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دخل اإلنترنت كّل البيوت بال إذٍن وال استئذاٍن.. حاول أن ُيضفي جمالًا على حياة الناس، وأن يثبت 
للجميع أّن الكون ما هو اال قريٌة صغيرٌة؛ بل وصغيرٌة جدًا؛ بإمكانك أن تتجّول فيها بكّل سهولٍة وفي أّي 
وقٍت ودون أن تتحّمل عناء السفر والتنّقل؛ فتتعّرف على كّل ما هو جديٌد، وتتواصل مع كّل من هو بعيد. 
وأن  وأعزاءهم،  أبناءهم  يروا  أن  نفوسهم؛ فقد استطاعوا  إلى  السعادة  وُأدخلت  واآلباُء  األمهاُت  فرحت 
يتحدثوا إليهم، وبرؤيتهم عبر وسائل اإلعالم االجتماعي استطاعوا أن ُيطفئوا نار الشوق الذي طاملا كان 

يزداد يومًا بعد يوم.

قّربت البعيد، اختصرت املسافات، أثرْت العقول باملعلومات، سّهلت الصعب؛ وأجابت عن أسئلة السائلني؛ 
الزمان  عند حدود  تقف  ولم  منافُعك؛  وعُظمت  وفوائدك،  أدواتك  تنّوعت  وحّساسًة.  كانت صعبًة  مهما 

واملكان. 
جاءت تلك الوسائل ملنفعة البشر؛ ولم تكن تعرف أّن البشر سيسيئون استخدامها. لم تكن تعرف بأنها 
ستكون سببًا لدمار النفوس والبيوت؛ كما كانت أحد أسباب سعادتها. لم تكن تعرف تلك الوسائل بأنها 
ستقف حائلًا دون سعادة الكثيرين؛ وهدوء بالهم. ولم يكن يخطر ببال مخترعي ومصّممي أدواته بأن ما 

يسعون إليه من “تواصٍل” اجتماعٍي حتّول إلى “ال تواصل” بل تعّداه ليكون تفّككًا اجتماعيًا.

هذا العدد من “الغيداء” ُيسّلط الضوء على موضوع “مواقع التواصل االجتماعي” بإيجابياتها وسلبياتها، 
ونقف من خالله على االستخدامات املبدعة لها؛ والتي أخذت أصحابها إلى مواقع مميزٍة، وجعلت منهم 
مناذج ناجحًة. كما ونستعرض جملًة من اآلالم واملصائب التي كانت مواقع التواصل االجتماعي سببًا فيها؛ 
بسبب سوء نوايا مستخدميها، وعدم نزاهة األهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها من وراء استخدامهم 
لها؛ فأساءت لهم ولآلخرين، أيضا؛ أساءت ملواقع التواصل االجتماعي نفسها، وأصبح اجلميع يحذرها، 
ويخشى منها؛ بل ويحرص على عدم دخولها بيته؛ رغم أنه ال ذنب لها، وأننا حنن البشر من أسأنا لها؛ 

بسوء استخداماتنا. 

لذا؛ حنن البشر من يجب أن نعيد النظر في استخدامنا لهذه األدوات، وأن جنعل منها وسائل لسعادتنا 
وتطّورنا وُرقّينا؛ ال سببًا في شقائنا وتعاستنا.

آمال صيام 

4/18/15 6:30 AMPen
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وسائل التواصل االجتماعي.. سعادة أم شقاء..؟!
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�آ�شال �أب� طاقية

النساء ومواقع التواصل 
االجتماعي

 رفيقة ال�سّياح الإلكرتونيني اإىل الآثار 

التاريخية  يف ال�سفة وغزة

بح�سوله على املركز  “كنعان”  اأروع حلظات حياتي؛ عندما متّ تتويج تطبيق  “كانت 
العربية  “املنظمة  متنحها  التي  “الألي�سكو”  جلائزة  فل�سطني  م�ستوى  على  الأول 

للرتبية والثقافة والعلوم” اإل اأّن احل�سار الإ�رسائيلي اخلانق على قطاع غزة؛ واإغالقه 

امل�ستمرّ للمعابر احلدودية؛ حال دون خروجي للم�ساركة يف مهرجان التكرمي..”..

للمرة األولى فلسطينيًا..
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عاماً(   23( ال�ضالّق”  “ن�ضمة  تتوقف   

“مل  لـ”الغيداء”:  القول  بعدها  لتتابع 

تكن اجلائزة جمرد تكرميٍ يل ولفريقي الذي 

والبالغ  التطبيق؛  العمل على  �ضاهم يف 

بني  ما  اأ�ضخا�ص،  ثمانية  ــراده  اأف عدد 

وم�ضورين؛  جرافيك  وم�ضّممي  مربجمني 

بل هو انت�ضارٌ مل�رشوع احلفاظ على تراثنا 

الثقايّف واحل�ضاري يف العديد من املواقع 

الأثرية التي يحول الحتالل -يف كثريٍ من 

املرة  واإنها  اإليها،  الو�ضول  دون  الأحيان- 

فيها  �ضيتمكن  التي  فل�ضطينياً  الأوىل 

ال�ضياح من زيارة خمتلف املواقع عرب هذا 

التطبيق”. 

جمّمع رقمي.. 

باأنه  التطبيق  على  القائمون  ويعّرف 

على  يعمل   ،
ٌ
فل�ضطينيي ثقايٌف  م�رشوٌع 

الفل�ضطينية  لالآثار  رقمٍي  جممٍع  اإيجاد 

وتوثيقها؛ بهدف التعريف بها وبتاريخها، 

من  الــعــامل  يف  �ضخ�ص  اأّي  ومتكني 

فيها،  الفرتا�ضي  والتجّول  م�ضاهدتها 

وقد مّثلت املرحلة التجريبية لـ “كنعان” 

هيالريون  القّدي�ص  دير  مبوقع  التعريف 

الآثار  اأقدم  من  يُعترب  والذي  البيزنطي، 

بعزة، واأكرب “قبو” بال�رشق الأو�ضط، وكانت 

بتمويٍل ب�ضيٍط من برنامج IAM الأوروبي، 

للمعمار. وعرب موؤ�ض�ضة “رواق” 

اإطالق مرحلتها الفعلية  وتنوي “ال�ضالق” 

 15 تت�ضمن  والتي  املقبل؛  ال�ضيف  يف 

ما  متنوعًة  غزة،  قطاع  من  اأثرياً  موقعاً 

و�ضبيل،  وبيٍت  وكني�ضٍة  م�ضجٍد  بني 

بريفرييو�ص،  وكني�ضة  العمرّي،  كامل�ضجد 

ال�ضفة  من  و15  وال�ضقا،  العلمي  وبيت 

الغربية كقّبة ال�ضخرة وكني�ضة القلعة 

وذلك  بنابل�ص،  الروماين  وحّمام  والقيامة، 

يف  املتطّوعني  من  جمموعٍة  مب�ضاعدة 

.
ّ
ال�ضفة وبتمويٍل ذاتي

“ال�ضالق”-  ترى  -كما  التطبيق  اأهمية 

اإىل  احلقيقية  ال�ضورة  نقل  يف  تكمن 

ومتكني  موثّق،  ب�ضكٍل   
ّ
اخلارجي العامل 

التجّول  العامل من  الأ�ضخا�ص يف  جميع 

يف  الفل�ضطينية  الآثار  داخل  افرتا�ضياً 

قطاع غزة من غري اإذٍن ول ت�ضاريح؛ وهذا 

احلمالت  �ضد  الوقوف  يف  ي�ضاهم  بدوره 

ــار  الآث ل�رشقة  املمنهجة  الإ�رشائيلية 

ب�ضكٍل  تهويدها  اأو  انتهاكها  وحماولة 

يف  الآثار  عدد  اأّن  علماً  وم�ضتمر؛  يومٍي 

القطاع يزيد على املائة.

تفاعليًة  خريطًة  التطبيق  ويت�ضمن 

الأثــرّي  للمعلم  ــزاء  الأج جميع  تو�ضح 

الواحد، ومكتبة الفيديو؛ التي حتتوي على 

املكان  تاريخ  فيه  ي�رشح   
ّ
تو�ضيحي فيديو 

والتاريخ املعمارّي له، بالإ�ضافة ملجموعٍة 

حماكاةٍ  ق�ضم  جانب  اإىل  ال�ضور،   من 

املكان  معامل  خالله  من  يُبني  للواقع، 

جانب  اإىل  الداخلية،  وتفا�ضيله  القدمي 

م�ضاهدة  لك  تتيح  التي  املوقع؛  بانوراما 

وبا�ضتخدام  360درجة،  روؤية  بزاوية  املكان 

تقنيٍة ثالثية الأبعاد، وكاأنك متواجٌد فيه. 

تر�سيٌخ للتاريخ

اإنتاج  خلف  تقف  التي  التفا�ضيل  وحول 

عن  “ال�ضالق”  تتحدث  التطبيق؛  هذا 

تلَك  ــاأِت  ت “مل  كنعان”:   “ يف  جتربتها 

اإمنا هي تراكماٌت مل�ضاعري  الفكرة ُجزافاً، 

العمل  بداأت  فحينما  غزة،  مدينتي  نحو 

كمتطوعٍة يف “مركز اإيوان لعمارة الرتاث” 

�ضعرُت بجهل  الإ�ضالمية”   “اجلامعة  يف 

الأجانب  وكذلك  املغرتبني  الفل�ضطينيني 

فل�ضطني  اأهمية  حول  العامل  كل  من 

ح�ضيلة  ل�ضعف  بالإ�ضافة  التاريخية، 

احل�ضارات  بتفا�ضيل  لديهم  املعلومات 

تركته من كنز  وما  تعاقبت عليها،  التي 

الآثار فيها”.

اجلهل  هذا  ــام  اأم “ال�ضالق”  تقْف  مل 

 
ّ
مكتوفة الأيدي، فانطلقت بتفكريٍ عملٍي

فل�ضطني  اأهمية  اإي�ضاح  من  ميكنها 

حما�رشةٍ  بقعٍة  يف  اأنّها  خا�ضًة  للعامل، 

ب�ضيٍط  متنف�ٍص  عدا  �ضيٍء  كّل  من 

ات التوا�ضل  بتواجد مواطنيها على من�ضّ

النت�ضار  ب�رشعة  املتميزة  ؛ 
ّ
الجتماعي

وكرثة ال�ضتخدام، وهي الطريقة الوحيدة 

لإي�ضال فكرتها، عرب تطويع تلك الو�ضائل 

الــرتاث  حلفظ  احلديثة  التكنولوجية 

ب�ضكٍل  لالأجيال  وتوثيقه  الفل�ضطيني 

ب�ضيٍط وجّذاب.

خطواتها  اأول  يف  “ال�ضالق”  ا�ضطدمت 

ــاأّن  ب ــه،  ــي اإل ت�ضبو  مــا  حتقيق  نحو 

بالدخول  لها  ي�ضمح  ل  �ضها  تخ�ضّ

تخرجت  التي  وهي  التكنولوجيا،  لعامل 

“اجلامعة  يف  العمارة  ق�ضم  من  حديثاً 

الإ�ضالمية” اإل اأنها مل ت�ضت�ضلم، وبحثت 

عن حلوٍل لتخّطي هذه العقبة؛ باللتحاق 

بالعديد من الدورات التي منحتها الكثري 

اإىل هذا  من املعلومات والتجربة للدخول 

من  بعددٍ  ا�ضتعانتها  جانب  اإىل  العامل، 

ني. املخت�ضّ

ك�رسٌ للح�سار

وعن �ضعورها الذي اعرتاها حينما اقرتبت 

من تنفيذ مل�ضات البداية على م�رشوعها 

تقول: “غمرتني �ضعادةٌ ل تو�ضف، حينما 

وال�ضور  املعلومات  جمع  ا�ضتطعُت 

ملعظم  الفيديو  ومقاطع  الفوتوغرافية، 

القطاع،  يف  والتاريخية  الأثرية  الأماكن 

با�ضم  اإلكرتوينٍ  موقٍع  �ضمن  و�ضّمنتها 

“كنعان” اإل اأنني لحقاً طّورته اإىل تطبيٍق 
عرب الهواتف الذكية بنف�ص ال�ضم، ليتّم 

6



اليوم بلغ رواد مواقع التواصل االجتماعي من النساء الفلسطينيات -وخاصًة مستخدمو 

الفيسبوك- في فلسطني 44.6 %، وهنا البد من وقفٍة مطولٍة عند هذا الرقم؛ الذي 

جعلني متفائلًا بأن املرأة الفلسطينية سوف حتطم قيود سجنها التي كّبلها بها املجتمع 

في الزمن املاضي، ولتكون املرأة أيضًا متفائلًة، ولنكون حنن كذلك إيجابيني في نظرتنا 

إلى املنجزات احلضارية. لقد أصبحت املواقع االجتماعية ذات إطاللٍة مهمٍة على حياتنا 

ألقت  والتي  الفلسطينية،  املرأة  على  لها  اإليجابي  الشّق  نتناول  لهذا؛ سوف  اليومية، 

بظاللها على املرأة وشخصيتها، ورمست لها صورًة واضحًة عن سبل حياتها ودورها في 

املجتمع، وفتحت لها نوافذ جديدًة للحوار وإبداء الرأي، وكانت البوق ذا الصوت العالي 

املدّوي؛ لتبّث املرأة همومها واخلروج من بوتقة الكبت والظلم الذي عانت منه في القرون 

املاضية. وهنا البد من الثناء على هذا املنجز احلضاري؛ الذي أتاح للمرأة أن تبدي رأيها 

بالرد دون  املطلقة  احلرية  لكنها متلك  إلكترونٍي؛  تستتر خلف جهاٍز  كانت  وإن  بحريٍة، 

خوٍف حتى وإن كان حتت اسٍم مستعاٍر، ولهذا داللٌة واضحٌة على وصولها إلى اقتحام 

املجتمع الذي نعيش فيه، ونتخلص من ظاهرة التمييز بينها وبني الرجل، فعلى املرأة 

أن تستمّر في ثورتها التكنولوجية وتستثمر هذا املنجز لفرض آرائها ونشر ثقافة احلوار 

والرأي والرأي اآلخر مع شريكها على هذة األرض. 

لقد وضعت مواقع التواصل االجتماعي املرأة أمام حتٍد جديٍد للمضّي ُقدمًا في استغالل 

اإليجابيات واإلبتعاد عن السلبيات؛ لتتمكن من طرح قضاياها والكشف عن مهاراتها، 

بقيوٍد وسالسل،  كّبلها  املجتمع قد  قوًة خفيًة كان  أعماقها  لها أن خترج من  وأتاحت 

وكتم صوتها طويلًا. 

لعلنا لم ندرك قيمة هذا الرقم 44.6 والذي أشرنا إليه مسبقًا، والذي اكد إلى أن املرأة 

الفلسطينية رائدٌة في جميع املجاالت، ومنذ زمٍن طويل، فهي تقدمت على غيرها في 

استخدام موقع  عربيًا في  الترتيب  وتصّدرت  الريادة،  وكانت صاحبة  العربية،  منطقتنا 

الفيسبوك، وهذا يوحي لنا بالكثير من اإليحاءات اإليجابية التي تنعكس على شخصية 

املرأة الفلسطينية، وهذا بدوره ينعكس على قضيتنا بشكٍل عاٍم. 

حنن أدركنا مسبقًا دور اإلعالم في معاجلة القضايا، وكذلك في بّث همومنا إلى سكان 

الكيان  أدرك  املاضي؛ حيث  القرن  بداية  في  العربّي  اإلخفاق  ننسى  وال  الكوكب،  هذا 

قادة  أنظار  ووجهوا  األمم،  عاطفة  وإستثمروا  قضيتهم،  ونشروا  اإلعالم،  أهمية  احملتل 

العالم حنو قضيتهم، وجنح اللوبّي الصهيونّي في توجيه أنظار العالم حنو الكيان احملتل، 

وأنه البد من إيجاد حٍل لقضيتهم وإقامة وطٍن قومٍي لليهود في فلسطني، وهنا خسرنا 

اجلولة، وتفّوق اليهود، وكان ما كان عام 1948. 

اليوم حنن مطالبون بكسر القيودالتي ُتكّبل املرأة، بل والدفع بها إلى األمام؛ القتحام 

هذا املنبر الذي بدا وكأنه لغة التواصل األولى على مستوى العالم، ولغة التواصل بني 

املرأة وجنسها في املجتمع الفلسطيني خاصًة والدولّي عامة. فلننِح جانبًا احلديث عن 

سلبيات احلضارة، ولنلتفت إلى الدور اإليجابي الذي تقوم به؛ خللق إبداٍع جديٍد عند 

النساء الفلسطينيات، ولتنطلق الفتاة الفلسطينية في ترويج أفكارها وكتاباتها وقضاياها 

من  البد  الشخصية.  واألمور  واملوضة  والطبخ  الفن  قضايا  على  تقتصر  وال  وإبداعاتها، 

استغالل هذا اإلجناز احلضارّي االستغالل األمثل في جميع املجاالت: في عالم األدب 

والسياسة... وغيره من املجاالت التي تدعم قضاياها الثابتة واملهدورة .

الن�صاء الفل�صطينيات يت�صدرّن 
العامل االفرتا�صي

�أكرم �شليم

ت�ضفحه بطريقٍة �ضهلٍة، ويف اأّي مكان.

تطبيقاٍت  كبري-  حٍد  -اإىل  يُ�ضبه  اأنه  وتُبنّي 

اإل  اأكرث،  متطورةٍ  بتقنياٍت  اإجنازها  متّ  اأوروبيًة 

اأن ما مينح هذا التطبيق من ب�ضمٍة فريدةٍ؛ 

الإ�رشائيلي  احل�ضار  التخل�ص من  ا�ضتطاعته 

على قطاع غزة،، ومتكينه لل�ضائحني من زيارة 

منهم  العديد  فهناك  بغزة،  الأثرية  الأماكن 

والقد�ص  الغربية  ال�ضفة  زيارة  باإمكانهم 

املحتلة، اإل اأنه من ال�ضعب جداً زيارة القطاع 

املُحا�رش.

ر�سائل الثناء

ويتميز كذلك تطبيق “ كنعان “ بقدرته على 

املحظورة  املناطق  يف  يتجّول  ال�ضائح  جعل 

ولو ب�ضكٍل افرتا�ضٍي، عدا عن دعمه للغتني 

جماينٍ  ب�ضكٍل  وتوّفره  والإجنليزية،  العربية 

وباإمكان  الإنرتنت،  عرب  “جوجل”  متجر  على 

نظام  يدعم  ذكياً  هاتفاً  ميتلك  �ضخ�ٍص  اأّي 

ت�ضغيل الأندرويد ا�ضتخدامه ب�ضكٍل ب�ضيٍط 

داخل  تطبيٍق  اأّي  يّوفره  ل  ما  وهذا  و�ضهٍل، 

الوطن العربي، عدا عن دعمه خا�ضية GPS؛ 

لتحديد املوقع الأثرّي على اخلريطة.

مل ت�ضع “ال�ضالّق” �ضعادة الدنيا حينما تلقت 

العديد من ر�ضائل الثناء من العامل والوطن 

العربي على اإعطائهم الفر�ضة لزيارة قطاع 

حلماً  كاَن  وقد  افرتا�ضياً،  ولو  املحا�رش،  غزة 

يف  �ضاهم  فقد  اإليهم،  بالن�ضبة  يتحقق  ل 

مو�ضحًة  لديهم،  التاريخي   
ّ
الوعي ت�ضكيل 

اأنها تلقت الكثري من العرو�ص للتطوّع معها 

للغات  التطبيق  كرتجمة  املهام،  ببع�ص 

الأخرى، ون�رشها يف العديد من الدول.

تلك الر�ضائل �ضّكلت دفعًة معنويًة لأن تزيد 

م�رشوعها  تطوير  يف  “ال�ضالق”  طموح  من 

ال�ضجّل  “كنعان”  لي�ضبح  اأكــرب،  ب�ضكٍل 

على  يحتوي  الذي  والأ�ضخم؛  الأكرب   
ّ
الرقمي

توثيق  و�ضتوا�ضل  كّلها،  الفل�ضطينية  الآثار 

غزة  قطاع  الأثرية يف  املواقع  كافة  واإ�ضافة 

وغريها من الأماكن املوجودة يف فل�ضطني.
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�شناء �أب� عاذرة 

هل مواقع التواصل االجتماعي
 أحد أسباب الطالق في غزة؟
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اخليانة الزوجية واإهمال املنزل وانقطاع العالقات 

يف  الأزواج  بع�ض  دفعت  اأ�سباٌب  الجتماعية؛ 

م�سمى  وحتَت  امل�سرتكة،  حياتهم  لإنهاء  غزة 

يطلبون  املحاكم  اإىل  توّجهوا  زوجية(  )خالفات 

الفي�سبوك  وقوف  للق�ساء  م�ستكني  الطالق، 

حياتهم  طريق  يف  عقبًة  اأب  والوات�ض  والتويرت 

معاً.

�سحية الفي�سبوك

“اإميان” )ا�ضم م�ضتعار( هي واحدةٌ من �ضحايا الفي�ضبوك، 

مع  التحّدث  الطوال يف  ال�ضاعات  زوجها  يق�ضي  حيث 

معارفه اجلُدد -خا�ضًة الن�ضاء- من خمتلف اأنحاء العامل.

 يف بداية الأمر؛ مل تتذّمر الزوجة؛ ظناً باأّن كل اخرتاع جديد 

تدريجياً،  ذلك  يت�ضاءل  اأن  يلبث  ما  ثم  الهتمام  يجذب 

لكّن احلالة مل تنطبق على زوجها؛ الذي اأ�ضبح يق�ضي 

�ضاعاٍت طويلًة من نهاره ومعظم ليله اأي�ضاً مبحراً يف 

عوامل الإنرتنت، وت�ضاءل اهتمامه تدريجياً بزوجته واأولده،  

ومل يعد  حري�ضاً على جمامله ال�ضيوف واأداء الواجبات 

الجتماعية والتزاور مع اأقاربه ومعارفه كال�ضابق.

قالت بحزٍن لـ”الغيداء”: “�ضربت عليه كثرياً، و�ضارحته مبا 

اأ�ضابني من اأذًى نف�ضٍي نتيجة اإهماله، غري اأنه مل يعباأ 

بذلك، حتى اكت�ضفت اأنه يخطط للزواج من اأخرى تعّرَف 

عليها على الفي�ضبوك؛ الأمر الذي دفعني لالإ�رشار على 

طلب الطالق، وحدَث ذلك”.

 الدكتور “يو�ضف عو�ص 
ّ
راأى املخت�ّص يف الطّب النف�ضي

دعاوى  رفع  اأ�ضباب  من  واحداً  باَت  “الفي�ضبوك  اأن  الله” 

مو�ضحاً اأّن “اإدمان مواقع التوا�ضل  الطالق يف املحاكم” 

الآخرين؛  مع  للحديث  �ضوابط  وجود  وعدم  الجتماعي 

خلَف جتاوزاٍت اأخالقيٍة اأخذت �ضكَل اخليانة الزوجية”.

وقال لـ”الغيداء”: “اإدمان و�ضائل التوا�ضل الجتماعي باَت 

؛ �ضببه الفراغ، ويت�ضبب ب�ضعف 
ّ
اأقرب للمر�ص النف�ضي

العالقات الزوجية، وغياب لغة احلوار، وكرثة امل�ضاكل بني 

لفتاً اإىل اأّن “اإهمال الواجبات الزوجية من اأحد  الزوجني” 

الزوجني املدمن على الإنرتنت يت�ضبب مب�ضكالٍت ل ح�رشَ 

لها؛ اأكربها الطالق”.

 زوجته عن 
ّ
)ا�ضم عائلته( 40 عاماً عن ثني عجزَ “حممد” 

اللذين  اأب،  والوات�ص  الفي�ضبوك   
ّ
تطبيقي على  اإدمانها 

اتخذتهما بديالً عن حياتها الزوجية، اإذ قال لـ”الغيداء”: 

وباتت  اأبنائنا،  وتدري�ص  منزلنا،  نظافة  زوجتي  “اأهملت 

تتحدث مع �ضديقاتها  نهارها  ن�ضف  اأكرث من  تق�ضي 

برف�ضي  علمها  ورغم  اأب،  والوات�ص  الفي�ضبوك  على 

لذلك؛ اإل اأنها مل ترتاجع، وحياتنا لالأ�ضف اآخذةٌ بالتدهور 

�ضيئاً ف�ضيئا”.

خ�سو�سيٌة منقو�سة..

وت�ضاءل الداعية “عماد حمتو”: “ملاذا نُقدم على البديل 

�ضل احلالل؛ وهو الزواج، وملاذا يتجاهل  احلرام مع وجود الأ

“اإّن  م�ضيفاً:  الإلهية؟”  الرقابة  الإنرتنت  على  املدمنون 

التوا�ضل  ملواقع  الأزواج  با�ضتخدام  املتعلقة  الق�ضايا 

يفكر  العاقل  والإن�ضان  وفتاكٌة،  م�ضرييٌة  الجتماعي 

تدمري  ح�ضاب  على  عابرةً  لذةً  يف�ضل  فال  العواقب؛  يف 

حياته”. 

الذي  الأخطر  الأمر  “اإن  لـ”الغيداء”:  حديثه  يف  وتابع 

مواقع  من  العالقات  انتقال  هو  عليه  الوقوف  يجب 

التوا�ضل الجتماعي اإىل الواقع امللمو�ص؛ الأمر الذي ميّثل 

اأّن  معترباً  عليه”  ال�ضوء  ت�ضليط  يجب  حقيقياً  خطراً 

“تكنولوجيا التوا�ضل التي باَت ميتلكها ال�ضغار والكبار 

تتاأثر  التي  الزوجية؛  العالقات  انتق�ضت من خ�ضو�ضية 

�ضلباً بان�ضغال الأزواج امل�ضتمر”.

ل اإح�ساءات ر�سمية

طالٍق  حالت  ت�ضجيل  بغزة  ال�رشعية  املحاكم  و�ضهدت 

حيث  الأخرى،  الجتماعية  واملواقع  الفي�ضبوك  ب�ضبب 

اخلالق  “عبد  �رشي  الأ والإ�ضالح  الإر�ضاد  دائرة  مدير  اأكَد 

البحي�ضي” اأّن “هناك حالت انف�ضاٍل وطالٍق يف املحاكم 

التوا�ضل  لو�ضائل  ال�ضيئ  ال�ضتخدام  جّراء  ال�رشعية 

احلديثة”.

الزوجية  اخليانات  عن  ت�ضلنا  التي  الدعاوى  “كل  وتابع: 

والأمر لي�َص ظاهرةً كما  ت�ضجل حتت بند “خالف زوجي” 

اح�ضائية”  اأو  بن�ضبٍة  ح�رشه  ميكن  ول  البع�ص،  يظّن 

م�ضيفاً: “يف امل�ضكالت من هذا النوع؛ يتم ادخال الزوجني 

مع  تعاملت  التي  الأ�رشي؛  وال�ضالح  الإر�ضاد  ق�ضم  اإىل 

انتهت  ما  ومنها  عوجلت  ما  منها  احلالت؛  من  الكثري 

بالطالق وتدمري العالقات الأ�رشية”.

“ح�ضن  ال�رشعي  للق�ضاء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  وقال 

يف لقاٍء �ضحايٍفّ ل�ضتعرا�ص اح�ضائيٍة بحالت  اجلوجو” 

طالٍق  حالت  لدينا  “�ُضجل   :2016 لعام  والزواج  الطالق 

نتيجة ال�ضتخدام ال�ضيئ للفي�ضبوك واجلوال والإنرتنت.. 

اإل اأنه مل يف�ضح  وما �ضابه؛ �ضواء من الزوج اأو الزوجة” 

عن العدد.

عام  انخف�ضت  غزة  يف  الطالق  معدلت  اأّن  اإىل  ولفَت 

اأ�ضباب  “اأبرز  اأّن  اإىل  م�ضرياً   ،2015 بالعام  مقارنًة   2016

والظروف  واحل�ضار  والبطالة   الفقر  هي  الطالق 

ال�ضيا�ضية القا�ضية التي يعاين منها القطاع”.
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احلديثة  الت�سال  وو�سائل  الإن��رتن��ت  اأ�سبح  اأن  بعد 

ت��غ��ّ�ت معامل  اجل��م��ي��ع؛  م��ت��ن��اول  ويف  ملحًة  �����رسورةً 

باتت  حتى  والعلمية،  الجتماعية  حياتنا  يف  كث�ةٌ 

احلياة، فظهور مواقع  اأ�سا�سيات  من  اأهميته كجزءٍ 

اأحدث  ومتنّوٍع  التوا�سل الجتماعي ب�سكٍل متعّددٍ 

منها  �سلوكياٌت  عنه  نتجت  املجتمع؛  يف  ط��ف��رةً 

التغّ�ات؛  نوعية  وتعّددت  �سلبية،  واأخ��رى  اإيجابيٌة 

لكن ال�سبب واحد.

ويف اأوج هذا التطّور التكنولوجي الهائل؛ تنّوع ال�ضاكون مما 

ال�ضدد؛  احلياة، وبهذا  اأمناط  تغرّياٍت على  الإنرتنت من  اأحدثه 

)34 عاماً( لـ”الغيداء”: “اأثر الإنرتنت  قالت “�ضماهر ع�ضام” 

ب�ضكٍل  الألعاب  وتطبيقات  الجتماعي  التوا�ضل  ومواقع 

 لبني، وحتى على �ضلوكه 
ّ
خا�ٍص يف تراجع التح�ضيل العلمي

وتعامله داخل املنزل، فدائما ما ي�ضّب تركيزه على الهاتف 

املحمول فور عودته من املدر�ضة، وعندما اأبداأ باحلديث معه؛ 

 )clash of clans( ل يعريين اأّي اهتماٍم؛ حتديداً عند بدئه بلعبة

فهي عبارةٌ عن تطبيٍق يتّم حتميله عرب الإنرتنت، األحظ تركيزه 

وحتّم�ضه عند البدء باللعب وعندما اأطلب منه اإنهاء اللعبة 

وب�ضورةٍ  والتوتر،  والندفاع  بالع�ضبية  يبداأ  املحمول؛  وترك 

ملحٍة يطلب مني تاأجيل طلبي حتى انتهاء اللعبة”.

واأ�ضافت “�ضماهر”: “انتابني الف�ضول ملعرفة ماهية اللعبة، 

فبحثت على الإنرتنت، ووجدتها عبارةً عن لعبة �رشاع ع�ضائر، 

حينها  اأدركت  ال�ضجاعة،  لإثبات  العدو؛  ملع�ضكرات  وتدمريٍ 

تركيزه  تغرّي �ضلوكه وعدم  والرئي�ضي يف  الأول  ال�ضبب  اأنها 

داخل املنزل، بالإ�ضافة اإىل ذلك؛ ا�ضتكت معلمته يف املدر�ضة 

وقالت اإنه يف اأغلب الأوقات يكون قليل النتباه والرتكيز يف 

الف�ضل”.

بات   
ّ
املدر�ضي  

ّ
التعليمي “النظام  اأن  اإىل  “�ضماهر”  ونّوهت 

الإنرتنت  ا�ضتخدام  والكبار يف  ال�ضغار  الطالب  وجُتربُ  يُفر�ص 

يف التعلم، حتى املدرّ�ضات اأ�ضبحن ين�ضئن �ضفحاٍت خا�ضًة 

لهّن عرب تطبيق الفي�ضبوك؛ لتكملة الدرو�ص وعر�ضها على 

توفري  على  جمربين  والأمهات  الآباء  اأ�ضبح  وبذلك  الطالب، 

الإنرتنت خالل الدرا�ضة لأبنائهم.

ويف ال�ضياق نف�ضه؛ ا�ضتكى الطفل “حممد عماد” )13 عاماً( 

من والده؛ الذي ل يح�رش معهم على مائدة الطعام ب�ضبب 

ان�ضغاله امل�ضتمر ليالً نهاراً على موقع التوا�ضل الجتماعي 

في�ضبوك، وقال: “مل اأعد اأتذّكر اأّن والدي ي�ضاركنا على الأقل 

ع�رش دقائق على مائدة الطعام،  ففي كل مرةٍ ندعوه للغداء 

اأو الع�ضاء يقول: يف وقت اآخر، اأو اأنه ل يريد اأن ياأكل. والدتي 

بينه  اأحدثها  التي  الفجوة  ب�ضبب  ودائٍم  �ضديٍد  تذّمرٍ  يف 

وبيننا، وب�ضبب عدم اهتمامه باحلديث معنا وعن يومياتنا يف 

املدر�ضة”.

ويف اإح�ضائيٍة ل�ضحيفة “العرب” يف لندن اأو�ضحت اأّن 45% 

هالة حل�س

“التواصل االجتماعي 
االفتراضي” يخلق 
فجوة حقيقية في 

العائلة الواحدة
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من الأ�ضخا�ص ل يق�ضون وقتاً مع عائالتهم ب�ضبب املواقع 

الإلكرتونية.

التوا�ضل  مواقع  عليها  اأثّرت  حلالٍت  متابعتي  خالل  ومن 

تطبيق  م�ضتخدمي  من  حالٌة  �ضادفتني  الجتماعي؛ 

وت�رشك  كبريٍ،  ب�ضكٍل  ت�ضتخدمه  والتي  �ضات(  )�ضناب 

جميع متابعيها بتفا�ضيل حياتها من ال�ضباح حتى نهاية 

عائلتها  ا�ضم  تذكر  اأن  رف�ضت  التي  “مرام”  قالت  اليوم. 

)22 عاماً( لـ”الغيداء”: “عند ظهور تطبيق )�ضناب �ضات( 

وجدت فيه �ضهولة ال�ضتخدام، و�ضهولة اإ�ضافة ومتابعة 

حياة الأ�ضخا�ص؛ �ضواء اأكانوا م�ضاهري اأو اأ�ضخا�ضاً عاديني، 

واأقاربي  �ضديقاتي  اأ�ضارك  واأ�ضبحت  للفكرة،  حتّم�ضت 

ومعاريف تفا�ضيل حياتي واأكلي وخروجي مع العائلة ومع 

�ضديقاتي”.

