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محليات

 خالل لقاء عقده مركز «شمس» في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت

التأكيد على أن قانون الضمان االجتماعي أداة وقائية وضرورة اقتصادية واجتماعية
رام اهللا - الحياة الجديدة - عقد مركز 
اعالم حقوق االنســان والديمقراطية 
«شمس» لقاًء حول الضمان االجتماعي 
في فلسطين: بين الواقع والطموح في 
كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، حضره 
عدد من طلبة الكلية، وافتتحت اللقاء 
المحاميــة شــروق أبو قــرع من مركز 
«شمس»، معرفة بالمركز والمشروع، 
وقالت ان الورشــة تأتي ضمن برنامج 
تعزيز مفاهيم حقوق االنسان وسيادة 
القانــون لطلبــة الجامعــات، بدعــم 
وتمويل مــن برنامج األمــم المتحدة 

االنمائي. 
من جانبه قال الدكتــور خالد تالحمة 
أســتاذ القانون في جامعة بيرزيت أن 
الضمان االجتماعي يهدف الى تحقيق 
هدف واحد وهو توفير العيش الكريم 
للمواطن. وقال ان الضمان االجتماعي 
هــو جزء أساســي من واجبــات الدول 
اتجــاه مواطنيهــا، باعتبــاره من أهم 
الحقــوق التــي تكفل لالنســان حياة 
كريمــة. بالرغــم من كــون الضمان 
االجتماعي هو مبدأ استراتيجي عالمي 
لمكافحــة الفقــر وصيغــت مــن أجله 
معاهــدات واتفاقيــات دوليــة، اال أن 
المشرع الفلسطيني لم يوليه اهتماما 
كافيــا ولم ينظم أحكامه في تشــريع 
خــاص واكتفــى بذكره فــي القانون 
لــه  الفلســطيني ونظــم  األساســي 

تشريع واحد أقره المجلس التشريعي 
فــي عــام 2003 ولم يصــادق رئيس 
الســلطة الفلســطينية عليه ألســباب 
موضوعية. وتــم الغاؤه بصدور القرار 
بقانون رقم (6)لســنة 2007 بشــأن 
الغــاء قانــون التأمينــات االجتماعية، 
ومحاولــة اســتبداله تشــريعيا فقط 
بالقرار بقانون رقم (5) بشــأن تعديل 
قانــون التقاعد العام رقم (7 ) لســنة 
2005 والذي يسري على العاملين في 
القطاع العام وعلى العمال الخاضعين 
ألحكام قانون العمل، موضحين الحقا 
تقييمــا لتداعيات الحلول التشــريعية 
التي وضعها المشرع الفلسطيني من 
حيث االلغاء والحلول السحرية التي لم 

تؤت أوكلها الى يومنا هذا.
وأوضــح الدكتور تالحمة أن الســلطة 
الوطنيــة وضعت الخطــوط العريضة 
المبــادئ  خــالل  مــن  الحــق  لهــذا 
التــي صيغت فــي القانون األساســي 
الفلسطيني لسنة 2003م، فقد أوجبت 
المادة (22) منه تنظيم قانون لخدمات 
التأمين االجتماعي والصحي ومعاشات 
العجز والشــيخوخة. اضافة الى رعاية 
أسر الشهداء واألسرى ورعاية الجرحى 
والمتضرريــن والمعاقيــن، كمــا أنها 
تتكفــل بخدمــات التعليــم والتأمين 
الصحــي واالجتماعــي. اال أن الضمان 
االجتماعي لــم يتعد كونه أحد المواد 

التــي صيغت فــي القانون األساســي 
الفلســطيني دون اتخــاذ أي اجراءات 
تشريعية أو تنفيذية، وبالتالي انعكس 
ذلــك على الواقع الفلســطيني ســلبا 
بــكل مــا تحمــل الكلمة مــن معنى. 
نالحظ من خالل الوضع الفلســطيني 
أن هناك غيابا واضحا لمجاالت الضمان 
االجتماعي وفقا للممارســات الفضلى 
في المعاهــدات واالتفاقيات الدولية، 
وبالتالي عدم وجود تشــريع للضمان 
االجتماعــي أو أي ضمانــات للطبقــة 
العاملــة، وان ما جاء بــه قانون العمل 
الفلســطيني فــي مــا يخــص اصابة 
العمــل هو جــزء من احــد الضمانات 
التــي تحتاج أصال الــى اعادة نظر من 

