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نحــن فــي  مديريــة التربيــة والتعليــم شــرق 
هدفنــا  واإلبــداع،   التميــز  عنــوان  غــزة 
المجــاالت  جميــع  فــي   بطلبتنــا  االرتقــاء 
واليــوم  والتربويــة،  والثقافيــة  التعليميــة 
التــي  اإلكترونيــة   المــداد  مجلــة  نطلــق 
تخــدم العمليــة التعليمــة من خــال مجموعة 
مــن المقــاالت القيمــة  التــي يقودهــا هيئــة 

تحرير من الخبراء التربويين في المديرية 
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كلمة العدد
الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى الرســول الكريــم وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعين ....أما بعد:
بيــن أياديكــم العــدد الثانــي مــن مجلــة المــداد الصــادرة عــن مديريــة التربيــة والتعلم-شــرق 
غــزة، وهــي مجلــة شــهرية، تشــتمل علــى عــدد مميــز مــن المقــاالت التــي تعبــر عــن 

وجهة نظر ثلة من خبراء التربية والتعليم بهدف االرتقاء التربوي والثقافي.
لقــد احتضنــت مديريــة التربيــة والتعليم-شــرق غــزة هــذه المجلــة، وآثــرت أن توليهــا جــزءًا 
كبيــرًا مــن اهتمامهــا، إيمانــًا منهــا بأهميــة القــراءة ودورهــا الفاعــل فــي صقــل الشــخصية 
الفلســطينية مــن خــال المقــاالت الموجهــة، ويحتــوي هــذا العــدد مجموعــة متنوعــة فــي 
مضامينهــا وموضوعاتهــا، تتجــول بنــا فــي المجــاالت المختلفــة مــن الديــن، واألدب، 

والثقافة، والصحة ...
أن  المجلــة  محــررو  آثــر  الطــوارئ  حالــة  واســتمرار  كورنــا  فيــروس  تفشــي  وبســبب 
يخصصــوا جــزءًا مــن صفحاتهــا للحديــث عــن هــذا الموضــوع فطالعنــا رئيــس قســم 
الصحــة فــي مديريتنــا العتيــدة األســتاذ عبــد هللا نصــار بمجموعــة مــن االحتياطــات 
الواجــب اتخاذهــا فــي الصفــوف المدرســية باإلضافــة إلــى النصائــح الموجهــة للمعلميــن 

والطلبة. 
وحــررت اإلعاميــة المبدعــة األســتاذة هالــة غنيــم تقريــرًا عــن مجلــس رعايــة اإلبــداع فــي 
المديريــة الــذي جــاء كحاضنــة للمبدعيــن، وجهــود الســيدين الكريميــن مديــر التربيــة 
والتعليــم األســتاذ مــازن نــور الديــن، ومديــر الدائــرة الفنيــة د. جــواد الشــيخ خليــل فــي 

تأسيسه.
وفــي ظــل المتغيــرات العصريــة والســباق التكنولوجــي وحاجتنــا لهــذه الوســائل فــي التعليــم 
الهندســة  بعنــوان”  اســليم مقــااًل  ابتســام  القديــرة األســتاذة  المشــرفة  بعــد حــررت  عــن 
االجتماعيــة واختــراق عقــول البشــر” أشــارت مــن خالــه إلــى ضــرورة أخــذ كافــة التدابيــر 
الازمة من وســائل الحفاظ على أمن المعلومات واســتخدام هذه الوســائل حفاظًا على 

طابنا، وفي السياق ذاته كان مقال فاشات أمنية.
ومــن الجديــر ذكــره اإلشــارة لمقــال المشــرفة التربويــة األســتاذة فاتــن حمــاد الــذي تحدثــت 
فيــه عــن مفهــوم مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين، ومــا يحتاجــه طــاب اليــوم للنجــاح 
فــي حياتهــم الدراســية والعمليــة ومواكبــة ســوق العمــل والتعامــل مــع األخريــن بصــورة 

إيجابية.
المحررون وغيرها من المقاالت الواعدة التي نترك لكم االطاع عليها ونسعد بمتابعتكم لها.
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مولده ونشأته:
ولد األستاذ التربوي بشير طالب الريس في مدينة غزة لعام 

1904م، وعندما نفت الحكومة البريطانية والده إلى مدينة درعا 
في سوريا سافر مع أسرته واستقر هناك حتى انتهاء الحرب 
العالمية األولى، ثم عاد مع أسرته إلى مدينة غزة من جديد.

حياته التعليمية:
التحق أستاذنا بالكلية اإلنجليزية الثانوية في مدينة القدس 

فحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1924م، ثم حصل 
على شهادة البكالوريوس في العلوم والرياضيات من الجامعة 

األمريكية في مدينة بيروت.
حياته المهنية:

- تدرج في الوظائف التعليمية المختلفة حيث عمل مدرسًا في 
إحدى مدارس نابلس لمدة عام، ثم تمت ترقيته ليصبح مديرًا 

لمدرسة الرشيدية في غزة، ومن ثم مديرًا لمدرسة اإلمام الشافعي 
)المدرسة الثانوية الوحيدة في اللواء الجنوبي من فلسطين 

آنذاك(.
- 1942م أصبح مساعد مفتش اللواء الجنوبي، ثم عام 

1946م أصبح مشرفًا لقضاء غزة، وبذلك كان المسؤول عن 
قطاع التعليم في الجزء الجنوبي الغربي من فلسطين، واستمر 

حتى أشرفت اإلدارة المصرية على قطاع غزة.
- أخيرًا تم تعينيه من قبل اإلدارة الصهيونية عام 1975م 

مستشارًا للتعليم؛ بهدف إبعاده عن الساحة التعليمية وتقليص 
دوره الريادي في المجال التعليمي.
جهوده ودعمه للمسيرة التعليمية:

- أسهم في تطوير قطاع التعليم، فعمل على إنشاء المباني 
المدرسية والماعب الرياضية، والمختبرات العلمية والمكتبات 

المدرسية.
- أقر مجانية التعليم وسمح للطلبة الاجئين بااللتحاق 

بالمدارس الحكومية بعد إنهاء المرحلة اإلعدادية في مدارس 
وكالة الغوث رافعًا شعار: العلم للجميع كالماء والهواء، ورفض 

أيضًا محاولة قيام ضابط ركن التعليم بتغيير أسماء بعض 
المدارس التي تحمل أسماء المدن والشخصيات الوطنية 

المشهورة، ومن باب حرصه على التعليم  كان يعيد الطلبة 
الذين يسجون ولم تثبت إدانتهم إلى مدارسهم لمواصلة تعليمهم، 

حتى حصل قطاع غزة خال عقد الستينات على أعلى نسب 
التعليم في العالم.  

- نجح في استصدار قرار جمهوري بعد مقابلة الرئيس المصري )جمال عبد 
الناصر( بأن تقوم وزارة التعليم المصرية بإعداد امتحان الثانوية العامة لطاب 

قطاع غزة على أن تشرف عليه منظمة اليونسكو، ثم إعادة األوراق لمصر؛ 
لتصحيحها وإعان النتائج، ثم عقد اتفاقًا اخر يسمح لجميع الطلبة الناجحين في 
الثانوية العامة في الدراسة في الجامعات المصرية ومعاملتهم معاملة المصريين 

من حيث إعفائهم من الرسوم الجامعية.
- مع اندالع حرب 1967م )النكسة( ُدمرت معظم المؤسسات التعليمية إال 
أنه أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن التعليم وأهله؛ فقد أعاد جميع الموظفين 
إلى العمل بعد أن أحرقت معظم المستندات الخاصة بهم، ورغم كل محاوالت 

االحتال الصهيوني في وضع عقبات أمام التعليم كحظر الكتاب المدرسي بحجة 
احتوائه على مادة تحريضية ضده فقام األستاذ بشير الريس بوضع الملخصات 

بداًل من الكتاب كمحاولة لسير عجلة التعليم.
- شجع التعليم الجامعي وقدم المنح الدراسية للطلبة غير القادرين على الدراسة 

خارج فلسطين، كما أنه أرسل البعثات التعليمية إلى الباد العربية في كافة 
التخصصات، فقد أرسل الطلبة إلى الجامعات السورية عام 1971-1970م بعد 

االتفاق مع جامعة دمشق والحكومة السورية، كذلك أرسل أول بعثة مكونة من 
54 طالبًا إلى الجزائر عام 1974م، و كان يحثهم على العودة إلى القطاع بعد 

إنهاء دراستهم، وليشجعهم على العودة كان كل من يعود يتم توظيفه فورًا.
وفاته:

توفي في الرابع عشر من شهر كانون الثاني / يناير من العام 1976م.

األستاذ /بشير طالب الريس

شخصية العدد
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بين  الخلط  في  الوقوع  من  والمحدثون  القدماء  العلماء  يسلم  لم 
المفهومين، فعدوهما شيئًا واحدًا، فالسيوطي مثًا، عقد في كتابه 
يفصل  لم  لكنه  والتحريف،  التصحيف  في  كامًا  فصًا  المزهر 
يقول: “شرحت  إذ  بينهما  العسكري  دقيقة، وساوى  بينهما بصورٍة 
تتشابه في صورة  التي  المشكلة  في كتابي هذه األلفاظ واألسماء 
الخطأ، فيقع فيها التصحيف ويدخها التحريف”. وظل الخلط بين 
بينهما  االختاف  وحدد  حجر  ابن  جاء  حين  إلى  المصطلحين 
بقوله:” إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حرفين مع بقاء صورة 
فالُمَحرَّف”. يقول  الخلط في السياق، فالُمَصحَّف، أو إلى الشكل 
الشيخ عبد السام هارون: “تاريخ التصحيف والتحريف قديم جدًا، 
وقد وقع فيه كثير من أئمة اللغة والحديث، حتى قال اإلمام أحمد 
بن حنبل: “ ومن يعرى من الخطأ والتصحيف”. ...فمثًا في كتاب 
هللا قرأ عثمان بن أبي سيبة )جعل السفينة في رجل أخيه( وكأن 
حمزة الزيات يتلو القرآن من المصحف، فقرأ يومًا وأبوه يسمع )ألم 
ذلك الكتاب ال زيت فيه( فقال أبوه:” دع المصحف وتلقن من أفواه 

الرجال”.
مخالفة  الى  يلجئون  المؤلفين  بعض  كان  التصحيف  وخشية 
المعروف فيحرفون في اللغة ليتجنبوا وقوع غيرهم في الخطأ، كما 
جاء في الصحاح للجوهري، في مادة )سعتر(:” والسعتر هو نبٌت 

وبعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطب لئا يلتبس بالشعير”.
ويرجع سبب التسمية إلى أن بعضًا من األشخاص يأخذ الحديث 
العلماء  من  يأخذها  وال  والصحف،  الكتب  أمهات  من  النبوي 

