
تشــابهت األيــام وطالــت املــدة. لــم يكــن ســهال أن يصبــح فعــل 
كل شــيء مــن املنــزل. لــم يكــن هــذا الــذي اعتدنــا عليــه. لــم 
نحصــل علــى ســبل كاملــة للتواصــل عبــر املنصــات الرقميــة مع 
طلبتنــا واملشــرفني. هــذا لــم يكــن واردا، والــوارد أن نلتقيهــم، 
أن نناقــش معهــم مــا نطــرح مــن األفــكار؛ ننقدهــا، ونحللهــا، 
ونركــض  اآلخــر،  بعضنــا  أيــادي  بعضنــا  ويلمــس  نتحــرك، 

هاربــني مــن روتــني املدرســة والبيــت.

وبعــد كل مــا حصــل، كان اخليــار واحــدا ووحيــدا؛ كان علينــا أن 

نخلــق مــن رمــاد الواقــع وســيلة نتابــع فيهــا، ومنضــي نحــو حتقيــق 
كافــة أهدافنــا، فلــم نتوقــف، ولــم نهــدأ، بــل أضفنــا علــى أهدافنــا 
أهدافــا أخــرى، والتقينــا مــع طلبتنــا ومعلمينــا عبــر املنصــات 

الرقميــة، وصــارت التدريبــات أثمــن؛ فلــم تثنينــا املســافات.

معنــا،  وحملــوا  أبدعــوا  الكورونــا،  زمــن  أبطــال يف  طلبتنــا 
ــه،  ــه بطريقت ــع رايت ــم رف ــا، رســائل للمجتمــع؛ كل منه وحملون
صفــا  معنــا  ونقــدوا  وأنتجــوا،  وحللــوا،  وصــوروا،  فكتبــوا، 

كلماتهــم. وهــذه  بصــف... 

القــدس  يف  واملعلوماتيــة  اإلعالميــة  التربيــة  مشــروع  ينفــذ 
دور  وتفعيــل  لإلعــالم  الفلســطينية  الهيئــة  بــن  بالشــراكة 
الشــباب »بيــاالرا« ومؤسســة التعــاون؛ بتمويــل مــن الصنــدوق 

واالجتماعــي. االقتصــادي  لإلمنــاء  العربــي 

كلمتنا
»هــذا الوقــت ســيمضي«؛ مقولــة قدميــة، مــن شــأنها أن جتعلنــا نتمســك 
بــكل ذرة أمــل أمــام مشــاق احليــاة الكبيــرة والكثيــرة، ومــا نعيشــه يف 
اللحظــة اآلنيــة. وعلــى هــذا األمــل نقــف لنســند أكتافنــا، نواجــه عــدوا 
مــن أصغــر الكائنــات علــى وجــه األرض، فايــروس اســمه »كورونــا«، ولكنه 
علمنــا أال شــيء يفرقنــا، وأن بإمكاننــا أن نتحــد، علمنــا أن نتعاضــد 

لنواجهــه؛ فالــكل يعنــي النجــاة، واألنــا تعنــى الكــوارث.

لنكمــل مســيرتنا يف هــذه احليــاة علينــا أن ننظــر لــكل األمــور نظــرة 
النظــرة  بالتفــاؤل. هــذه  نفــرط  بالتشــاؤم، وال  فــال نســرف  معتدلــة، 
املعتدلــة تقــول إن علينــا أال ننســى أن مــا منــر بــه عبــارة عــن مجموعــة 

جتــارب ســتعلمنا وتقومنــا وتقوينــا حتمــا.

ــا. فقــد  ــروس اللعــن علمن ــا«، هــذا الفاي ــأن »كورون ــرف ب ــا نعت ــم؛ دعون نع
جعلنــا بدهائــه نــدرك قيمــة أصغــر األشــياء االعتياديــة يف حياتنــا، وطالبنــا 
بــأن نولــي اهتمامــا لكافــة ملــذات العيــش التــي لــم نعــد نحصيهــا منــذ أن 

صــارت روتينــا متوافــرا وبكثــرة.

لــذا، وحتــى ينتهــي هــذا الكابــوس، دعونــا نتعاهــد أن نبقــى أوفيــاء 
ملجتمعنــا. دعونــا ال نغفــل أحقيــة أن علينــا االلتفــات للضعفــاء بيننــا، 
لنســاندهم، ونقــدم لهــم كل أشــكال اإلحســان. واألهــم أن نبقــى يف 
بيوتنــا؛ فهــي احلصــن املنيــع الــذي يقــي بالدنــا مــن الوهــن والعجــز أمــام 

جبــروت »كورونــا«.

مجلة دورية تفرد صفحاتها ألقالم طلبة المدارس وتعرض 
قضاياهم في اكفة أرجاء الوطن

تصوير: مندر خوالدة

العدد الحادي عشر/ حزيران- تموز 2020

مجلة دورية تفرد صفحاتها ألقالم طلبة المدارس وتعرض 
قضاياهم في اكفة أرجاء الوطن

لكمتنا



2

لم يتوقف احلديث بعد عن نية االحتالل 
الغربية،  الضفة  من  واسعة  أجزاء  ضم 
كجزء  الساحة  على  يطفوا  بدأ  والذي 
الوزراء  لرئيس  االنتخابية  احلملة  من 
إلى  مستندا  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي 
ما يحظى به من دعم من الواليات املتحدة، 
ومن الرئيس ترامب شخصيا، وهو ترجمة 
فورية لوعوده االنتخابية عن رؤيته إلجناز 
النجاة  طوق  تعد  كما  املستقبل،  إسرائيل 
إجراءات  مبواجهة  املهدد،  لنتنياهو، 
التي  الفساد  قضايا  خلفية  على  قانونية 

تالحقه وزوجته.
مبنطق  إسرائيل  تتعامل  أن  غريبا  وليس 
للمواثيق  لديها  احترام  فال  العنجهية؛ 
العاملية  ولألطراف  الدولية،  واملعاهدات 
أكثر  عبر  الضم، حيث  لسياسة  الرافضة 
من 1000 برملاني أوروبي عن رفضهم لهذا 
اإلجراء، معتبرين أنه يهدد السالم، وفكرة 
على   DW أوردت  كما  الدولتني،  حل 
هذا  ميثل  ورمبا  العربية.  باللغة  موقعها 
مما  أكثر  املتحدة  للواليات  صفعة  األمر 
ميثل رسالة إلسرائيل، إضافة إلى مواقف 
تطالب  األمريكية  اإلدارة  جعلت  أخرى 
إسرائيل بالتريث يف تنفيذ إجراءات الضم.
تتصف  عام  بشكل  املواقف  فإن  وعربيا 
الالمباالة،  حد  إلى  يصل  الذي  بالفتور 
عنه  عبر  الذي  األردني  املوقف  باستثناء 
امللك عبد اهلل الثاني يف أكثر من مناسبة. 
وحتى  العربية،  املواقف  أن  يعلم  ونتنياهو 

رفضنا للضم بقدر 
رغبتنا في السالم

الدولية، تكتفي بعبارات الشجب واألسف، 
غير آبه مبا ميكن أن يترتب على خطوته؛ 
إلدراكه أن نظام احملاسبة الدولي مفكك، 
وأكثر عجزا عندما يتعلق األمر بإسرائيل.
فإن  األوربيني،  البرملانيني  جانب  وإلى 
أعرب  إذ  متطورا؛  جاء  الهولندي  املوقف 
ووزيرة  بلوك،  ستيف  اخلارجية  وزيرا 
اإلمنائي  والتعاون  اخلارجية  التجارة 
سيجرد كاج، عن عدم شرعية املستعمرات 
طريق  يف  عقبة  واعتبراها  االستيطانية، 
أن  وأكدا  الدولتني،  حل  وفكرة  السالم، 

الضم ميثل خرقا للقانون الدولي.
العاملي،  اإلعالم  أن  األمر  يف  والالفت 
واملهتمني  السياسيني  من  كبيرا  وجزءا 
حول العالم، يكتفون بالسؤال عن مواقف 
الشعب الفلسطيني يف حال الضم، وحول 
من  والتخوف  األمور،  إليه  ستؤول  ما 
اندالع انتفاضة جديدة، أو انطالق موجة 
العالم  يدرك  أن  ويفترض  احتجاجات، 
تكون  لن  الفلسطينيني  حتمل  درجة  أن 
تعامل  كيف  رأينا  فقد  نهاية،  ال  ما  إلى 
املواطنون يف الواليات املتحدة مع قضية 
كافة  تصدرت  التي  فلويد  جورج  إعدام 
وسائل اإلعالم يف كل أنحاء العالم، بينما 
قضى الشاب إياد احلالق شهيدا دون أن 
يحرك أحد ساكنا، وكذلك فعلت باألسير 
سعد الغرابلي، 75 عاما، من قطاع غزة، 
الذي استشهد نتيجة لإلهمال الطبي يف 

سجونها.