بّت  اأنني  حتى  �ضات؛  بال�ضناب  “اأغرمت  “مرام”:  وتابعت 

اأ�ضارك اأ�ضدقائي وي�ضاركونني اأدّق التفا�ضيل عرب الفيديو 

الق�ضري اأو ال�ضور، وبعد مرور الوقت؛ �ضّبب ذلك التطبيق 

م�ضاكل كثريةً يل، وتدخالٍت مل اأكن اأعي اأنها ممكن اأن توؤثر 

جانٌب من  مّنا  لكٍل  اأّن  اأدركت  وعندها  �ضلباً،  حياتي  على 

حياته اخلا�ضة يتوجب املحافظة عليه وعدم ن�رشه؛ ليبقى 

يف رونقه وبركته، كما قال الر�ضول عليه ال�ضالة وال�ضالم: 

ذي  كل  فاإّن  بالكتمان،  حوائجكم  ق�ضاء  على  )ا�ضتعينوا 

نعمة حم�ضود(.. “.

راأيها  “حترير �ضايف”   والرتبوية  النف�ضية  لالأخ�ضائية  وكان 

الجتماعية  احلياة  على  عاٍم  ب�ضكٍل  الإنرتنت  تاأثري  يف 

الأبناء  على  الأهايل  من  “الرقابة  قالت:  حيث  والعلمية، 

اأ�ضبحت حمدودةً ومقيدةً؛ ل�ضهولة تنّقل الأجهزة الذكية 

واأكدت اأن “الرقابة الذاتية  وتوّفرها يف يد الكبري وال�ضغري” 

ون�رش الوعي يف ال�ضتخدام اجلّيد لتلك املواقع حاجٌة ملحٌة 

ويواجهون  يعانون  غزة  النا�ص يف  لأّن  يف جمتمعنا، حتديداً 

�ضغوطاٍت داخليًة وخارجيًة؛ كاحل�ضار والحتالل والنق�ضام، 

طاقات  تفريغ   يف  �ضبب  الأ�ضود،  الثالوث  ذلك  �ضّكل  مما 

�ضلبيٍة متواجدةٍ لفئة الأطفال واملراهقني وال�ضباب؛ وحتى 

الكبار، ويف بع�ص الأحيان ي�ضعهم يف عزلٍة عن الأ�رشة”.

الدور  عن  نغفل  اأن  نريد  ل  اأننا  “كما  “�ضايف”:  واأ�ضافت 

بكافة  الإنرتنت  ا�ضتخدام  يف  الإيجابية   والأهمية 

مدارك  وتو�ضيع  واملعلومات،  اخلربات  اكت�ضاب  يف  مواقعه 

م�ضتخدميه، كما كان ول زال ملواقع التوا�ضل الجتماعي  

، وتقريب 
ّ
ال�ضبب الرئي�ضي يف التوا�ضل مع العامل اخلارجي

كّل بعيٍد، والدور الإيجابي يف ت�ضهيل احلياة اليومية”.

املغرتبون-  الأبناء  -وحتديداً  منا  الكثري  نف�ضه؛  الوقت  ويف 

يف  �ضاعدتهم  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  اأن  وجــدوا 

التوا�ضل مع عائالتهم واأقاربهم، وقّل�ضت ال�ضعور بالغربة، 

و�ضاهمت يف اإذابة احلواجز بينهم، فتلك الإيجابيات للتطّور 

التكنولوجي ربطت العقد الأ�رشي من جانب اآخر. 
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“اختالف  اأّن  �سوقي”  “اأحمد  ال�ساعر  ق��ال  عندما 

الكّم  ه��ذا  يتوقع  مل  ق�سية”  للود  يف�سد  ل  ال���راأي 

الهائل من اخلالفات حول الراأي، فاأم� ال�سعراء حني 

و�ساغ فيها عبارته  كتب م�رسحيته “جمنون ليلى” 

ال�سه�ة؛ مل يخطر بباله اأن امل�ستقبل �سوف يحمل 

التي  الجتماعي”  التوا�سل  “مواقع  ن�سميها  م��ا 

يتبادل النا�ض خاللها الآراء؛ ويت�ساجرون..!

كما  متاماً  العائلية،  اخلالفات  حّد  الق�ضية  ت�ضل  ما  كثرياً 

على  من�ضوراً  كتبت  التي  الوادية”  “مرح  ال�ضابة  مع  حدث 

وت�ضاءلت  اغتُ�ضبت،  طفلٍة  مع  فيه  تتعاطف  الفي�ضبوك، 

النظر  اعتاد  الفتاة مع جمتمٍع  �ضتتاأقلم هذه  “كيف  باأمل: 

بياناً  وانتقدت  احلالت؟”  هذه  مثل  يف  لل�ضحية  ب�ضلبيٍة 

لعائلة اجلاين؛ زّجت فيه بعبارة “نحن عائلة ال�ضهداء واجلرحى” 

وكاأنها ت�ضعى للتخفيف من وطاأة اجلرمية.

تقول “الوادية”: “عائلة اجلاين ا�ضتكتني ملختار العائلة؛ بحّجة 

مل تلُمها؛ اإل  ورغم اأن عائلة “مرح”  اأّن ما اأن�رشه يثري الفتنة” 

اأنها تعّر�ضت للكثري من التعليقات البذيئة على �ضفحتها؛ 

خا�ضًة باعتبارها فتاةً من قبيل: “انتي مني ع�ضان تتكلمي 

اأن  اإل  الفي�ضبوك”..  على  �ضورك  نا�رشة  وانتي  ال�رشف،  عن 

لت  التفّوهات، وف�ضّ تعاملت بهدوء مع مثل هذه  “الوادية” 
الكتفاء بحذف التعليقات.

خالفاٌت عائلية

الواحدة؛ هناك خالفاٌت؛ فال�ضابة  العائلة  حتى على �ضعيد 

“ريهام” )ا�ضم م�ضتعار( تروي ما حدث معها حني كانت تن�رش 
على الفي�ضبوك من�ضوراٍت تختلف يف م�ضمونها عن الجتاه 

�شريين خليفة

يتخللها الشتائم..
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حّدة  اأ�ضّد  اأهلها  من  تعليقاٍت  وترى  لعائلتها،  الأيديولوجي 

من تلك التي يكتبها الأ�ضدقاء.

كّل  عقب  ال�ضجار  ب�ضبب  تدريجياً  تكرب  امل�ضكلة  كانت 

نوعاً  اآرائهم  مع  تناق�ضها  اأهلها  اعترب  ما  وكثرياً  من�ضور، 

تدّخل  لها؛ حتى  والدها  حّد خ�ضام  اإىل  و�ضل  الن�ضوز،  من 

باإلغاء  والدها  قيام  النتيجة؛  لكن  لالإ�ضالح،  �ضقيقها 

ال�ضداقة كي ل يرى ما تكتب.

وجدت  ما  “كثرياً  فقالت:  ال�ضويركي”  “نور  ال�ضحفية  اأما 

نف�ضي حمذوفًة من ح�ضابات اأ�ضدقاء اأحرتمهم، وحني اأ�ضاأل 

املن�ضورات  على  حتدث  التي  الختالفات  اأجده  ال�ضبب  عن 

والتعليق عليها واختالفات الراأي” معربًة عن اأ�ضفها لأّن هذا 

يحدث فعالً.

خ�ضارة  اأحب  ل  اأنني  واأو�ضح  اأراجعهم..  “كنت  واأ�ضافت: 

اإىل عدم  هذا الأمر دفع “نور”  اأحد ب�ضبب اختالٍف يف الراأي” 

اأيّة من�ضورات ل تتفق معها يف الراأي حر�ضاً  التعليق على 

على عدم خ�ضارة زمالء حترتمهم.

الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  يحدث  ما  اأّن  واحلقيقة 

د.  اأكد  فكما  ن�ضاأت،  اأجلها  من  التي  الفكرة  مع  يتناق�ص 

“ماجد تربان” اأ�ضتاذ الإعالم يف “جامعة الأق�ضى” فاإن “هذه 
ت�ضعها  التي  التحريرية  العقبات  لتجاوز  ن�ضئت 

ُ
اأ املواقع 

و�ضائل الإعالم التقليدية؛ ليكون لكّل اإن�ضاٍن و�ضيلًة خا�ضًة 

يعرب من خاللها عن راأيه”.

اأن “هذه املواقع يعك�ص من خاللها الإن�ضان  واأ�ضاف “تربان” 

�ضخ�ضيته وتربيته، بالتايل؛ اإن من ي�ضتخدم ا�ضماً م�ضتعاراً 

ل�ضتم النا�ص جبان يتوارى خلفها؛ ليظهر �ضوءة �ضلوكياته، 

فمن ل يعجبه �ضيء يكفيه عدم التعليق، واعترب احلظر لي�ص 

 ملن ي�ضتمون النا�ص بداعي عدم 
ّ
�ضلوكاً دكتاتورياً؛ اإمنا تقوميي

التفاق مع راأيهم”.

من  جيدةً  اجتماعيًة  تن�ضئًة  هناك  تكون  اأن  “اأهمية  واأكد 

اأجل اأن يحرتم النا�ص اآراء بع�ضهم، اإ�ضافًة اإىل �رشورة التوعية 

؛ التي تكفل 
ّ
بكيفية التعامل مع مواقع التوا�ضل الجتماعي

الت�ضّيد لبع�ضنا البع�ص”  الآراء، عو�ضاً عن  وحترتم اختالف 

راف�ضاً فر�ص املزيد من القيود على هذه ال�ضفحات.

قبوله  باأن  البع�ص  لدى  خاطٌئ  فهٌم  “هناك  اأّن  واأ�ضاف 

م�ضتدركاً اأن “الكثريين  ك�ضديق مينحه احلّق لقول ما يريد..” 

جيد؛  ب�ضكٍل  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  ي�ضتخدمون 

يتبادلون الآراء وين�رشون من�ضوراٍت توعويًة مهمًة حترتم عقول 

اجلميع”.

غياب الدميقراطية

ن�ضوء الختالفات على مواقع التوا�ضل الجتماعي قد يكون 

تبادل  فيها منط  �ضائداً  يكن  اجتماعيٍة مل  تربيٍة  اإىل  راجعاً 

“نحن  الآراء، فكما قالت الأخ�ضائية النف�ضية “زهية القرا” 

جمتمع عنيُف؛ لأنه ُم�ضتقطٌب حزبياً، واحلزبية تركت ندوباً 

من  طويٍل  لتاريٍخ  تعّر�ص  �ضعٌب  اأننا  كما  النا�ص،  حياة  يف 

لذلك؛  للنا�ص،  عامٍة  �ضلوكياٍت  ينعك�ص على  وهذا  العنف، 

هناك حّدة يف تبادل الآراء”.

واإثراًء  تنوعاً  يعطي  اأن  الأ�ضل  الراأي؛  “اختالف  اأّن  واأ�ضافت 

للفكر، لكن؛ هنا يبدو الأمر خمتلفاً فال�ضتقطاب عاٍل جداً، 

وهذا ينعك�ص على تبادل الآراء واأدب احلوار؛ الذي ي�ضهد الكثري 

من التدهور الأخالقي”.

وتابعت: “رمبا هذا له عالقٌة باأّن القيمة الذاتية تعاين خلالً، 

فنحن �ضعٌب �ضعرنا بانهزام... والفي�ضبوك �ضاعد النا�ص على 

التفريغ، ومنحها قيمًة، بالتايل؛ كّل �ضخ�ٍص ي�ضعر اأّن له راأياً، 

؛ فالقدرة على التعبري اأ�ضبحت اأعلى”.
ّ
واأنه �ضحفي

لدى  دميقراطيٍة  جتربٍة  وجود  “عدم  اإىل  ذلك  “القرا”  وعزت 

الآراء،  تبادل  من  النوع  بهذا  ت�ضمح   
ّ
الفل�ضطيني ال�ضعب 

واخل�ضوع الطويل ل�ضلطة التنظيمات دون نقا�ص،... بالتايل؛ 

الراأي،  مع  التعاطي  عملية  يف  خلٍل  اإىل  يوؤّدي  العنف  هذا 

فحتى املدار�ص ل يوجد فيها تبادل اآراء، ويف ظّل عدم �ضيادة 

القانون؛ فاملزاج هو الذي يتحّكم ولي�ص احرتام الآراء”.

حتت طائلة القانون

ول يقف الأمر عند حّد الختالفات؛ بل الكثري من املن�ضورات 

توقع اأ�ضحابها حتت طائلة القانون؛ حتى لو مل ت�ضل الق�ضايا 

اإىل املحاكم، فكما تقول املحامية “فاطمة عا�ضور”: “هناك 

خمالٌف  وهذا  وال�ضتم،  ال�ضّب  حتتوي  املن�ضورات  من  الكثري 

للقانون”.

على  من�ضوراٍت  ب�ضبب  ب�ضكاوى  التقدم  “متّ  ــدت:  واأك

اإحدى  الفي�ضبوك، وهي -ب�ضكل عام- ق�ضايا �ضّب وقذف، 

الق�ضايا متّ فيها ت�ضوير املن�ضورات والتعليقات ورفع ق�ضية” 

ينطبق  العامة  ال�ضخ�ضيات  على  ينطبق  “ما  باأن  وتابعت 

التوا�ضل  مواقع  مع  قانوناً  التعامل  يف  الأفراد  على  اأي�ضاً 

على  اأكرث  القدرة  لديهم  النفوذ  ذوي  رمبا  لكن؛  الجتماعي، 

متابعة الق�ضايا”.

عن قانون اجلرائم الإلكرتونية؛ الذي ينظم  وحتدثت “عا�ضور” 

ال�ضور  ون�رش  البتزاز  مثل:  الإلكرتوين  الإعالم  على  العالقة 

على  �ضواًء  حتدث؛  التي  وامل�ضايقات  �ضليمة  غري  بطريقٍة 

حديٌث  قانوٌن  وهو   ،
ّ
الجتماعي التوا�ضل  و�ضائل  اأو  اجلوالت 

ن�ضبياً. 

ن�ضبياً،  حديثٌة  الجتماعي  التوا�ضل  “مواقع  اأن  وتابعت 

وي�ضتخدمها اجلميع، وينطبق عليها قوانني الإعالم التقليدّي 

ومنها: قانون العقوبات؛ الذي يتحدث عن القذف والت�ضهري 

وال�ضّب ومنع ترويج املواد الإباحية”.

“الكثري مما ن�ضاهده من من�ضوراٍت فيه  اأّن  “عا�ضور”  واأكدت 

والتعبري  الراأي  حرية  بني  �ضديٌد  خلٌط  فهناك  للقانون،  جتاوزٌ 

واإيذاء النا�ص ب�ضبب اختالف الآراء” معتربةً اأّن “طريقة التعبري 

عن الرف�ص هي امل�ضكلة ولي�ص الختالف بحّد ذاته”.
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ترنيم خاطر

شبكات التواصل االجتماعي.. 
ال تمتهنوا "كرامة الفقراء" بالنشر
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اأتاحت �سبكات التوا�سل الجتماعّي 

خمتلف  يف  للتوا�سل  وا�سعاً  جم��الً 

اخل���ّي  العمل  يكن  ومل  امل��ج��الت، 

الأح��وال،  ح��اٍل من  ب��اأّي  عنها  بعيداً 

املوؤ�س�سات  من  الكث�  دف��ع  ما  وه��و 

اإن�����س��اء  اإىل  الأه���ل���ي���ة  واجل��م��ع��ي��ات 

�سفحاٍت خا�سٍة بها على �سبكات 

مبثابة  تكون  الجتماعي؛  التوا�سل 

خالله  م��ن  يتابع  اإل��ك��رتوينٍ  جمتمٍع 

جميع اأخبارها وفعالياتها.

حٌق.. ولكن..!

)40عاماً(  العجل”  “اأبو حممد  املواطن  قال 

ت�ضوير  نهائٍي  وب�ضكٍل  يرف�ص  ــه  اإن

تقدمها  التي  امل�ضاعدات  من  امل�ضتفيدين 

على  ون�رشها  اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�ض�ضات 

هذا  معترباً  الجتماعي،  التوا�ضل  �ضبكات 

الت�رشّف “مهيناً للمحتاجني”.

فراأت اأنه “من  اأما املواطنة “�ضيماء توفيق” 

معلومات  اأيّة  ن�رش  اخلريية  املوؤ�ض�ضات  حّق 

اأو  �ضور كتاأكيٍد للمانحني اأّن اأموالهم قد 

و�ضلت للم�ضتفيدين فعالً، ومع ذلك؛ فمن 

ال�رشورّي اأخذ موافقتهم قبل الن�رش اأو حتى 

على  املحافظة  باب  من  وجوههم؛  اإخفاء 

م�ضاعرهم وكرامتهم”.

رغم  م�ضتعار(  “هبة”)اإ�ضم  رف�ضت  بينما 

ظروفها القا�ضية وحاجتها املا�ضة، رف�ضت 

على  حفاظاً  موؤ�ض�ضة  اأيّــة  اإىل  التوجه 

“�رضورة  على  واأكدت  وم�ضاعرها،  كرامتها 

تلك  ا�ضتخدام  عن  فورٍي  وب�ضكٍل  التوقف 

الطريقة املهينة واملخالفة لديننا الإ�ضالمي 

عدداً  حترم  والتي  املحتاجني،  م�ضاعدة  يف 

عليها؛  احل�ضول  م�ضتحقيها يف  من  كبرياً 

ال�ضور  هذه  وا�ضتخدام  الن�رش  من  خوفاً 

بطريقٍة �ضيئة”.

ال�ضحافة بجامعة  اأ�ضتاذ   من جانبه؛ قال 

�ضبكات  “تعترب  تربان”:  “ماجد  الأق�ضى 

التوا�ضل الجتماعي من الو�ضائل الت�ضالية 

الهامة والتي يتعّدد ا�ضتخدامها، ومن اأبرزها؛ 

ا�ضتخدامها من قبل بع�ص املوؤ�ض�ضات يف 

الفقراء  كم�ضاعدة  اخلريي،  العمل  جمال 

واملحتاجني وجمع التربعات”.

اأهداٌف اأخرى..!

التوا�ضل  �ضبكات  “متكن  ــاف:  ــض واأ�

القيام  من  اخلريية  املوؤ�ض�ضات  الجتماعي 

اأدوات  ا�ضتثمار  طريق  عن  خرييٍة  مببادراٍت 

الفي�ضبوك  مثل  الجتماعي؛  التوا�ضل 

فال  ب�ضهولة،  ون�رشها   واليوتيوب؛  والتويرت 

ميكن  كما  حواجز،  اأو  تعقيداٍت  اأيّة  توجد 

�ضواء  مبا�رشةً؛  عليها  الفعل  ردود  تلّقي 

اأكانت اإيجابيًة اأو �ضلبية”.

هذه  من  ال�ضتفادة  “وميكن  “تربان”:  وتابع 

التوا�ضل  اأي�ضاً من خالل حتقيق  ال�ضبكات 

اأي�ضاً  اخلــريي،  العمل  يف  النا�ضطني  بني 

التوا�ضل مع اجلهات اخلريية واجلهات املانحة، 

ن�رش  يف  ا�ضتخدامها  اإمكانية  اإىل  اإ�ضافًة 

و�ضورٍ  ن�ضو�ٍص  من  املتاحة  املعلومات 

وفيديوهات”.

وحول �ضلبيات ا�ضتخدام �ضبكات التوا�ضل 

الجتماعي يف العمل اخلريّي؛ يوؤكد اأّن “هناك 

اإن�ضاوؤها  يتم  التي  ال�ضفحات  من  العديد 

حتت غطاٍء خريٍي لكن؛ يف حقيقة الأمر غري 

ذلك، فقد يكون هدفها اأمنياً اأو للت�ضّول، اأو 

الن�ضب والحتيال على املواطنني “.

الهدف،  و�ضوح  “اأهمية  على  “تربان”  واأكد 

اإ�ضافًة  اخلريية،  احلمالت  تلك  على  والقائم 

اإىل و�ضوح اجلمهور امل�ضتهدف منها؛ حتى 

يت�ضّنى لها حتقيق الهدف املن�ضود، اإ�ضافة 

حفاظاً  الن�رش؛  اأخالقيات  مراعاة  �رشورة  اإىل 

واملحتاجني،  الفقراء  وم�ضاعر  كرامة  على 

واملحافظة على خ�ضو�ضية امل�ضتفيدين”.

املانحة  اجلهات  من  كثرياً  اأّن  اإىل  ــّوه  ون

امل�ضتفيدين  تلّقي  لإثبات  �ضوراً  تطلب 

اإعادة  البع�ص  يرف�ص  وقد  للم�ضاعدات، 

وهذا  لذلك،  اإثبات  وجود  لعدم  التمويل؛ 

املانحني  بني  الثقة  تدعيم  �رشورة  يتطلب 

اإمكانية  اإىل  اإ�ضافًة  اخلريية،  واملوؤ�ض�ضات 

موافقة  على  احل�ضول  اأو  الوجوه،  اإخفاء 

امل�ضتفيد قبل الن�رش”.

طريقٌة مهينة..

ال�ضو�ضي”  “ماهر  الدكتور  قال  جهته؛  من 

“اجلامعة  يف  والقانون  ال�رشيعة  اأ�ضتاذ 

الإ�ضالمية”: “�ضبكات التوا�ضل الجتماعي 

ح�ضن 
ُ
اأ اإذا  التي  احلديثة  الو�ضائل  من 

ا�ضتخدامها حّققت الكثري من الغايات، ويف 

بالكثري  يت�ضبب  ا�ضتخدمها  اإ�ضاءة  املقابل؛ 

من امل�ضكالت”.

وتابع: “هناك الكثري من التجاوزات من قبل 

بع�ص املوؤ�ض�ضات اخلريية، فهي تغفل اجلانب 

ومنها  للم�ضاعدات،  تقدميها  عند   
ّ
ال�رشعي

اإظهار املّنة يف العطاء، وت�ضوير امل�ضتفيدين 

مهني،  ب�ضكٍل  لالإعانات  ا�ضتالمهم  اأثناء 

بهدف التوثيق”.

الإ�ضالمي  ال�رشع  و�ضع  “لقد  واأ�ضتكمل: 

مالمح لأدبيات العطاء، وذلك يف قوله تعاىل 

َجَزآًء  ِمنُكْم  ُنِريُد  َل  اهلل  ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  ��ا  َ }ِإَنمّ

يف  القراآنية  الآيات  اأ�ضارت  فقد  ُشُكوًرا{  َوَل 

املفهوم  تاأ�ضيل  اأهمية  اإىل  �ضّتى  موا�ضع 

ال�رشعية  الثوابت  على   القائم  الإن�ضاين 

والر�ضالة  النبيلة  الإن�ضانية  والأ�ض�ص 

ال�ضامية”.

من  الكثري  وجود  اإىل  “ال�ضو�ضي”  ولفت 

للغاية  �ضعبًة  تكون  اأو�ضاعهم  النا�ص 

لذلك؛  التعفف،  من  اأغنياء  ونح�ضبهم 

جتتهد  اأن  اخلريية  املوؤ�ض�ضات  على  ينبغي 

عرب  �ضورهم  بن�رش  وت�ضتاأذنهم  وتدركهم، 

 
ّ
و�ضائل الإعالم وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي

ليتح�ّض�ص امل�ضلمون حاجتهم، وهذا اأمرٌ ل 

باأ�ص به”.

ممن  املتعّففني  مراعاة  “�رشورة  بـ  وطالب  

�ضمعتهم  يخد�ص  �ضورهم  ن�رش  يعتربون 

من  بنوٍع  ي�ضعرهم  ورمبــا  وم�ضاعرهم، 

ي�ضتجلبون  وكاأنهم  خا�ضًة  المتهان، 

�ضدقة اأو عطف النا�ص.

للتنمية  العامة  الإدارة  قالت مديرة  بدورها 

الجتماعية  ال�ضئون  وزارة  يف  والتخطيط 

�ضلبيات  اأبــرز  “من  الطر�ضاوي”:  “اعتماد 
جمال  يف  الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات 

اأثناء  العمل اخلريّي هو ن�رش �ضور املحتاجني 

على  موؤكدةً  امل�ضاعدات”  على  ح�ضولهم 

اإىل  عمدت  الجتماعية”  ال�ضئون  “وزارة  اأّن 

اإلزامٍي جلميع املوؤ�ض�ضات  ر�ضمٍي  اتخاذ قرارٍ 

واجلمعيات بعدم ن�رش �ضور الأ�رش املحتاجة؛ 

�ضوناً لكرامتهم”.

اإهانٌة  هو  ال�ضور  تلك  ن�رش  “اإن  واأ�ضافت 

لذلك؛  القانون”  مع  ويتعار�ص  لهم،  واإذلٌل 

املوؤ�ض�ضات  مع  خطًة  و�ضعت  وزارتها  فاإن 

ت�ضّوه  التي  الإ�ضكالية  هذه  لتجاوز  اخلريية 

 من تلك احلمالت اخلريية. 
ّ
املق�ضد الأ�ضا�ضي

وزارتها  التزام  على  “الطر�ضاوي”  و�ضّددت 

كافة  على  واملتابعة  املراقبة  بعمليات 

الأموال والتربعات التي تُقدمها املوؤ�ض�ضات 

اخلريية؛ مبا ي�ضمن و�ضولها اإىل م�ضتحقيها، 

منوهًة اإىل اأّن “اأية جهة تاأتي باأموال تربعات 

وتوزعها دون وجود عمٍل موؤ�ض�ضٍي �ضتخ�ضع 

املبادرات  اأ�ضحاب  ودعــت  للمحا�ضبة” 

الفردية اإىل “�رشورة التن�ضيق والت�ضبيك مع 

الوزارة؛ مبا يحقق ا�ضتفادةً اأكرب للمحتاجني؛ 

عدم  عن  الناجتة  الفائدة  ازدواج  عن  بعيداً 

التن�ضيق”.
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ب�سكٍل  بُعد  عن  العمل  الأخ����ة  ال�سنوات  يف  انت�رس 

وا�سٍع، وما ي�سمى بFreelancing   اأو العمل الإلكرتوين، 

الأف���راد  و  واملوؤ�س�سات  ال�����رسك��ات  م��ن  العديد  ف��ب��داأت 

يف  مكاٍن  اأّي  اأو  املنزل  من  بُعد  عن  بالعمل  ال�ستعانة 

العاملني  اإىل  ال�رسكات  وتلجاأ  الإن��رتن��ت،  ع��ر  ال��ع��امل 

ع���ن بُ��ع��د يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات، م��ن��ه��ا -ع��ل��ى 

الهند�سة،  جم��ال  يف  العمل  احل�����رس-  ل  امل��ث��ال  �سبيل 

الداخلي،  الديكور  والرتجمة،  والإع��الن��ات،  الت�سميم 

حترير الن�سو�ض، الت�سويق الإلكرتوين، الت�سويق ، اإدخال 

ت�سميم  املقالت،  كتابة  والرتجمة،  الرجمة  البيانات، 

املواقع الإلكرتونية، اإدارة املواقع الإلكرتونية، الدرا�سات 

التخ�ّس�سات.  م��ن  وغ���ه��ا  ال�����س��وق��ي��ة...  والتحاليل 

ال�سخ�ض الذي يعمل عن بُعد يعمل بدون عقودٍ طويلة 

الأمد جلهٍة معينٍة اأو �رسكٍة معينة.

ويُعتر الإنرتنت اليوم اأحد اأكر اأ�سواق العمل عن بُعد، 

ي�ستطيع ربط �سخ�سني يتواجدان يف مكانني خمتلفني 

من بقاع العامل؛ يربطها ح�رسياً �سبكة الإنرتنت.

بني ال�سلبية والإيجابية

“تعترب جتربتي يف العمل عن بعد عرب ثالث �ضحف خليجيٍة فريدةً 
ومميزةً؛ خا�ضًة يف ظّل احل�ضار اجلائر وانعدام فر�ص العمل يف قطاع 

غزة، والذي دفعني لأخذ فر�ضٍة جيدةٍ عرب املواقع الإلكرتونية”.

التي تعّرفت على  هذا ما عرّبت به ال�ضحفية “نيفني اأبو ظاهر” 

الإلكرتوين  التوظيف  مواقع  اأحد  خالل  من  الوا�ضع  املجال  هذا 

 املتخ�ض�ص يف طرح الوظائف وتبادل اخلربات.
ّ
)لينكدان( املهني

على  احلفاظ  بعد؛  عن  العمل  فوائد  اأبرز  باأن  “اأبو ظاهر”  واأكدت 

املبلغ  و�ضول  لها  ي�ضمن  عمٍل  عقد  خالل  من  الطرفني  حّق 

امل�ضداقية  اإىل  بالإ�ضافة  اجلهتان،  عليه  اتفقت  ما  املايّل ح�ضب 

واملو�ضوعية التي تفتقدها يف املوؤ�ض�ضات املحلية.

ومن مميزات العمل عن بعد؛ عدم الرتباط بدواٍم ر�ضمٍي اأو مبكتٍب 

معنٍي، اأّي ما ميّثل لنيفني حرية ممار�ضة العمل داخل املنزل.

وعن اأبرز ال�ضلبيات قالت: “انقطاع التيار الكهربائي لفرتةٍ طويلٍة 

كان له اأثراً �ضلبياً على العمل، حيث اأعاق الإجناز” موجهًة ن�ضيحًة 

التوا�ضل الجتماعي للبحث  ات  جلميع اخلريجني با�ضتغالل من�ضّ

عن فر�ص عمٍل متاحة.

م�ضتعار،  )ا�ضم  “رمي”  املعمارية  املهند�ضة  اأ�ضارت  جانبها؛  من 

والتي رف�ضت ذكر ا�ضمها( التي تخّرجت من اجلامعة الإ�ضالمية 

حلم  بيت  مدينة  يف  خا�ضٍة  �رشكٍة  مع  تعمل  باأنها  عام2004 

بال�ضفة الغربية عن بعد؛ ب�ضبب مهارتها يف ا�ضتخدام برنامج 

الأتوكاد للر�ضم الهند�ضي، وتعترب جتربتها يف العمل عن بعد غري 

اأتعابها  تلقي  يف  �ضعوبًة  وجدت  اأنها  خا�ضًة  ما،  نوعاً  مر�ضيٍة 

والتوا�ضل مع جهة العمل.

اآفاٌق وا�سعٌة 

اجتهت للعمل )عرب الإنرتنت( بعد تدريٍب  املرتجمة “اأفنان احلايك” 

تلقته يف موؤ�ض�ضٍة دوليٍة يف قطاع غزة ملدة ثالثة اأ�ضهر، وكانت 

قبلها تعمل منذ 2010 ميدانياً على اأر�ص غزة.

يف حديثها ميزة هذه الطريقة باإجناز الأعمال يف  وبّينت “احلايك” 

الوقت الذي تراه هي منا�ضباً؛ دون احلاجة لق�ضاء �ضبع �ضاعاٍت يف 

مكاٍن حمددٍ، لكنها ترى اأّن العائد املادّي غري جمزٍ، وميكن اأن حت�ضل 

على اأف�ضل منه عند العمل ميدانياً بغزة. وفق قولها.

اأّن العمل عن بعد �ضاعدها يف فتح اآفاٍق اأو�ضع   واأفادت “احلايك” 

لالطالع على خرباٍت عديدةٍ يف جمال تخ�ض�ضها.

وتقول املهند�ضة “منال ح�ضني” التي در�ضت هند�ضة احلا�ضوب يف 

فر�ضة  لإيجاد  امل�ضاكل  من  الكثري  “واجهت  الإ�ضالمية:  اجلامعة 

عمٍل؛ نتيجة الظروف ال�ضعبة التي نعي�ضها يف قطاع غزة، اإىل 

املواقع  وت�ضميم  الإلكرتوين  والعمل  بعد  للعمل عن  توجهت  اأن 

ال�رشكات  من  عددٍ  مرا�ضلة  يف  فبداأت  حترتف،  الذي  الإلكرتونية؛ 

خليجيٍة  �رشكٍة  لدى  للعمل  التو�ضل  متكنت  حتى  الأجنبية، 

كم�ضممة مواقع.

ال�سوق العاملي

يعمل مربجماً، وبداأ رحلة العمل عن بعد يف  “براهيم اأبو يو�ضف” 
وقٍت مبكرٍ؛ بعد اأن وجد يف هذه الطريقة البديل املجزي عن العمل 

؛ خا�ضًة يف ظّل احل�ضار والبطالة يف قطاع غزة، 
ّ
يف ال�ضوق املحلي

باعتبار اأنها �ضّهلت اندماجه يف “ال�ضوق العاملي”.

اأّن “الذين يعملون عن بُعد يكون لهم فر�ضًة  واأكد “اأبو يو�ضف” 

جيدةً يف دعم ال�ضرية الذاتية؛ التي ت�ضهم يف خلق وظيفٍة دائمٍة 

له يف امل�ضتقبل”.

عدم  هو  بُعد  عن  العمل  عيوب  اأهم  “من  اأّن  اإىل  اأ�ضار  كما   

ال�ضخ�ص  ي�ضتطيع  ل  فاأحياناً  الدخل؛  ثبات  وبالتايل؛ عدم  ثباته، 

العثور على امل�رشوع املنا�ضب لفرتةٍ طويلٍة، اإىل جانب فقدان مزايا 

املدفوعة،  والإجازات  واملعا�ضات  التاأمينات  من  الدائم  التوظيف 

زائدةً  �ضاعاٍت  للعمل  بُعد  عن  يعملون  الذين  الأفراد  ويُ�ضطر 

الزيادة  لهذه  مقابٍل  على  احل�ضول  دون  املطلوب؛  العمل  لتنفيذ 

يف ال�ضاعات.

اأن “العمل الإلكرتوين ينا�ضب فقط الأعمال  واأو�ضح “اأبو يو�ضف” 

الفكرية والتكنولوجية، فهو متاٌح وممكٌن، يف حني اأنه غريُ متوفرٍ 

يف الأعمال الع�ضلية واجل�ضدية”.