ويغير  فيبدل  الصحف،  أخذ من  ما  فهم  في  يخطئ  فقد  الثقات، 
بعض الكلمات، وذلك راجع لرداءة الخط أو تشابه بعض الحروف 
والحركات، فنجد العلماء قد أطلقوا لفظ )َصَحِفّي( على من عرف 
لذلك سمي  التصحيف والتحريف، ألنه أخذه من الصحف،  عنه 
بهذا االسم، وألنه من فعله حيث أخذه من الصحف فحرف فيه، 
، َوال َتْأُخُذوا  قال االمام سعيد التنوخي:” ال َتْحِمُلوا اْلِعْلَم َعْن َصَحِفيٍّ

ِفيٍّ “. اْلُقْرآَن َعْن ُمَصحِّ
وللتصحيف والتحريف نوعان: بصري، وسمعي فتصحيف البصر: 
قراءة  عنه  ويترتب  المتشابهة،  الحروف  نقاط  اختاط  عن  ينشأ 
كلمة جديدة قد تكون صحيحة لغة ومعنى، لكنها غير الكلمة التي 
قصدها المؤلف حين كتب مؤلفه أو أماه، كرجل صلب وصلَت 

وناب وتاب ...
 ومن التصحيف الناجم عن سوء القراءة ما جاء في سير النباء 
ُرِوَي عنه  بابن همام، في حديٍث  الرزاق  للذهبي في ترجمة عبد 
بار( قال الذهبي: أظنها تصحفت عليهم، فإن  مصّحفًا: )النار جَّ
فوقع  )البئر(  هيئة  على  بالياء  اإلمالة  على  تكتب)النير(  )النار( 
التصحيف. أما تصحيف السمع فأكثر ما يقع في األحرف المتقاربة 
صفًة أو مخرجًا وهي غالبًا ال تتشابه رسمًا عند إهمال نقطها، كأن 
أو  “نابت”،  ويكتبها  آخر  فيسمعها   “ “ثابت  كلمة  شخص  يملي 

)احتجم( فيسمعها الكاتب ويكتبها )احتجب(.
ويبقى لنا أن نشيد بمكانة من يقوم بأعبائه، يقول ابن الصاح: “ 

هو فن جليل، وإنما يحققه الحذاق من العلماء”.

 قضية لغوية بقلم/ د. عائد النحال

لغة الضاد

 مشرف تربوي
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أن  يجب  اآلخرين  قبل  من  فهمك  يسهل  لكي 
تسعي لفهمهم، ولكي تبني شخصية قوية نامية 
الجيد  اإلنصات  مهارة  تكتسب  أن  من  البد 
لآلخر، ومهارة اإلنصات تعتمد على االستماع 
أو  حزن  من  االنتباه  مشاعر  وإظهار  الجيد، 
سعادة، والتفاعل اإليجابي مع المتحدث، وإعطاء 
المساحة الكافية له للتعبير عن أفكاره وانفعاالته، 

بهذا تكون مصدر ثقته وتكسب قلبه وعقله. 

همسات 
تربوية

الدكتور 
جواد محمد الشيخ خليل

إشراقات تربوية
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مهارات القرن
 الحادي والعشرون

بقلم / فاتن حمد

الحادي والعشرون كثيرًا في اآلونة األخيرة،  القرن  يتردد مفهوم مهارات 
وماذا  المهارات؟  هذه  هي  عما  األسئلة  بعض  أذهاننا  إلى  يتبادر  وهنا 

تحقق؟
مهارات القرن الحادي والعشرون هي اثنتا عشرة قدرة أو إمكانية يحتاجها 
طاب اليوم للنجاح في حياتهم الدراسية والعملية وخاصة ونحن نعيش في 

عصر ثورة المعلومات.
العمل  سوق  مواكبة  في  الطاب  مساعدة  إلى  المهارات  هذه  وتهدف 
المهارات-  هذه  مهارة -من  إيجابية. كل  األخرين بصورة  مع  والتعامل 
على حدة هي فريدة في كيفية مساعدتها للطاب ولكن جميعها تشترك 

في أنها تهتم بتطوير الطاب أكاديميًا وعمليًا.
تساعد  وكيف  المهارات  هذه  على  سريعة  نظرة  سنلقي  المقال  هذا  في 

الطاب ولما هي مهمة؟ 
تصنف هذه المهارات في أربع فئات، كل فئة منها تتضمن ثاث مهارات، 

وهذه الفئات جميعها متداخلة ومتشابكة وتعزز بعضها البعض.
الفئة األولى: )التعلم للمعرفة أو مهارات التعلم( ويندرج تحت هذه الفئة 
مهارات اإلبداع والتفكير الناقد وحل المشكات. أي يكون التركيز هنا على 
فهم  على  الحصول  في  والرغبة  اإلبداع،  تنمية  الطلبة،  فضول  استثارة 
أفضل للمعارف التي سيتعلمونها، وهذه الفئة تلقى اهتماما كبيرًا؛ ألن تعلم 
أي  يحتاجها  التي  األساسية  المهارات  اكتساب  تعزز من  المهارات  هذه 
طالب مثل القراءة والكتابة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات ...الخ. إذ 
أن هذه الفئة ضرورية جدًا لتطوير مهارات جديدة عند الطاب واكتسابهم 

معارف جديدة.
ويندرج  للتوظيف(  الازمة  المهارات  أو  للتوظيف  )التعلم  الثانية:  الفئة 
تحت هذه الفئة مهارات: التعاون، والتفاوض، وصنع القرارات. أي أن هذه 
الفئة تركز على كيفية دعم الطاب لتطبيق ما تعلموه في حياتهم العملية. 
باإلضافة إلى كيفية تكييف التعليم لخدمة سوق العمل على نحو أفضل. 
النظري  التعلم  بلوم” من خال وضع  تتماشى مع “تصنيف  الفئة  وهذه 
للعمل يتغير بسرعة  التعلم  اليومية. وهذا ألن  الحياة  التنفيذ في  موضع 
لمتطلبات  وكذلك  سريعًا  تتغير  التي  العمل  سوق  لمتطلبات  استنادًا 
الطاب خال  احتياجات  إلى  باإلضافة  الجديدة والمتطورة،  التكنولوجيا 

انتقالهم من منطقة التعلم إلى منطقة العمل.
الفئة الثالثة: )التعلم لتمكين الذات أو مهارات التمكين الشخصي( ويندرج 

تحتها مهارات: إدارة الذات، والصمود، والتواصل.
وهذه الفئة مهمة للغاية حيث أن الهدف األساسي عن عملية التعلم هي 
خلق إنسان صالح متمكن قادر على الحياة بصورة إيجابية ومتفردة. أي 
أن التعلم لتحقيق الذات يشمل مهارات المعرفة الذاتية، ومهارات التعامل 
مع اآلخرين. وتعد هذه المهارات التي يتم تطويرها في هذه الفئة مهمة في 
مجال الحماية الذاتية والصمود أي معرفة قدرات الفرد والعمل بناء عليها 

وكذلك تطويرها، وبالتالي اعتبارها عوامل تمكينية لفئات التعلم األخرى.
الفئة الرابعة: )التعلم من أجل المواطنة الفعالة أو مهارات المواطنة الفعالة( 
وتشمل مهارات: المشاركة، والتعاطف، واحترام التنوع. وتعتبر هذه الفئة 
ذات بعد أخاقي يعزز رؤية تعلم المواطنة من خال اعتماد هذه المهارات 
على مبادئ حقوق اإلنسان وتتماشى مع قيم الحرية والعدالة االجتماعية، 
تعلم  ويهدف  السابقة.  الثاثة  للفئات  األخاقي  األساس  تشكل  وبالتالي 
المواطنة إلى أن يكون الطاب قادرين على التعايش في ظل المتناقضات 

من حولهم.
في العام 2017 قامت منظمة اليونيسيف بالتعاون مع منظمات دولية 
الشرق األوسط وشمال  المهارات لطاب  تعليم هذه  بتبني مبادرة  أخرى 
يواجهون  الدول  والشباب في هذه  فئة األطفال  أن  إفريقيا. حيث وجدوا 
والترابط  والعمل،  التعليم،  في عدة مجاالت وهي:  التحديات  من  العديد 

االجتماعي.
وتتلخص هذه التحديات كاآلتي: 

- نظام تعليم عقيم أو تدني جودة التعليم
- تدهور اقتصادي وارتفاع معدالت البطالة 

- ترابط اجتماعي ضعيف
األطفال  مساعدة  أن  اليونيسيف  رأسها  وعلى  المنظمات  هذه  فارتأت 
لمهارات  امتاكهم  خال  من  يكون  التحديات  هذه  لمواجهة  والشباب 
والحياة  العمل  سوق  في  للنجاح  ستساعدهم  والتي  والعشرون،  الحادي 
أكثر  ليصبحوا  التعليم  نظام  تغيير في  إحداث  عمومًا وذلك عن طريق 

إيجابية وأكثر فعالية في مجتمعاتهم.

إشراقات تربوية
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مجلس رعاية االبداع بمديرية شرق غزة
“جاء كحاضنة للمبدعين” شرق غزة-هالة غنيم.

الميدان  في  والتميز  االبداع  ثقافة  نشر  منها على  حرصًا 
بإنشاء  غزة  شرق  والتعليم  التربية  مديرية  قامت  التربوي 
المبدعين  الحتضان  يهدف  الذي  االبداع  رعاية  مجلس 
والمتميزين ونشر ثقافة اإلبداع بين أوساط الطلبة والمعلمين 
وجميع الكوادر العاملة في الميدان التربوي. د. جواد الشيخ 
خليل مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة 
هو  إنشائه  من  الهدف  أن  أكد  المجلس  أعضاء  وأحد 
احتضان المبدعين والمتميزين من المعلمين والطلبة وجميع 
الكوادر العاملة في الميدان مضيفًا أن صاحب فكرة انشاء 
هذا المجلس هو مدير التربية والتعليم شرق غزة أ. مازن 
من  بالعديد  يزخر  التربوي  ميداننا  أن  مبينًا  الدين  نور 
داخل  موحد  اطار  إيجاد  من  بد  ال  كان  لذا  االبداعات 
المديرية الحتضان هذه االبداعات فكانت فكرة انشاء هذا 
المجلس و يضم المجلس نخبة كبيرة من رؤساء األقسام و 

المشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين و من األنشطة 
التي قام بها المجلس تنفيذ العديد من الفعاليات النوعية أهمها 
تدريب المعلمين والمشرفيين علي تطبيقات نوعية يتم توظيفها 
داخل الصفوف االفتراضية باإلضافة إلى عقد دورات تدريبية 
االفتراضية . هذا وبين مدير  الصفوف  مكثفة و متقدمة في 
اللجان منها “  الفنية أن المجلس ينبثق عنه عدد من  الدائرة 
بالمديرية  الفرعية  المبادرات  المتميزين-لجنة  المعلمين  لجنة 
-لجنة التميز “ حيث يقوم المجلس بمتابعة عمل هذه اللجان 
واإلشراف عليها ولفت د. الشيخ خليل أنه ال يوجد لدينا نحن 
لدينا  يوجد  فا  االنسان  سوى  عليه  نعتمد  كنز  الفلسطينيين 
سبيل  وال  االنسان  هو  بترولنا  لكن  طبيعية  موارد  وال  بترول 
أمامنا لتحقيق النجاح اال بتطوير قدراتنا واالستفادة منها لنحلق 

عاليًا في سماء اإلبداع والتميز.

