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ف���ي ع��ص��ر ال��ع��ول��م��ة ال���ذي 
نكهات  اخ��ت��ل��ط��ت  ن��ع��ي��ش، 
ال���م���ع���رف���ة، ح���ي���ث ت��ح��ول 
ال���ش���غ���ف وال���م���ت���ع���ة ف��ي 
خ��الل  م��ن  عليها  ال��ح��ص��ول 
إلى  واالس��ت��ن��ت��اج  االك��ت��ش��اف 
الطالئع.  بين  وبخاصة  هواية، 
المعرفية  المصادر  وأصبحت 
ت��ع��ت��م��د على  ل���دى ش��ب��اب��ن��ا 
المعلومات  أنصاف  استهالك 
من  موقع  أي  من  قصها  على  اعتادوا  التي  الجاهزة 
)شبكة اإلنترنت (، ولصقها في حواسيبهم، حتى أنهم 
في معظم األحيان ال يقرؤون ما يقصون من الشبكة 

العالمية. 

بالمعلومات  مكتظ  السائد  التعليمي  النظام  أّن  وبما 
يحفظها،  حتى  للطالب  تلقينها  يتم  التي  والمفاهيم 
إليه  يطمح  ما  أهم  هي  االمتحان  نتيجة  فيه  وتكون 
المعرفة  م��دى  بالضرورة  تعكس   ال  والتي  الطالب، 
على  األكاديمية  المؤسسات  ح��رص  وبسبب  ل��دي��ه. 
تحصيل طالبها وليس على إنتاجهم العلمي والعملي، 
الطالب  إمكانات  وتقلصت  المعرفي  المستوى  تدهور 
عنده  الناقدة  العين  تطّور  التي  للتفكير،  المستفزة 
دون  ب��ه  تحيط  التي  بالظواهر  يفكر  أن  ليستطيع 
أن  دون  يحفظها  أن  عليه  التي  للمسّلمات  االستسالم 

يفكر بمصدرها أصاًل. 

واإلب��داع  المساند  للتعليم  النيزك  مؤسسة  تأسست 
العلمي في القدس، عام 2003 ،على يد شباب يؤمنون 
بالعلم والمجتمع المعرفي وذلك لإلسهام في تغيير 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  آنفًا،  المذكور  الوضع 
التطبيقية  والعلوم  التفكيرية،  األلعاب  مع  والتفاعل 
بإيجابية  وليشّكل  العلمية،  الفرد  شخصية  لبناء  أساسًا 
على  ذلك  يعكس  ثّم  ومن  أواًل،  الشخصي  مستقبله 

مجتمعه.

اعتمدت  الصغير  الباحث  مشروع  خ��الل   من  والنيزك 
الشخص  أن  تؤمن  ألنها   » اليقين  سيد  الشك   « قاعدة 
بالعلم  ويربطه  الناقد،  المنطقي  التفكير  يعتاد  الذي 
والتعامل  وضعه،  تقويم  على  قادرًا  يكون  والمعرفة 
في  األنجح  أيضًا  ويكون  التعقيد،  من  بلغ  مهما  معه 
بطريقة  التمّيز  نحو  مسيرته  في  التحّديات  مواجهة 

ناجحة وفّعالة.

الباحثين  تجربة  خالصة  أيديكم  بين  نضع  فإننا  وعليه، 
وذل��ك  رعايتهم،  ف��ي  النيزك  ف��ي  وتجربتنا  الصغار، 
تطوير  في  يسهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم  لتقدموا 
رصيدنا  إلى  نضيف  ولكي  أخطائنا   من  والتعلم  أدائنا 
تعميق  إل��ى  ت��ؤّدي  أفكار  من  نستطيع  ما  المعرفي 

التجربة وتوجيهها .  

م. عارف الحسيني
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للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  في  الطالئع«  ومشاركة  »تطوير  برنامج  هدف  إن 
»اليونيسف« هو المساهمة في تطوير الطالئع )13-18 سنة( وذلك من أجل حمايتهم 
قدرات  توسيع  على  البرنامج  هذا  يعمل  حيث  تواجههم  التي  المخاطر  جميع  من 
الفاعلة  بالمشاركة  للطالئع  يسمح  آمن  مناخ  إيجاد  طريق  عن  وذلك  الطالئع  وفرص 

والمسؤولة في مجتمعاتهم.

زيادة  هو   2011-2010 لعامي  الطالئع«  ومشاركة  »تطوير  برنامج  أولويات  أحد  إن 
من  وذلك  الطالئع  حياة  في  تؤثر  التي  القضايا  في  استخداماتها  وتحسين  المعرفة 
خالل مشاركتهم.  يعتبر مشروع “الباحث الصغير”، والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة 
النرويجية   الوطنية  اللجنة  من  وبتمويل  العلمي  واإلب��داع  المساند  للتعليم  النيزك 
واللجنة الوطنية األلمانية لليونيسف،  أحد الطرق التي تعمل فيها اليونيسف على تقدير ودعم وتشجيع األبحاث 
التي يقودها الطالئع والتي بدورها تمكنهم من إيصال أصواتهم والتأثير في مجتمعاتهم.  فعلى سبيل المثال، 
حياتهم  في  أولوية  ذات  اجتماعية  قضايا  ويبحثوا  يحددوا  أن  المشروع  هذا  في  المشاركون  الطالئع  استطاع 
للتعليم  الطالئع  ونظرة  اإلنجليزية،  اللغة  وتعليم  تعلم  وصعوبات  االنترنت،  لشبكة  الطالئع  استخدام  تضمنت، 
الورق  تدوير  إعادة  مثاًل  تخص  علمية  قضايا  على  اآلخر  البعض  عمل  كما  الفلسطينية.  المالبس  وصناعة  المهني، 

والبالستيك وتأثير أبراج الهاتف الخلوي على صحة الطالئع في األرض الفلسطينية المحتلة.

نأمل أن تصل أصوات الطالئع من خالل أبحاثهم إلى المسؤولين وصناع القرار من أجل العمل على توفير الحلول 
الممكنة لتأمين عالم جدير باألطفال والطالئع .

برنامج  تنمية الشباب والفتيان والفتيات
منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”
األرض الفلسطينية المحتلة

الباحث الصغير... الطالئع يبادرون ويبحثون

وتطبيقات  اجتماعية،  ظواهر  في  للغوص  وبثها،  المعرفة  لتقّصي  للطالئع  الفرصة  الصغير  الباحث  برنامج  يمنح 
علمية  تجول في بال الطليعي، وتدفعه مسيرة العمل إلى إعادة التفكير بقضايا تهّمه من المنظور الناقد، والخوض 

في خضم البحث العلمي المتطور، وبذلك يتحمل الطالئع المسؤولية بالمبادرة والبحث والتمحيص.

وبعد بدء الرحلة صوب المعرفة، يتمركز الباحثون الصغار في المقدمة، ليقّدموا لمجتمعهم نموذجًا حيًا ومنتجًا، 
يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة ألبناء جيلهم في العطاء.

وغدا الباحث الصغير منبرًا لكل طليعي في األراضي الفلسطينية ينضم إليه كل من يسأل : لماذا؟ وأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن المعلومة وفحصها، إلى التأثير إيجابيًا في البيئة التي يعيشون فيها.

انضم للمشروع 350 طليعيًا/ة ، بين األعمار 14-16 عام ، في سبع محافظات مختلفة وهي:

القدس، الخليل، رام اهلل، نابلس، جنين، غزة، أريحا وتم تقسيمهم إلى مجموعات بحثية، بحيث تتكّون كل مجموعة  
من 25 باحثًا/ ة، وهم يعملون على إنجاز األبحاث في مجموعات صغيرة تتألف كل مجموعة من 2-3 باحثين .

ومن أجل إعداد الباحثين الصغار للخوض في رحلة البحث، طورت النيزك برنامجًا تدريبيًا مهنيًا باالعتماد على خبرتها 
التراكمية في رعاية البرامج التدريبية وتطويرها، وبالتنسيق مع خبراء واختصاصيين في مجاالت علمية، ومجتمعية 

مختلفة.

14  مجموعة بحثية، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثًا/ة صغيرًا/ة انخرطوا في برنامج يستهدف تطوير آليات 

إنجازها،  الجميع  على  يجب  التي  التفكيرية  والمهام  الممتعة  األلعاب  خالل  من  وذلك  والناقد،  المنطقي  التفكير 
والتي بدورها تترك أثرًا في طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وباإلضافة إلى تطوير مهارات التفكير، حصل المشاركون على تدريب عملي في مهارات البحث العلمي، وإجراء 
البؤرية. والمقابالت، والمجموعات  االستبانات،  البحث مثل  آليات  التدريب  العلمية، وقد عالج  التجارب 
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لماذا هذه األبحاث

نظيفة  بيئة  في  العيش  في  اإلنسان  حق  من  انطالًقا 
التي  األساسية  حقوقه  من  الحق  ه��ذا  وأن  وسليمة 
أسوة  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  معظم  إليها  أش��ارت 
في  وحقه  بدنه،  سالمة  في  وحقه  الحياة  في  بحقه 
والتنقل  والتقاضي  والتعليم  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  الحرية 
البيئة  أن  اعتبار  على  األساسية،  حقوقه  من  ذلك  وغير 
بالحق  بارتباطها  اإلنسان  حقوق  من  حق  هى  النظيفة 
بالحياة، ولكثرة التساؤالت اليوميه حول الجوال وأبراجه 
ال��ذي  وال��خ��وف  العامة  الصحة  على  تأثيرها  وم��دى 
الخليوي،  الهاتف  أب��راج  من  المواطنين  غالبية  اعترى 
الحاجة  كانت  الموضوع  هذا  حول  الكبير  والغموض 
لتقديم معلومات كافية حول هذا الموضوع ، ولكون 
وعلى  جدًا  مشروعة  تعتبر  والتساؤالت  النقاشات  هذه 
نزيه  علمي  بشكل  عليها  اإلجابة  المسئولة  الجهات 
األبحاث  مراكز  إليه  توصلت  ما  آخر  يستعرض  ودقيق 
ليست  التساؤالت  وه��ذه  االن،  حتى  المجال  هذا  في 
تشغل  وإنما  الفلسطيني  المجتمع  على  حكرًا  فقط 

الدوائر  وبضمنها  العالم  في  المجتمعات  كل  ب��ال 
الرسمية وخاصة الصحية وقطاع االتصاالت ومؤسسات 
ذاته  بحد  والموضوع  وغيرها،  والمقاييس  المواصفات 
والنتائج  الحيثيات  من  الكثير  وفيه  شائك  موضوع 
يجد  أن  القارىء  يظن  أال  ننوه  أن  يجب  وهنا  المتناقضة 
إجابة قطعية فيما إذا كان للموبايل وأبراجه تأثير على 
العالم  في  أحد  يستطيع  ال  السؤال  هذا  ال،  أم  الصحة 

كله اإلجابة عليه إجابة قطعية حتى اآلن. 

بعض  إلزال���ة  كمحاولة  ال��دراس��ة  ه��ذه  ج���اءت  وق��د 
لوضع  ومحاولة  الموضوع  يكتنف  ال��ذي  الغموض 
أدنى  دون  العلمي  الموضوعي  سياقها  في  القضية 
بنوع  االجتماعي  التأثير  الدراسة  هذه  تناولت  تحيز،كما 
في  كبير  بشكل  تؤثر  بوصفها  اإلحصائية  الدراسة  من 
التأثيرات الصحية إن ثبت وجودها، بغرض تشخيص هذه 
المؤثرات ووضع السبل الكفيلة لتالفيها أو التقليل من 
بحث  بعمل  البحاثة  مجموعة  قامت  فقد  مخاطرها، 

مقتضب حول هذا الموضوع.

، وتعريضه لتجارب حقيقية  التجربة  الطليعي/ة في قلب  الفعاليات لوضع  العديد من  البرنامج  وقد عقدت خالل 
تصقل الشخصية ، وتغني سجل الخبرات لديه/ها.

إن المسيرة التي يمر بها الباحثون، هي أهم تأهيل يحصلون عليه. حيث أن تجربة إنجاز بحث علمي أصيل تدفعهم 
إلى بلورة وصقل قدراتهم، فعلى سبيل المثال عمل الباحثين في مجموعات صغيرة إلنجاز البحث يعلمهم أسس 
الحاجة  دون  وذلك  المسؤولية،  تحمل  في  حقيقية  تجربة  إلى  ويعرضهم  التعاون،  وأهمية  فريق،  ضمن  العمل 
إلى إلقاء المحاضرات عن أهمية التعاون أو المسؤولية،  كما أن إجراء التجارب العلمية أو تطوير االستبانات أو غيرها 
من  يزيد  وهذا   المختلفة،  أطرافه  مع  والتعامل  بالمجتمع،  االحتكاك   إلى  الطالئع  يدفع  المسيرة،  احتياجات  من 

خبراتهم وينّمي مهاراتهم الحياتية.

التجربة من خالل جوالت، ومحاضرات، وفعاليات يصممونها تحت  الباحثون لتعميم  وبعد مرحلة األبحاث، ينطلق 
يعملون  بحيث  الطالئع،  الى  وقريبة  متميزة  بطريقة  ونتائجه  البحث  عرض  إلى  تهدف  المختص،  الطاقم  إشراف 
على نشر المعرفة التي اكتسبوها خالل مسيرة بحثهم  ألطراف أخرى من مجتمعهم في المدارس، والجامعات، 

والمراكز المهتمة.
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المنهجية:

مراجعة  على  الدراسة  هذه  إع��داد  منهجية  اعتمدت 
األدبيات المتوفرة حول إحصاءات تكنولوجيا المعلومات 
المنشورة  سيما  ال  المختلفة  مصادرها  من  واالتصاالت 
والتي  )اإلنترنت(  للمعلومات  اإللكترونية  الشبكة  على 
اعتبرت إحدى المصادر الرئيسة للبيانات، كما تم التنسيق 
مع المؤسسات والوزارات ذات العالقة للحصول على ما 
التنسيق  تم  كذلك  إحصائية،  بيانات  من  لديها  يتوفر 
مع كافة اإلدارات اإلحصائية والمواضيع اإلحصائية ذات 
على  مؤشرات  بمجموعة  للخروج  الجهاز  في  العالقة 
تتضمن  التي  القطاعات  لكافة  إحصائية  جداول  شكل 
واالت��ص��االت  المعلومات  تكنولوجيا  وأدوات  وسائل 
والقطاع  التعليم  قطاع  القطاعات  هذه  أهم  وكان 
الدراسة  هذه  إعداد  في  االعتماد  تم  كما  االقتصادي. 
المصادر  مختلف  من  بيانات  من  أمكن  ما  جمع  على 
المعلومات  تكنولوجيا  مؤشرات  على  تشتمل  التي 
واالتصاالت، وانسجامًا مع التوصيات المنبثقة عن القمة 
الدولية  والمحاوالت  المعلومات  لمجتمع  العالمية 
األخرى لتوفير قائمة مؤشرات معيارية حول تكنولوجيا 
كانت  اإلحصائيات  هذه  وكل  واالتصاالت،  المعلومات 
من أجل دراسة األثر االجتماعي النتشار الهاتف الخليوي، 
الدراسات  من  العديد  مراجعة  المنهجية  اعتمدت  كما 
التي حاولت فض الجدلية القائمة في تأثير أبراج الهاتف 
من  العديد  مواقف  ومراجعة  الصحة  على  الخليوي 
تم  كما  الموضوع،  هذا  من  موقفًا  اتخذت  التي  الدول 
واالتفاقيات  الدولي  المجتمع  موقف  لدراسة  اللجوء 
وتم  االتصاالت،  قطاع  تنظم  التي  والمحلية  الدولية 

الخليوي  الهاتف  ألب��راج  الصحي  للتأثير  مؤيد  بين 
الجدلية  فض  دون  حال  ال��ذي  األم��ر  له،  ومعارض 

حتى اآلن.

قطاع . 4 تنظيم  وضع  تصف  التي  الفرضيات  وضع 
هذا  وض��ع  وتشخيص  الفلسطيني،  االت��ص��االت 
كفاءة  رفع  شأنها  من  بتوصيات  للخروج  القطاع 
على  ينعكس  بدوره  الذي  التنظيمي،  القطاع  هذا 

القطاع الخدماتي.

المقابالت مع المختصين في مجال الصحة . 5 إجراء 
العامة واالتصاالت واألمواج الراديوية، واالطالع على 
المؤتمرات  من  كثير  في  قدمت  التي  العمل  أوراق 

المنعقدة حول الموضوع.