صحيح أن الشعب الفلسطيني يتعامل يف 
على  الفعل،  رد  مبنطق  األحيان  غالبية 
شكل هبات عفوية، أو مظاهرات محدودة 
واألهم  مفلسا،  ليس  لكنه  والهدف،  املدة 
هو إعادة البحث عن تكتيكات جديدة يف 
على  سياساته  وفضح  االحتالل  مواجهة 
فقط  أقصد  ال  وهنا  الدولي.  املستوى 
بل  الرسمي،  السياسي  املستوى  حتركات 
فيها  يشارك  جهودا  األمر  هذا  يتطلب 
أفراد املجتمع كل من موقعه؛ لبناء جبهات 
ومواقف موحدة، ونقلها للساحتني العربية 
والدولية، بعد أن أثبت هذا األمر جناعته، 
وجمدت إسرائيل خطوة الضم. وألننا نعلم 
أم هذه اخلطوة ال يعني إلغاء ضم األغوار 
واملستعمرات االستيطانية التي متثل %30 
يتوجب  فإنه  الغربية،  الضفة  أراضي  من 
جهود  يف  كافة  املجتمع  قطاعات  إشراك 
ألن  األرض،  على  االستيالء  نزيف  وقف 
أكثر  نكون  وحتى  دولة،  ال  يعني  الضم 
رسالتنا  تصله  أن  بد  ال  للعالم،  إقناع 
يف  رغبتنا  يوازي  بشكل  للضم،  الرافضة 
وأطفالنا  شبابنا  وعلى  السالم،  حتقيق 
أن يلعبوا دورا يف إنتاج الرسائل وبثها يف 
أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع اخلطاب 

الرسمي.

هانيا البيطار
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الكشف

عن األخبار الاكذبة

نرمين حبوش/غزة

نعلــم أن القصــص املفبركــة حتــوي عناصــر جــذب أكبــر علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن األخبــار احلقيقيــة، خاصة 
مــا يتعلــق منهــا باألخبــار اخلاطئــة واملفبركــة، ولذلــك يعتبــر 
ممــا  ومعقــدا،   صعبــا  أمــرا  للحقيقــة  اجلمهــور  حتديــد 
املتدفقــة،  والتحليــالت  األفــكار  مــن  ســيل  أمــام  يجعلــه 
التــي جتعلــه يعيــش داخــل بيئــة تعــج باملعلومــات اخلاطئــة؛ 
التواصــل  وســائل  علــى  يعتمــدون  الذيــن  أولئــك  خاصــة 

واملعلومــات. لألخبــار  أســاس  كمصــدر  االجتماعــي 
لــذا ينبغــي أن يتعــرف اجلمهــور على بعــض إســتراتيجيات التحقق 
ــار، كالتحقــق مــن مصــادر املعلومــات، والتمييــز بينهــا،  مــن األخب
إن كانــت آراء أم حقائــق، وكذلــك اســتخدام أدوات التحقــق مــن 
صحــة الصــور والفيديوهــات، مثل موقــع »Tineye للصور، أوموقع 

“Watchframebyframe” اخلــاص بالفيديوهــات.

كمــا يفضــل النظــر للتاريــخ واملــكان والتوقيــت والكلمــات، وطريقــة 
ــق،  ــدة للمســاعدة يف التحق ــا وســائل جدي ــوى، فكله عــرض احملت
وعــدم  األصليــة،  مصادرهــا  مــن  املعلومــات  علــى  واحلصــول 
تويتــر،  أو  الفيســبوك  عبــر  تداولــه  يتــم  مــا  علــى  االعتمــاد 
ــم العمــل علــى تصنيــف  التــي ميكــن أن تكــون حســابات مــزورة، ث
املعلومــات التــي متــت قراءتهــا، وتفنيدها، من حيث مــدى احتوائها 
علــى معلومــات مضللــة أو مزيفــة، أو معلومــات غيــر صحيحــة، 
البحــث  وكذلــك  الكراهيــة.  خلطــاب  تــروج  معلومــات  كونهــا  أو 
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عــن هويــة كاتــب املنشــور علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، 
والعمــل  نشــره،  الــذي  باحملتــوى  عالقتــه  مــدى  علــى  للتعــرف 
علــى تطويــر مهــارة  التفكيــر الناقــد، واالبتعــاد عــن املعلومــات 
التــي تركــز على مخاطبة العواطف والتأثير عليها، لتجعلنا نصدق 

مــا يتفــق مــع ميولنا، ونرفــض ما يتعــارض معها.
ألن  اخلبــر؛  تفاصيــل  متابعــة  يف  الدقــة  نتوخــى  أن  بــد  وال 
التضليــل كثيــرا مــا يعتمــد علــى تقــدمي معلومــة صحيحــة، لكنهــا 

ســياقها. مــن  مقتطعــة 
تهتــم  التــي  املواقــع  بعــض  علــى  نظــرة  إلقــاء  ميكــن  وأخيــرا 
Factcheck. أو  »أكيــد«،  منصــة  مثــل  احلقائــق،  عــن  بالكشــف 

األخبــار. مــن  التثبــت  مواقــع  مــن  وغيرهــا   ،Snopeو  ،org



أيهم صائب

مدرسة ذكور بيت عنان الثانوية
نتعرض يوميا للعديد من األخبار والصور والفيديوهات حني نتصفح 
مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت، ونقرأ املعلومات، وأحيانا نقوم 
بإعادة نشرها، أو إرسالها إلى أصدقائنا. ولكننا نغفل عن أهم نقطة 

يف املوضوع، وهي التأكد من صحة املعلومات واألخبار.
إن كنت تبحث عن معلومات دقيقة يجب عليك اتباع عدة خطوات، 

هي:
ابحث عن املعلومات من مواقعها األصلية: فأي معلومة جديدة   -
حول انتشار فايروس كورونا أو انتهاء اجلائحة يف العالم، توجب 
أن تبحث يف موقع منظمة الصحة العاملية لتتأكد إن كان اخلبر 

صحيحا أم ال؛ فهي اجلهة املخولة بنشر خبر كهذا.
تأكد من اخلبر من مصادره األولى: خاصة حني يكون يف منطقتك   -
أن  نحاول  قريتنا،  يف  حادثا  هناك  أن  سمعنا  فإن  اجلغرافية. 

نتواصل مع أقرب شخص من احلادث ونتأكد منه شخصيا.
بها  والوثوق  باملعلومة  التسليم  يجب  ال  املعلومات:  يف  شكك   -

سريعا، فنحن ال نعلم متى تكون خاطئة!
حاول أن تبحث دائما عن أكثر من مصدر وموقع: فإن وجدت   -
كورونا،  بفايروس  القدس  يف  إصابات  بوجود  تفيد  معلومة 

فابحث يف جميع املواقع اإلخبارية وصفحات الفيسبوك.
تأكد من اسم الناشر ومكان النشر وموقعه: إن كانت املعلومة   -
من  تتأكد  أن  فحاول  إنستغرام  أو  فيسبوك  على  منشور  يف 

التعليقات املوجودة حتت املنشور أو الصورة.
بسهولة  الدقيقة  املعلومات  على  أن حتصل  بهذه اخلطوات ميكنك 
وال  منها،  متأكدين  لسنا  معلومة  نشارك  فال  تعقيدات،  أي  ودون 
نساهم يف نشر األخبار الكاذبة؛ ملا تسببه من خطورة قد تزعزع ثقة 

املجتمع واستقراره.

أختار موضوعي 
ومعلوماتي بعناية 

قبل الكتابة!

نتعلم كيف 
نستقي 

معلومات 
دقيقة
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جنى مجاهد
الصف السابع – مدرسة بنات بيت دقو األساسية 

انتقاء املعلومات قبل أن أبدأ بالكتابة، هي  اخلطوة األهم يف عملية 
أن أجلأ لتركيز طاقتي يف البحث عن املعلومات التي لم يتطرق لها 
اآلخرون، ألعرض املعلومات اجلديدة التي لم يتم تداولها بشكل كبير، 

فأضيف معرفة ملن يتلقى املعلومة مني. 

ومن املهم اإلشارة إلى أن هذا املوضوع يجب أن يجذب انتباه الناس، 
رغم أن البحث والتدقيق فيه يحتاجان إلى جهد أكبر؛ لكثرة متداولي 

هذه املعلومات، واختالف صائغيها وناقليها.

حني تطلب املدرسة مني أن أبحث عن معلومة، أو حني أكون بحاجة 
جوجل،  البحث  محرك  أتصفح  ما،  قضية  حول  باملعلومات  للتزود 
وأنتقي املواقع املوثوقة واملعتمدة. وطبعا ال بد من اإلشارة إلى هذه 
فيديوهات  ملشاهدة  أجلأ  وقد  معلوماتها.  صحة  ثبتت  التي  املواقع 
تتناول املوضوع الذي اخترته، وتلخيصها؛ ألعيد صياغتها بطريقتي، 

ومن وحي فهمي للتفاصيل التي حصلت عليها.

بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  معلومة  أي  أنشر  ال  وبذلك 
ومبادئي،  عقليتي  مع  وتوافقها  صحتها،  من  التأكد  بعد  إال  خاص 

وكذلك مع مبادئ املجتمع الذي أعيش فيه.



جهاد شريف/ الصف الثامن
مدرسة ذكور اإلسراء

»باب حطة«... اسم حي استحقه 
من  باب  اسم  من  اقتباس  ألنه 
املبارك  األقصى  املسجد  أبواب 
امتدادا  أعيش  هنا  القدس.  يف 
العصور  عد  نسيت  التي  لعائلتي 
فزال  املدينة،  على  تداعت  التي 
األخوة  من  ولي  وبقينا.  الغزاة 

ثمانية.