إشراقات تربوية
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نصائح ذهبية في تربية األبناء

التلفاز أو حتى  ال تعودي أطفالك أن يشاهدوا 
وذلك  النوم  قبل  أو  استيقاظهم  فور  اآليباد 
بعد  جًدا  متسعة  تكون  أطفالك  عين  بؤرة  ألن 

االستيقاظ، واألشعة المباشرة قد تؤذيها. 
نعزز  إيجابيين  ونكون  الطفل  إهانة  تجنبي   _
ونشجع الطفل هكذا كان هدي النبي صلى هللا 
عليه وسلم بل ذكريه إنك تحبيه وتكرهي سلوكه 
كذا وكذا بل إذا عاقبتيه على سلوكه السيئ مثل 
حرمانه من أشياء يحبها ومساحتها إذا حسن 

سلوكه وتشجيعه٠ 

 - اجلسي مع أطفالك قبل النوم بدقائق وضميهم 
لهم  وفكري  قبليهم  ثم  تحبينهم  أنك  وأخبريهم 
يناموا متشوقين،  للغد حتى  فكرة تحمسهم  في 

ويستيقظوا نشطين.

أن  قبل  البكاء  عن  يتوقفوا  ان  منهم  -اطلبي 
تلبي طلباتهم وال تعوديهم أن البكاء وسيلة لنيل 

حاجتهم.
- لكي ظهر طفلك وقدميه برقة ونعومة فذلك 
يساعد على تهدئته ويساعد على الضم ويطيل 
لديه  النوم  عادات  من  يحسن  كما  نومه  فترة 
وبالطبع ينشئ بينكما اتصال عاطفي مستمر. 

 - االحترام المتبادل بينك وبين زوجك يحسن 
من أخاق أطفالك ويقوم سلوكهم. 

- قبل أن توقظي طفلك عليك أن تجلسي إلى جانبه 
دقيقتين وتقرأي له بصوتك آية الكرسي ثم المعوذات 

ثم أيقظيه  

- أكثري من استخدام الجمل التالية مع أبنائك: أنا 
ذكية ومتفوقة..  أنِت  أنت ولد رائع..  بك..  فخورة 

هل يمكنني مساعدتك؟! ما رأيك في ...؟ 

- أكثري من التسبيح بداًل من الصراخ أمام طفلك.
في هللا  أبناؤك  تحبب  التي  العبارات  استخدمي   -
مثل: “هللا يرضى عنك، جزاك هللا خيًرا، هللا يرزقنا، 

هللا يحفظك

إشراقات تربوية

بقلم/ أ. أيمن نصر اهلل
 رئيس قسم األرشاد والرتبية اخلاصة
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بكلمات رياضية مفعمة باحليوية 
عنان  خيرتق  صداها  والنشاط 
السماء و كتبت  معلمة الرياضة 

هذه  السطور،حيث تقول :
هذه  خالل  الغاليات،  طالباتي 
الفرتة العصيبة اليت مير بها وطننا 
كورونا،  جائحة  خالل  احلبيب 
أثبنت أنه ال يوجد شي مستحيل، 
مع  وساق  قدم  على  كننت  فقد 
جناح  على  حريصات  املعلمات 

مسريتنا التعليمية.
وحلصصنا  لكن،  شوقي  إن 
املفعمة بالنشاط واللعب واحليوية 
ال  الذي  الصباحي  وللطابور   ،
الرياضية  فعالياتنا  من  خيلو 
اجلميلة، وأصواتكن اليت تصدح 
واملنافسة  باالبتسامة  امللعب  يف 
فيكن  أرى  فأنا  جدًا.  كبري 
مسات اخلري قد برزت يف قسمات 
أال  فأمتنى  املشرقة،  وجوهكن 
تغفلن عما هو غذاء للروح الرياضة 
اليومية اليت تطور من أنفسكن.

أ. هنلة اهلور

إشراقات تربوية
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الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان مالم يعلم والصاة 
وسيد  األولين  سيد  األكرم،  المصطفى  النبي  على  والسام 
اآلخرين، علم من الجهالة وهدى هللا به من الضالة، فكان 
خير معلم أمر أمته بالعلم، وأنزل هللا تعالى عليه صورة القلم 
تكريما وتعزيزًا له، ورضي هللا عن ساداتنا أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلى وعن كل الصحابة وتابعيهم الى يوم الدين. 

أما بعد ، 
ال يخفى على أحد حجم التحديات والمخاطر التي تعرض 
لها النظام التعليمي الفلسطيني منذ ظهور جائحة كورونا في 
جناحي الوطن منذ مطلع شهر مارس من العام الحالي، ما 
يقارب سبعة أشهر أصابت النظام التعليمي بالشلل، وقوضت 
تربويًا وعلميا  البشري  العنصر  بناء وصقل  في  الهام  دوره 
الفايروس  هذا  تفشي  واجتماعيًا.   ونفسيًا  وصحيًا  وثقافيًا 
العلوم  وتلقيهم  بمدارسهم  االلتحاق  من  الطلبة  حرم  اللعين 
والمعارف وجاهيا. مما دعا وزارة التربية والتعليم للبحث عن 
بدائل فاعلة لتعويض الطلبة انقطاعهم عن المدرسة وابتكار 
آليات واستراتيجيات تقنية واالستناد الى طرائق تعليمية غير 
تقليدية ، فوجدت ضالتها في نظام التعلم عن بعد كالتعليم 

والمسجلة  المصورة  والدروس  التعليمية  والحزم  االلكتروني 
عبر اليوتيوب والتواصل مع الطلبة وأوالء أمورهم عبر الفيس 
روافد  موقع  على  واالعتماد   ، وغيرها  اب  والواتس  بوك 
والقنوات  المواقع  من  وغيرها  التربية  وصوت  التعليمي 
التعليمية. فبدأت الوزارة في تدريب الطواقم االدارية والتدريسية 
على الصفوف االفتراضية وكيفية تنسيب الطلبة ثم انطلقت 
ولكن  والتقنية،  المهارية  قدراتهم  وتنمية  الطلبة  تدريب  الى 
هذه النوع من التعليم يتطلب امتاك التكنولوجيا المتطورة، 
وتطوير المهارات التكنولوجية للطواقم التعليمية والتدريسية، 
وتعزيز التواصل بين المعلمين وأولياء األمور وتنمية مهاراتهم 

التكنولوجية لضمان متابعتهم ألبنائهم بصورة صحيحة. 
قادر  والتكنولوجيا،  بالعلم والمعرفة  بناء جيل متميز مسلح 
تحقيقه  يمكن  ال  باقتدار  وريادته  المستقبل  استشراف  على 
بعيدا عن المدرسة بنظامها التقليدي الذي يمكن الطلبة من 
التفاعل مع أقرانهم ومعلميهم داخل الغرفة الصفية وتلقيهم 
العلوم وجاهيا. لذا قامت وزارة التربية والتعليم في غزة بوضع 
خطة للعودة اآلمنة للطلبة على مراحل وباًء عليها تم وضع 
على  والمحافظة  العودة  لتنظيم  )بروتوكول( صحي  ميثاق 

 لجنة طوارئ مديرية شرق غزة في ظل جائحة كورنا

أ. منير حسن أبو زعيتر
مدير الدائرة االدارية

إشراقات تربوية
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صحة الطلبة والطواقم التعليمية ووضع دليل لعمل المدارس 
في ظل جائحة كورونا.

الستقبال  المدارس  بتجهيز  المديرية  شرعت  عليه  وبناًء 
الطلبة ، وكلفت لجنة الطوارئ الفرعية بمديرية شرق غزة 
والمستلزمات  بالمواد  وتزويدها  المدارس  جهوزية  بمتابعة 
المديرية  أقسام  مع  بالتنسيق  الازمة  والمعدات  واالدوات 
المختلفة، فانطلقت طواقمها في الميدان واشرفت في المرحلة 
وصيانة  وتنظيم  وتعقيم  وتنظيف  تجهيز  على  االولى 
المدارس الثانوية ثم في المرحلة الثانية  المدارس األساسية 
العليا وفي المرحلة الثالثة المدارس األساسية الدنيا وحرصت 

لجان  تشكيل  على 
الطوارئ المدرسية للقيام 
للتصدي  الفاعل  بدورها 
والحد  كورونا  لفيروس 
الطلبة  بين  تفشيه  من 
والعاملين في المدرسة ، 
في  بفاعلية  شاركت  ثم 
التزام  مدى  متابعة 
العملية  على  القائمين 
والتدريسية  التعليمية 
بإجراءات  والطلبة 
االمان والسامة الواردة 

في البروتوكول الصحي ودليل اجراءات العودة للمدارس.
ممثلة  غزة  شرق  مديرية  في  الطوارئ  لجنة  شاركت  كما 
برئيسها مدير الدائرة اإلدارية في اجتماعات على مستوى 
لجنة الطوارئ المركزية في الوزارة ولجنة الطواري المركزية 
لمقاعد  الطلبة  عودة  وتسهيل  لتنظيم  غزة  محافظة  في 
الدراسة بأمان ووضع آليات للمحافظة على سامتهم والحد 

من تفشي الفيروس بينهم. 
وحرصت لجنة الطوارئ على مؤازرة واسناد المدارس في 
تسلم وتسليم الكتب المدرسية للطلبة وتواجدت في المدارس 
األمان  بإجراءات  أمورهم  وأولياء  الطلبة  التزام  من  للتأكد 
والسامة واتخاذ المدارس التدابير الازمة للمحافظة على 

سامة الطلبة والمعلمين.
وتابعت اللجنة انتظام العملية التعليمية في المدارس التي 
تم افتتاحها والمحافظة على سامة المدارس الموجودة في 

والتخريب  العبث  من  عليها  والمحافظة  الحمراء  المناطق 
والسرقة، ومعالجة الحاالت الطارئة والحوادث التي تتعرض 
لها واتخاذ التدابير الازمة والتواصل المباشر مع الجهات 

المختصة والداعة.
وشاركت بفاعلية مع لجنة الطوارئ المركزية في الوزارة في 
ترشيح المدارس المحتملة كمراكز للحجر الصحي وبمشاركة 
وتجهيزها  أثاثها  من  اخائها  تم  والخدمات  اللوازم  قسمي 
لتسليمها للجهات المختصة، واقتراح وتجهيز مدارس بديلة 

لطلبتها.
وتتابع اللجنة بالمشاركة مع قسم الصحة المدرسية الحاالت 
المرضية في المدارس للطلبة 
مع  والتواصل  والعاملين 
وتقديم  المدارس  ادارات 
للحاالت  المناسبة  االرشادات 
االصابة  ونوعية  المرضية 
والعمل  المخالطة،  ودرجة 
للمعلمين  البدائل  توفير  على 
أو  المصابين  العاملين  أو 
المخالطين والمشتبه بإصابتهم 
بندب  عليهم  أعراض  لظهور 
تخصصاتهم  حسب  معلمين 

من مدارس أخرى مغلقة.
وتنظم بمشاركة قسم االرشاد التربوي زيارات للمدارس التي 
تظهر فيها اصابات أو حاالت مخالطة لتقديم الدعم النفسي 
بكيفية  المدرسة  للعاملين والطلبة والنصح واالرشاد إلدارة 
الفاعل واألثر  الدور  لها  التعامل في ظل األزمة.  وكان 
االيجابي في نشر األمان والطمأنينة لدى العاملين والطلبة.
وما زلنا نسعى وبشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع 
اإلدارات واألقسام العاملة في المديرية للتغلب على األزمة 
التي نشهدها حاليًا، والتصدي للجائحة التي نواجهها جميعًا. 
والتحدي الماثل اليوم يتلخص في الحد من اآلثار السلبية 
لهذه الجائحة على العملية التدريسية ما أمكن، واالستفادة 
من هذه التجربة لارتقاء بالعملية التعليمية.  ونحرص على 
الخروج هذه األزمة لتوفير فرص التربية والتعليم الصحيحة 

والصحية ألبنائنا.