تشخيص . 6 تحاول  التي  البحثية  االستبانات  كتابة 
المجتمع  في  االت��ص��االت  تكنولوجيا  نفاذ  م��دى 
المتوفرة  الوعي  درجة  تشخص  كما  الفلسطيني، 
لدى المواطن حول إمكانية تأثير أبراج البث الخليوية 
طريقة  االستبانة  شخصت  كما  الصحة،  على 
وأغراض  الخليوية  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام 

استخدامها.

مؤسسة . 7 في  المختصين  على  االستبانة  ع��رض 
النيزك ألخذ تعليقاتهم وتوصياتهم على االستبانة 

وتعديلها إلقرارها بصورتها النهائية.

وسيتم . 8 االستبانة  في  المستهدفة  الفئة  تحديد 
التطرق إلى طبيعتها الحقًا.

مع . 9 المستهدفة  الفئة  على  االستبانات  توزيع 
مراعاة تنوع هذه الفئة. 

وتحليلها . 10 عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  دراسة 
وال��رس��وم  وال��ج��داول  اإلح��ص��اءات  م��ع  وعرضها 

البيانية .

كتابة التوصيات المنبثقة من واقع النتائج التي تم . 11
الحصول عليها.

العمل . 12 وط��رق  الفرضية  العمليات،  ه��ذه  توثيق 
والنتائج والمراجع.

التي حصل عليها . 13 الدعم والمساعدة  التنويه بكل 
البحاثة خالل مسيرة البحث.

 2010 العمل في صيف عام  إلى  المجموعات  انطلقت 
كافة  في  الطلبة  بقية  أم��ام  نتائجها  تضع  هي  وها 
وإبداء  عليها  اإلط��الع  أجل  من  الفلسطينية  المدارس 

آرائهم فيها.

التي  العالمية  الصحة  منظمة  موقف  على  التعريج 
القوانين واألسس والمعايير  العديد من  تكفلت بوضع 
المتوفر  الوعي  دراس��ة  تم  وبالنهاية  اتباعها،  الواجب 
لدى المواطنين حول هذه المشكلة ، وتشخيص الوضع 
المشاكل  بعض  ورص��د  القطاع  هذا  لتنظيم  الراهن 
هذه  تشكل  التي  المناطق  في  الحاالت،  بعض  بدراسة 

المشكلة بها قضية جدلية.

وتتلخص المنهجية العلمية المتبعة بما يلي:

ال��دراس��ة . 1 إج���راء  أث��ن��اء  عليها  للسير  خطة  وض��ع 
الخطة  وتتضمن  للبحث،  محددة  هيكلية  ووضع 
مراعاة  مع  البحث  بها  سيمر  التي  المراحل  كافة 

المستجدات التي قد تحصل أثناء الدراسة.

انتشار . 2 مدى  عن  واإلحصائيات  المعلومات  جمع 
واألسر   المواطنين  بين  الخليوية  الهواتف  أجهزة 
األجهزة،  هذه  استخدام  وطريقة  فلسطين،  في 
تصف  التي  اإلحصائيات  من  العديد  إلى  والرجوع 
المجتمع  إل��ى  االت��ص��االت  تكنولوجيا  نفاذ  درج��ة 

الفلسطيني، ودرجة نفاذها إلى الطالئع.

التي . 3 والمواثيق  ال��دراس��ات  من  العديد  مراجعة 
قدمت سابقًا وهي كثيرة وكلها تبحث في فض 
الجدل القائم في تأثير أبراج الهواتف الخليوية على 
الصحة واألثر االجتماعي الذي يتركه انتشار أجهزة 
الهواتف الخليوية، وقد اختلفت آراء هذه الدراسات 
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ملخص البحث

الخليوية  البث  محطات  موضوع  البحث  هذا  يتناول 
منها،  وتخوفهم  عنها  المتكونة  الطالئع  وثقافة 
الموضوع،  يثيرها  التي  الكبيرة  الجدلية  خاصة في ظل 
وهو ذو أهمية كبيرة  واهتمام كبير في أرجاء العالم 
وفلسطين جزء من هذا العالم، لذا فقد تم في هذا 
محطات  تجاه  الناس  وعي  على  الضوء  تسليط  البحث 
المناطق  في  كبير  بشكل  المنتشرة  الخليوية  البث 
الفلسطينية، فقد أصبحت من الضرورات العصرية التي 
يصعب االستغناء عنها. لكن مجاالت هذا البحث كبيرة، 
ولذلك تم التركيز على جوانب معينة من أجل تحقيق 
انتشار  لمدى  باستقصاء  والمتمثلة  المرجوة  األه��داف 
المحطات  وانتشار  الخليوية  الهواتف  أجهزة  ونفاذ 
ومدى  لها  الطالئع  لنظرة  باإلضافة  توزعها،  وأماكن 
والتوصيات  الحلول  وإيجاد  الموضوع،  حول  وعيهم 
المالئمة، التي تفض بعضًا من الخالف القائم حول هذا 

الموضوع.

بد لمجموعات  ومن أجل تحقيق هذه األهداف كان ال 
هذا  في  السابقة  بالدراسات  االستفادة  من  البحث 
بالعديد  واالستعانة  والمحلية،  منها  العالمية  المجال 

من الخبراء والمختصين في هذا المجال، ولدراسة الوعي 
فقد  الموضوع  هذا  حول  الناس  عامة  لدى  المتوفر 
الوعي  هذا  لقياس  استبانة  البحاثة  مجموعات  أعدت 
الطالئع  على  االستبانة  هذه  توزيع  وتم  الطالئع،  لدى 
في هذه المنطقة وتم دراسة نتائجها وتحليلها وطرح 

توصيات بناء على النتائج التي تم الحصول عليها. 

انتشار  أن  التي تم الحصول عليها  النتائج  تبين من  وقد 
الهاتف الخليوي في فلسطين، قد تزايد بشكل مطرد 
أخرى  شركة  دخول  بعد  خاصة  األخيرة  السنوات  في 
عدد  وص��ل  فقد  الخليوي  الهاتف  لخدمات  م��زودة 
المشتركين في نهاية عام 2010 إلى ما يقارب 3 ماليين 
بخدمة  المتصلة  األسر  نسبة  ووصلت  تقريبًا،  مشترك 
في  األس��ر  إجمالي  من   %92.4 إل��ى  الخليوي  الهاتف 
12009وهذا العدد الضخم بالتأكيد سيحتاج إلى  العام 
الخدمة  لتحقيق  واألب��راج،  البث  محطات  من  كبير  عدد 
بجودة عالية، وبسبب األوضاع السياسية السائدة والتي 
)أ(  مناطق  فإن  )ج(  مناطق  في  األبراج  بإقامة  تسمح  ال 
ما  أن  تبين  كما  فيها،  لألبراج  كبيرًا  تركزًا  شهدت  و)ب( 
خليوية،  هواتف  يحملون  الطالئع  من   %60 على  يزيد 

وتبين أن ما يزيد على %55 منهم يوجد في مناطقهم السكنية برج واحد على األقل، وأن 70% من المستطلعين 
يرفضون إقامة األبراج الخليوية فوق منازلهم العتقاد 70% منهم بتسبب هذه األبراج لمرض السرطان.

كما تشير النتائج إلى اختالف أغراض استخدام الهاتف النقال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن استخدام 
فإن  أخرى  جهة  من  غزة،  بقطاع  مقارنة  الغربية  الضفة  في  ترتفع  رئيس  بشكل  العمل  ألغراض  النقال  الهاتف 
بالضفة  النقال ألغراض االتصال مع األصدقاء واألهل بشكل رئيس أعلى في قطاع غزة مقارنة  الهاتف  استخدام 
الغربية وتظهر البيانات أن الذكور أكثر مياًل من اإلناث الستخدام الهاتف النقال ألغراض العمل، في المقابل ترتفع 

نسبة استخدام الهاتف النقال بين اإلناث ألهداف االتصال مع األصدقاء واألهل.

كما تبين أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني يعاني من ضعف اإلطار القانوني، حيث ينظم 
هذا القطاع قانون صادر عن الرئيس، وليس المجلس التشريعي، قبل 14 عامًا، وال يستجيب هذا القانون للتطورات 

المتسارعة التي شهدها قطاع االتصاالت، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

1 باسم مكحول، تقرير مقارن حول نفاذ األسر واألفراد لتكنواوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، 2000-2009 ، الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني.
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المقدمة

لقد حدثت تغيرات وانقالبات هائلة وكبيرة في طبيعة 
والعالم  ومجتمعه  طبيعته  م��ع  اإلن��س��ان  ع��الق��ات 
قيام  إثر  على  التغير  عناصر  من  جديد  عنصر  بدخول 
الثورة الصناعية التي وقعت قبل ثالثة قرون تقريبًا، ثم 
بالتحديد  األخير  عقده  وفي  العشرين  القرن  في  تلتها 
المعلوماتية  )المعرفية  التكنولوجية  الثورة  مجيء 
تحوالت  إح���داث  ف��ي  ساهمت  التي  الكومبيوترية( 
كمية ونوعية في مجتمعاتنا متسقة مع هذا الحدث 
أصبح  التغيرات  لتلك  وكنتيجة  الكبير  المعلوماتي 
اإلنسان يسيطر ويتصرف في الطبيعة كيفما يشاء بما 
جعل  الذي  األمر  الحياة،  في  استمراره  ويخدم  يخدمه 
من اآللة التي صنعها بنفسه سالًحا يواجه به متغيرات 
تحت  يحيا  الزمن  من  ردح��ًا  ظل  التي  الطبيعة  ق��وة 
تسلطها وقوتها، ومع تطور الحياة وتعقيداتها واتساع 
لخدمة  جاءت  التي  واالختراعات  العلمي  التقدم  دائرة 
اإلنسانية كان البد من الوقوف على تأثيرات بعض هذه 
ومن  واإلنسان،   الطبيعة  على  وانعكاساتها  اإلنجازات 
الهاتف  اختراع  نتيجة  جاء  الذي  الكبير  اإلنجاز  نذكر  هنا 
الذي قدم خدمات كبيرة لإلنسان وحقق قفزة  النقال 
جوانبه،  بجميع  اإلنساني  التطور  غاية  لتحقيق  نوعية 
له  االت��ص��االت  مجال  في  العلمي  التقدم  ه��ذا  ولكن 
على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تؤثر  قد  التي  تأثيراته 
الجوال  استخدام  أصبح  قليلة  سنوات   ففي  اإلنسان. 
حيث  الناس  من  لكثير  األساسية  اليومية  الحاجات  من 
ميزة  من  يستفيدون  المواطنين  من  األكبر  القسم  أن 

االتصاالت ذات التغطية الواسعة.

إلى  إجباري  بشكل  أدى  الجوال  عبر  االتصاالت  زيادة  إن 
استخدام  ازدي��اد  وم��ع  وأب��راج��ه،  الجوال  شبكات  بناء 
المعلومات  وشبكة  النقال  الموبايل  االتصال  أجهزة 
توجب  مما  االت��ص��االت،  شركات  دخ��ول  بعد  االنترنت 
قد  وبشكل  الشركات  تلك  عمل  لتامين  أب��راج  لنصب 
التي تفرضها السالمة  يكون قد أغفل مراعاة الشروط 
مما  مدروسة  غير  عشوائية  وبطريقة  والبيئية  الصحية 
دون  الجميع  تهدد  وبيئية  صحية  أض���رارًا  يسبب  قد 
في  جديدة  أب��راج  بناء  توجب  لذلك  وكنتيجة  استثناء، 
الكثيرين  لدى  تكون  الوقت  نفس  وفي   ، كثيرة  أمكنة 
الصحية  األض����رار  ح��ول  نفسه  ي��ط��رح  ال���ذي  ال��س��ؤال 
األبراج  لتلك  الكهرومغناطيسية  الحقول  عن  الناتجة 
من  كبيرة  نسبة  هناك  وإن  الجواالت  عن  أيًضا  والناتجة 
الموضوع  هذا  حول  كبير  غموض  لديهم  المواطنين 
كافية  معلومات  لتقديم  ملحة  حاجة  كانت  هنا  من 
حول هذا الموضوع من خالل عرض مدى تأثير شبكات 
ناحية  من  التأثير  وكمية  اإلنسان  على  بأنواعها  الجوال 
المركبة  الشبكات  وتأثير  الكهرومغناطيسي  اإلشعاع 
حول  الجدل  كثر  األخيرة  اآلونة  وفي  األبنية.  جوار  في 
قد  وما  العامة  اإلنسان  صحة  على  الخليوي  أبراج  تأثير 
تسببه من أضرار على وظائف الدماغ والجهاز العصبي، 
الجوال  الهاتف  أبراج  تنتشر  اليوم  بدأت  عندما  وبالذات 
وسط األحياء السكنية وفوق المباني بصورة باتت تقلق 
ينطوي  قد  التي  الصحية  المخاطر  تجاه  السكان  منام 
عليها وجود تلك األبراج قريًبا من المجمعات السكنية، 
وصحة  عامة  بصورة  البيئة  على  االتصاالت  أب��راج  وتأثير 
اإلشعاعات  خ��الل  من  تكون  خاصة  بصورة  اإلن��س��ان 

الكهرومغناطيسية التي تبعثها تلك األبراج.

نشأة االتصاالت وتطورها

الدخان  هناك  فكان  السنين،  آالف  منذ  االتصاالت  بدأت 
الذي  الزاجل  والحمام  الحمر،  الهنود  عند  المتقطع 
وسائل  هي  هذه  وغيرهم،  العرب  عند  الرسائل  ينقل 
المعلومات  إيصال  في  أسهمت  التي  األولية  االتصاالت 

عبر مسافة بعيدة جغرافيًا.

ومع ظهور الكهرباء بدأ عصر االتصاالت الحديثة فأصبح 
بسرعة  بعيدة  لمسافة  المعلومات  نقل  باإلمكان 
الفلسطينية فقد شهد قطاع  للحالة  وبالنسبة  كبيرة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني تطورات 
هذه  وساهمت  الماضية،  الثالثة  العقود  خالل  مهمة 
التطورات في رسم مالمحه وتحديد مستوى مؤشراته 
خالل  االتصاالت  قطاع  عانى  وقد  الحالية،  الفترة  خالل 
حدت  إسرائيلية  معيقات  من  اإلسرائيلي  االحتالل  فترة 
من قدرته على النهوض والتطور، وظل انتشار خدمات 
مستوياته،  أدنى  في  الفلسطينية  األسر  بين  االتصال 
وتطوير  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  قيام  وبعد 
البنية األساسية لالتصاالت، شهدت األراضي الفلسطينية 
نقلة كمية ونوعية في مستوى خدمات االتصال الثابت 
االتصاالت  قانون  الوطنية  السلطة  وأص��درت  والنقال، 
السلكية والالسلكية في العام 1996 بموجب مرسوم 
رئاسي، إال أن مرور أكثر من 16 عاًما على صدور القانون، 
االتصاالت  قطاع  على  المستجدات  من  العديد  وظهور 

إلى  الحاجة  يعزز  القانون،  إلص��دار  الالحقة  الفترة  في 
قانون جديد يراعي المعطيات الجديدة.

تطورت مؤشرات النفاذ لخدمات تكنولوجيا المعلومات 
من  الثاني  النصف  في  ملحوظ  بشكل  واالت��ص��االت 
تسعينيات القرن الماضي، وعلى وجه الخصوص، شهد 
التطورات  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 

التالية على المؤشرات الرئيسية:

من  المستفيدة  الفلسطينية  األس��ر  نسبة  ارتفعت   
2009 من  1997 و  الثابت بين العامين  خدمة الهاتف 
النسبة في كل من  % إلى47.5% وترتفع هذه   19.6

في  نظيرتها  عن  والمخيمات  الحضرية  المناطق 
الضفة  في  النسبة  ترتفع  كما  الريفية،  المناطق 

الغربية مقارنة بقطاع غزة1.

خدمات  تستخدم  التي  واألس��ر  األف��راد  أع��داد  تزايد   
الهاتف النقال وارتفع المؤشر من 0.86 مشترك لكل 
100 من السكان في العام 1995 إلى 3.87 لكل 100 

شركة  إنشاء  وبعد    1999 العام  في  السكان  من 
)جوال( وصل المؤشر إلى 14.8 خط لكل 100 شخص 
األس��ر  نسبة  وصلت  وبالنتيجة    2005 ال��ع��ام  ف��ي 
الفلسطينية المتصلة بهذه الخدمة إلى 92.4 % من 

إجمالي األسر في العام 22009.

