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األيام التي تفصلنا عن بزوغ فجر عام جديد باتت قليلة ،نطوي بها صفحة سنة  ،2020بكل ويالتها ومﺂسيها ،وذكرياتها التي سترافقنا طويال
يف رحلتنا نحو الغد ...رمبا نسميها سنة «الكورونا» ،ونروي أحداثها ألحفادنا!
ولكننا نأمل ببداية عام جديد ملؤه اخلير والسعادة ،دعاء تزجيه أسرة «بياالرا» ألبناء شعبنا يف كافة أماكن تواجدهم ،وللبشرية جمعاء.
بداية عام جديد يدعونا للتسلح بالعزمية واإلرادة؛ حتى نشق طريقنا رغم كل العقبات ...وصوال إلى حتقيق الطموحات والغايات.
بداية عام جديد تدعونا لتتكاتف جهودنا حتى نتغلب على تداعيات جائحة كورونا التي أرهقتنا جميعا ،وغيرت تفاصيل حياتنا ...فمنعت بعضنا
من وداع من نحب ،وشتتت شمل الكثيرين حول العالم.
بداية عام جديد تدعونا إلعادة حساباتنا التي تتعلق بﺂليات التعامل مع الواقع ،يف ظل سطوة أدوات الفضاء االفتراضي اإللكتروني ،وهيمنة
مضامينه على مناحي حياتنا ...ونعلم أن منها الصالح ،ومنها الطالح.
بداية عام جديد تدعونا لتعزيز مبادئ التربية اإلعالمية واملعلوماتية كنهج للحياة ،ووسيلة اللتماس املعلومات من مصادرها الصحيحة ،والتعرف
على املعلومات املضللة والكاذبة ،وجتنب الكراهية والتنمر.
بداية عام جديد نحو متكني شبابنا؛ ليكونوا قادرين على إحداث التغيير ،وصناعة قرار احلاضر واملستقبل ...لترسو سفينتنا يف شواطئ
االستقالل الوطني ،واالنعتاق األبدي من االحتالل.
كل عام وأنتم بألف خير
ينفــذ مشــروع التربيــة اإلعالميــة واملعلوماتيــة يف
القــدس بالشــراكة بــني الهيئــة الفلســطينية لإلعــالم
وتفعيــل دور الشــباب بيــاالرا ومؤسســة التعــاون بتمويــل
مــن الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي

الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب «بياالرا»
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تغطية لمسابقة األولمبياد

بعد منافسة قوية في
مراحلها النهائية

مدرسة بيت اجزا بطلة ألولمبياد التربية اإلعالمية والمعلوماتية
نرمني حبوش /غزة
توج فريق مدرسة بيت اجزا يف ضواحى
القدس باملركز األول يف مسابقة أوملبياد التربية
اإلعالمية واملعلوماتية ،التي نظمتها الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب،
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،والشراكة
مع مؤسسة التعاون ،بتمويل من الصندوق
العربي لإلمناء االقتصادي ،وشملت عددا من
مدارس الضفة الغربية مبا فيها القدس وقطاع
غزة.
وضم فريق املدرسة الطالبات :راما منصور،
وكندة سعيد يقني ،وسميرة محمد منصور،
ومودة رياض أبو عيد ،وميار عاصم حوشية،
اللواتي خضن غمار املنافسة بإشراف املعلمتني
فاطمة منصور ،وليلى حوشية؛ وهما من
املعلمات اللواتي تلقني تدريبات يف «بياالرا»
حول التربية اإلعالمية واملعلوماتية.
واحتلت مدرسة العباس بن عبد املطلب
األساسية «ب»؛ من مديرية شرق غزة ،املرتبة
الثانية ،ومدرسة دار الفتاة الالجئة؛ من
مديرية تربية القدس ،املركز الثالث ،وحلت
مدرسة بنات نعلني؛ من مديرية تربية رام اهلل
والبيرة ،يف املرتبة الرابعة.
وشهدت املرحلة األخيرة تنافس عدد من
املدارس التابعة للوزارة يف مديريات التربية
والتعليم بضواحي القدس ،والقدس ،وقطاع

غزة ،ورام اهلل والبيرة ،إلى جانب مدارس
أخرى يتم تنفيذ برامج تدريبية فيها بدعم من
أكادميية دويتشه فيله األملانية واليونيسكو.
ويف هذه املرحلة من املسابقة التي امتدت على
مدار شهرين ،أنتج الطلبة فيديوهات تناقش
قضايا من بيئاتهم احمللية ،وأخرى أخذت
طابعا عاما.
ويوضح حلمى أبو عطوان؛ مسؤول العالقات
العامة ،واملشرف على برنامج التربية اإلعالمية
واملعلوماتية يف «بياالرا» ،أن اختيار مواضيع
الفيديوهات ترك للطلبة أنفسهم ،على أن
تتم مراعاة القضايا املجتمعية ،والتعليمية
والصحية ...الخ ،مع مراعاة خطوات التربية
اإلعالمية واملعلوماتية ،التي تتمثل بالوصول
إلى املعلومات ،والتحليل ،وخلق /إنتاج احملتوى،
والتفكر ،والفعل /اتخاذ اإلجراءات.
وضمت جلنة التحكيم كال من ثائر ثابت،
وحازم شمالوي؛ من اإلدارة العامة للعالقات
العامة والدولية يف وزارة التربية والتعليم،
وعالء مقبل؛ مدير مكتب «بياالرا» يف قطاع
غزة ،وتامر النمرة؛ مسؤول العالقات العامة يف
مديرية تعليم غرب غزة ،وتغريد العمور؛ مديرة
فضائية النجاح يف غزة ،إضافة إلى حلمي أبو
عطوان.
واعتمدت اللجنة يف تقييمها لألعمال الفائزة

عددا من املعايير ،منها مضمون الفيديو ،ومدى
ترابط الفكرة وتسلسلها ،واملصادر احلية وغير
احلية ،وجودة العمل ...الخ.
واقتصرت املسابقة على املدارس التي استفادت
من برنامج التربية اإلعالمية واملعلوماتية،
وضم كل فريق خمسة من الطلبة ،وكانت منصة
«زووم» هي ساحة املنافسة بينها ،يف إطار
االحتفاء بأسبوع التربية اإلعالمية واملعلوماتية
العاملي ،ومثلت فيها مواقع التواصل االجتماعي
بديال عن اللقاءات الوجاهية؛ خلطورتها يف
ظل انتشار جائحة كورونا.
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خططنا

فرحة بشارات -جبﻊ
وهديل ﻃاهر -بياﻻرا
تعتزم الهيئة الفلسطينية لإلعالم
وتفعيل دور الشباب «بياالرا»
إنشاء املركز التفاعلي األول من
نوعه يف الشرق األوسط حول
التربية اإلعالمية واملعلوماتية،
بهدف توعية طلبة املدارس
والشباب واألهالي واملعلمني حول
مواضيعها؛ كاألخبار الكاذبة،
والتنمر اإللكتروني ،واخلصوصية
الرقمية ،وخطاب الكراهية،
بطرق تفاعلية وألعاب إلكترونية.
ويعد املركز األول من نوعه
الحتوائه على عدة عناصر
تعليمية وترفيهية ،واجلمع بني
الفئات العمرية املختلفة يف مكان
واحد ،ليحصل الزوار على جتربة
فريدة وحديثة .وسيتم إنشاء
هذا املركز بالتعاون مع أكادميية
دويتشه فيله األملانية.
وخالل التدريبات التي تنفذها
«بياالرا» يف املدارس ،وجلسات
العصف الذهني ،متت مالحظة
أن التعلم عن طريق اللعب
من أﳒع الطرق التي ميكن
استخدامها إليصال املعلومات،
والتواصل مع الطلبة ،لذا سيركز
املركز على احملتوى التفاعلي

الذي يتطلب تشغيل اليد والعقل
يف نفس الوقت.
وتعمل «بياالرا» على تطوير خطة
املركز باستمرار ،والتحضير
ألقسامه ،وأنواع األنشطة التي
يجب أن تتوفر فيه ،بالتعاون
مع مستشارين وشركة تطوير
برامج؛ لضمان مواكبته للتقنيات
احلديثة .ويعمل طاقم التربية
اإلعالمية ،وبريتا سني؛ مديرة
مشروع التربية اإلعالمية من
أكادميية دويتشه فيله ،على تطوير
احملتوى ،والبحث حول املواضيع
املذكورة؛ ملعرفة كل جديد.
ويراعي املركز أسس التربية
اإلعالمية واملعلوماتية املنصوص
عليها يف العديد من األدبيات،
وهي :الوصول للمعلومات،
والتحليل ،والتقييم ،واإلنتاج،
والفعل ،أو اتخاذ اإلجراءات.

