
ــة تفــرد صفحاتهــا ألقــالم طلبــة ــة دوري  مجل
 المــدارس وتعــرض قضاياهــم فــي �فــة

ــن ــاء الوط أرج

حوادث كثيرة بتنا ننام عليها ونصحو على غيرها يف عالم اليوم، بعد أن بات أسلوب التربية التقليدية املتوارثة مشكلة تؤرق املجتمعات 
العربية بشكل خاص؛ فاآلباء يستسهلونها وال يتطورون من أجل أبنائهم، وما زالوا يستخدمون العنف والضرب؛ ظنا منهم أنهما أفضل 

أساليب التربية. 
ومع تنامي ظاهرة العنف عبر اإلنترنت، تبرز احلاجة للتعرف على مفهوم احلماية الرقمية؛ ضمانا لسالمة األفراد، وحدا من تعرضهم 

ملخاطرها التى تتفاقم يوما بعد يوم على مستخدمي تكنولوجيا املعلومات.
الضوء على  العدد على تسليط  أو االعتداء، سنعمل يف هذا  السرقة  الواقعية على طرق حلماية ممتلكاتنا من  وكما نعتمد يف حياتنا 
كيفية حماية حياة أبنائنا الواقعية والرقمية من العنف ضدهم، سواء بسبب حجب املعلومات، أو مبمارسات سلوكية هدامة؛ فاألمر يتعدى 

حتصينهم من كافة أشكال العنف إلى توعيتهم بحقوقهم الرقمية والوصول إلى املعلومات مما يدعم حقهم يف حرية الرأي والتعبير.

الهيئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب »بياالرا« يف  واملعلوماتيــة  اإلعالميــة  التربيــة  مشــروع  ينفــذ 
الفلســطينية لإلعــالم  الهيئــة  بــني  بالشــراكة  القــدس 
وتفعيــل دور الشــباب بيــاالرا ومؤسســة التعــاون بتمويــل 
مــن الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي

العدد الرابع عشر/ تشرين الثاني-�نون أول 2020

تصوير : معتز االٔعرج�متنا
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 مديرة التحرير: نرمين حبوش 
إشراف عام: حلمي أبو عطوان

مدقق لغوي: مفيد حماد
إخراج فين: جاد عبيد

هديل طاهر

المكتب الرئيس -

ايناس قضماين
:

حكمت المصري
سجود شخصة

ديما ياغي
 رفيف سليم

سها سكر
نظرية حجازي

مىن بسيسو
يوسف الجوجو

 سراء زاهر
عمر جالل

ميار رائد

علي«.  أشد  كانوا  أهلي  ريت  »يا 
إحدى  استهلت  الكلمات  بهذه 
الفلسطينية  الهيئة  متطوعات 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم 
»بياالرا« قبل بضع سنوات حديثها 
نسبية  تناول  عفوي  نقاش  خالل 
يوفرها  التي  الشخصية  املساحة 
منوهم  مراحل  يف  ألبنائهم  األهل 

املبكرة.
وال يخفى أن األهل ميارسون نوعا 
من الرقابة على أبنائهم، قد تتحول 
إلى ضغوط يف كثير من األحيان، 
كاف  وعي  لديهم  يكن  لم  إن 
للتعامل  السليمة  التربية  بآليات 
مع األبناء، خاصة مع تأثير عصر 
الرقمنة املباشر على وعي أبنائنا، 
صراعات  يف  األبناء  يدخل  مما 
وسجاالت مع أهاليهم حول مساحة 
احلرية الشخصية املمنوحة لهم يف 
واللباس،  باحلركة،  تتعلق  أمور 
وحتى  البيت،  إلى  العودة  وأوقات 
التي  األمور  من  وغيرها  السفر، 

متس بدائرة راحتهم.

2

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

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

رفضنا للضم بقدر 
رغبتنا في السالم

الدولية، تكتفي بعبارات الشجب واألسف، 
غير آبه مبا ميكن أن يترتب على خطوته؛ 
إلدراكه أن نظام احملاسبة الدولي مفكك، 
وأكثر عجزا عندما يتعلق األمر بإسرائيل.

فإن  األوربيني،  البرملانيني  جانب  وإلى 
أعرب  إذ  متطورا؛  جاء  الهولندي  املوقف 
ووزيرة  بلوك،  ستيف  اخلارجية  وزيرا 
اإلمنائي  والتعاون  اخلارجية  التجارة 
سيجرد كاج، عن عدم شرعية املستعمرات 
طريق  يف  عقبة  واعتبراها  االستيطانية، 
أن  وأكدا  الدولتني،  حل  وفكرة  السالم، 

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

سجونها.

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

الرسمي.

هانيا البيطار

ما  النتزاع  الشباب  ويصارع 
ذويهم،  من  حقوقهم  يعتبرونه 
األفكار،  بعض  عن  وللتعبير 
املعتقدات  ببعض  و«يتسلحون« 
وأمناط العيش، وآليات التعامل مع 
واالفتراضي.  الواقعي  احمليطني 
بعض  أن  جند  وذاك،  هذا  وبني 
الشباب ينجحون يف احلصول على 
ما يريدون حسب طبيعة الظروف 
التي حتكم محيطهم املجتمعي، يف 
حني نرى أن بعضهم اآلخر يفشل 
حتت  يريد  ما  على  احلصول  يف 
والعادات  واحلرام،  العيب،  سطوة 
والتقاليد، وعبارات كمثل »ال تكسر 
كلمة أبوك«.. و«عيب حتكي بهاي 
الطريقة«.. و«لبسك مش مستور«. 
حساسية  األكثر  هي  الفئة  وهذه 
هذه  من  للتخلص  تسعى  التي 
ال  قد  متعددة  بطرق  التحديات 

حتمد عقباها!
مبا  الرقمي؛  العصر  ساهم  لقد 
األجهزة  متثلها  أدوات  من  يحويه 
وتطبيقاتها، يف  واللوحية،  الذكية، 

اختراق منظومات القيم واألخالق 
بحكم  ألبنائنا؛  العامة  والثقافة 
احلرية  من  الشاسعة  املساحة 
االفتراضي،  الفضاء  يوفرها  التي 
وعيهم  على  مباشرة  آثارا  لتترك 
احملتوى  فيتحول  والوعيهم، 
الكثير  على  له  يتعرضون  الذي 
خاصة  الرقمية،  املنصات  من 
عادات  إلى   ،»TikTok« تطبيق 
وأحيانا  خطيرة،  واقعية  سلوكية 
للنقاش.  قابلة  غير  مسلمات  إلى 
وهنا تكمن أهمية غرس مضامني 
يف  واملعلوماتية  اإلعالمية  التربية 
املد  طغيان  ظل  يف  أبنائنا  أذهان 
يتعرضون  الذي  الهائل  املعلوماتي 

له.
وميكن القول إن عصر الرقمنة ولد 
أنواعا جديدة من التحدييات التي 
نحو  بهم  وتسير  األبناء،  يواجهها 
منظومات  من  »انفالتا«  يرونه  ما 
تشكل  التي  واألهل،  والقيم  الدين 
وفق  أهميتها  تتراوح  مرجعيات 

مستوى وعي األفراد.
وعليه فقد بات على املتخصصني 
يتقاسموا  أن  والتربويني  النفسيني 
ومنظومات  األهالي  مع  األدوار 
رسائل  لتوجيه  واملجتمع،  التعليم 
آليات  حول  لألهل  تصل  توعوية 
التعامل السليم، وممارسة الرقابة 

عبر  أو  الندوات،  عبر  احلاذقة، 
املدارس،  يف  اآلباء  مجالس 
وصوال إلى األبناء، وهم الشريحة 
استهدافهم  ميكن  حيث  األهم، 
التواصل  مواقع  تطبيقات  عبر 
تواكب  عصرية  بطرق  االجتماعي 
وآلياته  احملتوى  إنشاء  أساليب 
اخلاصة بكل منصة حتظى بنسبة 

تفاعل ومتابعة عالية.
الطلبة  ألهالي  بد  ال  اخلتام،  ويف 
وبني  بينهم  املساحات  من جتسير 
عصرية  أساليب  باتباع  أبنائهم، 
مشاركة  على  قائمة  وتربوية 
واحتوائهم،  وتوعيتهم،  األطفال 
وتوجيههم، خالل أوقات تواجدهم 
داخل املنزل وخارجه؛ حتى نتمكن 
معا من تنشئة جيل حر واع  قادر 
على التعرف على حقوقه، واحلدود 

التي تقف عندها حريته.

ما  النتزاع  الشباب  ويصارع 

احلرية  من  الشاسعة  املساحة 
االفتراضي،  الفضاء  يوفرها  التي 
وعيهم  على  مباشرة  آثارا  لتترك 
احملتوى  فيتحول  والوعيهم، 
الكثير  على  له  يتعرضون  الذي 

دور األهل

هانيا البيطار - رئيسة التحرير

في عصر الرقمنة

مجلة دورية تفرد صفحاتها ألقالم

الطلبة وقضاياهم

يف كافة أرجاء الوطن
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من  الثانية  املرحلة  انطلقت 
مسابقة »أوملبياد التربية اإلعالمية 
قوية  مبشاركة  واملعلوماتية«، 
فرقها  تأهلت  مدارس  لثماني 
التي  األولى  املرحلة  اختتام  بعد 
يف  مدرسة  عشرة  ست  ضمت 
القدس  فيها  مبا  الغربية  الضفة 

وضواحيها، وقطاع غزة.
منسقة  قضماني؛  إيناس  وذكرت 
الفلسطينية  الهيئة  يف  املشروع 
الشباب  دور  وتفعيل  لإلعالم 
التى  املدارس  أن  »بياالرا«، 
الفتاة  الثانية هي  للمرحلة  تأهلت 
الالجئة من مديرية تربية القدس، 

وبنات  عنان،  بيت  ذكور  ومدارس 
وبنات  اجليب،  وذكور  دقو،  بيت 
من  نباال؛  بير  وبنات  إجزا،  بيت 
مديرية ضواحي القدس، ومدرسة 
رام  تربية  مديرية  من  نعلني  بنات 
بن  العباس  ومدرسة  والبيرة،  اهللا 
عبد املطلب من مديرية تربية غزة.