1 مصدر سابق.
2 المصدر نفسه.
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انتشار خدمة الهاتف النقال

جاء إنشاء شركة االتصاالت النقالة الفلسطينية)جوال( 
عن  متأخًرا   2000 العام  في  الفلسطينية  األراضي  في 
رخصة  أول  منح  تم  مثاًل،  األردن  ففي  المنطقة،  دول 
لتشغيل خدمة الهواتف النقالة العامة للشركة األردنية 
لخدمات الهواتف النقالة/ فاست لينك في العام 1994. 
الناشئة،  االقتصاديات  من  تعتبر  التي  إسرائيل  في  وأما 
)بيلفون(  نقالة  هواتف  شركة  أول  تأسيس  تم  فقد 

مبكرًا في العام 1986.

ال��ن��ق��ال��ة  االت����ص����االت  ش���رك���ة  أن  م���ن  وب���ال���رغ���م 
الفلسطينية)جوال( لم تكن موجودة قبل العام2000، 
محدود  بشكل  متّوفرة  كانت  النقالة  االتصاالت  أن  إال 
عبر  قانونية  غير  بطريقة  الفلسطيني  السوق  في 

شركات الهاتف النقال اإلسرائيلية المختلفة.

الهواتف  في  المشتركين  عدد  أن  إلى  البيانات  تشير 
 100 لكل  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية  النقالة 
 1999 و   1995 العامين  بين  ما  الفترة  في  السكان  من 
باستمرار،  ت��زداد  كانت  أنها  إال  ج��ًدا،  منخفضة  كانت 
في  السكان  من   100 لكل  مشترك   0.86 من  وارتفعت 
100 من السكان في العام  3.87 لكل  1995 إلى  العام 

  1999 العام  بعد  ال��زي��ادة  ه��ذه  استمرت  وق��د   ،1999

الهاتف  شركة  استحداث  ظل  في  أسرع  بوتيرة  ولكن 
 2000 العام  وفي  قانوني  بشكل  الفلسطينية  النقال 
اإلسرائيلية،  الّنقالة  الهواتف  في  المشتركين  عدد  بلغ 
السكان،  100 من  2.6 هاتف لكل  و   5.59 والفلسطينية 
على التوالي، وفي نفس العام، بلغت نسبة األسر التي 
لديها خط هاتف نقال بغض النظر عن مصدره 43.7 % 
نسبة  بذلك  متجاوزة  الفلسطينية،  األسر  إجمالي  من 
 %  42.1 بلغت  والتي  ثابت،  هاتف  خط  لديها  التي  األسر 

في نفس العام1.

إن ارتفاع نسبة األسر التي لديها خط هاتف ّنقال بشكل 
قانوني  بشكل  الخدمة  طرح  من  واحد  عام  بعد  كبير 
هذه  انتشار  سرعة  على  يدلّل  الفلسطينية  السوق  في 
الخدمة، فقد ارتفع مؤشر كل من نسبة األسر المتصلة 
السكان  من   100 لكل  المشتركين  وع��دد  بالخدمة 
بهذه  المتصلة  األسر  نسبة  ارتفعت  حيث  كبير،  بشكل 
األخيرة  العشر  السنوات  عبر  مستمر  بشكل  الخدمة 
حتى وصلت إلى 92.4 % في العام 2009ويوضح الشكل 
هاتف  أفرادها  أحد  يمتلك  التي  األسر  نسبة  تزايد   )1(

ّنقال.

1 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2007، إحصاءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، سلسلة تقارير الوضع الراهن، رقم )8(، آذار 
2007، رام اهلل- فلسطين.

%80

43.7

72.8
81.0

92.4%100

2000 2004 2006 2009

%60

%40

%20

%0

السنة

بة
س

لن
ا

شكل 1: نسبة اآلسر التي يمتلك أحد أفرادها هاتف نقال،سنوات مختاره

  المصدر الجهاز المركزي لألحصاء الفلسطيني - مسوح مختلفة. رام اهلل فلسطين

ارتفع مؤشر عدد خطوط الهواتف النقالة لكل 100 فرد من السكان عبر السنوات الماضية، متجاوًزا عدد خطوط 
الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان، حيث وصل عدد خطوط الهواتف النقالة الفلسطينية )جوال( لكل 100 
بلغت  2000-2005، وقد  السنوات  المؤشر عبر  ( تحسن هذا   1.2  ( الجدول  2005 ويظهر  العام  14.8 خط في  إلى 
نسبة األفراد)  10 سنوات فأكثر( الذين يملكون هاتفًا ّنقااًل بغض النظر عن نوع الشبكة 37.7 % من إجمالي األفراد 
في األراضي الفلسطينية )بواقع  41.9% في الضفة الغربية، و 30.1% في قطاع غزة(. وقد ارتفعت النسبة بشكل 
واضح بعد ثالثة أعوام من ذلك، وصواًل إلى 54.3% في العام 2009 )بواقع 57.4% في الضفة الغربية، و 48.9% في 

قطاع غزة(1 . 

1 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2006، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2006، النتائج الرسمية آب، 2006، رام اهلل- فلسطين.
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)جوال(  الفلسطينية  النقالة  االتصاالت  أن  من  بالرغم 
بقيت وحتى الربع الثالث من العام 2009، هي المشغل 
النقالة في األراضي  الوحيد لخدمة االتصاالت  القانوني 
تعمل  تزال  ال  اإلسرائيلية  الشركات  أن  إال  الفلسطينية، 
تزال  وال  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مناطق  في 
تستحوذ على حصة من السوق الفلسطيني. في العام 
2006 ، بلغت نسبة األفراد المشتركين بشبكات الهاتف 

للشركات:  و%3.4،  و%12.5   %26.5 اإلسرائيلية  النقال 
نسبة  بلغت  فيما  التوالي،  على  بلفون،  أورانج،  سلكوم، 
 %60.9 الفلسطينية  جوال  بشبكة  المشتركين  األفراد 

من إجمالي األفراد الفلسطينيين1.

تشير البيانات إلى أن نسب األسر التي يتّوفر لديها هاتف 
المناطق  في  عنها  الريفية  المناطق  في  ترتفع  ّنقال 
بلغت   ،2000 العام  وف��ي  المخيمات  وف��ي  الحضرية 
هاتف  خط  أفرادها  من  فرد  أي  يملك  التي  األسر  نسبة 
المناطق  تليها  الريفية،  المناطق  في   %50.2 ّنقال 
الحضرية بنسبة42.9% فيما بلغت أدناها في المخيمات 

بنسبة%30.1.2

1  مصدر سابق.
 2  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2006، مسح وسائل اإلعالم، النتائج الرئيسية، كانون ثاني 2002، رام اهلل- فلسطين.

ترتيبها  في  مخالفة  النسب  ه��ذه   وتأتي 
األسر  أن  حيث  الثابت،  الهاتف  تّوفر  لنسب 
بشبكات  اتصالها  يصعب  التي  الريفية 
ال��ه��ات��ف ق��د ت��ج��د ال��ب��دي��ل ف��ي االت��ص��ال 

بخدمات الهاتف الّنقال.

تشير النتائج إلى أن نسب األفراد) 10 سنوات 
الّنقال  الهاتف  يستخدمون  الذين  فأكثر( 
  2006 العامين  في  التجمع  ن��وع  بحسب 
البيانات السابقة،  و2009جاءت مختلفة عن 
كما تشير البيانات إلى أن أعلى نسبة لألفراد 
بين  كانت  النقال  الهاتف  يملكون  ال��ذي 
أوساط األفراد في المناطق الحضرية، تليها 
األقل  النسبة  كانت  حين  في  المخيمات، 
الريفية  التجمعات  في  األف��راد  أوساط  بين 
 %40.2  :2006 العام  في  النسب  وبلغت 

و1.63% و 34.0%، على التوالي1 . 

 ،2009 العام  في  الثالث  النسب  وارتفعت 
في  األع��ل��ى  كانت  ارتفاعها  وت��ي��رة  أن  إال 
المخيمات، وبالتالي انحسرت الفجوة ما بين 
النقال  الهاتف  يملكون  الذي  األفراد  نسبة 
المخيمات،  وبين  الحضرية  المناطق  في 
فيما  التوالي  على   %54.0 و   %55.8 وبلغت 
األقل  الريفية  المناطق  في  النسبة  بقيت 

وبلغت 48.3% في نفس العام.

المسح   ،2006 الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز   1
النتائج   ،2006 واالتصاالت،  المعلومات  لتكنولوجيا  األسري 

الرسمية آب، 2006، رام اهلل- فلسطين.

جدول 1.2 عدد الهواتف الثابتة والهواتف النقالة لكل 100 من السكان، سنوات مختارة

هواتف خلوية
هواتف ثابتة السنة

شبكة إسرائيلية شبكة فلسطينية )جوال(
0.86 - - 1995

0.99 - - 1996

1.44 - - 1997

3.45 - 6.1 1998

3.87 - 7.7 1999

5.59 2.6 9.1 2000

9.09 5.2 8.1 2001

9.26 7.1 7.3 2002

13.27 7.1 6.3 2003

**26.44 11.8 7.9 2004

- 14.8 9.4 2005

www.itu.int:االتحاد الدولي لالتصاالت، قاعدة البيانات على الصفحة االلكترونية *
** تضم الشبكات االسرائيلية والفلسطينية.
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تظهر بيانات العام 2004 أن الذكور ) 45.1 %( أكثر مياًل من اإلناث ) 6.9 %( الستخدام الهاتف النقال ألغراض العمل. 
وهو ما ال يبدو غريًبا في ظل انخفاض أعداد النساء الفلسطينيات العامالت، وانخفاض أعداد اللواتي يعملن منهن 
العمل  ألغراض  النقال  للهاتف  اإلناث  استخدام  انخفاض  وإن  حديثة  اتصال  تكنولوجيا  إلى  تحتاج  قد  أعمال  في 
وبلغت  رئيس،  كهدف  واألهل  األصدقاء  مع  االتصال  ألهداف  استخدامه  نسب  ارتفاع  على  انعكس  رئيس  كهدف 

النسبة 85.1% مقابل 53.3% بين أوساط الذكور.

وكما ذكرنا سابًقا فإن بيانات العام 2006 لم تفصل بين استخدام الهاتف النقال في االتصال لألهداف االجتماعية 
أو أهداف العمل ما يصعب من عملية متابعة التغير الذي طرأ على نسب استخدام الهاتف النقال ألهداف العمل أو 

االتصال مع األهل واألصدقاء )أنظر الجدول  1.4(.

جدول 1.4: التوزيع النسبي لألفراد  10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتف نقال حسب الغرض الرئيس لالستخدام 
والجنس، سنوات مختارة

جدول 1.2 عدد الهواتف الثابتة والهواتف النقالة لكل 100 من السكان، سنوات مختارة

قطاع غزةالسنة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
*2006 2004 *2006 2004 *2006 2004

97.6
28.1

94.4
38.6

95.3
35.8 العمل

70.1 57.8 61.0 اإلتصال مع األصدقاء واألهل

2.4 1.7 4.6 3.3 4.0 2.9 خدمة الرسائل القصيرة

- 0.1 0.9 0.3 0.7 0.3 أخرى

100 100 100 100 100 100 المجموع

* المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح مختلفة. رام اهلل - فلسطين
** تم دمج الخيارين ) العمل واالتصال مع االصدقاء واألهل ( كغرض واحد الستخدام الهاتف النقال للعام 2006

استخدامات الهاتف النقال

إن اقتناء الهاتف النقال عادة ما يكون لتلبية احتياجات 
االتصال والتواصل مع اآلخرين، سواء عبر االتصال المباشر 
من  كاًل  التواصل  ويشمل  القصيرة،  الرسائل  إرس��ال  أو 

التواصل االجتماعي والتواصل ألسباب متّعلقة بالعمل.

اختالف  إلى   2004 العام  عن  المتّوفرة  البيانات  تشير 
الغربية  الضفة  بين  النقال  الهاتف  استخدام  أغ��راض 
ألغراض  النقال  الهاتف  استخدام  أن  حيث  غزة،  وقطاع 
مقارنة  الغربية  الضفة  في  ترتفع  رئيس  بشكل  العمل 
جهة  من   %28.1 مقابل  بنسبة%6.83   غ��زة  بقطاع 
االتصال  ألغ��راض  النقال  الهاتف  استخدام  فإن  أخ��رى، 
قطاع  في  أعلى  رئيس  بشكل  واأله��ل  األصدقاء  مع 

أما   %57.8 مقابل   %1.07 الغربية   بالضفة  مقارنة  غزة 
القصيرة  الرسائل  إلرس��ال  النقال  الهاتف  استخدام 
حوالي  نسبته  وبلغت  هامشي،  فهو  رئيسي  كغرض 
بالذكر  يجدر   )1.3 الجدول  )أنظر   2004 العام  في   %3.0

تغيرت  قد  تكون  أن  ويتّوقع  قديمة،  البيانات  هذه  أن 
والمنطقة  الرئيس  االستخدام  غ��رض  مستوى  على 
لالعتماد  النسبي  االزدي��اد  ظل  في  خاصة  الجغرافية 
األراض��ي  في  األعمال  في  الحديثة  التكنولوجيا  على 
الفلسطينية، لكن بالرغم من ذلك ال يمكن التكهن بما 
يمكن أن قد تكون آلت إليه النسب الجديدة، إذ أن بيانات 
النقال  الهاتف  استخدام  بين  تفصل  لم   2006 العام 
في االتصال لألهداف االجتماعية أو أهداف العمل كما 

يوضحها الجدول1.3:

10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتفًا نقااًل حسب الغرض الرئيس لالستخدام  جدول1.3: التوزيع النسبي لألفراد  
والمنطقة، سنوات مختارة

الجنس والسنة

2006*الغرض الرئيس لالستخدام 2004

إناث ذكور إناث ذكور

94.4
38.6

95.3
35.8 العمل

57.8 61.0 اإلتصال مع األصدقاء واألهل

4.6 3.3 4.0 2.9 خدمة الرسائل

0.9 0.3 0.7 0.3 أخرى

100 100 100 100 المجموع

* المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح مختلفة. رام اهلل - فلسطين
** تم دمج الخيارين ) العمل واالتصال مع االصدقاء واألهل ( كغرض واحد الستخدام الهاتف النقال للعام 2006

اإلحصائية  من  بنوع  الفلسطينية  األوساط  في  الخليوي  الهاتف  أجهزة  وانتشار  نفاذ  مدى  دراسة  تمت  أن  وبعد 
هذا  يعكسه  الذي  واالجتماعي  الصحي  األثر  دراسة  في  اإلحصائيات  هذه  توظيف  من  بد  ال  كان  فقد  التفصيلية، 
على  البحث  مجموعات  عملت  فقد  لذا  خاصة،  بصفة  الطالئع  وعلى  عامة  الفلسطيني  المجتمع  على  االنتشار 
االستفادة من العديد من الدراسات التي تبحث في هذا الموضوع في محاولة منها لتقديم نصائح وتوصيات تفض 

بعضًا من الجدلية القائمة حول هذا الموضوع.

وحقيقة  األب��راج  هذه  على  التعرف  من  بد  ال  كان  الخليوية  األجهزة  بث  محطات  أثر  موضوع  في  التعمق  وقبل 
اإلشعاعات الصادرة عنها قبل التطرق ألثر هذه اإلشعاعات.
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أبراج الهواتف الخليوية)القواعد(

الهاتف  لتوصل  ال��رادي��و  موجات  القواعد  تستخدم 
المستخدم  يتمكن  لكي  الهاتفية  بالشبكة  الخليوي 
القصيرة  والرسائل  المكالمات،  واستقبال  إرس��ال  من 
الهواتف  تطبيقات  من  وغيرها  المتعددة  والوسائط 
الهواتف  تتمكن  لن  القواعد  تلك  وب��دون  الخليوية، 

الخليوية من العمل .

تتكون القواعد من ثالثة عناصر أساسية :

  هوائيات )Antenna( إلرسال واستقبال إشارات الراديو، 
شكل  على   أحدهما  نوعين  على  الهوائيات  وهذه 
قضيب ويستخدم التصال الجواالت بالقاعدة) البرج( 
ويتراوح طول هذه الهوائيات ما بين 0.5 و2.5 مترًا، أما 
الثاني فيكون على شكل أطباق ويعمل على  النوع 

اتصال القواعد بعضها ببعض. 

عليه  تثبت  عالية  بناية  أو  سارية  مثل  مساند  بناء    
الهوائيات لكي تكون معلقة في الهواء بعيدة عن 
أي عائق  يمكن أن يجعل الموجات تحيد عن سيرها 

في خط مستقيم .

بالطاقة  اإلذاعية  واألجهزة  القاعدة  إلمداد  أجهزة    
الكهربائية الالزمة لتشغيلها وتكون محفوظة في 

خزانات  محمية .