قبل شهور فاجأنا مرض »كورونا«، 
الذي منعنا عن مدارسنا، وحظر 
علينا اللعب بحرية، وبدأنا منارس 

مدارس  إحدى  طالبات  من  مجموعة  قطعا،  عادية  عادية،  الصورة 
ميكنك  ال  إلكتروني.  تطبيق  عبر  معنا  اجتماعهن  أثناء  غزة  قطاع 
أن ترى يف الصورة شيئا من مالمح وجوههن، ال ابتساماتهن، وال ما 
خبأن وراء ضحكاتهن من سخرية بريئة حول القادمني من اخلارج؛ 

حنان وعالء.
لم يسمح لنا اإلنترنت الضعيف بفتح الكاميرات والتقاط أي صورة 
الطاولة.  على  لألوراق  حتى  وال  ألنفسنا،  وال  للفتيات،  أو  للنشاط، 
كل هذا كان غير مرئي. وكنت أفكر قبل دقائق: كيف ستتفاعل تلك 

الطالبات مع تطبيق إلكتروني وسلك إنترنت.
كان من عادتي أنا وزمالئي عند تنفيذ أي لقاء مع الطلبة أن نلعب 
لقب  نفسي  على  أطلقت  وبينهم. حينها  بيننا  احلواجز  لنكسر  معا؛ 
لديها  كان  حنان  بأن  عالء  زميلي  وأقنعهن  األحمر،  الشعر  صاحبة 
وقد  فاستيقظت  »رمانة«،  يوم  ذات  أكلت  ولكنها  اللون،  بني  شعر 
الذي  العجيب،  أنا عن صندوق عالء  وأخبرتهم  بدأ شعرها يحمر. 
يضعه يف خزانته اخلشبية خلف مالبسه، ويجمع فيه أغطية علب 
الكوكاكوال؛ ألنه ال يزال يحلم يف ربح سيارة من جتميع حروف الكلمة 
داخل األغطية. فبدأت تتعالى ضحكات الفتيات، وبدأن ينسجمن مع 
أحاديثنا، وكانت استجابتهن لقصصنا سريعة، وبدأن يذكرن لنا خبايا 

صاحبة
اللون األحمر

سأخبركم عني 
في فترة الحجر 

المنزلي

حنان الدلو- غزة

أوراقهن ورسوماتهن وخزائنهن، فاكتشفنا أن هناك قاسما مشتركا 
بني معظم الفتيات، وهو أن لكل منهن مخبأ سريا تضع فيه حاجياتها 
وأغراضها التي تراها ثمينة، وال حتب أن يراها أو يشاركها بها أحد.
وعلى كل حال، لم يكن بوسعي سوى أن أسرق هذه الصورة التي ال 
الذي  والشغف  واملتعة  السعادة  من  كثيرا  فيها  حتكي شيئا، ألحكي 
شعرنا به يف ساعتني من الزمن... فقد سرقنا الوقت معهن بالفعل.

الذين  نحن  اخترعناه  الذي  القراءة«  »عيد  الفتيات عن  أخبرنا  لقد 
نحب القراءة، وأننا اليوم قد قررنا أن نحتفل بهذا العيد معهن. لم 
التي قرأتها  البداية، ولكنهن انسجمن مع القصة  يصدقن األمر يف 
لهن. وطلبنا من الفتيات أن يتحدثن عن أكثر شخصية كرتونية تراها 

كل واحدة تشبهها، وعن أي حلم تتمنى كل منهن حتقيقه.
احلياة  روتني  من  الفتيات  هروب  فيه  شهدنا  بحق،  لطيفا  لقاء  كان 
اليومية  إلى مساحة جديدة حاولنا خاللها أن نخفف عنهن ضغوط 
للغاية،  بطريقتنا  الفتيات  وتأثرت  املفروض.  املنزلي  واحلجر  الوباء 
فودعنني  غيرن  نهايته  ويف  اللقاء،  أول  يف  حنان«  »استاذة  فنادينني 
»باي يا حمراء؛ يف إشارة إلى شعري األحمر. وقد وعدننا أن يرسمن 
شخصياتهن الكرتونية ويعلقنها يف غرفهن لتبقى ذكرى لقائنا محفورة 

على اجلدران.
الضفة  يف  يسكن  الذي  عالء،  زميلي  بي  اتصل  اللقاء  انتهاء  وبعد 
اإللكترونية  التواصل  تطبيقات  مخترع  أن  ترين  »أال  قائال:  الغربية 
يحتاج منا أن نرفع له القبعة؟! كنت للحظة سأصدق أنني أسكن يف 

البيت املجاور لبيتك، وأراك ظهرا وعشيا«!
لقد استطاعت وسائل التواصل االجتماعي أن تكسر هواجس البعد 
واجلمود، التي كان يخيل لنا أنها لن تستطيع أن تخترقها مهما تطورت، 
ولكنها فعلت! ومتكنت من جمعنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم 

املنع الذي نعيشه واقعا قسريا... ميكننا أن نكسره ولو افتراضيا.

أساليب  وتبنينا  عنا،  غريبة  حياة 
لم تكن لتخطر لنا على بال؛ صرنا 
»نتعلم عن بعد«، واهتم املدرسون 
اإللكترونية«.  »املواقع  عبر  بنا 
عن  التعليم  أن  يعلم  والطالب 
املدرسة،  إلى  كالذهاب  ليس  بعد 
وطال  مقاعدنا.  يف  واجللوس 
الوقت فاشتقنا للمدرسة ومعلمينا 

ومعلماتنا.
فال  مكثنا،  ما  بيوتنا  يف  مكثنا 
نضر  أال  نحاول  لعب،  وال  خروج 
وجوه  أو يضرنا، وجهي يف  أحدا 
وأساعد  ونلعب،  ندرس  أخوتي، 

أمي يف أعمال البيت.
الصحة  لك  أمتنى  العزيزة  أمي 
مباركا فيها، فقد تعبت معنا كثيرا 
يف  ساعدتنا  املرحلة؛  هذه  خالل 
حمايتنا  على  وأشرفت  دروسنا، 

من املرض.
التوقف  على  أبي  املرض  وأجبر 
اجلميل  من  وكان  عمله،  عن 
يف  املدة  هذه  كل  معنا  ميكث  أن 
البيت، ولم نخف جوعا وال فقرا؛ 
ال  واجليران  األهل  يف  فاخلير 
ينقطع. أسأل اهلل أن يبعد عنكم 

وعنا البالء والوباء.
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فتيان...
خلقا من

موقع لأللعاب 
مدرسة

6

أجرى اللقاء
أفنان داوود وزينب الديك

ال يتوقف شبابنا عن مفاجأتنا بقدراتهم إذا 
لإلبداع.  املناسبة  الفرصة  على  حصلوا  ما 
وقد كان عمر جاد عبيد وزميله جواد زيتون، 
أتاحه  الذي  الوقت  اسثمار  أحسنوا  ممن 
هو  مما  اإلفادة  يف  التنقل  وحظر  احلجر 
فخلقوا  أقرانهما؛  وتطويره خلدمة  موجود، 
اإللكترونية،  باأللعاب  خاص  تطبيق  من 

مدرسة متكاملة.
الرسمية  اجلهات  اهتمام  عدم  وأمام 
جاد  مع  مقابلة  جنري  أن  ارتأينا  بعملهما، 

عبيد، ليطلعنا على إجنازهما.

عرفنا عليك؟
طالب  أحد  عبيد،  جاد  عمر  الطالب  أنا 
الصف التاسع يف مدرسة عني منجد، عمري 

15 عاما، وأسكن يف بيتونيا.
حدثنا عن فكرة التطبيق

اسم التطبيق »discord«، وهو متوفر على 
شبكة اإلنترنت، ويعمل يف مجال األلعاب، 
والتواصل  االتصال  مهمة  تسهيل  على 
جواد  زميلي  مع  الحظت  وقد  واحملادثة. 
زيتون أن فكرة البرنامج تساعد يف عملية 
عبر  بتطويرها  ففكرنا  بعد،  عن  التعلم 

بطريقة  للدراسة  صفية  غرف  تأسيس 
إنشاء  كيفية  فناقشنا  وميسرة،  سهلة 
مرتبة  غرف  فيها  مصغرة،  مدرسة 
ومبرمجة بطريقة ال متكن غير األشخاص 
احملددين من دخولها، فقسمنا العمل بيني 
وبينه مناصفة يف البرمجة، وإنشاء الغرف 

والرتب، حتى أنشأناه أخيرا.
ولكن بالطبع واجهنا العديد من الصعوبات؛ 
فالبرمجة ليست سهلة. لكننا منلك خبرات 
على  نتغلب  جعلنا  ما  وهذا  البرنامج،  يف 
يخدم  مبا  املوقع  نبرمج  وبدأنا  الصعوبات، 

فكرة املدرسة اإللكترونية.
على من عرضتم فكرة التطبيق؟

عرضت الفكرة على معلمتي أوال، وشاهدت 
بنفسها البرنامج فاعجبها كثيرا. بعد ذلك 
التطبيق،  طلبت مني تصوير فيديو يشرح 
الدخول  وكيفية  استعماله،  طريقة  ويبني 
إلى الغرف اخلاصة بنا. ثم حملت الفيديو 
على تطبيق يوتيوب، ونشرته على صفحة 

فيس بوك كذلك. ولكنه لم يأخذ صدى. 
كيف تفاعل الناس مع التطبيق؟ 

األهل  بدعم  حظينا  أننا  املؤكد  من 
الالزمة،  اإلمكانيات  وتوفير  بالتحفيز 
الفكرة،  عرض  على  معلمتنا  وشجعتنا 
نيأس  لم  ولكننا  أحد،  يتبناها  لم  التي 

ما،  جهة  تتبناها  أن  بانتظار  ونحن  بعد، 
كمديرية  الرسمية؛  اجلهات  إلى  ونتطلع 
البرنامج،  لتتبنى  والتعليم،  التربية 
وسنكون مستعدين لتعميمه واملساعدة يف 