كل  على  أن  قضماني  وأوضحت 
إنتاج  املرحلة  مدرسة تأهلت لهذه 
مواضيع  عن  تعبر  حائط،  مجلة 
التربية اإلعالمية واملعلوماتية، مبا 
يف ذلك مواضيع ترفيهية وثقافية 
االلتزام  شريطة  واجتماعية، 
العمل  أخالقيات  مراعاة  مبعايير 

الصحفي. إضافة إلى تصميم أربع 
صفحات بطريقة إبداعية، متيزها 
يبلغ  عن غيرها من املدارس، وأن 
خمسة  من  املجلة  مواضيع  عدد 
وبلغة  تقدير،  أقل  على  سبعة  إلى 
عربية سليمة، وأن تكون واضحة، 

ومنسقة، وجاذبة للقراء.
إلى  الفائزة  املدارس  وستتأهل 
املرحلة الثالثة، التى سيتعني عليها 
فيديوهات  إنتاج  املرحلة  هذه  يف 
اإلعالمية  بالتربية  تتعلق 
هذه  وستنتهي  واملعلوماتية، 
املسابقة مع نهاية شهر كانون أول 

احلالي.

تعقدها  التي  املسابقة  وتأتي 
مراحل،  ثالث  على  »بياالرا« 
اإلعالمية  التربية  مشروع  ضمن 
مع  بالشراكة  واملعلوماتية، 
وبدعم  والتعليم،  التربية  وزارة 
لإلمناء  العربي  الصندوق  من 
واالجتماعي،  االقتصادي 
األملانية  األكادميية  مع  وبالتعاون 

دويتشه فيله.
ضمن  املسابقة  هذه  وتأتي 
اإلعالمية  التربية  أسبوع  أنشطة 
االحتفال  يتم  الذي  واملعلوماتية 
شهر  من  األخير  األسبوع  يف  به 

تشرين أول من كل عام.

أولمبياد 

إيناس قضماني/ القدس
مرحبا يا طالبي،

وأنا  تقريبا  سنوات  ثالث  منذ 
اإلعالمية  التربية  مجال  يف  أدرب 
تتعرضون  شاهدتكم  واملعلوماتية، 
للعنف اجلسدي بعيني، وشاهدتكم 
ورأيتكم  اللفظي،  للعنف  تتعرضون 
التعنيف  بسبب  نفسيا  تتأملون 

العاطفي.
بكم.  وشعرت  هناك،  معكم  وكنت 
فاليوم أحدثكم عن بعض اخلطوات 
التي ميكن إن اتبعتموها أن حتدوا 
من  ألي  تعرضتم  إن  العنف  من 

أنواعه:

أعرف كيف أتصرف
عندما أتعرض للعنف

المرحلة الثانية من مسابقة
أولمبياد التربية اإلعالمية 

والمعلوماتية

أوال: افهم معنى العنف وتعرف على أنواعه؛ وكن 
أو  لفظيا،  أو  يكون جسديا،  فقد  لتعريفه،  واعيا 
عالمات  وله  منه،  متعددة  أنواع  هناك  عاطفيا. 
جتعلك تدرك أن ما تتعرض له تعنيف. فإن أدركت 

ذلك انتقل للنقطة التالية.
ثانيا: ال تسكت، بل واجه املعنف بكل قوة، والقوة 

هنا ال تعني أن تقابل العنف بعنف مثله.
أن  يدرك  ال  ولكنه  واعيا  املعنف  كان  إن  ثالثا: 
ما يقوم به، وأن تصرفه السيئ معك، يعد عنفا، 
فواجهه باحلوار، وحتدث إليه، وعبر عن مشاعرك 

وما تعاني منه بكل صراحة ووضوح.
رابعا: إن كان معنفك ال يحتمل احلوار، توجه ملن 

واطلب  مبشكلتك،  وأعلمه  وأكبر،  منه  أوعى  هو 
منه أن يتدخل ليوقف املعتدي، وقد يحقق هدفك 
معلم متفهم، أو املرشد االجتماعي يف املدرسة، أو 
األهل، أو أي شخص كبير وواع تشعر أن بإمكانه 

مساعدتك.
متكررا  التعنيف  كان  فإن  احلدث.  وثق  خامسا: 
صوره، أو خذ لقطة الشاشة إن كان عبر وسائل 
الدليل، ولكن  التواصل االجتماعي، ومتسك بهذا 

ال تنشره مطلقا.
إلى  توجه  أحد،  لكم  يستجب  لم  إن  سادسا: 
وهنا  التعنيف،  من  حمايتك  واطلب  الشرطة، 

سيساعدك الدليل الذي احتفظت به.
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سجود شخصة/ غزة
التعنيف والتحرش من األمور التي 
قد يصعب على األطفال والبالغني 
لها.  تعرضهم  عند  عنها  التعبير 
يف  العائلة  دور  هنا  يبرز  لذلك 
الذكية  التربية  أساليب  استخدام 
قادرين  ليكونوا  أبنائهم  لتنشئة 
على مواجهة ما يتعرضون له دون 

خوف أو تردد.

ما هو التحرش؟
يبني سامي عويضة؛ االختصاصي 
النفسي لألطفال واملراهقني لدى 
برنامج غزة للصحة النفسية، أن 
سلوك  أو  قول  أي  هو  التحرش 
أو  ظاهرة  جنسية  داللة  ذي 
من  فيه  مرغوب  غير  مستترة، 

االعتداء،  عليه  الواقع  الطفل 
طرفا  الفاعل  يكون  ما  وعادة 
تهديد  وقادراعلى  سلطة،  ذا 
الطفل الضحية، وميكن أن يكون 

املتحرش من اجلنس ذاته.

عالمات تكشف التحرش 
ويوضح عويضة أن هناك العديد 
تشير  قد  التي  التغيرات  من 
للتحرش  املراهق  تعرض  إلى 
والتعنيف، منها حدوث تغيرات يف 
سلوكياته النفسية، سواء يف تناوله 
النوم،  أم اضطرابات يف  للطعام، 
واختالف  واالنعزال،  واخلوف، 
وتدهور  وتركيزه،  تفكيره  طريقة 
يف  وسريع  مبرر  غير  مفاجئ 
مستواه الدراسي، ونوبات الغضب 
املبالغ  الفعل  وردود  املتكررة، 
والسلوكيات  املعتادة،  وغير  فيها 
إلى  الذهاب  ورفض  العدوانية، 
مع  الذهاب  أو  بعينها،  أماكن 
كدمات  ووجود  بعينهم،  أشخاص 

يف أماكن مختلفة يف اجلسم.
جميع  األم  تالحظ  »حني  ويقول: 

تلك السلوكيات يجب أن تدرك أن 
ابنها يتعرض للتعنيف والتحرش«.
ويردف عويضة ضرورة تفقد األم 
وآخر،  حني  بني  أبنائها  ألجساد 
وإذا الحظت وجود كدمات أو آثار 
ضرب، فعليها أال تتردد يف معرفة 
تكون  أن  »يجب  ويقول:  سببها، 
األم واعية أن االبن الذي يتعرض 
يتقبل  يجعله  قد  جنسي  لتحرش 
ما يحدث له خوفا من املتحرش«.
هناك  كانت  طاملا  أنه  ويرى 
األبناء  تربط  وثيقة  ثقة  عالقة 
البوح  على  كاعتيادهم  باآلباء، 
خارج  معهم  يحدث  ما  بكل  لهم 
سيكون  يومهم،  وتفاصيل  املنزل 
يخبروهم يف حال  أن  املنطق  من 
لسلوك  أو  للتحرش  تعرضهم 
أم  لفظيا  أكان  سواء  عدواني، 

جسديا.

نصائح حلماية األبناء
الذي  العنف  أشكال  أكثر  ومن 
العنف  األطفال  على  ميارس 
والعاطفي،  واجلنسي،  البدني، 

العاملة،  وسوء  والوجداني، 
والتسلط  العنيف،  والعقاب 
عويضة  يشير  لذلك  اإللكتروني. 
إلى انه يجب على األهالي حماية 
أبنائهم عن طريق توعيتهم يف سن 
اجلسدية،  بخصوصيتهم  مبكر 
العائلة  ألفراد  وقت  وحتديد 
لتعزيز  مشاعرهم؛  عن  للتعبير 
واالكتفاء  باألمان  األبناء  شعور 
يتسم  أن  يجب  كما  العاطفي. 
حال  يف  املرونة  ببعض  األهل 
اآلراء،  لبعض  أبنائهم  رفض 
يتقربوا  أن  األهل  »على  ويقول: 
بينهم  الثقة  ويعززوا  أبنائهم،  من 
التعرض  خطر  من  حلمايتهم 
ويعتبر  التحرش«.  أو  للتعنيف 
حماية  يف  دورا  فرد  لكل  أن 
التحرش  من  واملراهقني  األطفال 
ذاته،  الطفل  من  بدءا  والعنف، 
واألسرة والعائلة، وانتهاء باملجتمع 
قوانني  وجود  أن  ويرى  احمليط. 
يحد  أن  ميكن  رادعة  مجتمعية 

كثيرا من هذه الظاهرة.

كيف تكتشف
أن طفلك يتعرض للتحرش 

والتعنيف؟

فكر واكتشف
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إيناس قضماني/ القدس
يف اآلونة األخيرة، ال نلبث أن ننسى 
عشرات  ويتبعه  إال  مقيتا،  خبرا 
عن  فعدا  نفسيا،  املتعبة  األخبار 
جائحة كورونا التي لفت العالم كله 
وغيرت معامله، ال ندري ماذا أصاب 
ببعضهم؟  يفتكون  كيف  الناس، 
اختالفات  يحترمون  ال  وكيف 
الضحية  أن  أملا  واألكثر  بعضهم؟ 
أطفال  من  تكون  ما  كثيرا  مؤخرا 
سوى  العالم  من  يروا  لم  أبرياء 
أيدي آبائهم على وجوههم، وألسنة 

أمهاتهم تصفعهم من حني آلخر.
غاضبا  نصي  يجعل  ما  أكثر  ولعل 
متداول  فيديو  مقطع  هو  هكذا 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
أن  مبجرد  شاهدته  وقد  ال  كيف 
صباحا،  هاتفي  على  عيني  فتحت 
واملشهد كالتالي: أم تدرس ابنها يف 
تعميم  بفعل  األمهات  كسائر  املنزل 
نظام التعليم عن بعد، والدرس كان 
تسأل:  األم  »األسرة«،  عن  يتحدث 
يجيب:  الطفل  األسرة؟  تتكون  ِمّ  
من أب وأخ وأخت، ونسي األم! فما 
وقالت:  غضبت  أن  إال  منها  كان 
وأتبعت  راحت؟  األم  وين  وأخت! 
أعادته  وجهه  على  بصفعة  كلمتها 
باحلائط  رأسه  ليضرب  للوراء؛ 
الذي يستند عليه، ولم تكتف بهذا، 
بل ختمت فعلها بدعوة على طفلها 

أن يعاني النكبة يف عمره!
مقطع  أنه  على  منتشر  واملشهد 
ويضحك،  يشارك  والكل  مضحك، 
البيتي،  التعليم  عن  يحكي  والكل 
التعليم  آخرة  »هي  املتكرر  والتعليق 