طريق  عن  البعض  ببعضها  )األب���راج(  القواعد  تتصل 
مثل  الالسلكية  التقنية  باستخدام  أو  أرضية  كابالت 

واسعة  شبكة  لتكوين  الهوائية  المايكروويف  أطباق 
من القواعد .

محددة  جغرافية  منطقة  )ب��رج(  قاعدة  كل  تغطي 
تسمى الخلية، يقوم الهاتف الخليوي باالتصال بالقاعدة 
)البرج( الذي يقدم له أقوى إشارة )عادة هو البرج األقرب(، 
اإلشارة  فإن  )البرج(  القاعدة  عن  اإلنسان  يبتعد  عندما 
بتعديل  تلقائيًا  الخليوي  الهاتف  تصبح ضعيفة فيقوم 
قوة استقباله لإلشارات )والذي يستهلك طاقة إضافية 
من بطارية الهاتف( لكي يحافظ على المستوى األدنى 
من التواصل مع القاعدة )البرج( عند خروج المستخدم 
من نطاق ما فإنه تلقائيًا يتصل بقاعدة النطاق الجديد 

الذي يتواجد به .

لذا لتوفير تغطية مستمرة في مناطق متسعة ولتوفير 
خدمة االتصال الالسلكي لعدد أكبر من المستخدمين 

فإنه يجب توفر عدد أكبر من القواعد )األبراج .(

خطورة قواعد الهواتف الخليوية )األبراج(:

أشعة  في  الخليوية  الهواتف  قواعد  خطورة  تكمن 
الراديو المنبعثة منها  حيث يقع تردد األشعة الصادرة 
من أبراج البث ضمن الترددات الراديوية، وقدرتها )معدل 
طاقتها لكل وحدة زمن( فهناك ثالثة أنواع من التفاعل 
في  والخاليا  األشعة  هذه  بين  يحدث  أن  يمكن  ال��ذي 

جسم اإلنسان :

اقتران بين المجال الكهربي لألشعة مع الخاليا  .. 1

 اقتران المجال المغناطيسي لألشعة مع الخاليا .. 2

ونتيجة . 3 الخاليا  قبل  من  األشعة  لطاقة  امتصاص 
لذلك يحدث ارتفاع في درجة حرارة الخاليا.

مربع  م��ع  عكسيًا  تتناسب  األش��ع��ة  طاقة  أن  وبما 
عن  اإلنسان  بعد  كلما  فإنه  تقطعها،  التي  المسافة 
القاعدة )البرج( ستقل طاقة األشعة التي تصل لجسمه، 
ضروري  )البرج(  للقاعدة  الهندسي  التصميم  فإن  لذا 
لضمان عدم تعرض اإلنسان لمستوى عال من الطاقة، 

لذا فمن العوامل التي تلعب دورًا مهمًا هي :

1 . الطاقة االبتدائية المنبعثة من الهوائي  .

2.  ارتفاع القاعدة عن مستوى األرض  .

3. الزاوية التي يميل بها الهوائي عن الخط األفقي لكي 
تصل األشعة إلى سطح األرض وهي أيضًا مسؤولة عن 
تحديد البعد عن قاعدة البرج قبل أن تصطدم األشعة 

باألرض .

الخلية  ن��وع  باختالف  تختلف  الثالثة  العوامل  وه��ذه 
ذكرها،  سبق  وال��ت��ي  )ال��ب��رج(  القاعدة  بها  الموجود 
 International( قبل  من  دولية  معايير  وضع  تم  ولقد 
 Commission on Non- Ionizing Radiation Protection(
ICNIRPمبنية على أبحاث علمية في هذا المجال، محدد 

فيها قدرات األشعة التي ال تشكل ضررًا لإلنسان والتي 
الخاصة  )األب��راج(  القواعد  كافة  في  بها  االلتزام  يجب 

في  آخذة  وضعت  المعايير  هذه  الخليوية،  بالهواتف 
الثالث في تفاعل األشعة مع خاليا جسم  األثر  االعتبار 

اإلنسان السابق الذكر؛ هو ارتفاع درجة حرارة الخاليا. 

 Specific Energy(SAR النوعي  معدل امتصاص الطاقة 
الذي تم وضعه لقياس  المعيار  Absorption Rate( هو 

المعيار  هذا  ويحدد  اإلنسان،  جسم  على  األشعة  ضرر 
اإلنسان  جسم  أعضاء  يمتصها  التي  الطاقة  كمية 
)W/kg( كتلة  وحدة  ولكل  زمن  وحدة  لكل  المختلفة 
ويقاس بواط لكل كلغم للعامة والتي ال يجب تجاوزها 
الرأس  مثل  األعضاء  ولبعض  ككل  للجسم  بالنسبة 
والجذع واألطراف. يوضح جدول ) 1( الجرعة من األشعة 
الجسم  من  الجزء  حسب  تجاوزها  ع��دم  يجب  التي 

المعرض لإلشعاع:

)SAR )W/Kgالجزء المعرض لألشعة

0.08الجسم كاماًل

2الرأس والجذع

4األطراف

تم  التي  األبحاث  وف��ق  المعايير  ه��ذه  وض��ع  تم  لقد 
جسم  على  األشعة  تأثير  درس��ت  والتي  بها  القيام 
دراسات  اآلن  حتى  توجد  وال  محدد،  زمن  وفق  اإلنسان 
وذلك  البعيد  المدى  على  لألشعة  التعرض  تأثير  تحدد 
عديدة  عوامل  لتداخل  الدراسة  بهذه  القيام  لصعوبة 

في القياس يصعب فصلها .
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أبراج الجوال وصحة اإلنسان

الصادرة  لإلشعاعات  العصبي  النسيج  تعرض  أن  وجد 
 Radio Ferquency radiation )RFR( الجواالت  أبراج  من 
الجهاز  في  كهربائية  فيسيولوجية  تغيرات  يسبب  قد 
 .)Navakatikian and Tomashevskaya, 1994( العصبي 
تؤدي   RFR ل�  التعرض  أن  الدراسات  بعض  اقترحت  وقد 
إلى تسخين االنسجة الحية مما يؤدي إلى حدوث خلل 

بها.

                                                                       ) Gajsek et al., 2003, preace et al., 1999( 

ذات  الذاكرة  في  خلل  إلى    RFR ل�  التعرض  يؤدي  وقد 
.)Short-term memory(  )Lai et al., 1994 (المدى القصير

قام مجموعة من العلماء بدراسة تأثير اإلشعاع الصادر 
للسكان  العصبية  السلوكيات  على  الجواالت  أبراج  عن 
الجوال وفي  برج  الموجود فوقه  المبنى  القاطنين في 
وقارنوهم   Neurobehavioral للبرج  المقابلة  المباني 
بأناس قاطنين في مناطق ال توجد بها أبراج جواالت مع 
مراعاة السن والجنس والمستوى التعليمي والمعيشي، 
في  القاطنين  السكان  أن  ال��دراس��ة  م��ن  اتضح  وق��د 
صداع،  من  يعانون  الجواالت  أبراج  من  القريبة  األماكن 
أع��راض  دوخ��ة،  إرادي،  ال  رع��اش  ال��ذاك��رة،  في  فقدان 
هناك  كان  وقد  النوم،  في  وانزعاج  وقلق  وكآبة  إعياء 
األشخاص  بين  األع��راض  هذه  في  واض��ح  معنوي  فرق 
غير  واألشخاص  الجواالت  أب��راج  إلشعاعات  المعرضين 

المعرضين لهذه اإلشعاعات .

كما وجدوا خالل هذه الدراسة أن السكان الموجودين 
من  شكواهم  كانت  ال��ب��رج  عليه  ال��ذي  المبنى  ف��ي 
في  الساكنين  األشخاص  من  أقل  السابقة  األع��راض 
الفرق  هذا  كان  وقد  البرج،  مقابل  الموجودة  المباني 
معنويًا إحصائيًا، وقد يفسر ذلك بأن السقف األسمنتي 
قد يكون قد امتص بعض اإلشعاعات الصادرة من البرج.

)Abdel Rassoul et al., 2007( 

الصداع،  أع��راض  أن  الباحثون  وج��د  أخ��رى  دراس��ة  في 
 Loss of memory النسيان   كثرة  أو  ال��ذاك��رة  فقدان 
 ، النوم  أثناء  االنزعاج  النشاط،  في  هبوط  اكتئاب،  دوخة، 
كانت  التركيز  في  والصعوبة   ،Irritability الطبع  حدة 
موجودة لدى األشخاص الذين يسكنون قرب المحطات 
القاعدية للجواالت أو أبراج الجواالت )الهواتف الخليوية(.

  )Santini et al., 2002, Leif, 2003, Röösli, 2004(

المتعرضين  تصيب  التي  األعراض  صنفت  دراسة  أجريت 
برج  من  المسافة  حسب  على  ال��ج��واالت  أب��راج  ألشعة 
موجودة  بالتعب  اإلحساس  أعراض  كانت  وقد  الجوال، 
أما  الجوال،  برج  من  م   300 بعد  على  يسكنون  فيمن 
فكانت  النوم  واضطرابات  الراحة  وعدم  الصداع  أعراض 
برج  من  م   200 بعد  على  يسكنون  الذين  على  الغالبة 
الجوال، أما بالنسبة لألشخاص الذين يسكنون على بعد 
التالية:  األعراض  لديهم  فكانت  الجوال  برج  من  م   100

فقدان  النشاط،  في  والهبوط  االكتئاب  الطبع،  ح��دة 
الذاكرة، دوخة، وقد عانت النساء من بعض هذه األعراض 
الشهية،  فقدان  الغثيان،  الصداع،  مثل  الرجال  من  أكثر 
االضطراب في النوم، االكتئاب وعدم اإلحساس بالراحة 
بالسرطان  اإلصابة  خطر  أن  وجدت  أخرى  دراسة  أن  كما 
ترتفع بين السكان الموجودين في حدود 200 م فأقل 

)Santini Mclean, 2002(. من أبراج الجواالت

الساكنين  األشخاص  أن  أخ��رى  دراس��ة  أوضحت  وق��د 
من  يشكون  ل��ل��ج��واالت  القاعدية  المحطات  ق��رب 
سابقة  لألعراض  إضافة  ال��دوري  الجهاز  في  مشكالت 
الذكر )Bortkiewiez, 2004; Oberfeld,2004( ، وقد قام 
العلماء في استراليا بدراسة على متطوعين عرضوهم 
وقد  ج��وال  ب��رج  من  م   80 يبعد  لمن  مماثلة  ألشعة 
كهربائية  بتغيرات  التجربة  لهذه  تعرضوا  الذين  أحس 
الدماغ وعدم اإلحساس بالصحة، حيث أشاروا إلى  في 
القلب،  ضربات  في  وزيادة  رؤوسهم،  في  أزيزًا  هناك  أن 
مع عدم اإلحساس بالرأس. أما األطباء في أيرلندا فقد 
حساسية  لديها  الناس  من  طائفة  هنالك  أن  أعلنوا 
وقد  الكهرومغناطيسية  اإلشعاعات  أن��واع  لمختلف 
أوصى هؤالء األطباء الحكومة األيرلندية في عام 2005 
بزيادة الدعم لعمل أبحاث للبحث عن سبل لعالج هذه 
الفئة الفائقة الحساسية من اإلشعاعات، وقد تم طلب 

تقليل المستوى المسموح به من إشعاعات الميكرويف 
المسموح بها دوليًا، حيث إن المستوى المسموح به اآلن 
يوجد  بينما  عليه  المترتبة  الحرارية  اآلث��ار  على  معتمد 
حاليًا من الدالئل واإلثباتات العلمية ما يدل على أن هناك 
 Mclean,( الحرارية  اآلثار  عدا  اإلشعاعات  لهذه  أخرى  آثار 
2008( أما في السويد فقد اعتبر األشخاص الذين يعانون 

من حساسية عالية من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية 
من   )Electromagnetic hypersensitivity EHS(
لهم  وت��ص��رف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األش��خ��اص 
 Mclean( المعيشة  على  لتساعدهم  إعانات  الحكومة 
بد  ال  بأنه  جميعها  الدراسات  هذه  أوصت  كما    )2008

من مراقبة كمية إشعاعات RFR الصادرة من المحطات 
 Mobile phone( الجواالت(  )أب��راج  للجواالت  القاعدية 
تجاوزها  عدم  من  للتأكد    )base station antennas

قي  الصادرة  اإلشعاعات  إن  حيث  به  المسموح  الحد 
تزايد مع زيادة عدد المستخدمين مما يؤدي إلى زيادة 
 Neurobehavioral( السلوكية  العصبية  االضطرابات 
disorders( بين السكان القاطنين حول هذه المحطات،  

كما أن المزيد من الدراسات العلمية والصحية يجب أن 
.)Abdel Rassoul et al., 2007( تجرى على هذا الموضوع
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التعرض لألمواج الراديوية

أمواج  ضمنها  ومن  المعروفة  بتردداتها  الراديو  أمواج 
أو  اإلنسان  جسم  عن  غالبيتها  في  تنعكس  الموبايل 
هذه  بعض  ولكن  التشتت،  بظاهرة  يعرف  بما  تتجاوزه 
في  األنسجة  قبل  من  امتصاصها  يتم  اإلشعاعات 
جسم اإلنسان. في داخل أنسجة الجسم تعمل هذه 
الذبذبات على إثارة الجزيئات وخاصة جزيئات الماء فتبدأ 
ومع  بعضها  مع  والتصادم  بالتحرك  الجزيئات  هذه 
أو  األنسجة  هذه  ح��رارة  زي��ادة  إلى  يؤدي  مما  المحيط، 
الجزء الذي تعرض لتلك اإلشعاعات منها، وهذا هو مبدأ 
عمل فرن الميكروويف المستخدم في البيوت لتسخين 
الميكروويف  بها  يعمل  التي  فالترددات  األطعمة، 
يعمل  التي  للترددات  المجال  نفس  في  تقع  المنزلي 
بها الموبايل، وبالتالي فهي لها نفس مبدأ العمل طبعًا 
الميكروويف  ففرن  االثنين،  بين  الطاقة  في  الفارق  ًمع 
واط(   1000( واط  كيلو  ا  إلى  تصل  عالية  بطاقة  يعمل 
أما الموبايل فيعمل على طاقة تتراوح بين 0.6 و 3.0 واط 
فقط، هذا يعني أنه إذا كانت طاقة أمواج الميكروويف 
عالية فإنها تؤدي إلى رفع حرارة الجزء المعرض لألمواج 

بصورة كبيرة. 

األمواج التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان إما أن يكون 
جهاز  أو  الموبايل،  لشركة  التابعة  األب���راج  مصدرها 
الموبايل نفسه. تقسم األبراج أو الخاليا المكونة لشبكة 
االتصال الخليوي إلى عدة أنواع، منها ما يعرف بالخاليا 
طاقة  ذي  بتردد  تبث  وه��ذه  سلز(  )الماكرو  الرئيسة 
عالية نسبيًا قد يصل إلى 100 واط، وهنالك أيضًا الخاليا 

التي تبث بطاقة أقل تصل في  الصغيرة )الميكروسلز( 
بعض األحيان إلى حوالي 40 واط، من الجدير بالمالحظة 
خارج  أو  الريفية  المناطق  في  الموجودة  األبراج  أن  أيضًا 
المدن تبث بطاقة أعلى من تلك الموجدة داخل المدن 
والتجمعات السكانية، وذلك ألن الكثافة السكانية أقل 
تزداد حتى  البث  وبالتالي فإن طاقة  المناطق،  تلك  في 

يمكن تغطية مناطق أوسع. 

واط/كغم   4 مقداره  ما  امتصاص  أن  الدراسات  أثبتت 
الجسم درج��ة مئوية  زي��ادة درج��ة ح��رارة  إل��ى  ي��ؤدي 
يمتصها  التي  الفوتونات  ع��دد  ف��إن  وبالتالي  واح��دة، 
المدة  على  تعتمد  البرج  من  أو  الموبايل  من  الجسم 
هنا  ومن  لإلشعاع،  الجسم  لها  يتعرض  التي  الزمنية 
أكبر  فترة  الموبايل  يستخدمون  الذين  األشخاص  فإن 
للموبايل  الحراري  للتأثير  غيرهم  من  أكثر  معرضون 
حيث يؤدي استخدام الموبايل ألوقات أطول إلى زيادة 
وهنا  والدماغ،  ال��رأس  منطقة  وخاصة  الجسم  ح��رارة 
أيضًا تكمن خطورة السكن بجانب األبراج حيث أن عدد 
الفوتونات أو شدة األمواج الراديوية سيكون عاليًا لدرجة 
أن امتصاص أجسامنا لها سيبقى مرتفعًا طوال الوقت 
مما يؤدي إلى زيادة حرارة الجسم، أو زيادة تأثير الموبايل 

على أولئك األشخاص. 