استخدامه قدر ما نستطيع.
ملاذا تعتقد أن هذا التطبيق مناسب لتعميمه 

على املدارس؟
ألنه منظم ومرتب، وميكن املعلم من تصوير 
شاشة جهازه ووجهه. وإذا أراد إعداد ورقة 
للعالمات  مخصصة  غرف  فهناك  عمل، 
كل  التطبيق  هذا  وفر  وقد  واالمتحانات. 
شيء موجود يف املدرسة للتعليم، حتى إذا 
فإن  كلمة غير أخالقية،  الطلبة  أحد  كتب 
البرنامج يحذفها تلقائيا، وهو سهل، وميكن 
للطلبة التعامل معه، كما يف اإلمكان تطويره 
نظم  ويعمل يف  مختلفة،  أماكن  ليصلح يف 

مختلفة، ومنها اجلامعات.
ما رسالتك إلى اجلهات املعنية؟

التعلم  على  التركيز  جدا  املفيد  من 
يف  نعيش  ألننا  وتفعيله؛  اإللكتروني 
أوال،  االحتالل  يف  تتمثل  صعبة  ظروف 
وفايروس كورونا ثانيا، وهذا يجعل التعليم 
اإللكتروني بديال مهما جدا يجب االلتفات 

إليه وتطويره.
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اسم التطبيق أيقونته عن التطبيق

ZOOM Cloud 
Meetings

يوفر هذا البرنامج إمكانية عمل قاعة زوم لعقد االجتماعات املختلفة. 
ويتميــز بســهولة اســتخدامه، مــع إمكانيــة فتــح الكاميــرا أو املايكرفــون 
مشــاركة  إمكانيــة  مــع  للقاعــة،  ســر  كلمــة  مينــح  كمــا  إغالقهمــا.  أو 
الشاشة لتقدمي العروض، وتصوير الشاشة والعرض وحفظهما على 
اجلهــاز. وميكــن اســتخدامه علــى الهاتــف احملمــول والكمبيوتــر، إضافــة 
إلــى أنــه ميكــن أكثــر مــن 200 شــخص مــن الدخــول إلــى نفــس القاعــة.

Jitsi meet

ال يختلــف برنامــج جيتســي ميــت عــن الــزوم كثيــرا، فلــه ذات خصائــص 
البرنامج السابق. ولكنه يتميز عنه باألمان واخلصوصية، إضافة إلى 
أنــه مجانــي، وميكــن أن يتــم عقــد اجتمــاع أو تدريــب عليــه ملــدة ســاعتني 
الســاعات. عــدد  رفــع  أو  اشــتراكات  لدفــع  احلاجــة  دون  متواصلتــني 

Jamboard

وهو عبارة عن لوحة إلكترونية تفاعلية، تشبه لوح الصف احلقيقي، 
الصــور  أو  الكتابــة،  أو  الرســم  أو  مالحظــات،  أوراق  إضافــة  ميكنهــا 
املختلفــة. وأكثــر مــا مييــزه هــو إمكانيــة أن يقــوم أكثــر مــن شــخص 
بتصميم اللوح معا، وحتريك العناصر املوجودة عليه يف نفس الوقت.

Mentimeter
وحديثــة،  وســهلة  ممتعــة  بطريقــة  ذهنــي  عصــف  لعمــل  يســتخدم 
أفكارهــم. ووضــع  التــدرب  مــن  املشــاركني  جميــع  ميكــن  بحيــث 

Interact quiz maker
اختبــارات  تصميــم  علــى  واملعلمــني  املدربــني  املوقــع  هــذا  يســاعد 
عليهــا. لإلجابــة  لتالمذتهــم  وإرســالها  كان،  موضــوع  أي  يف  قصيــرة 

تطبيقات
تساعد في عملية التعلم عن بعد

هديل طاهر/ بياالرا

ــه، وتعطــل املــدارس واجلامعــات  ــاة في ــم، وتوقــف مناحــي احلي ــا يف العال مــع انتشــار جائحــة كورون
واملؤسســات، جلــأ النــاس إلــى اســتخدام تطبيقــات وبرامــج مختلفــة علــى شــبكة اإلنترنــت ملواصلــة 
ــة فصــول  ــم عــن بعــد مــن منازلهــم. ونحــن نشــارككم يف هــذا العــدد مــن مجل عمليــة التعليــم والتعل

ببعــض التطبيقــات والبرامــج التــي أثبتــت فاعليتهــا يف هــذه العمليــة.
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الساعة  م،   2020/3/7 التاريخ  السبت،  اليوم 
الثامنة مساء...

االتصال  وسائل  عبر  االتصاالت  تكثفت 
املختلفة حول قرار إغالق املدارس. فجأة، ويف 
وقت متأخر من الليل، مت اإلعالن رسميا عن 
إغالق املدارس ملدة شهر؛ حرصا على سالمة 
الطلبة من وباء عاملي سموه كورونا، فتداخلت 
الطالب  فرحة  بني  اللحظة،  تلك  يف  املشاعر 
باإلجازة الطويلة، وتوتر األم؛ التي بات عليها 
متطلبات  بني  وقتها  به  ميزانا حتدد  أن جتد 
الذي  املعلم؛  وحزن  أطفالها،  وتعليم  بيتها 
ليخرج  االنتهاء،  على  الدراسي  عامه  شارف 
أيخلد  بعدها؛  يعرف  لم  إجبارية،  إجازة  يف 
إلى راحة العطلة الصيفية املعتادة، أم يستمر 
يف التحضير للدروس كي يكون جاهزا عندما 
الشهرين  ليتم  الصيفية  العطلة  تقليص  يتم 

املتبقيني يف تعليم طلبته.

اإلغالق،  مرحلة  يف  دخلنا  أيام،  عدة  وبعد 
املوظفني  توجه  بعدم  التعليمات  وصدرت 
والتجار  ورشاتهم،  إلى  والعمال  مكاتبهم،  إلى 
واحملالت  مغلقة،  فالبالد  مصاحلهم؛  إلى 

التجارية مقفلة، والسياحة خطرة، والشركات 
البيوت،  يف  والطلبة  مغلقة،  واملؤسسات 
واألبوان يف البيت، واملعلم يف البيت، دخلنا يف 

حجر، ومنعنا من اخلروج من املنزل.

كل  على  يوجب  رسمي  قرار  صدر  وفجأة 
وصدر  بعد.  عن  للتعليم  خطة  يعد  أن  معلم 
معلم  كل  على  أن  مفاده  آخر،  رسمي  قرار 
التي  بعد  التعليم عن  آلية  تقرير حول  إعداد 
بطرق  تزويده  يتم  أن  نأمل  وكنا  يستخدمها. 

مقترحة لذلك. 

أمور  استخدام  حول  قرارات  واتخذت 
لم  التي  العلمي،  اخليال  من  نحسبها  كنا 
سابقا،  عليها  نتدرب  ولم  يوما،  نستخدمها 
ولم يخطر يف بالنا أن اليوم الذي سنحتاج فيه 
إليها قد حل، وإن كان بعض املعلمني ميلكون 
فكرة ومهارة فيها، خاصة املتخصصني منهم 
يف املجاالت احلاسوبية، فإن معظم املعلمني، 
ولم  يتقنوها  أن  عليهم  بات  الطلبة،  وكافة 
على  تدريبا  أو  بعد،  عن  درسا  يوما  يتلقوا 
ذلك... تلك كانت أولى العقبات التي واجهها 

الطالب واملعلم.

ثم بات مطلوبا من األم واألب أن ميارسا مهنة 
التعليم يف البيت، وطلب من املعلم أن يتواصل 
وتوجيههم،  إلقناعهم  طلبته  أمور  أولياء  مع 
ولم  الوقت.  نفس  يف  مبك  مضحك  قرار  يف 
أنه  إلى  يؤنب األبوين،  املعلم وهو  يفطن ذلك 
سيأتي ذلك اليوم الذي بات عليه أن يتواصل 
معهما ليقنعهما مبمارسة دوره هو يف البيت، 
توطيد  بأهمية  يهتم  قبال  يكن  لم  الذي  وهو 
عليه  بات  وقد  وأهاليهم،  طالبه  مع  العالقة 
التواصل  قنوات  بقاء  على  يحرص  أن  اآلن 
معهم مفتوحة باستمرار، عبر شبكات التواصل 
العقبة  تنكشف  وهنا  ونهارا.  ليال  املختلفة، 

الثانية أمام ممارسة التعليم عن بعد.

األمهات،  من  العديد  إن  يقال؛  احلق  لكن 
بواجبهن،  قمن  قد  العظمى،  غالبيتهن  بل 
لم  الرياح  لكن  طاقاتهن،  بكل  واستعددن 
الواحد أربعة  البيت  جتِر على أهوائهن؛ ففي 
أبناء أو خمسة، واألسرة ال متلك سوى جهاز 
كافة  زودت  وقلما جند أسرة  واحد،  حاسوب 
إنترنت  شبكة  ظل  يف  ذكية،  بهواتف  أبنائها 
يف  ابن  وكل  الضغط،  حتتمل  وال  ضعيفة 

كيف تسير عملية التعليم
عن بعد؟!

ربيحة شويكي / معلمة في مدرسة ذكور اإلسراء - القدس

اسمعوا للمعلم
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جدوال  وال  املدارس،  بني  تنسيق  وال  مدرسة، 
تتواجد  أن  األم  على  فبات  للدروس،  موحدا 
أبنائها يف عدة حصص مختلفة عن بعد،  مع 
واحد  كل  على  ويتوجب  أجهزة،  عدة  على 
منهم أن يكون على أمت اجلاهزية واالستعداد 
ليسمع  املعلم؛  يطرحه  أي سؤال  لإلجابة عن 
املعلم يف هذه الفترة أصعب التعليقات وكلمات 
ولم  طوعا.  بيته  يف  يجلس  كأنه  االستهزاء، 
يدرك األهل أنه يشاركهم األبوة واألمومة؛ فهم 
محبة  من  لكم  كما  فيهم  ولهم  وبناته،  أبناؤه 

واهتمام وخوف على مستقبلهم.