البيتي«.
نتاج  ليس  هذا  أصدقائي؛  يا  ال 
سموه  البيتي،  أو  املنزلي  التعليم 
ثقافة  انعدام  نتاج  هذا  شئتم.  ما 
اجلهل  نتاج  هذا  السليمة.  التربية 
بطرق التعليم املختلفة، بل هو نتاج 
ثقافة جتميع الاليكات التي صارت 
مع  العبارات  بأقسى  نتفوه  جتعلنا 
من  سنوات  ست  يتجاوز  لم  طفل 

عمره على أكبر تقدير.
وهنا ال بد أن نشير إلى أن اتفاقية 
األم  عن  الصادرة  الطفل  حقوق 
املتحدة قد تطرقت إلى عدة حقوق 
أساس للطفل، وال أود هنا أن أطيل 
وسأنتقي  جميعها،  باستعراضها 
منها، أحد بنودها الذي يقول: »يحق 
باخلصوصية.  التمتع  طفل  لكل 

القانون أن يحمي خصوصية  وعلى 
عائالتهم  يحمي  وأن  األطفال، 
من  وسمعتهم  واتصاالتهم  وبيوتهم 

أي اعتداء«.
حماية  متت  هل  هنا:  والسؤال 
وهو  بتصويره  الطفل  خصوصية 
تنمر  أي  من  سيحميه  من  قاصر؟ 
سيقع عليه بعد انتشار هذا الفيديو 

بني أصدقائه؟
هل  حرارة:  األشد  التساؤل  أما 
أخذ  على  بالدنا  يف  القانون  يقدر 
حق هذا الطفل وغيره، وردع أهله؟! 
خاصة وأن البند التاسع عشر يقول: 
األطفال  حماية  احلكومات  »على 
والتعرض  واإلساءة،  العنف،  من 
لإلهمال من أي شخص مسؤول عن 

رعايتهم«.
أم أنكم ال ترون يف األم مهملة؟ ومن 
والبيئة  جرمية؟  يرتكب  لم  صور 

احلاضنة للطفل صحية؟!
يساعد  أن  »ينبغي  تقول:   29 املادة 
األطفال  عليه  يحصل  الذي  التعليم 

ومواهبهم  تطوير شخصياتهم  على 
أن  وينبغي  كامل،  بشكل  وقدراتهم 
حقوق  واحترام  حقوقهم  يعلمهم 
واختالفاتهم،  وثقافاتهم  اآلخرين 
والعيش يف سالم وأن يحموا البيئة«.

والبيئة  األم  على  أقسو  أن  أريد  ال 
أنهم  فغالبا  أكثر؛  للطفل  األسرية 
يربون  التي  الطريقة  بذات  تربوا 
لم  ولكنهم  اليوم.  أطفالهم  عليها 
الفيديو  بنشر  اخليار  لنا  يتركوا 
ينمي  وهل  مضحكا.  واعتباره 
ويصقلها؟  الطفل شخصيته  ضرب 
ذكر  نسيانه  ملجرد  قمعه  يؤدي  أال 
قدرته  قتل  إلى  صفعته  التي  األم 
على التعبير؟ ألم تغرسوا يف نفسه 
اخلوف من البوح بأفكاره ومكنونات 

صدره ؟
 30 يتجاوز  ال  بفيديو  أحرقتم  لقد 
قومي  جيل  بوجود  أمل  كل  ثانية 
املجتمع  وسيظل  والسلوك.  النفس 
على  األسرية  املنظومة  يعاني طاملا 

هذه احلال.

بل جريمة علينا ردعها

ليس فيديو ترفيهيا ومضحاك

تعلم 
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العالم
الرقمي

  حماية حقوق اليافعين في 

يقضي معظم املراهقني جزءا كبيرا من أوقاتهم 
شبكات  يستخدمون  ما  وغالبا  اإلنترنت،  على 
الوصول  تزايد  وأدى  االجتماعي،  التواصل 
إلى اإلنترنت إلى توفير إمكانات غير محدودة 
احملتوى،  إلى  للوصول  واملراهقني  لألطفال 
وممارسة حقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف تلقي 
الفوائد  املعلومات ونقلها. ومع ذلك، فإن هذه 
تسير جنبا إلى جنب مع املخاطر املتزايدة، التي 
يستهدف  ما  ومنها  األطفال،  لها  يتعرض  قد 

انتهاك حقوقهم الرقمية.

ما هي احلقوق الرقمية؟
يشير احملامي محمد احلطاب، إلى أن احلقوق 
األساس،  اإلنسان  حقوق  من  تعد  الرقمية 
وميكن تعريفها بأنها »احلقوق التي تسمح للفرد 
واستخدامه،  الرقمي،  اإلعالم  إلى  بالوصول 
وإنشاء الرسائل ونشرها، أو الوصول إلى أجهزة 
احلاسوب، وغيرها من األجهزة اإللكترونية، أو 

شبكات االتصال، واستخدامها«. 
ويبني أن مصطلح احلقوق الرقمية يركز بشكل 
وحرية  السرية،  حقوق  حماية  على  خاص 
الرقمية اجلديدة،  التقنيات  التعبير، يف سياق 
خاصة على شبكة اإلنترنت، التي يعتبر الوصول 

إليها حقا تكفله قوانني معظم الدول.

مخاطر التفاعل الرقمي
يشتمل التفاعل الرقمي على مخاطر كبيرة على 
سالمة املراهقني وخصوصياتهم؛ الفتقار كثير 
منهم إلى املهارات الرقمية، والقدرات التحليلية 
التي متكنهم من قياس مدى مصداقية احملتوى، 
الرقمية،  اخلصوصية  ألهمية  إدراكهم  وعدم 

اعتقادا منهم أال شيء يستحق إخفاءها.
ويقول احلطاب: »يستخدم كثير من املراهقني 
معلومات  لنشر  االجتماعي  التواصل  وسائل 
خاصة، وصور شخصية، ستبقى على اإلنترنت 
لوقت طويل، وميكن استرجاعها يف أي وقت«. 
ويوضح أنه ميكن أن تكون لهذه املعلومات آثار 

ضارة على حياتهم، حيث ميكن أن يستخدمها 
اآلخرون ألهداف خاصة، واستغاللها ألغراض 

جتارية.
جناة  أنفسهم  يصبحوا  أن  لليافعني  وميكن 
اإلنترنت،  عبر  باآلخرين  األذى  يلحقون 
عواقب  إلى  يؤدي  مما  للتنمر،  مبمارستهم 
قد  كما  االنتحار.  حد  إلى  تصل  مأساوية، 
يتعرضون خلطر االتصال مبحتوى غير قانوني 
أو ضار، مبا يف ذلك املواد العنصرية والعنيفة، 
واحملتوى الذي يحرض على تعاطي املخدرات 

واالنتحار، وأشكال أخرى من إيذاء الذات.
)متكني اليافعني حلماية حقوقهم الرقمية(

التهديدات  لهذه  أن االستجابة  ويرى احلطاب 
ومؤسسات  واملعلمني  األهالي  بذل  تتطلب 
املجتمع املدني ووسائل اإلعالم جهودا لتوعية 
وعدم  احلذر،  توخي  على  وحثهم  اليافعني، 
بهم،  اخلاصة  الرسمية  والوثائق  األوراق  نشر 
التي يسهل تزويرها أو التالعب بها. وتوعيتهم 
املدى،  طويلة  والعواقب  احملتملة،  باملخاطر 
اإلنترنت،  على  الشخصية  املعلومات  ملشاركة 
األكثر  الطريقة  هي  مسؤولياتهم  وحتميلهم 

فعالية حلماية حقوق اليافعني الرقمية.
قادرين  اليافعون  يصبح  أن  يجب  أنه  ويرى 
والتعامل  وفهمه  الضار  احملتوى  حتديد  على 
معه، وأن يصبحوا أكثر دراية بحقوق اإلنسان، 
واحلق  التعبير،  حرية  يف  احلق  ذلك  يف  مبا 
التي  اآلخرين  حقوق  وكذلك  اخلصوصية،  يف 
عدم  على  واحلرص  احترامها،  إلى  يحتاجون 

اإلضرار بها.
ويشير على أهمية أن تشارك مؤسسات املجتمع 
املدني ووسائل اإلعالم يف وضع برامج تعليمية 
واملعلمني  اآلباء  وإشراك  اليافعني،  تستهدف 
فيها، وإيالء أهمية أكبر مبحو األمية الرقمية 
دعم  زيادة  ينبغي  كما  املدرسية.  املناهج  يف 
البحث عن نقاط ضعف األطفال على الشبكة 

لزيادة فعالية أدوات التعليم.

الرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقمي
العالم

الرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقميالرقمي
يشتمل التفاعل الرقمي على مخاطر كبيرة على يشتمل التفاعل الرقمي على مخاطر كبيرة على يشتمل التفاعل الرقمي على مخاطر كبيرة على 

مخاطر التفاعل الرقمي
الرقميالرقميالرقميالرقميالرقمي

اعرف حقوقك

دميا ياغي/ غزة



7

  أساليب التعامل مع األبناء

تحت الضوء

هل هي لتعليمهم 
أم للسيطرة عليهم

نرمني حبوش/ غزة
األسرة هي النواة التي يترعرع فيها 
الطفل، ويفتح عينيه يف أحضانها 
االعتماد  من  ويتمكن  يشب  حتى 
على نفسه. ولكننا نالحظ العديد 
تربية  يف  اخلاطئة  األساليب  من 
األبناء، التي ميكن أن نرجعها إلى 
عدة عوامل تؤثر فيها، وإلى جهل 
األهل بآثارها السلبية على األبناء 

مستقبال.

عوامل مؤثرة
اختصاصي  أحمد عوض؛  يوضح 
يتعرضون  اليافعني  أن  نفسي، 
والبيئة  أهاليهم  معاملة  لسوء 
عوامل  لعدة  فيها؛  يعيشون  التي 
منها  وبيئية،  وثقافية  اجتماعية 
والضغوط  األبناء،  وكثرة  الفقر، 
عوامل  هناك  ولكن  النفسية. 
ترتبط بالوالدين؛ منها قلة اخلبرة 
وعدم اكتساب املهارات يف التعامل، 
واالضطرابات  واخلالفات 
وهناك  واالنفصال.  الزوجية، 
باألبناء؛  ترتبط  أخرى  عوامل 
كونهم من فرط احلركة، والتهور، 

واالنقياد، وال يستجيبون لرغبات 
العوامل  هذه  وجميع  الوالدين. 
مجتمعية،  مخاطر  إلى  تؤدي  قد 
محاولة  األهالي  على  يوجب  مما 
إلى  للوصول  أساليبهم  تصحيح 
أفضل طريقة للتعامل مع أبنائهم.