“ال  اأنه  ال�رشفا”  “عالء  حدود”  بال  “اعمل  موؤ�ض�ضة  مدير  اأو�ضح 

يوجد اإح�ضائياٌت حمددةٌ اأو اأيّة اأرقاٍم للعاملني عن بعد، م�ضتدركاً: 

“لكّن عددهم يف تزايٍد؛ يف ظّل احل�ضار وا�ضتداد اأزمة البطالة”.
واعتربَ اأن “العمل عن بعد جتربٌة فريدةٌ ومميزةٌ يف قطاع غزة؛ خا�ضًة 

“معظم  اأن  موؤكداً  الكهربائي”  التيار  وانقطاع  احل�ضار  ظّل  يف 

التعاون يكون مع �رشكاٍت يف دول اخلليج؛ خا�ضًة اململكة العربية 

ال�ضعودية، يف تخ�ض�ضاٍت خمتلفٍة كالربجمة وال�ضو�ضيال ميديا 

واإدخال البيانات”.

�ضات املختلفة يف غزة  ويتجه العديد من ال�ضبان اأ�ضحاب التخ�ضّ

للعمل عن بعد عرب مواقع عامليٍة عديدةٍ اأبرزها “فريالن�ص، واإيلن�ص 

توفر للخريجني فر�ضاً منا�ضبًة؛ يف ظّل �ضعوبة اخلروج  واأودي�ضك” 

من القطاع، وحمدودية الفر�ص داخله.
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العمل عبر المنّصات 
اإللكترونية.. مزايا وعيوب
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اأمام  رحبا  ف�ضاءا  احلديثة  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  كانت 

العديد من الفتيات والن�ضاء الفل�ضطينيات اأبحرن فيه مت�ضلحات 

على  اخلا�ضة  ن�ضاطاتهن  عر�ضن  اخلا�ضة،  ومهاراتهن  مبواهبهن 

�ضفحات تلَك املواقع وروجن مل�ضاريعهن القت�ضادية.

اليوتيوب  اإىل  بالإ�ضافة  املواقع،  هذه  اأول  بوك  الفي�ص  كان 

برنامج  على  موؤخرا  امللحوظ  الن�ضاط   عن  ناهيك  والأن�ضتجرام، 

ال�ضناب �ضاب، وفق مالحظة معدة التقرير.

مدينة  يف  تقطن  والتي  ربيعا  وع�رشون  الواحد  ابنة  �ضالح  مرمي 

غزة، جنمة امليك اأب ال�ضينمائي بداأت رحلة مليئة باملتعة والتعب 

وتطويرها  والفنون  الر�ضم  يف  موهبتها  ثقل  خالل  من  والتعلم، 

لـ”ميك اب �ضينمائي”، وي�ضهد لها متابعي �ضفحتها وم�ضجعيها 
“عرب الفي�ص بوك ، والأن�ضتجرام”.

قالت �ضالح :”ورثت حبي و�ضغفي بالفنون من والدي ح�ضن �ضالح 

اأ�ضتاذا للتمثيل والخراج ب معهد جمال الدين  الذي كان يعمل 

اإخراج بع�ص العمال الفنية منها امل�رشحية   يف ليبيا، و�ضارك يف 

وبع�ص   1990 عام  قنطار(  مطرحة  يف  )احلجر  الفل�ضطينية 

. امل�ضل�ضالت امل�رشية مثل )احرت�ص ع�ضابة الن�ضاء(..” 

:”عندما كنت  وعن فكرة عمل املكياج ال�ضينمائي تابعت �ضالح 

اأ�ضاهد اأفالم الأك�ضن ب�ضحبة عائلتي، �رشعان ما اأ�ضاأل والدي حول 

املقطوعة،  والأج�ضاد  الأفالم  تظهر يف  التي  الدماء  تلك  حقيقة 

فكان  والفالم،  امل�ضل�ضالت  كوالي�ص  يحدث خلف  ما  يدرك  كونه 

يجيبني مو�ضحا يل اأنهاعبارة عن جلود �ضناعة تل�ضق على اجللد 

ويتم تلوينه باللون الحمر املماثل ل لون الدم”.

موهبتي  و�َضقل  التطور  على  اأكرث  �ضاعدين  الر�ضم  واأ�ضافت:” 

يف تطبيق املكياج ال�ضينمائي، ناهيك عن متابعتي لدرو�ص تعلم  

املكياج ال�ضينمائي عرب اليوتيوب، وكانت اأول جتاربي هي؛ ا�ضتخدام 

اإ�ضافة الألوان  ال�ضل�ضال امللون لعمل وت�ضكيل اجلروح، ومن ثم 

اأ�ضتخدم  حيث  متناهية،  بدقة  احلقيقة  اجلروح  لت�ضبه  اإليها 

لت�ضكيلها ل�ضكني، وال�ضفرة ومن ثم حتديدها وتثبيتها على الوجه 

واجل�ضم”.

تنمية  الجتماعي يف  الإعالم  و  العنكبوتية  ال�ضبكة  دور  اأما عن 

اأمزج  اأو  فيه  اأر�ضم  ل  الذي  الوقت  يف  �ضالح:”  قالت  موهبتها 

اليوتيوب كل ما هو  واأتعلم من موقع  اأبحث  الوان جديدة، كنت 

اأ�ضا�ضي وحديث وخا�ص باملكياج ال�ضينمائي، واأقوم بتطبيقه ومن 

ثم و�ضعه على �ضفحة الفي�ص بوك اخلا�ضة بي، ويف البداية اأرعب 

كان  منهم  الكثري  اأن  حتى  ودقتها،  ال�ضور  ب�ضاعة  من  املتابعني 

يظن اأن هذه ال�ضور تعود خلرباء امليك اأب العامليني، والبع�ص الآخر 

يقوم بت�ضجيعي للقيام بر�ضومات واأعمال جديدة”.

ويف بادئ الأمر مل جتد موهبتي اأي اهتمام ولكن  تابعت �ضالح :” 

بعد فرتة وجيزة حزت على اعجاب بع�ص املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة بتنفيذ 

)النع�ص  فيلم  يف  امل�ضاركة  فر�ضة  يل  اتاح  مما  الوثائقية،  الفالم 

الناري( الذي يتحدث عن خطورة الدراجات النارية، ومن ثم �ضاركت 

يف  العنف  ق�ضايا  يف  تتهتم  التي  امل�رشحية  الأعمال  بع�ص  يف 

جمتمعنا الفل�ضطيني”.

على  يرتنح  غزة  يف  املوهوبني  اأحالم  من  غريه  كما  �ضالح  حلم 

مق�ضلة احل�ضار، فاأغلب الأدوات التي حتتاجها ملوا�ضلة عملها ل 

جتُدها بحكم منع الحتالل من اإدخالها، ناهيك عن ارتفاع تكاليف 

املتوفر منها حاليا.

اأن  بركات،  اأحمد  فل�ضطني  يف  ميديا  ال�ضو�ضيال  املخت�ص  يقول 

بع�ص الفل�ضطينيات نا�ضطات مبحتوى معني عرب ف�ضاءات النرتنت 

ميديا  ال�ضو�ضيال  ب�ضهريات  مقارنة  �ضعيف  تواجدهن  اأن  اإل 

بهن  تهتم  العربية  ال�رشكات  باأن  ذلك  معلال  العربي   الوطن  يف 

وبن�ضاطاتهن وترعى اأعمالهن فتهديهن التقدم وال�ضهرة يف حني 

اأن هذا الت�ضجيع �ضعيف يف فل�ضطني وقد بداأت بع�ص ال�رشكات 

منذ وقت ق�ضري بتبني هذه املواهب ولكن بتباطوؤ غري ملحوظ.

ويرى بركات اأنه ل ميكن اأن ن�ضنف اأي �ضخ�ص قد و�ضل اىل عدد 

كبري من املتابعة بالنا�ضط اأو اخلبري يف جماله، م�ضيفا: “متابعون 

عرب الفي�ص بوك بدون حمتوى ل يو�ضلنا ل�ضيء والعك�ص �ضحيح 

فمحتوى بدون متابع اأي�ضا ل يو�ضلنا ل�ضيء”.

خبيرة المكياج السينمائي مريم صالح..” 

سوشلجية” بنكهة غزية

نرمني �جلدي
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عماد �ب��شاوي�س

فتاةً  ت�سادقُت  الأي����ام..  اأح���د  يف   ..“

وب��داأُت  “في�سبوك”  موقع  طريق  عن 

لكت�سف  لأي������اٍم؛   معها  ب��احل��دي��ث 

باأنها “�ساب”..! �ساعتها؛ قررُت قطع 

 
ً
خطاأ ارتبكُت  لكنني  ب��ه،  العالقة 

ملوا�سلة  ع��دُت  ف���رتةٍ؛  بعد  اإذ  ك��ب���اً، 

العالقة  وت��دح��رج��ْت  م��ع��ه،  احل��دي��ث 

بيننا؛ اإىل اأن طلب مّني اأن نتحدث عن 

فوافقُت،  بالفيديو؛  الت�سال  طريق 

اإل اأنه زاد من طلباته وطلب اأن يراين 

دون حجاب..”..   

فتقول: “ا�ضتمّرت  ثم تُكمُل ال�ضيدة “ل خ” 

نتوا�ضل  ونحن  اأ�ضهرٍ  لعّدة  بيننا  العالقة 

مراٍت  لوجه  وجهاً  التقينا  اأننا  كما  معاً، 

عّدةً. بداأ بعدها يطلب مني نقوداً؛ يف كّل 

مرةٍ ل�ضبٍب ما، وعندما األّح يف طلب النقود 

اإل  منه  كان  فما  رف�ضت،  كبريةٍ-  -ومببالغ 

اأن بداأ بتهديدي عن طريق حمادثات الفيديو 

التي كان قد �ضّجلها يل، واأنه �ضين�رشها عرب 

كنُت   .
ّ
الجتماعي التوا�ضل  مواقع  جميع 

متزوجٌة يف  �ضيدةٌ  فاأنا  الأمر،  خطورة  اأدرُك 

الثالثينيات من عمري ولدّي اأطفال، واأعمُل 

وبالتايل؛  احلكومية،  املوؤ�ض�ضات  اإحدى  يف 

فاإنه يف حال تنفيذ تهديده فاإّن هذا يعني 

اأنه �ضيدّمر حياتي متاماً”.

ق�ض�ص  ع�رشات  من  واحدةٌ  “ملياء”  ق�ضة 

البتزاز الإلكرتوين؛ التي عانت منها العديد 

من الإناث يف قطاع غزة، وتن�رشها “الغيداء” 

باأّن  علماً  التحقيق،  هذا  �ضياق  يف  اليوم 

هي  فيه  الــواردة  ال�ضحايا  اأ�ضماء  جميع 

�رشيّة  على  حفاظاً  م�ضتعارةٌ؛  اأ�ضماءٌ 

هويتهّن.    

اأ�سهل طرق البتزاز..!

بالت�ضهري  والتهديد  البتزاز  تعْد ق�ضايا  مل 

لالإناث يف قطاع غزة  )عرب مواقع التوا�ضل 

والإنرتنت  حتديداً  الإلكرتونية  الجتماعي 

اإذ   ،
ّ
اخلفي بالأمر  تعد  مل  عــاٍم(  ب�ضكٍل 

ي�ضتغّل العديد من الذكور طبيعة ال�ضعب 

من  الإناث  وخوف  املحافظة   
ّ
الفل�ضطيني

عديدةٍ،  لأهداٍف  ابتزازهّن  يف  الف�ضيحة..  

حّل  يحاولن  ال�ضحايا  من  العديد  اأّن  كما 

هذا  مع  جتاربهّن  عن  احلديث  دون  امل�ضاكل 

النوع من البتزاز الإلكرتوين، باعتبار اأنها جزءٌ 

من “التابوهات” التي ل يجوز القرتاب منها، 

“القتل  ي�ضمى  فيما  قتلهّن  من  وخوفهّن 

حياتهّن  تدمري  اأو  ال�رشف”  خلفية  على 

كان  الذي  الأمر  وهو  والجتماعية،  الأ�رشية 

مبثابة العقبة الكربى يف اإجناز هذا التحقيق. 

ويف تقريرٍ �ضادرٍ عن مبادرة “�ضتديو �ضو�ضال”  

يف  الجتماعي  التوا�ضل  “و�ضائل  بعنوان 

املّت�ضلني  ن�ضبة  اأّن  ذُكر   ”2016 فل�ضطني 

ون�ضبة م�ضتخدمي مواقع  بالإنرتنت 52 % 

6.4 مليون  من   %  35 التوا�ضل الجتماعي 

مليون   2.97 بعدد  يتوزّعون  والذين  ن�ضمة؛ 

ن�ضمٍة يف ال�ضفة الغربية، و1.9 مليون يف 

الداخل  فل�ضطينيي  من  و1.5  غزة،  قطاع 

ن�ضبة  اأّن  اإىل  م�ضرياً   ،1948 عام  املحتّل 

ت�ضل  الذكور  من  الفي�ضبوك  م�ضتخدمي 

مقارنًة بن�ضبة الإناث؛ التي ت�ضل  اإىل 55 % 

، واأن ن�ضبة امل�ضتخدمني -ح�ضب  اإىل 45 % 

غزة  قطاع  يت�ضّدرها  اجلغرايف-  املوقع 

بن�ضبة  الغربية  ال�ضفة  ثم   %  39 بن�ضبة 

37 % تليها مناطق فل�ضطينيي 48 بن�ضبة 
.% 24

البحث  من  جولٍة  يف  �رشعُت  قد  كنُت 

ي، يف حماولٍة للعثور على عددٍ من  والتق�ضّ

طريق  عن  لالبتزاز  تعّر�ضن  اللواتي  الإناث 

الإنرتنت. بعد رحلة بحٍث م�ضنيٍة، وحماولت 

اإقناٍع متعددةٍ، ا�ضتطعنا الو�ضول اإىل ثالٍث 

املتزّوجات،  من  ن�ضفهّن  �ضحّية،  وخم�ضني 

واللواتي وافقن على الإف�ضاح عن جتاربهّن؛ 

�رشيطة �ضمان ال�رشيّة التاّمة. 

منهّن  كثرياٍت  لدى   
ّ
الأ�ضا�ضي الدافع  كان 

فتياٌت  تقع  األ  هو  جتربتهّن  عن  للحديث 

ويعانني  الإلكرتوين،  لالبتزاز  �ضحيًة  اأخرياٌت 

من ذات التجارب املريرة التي عانني منها.  

كان عدد الفتيات الالئي قابلناهّن وتعر�ضّن 

ثالثاً  معاً-   والت�ضهري  البتزاز  -اأو  لالبتزاز 

وخم�ضني فتاةً، متّ حّل �ضٍت وع�رشين ق�ضيًة 

قطاع  يف  الأمنية  الأجهزة  خالل  من  لهّن 

ق�ضيًة  وع�رشين  اثنتني  اإنهاء  متّ  فيما  غزة، 

وهناك  الر�ضمية،  اجلهات  عن  بعيداً  اأخرى 

عن  �ضاحباتهّن  تتحدث  مل  ق�ضايا  خم�ص 

ق�ضيتان  هناك  تزل  مل  فيما  احلــّل،  طرق 

عالقتني حتى كتابة هذا التحقيق. 

جنحت  فاإنها  مثالً؛  “ملياء”  بـ  يتعّلق  وفيما 

زوج  تدّخل  خالل   من  امل�ضكلة  اإنهاء  يف 

اأحد  يف  يعمُل  والذي  �ضديقاتها،  اإحدى 

الأجهزة الأمنية يف قطاع غزة، ليقوم الزوج 

�ضخ�ضٍي  ب�ضكٍل  ال�ضاب  مع  بالت�ضال  

موقٍع  اإن�ضاء  بدعوى  مقابلته،  وطلب 

يعمل  كان  ال�ضاب  اأّن  بحكم  اإلكرتوينٍ؛ 

مربجماً للمواقع الإلكرتونية، وعند مقابلته 

اأف�ضح الزوج عن �ضخ�ضيته  وهدده بالإبالغ 

نقص التشريعات الالزمة والخوف من 
الفضيحة أدّيا إلى تفاقم الظاهرة..

“االبتزاز اإللكتروني” لإلناث
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عنه و�ضجنه اإن تعّر�ص للمياء جمدداً، فما 

اأن م�ضح الت�ضجيالت،  اإل  كان من ال�ضاب 

و�ضاأنها. وتعهد باأن يرتك “ملياء” 

)ا�ضم  خليل”  “�ضعاد  بـ  يتعّلق  فيما  اأما 

اثنني  العمر  من  والبالغة  م�ضتعار(  

اأثناء  لالبتزاز  تعّر�ضت  فقد  عاماً،  وع�رشين 

تها، بعد  اإعدادنا للتحقيق، حيُث تابعنا ق�ضّ

م�ضكلتها،  عن  الإف�ضاح  على  موافقتها 

لنف�ص  اأخــرى  فتاةٌ  تتعر�ص  ل  كي  وذلك 

بداأت  خا�ضتها:  التي  ال�ضيئة  التجربة 

احلكاية مع “�ضعاد” عندما كانت تدر�ص يف 

اإحدى اجلامعات بقطاع غزة، حيث تعرفت 

على �ضاٍب اأوهمها باأنه يحبها ويريد الزواج 

منها، فوثقت به واأر�ضلت له بع�ص �ضورها 

اأمامه  التعّري  منها  اأن طلب  اإىل  اخلا�ضة، 

امل�ضورة،   للمحادثات    ”skype”برنامج عرب 

اإل اأنها رف�ضت ذلك ب�ضّدة، فهّددها بن�رش 

�ضورها على ح�ضابها يف “في�ضبوك”.

تت�رشف  كيف  تعلم  “�ضعاد”  تكن  مل 

�ضديقتها  مع  فتحّدثت  تفعل،  ماذا  ول 

وتخّفف  اأهلها  تخرب  باأن  ن�ضحتها  التي 

الت�رشّف  عدم  على  املرتتّب  ال�رشر  من 

اأن  لت  ف�ضّ “�ضعاد”  لكن  ورويٍة،  بحكمٍة 

تراوغه وحتاول ك�ضب املزيد من الوقت حلّل 

امل�ضكلة، فما كان من ال�ضاب اإل اأن اأر�ضل 

اخلا�ّضة،  �ضورها  بع�ص  �ضديقاتها  لإحدى 

كي تر�ضل اإىل “�ضعاد” ر�ضالًة وا�ضحًة باأنه 

جادٌ متاماً فيما �ضيفعل، واأن على “�ضعاد” 

اأن توّفر له مبلغ األفي �ضيكل مقابل عدم 

ن�رشه  لل�ضور.

تقول “�ضعاد”: “بعد اأن اأخربتني �ضديقتي 

بر�ضالة التهديد، ما كان مني اإل اأن بداأُت 

بالبحث عن طريقٍة اأوّفر بها املبلغ املطلوب، 

الب�ضيطة  الذهبّية   
ّ
احللي بع�ص  فبعُت 

التي لدّي وهاتفي املحمول، واأر�ضلُت املبلغ 

له مع �ضديقتي، واأن تقنعه بحذف ال�ضور 

الق�ضة  اأّن  معتقدةً  له،  اأر�ضلتها  التي 

حياتي  لأوا�ضل  احلّد؛  هذا  عند  �ضتنتهي 

ب�ضكٍل معتادٍ جمدداً، لأفاجاأ باأنه بعد فرتةٍ 

املال  من  املزيد  طالباً  معي  ليتوا�ضل  عاد 

واإل فاإنه �ضيقوم باإر�ضال �ضوري اإىل جميع 

اأقربائي. كان املبلغ هذه املرة هو ثالثة اآلف 

 
ّ
�ضيكالً،. كنُت حمتارةً: ما الذي ينبغي علي

فعله؟ ملن اأجلاأ كي اأ�ضتطيع حّل م�ضكلتي؟ 

يف هذه الأثناء جئَت اأنَت كي جتري مقابلتَك 

معي بخ�ضو�ص البتزاز عرب الإنرتنت..!”. 

وخالل  ال�رشطة،  مع  “�ضعاد”  توا�ضلْت 

م�ضكلتها،  حّل  من  متّكنوا  قد  كانوا  اأياٍم 

�ضابقاً  الذي منحتُه  املايّل  املبلغ  وا�ضتعادة 

لل�ضاب، كما متكنوا اأي�ضاً من م�ضح ال�ضور 

مواقع  على  واإغالق ح�ضاباته  حا�ضوبه  عن 

التوا�ضل الجتماعي جميعاً.

الفتاة “ن�رشين علي” )ا�ضم م�ضتعار اأي�ضاً( 

حتّدثْت  عاماً،  ع�رشين  العمر  من  البالغة 

“قام  تقول:  حيُث  جتربتها،  عن  لـ”الغيداء” 
بالتوا�ضل معي  �ضاٌب من خارج فل�ضطني 

فقام  رف�ضت،  لكنني  مّني؛  الزواج  وطلب 

باأخذ �ضورٍ يل كنُت قد ن�رشتها عرب موقعي 

بتلك  وتالعب  و”اإن�ضتغرام”  “في�ضبوك” 
ليجعلها  “املونتاج”  برامج  عرب  ال�ضور 

فا�ضحًة، مهدداً اإياي”.

ة،  الفتاة توجهت لأهلها واأخربتهم بالق�ضّ

وعلى الفور؛ اأر�ضلوها اإىل دولٍة اأوربية لتتزوج 

منذ  هناك  يعي�ص  الــذي  عمها  ابن  من 

�ضنواٍت، واأغلقت ح�ضاباتها ومل تتوّجه اإىل 

ال�رشطة؛ خوفاً من الف�ضيحة.

اأهداٌف متعددةٌ لالبتزاز.. 

الفنّية يف  امل�ضادر  دائرة  اإىل مدير  توّجهُت 

وامل�ضوؤول  �ضّمور”  “تامر  املقدم  املباحث، 

فيها،حيُث  الإلكرتونية  اجلرائم  عن  املبا�رش 

من  “الهدف  اأن  “�ضمور”  املقدم  يوؤكد 

هو   للن�ضاء  بالن�ضبة  البتزاز  عمليات  وراء 

 بالدرجة الأوىل، ثم مايّل بدرجٍة ثانيٍة، 
ّ
جن�ضي

وهناك اأهداٌف اأخرى يف بع�ص احلالت، كان 

العمالة  فّخ  يف  الفتيات  اإيقاع  بينها  من 

والتخابر مع  الحتالل الإ�رشائيلي، ومعظم 

ال�رشطة  اإىل  ت�ضل  التي  البتزاز  ق�ضايا 

تخ�ّص الإناث حتديداً”.

يقول “�ضمور” لـ”الغيداء”: “ن�ضيحتي لكل 

معنا  التوا�ضل  هي  لالبتزاز  تتعّر�ص  فتاةٍ 

فوراً؛ ل�ضمان حّل امل�ضكلة باأف�ضل طريقٍة 

ممكنٍة، لأن احلّل بطرٍق خارج اإطار املوؤ�ض�ضات 

مع  “الو�ضاطات”  خالل  من  اأو  الأمنية 

العديد  ولدينا  ناجعاً،  يكون  ل  قد  املبتّزين 

وهذه  اخل�ضو�ص،  بهذا  الق�ض�ص  من 

املكتب  لنا  وّجه  الأيــام؛  اأحد  يف  اإحداها: 

ق�ضيًة  الفل�ضطينية  لل�رشطة  الإعالمي 

اأّن  حيث  وجن�ضياً،  مالياً  ابتزازها  متّ  لفتاةٍ 

املبتّز ا�ضتطاع احل�ضول على �ضورٍ خا�ضٍة 

املحمول،  حا�ضوبها  اخرتاق  طريق  عن  لها 

وطلب من الفتاة ممار�ضة اجلن�ص معها واإل 

التوا�ضل  مواقع  يف  �ضورها  �ضين�رش  فاإنه 

الجتماعي”. 

باأحد  ال�ضحّية  “ا�ضتعانت  “�ضمور”:  يتابع 

والذي  امل�ضكلة،  حلّل  العمل  يف  زمالئها 

لأحد  يعطيه  كي  املال  من  مبلغاً  طلب 

اخرتاق  بدوره  ليحاول  الإنرتنت؛  قرا�ضنة 

وتدمري  ال�ضور  وم�ضح  املبتّز  حا�ضوب 

حّل  يتّم  مل  املحمول.  وحا�ضوبه  ح�ضاباته 

الق�ضية لالأ�ضف، وقامت الفتاة بالتوا�ضل 

الق�ضية؛  تعاملنا مع  معنا لحقاً. عندما 

زميل  نف�ضه  هو  كان  املبتّز  اأن  اكت�ضفنا 

م�ضاعدة  يحاول  باأنه  يتظاهر  كان  الذي 

زميلته، لنقوم بعدها بحّل الق�ضّية واإغالق 

هذا امللف خالل فرتةٍ ب�ضيطٍة. وهناك الكثري 

من الق�ضايا لدينا؛ والتي تتعّلق بالبتزاز اأو 

�ضواًء  حّلها،  متّ  قد  الإنرتنت  عرب  الت�ضهري 

من  اأو  غزة  قطاع  خارج  من  اجلاين  اأكــان 

داخله”.

خليجيٌة  فتاةٌ  مثالً  “هناك  “�ضمور”:  يتابع 

الإلكرتوين  املوقع  عرب  ب�ضكوى  تقدمت 

تفيد  �ضنواٍت،  عّدة  قبل  ال�رشطة  لإعالم 

باأن �ضاباً من غزة  انتحل �ضخ�ضية الأمري 

واأنها  على موقع “تويرت”  “الوليد بن طالل” 
توا�ضلْت معه لحقاً واأر�ضلْت له عدداً من 

اأن  اإل  منه  كان  فما  ال�ضخ�ضّية،  �ضورها 

راح يبتّزها  مالياً، فاأر�ضلْت له مبلغ خم�ضة 

اآلف دولر؛ طالبًة منه اإنهاء امل�ضاألة وحذف 

ال�ضور التي لديه،  اإل اأنه طلب منها مبلغ 

ثالثني األف دولر اأمريكي”. 

للبالغ؛  تلقينا  “فور  قائالً:  املقّدم  يُكمل 

توا�ضلنا مع الفتاة، وطلبنا منها معلوماٍت 

يف  تفيدنا  قد  معلومٍة  فاأيّة  اجلاين،  عن 

جمرى التحقيق، حتى واإن بدت غري مهمٍة 

كوادرنا  با�رشت  وفعالً؛  لل�ضحّية،  بالن�ضبة 

يومني  وخالل  والتحّري،  البحث  ة  املخت�ضّ

الذي  ال�ضاب  اإىل موقع  الو�ضول  متكّنا من 

كان يقطن �ضمال قطاع غزة، وا�ضتخرجنا 

بيته  بتفتي�ص  العامة  النيابة  من  ــاً  اإذن

عليه،  التهمة  ثبوت  حال  يف  واعتقاله؛ 

 
ّ
ال�ضخ�ضي حا�ضوبه  مب�ضادرة  لنقوم 

كان  التي  املتعّددة  املحمولة  وهواتفه 

عمليات  يف  املختلفة  اأرقامها  ي�ضتخدم 

البتزاز”.

�ضكاوى  “نتلفى  “�ضمور”:  املقدم  يقول 

تتعّلق بالبتزاز والت�ضهري والن�ضب والحتيال 

�ضكوى   700 بقرابة   الإلكرتونية  وال�رشقة 

�ضنوياً، ناهيك عن عدد الق�ضايا الأخرى عن 

فالدائرة  النقالة،  والهواتف  الإنرتنت  طريق 

ق�ضٍم  ق�ضمني،   من  تتكون  يرتاأ�ضها  التي 

وق�ضٍم  والإنرتنت  احلا�ضوب  بجرائم  يخت�ص 

والهواتف  الت�ضالت  بجرائم  يخت�ّص 

اخلا�ضة؛  برجمياته  ق�ضٍم  ولكّل  النقالة، 

بطرٍق خمتلفٍة”  معها  التعامل  يتّم  التي 

م�ضيفاً القول: “من اأهم النقاط التي نعد 

بها �ضحايا البتزاز عرب الإنرتنت هي ال�رشيّة 

يتّم  اأن  اإىل  و�ضل  قد  الأمر  اإّن  بل  التاّمة، 

حّل اأغلب هذا النوع من الق�ضايا يف مراكز 

للنيابة  وت�ضل  تتطّور  اأن  دون  ال�رشطة، 

العامة؛ خوفاً من اأن تتعر�ص ال�ضحّية اإىل 

اأن�ضح  كما  تتمناها.  ل  التي  الف�ضيحة 

كّل فتاةٍ األ ت�ضتجيب لبتزازات اجلناة مهما 

مبا�رشةً؛  اإلينا  واللجوء  تهديداتهم،  كانت 

املبتّز  منح  على  ال�ضحّية  موافقة  لأّن 

�ضيزيدها  بل  امل�ضكلة؛  يحّل  لن  يريد  ما 

تعقيداً، لأنه –بب�ضاطة- �ضيطلب املزيد..”.

النق�سام يوؤثّر على حّل ق�سايا البتزاز

الت�ضالت  “�رشكة  حّمل  “�ضمور”  املقّدم 

امل�ضوؤولية؛  “جوال”  و�رشكة  الفل�ضطينية” 
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لعدم تعاونهم يف منحهم بع�ص املعلومات 

لديهم  التحقيق  ق�ضم  يحتاجها  التي 

والتي  العالقة،  الق�ضايا  من  كثريٍ  حّل  يف 

البتزاز  ق�ضايا  من   %  65 حّل  �ضت�ضهل 

والقتل...  اخلطف  ق�ضايا  وحتى  والت�ضهري، 

وغريها، يف حال تزويدهم باملعلومات. موؤكداً 

مراٍت  ال�رشكات  مع  توا�ضلوا  اأنهم  على 

يف  الأمر  خطورة   لهم  و�رشحوا   عديدةً 

عدم حّل مثل هذه الق�ضايا، م�ضيفاً اأنهم 

يعاجلون اأغلب هذه الق�ضايا بطرٍق خمتلفٍة 

يف  �ضتحّل  كانت  واأ�ضابيع  اأياماً  ت�ضتغرق 

اأياٍم قليلٍة لو تعاونت معهم هذه ال�رشكات.

النق�ضام  بعد  اأنــه  بالذكر  ــر  واجلــدي

�رشكة  اأوقفت   ،  2007 عام   
ّ
الفل�ضطيني

اخلا�ضة  الت�ضال  ك�ضوف  اإ�ضدار  “جوال” 
باملواطنني وت�ضليمها للجهات الأمنية يف 

غزة  العام يف  النائب  مما جعل  غزة،  قطاع 

ي�ضدر قراراً باإغالق مقّر ال�رشكة؛ يف حماولٍة 

هذه  با�ضتخراج  عليها  لل�ضغط  منه 

ق�ضايا  حّل  يف  ت�ضاعد  التي  الك�ضوفات 

اأمنيٍة وجنائيٍة خمتلفة.

توا�ضلُت مع جمموعة �رشكات الت�ضالت 

“�رشكة  ت�ضّم  والتي  الفل�ضطينية؛ 

خلدمة  املزّودة  الفل�ضطينية”  الت�ضالت 

الإنرتنت والت�ضالت الأر�ضّية يف فل�ضطني 

توّفر �رشائح الت�ضال  التي  “جوال”  و�رشكة 

غزة،  ويف  فل�ضطني  يف  النقالّة  للهواتف 

الأجهزة  مع  تعاونهم  عدم  �ضبب  ملعرفة 

ولالإجابة  الق�ضايا،  هذه  مثل  حلّل  الأمنية 

عن العديد من الأ�ضئلة املتعّلقة مبو�ضوع 

التحقيق، ومنحهم فر�ضة تو�ضيح وجهة 

نظرهم بخ�ضو�ص التهامات التي وجهها 

مل  اأنه  اإل  �ضمور”  “تامر  النقيب  اإليهم 

ي�ضلنا اأّي ردٍّ منهم، رغم انتظارنا لأ�ضابيع 

طويلٍة.

ال�سخ�سية ال�سيكوباتية ودوافع 

البتزاز

الأخ�ضائي النف�ضي ومدير “مركز دير البلح 

يف “برنامج  املجتمعي” “حممد علي الزير” 

“انت�ضار  اأّن  يوؤكد  النف�ضية”  لل�ضحة  غزة 

و�ضهولة   
ّ
الجتماعي التوا�ضل  مواقع 

الو�ضول اإليها عرب الهواتف النقالة؛ جعلت 

طرق التوا�ضل اأ�ضهل واأكرث حريًّة وانفتاحاً 

اأن�ضاأ  ما  وهو  اجلن�ضني،  بني  للتوا�ضل 

اإمكانية ا�ضتغالل العديد من ال�ضخ�ضيات 

املري�ضة ذات امليول الإجرامية لالإنرتنت من 

اأجل القيام بجرائم البتزاز والت�ضهري” حيُث 

يوؤكد الأخ�ضائي النف�ضي اأّن “ال�ضخ�ضية 

من  تعاين  الت�ضهري  اأو  بالبتزاز  تقوم  التي 

ال�ضخ�ضية  وت�ضمى  نف�ضيٍة  ا�ضطراباٍت 

التي  وهي  العدوانية،  اأو  “ال�ضيكوباتية” 

متيل للعنف والعتداء على حقوق الآخرين، 

والتي غالباً ما تتجّرد من تاأنيب ال�ضمري اأو 

ال�ضخ�ضيات  من  كغريها  بالذنب  ال�ضعور 

ال�ضويّة، واإذا ما كان املبتّز فتاةً؛ فاإنها تبتّز 

عك�ص  على  املال،  بدافع  اأو  النتقام  بدافع 

ال�ضاب؛ الذي يبتّز بدافع اجلن�ص واملال”.

ومواقع  �ضبكات  �ضئون  يف  املخت�ّص  اأما 

التوا�ضل الجتماعي “خالد �ضايف” فيقول: 

ق�ضايا  من  للعديد  متابعتي  خالل  “من 
القول  ميكنني  لالإناث،  الإنرتنت  عرب  البتزاز 

تتلخ�ص  ال�ضباب  من  املبتّزين  اأغلب  باأن 

اإّن الأمر و�ضل  اأهدافهم باجلن�ص واملال، بل 

ت�ضويه  حماولة  حّد  اإىل  بع�ضهم  لدى 

طريق  عن   
ّ
الفل�ضطيني ال�ضعب  �ضورة  

اخلارج  من  املت�ضامنات  بع�ص  ا�ضتقطاب 

مع الق�ضية الفل�ضطينية، بهدف ابتزازهّن 

اأ�ضبحت  امل�ضكلة  وهذه  ومالياً،  جن�ضياً 

بحاجٍة للوقوف عليها وحما�ضبة مرتكبيها 

ب�ضدة”.