التربية والتعﻠيم حاﺿرة داﺋﻤا

يقول ندمي سامي؛ مدير عام
العالقات العامة والدولية واإلعالم
التربوي يف وزارة التربية والتعليم:
«التربية اإلعالمية واملعلوماتية
جزء ال يتجزأ من سياسة الوزارة؛
إذ مت العمل على دمج مفاهيمها

يف عملها ،كما مت تضمينها يف
املنهاج الفلسطيني ،ويتم التعاون
مع اليونيسكو ،كحاضنة دولية
للتربية اإلعالمية ،يف دراسة حول
واقعها يف فلسطني ،إضافة إلى
تنفيذ العديد من ورش العمل يف
محاور عديدة منها ،إضافة إلى
إطالق أوملبياد التربية اإلعالمية
واملعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة
«بياالرا».
ويضيف« :نطمح إلى تعزيز التربية
اإلعالمية ،ورفع كفاءة موظفي
العالقات العامة يف الوزارة
ومديرياتها يف القدرة على التفريق
بني التربية اإلعالمية واإلعالم
التربوي» .كما يتم العمل على
تنظيم ورش تدريبية وفيديوهات
تعليمية تتناول التربية اإلعالمية،
وتعزيز التبادل الطالبي عبر قسم
العالقات الدولية ،ودعم البحوث
املتخصصة ،ودمج مواضيع
التربية اإلعالمية بشكل أوسع يف
املنهاج ،والعمل وفق إستراتيجية
بالتعاون مع «بياالرا» ،وغيرها من
املؤسسات العاملة يف هذا املجال.
كما بارك سامي خطوة «بياالرا»
بإنشاء املركز التفاعلي حول

التربية اإلعالمية واملعلوماتية،
حيث يقول« :هذه خطوة ذكية
لنشر هذه الثقافة ،وهي ذات
معنى؛ فاملركز سيكون يف مقر
الهيئة املطل على القدس يف بلدة
جبع» ،ويضيف« :نأمل أن يكون
املركز مفعما باحلياة والنشاط،
مما يعزز رغبة الطلبة يف زيارته
كوجهة تعليمية وترفيهية .ويف
املستقبل ميكن إطالق فعاليات
أسبوع التربية اإلعالمية منه،
إضافة إلى األنشطة املختلفة التي
ميكن تنفيذها فيه».
وحول تقييم الوزارة لتجربة
التعليم عن بعد ،يرى سامي أن
التعليم اإللكتروني ليس بديال
عن الوجاهي ،ولكن هذا األمر
أصبح واقعا يعيشه العالم
بأسره ،ويقول« :نحن نحرص
على استمرار أبنائنا يف التعلم
بأي وسيلة كانت؛ نظرا للظرف
الصحي ،ومعاناة العالم من وباء
كورونا» .ويضيف بأن «الوزارة
تعمل على بناء قدرات الطلبة
واملعلمني يف هذا املجال ،عبر
ما يتم إنتاجه من فيديوهات
تعليمية ،وتدريب عن بعد».
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التربية اإلعالمية وإﻧتاج المحتوى

الرسم ﻛوسيلة لتوﺛيق التاريﺦ

جنى حسان  /رام اﷲ
يواصل الفنان فهد شهاب١٦ ،
عاما ،من قطاع غزة أعمال الرسم
والتصوير ،إذ بدأ رحلته الفنية
منذ أن كان يف سن السادسة.
ويقول« :فتح لي اإلعالم أبوابا
للوصول إلى أقاصي العالم».
ويوضح أنه بدأ بإنتاج لوحات
تروي التاريخ والتراث ،ونشرها
على مختلف منصات اإلعالم
احلديث.
و«ألن الرسم رسالة ،فأنا أعمل
اﻵن على إنتاج لوحة «بوابة
أشرف العلمي» ،وهي إحدى
املعالم التاريخية يف غزة ،التي
حتكي التاريخ الفلسطيني ،لهذا
أنا أحتاج إلى جمع املعلومات
املوثوقة حولها» ،كما يقول الفنان
الشاب .وينوه أنه سمع عن البوابة

من أحد كبار السن ،فقرر البحث
عنها ،ولم تكن الشبكة العنكبوتية
مصدره الوحيد ،فلجأ إلى مدربه
يف مؤسسة «بياالرا» حكمت
املصري ملساعدته يف الوصول
إلى املصدر احلقيقي للمعلومات.
وكذلك أجرى مقابالت مع عدد
من السكان للتأكد من صحة
ما قرأه ،وهو اﻵن بصدد إنتاج
لوحته التي استغرق رسمها أكثر
من ثمانية شهور.
ويتابع فهد أن الرسم مفهوم
عميق ،وليس مجرد ورقة ولون،
بل هو رسالة سامية تعكس
ثقافات الشعوب ومعاناتها ،وتوثق
املراحل التاريخية املختلفة .ويرى
أنه يحتاج إلى منصة إليصال
لوحاته احململة بالرسائل التي

تعكس معاناة شعبه إلى العالم،
فوجد أن إنتاج املضامني
اإلعالمية ونشرها هما أفضل
وسيلة لتحقيق ذلك.
ويفيد بأن ملعلميه وأسرته
وأصدقائه دورا يف ﳒاحه،
فقد وفرت أسرته بيئة مالئمة
لتعينه على الرسم وإنتاج مواده
اإلعالمية ،أما معلموه فقد
دعموا موهبته ويشعر أنه زميل
لهم .وبالنسبة ألصدقائه ،فقد
أعطوه دفعة معنوية إلكمال
مسيرته الفنية عبر اإلعالم،
وعدم التوقف عن عرض لوحاته.
وبهذا كان محيطه شريكا يف
عملية اإلبداع واإلنتاج.
كما يشير إلى أن اإلعالم بات
مصدرا حلفظ فنه عبر منصات

كثيرة ،ورغم أهمية هذه املنصات،
إال أن أخطارها كثيرة ،فحقوق
امللكية للوحاته قد تنتهك ،لذلك
جلأ إلى تعلم أساسيات اإلعالم
يف ورشات تدريبية عن التربية
اإلعالمية واملعلوماتية مع الهيئة
الفلسطينية لإلعالم وتفعيل
دور الشباب «بياالرا» ،مما
ساعده على تعلم أسس حماية
لوحاته من السرقة ،وأرشفة فنه
وحفظه.
ويعي فهد أهمية إيجاد الفكرة
املناسبة ،من املصادر املوثوقة،
وحتليل املعلومات ،والتأكد منها
قبل اإلنتاج ،وهي املرحلة التي يتم
فيها حتويل األفكار إلى أشكال
فنية ،ومنها التقارير الصحفية،
والفيديوهات والصور.
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ماكفحة اإلساءة

الصحفيون

في مواجهة اإلساءة

أنسام القطاع /غزة
رغم عدم إقرار قانون احلق يف احلصول على
املعلومات ،إال أن الصحفي الفلسطيني دائم
البحث عما يخدم مجتمعه ،وألن الصحافة
رسالة إنسانية ،فإن التحقيقات االستقصائية
لم تتوقف رغم تضييق اخلناق على حرية الرأي
والتعبير واحلصول على املعلومات .ويواجه يف
معظم احلاالت هجوما ممن «يضره» التحقيق،
يصل إلى حد التهديد املباشر وغير املباشر،
واستخدامهم احلسابات الوهمية التي حتاول
النيل من الصحفي وسمعته.
اإلساءة والتهديد
يرى الصحفي االستقصائي محمد اجلمل
أن اجلمهور ينقسم إلى قسمني« :األول يؤيد
جهودنا ،ويثني عليها ،والثاني يعارضها .وهؤالء
من تطالهم حتقيقاتنا ،ويدفعون أشخاصا نطلق
عليهم «الذباب اإللكتروني» ،إلى السب والشتم

عبر تطبيقات التواصل االجتماعي بأسماء
وهمية» .وهذا برأيه يؤثر سلبا على الصحفي،
ويثبط معنوياته ،رغم أنه أمر متوقع ،خاصة
إذا «كان التحقيق يكشف معلومات متس
شخصيات يف مناصب عليا» .ويضيف« :تتم
مهاجمتنا من حسابات وهمية ال نستطيع
مقاضاة أصحابها».
وتبني الصحفية مها شهوان أنها تعرضت
لإلساءة والتهديد ،وقالت« :يف إحدى املرات
نشرت حتقيقا صحفيا ،فاتهمت بالتخابر
والعمل وفقا ألجندات خارجية ،وأن التحقيق
يتناول قضايا تخدش احلياء يف مجتمعنا
الفلسطيني احملافظ»!
وتؤكد شهوان أن حتقيقها تناول قضية واقعية،
وعند إغالق حسابها الشخصي على فيسبوك
بسبب اإلساءات ،انتقلت التهديدات إلى
زوجها عبر حساباته على تطبيقات التواصل
االجتماعي ،وطالبوه بأن يطلقها ،وأصبحوا
يستفزونه بكلمات غير أخالقية.
ويوضح عبد اهلل شرشرة؛ املستشار القانوني
يف مؤسسة بيت الصحافة ،أن الصحفيني
يتعرضون للعديد من املضايقات عند إعدادهم
التحقيقات الصحفية ،ويطالهم التهديد
والوعيد ،واالبتزاز .ويعتبر أن هذا األمر يجب
أن يؤخذ على محمل اجلد.
وقد حاولت شهوان التواصل مع املباحث العامة