والهيئات  المؤسسات  حرص  ومن  تقدم،  مما  بالرغم 
الدولية على إصدار التعليمات التي تحد من تأثير الموبايل 
على صحة اإلنسان، إال أن هنالك مواقف ونتائج متضاربة 

بشأن الموضوع، ما بين ناف ألي أثر للموبايل على الصحة 
وبين مؤكد لوجود تأثير له على الصحة، والنتيجة العامة 
لجميع األبحاث والتقارير المقدمة أن المدة الزمنية التي 
استعمل بها الموبايل غير كافية إلثبات أو نفي تأثير هذه 
التقارير  هذه  في  والمالحظ  الصحة،  على  التكنولوجيا 
فحسب  ذلك  ليس  بعددها  ملحوظه  زيادة  هنالك  أن 
تأثر  احتمالية  بزيادة  تقول  التي  األبحاث  بنسبة  أيضًا  بل 
استعراض  يلي  وفيما  اإلشعاعات،  بهذه  االنسان  صحة 

ألهم التجارب التي تم إجراؤها في هذا المجال:

 Lund( لند  جامعة  في  الباحثين  من  مجموعة  قام 
مجموعة  أدمغة  بتعريض  السويد،  في   )University

الموبايل،  بها  يعمل  التي  الترددات  لنفس  الفئران  من 
من  معينة  أن���واع  تسرب  إل��ى  أدى  ذل��ك  أن  ف��وج��دوا 
غالف  خالل  من    )Albumin( البومين  يدعى  البروتينات 
البروتينات ضار  الدماغ إلى الدماغ نفسه، هذا النوع من 

ويسبب عددًا من العلل في الدماغ.

خالله  تم   2003 عام  في  الفئران  على  أج��ري  آخر  بحث 
تعريض أدمغة الفئران لساعتين متواصلتين من نفس نوع 
أمواج الموبايل، وكانت النتيجة أن أجزاء من أنسجة الدماغ 
وأجزاء من الخاليا العصبية قد تم تدميرها، وفي تعليقه 
على الموضوع أفاد البرفسور )Leif Salford( بأنه إذا تأكدت 
ستكون  اإلنسان  صحة  على  آثارها  فإن  لإلنسان  النتائج 
الموبايل  يستخدمون  الذين  األشخاص  وسيكون  كبيرة 

بكثرة عرضة لإلصابة بمرض الزهيمر بشكل مبكر. 

• تأثير 	 درس  أثينا  جامعة  ف��ي  آخ��ر  علمي  فريق 
لمدة  الفاكهه  ذبابة  على  الموبايل  إشعاعات 

فوجدوا أن  أيام،  خمسة  لمدة  يوميًا  دقائق  ستة 
ملحوظ، واالعتقاد  بشكل  تأثرت  قد  خصوبتها 
التي حصلت  التغيرات  أن  البحث  السائد لدى فريق 

على ال� DNA هي السبب وراء تلك التغيرات.

• أظهرت 	 النيماتود  ديدان  على  أجريت  أخرى  دراسة 
من  زادت  حيث  الديدان  تلك  على  كبيرة  تغيرات 
لبعض  إنتاجها  تغيير  على  وعملت  للبيض،  إنتاجها 

الهرمونات وزادت من حجمها بشكل ملحوظ. 

• غير 	 فمن  البشر  شملت  التي  األبحاث  بخوص  أما 
أجريت  التي  التجارب  نفس  إج��راء  طبعًا  الممكن 
على الفئران، ولكن هنالك عددًا من الدراسات ذات 
الطابع اإلحصائي وأغلب هذه الدراسات أجريت في 
من  للكثير  الرئيسي  الموطن  االسكندنافية  الدول 
هذا  في  المهمة  التجارب  ومن  الموبايل،  شركات 
ليسنزكي  داري��وس  أجراه البروفيسور  ما  المجال 
أن  البحث  نتيجة  وكانت  فلندا،  في   2002 ع��ام 
أنسجة  وخاصة  اإلنسان  صحة  على  أثر  للموبايل 
سنتين  حوالي  البحث  استمر  وقد  الدماغ،  وخاليا 
متدن  مستوى  حتى  أنه  المثيرة  نتائجه  من  وكان 
من اإلشعاعات له ثأثير على خاليا وأنسجة الدماغ. 

• 	 )Bioelectromagnetics( في عام 1995 نشرت مجلة
سالسل  بأن  أف��ادوا  البحاثين  من  لمجموعة  بحثًا 
متواصلتين  لساعتين  تعرضها  عند  ال� DNA تتكسر 
وبنفس  متواصل  بشكل  الموبايل  إشعاعات  من 
نتائج  م��ن  وللتأكد  دول��ي��ًا،  بها  المسوح  الطاقة 
بحث  فريق  األوروب��ي  االتحاد  شكل  تلك  التجارب 
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  ) REFLEX( اسم  تحت  أبحاث  مركز   12 من  مكونًا 
الموبايل على  تأثير  الفريق بدراسة مدى  حيث قام 
ال� DNA في الخاليا، فوجد الفريق دالئل قوية على 
تتعرض  ال� DNA عندما  لسالسل  تشوهات  حدوث 
هنالك  واط/كغم،   2.0 إلى   0.3 من  بشدة  إلشعاع 
الخاليا  قبل  من  التأثر  بعض  أظهرت  أخرى  أبحاث 
الدالئل  الكروموسومات فيها ولكن هذه  وخاصة 
ليست بالقوة الكافية، دراسات أخرى أجريت لنفس 
الموضوع استنتجت أنه ليس هنالك أثر يذكر لتأثير 
أي  من  أوالجينات  الكروموسومات  على  الموبايل 
إلى  بافتقارها  السابقة  ال��دراس��ات  واتهمت  ن��وع 

المنهجية العلمية الكافية. 

الموضوع  عن  سابقًا  المقدمة  الدراسات  اختلفت  وقد 
لموجات  التعرض  يسببها  التي  األم��راض  طبيعة  في 
من  جزءًا  البند  هذا  في  وسنجمل  الخليوية،  الهواتف 

األمراض التي يدور الجدل حولها:

عالقة الموجات بمرض السرطان:

دراس��ة  هي  الموضوع  عالجت  التي  ال��دراس��ات  أشهر 
 ،2006 ال��ف��ري��ق ال��دن��م��ارك��ي وال��ت��ي ن��ش��رت ف��ي ع��ام 
على  مواطن   420,000 من  مكونة  عينه  على  وأجريت 
هنالك  ليس  أن��ه  النتيجة  وكانت  عامًا،  عشرين  م��دى 
اإلصابة  وإمكانية  الموبايل  استخدام  بين  تذكر  عالقة 
اإلشعاع  من  للوقاية  األلماني  المركز  بالسرطان، ولكن 
مقنعة،  وغير  دقيقة  غير  الدراسة  تلك  نتائج  أن  اعتبر 
بتشكيل  األوروبي  االتحاد  قام  النتائج  من  أكثر  وللتأكد 
الموبايل  عالقة  لبحث  دولة   13 من  مكون  عمل  فريق 
تلك  نتائج  تظهر  لم  اآلن  حتى  ولكن  السرطان  بأمراض 
الدراسة على اعتبار أن هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى 
دراسة  هنالك  السنوات.  عشرات  إلى  تمتد  زمنية  مدة 
هنالك  ليس  بأنه  وأف��ادت  السويد  في  أجريت  أخ��رى 
زيادة فرص اإلصابة  الموبايل وبين  بين استخدام  عالقة 
بالسرطان، دراسة أخرى أجراها فريق إنجليزي استنتجت 
اإلصابة  الموبايل وبين فرص  بين استخدام  أنه ال عالقة 
يعني  ال  ذل��ك  ب��أن  أف��ادت  ال��دراس��ة  ولكن  بالسرطان، 
بعد  المستقبل  في  الفرص  تلك  زي��ادة  عدم  حال  بأي 

تقريبًا  النتيجة  نفس  وهذه  للموبايل،  طويل  استخدام 
عام  في  ونشرت  ألماني  بحث  فريق  إليها  توصل  التي 
استنتج  كارولينسكا  جامعة  من  سويدي  2006. فريق 

زيادة نسبة  إلى  للموبايل يؤدي  المكثف  أن االستخدام 
اإلصابة بسرطان الدماغ، وأن هذا األثر لم يتم مالحظته 

في زمن استخدم الموبايل لمدد تقل عن 10 سنوات.

 Dr. Lennart( البرفيسور  أج��راه��ا  ال��دراس��ات  أح��دث 
Hardell( وأفادت أن استخدام الموبايل يزيد من مخاطر 

تحدث  بالسرطان  اإلصابة  وأن  الدماغ،  بسرطان  اإلصابة 
وأن  بها،  الموبايل  يستخدم  ما  عادة  التي  الجهة  في 
مخاطر  من  يزيد  يوميًا  ساعة  لمدة  الموبايل  استخدام 
استخدام  مدة  بعد  وخاصة  الدماغ،  بسرطان  اإلصابة 
تتعدى العشر سنوات. فريق بحث آخر في اليابان والذي 
عمل ضمن مشروع أطلق عليه )INTERPHONE ( استنتج 
مخاطر  زيادة  وبين  الموبايل  استخدام  بين  عالقة  ال  أنه 
أن  كذلك  أفاد  البحث  فريق  ولكن  بالسرطان،  اإلصابة 
غير  تكون  ربما  فيها  الموبايل  استخدم  التي  الفترة 

كافية لحسم الموضوع. 

دراسة أخرى أجراها البرفسور )Lennart Hardell( أفادت 
اإلصابة  من  المخاطر  زي��ادة  في  كبيرًا  أث��رًا  للعمر  ب��أن 
بسرطان الدماغ، وأن هذه المخاطر تزداد كلما كان عمر 
 5 بمقدار  ي��زداد  المخاطرة  عنصر  وأن  أصغر،  الشخص 
أضعاف المستخدم الذي يقل عمره عن 20 سنة. هنالك 
أيضًا دراسة أجريت من قبل فريق سويدي بقيادة نفس 
مكونة  عينة  درس  فقد   )Lennart Hardell( البرفسور 
1400 شخص ممن تم تشخيص حاالتهم باألورام  من 
السرطانية ما بين عامي 1997 ، 2000، وتتراوح أعمارهم 
ما بين 20 و 80 عامًا فوجد أن نسبة اإلصابة في األرياف 
هي ثمانية أضعاف تلك التي في المدن، وقد تم تفسير 
يتلقون إشارة أقوى  األرياف  ذلك على أساس أن سكان 
في  أعلى  البث  قوة  ألن  وذلك  المدن  سكان  من  بكثير 
األرياف، وأن سكان المدن يلتقطون انعكاسات األشعة 
القادمة  اإلشارة  وليس  المختلفة  والعوائق  األبنية  عن 
من البرج، وقد وجدت الدراسة أيضًا أن نسبة المخاطرة 
أضعاف  أربعة  بحوالي  تزيد  الدماغ  بسرطان  باإلصابة 
سنوات  خمس  الموبايل  يستخدمون  الذين  لألشخاص 
دراسة  هنالك  يستخدمونه.  ال  الذين  أولئك  من  اكثر  أو 
أخرى أجريت في أوروبا تبين منها أن استخدام الموبايل 
2000 ساعة في عشر سنوات يزيد من احتمالية  بواقع 
مع  بالمقارنة  مرة   3.7 بمقدار  الدماغ  بسرطان  اإلصابة 

األشخاص غير المستخدمين له. 
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أثر الموجات على النشاطات اإللكترونية
) أو الكهربائية( في الدماغ:

من المواضيع األخرى التي تم دراستها هو تأثير الموبايل 
أو ما يعرف  الكهربائية(  )أو  اإللكترونية  النشاطات  على 
ب�  )Electroencephalography- )EEG  في الدماغ ومدى 
تدفق  ونسبة  اإلنسان  عند  النوم  اختالل  على  تأثيرها 
التي  ال��دراس��ات  أغلب  حيث أفادت  الدماغ،  في  ال��دم 
صحة  على  سلبًا  يؤثر  الموبايل  أن  الجانب  هذا  تناولت 
أغلب  وأف��ادت  ذك��رت،  التي  األم��ور  بخصوص  اإلنسان 
الدراسات أن للموبايل أثرًا كبيرًا على عدم انتظام النوم 
دراسة  وفي  بكثرة.  الموبايل  يستخدمون  الذين  عند 
 )Darius Leszcynski( البروفيسور  بواسطة  أجريت 
من  لنوع  طبيعي  وغير  متزايد  نشاط  وج��ود  الح��ظ 
يستخدمون  الذين  لألشخاص   ) hp27 (البروتينات أنواع 
السبب  يكون  فقد  تأكد  إن  األمر  وهذا  بكثرة،  الموبايل 
مثل  الموبايل  استخدام  تصاحب  التي  التوترات  وراء 
وغيرها.  وهنالك  المتقطع  والنوم  واإلره��اق،  الصداع، 
أف��ادت  سويدي  فريق  قبل  من  أجريت  أخ��رى  دراس��ة 
بمرض  للجوال  بكثرة  المستخدم  إص��اب��ة  بإمكانية 

الزهيمر. 

من التجارب الجريئة التي أجريت في فرايبورغ في ألمانيا 
من  عدد  ب��رؤوس  الموبايالت  من  عدد  ربط  تم  وفيها 
تسجيل  ثم  ومن  بعد،  عن  تشغيلها  وتم  المتطوعين 
ضغط الدم لهؤالء المتطوعين فوجد أن ضغط دمهم 
يزيد بمقدار 5 إلى 10 درجات كل مرة يتم فيها تشغيل 

الموبايل.

فقط  منه  الصادرة  اإلشعاعات  تعتبر  للموبايل  بالنسبة 
لألبراج  أما بالنسبة  فيها،  استخدامه  يتم  التي  للفترة 
تصل  ربما  بطاقة  الوقت  طوال  متواصل  بث  فهنالك 
هذه  أن  مالحظة  يجب  واط، ول��ك��ن   100 حوالي  إل��ى 
اإلشعاعات  طاقة  وأن  اإلنسان  جسم  عن  بعيدة  األبراج 
البرج.  عن  المسافة  زيادة  مع  جدًا  عالية  بوتيرة  تضعف 
بين  عالقة  وج��دت  ال��دراس��ات  من  كبير  ع��دد  وهناك 
مخاطر اإلصابة من هذه االشعاعات والسكن أو العمل 
البروفيسور  أجراها  األبراج، ففي دراسة  تلك  بالقرب من 
الموبايل  بتأثيرات  اإلصابة  مخاطر  بزيادة  أفاد  سنتاني 
لألشخاص الذين يسكنون على بعد 300 متر من األبراج 
المدن.  في  األبراج  من  متر   100 و  الريفية  المناطق  في 
االنتظام  عدم  السكان  ذكرها  التي  األع��راض  بين  من 
قي النوم، صداع وضعف الذاكرة باإلضافة إلى ضعف 
النتائج تم تسجيلها  أن نفس  إلى  عام. ويمكن اإلشارة 
في دول مثل إسبانيا بولندا والنمسا ومصر. دراسة أخرى 
أجريت في سويسرا استنتجت أنه ال يوجد أي عالقة بين 
السكن بالقرب من األبراج وبين تلك األعراض التي ذكرت. 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسات التي تقول بوجود تأثير 
ألمواج البث الخليوي تنصح بأن ال يستخدم الموبايل من 
قبل األطفال إال في الحاالت االضطرارية ولفترات زمنية 
في  كونهم  األطفال  أن  إلى  يعود  والسبب  قصيرة، 
تكتمل  لم  عندهم  الحماية  أنظمة  فإن  النمو  مراحل 
من  أرق  تعتبر  التي  والجمجمة  الدماغ  وخاصة  بعد 
لهم  االشعاعات  اختراق  فإن  وبالتالي  الكبار،  جمجمة 
أكثر من الكبار، حيث أن حجم الدماغ يزيد بمقدار %10 
وأن سماكة الجمجمة عند الصغار تزيد بمقدار 70% عند 

اكتمالها للنمو، وهذا يفسر زيادة اختراق اإلشعاعات لرؤوس الصغار بالمقارنة مع الكبار. وقد أثبتت األبحاث كذلك 
أن التأثير الحراري للموبايل على الصغار أكثر منه على الكبار، وذلك ألن انسجتهم تحتوي على نسبة أكبر من األيونات 

وبالتالي فإن تفاعلها مع تلك اإلشعاعات أكبر كما هو موضح بالصورة المرفقة. 