من  “الكثري  اأّن  اإىل  “�ضايف”  وي�ضري 

متّ  فتياٍت  اإىل  تعود  عاجلها  التي  الق�ضايا 

بدعوى  ا�ضتدراجهّن  اأو  ح�ضابتهّن  اخرتاق 

منها  متعددةٍ  بطرٍق  وذلك  والزواج،  احلّب 

ا�ضرتجاع ح�ضاب ال�ضحّية مبرا�ضلة ال�رشكة 

�ضكوى  وتقدمي  للح�ضاب  امل�ضت�ضيفة 

املبتّز”  ح�ضابات  واإغــالق  ال�رشكة  لنف�ص 

م�ضيفاً اأنه “يف حالة تعّر�ص الفتاة لالبتزاز؛ 

الإنرتنت  مع  التعامل  اإيقاف  عليها  فاإّن 

والتوّجه لدائرة مكافحة اجلرمية الإلكرتونية 

منه  مقرٍب  �ضخ�ٍص  واإبــالغ  ال�رشطة،  يف 

لطلبات  التنازل  عن  بعيداً  بحٍل  للتفكري 

املبتز مهماً كان”.

الفتاة  “تقوم  باأن  “�ضايف”  ين�ضح  كما 

برقم  ربطه  طريق  عن  ح�ضابها  بتاأمني 

اأو  �ضامٍن  بريٍد  واإ�ضافة  املحمول،  الهاتف 

وحروٍف  باأرقاٍم  املرور  كلمات  وتاأمني  بديٍل، 

بعيدةٍ عن تواريخ امليالد اأو اأرقاٍم ت�ضل�ضليٍة 

اأرقاٍم  با�ضتخدام  وذلك  متقاربٍة،  وحروٍف 

لعدم  بالإ�ضافة   خمتلفٍة،  ورموزٍ  وحروٍف 

فتح  وعدم  تعرفه،  ل  �ضخ�ٍص  اأّي  قبول 

الكامريا اإل بحذر، وجتّنب فتح الروابط التي 

واإن  حتى  الإمكان؛  قدر  الر�ضائل  عرب  تاأتي 

كانت من جهٍة معلومة امل�ضدر، لأنه من 

املمكن اأن يكون ال�ضخ�ص الذي نعرفه قد متّ 

قر�ضنة ح�ضابه، وما يطّبق على احلوا�ضيب 

ينطبق على الهواتف النقالة احلديثة”.

اخلوف من الف�سيحة وق�سور القانون

مدير دائرة امل�ضادر يف املباحث الفل�ضطينية 

البتزاز  ق�ضايا  من  الآلف  “هناك  يقول: 

والت�ضهري التي تتم �ضنوياً؛ لي�ص بحّق الإناث 

معظم  اأّن  اإل  اأي�ضاً،  والرجال  بل  وحدهّن؛ 

ال�ضحايا يتوجهون اإىل احللول البعيدة عن 

اجلهات الأمنية اأو الت�ضرت على تلك اجلرائم 

خوفاً من الف�ضيحة؛ كما يعتقدون. ونحن 

ون�ضحهم  ال�ضحايا  مع  التوا�ضل  نحاول 

بتقدمي �ضكوى من طرفهم؛ كي يتّم البّت 

فيها من خالل الق�ضاء، من خالل ما توفر 

من الن�ضو�ص القانونية يف قانون العقوبات 

الفل�ضطيني، والذي قد ت�ضل عقوبة اجلناة 

اإىل  اخل�ضو�ص  بهذا  الق�ضايا  بع�ص  يف 

احلكم باحلب�ص اأربعة ع�رش عاماً “.

ويكمل املقدم “تامر �ضمور”: “اإل اأن اأغلب 

اأروقة  نعاجلها ل جتاوز غالباً  التي  الق�ضايا 

وغالباً  النيابة،  اإىل  ت�ضل  ل  وقد  مكاتبنا، 

ما تتنازل �ضاحبات ال�ضكاوى عن �ضكاواهّن 

اأو  املبتّزين  على  القب�ص  يتّم  اأن  بعد 

امل�ضّهرين، ويف بع�ص الأحيان قد ل نو�ضل 

نحن الق�ضية اإىل الق�ضاء اأو النيابة؛ خوفاً 

على ال�ضحّية من تطّور الأمور اإىل التفّكك 

يتّم  احلالت  بع�ص  ويف  القتل،  اأو  الأ�رشّي 

حما�ضبة اجلاين مبقت�ضى احلّق العام بتهمة 

احلب�ص  اأو  الغرامة  اإىل  ت�ضل  والتي  جنحة؛ 

لها  القانويّن  التكييف  ح�ضب  اأ�ضهر،  ملدة 

وال�ضلطة التقديرية للقا�ضي”.

القانونية  الوحدة  مدير  يقول  جهته؛  من 

يف “الهيئة الدولية لدعم حقوق ال�ضعب 

اأن  ن�ضوان”  “كارم  املحامي  الفل�ضطيني” 

العقوبات  قانون  مبوجب  يحكم  “القا�ضي 
لعام 1936 النتدابي، �ضواًء اقتنع به اأم مل 

 
ّ
يقتنع، فمواد قانون العقوبات الفل�ضطيني

“قدميٌة ومل يتّم حتديثها مبا يتعلق باجلرائم 
بالإنرتنت”  يتعلق  ما  وكــّل  الإلكرتونية 

هذه  بخ�ضو�ص  وا�ضٌح  القانويّن  والن�ّص 

بن�صٍّ  اإل  عقاب  ول  جرمية  ل  اأنه  امل�ضاألة؛ 

ت�ضبح  وبالتايل؛  القانون،  ن�ضو�ص  من 

معظم ق�ضايا اجلرائم الإلكرتونية كالبتزاز 

يف  معاجلٍة  غري  الإنرتنت  عرب  والت�ضهري 

اخلطوة  ولذلك؛  الفل�ضطيني،  القانون 

الأوىل املطلوبة اأن يتّم حتديث هذه القوانني 

ب�ضكٍل  الإلكرتونية  اجلرائم  عن  واحلديث 

وا�ضٍح فيها، فيما يتّم عادةً معاجلة ق�ضايا 

مبا  القيا�ص  طريق  عن  والت�ضهري  البتزاز 

والت�ضهري   البتزاز   قوانني  من  ي�ضبهها 

املقاربة لها يف القانون، وهذا اأمرٌ غري جمٍد، 

لأن اجلرائم ل بد اأن تُ�ضمى بت�ضمياتها واأن 

العقوبة  واإيقاع  القانونية  متابعتها  يتّم 

وهو  وا�ضحٍة،  واآلياٍت  بن�ضو�ٍص  اجلناة  على 

يتّم  كي  ب�ضّدةٍ  اإليه  نحتاج  الذي  الأمر 

اإيقاف جرائم البتزاز والت�ضهري عرب الإنرتنت، 

اجلرائم لالأ�ضف  دونه �ضتتوا�ضل هذه  ومن 

ال�ضديد”.
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 25( منذ طفولتها؛ مل تظهر املهند�ضة “اأماين اأبو طري” 

اللعب كغريها  اأو  بالُدمى  اهتماٍم  اأّي  القد�ص(  من  عاماً 

عمرها؛  من  التا�ضعة  يف  كانت  وعندما  الأطفال.  من 

رغبت اأن متتلك دراجًة؛ فقررت عمل واحدةٍ خا�ضٍة بها من 

ملعرفة  الإ�رشار  هذا  بجمعهما.  قامت  وعجلتني؛  خ�ضٍب 

كيفية عمل الأ�ضياء ا�ضتمر معها ملرحلة البلوغ.

اأريد  كنت  الباربي..  بلعبة  اأهتّم  “مل  طري”:  اأبو  تقول 

تفكيك الراديو والتلفاز.. اجلميع كانوا ينادونني باملخرتعة 

ال�ضغرية”.

بت�ضميم  “اأماين”  بــداأت  عمرها؛  من  الع�رشينات  يف 

مناوبات  لتتّبع  تطبيقاً  ابتكرت  والتطبيقات.  الألعاب 

عن  الأطفال  لتعليم  واآخر  امل�ضت�ضفيات،  يف  الأطباء 

التغذية. ابتكاراتها كانت رغبًة منها يف اإ�ضالح الق�ضور 

اأنها  اإىل  راأته يف العامل من حولها. وت�ضري “اأماين”  الذي 

عن  البحث  تريد فقط  ترى م�ضكلًة من حولها؛  عندما 

حلوٍل لها.

ة امليكانيكا ت�ضتمع  ويف اإحدى املرات؛ كانت جتل�ص يف ح�ضّ

اإلهي،  “يا  “اأماين”:  فّكرت  �ضعباً.  در�ضاً  ي�رشح  للمعلم 

هذا �ضعٌب جداً.. ل اأ�ضتطيع اأن اأفهم ذلك على الرغم 

وت�ضاءلت:  اأرى واأ�ضمع كّل �ضيء”  اأن  اأ�ضتطيع  اأنني  من 

ومنذ  التعّلم؟”  ميكنهم  كيف  املكفوفني؟  عن  “ماذا 
املدار�ص  فجابت  هاج�ٌص،  “اأماين”  اأ�ضاب  اللحظة؛  تلك 

اخلا�ضة بالأطفال املكفوفني يف ال�ضفة الغربية والقد�ص 

ال�رشقية، وبداأت يف درا�ضة كيفية تعّلم الطالب.

الذي  اجلهاز  الفور:  على  ــدةً  واح م�ضكلًة  لحظت 

وكتابة  “بريل”  لغة  لتعّلم  الأطفال  ي�ضتخدمه معظم 

ال�ضغار.  للمتعلمني  جداً  �ضعٌب  جهازٌ  املكفوفني،  لغة 

الآلة الكاتبة التي �ُضنعت يف العام 1950 والتي ل تزال 

على نطاٍق وا�ضٍع يف اأجزاء  ت�ضتخدم لتعليم لغة “بريل” 

اأنه  الرغم من  وعلى  يومنا هذا.  العامل حتى  من  كثريةٍ 

اأن الآلة كانت كبرية احلجم  متّ اختبارها؛ لحظت “اأماين” 

ليحملها الطالب، وغالباً ما كان يجد الأطفال �ضعوبًة 

يف التحكم باملفاتيح باأيديهم ال�ضغرية.

ي�ضاعد  يكن  اجلهاز مل  اأن  اأي�ضاً  “اأدركت  “اأماين”:  تقول 

فقط  ا�ضتخدامه  لالأطفال  ميكن  الذاتي،  التعلم  على 

مع وجود مدر�ٍص يوجههم، واأنه مكلٌف جداً على الأهل 

ل�رشائه..اإنها م�ضكلٌة كبريةٌ حقا”.

اأن  ميكن  ل  للمنزل  الأطفال  يذهب  “عندما  وت�ضيف: 

تعليمهم..  ي�ضتطيع  حولهم  من  �ضخ�ٍص  اأّي  يجدوا 

ولأنني مهند�ضٌة؛ اأوؤمن اأن التعليم هو حٌق للجميع، قلت 

 اأن اأجد طريقًة اأف�ضل”.
ّ
لنف�ضي: يجب علي

وقررت “اأماين” اخرتاع البديل. قبل فرتةٍ طويلٍة، كان لديها 

 �ضغريٌ يعمل 
ٌ
منوذج جلهاز “بريل” FMZ - جهازٌ ميكانيكي

على ا�ضتخدام التعليمات ال�ضوتية والنقاط امليكانيكية 

الأبجدية  “بريل”  اأحرف  لت�ضكل  وتنخف�ص  ترتفع  التي 

حتت اأ�ضابع الطفل.

لربجمة  اأ�ضبوعاً  مني  الأمر  “ا�ضتغرق  “اأماين”:  وتو�ضح 

اجلهاز للغاٍت متعددةٍ. مل اأ�ضتطع النوم، كنت اأعانق اجلهاز 

يف كل وقت، اأتعامل معه على اأنه طفلي ال�ضغري”.

بداأت  وهكذا  اجلديد،  اجلهاز  لختبار  “اأماين”  احتاجت 

يف  للمكفوفني”  ال�ضالم  “مركز  يف  التطّوعي  بالعمل 

راأيت  اأعطيتهم جهازي؛  “عندما  “اأماين”:  تقول  القد�ص. 

اأّي �ضيٍء يرغبون عند  اأنه ميكنهم حمله، ميكنهم عمل 

ا�ضتخدامه. وكاأنك حتمل العامل كله”..

 وت�ضيف قائلًة: “ل اأ�ضتطيع اأن اأ�ضف ما هو �ضعوري”.

على  اجلهاز  لت�ضنيع  الدعم  عن  اليوم  “اأماين”  وتبحث 

اإدارة  يف  املاج�ضتري  درجة  اأن  املفرت�ص  ومن  وا�ضٍع،  نطاٍق 

الأعمال من جامعة “التخنيون” يف تل اأبيب �ضت�ضاعدها 

يف ذلك.

ل  فكرةً؛  لديها  يكون  “عندما  اأنه  اإىل  “اأماين”  وت�ضري 

اأن  من  تتاأكد  ال�ضوق،  بدرا�ضة  وتقوم  النوم،  ت�ضتطيع 

ي�ضاعد يف حّل م�ضكلة،  واأنه  اجلهاز،  لهذا  هناك حاجًة 

وذو قيمٍة، واأنه ميكنها ت�ضنيعه لوحدها”.

مل يتوقف باآخر ابتكاراتها. تقول: “اأريد اأن  اإ�رشار “اأماين” 

اأكون الريادية الأكرث جناحاً يف العامل باأ�رشه.. واإن كنت تريد 

اأن تقدر حجم جناحي؛ فنجاحي يُقا�ص بعدد النا�ص الذين 

ميكنني اأن اأ�ضاعدهم من حويل”.

الذين  ال�ضباب  من  األفاً   14 من  ــدةٌ  واح هي  “اأماين” 
من خالل  دعمتهم “الوكالة الأمريكة للتنمية الدولية” 

ال�ضباب  ي�ضاعد  والذي  الرياديني،  ال�ضباب  تنمية  م�رشوع 

م�ضاريعهم  وتطوير  وظائف  اإيجاد  يف  الفل�ضطيني 

اخلا�ضة. اإن هذا امل�رشوع يطّور املراكز املهنية يف اجلامعات 

التدريب  نحو  توجيههم  يف  الطالب  وي�ضاعد  املحلية 

.
ّ
 اأو التقني

ّ
املهني

للتنمية  الأمريكية  “الوكالة  قامت  2012؛  العام  يف 

تدريباً مكثفاً عن الريادية وخطط  مبنح “اأماين”  الدولية” 

“بوليتكنك  جامعة  خالل  من  التطويرية  الأعمال 

فل�ضطني”.

طالباً   30 من  واحدةً  “اأماين”  كانت  التايل؛  العام  ويف 

الأمريكية  “الوكالة  من  دعماً  تلقوا  الذين  فل�ضطينياً 

اإدارة  ماج�ضتري  برنامج  للم�ضاركة يف  الدولية”  للتنمية 

مع  بال�رشاكة  اأبيب؛  تل  جامعة  من  امل�ضّغر  الأعمال 

“كلية كيلوغ” لالإدارة.
بالإ�ضافة اإىل ذلك؛ يف حزيران 2016، اختريت “اأماين” �ضمن 

ال�ضيليكون  وادي  اإىل  لل�ضفر  الدوليني  الرياديني  700 من 
ريادة الأعمال  للح�ضول على دعٍم لبتكاراتهم يف قمة 

العاملية التي ترعاها احلكومة الأمريكية.

خمرتعة فل�سطينية متلك العامل..!
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نيللي �مل�رشي

يف ظّل الظروف احلياتّية ال�سعبة التي تُعاين 

قطاع  يف  الإع��اق��ة  ذوات  م��ن  الن�ساء  منها 

اأثّر  وبالتايل؛  املايّل،  الدعم  �ُسّح  خا�سًة  غزة؛ 

و�سعوبة  النف�سية،  الناحية  م��ن  عليهّن 

التاأقلم مع الواقع الأليم، وكان لبد من اإيجاد 

و�سيلٍة ما للتعب� عن اأنف�سهّن والتحرّر من 

طرق  ف��ق��رّرن  تظلمهن،  التي  املجتمع  قيود 

اأن  ياأملن  التي  حاجياتهّن  نحو  مفتوٍح  باٍب 

كغ�هّن  الريا�سة  ممار�سة  وهي  ال  تتحّقق، 

من الذكور.

نقلٌة نوعية

لعبٌة  وهي  عاماً،   )42( حطب”  اأبو  “تغريد  جتتهد 

الريا�ضية اخلا�ّضة بذوات  جتيد ممار�ضة كافة الألعاب 

الإعاقة، من اأجل حتقيق متثيل فل�ضطني يف املحافل 

الدولية؛ رغم �ضعوبة الظروف.

قدمها  يف  اإعاقٌة  ولديها  وُلدت  والتي  حطب”  “اأبو 
بطولٍت  من  حمليٍة  جوائز  على  واحلا�ضلة  الي�رشى، 

اأمامهّن  زالت  ما  اأنه  ترى  غزة..  قطاع  يف  اأقيمت 

�ضعوباٌت كثريةٌ لجتياز املعّوقات يف ممار�ضة الريا�ضة، 

املجتمع،  حتّديت  كــوين  بالفخر؛  “اأ�ضعر  تقول: 

بحاجٍة  كنت  املف�ضلة،  هوايتي  اأمار�ص  واأ�ضبحت 

�ضّحتي  على  للمحافظة  البدنية؛  اللياقة  اإىل  دوماً 

الالعبات من ذوات اإلعاقة:
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اجل�ضمانية، فانتظمُت يف التدريبات من الالعبات”.

لكنها توؤكد اأنه كان هناك الكثري من عدم الهتمام بها وبزميالتها 

كنا  البداية؛  “يف  تقول:  الريا�ضة.  ممار�ضة  املطلوب خالل  بال�ضكل 

منار�ص األعاب القوى، ومل يكن اأّي اهتماٍم اإعالمٍي، كان هدفنا اإي�ضال 

ر�ضالٍة للمعنيني باأننا موجوداٌت ون�ضتطيع اأن منار�ص الريا�ضة اأ�ضوةً 

بالرجال”.

منار�ضها؛  التي  املختلفة  الريا�ضية  الأن�ضطة  تعّدد  “مع  تكمل: 

واهتمام بع�ص املوؤ�ض�ضات بها.. اأ�ضبحنا نرّوج لأنف�ضنا عرب مواقع 

ونكتب  الريا�ضية،  ونعر�ص �ضور م�ضاركاتنا  الجتماعي،  التوا�ضل 

ق�ض�ضاً عن املعاناة التي ن�ضعر بها، وعدم مواءمة الأماكن العامة 

ذوات  ق�ضية  وبداأت  نحونا،  ين�ضّب  الهتمام  جعل  هذا  كّل  لنا، 

الإعاقة حمّط اأنظار، اأ�ضبحت ق�ضيتنا موؤثّرة”.

احل�سار.. ولكن..!

ن�ضوٍي  نادٍ  اأول  اأروقة  يف  �ضالتهّن  وجدن  الإعاقة  ذوات  كانت  واإن 

ما  اإىل  ي�ضلن  اأن  فالأ�ضل  يكن كافياً،  اأن هذا مل  اإل  بهّن،  خا�ٍص 

يطمحن اإليه كغريهّن من الالعبات الأخريات.

رئي�ضة نادي فار�ضات فل�ضطني الريا�ضي راأت اأّن  “�ضو�ضن اخلليلي” 
مواقع التوا�ضل الجتماعي كافًة �ضاهمت بن�رش التوعية بحقوق 

الفتيات من  ذوات الإعاقة وت�ضليط ال�ضوء على ق�ضاياهن، وكان 

لها دوراً كبرياً يف اإظهار اإبداعات ومواهب الالعبات الريا�ضيات من 

ذوات الإعاقة؛ اللواتي -لأول مرة- يظهرن بهذا اجلانب للمجتمع، 

وهذا ما انعك�ص اإيجابياً على هوؤلء الفتيات؛ باإقبالهّن على ممار�ضة 

الريا�ضة والندماج يف املجتمع بعدما كانت حبي�ضة البيت”.

 
ّ
الجتماعي التوا�ضل  “و�ضائل  اأّن  “اخلليلي”  توؤكد  اآخر؛  جانٍب  من 

فتحت الكثري من اآفاق التعاون بني هذا النادي وجهاٍت عربيٍة بذات 

العائق  كان  احل�ضار  اأّن  اإل  وم�رش،  املغربية،  كاململكة  اخل�ضو�ص 

الأكرب اأمام تنفيذ اأٍي من امل�ضاريع امل�ضرتكة بينهم”.

كفى ا�ستغاللً..

يف قطاع غزة؛ هناك ما يقارب اثنا ع�رش نادياً ريا�ضياً يهتم بريا�ضة 

بالألعاب  هوايتهّن  الالعبات  فيها  ومتار�ص  الإعاقة  وذوات  ذوي 

املختلفة، وتنّظم هذه الأندية بطولٍت ر�ضميًة خالل العام للذكور 

والإناث، وهذه الأندية متار�ص اأن�ضطتها حتت مظلة اللجنة الباراملبية 

اخلا�ضة بذوي وذوات الإعاقة، والتي اأقّرت اللجنة الباراملبية الدولية 

يف عام 2005، ومن خالل موؤمترها العام الذي عقد يف بكني على 

التحّول بالحتادات الريا�ضية الوطنية اإىل اللجان الباراملبية الوطنية، 

اإىل  وقد حتّول “الحتاد الفل�ضطيني لريا�ضة املعّوقني” 

“اللجنة الباراملبية الفل�ضطينية” يف عام 2007.
“نور اإر�ضي” من حمافظة دير البلح، م�ضابٌة ب�ضلٍل يف �ضاقيها منذ 
ال�ضغر، منعها من احلركة، وتتحرك بوا�ضطة كر�ضٍي متحرٍك، جتيد 

لعبة كرة الطائرة جلو�ص، ومتار�ص اللعبة منذ عامني.

لنا  فر�ضًة  ولزالت  كانت  الجتماعي  التوا�ضل  “و�ضائل  تقول: 

ومتنف�ضاً لنعرّب عن احتياجاتنا، فنحن مل نحّقق اأب�ضط اأحالمنا، واإن 

كانت الريا�ضة جمالً كبرياً ُفتح اأمامنا؛ لكننا مازلنا اأمام منعطٍف 

هو �رشورة مواءمة بع�ص الأماكن لنا؛ لت�ضهل علينا التنّقل، ومن 

خالل مواقع التوا�ضل الجتماعي قمنا بالتغريد والكتابة والتعبري 

الو�ضول للمالعب  اأحياناً يف  عن هذا الحتياج؛ لأننا جند �ضعوبًة 

اأو النادي.

بع�ص  تعامل  من  ال�ضديد  ا�ضتيائها  عن  عرّبت  “اإر�ضي”  الالعبة 

حني  فمثالً  الأن�ضطة،  بع�ص  يف  ا�ضتغاللنا  “يتّم  تقول:  اجلهات. 

 يجمعون الالعبات وينفذون ن�ضاطاً موؤقتاً، وهذا ما 
ٌ
ياأتي وفٌد اأجنبي

ترف�ضه، واأنها �ضت�ضطّر اإىل ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 

للتعبري عن حالة الرف�ص هذه.

اأمنياٌت عالقٌة..

ومن يتذوق طعم النجاح والإجنازات يطمح دوماً ملزيٍد من ال�ضتمرار 

نحو حتقيق الهدف. 

 
ّ
“فاطمة احللويل” لعبة منتخب فل�ضطني لألعاب القوى، جتيد رمي

ذوي  من  لالأ�ضخا�ص  العربية  البطولة  يف  و�ضاركت  والرمح،  اجلُّلة 

الإعاقة يف قطر عام 2011. تقول: “كنت دوماً ملتزمًة بالتدريبات 

ملعب  من  جزٍء  على  نتدرب  كّنا  ال�ضحيحة،  الإمكانيات  رغم 

فل�ضطني بغزة، اإل اأنه رغم ذلك؛ دافعنا عن حقوقنا كالعباٍت من 

التوا�ضل الجتماعي،  الإعاقة. كتبت عن جتربتي عرب و�ضائل  ذوات 

نحو  للتوّجه  الفل�ضطيني  العام  الراأي  بح�ضد  نقوم  اأن  حاولنا 

الهتمام بالالعبات”.

بريا�ضة  عالقٍة  ذات  جهاٌت  توا�ضلت  حني  املفاجاأة  “كانت  تكمل: 

ر�ضميًة  دعواٍت  بتوجيه  وقيامهم  العربية  الدول  من  الإعاقة  ذوي 

تدريبٍي خا�ٍص  ل�ضت�ضافة لعبات منتخب فل�ضطني يف مع�ضكرٍ 

يُ�رشُف عليه ُخرباء دعماً لق�ضيتهّن”.

على  واحلا�ضلة  فل�ضطني  منتخب  لعبة  �ضقري”  “فداء  وتتفق 

اآ�ضيا  بطولة غرب  55، يف  لفئة  القر�ص   
ّ
رمي برونزيٍة يف  ميداليٍة 

التوا�ضل  و�ضائل  باأّن  “احللويل”  زميلتها  مع   2017 خورفكان  يف 

“ت�ضليط  تقول:  وبريا�ضتهّن.  بهّن  للتعريف  هاٌم  جزءٌ   
ّ
الجتماعي

الأخبار  ن�رش  خالل  من  الإعاقة  وذوات  ذوي  ريا�ضة  على  ال�ضوء 

اإىل جانب ا�ضتخدامهّن  وال�ضور والفيديوهات اخلا�ضة بهّن، اأي�ضاً 

 مثمرٌ 
ّ
للبوح اأكرث عن طموحهّن نحو امل�ضتقبل يف املجال الريا�ضي

ب�ضكٍل كبري، فاأ�ضبح العامل يبحث عنهّن من خالل التوا�ضل مع 

يف  للم�ضاركة  الر�ضمية  الدعوات  لهّن  ويقدم  الر�ضمية،  اجلهات 

البطولت العربية اأو الدولية، وهذا بحّد ذاته جناٌح كبريٌ لهذه الفئة 

التي مازالت بحاجٍة اإىل رعاية. بح�ضب قولها.

ا�ستثمارٌ ناجٌح..

وياأتي ا�ضتثمار و�ضائل التوا�ضل الجتماعي بح�ضب “ظريف الغّرة” 

وتطوير  دعم  يف  الإعاقة،  بذوي  اخلا�ضة  الباراملبية  اللجنة  ع�ضو 

ريا�ضة الفتيات ذوات الإعاقة، واحلفاظ عليها وحمايتها، من خالل 

اإبراز الالعبات وهّن ميار�ضّن هذه الريا�ضة؛ بل وي�ضاركن يف البطولت 

الدولية والعربية متثيالً لدولة فل�ضطني.

ورئي�ضٌة؛  اأ�ضا�ضيٌة  نافذةٌ  الجتماعي  التوا�ضل  “و�ضائل  اأّن  ويرى 

فنعمل من خاللها على التوعية املجتمعية بالقدرات والإمكانيات 

والتاأكيد على حقهّن  الريا�ضة،  الفتيات يف  التي متتلكها  الكبرية 

اأعداد  زيادة  على  العمل  كذلك  الريا�ضة،  ممار�ضة  يف   
ّ
الطبيعي

املنا�رشين واملوؤازرين والداعمني للفتيات ذوات الإعاقة”.

ت�ضري الدرا�ضة ال�ضادرة عن  “اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني” 

يف �ضباط فرباير 2013، اأن 32،043 اأ�رشة لديها فردٌ واحٌد على الأقل 

اإجمايل الأ�رش يف قطاع غزة،  من ذوي الإعاقة، بن�ضبة %12.5 من 

وقد بلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة يف قطاع غزة 39،877 فرداً، بن�ضبة 

%2.6 من جممل الأفراد، منهم 21،638 ذكوراً و18،239 اإناثاً.
الذي  الإعاقة  بذوي  اخلا�ص  الفل�ضطيني  القانون  اأّن  بالذكر  جديرٌ 

للفتاة  يكفل   1994 عام  الأوىل  بالقراءة  الت�رشيعي  املجل�ص  اأقره 

ممار�ضة الريا�ضة كحٍق من حقوقها.
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اعداد رمي البحي�سي 

لالحتجاج            �سمر الدرميلي �لن�شاء  �آلف  خرجت   1856 عام  يف 

�ملتحدة  �ل�ليات  يف  ني�ي�رك  مدينة  �ش��رع  يف 

�لال�إن�شانية  �لأمريكية �حتجاجاً على �لظروف 

ورغم  ظلها،  يف  �لعمل  على  يجربّن  كّن  �لتي 

لتفريق  وح�شية  بطريقة  تدخلت  �ل�رشطة  �أن 

دفع  يف  جنحت  �مل�شرية  �أن  �إل  �ملتظاهر�ت 

�مل�ش�ؤولني �ل�شيا�شيني لطرح م�شاكل وهم�م 

�ملر�أة �لعاملة على �أجندتهم �لدورية.

�لآلف من عامالت  1908م عادت  8 مار�س   ويف 

م�شنع  �لن�شيج للتظاهر من جديد يف �ش��رع 

مدينة ني�ي�رك لكنهن حملن هذه �ملرة قطعاً 

خط�ة  يف  �ل�رود  من  وباقات  �لياب�س  �خلبز  من 

رمزية لها دللتها و�خرتن حلركتهن �لحتجاجية 

�مل�شرية هذه  وورود”، وطالبت  “خبز  تلك �شعار 

ت�شغيل  ووقف  �لعمل  �شاعات  بتخفي�س  �ملرة 

�لأطفال ومنح �لن�شاء حق �لقرت�ع. 

حركة  بد�ية  و�ل�رود  �خلبز  ُمظاهر�ت  و�شكلت 

بعد  خ�ش��شاً  �ملتحدة  �ل�ليات  د�خل  ن�ش�ية 

�إىل  �ملت��شطة  �لطبقة  من  ن�شاء  �ن�شمام 

رفعن  و�لإن�شاف  بامل�شاو�ة  �ملطالبة  م�جة 

وعلى  �ل�شيا�شية  باحلق�ق  تطالب  �شعار�ت 

ر�أ�شها �حلق يف �لنتخاب، وبد�أ �لحتفال بالثامن 

من مار�س كي�م �ملر�أة �لأمريكية تخليد�ً خلروج 

وبعدها    ،1909 �شنة  ني�ي�رك  مظاهر�ت 

مار�س/ من   25 يف  فظيع  حادث  وقع  ب�شنتني 

م�شنع  يف  هائل  حريق  �ندلع   1911 �شنة  �آذ�ر 

�أكرث  ر�ح �شحيته  ني�ي�رك  للن�شيج يف مدينة 

عدم  �ل�شبب  وكان  وعاملة،  عامال   140 من 

وج�د و�شائل لل�قاية �أو خمارج للط��رئ، وكان 

�شارك  �إذ  �لأمريكيني  على  كبري  تاأثري  للحادث 

مما  �ل�شحايا  ت�شييع  يف  منهم  �لآلف  ع�رش�ت 

�أدى �إىل تغيري ق��نني �لعمل �ملجحفة بعد ذلك.

مار�س/�آذ�ر  من  �لثامن  ي�م  تخ�شي�س  �أن  غري 

�إل �شن��ت ط�يلة  يتم  للمر�أة مل  كعيد عاملي 

ت��فق  مل  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  لأن  ذلك  بعد 

 1977 �شنة  �ش�ى  �ملنا�شبة  تلك  تبني  على 

يدع�  قر�ر�ً  �لدولية  �ملنظمة  �أ�شدرت  عندما 

دول �لعامل �إىل �عتماد ي�م من �ل�شنة لالحتفال 

من  �لثامن  �ختيار  �لدول  غالبية  فقررت  باملر�أة 

مار�س/�آذ�ر.
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احتفالت مركز �سوؤون املراأة بالثامن من اآذار

منذ �أكرث من عقد يحتفل مركز �ش�ؤون �ملر�أة يف مدينة غزة بالثامن من �آذ�ر )ي�م �ملر�أة �لعاملي(، ويف كل عام يحمل �لحتفال �شعار ي�ؤكد على حق�ق �ملر�أة 

�لفل�شطينية خا�شة يف حتقيق �لعد�لة و�مل�شاو�ة، وعلى و�إرثها �لن�شايل و�لتاريخي.
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اأن�سار اطميزه

أول "َحكم أنثى" في محافظة اخلليل
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لدى  العدم  من  الريا�سي  التحكيم  فكرة  تُولد  مل 

الع�رسينية “الكابنت” “يا�سمني ن�وخ” املنحدرة من 

اخلليل جنوب ال�سفة الغربية، فمنذ نعومة اأظفارها 

يف  اإخوتها  مع  املف�سلة  لعبتها  القدم  كرة  كانت 

اأ�رستها  ت�سجيع  عر  ف�سيئاً  �سيئاً  وتطّورت  البيت، 

لها، من خالل م�ساركاتها �سمن فريق املدر�سة؛ الذي 

منح مدر�ستها الثانوية املراتب الأوىل على م�ستوى 

املناف�سات بني املدار�ض؛ و�سولً اإىل ح�سد العديد من 

امليداليات ل�سالح فريق كرة القدم بجامعة اخلليل 

والإع���الم،  ال�سحافة  تخ�س�ض  فيها  در���س��ت  التي 

وتخرجت منها يف العام 2012.

كيف بداأت فكرة اأن تكوين حكما ريا�سياً ؟

“ منذ اأن بداأت يف م�ضاهدة املباريات عرب التلفاز اأو بني اجلمهور 
اأنا ل اأكتفي مب�ضاهدة وحتكيم املباريات فح�ضب؛ بل اإنني اأقوم 

مبراجعة كافة ال�ضور التي  التقاطها خالل املباراة من اأجل 

الالعبني على  ت�رشفات  وفهم  التحكيمية،  قراراتي  مراجعة 

اأر�ص امللعب خاللها. ل ميكن للحكم اجليد الكتفاء بتحكيم 

الالعبني،  حيل  فهم  اأي�ضاً  عليه  يتوجب  بل  فقط؛  املباراة 

واكت�ضاف اأخطائه التحكيمية ونقاط قوته؛ من اأجل تطوير 

اأدائه”.  