من األخطاء الشائعة
هناك العديد من األخطاء الشائعة 
تقع  األبناء،  بتربية  تتعلق  التي 
وأحيانا  وغفلة،  جهل  عن  أحيانا 
ويشير  وإصرار.  عمد  عن  أخرى 
عوض إلى أن منها محاولة فرض 
السيطرة على األبناء، وحتقيرهم 
يقعون  خطأ  ألي  وتعنيفهم 
أحاديثهم،  من  والسخرية  فيه، 
والدالل  اآلخرين،  أمام  وتوبيخهم 
من  ذلك  يصاحب  وما  الزائد، 
اإلهمال؛  أو  مفرطة،  حماية 
خارج  بأعمال  الوالدين  النشغال 
املنزل، وتفضيل بعض األوالد على 
بعض؛ سواء يف العطاء أم املعاملة 
بني  املعاملة  وتذبذب  احملبة،  أم 
واستخدام  والثواب،  العقاب 

تسبب  التي  اجلارحة  العبارات 
لألبناء أملا نفسيا.

األثار السلبية 
السلوكيات  أن  عوض  ويرى 
على  تؤثر  التربية  يف  اخلاطئة 
األبناء؛ فتعودهم على عدم حتمل 
االعتماد  واستمرار  املسؤولية 
على غيرهم، وتنمي فيهم نزعات 
األنانية وحب التملك، وعدم الثقة 
بالنفس، وصعوبة تكوين شخصية 
عن  تعبر  أن  ميكنها  مستقلة 
االنزواء،  أو  واالنطواء،  نفسها، 
احلياة  معترك  من  االنسحاب  أو 
االجتماعية، وصعوبة التمييز بني 
يصل  وقد  واخلاطئ،  الصحيح 

االمر إلى ضعف الوالء لألسرة.

نصائح للتعامل مع األبناء
ويقترح عوض مجموعة إرشادات 
ناجحا  إطارا  متثل  أن  ميكن 
القدوة  تقدمي  منها  للتربية، 
النصح  من  بدال  السلوكية 
بالثقة.  األبناء  وإشعار  املباشر، 

أمر غير  وإذا أصر أحدهم على 
بالبدائل،  إقناعه  فيمكن  متاح، 
تفكير  واحترام  فيها،  وحتبيبه 
األبناء وعقولهم حسب أعمارهم، 
التفكير  على  إجبارهم  وعدم 
على  قدرتهم  وتنمية  كالكبار، 
االختيار واالقتراح، مع احلذر من 
غير  يف  احلق  هذا  يستخدم  أن 
الضرب،  استخدام  وعدم  مكانه. 
اإلقناع،  وسائل  جميع  واستنفاد 
ألن  واحلوار؛  النفسي،  والتفاعل 
سلبية،  نتائج  إلى  يؤدي  الضرب 

والعنف يولد عنفا مضادا.
قيام  أهمية  إلى  عوض  وينوه 
األكادمييني واملعلمني يف مؤسسات 
عن  مبسؤولياتهم  كافة  التعليم 
العنف  بأخطار  املجتمع  توعية 
األسري، وما يجنيه أفراد األسرة 
بسبب  أضرار  من  واملجتمع 
تفتك  التي  اخلاطئة  السلوكيات 
شررها  ويطال  أوال،  باألسرة 

املجتمع.
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قضية العدد

حبوش/  نرمني  التحرير-  مديرة 
غزة 

يعتبر يوم 28 كانون األول من كل 
حتتفل  الذي  العاملي  اليوم  عام 
حول  واألجسام  املنظمات  فيه 
األسرة  تذكير  بإعادة  العالم، 
املعرفة  يف  احلق  بأهمية  الدولية 
املعلومات،  على  واحلصول 
اإلنسان  حقوق  أحد  باعتبارها 
والتكاملية،  املترابطة  األساس 
هذا  بتفاصيل  للتوعية  وكذلك 
املواطنني  متتع  وأهمية  احلق، 
يف  املشاركة  فرص  يعزز  ملا  به، 
الشؤون العامة، ومحاربة الفساد، 

وسوء استخدام السلطة.

أهمية احلصول على املعلومات
رامي  والباحث  احملامي  يعرف 
معني محسن، حق احلصول على 
شخص  كل  »منح  بأنه  املعلومات 
املعلومات  إلى  الوصول  حق 
العام،  القطاع  لدى  املوجودة 

ومتكينه من االطالع عليها«.
على  احلصول  أهمية  وتكمن 
املعلومات يف كونها أحد أهم ركائز 
متثل  وأنها  الدميقراطي،  البناء 
يف  املساعدة  أشكال  من  شكال 
اتخاد القرارات بناء على معلومة 

ويلفت  مصادرها،  من  واضحة 
فرصة  املواطنني  متنح  أنها  إلى 
واملشاركة  املسؤولني،  أداء  لتقييم 
ووضع  العامة،  الشؤون  يف 
وحتليلها،  والسياسات،  اخلطط 
انسجامها  لضمان  وتقييمها؛ 
العامة.  واملصلحة  القانون  مع 
وكذلك محاسبة املسؤولني عن أي 
ومحاربة  انحرافات،  أو  جتاوزات 
قيم  وتشجيع  والرشوة،  الفساد 
يقول:  حيث  واملساءلة.  الشفافية 
»وهو ما سنرى ترجمته واقعا على 
األرض حني يتم إقرار هذا القانون 
له،  احتياجنا  أوج  يف  واعتماده، 
الفساد  شبهات  تنامي  ضوء  يف 
والرشوة وتغييب سيادة القانون«.

الوضع يف فلسطني
القانون  من   )19( املادة  اعترفت 
وتعديالته،  الفلسطيني  األساس 
املواطنني  وحصول  املعرفة  بحق 
أن  على  بنصها  املعلومات،  على 
ولكل  الرأي،  بحرية  مساس  »ال 
رأيه  التعبير عن  احلق يف  إنسان 
غير  أو  الكتابة  أو  بالقول  ونشره 
الفن  أو  التعبير  وسائل  من  ذلك 
كما  القانون«.  أحكام  مراعاة  مع 
تأسيس  أن   )27( املادة  اعتبرت 

اإلعالم  وسائل  وسائر  الصحف 
وسائل  ذلك  للجميع، مبا يف  حق 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم 
واملكتوبة، وحرية الطباعة والنشر 

والتوزيع والبث... الخ.
أن  رغـم  أنه  محسن  ويوضح 
علـى  ركـز  قد  األساس  القانـون 
التعبيـر  حريـة  فـي  اجلميـع  حـق 
الـرأي، وحريـة عمـل وسـائل  عـن 
لـم  أنـه  إال  والصحافـة،  اإلعالم 
ينـص بشـكل واضـح وصريـح علـى 
املعلومـات.  علـى  حريـة احلصـول 
ويقول: »هذا يعتبر نقصا تشريعيا 
التمتع  فرص  إضعاف  شأنه  من 
يعتبر  الذي  األصيل،  احلق  بهذا 
بوابة للعديد من احلقوق األخرى«.
)مصادقة فلسطني على املعاهدات 

واملواثيق الدولية(.
للمعاهدات  االنضمام  ويفرض 
على  التزاما  الدولية  واملواثيق 
الداخلية  قوانينها  املواءمة  الدولة 
إليه  انضمت  ما  أحكام  مع 
ومضامينه، »وهو أمر غائب فيما 
يتعلق بفلسطني؛ التي لم تقم بأي 
عمل من أعمال املواءمة، ولم تعدل 
املعايير  مع  انسجاما  قوانينها 
اخلشية  يغذي  ما  وهو  الدولية، 

مع  صدام  حالة  يف  وضعنا  من 
كما  الدولية«،  واألجسام  األطر 

يقول محسن.

حتديات تطبيق القانون
أبرز  أن  إلى  محسن  ويشير 
هذا  تطبيق  متنع  التي  التحديات 
فلسطني  توجه  أن  فهي  احلق 
يكن  لم  املواثيق  لهذه  لالنضمام 
نابعا من تبصر ودراية بتوابع ذلك، 
بقدر ما كان األمر مجرد ردة فعل، 
يضاف إلى ذلك االنقسام وتعطل 
والهيمنة،  التشريعي،  املجلس 
قطاع  يف  سواء  بالقرار،  والتفرد 
غزة أم يف الضفة الغربية، وغياب 
بكل  واملجتمعية  الشعبية  الرقابة 
ما تعني الكلمة. ويقول: »ومع ذلك 
لترسيخ  فرصة  أمامنا  تزال  ال 
بنا  يليق  رشيد  نظام حكم  دعائم 

ونليق به«.
احلق  هذا  تغييب  على  ويترتب 
السلبيات،  من  الكثير  األصيل 
وتغييبهم  املواطنني  تهميش  منها 
يف  يدور  وما  العام  الشأن  عن 
على  البناء  ويعزز  الكواليس، 
السياسة  يف  والتكهنات  الوهم 
وباقي  والتخطيط  واالقتصاد 
إلى  إضافة  األخرى،  النواحي 

أين فلسطين من
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قضية العدد

»انتشار كل آفات احلكم، يف بيئة 
ال تسمح بنفاذ املعرفة واملعلومات 
واالختالس  كالرشوة  للمواطنني؛ 
وهدر املال العام... الخ« كما يرى 

محسن.

أثر االنقسام السياسي على إقرار 
القانون

االنقسام  أن  محسن  ويوضح 
أسس لنظام حكم فلسطيني غير 
التفرد  نهج  على  يقوم  دستوري، 
احلقوق  عن  بعيدا  والهيمنة، 
واحلريات، سواء يف الضفة الغربية 
حسب  وهذا  غزة.  قطاع  يف  أم 
املجلس  تعطيل  يف  أسهم  رأيه 
الوالية  »صاحب  التشريعي؛ 
القوانني  سن  يف  واالختصاص 
األصول«،  حسب  وإقرارها 
كتلة  واصلت  ذلك  »مع  ويقول: 
غزة  قطاع  يف  واإلصالح  التغيير 
القوانني، كما صدر  سن عشرات 
قرارا   250 حوالي  الرئيس  عن 
رغم  الغربية،  الضفة  يف  بقانون 
كانت  »لو  ويتابع:  الواقع«،  عوار 
بقانون  معنية  احلاكمة  األطراف 
احلق يف احلصول على املعلومات 
لتم إقراره منذ سنوات«. ويرى أن 

واقع  على  سلبا  انعكس  قد  ذلك 
متتع املواطنني بحقهم يف املعرفة 
الذي  املعلومات،  على  واحلصول 
فبتنا  املشهد،  عن  فصوله  غابت 
موازناتها  تقر  ال  حكومات  أمام 
مساءلة  تتم  وال  للقانون،  وفقا 
مشاركة  غابت  كما  أعضائها، 
القرار،  املواطنني يف عملية صنع 
بل  العامة.  احلياة  شؤون  ويف 
وفقا  يحاسب  املواطن  »أصبح 
مع  تتعارض  بوليسية،  لقوانني 
التزامات دولة فلسطني يف مجال 
مواطنيها، مبوجب  احترام حقوق 
املواثيق  من  للعديد  انضمامها 
واالتفاقيات الدولية« كما يستنتج 

محسن.

