت مجبر
على بناء عالقتك الشخصية من أجل تسويق نفسك ،ومن
خالل االحتكاك بســوق العمل فانت تكتســب املهارات ولكن
بصبر ،فسوق العمل ليست متاحة دائ ًما.
علــى طلبــة اإلعــام ان يتخصصوا أكثر يف مجــال اإلعالم،
ً
فمثــا يف اإلعــام
فاملســتقبل للمبدعــن يف تخصصهــم،
الرياضــي ال جتــد إال عــددا قليــا مــن الصحافيــن ،وهــو
ً
مســتقبل ،باالضافة
حقل ميكن ان يوفر فرص عمل كثيرة

محمود خواجا

للصحافة االقتصادية .ولذلك ،امتنى من الطلبة ان يطوروا
ذاتهــم أثنــاء املرحلــة اجلامعيــة حتــى ال تصيبهــم صدمــة
الفارق بني ســوق العمل واجلامعة ،وهذا ما ســيحميهم من
الضياع والتشتت.

أمجد حسني :تعلموا التقنيات اجلديدة

مســؤول إنتاج الفيديوغراف يف وكالة وتلفزيون وطن ،وعمل
ساب ًقا مسؤول اإلعداد االذاعي يف إذاعة راية أف ام
الســنة االولــى بعــد التخــرج تختلــف عــن اجلامعــة ،ففيها
اكتســبت مهارات االعداد وحتمل ضغط العمل واجناز عدة
مهــام يف نفــس الوقــت ،والقــدرة علــى التشــبيك من خالل
إعداد برامج إذاعية.
االن االعــام يتجه نحــو مجاالت جديدة ،لذلك انصح طلبة
وخريجــي اإلعــام ،بتعلــم وســائل اإلعالم اجلديــدة التي ال
يتم التركيز عليها يف مساقات اجلامعة والتخصص بها ان
امكنهــم ذلك ،مثل إعــداد التقارير القصيرة «الفيديوغراف»
فاإلعــام يتجــه نحــو هذا املجــال ،وتوجــد فيــه الكثير من
الفــرض ،باالضافة إلى تعلم كيفية إعداد التقرير كمراســل
ومصــور ومونتيــر ،فهذا العهد اجلديد يف الصحافة وهو ما
قد يوفر فرص عمل للخريجني اجلدد.
* طالب يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

مدرسة بنات شهداء الظاهرية إلى مسابقة الروبوت العاملية
لينا مطير*
كان يــوم الســابع مــن أكتوبر غير عادي ملدرســة «بنات
شــهداء الظاهرية» ،فإعــان تأهلها للمرحلة النهائية
مبسابقة أوملبياد الروبوت العاملي ( )WROكان غير
متوقــع بالنســبة للطالبــات ،كونها التجربــة األولى من
نوعها للطالبات املشاركات يف دخولهن عالم الروبوتات
والبرمجة.
وستقام املسابقة يف دولة كوستاريكا التي تهتم مبجال
الروبوتــات ،إذ يبرمــج وير ّكــب املتســابقون الروبوت من
أجــل تطويــر مهارات الشــباب يف التصميــم والبرمجة
وحل املشــكالت من خالله ،وتتك ّون املســابقة من ثالث
فئات وهي املســابقة العاديــة « »regularوكرة القدم
« »footballواملبتدئة «.»junior

معايير الدعم

وتبنــت وزارة التربيــة والتعليــم هــذه املســابقة إميانــاً
منها أن فلســطني تخطو خطوات واســعة نحو تطوير
التقنيــات واألدوات الالزمة لتحقيــق الرفاهية واالرتقاء
بأســلوب حياة الطالب وفكــره من خالل توفير املعرفة
وصقل املهارات الضرورية يف طالبها.
وعــن ذلــك ،قــال املهنــدس ومشــرف التكنولوجيا يف
«مهمتنا كانت
مديريــة جنوب اخلليل ســامي غنّــام:
ّ
يف تســوية األمــور اإلداريــة وتوفيــر مــا يلــزم من دعم
نفســي ومالــي ومعــريف لهــؤالء الطلبــة» ،وذلــك مــن
خالل توفير دورات وورشات يشرف عليها مهندسون
مختصــون لتعليــم الطالب املشــاركني علــم البرمجة
والروبوت.
وأوضح غنّام أن اختيار املدارس املشاركة كان بناء على
عدة معايير ،أه ّمها متيز املدرســة ومشــاركتها بالعديد
من أنشطة ومبادرات التربية.

جتربة ممتعة ..لكن شاقة

وشــاركت مدرســة الشــهداء يف فئــة الـــ «»junior
منافســة فيهــا عــددا من املــدارس الفلســطينية ،منها
خمــس من جنوب اخلليــل ،وعن التجربة ،قالت معلمة
تكنولوجيــا املعلومــات واملشــرفة علــى املســابقة ديــاال
أبــو ّ
عــان« :يف هــذه الفئــة ،تختار الدولة املســتضيفة
ّ
مشــكلة ســياحية تعانــي منهــا ،وعلينا ح لها بواســطة
الروبــوت» .وتكمــل« :كانــت مهمتنــا عمــل مشــروع من
خالله نستفيد من الطاقة الشمسية بواسطة الروبوت
وألعــاب الليجــو» ،إذ متــت برمجة الروبــوت على حمل
قطع الليجو التي متثل األلواح الشمســية واألشجار يف
احلقول الشمسية ،وعلى الفريق إنهاء هذه العملية يف
املسابقة ملدة ساعتني من دون أخطاء.
وروت الطالبتــان بتول شــحدة ونرمــن عوايصة لـ»احلال»
حد
جتربتهمــا األولــى مــن نوعهــا واملمتعة والشــا ّقة على ّ
وصفهمــا ،فهــذه املــرة األولى التي متارســان فيهــا عملية
البرمجة« .املوضوع جديد علينا ،ولم نعمل عليه من قبل،
وتعلمه خالل شهر واحد ليس باألمر السهل» تقول نرمني.
والــدورات التــي أعطيــت لهمــا لــم تكــن كافية ،فلجأتا
إلــى موقــع «يوتيــوب» للتعلــم .وبينت شــحدة دور موقع
اليوتيوب يف حل املشــكالت التي واجهتاها ،بقولها« :كل
مشكلة واجهتنا بالبرمجة كنا جند ح لّها على يوتيوب».
كانتا تتم ّرنان يوميا منذ بداية الدوام وحتى السادســة
مســا ًء يف املدرســة ،وزاد عــدد ســاعات العمــل بقــرب
اليوم املوعود للمســابقة .تقــول عوايصة« :طغت علينا
مشاعر القلق يف اليوم ما قبل األخير وبقينا لساعات
طويلة يف املدرســة ولم ننجز املشــروع بعــد ،واضطررنا
إلكماله يف املواصالت العامة يف اليوم الذي يليه ،كانت
حلظــات مجنونــة» .وتكمل شــحدة« :اللحظات التي ال

روبوت بنات الظاهرية يف إحدى املسابقات

تنسى هي عندما بدأت املسابقة ،كانت لدينا ساعتان
إلمتام املهمة ،لكننا أجنزناها بربع ساعة فقط ،ما أدى
إلى تعجب املهندســن من ســرعة األداء والعمل املتقن،
لذلك كان الفوز من نصيبنا».

العقبات لم تكن عائق ًا

مدرســة بنــات شــهداء الظاهريــة كانــت قبــل عشــر
ســنوات ذات عمــران بســيط وبنيــة حتتيــة ضعيفــة،
وهــا هــي اآلن حتقق فــوزا باهرا .تقول مديرة املدرســة
ونحسن منها،
أميرة د ّية« :اســتطعنا أن نط ّور املدرســة
ّ
حاليــا حققــت املدرســة العديــد مــن اإلجنــازات علــى
مســتوى التربية ،من الفوز يف املســابقات إلى املبادرات
واألنشــطة التــي تقام فيهــا» ،مضيفة« :هذه األســباب
جعلت من التربية تختارنا للمسابقة ،وها نحن حققنا

الفوز وسنتأهل للمنافسة العاملية».
وكانــت أبــرز التحد ّيــات التــي واجهــت الفريــق عــدم
توفّــر كافــة املعــدات وغــاء أســعارها .تقــول د ّيــة:
«املجســات املســتخدمة يف تركيب الروبــوت كلفتنا ما
ّ
يقارب  1000شــيقل ،ولكن كان للمجتمع احمللي دور يف
ويبي غنّام أن البلديات تكفلت بتوفير املبالغ
الدعــم».
ّ
ملدارسها من أجل شراء املعدات الناقصة.
ويف ذات السياق ،قالت املشرفة دياال أبو ع ّ
الن« :عملنا
على هذا املشــروع ملدة شــهر واحد فقط ،بينما هناك
مدارس أخرى بدأت تدريب طالبها منذ  3سنوات ،وما
زاد األمــور صعوبــة هو تأخر وصول املعدات املســتوردة
من اخلارج».
*طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت.
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صفحات املتاجر الكبرى حترم وسائل اإلعالم نصيبها من اإلعالنات
ندى مناصرة*
يف ظــل التطــور احلاصــل علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي ويف ظــل االمكانيــات الالمحــدودة التــي
تعطيهــا وســائل التواصــل ملســتخدميها ،وتتيــح لهــم
الترويــج عــن أفكارهــم وممتلكاتهــم ويســتطيعون أن
ينشــروا كل مــا يجــول يف أذهانهــم يف هــذه الشــبكات
ذات االمكانيات الكبيرة ،إال أن هذه الشــبكات أضحت
منافســاً كبيــراً لوســائل اإلعــام القائمــة ،ليــس على
صعيــد نقــل األخبــار وتداولها فحســب ،بــل أصبحت
تســتقطب املعلنني لنشــر إعالناتهم فيها مقابل مبالغ
مالية بســيطة مقارنة مبا تطلبه وسائل اإلعالم بشكل
عام.
كمــا أتاحــت منصــات التواصــل االجتماعي للشــركات
واملؤسســات واحملال التجارية أن تروج نفســها بنفســها
من خالل إنشــائها لصفحات إعالنية على صفحاتهم
علــى الفيســبوك أو حتــى علــى أي وســيلة أخــرى.
وبذلــك ،حرمــت الصحف واالذاعــات واملواقع االخبارية
والفضائيــات مــن االعالنــات التي كانت تشــكل ســندا
ماليــا مهمــا لصــرف رواتــب العاملــن والصحفيني يف
املؤسسات الصحفية.
«احلــال» حتــاور يف هذا التقرير رؤســاء ومــدراء حترير
واصحــاب وســائل اعــام ،وتســألهم عــن مــدى تأثيــر
استحواذ منصات التواصل االجتماعي على االعالنات
وجتفيفها عن وسائل االعالم التي هي بحاجة الى هذا
الدخل املالي الستمرارها.

زيادة :فيسبوك
يحصد كل شيء

رئيســة حترير وكالة زمن برس لألنباء روان زيادة قالت
إن الفيســبوك أصبح يحصد كل شــيء يف هذا الوقت
ووســائل اإلعــام تركــت وحدهــا ،فال توجــد عدالة يف
الوضع احلالي الذي يحارب ويحد من حضور وســائل
االعــام مــن مواقــع وصحــف واذاعــات وتلفزيونــات
ووكاالت األنبــاء لصالــح الشــبكات االجتماعيــة مثــل

فيسبوك وتويتر.
وأضافــت زيــادة« :املؤسســات العامــة واخلاصة ترســل
لنا أخبارها ونشــاطاتها ونحن ننشــرها دون أي مقابل
مــادي ،يف املقابــل االعالنــات املدفوعــة تذهــب لقطاع
محدود من وســائل االعالم ،وغالبيته او حصته االكبر
يف الوقــت الراهــن تذهب للفيســبوك الــذي صار اكبر
ناشر لالعالنات املدفوعة.
وأكــدت أن ذلــك يؤثر عليهم بشــكل كبيــر ،فاإلعالنات
أحد مصادر الدخل الرئيســية لوســائل اإلعالم ،ولذلك
نحن نحاول اللجوء للشــركات والبنوك من أجل حصد
إعالناتنا.

حتد كبير أمام اإلعالم
عرابي:
ٍّ

وبخصــوص عدالــة هــذا الوضــع اجلديد على وســائل
اإلعــام ،قــال مدير تلفزيــون وكالة وطــن معمر عرابي
إن هــذا يشــكل حتديــا كبيــرا أمــام وســائل اإلعــام
واســتمراريتها ،ويف الســنوات العشــر املاضيــة ،كان
معظم املعلنني يتجهون لوســائل اإلعالم التقليدية مثل
التلفزيون والراديو والصحف ،ولكن مع انتشــار وســائل
اإلعالم اجلديد ،ادى الى ذهاب حصة كبيرة من السوق
اإلعالنيــة للمواقــع اإللكترونيــة .واآلن ،نشــهد تكــرار
االنتقــال الى صحافة جديدة هي الشــبكات واملنصات
االجتماعية ،فهناك هجرة كبيرة من املعلنيني الكبار يف
الصحافة اإللكترونية ووكاالت األنباء إلى إعالنهم عبر
البث املباشر على الفيسبوك وغيرها من الوسائل.
وأضاف عرابي« :عام  2017كان عاماً صعباً علينا ،فقد
شهد تراجعاً كبيراً على مستوى دخل اإلعالنات بسبب
ثــورة اإلعــام اجلديــد ووســائل التواصــل االجتماعــي،
ونحــن نتوقــع أن يكون يف العامــن املقبلني تراجع كبير
بنسبة  0٪7من دخل إعالناتنا».
وحول أفضل الطرق التي باإلمكان مواجهة هذا التحول
عبرهــا ،تابــع مدير تلفزيون وطــن« :نحن اآلن يف وكالة
وطن لدينا رزمة جديدة من اإلعالنات تفيد املعلن نركز

جورج قنواتي

علي ضراغمة

مــن خاللهــا على احملتــوى وليس على اإلعــان فنقوم
بصنع احملتوى له ليقوم هو بنشره على الفيسبوك.