كجهة اختصاص ،وعندما اشتدت التهديدات،
مت استدعاء من قاموا بتهديدها ،وإيقافهم
عدة ساعات ،ثم مت إطالق سراحهم.
ويشير اجلمل إلى أن حدة املوضوع بدأت تخف
تدريجيا مع اعتياد الناس على التحقيقات
االستقصائية ،منوها أن لكل صحفي جيشا
إلكترونيا يدافع عنه ،خاصة إذا كان التحقيق
يتعلق مبكافحة الفساد ،ويكشف قضية تهم
اجلمهور ،وهذا «مينحنا دفعة معنوية مضادة
ألي هجوم إلكتروني».
ويبني شرشرة أن قانون العقوبات الفلسطيني،
قد تضمن يف املادة  291جترمي االبتزاز
بالتهديد ،واعتبرهما من اجلرائم اخلطيرة
التي يعاقب عليها بالسجن ما بني أربعة أعوام
و 14عاما .ويف الفضاء اإللكتروني ،جرم قانون
العقوبات املعدل رقم  3للعام  ،2009إساءة
استعمال التكنولوجيا؛ لإلزعاج أو املضايقة
أو توجيه األلفاظ البذيئة واخلادشة للحياء،
يف معرض رد فعل بعض املواطنني جتاه بعض
الصحفيني ،وعقوبة هذا النوع من السلوك قد
تصل للحبس ملدة عام.
ويقول« :على الصحفي أن يبلغ مؤسسته التي
يعمل بها ،أو الصحيفة التي يتعاقد معها لنشر
التحقيق الصحفي ،ثم يقدم شكوى رسمية
للنيابة العامة أو الشرطة عن التهديدات أو
االبتزاز الذي يتعرض له».

7
بأقالمهم

الطموح
�مة صغيرة

منى بسيسو/غزة

الطموح كلمة صغيرة ،لكنها كبيرة يف
معناها ،عظيمة مبا حتويه من أحالم
وأمنيات.
وميلك كل شخص الكثير من الشغف،
فيبني صورة مشرقة يف ذهنه ملستقبله،
وما سيكون عليه .ويف كل يوم يعدل على
رسم الطريق الذي يوصله إلى أهدافه
وآماله .وكلما ظهرت فرصة للتقدم،
ومتكن منها ،أصبح الوصول إلى الهدف
أصعب بكثير ،ويتطلب حتقيقه وقتا
وجهدا وتضحية .وليتمكن من حتقيق

الهدف ،والوصول إلى الطموح ،ال بد
من احملافظة عليه ،وتذكير نفسه بحلمه
وهدفه ،وجعله دائما نصب عينيه .وال بد
من أن يتعلم املرء من أخطائه ،ويدرك أن
الفشل قد يشكل بداية للنجاح .ولو كان
النجاح سهال لرأيت اجلميع ناجحا؛ فال
جتعل اإلحباط واالكتئاب يسيطران عليك.
وإذا فشلت مرة ،فهذا ال يعني أنك ستفشل
دائما .وال جتعل غايتك تبرر الوسيلة؛
فتستخدم أسوأ السبل لتحقق هدفك؛
ألن أقصر الطرق قد يكون أفشلها ،فثابر
واجتهد لتحقيق حلمك.

8
بروفايالت عﻦ المعلميﻦ المﺸرفيﻦ

فرسان التعليم
بعيون ﻃاقم «بياﻻرا»

ينفذ مدربو التربية اإلعالمية واملعلوماتية يف «بياالرا» ،مع الطلبة واملعلمني يف املدارس ،برامج تدريبية تهدف إلى التوعية والتثقيف
اإلعالمي .ويف نهاية  2020يقولون شكرا على طريقتهم اخلاصة:

ماريا منﺼور
مرﺷــدة تربويــة يف مدرســة بنــات بيــﺖ دﻗــو اﻷساســية ،وﲢــﺐ عﻤﻠهــا
كثيــرا ،فهــي ﲢــاول داﺋﻤــا أن تﺨﻠــق أنشــطة جديــدة لتدمجهــا مــﻊ
اﳊﺼــﺺ لتقتــل مﻠﻠهــا .وﲢــاول أن تبــدع باســتﻤرار ،وﲢــﺐ التﻐييــر
والتجديــد ،وتعﻠــم كل ﺷــيء جديــد ،دون أن تﻔــارق اﻻبتســامة ﺷــﻔتيها.
ليﻠى حوﺷية
معﻠﻤــة اﻻجتﻤاعيــات يف مدرســة بنــات بيــﺖ دﻗــو الثانويــة ،وأكثــر مــا
ﳝيزهــا هــو اﳌبــادرة ،وحــﺐ التعﻠــم ،ونقــل اﳋبــرة لﻠطالبــات .وهــي تواكــﺐ
أســاليﺐ التدريــﺲ اﳊديثــة ،وﲢــﺐ اﻻنﻀبــاط واﻻلتــزام بالقانــون
والوﻗــﺖ.
ناﺻر جﻤهور
معﻠــم اﳉﻐرافيــا يف مدرســة ذكــور بيــﺖ عنــان
الثانويــة ،وأكثــر مــا يجﺬبــﻪ هــو القــراءة
والﻜتابــة ،ويحــﺐ تﺼويــر الطبيعــة واﻵﺛــار،
وﻗــد اســتثﻤر فتــرة اﳊجــر الﺼحــي فألــف
كتابــا عــن بﻠــدة بيــﺖ عنــان ،وأكثــر مــا عــزز حبــﻪ
لﻠﻜتــﺐ هــو كونــﻪ أمــني اﳌﻜتبــة يف اﳌدرســة.
رندة الرجبي
معﻠﻤــة العﻠــوم واﳊيــاة يف مدرســة الﻔتــاة
الﻼجئــة »أ« ،وتتﻤيــز بنشــاﻃها اﳌدرســي،
وتعاونهــا مــﻊ الطﻠبــة واﳌعﻠﻤــات اﻷخريــات،
كﻤــا أنهــا ﺷــﻐوفة بالرســم والﻔنــون.

آمال عﻤيرة
معﻠﻤــة التﻜنولوجيــا يف مدرســة بنــات نعﻠــني الثانويــة .وأكثــر مــا
ﳝيزهــا أنهــا متعاونــة ،وﲢــﺐ مســاعدة اﻵخريــن ،كﻤــا ﲢــﺐ أن تطــور
ﻗدراتهــا يف عﻠــم البرمجــة ،ونقــل معارفهــا لطالباتهــا كونهــا عﻼمــة
اﳌســتقبل.
رهام الديك
معﻠﻤــة اجتﻤاعيــات يف مدرســة بنــات كﻔــر نعﻤــة الثانويــة ،وأكثــر مــا
ﳝيزهــا هــو مبادرتهــا الداﺋﻤــة ،وحﻤاســها لﻸنشــطة اﳉديــدة ،ولديهــا
روح عاليــة لﻠﻤنافســة ،وﻻ ﲢــﺐ اﳋســارة ،كﻤــا أن عﻼﻗتهــا ﻗويــة مــﻊ
الطالبــات.
أحﻼم خالدي
معﻠﻤــة الﻠﻐــة العربيــة يف مدرســة بنــات
بيــر نبــاﻻ الثانويــة ،وأكثــر مــا ﲢبــﻪ هــو
التعــاون والتﻔانــي يف العﻤــل ،وهــي فﺨــورة
بعﻼﻗتهــا القويــة مــﻊ اﳌعﻠﻤــات واإلدارة،
فهــن كالﺼديقــات ،وهــي نشــيطة ومحبوبــة
ومثقﻔــة ،وتواكــﺐ التطــور اإللﻜترونــي داﺋﻤــا.
خالد الﻜردي
اﳌرﺷــد النﻔســي يف مدرســة اليرمــوك »أ«
لﻠبنــني يف ﻗطــاع غــزة .يتﻤتــﻊ بقدرتــﻪ عﻠــى
حﻔــز الطﻠبــة ،وﻗيــادة الﻔريــق ،واﻻلتــزام
باﳌواعيــد ،معطــاء ويتﻤتــﻊ بــروح التســامﺢ.
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باسم عبسي

باسم عطية

معﻠــم اﳉﻐرافيــا يف مدرســة ذكــور نعﻠــني
الثانويــة .يحــﺐ اﳊيــاة ،وبنــاء العﻼﻗــات
الطيبــة مــﻊ النــاس .معﻠــم منﻈــم ودﻗيــق،
يســتطيﻊ إﳒــاز أعﻤالــﻪ بﻜﻔــاءة عالية ،ويجيد
التعامــل مــﻊ النــاس مــن مﺨتﻠــف الثقافــات.