خالل  من   2010 عام  التحكيم  يف  الأوىل  خطواتي  بداأت  

م�ضاركتي �ضمن دورة حتكيم كانت فيها الأنثى الوحيدة يف 

القدم  “احتاد كرة  نّظمها  باخلليل،  الطفولة”  “اإ�ضعاد  مركز 

ومعلوماتي  مبهاراتي  املدربني  فاجاأت  حيث  الفل�ضطيني” 

الذي  الأمر  القدم،  كرة  قوانني  جمال  يف  والغنّية  الدقيقة 

لالن�ضمام  ودعوتي  وخربتي،  مبوهبتي  لالهتمام  دفعهم 

جمال  يف  �ضة  املتخ�ضّ والــدورات  الور�ضات  من  ل�ضل�ضلٍة 

.
ّ
التحكيم الريا�ضي

وتتالت بعدها الدورات والتدريبات التي ان�ضممت اإليها؛ ليتّم 

يف  فتاةٍ  اأول  بذلك  ولأكون  ريا�ضٍي،  كحكٍم  اأخرياً  اعتمادي 

اخلليل تدخل هذا امل�ضمار، ول زلت اأرغب يف تطوير مهاراتي 

ومعلوماتي يف جمال التحكيم.

ماهي المتيازات واجلوائز التي ح�سلت عليها منذ البدء 

مبرحلة التحكيم ؟

مل اأكتِف مبا تلقيته من ور�ضات عمٍل وغريها، بل تعّديت ذلك 

الذي يوؤهلها قيادة فرٍق  لأح�ضل على رتبة حتكيم “النخبة” 

النظرية  لالختبارات  اجتيازي  بعد  الحرتاف؛  درجة  كرويٍة يف 

واللياقة البدنية يف دورة حكام النخبة؛ التي اأقامها “الحتاد 

“الحتاد الدويل لكرة  حتت ا�رشاف  الفل�ضطيني لكرة القدم” 

)الفيفا( يف العام 2012. القدم” 

اختبار  يف  ــاث  الإن على  الأوىل  املرتبة  على  كماح�ضلت 

التحكيم، ومّثلُت فل�ضطني يف مهرجان الواعدات الآ�ضيوي 

املنعقد يف �ضرييالنكا، التي تلقيُت من خاللها عدة ور�ضات 

اأحد  19يوماً، كما كنت  ملدة  التحكيم  وتدريباٍت حول  عمٍل 

اأفراد هيئة التحكيم يف بطولة منتخب فل�ضطني حتت �ضّن 

الرابعة ع�رشة، الذي لعب على اأر�ص �ضريلنكا اآنذاك.

ماهي ال�سعوبات التي واجهتها خالل عملك واهتمامك 

الريا�سي ؟

املالعب  داخل  انخراطي  بداية  يف  كبريةً  �ضعوباٍت  واجهت 

اخل�رشاء، خا�ضًة اأنني من الفتيات القليالت اللواتي يُ�ضاهدن 

 
ّ
املحلي امل�ضتويني  على  املباريات  كافة  اأتابع  واأنا  املباريات. 

اأن  اإذ  التحكيم،  يف جمال  خربةً  اأك�ضبني  ما  وهذا  والدويّل، 

حتكيميٍة  بعنٍي  واإمنا  فقط؛  امل�ضاهد  بعني  ت�ضاهد  عيني 

التحكيم، وفهم  يف جمال  وال�ضواب”  “اخلطاأ  للتعّرف على 

“تكتيك” اللعب اأي�ضاً. 
اجلماهري  فوجئْت  فقد  التحكيم  يف  الأوىل  مباراتي  يف  اأما 

بوجودي كحكٍم يف املرة الأوىل على ملعب احل�ضني باخلليل، 

واجهُت  الذكور فقط.  روؤية حكاٍم من  اعتادوا  اأنهم  خا�ضًة 

العديد من امل�ضاكل والنتقادات؛ حتى من اأقاربي واأ�ضدقائي 

ومعاريف، اإل اأنني قررُت جتاهل كافة املعيقات، والرتكيز فقط 

على حتّمل  قادرةٌ  اأنني  واإثبات  على تطوير مهاراتي وخرباتي، 

م�ضئولية وظيفٍة كهذه”.

ماهو موقف العائلة ال�سغ�ة من عمل الكابنت ؟

عائلتي يف البداية مل تكن مقتنعة متاما باهتمامها الريا�ضي، 

اإل اأنهم �رشعان ما غريوا فكرتهم، بعد اقتناعهم اأن ابنتهم 

ت�رش على حتويل ميولها الريا�ضي اإىل الحرتاف.

البيت  يف  بها  خا�ضة  “جيم”  قاعة  يل   وفرت  اأنها  حتى 

للمحافظة  والتدريب  التمرين  على  وت�ضجيعي  مل�ضاعدتي 

على لياقتي البدنية، عائلتي اآمنت اأكرث مبوهبتي بعد ح�ضويل 

على اإجنازات فعلية يف جمال الريا�ضة.

هل تتمنني التحكيم لدى مباريات الأندية الفل�سطينية ؟

لأن  الكبرية  ال�ضبابية  لالأندية  التحكيم   عن  احتفظ 

اجلماهري ل ميتلكون روح ريا�ضية وقد يتلفظون األفاظ بذيئة 

ويت�ضاجرون الأمر الذي لأ احب اأن اأ�ضمعه اأو اأراه يف املالعب”. 

غري اأنني اأتاأمل اأن ت�ضيع الروح الريا�ضية يف �ضفوف اجلماهري 

ال�ضبابية مع  املباريات  التحكيم يف  ولاأمانع  الفل�ضطينية، 

الأندية العريقة بالوطن.

اأين و�سلت “ يا�سمني” يف جمال التحكيم املباريات واأين 

�ستكون ؟

حّكمُت  حتى اإعداد هذا التقرير حوايل 10 مباريات مرتاوحٍة 

و�ضولً  املغلقة،  القاعات  �ضمن  اخلما�ضية  املباريات  بني 

للمالعب املُع�ّضبة لالعبني الأ�ضبال، ممن هم دون �ضّن الثامنة 

واأمتنى  بالتحكيم،  م�ضواري  يف  الله  باإذن  �ضاأ�ضتمر  ع�رشة. 

اأن  اأدرك حتماً  اأخرياٌت.  املجال زميالٌت  تلتحق بي يف هذا  اأن 

الأمر مليء بال�ضعوبات؛ اإل اأنني �ضاأوا�ضل م�ضعاي لتحقيق 

حلمي، واأن اأكون حكماً ملبارياٍت دوليٍة باإذن الله.
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خا�س �لغيد�ء

جديد مركز �ضوؤون املراأة لتوثيق ق�ض�ص الن�ضاء 

املعنفات يف قطاع غزة

اأ�ضدره  كتاب  عنوان  الف�ضول”  لكل  “اأ�ضود 
مركز �ضوؤون املراأة بغزة ي�ضمل ع�رشات الق�ض�ص 

لن�ضاء معنفات من خمتلف مناطق قطاع غزة، 

حيث مت توثيق وكتابة 50 ق�ضة لـ 50 امراأة عانني 

مناطق  من  العنف  من  متعددة  اأ�ضكال  من 

عدوان-2014نازحات  )اأرامــل  كافة،  غزة  قطاع 

العنف  من  اأخــرى  واأ�ضكال  -2014مطلقات- 

املبني على النوع الجتماعي.

مكتبة  يف  الف�ضول  لكل  اأ�ضود  كتاب  ويتوفر 

خمتلف  على  ن�رشه  مت  كما  املــراأة،  �ضوؤون  مركز 

متناول  يف  ليكون  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

القراء يف الداخل واخلارج.

“العنف  م�رشوع  اإطار  يف  الكتاب  اإ�ضدار  وياأتي 

املبني على النوع الجتماعي يف قطاع غزة.

يف  �ضاركن  اللواتي  ال�ضحفيات  جتربة  وكانت 

كانت  واأنها  خا�ضة  نوعها  من  فريدة  الكتاب 

مبثابة جتربة متجددة ومفعمة ومليئة بالحتكاك 

اأنواع  ملختلف  يتعر�ضن  لزلن  اللواتي  بالن�ضاء 

العنف املبني على النوع الجتماعي؛ كما اأنهن 

اأ�ضبحن على خربة ودراية بالقوانني التي تن�ضف 

والتي  املختلفة  بحقوقهن  علم  وعلى  الن�ضاء 

الدولية.وجاءت  والقوانني  الأعراف  كل  كفلتها 

على  ال�ضوء  �ضلطت  التي  الق�ض�ص  بع�ص 

“رغم  عنوان:  حتت  الن�ضاء  من  الطالق  �ضحايا 

خذلن والدها، رميا مل ترتدد يف طلب الطالق هرباً 

من عنف زوجها”.

..ن�ضاء  الرتمل  “بعد  عنوان:  حتت  اأخرى  وق�ضة 

يوا�ضلّن حياتهن حتت �ضطوة التدخل العائلي”.

تطبيق  ينتظرّن  ن�ضتء  عنوان:”  حتت  وق�ضة 

انتقام  عن  بعيداً  باإح�ضان  وت�رشيحهن  ال�رشع 

اأزواجهن”.

وكذلك ركزت بع�ص الق�ض�ص على ق�ضية تعدد 

الزوجات حتت عنوان: “الأرملة رائدة: الزواج الثاين 

خنجرم�ضموم غر�ضه اأبي يف قلبي واأحله مكان 

اأبنائي”.

وق�ضة اأخرى حتت عنوان: “ اأم حممد عنف زوجها 

وبخله ينتهي بزواجه من اأخرى”.

عنها  يتخلى  خديجة  ا�ضم:”زوج  حتت  واأخــرى 

جديد مركز شؤون المرأة لتوثيق قصص النساء 
المعنفات في قطاع غزة

أسود لكل الفصول..
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ب�ضبب وجهها املندب بحروق العدوان الإ�رشائيلي”.

تاأجيل  جراء  الن�ضاء  معاناة  لتعك�ص  جاءت  اأخرى  وق�ضة 

ملف اإعادة الإعمار جاءت حتت عنوان: “اأم اأحمد اأ�ضناها 

العدوان واآملها طول الت�رشد دون اإعمار منزلها املهدم”.

اأما  ق�ضة ندى ف�ضلطت ال�ضوء على الفرق يف التعامل 

ما بني الذكور والإناث يف ن�ضبة اأجور العمل حتت عنوان: 

“عنف من نوع اآخر.اأجور العمل بح�ضب النوع الجتماعي”.
 
ّ
الفل�ضطيني املجتمع  يف  والفتيات  الن�ضاء  وتتعّر�ص 

 
ٍّ
واجتماعي واقت�ضاديٍّ   

ٍّ
ونف�ضي  

ٍّ
وجن�ضي ج�ضديٍّ  لعنٍف 

يتخّطى حدود الدخل والطبقة والثقافة، وقد يكون تديّن 

ونتيجًة على   والقت�ضادّي للمراأة �ضبباً 
ّ
املركز الجتماعي

العنف  يقت�رش  ول  املراأة.  �ضد  العنف  لأعمال  �ضواٍء  حدٍّ 

على اأ�ضكاله املبا�رشة؛ بل يتعّداه لنتهاك حقوق الن�ضاء 

يف كاّفة ميادين احلياة؛ �ضواًء يف التعليم وال�ضّحة واتخاذ 

الن�ضاء  بني  القدرات  توزيع  يف  التكافوؤ  عدم  ويف  القرار، 

ا�ضتمرار  عن  ناجتٌ   
ٌ
�ضيا�ضي عنٌف  اإليه  يُ�ضاُف  والرجال، 

 وممار�ضاته العنيفة �ضد اأفراد املجتمع 
ّ
الحتالل الإ�رشائيلي

الفل�ضطيني.

وح�ضب نتائج م�ضح “العنف يف املجتمع الفل�ضطيني” 

للعام 2011، فاإّن حوايّل ن�ضف ال�ضكان يف فل�ضطني قد 

قطاع  تعّر�ص  وقد  الحتالل.  من  مبا�رشٍ  لعنٍف  تعّر�ضوا 

غزة اإىل ثالثة اعتداءاٍت متتاليٍة خالل ال�ضنوات املا�ضية؛ 

والذي   ،2014 يوليو  الثامن من  الأخري يف  العدوان  واآخرها 

اآلف  �ضحيته  راح  متوا�ضٍل،  ب�ضكٍل  يوماً   51 لـ  ا�ضتمّر 

املواطنني من ال�ضهداء واجلرحى، وخلَّف وراءه دماراً �ضامالً 

طال املباين واملمتلكات العاّمة واخلا�ّضة واملرافق اخلدماتّية 

ورجالً-  –ن�ضاًء  املواطنون  وق�ضى  املناطق،  خمتلف  يف 

كما  والرعب،  اخلوف  �ضادها  �ضعبة  اأياماً  العدوان  اأثناء 

عا�ضوا حالة من الت�رشّد والتهجري الق�رشّي هرباً من مكاٍن 

اإىل مكان، وتفاقمت خالله الأو�ضاع الإن�ضانية لل�ضكان، 

وتدهورت حقوقهم القت�ضادية والجتماعية.

يتطّلب  املراأة  �ضّد  املُمار�ص  العنف  ظاهرة  من  احلّد  اإّن 

اإجراء  ويتطّلب  الر�ضمية،  وغري  الر�ضمية  اجلهود  تكاتف 

خا�ضًة؛  الفل�ضطينية،  القوانني  على  الالزمة  التعديالت 

قانون الأحوال ال�ضخ�ضية، وقانون العقوبات؛ بحيث تكون 

اأكرث حمايًة للمراأة من العنف. يتطلب التعاون والتكامل  

والتن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات الأهلية والن�ضوية ذات العالقة 

املعنّية  الر�ضمية  واملوؤ�ض�ضات  العنف،  ظاهرة  مبعاجلة 

يتطّلب  والتعاون..  التكامل  مبداأ  من  انطالقاً  بالظاهرة؛ 

�ضّد  العنف  مواجهة  يف  والئتالفات  التحالفات  بناء 

العمل  تتطّلب  العنف  اأّن حماربة  املُعاقات. كما  الن�ضاء 

اإىل  والتوّجه  منه،  والناجيات  العنف  �ضحايا  الن�ضاء  مع 

الرجال  والتثقيف خا�ضًة؛  بالتوعية  جميع فئات املجتمع 

جتاه  نظرتهم  وتغيري  عليهم،  التاأثري  اأجل  من  وال�ضباب، 

ممار�ضة العنف �ضد املراأة. 

توثيق ق�ض�ص الن�ضاء اللواتي تعّر�ضن للعنف هو واحٌد من 

وللباحثني/ الأدوات الهامة؛ والتي توّفر فر�ضًة لـ “املركز” 

عليها  لالطالع  العنف  بق�ضايا  املعنيني/ات  وجميع  ات 

وحتليلها، والتعّرف على اأهم اأ�ضكال العنف التي تتعّر�ص 

العنف  ا�ضتمرار  وراء  تقف  التي  والأ�ضباب  الن�ضاء،  لها 

وتزايده يف املجتمع الفل�ضطيني. 

اأحمد احلاج اأحمد

التجديد الثقافي والسياق املعرفي

االجتماعّي،  التغيير  وضرورة  للتجديد  كثيرٌة  دعواٌت  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 

العربية  املنطقة  تشهدها  التي  الدامية  األحداث  أثر  على  الثقافّي،  الفعل  وتعزيز 

برّمتها، لكن؛ هناك أسئلٌة أساسيٌة بقيت بعيدًة ال يقترب منها املثّقف العربّي؛ ألنها 

متّس ذاته: ما اجلديد الذي نريد؟ ومن الذي يستطيع حتديده؟ أهو السياسّي، أم 

احلالّي حتديد  املثّقف  املثقف؟ وهل يستطيع  أم  والفنان،  األديب  أم  االجتماعّي، 

هوية هذا اجلديد، وهو نتاٌج للسياق املعرفّي الثقافّي املمتّد منذ وجوده إلى اآلن؟ 

وما هو مسار التجديد الذي نتوّخاه؟

عادًة يتوجه املثقف في فعله النقدّي من ذاته التي يُعّدها ذاتًا عارفًة وقادرًة على 

التأثير إلى املجتمع؛ بوصفه موضوعًا للتغيير، لكّن السؤال اجلوهرّي واألكثر جرأًة: 

هل يستطيع هذا املثقف -الذي ُيعّد ُمْنتجًا للسياق املعرفّي- أن ُيغّير هذا السياق؟

أعتقد أن إجابة هذا السؤال يجب أن تكون جديدًة وواعيًة لتناقض ذات املثقف 

وخرابها، ليقّر أن مسار فعل التغيير يجب أن يتجه من هذه الذات إليها، مبعنى؛ 

أن يحمل املثقف معول الهدم املعرفّي الَبّناء، بكّل جرأٍة وثوريٍة، ويوّجهها حنو ذاته؛ 

بوصفها ُمْنَتجًا معرفيًا ثقافيًا لسياٍق يحمل كّل التناقض واالصطراع الذهنّي الفكرّي 

النظرّي؛ الذي يتجّسد في نظرية الفعل الثقافّي وانعزاله عن الوجود العياني، إذ 

غالبًا ما يدور هذا الفعل في الوجود اللغوّي فقط.

بناء  في  اإلسهام  عليه  وأّن  الثقافّي،  اخلراب  بأنه جزٌء من  االعتراف  املثقف  على 

اللغوّي  وليس  العياني  الفعلّي  الوجود  فضاء  في  تبدأ  جديدٍة،  عربيٍة  شخصيٍة 

النظرّي، وحتديدًا في حقل التعليم؛ الذي يشمل جميع املجاالت املعرفية، ويحدد 

مساراتها لدى الشخصية املنشودة.

إّن املوضوع امُلشكل األساسّي الذي يواجه فعل التغيير الثقافّي يتمّثل في مفهوم 

الثقافة من وجهة النظر العربية، إذ غالبًا ما ُيحشر في زاوية األدب والفن، كما نرى 

في أغلب الوسائل اإلعالمية التي تسمي أقسامها األدبية الفنية بالقسم الثقافّي، 

عضويًا  ارتباطًا  مرتبطًا  العربي-  اجلمعّي  الوعّي  -في  املفهوم  هذا  أصبح  حتى 

باألديب والفنان فقط، في الوقت الذي يجب أن يتّم التعامل معه على أنه مفهوٌم 

شمولٌي يرتبط بالسلوك، بوصف األخير التعبير النهائّي عن ثقافة الفرد أو املجتمع.

هذه الرؤية الشمولية للثقافة تضع التعليم في بؤرة التغيير والتجديد الثقافّي؛ على 

اعتبار أن التغيير مشروٌط –بالضرورة- بالزمن والتراكم املعرفّي، فهو غير مرتبٍط 

املرحلّي،  التراكمّي  الفعل  ضمن  يشملهما  كان  وإن  املتوسط،  أو  املنظور  باملدى 

فبناء شخصيٍة عربيٍة جديدٍة متتلك مفاتيح التحّول الواعي ال بد له من زمٍن طويٍل 

العربّي رؤيًة  يحتضن الفعل املتتابع خطيًا حنو الهدف األساس، فهل قّدم املثقف 

واعيًة ومنهجيًة للفعل االجتماعّي، أم بقي في دوائر اخلطاب الدعوّي الذي ال ُيقدم 

القرار:  هذا  ومن صاحب  بقرار؟  التغيير  يبدا  هل  لكن،  فقط؟  لغويًة  أمنياٍت  إال 

الدولة، أم املثقف الفرد، أم الفعل الثورّي؟   

تبقى األسئلة معلقًة بني الواقع العربّي القائم -بكل ما يحمله من تيٍه في الرؤى 

وتنظيٍر غير مؤثٍر- وال يأخذ بالتراكم املعرفّي منهجًا وسبيلًا للتغيير الثقافّي، وبني 

الطموح الفردّي الذي لم يتطّور ليصبح فعلًا جمعيًا يخرج بالتغيير من حّيز القول 

النظرّي إلى القرار والفعل.    
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للبحث  وال�سباب  الفتيات  اجت��اه  ظّل  يف 

التوا�سل  و�سائل  عر  العمر  �رسيك  عن 

الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث ظ��ه��رت جم��م��وع��اٌت 

�سور  لخ��ت��الف  اأّدي  مم��ا  ال��ف��ك��رة؛  ت��دع��م 

الع�رس؛  جمريات  مع  ليتنا�سب  اخلاطبة؛ 

ت��وّف��ق  الّ��ت��ي  الإن���رتن���ت؛  مب��واق��ع  متمّثلًة 

راأ�سني يف احلالل -كما يقال- ومن اأ�سهر 

���س��رتة  “و�سال  غ���زة  ق��ط��اع  يف  امل���واق���ع 

زواج  “طلبات  وج���روب  الزواج”  لتي�س� 

و”جمعية  غزة”  و�سبايا  ل�سباب  �رسعّي 

تي�س� الزواج”.

عرب  زوجها  علي  تعّرفت  )32(عاماً  حممد”  “مرام 
الإنرتنت، قالت للغيداء: “اأعتقد اأّن اتخاذ القرار بالزواج 

اأمرٌ �ضعباٌ يف جميع احلالت، لكّن ما يجعل الأمر �ضهالً 

يف التعارف بني اثنني عرب مواقع التوا�ضل الإلكرتونية 

هو اخت�ضار امل�ضافات والوقت معاً”.

التطّرق  ميكننا  ل  �ضغريةٌ  تفا�ضيل  “هناك  تابعت: 

اإليها وجهاً لوجه ب�ضبب اخلجل مثالً، لكّننا ن�ضتطيع 

و�ضيلٍة  اأيّة  اأو  بوك”  “في�ص  خالل  من  فيها  التحّدث 

اإلكرتونيٍة اأخرى. نقوم بذلك ب�ضكٍل عاٍم؛ لأننا ن�ضعر 

على  اإيجاباً  ينعك�ص  مما  التعبري؛  يف  اأكرب  بحّريٍة 

الزواج  يح�ضل  “عندما  م�ضيفًة:  ككل”.  العالقة 

املتعّلقة  الأ�ضياء  من  الكثري  تكون  الطريقة،  بهذه 

بينما  وجيزٍ،  وقٍت  ويف  عموماً،  وا�ضحًة  ب�ضخ�ضيتنا 

يتطّلب التعّرف اإىل ال�ضخ�ص الآخر بالطرق التقليدية 

وقتاً اأطول. فما قد نعرفه عن ال�رشيك عرب الإنرتنت يف 

�ضنة –مثالً- قد ل نعرفه عن ال�ضخ�ص الذي نقابله 

ونتحدث اإليه وجها لوجه لعّدة �ضنوات.

“حممد اأبو نادي” من مدينة غزة؛ م�رشف موقع “و�ضال 
�ضرتة لتي�ضري الزواج” قال لـ”الغيداء”: “اجلميع مرحٌب 

بهم عرب املوقع،  ن�ضتقبل يومياً ما يقارب 50 طلباً، 

لكننا ل�ضنا متاأكدين من حقيقة كّل طلب” م�ضيفاً: 

“نحن نعمل بقدر امل�ضتطاع مل�ضاعدة الباحثني والأهل 
للو�ضول اإىل �رشيٍك حقيقٍي يف حياتهم، فاملوقع �ضبه 

جمايّن، لكن؛ يتّم التفاق مع �ضاحب الطلب م�ضبقاً 

لتقدمي حلوان اإمتام عقد  القران100 دينار”.

يف  الطلبات  هذه  “اأ�ضحاب  نادي”:  “اأبو  واأ�ضاف 

الغالب ي�ضعون �رشوطاً ماديًة يف املقام الأول، مثال؛ 

ومن منطقٍة  وبراتٍب حمّدد،  عاملًة  الزوجة  تكون  اأن 

منوذج   تعبئة  خالل  من  الطلب  تقدمي  ويتّم  معينٍة، 

وو�ضيلة  والعنوان  والوظيفة  العمر  وي�ضاف  املوقع، 

املتقّدم هو  اأكان  املطلوبة، �ضواء  وال�رشوط  الت�ضال 

ذاته �ضاحب الطلب اأو ذووه، ويتوىل املوقع البحث يف 

قاعدة البيانات املوجودة لديه، ومن تتوفر فيه ال�رشوط 

للقاء  موعٍد  وحتديد  معه،  التوا�ضل  يتّم  املعنية 

باإ�رشاف اأهل الطرفني”.

 واأكد “اأبو نادي” اأّن املوقع تاأ�ض�ص عام 2016 وبلغ عدد 

قران  عقد  ومتّ  5600ع�ضواً،  يقارب  ما  املوقع  اأع�ضاء 

144 متقدماً.

مواقع التواصل االجتماعي تغير 
مفهوم “الخاطبة” التقليدي

خديجة مطر
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ال�ضاطئ،  خميم  من  عاماً   )23( “مدلني” 
حا�ضلٌة علي �ضهادةٍ جامعيٍة مبعدل “جيد 

الأوقات  اأغلب  اأ�ضعر  “كنت  قالت:  جدا”. 

فر�ضة  عن  با�ضتمرار  وبحثت  بالوحدة، 

ر�ضالٌة  الليايل  اإحدى  يف  وجاءتني  عمل، 

كثرياً؛  اأهتم  مل  الفي�ضبوك،  �ضفحة  عرب 

مرراً  الر�ضالة  وتكّررت  جمهول،  من  لأنها 

ب�ضكٍل  اأتوا�ضل  نف�ضي  لأجد  وتكراراً؛ 

عامني،  يقارب  ما  احلال  وا�ضتمّر  يومٍي، 

تبادلنا ال�ضور والأحاديث وبع�ص  كالم احلّب 

املع�ضول”.

موعد  حتديد  على  “اتفقنا  ال�ضابة:  تابعت 

كان  مرة، ويف كّل موعٍد  اأكرث من  اخلطبة 

حتى  امليعاد،  ويوؤجل  جديدةً  اأعذاراً  يختلق 

و�ضلتني ر�ضالٌة �ضديدة اللهجة من نف�ص 

البتعاد عن حبيبي  وتطلب مني  احل�ضاب؛ 

بيته  يخ�رش  ل  حتى  متزوجاً،  كاَن  الذي 

اأن�ضحب؛  اأن  اإل  اأمامي  يكن  فلم  واأولده، 

لأك�ضب ما تبقى من كرامتي”.

برجميات  مهند�ص  القطراوي”  “رامز 
وم�ضئوٌل يف جمموعة “طلبات زواج �رشعي 

لـ”الغيداء”:  قال   “ غزة  و�ضبايا  ل�ضباب 

“يعمل املوقع منذ ثالثة اأ�ضهر، وخالل هذه 
اإجناز 29 طلب زواج، ك�ضبنا خاللها  املدة متّ 

حالة  ويف  العر�ضان،  واأخوات  اأمهات  ثقة 

يتم  بالطلب؛  املتقدم  هو  العري�ص  كان 

للتاأكد  البيانات  كافة  واأخذ  عنة،  التحّري 

من م�ضداقيته”.

خالل  من  املوقع  فكرة  “جاءت  وتــابــع: 

الزواج،  مواقع  لأحد  بال�ضدفة  ان�ضمامي 

دفع  ومبجرد  تعارف،  جروب  �ضبه  فوجدته 

ر�ضوم الطلب يُن�رش الطلب با�ضم املتقّدم، 

للتعرف  للخا�ص  اجلميع  يتجه  ذلك؛  وبعد 

عليه، ومن هنا؛ تبداأ معاناة الفتيات اللواتي 

يتعّر�ضن للن�ضب اأو البتزاز من قبل بع�ص 

لطلبات  �ضفحًة  اأن�ضاأت  لذا؛  الأ�ضخا�ص، 

، وجنحت الفكرة بحمد الله”.
ّ
الزواج ال�رشعي

واأ�ضاف “القطراوي”:”تعر�ضنا كثرياً حلالت 

دلّ�ضوا  و�ضباٍب  فتياٍت  من  واحتياٍل  كذٍب 

اأر�ضلنا  يف موا�ضفاتهم ال�ضخ�ضية،  لذا؛ 

بع�ص الفتيات العامالت يف املوقع لنتاأكد 

لطلب”  املقّدمة  الفتيات  موا�ضفات  من 

موؤكداً اأّن و�ضائل الإنرتنت �ضاهمت ب�ضكٍل 

وتقّبل  النظر،  وجهات  تقريب  يف  كبريٍ 

يف  خا�ضًة  املختلفة؛  والتقاليد  العادات 

جيل ال�ضباب ال�ضاعد.

ويف مقابلٍة مع “اأمرية مطر” املدير التنفيذي  

قالت  والتنمية  للزواج  التي�ضري  بجمعية 

غري  اأهليٌة  موؤ�ض�ضٌة  “اجلمعية  لـ”الغيداء: 
عدة  على   2006 عام  منذ  تعمل  ربحيٍة 

وهي  وماديٍة،  عينيٍة  وم�ضاعداٍت  برامج 

قرو�ٌص ح�ضنٌة تعمل ب�ضكٍل دورٍي مل�ضاعدة 

ال�ضباب املقبلني على الزواج”.

الطلبات  تقدمي  اأّن  اإىل  “مطر”  واأ�ضارت 

فاأغلب  فقط؛  العري�ص  على  يقت�رش  ل 

ويدفع  ذويهم،   طرف  من  تٌقدم  الطلبات 

املقدم خم�ضون �ضيقالً، ويف اأغلب الأحيان 

اإعفاء  يتّم  القت�ضادية؛  للظروف  نظراً 

املتقدمني، موؤكداً اأن اأعداد الطلبات بلغت 

خالل عام 2016 اثنتي ع�رشة حالة.

اأ�ضتاذ علم النف�ص  ويرى د. “درداح ال�ضاعر” 

ا�ضتغاللً  “هناك  اأّن  الأق�ضى  جامعة  يف 

ومواقع  التكنولوجي  للتطّور  خاطئاً 

تعر�ص  الفتاة  اأّن  مبا  الجتماعي،  التوا�ضل 

ت�ضتغل  وقد  حياتها،  عن  كاملًة  تفا�ضيل 

على  ت�ضهل  كانت  واإن  والبتزاز،  للت�ضهري 

الإن�ضان عملية الختيار”.

لي�ضت  “الق�ضية  “ال�ضاعر”:  وي�ضيف 

متعلقًة باملهور بقدر ما هي اأخالقيًة ودينيًة 

يف املقام الأول، 

الله عليه  الر�ضول حممد �ضلى  قال  كما 

و�ضلم: )اإذا خطب اإليكم من تر�ضون دينه 

يف  فتنة  تكن  تفعلوا  اإل  فزوجوه؛  وخلقه 

الأر�ص، وف�ضاد عري�ص(”.
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�بت�شام مهدي

مخاتير ومختارات من غزة 
يقتحمون "فيسبوك" من أجل 

حّل قضايا مجتمعية مختلفة

هل ميكن لـ”العالم األزرق” أن يكون فضاًء مناسبًا لعملهم؟
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قمُت  اأن  “منذ  ح�ضونة”:  اإياد  “اأم  املختارة  تقول 

“في�ضبوك”؛ وجدُت  بعمل �ضفحة يل على موقع 

اأن عاملاً جديداً قد فتح اأمامي للتوا�ضل مع النا�ص 

تاأكيد؛  بكل  امل�ضاكل.  حّل  اأجل  من  كـ”خمتارة” 
التوا�ضل وجهاً لوجه هو الأمر الأمثل، لكن؛ كيف 

ميكن اأن يتّم ذلك اإن مل ت�ضل اإىل خمتلف ال�رشائح، 

تكمل  ثم  فاأكرث؟”  اأكرث  عليك  النا�ص  ويتعرف 

املجتمعية  الق�ضايا  من  الكثري  “هنالك  بالقول: 

بداية  بخ�ضو�ضها، يف  التوا�ضل معي  التي جرى 

ثّم؛ حّلها لحقاً  ومن  “في�ضبوك”  الأمر؛ من خالل 

عرب اللقاءات املبا�رشة. ينبغي على املختار األ يكون 

يف عمله، بل اأن يكون قريباً من النا�ص،  “تقليدياً” 
كي  املختلفة؛  التكنولوجية  التطورات  ويواكب 

تكون فاعلية عمله املجتمعي اأف�ضل”.   

فتح اآفاٍق جديدة..

يف  هامًة  اعتباريًة  قيمًة  حتمل  املختار  �ضخ�ضية 

اأو  ع�ضريته  ميّثل  من  فهو  الفل�ضطيني،  املجتمع 

عائلته اأمام خمتلف اجلهات؛ الر�ضمية منها اأو ذات 

يُعرف  فيما  امل�ضكالت  وحلّل  املجتمعية،  ال�ضبغة 

الآونة  يف  برزت  وقد  الع�ضائري”.  “الق�ضاء  با�ضم 

التوا�ضل  مواقع  يف  وح�ضاباٌت  �ضفحاٌت  الأخرية 

منهم،  لعددٍ  “في�ضبوك”-  خا�ضة  الجتماعي- 

يف حني رف�ص جزءٌ منهم الأمر واعتربه “تقليالً من 

هيبة �ضخ�ضية املختار”. 

اإن�ضاء  اأو  اأن فتح ح�ضاٍب  توؤكد  اإياد”   “اأم  املختارة 

اأمرٌ مهٌم  “في�ضبوك”  �ضفحٍة للمختار عرب موقع 

والتعريف  املجتمع،  �رشائح  خمتلف  مع  للتوا�ضل 

، اإل 
ّ
باأهمية عمل املخاتري على ال�ضعيد املجتمعي

اأّن هذا الأمر ل يُغني عن اللقاءات املبا�رشة وجهاً 

لوجه؛ من اأجل حّل امل�ضاكل. 

يكتفي  اأن  خمتارٍ  لأّي  ميكن  “ل  قائلًة:  وتُ�ضيف 

بالتوا�ضل عرب “في�ضبوك” حلّل م�ضكلٍة ما، باإمكانه 

اأن يُقدم العديد من ال�ضت�ضارات والن�ضائح -كما 

حدث معي- اإذ توا�ضلت عائالٌت فل�ضطينيٌة تقيم 

فهنا  لديها،  امل�ضاكل  بع�ص  بخ�ضو�ص  اخلارج  يف 

اأن  اإل  وامل�ضورة،  الن�ضح  بتقدمي  لالكتفاء  اأ�ضطر 

اللقاءات املبا�رشة هي الأ�ضا�ص حلّل امل�ضاكل؛ مهما 

كانت تلك امل�ضاكل ب�ضيطًة”.