القانون حملاربة الفساد
منسقة  عودة؛  أبو  مروة  وتشير 
النزاهة  أجل  من  االئتالف  يف 
– أمان، إلى أن تطبيق  واملساءلة 
القانون يعتبر أداة لتمكني املجتمع 
العامة  اإلدارة  مساءلة  من 
تبعا  أدائها  وتقييم  ومحاسبتها، 
وبالتالي  الرشيد.  احلكم  ملبادئ 
بقانون  احلق  هذا  إقرار  فإن 
عن  الكشف  يف  يساهم  يكفله، 

حدوثه  فرص  ويقيد  الفساد، 
تتمكن  حني  خاصة  باملساءلة، 
استخدام  من  اإلعالم  وسائل 
للكشف  الفاعلة  املساءلة  أدوات 
كالتحقيقات  الفساد؛  عن 
غياب  »إن  وتقول:  االستقصائية. 
شبهات  يثير  ما  دائما  املعلومة 

املواطنني وتخوفاتهم«.

جهود تبذل
دعت  أمان  أن  عودة  أبو  وتبني 
إلى جتنب إطالة املدد يف مشروع 
طلب  على  الرد  كمدة  القانون، 
مشروع  حددها  التي  املعلومة 
يعني  ما  عمل،  يوم  بـ14  القانون 
على  يوما   20 إلى  تصل  قد  أنها 
تكون  قد  املدة  وهذه  األقل. 
للصحفيني،  بالنسبة  جدا  طويلة 
يف  دورهم  ممارسة  عن  تعطلهم 
وقت،  أسرع  يف  املعلومات  نشر 
املعلومة  تظل  أن  يضمن  مما 
ذات فائدة. ومن جانب آخر فإن 
طرف  من  التظلم  على  الرد  مدة 
 30 البالغة  املعلومات  مفوضية 
يوما، هي مدة طويلة كذلك، حيث 
تزيد عن  أال  أمان  ائتالف  يقترح 
احلكومة  رئيس  وطالب  يوما،   15

بإصدار  اشتية  محمد  الدكتور 
املؤسسات  جميع  إلى  تعليماته 
املعلومات  بتنظيم  بالبدء  العامة 
وتصنيفها،  العامة  والسجالت 
قبل  حتى  للمواطنني،  وإتاحتها 

إصدار القانون.
أمان؛  يبذلها  التي  اجلهود  ورغم 
الضغط  حمالت  تنفيذ  من 
حق  بتعزيز  للمطالبة  واملناصرة 
احلصول على املعلومات، وحتالفها 
املؤسسات  من  مجموعة  مع 
صناع  على  للضغط  األهلية 
القرار الفلسطيني إلقرار القانون 
بني  ألهميته  والترويج  وتطبيقه، 
شرائح املجتمع، وخلق ثقافة حول 
حق الناس يف املطالبة باملعلومات، 
واملساءلة حول إدارة الشأن العام، 
إال أنه قد مضى 17 عاما منذ أن 
التشريعي األول عام  أقر املجلس 
قانون  مشروع  مسودة   ،2005
احلق يف احلصول على املعلومات 
األولى،  بالقراءة  فلسطني  يف 
جديد،  ال  اللحظة  هذه  وحتى 

وبقي القانون دون إصدار.
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معرفة 

رفيف اسليم/ غزة
تتيح التقنيات احلديثة وصول األفراد من 
مختلف األعمار إلى محتوى اإلنترنت من 
املعرفة واملعلومات والتواصل، وهذا ميثل 
التي حتمل  الشبكة،  لهذه  املشرق  الوجه 
كذلك وجها مظلما، برز بظاهرة التحرش 
تستهدف  التي  اإللكتروني،  والتنمر 
كال  من  واملراهقني  األطفال  كبير  بشكل 

اجلنسني.

جتارب وآراء
أن  عاما،   30 أحمد،  فداء  السيدة  تبني 
ابنها ذا الثالثة عشر عاما، كان يلعب لعبة 
عبر اإلنترنت، وظهرت له صور غير الئقة 
بإخفائها  ابني  »قام  وتقول:  أخالقيا. 
سريعا حتى ال أشاهدها، ولكن مع ظهور 
األمر«.  اكتشفت  وجهه  على  االضطراب 
ابنها  تعزل  أن  تستطيع  ال  أنها  وتضيف 
عن العالم الرقمي، لذلك قررت مراقبته 

أثناء استخدامه لهاتفه الذكي.
وتتعرض أسيل أبو عيادة، 17 عاما، خالل 
إلى  اإلنترنت،  عبر  الببجي  لعبة  لعبها 
حتتوي  التي  اإلعالنات  من  مضايقات 
على صور غير أخالقية. كما تتلقى أحيانا 
واأللفاظ  السلبية  التعليقات  من  العديد 
اتصاالت  عدة  »تلقيت  وتقول:  النابية. 
من شخص مجهول يحاول احلديث معي، 
سنا،  األكبر  أختي  من  املساعدة  فطلبت 

التي تعاملت مع األمر«.

التوعية باألمان الرقمي
ويوضح سلطان ناصر؛ استشاري اإلعالم 

ألعاب اإلنترنت
مصايد للتحرش باألطفال

شروط  على  موافقته  مبجرد  الالعب  أن  االجتماعي، 
اللعبة، يصبح جميع بياناته مكشوفا وملكا لصاحب اللعبة، 
الذي قد يستخدمها ألغراض تسويقية، مما يفسر ظهور 
اإلعالنات عن منتجات يبحث عنها. وقد يجهل ذلك كثير 
من املستخدمني. أما االختراق فال يتم سوى بأمور معينة؛ 
كالضغط على صورة، أو رابط، أو فتح بريد مجهول. وال 

ميكن لالعب اختراق العب آخر إال بهذه الطرق.

دور األهل
ويرى أحمد املغاري؛ عميد كلية اإلعالم يف جامعة األقصى، 
وخبير يف التربية اإلعالمية، أن هناك العديد من املخاطر 
األطفال  يتفاعل  حني  خاصة  اإلنترنت،  عبر  لأللعاب 
الثقافات  كافة  من  مجهولني  مستخدمني  مع  واملراهقون 
أبنائهم  تربية  اآلباء  أراد  إذا  أنه  إلى  الفتا  والتوجهات. 

أن  نفسيا وصحيا بشكل سليم، فعليهم 
تلك  تعامل األطفال مع  يفحصوا كيفية 
األلعاب، ومعرفة ما حتتويه من مضامني 
الطفل  تقود  رمبا  وإمياءات  وعبارات 

للوقوع يف عالقات غير آمنة.
األمان  يتشكل  لم  حال  يف  أنه  ويؤكد 
األبناء  املنزل، فسيكون  والوضوح داخل 
عرضة للسقوط يف فخ التحرش والتنمر، 
فراغهم  وقت  ملء  يتم  لم  إذا  خاصة 
االجتماعية  عالقاتهم  يعزز  بشكل 

والثقافية.

اخلطر داخل املنزل
األلعاب  خطر  أن  مغاري  ويعتبر 
اإللكترونية يأتيك وأنت جالس يف املنزل 
خلف شاشة الهاتف الذكي؛ حني يستغل 
التي جتمعه مع  الودية  املتطفل العالقة 
أهمية  إلى  الفتا  اللعبة.  خالل  أبنائك 
باملخاطر  وتوعيتها  األسر  تثقيف 
احملدقة بأطفالها، إلى جانب حث األباء 

على احلوار مع االبناء.
بذل  الالعبني بضرورة  ويوصي سلطان 
األمان  على  للتعرف  شخصي  جهد 
الرقمي، وكيفية احملافظة على بياناتهم، 
وعدم تداول األلعاب التي تنتجها شركات 
مجهولة امللكية؛ ألن ذلك سيضع الالعب 
نشر  يجب  أنه  ويرى  خطر.  مكان  يف 
وفرض  املوضوعات،  تلك  حول  التوعية 
رقابة صارمة من األهالي؛ ليتمكنوا من 
أطفالهم  يتعامل  من  ومع  كيف،  معرفة 

ويتواصلون.



منى بسيسو/ غزة
طالبه،  معاملة  املعلم  أحسن  »إذا  يقولون: 
سيشعرون بالشغف، ويصرون على التوفق يف 
البشوش،  املعلم  يدرسها  التي  التعليمية  املادة 
املعلم  كان  إذا  ولكن  صعوبتها.  بلغت  مهما 
الطالب باخلوف  عصبيا، ومتجهما، فسيشعر 
ما  فهم  يف  التركيز  على  قدرته  ويفقد  منه، 
يشرحه». وهناك العديد من األمور التي جتعل 

نظيرة حجازي/ معلمة يف مدرسة 
املاجدة وسيلة بن عمار األساسية 

«ب» للبنات- غزة
الثاني  البيت  املدرسة  تعتبر 
أن  املعلم  ويستطيع  للطلبة، 
يكتشف احلالة النفسية التي مير 
لرسالته  تأديته  أثناء  طلبته  بها 

السامية يف تعليمهم.
ومع بداية العام الدراسي الحظت 
الصف  من  »ي.ع«؛  الطالبة  تأخر 
الدوام  عن  متكرر  بشكل  الثامن، 
حتصيلها  وتدني  املدرسي، 
على  تظهر  ودائما  الدراسي. 
والقلق،  التوتر  مالمح  وجهها 

المعلم يؤذينا
الطالب إما يتقربون من املعلم، أو يبتعدون عنه؛ 
تعامله  واأللفاظ، وطريقة  السلوكيات  بناء على 

معهم.
ولعل من األمور التي تزعجني يف تصرف بعض 
فى  والعدل  املساواة  وعدم  التمييز،  املعلمات، 
الطالب  يجعل  الطالب، مما  التعامل مع جميع 
زمالئه،  لكره  معرضا  املعلمة  تفضله  الذي 
غير  وأفعال  بأقوال  عليه،  والتنمر  وللسخرية 

الئقة.
يكثر  يتقرب من معلم  أن  للطالب  كما ال ميكن 
يراعي  وال  واألوامر،  النواهي  استخدام  من 
الفردية بني طالبه، وال يحترم ذواتهم،  الفروق 
وال يشعرهم بأن لهم قيمة فيكافئهم، وال يهتم 