ومبرور الوقت، أدرك األهل أال مفر من لعب 
دور املعلم، وبدأت العالقات بني األهل واملعلمني 
نفسه  املعلم  وجد  أن  بعد  لألفضل،  تتطور 
للتواصل مع  مضطرا إليجاد أسلوب وطريقة 
يتمكن  لم  األهل، وكذلك فعل األهل، وهو ما 
الطرفان من خلقه خالل التعليم الوجاهي بني 
جدران املدرسة، إضافة إلى اعترافات األهل 
وبأنهم  املعلمني،  جتاه  بتقصيرهم  الصريحة 
اكتشفوا جوانب يف سلوكيات أبنائهم لم يكونوا 

يدركونها قبل هذه احملنة.

وقد استوقفني تعليق ألم، طفلها يف املرحلة 
األساسية الدنيا، وهي تعبر عن استيائها من 
الطالب  تفهيم  التي قصرت يف  ابنها  معلمة 
بأنها  جدا  سعيدة  وأنها  صحيح،  بشكل 
بعض  ليعتبر  املعلمة،  أفسدته  ما  تصحح 
املعلمات ذلك إهانة لهن. لكن يتوجب علينا 
أمثال  جتبر  التي  للمحن  ممتنني  نكون  أن 
الطفل  ضعف  على  الوقوف  على  األم  تلك 
وإال  املناسب،  الوقت  يف  وتقوميه  األكادميي 

كان سيلتحق بالركب.

وبالعودة إلى فكرة التعليم عن بعد، بعد أن شكلنا 
االجتماعي:  التواصل  وسائل  على  مجموعات 
الدروس  وأرسلنا  وفيسبوك،  آب،  واتس 
مرفقة  يوتيوب،  قناة  عبر  بالفيديو  املصورة 
بأوراق عمل على الطالب حلها وتصويرها على 
ورقة خارجية، ثم إعادة إرسالها للمعلم، وهو 
واجهتنا  ولكن  وطالب.  كمعلمني  به  بدأنا  ما 
مشكلة الرياضيات والعلوم واللغتني اإلجنليزية 
أنقذ  الذي  )زووم(،  برنامج  فظهر  والعربية؛ 

األم  فأطفال  الوقت؛  نفس  وعقده يف  املوقف 
الواحد، بسبب عدم وجود  البيت  الواحدة يف 
برنامج تعليمي يوحد كافة املدراس، كان عليها 
ومباشرة  مختلفة  دروس  عدة  مع  تتعامل  أن 

على نفس البرنامج، يف نفس الوقت.

وطننا  يف  مررنا  فقد  آخرا،  وليس  وأخيرا 
تعطيل  إلى  أدت  التي  األزمات  من  بالعديد 
حرب  أبرزها  كان  طويلة،  لفترات  الدراسة 
اخلليج، واالنتفاضتان األولى والثانية، ألم يكن 
حريا بنا التجهز بشكل أعمق لتحويل التعليم 
وحياتنا  طارئ،  أي  ملواجهة  إلكترونيا،  ليكون 
اعتياديا.  الطارئ  بات  حتى  بالطوارئ،  مليئة 
التعليم عن  آلية  على  التدريب  نكثف  رمبا  أو 
ناقوس  يدق  الذي  اجلديد  الطارئ  هذا  بعد؛ 
اخلطر يدعونا لنتجهز بأساليب تعليمية قابلة 
للتكيف مع حاالت الطوارئ فرب ضارة نافعة، 
مدى  على  كانت  الدول  من  كثيرا  بأن  علما 
للتعلم  وطلبتها  معلميها  وعقود جتهز  سنوات 
عن بعد، ولكن أداءها كان ضعيفا عندما حان 

وقت تنفيذها.
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هديل طاهر/ بياالرا

لعبة جديدة، حيث  فيه  الذي سنلعب  العدد احلادي عشر من مجلة فصول،  بكم يف  مرحبا 
h.taher@pyalara.org ميكنكم أن جتيبوا عن عدة أسئلة، ثم ترسلوا إجاباتكم إلى إمييل

لنبدأ:
للحفاظ على مصاحلها  الصني  أطلقته  كورونا مرض وهمي،  فايروس  أن  مفاده  انتشر خبر 
املتحدة  الواليات  سيطرة  من  بدال  بيدها  القوة  ولتصبح  وتعزيزها،  واالقتصادية،  السياسية 

األمريكية على العالم من كافة جوانب احلياة.
نود منك أيها الشاب/الشابة أن تساعدنا على معرفة إن كان هذا اخلبر صحيحا أم خاطئا، 

عبر اإلجابة كل سؤال مما يلي يف الصندوق املخصص له.

ما هي أول خطوة ستقوم بها بعد قراءتك لهذا اخلبر؟ 

ما هي مصادر التأكد من اخلبر التي قمت بالبحث فيها؟

ما رأيك يف اخلبر وما بحثت عنه من وجهة نظرك اخلاصة؟

كيف ستقوم بعمل محتوى إعالمي لتبني احلقيقة عبره؟ اشرح اخلطوات اإلجرائية التي ستقوم بها.

 أين ستنشر احملتوى الذي أنتجته؟

أحسنت صنعا؛ لقد أمتمت جميع اخلطوات التي ستساعدك على فهم 
التربية اإلعالمية واملعلوماتية وكيفية توظيفها يف أمور حياتنا اليومية.

الوصول  على  القدرة  هي  واملعلوماتية  اإلعالمية  التربية  إضاءة: 
ونقدها،  بها،  والتفكير  وتقييمها  وحتليلها،  املختلفة،  للمعلومات 

باستخدام مهارات اإلعالم املختلفة.

لغز المعرفة
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نرمين حبوش/غزة

كورونا  فيروس  مع  التعامل  أن  متاما  ندرك 
حاليا يختلف عما كان عليه قبل عدة أسابيع؛ 
أن  شأنها  من  التي  القرارات  صدرت  فقد 
إلى شبه طبيعتها قبل اإلعالن  تعيد احلياة 
احمللية  الطوارئ  حالة  ولكن  اجلائحة.  عن 
والعاملية ما تزال قائمة، وقد نتعرض يف أي 
إلى  تعيدنا  قد  رسمية  أوامر  لصدور  وقت 
منازلنا، أو يجد كثير منا أنفسهم حتت طائلة 
التعليمات التي تلزمهم باحلجر على أنفسهم 
مناطق  يف  باملرض  إصابات  وجود  تبني  إذا 
سكنانا. لذلك ارتأينا أن نتناول هذا املوضوع 
نحتاج  أال  وأمال  احتياطا،  العدد،  هذا  يف 

إليه، ولكن أخذا باألسباب.
 tidy house, tidy“ هناك مثل إجنليزي يقول
والتنظيم  الترتيب  أن  يعني  الذي   ،”mind
هما من أهم ما يجب أن نفعله لنتمتع بذهن 

صاف وقدرة على اإلبداع.
ويف الوضع الراهن أصبحنا نتساءل ما الذي 
يف  بعضنا  فشل  ظل  يف  وقتي؟  يف  سأفعله 
ترتيب وقت فراغه الطويل يف احلجر املنزلي 
بسبب جائحة كورونا )كوفيد 19(. لذا توجهنا 
فيروز  التربوي؛  النفس  علم  بأسئلتنا خلبيرة 
على  قدرتنا  مدى  حول  حميد،  اجلواد  عبد 
حتمل بقائنا يف املنازل بني أربعة جدران لفترة 
طويلة، فقالت: »ميكننا أن نعيش  بتفاؤل وأمل 
على اعتبار أن هذه املرحلة هي فرصة ذهبية 
إلعادة ترتيب أمور حياتنا وتنظيمها للوصول 

إلى أفضل مستوى نرغب به«.

تنظيم الوقت في »الحجر المنزلي «

مهام لكل األسرة
وقتنا  ننظم  أن  ميكننا  أنه  حميد  وتوضح 
من  فرد  لكل  مهام  بتحديد  األسرة  داخل 
األسرة عليه تنفيذها خالل اليوم، مع وضع 
جدول وتوقيت لكل مهمة، والتنويع يف مجال 
األعمال واملهام للحد من امللل، منها متابعة 
والقراءة  هادف،  تلفزيوني  لبرنامج  األسرة 
وقت  وحتديد  األسرة،  أفراد  مع  والنقاش 
للعبادات، وممارسة الرياضة للحفاظ على 
الصحة اجلسدية والنفسية، ووقت لأللعاب 
األسرة،  أفراد  جميع  فيها  يشارك  التي 
وسائل  عبر  األصدقاء  مع  والتواصل 
أوقات  إلى  إضافة  االجتماعي.  التواصل 
أخرى للراحة واالسترخاء؛ فعلى الطالب أن 
اإللكتروني،  التعلم  واجبات  بإجناز  ينشغل 
وعلى األبوين أن يتابعا أعمالهما عن بعد، 
يحترموا  وأن  العمل،  وقت  هذا  ويسمى 
أفراد  تشجيع  مع  اآلخرين،  أوقات  جميعا 
املنزل  ترتيب  يف  املشاركة  على  األسرة 

وإعداد الوجبات الغذائية.

تنظيم وقت األطفال
وفيما يتعلق باألطفال، ميكن حتديد مهام يقوم 
بها كل طفل وفق إمكانياته وقدراته، مع منح 
الطفل مساحة يف مساعدة األم ببعض املهام 
املمكنة، مما يكسب الطفل مهارات االعتناء 
الطعام.  وحتضير  وتنظيفه  وترتيبه  باملنزل 
وال بد من تخصيص وقت للعب مع األطفال، 
داخل  صناعتها  ميكن  هادفة  ألعاب  وتوفير 
أو  لهم  قصص  ورواية   مبشاركتهم،  املنزل 

قراءة ما يتوفر منها، ومناقشتهم يف أحداثها 
قدراتهم  وبناء  اإليجابية،  السلوكيات  لتعزيز 
الرأي،  عن  والتعبير  والنقاش  احلوار  على 
وإشعارهم  احلب،  ومنحهم  منهم،  والتقرب 

بأنهم أفراد منتجون يف العائلة.