-والذي  ربه”  عبد  “عوين  املختار  يوؤكد  جهته؛  من 

يوؤكد  “في�ضبوك”-  على  �ضفحة  لديه  توجد 

اإىل اأن  اأي�ضاً  م�ضرياً  وجهة نظر املختارة “اأم اإياد “ 

الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  وح�ضابات  �ضفحات 

هو  الأمثل  احلّل  فــاإّن  وبالتايل؛  اخرتاقها،  ميكن 

اللقاءات املبا�رشة، لكّن تلك ال�ضفحات واحل�ضابات 

متّثل بوابًة تعريفيًة هامًة باملخاتري واأدوارهم الهاّمة 

التطّور  ظّل  يف  املجتمعية،  امل�ضكالت  حّل  يف 

وبالتايل؛  الع�رش،  ومواكبة  الراهن،  التكنولوجي 

اأن يطلب موعداً مثالً من املختار  ميكن لل�ضخ�ص 

يتوجه  ثم؛  ومن  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب 

ملقابلة املختار وجهاً لوجه؛ لطرح م�ضكلته. 

األ تكون للتباهي..!

كما ي�ضّجع “عبد ربه” املخاتري على اإن�ضاء �ضفحات 

امل�ضاكل  تنامي  خا�ضٍة بهم، يف ظّل  “في�ضبوك” 
املجتمعية، و�رشورة تفعيل دور املخاتري ب�ضكٍل اأكرب، 

�رشيطة األ تكون هذه ال�ضفحات “للتباهي وتلميع 

وتقدمي  امل�ضاكل  اأن تكون حلّل  بل يجب  �ضخ�ضه، 

امل�ضورة للمتخا�ضمني”.

وعن اأهّم امل�ضاكل التي ت�ضل للمخاتري عن طريق 

و”ح�ضونة”  ربه”  “عبد  من  كٌل  اأجمع  “في�ضبوك” 
�ضخ�ضني  بني  وتكون  هي جمتمعيٌة  امل�ضاكل  اأن 

مثل الواقع ول تختلف عنه، مثل امل�ضاكل الزوجية 

وب�ضكٍل خا�ٍص؛ النفقات واحل�ضانة وحقوق املرياث، 

و�ضكن  امل�ضكن  مثل  العائلية  امل�ضاكل  وبع�ص 

زوجات الأبناء يف بيت العائلة وم�ضاكل مع والدة 

مواقع  تُ�ضببها  التي  امل�ضاكل  اإىل  اإ�ضافًة  الزوج؛ 

التوا�ضل الجتماعي؛ حيث هناك حالٌت كثريةٌ من 

وغريها  بالزواج؛  الكّذابة  والوعود  والبتزاز  الن�ضب 

من الق�ضايا الأخرى.

يُقلل من هيبة املختار..؟!

خماتري  “جمعية  �رشّ  اأمــني  يرف�ص  جهته؛  من 

وجود  ح�ضونة”  “اأمني  املختار  اخلريية”  فل�ضطني 

خماتري على �ضفحات التوا�ضل الجتماعي، معترباً 

يتما�ضى مع  املختار، ول  “يقلل من هيبة  ذلك  اأن 

حقيقة عمل املختار على اأر�ص الواقع، حيُث يجب 

اأّن  معترباً  لوجه”  للمتخا�ضمني وجهاً  يُ�ضتمع  اأن 

اأغلب �ضفحات وح�ضابات املخاتري على “في�ضبوك” 

هي “للتباهي يف الدرجة الأوىل”.

يف  ع�ضٌو  وهو  عربان”  اأبو  “وليد  املختار  اأن  اإل 

يف  يعار�ضه  اأي�ضاً،  فل�ضطني”  خماتري  “جمعية 
الراأي، ويرى باأن تواجد املخاتري على “في�ضبوك” يُعّد 

وتكوين  الأحداث،  ملتابعة  وذلك  �ضحيًة”  “ظاهرةً 
تتحّول  األ  �رشيطة  املجتمع،  مع  وا�ضعٍة  عالقاٍت 

ال�ضفحة حلّل امل�ضاكل ب�ضكٍل مبا�رش.

ويُ�ضيف “اأبو عربان” فيقول: “اإن جتربة عمل املخاتري 

ظاهرةً  زالت  ل  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب 

العرتا�ضات  من  الكثري  تواجه  زالت  ول  جديدةً، 

والتعقيدات، من خالل عدة نقاط؛ من بينها: خطورة 

و�ضاحب  املختار  بني  جرت  التي  املحادثات  ت�رشّب 

امل�ضكلة؛ من خالل اخرتاق ح�ضابه على “في�ضبوك” 

وهو اأمرٌ ذو خطورةٍ �ضديدةٍ على �ضاحب امل�ضكلة 

وجهة  من  الأف�ضل  فاإّن  وبالتايل؛  �ضاحبتها،  اأو 

نظري هو اللقاءات املبا�رشة وجهاً لوجه، ف�ضالً عن 

�رشعة حّل امل�ضاكل؛ من خالل هذه اللقاءات”. 
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�شماح �أب� دية 

وحممد �ل�شكني
احل��ي��اة  ب��ي��ت��ي؛  اإىل  الإن���رتن���ت  دخ���ل  اأن  “مبجرد 
انعدمت وخ�سو�سيتي، واأ�سبح التوا�سل بني 

زوجي واأولدي قليالً جداً؛ بل �سبه معدوم، فاأنا 

بوجود  اأ�سعر  ول  منف�سلٍة  كامراأةٍ  اأ�سبحت 

زوجي يف حياتي؛ بعد الفراغ الذي �سّببه يل؛ 

ليق�سي  ويذهب  اهتماٍم  دون  يرتكنا  عندما 

م��ع��ظ��م ال��ن��ه��ار يف ال���ن���وم، وي��خ��ت��ت��م ي��وم��ه 

ول�ساعاٍت طويلٍة  باجللو�ض على الإنرتنت ليالً 

على الفي�سبوك والتويرت”..

بهذه الكلمات؛ بداأت “هند” )32 عاماً( )ا�ضم م�ضتعار( 

 الن�رش و�ضط مدينة 
ّ
وهي اأٌم لطفلني  -من �ضكان حي

وقامت  ب�ضيطًة،  منطيًة  حياةً  تعي�ص  حديثها،  غزة- 

باإدخال الإنرتنت اإىل بيتها بعد �ضنٍة من زواجها. قالت: 

“زوجي موظف �ضلطة وطنية، يقوم باإح�ضار الطعام 
ويتجاهل  الأ�رشة،  رّب  كونه  احلياة؛  م�ضتلزمات  وكافة 

العطف واحلنان واحلب الذي نحتاجه منه”.

موقع  طريق  عن  ــي  زوج اأخــبــار  “اأعرف  وتابعت: 

اأخرج  �ضواء  الجتماعي،  للتوا�ضل  “الفي�ضبوك” 
وغريها من  الع�ضاء مع �ضديقه..  ليتناول  اأو  ل�ضهرةٍ 

بغر�ص  فوراً؛  بتنزيلها  ويقوم  يعي�ضها  التي  الأحداث 

التباهي والتفاخر اأمام النا�ص”.

لأنني  �ضعيدةً  كنت  البداية؛  “يف  “هند”:  اأ�ضهبت 

اأدخلت الإنرتنت اإىل البيت، ومل اأت�رشر من وجوده ملدة 

�ضنٍة كاملٍة؛ بل العك�ص متاماً، �ضعرت بال�ضعادة؛ حيث 

اأ�ضبح لدّي كياناً واأ�ضدقاًء من جميع الدول، ومكانًة 

اجتماعيًة، واأ�ضبحت اأعرب عن كّل ما يجول يف خاطري 

بدون اأّي تفاعٍل اأو عالقاٍت اأ�رشيٍة ملمو�ضة”.

واأ�ضافت: “كان زوجي يقوم بو�ضع تعليٍق جميٍل على 

من�ضوراتي، وي�ضفني بكلماٍت رائعٍة ل اأ�ضمعها منه 

متوا�ضلٍة،  اأعواٍم   9 منه  زواجي  على  مّر  باحلقيقة، 

وبقينا على هذا النهج؛ اإىل اأن �ضعرت بعد فرتةٍ وكاأين 

ل�ضت موجودةً، مثل اأثاٍث مر�ضو�ٍص بالبيت”.

الطالق ال�سامت..!

زوجي؛  عن  منف�ضلًة  وكاأنني  اأ�ضعر  “بداأُت  تابعت: 

بعد  تتّم  اأ�ضبحت  الزوجية  املعا�رشة  اأّن  لدرجة 

له  بالن�ضبة  عترب 
ُ
اأ وبّت  الإباحية،  لالأفالم  م�ضاهدته 

العادة  اأمار�ص  اأ�ضبحت  لذا؛  للتفريغ،  فقط  كوعاٍء 

والتظاهر  بالتفاخر  زوجي  ال�رشيّة، ورغم ذلك؛ ي�ضتمر 

بال�ضعادة الزوجية، وينافق اإلكرتونياً، بدون اأيّة مداعبة 

اأو م�ضاعر حٍب حقيقٍة، فاأ�ضبح هذا اأكرث �ضيٍء يقتل 

اأنوثتي و�ضعوري كامراأة”.

موؤكدةً باأّن “اخلمول العاطفي كان موجوداً قبل اإدمان 

غري  الدرجة  بهذه  لي�ص  لكن؛  “الفي�ضبوك”  زوجها 

املعقولة”.

تعاين من هذه امل�ضكلة منذ حوايل  واأ�ضبحت “هند” 

3 اأعوام ون�ضف، وهي �ضامتٌة؛ كون جمتمعنا تقليدٌي 
وب�ضيٌط جداً، حيث اإذا ا�ضتكت لأمها اأو اإحدى اأخواتها 

لن يتقبلوا الأمر؛ كون الزوج قام بتوفري ماأوى وماأكل 

منا�ضبني، متجاهلني خطورة هذا ال�ضيء لحقاً.

اإىل اأنه نتيجة ا�ضتمرار زوجها يف هذا  واأ�ضارت “هند” 

“طالٍق  بـ  اأ�ضبه  الزوجية  احلياة  اأ�ضبحت  ال�ضلوك؛ 

ومهددةً بالنهيار. على حّد تعبريها. �ضامت” 

اأ�رسار  الزواج علناً..!

من جهتها؛ اأكدت الأخ�ضائية النف�ضية وال�ضت�ضارية 

يف “املركز الفل�ضطيني للدميقراطية وحّل النزاعات” 

اأن “�ضبكات التوا�ضل الجتماعي  لها  “�ضمر حمد” 
اأ�رشارٌ �ضلبيٌة تلحق بالزوجة وت�رشّها اأكرث من الزوج”.

الو�ضع  كان  عدةٍ؛  �ضنواٍت  “قبل  “حمد”:  واأ�ضافت 

ال�ضبب  هو  غزة  قطاع  يف  واحل�ضار  القت�ضادّي 

 للخالفات الزوجية، اأما الآن؛ فباتت �ضبكات 
ّ
الأ�ضا�ضي

اأو  الأ�رشية  امل�ضاكل  �ضبب  الجتماعي  التوا�ضل 

اخلالفات الزوجية اأو ت�رشّد الأطفال، التي نتعامل معها 

الجتماعي؛  التوا�ضل  و�ضائل  هي  م�ضتمرٍ  ب�ضكٍل 

بناًء على  بامل�ضاكل  واختالفاً  نوعيًة  نقلًة  تُعتربُ  التي 

اختالف الأ�ضباب”.

واأو�ضحت اأّن “احلياة العاطفية يف غزة معدومٌة؛ حيث 

يتّم جتاهلها ب�ضكٍل ملحوٍظ، اذ اأّن الزوج اإذا قام بتوفري 

املتطلبات الأ�ضا�ضية لأ�رشته يكون هذا كافياً لتعي�ص 

البع�ص  يتجاهل  فيما  �ضعيدةً،  حياةً  واأبناوؤه  زوجته 

الآية الكرمية: }اأنتم لبا�ٌص لهّن وهّن لبا�ٌص لكم{ لفتًة 

املعا�رشة اجلن�ضية؛  الأ�ضياء لي�ضت فقط  اأّن هذه  اإىل 

الحياة الزوجية بين 
الحقيقة والنفاق اإللكتروني..!
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بل هي احلياة والعاطفة وال�ضعور بالأمان.

حبك لزوجتك يف بيتك..!

وعن بع�ص النماذج التي قابلتها “حمد” وكان للمواقع الجتماعية 

تاأثرياً �ضلبياً عليهم؛ قالت: “مررت باأوقاٍت تزورين فيها من 18 اإىل 25 

حالًة �ضهرياً، منها 15 اأو 16 حالًة م�ضاكلهم ب�ضبب تلك الو�ضائل، 

والعدد يف تزايٍد ملحوٍظ، اإذ اأن �ضيدةً ح�رشت عندي وكانت يف قمة 

اخلجل، لكن بعد اإجراء العديد من جل�ضات التوعية والر�ضادات التي 

اأن نتو�ضل للحقيقة الكاملة، والأ�ضباب  تلقتها لدينا؛ ا�ضتطعنا 

عامل  اإىل  والهروب  اأبنائها  وعن  عنها  لالن�ضغال  الزوج  تدفع  التي 

الفي�ضبوك، التظاهر بال�ضعادة الزوجية، حيث بداأت ت�ضعر زوجها اأن 

�رشراً يقع عليها من هذا ال�ضيء ويوجد نق�ٌص وتق�ضريٌ من جانبه، 

فبداأت الزوجة بتنفيذ الأحداث التي يتظاهر بها على الفي�ضبوك 

وتطبيقها على اأر�ص الواقع ومطالبته بها”.

اأثراً  اأن “هناك حالٌت �ضعبٌة مل ت�ضتجب للحلول، وتركت  واأكدت 

�ضلبياً على نف�ضيتي كمر�ضدة، ومنها: “�ضيدة عمرها 42عاماً وهي 

لل�ضيء  وم�ضت�ضلمًة  را�ضيًة  ال�ضيدة  هذه  كانت  حالياً،  مطلقٌة 

الذي يحدث معها، وزوجها منف�ضٌل عنها متاماً؛ رغم اأنهم يعي�ضون 

�ضوياً حتت �ضقٍف واحٍد، هي م�ضغولٌة برتبية الأولد وهو م�ضغوٌل 

يف عامله اخلا�ص”.

وتابعت: “الرجل يعي�ص حياته بكّل ارتياٍح على الإنرتنت، ولديه مئات 

يعمل  كونه  الفي�ضبوك؛  على  ح�ضاٍب  من  اأكرث  وميتلك  العالقات، 

من  كبريٍ  ويتعامل مع عددٍ  الإلكرتونية،  املواقع  يف جمال ت�ضميم 

الأ�ضخا�ص مبنتهى الرّقة والذوق، ويف الوقت ذاته؛ معاملته �ضيئٌة 

جداً لزوجته واأولده اخلم�ضة؛ لدرجة اأنه ل يعرف اأعمارهم، ويعار�ص 

زوجته اإن طلبت منه اأن ت�ضتجّم معه قليالً بالليل، ويغ�ضب بحّجة 

التكاليف، قائالً لها: “بـ 20 �ضيكل بجيبلك طبخة وخل�ص” وكاأنها 

ارتكبت جرميًة عظمى..!

وعن احللول؛ قالت: “اأولً: لبد من عقد ور�ضات توعيٍة وموؤمتراٍت وعمل 

درا�ضاٍت تُبّث على جميع و�ضائل الإعالم ون�ضتغل فيها الفي�ضبوك، 

املن�ضورات  من  جمموعٍة  بتنزيل  واٍع  �ضخ�ٍص  كّل  يقوم  بحيث 

اخلالفات  عن  الناجمة  والأ�رشار  والأ�ضباب  احلالت  فيها  ي�ضتعر�ص 

اٍت  من�ضّ عرب  املجتمع  اإفادة  بهدف  بها؛  درايٍة  على  التي  الزوجية 

اإلكرتونيٍة هادفة”.

و�ضّددت على “�رشورة اأن ت�ضبح توعيًة داخل الأ�رشة نف�ضها، مبعنى؛ 

اأن تقوم الأم بتقوية الروابط الأ�رشية اأكرث من ذلك، ويقّل ال�ضغف 

على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي بالن�ضبة لها قبل زوجها واأبنائها 

لتكون قدوةً لهم”.

واأ�ضافت: “اإذا كانت ال�ضفحة الإلكرتونية التي تقدم حلولً يوجد 

بها خ�ضو�ضيٌة بدون الإدلء باأيّة بياناٍت �ضخ�ضيٍة؛ فاأنا اأوؤيد فكرة 

ٍة للتثقيف ون�رش التوعية”. هذه ال�ضفحات؛ لتكون مبثابة من�ضّ

 حالٌة تعّر�ضت لك�رشٍ يف يدها؛ 
ّ
“مّرت علي قائلًة:  “حمد”  وختمت 

وا�ضتدعت  للم�ضت�ضفى،  وذهبت  زوجها،  مع  وت�ضادٍم  تعارٍك  بعد 

ال�رشطة؛ كونها تريد اأن ت�ضور حدثاً وتقوم بتنزيله على الفي�ضبوك، 

وهو يرغب بذلك اأي�ضاً. امل�ضكلة تدور حول من يقوم بتنزيل ال�ضورة 

اأولً، وقام زوجها ب�رشبها، وانتهى الأمر بالذهاب اإىل املحكمة لرتفع 

عليه ق�ضية نفقة”.

ومن خالل نتائج تقريرٍ اأعّدته �رشكة ipoke حول كيفية ا�ضتخدام 

الفل�ضطينيني ملواقع التوا�ضل الجتماعي عام 2016، تبني اأن عدد 

م�ضتخدمي الإنرتنت يف فل�ضطني بلغ 3.6 مليون، و2.6 م�ضتخدمي 

من  الفل�ضطينيني  من   56% واأن  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع 

ال�ضفة وقطاع غزة والداخل املحتل ي�ضتخدمون تلك املواقع، و45% 

امل�ضائية  الفرتة  يف  املواقع  هذه  ي�ضتخدمون  الفل�ضطينيني  من 

الواقعة ما بني ال�ضاعة 5 ع�رشاً وحتى 9 م�ضاًء.

من جانبه؛ قال ا�ضت�ضاري ومدرب الإعالم الجتماعي “خالد �ضايف” 

الجتماعي  التوا�ضل  ات  الن�ضاء من من�ضّ اتخاذ  وراء  “ال�ضبب  اأن 

مكاناً للتفريغ النف�ضي والعاطفي وتبادل امل�ضاعر يكمن يف الكبت، 

حيث عندما يتعّر�ص الإن�ضان ملواقف واأحداٍث ي�ضطر فيها لكبت 

م�ضاعره يف احلياة الطبيعية؛ يجد متنف�ضاً يف هذه املواقع للتفريغ 

والتعبري عن هذه امل�ضاعر يف اأماكن قد ل تكون هي ال�ضحيحة”.

واأكد اأّن “ذلك ي�ضبب وقوع الكثري من ال�ضباب والن�ضاء -خ�ضو�ضاً 

املتزوجني- يف مو�ضوٍع خطريٍ حول عملية الف�ضف�ضة اأو احلديث 

لغري اجلهات املوثوقة؛ من خالل تلك املواقع، اأو �ضديٍق متعّرٍف عليه 

عربها، وميكن اإعطاوؤه بياناٍت ومعلوماٍت غري قابلٍة للن�رش”.

اجتماعيًة؛  ي�ضبب -ب�ضكٍل كبريٍ- م�ضاكل  الأمر  “هذا  اأن  واعترب   

لي�ص فقط للن�ضاء؛ بل هناك رجاٌل و�ضباٌن متزّوجون يقعون يف هذه 

بع�ص  اإظهار  اأو  عاطفٍي  تفريٍغ  بعملية  يقومون  عندما  امل�ضاكل؛ 

ت�ضّبب  مما  حولهم،  لأ�ضدقائهم  خ�ضو�ضيتها  وجتاهل  املعلومات، 

لهم م�ضاكل �ضخ�ضيًة لحقاً”.

وقّدم “�ضايف” جمموعًة من الن�ضائح للزوجني ب�ضكٍل خا�ٍص ولأفراد 

 ،
ّ
املجتمع ب�ضكٍل عاٍم حول ا�ضتخدامهم ملواقع التوا�ضل الجتماعي

اٌت مل�ضاركة املعلومات والفوائد،  اأّن هذه املواقع هي من�ضّ اأهمها: 

ن�رش  الإمكان-  -قدر  نحاول  ول  بنا،  خا�ضٍة  ملعلوماٍت  جنعلها  ول 

املعلومات اخلا�ضة، وعندما نقوم باإطالع املجتمع على ما يدور يف 

البيت فعلياً؛ هو ك�ضٌف عن �ضرته واخرتاٌق خل�ضو�ضيته.

املعلومات  لتبادل  ات  املن�ضّ هذه  ا�ضتخدام  اجلميل  “من  وتابع: 

ف�ضح  لأجل  ولي�ص  والفائدة  املعرفة  ولأجل  والفوائد  والثقافات 

اخل�ضو�ضية ونقل حياتنا ال�ضخ�ضية للعامل”.

الفل�ضطيني  املركز  يف  القانونية  الوحدة  مدير  قال  ناحيته؛  من 

عملنا  خالل  “من  الطهراوي”:  “يون�ص  النزاعات  وحّل  للدميقراطية 

يف الوحدة القانونية وتقدمي الدعم القانويّن للن�ضاء؛ نواجه الكثري 

التوا�ضل  مواقع  ب�ضبب  الزوجية  واخلالفات  الطالق  حالت  من 

الجتماعي؛ ك�ضبٍب رئي�ضٍي حالياً، بالإ�ضافة اإىل الو�ضع القت�ضادي 

ال�ضعب ال�ضاغط على الأزواج، وتدّخالت الأهل بينهم”.

ب�ضبب  الجتماعي   الطالق  اأو  “النف�ضال  “الطهراوي”:  واأ�ضاف 

الأ�رشة  اأفراد  جميع  قبل  من  املواقع  هذه  ا�ضتخدام  على  الإدمان 

اأّدى اإىل قّلة الرتابط الأ�رشي بينهم؛ نتيجة ا�ضتخدام التكنولوجيا 

ب�ضكٍل �ضلبٍي، واأثّر ب�ضكٍل وا�ضٍح وملمو�ٍص يف ن�ضبة الطالق يف 

الآونة الأخرية، حيث اأكّد التقرير ال�ضنوّي للمجل�ص الأعلى للق�ضاء 

التوا�ضل  مواقع  ب�ضبب  الفل�ضطينيني  بني  الطالق  ن�ضبة  اأن 

 ارتفعت اإىل %20، واأن ن�ضف هذه احلالت �ُضّجلت بني 
ّ
الجتماعي

الأزواج ال�ضابة، واأن ن�ضبًة كبريةً منها وقعت قبل الدخول”.

اخلاطئ  والتف�ضري  الوعي،  “عدم  اإىل  يحدث  ما  “الطهراوي”  ويعزو 

للمفاهيم الدينية من قبل بع�ص الأزواج، مثالً؛ اأن الزوج ميلك القوة، 

اأن  له  ويحّق  الزوجية،  حياته  يف  واملت�رشّف  املت�ضّلط  فهو  وبذلك 

يفعل ما ي�ضاء، و�رشب الزوجة وتعليقها”.

واأكد اأن “بع�ص الأزواج ميار�ضون احلرب النف�ضية �ضد زوجاتهم؛ يف 

موؤقٍت معها؛ من خالل ح�ضاب كل منهما  حال كان على خالٍف 

على الفي�ضبوك، واأ�ضبح هذا مالحظاً من قبل الزوج، لذا؛ هو يحاول 

اأن يقوم ببع�ص الت�رشفات واخرتاق اخل�ضو�ضية مل�ضاكله الزوجية؛ 

للزوجة،  كا�ضتفزازٍ  اأمامه  املتاحة  امل�ضاحة  ا�ضتخدام  خالل  من 

اأبنائه،  باأنه �ضعيٌد جداً مع  باإعطاء اإيحاءاٍت و�ضعوراً  ويقوم اأحياناً 

وغري متاأثرٍ بهذا النف�ضال”.
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ماجدة �لبلبي�شي

في مجموعة “واتس أب”

ي��ت��ج��زاأ م��ن حياتنا  اأ���س��ب��ح��ت ج���زءا ل   “
اآلم��ن��ا،  قبل  اآمالنا  احت�سنت  ووج��ودن��ا، 

اأغنتا يف كث� من الأحيان عن الأهل والأ�رسة 

مري�سات  اأننا  ن�سينا  ال��دوري��ة،  وال��زي��ارات 

احل��ري��ة  م��ن  م�����س��اح��ة  منحنتا  ����رسط���ان، 

جتاوزت  واجتماعي  نف�سي  دعم  و�سبكة 

بهذا  واحلدود”،  اجل��غ��راف��ي��ة  ال��ف��وا���س��ل 

الكرتونية  جمموعة  (�ض(  اإياد  اأم  و�سفت 

ت�سرتك بها عرَ هاتفها املحمول.

من  ال�ضفاء   “ واملُعنونة  اب(  )الوات�ص  جمموعة 

مدار  على  املتاحة  التالقي  نقطة  كانت  الله” 

يف  �رشطان  مري�ضات  من  ملجموعة  ال�ضاعة 

لي�ص  واأفراحهن،  همومهن  خاللها  يبثَن  غزة، 

للمجموعة  متابعتي  خالل  فمن  فح�ضب  هذا 

والجتماعية  ال�ضحية  باملعلومات  �ضجت  التي 

مو�ضوعة  مبثابة  كانت  والدينية،  والنف�ضية 

حا�ضنة  كونها  اإىل  ا�ضافة  طبية،  علمية، 

اجتماعية نف�ضية.

مري�ضات  من  عدد  د�ضنتها  املجموعة  هذه   

ونف�ضية  اجتماعية  حا�ضنة  لت�ضكل  ال�رشطان، 
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ب�ضاعة،  �ضاعة  اليومية  حياتهن  ترافق 

وبراجمهن  اأحالمهن  خاللها  يتبادلن 

اليومية، وم�ضكالتهن عرب هذه الو�ضيلة 

دائرة  من  خروجهن  يف  �ضاهمت  التي 

دائرة  اىل  النف�ضية  والعزلة  النطواء 

الفعالية واليجابية وامل�ضاركة.

الوجنتني  ذات  اخلم�ضينية  املراأة  اإياد  اأم 

من  اأ�ضغر  باأنها  ت�ضيئ  التي  املتوردتني 

حينما  تقول:”   ، املوثق  الزمني  عمرها 

يوم  انذار، يف  �ضابق  دون  املر�ص  باغتني 

يوم  معاً،  واحلــزن  الفرح  فيه  اجتمعا 

خطبة ابني، تاأثرت كثرياً يف بدايتها من 

الأ�رشة،  �ضغط  واأمام  ال�ضدمة،  هول 

الفرحة  و�ضاركتهم  الزمة  حاولت جتاوز 

الوجع  رغم   
َ
علي ُفر�ضت  كمجاملة 

الذي كان يعت�رش قلبي”.

للحياة  نظرتي  تــغــريت   ”: تابعت 

لربنامج  خ�ضعت  اأن  بعد  واملحيطني 

على  ي�ضتمل  اجتماعي،  نف�ضي  دعم 

متارين العقل واجل�ضم، ومهارات متعددة 

لها  كــان  متخ�ض�ضة،  مدربة  عرب 

على  طراأ  الذي  التحول  يف  كبري  دور 

نف�ضيتي وعالقاتي بالآخرين والنظرة اإىل 

ذاتي والتي انتهت بت�ضكيل هذا امللتقى 

اجلامع  لأفراحنا واتراحنا”.

اأنني  اكت�ضفت  حينما   ”: اأ�ضافت 

م�ضابة ب�رشطان الثدي، ومن ثم �رشطان 

الرحم، منذ �ضت �ضنوات م�ضت، دخلت 

يف دوامة اكتئاب، خا�ضة بعد اأن اأجريت 

املحاولت  رغم  ال�ضتئ�ضال،  عمليات 

لدعمي  واأ�رشتي  زوجــي  بذلها  التي 

وم�ضاندي وجتاوز حمنتي  اإل اأنها مل تُغري 

من الو�ضع �ضيئا”.

املجموعة  من  اأخــرى  امــراأة  حممد  اأم 

اأكدت  عائلتها  ا�ضم  ذكر  ف�ضلت عدم 

على  وانت�ضاراً  قوة  اأكرث  اأ�ضبحت  اأنها 

جل�ضات  تخ�ضى  تعد  ومل  املــر�ــص، 

الجتماعية،  الو�ضمة  ول  الكيماوي 

على  النظر  حُتدق  التي  النا�ص  وهمزات 

وترمقها  امل�ضتاأ�ضل من ج�ضدها،  اجلزء 

فجل�ضات  وعطف،  �ضفقة  بنظرات 

البل�ضم  مبثابة  كانت  واللياقة  الرتفيه 

جلراحها. 

لفرتة  نف�ضي،  لعالج  “خ�ضعت  قالت 

من الوقت ومن ثم توجهت للموؤ�ض�ضات 

�ضبقت  اللواتي  قريناتي،  على  فتعرفت 

خالل  فمن  املر�ص،  مع  جتربتي  جتربتهن 

قوة  زادتني  اللقاءات  وتبادل  الرحالت 

وغريتني، وبعد ان�ضمامي يف املجموعة 

وجدت طوق النجاة.

املجموعة   يف  �ضناً  الأ�ضغر  عالء  اأم 

ا�ضم  ذكــر  من  حرجا  كذلك  وجــدت 

عائلتها، اأ�ضارت اإىل اأنها فقدت �ضقيقها 

اأ�ضبحت  املر�ص،  بــذات  و�ضقيقتها 

املجموعة  يف  �ضالتها  جتد  قولها  وفق 

وقتها وهي  ُجل  تق�ضي  التي  الداعمة 

للحديث  وتبادل  وات�ضال  تتوا�ضل 

الأمني  امل�ضدر   “ تعد  والتي  والرتفيه، 

رغم وجود الأهل وال�رشة. لأ�رشاري” 

 اأم خالد )ق( التي تواجه و�ضعاً �ضحياً 

ال�رشطانية  اخلاليا  انت�ضار  بعد  �ضعباً 

اإل  ج�ضدها،  من  خمتلفة  مناطق  يف  

ومقومات  ارادة   متتلك  زالت  ما  اأنها 

من  الداعمة  ال�ضبكة  بفعل  ال�ضمود 

ن�ضاين  ال�ضديقات، اللواتي وفق قولها” 

وبطلع  ال�ضماء،  يف  ومعنوياتي  وجعي 

وبنغني  وبرنق�ص  الرحالت  يف  ــروح  وب

وبن�ضحك وبنن�ضى همومنا”.

العقل  ومدربة  النف�ضية  الأخ�ضائية 

واجل�ضم مها ال�ضامي التي اأ�رشفت على 

الجتماعي  النف�ضي  الدعم  برنامج 

مربرات  عن  حتدثت  ال�رشطان  ملري�ضات 

للعامل  ال�رشطان  مري�ضات  توجه 

جمموعة  خا�ص  وب�ضكل  الفرتا�ضي، 

الدعم  يجدن  مل  اأنهَن  اب”  الوات�ص 

واملجتمع،  ــرشة  الأ� قبل  من  احلقيقي 

حققت  التي   املجموعة  لهذه  فلجاأن 

لهن ما مامل  ينجح املجتمع يف حتقيقه 

من دعم وم�ضاندة”.

التكنولوجية  احلا�ضنة  هذه  وت�ضيف 

الواحدة،  مب�ضاعرهن  املري�ضات،  جمعت 

�ضكلت  الواحد،  مر�ضهن  وطبيعة 

م�ضاحة اآمنة للبوح مبكنونات اأنف�ضهن 

اآمالهن  وكذلك  واأوجاعهن  واأ�رشارهن 

واأ�ضبحن  �ضالتهَن،  فيها  فوجدن 

ويتنقلن،  يتحركن  واحدة  نحل  كخلية 

ويفرحن معاً. 

القومي لر�ضد  املركز  اإح�ضاءات    ت�ضري 

املعلومات  نظم  لوحدة  -التابع  الأورام 

حالت  اأن  ــزة،   غ بقطاع   ال�ضحية 

الإ�ضابة ب�رشطان الثدي متثل ما ن�ضبته 

ال�رشطان  مر�ضى  من  اإجمايل   )  %  18(

(امراأة   78 انت�ضار)  مبعدل  غزة،  بقطاع 

م�ضابة  مقابل كل) 100000 (امراأة يف 

القطاع من اإجمايل ال�ضكان، وبن�ضبة) 

32 %(  من بني  حالت الإناث.                                                 

الأوىل  املرتبة  يف  الثدي  �رشطان  ياأتي 

طبقا لعدد احلالت اجلديدة املبلغ عنها 

وفق وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية، بن�ضبة 

)17.8 %( من جمموع حالت ال�رشطان، 

التي  لل�رشطانات  الأوىل  املرتبة  ويحتل 

وبلغت  فل�ضطني،  يف  الإنــاث  ت�ضيب 

حالت  جمموع  (من   %  33.7 ن�ضبتها) 

ال�رشطان املبلغ عنها لدى الإناث، ومبعدل 

اإ�ضابة بلغ 33.1 حالة جديدة �ضنوياً يف 

كل مئة األف اأنثى يف فل�ضطني”

وعند الإناث جاء �رشطان الثدي يف املرتبة 

الأوىل بني ال�رشطانات املوؤدية للوفاة عند 

الإناث يف فل�ضطني وبن�ضبة) 23 % (من 

(يف قطاع غزة. تلك الوفيات، )22.8 % 

لرعاية  والأمل  العون  لربنامج  تقرير  يف 

مر�ضى ال�رشطان، اأن قطاع غزة ي�ضهد 

زيادة كبرية يف حالت مر�ضى ال�رشطان، 

واأنه مت ت�ضجيل زيادة بن�ضبة) 30 %(  يف 

املا�ضي) 2016(، عن العام ال�ضابق.