لها  يوجه  حني  باالرتباك  وتشعر 
بنبرة عالية  وترد  ما،  أحد سؤاال 

وهجومية.
تعاني  الطالبة  أن  استنتجت  هنا 
توجهت  لذلك  ما،  مشكلة  من 
املدرسة  التربوية يف  املرشدة  إلى 
مع  التعامل  يف  املساعدة  لطلب 
مع  مشكلتها،  ومعرفة  الطالبة، 

استمراري يف متابعة حالتها.
الطالبة  ترغب  لم  البداية  يف 
تشعر  أنها  وأعربت  بالتحدث، 
عدة  وبعد  واالختناق.  بالقلق 
جلسات تفريغ نفسي مع املرشدة 
عن  تتحدث  بدأت  التربوية، 

تعاني  التي  األسرية  الضغوط 
منها، والفجوة بينها وبني أسرتها، 
والدها،  عقلية  من  وتشتكي 
إضافة للوضع االقتصادي السيئ 

الذي تعاني منه عائلتها.
دعوة  توجيه  من  بد  ال  وكان 
للوالدين ملناقشة األمر معهم دون 
عالقة  تتزعزع  ال  حتى  علمها؛ 
املرشدة.  مع  بنتها  التي  الثقة 
عقد  ومت  الدعوة،  األم  فلبت 
اجلو  لفهم  معها  جلسات  عدة 
الطالبة.  تعيشه  الذي  األسري 
االهتمام  منها  طلبنا  النهاية  ويف 
ذلك  ألن  معنويا؛  ودعمها  بابنتها 
مستواها  حتسن  على  سينعكس 
حالتها  من  ويخفف  الدراسي، 
األب  رفض  حني  يف  العصبية. 

تلبية دعوة املرشدة التربوية.
وبعد مرور فترة من الزمن، حضر 
األب ملتابعة احلالة الصحية البنته 
يف زيارة لم تكن متوقعة، فاستغلت 
معه   وحتدثت  الفرصة،  املرشدة 

المعلم يؤذيناالمعلم يؤذينا

التقرب  على  وحثته  ابنته،  بشأن 
منها، ومعاملتها مبرونة ومحبة.

يتمسك  زال  ما  األب  أن  أنكر  ال 
أخبرتنا  كما  الصعبة  بأفكاره 
جلسات  عدة  بعد  ولكن  ابنته، 
معها تبني أن العالقة مع والديها 
العمل  ومت  قوية،  أصبحت  قد 
على دمجها يف برنامج يهدف إلى 
التخلص من الضغوطات النفسية.
النفسي  الدعم  استمرار  ومع 
واالقتصادي الذي تقدمه املدرسة 
على  اإليجابي  األثر  ظهر  لها، 
مستواها  فتحسن  الطالبة؛ 
القلق  نوبات  وتوقفت  التعليمي، 
يف  تشارك  وأصبحت  والعصبية، 
زميالتها،  مع  الصفية  األنشطة 

وزادت نشاطا وحيوية.
نتاج  فهم  بأبنائكم،  فرفقا 
غراسكم، أحسنوا تربيتهم، وكونوا 
ثمرة  لتجنوا  عليهم  عطوفني 
طيب  جيال  وجهودكم  تربيتكم 

األعراق، ومستقبال مشرقا.

طالبة تعاني من 
ضغوط األسرة

  حدث ذات مرة

مبعرفة نقاط ضعفهم، ويتصيد أخطاءهم بدال 
املعلم  كان  فإذا  معاجلتها.  على  يعمل  أن  من 
يتصرف بهذا الشكل فال لوم على اآلخرين إذن!

وقائدا  الطلبة  أمام  موقعه  املعلم  يستحق  ال 
رسالة مقدسة  يكن صاحب  لم  إن  وقدوة،  لهم 
لم  إن  معلما  يكون  أن  يستحق  وال  وشريفة. 
أجيال  ومعد  أخالق،  وباني  عقول،  صانع  يكن 
لم  إن  معلما  يكون  أن  يستحق  وال  للمستقبل. 
ألن  املطاف؛  وخامتة  االنطالق  نقطة  هو  يكن 
بني يديه إنسانا قادرا على أن يبني أمة ويحرر 

مجتمعا.
ولذا فإن املعلم نصف املعركة، بل كلها. فإذا وجدت 
املدرسة، فابحث عن معلم كفء قادر  طالبا يكره 
أخا  يكون  قلبه، معلم  إلى  املدرسة  يرجع  أن  على 
وصديقا، يعتبره الطالب يف مكانة فرد من عائلته.

11

قصة وعبرة

!
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أقالم
 حرة

سراء زاهر/ رام اهللا
كل حدا فينا عبارة عن شخصية 
بعض  عن  بنختلف  مختلفة.. 
باملشاعر،  باملالمح،  بالصفات، 
ميكن  حتى  أو  بالتصرفات 

بالظروف.
مش  بينا،  االختالفات  كل  بس 
ألنفسنا  لنبرر  كايف  سبب 
تصرفاتنا، من حقد وكره، وغيبة 
أمور  على  حتى  أو  منيمة،  أو 
نقارن  إنه  مثل  بكثير؛  أصغر 
التانية،  بالناس  وحياتنا  أنفسنا 

ونفكر إنهم »أحسن منا«.
اليوم،  ميديا«  »السوشال  بعالم 
ونوقف  لذاتنا،  نسمع  مهم  كثير 
الي  التصرفات  بعض  فعل  عن 
جلد  وأولها  األذى،  النا  بتسبب 
الذات؛ فالسوشال ميديا ممكن 
وتخلينا  كبيرة،  بكذبة  تعيشنا 
نشعر بالنقص، وإنه غيرنا أهم 
وأغنى،  وأذكى،  وأجنح،  منا، 
بكون  الوقت  وبذات  وألطف. 
هيك  من  أكثر  صفات  فينا 
ورا  بنركض  ألنا  بننتبه؛  وما 

املظاهر واحلياة البذخية إلي همه 
عايشينها.

جتاه  نتصرف  ممكن  كيف  إذن 
أنفسنا؟ 

مع  صادقني  كونوا  حالكم،  حبوا 
على  الذات  جلد  وقفوا  أنفسكم، 
تقارنوا  ال  وصغيرة،  كبيرة  كل 
لوال  إنه  اتفهموا  بغيركم،  حالكم 
املكان  بهاد  بنكون  ما  االختالفات 
حلالكم  حطوا  نعيش،  بنقدر  وما 
تقدروا  عشان  بحياتكم  أولوية 

تكونوا مبسوطني.

عمر جالل/ رام اهللا
يف  نعيشه  الذي  الوضع  أجبرنا 
يف  اخلوض  على   2020 عام 
جتربة اكتشاف التقنيات احلديثة، 
اإلنترنت  على  أكثر  والتعرف 
على  تساعدنا  التي  والتطبيقات 
والتصفح،  والعمل،  الدراسة، 

والبحث، واالستمتاع بوقتنا.
وانتشر  »زوم«،  تطبيق  ظهر  وقد 
أزمة  بداية  يف  رهيب  بشكل 
مواقع  جميع  طور  ثم  كورونا. 
وشركات  االجتماعي،  التواصل 
خدماتها؛  اإللكتروني،  البريد 
الصوت  تفعيل  خدمة  لتوفر 
االجتماعات  وتنظيم  والفيديو، 

املختلفة.
البداية  يف  معقدا  األمر  كان 
املعلمني،  من  السن  لكبار  خاصة 
وأصحاب  األعمال،  ورجال 
والصغيرة؛  الكبيرة  املنشآت 
معرفتهم  محدودية  بسبب 
سرعان  ولكن  اإلنترنت.  بتقنيات 
عملية  ممارسة  من  متكنوا  ما 
منصات  على  واالجتماع  التعليم، 
أن  بعد  ومايكروسوفت،  زوم 

بآلية  كافية  معرفة  إلى  وصلوا 
الدخول،  وتسجيل  استخدامها، 
وتبينت لهم أهمية مواقع التواصل 

االجتماعي.
نقمة،  اإلنترنت  يعد  لم  وبهذا 
البشرية  ومكن  نعمة،  أصبح  بل 
من  إن  حتى  قدراتها،  معرفة  من 
أفتح  كيف  أعرف  »ال  يوما:  قال 
الهاتف«، أصبح على معرفة جيدة 

به.
وما زالت الشركات التي تقدم هذه 
اخلدمات جتهد يف تطويرها، حتى 
ظهرت تطبيقات مساندة بني فترة 
أكثر  حياتنا  علينا  تسهل  وأخرى، 
قبل، وجتعلنا مستخدمني  ذي  من 

أذكياء لإلنترنت.

أقالم ورسومات
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أقالم ورسومات

بريشة : يوسف اجلوجو

ميار رائد/ كفر نعمة
واملعلوماتية  اإلعالمية  التربية  مع  جتربتي 
من  الكثير  تعلمت  فقد  جدا،  رائعة  كانت 
تأمني  وكيفية  الصحافة  حول  األشياء 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  حساباتي 
حلمي  ألن  التجربة  بهذه  سعيدة  كنت  لقد 
بأن أكون صحفية قد بدأ يتحقق، ولن أمتكن 
الالزمة،  املهارات  واكتساب  حتقيقه،  من 
هذه  من  عليه  حصلت  الذي  التأسيس  دون 

التجربة. 
اإلعالمية  التربية  أوملبياد  مسابقة  عن  أما 
أن  بعد  فيها،  املرح  جميع  حوت  فقد  واملعلوماتية، 
التربية  ويف  العامة،  الثقافة  يف  معلوماتي  راجعت 
مع  بوقتي  واستمتعت  واملعلوماتية،  اإلعالمية 

صديقاتي وزميالتي.
سأعمل جاهدة على حتقيق حلمي الذي بدأ بالتربية 

اإلعالمية واملعلوماتية.
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عين على

حكمت املصري/ غزة
ضمن اإلجراءات التي أتخذت للحد من انتشار 
حكومات  طالبت   ،»19 »كوفيد  كورونا  فيروس 
العالم مواطنيها بالبقاء يف البيوت، وطلبت منهم 
الطوارئ؛  مبدأ  وفق  والعمل  املنزلي،  احلجر 
للحد من الطاقة البشرية. ومت تعليق الدراسة 
يف املدارس حفاظا على صحة الطالب، ومنعا 
نبحث  أن  يلزم  كان  ذلك  كل  العدوى.  النتقال 
فكان  التعليمية،  العملية  لتستمر  البدائل  عن 
العمل بنظام التعليم عن بعد، الذي أخذت به 
وزارة التربية والتعليم، واملؤسسات، والشركات؛ 
لضمان التواصل مع املوظفني. ولكن يف الوقت 
نفسه ظهر الكثير من العقبات، وتوالت شكاوى 
والبنية  باإلمكانات  تتعلق  التي  الطالب  أهالي 
املدارس. بعض  يف  التكنولوجية  التحتية 

اآلراء  اختلفت  النظام،  بهذا  العمل  بدء  ومع 
حول جدواه، حيث يرى بعض الطالب وأهاليهم 
أن نظام التعليم عن بعد يعد منصة املستقبل، 
أبرزها  املميزات،  من  العديد  على  ويحتوي 
إمكانية  وكذلك  واملعلم،  الطالب  بني  التفاعل 
استرجاع الدروس يف أي وقت، وتشجيع أولياء 

األمور على التثقف إلكترونيا.