إشراقات تربوية
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A Glimpse into a TeacherA Glimpse into a Teacher

T. Asmaa’ Rafiq Kuheil
What do your students need?

There is nothing as beautiful as being a teacher! The experi-
ence one gets from teaching is, unique, unparalleled, and like 
nothing else.

When I was a trainer of English, there were a lot of trainers
 in the center. Obviously, there was one who always sees
 herself that she is the best among us and there is no one 
as creative as her. She used to say long stories about her
 to amaze others. They were - but me!

Accidently, I was in charge of having a class of hers just
 being a monitor in the exam which is never suitable for
 the level they have done with; a tremendously easy one
 that could be literally answered by my level-one students.

 Asking her students how Miss X with you, 
they all
 assured she spends a half of the time just 
showing
 off her long journey in amazing places and her 
wishes in
 life. Not only did she just show off, but also 
she
 convinced her students that they are the luck-
iest ones
 in the center as they have her as their teacher. 

One day, there was a must-exchange of the 
class locations when I was fortunate to have 
hers as mine and vice versa. Even though she 
used to erase what she explained on the board 
at the end of each class, this time there was not 
enough space for her to do so. What shocked 
me was her wrong explanation to a very essen-
tial grammatical rule, Relative Clauses. I was 
about to cry! What to do? She never listens, 
and it would be very bad of me to re-explain 
something to students who are not mine!

Listen, teachers! Confidence is one of the main 
successful reasons without a shadow of doubt. 
Yet, there is a difference between “Confidence” 
and “Bumptiousness”; do NOT confuse, 
please! Remember that students do not need 
to ‘listen’ to your marvelous stories you have 
done before; rather, they do need to SEE how 
‘amazing’ you are! Hence, they will be later 
eager to ‘listen’ in order to answer a question 
rounding in their mind: “how is this teacher 
super-amazing?”

إشراقات تربوية
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The Blessing of being a Teacher 

Being a trainer gives you an opportunity to teach
doctors,  engineers, and even Professors. One of
my unforgettable students was a 54-year-old
 medical doctor, very dedicated, hard-working 
and an exceptionally determined man. His 
name is Mr. Salah who was one amongst the 
oldest students I ever taught. Indeed, I became
more than exultant when teaching the old for I 
feel something marvelously gorgeous, something 
beyond description! In my last day at the center, 
the place where the most stunning memories have 
been sculptured at the deepest of my heart, that 
time was the last lecture I gave to this level; it was 
like a goodbye-lecture; a heart-breaking one to be 
much more accurate. While I was unquestionably 
giving my students some tips as a way of paving 
their way after my departing about the techniques 
of dealing with the English language, Dr. Salah po-
litely interrupted me by standing and asking me 
for saying something in front of all students.

- “Do you know the bamboo tree, Miss Asmaa’?”, 
surprisingly and cheerfully asked Dr. Salah.

- “No! What is it?” I automatically answered feel-
ing so strange thinking about what the relation be-
tween a tree and a teacher would be!

- “Bamboo Tree is a remarkably distinguished 
tree for it is completely different from other trees 
in that it doesn’t grow in the usual fashion. While 
most trees grow steadily over a period of time, the 
bamboo tree doesn’t break through the ground for 
the first four years. Then, in the fifth year, an unbe-
lievably glorious thing happens – the tree begins to 
grow at an astonishing rate.”

- “Okay!” spontaneously said I nodding my head 
happily waiting him to complete his explanation. 

-“What you did Miss Asmaa’ is exactly like this tree; you 
have successfully, gorgeously, and thankfully built the 
basic roots and we are going to flourish because of your 
roots not due to anything else. This level, Level One, 
has exceeded my expectations; it was two levels in one, 
literally! I am so proud to be your student, Miss Asmaa’. 
So do other students, too, I am sure!” 

I was embarrassingly left speechless not responding 
with even a word but tears were struggling with me 
whether to stay still on my eyes or to sneak on my 
cheeks! All my students clapped to him; it seemed to 
be a drama or a beautiful movie scene that was acted 
on purpose. Yet, gloriously enough, it was truly sponta-
neous, unplanned, and not expected! 

Dr. Salah’s compliment was the best thing I have ever 
heard when I was a teacher. Even though this group in 
specific was the only one with whom I spent the least 
time: almost one month only, his words have shown me 
something to which I did not pay attention, for I used to 
feel I give less than I could!

This is the blessing of being a teacher! Seeing your stu-
dents grow mentally, socially, and educationally is an 
enough reason for your ‘eternal’ exultation. Teaching 
will open closed doors not just to your students, but 
also to you. You will discover things in yourself that you 
never thought of before! 

إشراقات تربوية
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في الحقيقة بأنه غاب من الخطة التعليمية االعتيادية التعليم عن ُبعد 
التعليمية بكاملها في حالة  العملية  والتي يعول عليها في  تسير  
االعتيادي  الوضع  من  التعليمية  الخطة  تنتقل  حين  الطوارئ، 
الدراسة  لذا تعطلت  ُبعد  “الوجاهي” إلى وضع االستثناء تعلم عن 

جزئيًا.
خطط  وضع  من  والتعليم  التربية  وزارة  في  للمسئولين  البد  لذلك 
الخطة  نسيج  في  االلكتروني  التعليم  دمج  على  تقوم  مستقبلية 
الوجاهي-خاصة  التعليم  ومزايا  أهداف  بين  للجمع  “االعتيادية” 
تاميذ المراحل المبكرة – الروضة والمرحلة االبتدائية ومزايا التعليم 

باستخدام الفصول االفتراضية والقنوات التعليمية.
وهذا النوع من المزج بين التعليم الوجاهي والتعليم االلكتروني يسمى 
للتعليم  التلميذ  استخدام  يزيد  بحيث  المتماذج”  الشبكي  “التعليم 
االلكتروني  التعليم  أما  أعلى،  صف  إلى  ارتقى  كلما  االلكتروني 
الكامل فهو برنامج تعتمد عليه الخطط االستثنائية فقط وخاصة وقت 

الحروب والكوارث.
وخاصة القول إن جائحة كارونا بينت لنا أهمية التعليم االلكتروني 
التعليمية  الخطة  جدول  ضمن  ُتقدم  دراسية  حصص  ليس  وإنه 

االعتيادية طول العام الدراسي فقط، بل فيه مزايا كثيرة منها:
1. اكتساب الكفايات التكنولوجية

2. توفير الوقت والجهد
2. سوف تصبح القناة األساسية لتقديم البرنامج التعليمي االحتياطي 
“التعليم عن ُبعد” في حالة الطوارئ حتى ال تتعرض الخطط الدراسية 

للتعليق واالرباك مرة أخرى أثناء الطوارئ ال سمح هللا.

التزم التاميذ البيوت بسبب الحظر الصحي الناتج عن جائحة كارونا 
كما الزم غيرهم، وتوقفت الحركة الطبيعية للحياة وتعطلت الدراسة في 
جميع المراحل الدراسية حتى في المعاهد والجامعات، كل ذلك كان 

بسبب )كوفيد 19(.
 فكان البد من البحث عن خطة بديلة حتى ال تتوقف الخطة التعليمية 
فكان الحل في مدارسنا هو تفعيل برامج التعليم عن ُبعد مع تاميذ 
المدارس وحتى المعاهد والجامعات، ولكن ما هي البرامج المفيدة لهذا 
هذه  في  التطبيقية  واألنشطة  العملية  المختبرات  موقع  وما  الغرض 

البرامج.
هل هناك برنامج واحد يتناسب مع جميع المراحل التعليمية؟

هنا تقدم لنا التكنولوجيا “فصواًل افتراضية للتعليم” أو ما تسمى “الغرفة 
االفتراضية المتزامنة” وهي تقوم على البث الحي المباشر المتزامن 
بعضهم  فيناقش  التعليمية  والمادة  ومعلمهم  المتعلمين  يجمع  الذي 
من  شخص  كل  Classroom”يتمكن  افتراضي  “فصل  في  بعضا 
جو  في  عليها  المقترحة  والتعديات  المناقشات  وتلقي  جهوده  تقديم 
تعليمي، حسب اعدادات البرنامج المستخدم وحسب ما يسمح به معلم 

الغرفة التعليمية االفتراضية “اآلدمن”. 
ولكن هناك صعوبات كبيرة واجهت التعليم عن ُبعد في مدارسنا حين 
“الصفوف  بأن   ، 2020-2019م  الدراسي  العام  خطة  توقفت 
االفتراضية” التي هي عصب التعليم عن ُبعد لم يكن لها وجود مفعل 

من قبل في ميدان العمل.
وكوادرنا من معلمين لم يسبق لهم التدريب على التعامل مع مثل هذه 

البرامج والخطط وكذلك الفنيين واإلداريين.

التعليم عن بعد
أ. علي الشرفا

الزاوية التكنولوجية

 رئيس قسم التقنيات
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وإقبال  اإلنترنت  ألعاب  انتشار  يعد 
مختلف الفئات العمرية عليها كلعبة 
نحسن  لم  إذا   

ً
خطرا “ببجي” 

استخدامها، فاعلم أنها تحمل الكثير 
بك  تضر  التي  األمنية  األخطار  من 
وبأبنائك السيما فترة الحجر الصحي 
وقت  مسل  كبديل  الستخدامها 
التي  األخطار  أهم  ومن   ، الفراغ 
تحدق بك تعرض استخدام الميكرفون 
والكاميرا في بعض األلعاب الختراق 
الخصوصيات  بعض  الحساب وتصوير 
روابط  إرسال  أو  بذلك،  علمك  دون 
أثناء  معه  الالعبين  من  مشبوهة 
والعبين  العرب  الالعبين  ممارسة 
صهاينة؛ فكيف إذا كان الالعب صغير 
يستغل  قد  ما  وهو  ؟!، 

ً
حدثا السن 

الحواجز،  إذابة  يسمى  فيما   
ً
الحقا

فهي إذن وسيلة تواصل تستخدمها 
أجهزة المخابرات للتواصل مع أبنائنا 
بياناتهم  سرقة  أو  وإسقاطهم 
والعقائد  العادات  غرس  عن  ناهيك 
واألفكار المنحرفة في عقول طالبنا 

وكل هذا أثناء الحجر الصحي...!