قنواتي :ما البديل؟

وحول بدائل قد تلجأ لها وسائل اإلعالم إلقناع الشركات
واملصالح التجارية باإلعالن لديها ،حتدث جلريدة احلال
مديــر عــام راديو بيت حلم  2000جورج قنواتي قائ ً
ال« :إن
البديــل موجــود ولكــن ال يُعمل به ،ومن يحترم نفســه ال
يذهب إلى هذا النوع من التسويق الرخيص ،ألن البديل
الــذي أصبحــت تســتخدمه اإلذاعات هو ما يتــم إنتاجه
علــى صفحــات الفيســبوك والبــث املباشــر والترويــج
للمتاجــر مــن خاللــه» .اإلذاعــات أصبحــت تــروج ملا هو
منتشــر علــى صفحات التواصــل االجتماعي وهذا النوع
من الترويج ضار بوسائل االعالم» ،حسب تعبيره.
وأضــاف قنواتي« :اإلذاعة لهــا احترامها وخصوصيتها،
ونحــن نلجأ ملا يتناســب مع خصوصيــة وآداب اإلذاعة
يف هــذا املجــال ،فمــن يريد العمــل معنــا فليعمل ،أما
من يفضل الذهاب لذلك النوع من التسويق ،فبإمكانه
إيجــاد هــذه اإلعالنــات التي ستتماشــى ورغبــة املعلن
ولكن بطرق غير احترافية».

معمر عرابي

ضراغمة :باإلمكان السيطرة

مــن جهتــه ،أعرب رئيــس حترير وكالة مــدار نيوز علي
ضراغمــة عــن اعتقــاده أن وســائل اإلعــام اإللكترونية
تعانــي مــن مشــكلة اإلعالن ،مشــيراً إلــى أن صفحات
الفيســبوك اخلاصــة بهــؤالء املعلنني ال حتقــق الهدف
الترويجي كما يجب ألصحابها.
وتابــع دراغمــة أن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد
تعتبــر مفيــدة للمحــات التجاريــة الصغيــرة ولكنهــا
ليســت مفيدة لشــركة حتتــاج لترويــج بضاعتها على
نطــاق واســع ،ففكرة الترويج علــم بحد ذاته وال ميكن
االســتغناء عن املتخصصني يف اإلعالم واالعالن مهما
بلغــت قوة الصفحات اخلاصة على وســائل التواصل
االجتماعي.
ومن الواضح أن حجم االعالنات التي ستســتثمر عبر
مواقــع التواصل االجتماعي ســتتجاوز خالل الســنوات
القادمة تلك التي تســتثمر يف وســائل اإلعالم وأنه من
املمكــن أن يختفي دور وســائل اإلعالم مــن هذا املجال
بشكل نهائي.
ٍ
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

الفوركس ..خطر يهدد اقتصاد غزة من وراء الشاشات
إيمان الناطور
انتشرت مؤخرا يف غزة جتارة الفوركس .وأصبح االقبال
علــى تعلمهــا كبيــرا جــدا من كال اجلنســن .وحســب
االحصائيات االخيرة ملركز (مســارات متقدمة) يف غزة،
والقائم على تدريب الفوركس ،فقد زاد عدد متداوليها
مؤخرا بطريقة كبيرة ذكورا واناثا.
و(الفوركــس) هــو اختصــار لصــرف العمــات االجنبية
عــن طريق االســتثمار أو املضاربة على ســعر الصرف
او ســعر العملــة الوطنيــة ألي دولــة يف العالــم .وتقــوم
اساسيات هذه التجارة على شراء عملة دولة ما عندما
يكون ســعرها منخفضا ،وبيعها عندما يرتفع ســعرها،
للحصول على الربح.
وقــد صــدرت فتــاوى متعــددة تؤكــد عــدم جــواز هــذه
التجــارة .وحتمل هــذه التجارة مخاطر كبيرة بالنســبة
للمســتثمرين يشــرحها لنــا محمــد اخلالــدي أحــد
املســتثمرين القدامــى يف هــذه التجــارة ،الــذي تركهــا
بعــد ان خســر فيهــا عــدة مــرات .يقــول :الفوركس هو
جتــارة تكهنيــة تتضمن درجة كبيرة مــن املخاطرة ،كما
أن االمــوال الوهمية هي أكبر اســباب انهيار االقتصاد
يف العالم ،والشــركات القائمة على هذه التجارة تتميز
بقدرة عالية على التحايل على االفراد ،وهي تستهدف
االفــراد الذيــن ال ميلكــون خبــرة يف ســوق البورصــة،
ويرغبون بالثراء السريع.
ويؤكــد أن هــذه الشــركات تهمهــا مصلحتهــا فقط يف
حتقيــق الربــح وتضع جميع املخاطر علــى العميل عن
طريــق اغرائه بتوســيع مركزه االســتثماري يف حال كان
الســوق يف صاحلــه لتحصيل مزيد مــن العموالت ،اما
عندما يكون اجتاهه عكس الســوق ،وينخفض رصيده
عن النســبة احملددة ســلفا ،فإنها تقــوم بتصفية مركز

العميل دون الرجوع اليه ،اعتماداً على اتفاقية املتاجرة
بالعمالت التي تعطي الشركة احلق يف حفظ حقوقها
مــن خــال التصفية الفورية ،لذا ،فــان التداول يف هذا
النوع من التجارة يحتوي على نسبة عالية من املخاطر
قد تتســبب بخســارة العميل ألموالــه يف غمضة عني،
كما حدث معه متاما.
ويقــول أحمــد إســماعيل ،وهــو أحــد القائمــن علــى
تدريــب الفوركــس يف غــزة :انتشــرت جتــارة الفوركس،
حتى أن الكثيرين اصبحوا يعتمدون عليها يف حياتهم
ويعتاشون منها ،صحيح ان عدد الذكور املقبلني عليها
يفــوق عــدد االنــاث ،ولكن ثمــة تزايد يف أعــداد االناث
املقبــات علــى تعلمهــا ايضــا بشــكل يفوق مــا اعتدنا
عليه ،وقد انتشرت هذه التجارة وتوسعت ،اال انه على
الرغم من ذلك ،فان ســوق الفوركس هو أكثر االســواق
تقلبا على مســتوى العالم وتأثــرا بالعوامل االقتصادية
واجليوسياسية.
ويضيف اســماعيل انها جتارة مغرية بالنســبة لالفراد
الذيــن ميلكــون ســيولة ماليــة وهــم متعطشــون للثراء
السريع.
ويؤكــد ان هنــاك بعــض الشــركات التــي تســتغل
املســتثمرين غيــر املختصني وتغريهــم بأرباح كبيرة
قــد تتجــاوز  ٪40من رأس املال .ويوضح اســماعيل
عــدم وجــود جهــة رقابيــة معتمــدة تراقــب هــذه
الشركات.
كمــا حــذر غيــر املختصــن مــن االجنراف خلــف هذه
االســتثمارات ،ملــا تنطــوي عليه من مخاطــر عالية قد
تتسبب بفقدان كامل رأس املال خالل حلظات.
ويقــول املهتــم بالشــأن االقتصــادي محمد ابو يوســف

متدربون على جتارة «الفوركس»

عن هذه التجارة :ســوق الفوركس إحدى اكبر االســواق
املاليــة يف العالــم واكثرهــا ســيولة ،ولكن النجــاح فيها
محــدود لعدة اســباب ،منهــا افتقاد املتداولــن للخبرة
الالزمــة يف هــذا املجــال ،مــع الرغبــة يف حتقيــق ارباح
ســريعة ،وتقلب النتائج اثناء عمليات التداول ،ما يؤدي
الى وقوع خسائر كبيرة .وسرعة تقلب اسعار العمالت
وظهور الفجوات الســعرية ،ومنها أيضا تأخير التنفيذ
يف منصــة التــداول الســباب تتعلق بالصيانة واملشــاكل

الفنية.
ويؤكد ابو يوسف انه حتى من يتمتعون بخبرة جيدة يف
هذا املجال ،يتعرضون للخسائر بني فترة واخرى ،على
الرغم من قيامهم بتحليل املخططات بشكل صحيح.
ويضيــف أن التــداول على االنترنــت يف غزة يواجه عدة
حتديــات ،أهمهــا كثرة انقطــاع التيــار الكهربائي التي
جتعــل الصفقــات معرضــة خلطــر اخلســارة يف أي
حلظة.
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التصوير اجلوي ..ملاذا يغيب عن التدريس والتدريب الصحايف؟
سجود ناجي*
تواصــل اجلامعــات الفلســطينية عملهــا لتطويــر اخلطط
الدراســية ملواكبــة متطلبــات ســوق العمــل ،لكــن يغيب عن
تطويــر مســاقات هــذا التخصــص بعــض التخصصــات
اجلديدة ومنها التصوير اجلوي ،باستخدام طائرات صغيرة
مثبتة عليها كاميرا وتطير الرتفاعات محددة قد تصل إلى
 300م ،وتستخدم عادة ألجل التوثيق والدقة العالية لتصوير
بعض املشاهد واملناطق كخرائط الشوارع واملدن.
وللوقــوف على رأي اجلامعات ومراكز التدريب االعالمي يف
غيــاب هــذا التخصص ،حاورت «احلال» عــددا من املهتمني
يف هذا املوضوع الستشــراف ما ميكن فعله يف ســد النقص
ومتكــن الطلبــة وحديثــي التخــرج من اإلملــام بهــذا التقنية
اجلديدة يف التصور واالنتاج الفيلمي.

بدارنة :استخدام جتاري أكثر

ويف حديــث مــع أســتاذ اإلعــام مــن جامعــة بيرزيــت عــاء
بدارنــة ،عــزا ســبب غيــاب التصويــر اجلــوي من مســاقات
التدريــس إلــى عدة أســباب منهــا« :حداثة املوضــوع وحصر
االســتخدام يف األغــراض التجاريــة وعــدم تخطيط وســائل
االعالم التلفزيونية يف اقحامه يف اجلوانب اإلخبارية».
وحــول مجــاالت اســتخدام التصوير اجلوي ،أضــاف بدارنة:
«مــا زالت االســتخدامات التوثيقية والتجاريــة طاغية عليه،
لكــن بــدأت بالفعــل بعــض وكاالت األنبــاء بإدخالــه ضمــن
اهتماماتها وشــرعت باســتخدام صور جوية مع اإلشارة إلى
ان بعــض الصــور التــي يتعــذر التقاطهــا بالطــرق املتعارفة
عليها وبالتالي يتم استخدام التصوير اجلوي».
وأشار بدارنة إلى أن التقنيات الكثيرة يف طائرة التصوير
اجلوي هي ما يبعد الصحايف عن اســتخدامها ،وأضاف
«ال يعقــل أن يقضــي املصــور وقتــا أطــول يف التجهيــز
اللتقــاط صــورة جوية وهو قادر على التقاطها بوقت أقل
بطريقة عادية».

السميري :سوق العمل
بدأت تطلب هذه املهارة

وال تغيب مســألة التصوير اجلوي عن مســاقات التدريس
يف اجلامعــات فقــط ،بــل األمر ميتــد إلى برامــج التدريب
للطلبــة واملتدربــن ،وحــول هــذه املســألة ،قالــت مديــرة
املشــاريع يف مركــز تطويــر اإلعــام بثينــة الســميري إن
«مســألة التصويــر اجلــوي مهمــة لتُضــاف الــى مهــارات
ومعرفــة الطلبــة واملتدربــن ،خاصة أنه موضــوع جديد يف
اإلعــام وبــدأت ســوق العمل تطلبــه ضمن الســير الذاتية
واملهــارات التــي يجــب ان يتحلى بها كل متقــدم للوظيفة»،
وأضافت« :فرص من ميتلكون تدريبات يف هذا املجال أكثر
لدخــول ســوق العمــل ألنهم مهمــا تلقوا مــواد نظرية ،فهم
بحاجــة إلــى تدريبــات وخبــرات ،والتصوير اجلــوي كباقي
مواد اإلعالم ،يجب خوض دورات فيه».
ويرسم مركز تطوير اإلعالم يف بداية كل عام خطة الدورات
التــي ســيتم تنفيذهــا طــوال العــام القــادم ،وفيمــا إذا مت
إدخال التصوير اجلوي يف القائمة ،تابعت السميري« :هذا
املوضــوع ضمن األفــكار املطروحة خلطــط وعناوين دورات
عام  2018التي ســتحدد بناء على احتياجات ســوق العمل
والصحافيــن واملؤسســات اإلعالميــة» .ونوهت الســميري
إلــى أن تنظيــم دورات التصوير اجلوي بحاجة إلى مدربني
متخصصني لديهم خبرة يف استخدام هذه التقنيات ،وبعد
التأكد من وجود املوارد البشــرية املناســبة ،سيتم االهتمام
باملعدات املطلوبة.