بين التمكين والحماية

التعليم االلكتروني

املهارات التكنولوجية
يساعد التعليم عن بعد الطالب على اكتساب 
باستخدام  التعمق  يف  تتمثل  جديدة،  مهارات 
التكنولوجيا احلديثة. وقد يصرف هذا النظام 
وغير  املفيد  غير  االستخدام  عن  الطالب 
وقتهم  جل  فيستغرق  اإلنترنت،  لشبكة  اآلمن 
يف التعلم، وهذا هو املطلوب. أضف إلى ذلك 
أن ألجهزة الكمبيوتر خاصية التصحيح اللغوي 
الطالب  ستفيد  اخلاصية  وهذه  واإلمالئي، 
واالرتقاء  واإلنشاء،  اإلمالء  مهارات  يف  كثيرا 

باألسلوب، ويذكي االهتمام باللغة العربية.
بعد  عن  التعليم  سيصبح  الوقت  مرور  ومع 
الطالب،  من  كثير  لدى  املفضل  األسلوب 
وسيفتح آفاقا أرحب أمام املجتمع، حني يسعى 
ولي األمر إلى تعلم بعض املهارات التكنولوجية 
ملتابعة أبنائه ومساعدتهم، لذا من املهم استغالل 

هذه الفرصة، واالستفادة منها قدر اإلمكان.

(نحتاج إلى منصات تكنولوجية سهلة)
ويحتاج التعليم عن بعد إلى منصات تكنولوجية 
كنظام  إليها؛  والوصول  معها،  التعامل  يسهل 
كالس  »جوجل  خدمة  واستخدام  بورد،  بالك 
للمعلمني  تسمح  التي  جلوجل،  التابعة  روم« 
بإنشاء فصول دراسية، والتواصل مع الطالب 
الفصول  إدارة  لهم  تتيح  كما  األمور.  وأولياء 
وتنظيمها، ونشر املستندات وامللفات التعليمية، 
الطلبة  وتعريف  الدراسي،  البرنامج  وحتديد 

بالواجبات املدرسية املكلفني بها.

إيجابيات التعليم عن بعد
إمكانية  بعد  عن  التعليم  إيجابيات  اهم  ومن 

التكنولوجيا  تسمح  حيث  املعلومات،  تخزين 
بتخزين كميات هائلة من املعلومات يف مساحة 
واملتعة؛  التسلية  وحتقيق  نسبيا.  صغيرة 
أو  االجتماعي،  التواصل  وسائل  باستخدام 

ممارسة ألعاب الكمبيوتر املختلفة.
ومنها ميكن احلصول على األخبار، حيث تتوفر 
مصادرها طوال اليوم على املواقع اإللكترونية، 

أو وسائل التواصل االجتماعي.
ذوي  مساعدة  من  بعد  عن  التعليم  وميكن 
اإلعاقة، حني تقدم التكنولوجيا فرصا متكنهم 
عبر  طبيعي  بشكل  حياتهم  ممارسة  من 

حضورهم احلصص والدروس املختلفة.

اآلثار السلبية للتكنولوجيا 
بالتكنولوجيا،  الوعي  وعدم  اخلبرة،  قلة  ولكن 
ميكن أن يسبب الكثير من اآلثار السلبية، متاما 
كأي أمر ميكن استغالله على الوجهني، حيث 
االجتماعية  العالقات  على  تؤثر  أن  لها  ميكن 
أو  النصية،  الرسائل  عبر  التواصل  ألن  سلبا، 
املختلفة،  التطبيقات  أو  اإللكترورني،  البريد 
ال يغني عن التواصل الوجاهي. كما ميكن أن 
تؤدي التكنولوجيا إلى العزلة واالكتئاب؛ لفقد 
القدرة على التواصل مع اآلخرين. وإلى انعدام 
اخلصوصية؛ ألن التكنولوجيا تتيح ألي شخص 
كاالسم،  شخصية،  معلومات  على  احلصول 

والعنوان، ومعلومات االتصال اخلاصة.
النوم، أن محتوياتها  آثارها السلبية على  ومن 
مثيرة تشجع على السهر حتى ساعات متأخرة. 
كما قد يسبب ضوء الهاتف يف انخفاض إفراز 
تعزز  كيميائية  مادة  وهو  امليالتونني؛  هرمون 

النوم.

بالتكنولوجيا،  الوعي  وعدم  اخلبرة،  قلة  ولكن 
ميكن أن يسبب الكثير من اآلثار السلبية، متاما 
كأي أمر ميكن استغالله على الوجهني، حيث 
االجتماعية  العالقات  على  تؤثر  أن  لها  ميكن 
أو  النصية،  الرسائل  عبر  التواصل  ألن  سلبا، 

كأي أمر ميكن استغالله على الوجهني، حيث 
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هديل طاهر/ بياالرا
لتدرك  طويال  وقتا  املوضوع  يتطلب  حسنا.. 
مع  تتعامل  وكيف  احلياة؟  هذه  يف  أنت  أين 

األمور من حولك؟
إلى  الدخول  أن  لكم من جتربة صادقة  أقول 
عالم مواقع التواصل االجتماعي ليس سهال، 
بحذر،  األمور  من  بالكثير  تقوموا  أن  ويجب 
بوقتكم.  تستمتعوا  أن  يجب  الوقت  نفس  ويف 
مواقع  استخدام  بسر  اليوم  لكم  سأبوح  لذا 

التواصل اإلجتماعي.
الرابعة عشرة، تشعر  أن تصبح يف عمر  منذ 
جتاه  مسؤولية  عليك  وأن  تنضج،  بدأت  أنك 
صداقات،  كتكوين  اآلخرين؛  وجتاه  نفسك، 
واحلذر  لطيف،  بشكل  الناس  مع  والتعامل 
الغرباء،  من  خاصة  حركة،  أو  كلمة  كل  من 
واخلروج  وتنفيذه،  األهل  يقوله  ملا  واالستماع 
التي  والبلوغ،  املراهقة  فترة  من  الضرر  بأقل 
سعيد،  شخص  أنك  أحيانا  تشعر  جتعلك 

وأحيانا أخرى أنك شخص محطم.
ويصبح الضرر أكبر عندما تدخل إلى شبكات 
على  حساباتك  بتفعيل  االجتماعي،  التواصل 
وتبدأ  شات،  سناب  أو  إنستغرام  أو  فيسبوك 
على  »ستريك«  وإرسال  األصدقاء،  مبحادثة 
كبير  متابعني  لهم، وجتميع عدد  سناب شات 
مضحكة  »ستكرز«  وتصميم  إنستغرام،  على 

ألصدقائك على واتس اب..
يأخذ  فقد  تعتقد!  كما  سهال  ليس  األمر 

تأخرت  فإن  االلتزام،  وعليك  وقتا،  منك 
وستخسر  أحد،  يتذكرك  لن  جديد  كل  عن 
سينسى  وكذلك  و»املتابعني«،  الـ»ستريك«، 

الناس الـ»ستكرات« التي قمت بتصميمها.
إذن كيف ستتعامل مع كل هذا الزخم من 

احلياة الوردية على اإلنترنت؟
من  ضرر  ال  يعني  وهذا  بذكاء:  استمتع   .1
دخولك ملواقع التواصل االجتماعي، واالستمتاع 
الصفحات  ومتابعة  أصدقائك،  مع  بوقتك 
للموسيقى،  واالستماع  واحلزينة،  املضحكة 
وكتابة  تصويرك،  من  أو  تعجبك  صور  ونشر 
لتفقد  كثيرا  تنجرف  ال  ولكن  حتبها.  جمل 
مرهونا  وتصبح  الواقع،  أرض  على  شيء  كل 
بشاشة ال تتعدى أصبعك، وال جتعل كل وقتك 
لإلنترنت، وال تنشر خصوصياتك، وال تفضح 
إضحاك  ملجرد  عائلتك  وأسرار  أسرارك 

اآلخرين.
2. الغرباء ليسوا أصدقاءك: نعم؛ لقد سمعت 
أن  يجب  ولكن  املرات.  آالف  اجلملة  هذه 
أصدقاءك،  ليسوا  الغرباء  إن  عليها.  نؤكد 
وال  معهم،  تتواصل  فال  كذلك،  يصبحوا  ولن 
تضيفهم  أو  معهم  تتحدث  وال  الثقة،  متنحهم 
تعرف  »معارف جديدة«؛ فأنت ال  أنهم  ملجرد 
من هم، ويف أي حلظة ميكن أن يؤذوك نفسيا 
أو جسديا، أو يسرقوا حساباتك أو معلوماتك، 

أو يبتزوك ويهددوك.
أن تضع  يعني  وذلك  3. حدد وقتا لإلنترنت: 

ميكن  متى  واضحا  يوميا  جدوال  لنفسك 
يجب  التي  املدة  وما  اإلنترنت،  تستخدم  أن 
يقل  الطريقة  فبهذه  فيها.  تستخدمه  أن 
وقتك  تضيع  ولن  الذكي،  للهاتف  استخدامك 

على أمور غير واقعية.
يف حال وجودك  النفسية:  4. اهتم بصحتك 
أن  مكثف، ميكن  بشكل  التواصل  مواقع  على 
والعدوان،  االنتقادات،  من  للكثير  تتعرض 
املهم  من  لذا  مشاكل.  يف  تقع  وقد  واألذى، 
حياتك  يف  يتدخل  أن  ألحد  مجاال  تدع  أال 
تواجه،  أن  ويجب  لك.  يتعرض  أو  الشخصية 
األداة،  لهذه  استخدامك  عند  قويا  تكون  وأن 
وأال تنزعج حني يتعرض لك أحدهم إلكترونيا، 
أو ينتقدك أو يتنمر عليك، بل واجهه بأال توليه 
أهمية، وستحافظ على صحتك النفسية، ولن 

تكون محط انتقاد اجلميع.
5. ضع عائلتك يف الصورة: ال تخبئ شيئا عن 
التواصل  مواقع  إلى  بإضافتهم  قم  عائلتك، 
بكل  أخبرهم  معهم،  وتواصل  االجتماعي، 
جديد، وأخبرهم مبا تفعل، ومع من تتحدث، 
عونا  ويكونون  سيساندونك،  بل  يؤذوك،  فلن 

لك يف حال وقعت يف مشكلة.
يف النهاية يجب أن تدرك أنك ما زلت يف بداية 
وستتعلم  كبير،  أمامك  الوقت  وأن  عمرك، 
تتعجل  فال  وتنجح،  فتفشل  وجترب  الكثير، 
فعل شيء، وكن واعيا على اإلنترنت، وسؤالي 

لك هنا: ما هي خطوتك القادمة اآلن؟

خمس نصائح
للتعامل مع

مواقع التواصل االجتماعي

تفاعل
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تطبيقات

معهد اجلزيرة لإلعالم:
والتجربة،  اخلبرة  يجمع  معرفيا  صرحا  يعد 
بني النظرية والتطبيق، ويقدم دورات تدريبية 

تغطي مختلف التخصصات اإلعالمية.