تنظيم الوقت لتفادي التأثيرات 
السلبية

تنظيم  دون  الوقت  ضياع  أن  حميد  وتبني 
سيشعر الشخص بأن لديه العديد من املهام 
سينعكس  مما  الزمني،  الوهم  يسمى  فيما 
التوتر  معدل  ازدياد  من  سلبية،  آثارا  عليه 
إجناز،  أي  حتقيق  دون  واالنفعال  والقلق 
املشاكل  معدل  وازدياد  بامللل،  والشعور 

األسرية.
ومنزلية  وظيفية  مهام  بتحديد  تنصح  لذلك 
لهم، مع عدم املبالغة يف متابعة أخبار املرض 
نشرة  ومتابعة  سلبيات،  من  عنها  ينتج  وما 
إخبارية واحدة للتعرف على مجريات األمور 
حول العالم. وعند شعور أي شخص بالتوتر، 
يجلس  أن  عليه  النفسي،  الضغط  ازدياد  أو 
مما  به  يثق  صديقا  يحادث  أن  أو  وحده، 
يساعده على التفريغ النفسي كي ال ينعكس 

توتره على األسرة.

كيف تنجو من الملل؟
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نصائح كورونية حسب األبراج الفلكية
كل شخص ميلك ردة فعل جتاه إصابته أو تعرضه لوعكة صحية معينة، 
وتختلف هذه الردود من إنسان آلخر حسب شهر ميالده أو برجه. ومن 
هنا سنعرض عليكم مجموعة من النصائح، كال حسب برجه، للوقاية 

من فيروس كورونا، كما أسداها العم أبو محجوب.

برج احلمل 21 آذار - 20 نيسان
للتكبر  حاجة  أو  وقت  يوجد  وال  باملرض،  إصابتك  فكرة  تتجاهل  ال 
عليه، بغض النظر إن كان الفيروس ضعيفا أم قويا، فال تقلل من شأن 
معه  وتعامل  املوقف،  على  تتعال  وال  من شأنه،  تقلل  وال  به،  إصابتك 

بجدية مطلقة دون استهزاء. 

برج الثور21 نيسان- 20 أيار
أعلم جيدا أن لديك دائما طرقا جديدة لقضاء وقتك باحلجر املنزلي 
الوقاية  اتباع وسائل  بامللل، ولكنها جميعها ال تغنيك عن  دون الشعور 
الصحية لتجنب اإلصابة بفيروس كورونا. لذلك قبل أن تستمتع بأعمالك 
املنزلية، وتسترخي أثناء مشاهدة التلفاز، وتشغل نفسك باألكل والنوم، 

عليك دائما أن تغسل يديك جيدا باملاء والصابون، وتستخدم املعقم.

برج اجلوزاء 21 أيار- 20 حزيران 
مزاجك املتقلب دائما ال يغني عن عدم أخذ موضوع انتشار الفيروس 
بالسفر  وتفكر  تكن عجوال،  املوضوع، فال  تهمل  أن  بجدية، وال ميكن 
يف الوقت احلالي، عليك أن تؤجل جميع مغامراتك إلى ما بعد انتهاء 
األزمة، وتذكر ان حدود كل الدول مقفلة حاليا. وجتنب نشر الشائعات 

املغلوطة عن الفيروس.

السرطان 21 حزيران- 20 متوز 
نعلم جيدا أنك حتب عائلتك واألجواء العائلية، لكن عليك أن تتجنب 
اللقاءات املتكررة التي يجتمع فيها كافة أفراد العائلة، خاصة كبار السن 
منهم. حاول أن تسيطر على أعصابك، وجتنب العصبية املفرطة أثناء 
الوقاية الصحية بعقالنية، وجتنب  املنزلي، واستخدم أساليب  احلجر 

اجللوس وحيدا لتتجنب التفكير السلبي الذي يولد التوتر الزائد.

األسد 21 متوز- 20 آب 
اإلصابة  من  للوقاية  ودائم  مستمر  بشكل  الرياضة  تكفي ممارسة  ال 
على  األمر  خذ  الغرض.  هذا  إلى  يؤدي  ال  العناد  وكذلك  بالفيروس، 
محمل اجلد، فأنت إنسان، وكل إنسان معرض لإلصابة باملرض. يجب 
يصيبك،  وما  يحترمك  عشان  صاحبك  »مش  الفيروس  أن  تتأكد  أن 

خفف من غرورك ترا املوضوع مش مزحة«.

برجك
مع أبو محجوب

العذراء 21 آب- 20 أيلول 
من الضروري أن تسيطر على حجم الوسواس املسيطر على تفكيرك، 
وال تصدق كل خبر ينتشر على مواقع التواصل االجتماعي، تأكد متاما 
أن اإلشاعات منتشرة بشكل كبير، فحلل األخبار، وتأكد من صحتها من 
العضوي  األكل  أن  واعلم  أن تصدقها وتنشرها.  أكثر من مصدر قبل 

ليس كافيا دائما للوقاية من خطر اإلصابة، وإمنا عامل مساعد. 

برج امليزان 21 أيلول- 20 تشرين أول 
حاول دائما أن تشغل نفسك بأعمال منزلية جديدة لتجنب االكتئاب، 
وحتدث دائما إلى أصدقائك؛ فلديهم نصائح جميلة لك، واحصل على 
األخبار من مصادرها املوثوقة، وال تكن متناقضا مع نفسك. الكسل ال 
يجدي نفعا أثناء احلجر املنزلي، اخلق دائما حتديات جديدة حتميك 

من االنهيار حتت الضغط.

العقرب 21 تشرين أول- 20 تشرين ثان 
جميع وسائل الراحة املتوفرة يف املنزل لتشبع رغبتك غير كافية للوقاية 
من اإلصابة باملرض، عليك اتباع وسائل الوقاية بحذافيرها كما عهدناك 
دائما. واإلصابة باملرض ليست سرا عليك أن تخفيه، فهو ليس عيبا، 

وشعورك باملسؤولية ال يعني أنك غير معرض لإلصابة باملرض.

القوس 21 تشرين ثان- 20 كانون أول 
عشقك  للتنزه،  اخلروج  وتتجنب  املنزلي  احلجر  على  تعتاد  أن  عليك 
دائما  وفكر  إليك.  العدوى  انتقال  يف  سببا  يكون  أن  ميكن  للطبيعة 
باألشخاص الذين يحيطون بك، وال تفكر فقط مبصلحتك، وتأكد أن 
جميع إجراءات الوقاية املتبعة ملصلحتك، ويجب أن تأخذها على محمل 

اجلد.

اجلدي 21 كانون أول- 20 كانون ثان 
نعلم جيدا أنك ال تخالف القوانني، ولكن عليك أيضا أن تتبعها وتنفذها 
على أرض الواقع. خفف من اجللسات العائلية الكبيرة واملتكررة، وال 
مع  تعامل  املعقمات،  واستخدام  دائما  يديك  بغسل  نفسك  على  تبخل 

انتشار الفيروس بجدية، وال تتعامل مع األمر ببساطة.

برج الدلو 21 كانون ثان- 20 شباط 
يجب ان تخفف من عفويتك وفضولك خالل فترة احلجر املنزلي، وال 
البلد. صحيح  لتطمئن على أوضاع  يوم  بيتك كل  أن تخرج من  داعي 
أن الناس يحبونك، ويحبون أن يروك، ولكن أيضا يحبون لك أن تكون 
تكن  ال  وأخيرا  األزمة،  بعد  ملا  املفرطة  عفويتك  اترك  حال.  بأفضل 

كسوال يف بيتك، اجعل لنفسك بعض الفائدة.

برج احلوت 21 شباط- 20 آذار 
أثناء  مفيدا  تكون  أن  أيضا  عليك  لذلك  ملجتمعك،  مفيد  إنسان  أنت 
فترة احلجر املنزلي، فكما حتاول أن تنشر األخبار والنصائح املفيدة، 
عليك أن تطبقها على نفسك أيضا، وأال تنكر حقيقة وجود الفيروس 
وانتشاره؛ كان لهذا أن يصدقه الناس يف البداية، أما اآلن فأنت ال تزيد 
على ان جتعل نفسك مثار سخرية. وكما أن مصاحلك وصحتك مهمة، 

تأكد أن مصلحة الناس وصحتهم كذلك مهمة.