أبو ظهير :غياب القادرين على التدريب

ويف لقــاء لـــ «احلــال» مــع أســتاذ اإلعالم يف جامعــة النجاح
فريد أبو ظهير ،قال إن سبب تأخر ادخال التصوير اجلوي
يف مــواد التدريــس والبرامــج التدريبية أوال هــو تأخر دخول

بثينة السميري

عالء بدارنة

بالل دوفش

الطائــرات الصغيرة وخاصة املجهــزة بالكاميرات ،باإلضافة
إلى التقنيات املتعلقة بالتقاط الصورة وتخزينها ونقلها إلى
الشاشة وهذا كله جاء متأخرا إلى البالد.
واضــاف« :االمــر الثانــي يتعلــق بعــدم وجــود أفــراد قادريــن
علــى القيــام بهــذه التقنيــات ونقلهــا ومــن ثــم تدريســها
للطلبــة ،واألفــراد املتخصصــون يف هذا املجــال قليلون ،ألن
هــذا التصوير احترايف ومســتواه يتطلب مســتوى عالياً من
االحتراف».
وأشــار أبــو ظهيــر إلى أن أســباب غيــاب التصويــر اجلوي
تشــمل التركيــز يف تدريس اإلعــام والتدريب على اجلوانب
النظرية حيث ال تأخذ املساقات احلالية املنحى التقني.
واوضــح ابــو ظهيــر ان التصويــر اجلوي لــه أهمية خاصة
مــن حيــث التشــويق واالثــارة الكبيــرة إضافة إلــى التوثيق
والتغطيــة» .لكنــه قــال ان مــا يؤخر دخــول هــذا النوع من
التصويــر الى امليدان قد يتعلق بتخوف بعض الصحافيني
من أن يســبب ذلك لهم مشــاكل مع الســلطات يف حال مت
اســتخدام الطائــرة يف املظاهرات واالعتقــاالت واملواجهات
مع االحتالل».
وحول امكانية قيام الهيئات التدريسية بادخال هذا التصوير
الى اجلامعات قال ابو ظهير :على احملاضرين دراســة جتربة
البلدان العربية واألجنبية األخرى التي أدخلت التصوير اجلوي
يف األكادمييا ومن ثم البدء بهذه التجربة املهامة .وختم قائال:

فريد ابو ظهير

«مســتقبل التصويــر اجلوي مشــرق ألنه مهــم ومتطور والفت
للنظر بالنســبة للجمهور ونحن بحاجة إلى أشــخاص قادرين
علــى تنفيــذ هــذا النــوع مــن التصويــر ممــن لديهــم قــدرات
إبداعية حتى يقدموا لقطات مميزة ويستطيعون إدماجها يف
املادة اإلعالمية بشكل يؤثر على اجلمهور».

دوفش :تصوير ومعدات مكلفة الثمن

وقــال أســتاذ اإلعــام يف جامعــة بيرزيــت بــال دوفــش إن
االبتعــاد عــن التصوير اجلــوي يف اجلامعات يعود لســببني
همــا« :وجودنــا حتــت االحتــال ،وتكاليــف التصوير اجلوي
واملعــدات املرتفعــة الثمــن التي حتول دون اســتخدامنا لهذا
النوع من التصوير».
وحــول تكاليــف التصويــر اجلوي ،أوضح دوفــش أن تكاليف
هــذا النوع مــن التصوير تفوق تكاليف التصوير بالكاميرات
املتعارف عليها .وأضاف« :إللتقاط تصوير جوي بجودة عالية
قــد يكلف األمر  5000شــيقل وهذا أمــر مكلف للجامعات»،
وتابــع «هــذا التصويــر بحاجة إلــى إجــراءات قانونية أيضا،
وأردف« :نحن بحاجة إلى تصريح من السلطة الفلسطينية
إضافــة إلى احلذر إلبقاء الطائرة بعيداً عن األماكن األمنية
واخلاصة ،وهذا يشكل توتراً ومسؤولية على املصور».
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

إحصاء  :1967حظر جتول ومكبرات صوت وشائعات
عبد الباسط خلف
يفتح إجراء ثالث تعداد فلســطيني للســكان واملســاكن
واملنشــآت بــاب ذاكــرة املربــي املتقاعــد عاصــم توفيــق
دراغمة على مصراعيها ،فيسترد تفاصيل أول إحصاء
إســرائيلي بعــد النكســة ،ويعــود إلــى الشــائعات التي
عد املواطنني.
رافقت ّ
يــروي :بعــد شــهرين تقري ًبا من هزميــة حزيران ،فرض
االحتــال منع التج ّول على طوباس ،وبدأت فرق راجلة
بطــرق أبــواب البيــوت ،وراحــت تســأل عــن املوجودين،
ُســجل كل بياناتهم .وقتها ،خاف كبار الســن ،وظنوا
وت ّ
أن إســرائيل ســترحلهم إلــى شــرق األردن ،أو ســتنهب
بيوتهــم ،فيمــا قــال آخــرون إن اإلحصــاء مقدمة لضم
الضفة الغربية وغزة كما حدث للداخل احملتل.

ثالث عائالت

كان دراغمــة يف بدايــة الثالثينيــات ،حينمــا شــاهد
جنــود احتــال وآخريــن معهــم بالــزي املدنــي حتدثــوا
العربيــة بطالقة ،وحني ســألوه عن عائلتــه رد« :أنا من
الضبابــات» ،لكنهــم ســجلوه باســم العشــيرة الكبــرى،
وقالوا »:أنت دراغمة» ،ورفضوا التصحيح.
ويتابع :الالفت أن إحصاء االحتالل أصر على تقســيم
طوبــاس إلى ثالث حمــوالت فقط :دراغمة ،وصوافطة،
وفقهــاء ،ولــم يعتــرف بالفــروع واألفخاذ األخــرى .فيما
حرص اجليران على ســد فراغ غيــر املوجودين ،فكانوا
يتســللون إلى البيوت التي لم حتص ،وينتحلون أسماء
الغائبــن فيهــا ،وخاصــة لألطفــال والفتيــة والنســاء؛
خشية املس بهم.
وال تشــير إحصــاءات بلدية طوباس إلى عدد ســكانها
الدقيــق بعــد نكســة عــام  ،1967لكن تقديــرات محلية
تقول إنه كان قرابة  6آالف ،فيما هاجرت أعداد كبيرة
املدينــة إلــى األردن ،وعــادت مجموعــات أخــرى ،وظلت
األغلبية خارج الوطن.
ويفيــد ســكرتير بلديــة طوبــاس مطيــع صوافطــة أن
املدينــة خســرت معظــم ســكنها ،فثمانية مــن أعمامه

فايز عبد ابو ناصرية

العشــرة رحلــوا ،وظلوا حتى وفاتهــم يف األردن واملهجر،
واألمر ينطبق على عائالت عديدة.
ويقــول :لــم يبــق يف املدينــة إال كبــار الســن ،وخســرت
طوبــاس جــراء االحتــال معظــم الســكان ،وغالبيــة
األراضي ،ونهبت إسرائيل معظم مياه األغوار ،وتعرضت
عــدة جتمعــات ســكانية للتدميــر كالديــر والســاكوت
واحلمة ،وأقيمت املستوطنات واملعسكرات بكثافة.

نداءات وشائعات

ويحتفــظ محمــود فالــح إبراهيــم بذكريــات شــاب
عشــريني عاصر اإلحصــاء األول لالحتالل ،يومها كان
يف خربــة يــرزا شــرق طوبــاس ،واســتمع إلى نــداء عبر
مكبــرات الصــوت للتجمهــر وســط التجمــع ،ليتبعــه
إحصاء املتواجدين.
يقــول :كان عددنــا نحو  ،50وطلــب جنود االحتالل منا
إخبــار مــن لم يســمع بالعــد ،وأصــروا على تقســيمنا
لثالث عشــائر ،وبعد شــهر أصدروا بطاقــات هوية ملن

قرار لبلدية طوباس عام 1967

هم فوق السادسة عشرة ،كانت برتقالية ومحاطة بعلم
إسرائيل.
وتابــع إبراهيــم :انتشــرت فــرق ودوريــات عســكرية يف
جتمعــات األغــوار ،وبــن احلقــول واملراعــي ،وفتشــوا
البيــوت واخليــام وحظائــر املاشــية ،وأغلقــوا املنافــذ
الواصلة إلى األردن ،وسادت شائعات كثيرة وهلع.
وتخلــو محاضر اجتماعــات مجلس بلدي طوباس بعد
النكسة من أي إشارات لإلحصاء ،لكن أول طلب قدمه
املجلــس لالحتــال (يف  11متــوز  )1967ســلفة ماليــة
بقيمــة ألفي دينار؛ لســد العجــز ،وقعها رئيس املجلس
محمــد عبــد الرحمــن صوافطــة وثالثة مــن األعضاء.
أمــا احملضر األخير قبل ســقوط املدينــة فمؤرخ يف 3
حزيران  ،1967ومعنون بـ «تلزمي  3500كيلو زيت».

غرامات وسجن!

ويعــود فايز عبد أبــو ناصرية إلى يوم تنفيذ اإلحصاء،
فحينها كان يف أول العشرينيات ،وسمع شائعات كثيرة

ادعــت أن مــن لــم يتم عده ســيدفع غرامة ،أو ســيكون
عرضــة للعقــاب والســجن ،أو ســيفقد حقــه يف بيتــه
وأرضه.
وبحسب أبو ناصرية ،فإن حظر التجول استمر حتى
املســاء ،وحــرص جنــود االحتــال عــن معرفة أســماء
األمهــات ،وســلموا العائــات ورقــة بعددهــم .وســبق
إحصــاء االحتــال مشــاركتنا يف انتخابــات البرملــان
األردنــي ،وقــد اخترنــا عبــد الكــرمي مفضــي ليكــون
ممثلنا ،وبعد أيام نســتعد للمشــاركة يف ثالث إحصاء
فلسطيني.
وتب ًعــا إلحصــاءات رســمية ،قــدر عــدد ســكان مدينة
طوبــاس عام  1945بـــ  5540مواطنًا ،ووصل العدد إلى
 5709عــام  ،1961وانخفــض إلى  5300ســنة النكســة،
ويف عــام  1979تــراوح العدد حول عشــرة آالف ،وخالل
أول إحصــاء عــام  1997بلــغ املجمــوع  ،12609أمــا يف
التعــداد الثاني عام  2007فقد وصل العدد إلى ،16154
حسب بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء.
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العمالت اإللكترونية تدخل السوق الفلسطينية ..وسلطة النقد حتذر
قمر شريف*
وصــل تطــور العالــم الرقمــي واالفتراضــي ذروتــه يف القطــاع
املالــي االقتصــادي ،فكان آخر ما ظهر هــو العمالت اإللكترونية
«العمــات االفتراضيــة» يف عام ( )2009التي عرفت للمرة األولى
بعملــة «البيتكويــن» ،وبعــد ذلــك توالــت اســتثمارات العمــات
الرقمية حتى وصلت إلى فلسطني.
وتقــوم العمــات اإللكترونيــة «العمــات االفتراضيــة» علــى بناء
مجتمــع مالــي متكامــل من خالل بيانات رقميــة تنتج من خالل
تقنية «بلوك تشــاين» ،يقوم على عملها مجموعة من املبرمجني
إلنتــاج هــذه العملــة ،ومن ذلك ،فإن هذه العمــات ال حتتاج إلى
بنــك مركــزي أو ســلطة مركزيــة تربط ســعرها بصــرف الدوالر
كالذهــب والدوالر ،لذلك وصل ســعر تــداول البيتكوين ألكثر من
( ١٩ألف) دوالر للوحدة يف سوق تبادل العمالت اإللكترونية.

أيوب :التشريع الفلسطيني
ال يواكب التطور التكنولوجي

وبني مدير شــركة «بتســتاين» شــادي أيوب أن« :عملة اإلنتركوين
التي تطلقها الشركة عملة إلكترونية تعتمد على نظام إيثيريوم
مــن خالل نظــام تطبيقات مالية متكاملــة وخطة عمل وخارطة
طريــق مميــزة ،وفريــق العملة جدي ومــن اخلبــراء واملثابرين ،أن
الشــركة بتســتاين املطلقــة للعملة عامليــة شــركة بريطانية ولها
فروع يف كل من تركيا وفلسطني».
وأضاف أيوب أن« :آلية عمل العملة تكون من خالل ثالثة محاور
رئيســية مترابطــة ومتكاملــة إلنتاجهــا ومن ثم اســتخدامها من
خــال البنــك اإللكتروني العاملــي وبطاقات فيزا الدفع املســبق؛
وتتمثــل هــذه احملــاور بتطبيقــات البنــك اإللكترونــي وبطاقــات
فيــزا التــي تغطي العالم وخاصة العالم العربي ،ومراكز التعدين
اخلضراء التي تديرها العقود الذكية».
وأكــد مديــر شــركة «بتســتاين» أن« :الهــدف من عملــة انتركوين

بــأن تكــون العملــة العربيــة املوحــدة ،ال ســيما أنها توفــر بدي ً
ال
للعمــات اخلمــس التــي أجبرنــا علــى اســتخدامها ،وللعمــات
االفتراضيــة ســوق خــاص وطبيعة خاصة يف العالــم االفتراضي
املتكامــل واملترابــط واملتوازن بني اقتصاديــات العالم ،وما مييزها
أنهــا متثــل ح ً
ال ملشــاكل حقيقية تعانــي منها الشــعوب العربية
مــع اإلنترنــت وإمكانية تداول العمالت يف الوطن العربي خاصة،
باإلضافة إلى ذلك فإن نظرتها املســتقبلية والشــاملة التي تقوم
على اختيار التعدين األخضر ،ما يعكس رؤية شمولية تلتفت إلى
كافة التفاصيل وجتد لها احللول».
وتابع مدير شــركة «بتســتاين»« :من البدايات تواصلنا مع سلطة
النقــد الفلســطينية لنخــرج بتفاهــم مــع ســلطة النقــد ورحبت
بالفكــرة مــع تخوفهــم مــن عدم وجــود نظام قانوني فلســطيني
يضمــن عدم التالعب باملســتهلك مبا يرتب اخلســارة لها ،وبنا ًء
على ذلك ،فإن الشــركة لم ترد على بيان ســلطة النقد الصادر
يف شهر أبريل من هذا العام».