الناحية التشريعية.
وشــدد الدكتور تالحمة على أن هناك 
أهمية للتأمينات االجتماعية، باعتبارها 
القويــة للمجتمعات،  احدى الدعامات 
فبقدر ما هي ضــرورة اجتماعية فهي 
أيضا ضرورة اقتصادية. كما تعتبر هذه 
النظم أكبر مظلة اجتماعية واقتصادية 
في معظم الدول، من حيث شــمولها 
لمعظــم فئــات الشــعب ان لــم يكن 
جميعه. فمن الناحية االجتماعية؛ توفر 
هذه النظم معاشات لماليين المؤمن 
عليهم والمستحقين منهم، بما يحقق 
مســتوى مقبول لمعيشة المواطنين، 
باالضافــة الى توفيــر الرعاية الطبية 

والخدمات التأهيليــة للمؤمن عليهم 
فــي حاالت اصابات العمــل والمرض.

ومــن الناحية االقتصاديــة؛ فان نظم 
التأميــن االجتماعــي تقــوم بتجميــع 
اشــتراكات المؤمن عليهم، التي يتم 
اســتثمارها فــي مشــروعات الخطط 
القومية للدول، وبهــذا تتيح الفرصة 
لتشــغيل عدد كبير مــن العمال، كما 
تعيد الى سوق العمل واالنتاج من يعجز 
منهم عن أداء عمله وذلك بعد تأهيله 

مهنيا.كمــا تعتبر هــذه النظم حماية 
ألصحــاب األعمــال باألخــص أصحاب 
المشــروعات الصغيرة مــن التعرض 
ألزمات اقتصادية، أو االعســار المادي 
نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت 
والتعويضات التي تقررها لهم قوانين 
العمــل، حيث تحل هــذه النظم محل 
صاحــب العمل في أداء تلــك الحقوق 
مقابل أدائه حصة من االشتراكات في 

نظم التأمين االجتماعي.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشــاركون 
بضــرورة أن يشــمل قانــون الضمان 
االجتماعــي كافة الفئــات والقطاعات، 
على أن يراعــى في نفاذ القانون مبدأ 
التــدرج الزمني في التطبيــق واختيار 
الشــرائح، واالحالــة الى التشــريعات 
الثانويــة فيما يتعلق ببعض الخدمات 
بالــرزم  العالقــة  ذات  والتأمينــات 
االختياريــة االضافيــة وفقــا لدراســة 
علمية متخصصة تعد لهذا الخصوص. 

مشاركون في اللقاء

 تالميذ بغزة يتوجهون إلى مدارسهم بزي وحقائب قديمة
غزة - وفا- لن يتوجه الطفل إبراهيم عبد الجواد إلى 
مدرســته اليوم، بزي وحقيبة جديدين، لعدم مقدرة 

والده العاطل عن العمل على شرائهما له.
ومــع بداية العام الدراســي الجديد يقــول إبراهيم 
وهو طالب في الصف الخامس األساســي: "سأتوجه 
للمدرســة بــزي وحقيبــة العــام الماضــي... أبي ال 

يستطيع شراءها لي وإلخوتي الخمسة أيضاً."
ومــن المقرر أن يتوجــه اليوم إلى مقاعد الدراســة 
أكثر من مليون طالب وطالبة في مختلف محافظات 

الوطن.
ابراهيم الذي يقطن مخيم الشــاطئ لالجئين غرب 
مدينــة غزة، يعتبر واحــداً من آالف الطلبــة الفقراء 
وربما متوســطي الدخل لم يقدر ذويهم على توفير 