اليوم  يف  �ضدر  الذي  التقرير  وبح�ضب 

ي�ضادف  الذي  ال�رشطان  ملر�ضى  العاملي 

عام،  كل  من  �ضباط  فرباير/  من  الرابع 

�رشطان  حالة   )12 ت�ضجيل)  يتم  فاإنه 

غزة،  قطاع  يف  اأ�ضبوعيا  الأقــل  على 

بنحو) 130( اإ�ضابة ت�ضجل �ضهريا.

املبلغ  اجلديدة  ال�رشطان  حالت  وتوزعت 

اجلن�ص  ح�ضب   )2016 العام)  يف  عنها 

من   )% و)49  الإناث  من   )%  51 بواقع) 

الذكور، اأما الوفيات الناجتة عن الإ�ضابة 

بال�رشطان فتوزعت بواقع) 54.2 %( من 

الإناث و)45.8 %( من الذكور

التي  امل�ضاكل  اأهم  اإىل  التقرير  ولفت 

تواجه مر�ضى ال�رشطان يف قطاع غزة، 

معرب  عرب  للعالج  املر�ضى  �ضفر  منع 

بيت حانون، ورف�ص)62 %( من الطلبات 

زالت  ما  اأو  اأمنية  لدواع  اإما  املقدمة 

اإىل  بالإ�ضافة  والفح�ص،  الدرا�ضة  قيد 

تاأخرهم عن بروتوكولت العالج ما يُفقد 

امل�ضت�ضفى  �رشير  يف  حقها  املري�ضة 

العالج  يف  ودوره  الطبيب  ومــوعــد 

اخلارجية  العيادات  اأو  اليومية  باملتابعة 

ما  يوؤثر �ضلبا على حياتهن.

خطورة  من  تقريره  يف  الربنامج  وحذر 

دائم  ب�ضكل  ــة  الدوي نق�ص  ا�ضتمرار 

من  العجز  هذا  واأن  كافية،  وبكميات 

�ضاأنه اأن يعر�ص حياة مري�ضات ال�رشطان 

للموت املحقق.
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وردة �لدرميلي

مواقع التواصل االجتماعي 
نافذة ملخاطبة العالم الغربي 

باللغة اإلنجليزية
وق�ساء  التعارف  مهمته  افرتا�سٍي  عامٍل  من 

م��زي��ٍد م��ن ال��وق��ت، اإىل م��ك��اٍن اأ���س��ب��ه مب��رك��زٍ 

العقلية  والفائدة  تتناقل فيه املعرفة  جتارٍي 

التوا�سل  ما ح��دث يف مواقع  وه��ذا  وامل��ادي��ة، 

الج��ت��م��اع��ي خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة، حيث 

اأم��ام  املجال  وفتحت  ك��ب���اً،  تغي�اً  اأح��دث��ت 

ل  ح��رٍّ،  �سوٍق  يف  للعمل  ال�سباب  من  املاليني 

قيود فيه ول �سوابط.

منوذج..

مواقع  حققت  قالت:”  ال�ضقا”  “دعاء  املرتجمة 

يف  الأخرية حتولً  الآونة  الجتماعي يف  التوا�ضل 

وا�ضتمالً،  ابتكاراً  اأكرث  وجعلته  العمل،  اأ�ضواق 

العربي  العامل  بني  الربط  زيــادة  على  وعملت 

والغربي بالعمل عن بعد، م�ضيفة: “�ضاعد هذا 

جمال  ويف  عام،  ب�ضكٍل  عمٍل  فر�ص  خلق  على 

مع  التوا�ضل  طريق  عن  خا�ٍص  ب�ضكٍل  الرتجمة 

الأجنبية،  اجلن�ضيات  ذوي  من  الأ�ضخا�ص  بع�ص 

يف  الإجنليزية  اللغة  مبمار�ضة  معهم  والتعامل 

حقل العمل”.

املواقع  عرب  التوظيف  اأ�ضواق  “�ضاعدت  وتابعت: 

يف  �ضخ�ٍص  مليون   12 يقارب  ما  الإلكرتونية 

من  عمٍل  على  بالعثور  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

اإىل  باأ�ضخا�ٍص وموؤ�ض�ضاٍت بحاجٍة  ربطهم  خالل 

موظفني ومرتجمني عرب الإنرتنت يف بالدٍ اأخرى”.

واأ�ضارت اإىل اأنها َكـفتاةٍ فل�ضطينيٍة ت�ضعى دوماً 

يتعر�ص  وما  الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضورة  لنقل 

، الذي مل يقت�رش 
ّ
له من عدواٍن همجٍي اإ�رشائيلي

نقلها  على  فتعمل  فقط،  حــروٍب  ثالثة  على 

الكاملة  ال�ضورة  ينقل  ل  لأنه   ،
ّ
الغربي للعامل 

لالأحداث، بل منقو�ضًة وجمزاأةً، الأمر الذي يوؤدي 

 مع الق�ضية الفل�ضطينية.
ّ
اإىل التفاعل الغربي

قالت: “ملواقع  املرا�ضلة ال�ضحافية “نور احلرازين” 

م�ضريتي  يف  كبريٌ  ــرٌ  اأث  
ّ
الجتماعي التوا�ضل 

فبداأت  الإجنليزية،  باللغة  اأحتدث  كوين  املهنية؛ 

وقد  غزة،  اأر�ص  من  الأخبار  ن�رش  ا�ضتخدامها يف 

لقت انت�ضاراً كبرياً، خا�ضًة عندما كنت اأ�ضحح 

الناطق  للمجتمع  ت�ضل  التي  املغلوطة  الأخبار 

املواقع؛ عملت  وبف�ضل هذه   الإجنليزية،  باللغة 

على تطوير  قدراتي ومهاراتي؛ لأ�ضبح مرا�ضلًة 

تلفزيونيًة لعدة قنواٍت اأجنبية”.

اإىل  يتوجه  ال�ضباب  “معظم  اأن  “احلرازين”  وترى 

نقل الأخبار باللغة العربية، فيما  يتجه القليل 

ي�رشّ  ل  وهذا  الإجنليزية،  باللغة  للحديث  منهم 

التو�ّضع  يجب  لكن  الفل�ضطينية،  بالق�ضية 

 
ّ
ون�رشها بلغٍة اأخرى؛ لكي ي�ضتطيع العامل الغربي

احلقيقية  التحديثات  ومتابعة  اإليها   الو�ضول 

نعلم  لأننا  الفل�ضطينية،  ال�ضاحة  واجلارية على 

بجانب ق�ضيتنا،  اأ�ضالً    يقف 
ّ
العربي العامل  اأّن 

فلماذا ل نتخذ على عاتقنا م�ضئوليًة اأكرب وهي 

النت�ضار بلغاٍت اأخرى.

وتقول “احلرازين”: “من �ضلبيات مواقع التوا�ضل: 

اأو  الناطقني  اأن�ضح  لذا؛  املغلوطة،   الأخبار 

ن�رش  يف  والتاأيّن  احليطة،  بتوّخي  اجلدد  املرا�ضلني 

وامل�ضداقية  املهارة  بكمية  تكمن  فاملهارة  اخلرب، 

عند ن�رش اخلرب ولي�ضت يف �رشعة ن�رشه”.

الإعالمية  والنا�ضطة  ال�ضحافية  قالت  بدورها 

“اإن  اإعالمية:  نا�ضطة  �ضحفية  حرارة”   “حنني 
ًة  من�ضّ لتــزال  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

وا�ضحًة وفعالًة يف اإر�ضال ر�ضالتنا كفل�ضطينيني 

، بالإ�ضافة 
ّ
يف قطاع غزة، ول�ضيما للعامل الغربي

اإىل لغاٍت اأخرى تتنا�ضب مع ثقافاتهم”.

 وتذكر اأنها كنا�ضطٍة على مواقع التوا�ضل “كان 

الق�ضايا  من  العديد  اإي�ضال  يف  البارز  الدور  لنا 

املجتمعية، باإطالق العديد من احلمالت املختلفة 
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طلقت 
ُ
اأ والتي  واملحتوى؛  امل�ضمون  يف 

. بهدف التوعية والتاأثري على اجلماهري” 

اإىل حملة  اأبرز هذه احلمالت؛ ت�ضري  وعن 

باملري�ضات  اخلا�ضة  ممنوعات”  “لي�ص 
يعانني  واللواتي  ال�ضفر،  من  املمنوعات 

تتمحور  كانت  حيث  ال�رشطان،  من 

ر�ضالٍة  واإر�ضال  املري�ضات،  “حقوق  حول 

فيما  ق�ضيتهن”  يف  للنظر  للمعنيني 

طريق  عن  للمحتوى  التن�ضيق   يتّم 

املهام  اآلية   لتوزيع  للن�ضطاء  اجتماع 

وامل�ضئوليات بني اأع�ضاء الفرق املتنوعة”.

باختالف  والو�ضوم  احلمالت  وتتنّوع 

املوا�ضيع، ولعّل اأبرز هذه “الها�ضتاجات” 

التي انت�رشت موؤخراً لدعم عدة ق�ضايا: 

)انتفا�ضة القد�ص، ال�ضو�ضلجية ال�ضّح، 

لي�ص ممنوعات، كيف �ضايفها، ل للعنف 

�ضد املراأة( وغريها من الو�ضوم الأخرى.

ل_للعنف_�ضد_املراأة  و�ضم  فيما 

وحّقها  املــراأة،  حقوق  عن  حتدث  الذي  

بالعي�ص يف حياةٍ كرميٍة بعيدةٍ عن العنف 

بكافة اأ�ضكاله، والتي نظمتها “جمعية 

ملنا�رشة املراأة يف حقوقها ون�رش  عائ�ضة” 

حملٍة توعويٍة من خماطر العنف الذي 

الآثار  وتو�ضيح   الكثريون،  اإليه  يلجاأ 

ن�ضائح  عــّدة  وتوجيه  عليه،  املرتتبة 

لوقف  ال�ضعب  من  خمتلفٍة  ل�رشائح 

العنف بجميع اأ�ضكاله.

قوة تاأث�..

التوا�ضل  مــواقــع  تــاأثــري  قــّوة  ــن  وع

والباحث  الأكادميي  قال  الجتماعي؛ 

واملخت�ص يف ال�ضئون الإعالمية الدكتور 

“م�ضري عامر”: “دور ال�ضباب على مواقع 
حول  جداً  وا�ضٌح  الجتماعي  التوا�ضل 

بالق�ضية  والتعريف  املنا�رشة  مو�ضوع 

الق�ضايا  بجانب  الفل�ضطينية 

املجتمعية، وهذا يعترب اإحدى النجاحات 

التي تُ�ضجل لهم” م�ضيفاً اأنها “تعطي 

واقع  عن  التعبري  من  كبريةً  م�ضاحاٍت 

ال�ضورة  نقل  الفل�ضطيني يف  املجتمع 

الأمر  الإجنليزية؛  باللغة  الناطق  للعامل 

زيادة  على  كبريٍ  ب�ضكٍل  �ضاعد  الذي  

التاأييد”.

الفل�ضطينية  “الق�ضية  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الناطقة  ال�ضعوب  عند  حا�رشةً  لتزال 

باللغة الإجنليزية؛ خ�ضو�ضاً وقت الأزمات 

كبريةً  التاأييد  ن�ضبة  فنجد  واحلــروب، 

ال�ضباب  من  العديد  نرى   “ قائالً:  جداً، 

ب�ضكٍل  الإجنليزية  اللغة  بتعلم  معنياً 

لغته  وحت�ضني  تطوير  يف  ووا�ضٍح  كبريٍ، 

املجتمعات  من  الكثري  مع  والتوا�ضل 

اخلا�ضة بهم  .

ويوؤكد اأن “اأكرث الأق�ضام اجلامعية اإقبالً 

اأق�ضام  هي  الطلبة  قبل  من  والتحاقاً 

وعٍي  على  دليٌل  وهذا  الإجنليزية،  اللغة 

وحتى   اللغة،  هذه  تعّلم  ملدى  متزايٍد 

اأن  ي�ضتطيع  ل  ــالم  الإع اأق�ضام  يف 

ال�ضعيد  على  بقي  اإذا   
ٌ
اإعالمي ينجح 

وتعّلم  كثرياً  الجتهاد  وعليه   ،
ّ
املحلي

لغٍة اإ�ضافيٍة اأخرى؛ لي�ضتطيع التوا�ضل 

والإقليمي،   
ّ
املحلي الإطــار  خارج  مع 

والناطقة باللغة الإجنليزية”.

ونّوه اإىل اأّن “مواقع التوا�ضل الجتماعي 

�ضالٌح ذو حديّن، فعلى ال�ضعيد الإيجابي 

والتثقيف  الوعي  ــادة  زي على  عملت 

والرتبية وح�ضد الق�ضية الفل�ضطينية 

املجتمعية  الق�ضايا  بع�ص  ومنا�رشة 

اخلا�ضة بالن�ضاء”.

قال:  ؛ 
ّ
ال�ضلبي باجلانب  يتعلق  وفيما 

الت�ضليل  يف  املواقع  هذه  “�ضاهمت 
وامل�ضّللة،  امل�ضّوهة  املعلومات  ون�رش 

عاٍم   راأٍي  ق�ضية  وخلقت  بلبلًة  واأثارت 

قد ل تكون بحاجٍة اإىل جعلها ق�ضية”.

؛  الن�ضاء  ق�ضايا  عن  احلديث  وحــول 

يعتقد 

اأن “مواقع التوا�ضل الجتماعي  “عامر” 
ظّل  لهّن  يف  خا�ضًة  م�ضاحًة  اأعطت 

ما  التي  والثقافية  املجتمعية   القيود 

زالت مهيمنًة وم�ضيطرةً على امل�ضهد، 

يف  �ضاهمت  بحيث   ،
ٌ
اإيجابي اأمرٌ  وهذا 

الق�ضايا  بع�ص  وخروج  وعيهّن  زيادة 

املتعلقة بهّن للنقا�ص”.

اللغة  بتطوير  ال�ضباب  “عامر”  ون�ضَح 

مع  الأ�ضا�ضية  املعركة  لأن  الإجنليزية، 

و�ضورةٌ،  وفكرةٌ   كلمٌة  هي   الحتالل 

وال�ضورة،  بالكلمة  يكون  فالنت�ضار 

والت�ضّلح باأدوات املعرفة، والتوا�ضل مع 

الآخرين، والإعالم اأداةٌ مهمٌة للتاأثري على 

مل  “اإذا  متابعاً:  املختلفة”  املجتمعات 

خ�رشنا  قد  فنكون  الإعالم  هذا  يح�ّضن 

�ضنواٍت  مدار  على  العدو  لأن  املعركة، 

العامل  تاأثري  ا�ضتقطاب  جنح يف  عديدةٍ 

 يف قوة مهاراته، واملحتوى الذي 
ّ
الغربي

ين�رشه”. وفق قوله.
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كمدقٍق  وعمله  بها  النطق  وف�ساحة  العربية  حّب 

)27عاماً(  امل�رسي”  “نائل  ال�����س��اب  دف��ع��ت  ل��غ��وٍي؛ 

واحلا�سل على درجة املاج�ست� يف اللغة العربية من 

“اأكتب  حملة  ب��دء  اإىل  بغزة،  الإ�سالمية”  “اجلامعة 
�سّح” والتي تهتم بت�سحيح الأخطاء اللغوية التي 

تُن�رس على املواقع الإلكرتونية الفل�سطينية.

اأخطاءٌ كث�ةٌ..

وجد  الإخبارية؛  للمواقع  اليومية  املطالعة  خالل  فمن 

الكثري من الأخطاء اللغوية التي ل يحتاج اأغلبها  “امل�رشي” 
اإىل متخ�ض�ضني يف اللغة ملعرفة �ضحيح تلك الأخطاء، وهذا 

ما ا�ضتثاره اإىل فكرة حملته؛ التي تقوم على ر�ضد الأخطاء 

النحوية والإمالئية الواردة يف العديد من املواقع الإلكرتونية 

املحلية وت�ضحيحها.

بتنفيذ فكرته و�ضعور القلق واخلوف من عدم  بداأ “امل�رشي” 

جناح احلملة وعدم و�ضولها اإىل ال�ضحفيني واملهتمني يالزمه، 

على  �ضفحته  على  احلملة  عن  له  من�ضورٍ  اأول  ن�رش  اأن  اإىل 

واملهتمني،  الأ�ضدقاء  من  وتفاعالً  قبولً  ووجد  الفي�ضبوك، 

اللغة  ومتخ�ض�ضي  ال�ضحفيني  من  العديد  ن�رش  حيث 

ودعوا  احلملة،  ال�ضخ�ضية حمتوى  ح�ضاباتهم  على  العربية 

بداأ  من  وهناك  احلملة،  متابعة  اإىل  وزمالءهم  اأ�ضدقاءهم 

من  الفي�ضبوك  على  ح�ضابه  عرب  “امل�رشي”  مع  بالتوا�ضل 

)اكتبها صّح(..

حممد طارق
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اأخذوا  وكلهم  العربية،  اللغة  اأ�ضاتذة 

اإىل  بالثناء على احلملة، ودعوة “امل�رشي” 

ال�ضتمرار فيها وعدم التوقف، بل اأحياناً 

اإىل نقا�ضاٍت يف م�ضائل  يتجاوز احلديث 

لغويٍة واإبداء الآراء املختلفة، وكان هذا 

املزيد  على  واحل�ضول  لال�ضتمرار  دافعاً 

من التفاوؤل نحو جناح احلملة. 

الأكرث خطاأ..

وكانت همزتا الو�ضل والقطع والهمزة 

به  واملفعول  واملتطرفة  املتو�ضطة 

اأكرث  من  والن�ضب؛  العدد  متييز  وكذلك 

نحويٍة  بني  تتنّوع  التي  املو�ضوعات 

فيها  “امل�رشي”  وجد  واإمالئيٍة  و�رشفيٍة 

اأخطاًء من�ضورةً عرب املواقع الإلكرتونية.

هذه  وجــود  �ضبب  “امل�رشي”  ويُرجع 

الأخطاء اللغوية يف املواقع الإلكرتونية 

اإىل عدم اهتمام املوؤ�ض�ضات ال�ضحفية 

الأخــبــار،  بن�رش  تهتم  كما  باللغة 

اخلرب  م�ضداقية  على  قائٌم  فالهتمام 

دون الهتمام بال�ضكل اخلربي.

ملاذا املواقع الإلكرتونية؟

تُعّد  الإلكرتونية  املواقع  اأن  من  واعتباراً 

ومقيا�ضاً  والأخبار  للمعلومات  م�ضدراً 

وكيف  اللغوّي  الن�ضج  مدى  ملعرفة 

و�ضلت حالة اإتقان اللغة يف هذه املواقع 

املجتمع  اأبناء  من  العديُد  ين�ضاأ  التي 

منها؛  اللغوّي  والتعّلم  متابعتها  على 

عليها،  املن�ضورة  املوا�ضيع  قراءة  بعد 

ركّز “امل�رشي” على هذه املواقع وا�ضتغّل 

متّثل  التي   
ّ
الجتماعي التوا�ضل  مواقع 

املطلوبة  الر�ضائل  لإي�ضال  اٍت  من�ضّ

لن�رش بع�ص اأخطاء املواقع الإلكرتونية.

وعادةً ما يتابع “امل�رشي” املواقع الإخبارية 

لالإطالع على الأخبار املحلّية وما يجري 

على ال�ضاحة الفل�ضطينية، فمن خالل 

الإلكرتونية  املواقع  على  اجلولت  هذه 

قليلًة،  لي�ضت  اأخطاٍء  على  عينه  تقع 

فري�ضد ما تقع عليه عيناه، وين�رش قليالً 

من هذه الأخطاء.

ول تقوم احلملة بن�رش كّل ما يتم ر�ضده 

املتابع،  على  تُثقل  ل  حتى  اأخطاء،  من 

فال  ذهنه،  يف  املعلومة  ترت�ّضخ  وحتى 

ين�ضاه  للمعلومات  ح�ضداً  هناك  يكون 

املتابع ب�رشعة.

الكبرية  “امل�رشي”  متابعة  خالل  من 

للمواقع الإلكرتونية و�ضفحات التوا�ضل 

هذه  اأّن  قناعٍة  اإىل  و�ضل  الجتماعي؛ 

املواقع لديها اأخطاءٌ ب�ضكٍل خُميف، مما 

حدا به اإىل الت�ضميم على خو�ص غمار 

هذه احلملة.

ويتطلع “امل�رشي” بعني العزمية ل�ضتمرار 

الذي ل  اليوم  اإىل  اأن ي�ضل  اإىل  احلملة؛ 

يجد فيه اأخطاًء يف املواقع الإلكرتونية، 

يف  عاملًة  جمموعًة  هناك  يكون  واأن 

امل�ضتقبل القريب �ضمن هذه احلملة.

الرتقاء اللغوّي

هذه  خــالل  مــن  “امل�رشي”  ويطمح 

اللغوّي،  بالذوق  الرتقاء  اإىل  احلملة 

العاملون  ينتبه  اأن  جداً  ال�رشورّي  فمن 

تكوين  دورهم يف  اإىل  الإعالم  يف جمال 

الذي  ال�ضواب  وفر�ص  اللغوّي  الذوق 

للكتابة  ال�ضليم  التوجيه  على  يعمل 

لنف�ضه  “امل�رشي”  اأراد  لذلك؛  والنطق، 

اأن يكون مكّوناً من مكّونات اإثراء الذوق 

اللغوّي وت�ضويبه.

عنواناً  �ضح(  )اأكتب  “امل�رشي”  واختار 

و�ضهولة  وب�ضاطته  ل�ضهولته  حلملته 

متييزه، لكنه ي�ضعى اإىل تغيري ال�ضم اإىل 

اإ�ضٍم اآخر اأكرث ف�ضاحًة.

موقٍع  اأّي  ا�ضم  بن�رش  احلملة  تقوم  ول 

فهذا  الأخطاء،  ر�ضد  اأثناء  اإخبارٍي 

على  العمل،  �ضري  اأثناء  تعتمده  اأ�ضا�ٌص 

الرغم من مطالبة البع�ص بن�رش اأ�ضماء 

لّكن  خطاأه،  موقٍع  كّل  ليعرف  املواقع 

هدفه  اأّن  معلالً  ذلك،  يرف�ص  “امل�رشي” 
والنحوية  الإمالئية  الأخطاء  ت�ضويب 

ولي�ص الت�ضهري ور�ضد الأخطاء.

خ�سو�سيٌة فل�سطينية

واخل�ضو�ضية  ال�ضبغة  احلملة  واأخذت 

باملواقع  تهتم  حيث  الفل�ضطينية، 

الإلكرتونية، ونادراً ما تتعّداها اإىل مواقع 

اأخرى، فالأوىل هو الرتقاء باملواقع املحلية؛ 

و�ضولً  جمتمعنا،   
ّ
رقي يف  للم�ضاهمة 

لل�ضعور بتحقيق الهدف املن�ضود، ولرمبا 

عربيٍة  مواقع  اإىل  احلملة  تنتقل  بعدها 

غري حملّية لتو�ضيع دائرة ال�ضتفادة.

يقوم  مل�رشٍي  م�ضابهٌة  حملٌة  وهناك   

حيث  امل�رشية،  الإلكرتونية  املواقع  على 

معه، وو�ضعا اأمالً يف  توا�ضل “امل�رشي” 

يف  واحٍد  كّل  احلمالت  بهذه  ال�ضتمرار 

لت�ضبح  بلده، وكيفية تطويرها  مواقع 

اأو�ضع واأ�ضمل.

اأن هناك  التي واجهته؛  من ال�ضعوبات 

ب�ضبب  حرٍج  يف  و�ضعته  املواقع  بع�ص 

من  اأي�ضاً  اأخطائها،  بع�ص  ر�ضد 

من  ال�ضحفيني  غري  ومن  النا�ص  عامة 

الفكرة  اأن  طاملا  ي�رش  ل  هذا  باأّن  نادوا 

قّلة  اإىل  هذا  “امل�رشي”  واأرجع  وا�ضحة، 

اهتمام  وعدم  العربية،  باللغة  الوعي 

باللغات  اهتمامهم  مقابل  بها،  النا�ص 

الأجنبية، موؤكداً اأنه مل يق�ضد الإ�ضاءة 

للمواقع الإخبارية والت�ضهري بها وت�ضّيد 

ت�ضويبها  الهدف  كان  واإمنا  اأخطائها، 

ون�رش قاعدتها النحوية اأو الإمالئية.  

حملٌة موؤثرةٌ

التوا�ضل  مــواقــع  يف  اخلــبــري  وقـــال 

“خالد  الإلكرتونية  واملواقع  الجتماعي 

على  وتقوم  موؤثرةٌ  “احلملة  باأّن  �ضايف” 

ور�ضد  الإمالئية،  الأخطاء  متابعة 

على  الن�رش  اأثناء  اأخطاٍء  من  يقع  ما 

التوا�ضل  و�ضبكات  الإلكرتونية  املواقع 

احلمالت  هذه  مثل  واأن  الجتماعي، 

يف  العاملني  م�ضتوى  رفع  على  تعمل 

تقدمي  الإلكرتونية يف  املواقع  عرب  الن�رش 

ال�ضليمة،  باللغة  الإعالمي  املحتوى 

وكذلك ت�ضحيح طريقة كتابة العديد 

التوا�ضل  �ضبكات  على  املن�ضورات  من 

الجتماعي؛ والتي جند فيها ا�ضتخداماً 

يُكتب  كاأن  العربية،  اللغة  لغري  كبرياً 

اأو حتى  اإجنليزيٍة  بحروٍف   
ّ
العربي اللفظ 

للكلمات  ال�ضحيحة  غري  الكتابة 

الناجتة عن عدم معرفٍة لقواعد الإمالء 

واللغة”.

احلمالت  هذه  “مثل  اأّن  “�ضايف”  وبني 

جاءت لت�ضّكل درعاً للمواقع الإلكرتونية 

واإ�ضعارهم  املحررين  مع  بالتوا�ضل 

باأخطائهم تفادياً لوقوعها مرةً اأخرى”.

احلملة  هذه  “دعم  اإىل  “�ضايف”  ودعا 

تُ�ضلط  م�ضابهٍة  اأخرى  وتكوين حمالٍت 

ال�ضوء على اللغة العربية امل�ضتخدمة 

الإلكرتونية  املواقع  على  الن�رش  يف 

و�ضبكات التوا�ضل الجتماعي”. 
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اإعداد / �سعاد اأبو ختلة

 ،
ّ
حاويل اأن تتناويل يف وجبة اإفطارك ال�ضوفان، فهو مفيٌد و�ضحي

من  فنجاٍن  ن�ضف  ففي  املغذيّة،  الألياف  على  يحتوي  حيث 

ال�ضوفان �رشيع التح�ضري حت�ضلني على 4 غرام من الألياف، مما 

ي�ضاعد على التخفيف من م�ضتوى الكول�ضرتول ال�ضارّ، وحت�ضني 

مقاومة الأن�ضولني، لذا؛ يُعدُّ تناول ال�ضوفان مع اللنب وملعقة 

ع�ضٍل اأمثل فطور.

*حم�ص الفوليك  من الأحما�ص املهّمة للج�ضم؛ لعالج الكثري 

ويُعرُف  الطبّية،  ومنها  الغذائية  منها  ال�ضحّية،  امل�ضاكل  من 

كذلك بـفيتامني B9، مهٌم للوقاية من ت�ضّوهات اجلنني لل�ضيدة 

ويعمل على  ال�رشطان،  اأنواٍع من  وعّدة  الزهامير،  ومر�ص  احلامل، 

جتديد خاليا الدم احلمراء وعالج فقر الدم، وميكن احل�ضول عليه من 

م�ضادره الطبيعية يف الغذاء، حيث يوجد يف الربوكلي، البامية، 

العد�ص، الفا�ضوليا، الذرة ال�ضفراء، واخل�رشاوات الورقية؛ واأهمها 

ل�ضحتك  احلم�ص  بهذا  مائدتك  ترُثي  اأن  حاويل  لذلك؛  اخل�ّص. 

و�ضّحة عائلتك.

تبداأ  الب�رشة  الربيع هامٌة جداً؛ لأن  بالب�رشة يف ف�ضل  *العناية 

باجلفاف، لذلك؛ مهٌم جداً تق�ضري الب�رشة لإزالة اخلاليا امليتة؛ التي 

ي�ضاعد يف   الب�رشة  تق�ضري  بينما  جافًة،  بقعاً  وترتك  ترتاكم  قد 

جتديد اخلاليا وتنعيمها. ميكنك خلط معلقًة �ضغريةً من ال�ضكر 

البني اأو ال�ضكر الأبي�ص مع القليل من زيت الزيتون وا�ضتخدامه 

لفرك الب�رشة يف حركاٍت دائريٍة لب�ضع دقائق. تكرار ذلك مرتني 

خالل الأ�ضبوع يحافظ على ن�ضارة  وحيوية الب�رشة .

*يجب الإكثار من �رشب املياه الباردة؛ لأنها ت�ضاعد على انقبا�ص 

الع�ضائر  وتناول  جداً،  ناعمًة  تبدو  الب�رشة  يجعل  مما  امل�ضام؛ 

الطازجة؛ التي متّد اجل�ضم باملزيد من الفيتامينات، ويظهر تاأثريها 

كاٍف  ق�ضٍط  على  احل�ضول  كذلك؛  الب�رشة،  ن�ضارة  على  جلياً 

من النوم؛ حتى ل تبدو الب�رشة مرهقًة، ومنح الطاقة واحليوية 

للب�رشة، والبتعاد -قدر الإمكان- عن مواقف التوتر والقلق؛ لأنها 

قد جتعل الب�رشة تبدو متعبًة، و�ضاحبة.

�صحتك وجمالك... 

، مئات 
ّ
حتّلق بعينيها عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي

التحيات للن�ضاء يف الثامن من اآذار، �ضورٌ واحتفالٌت، 

بني  تهرول  الفاأرة،  على  ب�رشعٍة  ترجتف  يدها  اأ�ضابع 

ال�ضفحات، تقراأ ما يقولون عن املراأة يف عيدها؛ قبل 

اأخوها غرفتها ومي�ضكها باجلرم امل�ضهود،  اأن يقتحم 

املحّرم  في�ضبوك  على  ال�رشّي  ح�ضابها  ويكت�ضف 

عليها الولوج اإليه. اأغلقت ح�ضابها �رشيعاً، و�ضّجلت 

الغرفة،  اأرجاء  له  تهتز  قلبها  نب�ص  بينما  خروجاً، 

خرجت ملهامها تُعّد القهوة لوالدها، تنظر عرب �ضباك 

املطبخ اإىل ال�ضارع؛ لت�ضاهد �ضديقاتها يف املدر�ضة 

-الالتي التحقن باجلامعة- ينزلن من احلافلة. 

قبل ثالثة اأعوام؛ تخّرجت من الثانوية العامة بتقديرٍ 

ميكنها من احل�ضول على منحٍة درا�ضيٍة، لكّن والدها 

و�ضقيقها ارتاأيا اأن تنتظر ن�ضيبها وتتزوج..

خرجت من املحكمة ب�رشعٍة تلملم اأوراقها، لت�ضارك 

يف تظاهرةٍ للمطالبة بحقوقها، واإن�ضافها، تظاهرةٍ 

واحلقوقية  الن�ضوية  املوؤ�ض�ضات  عنها  تعلن  �ضنويٍة 

اأعوام،  �ضنوٌي منذ ع�رشة  تقليٌد  التظاهرة  عام،  كّل 

وق�ضية طالقها يف املحكمة منذ خم�ضة اأعوام..!
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البائ�ضة،  غزة  حدود  من  خرجت  اأنك  ت�ضعر  الأوىل؛  للوهلة 

اإيغاٍل يف احل�ضارة والتاريخ،  توّغلت يف اأجواٍء متناق�ضٍة من 

واإقباٍل على م�ضتقبٍل زاهٍ، يافٍع.. منتجاٌت تقليديٌة ل�ضيداٍت 

خم�رشماٍت ُخ�ضن ِغمار املا�ضي، و�ضاباٍت يف مقتبل العمر؛ 

اأعدن �ضياغة الرتاث بروؤيتهّن، و�ضعن مل�ضاتهّن، فجعلن من 

والك�ض�ضوارات،  الُدمى  �ضنعن  ومعلقاٍت،  ُحلّياً،  املطّرزات 

الزجاج  على  ر�ضمن  اخل�ضب،  على  ونق�ضن  احلّناء،  نق�ضن 

والبور�ضالن، ون�ّضقن الزهور بحٍب واأمل..

�ضيمفونية  يعزفن  الُعمرية،  الفئات  كاّفة  من  ن�ضاءٌ 

املراأة  )#�ضوف_ب�ضمتها( يف املعر�ص ال�ضنوّي ملركز �ضئون 

اآذار، ير�ضلن ر�ضائل  )منتجات ن�ضائنا( على �رشف الثامن من 

املحن، فل�ضطينياٌت ماجداٌت حامالٌت  تنال مّنا  )لن  �ضمود: 

لواء الوطن، قاب�ضاٌت على اجلمر، حار�ضاُت نارنا الدائمة(.

فتياٌت يف اأوائل الع�رشينات بطموٍح وابداٍع، يُنتجن ماأكولٍت 

ال�ضوكول  قوالب  البيتزا،  بجانب  املفتول  وغربيًة،  �ضعبيًة 

بجانب الكعك واملعمول، منتجات الزيتون، والألبان، ما تزخر 

يُن�ّضقن  كالورد  �ضغرياٌت  حدائقهّن،  به  جتود  وما  الأر�ص،  به 

جميلٍة،  خزفيٍة  اأطباٍق  يف  ال�ضّبار  ويزرعن  باقاٍت،  يف  الورود 

خريجاٌت جامعياٌت ارتاأين اأن يخ�ضن ِغمار العمل مبا هو متاٌح، 

خلقن الفر�ص، واأبدعن..