التميمي :مصدر لتعامالت غير شرعية

مــن جهتــه ،قــال الصحــايف االقتصــادي أمجــد التميمــي إن
«العمــات االفتراضيــة عبــارة عن عمــات وهمية ليــس لها أي
وجــود فيزيائــي ،وال يوجــد نظــام قانوني يضمن جهــات رقابية
مثل البنوك املركزية لتراقب عليها ،لذلك حذرت سلطات النقد
كثيــرا مــن الدول من التعامل معها أو اســتخدامها خشــية على
املســتهلكني ،ولضمــان ســامة اجلهــاز املصريف واملالــي ،خاصة
أنهــا تشــكل مصــدراً خصبــاً لتعامــات غير شــرعية تتمثل يف
جرائم خطيرة كجرائم غســل األموال وتبييضها وتهريبها ،األمر
الــذي ينعكس ســلباً على التطــور االقتصادي الوطنــي وانهياره،
وما يلحقه من دمار اقتصادي عاملي».
مــن جانبــه ،بــن املراســل االقتصــادي محمــد خبيصــة أن

أمجد التميمي

شادي ايوب

«حجــم وتأثيــر العمــات االفتراضيــة على االقتصاد أو الســوق
الفلســطينية غيــر واضح املعالــم اليوم ،ألن حجــم التجارة فيها
حســب توقعات ســلطة النقد الفلسطينية هو مبلغ ضيئل جداً
وال ميكن أن يُحدد رقم تفصيلي لها ،ألن التعامل بهذه العمالت
يكــون مــن خالل منصــات مغلقة يف معظمها عمليات مشــفرة،
وعليه ،فأي قيمة تظهر ميكن أن حتتمل الصح أو اخلطأ».

خبيصة :تداول أكثر يف غزة

وأضاف خبيصة أن «العمالت االفتراضية متداولة يف قطاع غزة
أكثــر مــن الضفــة وفقاً ملــا تظهره مواقــع التواصــل االجتماعي،
وذلك بسبب احلصار الذي يعاني منه القطاع ،فاألفراد يبحثون
عن قنوات تفتح لهم فرص عمل يســتطيعون من خاللها توفير
األرباح ومردودا ماديا لهم».
وأكد خبيصة أنه «على الصعيد الرســمي ،ال توجد أي إيجابية
للعمالت االفتراضية ،وعلى الصعيد احمللي حذرت سلطة النقد
الفلســطينية مــن تداولهــا ،والعديــد مــن البنــوك املركزيــة لدول
عربيــة كاإلمارات والســعودية ومصــر واألردن حذرت من التعامل

محمد خبيصة

معهــا ،وال يوجــد أي مرجع قانوني أو مؤسســاتي لهذه العمالت
اإللكترونية ،عدا عن أنها تشكل أداة قوية بيد قراصنة اإلنترنت
يســتغلونها ألخذ الفدية بعد نشــر ما يعرف بـ»فيروس الفدية»
علــى األجهــزة اإللكترونية ،ولفك هذا الفيــروس يطلبون الفدية
التي تدفع من خالل العمالت اإللكترونية».

سلطة النقد حتذر من املخاطر

ويف بيــان صــادر عــن ســلطة النقــد الفلســطينية بتاريــخ
( ،)2017/4/30دعــت املواطنــن إلــى عدم التعامــل مع العمالت
االلكترونيــة ،وقالــت« :بهــدف احلفاظ على نظام مالي مســتقر
ومتــن ،وحرصــاً مــن ســلطة النقــد علــى احلفــاظ علــى أموال
املواطنني ،فإنها حت ّذر املواطنني من التعامل مبا تسمى العمالت
االفتراضيــة بكافــة أشــكالها وخصوصاً الـــ « ،»Bitcoinوذلك
ملــا حتملــه هــذه العمــات مــن مخاطر مرتفعــة جــداً كونها غر
مضمونة من قبل أية جهة كانت ،وهي عالية التذبذب».
* طالبة يف دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت

شح التمويل يصيب بعض مؤسسات املجتمع املدني بالشلل
أمل بريكة
تواجــه مؤسســات املجتمــع املدنــي يف قطــاع غــزة أزمــة حــادة
تتمثــل يف ضعــف التمويل املالي ،ما انعكس ســل ًبا على أعمالها
ونشاطاتها ملصلحة املواطنني احملاصرين منذ  10أعوام.
ولم تقتصر أزمة التمويل املالي على أنشــطة املؤسســات فقط،
بل تعدت ذلك إلى ميزانيتها الداخلية ،ورواتب موظفيها ،ما دفع
بعضهــا إلى تقليص أنشــطتها ،وأخرى ســرحت بعض موظفيها
العاملني.
وترجــع بعــض املؤسســات أســباب ضعــف التمويــل املالــي إلــى
احلصــار اإلســرائيلي الشــامل واملطبــق علــى القطــاع ،وتوجــه
اجلهات املانحة إلى تقدمي الدعم لدول الصراع كســوريا واليمن
وغيرهما من الدول العربية.

إغالق فروع

جمعيــة يبــوس اخليريــة ،إحــدى اجلمعيات اإلغاثيــة الكبرى يف
مدينة رفح ،التي تأثرت بشكل واضح بسبب نقص التمويل.
وقال املدير التنفيذي للجمعية هيثم عقل« :إن مؤسســتنا تعمل
منذ عام  ،2001وتقدم خدماتها لـما يزيد عن  20ألف مستفيد
عبر برامج ومشــاريع متنوعة ،لتلبية احتياجات املجتمع احمللي،
يف ظــل األوضاع اإلنســانية الصعبة الــذي يعاني منها املواطنني،
ويحتاجون إلى تدخل بهدف حتســن مســتويات العيش لألســر
الفقيرة واحملتاجة.
وأضــاف عقــل لصحيفــة «احلال» :من أســباب ضعــف التمويل
املقــدم جلمعيتنا ،توجهــات اجلهات املانحة إلى تقدمي خدماتها
للمناطــق األشــد احتياجــاً يف دول االقليم ،معتبــر ًة أن قطاع غزة
أقــل احتياجــاً مقارنــ ًة مبناطــق الصــراع يف العالــم ،فجــزء مــن
التمويــل اجتــه نحــو مســلمي الروهينغــا يف بورمــا ،وجــزء آخــر
لالجئــن نتيجــة الصراعــات اإلقليمية ،الذين يعانــون من وضع
انساني كارثي وبحاجة إلى تدخل.
ونوه عقل إلى أن جمعيته كانت حتصل على ما نسبته  ٪60من
التمويل ،تناقصت النســبة وأصبحت  ٪20معتبراً أن عام 2017
هــو األســوأ على اجلمعيــة ،التي تأثرت بشــكل كبير من ضعف
التمويــل ،وبنــا ًء علــى ذلــك اجتهنا نحــو تقليص عــدد املوظفني
واملتطوعــن ،باإلضافــة إلــى أننــا أغلقنا موقع عمــل يف منطقة
الشــوكة شــرق محافظــة رفــح ،نتيجــة لقلــة املشــاريع املتوفــرة،
واألخطــر مــن ذلك تأثرت أيضــاً خطتنا االســتراتيجية لصعوبة

التوقعــات ،وجلأنــا إلــى خطــط قصيــرة املــدى خــال العامــن
املاضيني.

معاناة مستمرة

وال تختلــف جمعيــة يبــوس ً
حال عن جمعيــة املتحدين الثقافية
االجتماعيــة التــي تعانــي مــن ضعــف يف التمويل ،وف ًقــا ملا ذكر
مديرهــا حــامت أبو طه ،الفتًا إلــى أن هناك صعوبة يف احلصول
على متويل مالي للمؤسسة.
وأشــار أبــو طــه إلى أن من بني املؤسســات احملليــة التي أغلقت
أبوابها يف قطاع غزة مؤسســات تعمل يف مجال رعاية الطفولة،
واأليتــام ،والتنميــة املجتمعيــة ،واملــرأة ،واملزارعــن ،والصياديــن،
متوقعــاً بــأن عــام  2018ســيكون األســوأ علــى مســتوى توفيــر
التمويل ملؤسســات املجتمع املدني ،األمر الذي ســيدفعها إلى أن
تغلق أبوابها أو التوجه إلى مصادر متويل بديلة كالقطاع اخلاص
كمصدر متويل وقتي وغير مســتمر ،يف حني أن األزمة ســتكون
كبيرة خاصة للمؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات املهمشة.

انهيار املجتمع احمللي

مــن جهتــه أكــد خبير بناء القدرات شــفيق يوســف ،وهو ومدير
مؤسســة دولية ســابقة بغزة قلصت عملها ،أن من بني أســباب
ضعف التمويل املالي ،احلصار اإلســرائيلي املفروض على قطاع
غــزة ،وتوجــه اجلهــات املانحــة إلى تقــدمي الدعم لــدول الصراع
يف املنطقــة ،فأغلــب الــدول املانحة وجهت متويلهــا نحو اإلغاثة
والطــوارئ التــي تفــوق قــدرات املانحــن ،يف توفيــر خدماتهــا
التمويليــة جلميع الــدول ومن بينها قطاع غزة ،فبدأ يظهر على
مؤسساته ضعف التمويل بشكل ملموس وواضح ،من حيث قلة
عمل املؤسسات وتنفيذ ألنشطتها.
وأضــاف يوســف أن من بني األســباب األخرى التــي قللت توفير
التمويــل ،االنقســام السياســي بــن شــطري الوطــن ،مــا دفــع
باملانحني بالتعامل مع املؤسسات األهلية بحذر شديد ،خلوفهم
مــن اجتــاه التمويــل ألغــراض أمنيــة وسياســية غيــر تنموية ،ال
حتقق أهدافها التي جاءت من أجلها ،فاملؤسسات الدولية ترغب
بالعمل مع الدول املستقرة سياسياً.
وأشــار يوســف إلى أن مؤسسات املجتمع تأثرت من قلة التمويل
إلــى جانــب املســتفيدين مــن املشــاريع والبرامــج التــي كانــت

تخدمهم ،األمر الذي ســينذر بكارثة إنســانية كبيرة ســتقع على
كاهــل األســر الفقيــرة واخلريجني وفئــات أخرى مســتفيدة ،واذا
اســتمر نقص التمويل ،فســيؤدي ذلك إلى انعدام األمن الغذائي
بنسب غير مسبوقة.

وقف العمل

مــن جانبــه ،ذكر مدير عــام االدارة العامة للشــؤون العامة بوزارة
الداخليــة يف غــزة أمين عايش أن عام  2017شــهد توقف العمل
حلوالــي  5مؤسســات محليــة بشــكل كامــل ،لعــدم قدرتها على
جتنيــد التمويــل ،أو احلصول على التمويل الــازم ،الفتاً إلى أن

إغــاق بعــض املؤسســات أو تقليص عدد املوظفــن فيها يتعلق
بشــؤون اجلمعية الداخلية حســب األصول ،مثل هذه اجلمعيات
وغيرهــا حتتــاج إلــى نفقات أساســية وهي النفقات التشــغيلية
املعروفة لتغطية أنشطتها.
وأوضــح عايــش ،من خالل البيانات املاليــة واإلدارية املتوفرة يف
وزارة الداخليــة ،بصفتهــا تتابــع وتدقــق عمل هــذه اجلمعيات،
تبــن أن األعــوام  2014و 2015و ،2016لوحــظ انخفاض كبير يف
التمويــل ،وأ ّن  ٪40أو مــا يزيــد على ذلك فــارق يف التمويل بني
عامي  2016و ،2017واســتمر بالضرورة يف العام احلالي املؤشــر
يف االنحدار.
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بسام السقا من تلفزيون فلسطني يفوز بأفضل تصميم سيارة بث مبواصفات عاملية
إيناس بكر*
يواصــل الفلســطينيون حتقيــق إجنــازات يف مختلــف املجــاالت
العلميــة والفنيــة واألدبيــة ،وحصــد جوائــز علــى مســتوى عاملي،
بالرغــم مــن املعيقــات التــي تواجههــم وحتــد مــن قدراتهــم ،فهم
سباقون دائماً يف التميز .وكان فوز مهندس النقل اخلارجي بسام
الســقا بجائزة أفضل إجناز هندسي للعام  2017عن اجناز سيارة
البث األخيرة لتفزيون فلسطني ،مثاالً على ذلك.
«احلــال» أجــرت مقابلــة مــع الســقا للوقــوف علــى تفاصيل هذه
اجلائزة.
يقول الســقا إن مشــروعه كان عبارة عن «جتهيز ســيارة بث للهيئة
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون ،ضمــن مشــاريعها الهندســية لتطويــر
الهيئة وحتســن الصورة وتوســيع رقعة التغطية املباشرة يف الوطن،
حيث إنه وبســبب الظروف غير العادية ووجودنا يف ســوق محكومة
من قبل االحتالل ،يصعب جتهيز سيارة بث لعدم توافر اإلمكانيات
وســيطرة االحتالل اإلســرائيلي على املعابر ومنع استيراد اجهزة بث
حديثة يف إطار احلصار التكنولوجي الذي تفرضه ،كان علينا إيجاد
البدائل لهذه األجهزة يف السوق احمللية».
ٍ
معدات
ويضيف السقا أن لسيارات البث معايير مختلفة تتطلب
متطورة يتم استيرادها من اخلارج ،فجهاز التبريد «املكيف» يجب
أن يكــون ذا مواصفــات محددة يتم اســتيرادها مــن اخلارج ،ولكن
لعــدم حصولنــا علــى ذلــك ،اجتهنــا إلى الســوق احملليــة ،فكانت
مشــبعة بأجهزة التبريد اخلاصة باملجمــدات واللحوم أو مكيفات
الشــاحات الكبيــرة ،التــي ال تتناســب مــع معاييــر ســيارات البث
املســتخدمة يف نقــل اإلحــداث ،والتــي عــادة مــا تغطي لســاعات
طويلــة أو أيام يف املكان نفســه ،أو تغطيتهــا يف مناطق املواجهات
ومحاولــة حمايــة طاقم الهندســة العامــل من الغاز الــذي يطلقه
االحتالل على املتظاهرين ،وهذا يتطلب معدات خاصة ،ما تطلب
من فريق الهندسة عمل مكيف يقوم بتدوير الهواء داخلياً.
ً
وحــول تصميــم ديكور الســيارة الداخلي تابع الســقا« :ســابقا كنا
نقوم بعمل كراسي محلية يف املنطقة الصناعية يف رام اهلل ونقوم
بتنجيدها وهي ذات كفاءة جيدة ،ولكنها ليست باملستوى املطلوب
وال تناســب ســاعات العمــل الطويلــة ســواء للطاقم الهندســي او
املخــرج ،وتكــون نهايــة التغطيــة آالمــاً يف الظهــر وعــدم راحــة يف
الذراعــن بســبب عــدم وجــود مســاند إضافيــة وبســبب ضيــق
املساحة» ،إال أنه مع سنوات اخلبرة والعمل املتواصل ،أصبح لدينا
يف مدينة رام اهلل خبراء يف تركيب مثل هذه السيارات وكراسيها».