مرﺷــد تربــوي يف مدرســة ذكــور تونــﺲ
اﳋﻀــراء اﻷساســية ،وذكــور ديــر ابزيــﻊ
الثانويــة ،وخــﻼل عﻤﻠــﻪ كﻤرﺷــد تربــوي
اســتطاع أن يﻜســﺐ محبــة الطﻠبــة وﺛقتهــم،
فهــو يحﻔــﻆ اﻷســرار ،ويواجــﻪ العقبــات،
تســعده رغبــة الطﻠبــة الداﺋﻤــة يف زيــارة مﻜتبﻪ.

نﻈيرة حجازي
معﻠﻤــة الﻠﻐــة العربيــة يف مدرســة اﳌاجــدة
وســيﻠة بنــﺖ عﻤــار اﻷساســية »ب« لﻺنــاث يف
ﻗطــاع غــزة .لديهــا ﺷــﻐف باإلعــﻼم وفنونــﻪ
منــﺬ الﺼﻐــر ،كاتبــة وتتقــن فــن اﳌســرح
وتعﻠﻤــﻪ لطالباتهــا وتشــجعهم عﻠــى خــوض
اﳌســابقات.

منى حسونة
معﻠﻤــة رياﺿيــات ســابقا؛ وناﺋبــة مديــرة
مدرســة العبــاس بــن عبــد اﳌطﻠــﺐ »ب«
اﻷساســية لﻺنــاث يف ﻗطــاع غــزة .ﲤﻠــك روحــا
مرحــة ،وﺷــﺨﺼيتها ﻗريبــة مــن القﻠــﺐ ،لديهــا
ﻗــدرة عﻠــى التعﻠــم ،ومثابــرة ﲢــﺐ التحــدي
والنجــاح.
محﻤود تيسير اﳋالدي

هبة الشيﺦ
معﻠﻤــة التربيــة الﻔنيــة يف مدرســة ذكــور
بيــﺖ عنــان الثانويــة .لديهــا ﺷــﻐف يف الﻔــن
والرســم ،وعندهــا حﺼــة الﻔنــون ليســﺖ مجــرد
نشــاﻃات لﻠﻀحــك واﳌــزاح ،وإﳕــا مقــرر يتعﻠــم
فيهــا الطﻠبــة فنــون الريشــة واﻷلــوان.

معﻠــم التربيــة الرياﺿيــة يف مدرســة اليرمــوك
»أ« لﻠبنــني يف ﻗطــاع غــزة .وﺷــﺨﺼيتﻪ ﻗياديــة،
يشــارك الطﻠبــة يف ﳑارســة التﻤاريــن
الرياﺿيــة ،ولديــﻪ حــﺐ لعﻤﻠــﻪ ويﺆديــﻪ بﻜﻔــاءة،
ويعبــر عــن رأيــﻪ بــﻜل ﺛقــة.

ربيحة ﺷويﻜي
معﻠﻤــة اﻻجتﻤاعيــات يف مدرســة ذكــور
اإلســراء الثانويــة يف القــدس اﶈتﻠــة ،وتتﻤيــز
بطﻤوحهــا العالــي ،وتطﻤــﺢ لﻠحﺼــول عﻠــى
درجــة الدكتــوراه .ﲢــﺐ ﻃﻠبتهــا ،وﲡتهــد
كثيــرا لتطويــر أســﻠوبها التعﻠيﻤــي إليﺼــال
اﳌعﻠومــات بأبســﻂ الطــرق.

فاﻃﻤة منﺼور
معﻠﻤــة التربيــة اإلســﻼمية يف مدرســة بنــات
بيــﺖ إجــزا ،وﲢــﺐ أن تناديهــا الطالبــات
بـ»معﻠﻤــة التربيــة اإلســﻼمية« ،وتشــعر أن
ذلــك مــا ﳝيزهــا .لديهــا هﻤــة عاليــة ،وروح
متﻔاﺋﻠــة ،وﲢــﺐ التﻤيــز ،وأن يﻜــون لهــا بﺼﻤــة
يف اﳊيــاة.

سونيا إبداح

تسنيم عبد اﷲ

معﻠﻤــة يف مدرســة بنــات بيــر نبــاﻻ الثانويــة،
وهــي معﻠﻤــة متﻔانيــة ومعطــاء يف عﻤﻠهــا،
ﲢــﺐ البيئــة والطبيعــة والــورود كثيــرا ،حتــى
أنهــا ﻗامــﺖ بتزيــني اﳌدرســة ،وﲢــﺐ مســاعدة
اﻵخريــن ،وﺷــﺨﺼيتها إيجابيــة وﳑيــزة.

معﻠﻤــﻪ اجتﻤاعيــات يف مدرســة الﻔتــاة الﻼجئــة »أ«
يف القــدس اﶈتﻠــة ،وهدفهــا أن تﺼبــﺢ ﻃالباتهــا
واعيــات ﲟــا يتعﻠــق بالقﻀيــة الﻔﻠســطينية،
وﳝتﻠﻜــن الوعــي يف اﳌجــال اﳉﻐــرايف ،كﻤــا أنهــا
تســاهم يف غــرس حــﺐ الوﻃــن واﻻنتﻤــاء ،وتعزيــز
الهويــة الوﻃنيــة.
ساﺋد ﳕورة
مديــر مدرســة اﳉيــﺐ الثانويــة ،وأكثــر مــا ﳝيــزه رغبتــﻪ يف أن
تﻜــون مدرســتﻪ متﻔوﻗــة ﲢﺼــد نتاﺋــﺞ اجتهــاد ﻃﻠبتهــا ،كﻤــا
يهتــم بتوفيــر كل مــا يﻠــزم لدعــم اإلبــداع ،ومســيرة التعﻠيــم.
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مبادئ البحﺚ عﻦ المعلومات والتأﻛد منها

الفﻀاء مفتوح والمعلومات
متطايرة...

ﻛيﻒ
تتأﻛد مﻦ صحتها؟
جنى حسان  /رام اﷲ
لم تكن اإلشاعات واملعلومات املضللة واخلاطئة وليدة هذا العصر،
وقد مت استخدامها للترويج ولفت األنظار وكسب التضامن على مر
العصور.
واليوم ،حتت مظلة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،أصبح
بإمكان كل شخص أن يختلق أخباره اخلاصة وينشرها .وبغض النظر
عن أهداف من ينشرون األخبار الكاذبة ،فإنه من املهم أن نتعرف على
آلية التأكد من صحة املعلومات ،عبر الوسائط املرئية واملسموعة التي
يتم تداولها يف اإلعالم مبختلف وسائله القدمية واحلديثة.
قبل أن ترسل أي صورة أو فيديو ألي شخص فإنه من الضروري
التدقيق يف املؤشرات البصرية لها ،كالتوقيت ،واملكان الذي التقطت
فيه الصورة؛ فاملتاجر والالفتات اإلرشادية على الطرقات ،وتضاريس
املكان ،ميكن أن تساعد يف التحقق من الصور والفيديوهات ،إضافة
إلى التركيز على املظهر العام لألفراد ،واللغة املستخدمة يف الفيديو.
وينبغي أن تبحث عن ملكية الصورة أو الفيديو عبر تقنية البحث
العكسي؛ أي أن تقوم بسؤال محركات البحث عن الصورة ،فإذا كان
احملرك يعرفها بالفعل ،ميكنك أن تبدأ بالتحري أكثر عنها إلى أن
تصل إلى الشخص الذي قام بالتقاطها .أو أن تلجأ لكتابة الكلمات
املفتاحية املوجودة يف الوسائط.
وقبل مشاركة أي منشور أو خبر ،يتوجب عليك أن تنظر إلى اسم
الناشر إذا كان اسما معروفا أم وهميا؛ فالعالم االفتراضي فيه الكثير
من الهويات االفتراضية التي ينبغي جتنب نقل املعلومات عنها ،وقد
تساعدك التعليقات املكتوبة يف الوصول للناشر .وتأتي هذه اخلطوة
جنبا إلى جنب مع ضرورة التأكد من املوقع األصلي للمعلومات

عبر تصفح خانة «من نحن» على املوقع ،وتفحص أسلوب صياغة
األخبار ،فإذا كان يعتمد على التهويل وعدم املنطقية ،فهو موقع يفتقر
للمصداقية.
كما أن ألسماء الشخصيات املذكورة يف املنشور أهمية توازي أهمية
الناشر؛ ألن العديد من األخبار املزيفة حتمل أسماء أشخاص مضى
على وفاتهم سنوات عديدة ،وبالتالي فإن التأكد من الوجود الفعلي
لهذه الشخصيات عنصر مهم يف الكشف عن مصادر املعلومات.
وميكنك أن تكتشف املعلومات اخلاطئة واملضللة من عناوينها؛ فمعظم
األخبار الكاذبة يتم عنونتها بعناوين بعيدة عن مضمون اخلبر ،عالوة
على وجود أخطاء نحوية وإمالئية يف بعض األحيان ،وإذا كانت
تفاصيل اخلبر كتبت بأسلوب ساخر ،فإن ذلك يدعو إلى الشك يف
صحته ومصداقيته.
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بأقالمهم

جرّب  ..حاول ..
غامر ..