  فالشات
 أمنية

 بقلم / شادي أبو حمدة

الزاوية األمنية
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من صور اإلعجاز العلمي في القرآن هو اإلعجاز في نظرية 
في  تبحث  التي  العلمية  النظريات  ُتشير  حيث  الكون،  وحدة 
من  يتجزأ  ال  جزًءا  كانت  األرض  أنَّ  الكون  نشأة  موضوع 
المجموعة الشمسية في بداية الخلق، أي كتلة واحدة ذات كثافة 
عالية جدًا وحرارة تفوق الخيال، ثم انفجارا حصل في اللحظة 
واسعًا  الكون  خلُق  ليبدأ  التمدد،  في  يبدأ  الكون  األولى جعل 
ومتوّسعًا، عا وسما بعُض اإلشعاع والجسيمات األّولّية للماّدة، 
وهو ما تسّمّيه كتُب الّتفسير دخانًا لقوله تعالى: )ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى 
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلألْرِض اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا  السَّ
َأَتْيَنا َطاِئِعيَن( ]فّصلت 11[.  لقد كانت درجة حرارة اإلشعاع 
مرتفعة جّدًا، وبفعل االندفاع الناجم عن االنفجار يتوّسع الكون، 
الماّدة  وتكون  ل،  بالّتشكُّ الماّدة  وتبدأ  الحرارة  درجة  فتنخفض 
واإلشعاع مقرونين؛ لهما نفس درجة الحرارة، حيث قال تعالى 
َماَواِت َواألْرَض  في سورة األنبياء: )َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
الجميع  ]األنبياء 30[.  )رتقًا( أي كان  َفَفَتْقَناُهَما(  َرْتًقا  َكاَنَتا 
بعٍض  فوق  بعُضه  متراكمًا  متاصقًا  ببعض  بعضه  مّتصًا 
إّن السماوات واألرض كانتا رتقًا في بداية  ابتداء األمر،  في 
خلقهما، ثّم فتقت الّسماء الّدخانّية في مستويات مختلفة للطاقة، 

لُتشّكَل سبع سماوات طباقًا، كما أّن األرض )الجزء الّسفلي 
من الكون( فتقت سبعًا، تفسيرا لقول الرسول صلى هللا عليه 
وسلم:” من أخذ من األرض شيئا بغير حق خسف به يوم 

القيامة إلى سبع أرضين” )رواه أحمد والبخاري(. 
وبعد انتهاء األّيام الّسّتة لخلق الّسماوات الّسبع واألرضين 
الهيدروجين،  فقط:  العناصر  من  تخّلق  قد  يكون  الّسبع، 
خلُق  متأّخرًا  جاء  ثّم  الليثيوم.  من  جّدا  وقليل  والهيليوم، 
المصابيح )الّنجوم والمجّرات( زينة للسماء الّدنيا، قوله تعالى 
َسَماٍء  ُكلِّ  ِفي  َوَأْوَحى  َيْوَمْيِن  ِفي  َسَماَواٍت  َسْبَع  )َفَقَضاُهنَّ 
ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز  َماَء الدُّ َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السَّ
اْلَعِليم( )فصلت 12(. يتم إنتاج العناصر التي هي أثقل من 
الهيليوم داخل الّنجوم وذلك بفعل تفاعات االندماج الّنووي. 
ثّم  األثقل  العناصر  إنتاج  يتم  فإّنه  للنجم  العمر  تقّدم  ومع 
األثقل، إلى أن يبلغ بعض الّنجوم مرحلة إنتاج نظير الحديد 
ذي العدد الكتلي )A=56(.  يشتعل وقود كّل مرحلة من 
مراحل تفاعل االندماج بفعل الحرارة والّضغط الّناجمين عن 
ذات  الّنجوم  في حالة  للنجم.   الّتدريجي  الجاذبّي  التقّلص 
الكتل الكبيرة، يمكن أن تصل درجة حرارة باطن الّنجم حوالي 

إعجاز القرآن الكريم وعالقته بالفيزياء في خلق الكون

بقلم زهر السمك

الزاوية اإلسالمية
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ثاثة مليار كلفن.  وهذا المستوى لدرجة الحرارة ضروريٌّ من 
أجل حدوث المرحلة األخيرة للتفاعل واّلذي يستهلك السيليكون 
من أجل إنتاج نظير الحديد )A=56( والعناصر القريبة منه. 
الخارج  من  طبقاته  تتألف  طبقي،  تركيب  إلى  الّنجم  يتطّور 
ثّم  الهيليوم،  ثّم  الهيدروجين،  الداخل وبشكل رئيسي من:  إلى 
الكربون، ثّم النيون، ثّم األوكسجين، ثّم السيليكون الذي يحيط 
بقلب الّنجم المكّون بشكل رئيسي من الحديد والعناصر القريبة 
منه في العدد الكتلي. عندما تكون كتلة الّنجم كبيرة، يستغرق 
قلب  في  الحديد  إلنتاج  ُيستهلك  حتى  ساعة   24 السيليكون 

الّنجم. 
القرن  أواخر  في 
لعلماء  ثبت  العشرين 
والفيزياء   الفلك 
الحديد  أن  الفلكية، 
الجزء  في  يتكون  ال 
الكون  من  المدرك 
إال في مراحل محددة 
النجوم،  حياة  من 
بـ)العماليق  تسمى 
و)العماليق  الحمر(  
العظام ( والتي بعد أن 
بالكامل  لبها  يتحول 
تنفجر  حديد،  إلى 
بظاهرة تسمى بانفجار 

السوبرنوفا، مما يؤدي إلى تناثر مكوناتها بما فيها الحديد في 
صفحة الكون، فيدخل هذا الحديد -بتقدير من هللا سبحانه- في 
مجال جاذبية أجرام سماوية، تحتاج إليه مثل أرضنا االبتدائية، 
فاندفع  الرماد،  من  كومة  وهي  الكوني ،  الحديد  وصلها  التي 
إلى قلب تلك الكومة بحكم كثافته العالية وسرعته المندفع بها، 
فانصهر بحرارة االستقرار في قلب األرض وصهرها ، ومايزها 
في  بل  الحديد في أرضنا ،   أن  ثبت  إلى سبع أرضين .  وبهذا 

مجموعتنا الشمسية بالكامل قد ُأنزل إليها إنزااًل حقيقيًّا .
وهنا يأتي االعجاز القرآني في سورة الحديد واختيار هذا العنصر 
بالذات اسًما لهذه السورة، والتي تدور حول قضية إنزال الحديد 
من السماء ، وبأسه الشديد ، ومنافعه للناس، قوله تعالى: }َوَأنَزْلَنا 

اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس{ ]الحديد :25[. فاآلية 
الكريمة تؤكد أن الحديد قد ُأنزل إنزااًل، كما ُأنزلت جميع 
صور الوحي السماوي ، وأنه يمتاز ببأسه الشديد، أي إنه 
النواة  مكونات  تماسك  لشدة  وذلك  ثباًتا؛  العناصر  أكثر 
في ذرته، التي تتكون من 36 بروتوًنا،  و30 نيوتروًنا،  
و26 إليكتروًنا؛    ولذلك تمتلك نواة ذرة الحديد أعلى قدر 
من طاقة التماسك بين جميع نوى العناصر األخرى؛  ولذا 
أو  لتفتيتها،  الطاقة  من  هائلة  كميات  إلى  تحتاج  فهي 

لإلضافة إليها . 
العناصر  جميع  إذن 
الهيليوم،  من  األثقل 
بعضها  يتوافر  والتي 
كان  أجسادنا،  في 
انفجار  توافرها  سبب 
المتجسد  السوبرنوفا 
الحديد،  إنزال  في 
تعالى:  لقوله  تفسيرًا 
}َوَمَناِفُع ِللنَّاِس{.  لقد 
جعل هللا إنزال الحديد 
هو  بعثه  في  سببًا 
األخرى  والعناصر 
تكوين  أجل  من 
الّشمسّية.  مجموعتنا 
هذا  أرسل  فقد 
االنفجار غيمة من الماّدة داخل المجّرة، ومن ثّم اّتحدت 
معظم العناصر الخفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم، فكّونت 
مسّطحًا  قرصًا  فشّكلت  الّثقيلة  العناصر  وأما  الّشمس، 
)األرض( دار حول الّشمس. وبهذا تتوافق مكتشفات علم 
الكون والفلك مع ما قّرره القرآن الكريم: }ءَأْنُتْم َأَشدُّ َخْلًقا 
َلْيَلَها  َوأَْغَطَش  َفَسوَّاَها *  َسْمَكَها  َرَفَع  َبَناَها *  َماُء  السَّ َأِم 
َوَأْخَرَج ُضَحاَها{[ النازعات:]29-27 ، في البدء خلق هللا 
الّسماوات الّسبع واألرضين الّسبع في ستة أّيام من أيام 
هللا، وبعد ذلك بفترة خلقت الّنجوم والمجّرات. وبعدها أخرج 

هللا سبحانه وتعالى ضحى الّسماء بنور الّشمس.

الزاوية اإلسالمية
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 اللهم ارزقنا
الرضا بما قسمت

من ِحكم خلق هللا للبشر أن وهب كل 
فرد درجة  ذكاء مختلفة عن اآلخرين 
فإن  ذلك  مع  و  المجاالت،  كل  في 
تجتمع  تقريبًا  البشر  عقول  جميع 
خلقها  في  متأصل  واحد  شيء  على 
في  أعطيت  بما  التام   الرضا  وهو 
هذا األمر، فقلما تجد من يشتكي من 
أو علة في رجاحة  النصيب  ضعف 
أغلب  تجد  ذلك  عكس  وعلى  عقله، 
أدناهم  إلى  ذكاء  وأشدهم  بل  الناس 
لهم  ُقسم  بما  قانعين  غير  حظًا  منه 
من الرزق، وال يألون جهدًا في طلب 
المزيد ما دامت قدرتهم على السعي 
في هذه الدنيا قائمة لتتم عمارة  هذه 
ولكن  وجه،  أحسن  على  االرض 
سبحان هللا الذي لم يجعل رزقه لعباده 
مرتبطًا بذكائهم بالضرورة كما نشاهد 
من حولنا بل لكل مجتهد نصيب وفق 
ما قّدره هللا سلفًا وقسمه لكل مخلوق 

في هذه األرض .
الرضا  نعمة  منحنا  الذي  ندعوهللا 
بعقولنا أن يمن علينا بمثلها بما قدره 
من رزق لنا بالحال فتقنع به نفوسنا 

ويجنبنا فتنة الكسب الحرام.