بسام السقا

بداية املشروع

وحســب الســقا ،فمشــروعه هذا لم يكن وليد اللحظة ،فقد قام سابقاً
بتركيب العديد من ســيارات البث ،وتطورت العملية من مشــروع آلخر،
لتأتــي ســيارة البــث األخيــرة متوجــة مشــوار ســبع ســنوات يف تركيــب
ســيارات البــث يف املنطقــة الصناعيــة يف رام اهلل ،ومع توالي املشــاريع
اصبح لطاقم الهندسة والورش الفلسطينية خبرة يف عمليات التركيب
للشركات العاملة يف الدول املجاورة .كما واصبحت جميع القنوات تلجأ
لنفس الورش لالستفادة من خبراتهم الطويلة مع تلفزيون فلسطني.

داعم املشروع

وحول دعم املشــروع من مســؤولي هيئة االذاعة قال السقا انه بدأ
مــن خــال الثقــة بالطاقم من ادارة الهندســة ،وحتديــدا املهندس
مازن حمارشــة ،رئيس القطاع الهندســي ،حيث اطلع على آليات
التركيــب التــي تتــم دائــرة النقــل اخلارجــي ،وراجــع املخططــات
الهندسية ،وبعدها يتم تنفيذ ما اتفق عليه».
وحول السيارة التي مت انتاجها ووضعها يف اخلدمة اوضح السقا
أن الســيارة نفســها كانــت بتبرع كرمي مــن الرئيس محمود عباس
وقامت الهيئة بشراء اجهزة البث والعمل عليها فور استالمها لها.

سيارة البث يف تلفزيون فلسطني

الوصول الى اجلائزة

ويقــول الســقا «بعــد عمل افتتــاح واطالق للســيارة ،كانت الصور
موجــودة علــى جميــع مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وهنــا قامت
إحدى املجالت الفنية الهندسية بالتواصل معنا ملعرفة ما حدث.
وموقعهــا كان دبــي .وهــي جــزء مــن مجلة هندســية عامليــة تهتم
بأخبــار البث والقنــوات والفضائيات ،ولكن اهتماماتها هندســية
وتقنيــة وتســتعرض كل مــا هو جديد يف عالــم التلفزيون والراديو
واالنترنت .واضاف :قامت املجلة بكتابة مقال عن املوضوع ،بعد ان
تعرفت على تفاصيل العمل وصور املشــروع والتركيب والتفاصيل
التقنيــة وفترة التصميم وفترة التنفيــذ واملعيقات احمللية وغيرها
من التفاصيل».
وتابع الســقا «املجلة تعمل يف نهاية كل عام مســابقة بني املشاريع
الهندسية .وقد تقدمنا للمسابقة ،وتواصلت جلنة املسابقة معنا
وأطلعتنا على الشــروط ومنها أن يكون املشــروع لســنة  ،2017وأن
نوفر صور العمل وامليزانية ووقت التنفيذ وكل املعلومات اخلاصة
باملشروع».
واوضــح الســقا ان جلنــة اختيــار الفائــز كانت من احتــاد اذاعات
الــدول العربية  ،ASBUالتي اقرت فوز فلســطني بهذه اجلائزة

عن العام .2017
واضاف« :لألســف بســبب بعض املعيقات اخلارجة عن السيطرة
تأخــرت يف الوصــول إلى دبي ووصلت يف نهاية االحتفال فلم أكن
موجوداً عند حلظة مناداة اسمي بني اجلالسني واملشاركني ،وهي
اللحظة التي يظهر فيها اسم املتسابق والتلفزيون الذي يعمل به
علــى شاشــة العرض الكبيرة ».فقام أحد اعضــاء اللجنة بالتنويه
عــن تأخيــري وأننــي على وصــول خــال  15-10دقيقــة .وهنا مت
التواصل معي على الهاتف إلعالمي بالفوز باجلائرة.
ويف الســياق ذاته اكد الســقا أنه لم يكن يخطر على بالهم الفوز
باجلائــزة أو حتــى الترشــح لها ،ويقول« :نحن نعمــل لتأدية عملنا
فقــط ونحــاول ان نخلــص فيــه .ولكــن شــعور ان تكون فائــزاً بني
مهندسني مثلك يفهمون عملك هو شعور رائع ال يوصف حقيقة
خصوصــاً وأنهــم جميعــاً ذوو خبــرات وكفــاءة عاليــة ويعملون يف
جميع القنوات العاملية ،فاحلدث كان على مستوى الشرق االوسط
وافريقيا .وافخر باإلجناز وافخر بالعمل يف تلفزيون فلسطني ولي
الفخر بتمثيل فلسطني».
* خريجة حديثاً من دائرة اإلعالم يف جامعة بيرزيت

تدوير األوراق ..شبان يف غزة يحافظون على البيئة ويرسمون الفرح
عمر اللوح
يبتكــر العديــد من الشــباب أفــكا ًرا لتطويــر ذواتهم وخدمة
املجتمــع ،فرغــم الصعــاب التــي تواجههــم ،إال أن هناك من
ينحــت الصخــر وال يلتفــت إلى املعيقات ،ليخــرج لنا بفكرة
نافعــة للمجتمــع ،ففكــرة تدويــر األوراق التــي شــرعت بهــا
ضحــى اللــوح ( 20عا ًما) ،جمعت بــن فائدتني :أنها جمعت
األوراق مــن الطرقــات لتجعلهــا نظيفــة ،واســتغلت األوراق
بتدوير لعمل أشكال فنية تثير اإلعجاب وتبهر املشاهد من
أوراق بسيطة وجهد ذاتي ،وهي ترسم خطاها ملن يرغب أن
يكون عنص ًرا نافعاً وفعاال يف املجتمع.

هكذا انطلقت الفكرة

تقول اللوح :بعد انتهاء دراستي ،شرعت يف إنشاء ُر ْك ٍن صغير
يف غرفتــي ووضعــت فيــه األوراق والكرتون التــي أجدها يف
احملالت والطرقات ،ثم أقوم بعملية تدوير لها عبر حتويلها
إلــى أشــكال فن ّيــة جميلــة تبهر اجلميــع وتقدميهــا كهدايا
لآلخرين ،وخاصة املرضى لتعيد الفرحة والسرور إليهم.
وعن أبرز األشكال الفنية واملضيئة التي ابتكرتها فتُسهب اللوح
بالقول :يف البداية كانت األشكال عامة ،وبعد فترة بدأت أط ّور
ً
جمال وروعة؛ وبعدها قمت بتحويل الركن
من عمل أشياء أكثر
الصغير يف غرفتي إلى ورشة وشراء بعض األغراض الضرورية
التي احتاجها دائماً يف عمل األشكال؛ كالغراء والالصق وبعض
األشكال املضيئة وجهاز كهربائي وأضواء إنارة.

أشكال عديدة

وأضافــت :بــدأت بعدهــا يف رســم خطــة مدروســة للعمــل
ً
أشــكال فن ّية
عليها ،فكنت أركز على املواســم ،فمثال :أجهز
يف موســم رمضــان والعيديــن لألطفال؛ لرســم الفرحة على
ً
أشــكال للكعبة
شــفاههم ،وكذلك عند عودة احلجاج أجهز
وأهديهــا حلجــاج بيت اهلل احلرام .وأشــارت إلى جانب آخر

مــن براعتها الفنية من خالل أشــكال أخــرى مضيئة تُوضع
يف املطبــخ أو احلمــام ،مثل :علبة لوضع الفرشــاة واملعجون
لألطفال ومرســوم عليها شــكل جميل يحث الطفل على أن
ينظــف أســنانه ،وعلبــة أخــرى للمطبخ لوضع بعــض أدوات
املطبخ بداخلها وبراويز صغيرة توضع يف صالة البيت.
وســرعان ما ط ّورت اللوح من فكرتها إلســعاد املرضى ورسم
االبتســامة علــى وجوههم والعمل على رفــع روحهم املعنوية
إلزالة اليأس من نفوس املرضى ،فقد زارت املرضى وقدمت
بعــض هــذه األشــكال هدايــا لهم خاصــة يف األعياد لرســم
الفرحة على وجوههم بهذه األشكال جميلة.
وبينــت أنهــا متكــث يف ورشــتها يف اليــوم أربع ســاعات ،وال
أحد يقدم لها أي دعم يف مشروعها ،فكل التكلفة هي جهد
شخصي من مصروفها الذي حتصل عليه من والديها.

نظافة البيئة

وتــرى اللــوح أن إعــادة تدوير الــورق إلى أشــكال فنيه أفضل
مــن وضع الكرتون مث ً
ال بكميــات كبيرة يف القمامة وحرقها
ليختنــق النــاس من الرائحــة املنبعثة ،وكذلــك كتب املدارس
والبالستيك التي ترمى بالطرقات وتتسخ بها ،إذ يعود ذلك
بالضرر على اإلنسان وممتلكاته.

حملة توعية

أمــا رأفت جبر الذي يســعى هو اآلخر إلــى إعادة تدوير الورق
للحفــاظ علــى البيئــة بفكرته بجمــع أوراق الصحــف والكتب
التي تُلقى بحاوية القمامة ،وخاصة املشتملة على آيات قرآن ّية
وأحاديــث نبويــة ،فيقول لــ» احلال» :يف أثناء مروري بالطرقات
وجدت عشــرات الصحف والكتب يف حاوية القمامة ،ويضيف
التقطــت صو ًرا لهذه األوراق ،وتوجهت إلى العديد من اجلهات
ألجل ح ّثهم على محاربة هذا األمر ،ومنعه.

أعمال من أوراق ٍ
معاد تدويرها.

وأضــاف قمــت بحملــة توعيــة مدروســة حلثّ النــاس على
احلفــاظ على اســم اهلل وعــدم إلقاء الصحــف يف القمامة
فبــدأت يف إلقــاء الــدروس باملســاجد واألماكــن
والطرقــات،
ُ
العامــة ،ثــم انطلقــت إلــى اجلهات الرســمية لتتعــاون معي
باحلفــاظ علــى البيئــة ،ثــم جلــأت إلــى طريقــة أخــرى يف
حملتــي وهــي وضع لوحــات يف املفترقــات الرئيســة لتنبيه
الناس إلى خطر إلقاء هذه األوراق.
ويكمــل لــــ «احلال» :ثم عملت صناديــق يف عدة أماكن بغزة
لوضع الورق بداخلها ،وبعد فترة من وضعها ،وجدت كم ّيات
كبيرة من الورق بداخل الصناديق ،فشعرت بوجود استجابة
مــن الناس للحمالت .ويواصل :جمعتها وأعطيتها لصاحب
فــرن طني؛ ليســتفيد منها .وقال :لم أكــن مهتما بالبيئة يف
البداية ،ولكن وجدت نظافة البيئة أمرا مهما.