منصة إدراك:
هي منصة إلكترونية عربية، تأسست مببادرة 
والتنمية،  للتعليم  رانيا  امللكة  مؤسسة  من 
وهدفها توفير مساقات تعليمية عالية اجلودة 
جلميع الناطقني باللغة العربية بشكل مجاني، 
شهادات  على  احلصول  للمتعلمني  ميكن  كما 

إمتام املساقات إلكترونيا.

منصة رواق: 
بتقدمي  تهتم  إلكترونية  تعليمية  منصة  هي 
العربية  باللغة  مجانية  أكادميية  دراسية  مواد 
يقدمها  والتخصصات،  املجاالت  شتى  يف 
العالم  أرجاء  أكادمييون متميزون من مختلف 

العربي، مجانا.

منصة ندرس:
توفر  اإللكتروني،  للتدريب  عربية  منصة  هي 
مختلف  يف  اجلودة  عالية  تدريبية  دورات 

املجاالت، وباللغة العربية.

منصة متكني:
هي منصة إلكترونية تقدم تدريبا احترافيا.

منصة مهارة:
هي منصة تدريب عربية تضم دورات يف كافة 

العلوم واملهارات.

منصة دروب:
على  اإللكتروني، حتتوي  للتدريب  منصة  هي 
اإللكترونية،  التدريبية  البرامج  من  العديد 
موضوعات  يف  املجانية  التدريبية  واملسارات 

متكن من تطوير املهارات.

منصة كورسات:
هي منصة عربية توفر مساقات مجانية عالية 
والتخصصات،  املجاالت  مختلف  يف  اجلودة 
اإللكتروني  التعليم  مستوى  رفع  إلى  وتسعى 
يف الوطن العربي. كما توفر فرصة ألصحاب 
إلى  للوصول  واملدرسني  واخلبرات  الكفاءات 

جمهور أكبر.

منصة سدمي اإللكترونية:
هي منصة تدريب إلكترونية، متنح دورات يف 
تثقيفية  دورات  وتنظم  التخصصات،  جميع 

على أيدي مدربني أكفياء.

منصة روابي:
هي منصة إلكترونية توفر خدمات العثور على 
من  مكان  أي  يف  التدريبية  الدورات  أفضل 

العالم، ومتكن من الوصول إليها.

سها سكر/ غزة
يف ظل الظروف الصحية التي يواجهها عاملنا اليوم، ومع انتشار جائحة »كوفيد 19»، التي نبهتنا إلى 
احلاجة امللحة إلى التعليم اإللكتروني، فكان اخليار األمثل هو التعليم عن بعد؛ لنقي أنفسنا من هذا 
الفيروس اخلطير، ونحافظ على املسيرة التعليمية بعد أن كنا بسبب الوباء نعاني من خطر التجهيل، 

وخسارة أعوام من حياتنا التعليمية.
وهذا الوضع أملى علينا أن نختار من الكثير من املنصات اإللكترونية أفضلها، التي ميكنها أن تكسب 

مستخدميها مهارات جديدة تعزز مواهبهم، وتضع أقدامهم على طريق النجاح.
وفيما يلي بعض أفضل مواقع التعليم اإللكتروني التي ميكنكم استثمار وقت احلجر املنزلي يف فوائدها:

للتعليم اإللكتروني
أفضل عشر منصات
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هديل طاهر/ رام اهللا
اقترحت علي هيئة حترير مجلة فصول لهذا 
األخيرة  للصفحة  اختبارا  أصمم  أن  العدد 
ولكن  بطموحاتكم...  معرفتكم  مدى  يكشف 
اآلن: من منكم  تدور يف عقلي  التي  األسئلة 
ليس طموحا؟ من منكم ال أحالم لديه يسعى 

لتحقيقها؟
التي  الطموحات  كمية  اليوم  نقيس  لن  لذا 
بعض  أيديكم  بني  سنضع  ولكن  متتلكونها، 
النصائح لتصلوا إلى طموحاتكم بشكل أسرع.

فلنبدأ:

يعني  وهذا  – حدد هدفك:  األولى  اخلطوة 
ما هو هدفك يف  تعرف  أن  أنه يجب عليك 
ستكون  ومن  تفعل؟  أن  تريد  وماذا  احلياة، 
أن  تود  أم  مؤثرا؟  تصبح  أن  تود  هل  غدا؟ 
تكون مهندسا؟ هل تود أن تكون رجل أعمال؟ 

أم تودين أن تكوني أما ألطفال؟

اخلطوة الثانية – تعلم: يجب أن تتعلم حول 

وتكتسب  إليها،  تصل  أن  تود  التي  األهداف 
أهدافك  تعزيز  تساعدك يف  مهارات جديدة 
مدربا  تكون  أن  إلى  طمحت  فإن  اخلاصة؛ 
مهارة  تتعلم  أن  فيجب  قدم،  كرة  لفريق 
بامللعب  يتعلق  ما  كل  وتفهم  القدم،  كرة  لعب 

والالعبني وتوزيعهم.

يؤكد  بالنفس:  الثقة   – الثالثة  اخلطوة 
أن  أهمية  على  دوما  البشرية  التنمية  مدربو 
بقدرتك  ثقتك  ألن  وقدراتك؛  بنفسك  تثق 
متكنك من أن تفعل أي شيء، وتعزز داخلك 
فكرة  فيك  وتغرس  والتحدي،  املبادرة  روح 
أنك ناجح وستصل ملا تريد يف النهاية. اجعل 
وال  دائما،  والتفاؤل  باحليوية  مليئة  طاقتك 
أو  نفسك،  حتبط  أو  قدراتك،  من  تستغرب 

جتعل اآلخرين يحبطونك.

تريد  ما  كل  اكتب  اكتب:   – الرابعة  اخلطوة 
يف  غرفتك  من  وضعها  ورقة،  على  فعله 

لتشعر  يوم،  كل  تراها  أن  من  ميكنك  مكان 
باالنتصار، وأنك وصلت إلى ما تريد؛ فحني 
حقيقيا  سيصبح  وتعيشه،  الشعور  تتخيل 

بالنسبة لك، وسينطبق على أرض الواقع.

تتعجل  ال  الصبر:   – اخلامسة  اخلطوة 
هل  ولكن  الطموح،  متلك  فأنت  النتائج، 
هل  خطة؟  وضعت  هل  األهداف؟  وضعت 
وتأخذ  تسعى  هل  الالزمة؟  املهارات  تكتسب 
بالصبر؛  تتحلى  أن  أيضا  فعليك  باألسباب؟ 
لن  زر؛  بكبسة  تريد  ما  على  حتصل  فلن 
تكوني مصممة أزياء بني يوم وليلة. فاصبروا، 
وال  العقبات،  وواجهوا  أنفسكم،  وحتدوا 

تستسلموا بسهولة فتنسحبوا.
بهذه  مبروك...  لكم  ألقول  الوقت  حان 
طموحاتكم  ستحققون  البسيطة  اخلطوات 
تنسوا  وال  منها،  تنسونا  ال  ولكن  وأحالمكم. 

أن تشاركونا بها يف مجلة فصول.

هل أنت شخص طموح؟

– تعلم: يجب أن تتعلم حول  الثانية يف اخلطوة غرفتك  من  وضعها  ورقة،  على  فعله 
أن تشاركونا بها يف مجلة فصول.

هل أنت شخص طموح؟

هديل طاهر/ رام اهللا
اقترحت علي هيئة حترير مجلة فصول لهذا 
األخيرة  للصفحة  اختبارا  أصمم  أن  العدد 
ولكن  بطموحاتكم...  معرفتكم  مدى  يكشف 
اآلن: من منكم  تدور يف عقلي  التي  األسئلة 

لتحقيقها؟
التي  الطموحات  كمية  اليوم  نقيس  لن  لذا 
بعض  أيديكم  بني  سنضع  ولكن  متتلكونها، 
النصائح لتصلوا إلى طموحاتكم بشكل أسرع.

فلنبدأ:

األولى  اخلطوة 
ما هو هدفك يف  تعرف  أن  أنه يجب عليك 
ستكون  ومن  تفعل؟  أن  تريد  وماذا  احلياة، 
أن  تود  أم  مؤثرا؟  تصبح  أن  تود  هل  غدا؟ 
تكون مهندسا؟ هل تود أن تكون رجل أعمال؟ 

أم تودين أن تكوني أما ألطفال؟

اخلطوة

اآلن: من منكم  تدور يف عقلي  التي  األسئلة 
ليس طموحا؟ من منكم ال أحالم لديه يسعى 

هل لتحقيقها؟ ولكن  الطموح،  متلك  فأنت  النتائج، 
هل  خطة؟  وضعت  هل  األهداف؟  وضعت 
وتأخذ  تسعى  هل  الالزمة؟  املهارات  تكتسب 
بالصبر؛  تتحلى  أن  أيضا  فعليك  باألسباب؟ 
لن  زر؛  بكبسة  تريد  ما  على  حتصل  فلن 
تكوني مصممة أزياء بني يوم وليلة. فاصبروا، 
وال  العقبات،  وواجهوا  أنفسكم،  وحتدوا 

بهذه  مبروك...  لكم  ألقول  الوقت  حان 
طموحاتكم  ستحققون  البسيطة  اخلطوات 
تنسوا  وال  منها،  تنسونا  ال  ولكن  وأحالمكم. 

لتشعر  يوم،  كل  تراها  أن  من  ميكنك  مكان 
باالنتصار، وأنك وصلت إلى ما تريد؛ فحني 
حقيقيا  سيصبح  وتعيشه،  الشعور  تتخيل 

بالنسبة لك، وسينطبق على أرض الواقع.

تتعجل  ال 
هل  ولكن  الطموح،  متلك  فأنت  النتائج، 

نقرشات