يتناسب  اإلش��ع��اع  تأثير  أن  ن��رى  السابقة  ال��ص��ورة  من 
عكسيًا مع سمك قشرة جمجمة الشخص - طفل أو 
الصادرة  الموجات  بهذه  تأثرًا  األكثر  -  وأن  بالغ  أو  شاب 
)5سنوات( ونسبة  األقل عمرًا  النقالة هم  الهواتف  من 
الجمجمة  قشرة  عبر  اإلشعاعات  لهذه  االمتصاص 
حوالى 4.49 واط/ كغم فى حين سمك قشرة جمجمة 
0.5 مم وهكذا كان اختراق تلك  5 سنوات حوالى  ذوى 

األشعة أكبر وأسرع وهكذا على باقى األعمار بالتدريج.

الدولية لبحوث  وفى شهر مايو، أصدرت رسميًا الوكالة 
العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة   )IARC( السرطان 

)WHO( بأن األشعة الكهرومغناطيسية التى تصدر من 
ركزت  وقد  للبشر  سرطانًا  تسبب  الهواتف المحمولة 
األبحاث الحديثة على أن خطر اإلصابة أكبر على األطفال.

اآلباء  العالمية  الصحة  منظمة  رئيسة  حذرت  فقد  لذا 
باستخدام  ألطفالهم  السماح  مخاطر  من  واألمهات 
كروهارلين  ودعت  طويلة،  لفترات  المحمول  الهاتف 
الهاتف  باستخدام  ال��ح��ذر  توخي  إل��ى  اآلب���اء  برتلند 
عن  يكفي  ما  يعرفون  ال  ألنهم  ي��وم  كل  المحمول 

األضرار الذي يمكن أن تنجم عن ذلك.
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موقف المجتمع الدولي:

التلوث  بسبب  البيئة  على  الخطر  استفحل  عندما 
شحت  وعندما  عناصرها،  بكافة  لحق  الذي  واإلفساد 
مواردها واستنزفت خيراتها وارتفعت حرارتها وتعرضت 
شعوًرا  الدولي  المجتمع  قرر  للهشاشة  األوزون  طبقة 
لإلنسان  أن  الكارثة  لهذه  وإدراك���ًا  الخطر  بهذا  منه 
من  الحق  ه��ذا  وأن  وسليمة،  نظيفة  بيئة  في  الحق 
في  وحقه  الحياة  في  بحقه  أسوة  األساسية،  حقوقه 
والتعليم  القرار  واتخاذ  الحرية  في  وحقه  بدنه،  سالمة 

والتقاضي والتنقل وغير ذلك من حقوقه األساسية.

  إن قرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية المتعلقة 
حق  هى  النظيفة  البيئة  أن  اعتبار  على  تواترت  بالبيئة 
األساسية،  حقوقه  من  يعتبر  الحق  هذا  وأن  لإلنسان، 
دعت  الذي  البشرية  بالبيئة  الخاص  المؤتمر  إعالن  بين 
بهدف إلهام الشعوب  إليه األمم المتحدة عام  1972 
ونصت  وتعزيزها،  البيئة  على  للمحافظة  وإرش��اده��ا 
مخلوق  هو  اإلنسان  على  الديباجة  من  األولى  الفقرة 
له بيئته ومحدد شكلها، فهي تؤمن له عناصر وجوده 
واالجتماعي  الفكري  النمو  فرصة  له  وتتيح  ال��م��ادي 
والروحي، فحق في بيئة نظيفة حق من حقوق اإلنسان 
وسنورد  الدولية  االتفاقيات  من  الكثير  عقد  تم  وقد 

استعراضًا لهذه االتفاقبات وفًقا لمايلي : 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
جاء   :1966 لسنة  المتحدة  األمم  عن  الصادر  والثقافية 
كل  بحق  تقر  األط��راف  ال��دول  إن   ( منه   12 المادة  في 
إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية 

والعقلية يمكن بلوغه، ويتم تأمين ممارسة هذا الحق 
بينها  من  اتخاذها  الدول  على  يتعين  تدابير  طريق  عن 
التمتع  أن  ومعلوم  والصناعية(  الصحية  البيئة  تحسين 
اليتم  والعقلية  الجسمية  الصحة  من  مستوى  بأعلى 

في البيئة غير النظيفة .

في . 1 المنعقد  اإلنسانية  للبيئة  العالمي  المؤتمر   
األول  المبدأ  في  جاء    :1972 سنة  استوكهولم 
أساس  حق  لإلنسان  )إن  عنه  الصادرة  المبادئ  من 
مناسبة  عيش  ظروف  وفي  والمساواة  الحرية  في 
كامل  يتحمل  وهو  وبرفاهية  كريمة  بحياة  تسمح 
أجل  من  البيئة  وتحسين  حماية  في  المسؤولية 
المبدأ  ه��ذا  إن  والمستقبلية(  الحاضرة  األج��ي��ال 
في  العيش  في  اإلنسان  حق  صريح  بشكل  يرسي 
آخر  مبدأ  يرسي  أنه  كما  مالئمة،  أو  مناسبة  بيئة 
قدم  وعلى  إياه  مقرنًا  أساسي  الحق  هذا  أن  هو 
المساواة بحقوق أخرى أساسية لإلنسان مثل حق 

الحرية وحق المساواة .

 اإلعالن المقدم من اللجنة العالمية للبيئة والتنمية . 2
لعام 1987 ) مستقبلنا المشترك( ، ينص هذا اإلعالن 
في  الحق  لإلنسان  األساسية  الحقوق  من  أن  على 

بيئة مالئمة للصحة والرفاهية . 

موقف منظمة الصحة العالمية

إن منظمة الصحة العالمية كان لها موقف وقائي من 
أبراج االتصاالت من خالل توصية الحكومات بتبني معايير 
منظمة  أن  وحيث  مواطنيها  لحماية  الدولية  األم��ان 
الصحة العالمية قد حددت شروطًا الختيار أماكن إنشاء 

أبراج االتصاالت منها:

أال يكون البرج داخل منطقة سكنية.. 1

أال يكون البرج بالقرب من المدارس والمستشفيات.. 2

 أن يكون ارتفاع المبنى المراد إقامة المحطة فوق . 3
سطحه في حدود15 -50م .

أن يكون ارتفاع الهوائي أعلى من المباني المجاورة . 4
في دائرة نصف قطرها 10م.

الهوائي . 5 تركيب  يتم  الذي  المبنى  سطح  يكون  أن 
فوقه من الخرسانة المسلحة .

ال يسمح بوضع أكثر من هوائي مرسل على نفس . 6
الصاري .

جميع . 7 م��ن  معدنية  غير  ح��واج��ز  وض��ع  يتم  أن 
االتجاهات .

 ال تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن . 8
6م في اتجاه الشعاع .

عدم توجيه الهوائيات في اتجاه مدارس األطفال .. 9

لكثافة . 10 األقصى  الحد  يكون  بأن  الشركات  إل��زام 
القدرة ال يتجاوز 0.4 ملم وات / سم2.

االقتصادية  الحقوق  لجنة  قررت  األسباب  لهذه  وربما 
في  الحق  أن  المتحدة  لألمم  التابعة  واالجتماعية 
محددة  مجموعة  من  يتألف  حق  هو  مناسب  سكن 
ويتضمن  المناسب  الموقع  ضمنها  ومن  العناصر  من 
أو  البيئي  التلوث  مصادر  على  مبنيًا  السكن  يكون  أال 
التلوث  مصادر  من  بالقرب  مبنيًا  يكون  أو  منها  قريًبا 
التلوث  حول  كبيرًا  جداًل  هناك  فإن  ذكر  ما  مع  األولية، 
إحدى  ال��ج��وال  أب��راج  تعد  التي  الكهرومغناطيسي، 

مصادره المؤثرة على الصحة.

والسلطة الفلسطينية كغيرها من دول العالم، أعدت 
منذ سنوات )بروتوكولين( لهذا الغرض، وذلك من خالل 
جودة  سلطة  من  كل  عن  ممثلين  ضمت  فنية  لجنة 
الفلسطينية  االت��ص��االت  ووزارة  الصحة  ووزارة  البيئة 
فيما  والمواصفات القياسية  بالمعايير  وباالستعانة 
بها  أوص��ت  والتي  اإلشعاعي  األم��ان  بعوامل  يتعلق 
الدولية  الهيئة  وحددتها  العالمية  الصحة  منظمة 
للحماية من اإلشعاعات غير المؤينة وخبرات دول الجوار.
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البحث

أهداف البحث:

الهواتف  )أبراج(  محطات  تأثير  حول  يدور  الجدل  زال  ما 
فلم  المحيطة  والبيئة  اإلنسان،  صحة  على  الخليوية 
المستويين  على  العلمية  واألبحاث  ال��دراس��ات  تحدد 
العالمي والمحلي  التي أجريت بهذا الخصوص، بشكل 
والبيئة،  اإلنسان  صحة  على  المحطات  تلك  أثر  مطلق 
وبقي إثر ذلك المواطن في حيرة من أمره  وانتابه شعور 
السلبية  التأثيرات  من  والحذر  بين  الخوف  ما  ممزوج 
المستقبل  في  المحطات  من  النوع  لهذا  المتوقعة 
أجهزة  اقتناء  على  الطلب  تنامي  ظ��ل  ف��ي  خاصة 
بين  إنسان.  وما  باتت ضرورة ملحة لكل  الخليوي والتي 
الحيرة والشك، تبقى هناك تساؤالت وتخوفات مما قد 
يحمله مستقبل تكنولوجيا االتصاالت الخليوية وتدفق 
لذا،  وبيئية.   صحية  تأثيرات  من  السريعة،  المعلومة 
وضع  تحاول  أن  الصغار  البحاثة  لمجموعة  بد  يكن  لم 
المساهمة في  وبالتالي  المواطن  بين يدي  المعلومات 
وباء  حيال  والهواجس  المخاوف  حدة  تخفيف  أو  إزالة 
القرن الحادي والعشرين ) ثورة االتصاالت والمعلومات ( .

خالل العقدين الماضيين أجريت العشرات من الدراسات 
محطات  عن  الصادرة  اإلشعاعات  تأثير  حول  واألبحاث 
وجاءت  اإلنسان،  صحة  على  الخليوية  الهواتف  )أب��راج( 
النتائج مخيبة لآلمال، ولم تشف فضول المواطن الواقع 
والحرص  العصر،  احتياجات  محاكاة  في  لهفته  بين 
على حماية نفسه من أي أمراض قد تتسبب عن وجود 
يزداد  الذي  الوقت  ففي  صحته.  على  المحطات  هذه 
تزداد  الخليوي،  الهاتف  جهاز  القتناء  التوجه  معدل 
)أبراج(  محطات  زرع  بوقف  المطالبة  األص��وات  وترتفع 
الهواتف الخليوية، فوق أسطح المنازل والمباني العامة، 
هذا  في  تبحث  دراس��ة  تقديم  من  البد  كان  هنا  من 
الموضوع وتقدم بعضًا من النصائح والتوصيات لألفراد 
وللشركات  الحكومية  وغير  الحكومية  والمؤسسات 
أن  البحاثة  من  أم��ل  على  المجال  ه��ذا  ف��ي   العاملة 
المضمار،  هذا  في  إيجابية  ثمارًا  الدراسة  هذه  تؤتي 
وتكون محركًا ألصحاب االختصاص لتوجيه دراساتهم 
وما  الجدلية  من  فيه  لما  الموضوع  لهذا  ومعرفتهم 
األخيرة  الفترة  في  زيادتها  شهدنا  مشاكل  من  يسببه 

خاصة بعد دخول شركة جديدة لالتصاالت الخليوية.

الطريقة واإلجراءات

للطرق  وص��ف��ًا  ال���دراس���ة  م��ن  ال��ف��ص��ل  ه���ذا  يتضمن 
واإلجراءات التي استخدمها الطالئع البحاثة في الدراسة 
الدراسة،  مجتمع  وتحديد  ال��دراس��ة،  منهج  حيث  من 
استخدام  تم  حيث  المستخدمة،  ال��دراس��ة  وأدوات 
االستبانة البحثية كأداة لجمع البيانات، كما يتضمن هذا 
الفصل وصفًا لكيفية إعداد هذه األداة، وإجراءات التأكد 
الدراسة  متغيرات  إلى  باإلضافة  وثباتها،  صدقها  من 
استخالص  في  استخدمت  التي  والتابعة  المستقلة 

نتائج الدراسة وتحليلها.

منهج الدراسة:

تم استخدام منهج تشخيص الوضع القائم في قطاع 
االتصاالت، ومدى وعي الناس لهذه القضية.

مجتمع الدراسة: 

التاسع  ال��ص��ف  طلبة  م��ن  ال��دراس��ة  مجتمع  ت��ك��ون 
محافظات  في  المدارس  من  العديد  في  األساسي 
 /2010 األول  الدراسي  الفصل  فلسطينية مختلفة، في 
 )1249( طالبًا،   )1489  (  ،  )2738  ( عددهم  والبالغ   2011

طالبة، والجدول في األسفل يمثل وصفًا تفصيليًا لعينة 
الدراسة:

إناث ذكور عدد 
االستبانات

المحافظة الرقم

106 184 290 القدس )المجموعة األولى( 1

120 120 240 القدس )المجموعة الثانية( 2

183 180 263 جنين )المجموعة األولى( 3

146 144 290 جنين )المجموعة الثانية( -

150 145 295 نابلس 5

131 154 285 الخليل 6

127 173 300 رام اهلل )المجموعة األولى( 7

145 155 300 رام اهلل )المجموعة الثانية( 8

129 111 240 غزة 9

112 123 235 شمال غزة  10

1249 1489 2738 المجموع

أداة الدراسة:

االستبانة البحثية:

الطالئع  ل��دى  المتوفر  الوعي  لدراسة  تصميمها  تم 
إعدادها  مر  وقد  الخليوية  البث  أبراج  تأثير  قضية  حول 

بالمراحل اآلتية:
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االطالع على الدراسات السابقة والتي اختلفت في . 1
وعدم  الخليوي  البث  أبراج  لتأثير  مؤيد  بين  نتائجها 

تأثيرها على صحة اإلنسان حسب مصدرها.

عليها . 2 الحصول  المتوقع  والنتائج  األهداف  تحديد 
هذه  حول  األسئلة  بصياغة  والبدء  االستبانة،  من 
البيانات المطلوب الحصول عليها مع مراعاة إيجاد 

العالقات والروابط بين فقرات االستبانة.

على . 3 صياغتها  من  االنتهاء  بعد  االستبانة  عرض 
اللجنة العلمية في مؤسسة النيزك لالطالع عليها، 
وإبداء رأيهم فيها، ثم يتم عرضها على مجموعة 
من المختصين في مجال االتصاالت ومجال الصحة 

العامة. 

صدق األداة:

تم التأكد من صدق األداة )االستبانة( من خالل عرضها 
النيزك،  مؤسسة  في  المختصين   من  مجموعة  على 
واقتراحاتهم  وتوصياتهم  مالحظاتهم  على  وبناء 
تمت  كما  االستبانة،  فقرات  بعض  تعديل  تم  فقد 
االستبانة  خرجت  ذلك  ضوء  وفي  أخرى  فقرات  صياغة 
فقرات  يبين   )1( رقم  والملحق  النهائية،  صورتها  في 

االستبانة.

طريقة العمل:

مسيرتهم  خالل  البحاثة  عمل  طريقة  تلخيص  يمكن 
البحثية بما يلي :

أوال: جمع المعلومات

مصادر  من  بالموضوع  الخاصة  المعلومات  جمع  تم 
بعض  إل��ى  وال��رج��وع  والكتب  االنترنت  منها  متعددة 

اإلحصائيات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

ثانيًا: المقابالت 

مع  المقابالت  من  بالعديد  البحث  مجموعات  قامت 
المختصين في مجال الصحة العامة وآخرين مختصين 
مجال  في  ومهتمين  الراديوية،  واألمواج  االتصاالت  في 

البيئة.

ثالثًا: إعداد االستبانات

آلثار  الطالئع  وعي  مدى  لقياس  استبانة  تصميم  تم 
ومدى  والصحية  االجتماعية  الخليوي  الهاتف  ت��داول 
لمعايير  الخليوي  الهاتف  أب��راج  مطابقة  عن  رضاهم 

الصحة العامة.