الأغاين  ت�ضدح  ثم  يئّن،  ناٍي  �ضوُت  تن�ضاب،  بخورٍ  رائحُة 

ال�ضعبية، يخرج �ضّباٌن من بني اجلموع، ليلتقوا يف ال�ضاحة، 

الفل�ضطينية؛  الدبكة  جتمعهم  �ضدفًة،  يلتقون  كاأنهم 

لتك�ضف لك خطواتهم املتنا�ضقة اأنهم فرقة �ضباٍب واعٍد، 

يقولون:  وكاأنهم  باأقدامهم؛  الأر�ص  وي�رشبون  عالياً  يقفزون 

“نحن من هنا.. وباقون”..!.
تظاهرةٌ ثقافيٌة اأ�ضاءت �ضعلتها الن�ضاء، كداأبها؛ تلتقط ما 

�ضقط من ذاكرة اأويل الأمر، حُتيي الذاكرة، مت�ضح الغبار عن 

العراقيل، تظّل  رغم  ال�ضامد؛  بوجودها  تُزغردُ  تراٍث جتاهلوه، 

حاملًة اللواء، تُبدُع كي ل نن�ضى، عنقاء ت�ضعد من رمادها 

وطٌن،  لنا  البو�ضلة،  تتوه  ل  كي  بجهٍد  تعمل  �ضباٍح،  كل 

عندنا تراٌث، لدينا القدرة، و�ضنبقى حار�ضات ناره الدائمة. 

معرض “منتجات نسائنا” السنوي‘ 
تظاهرُة ثقافيُة يقودها “

مركز شؤون المرأة بغزة..
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خالل الأ�سهر )يناير-فراير-مار�ض/2017( متّ تنفيذ 

العديد من الأن�سطة والفعاليات اأهمها:

الثامن من اآذار

مبدينة غزة؛ الثامن من اآذار )يوم  *اأحيا “مركز �ضئون املراأة” 

املئات  بح�ضور  تراثٍي؛  فولكلوريٍّ  حفٍل  يف  العاملي(  املراأة 

املحلّية  املديّن  من ممّثالٍت وممثلني عن موؤ�ض�ضات املجتمع 

ال�ضيا�ضيني/ات  والن�ضطاء  الأحــزاب  وممثلي  والدولّية 

والع�رشات من ال�ضحفيات وال�ضحفيني واملهتمني/ات.

بت�ضحيات  اعرتافاً  اآذار  من  بالثامن  العامل  يحتفل  حيث 

اأوطانها  حترير  اأجل  من  امليادين؛  كّل  ون�ضالتها يف  املراأة 

ومن اأجل العدالة وامل�ضاواة. ونحن الفل�ضطينيات نحتفل 

لنحيي ن�ضالت املراأة الفل�ضطينية و�ضمودها الأ�ضطورّي 

والنق�ضام  واحل�ضار  الحتالل  مواجهة  يف  الالمتناهي 

اأ�ضكال  وكافة  والتهمي�ص؛  والعنف  والبطالة  والفقر 

التمييز.

وحتت  العاملي(  املراأة  )يوم  اآذار  من  الثامن  �رشف  *وعلى 

املراأة”  �ضئون  “مركز  افتتح  اآذار(  يُزهر  )ب�ضمودهن  �ضعار 

قاعة  يف  ن�ضائنا(  )منتجات  ع�رش  الثاين  معر�ضه  بغزة 

فئات  من  املئات  بح�ضور  غزة،  مدينة  يف  ال�ضاليهات 

املجتمع كاّفة.

ويُعترب هذا املعر�ص من اأكرب املعار�ص الن�ضائية يف قطاع 

غزة؛ ملا يت�ضمنه من العديد من الأق�ضام مثل: التطريز 

وال�ضوف وامل�ضغولت اليدوية والتحف واملعّلقات والكثري 

من عمل املراأة.
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اأفالم..

 وكتابة 
ّ
بتنفيذ تدريٍب حول الإخراج ال�ضينمائي *بداأ “املركز” 

�ص  ال�ضيناريو؛ ملدة 55 �ضاعًة ت�ضتهدف 22 اإعالميًة من تخ�ضّ

اإذاعة وتلفزيون؛ لتدريبهم وتطوير مهارتهم يف عملية اإنتاج 

الأفالم واخلروج باأفالٍم ق�ضريةٍ تعك�ص واقعهّن.

وبرنامج  لالأونروا  املبّكر”  “التزويج  حول  فيلماً  “املركز”  *اأنتج 

 .
ّ
النوع الجتماعي

اأفالٍم حول ق�ضايا  اأف�ضل 5  اإنتاج  تنزيل اإعالن م�ضابقة   متّ 

املراأة  جهود  تعزيز  حول  العام  هذا  �ضرتكز  والتي  ــراأة؛  امل

الفل�ضطينية يف كّل املجالت؛ حتت عنوان )لن اأ�ضميك امراأةً؛ 

�ضاأ�ضميك كّل �ضيء(.

م�رسوع “متكني الن�ساء وتعزيز �سمودهّن يف قطاع 

غزة”

يف اإطار اأن�ضطة م�رشوع “تعزيز الن�ضاء و�ضمودهّن يف قطاع 

 
ّ
العملي بالتدريب  البدء  متّ   Christian Aid املمّول من  غزة” 
املحلّية  الن�ضويّة   املوؤ�ض�ضات  يف  جامعيًة  خريجًة   )31( لـ 

انتهاء  بعد  ؛ 
ّ
والقطاع احلكومي اخلا�ّص  القطاع  وموؤ�ض�ضات 

تدريب )تاأهيل اخلريجات اجلامعيات ل�ضوق العمل( و�ضي�ضتمر 

تلقنّي  اللواتي  من  خريجًة  لـ)16(  �ضهور   )7( ملدة  التدريب 

ال�ضهادة  و)15( خريجًة حتملن  اجلامعية،  الر�ضوم  الدعم يف 

عرب  جروباً  اأن�ضاأن  حيث  العمل،  عن  وعاطالٍت  اجلامعية 

الفي�ضبوك حتت �ضعار )كادحات العلم والعمل(.

ومتّ تنفيذ مبادرةٍ حتمل �ضعار )نعم لإعادة اإعمار غزة( هدفت 

املراأة  وحقوق  املراأة  “حماية  حول   
ّ
املجتمعي  

ّ
الوعي لزيادة 

وت�ضّمنت  اجلندرية”  وامل�ضاواة  والقت�ضادية  الجتماعية 

ائتالف )معها حنعّمرها(  اإن�ضاء  اأن�ضطٍة منها:  املبادرة عّدة 

ومتّ  خمتلفٍة،  جامعاٍت  من  وخريجاٌت  طالباٌت  نفّذها  حيث 

حمافظات  جميع  يف  جمتمعيٍة  حواريٍة  لقاءاٍت   5 تنظيم 

قطاع غزة حول املراأة وعملية اإعادة اإعمار غزة. وتخلل اللقاء 

انبثقت  التي  القانونية  “امل�ضاكل  حول  عمٍل  ورقتا  الواحد 

للن�ضاء بعد عدوان 2014، واقع احلّق يف ال�ضكن بني النازحني 

اأين  اإىل  غزة:  اإعمار  اإعادة  و”عملية   ”2014 عدوان  عن  الناجت 

و�ضلت؟”. 

كما متّ تنفيذ 20 ور�ضًة توعويًة حول “دور املراأة يف عملية اإعادة 

اإعمار غزة، دور ال�ضباب يف عملية اإعادة اإعمار غزة، اأثر تعطيل 

اإعادة الإعمار على العنف �ضد املراأة، اأثر عملية اإعادة الإعمار 

ومتّ تنفيذها يف جميع مناطق قطاع  على الفئات املهّجرة” 

غزة، ومتّ بّث  �ضبوتني اإذاعيني مقروٍء وحواريٍّ حول “اإعادة اإعمار 

حول  وبّث حلقتني اإذاعيتني عرب اذاعة “�ضوت القد�ص”  غزة” 
“موؤ�ض�ضات املجتمع املديّن وعملية اإعادة الإعمار”، “امل�ضاكل 
حول  لفتاٍت كبريةٍ   5 تعليق  ومتّ   ”2014 عدوان  خّلفها  التي 

“اإعادة اإعمار غزة” واإر�ضال 10.000SMS  حول اإعادة اإعمار غزة، 
و1000 بو�ضرت يحمل �ضعار “نعم لإعادة اإعمار غزة”.

م�رسوع “العنف املبنّي على النوع الجتماعّي يف 

قطاع غزة”

يف   
ّ
الجتماعي النوع  على   

ّ
املبني “العنف  م�رشوع  *�ضمن 

لـ25  تدريب  تنفيذ  متّ  Trócaire؛  من  املمّول  غزة”  قطاع 

للمراأة”  اجلندرية  واحلقوق  الق�ض�ص  “توثيق  حول  �ضحفيًة 

لكل  )اأ�ضود  عنوان  يحمل  كتاٍب  اإ�ضدار  متّ  التدريب؛  فبعد 

لأ�ضكاٍل  تعر�ضن  لن�ضاٍء  ق�ضًة   50 على  احتوى  الف�ضول( 

خمتلفٍة من العنف.

*ونفّذ “املركز” حملًة اإعالميًة حملت �ضعار )ل للعنف، حياتنا 

تتعّلق  اأفالٍم  اإنتاج  ثالثة  متّ  اأجمل بال عنف( وخالل احلملة؛ 

؛ لتوعية املجتمع -بكّل 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
بالعنف املبني

، ون�رش 
ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
�رشائحه- بق�ضايا العنف املبني

 على اليوتيوب؛ لزيادة 
ّ
الأفالم عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي

املعرفة بق�ضايا املراأة والعنف املوّجه �ضدها، وتناولت الأفالم 

املراأة  للمراأة،  الزهيدة  الأجور  اأهمها:  متنوعًة  مو�ضوعاٍت 

واحلروب وحرمان املراأة من املرياث.
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“العنف  حول  برو�ضور  من  ن�ضخٍة   1000 طباعة  متّت  *كما 

عن  وت�ضميم “انفو غرفيك”   ”
ّ
 على النوع  الجتماعي

ّ
املبني

 على النوع الجتماعي؛ ون�رشه على الفي�ضبوك 
ّ
العنف املبني

 
ّ
املبني والتويرت، وعمل خطٍة ا�ضرتاتيجيٍة للطواريء )للعنف 

 والعنف �ضد املراأة( ملدة 4 �ضنوات.
ّ
على النوع الجتماعي

*ونّظم “املركز” حفالً ختامياً للم�رشوع متّ خالله عر�ص الأفالم 

ال�ضرتاتيجية  اخلّطة  وعر�ص  الكتاب  وتوزيع  الربو�ضور  وتوزيع 

وتوزيع ال�ضهادات.

م�رسوع “تعزيز الدخل وفر�ض العمل للن�ساء ُمعيالت 

الأُ�رس واخلريجات اجلامعيات يف قطاع غزة”

بتمويٍل  املراأة”  �ضئون  “مركز  ينفذه  الذي  امل�رشوع  *�ضمن 

ح�ضنٍة  قرو�ٍص  تقدمي  متّ  الفرن�ضية-القد�ص؛  القن�ضلية  من 

م�ضرتدةٍ لعدد )5( من الن�ضاء املهّم�ضات يف قطاع غزة؛ ممن 

تطورين  وكيف  م�رشوعاً  تبداأين  “كيف  يف   تدريباٍت  تلّقني 

ويف الإدارة املالّية. م�رشوعاً خا�ضاً بك”  

�ضغرياً  م�رشوعاً   )25( وتقييم  احتياجاٍت   حتديد  عمل  ومتّ 

للن�ضاء الرياديّات؛ بعد اإن�ضاء امل�ضاريع اخلا�ضة بهّن.

�ضاحبات  من  �ضيدةٍ    25 لعدد  عاماً  تدريباً  “املركز”  *ونفّذ 

للن�ضاء  الحتياجات  حتديد  على  بناًء  ال�ضغرية؛  امل�ضاريع 

الرياديّات؛ ت�ضّمن كيفية عمل خطة امل�رشوع .  

حدة؛  على  �ضيدةٍ  لكّل  متخ�ض�ضاً  تدريباً  “املركز”  *وعقد 

والبالغ عددهّن 25  �ضيدة يف املهارات الإدارية والفنية.

ال�ضيدات  بني  اخلربات  لتبادل  �ضهرية  لقاءاٍت  تنفيذ  *ومتّ 

لـ  توعويٍة  ور�ضاٍت   )10( وعقد  ال�ضغرية،  امل�ضاريع  �ضاحبات 

امل�ضاريع وعددٍ  ال�ضيدات �ضاحبات  250 �ضخ�ضاً من عوائل 
من املوؤ�ض�ضات املقر�ضة. 
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م�رسوع “تعزيز الو�سول للعدالة والأمن للن�ساء 

والفتيات ذوات الإعاقة يف قطاع غزة”

 
ّ
تدريباً حول “ا�ضتخدام نظام الإحالة التجريبي *نفّذ “املركز” 

تدريبيًة  �ضاعًة   )20( بواقع  الإعاقة”  ذوات  والفتيات  للن�ضاء 

ملدة اأربعة اأياٍم؛ ملجموعتني تدريبيتني.

القوانني  يف  الإعاقة  ذوات  “حقوق  حول  كتيٍب  اإ�ضدار  *ومتّ 

الدولية والوطنية”.

*ومتّ تنظيم )30( جل�ضٍة ا�ضت�ضاريٍة قانونية.     

حملة )لزلُت طفلًة(

*متّ اإعداد وتنظيم معر�ٍص فنٍي ب�رشٍي معا�رشٍ ي�ضم جمموعًة 

والأدوات؛  الو�ضائط  خمتلفة  الفنّية  والأعمال  اللوحات  من 

�ضمن حملة )ل زلت طفلًة(.

املنا�رشة  حلملة  التاأييد  لك�ضب  لقاًء   )40( املركز  *ونّظم 

الوطنية )ل زلت طفلًة( نحو تثبيت �ضنٍّ قانوينٍ للزواج حتى 

)18( عاماً كحٍد اأدنى.      

م�رسوع “الوقاية من العنف املبنّي على النوع 

الجتماعّي”

 
ّ
املبني العنف  من  “الوقاية  م�رشوع  تنفيذ  من  النتهاء  *متّ 

2017، املمّول من  يناير وفرباير  خالل   ”
ّ
النوع الجتماعي على 

اإىل  يهدف  والذي  )الأونروا(  الالجئني”  وت�ضغيل  غوث  “وكالة 
؛ 

ّ
 على النوع الجتماعي

ّ
الإ�ضهام يف الوقاية من العنف املبني

من خالل تنفيذ العديد من جل�ضات النقا�ص؛ ت�ضتهدف كال 

اجلن�ضني يف املناطق املهّم�ضة.

*كما متّ تنفيذ )160( جل�ضة نقا�ٍص موزعٍة على )20( جمموعة 

نقا�ٍص يف )14( موؤ�ض�ضة قاعدية، حيث متّ تنفيذ اجلل�ضات من 

ا�ضتهدفت  وقد  واخلام�ضة(  الرابعة  )املرحلة  مرحلتني  خالل 

اجلل�ضات )356( من الن�ضاء والرجال، )184( امراأةً و)172( رجالً، 

وقد �ضملت املجموعات يف املرحلتني جميع حمافظات قطاع 

غزة.     

م�رسوع “تعزيز التمكني القانويّن للن�ساء يف املناطق 

املهّم�سة”

*امل�رشوع املمّول من UNDP والذي ترّكز على تعزيز التمكني 

بعمل  خالله  نُفّذ  املهّم�ضة،  املناطق  يف  للن�ضاء  القانويّن 

الن�ضاء  على  واأثره  الإعمار”  “اإعادة  حول  جماهرييني  لقاءين 

يف كلٍّ من خزاعة وبيت حانون؛ بح�ضور 300 �ضخ�ضاً. اأي�ضاً 

الفل�ضطينية  “القوانني  حول  م�ضتديرتني   طاولتني  تنفيذ 

ال�رشطة  رجال  من   60 بح�ضور  �ضيداو”  اتفاقية  �ضوء  يف 

الور�ضة  ونُفّذت  املراأة،  لق�ضايا  وداعمني  قانوٍن  وموؤ�ض�ضات 

الأوىل يف غزة والثانية يف رفح.

العدالة  اإىل  الن�ضاء  “و�ضول  حول  اإذاعيتني  حلقتني  بّث  ومتّ 

الر�ضمّية وغري الر�ضمّية” والثانية حول “القوانني الفل�ضطينية 

يف �ضوء التفاقات الدولّية”.

م�رسوع “املراأة الفل�سطينية.. الحتالل والفقدان”

متّ  كفينا”  تل  “كفينا  من  املمّول  امل�رشوع  اأن�ضطة  �ضمن 

تنفيذ 18 لقاًء جماهريياً حول الفاقدات وال�ضدمة، و18 لقاًء 

جماعياً لن�ضاٍء فاقداٍت جدد، و18 لقاًء فردياً وزياراٍت ميدانيٍة 

امل�رشوع  تطورات  ال�ضت�ضارية حول  للجنة  واجتماٍع  للن�ضاء، 

والت�ضييك مع املوؤ�ض�ضة الأهلية واحلقوق.  
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يتفق الكثيرون مع مقولة أّن فرنسا “بلد الرموز” وأن كل شيء   

الفرنسيون  به  يعتز  الذي  التاريخ  ثنايا  في  أصلًا  له  أن جند  ينبغي  فيها 

كثيرًا، وهم موهوبون في استحداث كّل ما يليق مبفهوم “عظمة األمة” 

األلوان  ثالثي  وللعلم  رمزيته،  أخوة(  مساواة،  )حرية،  الوطني  فللشعار 

)أحمر، أبيض، أزرق( رمزيته، وللنشيد الوطني )ال مارسييز( رمزيته، لكّن 

أبرز هذه الرموز التي تشي بالكثير من املعاني والدالالت متثال )ماريان( 

الذي ُيعرض في مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، وفي العديد من األماكن 

في فرنسا، ويحتّل مكان الشرف في البلديات واحملاكم، ويطّل على ساحٍة 

 .Place de la Nation شهيرٍة في قلب باريس ُتسمى

ترمز )ماريان( إلى “انتصار اجلمهورية” ويظهر وجهها على شعار احلكومة، 

وُينقش على العملة املعدنية لليورو، ويظهر على الطوابع البريدية، حيث 

أنه وخالل ثورتهم الشهيرة عام 1789، ظهرت لدى الفرنسيني العديد 

من املجّسمات التي ترمز إلى “احلرية” و”العقل” وقد دُمج هذان الرمزان 

أخيرًا في شخصيٍة أنثويٍة، فقد كان الرمز األنثوّي جتسيدًا للقطيعة مع 

احلديثة،  اجلمهورية  أيديولوجية  وتعزيز  امللوك،  برئاسة  القدمية  امللكية 

فكلمتا “فرنسا” و”جمهورية” باللغة الفرنسية هي أمساٌء مؤنثٌة، واألمساء 

الفرنسية للحرية والعقل مؤنثٌة أيضًا.

يختار الفرنسيون كّل عاٍم شخصيًة نسويًة، لها حضوٌر

 مميٌز في قلوب الفرنسيني وعقولهم، ويجسدونها على مدى عاٍم كامٍل 

في أروقة الدولة، متامًا كما يضعون صورة رئيسهم على جدران مكاتبهم، 

فمن املمكن أن تكون )ماريان( طبيبًة، أو صحفيًة، أو محاميًة، أو عضوًا 

أو  أعماٍل  سيدة  تكون  وقد  الوطنية،  اجلمعية  أو  الشيوخ  مجلس  في 

للرموز  العام مبثابة جتسيٍد  موظفًة حكوميًة، ويظّل متثالها الصغير طيلة 

الوطنية التي يعتز بها الفرنسيون بطريقٍة ال يشبهون فيها غيرهم.

اسٌم  وفلسطني  والعدالة،  احلرية  أجل  من  شعبه  يكافح  بلٌد  فلسطني 

مؤنٌث، والدولة اسٌم مؤنٌث، كما أن “احلرية” و”العدالة” في لغتنا مؤنثٌة 

كذلك، وعندنا نساٌء نفخر بهّن، ويزخر تاريخ الوطن مبواقف كانت فيها 

لألرض  الصادق  االنتماء  معاني  جتسد  بقوة،  حاضرًة  الفلسطينية  املرأة 

ترمز  لسيدٍة  صورًة  عاٍم  كّل  في  نضع  أن  بنا  وحريٌّ  العادلة،  وللقضية 

إلى هذه املعاني، ولدينا مناذج تفخر بها الفصائل واألحزاب، واملؤسسات 

واملجتمعات، فما الذي مينع أن تكون )ماريان( الفلسطينية تلك املعلمة 

العالم، أو تلك الطالبة التي سّجلت  التي فازت بلقب أفضل معلمٍة في 

براءة اختراٍع في حقل الصيدلة، أو تلك األستاذة اجلامعية التي حصلت 

على لقب “املرأة الشجاعة” أو تلك األم التي حتملت مشاق احلياة وقاتلت 

من أجل أن ترى أبناءها في الصدارة دومًا، أو تلك األسيرة التي خاضت 

إضرابًا عن الطعام ملنع احملتلني من مواصلة اعتقالها إداريًا.

آن للمرأة الفلسطينية أن حتصل على الرمزية التي تليق بها، لنرى الشوارع 

وامليادين بامسها، واملؤسسات بامسها، وأن نطبع صورتها دون خوٍف أو 

وجٍل، وأن نرفع رؤوسنا فخرًا بنضاالتها املريرة وتضحياتها اجلسام، وأن 

تنهض  التي  للسيدة  وتقديرًا  عرفانًا  بها،  تليق  التي  املكانة  حتصل على 

بذاتها، مؤمنًة بقدرتها ومهارتها وموهبتها، حتّث اخلطى بجديٍة مطلقٍة حنو 

هدفها وطموحها؛ مهما كانت العقبات ومهما تراكمت الصعاب. 

)ماريان( الفلسطينية.. 
متى نراها شعارًا لحريتنا؟!

عماد �سليم حم�سن 
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He started carrying out his idea, doubting the 
success of his campaign; he was worried and 
afraid that it would not reach journalists and other 
interested parties until he published his first post 
about the campaign on his Facebook page. He 
received huge acceptance and interaction from 
friends and followers. 
A score of journalists and Arabic Language 
specialists published the contents of the campaign 
on their personal accounts, inviting their friends 

and colleagues to follow it.   
Some Arabic Language professors opened 
communication channels with Al Marsy through 
his Facebook account, praising the campaign, 
and urging him to carry on with it which made 
him more hopeful regarding the success of the 
campaign. 
The Genre Corner embraces literary texts for 
young female writers from Palestine. 

Al Ghaidaa Mosaic Corner 
includes creative success stories for women with 
disabilities from all around the world, tips for 
women to enjoy radiant skin during the summer, 
in addition to various health picks for women. 

Woman's Affairs Center's Events and News:
The issue concludes with a summary of the 
center’s news and events throughout the first 
three months of 2017 (January-February-March). 
These events included: a score of workshops and 
trainings as well as a number of projects and 
activities that aimed at empowering women and 
promoting their abilities.  
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internet into our house, life changed, and our 
privacy was invaded. Communication between my 
husband and children was to the minimal, if not 
even non-existent. I felt like a separated woman 
as if my husband does not exist in my life. He would 
leave us to spend all his day outdoors, and when 
he was at home, he would spend long hours, day 
and night, on Facebook and Twitter.”
She resumes, “My husband is a PNA employee, and 
being the man of the house, he provides food and 
all other life requirements for us, yet he ignores 
our need for his love, affection, and compassion.”

Al Ghaidaa Health Corner 
sheds light on a WhatsApp group that brings 
together female cancer patients in Gaza in the 
virtual space. 
Em Iyad S., a cancer patient, describes the 
WhatsApp group she is part of, saying, “It 
became an essential part of our lives and our 
existence; it helps us express our hopes and 
pains. Sometimes, it supported us better than our 
families and periodic visits .We forgot that we are 
cancer patients, for it gave us a space of freedom 
as well as a network of psychological and social 
support that broke all geographical boundaries 
and borders.”
 “Healing from God” is the name of this WhatsApp 

group. It is the space, available round the clock, 
for some female cancer patients in Gaza to convey 
their concerns and joys. Moreover, upon following 
this group, we noticed that it is a medical and 
scientific encyclopedia as it is full of health, social, 
psychological, and religious information. 
This group was launched by a number of female 
cancer patients, to form a social and psychological 
incubator that accompanies them during their 
days, hour by hour. They exchange their dreams 
and daily routines, as well as their problems 
through this means which contributed to their 
mental status transformation from introversion 
and psychological isolation to effectiveness and 
positive participation.

Al Ghaidaa Culture Corner 
introduces “Write it Right”, an electronic campaign 
to correct and enrich language used in electronic 
newspapers. 
The report comments, “Nael Al Masry, a 27 year 
copyeditor holding a Master Degree in Arabic 
Language from Islamic University in Gaza, was 
motivated by his love for the Arabic Language 
to launch a campaign aiming at correcting the 
linguistic mistakes published on the Palestinian 
websites.” 
Through his daily browsing to news websites, 
Al Masry found lots of linguistic mistakes, most 
of which do not require a specialized editor 
to correct. This inspired him to the idea of his 
campaign, which is based on monitoring and 
correcting grammatical and spelling errors in 
many local websites. 
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Abu Tair says, “I was never interest in Barbies. I 
just wanted to dismantle the radio and television. 
Everyone used to call me The Little Inventor.”
In her twenties, Amany began to design games 
and applications. She designed an application to 
track doctors’ shifts in hospitals and another to 
teach children about nutrition. Her innovations 
are her way to fix the palaces she sees in the 
world. Amany points out that all she wants is to 
look for solutions for all the problems she sees 
around her.  

Women in the Crowd Corner 
describes how social media networks have drawn 
women with disabilities out of their isolation and 
made them engage in different sports.
Al Ghaidaa Camera has captured for us photos 
of women celebrating March 8th  in addition to 
photos of this day in history in order to reflect the 
reason women are  celebrated on this day of every 
year in particular. 

Al Ghaidaa Interview 
The magazine conducted a special interview with 
the first female referee in Hebron.
The idea of becoming a referee was not born in 
one day for the twenty year old Captain Yasmine 
Nairoukh of Hebron, South of the West Bank. In 
fact, since she was so young, her favorite game 
was football; she loved playing it with her brothers 
at home. 

With her family’s support, she gradually improved 
her skills through taking part in the school team. 
Her participation enabled her high school to win 
top ranks at school competitions. She then earned 
a score of medals for the football team of Hebron 
University where she studied journalism and 
media and graduated in 2012. 

Al Ghaidaa Survey 
introduced a topic entitled, “Can the Blue World 
Be a Suitable Platform for Their Work?”
Male and female Mukhtars use Facebook so as to 
solve various community issues. 
Female Mukhtar, Em Iyad Hasouna, declares, 
“Signing up for a Facebook account opened for me 

a new platform to communicate with the people in 
order to solve their problems. Definitely, face to 
face communication is the best way, but how can 
we achieve this if we cannot outreach different 
segments of the society and get people to know 
us more?!!”   
She adds, “I was approached regarding lots 
of community issues first on Facebook, and 
afterwards they were resolved through in-person-
interviews. Mukhtars should not be traditional 
in their work; they should rather be close to 
people, and should be up to date to the diverse 
technological advances so that their community 
work could be more effective.”

Al Ghaidaa Family Corner 
presents a topic entitled “Marriage Between 
Reality and Electronic Hypocrisy”
Hind, an alias, is 32 years old and is a mother of 
two. She lives on Al Nasser Street, Gaza City. She 
tells us about the simple life she was leading. Her 
lifestyle changed when they installed the internet 
in their house after one year of marriage.
The report quotes, “As soon as we installed the 
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Another report entitled “Makeup Expert Mariam 
Saleh, a Gazan Social Media User” states, “New 
social media websites offered many Palestinian 
girls and women a wide space to express their 
talents, special skills, private activities, in addition 
to promoting their projects on their pages. 
Facebook was the first website, followed by 
Youtube and Instagram, not to mention the 
recently increased use of Snapchat, according to 
the writer.
The Issue’s Investigation embarks upon cases of 
electronic extortion. Such cases of blackmail and 
threats of defamation against women in the Gaza 
Strip, namely on social media networks, are no 
longer a secret.  
Some men take advantage of the Palestinian 
people’s conservative nature and women’s fear 
of scandals in order to extort them for various 
reasons. 
Furthermore, a lot of victims try to resolve their 
problems by themselves to avoid talking about their 
experience with this sort of electronic extortion 
since it is considered as a taboo. Another reason 
for their silence is for fear of being killed on the 
account of the so called Honor Killing, or for fear 
of having their social and family life destroyed. 
The latter reason was a major hindrance to the 

achievement of this investigation.   
According to “Social Media Networks in 
Palestine”, a report issued by the Studio Social 
Initiative in 2016, 52% of the total population of 
the Palestinians- which has reached 6.4 million 
people, distributed by 2.97 million in the West 
Bank, 1.9 million in the Gaza Strip, and 1.5 million 
in the occupied territories - use the internet, and 
35% use social media sites.
It also indicates that 55% of Facebook users 
are males compared to 45% for the females; 
geographically, 39% of the users are from Gaza, 
and 37% are from the West Bank, while 24% are 
from the Occupied Territories. 
Reports and Investigations of the Issue:
This issue also includes a number of varied 
reports and investigations, such as:

Women without Borders Corner:
The report entitled “A Palestinian Inventor Owns 
the World” narrates the story of Amany Abu Tair.
Since she was a child, Engineer Amany Abu Tair, 
25 years, showed no interest in playing with toys 
or dolls like other children. When she was 9 years 
old, she wanted to have a bike, so she decided to 
make her own using wood and two wheels. Her 
persistence to learn how things are made grew 
with her. 
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a number of people complain about the Internet 
and the changes it has made on our lifestyles.  
In this regard, 34 year Samaher Essam tells Al 
Ghiadaa, “Internet and social media networks 
in general and game applications in particular 
have caused my son’s academic achievement to 
decline. They have even affected his behavior 
inside the house as well. As soon as he gets 
back from school, he gives all his attention to his 
cellphone, and when I initiate conversation with 
him, he does not pay me any attention, mainly 
when he starts playing “Clash of Clans”, an online 
application. I notice that he is always focused and 
excited when he is playing this game, and when 
I ask him to stop playing, and put the cellphone 
aside to do something for me, he gets irritated, 
nervous, and impulsive. Then, he insists that I 
postpone my request until he finishes the game.”  
A different report highlights differences of 
opinion on Facebook that occasionally end with 
rupture of relations.
The report starts, “When Ahmed Shawqi, the 
great poet, wrote his play, Laila’s Maniac, and 
included his famous quote - Disagreement 
Ruins Not Amicability - he never expected this 
huge extent of disagreement. It never occurred 
to him that we would have what is called social 
media networks in the future where people could 
exchange opinions, and argue!”
Often, these disagreements escalate to become 
family disputes as with the story of Marah Al Wadia 
who wrote a post on Facebook, sympathizing 
with a raped girl. Marah painfully wondered on 
how this girl would cope in a society that is used 
to look negatively to the victims in such cases. 
She also criticized a statement issued by the 
perpetrator’s family for they have used some 
words such as, we are the family of martyrs and 
injured, as if seeking to lessen the crime. 
The following article is entitled, “Social Media 
Networks… Do not Humiliate the Poor Through 
Posting”.
It states, “Social media networks have worked as 
a pronounced means of communication in wide-
ranging fields, including charity work which has 
steered various institutions and NGOs to create 
their own pages on social media networks so that 
others could follow their events and news. 
Abu Mohamed El Ejel, a 40 year citizen, mentions 
that he entirely refuses taking photos of people 
benefiting from the aid given by organizations 
and charities, and posting them on social media 

websites. He believes such acts degrade the 
needy.
The key file also includes a report about working 
online, its advantages, and disadvantages.
The report illustrates, “In the past few years, 
working online or telecommuting has spread 
widely. Thus, a score of companies, organizations, 
and individuals have turned to telecommuting 
from home or anywhere in the world through the 
internet.”
Companies seek employing telecommuters 
in various fields, including, but not limited to: 
architecture, graphic designing and advertising, 
translation, interior design, editing, marketing 
and e-marketing, data entry, programming, 
article writing, web design, website management, 
researches, market analysis, and many other 
fields. 
Telecommuters work without long term contracts 
for certain parties or companies.
Today, the internet is considered one of the 
largest telecommuting markets, since it can 
connect two people from different parts of the 
world. 
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The report quotes, “It was the most wonderful 
moment in my life when my application, Canaan, 
won the first place in Palestine for the ALECSO prize 
given by the Arab League Educational, Cultural, 
and Scientific Organization. Nevertheless, I was 
unable to participate in the awarding ceremony 
owning to the tight Israeli siege on the Gaza Strip 
and the continuing closure of borders.”
Al Salaq resumes, “My team that contributed to 
the creation of the application consists of eight 
members: programmers, graphic designers, 
and photographers. This prize was not merely an 
honor for me and my team; rather, it is a victory for 
a project aiming at maintaining our historic and 
cultural heritage at several archaeological sites 
which the Israeli Occupation- most of the time- 
prevent people from accessing them. But now, 
and for the first time in Palestine, tourists will be 
able to visit different sites via this application.”
 “Have Social Media Networks Become a Reason for 
Divorce in Gaza?” is the head title for another topic 

which proposes, “Marital infidelity, neglect, and 
disruptions in the social relations are all reasons 
leading some couples to end their marriages. 
These marital differences forced them to go to 
court in order to file for divorce, complaining that 
Facebook, Twitter, and WhatsApp have hindered 
their lives together.”  
Another report within the key file suggests that 
virtual social networks create a tangible gap 
inside the family. It states, “Now that the Internet 
and the modern means of communication have 
become an urgent necessity as well as accessible 
to everyone, a lot of milestones in our social and 
scientific lives have been altered, to the extent 
that it has become a part of life’s essentials. 
The emergence and diversity of the social media 
networks have led to a mutation in the society, 
which has, in turn, led to patterns of behavior both 
positive and negative. Although forms of change 
have varied, there is only one main cause. 
Amidst this enormous technological development, 
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This issue of Al Ghaidaa Magazine contains a wide-ranged collection of investigations, 
articles, and reports that shed light on issues concerning women, social media networks, 
and other related topics. 

The Key File of the Issue opens with an essential topic entitled “Nesma Al Salaq, The Electronic 
Tour Guide to Historical Monuments in The Gaza Strip and The West Bank”.
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