 بقلم / مها األسطل

إيمانيات
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حبٌّ من طراز فريد... محمٌد وصحبه
 بقلم/ أ.يوسف فروانة 

الحمد هلل رب العالمين، نحمدك ربنا على مزيد نعمائك وكرمك، غمرتنا 
بإحسانك وفضلك، سبحانك تعالت صفاتك،وتقدست أسماؤك، وتنزهت 
صفاتك، والصاة والسام على المصطفى خير العالمين نسًبا، وأرفعهم 
الهدى  سبيل  مهدوا  الذين  وأصحابه،  آله  وعلى  حسًبا،  وأشرفهم  قدًرا، 

والرشاد..وبعد،،
الكفار  على  أشداء  معه  والذين  هللا  رسول  هللا-تعالى-:”محمد  يقول 

رحماء بينهم..” ومن جميل ما قاله حّسان بن ثابت-رضي هللا عنه:
 وما فقد الماضون مثل محمٍد 

وال مثله حتى القيامة ُيفقُد
قبل أن نشرع في الحديث عن 
الصحابة- حب  من  مواقف 
للنبي- عنهم-   هللا  رضي 
صلى هللا عليه وسلم- أترككم 
مع هذه القصة التي وقعت في 
خمسين  من  أكثر  قبل  فرنسا 
عاما حيث خرج أعوان اليهود 
بمظاهرات  نكبة1967م  قبل 
في فرنسا، وحملوا الفتات في 
األديب  تحتها  سار  باريس 
الفرنسي الحاصل على جائزة 
نوبل لألدب جان بول سارتر، 
الافتات،  هذه  على  ُكتَب 

وعلى جميع صناديق التبرعات للعدو الصهيوني جملة واحدة من كلمتين: 
الفرنسيون  الغربي، وتبرع  الصليبي  الحماس  التهب  المسلمين”،  “قاتلوا 
الصهيوني  العدو  كما طبع  فقط.  أيام  أربعة  فرنك خال  مليون  بألف 
بطاقات معايدات ُكتَب عليها: “هزيمة الهال”. بيعت بالمايين؛ لتقوية 
الصهاينة الذين يواصلون حمل الرسالة الصليبية األوربية في المنطقة، 

ومحاربة اإلسام وتدمير المسلمين.
السام-،  نبيها-عليه  وتنصر  جيًدا؟،  الدرس  اإلسام  أمة  تعي  فهل 
كما نصره الجيل األول بدمائهم وأرواحهم، وأنقلكم للحديث عن مشاهد 
يقول  الحق،  وحبيب  الخلق  سيد  نصرة  في  غريبة  وقصص  عجيبة، 
الصحابة  ورأى  الحديبية  من  رجع  لما  ثقيف  لقومه  مسعود  بن  عروة 
حول رسول هللا-صلى هللا عليه وسلم-: “أي قوم! وهللا لقد وفدت على 

الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي. وهللا ما رأيت ملًكا يعّظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمٍد محمًدا. وهللا إْن تنخم ُنخامًة إال 
وقعت في كفِّ رجٍل منهم َفدلك بها وجَهه وجلَده، وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره، وإذا توّضأ يقتتلون على َوضوئه، وإذا تكّلم خفضوا أصواتهم 
رباح- بن  بال  وهذا  له”،  تعظيًما  النظر  إليه  ُيِحّدون  وما  عنده، 

رضي هللا عنه-مؤذن الرسول-صلى هللا عليه وسلم- لّما حضرته 
الوفاة وبكت زوجه وقالت: واحزاناه، قال لها: بل واطرباه، غًدا نلقى 
األحبة محمًدا وصحبه، وقد 
أبي طالب- بن  عليُّ  ُسئل 

رضي هللا عنه-: كيف كان 
حبكم لرسول هللا-صلى هللا 
“كان  قال:  وسلم-؟،  عليه 
أموالنا  من  إلينا  أحبَّ  وهللا 
وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ومن 
الّظمأ”،  على  البارد  الماء 
المرأة  هذه  حال  في  وتأّمل 
والذي  دينار،  بني  من 
وزوجها  وأخوها  أبوها  ُقتل 
تهتّم  ولم  أحد،  غزوة  في 
وتردد:  تقول  وهي  لهم، 
هللا-صلى  برسول  ُفعل  ما 
هو  قالوا:  وسلم-  عليه  هللا 
 بخير، قالت: حتى أراه، فلّما رأته، قالت: كلُّ مصيبة بعدك جلل!!

اصبْر لكّل مصيبٍة وتجّلد..
واعلْم بأنَّ المرَء غيُر مخّلٍد
فإذا ذكرَت محمًدا ومصاَبه..
فاذكْر مصابك بالنبيِّ محمٍد

غًدا نلقى األحبة.. محمًدا وصحبه.

إيمانيات
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تتســـم الدراســـات االجتماعيـــة خاصـــة بربـــط البعديـــن الزمانـــي 
بطبيعـــة  الدراســـية  المـــواد  باقـــي  عـــن  تتميـــز  و   ، والمكانـــي 
اجتماعيـــة فريـــدة تؤهلهـــا مـــن إعـــداد جيـــل مـــن الناشـــئة ليكونـــوا 
أفـــرادًا فاعليـــن فـــي المجتمـــع الذيـــن يعيشـــون فيـــه وتعريفهـــم بأهـــم 
للبيئـــات  والثقافيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة  التطـــورات 

الحضارية المختلفة.
*يرجع أهمية دراسة الدراسات االجتماعية.

التعلـــم االجتماعـــي  الدراســـات االجتماعيـــة منبـــع  تعتبـــر   .1
وتقاليـــد  عـــادات  المتعلـــم  يكســـب  ممـــا  االجتماعيـــة  والتربيـــة 

مجتمعة.
2. دراســـة الدراســـات االجتماعية لها دور في مســـاعدة المتعلم 
علـــى التبصـــر بوضعـــه فـــي الزمـــان )مـــن خـــال دراســـة التاريـــخ( 

والمكان)من خال دراسة الجغرافيا( الذي يعيش فيه.
3. دراســـة الدراســـات االجتماعيـــة تزيـــد مـــن اهتمـــام المتعلميـــن 
بكثيـــر مـــن المشـــكات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والسياســـية 

مما تساهم في المشاركة الواعية لحل تلك المشكات.
4. تســـاهم فـــي فهـــم الضوابـــط االجتماعيـــة مـــن خـــال دراســـة 

النظم الحكومية وقوانين الهيئات والمؤسسات االجتماعية.
ومســـاعده  العلمـــي  التفكيـــر  تنميـــة  أن  نـــدرك  أن  علينـــا   .5
االســـتدالل  علـــى  القائمـــة  التعليمـــات  فهـــم  علـــى  المتعلميـــن 

وفـــرض الفـــروض العلميـــة يكـــون مـــن خـــال دراســـة الدراســـات 
االجتماعية.

الحاســـة  تنميـــة  فـــي  وظيفـــة  االجتماعيـــة  للدراســـات   .6
االجتماعية وتعميق روح التآخي والتعاون وتحمل المسؤولية.

7. يمكـــن لمتعلـــم الدراســـات االجتماعيـــة فهـــم فكـــرة التفاهـــم 
الدولي وتنمية النظرية العالمية التي تقوي روح التضامن.

8. الدراســـات االجتماعيـــة تؤكـــد علـــى نظـــام القيـــم االجتماعيـــة 
وتعمل على تمثيله قواًل وعمًا.

9. تســـاهم دراســـة الدراســـات االجتماعيـــة فـــي حـــل الكثيـــر مـــن 
المشكات البيئية والمحافظة على التوازن البيئي.

ــة مـــن إدراك وتقديـــر  ــة الدراســـات االجتماعيـ 10. تمكـــن دراسـ
ــي  ــي الماضـ ــة فـ ــا الشـــخصيات الوطنيـ ــي قامـــت بهـ األدوار التـ

والحاضر.

التعمـــق فـــي دراســـة الدراســـات االجتماعيـــة يســـاعد علـــى 
تنميـــة مهـــارة النقـــد الهـــادف مـــن خـــال التحليـــل المنطقـــي 

واتخاذ القرارات الهادفة االيجابية.
ــن  ــه مـ ــا يمكنـ ــرد ممـ ــارات الفـ ــة مهـ ــي تنميـ ــا دور فـ ــا لهـ كمـ
مـــع  تفاهـــم  عاقـــة  وبنـــاء  الحيـــاة  ظـــروف  مـــع  التأقلـــم 

اآلخرين.

أهيمة الدراسات  االجتماعية
بقلم/ إعتماد عبد الرحمن سكيك

 مشرف تربوي

الزاوية التاريخية 
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واجبك كمعلم نحو القدس

عامة،  السماوية  الديانات  أتباع  عند  مقدسة  مكانة  للقدس 
والمسلمين خاصة انطاقًا من قوله تعالي: “ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى 
َباَرْكَنا  الَِّذي  اأْلَْقَصى  اْلَمْسِجِد  ِإَلى  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َن  َلْيًا مِّ ِبَعْبِدِه 
)االسراء1-(  اْلَبِصيُر”  ِميُع  السَّ ُهَو  ِإنَُّه   ۚ آَياِتَنا  ِمْن  ِلُنِرَيُه  َحْوَلُه 
مقدسة  فهي  وبالتالي  األقصى  المسجد  حول  األراضي  والقدس 
ومباركة، واتضح ذلك أكثر بقوله تعالي: “ َيا َقْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض 
ُ َلُكْم” )المائدة – 21(، وبهذا تصبح القدس  َسَة الَِّتي َكَتَب للاَّ اْلُمَقدَّ
عند المسلمين جزءًا من عقيدتهم، وركنًا من ثوابتهم، ففيها العديد 
من المقدسات اإلسامية: كالمسجد األقصى ثالث أفضل المساجد 
في اإلسام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما أنها تضم 
مسجد عمر...، وحدث فيها أعظم المناسبات الدينية االسامية 
والمنشر،  المحشر  أرض  واعتبارها  والمعراج،  اإلسراء  كحادثة 

إضافة ألهميتها ومكانتها عند المسيحيين. 

فالقدس بذلك ليست مجرد عاصمة لدولة اسامية، بل هي بمثابة الحاضرة 
الرئيسة للعالم اإلسامي.

 وهي الصخرة التي تحطمت عليها أخطار الغزاة الصليبين وغيرهم سابقًا، 
وستتحطم عليها – إن شاء هللا- األخطار الصهيوأمريكية، فالقدس مدينة 
عريقة ضاربة جذورها في التاريخ القديم، فاليبوسيون هم أول من أسسها، 
وأول اسم لها يبوس نسبة لهم، ومن بعدهم الكنعانيون الذين أطلقوا عليها 
اسم أور سالم، و مما سبق يرسخ الوجود الفلسطيني للقدس ويفند المزاعم 
يدفع كل عربي عامة وكل  نفسه  الوقت  وفي  بالقدس،  بحقهم  الصهيونية 
فلسطيني خاصة للدفاع عن القدس ومقدستنا، وحمل عبء تحريرها، ورفض 
كل محاوالت التطبيع، والسعي لجعلها القضية الساخنة والمحور الرئيس، 
والعمل لتربية جيل النصر والتحرير الذي يحرر المقدسات، ويطهر األقصى 
من رجس اليهود، وهذا من مسؤولية الجميع بدًء من األسرة والتنشئة األسرية 
وصواًل لكافة مؤسسات المجتمع وخاصة مؤسسات التربية والتعليم باعتبارها 
المؤسسة الثانية بعد األسرة المؤثرة في انشاء األجيال، وخاصة المعلمين؛ 
لقربهم من الطلبة وشدة تأثيرهم، فما هو دور المعلم في نصرة القدس والدفاع 
عنها، ما يلي عبارة عن واجب كل معلم – بغض النظر عن تخصصه – 

تجاه مدينة القدس:
توالي  بالقدس، ومع  الطلبة  لتعريف  دقيقتين من كل حصة  - تخصيص 
الحصص يحصل الطلبة على معلومات وثقافة مقدسية متكاملة، تزرع في 
نفوس الطلبة االنتماء والوالء للقدس وتقديرها، إضافة إلى توظيف ما يمكن 
توظيفه من مادة دراسية لدعم موضوع القدس عبر ضرب األمثلة، ومحاولة 

اقحام المعلومات المقدسية في التخصصات كافة.
- تفعيل اإلذاعة المدرسية عبر تحديد يوم من كل أسبوع للحديث عن القدس 

وأهم األحداث الجارية فيها وواجب الطلبة تجاهها.
تجسد  بجوائز  الفائزين  وتكريم  المقدسية  الثقافة  ذات  المسابقات  إجراء   -

وتحاكي المعالم المقدسية.
- رسم الجداريات على أسوار المدرسة وجدرانها التي تجسد معالم ومقدسات 

مدينة القدس.