رابعًا: اختيار العينات

هذه  وتنوعت  الناس  عامة  في  البحث  عينة  تمثلت 
من  التنوع  هذا  نسبة  واختلفت  وإناث  ذكور  بين  العينة 
محافظة ألخرى، والجدول السابق يوضح اآللية التي تم 

بها توزيع االستبانات:

النتائج:

نتائج عامة:

سنة  وتشكل  الخليوي،  الهاتف  خدمة  في  المشتركين  أعداد  في  مطردة  زيادة  إلى  جميعها  اإلحصائيات  تشير 
2010 قفزة كبيرة في هذا المجال، كما أن هذا العام نفسه تميز بتزايد كبير في أعداد المشتركين فقد ارتفع عدد 

المشتركين خالل السنة بأكثر من نصف مليون مشترك، وتعود هذه الزيادة إلى ظهور شركة جديدة لتقديم خدمة 
الهاتف الخليوي، ولعل هذه الزيادة في أعداد المشتركين في خدمة الهاتف الخليوي تتطلب دراسة أكثر لما لها من 
آثار تترتب على هذه الزيادة وأهمها زيادة بال شك في عدد محطات التقوية، وبما أن المناطق المسموح وضع األبراج 
فيها هي محدودة بسبب ممانعة الجانب اإلسرائيلي لوضع أبراج في مناطق ج فإنه سيكون بال شك تركز لألبراج في 
مناطق )أ( وبعض مناطق )ب(، والرسم في األسفل يبين التزايد المستمر في أعداد المشتركين في خدمة الهاتف 

الخليوي في السنوات االخيرة:
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2000-2005 مع زيادة الحاجة  التزايد الكبير في عدد مشتركي الهاتف الخليوي من سنة  يبين الرسم في األعلى 
إليه ومع التطور الذي شهده قطاع االتصاالت، ولكن القفزة الكبيرة كانت في السنة األخيرة 2010 حيث وصل عدد 

المشتركين إلى قرابة 3 ماليين مشترك والجدول في األسفل يبين التزايد في أعداد المشتركين خالل سنة 2010:

عدد المشتركين في خدمة الهاتف الخليوي في األراضي الفلسطينية حسب الربع، 2010

مستخدمو نظام الفاتورة والكرت الربع

2,113,649 الربع األول

2,313,509 الربع الثاني

2,442,404 الربع الثالث

2,603,582 الربع الرابع

  المصدر: شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية،) م خ م( 
وشركة الوطنية موبايل 

البيانات ال تشمل قطاع غزة.

يعود هذا التزايد الكبير في سنة 2010 إلى ظهور شركة أخرى تقدم خدمة الهاتف النقال، والتي أوجدت نوعًا من 
التنافس في تقديم الخدمات والعروض، مما شجع المواطنين على امتالك الهواتف النقالة بل والجمع بين هاتفين 

أو أكثر.
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أهم استخدامات الهاتف المحمول لدى الطالئع

أغراض اخرى التصوير سماع االغاني األلعاب الرسائل المكتوبهاالتصال

تبين النتائج السابقة أن الغالبية العظمى من الطالئع يشكل االتصال الهدف الرئيس القتناء الهاتف الخليوي، كما 
يبين أن نسبة كبيرة أيضًا تستخدم الهاتف النقال للرسائل المكتوبة بنسبة 24%، وكذلك األمر بالنسبة لسماع األغاني 

مالحظة: المجموع أكبر من 100% وذلك إلمكانية استخدام الجوال ألكثر من غرض.

النتائج الخاصة بكل محافظة:

محافظة القدس:

الهواتف  استخدام  يتركه  الذي  واالجتماعي  البيئي  األثر  لدراسة  القدس  محافظة  في  البحاثة  مجموعة  ذهبت 
النقالة من قبل الطالئع، ولتحقيق ذلك كان ال بد من تقييم استخدامات الطالئع للهواتف النقالة وقد عمدت إلى 

هذا التقييم من خالل استبانتها، والنتائج في األسفل تبين األغراض التي يستخدم الطالئع الهواتف النقالة ألجلها:
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معدل استخدام الطالئع للهاتف الجوال يوميًا

استخدام  نسبة  ارتفاع  تفسير  ويمكن   ،%22 بنسبة 
االعتماد  ب��زي��ادة  االت��ص��ال  ل��غ��رض  الخليوي  الهاتف 
األراض��ي  في  العمل  في  الحديثة  التكنولوجيا  على 
تدرجها  التي  والباقات  الحمالت  أن  كما  الفلسطينية، 
شركات االتصاالت من فترة إلى أخرى تشجع المواطنين 
وهذا  االتصال  بغرض  الخليوي  الهاتف  استخدام  على 
يبرز استخدام الهاتف الخليوي ألغراض اجتماعية بهدف 
في  النسبة  ارتفاع  أن  كما  واألصدقاء،  باألهل  االتصال 

بوالدة  يفسر  األغاني  سماع  لغرض  الجوال  استخدام 
المزودة  الحديثة  الخليوية  الهواتف  من  جديدة  أجيال 

بإمكانيات عالية في هذا المجال.

القدس  محافظة  في  البحث  مجموعات  عمدت  كما 
لدراسة المعدل اليومي الستخدام الهاتف الخليوي من 

قبل الطالئع وحصلت على النتائج التالية:

تستخدم  الطالئع  غالبية  أن  األعلى  في  النتائج  توضح 
تبين  إذ  عالميأ،  الستخدامه  الطبيعي  الحد  في  الجوال 
لمدة  الجوال  تستخدم  الطالئع  من   %85 يقارب  ما  أن 
من  كبيرة  نسبة  أن  مع  يوميًا،  ساعة  نصف  عن  تقل 
األطفال تمتلك هاتفًا جوااًل في أعمار مبكرة قد تصل 
هذه  إلى  النظر  لفت  يمكن  وهنا  أحيانًا  سنوات   5 إلى 

أنه  الظاهرة التي من الممكن أن تكون خطيرة، خاصة 
وكما تم الحديث سابقًا عن إمكانية تضرر األطفال أكثر 
من غيرهم لعدم اكتمال مراحل النمو لديهم، وعدم 
اكتمال أنظمة الحماية، كما أن عمليات اعتماد الهواتف 
الخليوية أثناء الصناعة ودراسة الجودة والكفاءة تقاس 
حتى  االطفال،  على  وليس  البالغين  على  باالختبارات 

نصف ساعة

10 دقائق  -  نصف ساعة

أكثر من ساعة

عدد أفراد األسرة الذين يملكون هواتف نقالة

إنتاج هاتف محمول خاص بهم، لذا فهم خارج حسابات شركات تصنيع الهواتف  أنه لم يتم حساب الصغار في 
المحمولة بنسب كبيرة.

محافظة رام اهلل

الزيادة المطردة في أعداد الهواتف، وزيادة  البحاثة في محافظة رام اهلل لدراسة العالقة بين  توجهت مجموعة 
الحاجة لتركيب أبراج ومحطات بث األجهزة الخليوية، فعملت بداية على دراسة مدى انتشار ونفاذ أجهزة الهاتف 
الخليوي في األسر الفلسطينية من خالل استبانتها وقد تم الحصول على النتائج كما في الرسم البياني في االسفل:

يتبين من الرسم في األعلى أن الهاتف النقال أصبح سلعة ضرورية بالنسبة لألسر الفلسطينية، فال تكاد أسرة تخلو 
من هاتف نقال واحد على األقل، بل على العكس فإن معظم األسر تمتلك أكثر من هاتف نقال وقد تجمع بين 
أكثر من شركة مزودة فقد بلغت نسبة األسر التي تقتني أكثر من جوالين ما نسبته 61% ، والالفت أن نسبة األسر 
التي تحتوي على أكثر من خمس جواالت 22%، بمعنى أن نسبة كبيرة من األطفال دون سن البلوغ لديهم هواتف 
نقالة يستخدمونها، ولعل السبب في ذلك يعود لعامل نفسي لدى الطفل وظنه أن الجوال يعزز ويقوي شخصيته، 
كما يعود إلى العروضات المغرية التي تقوم بطرحها شركات االتصاالت دون األخذ باالعتبار بارتفاع نسبة االطفال 

أكثر من 5 هواتف

5-2 هواتف

هاتف واحد
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التي تملك الهواتف الخليوية، ولعدم وجود الرقابة الكاملة من قبل األسرة ألطفالهم وخطورة اقتناء الجوال في 
سن مبكرة، وقد تناولت مجموعات البحاثة في محافظة رام اهلل األثر المترتب على زيادة أعداد المشتركين بخدمة 
الهاتف الخليوي من زيادة الحاجة لتركيب أبراج ومحطات لتقوية البث الخليوي التي اتسعت وزادت كثافتها لتكون 
قريبة في بعض األحيان من األحياء السكنية والمدارس فقد تناولت المجموعة بعد األبراج عن البيوت وحصلت على 

النتائج التالية:

بعد األبراج الخليوية عن البيوت والمناطق السكنية

أكثر من 300 متر

أقل من 50 متر

100-300 متر

50-100 متر

األبراج  من  كبيرة  نسبة  هناك  أن  المستطلعين:  الطالئع  من  عليها  الحصول  تم  والتي  السابقة  النتائج  من  يتضح 
الموجودة في مناطق قريبة من األحياء السكنية أو حتى داخل األحياء السكنية المكتظة، األمر الذي يقضي بضرورة 
وجود هيئة مستقلة لدراسة األثر الذي يشكله وجود هذه األبراج في المناطق السكنية أو بشكل قريب منها، وهنا 
ال بد من التنويه إلى أمر مهم هو أن كثافة األبراج ومحطات التقوية في المدن ال يعني أن إمكانية التأثر بهذه األبراج 
في المدن أكثر منه في القرية، بل إن كافة الدراسات التي تدعم فرضية التضرر من هذه القواعد واألبراج توصلت 
إلى أن  احتمالية اإلصابة في األرياف أعلى بكثير من المدن ألنهم يتلقون إشارة أقوى بكثير من سكان المدن بسبب 
أن قوة البث أعلى في األرياف، وأن سكان المدن يلتقطون انعكاسات األشعة عن األبنية والعوائق المختلفة وليس 

اإلشارة القادمة من البرج.

أعمار الطالئع عند حصولهم على هواتف خلوية.

فوق 20 سنة

15-20 سنة

10-15 سنة

محافظة الخليل:

الصحية  المخاطر  حول  الناس  لدى  المتوفر  الوعي  مدى  إلى  الخليل  محافظة  في  البحاثة  مجموعة  تطرقت 
سن  في  الخليوي  الهاتف  يحملون  الذين  أبنائهم  على  األهالي  لدى  الرقابة  ومدى  الخليوي،  للهاتف  واالجتماعية 

مبكرة، فقد تطرقت للعمر الذي يحصل به الطالئع على الهواتف الخليوية وحصلت على النتائج التالية:

يتضح من النتائج السابقة أن ما يقارب 80% من الطالئع يحصلون على هواتف خلوية وهم دون سن العاشرة، األمر 
الذي قد يفاقم المشكلة خاصة في حالة عدم وجود الرقابة الكاملة من قبل األهالي على استعمال الطليعي 
مكان  إلى  البحاثة  مجموعات  تطرقت  المثال  سبيل  فعلى  األمثل،  لالستخدام  توجيهه  وعدم  الخليوي،  للهاتف 
وضعهم لجواالتهم أثناء النوم، حيث تشير غالب الدراسات أن األمواج الصادرة من الجوال أثناء النوم تعد من أخطر 
منهم  و%46  نومهم،  أثناء  بجانبهم  جواالتهم  يضعون  الطالئع  من   %54 أن  على  البحاثة  وحصل  الجوال  أمواج 

يبعدونها عنهم في غرف أخرى، األمر الذي قد يعزى إلى اضطرابات النوم عند بعض الحاالت التي دراستها.
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محافظة نابلس:

الخليوي من قبل الطالئع وتنوعت  الهاتف  إلى أغراض استخدام  نابلس  البحث في محافظة  تطرقت مجموعات 
النسب بين المكالمات، وإرسال الرسائل، وسماع األغاني، واأللعاب الترفيهية وتم الحصول على النتائج التالية:

مالحظة: المجموع أكثر من 100%، وذلك إلمكانية استخدام الهاتف الجوال ألكثر من غرض.

يتضح من النتائج السابقة أن الهدف الرئيس الستخدام الجوال عند الطالئع هو إجراء المكالمات الهاتفية بنسبة %66، 
ويشكل سماع األغاني نسبة ال بأس بها خاصة بعد توفر جواالت مزودة بإمكانيات متطورة من الوسائط المتعددة، 
كما أن ارتفاع نسبة استخدام الهاتف الجوال ألغراض االتصال يعزى إلى العروض المتجددة والمغرية التي تقدمها 

شركات االتصاالت، كما أن عدم وجود أي رقابة من األهل لمقدار استخدام األطفال لجوالتهم، يعد أمرًا الفتًا.
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أهم استخدامات الهاتف المحمول لدى الطالئع

أغراض اخرى إرسال الزسائل سماع االغاني إجراء المكالمات

محافظة جنين:

شكل انتشار األبراج الخليوية بصورة كبيرة في اآلونة األخيرة هاجسًا عند البحاثة في محافظة جنين، فعمد الطالئع 
لدراسة مدى انتشار هذه األبراج في المناطق السكنية من خالل استبانتها وحصلت على النتائج التالية:

من المالحظ من النتائج السابقة أن هناك نوعًا من االنتشار المكثف ألبراج الهاتف الخليوي في بعض المناطق السكنية 
كما أفادت عينة الدراسة حيث أفاد ما يقارب 37% من أفراد العينة أن هناك برجًا واحدًا في منطقتهم السكنية، 
مناطقهم  في  برجين  من  أكثر  بوجود  منهم   %15 أفاد  فيما  السكنية،  منطقتهم  في  برجين  بوجود   %30 وأفاد 
األبراج، وهنا  تأثير هذه  بإمكانية  التي تقول  الفرضيات  أثبتت  الخطر، في حال  ربما يدق ناقوس  الذي  األمر  السكنية، 
وكأسلوب وقائي ال بد للجهات الرقابية أن تاخذ دورها في هذا المجال، حيث أن كثافة األبراج ليست وحدها مؤشر 
الخطر فإن كثافة هذه األبراج في األرياف أقل منها في المدن ومع ذلك تقدر إمكانية اإلصابة بمخاطر هذه األبراج 
في األرياف بثماية أضعاف المدن، وذلك ألن هناك معايير أخرى يجب على الجهات الرقابية أن تأخذها بعين االعتبار، 
األبراج، وهل  انتشار هذه  القائم من  الوضع  الطالئع حول هذا  المتوفر عند  الوعي  لدراسة  البحاثة  الذي دفع  األمر 

هناك معارضة من األهالي؟ وما أسباب هذه المعارضة حسب رأيهم؟ وقد حصلت على النتائج التالية:

عدد أبراج البث الخليوي المنتشرة في المناطق السكنية.

أكثر من برجين

برجان

برجًا واحدًا
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مالحظة: المجموع أكبر من 100% لتعدد األسباب عند بعض المستطلعين.