حياة جميلة

بــدوره ،أكــد مدير عــام الصحة والبيئة ببلديــة غزة م .عبد
الرحيم أبو القمبز ،أن قيام أفراد أو مجموعة بعمل مشاريع
إلعــادة تدويــر األوراق فكــرة رائعة ،ويتابــع :فهي نتيجة وعي
حقيقــي منهــم بأهميــة احلفاظ علــى البيئة ومكتســباتها
حتى ينعم اإلنسان بحياة جميلة بعيدًا عن التلوث.
وقــال :أجرينــا أبحاثــا حول مشــروع فــرز النفايــات وطبقنا
العديد منها ،ونحن ومستعدون للتعامل مع تلك املجموعات
حتى نحصل على مردود إيجابي .واســتدرك بالقول :كذلك
قمنا مبئات احلمالت اإلعالمية والتوعية حلث الناس على
مشروع التدوير.
مزيد من الصور على موقع «احلال» اإللكتروني.
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حلقة وصل غير تقليدية

ملتقيات أهالي الطلبة عبر الفيسبوك ..أسئلة وإجابات وشرح ووسائل تعليمية
حنان أبو دغيم
تنتشــر علــى موقع الفيســبوك ملتقيات ألهالي طلبــة املدارس،
يناقشــون عبرها أهم املشــاكل التي تواجــه أبناءهم ،ويتواصلون
ً
أيضــا مــع املدرســن واملدرســات ،ويتبادلــون خاللهــا األســئلة
واإلجابات يف مختلف املواد.
املعلمــة ابتســام النيرب أثنت على مثل هــذه الصفحات ،مؤكدة
أنهــا أضافــت الكثيــر للمســيرة الدراســية للطلبــة ،خصوصــا
الصعوبــات التــي يواجههــا األهــل يف فهــم بعــض الــدروس ،إذ
أصبحوا يلجأون لبعضهم عبر هذه الصفحات ويستفيدون من
خبرات بعضهم.
النيــرب معلمــة للصــف األول االبتدائــي وتتابــع جتمــع أمهــات
الصــف األول عبــر الفيســبوك وتقــول“ :التجمــع منــوع مــا بني
أمهــات وآبــاء طالب الصف األول يف املدارس احلكومية ومدارس
وكالــة الغــوث ،ومؤخــرا ،فــاق عددهــم  14ألف عضــو يتفاعلون
بشكل يومي مبا يخدم تعليم األبناء”.
وتضيــف« :كمعلمــة ،اقــرأ مــن خــال منشــورات األهالــي كيف
يفكرون وما أكثر الدروس صعوبة وما هي األشــياء التي يرغبون
يف أن يحصل عليها أبناؤهم داخل الصف ،إضافة إلى مشاركتي
يف اإلجابة عن األسئلة الصعبة التي يستفسر عنها األهل ”.
فيمــا يؤكــد جــواد رزق أســتاذ الصــف الرابع أنه كلمــا مت تغيير
الصف الذي يعلمه ،يســارع يف االنضمام مللتقى الصف اجلديد
قائــا« :يف العــام املاضــي ،كنــت أدرس الصــف اخلامــس وكنت
عضــوا يف امللتقــى اخلاص به ،وهكذا غالبية املدرســن املعنيني
مبتابعــة شــؤون الطلبــة والتواصل مــع ذويهــم ،فامللتقى يضيف
لنــا كمعلمــن أيضــا ويســاعدنا يف تعديــل وتغيير طرق الشــرح
والتدريس آخذين مبالحظات األهالي».

كسر حاجز

وجود هذه امللتقيات يؤكد أهمية االنترنت يف العملية التعليمية،
خصوصا بعد أن خلق الفيســبوك بيئة مشــجعة للتعليم ،ودعم
العالقة بني الطالب وأقرانهم ،وزاد من تفاعلهم مع بعضهم من
جهة ،ووصل بني املعلمني والطالب واألهالي من جهة ثانية.
وترى إميان النونو ،وهي أم ألربعة طالب ،أن هذه امللتقيات وفرت

جوا من األلفة والتواصل اإلنســاني بني املعلمني وأهالي الطلبة،
بعيدا عن أسوار املدرسة بنظامها والتزامها وجديتها ،فبات من
الســهل التواصــل مــع املعلمــات عبر الفيســبوك حتــى يف غير
أوقات الدوام الرسمي.
مشــيرة الرنتيســي والدة طفل يف الصف األول أشارت أيضا إلى
أهميــة وجود املعلمني واملعلمات وانضمامهم إلى هذه امللتقيات،
فمــن وجهة نظرها ،ســهل األمــر من استفســارات األهالي حول
األنشطة والواجبات املدرسية.
ولــم تعــد زوجــة وليــد اللوح تضطــر للذهــاب كل يوم للمدرســة
لتشــرح لهــا املعلمــة مــا يســتصعب عليهــا فهمــه ،يقــول وليــد:
“لــم يكــن ميــر يــوم أو يومان حتــى تذهــب زوجتي ملعلمــة ابني
لتستفســر عــن بعــض الــدروس ،فابننــا حامد هــو األول لنا يف
املدرسة ،واملناهج أصبحت صعبة ال ميكن فهمها بسهولة ،حتى
انضممنا لتجمع أولياء أمور الصف اخلامس”.
وأضــاف« :كانــت زوجتــي تشــعر باإلحــراج مــن تكــرار ذهابهــا
للمدرســة ،أمــا اليــوم ،فمنشــور واحــد كفيــل بتلقيهــا عشــرات
اإلجابات يف دقائق”.
وعنــد ســؤالها عــن أهميــة التجمعــات ،قالــت ســالي احللبــي:
«فكــرة وجــود هــذا الكم الكبير مــن املعلمات واملعلمني الشــباب
ســهل العمليــة التعليميــة كثيــرا ،حيث نشــعر أنهــم قريبون منا
ومــن طريقــة تفكيرنــا ،وهو ما ســهل أيضا تواصلنــا معهم عبر
جتمعات الفيســبوك ،فكل مدرســي ومدرسات أبنائي موجودون
على التجمعات ،ونتواصل بشــكل ســلس دون تعقيد ،وهم أيضا
يتفاعلون معنا ويجيبون على استفساراتنا”.

الذروة

وتعــد فترة االمتحانات أكثر األوقات تفاع ً
ال عبر هذه امللتقيات،
فاألمــر علــى حــد وصف تغريــد عيســى ال يتوقــف وقتها على
األســئلة واالستفســارات ،وإمنا أيضا الكل يســارع يف نشر مناذج
االمتحانــات واإلجابــة عليها ،وأحيانــا َمالزم امتحانــات بأكملها
حتل عبر الصفحة مبشاركة األهالي واملدرسني.
نســرين عابــد ابنة الصف الســابع ال حتتاج لألهل ملســاعدتها،

وعلى حد وصفها ،باتت تســتخدم حســابها على الفيسبوك يف
شــيء مفيــد للغايــة ،فهــي تتابع ملتقــى طالب الصف الســابع
وتنشــر األســئلة الصعبة ،وأصبحت تهتم بتزيني دفاترها وكتبها
وتقوم بتصويرها وعرضها على امللتقى.
أمــا يف فتــرة االمتحانــات ،فيــرى نائــل غــامن أن امللتقــى يتحول
كأســتاذ مباشــر أمامه ،كلما اســتصعب ســؤاال كتبه وتلقى الرد
يف دقائق.
ورغــم أن زوجتــه معلمــة ،إال أن ماهــر أبــو يوســف فضــل
االنضمــام لثالثــة ملتقيــات خاصــة بصفــوف بناتــه الثالث،
يقول« :األمر لم يعد يتعلق باملنهج فقط خصوصا مع التغيير
احلاصل يف نظام االمتحانات واالعتماد على نشــاط الطالب
يف عمليــة التقييم ،فبات اللجــوء للمتلقيات ضروريا للتعرف
علــى الوســائل التعليميــة التي ميكــن إعدادهــا وكيفية صنع
املجســمات وحتى األشــكال الفنيــة اخلاصة بتزيــن الدفاتر،

ألن كل هــذه األمــور تدخل يف عملية التقييم وحتســب عليها
درجات”.
ومتنت املعلمة رنا اخلالدي أن تكون هذه امللتقيات حتت إشراف
جهة مختصة من وزارة التربية والتعليم قائلة« :هنالك صفحات
خاصة بكل مدرســة عبر الفيســبوك لنشــر إعالنات ونشاطات
املدرســة ،لكــن جميل لو أصبحــت هذه امللتقيات حتت إشــراف
أشــخاص أكفــاء ،تفاديا ألي خلــل ،ولزيادة الثقة عند األهالي يف
كل ما ينشر عبرها ،خصوصا فما يتعلق باالمتحانات ،ألن األمر
وقتها يصبح مرتبطاً مبستقبل الطالب”.
وأكــدت اخلالــدي أن الزمن تغير ،والتعليم االلكتروني انتشــر يف
العالــم بشــكل واســع ،ومن املهم مواكبــة هذا التغييــر االيجابي،
على األقل حتى يستفيد األبناء الذين ميلك أغلبهم اليوم أجهزة
ذكيــة وحســابات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي ،لكــن قلي ً
ال
منهم من يجيد استغاللها.

 ..هكذا حترس احلاجة أبو حجلة تراث دير استيا
عبد القادر عقل
ما إن تصل وسط بلدة دير استيا مبحافظة سلفيت ،حتى
تُرشــدك مئذنة املسجد الغربي القدمي إلى ساحة الشهداء،
حيــث يتمازج احلجــر العتيق مع الترميم املعاصر ،وتتســلل
إلى الصورة بضع أشجار يانعة وباقات من األزهار املتنوعة،
ليظهــر أمامك املشــهد بأبهــى حلّة .تقــودك بضع خطوات
قوس
من الساحة إلى «السيباط» أو «العقد» .أنت اآلن أمام ٍ
يختــزل قرونــاً طويلــة ،تقــف مقابل املدخــل الغربــي للبلدة
القدميــة يف دير اســتيا .يأســرك املكان ،ثم تتقدم بشــغف،
فتقطــع التجويــف احلجــري املُقــ ّوس فيــه لتظهــر أمامــك
احلاجة فوزية أبو حجلة «أم عكرمة» ،فتستقبلك بابتسامة
وبحفاوة.
رم ميتــاز باجلمال ،كأنه
على اليســار ،وســط بيت قدمي ُم ّ
لوحــة يتداخــل فيها املاضي واحلاضر ،يلفــت انتباهنا بقايا
بوســتر قــدمي لشــهيد ،ثــم ندخل املنــزل فنشــاهد صورتني
لشهيدين ،ثم جنلس على مقاعد أمام املنزل لتبدأ احلكاية
حــول حجــارة ليســت مجــرد حجــارة ،ومــكان ليــس مجــرد
مكان ،نتجاذب أطراف احلديث حول البلدة القدمية ،فتقول
احلاجــة أم عكرمــة« :تقطن يف البيــوت القدمية حاليا نحو
 20عائلــة ،إضافــة لوجود بعض مقرات املؤسســات ،ويجري
العمــل حاليــا يف مشــروع تنفــذه اجلهات الرســمية يقضي
بترميــم قصــر تبرعت فيــه عائلة من آل أبــو حجلة بغرض
حتويله لفندق وقاعات متعددة االستعمال».
وعن مســاحة البلــدة القدمية ومميزاتهــا ،توضح أم عكرمة
أن املنطقــة تتربــع علــى  54دومنــا تقريبا ،مشــير ًة إلى تنوع
األشــكال العمرانيــة فيهــا ،مــا بــن األقــواس واألحــواش،
والزخــارف ،واملضافــات ،والســيابيط «املداخــل احلجريــة
املق ّوســة» ،وتعــود هــذه املعالــم إلــى احلقبتــن الرومانيــة
واململوكية.
تقطــن احلاجــة أم عكرمــة منذ زواجهــا يف منزلها ،وترفض
اســتبداله قطعاً ،حيث إن للمنــزل مكانة عظيمة يف قلبها،
ويف هذا الصدد تردف« :أسكن يف بيتي هذا منذ زواجي ،ولم

أســتبدله ولن أســتبدله ،نظرا مليزات كثيرة وعوامل متعددة،
أبرزهــا :أن كل ذكريــات حياتي يف هــذا املنزل ،فاخلروج منه
ابني الشــهيدين نهاد
غربة ،ومنها ذكرياتي مع عائلتي ،ومع ّ
وعلي ،حيث ارتقى األول يف االنتفاضة األولى والثاني خالل
انتفاضــة األقصــى ،واألمر اآلخــر أنني اعتــدت على البيت
القــدمي مبواصفاتــه املميــزة التــي لــن جتدهــا يف أي ٍ
بيوت
أخرى».
يُذكر أن عدداً من شــهداء بلدة دير اســتيا اتخذوا من البلدة
القدميــة مــاذاً لهم خالل فترة مالحقــة االحتالل لهم ،كما
أنها ض ّمت اجتماعات لقيادات خالل االضراب الشهير عام
1936م.
وحــول املواصفــات املميــزة النــادرة للبيوت القدميــة ،توضح
احلاجــة أن أجــواء البلــدة القدميــة جميلــة ،مــن حيــث ملّــة
اجليــران ،واملنظــر الرائــع أمــام املنــزل حيث أشــجار الزينة
والورود املختلفة التي تتداخل مع اجلدران احلجرية العتيقة،
وتضيــف احلاجــة« :إن هــذا البيــت القــدمي أفضــل مليــون
مــرة مــن أي بيــت جديــد ،فنحن ال نحتــاج ألجهــزة تكييف
يف الصيــف وال لوســائل تدفئــة خالل فصل الشــتاء ،حيث
إن طبيعــة بناء هــذه البيوت تالئم املواســم والفصول ،ففي
الصيــف تعطينا البرد اجلميل ،ويف الشــتاء متدنا باحلرارة
والدفء».
عــام  2003شــ ّكل محطــة فارقــة يف البلــدة القدميــة ،حيث
ٍ
وعدد
دخلها مشــروع الترميم األبرز ،بتمويل اجلهات املانحة
مــن املؤسســات واجلمعيــات وبتنفيــذ اجلهــات الرســمية،
وســبقته عــدة مشــاريع ،مــن بينهــا مشــروع ترميــم شــبابي
بــأدوات بدائية نفذه احتاد الشــباب الفلســطيني ،لكن كما
ترى احلاجة أبو حجلة فإن هذه املشــاريع كانت «منقوصة»،
حيث إنها لم تشمل بيوت البلدة القدمية بل اقتصرت على
الطرق الرئيسية.
وتتابــع احلاجة« :ال شــك أن ملشــاريع الترميــم ايجابيات وال
أحد ينكر ذلك ،مثال البلدة القدمية دون سواها من مناطق

أم عكرمة يف ساحة منزلها الذي ترممه سنو ّياً.