لتصل !

إلينا اليازجي /غزة

«بينما أنت تلهو غيرك يصنع مجده».هي العبارة ذاتها التي تشعل نيران شغفي باإلعالم
والتربية اإلعالمية واملعلوماتية.
كل ما أعرفه عن اإلعالم ووظيفة اإلعالمي من :مايك ،وكاميرا ،وصحف ،ومقابالت،
واستطالع رأي ،كان يشدني إلى كل ما يتعلق بالتربية اإلعالمية واملعلوماتية؛ فاإلنسان بطبعه
مليء بأحالمه ،ومعلوماتي آنذاك لم تكن كافية ،ولكن كنت أردد دائما يف عقلي« :إما إعالم
أو إعالم» .ومن ثم دوت يف أذني بضع كلمات« :كيف ستكونني إعالمية وأنت ال متلكني أي
مهارات إعالمية؟ من سيكون مرشدك ويساعدك على التعلم»؟
نعم ،كان مرشدي هو البريق اإلعالمي ،ومنزل كل شاب طموح؛ «بياالرا» .فمنذ عام 2017
انضممت لبرنامج التربية اإلعالمية واملعلوماتية ،وكانت «بياالرا» بالنسبة لي الطريق األول
لتعلم األخالقيات قبل الفنون .ال أخفي عليكم سرا ،ولكنني بعدما تعرفت على الفنون
اإلعالمية ،أدركت أن اخليار ليس املهم ،ولكن األهم هو قدرتك على اختيار ما ترغب يف
تعلمه لتصل إلى هدفك.

كونك شخصا من متطوعي عائلة «بياالرا» العظيمة ،هي إضافة مميزة يف حياتك!
أذكر أن أجمل صورة التقطت لي كانت يف «بياالرا» ،رأيت نفسي فيها ،وعيوني تلمع وكأني أحتدث! أثناء كتابتي لهذه الكلمات ،دار أمام عيني كل
األيام ،وكأنها حدثت باألمس ...كل ما ميكنني قوله هو أن التجارب واملغامرات صناع شخصيتك.
جرب ..حاول ..غامر ..لتصل!
وإن تعثرت يف البداية فاجعل عثرتك بداية الطريق إلى النجاح.
وكل عام وأنتم بألف خير
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التربية اإلعالمية في مواجهة ﻛوروﻧا

التربية اإلعالمية
والمعلوماتية

ﻛمنهﺞ سلوﻛي للتعاﻃي مﻊ المعلومات
حاﰎ أبوزيد /رام اﷲ
يشكل انتشار األخبار الكاذبة واملضللة عبر تطبيقات التواصل
االجتماعي خطرا بالغا.
«الدبلوماسية الرقمية» وسيلة الختراق الوعي اجلماهيري.
تقنيات الذكاء الصناعي تكشف زيف األخبار!
ميثل غياب الرقابة على احملتويات املنشورة
عبر اإلنترنت ،وفقد السيطرة على طرق إدخال
املعلومات والتحقق منها ،خطرا على وعي األفراد،
وأمنهم الرقمي؛ فحني يصبح مبقدور أي شخص
ضخ املعلومات عبر الشبكة ،ميكن أن يعرض
مستخدمي املنصات الرقمية ،خاصة شريحة
الشباب الذين يشكلون  70%من مستخدمي
هذه املنصات يف فلسطني ،حسب دراسة أعدتها

«سوشال ستوديو» ،إلى خطاب الكراهية والتنمر
واملعلومات الزائفة واملضللة .وهذا يتطلب تسليح
األفراد مبضامني التربية اإلعالمية واملعلوماتية؛
ليكونوا على قدر من املعرفة بطرق التأكد من
صدق املعلومات وأهداف ناشريها اخلفية.
وحسب تقرير املنصة العربية لفحص احلقيقة
وكشف الكذب يف الفضاء العمومي «مسبار»،
الذي يستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي كأداة

ملكافحة التضليل ،فقد بلغت نسبة التقارير الزائفة التي مت الكشف عنها حول العالم خالل شهر تشرين الثاني  2020حوالي  247تقريرا .وجاءت
فلسطني يف الترتيب العاشر من بني  29دولة شملها التقرير ،بواقع ستة محتويات صنفت على أنها مضللة ،مما يدفع إلعادة النظر يف طرق
التعامل مع هذا النوع من احملتويات ،الذي يعرض على واجهات حساباتنا ،أو يتسلل عبر نوافذ احملادثة ،سواء أكان ذلك برغبة منا أم دون رغبة،
من محتويات ممولة تعززها خوارزميات مواقع التواصل ،ومنها فيسبوك.
وتعزز املعطيات السابقة أهمية التثقيف اإلعالمي الذي يتجاوز مهارات الوصول إلى املعلومات؛ ليطال البحث ،واالطالع على مصادر إضافية
وحتليلها؛ لتمييز املضامني الصحيحة من املضللة ،واتخاذ املواقف الالزمة للتعامل معها.
ومتكن اإلشارة لنماذج غزت فضاءنا اإللكتروني يف ما بات يعرف بـ«الدبلوماسية الرقمية» ،ومن أبرزها «إسرائيل تتكلم العربية» ،وصفحة الناطق
باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي «أفيخاي أدرعي» ،وغيرها من احلسابات التي حتظى بنسب عالية من تفاعل اجلمهور الفلسطيني .وهذا يضعنا
أمام حتديات كبيرة؛ كونها متس الوعي الشعبي والوطني ،عبر ما تبثه من رسائل إلظهار إسرائيل كدولة دميقراطية!
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التدريﺐ عﻦ بعد

 ١٧آذار ...بداية العهد

تﺠربة «بياﻻرا»

في التدريﺐ عﻦ بعد
هديل ﻃاهر /رام اﷲ
فرضت علينا سنة  2020التحول
يف تنفيذ التدريبات ،والدروس،
واحلصص ،من قاعة بني أربعة
جدران ،إلى قاعات إلكترونية
على اإلنترنت؛ بفعل فايروس
كورونا ،الذي غير الكثير من
عادات الدول ،وأمناط حياة
األفراد.
وهنا بدأت احلكاية؛ لم ﳒلس
مكتويف األيدي ننتظر مصيرنا!
ولم ننتظر أن يأتي أحد من
سلطة عليا يف العالم ليملي
علينا ما نفعل ،ولم ننتظر إلى
أن تنتهي فترة وباء الكورونا لنرى
ماذا سيحصل لنا؛ فمنذ بداية
الوباء ،اتخذت الهيئة الفلسطينية
لإلعالم وتفعيل دور الشباب
«بياالرا» كافة اخلطوات الالزمة
للتدريب عن بعد ،واعتمدته
كأسلوب للمرحلة ،وحولته إلى

تكتيك لتحقيق األهداف وإﳒاز
املهام .وحتديدا يوم الثالثاء 17
آذار املاضي ،بدأت االجتماعات،
وأخذ العمل حيزه على تطبيق
«زووم» ،وارتفعت وتيرة التواصل
مع الفئات املستهدفة يوما بعد
يوم.
ومع مرور الوقت ،وتعزيز فكرة
التدريب اإللكتروني ،وتطور
األدوات؛ كالزوم ،ومايكروسوفت
تيمز ،أصبح طاقم العمل يبحث
عن أدوات جديدة وتفاعلية
حتاكي الواقع ،ومت اختبار العديد
منها وتقييمها ،ومتكنت الهيئة من
تطوير منهجية متكاملة للتدريب
عن بعد ،وإنتاج فيديوهات توعوية
حول األدوات واألساليب التي
يستخدمها طاقم العمل ،ووجه
معظمها لألسرة التعليمية ،خاصة
طلبة املدارس.