مستلزمات المدارس لهم هذا العام.
وأوضــح ابراهيم: "والدي عاطل عن العمل منذ عدة 
سنوات ولي خمســة أخوة في المرحلتين االبتدائية 
واإلعداديــة وهم بحاجة لمالبــس وحقائب وأحذية 

جديدة كباقي التالميذ."
وتابع بحسرة "بكرة كل األوالد سيأتون إلى المدرسة 
بــزي وحقائــب جديدة، وأنا ســأكون مميــزا عنهم 
بمالبســي وحقيبتي القديمة"، إال أن ذلك لن يمنعه 

كما يقــول من مواصلــة الدراســة واالجتهاد، ألنه 
يقدر ظروف أســرته الفقيرة ويرى أن "األمور ستتغير 

يوما ما".
وقام إبراهيم بإصالح حقيبته وحقائب أخوته القديمة، 
بانتظار أن تتبرع لهم احدى الجمعيات والمؤسسات 

الخيرية بأخرى جديدة."
وتنشط في قطاع غزة المحاصر العديد من الجمعيات 
والمؤسســات الخيرية، التي تقوم بتوفير احتياجات 

المدارس لألسرة الفقيرة والمستورة.
ويقــول مراقبون واقتصاديون محليون: "إن نســبة 
البطالة في القطــاع ترتفع الى أكثر من 40 %، فيما 
بلغ معدل الفقر 80 %، وأصبح 85 % من المواطنين 
يعتمدون على المســاعدات اإلنسانية المقدمة من 
"االونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية 

واالغاثية المختلفة.
ويعيل والد الطفل إبراهيم أســرة مكونة من سبعة 
أفراد خمســة منهم طلبة مــدارس، إضافة إلى أمه 
وزوجتــه، ويقــول إنه عاطــل عن العمــل منذ بداية 

الحصار".
ويضيــف:" كنت أعمــل خياطا وكانت أمــوري جيدة 
والحمد هللا ولكن بعد الحصار واإلغالق توقف العمل 

في المصنع وأصبحت دون عمل."
ووفقا لتقديرات اقتصادية محلية فإن غالبية مصانع 
الخياطــة التي كانــت تعد من أكثــر المهن ازدهارا 
فــي قطــاع غزة توقفت عــن العمل بســبب الحصار 

اإلسرائيلي.
ويتابع عبد الجواد (45 عاماً):" إذا أردت شــراء جميع 
المستلزمات المدرسية من زي وحقائب وقرطاسية، 
فاني ســأحتاج الى حوالي ألف شيقل وهذا مبلغ كبير 

جدا بالنسبة لي."
وبعد أن جال ببصره في السماء، تساءل ذلك المواطن 
ماذا سأفعل أصحاب الوظائف غير قادرين على الشراء 
حالياً؟، الفتا الى أوالده ســيتوجهون غدا بأغراضهم 

المدرسية القديمة بانتظار فرج اهللا.
ويشــير عبــد الجــواد، إلــى أنهــم يعتمــدون على 
المســاعدات اإلنســانية المقدمة من وكالة الغوث 
"االونروا" ومن بعض الجمعيات الخيرية، منوها الى 
أنهم بانتظار أن تقــدم إحدى الجمعيات التي قاموا 
بالتسجيل لديها زيا وحقائب مدرسية جديدة ألوالده.

ويتــوزع طلبــة القطاع على مــدارس تابعة لالونروا 
ويدرســون بها بالمجــان، وعلى مــدارس حكومية 

برسوم رمزية.