- تزين جدران الصفوف الدراسية بلوحات ويافطات عن القدس.
- تسمية الصفوف المدرسية بأسماء أبواب المسجد األقصى وأهم معالمه 

الدينية.
- مطالبة الطلبة بإعداد التقارير واألبحاث حول القدس ورصد لها درات 

في النشاط وتعميم ذلك على كل المباحث والتخصصات.
القدس، واستضافة  للحديث عن  للطلبة  اللقاءات والمحاضرات  - عقد 
فضائل  عن  للحديث  المقدسية؛  الدراسات  في  متخصصة  شخصيات 
المسجد األقصى وأهم البطوالت اإلسامية التي جرت على أرضه والظلم 

واالحتال الذي تعرض له ومازال.
- استغال حصص الفراغ إلعطاء معلومات حول القدس ودورنا تجاهها.

- توظيف صفحة التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة )الفيس بوك( 
بنشر معلومة كل يوم عن القدس مهما كانت صغيرة على أال تتكرر بل 

تتكامل المعلومات.
- إجراء مسابقة أفضل بحث أو تقرير أو رسمة أو مجسم عن معالم 

مدينة القدس ورصد الجوائز لهذا الشأن.
المسجد  لنصرة  والمعلمين  الطلبة  تبرعات  لجمع  صندوق  تشكيل   -

األقصى وهذه تنفق على الجوائز للمسابقات ولتزين الجدران.
الطلبة  إرسال  في  فكرته  تتمثل  لألقصى(  )رسائل  صندوق  إعداد   -
بين  العاقة  يعزز  مما  للقدس واألقصى؛  وتمنياتهم ودعواتهم  رسائلهم 

الطلبة  والقدس ويوثقها .
- تفعيل شاشة العرض – إن وجدت- أو جهاز LCD لعرض المعالم 

المقدسية في مدينة القدس.
في  الطلبة  أثناء صعود  بالقدس  الخاصة  الوطنية  األناشيد  تشغيل   -

الصباح إلى صفوفهم وكذلك خال االستراحة.
المدرسة  اسم  بين  مشترك  اسم  تحمل  اليوتيوب  على  قناة  تصميم   -
من  القدس  مدينة  تجاه  الطلبة  إنجازات  لعرض  تفعيلها  يتم  والقدس، 
للقدس  للطلبة ودعم  أناشيد أو رسومات وبهذا تكون تعزيزًا  قصائد أو 

والمقدسات.

 بقلم / أ. فهمية محمد دلول

الزاوية التاريخية 
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إسليم محمد  ابتسام  أ. 

تربوي مرشف 
           

ويعرف  شخصيته  ويدرس  المعلومات، 
ثم  يلتقيه، ومن  لم  أنه  الكثير عنها رغم 
يصنع شخصية افتراضية ينتحلها ويتحدث 
إلى الضحية عبرها مستخدًما المعلومات 
التي جمعها عن حياته الشخصية بطريقة 
مدروسة، فيتقرب منه حتى يثق فيه، ثم 
غاياته  إلى  للوصول  يريد  ما  ُيملي عليه 
رابط  على  بالضغط  يقنعه  كأن  بسهولة، 
على  يحتوي  ملف  بتحميل  أو  مفخخ، 
برمجية خبيثة، أو ربما قد يخترق حاسوب 
في  فيروس  لنشر  ويستخدمه  الضحية 

أجهزة الشركة التي يعمل بها.
بشكل  االجتماعيون”  “المهندسون  ُيطّور 
لخداع ضحاياهم،  أساليب جديدة  مستمر 
وخيانة  الشخصية،  انتحال  جانب  فإلى 
قد  والذي  الضحية  له  يمنحها  التي  الثقة 
المخترقون  يعمد  مقرًبا،  أو  يكون صديًقا 
وعواطفه  الضحية  فضول  استغال  إلى 
إلى  باإلضافة  الشخصية،  وطباعه 
استغال المواضيع الجديدة والساخنة التي 
قد تكون محّط اهتمام الكثيرين، للوصول 

عليهم  يعود  ما  وهو  عليها،  لاستياء 
بالكثير من األموال.

ليس من الضروري أن تكون مشهوًرا، أو 
تمتلك  أو  المايين،  أصحاب  من 
ليتّم  ضخمة  شركات  أو  معلومات 
اختراقك، وال يكفي اعتمادك على برامج 
ومكافحة  القرصنة  من  للحماية  قوية 
الفيروسات لتحصين أجهزتك اإللكترونية، 
فمع كل ما يمكن لمطّوري النظم األمنية 
ابتكاره في هذا المجال، يبقى لجانب آخر 
البشري  العنصر  وهو  ذلك  في  دور 
يعتمد  ما  فكثيًرا  بالمستخدم،  المتمثل 
وجهل  البشري  الخطأ  على  المخترقون 
ما  إلى  للوصول  بالتكنولوجيا،  البعض 
يريدونه من معلومات سرية، مستخدمين 
بات  ما  وهو  والمكر،  الحنكة  أساليب 
يعرف بفن “اختراق العقول” أو “الهندسة 

االجتماعية”.
يعمد “المهندس االجتماعي” إلى مراقبة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  حسابات 
من  الكثير  عنه  ويجمع  للضحية، 

ما “الهندسة االجتماعية ” في سياق أمن 
المعلومات ؟

هي استخدام الخداع للتاعب باألفراد من 
أو  السرية  معلوماتهم  عن  الكشف  أجل 
استخدامها  يمكن  والتي  الشخصية 

ألغراض احتيالية. 
الهندسة  أساليب  أن  البعض  يظن  ربما 
االجتماعية لن تنطلي عليهم وأنهم حذرون 
إن  تقول  الوقائع  ولكن  الكافي،  بالقدر 
مسؤولين في كبرى الشركات العالمية قد 
وقعوا في فخها، لما يمتلكه المخترقون من 
واعتمادهم  االحترافية،  من  عالية  درجة 
لإلنسان  النفسية  الناحية  استهداف  على 

والمحفزات األساسية للسلوك البشري
ال مفّر من العيون التي تراقبنا حتى وإن 
ابتعدنا عن الجميع واعتكفنا في غرفتنا.. 
ومتصحفات  الذكية،  وهواتفنا  فحواسيبنا، 
اإلنترنت، يعلمون الكثير عّنا وعن حياتنا 
بأدق تفاصيلها، هذا فضًا عن  وأسرارنا 
أناس امتهنوا مهّمة رصد ومراقبة اآلخرين 
الشخصية  وبياناتهم  معلوماتهم  وجمع 

الزاوية الثقافية
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لغاياتهم االحتيالية.
فكثيًرا ما تصادفنا على وسائل التواصل االجتماعي منشورات 
لتدخل  أصدقائك  من  مع عشرة  المنشور  “شارك  قبيل:  من 
السحب على سيارة”، أو “اضغط على الصورة لتتحرك”، أو 
قّيمة”، أو  للفوز بجوائز  للدخول في سحب  “امأل االستمارة 
بينما  موثوق”  معين  تطبيق  محّدثة عن  نسخة  ملف  “حّمل 
يكون الرابط خبيًثا، وبذلك تكون قد أهديت المخترق بياناتك 
بسرقة  المعلومات  تلك  ليستخدم  إرادتك،  بكامل  الشخصية 
تلك  بيع  أو  السر،  كلمات  تخمين  طريق  عن  حساباتك 

المعلومات إلى شركات المعلنين.
كما قد يعمد المخترق الصطياد كلمة سر الضحية، من خال 
الدخول  تسجيل  صفحة  تشبه  تصميمه  من  صفحة  إرسال 
لكنها تحمل عنواًنا  الشكل،  الشهيرة من حيث  المواقع  ألحد 
كلمة  الضحية  ُيدخل  وعندما  األصلي،  العنوان  عن  مختلًفا 
المخترق  إلى  بساطة  بكل  تصل  حسابه  إلى  للولوج  السر 

ويكون الضحية قد وقع في الفخ دون أن يشعر بالخداع.
أما عن المعلومات التي قد يستهدفها المخترقون فهي تشمل 
أنهم  ورغم  األموال،  على  الحصول  في  يساعدهم  ما  كل 
كالحسابات  المالية  الخدمات  على  أساسي  بشكل  يركزون 
البنكية وغيرها، إال أّن أي معلومة قد يتمكنون من الحصول 

عليها ستكون لها قيمة وتوظيف للوصول إلى غاياتهم
االجتماعية  الهندسة  أساليب  استخدام  على  األمثلة  ومن 
لاختراق ما حدث في االنتخابات األمريكية قبل  األخيرة التي 
جرت عام 2016، إذ اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالية “إف 
بي آي” الحكومة الروسية بالتدخل في االنتخابات األمريكية، 
عبر اختراق تسبب في التاعب بنتائج االنتخابات الرئاسية 
منافسته  على  بالرئاسة  ترامب   دونالد   بفوز  انتهت  التي 

هياري كلينتون
وأظهرت التحقيقات أن مخترقين روس أنشأوا  آالف الحسابات 

الوهمية على موقعي “فيس بوك” و “تويتر”، ليمرروا بواسطتها 
عدًدا كبيًرا من األخبار المضللة والشائعات، من خال الدخول 

في نقاشات مع مواطنين أمريكيين وكسب ثقتهم.
كيف ننجو من الهجمات ونحمي أنفسنا من مخاطر الهندسة 

االجتماعية؟
* التثقيف في مجال األمان الرقمي وأساليب االختراق المتجددة
االلكترونية  األجهزة  أمام  الئقة  غير  بصورة  الظهور  عدم   *

وارتداء النساء  للحجاب ما أمكن
* تركيب برامج حماية  فعالة  لجعل استخدام االنترنت أكثر 