وقد بدأت «بياالرا» خالل هذا
العام انتاج دليل مساعد يف
التدريب اإللكتروني ،تناول
مفهومه وأهدافه ،وأركان العملية
التدريبية ،كما ناقش معايير
التدريب اإللكتروني ،ووضح
أنواعه وأساليبه ،ومنصات
التدريب عن بعد وتطبيقاته .حيث
يقول ينال النبالي؛ املدرب ومنسق
املشاريع يف «بياالرا»« :يف البداية
واجهنا العديد من التحديات،
منها عدم ثقة الطلبة بفاعلية
التدريب عن بعد ،كونهم تعودوا
على منط التدريب الوجاهي،
مبا فيه من تفاعل ،ويف بداية
التجربة ،كان من الصعب إحداث
التفاعل واملشاركة عن بعد ،إال
أننا قمنا بالبحث والتجربة،
وطورنا أساليب جديدة متكننا من
توظيف هذه املهارات عبر شاشة

الكمبيوتر أو الهاتف الذكي».
ويضيف« :مت تدريب طاقم
املؤسسة على استخدام التقنيات،
وإيجاد خطط بديلة لكل مواضيع
التدريب الوجاهي ،واملرونة يف
أنشطة التدريب ،مما ساعدهم
على حل املشاكل التي كانت
تواجهنا جميعا».
ومع ﳒاح جتربة  2020بناء على
تقييم الفئات املستفيدة ،قررت
«بياالرا» اعتماد هذا األسلوب
للتواصل ،مع احلفاظ على
اللقاءات الوجاهية ،التي تعد
مهمة حسب توصيات املجالس
التعليمية والباحثني حول العالم.
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ﻛيﻒ واجﻪ الطلبة تحديات 2020

أبرز

حكمت املصري/غزة

التحديات التي واجهت ﻃالبنا عام 2020
حﻜﻤﺖ اﳌﺼري ،غزة :
حﻤل  2020يف ﻃياتﻪ العديد من الﻜوارث والﻔيﻀانات والبراكني والزﻻزل.

وفيه تفشى فايروس كورونا «كوفيد »19-يف كافة بقاع األرض ،مما دفع العديد من الناس إلى ضرورة إعادة
ترتيب أولوياتهم مبا يوائم الظروف القهرية اجلديدة ،على أمل أن ينتهي هذا العام ،وينتهي معه الفيروس ،ويعود
الناس إلى حياتهم الطبيعية.
كيف واجه الطلبة  2020هذه التحديات؟
مجلة فصول تفرد مساحة لإلجابة:

ﺷهد النابﻠسي 14 ،عاما:

واجهت صعوبات يف التعليم اإللكتروني ،من حيث
فهم شرح الدروس ،وآلية تقدمي االمتحانات،
ولم أعد أرى صديقاتي .وكنت أشعر بالعزلة
أحيانا ،لكنني وعائلتي كنا حريصني على االلتزام
باإلجراءات االحترازية حفاظا على سالمة اجلميع.

مهدي نعيم 24 ،عاما:

نادية عبد العال 14 ،عاما:

شكل التباعد االجتماعي والتعليم عن بعد حتديا
بالنسبة لي ،لكنني متكنت من التغلب على ذلك
عبر التواصل املستمر مع األقارب ،واألصدقاء،
عبر تطبيقات التواصل االجتماعي ،وأصبحت
خالل هذا العام أكثر تقديرا لنعمة احلياة والصحة
والعائلة.

نور التري 22 ،عاما:

شعرت بخيبة أمل حني مت إلغاء حفل التخرج هذا
العام بسبب قرار منع التجمعات يف األماكن العامة
خوفا من انتشار كورونا .وما فاقم شعوري باحلزن
عدم متكن إخوتي من زيارة غزة؛ حملدودية رحالت
السفر ،وإغالق املطارات .لكن تطبيقات التواصل
االجتماعي قربت بيننا.

عانيت خالل العام احلالي من اكتئاب حاد،
وانقطاع عن العالم اخلارجي ،لكنني تضرعت
إلى اهلل ليطمئن قلبي ،وتعلمت خالله التطريز
اليدوي .وعندما حصلت على وظيفة تفاءلت،
وأصبحت أكثر إيجابية.

دﳝة ياغي 22 ،عاما:

أميرة سعيد العزايزة 22 ،عاما ،ﻃالبة جامعية:

إنها سنة التأخر وضياع الفرص ،كان من املفترض
أن أتقدم لالمتحان الدولي يف اللغة الفرنسية
«الديلف» ،ولكنه تأجل أكثر من مرة ،مما أثر
على فرصتي يف احلصول على منحة دراسية يف
اخلارج .كما أن إصابة شخص مقرب بالفيروس،
ولد لدي شعورا باخلوف .ولكن  2020أكسبتني
مهارة الصبر وإيجاد احللول والبدائل.

خلق حتول دراستي اجلامعية من الوجاهي إلى
التعليم اإللكتروني العديد من التحديات ،ولم يكن
األمر سهال ،خاصة أنني كنت أعمل على إنهاء
بحث التخرج ،وهذا يتطلب عمل زيارات ميدانية
ومقابالت ،لكنني تغلبت على هذه التحديات بفضل
دعم عائلتي التي ساعدتني على تخطي هذا األمر.
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تيك توك

«تيك توك»

هل هوصديق
خطير؟!
عرين سنقرط  /جنى حسان
بأكثر من  100مليون مستخدم
حول العالم ،استطاع تطبيق
«تيك توك» اململوك لشركة
«بايت دانس» الصينية أن يصبح
من أشهر تطبيقات التواصل
االجتماعي يف زمن قياسي .وقد
جتاوز عدد مرات حتميل التطبيق
 12مليار مرة.
ويف هذا السياق ،يقول املختص
النفسي إيهاب العجرمي إن «تيك
توك» سالح ذو حدين ،فهو وسيلة
مفيدة إذا مت استغاللها بطريقة
إيجابية ،حيث يستخدمه العديد
من األشخاص يف إظهار مواهبهم،
ولفت األنظار لها.
وينظر العجرمي إلى التيك توك
على أنه كغيره من التطبيقات،
إال أن االستغالل السيئ له من

بعض املستخدمني ،كان السبب يف
حتوله إلى تطبيق ضار ،ويقول:
«بعض املراهقني واألطفال
على استعداد للقيام بتصرفات
متهورة يف سبيل تصوير فيديو،
واحلصول على نسب عالية من
املشاهدات وعالمات اإلعجاب».
ويشير إلى أن مثل هذه
التصرفات يعطي مؤشرا على
غياب الدور اإليجابي لألسرة،
ومسؤولية املجتمع جتاههم ،مما
يزيد رغبتهم يف القيام بأي فعل
للفت االنتباه لهم عبر العالم
االفتراضي .وحسب العجرمي
فإن هذا التطبيق «أصبح وسيلة
لهدر املال والطاقات التي تبذل يف
محاوالت التقليد».
ويرى أن العديد من متابعي
التطبيق يقضون ساعات طواال

يف تصفحه ،أو تقليد ما يرد من
فيديوهات عليه ،دون التفكير
يف احلياة الواقعية ،والتخطيط
للمستقبل.
أما على الصعيد االجتماعي،
فيشير إلى ازدياد حاالت العزلة
االجتماعية ،إما بسبب ما يقوم
به املستخدم من تصرفات دخيلة
على املجتمع؛ كالتعري واستخدام
األلفاظ النابية ،أو بسبب انعزاله
عن العالم اخلارجي باحثا عن
ذاته يف العالم االفتراضي.
كما أن التيك توك يعد منصة
مثالية للمتنمرين ،الذين ميكنهم
التطبيق من انتحال شخصيات
وهمية يف العالم االفتراضي،
تاركا آثارا نفسية جسيمة على
الضحية ،قد تدفع بعضهم
لالكتئاب أو االنتحار.