دير اســتيا تتوفر فيها شــبكة صرف صحي ،لكن املشــكلة
والســلبيات تتمثــل بعــدم شــمول البيــوت يف املشــاريع ،كما
مســاحات منها بال
أن املناطــق نفســها خــارج البيوت بقيت
ٌ
ترميم ،وهناك بيوت قدمية مهجورة لكنها آيلة للسقوط ولم
تشملها املشاريع».
احلاجــة فوزيــة أبو حجلة تــداوم على ترميم منزلها ســنويا
مــن مالها اخلاص ،وحتــرص على جتديد وصيانة ما يلزمه
عبــر تفقــده ،لكنهــا يف هــذا االطار تقــول« :طبعــا الصيانة
والتجديــد بالنســبة لــي ،ال تعني املســاس بالطابــع القدمي
وهو الذي يعطي للمكان متيزا».

وتنــ ّوه احلاجــة إلــى أن غيرهــا مــن العائالت قــد ال متتلك
املقــدرة علــى ترميم منازلها بشــكل ســنوي ،مضيفــ ًة« :هذه
مشــكلة يجــب الوقــوف عليهــا ،فالبلــدة القدميــة هــي كنز
تراثــي ومعلــم ال يخــص ســكانها فقــط ،بــل نحن الســكان
وأهالي دير اســتيا عامة نرحب بأي ضيف ،فأدعو اجلميع
لزيــارة املنطقــة ،وهنــا أود أن أذكــر أنه يف عــام  ،2012جرت
مراســم زفاف العروســن ثائر ومها من مخيــم اليرموك يف
البلــدة القدميــة ،وبيتــي كان أحــد املنــازل التي اســتضافت
مراسم الزفاف».
مزيد من الصور على موقع «احلال» اإللكتروني.
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«الاليك» والبرود بديل الزيارات املنزلية يف املناسبات االجتماعية
نسرين موسى
تســببت مواقــع التواصــل االجتماعــي مبا يشــبه البرود يف
العالقــات االجتماعيــة ،إذ أصبحــت حتــل محــل الزيــارات
املنزليــة يف املناســبات عنــد الكثيــر ،فيكتفــي هــؤالء بوضع
«اليك» ،أو «كومنت» ،ويكون بذلك أدى الواجب.
لكــن البعض يتجاهل املناســبة املنشــورة يف هــذه املواقع وال
يضع أي إشعار يدل على أنه مر عليها ،حتى ال يضطر إلى
الذهاب للمكان ،خاصة لو كان بعيداً ،وحني يشاهد صاحب
املناسبة ،ويعاتبه ،يقول له إنه لم يشاهدها.
تقــول أحــام عبــد املالــك من غــزة« :مــن احملــزن أن يقرب
الفيسبوك الغرباء ،ويؤدي إلى قطيعة األقرباء».
وتضيف« :ألتمس ســبعني عــذراً ألصدقائي ،لكن يف إحدى
املــرات ،عاتبــت صديقــة لي لم اعــد أراها ،فحني ســألتها
عن الســبب ،صدمتني إجابتهــا ،وقالت إنها تعلق لي يومياً
على الفيســبوك ،وتطمئن على أحوالي من خالل صفحتي
الشخصية».
ويف موقــف آخــر ،تقول عبد املالك« :تواصلت مع صديقاتي
لتعزيــة إحــدى الصديقــات ،فاكتفت بعضهــن بالتعزية عبر
الفيسبوك ،وأنا أعتبر أن هذا غير الئق».
ويف ســياق متصــل ،تعتبــر عبــد املالــك موضــوع إطــاق
الدعوات بشــكل عــام ،وعلى وســائل التواصــل االجتماعي،
دون تخصيــص الدعــوة باســم املدعــو ،رفع عتــب ،والداعي
غير معني ،وال يحق له املراجعة يف عدم تلبية الدعوة.
وتُعرج عبد املالك على بعض الصفحات يف مواقع التواصل
االجتماعي ،قد تســبب أيضا تفككاً يف العالقات األســرية،
وتقــول« :بعضهــا تطــرح أســئلة حساســة ،مثــل «كيــف هي
عالقتــك بحماتــك؟ وهــل حتبــن أخــت زوجــك؟ ..إلــخ من
األســئلة) ،ومــن املمكــن أن تكــون اإلجابــة عليهــا يف حلظة
انفعاليه سلبية يقرأها املستهدف ،وتؤدي حلدوث املشاكل».
تختــم عبــد املالــك كالمهــا بالقــول« :إن اإلشــباع النفســي
الــذي حتدثــه العالقات عبر مواقــع التواصل له تأثير كبير،
فالعالقــات االفتراضية أســهل مــن الواقعية ،لكنها ال ميكن
أن حتــل محــل التواصــل الفعلــي خاصة بــن املقربني ،لكن
البعض اعتمدها فع ً
ال».

هشام املدلل

مــن جهتــه ،يــرى الصحايف فرج بربخ أن الفيســبوك ،أصبح
هــذه األيــام يحل محل الزيــارات االجتماعية ،ويقول« :بعض
األقــارب اتخــذ من الاليكات بديال عن تقدمي واجب الزيارة،
علمــاً أن ذلــك ال يفــي باملرور بوضــع اإلعجــاب أو التعليق،
ألنه ال يعفينا من الزيارة احلقيقية وتقدمي التهنئة بشــكلها
املطلوب ،وهذا أدى إلى التباعد األسري».
ويذكــر بربــخ جتربــة زميلــه الــذي تــرك مواقــع التواصــل
االجتماعي ،ألنه كما يقول أنه أصبح موقع نفاق اجتماعي،
وذلــك ألن البعــض يكــون تعليقــه مليئاً باملديــح  ،ويف داخله
يضمر الكراهية ،وهذا على مستوى العائلة أو على مستوى
األصدقاء ،لذلك ،ترك عالم التواصل االجتماعي.
وال ينفــي بربخ وجــود إيجابيات ملواقع التواصل االجتماعي،
حيث تنقل ما يحدث عند األقارب يف بلدان مختلفة بعيدة.
«كله ضحك على الذقون» ،هكذا وصفت خريجة ماجستير
اللغــة العربيــة وآدابها ،أفنان يونــس ،الاليك والكومنت على
املناســبات ،التــي تنتشــر يف مواقــع التواصــل االجتماعــي،
وتقــول« :لــم يهنئنــي أحد علــى ارض الواقــع إال القليل من
صديقــات والدتــي اللواتــي ال ميتلكــن حســابات يف تلــك
املواقــع ،وبعــض الصديقات أتني يوم املناقشــة ،لكن كثيرات

محمد مصلح

أفنان يونس

اكتفني بوضع الاليك».
وتضيــف يونــس« :لــو لــم يكــن الفيســبوك موجــوداً ،ألتــن
لتهنئتي ،لكنهن اكتفني بتهنئة إلكترونية».
وتــرى يونــس أن التعــازي كذلك أصبحــت الكترونية ،وتقول:
«مــن املمكــن أن يكــون الســبب ســوء احلالة املاديــة ،أو بعد
املسافات».
الطالبــة أســيل ناصــر تقــول« :لــم يــأت حلفــل خطبتي إال
عــدد قليــل مــن الذيــن وضعوا اليــك وكومنت على منشــور
املناســبة علــى الفيســبوك ،وهذا ال يكفــي ،ويجب أن يكون
زيــارة حقيقيــة ،ألن ذلك يقوي الترابــط الذي أضعفه العالم
االفتراضي».
ويعتبر أخصائي الصحة النفســية املجتمعية هشام املدلل،
أن مواقــع التواصــل االجتماعــي أثــرت علــى الفــرد الــذي
يتواصــل وهميــاً مع عامله ،ومثال على ذلــك أن أصبح الزوج
يتواصل مع زوجته عبر الفيسبوك ،وحسب».
ويضيــف املدلــل« :صحيــح أن هــذه املواقع ســهلت الوصول
لألشخاص ،لكن ال يجب أن متنع التقارب على أرض الواقع،
ويف املناســبات ،يجــب أال يُكتفــى بوضــع الاليــك ،بل يجب
الذهاب والتهنئة حتى ال يؤدي ذلك للقطيعة».

أحالم عبد املالك

ويعتبــر املدلل أن مواقع التواصل االجتماعي مليئة بالنفاق،
وخاليــة مــن املصداقيــة يف كثيــر مــن األحيــان ،كأن يضــع
الشــخص دعــوة عامــة لفــرح ،وال يخصص دعوتــه ،وهنا ال
يذهب أحد لعدم معرفة األشخاص هل هم مدعوون أم ال».
وللحــد مــن هــذه الظاهــرة ،يقول املدلــل« :صعب جــ ّداً ،ألن
قطــار التكنولوجيــا ال يتوقف ،لكن على األســرة العودة إلى
الترابــط ،ووضــع قيــود ألفرادهــا ،كأن تقــوم مثــ ً
ا بفصــل
االنترنــت أثنــاء الزيــارات والتجمعــات العائلية ،وبهــذا يعود
التواصل احلقيقي».
من جهته ،يرى أخصائي الصحة النفسية املجتمعية محمد
مصلــح أن مواقــع التواصل االجتماعــي أصبحت بدي ً
ال عن
التواصــل احلقيقي ،ويقول« :أصبحنا نســمع العتاب نتيجة
لعــدم التفاعــل مع املنشــورات ،أو لعدم حضور مناســبة ألن
صاحبهــا جعــل من الدعــوة عبر الفيســبوك دعوة رســمية
يجــب تلبيتهــا ،وهنــا تقلصــت العالقات احلقيقيــة لصالح
االفتراضية».
ويــرى مصلــح أنه يجب إيجــاد وقت للقاء بني أفراد األســرة
أي
والتصافــح والتعانــق ،ألن التواصل اإلنســاني ال يضاهيه ّ
تواصل إلكتروني ،حيث األخير يؤدي إلى اخلمول واالنعزال».

يف غزة ..فتيات على حلبة املالكمة
نجالء السكافي
ً
قليــا
يف صــورة جديــدة للمــرأة الفلســطينية بــدت مختلفــة
ومغايــرة عمــا ظهــرت عليــه يف امليادين التي دمغــت بصمتها
فيهــا بقــوة ،ســواء باملجــاالت السياســية أو االجتماعيــة أو
االقتصاديــة ثــ ّم الرياضية مؤخ ًرا ،ال ســيما رياضــة كرة القدم
والســلّة والبيســبول والســباحة وركــوب اخليــل ،وألول مــرة
فلســطين ًّيا ويف غزة حتديدًا تتجلى النســوة برقتهن يف رياضة
املالكمــة ويتصارعــن يف احللبــة التــي التقتهــم فيهــا «احلال»
خــال دورة املالكمــة النســوية األولى يف فلســطني كمالكمات
ومدربات.
احلديــث خالل التقرير التالي يجيب عن االستفســارات حول
ميا
أســباب ظهور هذه الرياضة يف فلســطني التــي عرفت قد ً
باســم «رياضة امللــوك» ،واألدوات واملســتلزمات التي حتتاجها،
ومدى انتشارها ،وحجم اإلقبال عليها ،وتفاصيل أخرى.

شغفن بها

بعــد جتــول كاميــرا «احلــال» يف صالــة اللجنــة األوملبيــة
الفلســطينية غرب مدينة غزة ،التقطت بضع صور لســيدات
زي املالكمة بانطــاق ومهارة كبيرة ،وأبدت
يتالكمــن مرتديات ّ
الالعبــة هبــة عبيــد ثناءها علــى اللعبة بقولها« :لــم أتوقع أن
أحبهــا هكــذا يف البداية ومللت مــن جزئها النظري ،ولكن بعد
املمارسة شغفت بها وأحببت ممارسها كثي ًرا».
ووجدت عبيد يف اللعبة بعد التدريب واملمارســة جانباً مســلياً
وممتعــاً للغايــة إضافــة حلاجتهــا إلى ســرعة بديهــة وحضور
عال وذكاء يف الص ّد والر ّد ،وتنوي االســتمرار يف
الفكر بتركيز ٍ
ممارستها حتى تتمكن من إجادتها ،كما تسعى بفخر لتمثيل
فلسطني من خالل املالكمة يف مالعب العالم.
العبــة أخــرى كان تتــورد وجنتاها مــن التحمس الشــديد أثناء
اللعــب هــي نرمــن فنونــة قالــت« :االســتفادة من هــذه اللعبة
كبيــرة ،وهي نفســية وجســدية ،منهــا لياقة بدنية لكل جســم
ً
وأيضــا تســاعد يف تفريــغ الطاقة الســلبية بشــكل جيــد ج ّدًا
فتضفــي راحة نفســية لالعب وتســاعده يف تقبــل الصعوبات
احلياتية».

وتشــير فنونــة إلــى أن تعلــم املالكمــة ال يعنــي تعلــم طــرق
للعنــف البتّــة ،وامنــا هي وســيلة راقيــة ومدروســة للدفاع عن
النفــس ،وتضيــف« :أن تصبــح املالكمــة ضمــن خيــارات املرأة
الفلســطينية ،هذه خطوة ممتازة ،فقد كان العنصر النســائي
مهمشــاً متا ًمــا ،أما اليوم فإننا نعــزز حضورنا كفتيات العبات
نسعى لتطوير أنفسنا يف املالكمة من خالل تكثيف التدريبات
وإقامة املباريات».