أمانا
* إضافة برنامج حماية  ناري والحصول على برنامج مكافحة 

الفيروسات لتامين الهاتف قبل الدخول لإلنترنت ألول
مرة

* تجنب إعطاء أي معلومات سرية أو بيانات شخصية إال بعد 
التأكد من هوية الشخص المتحدث، وأن االتصال تّم من

جهة رسمية أو معروفة
تجنب الحديث في األسرار الشخصية مع األصدقاء المجهولين 

عبر وسائل التواصل االجتماعي *
*النظر بعين الحذر إلى كل بريد الكتروني أو رسالة ما تصلك 

تحتوي على ملفات وروابط مرفقة
* عدم فتح ملفات أو مرفقات البريد اإللكتروني الُمرَسل من 
بأّنها     المرسلة  الروابط  من  والتأكد  معروفين.  غير  أشخاص 

روابط  ليست خبيثة من خال فتحها عبر  برنامج
/Virus Total https://www.virustotal.com/ar

ماهي الخطوات الواجب القيام بها  عند الوقوع ضحية للهندسة 
االجتماعية ؟

* اللجوء للشخص المسؤول عن األمن الرقمي في المؤسسة 
التي يعمل بها  أو ألصحاب االختصاص في هذا المجال

*العمل على إزالة آثار الهجوم بحسب نوعه
*معرفة األشخاص أو الجهات المتضررة من الهجوم وإعامهم 

بما حدث.
فبياناتك  الحماية،  أنواع  أهم  باألسباب  األخذ  ويبقى 
الشخصية كتاريخ ميادك ورقم هاتفك وأسماء أفراد عائلتك 
وكل ما ُيعّرف بهويتك يجب أن تبقى محمية ومحفوظة عن 
اإللكتروني، حيث ال  الفضاء  في  اآلخرين  المشاركة مع 
يمكننا التنبؤ بنيات الجميع تجاهنا، أو مهاراتهم وقدراتهم 

على توظيفها الختراقنا.

الزاوية الثقافية
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بكل  واألشجار  النباتات  هللا  يوجد  لم 
أنواعها عبثًا، فلها من الفوائد والمضار 
الكينيا  وشجرة  يحصى،  وال  يعد  ال  ما 

فوائدها كثيرة.
بالتأكيد ال يجب استعمال أي نبات عشبي 
كعاج إال بعد استشارة أطباء األعشاب 
المختصين، فلهم أبحاث ودراسات وخبرة 

بذلك 
هذه الشجرة التي تزرع بكل مكان بالحدائق 
ولكن  األرصفة،  على  نجدها  وبالشوارع 

والكثير منا يراها شجرة زينة فقط.
يغلي الورق ومن ثم عمله تبخيره للربو، 
وللجيوب  الفيروسات،  لقتل  مفيد  وهو 
األنفية وللتحسس والتهاب الرئة، وعاج 
يعتبر  كما  الماريا،  على  للقضاء  فعال 
مضادًا حيويًا ويعمل على تسجين الدم.

ويعمد منتجو العسل إلى إنشاء مناحلهم 
بجانب أشجار الكينيا ألّنها تعتبر األشجار 
المفضلة لتغذية النحل، فأزهارها مفضلة 

لها. 
نحن ال نعلم عن فوائد األشجار والنباتات 

واألزهار إال القليل.

فوائد شجرة الكينيا
 بقلم / أ. إيمان الضبة

 شجرة الكينا

الزاوية الثقافية
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المداد الثقافي

سّلَم وقُتك من الضياٍع، وعمُرك من 
اإلهداِر، ولساُنك من الغيبِة، وقلُبك من 
القلِق، وأذُنك من الخنا ونفُسك من سوِء 

الظِن.
كتاب ال تحزن للدكتور عائض القرني

لقمة من كتاب
|جيت بعد خراب مالطا|

عندما  مالطا،  خراب  قصة  تبدأ 
احتل الجيش الفرنسي بقيادة نابليون 
بونابارت، جزيرة مالطا، وذلك عام 
مدة  قصر  ورغم  ميادية،   1798
االحتال الفرنسي لها، الذي استمر 
عامين فقط، إال أنهم تركوها خرابًا 
أن  بعد  شامًا،  دمارًا  فيها  وأحدثوا 
قاموا  كما  ونهبها،  بسرقتها  قاموا 
حتى  وكنائسها،  قصورها  بتدمير 
الهرب  على  سكانها  أجبروا  إنهم 
وعاد  صقلية،  جزيرة  إلى  بحياتهم 
جيش  حّررها  أن  بعد  أهلها  إليها 
اإلنجليز من ذلك االحتال، في عام 
1800 ميادية، تحت قيادة السير 
ألكسندر بول؛ لكن حدث ذلك بعد 
أن أصبحت خرابة بالفعل؛ أي بعد 
خراب مالطا، وتداولت األلسنة تلك 
مالطا”،  خراب  بعد  الجملة،”جيت 
متداواًل  شهيرًا  مثًا  أصبحت  حتى 

حتى وقتنا الحالي.

  إعداد/ أ. رجاء السيقلي
 رئيس شعبة االنشطة

 األمثال الشعبية
الفلسطينية

الزاوية الثقافية
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مع انطاق العودة ااّلمنة للمدارس، من المهم اتخاذ إجراءات داخل 
انتشار كوفيد19-, يهدف هذا  لمنع  المدرسية وخارجها  الصفوف 

المقال إلى دعم المعلمين وتزويدهم بمعلومات ونصائح حول:
)الممارسات الصحية وغسل األيدي-اإلجراءات الواجب اتباعها إذا 

ظهرت أعراض المرض على أحد الطلبة(.
إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة خال الوباء هو الدور المهم 
الذي يلعبه المعلمون في ضمان استمرار عملية التعلم. ومع إعادة 
فتح المدارس، ا سيعتمد على المعلمين لضمان تمكن األطفال من 
المعرفة  والتعويض عن  آمنة وصحية؛  بيئة  في  تعليمهم  مواصلة 

والمهارات التي ربما فقدت.
وحماية  نفسه  حماية  حول  الحقائق  معرفة  له  تكفل  المعلم  ثقافة 
طابه. والحذْر من المعلومات الزائفة والخرافات الخطيرة الشائعة 
الحقائق  تزييف  الى  وتؤدي  الخوف  تنشر  التي  كوفيد19-  بشأن 

حول هذا المرض.
يمكننا  وكيف  انتشاره  وكيفية  كوفيد19-  بشأن  الفهم  تحقيق  إن 
حماية أنفسها واآلخرين منه هو خطوة أولى مهمة إلرساء إجراءات 
لدى طابنا  الوعي  زيادة  ويجب  الصف.  في غرفة  وبروتوكوالت 

بماهية هذا المرض كي يلتزموا بقواعد السامة الصحية. 
يائم  بأسلوب  أسئلتهم  عن  وأجْب  وأفكارهم  شواغلهم  إلى  استمْع 
أعمارهم. ناقْش ردود الفعل المختلفة التي ربما يشعرون بها واشرح 

لهم أنها ردود فعل طبيعية لوضع غير طبيعي.
َتحّقْق من استخدام معلومات عن كوفيد19- مستمدة من مصادر 
ومنظمة  اليونيسف  و  الفلسطينية  الصحة  وزارة  قبل  من  موثوقة 
الصحة العالمية. ويمكننا من خال متابعة المستجدات حول الوضع 
وااللتزام بتوصيات خبراء الصحة العامة أن نحمي عافيتنا وعافية 

اآلخرين حولنا.
غسل األيدي بالماء والصابون

غسل اليدين طريقة سهلة وفّعالة وميسورة التكلفة لمكافحة انتشار 
مسببات األمراض والمحافظة على صحة الطاب والموظفين.

علِّْم الطاب الخطوات الخمس لغسل األيدي بالماء والصابون:
1. تبليل اليدين بمياه جارية.

2. وضع كمية كافية من الصابون على اليدين المبللتين لتغطيتهما 
تمامًا.

3. فرك جميع أسطح اليدين — بما في ذلك ظهر اليدين، وبين 
األصابع، وتحت األظافر — لمدة 20 ثانية على األقل. ويمكنك 

تشجيع الطاب على إنشاد أنشودة سريعة عند هذه النقطة لجعل 
األمر عادًة مرحة.

4. شطف اليدين تمامًا بمياه جارية.
5. تجفيف اليدين بمنشفة نظيفة أو منديل ورقي ُيستخدم مرة واحدة.

و/أو  بانتظام  اليدين  غسل  على  االعتياد  على  الطاب  شّجع 
تطهيرهما بمطهر يدين عند أوقات معينة داخل المدرسة.

يجب على الطاب أن يقوموا بثني الذراع لتغطية الفم واألنف بالكوع 
عن السعال و/أو العطس. مع ذلك، إذ سعل أحد الطاب أو عطس 
سهوًا مستخدمًا يده، فاطلب منه أن يغسل يديه فورًا بالماء والصابون 
أو مطهر يدين. وإذا سعل الطالب أو عطس في منديل ورقي، فتأكد 

من طرح المنديل في سلة المهمات وغسل اليدين فورًا.
شّجع الطاب على تجنّب لمس أعينهم وأنوفهم وأفواههم، حتى لو 
هذه  من  االنتقال  األمراض  مسببات  فبوسع  نظيفة.  أيديهم  كانت 

األماكن إلى أيديهم النظيفة من ثم االنتشار في غرفة الصف.
اإلجراءات الازمة إذ ظهر مرض على أحد الطاب.

تحديد أعراض كوفيد- 19
وثمة  والتعب.  والسعال،  الحمى،  هي  شيوعًا  األكثر  األعراض 
أعرض أخرى من بينها ضيق التنفس، وألم أو ضغط في الصدر، 
أو  التذوق  حاسة  وفقدان  وصداع،  البدن،  أو  العضات  في  وألم 
األنف،  سيان  أو  واحتقان  الحلق،  في  وألم  والتشّوش،  الشم، 

واإلسهال، والغثيان والقيء، وألم في البطن، وطفح جلدي.

أعراض  ظهرت  إذا  فعله  يجب  الذي  وما  المدرسة  استعدادات 
المرض على أحد الطاب

أن  ينبغي  المثالي،  الوضع  وفي  الصحي.  للحجر  تحديد غرفة   •
تكون هذه الغرفة مزودة بتهوية جيدة, وإذا شعر الطالب بالمرض 
و/أو ظهرت عليه أعراض كوفيد19-، فيجب أن ينتظر في الغرفة 
المحددة حتى يأتي ولي األمر الصطحابه ألقرب مركز صحي. بعد 

ذلك يجب تنظيف الغرفة وتطهيرها وتعقيمها.
صحيحة  وبطريقة  الكمامة  يرتدي  أن  يجب  المريض  الطالب   •

تضمن تغطية كاملة لألنف والفم.
• شّجْع جميع الطاب على مازمة المنزل وااللتزام بالحجر الذاتي 

إذا شعروا بأعراض اإلنفلونزا.

االحتياطات الواجب اتخاذها في الصفوف المدرسية أثناء كوفيد- 19

نصائح إلى المعلمين لحماية أنفسهم وطالبهم

أ. عبد اهلل ناصر نصار
 رئيس قسم الصحة المدرسية - شرق غزة

الزاوية الصحية