ويواصل العجرمي« :وللتيك توك
آثار إيجابية وسلبية على القضية
الفلسطينية» .حيث يوضح أن
بعض املستخدمني يدركون األهمية
العاملية للتطبيق ،ويستثمرونه
إليصال معاناة الشعب الفلسطيني
إلى العالم بإنتاج فيديوهات تصور
التاريخ والتراث الفلسطيني .ويف
املقابل ،فإن بعض املستخدمني
ينشغلون «بالترهات» والفيديوهات
«املستهترة» على حساب القضية
الفلسطينية ،مما قد يترك أثرا
سلبيا على الرسالة الوطنية.
ويوصي العجرمي بضرورة متابعة
األهل واملدارس لألبناء ،والتعاون
مع كافة املؤسسات للتوعية بأهمية
املمارسة السليمة للتطبيق ،مبا
يخدم األفراد واملجتمع.
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الفرق بيﻦ الصور

ﻛيﻒ ﻧفرق

بيﻦ الصورة الحقيقية والمدبلﺠة
هديل ﻃاهر /رام اﷲ
ينتشر فيض من الصور على وسائل
التواصل االجتماعي ،منها املضحك،
وأخرى حتمل معلومات أو نصائح ،وغيرها
قد يكون لألصدقاء والعائلة وهم يحتلفلون
يف مناسباتهم .ولكن معظم الصور التي
نراها مدبلجة ،وهذا يعني أنه مت التالعب
بها؛ فقد يتم تغيير شكل األنف أو الفم أو
املالبس أو اخللفية.
وكل شيء ممكن بسبب انتشار أدوات تعديل
الصور التي سهلت التالعب بها وتغيير
معاملها.
فكيف إذن ميكن أن نفرق بني الصورة
احلقيقية واملدبلجة؟
التشكيك :يف البداية يجب أن تشكك يف
كل صورة تراها أمامك ،خاصة تلك التي
حتتوي على معلومات أو حقائق علمية ،أو
تنمر على شخص ما.

إمعان النظر :انظر للصورة من كافة
جوانبها وزواياها ،فيمكن أن تكتشف أمرا
مريبا ،إذ ميكن أن تالحظ خطوطا يف غير
مكانها على األطراف ،أو صورة مقصوصة،
أو غبشا واضحا على شيء مهم ،أو تالعبا
يف ألوان الصورة ،أو عدم تناسق اجلسم يف
انتبه جيدا؛ فمحترفو برامج التعديل
الصورة مع اخللفية.
موجودون يف كل مكان ،ولن يكون سهال
ابحث عن مصدر الصورة :الحظ من قام عليك أن تكشف عن صورة ما ،ولكن ذلك
بنشر الصورة ،سواء أكان صفحة رسمية ،أم ليس مستحيال .ومن األمثلة على الصور
صفحة أخبار ،أم صفحة نكت وإضحاك  ..املدبلجة التي انتشرت يف اﻵونة األخيرة،
إلخ .إذ ميكن من شكل الصفحة ومحتواها صورة الطفل الذي يضحك بابتسامة غريبة،
الوصول ملعلومات حول الصورة.
حيث مت دبلجتها أكثر من مرة ،إحداها مت
حتقق عبر جوجل :اذهب إلى متصفح فيها وضع مستحضرات التجميل على
جوجل ،وارفع الصورة على  googleوجهه ،ويف أخرى مت تغيير نظرة عينيه،
 ،imageوستظهر لك جميع الصور التي وأصبح ) (Memeمشهورة يتناقلها رواد
تشبه الصورة التي بحوزتك ،وهنا ميكنك مواقع التواصل االجتماعي.
البحث حتى جتد الصورة األصلية.
ميكنك أيضا أن تتحقق من خالل موقع
 ،Tineyeبحيث سيظهر لك تاريخ الصورة،
ومن أول من نشرها ،وجميع نتائج البحث
حولها ،وبالتالي ستعرف إن كانت حقيقية
أم ال.
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مناهﻀة العنﻒ ﺿد المرأة

ﻛوروﻧا ترفﻊ ﻧسبتﻪ
16يوما لمناهﻀة العنﻒ ﺿد المرأة

حاﰎ أبوزيد

يشير تقرير «العنف القائم على
النوع االجتماعي يف ظل جائحة
كوفيد  »19الصادر عن مؤسسة
جذور مطلع حزيران املاضي إلى
أن  120,000أسرة فلسطينية
حتتاج للمساعدة بسبب التوتر
الناجم عن إجراءات اإلغالق
بفعل انتشار جائحة كورونا،
وفقد مصادر الدخل ،التي أفرزت
ممارسات عنيفة ألقت بظاللها
على املرأة الفلسطينية.
ويشير مسح العنف لعام 2019
الذي أجراه اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني إلى أن
 29 %من النساء املتزوجات ،أو
الالتي تزوجن يف إحدى مراحل
عمرهن ،قد عايشن أحد أشكال
العنف مع أزواجهن ،ووجدت
جذور أن  19.5 %من النساء
املبحوثات قد أشرن إلى ارتفاع
معدالت العنف املنزلي خالل فترة

اإلغالق والتباعد االجتماعي،
وتوقع  70.8 %منهن ازديادا يف
نسب العنف مع استمرار متديد
فترة اإلغالق.
معيقات وﲢديات
وتؤكد أمل أبو سرور؛ مديرة
البرامج يف مركز املرأة لإلرشاد
القانوني واالجتماعي على
مساهمة جائحة كورونا يف رفع
نسبة العنف ضد النساء ،وتأثير
اإلجراءات احلكومية ،ومنها
إقامة احلواجز ،على وصول
النساء للخدمات ،وانعدام األمن
والسالم ،إضافة إلى استثناء
النساء من املشاركة يف جلان
الطوارئ ،واتخاذ القرارات.
وتشير إلى أن املركز يشارك
سنويا يف احلملة الوطنية اخلاصة
بحملة  16يوما ملناهضة العنف
ضد النساء ،إلى جانب املؤسسات
احمللية والدولية ،وركزت احلملة

هذا العام على ضرورة إقرار
قانون حماية األسرة من العنف،
حتت شعار «نعم لبيوت خالية من
العنف» و«احلماية حق واملساءلة
واجب».
وعمل املركز هذا العام على تنفيذ
أنشطة على املستوى الوطني ،ومت
التركيز على إطالق احلمالت
اإللكترونية للوصول إلى أكبر
عدد من شرائح املجتمع يف ظل
التزام املركز بإجراءات السالمة
وبروتوكوالت وزارة الصحة
املتعلقة بالتباعد االجتماعي؛
نظرا النتشار جائحة كورونا .كما
مت التنسيق مع عدد من املؤسسات
إلطالق حمالت توعية ،وتقوم
مجموعات املتطوعني بإطالق
مبادرات مجتمعية؛ لنشر الوعي،
وتعزيز مفاهيم حقوق املرأة.
ﻗانون حﻤاية اﻷسرة
وتضيف سرور« :منذ عام 2004

طالب مركز املرأة بإقرار قانون
حماية األسرة من العنف ،لكنه
ال يزال يراوح مكانه؛ لعدم وجود
إرادة سياسية بهذا اخلصوص،
رغم انضمام فلسطني للمعاهدات
واملواثيق الدولية ،ومنها اتفاقية
إلغاء كافة أشكال التمييز ضد
املرأة «سيداو» ،وخضوع القانون
ملراجعة مؤسسات املجتمع املدني
عدة مرات».
وتشير إلى أن املؤسسات النسوية
واحلقوقية تعمل ضمن ائتالفات
للتأثير على أصحاب القرار،
لسن التشريعات التي تضمن
إلغاء أشكال التمييز كافة،
والقضاء على العنف ضد املرأة،
وطالبت بضرورة االلتزام باملواثيق
واملعاهدات الدولية التي انضمت
لها فلسطني عام .2014
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اليوم العالمي لﻸﺷﺨاص ذوي اإلعاقة

في اليوم العالمي
لﺬوي اإلعاقة

ﻧاصر :ﻧطالﺐ بﺈقرار القاﻧون الﺨاص ودمﺞ األﺷﺨاص
ذوي اإلعاقة في لﺠان الطوارئ

حاﰎ أبو زيد /رام اﷲ

يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة،
والبالغ عددهم حوالي مليار شخص
حول العالم؛ وفق تقرير األﱈ
املتحدة  ،2020من ضعف منظومة
اخلدمات املقدمة لهم ،مبا يف ذلك
خدمات الرعاية الصحية ،والتعليم،
والعمل ،واملشاركة املجتمعية.
ويف ظل األزمة الصحية العاملية،
وتفشي فايروس كورونا «كوفيد
 ،»19برزت احلاجة لزيادة الوعي
بقضاياهم ،والعمل على دمجهم
مبجتمعاتهم يف مناحي احلياة كافة:
املهنية ،والسياسية ،والثقافية،
واالقتصادية ،الخ .وقد اعتمدت
األﱈ املتحدة عام  1992الثالث من
كانون األول يوما عامليا لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
وحسب تقرير اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني لعام ،2019
فقد بلغ عددهم يف فلسطني حوالي
 93ألف شخص 20 % ،منهم
أطفال دون سن الثامنة عشرة،
ونصفهم تقريبا لم يلتحقوا بركب
التعليم.
ويشير التقرير إلى أن ثلث النساء