وسالمتكم.. هال عمي
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أفنان داوود
بنات بيت دقو األساسية

من كان يتوقع أن فايروسا صغيرا 
يشل  بالعني  رؤيته  متكن  ال 
يف  الصالة  من  ومينعنا  حركتنا، 
التراويح.  املساجد، خاصة صالة 
أن  رمضان  يف  اعتدت  قد  كنت 
أصلي التراويح يف املسجد، ولكن 
للحفاظ  املساجد  إغالق  قرار 
كالصاعقة  وقع  صحتنا،  على 
الناحية  إلى  نظرت  ولكنني  علي. 
اإليجابية؛ فها هي البيوت تتحول 
أئمتها.  والرجال  مساجد،  إلى 
كما حرمت من رؤية أجمل ما يف 
فلسطني والوطن العربي، بل أجمل 
األقصى.  املسجد  الكون؛  يف  ما 
القدس  إلى  الذهاب  أعشق  كنت 
من  وأعبر  الشوارع،  عبق  ألشم  
العزة  على  تدل  التي  أبوابها 
والكرامة، فأرى أُناسا حضروا من 
أقصى  ومن  العالم،  أنحاء  جميع 
األمصار واألقطار؛ ليبكوا عندما 
بكاؤهم  ويشتد  قدسها،  يرون 
الذي  االحتالل  يرون  عندما 
نظل  وفرحتهم.  فرحتي  ينغص 
محرومني من رؤيتها طوال العام، 
فإذا حل رمضان، يصبح بإمكاني 
إليها.  قصيرة  نظرة  أختطف  أن 
ولكن يف هذا العام حتى اختطاف 

هذه النظرة أصبح ممنوعا.
أنني  املاضي  العام  خالل  أذكر 
كم  رمضان.  بزينة  املنزل  زينت 
كنت فرحة حينها! أما هذا العام، 
له  يكن  فلم  املنزل،  زينة  ورغم 
طعم. كنت أشعر أنني أزين ألزيل 
عن كاهلي عبئا، رغم فرحتي التي 
يف  البيت  تزيني  عند  توصف  ال 
كل رمضان. وأكثر ما كنت أنتظر 
حتى  السهر  هو  ألجله  رمضان 
اعتدت  حيث  السحور،  إعداد 
رمضان.  طوال  ذلك  على  وأختي 
ولكن حتى السهر هذا العام أصبح 
أصوات  أسمع  لم  ألنني  مختلفا؛ 
أذان  حتى  الشارع  يف  الناس 
األطفال،  فرحة  أر  ولم  الفجر، 
وحتى التقليد الرمضاني يف دعوة 
كنت  الذي  لإلفطار،  األقارب 
طعامه،  حتضير  يف  أمي  أساعد 

لم يعد قائما.
االجتماعات  أعشق  كنت 
العائلية، وكنت أرى الفرحة بني 
جتاعيد الكبار، واألمل يف عيون 
والدي  عودنا  فقد  الصغار، 
فكنا  عماتي،  منازل  زيارة  على 
رمضان  من  كامال  يوما  نقضي 
عند كل واحدة منهن، واستبدلنا 
بهذه العادة التواصل معهن عبر 
االجتماعي  التواصل  وسائل 

والهاتف. 
هذا  يرفع  أن  تعالى  اهلل  نسأل 
نهاية  يف  يعجل  وأن  عنا،  البالء 
حياتنا  التي جعلت  اجلائحة  هذه 
علينا  يعود  كي  مشلولة،  شبه 
فاتنا  ما  فنعوض  القادم  رمضان 
يف رمضان املنصرم، وبه نستعني؛ 

فهو نعم املولى ونعم النصير.

يزن حمارشة
مدرسة الهاشمية الثانوية

منتصف  بعد  الثالثة  الساعة 
الليل، ما زلت مستيقظا لم أعد 
االثنني،  أم  األحد  اليوم  أعرف 
فائضا  فانتجت  األيام  تداخلت 
أغرق  وكأنني  أشعر  الوقت،  من 
عيني  أغمضت  الزمن،  هّوة  يف 
سيل من األفكار يكاد يجرفني، 
عانقت  مرة  آخر  كانت  متى 
ال  حقا  السماء،  العينان  هاتان 

أستطيع التذكر . 
ال  عدوا  يصارع  العالم  أصبح 
نستطيع أن نراه بالعني املجردة، 
عدوا فتاكا أجبره على تخفيف 
خالية،  الشوارع  باتت  هرولته، 
من  بساكنيها  البيوت  وامتألت 
البقاء  يحاول  منهم  كل  جديد 

على قيد األمل..
ماذا  أذكر  ما  على  كثيرا  رددت 
ماذا  الوقت؟  هذا  بكل  سنفعل 

سأفعل غدا مثال؟
تسلل  الشمس  أشعة  من  خيط 
العاشرة  إنها  نافذتي،  من 
صباحا لقد مر وقت طويل منذ 
أعددت  املنبه،  صوت  سمعت  أن 
فنجانا من القهوة، ووقفت على 
املطر  قطرات  أتأمل  النافذة 
املتساقطة، وألول مرة يف نيسان، 
صوت  على  استيقظ  أن  اعتدت 
أحاول  مهروال  مسرعا  املنبه 

تأمالت في األزمة:
نصلي في البيت والسبب... 

فايروس!

مير  اليوم  كان  بالزمن،  اللحاق 
سريعا مثل ملح البصر.

أترك أصدقائي وأعود مشيا على 
األقدام إلى املنزل بحدود الساعة 

التاسعة مساء.
عصفور  أفكاري  حبل  قاطع 
يحاول  نافذتي  بزجاج  اصطدم 
االختباء من هذا البرد، ال أدري 
شارد  وأنا  الوقت  من  مضى  كم 

هنا.
أعلم  ولم  القهوة  فنجان  أنهيت 

بعد هل اليوم األحد أم اإلثنني ؟

تأمالت في األزمة:

اليوم األحد أم االثنين؟
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إعداد: عالء ريماوي

ما بين المعلومة
ومصداقيتها رصد 

وتحقق

إن  املرصد،  فريق  يف  عضو  عيطة؛  أبو  رهام  تقول 
الفريق املتطوع يراقب وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
بالتناوب.  اليوم،  مدار  منتظم على  بشكل  االجتماعي 
رصد  عند  والتأكد  املراقبة  خطوات  املجموعة  وتتبع 
بالتحقق  األعضاء  أحد  فيقوم  معلومة،  أو  خبر  أي 
األولي، فإن زاد شكه يف زيف أي خبر، يعرض األمر 
على الفريق لالتفاق على تولي املهمة وآلية املتابعة. يف 
حال ثبتت صحة اخلبر، ال يقوم الفريق بالنشر؛ نظرا 
مزيفا،  اخلبر  كان  إذا  أما  لألخبار.  العالية  للمتابعة 
يفند  توضيحيا  منشورا  الفريق  أعضاء  أحد  فيكتب 
للتأكد  صحته، ويتم عرضه على ثالثة من احملررين؛ 
وتشير  للتوضيح.  املرفق  واملضمون  التحقق،  آلية  من 
أبو عيطة أيضا إلى وجود مجموعة مغلقة حتت عنوان 
»مجتمع حتقق« تستقبل طلبات املواطنني للتحقق من 

األخبار التي مرت عليهم.
باختالف  والشائعات  املنتشرة  األخبار  وتختلف 
عال،  وجهد  كبير،  لوقت  يحتاج  ما  فمنها  مضمونها، 

وتفاصيلها  جوانبها  كافة  وحتليل  صحتها  من  للتأكد 
للوصول إلى نتيجة مفادها مصداقية املعلومة أو زيفها.
وتوضح أن طبيعة املتابعة تتوافق مع مضمون املبحوث 
خاصة،  متابعة  حتديات  معلومة  أو  خبر  فلكل  فيه؛ 
وتقول: »بعض املنشورات ال حتتاج منا أكثر من خمس 
أو  عامة،  لشخصية  منسوبة  كصورة  لنفيها؛  دقائق 
مضللة.  معلومات  مع  منشورة  أو  للتعديل،  خاضعة 
وهناك معلومات حتتاج منا أياما؛ كالتحقق من صورة 
املناضلة تريز هلسة، ونشرنا فيديو وضحنا اخلطوات 
التي اتبعناها، وراسلنا جوجل لتعديل املعلومات املخزية 
بحثهم«.  محركات  على  الصورة  حول  نشروها  التي 
وتعترف أن خبر إصابة 60 حالة بفايروس كورونا يف 
منطقة كفر عقب قد احتاج منهم أطول وقت للتأكد من 
صحته أو خطئه؛ بسبب صعوبة إيجاد معلومة دقيقة 
تعد  لم  منطقة  حول  فلسطينية،  رسمية  مصادر  من 
كانت  فلسطينية  حكومية؛  جهة  أي  لسيطرة  خاضعة 

أم إسرائيلية.

يعمل مرصد التحقق »كاشف« بال انقطاع، يف فلسطني، على مواكبة كل ما يتم نشره على مواقع التواصل 
االجتماعي، من الصفحات اإلخبارية، والشخصيات العامة، وحتى األخبار العاملية التي قد تخلق جدال 

واسعا يف الوسط الفلسطيني الرقمي، وعلى أرض الواقع على حد سواء. 