 "التربية" و"أمان" يختتمان ورشة حول مكافحة الفساد
الجديــدة -  اختتمــت اإلدارة  الحيــاة  رام اهللا - 
العامة لإلشــراف والتأهيل التربوي في وزارة التربية 
بالشــراكة مع مؤسســة أمــان (االئتــالف من أجل 
النزاهــة والمســاءلة ) ورشــة تدريــب مدربين على 
برنامــج التوعية علــى مكافحة الفســاد التي عقدت 
في  رام اهللا خالل الفترة من 28-29 آب واستهدفت 
الورشــة التدريبية (25) مشرفاً تربوياً من تخصص 
المــواد االجتماعية والمرحلــة، وتناولت موضوعات 
تمحــورت حــول مفاهيم منظومة مكافحة الفســاد، 
وتعزيــز مفاهيــم النزاهة والشــفافية والمســاءلة، 
وكذلك المشاريع الطالبية واعتمادها كاستراتيجية 
تدريس تعمل على تنمية مهارات الطلبة في البحث 
واالســتقصاء العلمي، وتنمية مهارات التفكير العليا 
لــدى الطلبة مثل التفكير التحليلــي والناقد، وزيادة 
الوعــي واإلحســاس بالمســؤولية المجتمعية لدى 

الطلبة، ودورهم في نشــر ثقافة المساءلة والنزاهة 
والشــفافية، وركزت الورشــة على محاور مهمة في 
اختيار المشــاريع الطالبية مثل النزاهة والشــفافية 
والمساءلة في استخدام الممتلكات العامة، والنزاهة 
والشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات للجمهور، 
واستخدام المال العام وإدارته، الواسطة والمحسوبية 

والمحاباة في اإلدارة والتعيينات والعطاءات.
وتناولــت الورشــة منهجيــة العمــل في المشــاريع 
الطالبيــة في هــذا البرنامج التي تقــوم على اختيار 
المشــروع، والبحث في السياسات العامة ( القوانين 
واألنظمة والتعليمات ) التي تحكم عمل المؤسسات 
العامــة والبرامــج التي تنفذ في هذه المؤسســات، 
وتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها 
وفحص النزاهة والشفافية في تنفيذها، ووضع خطة 
عمل تتضمــن مجموعة إجراءات وأنشــطة متنوعة 

تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة 
بوســائل اإلعالم المختلفة، وعقد جلسات االستماع 
العامــة فــي المجتمع المحلــي والصور والنشــرات 
التوضيحيــة وغيرهــا، وأخيــراً الخــروج بتوصيــات 

وتقديمها للجهات ذات العالقة.
وأكد مدير عام اإلشــراف والتأهيــل التربوي أهمية 
هذا البرنامج الذي ينعكس إيجابيا على رفع كفايات 
المعلميــن والمشــرفين التربوييــن خاصة في نقل 
التعلم من سياق الغرفة الصفية إلى سياقات حيوية 

أخرى.
شــارك في التدريب كل من أ.مجدي معمر وأ. جمال 
ســالم في وزارة التربية والتعليم، وأ. فضل سليمان 
ويتولى مهمة التنســيق للبرنامج د. ســهير قاسم/ 
وزارة التربيــة والتعليم وعصام الحاج من مؤسســة 

أمان.

 المنح الدراسية التي تقدم للطلبة المحتاجين وموازنة صندوق الطالب لن تمس

أ.د. يونس عمرو: "القدس المفتوحة" تعمل حاليا على إعداد دراسة دقيقة لبحث سبل الخروج من األزمة المالية
الجامعة أنشأت مركزا ألبحاث الدراسات المستقبلية وقريبا ستفتتح مركزا ألبحاث تكنولوجيا المعلومات

رام اهللا- الحيــاة الجديدة-أكــد رئيــس جامعــة القــدس 
المفتوحــة أ. د. يونــس عمرو، أن الجامعة لــن ترفع خالل 
الفصل الدراسي الجاري الرسوم الدراسية على الطلبة، وهي 
تعمل حاليا على إعداد دراسة دقيقة لبحث سبل الخروج من 

األزمة االقتصادية.
وأضاف أ. د. عمــرو، في تصريح صحفي، أن الجامعة قدمت 
تســهيالت كبيرة في إجراءات التسجيل ودفع الرسوم للعام 
الدراسي الذي سيفتتح قريبا، عبر التسجيل االلكتروني، الذي 