ذوات اإلعاقة املتزوجات أو اللواتي
سبق لهن الزواج ،قد تعرضن للعنف
اجلسدي من الزوج ملرة واحدة على
األقل ،وتعرض  50 %منهن للعنف
النفسي.
وفيما يتعلق بأوضاعهم االجتماعية
والصحية ،فإن أكثر من ربع األفراد
يف الفئة العمرية  64-18عاما
منهم ،ولم يسبق لهم الزواج ،قد
تعرضوا للعنف كذلك ،فيما بلغ
معدل البطالة يف صفوفهم حوالي
.37 %
وتدفع هذه األرقام إلى طرح
تساؤالت هامة حول املتطلبات
والظروف التي يجب توفيرها
للحد من معاناتهم ،وتوفير احلياة
الكرمية لهم .وللوقوف على هذه
القضية ،أجرت مجلة فصول مقابلة
مع حمزة ناصر؛ رئيس فرع رام
اهلل يف االحتاد الفلسطيني العام
لألشخاص ذوي االعاقة ،فيما يلي
نصه:
ما هي املعيقات التي حتول دون
وصولكم للمعلومات؟
ال ميكن أن نقول إنه شح اخلدمات

الرقمية واإللكترونية املوصولة
باإلنترنت اخلاصة بذوي اإلعاقة،
بل يف انعدامها متاما ،وعدم مواءمة
هذه البرامج الحتياجاتهم؛ من حيث
قراءة الصور لألشخاص الذين
يعانون من اإلعاقات البصرية،
واعتماد كثير من املواقع على أنظمة
الصوت التي حترم الذين يعانون
من اإلعاقة السمعية من االستفادة
منها .وعلى اجلهات املختصة إيجاد
حلول للحد من هذه املعيقات.
إلى أين وصل العمل مبسودة قانون
األشخاص ذوي االعاقة؟
فيما يتعلق مبسودة القانون فإن
النسخة الرابعة موجودة لدى
مجلس الوزراء بانتظار املصادقة
عليها ،مع العلم أننا نضغط لتشكيل
مجلس أعلى لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،ميتلك الصالحيات ،بعيدا
عن مجلس الوزراء ،والتبعية لوزارة
التنمية االجتماعية.
ما حكاية اخلالف مع احلكومة
حول النظام الصحي احلالي؟
إن عدم وجود نظام تأمني صحي
حكومي شامل وعادل لألشخاص

ذوي اإلعاقة هي نقطة اخلالف
األبرز مع احلكومة ،حيث يحرمهم
النظام احلالي من خدمات التأمني؛
كونه يتطلب أن تكون نسبة اإلعاقة
 60 %فأكثر حتى يحصل الشخص
على اخلدمات .وهذا مخالف
للقانون الذي لم يحدد نوع اإلعاقة
ونسبتها ،إضافة إلى افتقار سلة
اخلدمات احلالية للكثير من
االحتياجات الطبية والتأهيلية
والتشخيصية ،واألدوات املساعدة،
واألطراف الصناعية ،وبعض
األدوية .كما متثل نسبة املساهمة
يف التأمني والبالغة  ، 5 %حتديا
اقتصاديا ،نظرا حلجم البطالة
املرتفع يف صفوف هذه الفئة.
ما هي مطالبكم؟
تتمثل مطالبنا يف توفير بيئة
مناسبة للمعاقني يف كافة أماكن
تواجدهم ،سواء يف منازلهم أم يف
أماكن عملهم .إضافة إلى توفير
احتياجاتهم الصحية يف الظروف
االستثنائية كاإلغالق ،ودمجهم يف
جلان الطوارئ؛ كونهم األكثر دراية
باحتياجاتهم.
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أبرز
أحداث
العالم خالل 2020

إعداد هيئة التحرير

كورونا
جائحة
انتشار
«كوفيد :»19-بدأت التطورات
التي ترتبط بالفيروس تتسارع
بعد  ،15/2/2020حيث ظهرت
أولى احلاالت يف نهايات العام
املاضي مبدينة ووهان الصينية،
وأعلن الرئيس الصيني «شي
جني بينغ» أن فيروس كوفيد19-
معد وقابل لالنتقال بني البشر.
وقد بلغ عدد الوفيات حول العالم
حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
أكثر من مليون ونصف املليون
وفاة ،وتخطت أعداد اإلصابات
به حاجز الـ 50,000,000وفق
أرقام منظمة الصحة العاملية.
وفاة صائب عريقات :يف
 :3/11/2020نعت الرئاسة
الفلسطينية للشعب الفلسطيني
الدكتور صائب عريقات عن عمر
ناهز  65عاما .ولقب عريقات
بكبير املفاوضني الفلسطينيني،
حيث فاوض االحتالل منذ مطلع
تسعينيات القرن املاضي .وهو
أكادميي ،شغل منصب أمني
سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،وأحد
قيادات حركة فتح.
احتراق غابات أستراليا :تعد
احلرائق التي نشبت يف غابات
أستراليا بداية شهر كانون الثاني

من األحداث التي حظيت باهتمام
دولي؛ إذ أزهقت هذه احلرائق
أرواح ثمانية أشخاص ،وأحرقت
ما يزيد عن عشرة ماليني هكتار
من املساحات اخلضراء ،ودمرت
أكثر من  5900مبنى.
مقتل قاسم سليماني :وهو
القائد العسكري لفيلق القدس
اإليراني ،الذي مت اغتياله
يوم  ،3/2/2020يف قصف
صاروخي أمريكي ،استهدف
موكبه قرب مطار بغداد.
مقتل األميركي جورج فلويد:
تسبب مقتل املواطن األمريكي
من أصول إفريقية جورج
فلويد يف  25/5/2020على
يد الشرطي األمريكي «ديريك
شوفني»؛ الذي قام بالضغط
على رقبة فلويد ملدة طويلة فارق
على إثرها احلياة ،أثناء محاولة
اعتقاله التهامه بصرف ورقة
نقدية مزورة بقيمة  20دوالرا يف
مينيابوليس.
حريق مرفأ بيروت :تسبب
لأللعاب
مخزن
انفجار
النارية ونترات األمونيوم يوم
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لبنانيا ،وجرح أكثر من ستة آالف
آخرين ،وبدمار واسع على بعد
عشرات الكيلومترات من مركز
االنفجار ،ما تسبب بخسائر

مالية باملليارات ،وأدى إلى
تعطيل عجلة االقتصاد اللبناني
املنهك أصال.
زلزال أزمير :أسفرت الهزة
األرضية التي ضربت سواحل
تركيا واليونان بقوة سبعة على
مقياس ريختر يف منتصف شهر
تشرين أول املاضي عن مقتل ما
ال يقل عن  25شخصا ،وإصابة
أكثر من  804آخرين.
انتهاء والية دونالد ترامب:
يعد ترامب من أكثر الرؤساء
األمريكيني إثارة للجدل؛
بسبب سياساته املتناقضة
واالستفزازية ،حيث مت يف عهده
االعتراف بالقدس كعاصمة
إلسرائيل ،ونقل سفارة بالده
إليها .كما أسهمت سياساته
يف زيادة بقعة الضم والتوسع
االستيطاني .وأحدثت تغييرات
جذرية على الصعيدين الدولي
والعربي .لكن غالبية قادة العالم
يأملون بفتح صفحة جديدة مع
واشنطن بخسارته لالنتخابات
الرئاسية التي جرت يوم
.3/11/2020
وفاة أسطورة كرة القدم
األرجنتيني دييغو مارادونا:
ودعت األرجنتني والعالم أحد
أشهر أساطير كرة القدم على
مر التاريخ ،إثر نوبة قلبية حادة،

بتاريخ  ،25/11/2020عن عمر
ناهز  60عاما .وقد قاد مارادونا
منتخب بالده للحصول على
كأس العالم لكرة القدم يف بطولة
 ،1986ولعب لفرق متعددة منها:
جونيورز ،وبرشلونة .وأشرف
على تدريب املنتخب األرجنتيني
يف مونديال .2010
إبرام اتفاقيات تطبيع العالقات
بني دول عربية وإسرائيل :تخلل
عام  2020انضمام بعض الدول
العربية إلى قائمة التطبيع مع
االحتالل اإلسرائيلي .كما أثار
املمثل املصري محمد رمضان
انتقادات واسعة يف بالده ،ويف
العالم العربي ،بعد انتشار صور
جتمعه بشخصيات إسرائيلية
فنية ورياضية ،أثناء حضوره
حفال فنيا يف دبي.
ظهور ساللة متطورة من
فايروس كورونا :كما بدأنا العام
بأخبار «كوفيد  ،»19نختم بها؛
حيث أعلنت بريطانيا ظهور
ساللة جديدة أكثر تطورا من
الفايروس ،واكتشف العلماء
أنها أكثر قدرة على إصابة
األطفال ،مما استدعى إغالق
أجواء بريطانيا وكثير من الدول،
والتشديد من إجراءات السفر
واحلجر الصحي.