جلنة نسائية

والالعبات هن إما مهتمات أو طالبات تخصص تربية رياضية
كمــا أفــادت املدربــة ومديــرة دورة املالكمة النســوية ،إميان أبو
كويــك لـــ «احلال» ،التــي قالت« :انطلقت الــدورة األولى بإقبال
كبيــر وغيــر متوقع مــن الفتيات حيــث كان لها صــدى محلي
واســع االنتشــار يف قطــاع غــزة مــن خــال مشــاركة الالعبات
الفاعلة والتزامهن باللقاءات النظري والعملي منها واهتمامهن
بالتدريبات وسرعة إلتقاط املهارات وتطبيقها».
وجاءت هذه الدورة بهدف إجراء عملية تأســيس للطالبات يف
قواعد رياضة املالكمة؛ رغبة منّا يف تخريج أفواج من الفتيات
يكن محكمات ،مدربات والعبات ،بحيث نزودهن بكافة األدوات
التــي يحتجنها ،بــد ًءا بالتعلم ومرو ًرا بالتدريــب وانتها ًء باللعب
كالــزي وهو مكــون من قطعتني منها الســترة والبنطال ً
وأيضا
ّ
القفازات التي تبلس يف اليدين لص ّد الهجمات ،وغطاء الرأس
حلمايته من الضربات التي يتعرض إليها.
وحســب عــدد مــن الطالبــات ،فــإن الــدورة غطــت كل جوانب
ومهــارات رياضــة املالكمــة النظريــة والعملية خــال  8لقاءات
اســتوفت يف تدريباتهــن كافــة املتعلقــات النظريــة ،واكتســبت
الفتيــات خاللهــا مهــارات جديــدة لم يســبق أن تدربــن عليها
خــال الدراســة النظريــة والعمليــة أو التعلــم يف أ ّيــة مالعــب
المنهجية.
وكان مــن مخرجــات هــذه الــدورة فــرز واختيــار احملكمــات
والالعبات واملدربات من املشــاركات إثر تشــكيل جلنة نســائية
تتبــع الحتــاد املالكمــة الفلســطيني ،كمــا تســتمر الفعاليــات

فتاتان خالل تدريب يف غزة« .تصوير :عطية درويش»

واملباريات بعد انتهاء الدورة من خالل اخلطط التطويرية التي
يعكف القائمون عليها ،وتتمثل يف وضع احلزم التدريبية التي
يتم من خاللها تكثيف التدريبات وإقامة ورش العمل لتنشيط
وتفعيل الالعبات فيها.

مستقبل اللعبة

وقــد عكــف احتــاد املالكمــة الفلســطيني على دمــج العنصر
النســوي يف رياضــة املالكمــة أســو ًة باإلقليم العربــي اإلفريقي
واآلســيوي ،كما أوضح نائب رئيس االحتاد علي عبد الشــايف
ً
قائــا« :تأتــي هــذه الــدورة األولــى
خــال حديثــه لـــ «احلــال»
علــى مســتوى الوطــن ككل ومبشــاركة فاعلــة مــن الفتيات يف
محافظــات قطــاع غــزة الشــمالية واجلنوبية على ٍ
حد ســواء،
وبفخر كبير من االحتاد الفلســطيني للمالكمة على جناحها
وحجم توافد الطالبات نحوها».

ورســم االحتاد ،وفق عبد الشــايف ،اســتراتيجية ملستقبل لعبة
املالكمــة النســوية يف محافظــات قطــاع غــزة تضمــن نشــر
لرياضــة املالكمــة يف صفوف النســاء ،وكانت باكورة العمل من
خــال الــدورة التدريبية التي عملت خالل ثمانية لقاءات على
التعريــف بآلية وأســس ومبادئ اللعبــة يف جانبها النظري ،ثم
مهارات وطرق تطبيق هذه املمارسات عمل ًيا على أرض ووسط
حلبة املالكمة يف صالة األنشطة باللجنة األوملبية الرياضية.
ومت تدريــب الفتيــات مــن خــال حضــور مجموعة مــن خبراء
وأكادمييــي لعبــة املالكمــة (متخصصــن ومدربــن) ،كما فاق
عــدد املشــاركات يف الــدورة األولــى خمســاً وأربعــن طالبــة
ومهتمة ،وعكس إقبالهن الواســع اهتمام املرأة وســعيها الثبات
ذاتهــا علــى كافــة األصعــدة ال ســيما املجــال الرياضــي ،الذي
أبدت فيه قدرتها الدائمة على العمل بصورة ناجحة ومتفوقة
لتنافس فيها السيدات على الصعيد اآلسيوي والدولي.
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خمسة موهوبني يف عائلة واحدة ..واألب فنان

األبناء العازفون خالل أحد التدريبات ،ويف الصورة اإلطار والدهم علي أبو علي.

عرين بركات*
داخــل معهــد «إدوارد ســعيد» الوطني للموســيقى يف مدينة
القــدس ،جتســد عائلــ ُة مقدســية حالــة غيــر مألوفــة من
التماهــي مــع املوســيقى الشــرقية والغربيــة ،وضمــن إيقاع
وأحلــان جتتمــع يف نفــس البيــت خلمســة أبنــاء يندمجون
بعزف آالت موسيقية مختلفة النوتات.
وهي جتربة ذات طابع خاص يعزف فيها أبناء علي أبو علي
نوتــات وأنغام موســيقية تتداخل بــن بعضها البعض لصنع
إيقاع جماعي خلمسة إخوة موهوبني يف ٍ
بيت واحد.
وللحديــث أكثــر عــن قصــة العائلــة ،زارت «احلــال» منزلهم
وقابلت االطفال ووالدهم.
االبــن ســعد أبو علــي ( 10أعوام) قــال إنه بــدأ العزف على
القانــون قبل ســنتني ،وإن أبــاه اختار له آلــة القانون لصغر
سنه ،وأضاف أنه كان يعاني من صعوبة يف عزف اآللة لكن
بعــد تعلمــه عليها اصبح يحــب العزف على القانــون كثيراً
خصوصــاً عــزف «تــك تك يا أم ســليمان» ،مبينًــا أنه يوجد
فرق بينه وبني أصدقائه يف املدرسة ألن اهتماماتهم تختلف
عــن اهتماماتــه ،فهــو يهتــم باملوســيقى والعــزف وزمــاؤه
يهتمون بكرة القدم والسباحة وال يهتمون بالعزف.
واوضــح ســعد ان مــع اخوته يتعلمــون النوتــات بعضهم من
بعــض .وعــن ذلك قال« :مــن اجلميل أن نكون يف بيت واحد
أنا وأخوتي نعزف املوســيقى واهتماماتنا موحدة» مبينا انه
يعتبــر العزف موهبة ويرغب يف املســتقبل أن يصبح طيا ًرا،
لكن قبل ذلك يرغب يف اخلروج يف عرض موسيقي.
وبــن أوس أبــو علــي ( 11عامــاً) أنه بدأ العــزف على الناي
قبل ثالث سنوات ،وأنه أعجب يف آلة الناي ألنه رأى أستاذه

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

يعــزف عليهــا ،وأحب أن يتعلــم العزف على النــاي لتميزها
وقلــة الذيــن يتعلمونهــا .وأوضــح انه عندما تعلــم عليها يف
البدايــة كان يشــعر بصعوبة التعلم عليهــا ،ولكن مع الوقت
اصبحــت تشــكل جــز ًءا مــن حياته .واكــد انه يعمــل جاهدًا
للتعلم على االلة بشكل ذاتي وذلك من خالل متابعة مقاطع
عزف على موقع «يوتيوب» باالضافة إلى عزفه وحده خالل
اوقات الفراغ.
وبني الطفل قيس أبو علي ( 15سنة) أن فكرة العزف بدأت
عندما قام هو وإخوته بالتســجيل يف الصيف مبعهد إدوارد
ســعيد ،فكانــوا يتعرفون على جميــع اآلالت ليختاروا واحدة
منها ،وقال انه اختار آلة العود التي يعزف عليها منذ حوالي
ثالث ســنوات حلبه للموسيقى الشــرقية .وأضاف أبو علي
أنــه يتعلــم العــود كهواية ،وال يريد أن يكون عمله األساســي
العــزف واملوســيقى ،بــل يريــد أن يدرس الطــب يف اجلامعة
وأنــه يحب املشــاركة يف املهرجانات ،لكن لكي يشــارك فيها
يجب أن يتقن العزف.
واختار زيد أبو علي ( 17عا ًما) العزف على ساكسفون منذ
 3ســنوات ،وتعــرف على آلته من خــال متابعته ملقطوعات
مختلفــة فأحــب النغمــات ،واضاف أنــه يتعامل مــع العزف
كهوايــة ولكــن يف املســتقبل مــن املمكــن ان يعمــل بهــا رغم
أن طموحــه أن يصبــح مهنــدس ميكانيــك .وأشــار زيد إلى
أن أجمــل شــيء انــه هــو وإخوته يطبقــون مــا يتعلمونه مع
بعضهم .وقال إن آلته املوسيقية اغلى ما ميلك ويعمل على
احلفاظ عليها دائ ًما ،فيما اجتهد لتنظيم وقته واجلمع بني
هوايته ودراسته.

هيئة التحرير:
عارف حجاوي ،لبنى عبد الهادي،
خالد سليم ،جمان قنيص.

اإلخراج:
عاصم ناصر

محرر مقيم:
صالح مشارقة

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة

وعبــر الطفــل عمــر أبــو علــي ( 14عا ًمــا) عن حبــه الكبير
للعــزف علــى آلــة الدرامــز الختالفهــا عــن آالت إخوتــه
الســتخدامه يديــه وقدميــه معــاً ووجــود حركة بهــا متيزها
عن اآلالت جميعاً ومقدرته على عزف املوســيقى الشــرقية
والغربية ،يعزف على آلته منذ سنة ونصف السنة تقريباً.
وبــن عمــر أن املوســيقى تعني لــه الكثير وأصبحت شــيئاً
أساســياً بحياتــه ،وهــي التي متيــزه بني اصدقائــه وإخوته.
مشــيرا الى أنه يشــعر أنهم عائلة موهوبة ،ألن كل فرد بهم
يعــزف علــى آلة مختلفــة ،وميكن أن يتبادلــوا جتربة العزف
لتنوع آالتهم الشرقية والغربية.
وأشــار أبــو علي إلــى أنه أحب الفكرة عندما اقترح شــقيقه
أوس تعلم املوسيقى ،وأحبوا أن يتعلموا كلهم على آلة واحدة
وفيما بعد يختار ك ٌل منهم اآللة التي مييل لها .وقال« :دائ ًما
ما اشــعر بالســعادة عندمــا أعزف ،النني اعبر عن نفســي
يف العزف».
وختــم عمــر حديثه لـــ «احلال» قائــا :إلى جانــب العزف
العــب كــرة الســلة ،لكــن ال ميكــن ان اتخلــى عــن هوايتي
يف العــزف ،رغــم ذلك اشــعر احيا ًنا بصعوبــة التوفيق بني
دراســتي والعزف خاصة يف فتــرة االمتحانات ،لكن املعهد
واملوســيقى اصبحــا شــي ًئا اساســ ًيا يف حياتــي وال ميكــن
التخلي عنهما.
الوالــد علــي أبــو علــي قال لـــ «احلــال» إنه لم يكــن يتصور
أن لدى ابنائه ميوال نحو املوســيقى ،ولكن عندما استشــعر
ذلــك قــام بتســجيلهم يف معهــد «إدوارد ســعيد» وتــرك لهم
حرية اختيار اآللة املوســيقية التي يفضلونها ،وأضاف أنهم

التوزيع:
حسام البرغوثي

تصدر عن:

مصــدر فخر له ملوهبتهــم ولقدرتهم على العزف ،وإلمكانية
ان يصبحــوا مصــدر تأثيــر يف هوايتهم هــذه .ويحب تنمية
الهوايــات بداخلهم ،وأشــار علــي إلى أن لديه هواية الرســم
علــى الفخــار ولذلــك يقــوم بتعليمهــم اياهــا كــي يســتغلوا
وقــت فراغهم ،وميتلك هو ووالدتهم شــعورا جميال لكونهما
ميلكان عائلة موسيقية.
وأوضــح األب أنــه ورغــم الصعوبــات املاديــة إال أن لديهــا
هــدف ورســالة ،ويعتقد ان املوســيقى قد تفتــح با ًبا لهم يف
املســتقبل ،كما أنه يجد نفســه فيهم .وباالســاس الدراســة
مهمة بالنسبة له ولكن يرى ان تعلمهم للموسيقى وملواهبهم
االخرى هي تكملة لدراستهم .لذلك هدفه ان يكملوا يف هذا
املجال وان يصبحوا اصحاب اثر ايجابي يف املجتمع.
وبــن أبــو علــي أن نصــف اوالده يعــزف علــى آالت غربيــة
والنصف اآلخر على آالت شرقية ،ومسؤوليته ان يساعدهم
لكي يصبح مســتواهم متميزاً ،باالضافة لذلك ،يعمل على
زرع روح العمــل التطوعــي فيهم ،فهو شــيء اساســي ويقدم
خدمة للمجتمع.
وراض عن
وأضاف أنه يشعر ان ابناءه مميزون بني اقرانهمٍ ،
مــا يفعلونه ولكن مســتمر معهم حتــى متيزهم ،فابنه اوس
ً
شــوطا كبيــ ًرا يف آلته ،أمــا عمر ،فقد التحــق متأخ ًرا
قطــع
باخوته ولكنه يقدم مستوى جيدا ،وأكد على مساعدتهم يف
بناء انفسهم ليتأقلموا مع املجتمع ويصبحوا افرا ًدا ناجحني
وفاعلني فيه.
* طالبة يف دائرة اإلعالم جامعة بيرزيت
تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية (سيدا)

هيئة التأسيس:
عارف حجاوي ،عيسى بشارة
نبيل الخطيب ،وليد العمري
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