من إبداع الطالبة: زينب الديك 
مدرسة ذكور كفر نعمة الثانوية

الحاكية المصورة
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لمار ديوان
مدرسة بنات بيت إجزا األساسية 

املختلطة
تأثرت:  احلياة  نواحي  كل 
والصحة،  والتعليم،  االقتصاد، 
والعالقات االجتماعية. وتداعيات 
سلبية كثيرة واجهت العالم، الذي 
يف  منها  آخر  فيضا  سيواجه 
املستقبل القريب، بسبب فايروس 
انتشر وحاصر حياتنا اليومية. يف 

هل تستطيع المواجهة يا عالم

أتوقع أن... أتمنى أن...
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 W�—UA*« W³KD�« t�öš s� rKF²¹ ªÍuÐdð WO½UÐUO�«
 ¨ÊuLKF*« tO� rN�—UA¹ Íc�« X�u�« w� ¨l{«u²�«Ë
 ?Ð U¹uÐdð ·dF¹ U� p�«cÐ «uKJAO� ªrNF� ÊuHEM¹Ë

Æå…ËbI�« rKF*«ò
 «cN�Ë  ¨W�—UA*«  ÁcN�  ”—«b*«  ÃU²%  UMMÞË  w�
 rž— ¨V�×� W�UEM�« Èu²�� vKŽ fO� ¨l{«u²�«
 w�  W�UEM�«  l{Ë WOŁ—U�  vKŽ  oH²¹  lOL'« Ê√

 UMÝ—«b� s� b¹bF�«
 ¨WO×B�«  ÊU−K�«  tÐ  w�u²Ý  U�  ULN�  fO�  sJ�Ë
 WO�¹—b²�«   U¾ON�«Ë  W³KD�«  ¡«—¬  WOL¼√  —bIÐ
 w�  WK�Q²�  iOŠ«d*«  …—«cI�  ª¡UÐü«  f�U−�Ë
 Ê√  Wł—b�  ¨ULz«œ  W³KD�«  UNM�  uJA¹Ë  ¨UMÝ—«b�
  UŽUÝ  UN�«b�²Ý«  sŽ  t�H½  f³×¹  rNCFÐ
 Æt²łUŠ  wCIO�  XO³K�  tðœuŽ  «dE²M�  ¨WK¹uÞ
 w²�«  WO×B�«  q�UA*«  r−Š  «uKO�²ð  Ê√  rJ�Ë
 qJAÐ  eO�d²�«  Ê«bI�  sŽ  «bŽ  ¨p�–  UN³³�¹

Æq�U�
 ÀU½ù« ”—«b� iOŠ«d� Ê√ v�≈ …—Uýù« —b& UM¼Ë
 nE½√ v�Ë_U� ª—u�c�« ”—«b� sŽ U�uLŽ nK²�ð
 Ác¼  UMðöšbð  ‰öš  UMEŠô  b�Ë  ¨WO½U¦�«  s�

 iFÐ w� t½√ UMzö�“ œ— wðQO� ªU¼U½bI²½«Ë ¨…—«cI�«
 Ê≈Ë  ¨Â—U×LK�  ‰öÝ  d�u²ð  ô  ”—«b*«  iOŠ«d�
 ”—«b*« s� 100% W³�MÐË ÆW×�UÞ ÊuJð  błË
 ÆÆÆåÂULŠ  ‚—Ëò  iOŠ«d*«  w�  ÊuJ¹  ô  WOLÝd�«
 …—uB�«Ë  uB�UÐ tðU³Ł≈ sJ1Ë ¨¡«d²�« fO� «c¼Ë

ÆWO(«  «œUNA�«Ë
 ¨¡UÐü« fK−�Ë WÝ—b*«Ë ¨q¼_«Ë W³KD�U� ªÂö� qJ�«
  U�ÝR*«Ë  ¨błU�*«Ë  ¨rOKF²�«Ë  WOÐd²�«  …—«“ËË
 ÂuIð  ô  ¨WO�uJŠ  Â√  X½U�  WOK¼√  ªW�öF�«   «–
 œ«u�  d�uð  ÂbŽË  ¨ÁUO*«  `ý  UNO�≈  ·UC¹  ¨UN³ł«uÐ
 qL×½  ôË  ÆbŠ_  «—cŽ  U�O�  ULNMJ�Ë  ¨nOEM²�«
 …œUŽSÐ  UN³�UD½  UMMJ�  ¨tK�  «c¼  WO�ËR��  …—«“u�«
 U¼uŽb½ ôË ÆW³KD�« Â«e�≈Ë nOI¦²�«  UO�¬ w� dEM�«
 «c¼  s�  WLN0 ÂUOIK�  rIÞ_« s�  b¹e�  nOþu²�
 ¨UN�  rNOLKF�Ë  W³KD�«  ÊuHþu¹  ÊuO½UÐUO�U�  ªŸuM�«
 w�  rNzUMÐ√  W�—UA�  Ê√  «u�—b¹  Ê√  q¼_« vKŽË
 ¨U³OŽ  X�O�  UN½u�b�²�¹  w²�«  iOŠ«d*«  nOEMð
 s¹b�«  l�  výUL²ðË  ¨W�—UA*«  s�  ¡eł  w¼  qÐ

ÆqIF�«Ë ‚öš_«Ë
 UMFL²−�  w�  WKCF�  X×³�√  W�UEM�«  WOC�
 rEF�  wCIð  WOMOD�KH�«  …√d*U�  ªwMOD�KH�«
 s�  UN²KzUŽË  UN�eM�   UłUO²Š«  WO³Kð  w�  UN²�Ë
 —U�×½«  l�«uÐË  qFH�UÐË  ÆVOðdðË  nOEMðË  a³Þ
 …d¦�Ë  ¨UM½b�  w�  WŽË—e*«  ¡«dC)«  oÞUM*«
 w� ¡UM³�«  UHK��Ë WÐdð_« r�«dðË ¡UM³�«  UOKLŽ
 UNO�  fHM²½  W¾OÐ  w�  gOF½  UM×³�√  ¨ U�dD�«

ÆWÐdð_UÐ nKG*« 5−��_«
 s�  WÐdð_«Ë  —U³G�«  s�   uO³�«  nOEMð  `³�√Ë

 vKŽ  f�UM²½Ë  ÆÆÆ’d×½Ë  ¨WO�uO�«   U�eK²�*«
 ‰u×²½ Ÿ—UA�« UM�«b�√ QDð Ê≈ U� sJ�Ë ¨UMðuOÐ W�UE½
 s�Ë ÆWKBÐ W�UEMK� X/ ô W¹œUF�  UMzU� v�≈
  U�dD�« w�  «—ËcI�«Ë W�ULI�« w�dÐ t�HM� `L�¹
 w×� Q�d� l� q�UF²�UÐ t�HM� `L�OÝ ¨Ÿ—«uA�«Ë
 Ê≈ Æd¦�√Ë  U¹UH½ VJ� t½Q�Ë WÝ—b*« ÂUL×�
 d¦�√  ÂöÝù«Ë  ¨W�UŽ  W�UIŁ  WOC�  w¼  W�UEM�«
 UMðUMÐË  UMzUMÐ√  ‰UÐË  UM�UÐ  UL�  ¨UNOKŽ  U¦Š  ÊU¹œ_«
 W¹—UC(«Ë WO½U�½ù« WłU(«Ë WLOI�« ÁcNÐ d²N²�½
 W¹œU¹— WH�Ë l{u�« Vłu²�¹ ô√ ÆWł—b�« Ác¼ v�≈
 s� «¡bÐ W�UEM�« …dO�� œuI²� ª…d�u*« UMð—«“Ë s�
 w�  WOKF�  …—uŁ  À«bŠ≈  v²ŠË UMÝ—«b�  iOŠ«d�
 w�  ¡U�dý  UMK�  ÆUMMÞË  w�  W�UEM�«  åW�UIŁò
 qLF�«Ë b{UF²�«  v�≈ WłU(« w�Ë WO�ËR�*« qL%
 UM²L� œbN¹ Íc�«  ¡UÐu�«  «c¼ tłË w� —u¦M� ¨UF�

Æ3_« 5Ð UM²FLÝË UM²�UIŁË UMMOŽ√Ë
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مثقلة  العقول  لعل  اللحظات  هذه 
حلالة  كنتائج  السلبية  باألفكار 
الطوارئ، والقلوب مبعثرة املشاعر 
جتاه ما نحب، وجتاه قيمة احلياة 
لو  املقابل،  يف  ولكن  وتفاصيلها. 
ما  حول  ملخيلتنا  العنان  أطلقنا 
فكيف ستتحول  األزمة،  هذه  بعد 

احلياة؟ وما اجلديد؟
خالل  اإلنسانية  تعرفت  لقد 
اجلماعة  قيمة  على  األزمة  هذه 
ظل  يف  الناس  وتكاتف  والعائلة، 
ننتظر  ولعلنا  الصعبة،  الظروف 
العالقات  يعزز  مستقبليا  وعيا 
اإلنسانية يف املجتمع، ويعيد إحياء 

العائلة  لتعمل  العائلي،  الترابط 
النجاح  يحقق  بنظام  الواحدة 

والتفرد والتعاون بني األفراد.
لدراسة  احلكومات  تتجه  وقد 
خالل  واجهتها  التي  الثغرات 
التخلص  على  وتعمل  األزمة، 
منها، كي تكون على استعداد تام 
ملا قد يأتي بعد ذلك، وأي دروس 
واخلسائر.  األلم  رغم  مستفادة 
محافظا  نظيفا  عاملا  جند  وقد 
على  التعرف  بعد  الطبيعة  على 

قيمتها.
مقبلة  الشعوب  أن  يؤلم  ما  ولكن 
أكثر  فالعالم  مرحلة صعبة؛  على 

وسياسات  االقتصاد  لتأثر  فقرا 
عن  الناجمة  باإلغالقات  الدول 
يستطيع  فهل  كورونا؛  جائحة 
يف  التحديات  تلك  مواجهة 

املستقبل؟
نظركم؟  وجهة  ما  شبابنا؛  وأنتم 
هل سيتغير العالم بعد انتهاء أزمة 
كورونا؟ ماذا تتوقعون أن يحصل؟!
يف  وتوقعاتكم  أفكاركم  شاركونا 
له  والتقطوا  املرفق،  اجلدول 
إجاباتكم  لنا  أرسلوا  ثم  صورة، 

على البريد اإللكتروني التالي:

h.taher@pyalara.org

رئيسة التحرير:
هانيا البيطار

مديرة التحرير: إيناس قضماني
مدقق لغوي: مفيد حماد
إخراج فني: سالم سالمة

مساعدو مدير التحرير
عالء الريماوي         حلمي أبو عطوان

هديل طاهر          نرمين حبوش
حكمت المصري

هيئة التحرير:
زينب الديك

أيهم صائب
أفنان داوود

حنان الدلو
لمار ديوان

عبد توايهة
ربيحة شويكي

يزن حمارشة