أبراج الخليوي في مناطقهم السكنية هو  النتائج السابقة أن السبب الرئيس لمعارضة بعض األهالي لتركيب  تدل 
تسببها في مرض السرطان حسب رأيهم حيث أفاد 70% من أفراد العينة أن التسبب بمرض السرطان هو السبب 
الرئيس هو أن هذه األبراج والمحطات تشوه  71% يعتقدون أن السبب  الرئيس لممانعتهم، ومن المالحظ أيضًا أن 
التي تعلو أسطحها  البنايات  العمارات والبنايات وتنقص من قيمتها السوقية، وهذا أمر مهم حيث تشهد  منظر 
إلى وجود  الذي يشير  األمر  البنايات،  الناس للسكن واالستئجار في هذه  األبراج كسادًا ملحوظًا بسبب عزوف  هذه 
درجة مقبولة من الوعي المتوفر لدى األهالي واطالعهم على آخر المستجدات التي تبرزها الدراسات المعدة في 
نفسها،  الخليوية  الهواتف  أجهزة  مخاطر  إلمكانية  كذلك  يكون  أن  ينبغي  الوعي  هذا  ولكن  الجدلية،  هذه  فض 
خاصة أنه وفي حال أثبتت الفرضية التي تقول بذلك فإن الهاتف الجوال يشكل خطرًا أكثر من تلك القواعد التي 

يعتقدون أنها مصدر الخطر، وذلك لتعرضهم لهواتفهم النقالة بدرجة أكبر من تعرضهم لألبراج.
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أسباب معارضة بعض األهالي لتركيب أبراج الهاتف الخليوي في مناطقهم السكنية

تضعف القدرة العقليةتسبب السرطان
تسبب الصداع و القلق واالطراب

تشوه منظر العمارات 
و االبنية

غير ذلك

محافظة غزة وشمال غزة:

سلطت مجموعات البحث في محافظات غزة الضوء على مدى انتشار ونفاذ الهاتف الخليوي بين الطالئع، لتقدم 
مسحًا عشوائيًا إحصائيًا لمدى انتشار الهاتف الخليوي بين الطالئع، وقد حصلت على النتائج التالية:

النسبة  الذكور، حيث تصل  الطالئع وخاصة  بين  الخليوية  الهواتف  انتشار  ارتفاع نسبة  إلى  األعلى  النتائج في  تشير 
بين الذكور إلى أكثر من %80 من الطالئع الذين يمكلون هواتف خليوية، وتقل النسبة قلياًل عند اإلناث لكنها تبقى 
مرتفعة أيضًا وتصل إلى 52%، ويعود السبب في ارتفاع النسبة بين الذكور على اإلناث إلى طبيعة المجتمع الذي يبيح 

للفرد الذكر امتالك الهاتف الخليوي في كافة المراحل أكثر مما يبرر هذا االمتالك لألنثى.
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توصيات عامة من البحاثة

والتي لم تحسم حتى  القائمة  الجدلية  في ظل هذه 
من  عليها  الحصول  تم  التي  النتائج  على  واعتمادًا  اآلن 
ربما  التوصيات  من  بعدد  البحاثة  خرج  فقد  البحث  هذا 
يمكن اعتبارها واعتمادها في بناء نظام وقائي تتعدد 
وكافة  والبحث  والدراسة  والتوعية  الرقابة  بين  مهامه 
الفلسطيني  المواطن  تبقي  التي  الوقائية  اإلج��راءات 
آمنًا وفي بيئة آمنة كفلتها له كافة المواثيق والحقوق 

الدولية ويمكن تلخيص هذه التوصيات باآلتي:

• وجود إطار قانوني لتنظيم العالقات بين مختلف 	
األطراف المؤثرة والمتأثرة بهذا القطاع )كالجهات 
ومن  والمستهلكين(  والمشغلين،  اإلش��راف��ي��ة، 
مع  ال��م��ق��ت��رح  ال��ق��ان��ون  يستجيب  أن  ال���ض���روري 
االت��ص��االت  م��ج��ال  ف��ي  العالمية  المستجدات 
الكبير  التنوع  يراعي  وأن  المعلومات،  وتكنولوجيا 
األراضي  في  القطاع  على  طرأت  التي  والتشعبات 

الفلسطينية.

• ضرورة تقيد الشركات التي تقدم خدمات الهاتف 	
من  العالمية  الصحة  ومواصفات  بمعايير  الخليوي 
والتعاون  اإلشعاع،  وكمية  واالرتفاع  الكثافة  حيث 
اتصاالت  خدمات  لتقديم  الرقابية  الجهات  مع 
يطابق  بشكل  ال��وق��ت  وبنفس  عالية  ب��ج��ودة 
أن  وض��رورة  العالمية،  الصحة  ومعايير  مواصفات 
حساباتها  في  للهواتف  المصنعة  الشركات  تأخذ 
األطفال ألنهم من الممكن أن يكونوا األكثر تضررًا 

في حال ثبت التضرر.

• من 	 العديد  وإج��راء  الدراسات  من  بالعديد  القيام 
توعية  لضرورة  التوعوية  وال��ن��دوات  المحاضرات 
الناس بواقع هذه المحطات والحد من تخوفهم 

وشكوكهم.

• تشكيل لجنة من سلطة البيئة الفلسطينية تكون 	
البث  محطات  تركيب  على  اإلش���راف  مهمتها 
الخليوية والتأكد من مراعاة هذه المحطات لمعايير 
منظمة الصحة العالمية، وتضم هذه اللجنة العديد 
الكهرومغناطيسية  األمواج  الخبراء في مجال  من 
ومجال الصحة العامة، وأن تكون هذه اللجنة بمثابة 
الوسيط بين السكان وشركات االتصاالت في فض 
كل  في  تظهر  التي  والخالفات  الجداالت  من  كثير 

فترة على ساحتنا الفلسطينية.

• إن���ش���اء وت��م��وي��ل م��رك��ز وط��ن��ي م��س��ت��ق��ل عن 	
للموجات  الصحية  اآلثار  ألبحاث  والتجارة  الصناعة 
تطوير  مهامه  من  تكون  الكهرومغناطيسية، 
قاعدة بيانات عن الدراسات ذات العالقة وتصنيفها، 
واختيار  للجمهور،  الموثقة  المعلومات  وإتاحة 
الراهن،  الفلسطيني  للوضع  المناسبة  المعايير 
ومراقبة األجهزة ومطابقتها لمواصفات السالمة 

الكهرومغناطيسية.

• الوصول 	 حجب  ال��م��زودة  الشركات  على  ينبغي 
القاعدة وعدم تركيبها على  إلى هوائيات محطة 
أسطح المنازل أو قريبًا من المدارس والمستشفيات.

• االل��ت��زام 	 والمسوقة  المصنعة  الشركات  على 
جهاز  ك��ل  م��ع  إرش��ادي��ة  كتيبات  إرف���اق  ب��ض��رورة 
الشركات  على  أنه  كما   ،SAR بمستوى  وشهادة 
عروض  تقديم  عدم  الموبايل  ألجهزة  المسوقة 

مغرية لألطفال.

• أما على المستوى الشخصي فال بد من :	

سيما . 1 وال  للجسم  مالصًقا  الجهاز  حمل  تجنب 
حساس  العضو  هذا  يعد  حيث  القلب  من  بالقرب 
في  الجهاز  حمل  ينبغي  وإنما  المحمول  لموجات 
جعل  إل��ى  إضافة  الجسم  عن  بعيدًا  يد  حقيبة 
الجهاز  هوائي  بين  سنتمترين  عن  تقل  ال  مسافة 
واألذن أثناء االستعمال فهذا )طبقًا لتقارير منظمة 

الصحة العالمية(.

الدم . 2 ضغط  وارت��ف��اع  القلب  مرضى  على  كذلك 
النفسيين  والمرضى  المناعة  وضعف  وال��ص��رع 
استعمال  تجنب  كيميائيًا  عالجًا  يتلقون  الذين 
الموجات  لتداخل  نظرًا  نهائيًا  المحمول  الهاتف 
الدراسات  ودعت  العالج،  مع  الكهرومغناطيسية 

مع  التعامل  أثناء  الحذر  توخي  إلى  القلب  مرضى 
نقص  ح��دوث  إلى  ي��ؤدي  ال��ذي  المحمول  الهاتف 
دقيقة   20 حوالي  عقب  القلب  دقات  في  مؤقت 

من إجراء المكالمة الهاتفية.

البلوغ . 3 سن  دون  هم  ممن  األطفال  على  يحظر 
ألن  نظرًا  المحمول،  للهاتف  المفتوح  االستعمال 
األطفال أكثر استعدادًا للمخاطر الصحية للموجات 
المختلفة، كما  النمو  لمراحل  الكهرومغناطيسية 
ينطبق ذلك على كبار السن، ويحظر على السيدات 
وضع  أو  والطويلة  المتكررة  المكالمات  الحوامل 
الجهاز بالقرب من الرحم نظرًا لتأثير الموجات ذاتها 
والتطور  االنقسام  مراحل  في  األجنة  خاليا  على 
المختلفة ال سيما لألشهر الثالثة األولى من الحمل.

الخاطئة . 4 السلوكية  العادات  بعض  ممارسة  عدم 
بمكان  كوضعه  الخليوي،  الهاتف  استعمال  في 
األذن  على  ووضعه  النوم،  أثناء  الجسم  من  قريب 

أثناء الرنين األمر الذي يؤثر على السمع.
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ماذا بعد:

ف��ي ظ��ل ه���ذه ال��ت��ط��ورات ال��م��ت��س��ارع��ة ف��ي قطاع 
االتصاالت، وفي ظل هذه الثورة التكنولوجية في عالم 
التكنولوجيا  هذه  لنفاذ  المطردة  والزيادة  االتصاالت، 
وانتشار االتصاالت الخليوية وفي ظل عدم وجود نظام 
قانوني يواكب هذه التطورات ويراقبها، يقف المواطن 
هذه  من  والريبة  والشك  الخوف  يعتريه  الفلسطيني 
هذه  مثل  لقيام  مؤيد  بين  وهناك  هنا  القائمة  األب��راج 
األبراج وهم قلة وبين معارض وبشدة لقيامها ولكن ال 
يدري لمن يوصل صوته، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن: 
كيف يمكن االرتقاء بما أعده الطالئع في هذه الدراسة؟ 
وهل ما قاموا به من وسائل بحث من مراجعة لدراسات 
قاموا  التي  االستبانات  إلى  المقابالت،  إجراء  إلى  سابقة 
بتوزيعها كافية؟ وإن لم تكن كافية ما السبيل للخروج 
حول  القائم  الجدل  هذا  عقدة  وفك  األزم��ة  هذه  من 

هذا الموضوع؟ 

ركيزة أساسية في  الدراسة تعد  إن هذه  الحقيقة  في 
بناء نظام وقائي، خاصة في ظل العقبات التي تصادف 
في  النظر  تحتاج  والتي  الموضوع  هذا  في  الدراسات 
واختالف  الحالية  المعايير  انحياز  مثل  عليها،  التغلب 
التأثيرات  على  واقتصارها  اآلمنة،  القصوى  حدودها 
المعلومات،  مصادر  في  والقصور  غيرها،  دون  الحرارية 
وتوالي  المتنقل  الهاتف  باستخدام  العهد  لحداثة 
ظهور تقنيات جديدة، كما أن تعرض األطفال إلشعاعات 
الطاقة الكهرومغناطيسية يحتاج اهتمامًا أكبر، كما أن 
المعايير الحالية للجمهور غير كافية وتحتاج إعادة نظر 

مدى  من  التيقن  ولحين  راسخة،  وأسس  بينة  على  بناء 
فمن  تأثيرها،  درجة  ومدى  المخاطر  وقوع  احتماالت 
األصوب اتخاذ االحتياطات المناسبة، ومن هنا تبرز أهمية 

هذه الدراسة في تقديم هذه االحتياطات.

ولكن  تاريخه،  حتى  يحسم  لم  األم��ر  إن  الواقع  في 
الدراسات العلمية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية 
تأثير  حول  العالقة  ذات  األخرى  العالمية  والمؤسسات 
الهواتف  )أب��راج(  لقواعد  الكهرومغناطيسي  اإلشعاع 
الهواتف  )أب���راج(  ق��واع��د  بأن تركيب  تفيد  الخليوية 
العادي  البشري  العنصر  على  مأمونة  تكون  الخليوية 
)أب��راج(  قواعد  عليها  المركب  العمارات  أسطح  تحت 
تطبيق  بشرط  المحيط،  وكذلك  الخليوية  الهواتف 
واالل��ت��زام  اإلش��ع��اع  لكثافة  القياسية  المواصفات 
بالمعايير والمواصفات القياسية الواردة في البروتوكول 

المعتمد من قبل السلطة الفلسطينية.

يبقى  المنتظر،  والمستقبل  الحالي  الواقع  بين  وم��ا 
المواطن في حالة ترقب وانتظار لما ستحمله الدراسات 
المستقبلية حول هذه القضية من جديد والتي ما زالت  

بمنزلة فروض لم تثبت صحتها بعد.  

وأخيرًا وليس آخرًا، لعل ما نشر في هذا البحث هو دليل 
القائم،  الجدل  هذا  عقدة  لحل  الخوض  أهمية  على 
االت��ص��االت  بمستوى  االرت��ق��اء  إل��ى  ال��داف��ع  لنا  ليكون 
المنظم  القانوني  النظام  بمستوى  االرتقاء  وبالمقابل 

لهذا القطاع.
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المواثيق والتشريعات والتقارير الوطنية والدولية

االقتصادية . 1 بالحقوق  ال��خ��اص  ال��دول��ي  العهد 
المتحدة  األمم  عن  الصادر  والثقافية  واالجتماعية 

لسنة 1966.

االعالن العالمي لحقوق االنسان 1948.. 2

المالحق:

االستبانات البحثية:

نموذج من االستبانات التي وزعت- مجموعة جنين:

تقوم مجموعة من الباحثين الصغار بإجراء البحث تحت 
صحة  على  الخليوية  األجهزة  بث  محطات  أثر  عنوان 
الصغير  الباحث  مشروع  ضمن  فلسطين  في  الطالئع 
واإلب��داع  المساند  للتعليم  النيزك  مؤسسة  بإشراف 
تعبئة  منكم  نرجو  لذا   . اليونسف  من  وبدعم  العلمي 
هذه االستبانة بكل صدق وأمانة مع العلم أنها ُأعدت 
المعلومات  جمع  وبهدف  أنفسهم،  الطالب  قبل  من 
لحسن  ونشكركم  ف��ق��ط،  العلمي  البحث  ب��غ��رض 

تعاونكم .
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الجنس:. 1

ذكرأ. 

أنثىب. 

مكان المعيشة:. 2

مدينةأ. 

قريةب. 

مخيمج. 

عدد أفراد األسرة:. 3

من 3-5 أفرادأ. 

من 6-8 أفرادب. 

أكثر من 8 أفراد ج. 

عمل رب األسرة:. 4

موظف حكوميأ. 

موظف قطاع خاصب. 

موظف في وكالة الغوثج. 

غير ذلك..............د. 
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هل تحمل هاتفًا خلويًا )جوال(؟   . 5

نعمأ. 

الب. 

إذا كان الجواب نعم، كم كان عمرك عند امتالكك . 6
للهاتف الخليوي؟

8-10 سنواتأ. 

10-12 سنة           ب. 

15-12 سنةج. 

د( غير ذلك:.................د. 

هل تنام وهاتفك الخليوي بجانبك؟. 7

نعمأ. 

الب. 

كم مرة تشحن هاتفك الخليوي في األسبوع؟. 8

أ. يوميًا

ب. مرة في األسبوع

ج. 2-4 مرات في األسبوع

هل تشكو من أحد األعراض الصحية التالية عند استعمال . 9
الهاتف الخليوي؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

نعم، أشكو من الصداعأ. 

أعاني من األرق ب. 

أعاني من ضعف التركيز ج. 

جميع ما ذكرد. 

في . 10 أغ���راض،  لعدة  الخليوي  الهاتف  يستخدم 
المكان  في   X إش��ارة  وض��ع  أرج��و  التالي  الجدول 

المناسب حسب غرض استخدامك لكل منها:

استعماالت الهاتف 
الخليوي

أوافق 
أعارض أعارضأوافقبشدة

بشدة

مكالمات ورسائل

ألعاب

انترنت وبلوتوث

سماع األغاني وغيرها

تسجيل مواعيد 
ومالحظات

تضر . 11 أمواجًا  يطلق  الخليوي  الجهاز  أن  تعتقد  هل 
بالصحة؟

نعمأ. 

الب. 

ربماج. 

الجهاز . 12 ع��ن  االستغناء  بإمكانك  أن  تعتقد  ه��ل 
الخليوي؟

نعمأ. 

الب. 

ربماج. 

خاصة . 13 ب��ث  أب���راج  سكنك  بمنطقة  يحيط  ه��ل 
باألجهزة الخليوية؟

ال يوجدأ. 

يوجد برج أو اثنانب. 

هناك الكثير منهاج. 

أين توجد هذه األبراج في محيطك السكني؟. 14

على سطح بناية سكنية أ. 

في منطقة غير مأهولة بالسكانب. 

منطقة . 15 أو  بيتك  عن  الخليوي  البث  برج  يبعد  كم 
سكنك؟

فوق البيتأ. 

في الجوارال يتجاوز ال 500 مترب. 

بعيد أكثر من 500 مترج. 

في . 16 الموجودة  الخليوي  البث  أبراج  أن  تعتقد  هل 
المنطقة مسببًا رئيسيًا ألمراض السرطان؟

نعمأ. 

الب. 

ربماج. 

هل تمانع إقامة برج لبث األجهزة الخليوية بالقرب . 17
من منزلك؟

نعمأ. 

الب. 

هل تعتقد أن هناك قوانين و ضوابط ألماكن وضع . 18
أبراج البث الخليوي؟

نعمأ. 

الب. 

ال أعلمج. 

أو . 19 فوق  بث  أبراج  وضع  البعض  يعارض  لماذا  برأيك، 
بجانب منازلهم؟

ألنها تسبب السرطانأ. 

ألنها تضعف القدرات العقليةب. 

ألنها تسبب قلق وأرقج. 

غير ذلك.....................د. 
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أبراج . 20 مع  الخليوي  الجهاز  يتشارك  هل  باعتقادك، 
البث الخليوي في نوع األمواج الصادرة عن كليهما، 

ومقدار الضرر المعتقد الناجم عنهما؟

نعم بالتأكيدأ. 

ال ب. 

ال أعلمج. 
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