يمكن الطالب من دفع رسومه في معظم بنوك الوطن.
وأشــار أ. د. عمرو، إلى أن الجامعة تقوم بدراســة تفاصيل 
األزمــة المالية بشــكل دقيق جدا في الوقــت الراهن، ولن 
تتخذ قرارا عشــوائيا أو متســرعا بخصوص الرسوم، وقال: 
"نحن نــدرس عمق األزمة وحجمها ومــدى القدرة للتغلب 
عليهــا وفي حال الوصول إلى تشــخيص دقيق وعميق يتم 
بحث ســبل التغلــب عليها، وقــد تكون بضمنهــا إجراءات 
متعلقة برفع الرســوم، ونأمل أن نستطيع في هذه الظروف 
الصعبة التي يمر بها شــعبنا أن نسير أوضاعنا المالية وال 

نقدم على رفع األقساط".
وتحدث أ. د. عمرو، عن معاناة كبيرة للجامعة بسبب األزمة 
المالية، مشــيرا إلى أن عدد الطــالب الكبير ال يعني وضعا 
ماليا جيدا ألن سعر الساعة في القدس المفتوحة ال يتجاوز 
15 دينــارا مقابل رســوم ســاعة قد تصــل 100 دينار في 
الجامعــات األخرى، إضافة إلى أن عدد الســاعات التي يقوم 
بتنزيلهــا الطلبة فــي القدس المفتوحــة قليلة في الفصل 
الدراسي الواحد مقارنة بالجامعات األخرى التي تمنع تنزيل 

أقل من 12 ساعة في الفصل الواحد.
وشدد أ. د. عمرو على أن األزمة شاملة لكل مناحي الحياة في 
الوطن، لكن جامعة القدس المفتوحة تسير أمورها بشكل 
دقيق وبشــفافية عالية، وتوجد قطاعات في الجامعة تعاني 

بشكل كبير بسببها.

ولفت أ. د. عمرو إلى أن المنح الدراســية التي تقدم للطلبة 
المحتاجيــن وموازنة صندوق الطالب لن يجري المســاس 
بهــا، ألنهــا تتعامل مع شــرائح كبيرة مــن طالبنا ممن ال 
يســتطيعون الدراسة دون مســاعدة صندوق الطالب، في 
المقابل، ســتتأثر المنح األخرى وبينها منح رئيس الجامعة، 
علما أن الجامعة تقدم ما مجموعه قرابة أربعة ماليين دينار 

مساعدات للطلبة.
وأشــار أ. د. عمرو إلى أن اإلقبــال على الجامعة جيد وممتاز 
للعــام الجــاري، رغــم المعانــاة االقتصادية التي تعيشــها 
القــدس المفتوحة كســائر الجامعات، بســبب عــدم توفير 
الدعــم الحكومي الذي قرر للجامعات الوطنية، وما قدم هو 
جزء بسيط من هذا الدعم، ما عمق األزمة المالية التي تمر 

بها الجامعات.
وعلــى مســتوى التخصصــات الجديدة، أكــد أ. د. عمرو أن 
الجامعة عممــت تخصص اإلدارة الصحيــة وأصبح للطلبة 
كافة بعد أن كان مقتصرا على عدد محدد من الطلبة ممن 
يعملــون في القطــاع الصحي، وهو تخصــص فريد يطرح 
ألول مــرة فــي الوطن وال يوجد إال في القــدس المفتوحة، 
أما تخصــص اإلعالم فقــال: "تقدمنا بطلــب االعتماد من 
وزارة التعليــم العالي وهيئــة االعتماد وما زلنا ننتظر ردهم 
رغــم أن الجامعة جاهزة لطرح التخصص من حيث األجهزة 

والمدرسون، ونأمل اإلسراع في اعتماد هذا التخصص".
وفيما يتعلق بقطاع المباني، أشار أ. د. عمرو إلى أن الجامعة 
أنجزت عددا كبيرا من المباني في الضفة وقطاع غزة وهناك 
عــدد ال بأس به قيد اإلنشــاء، معربا عــن أمله في أن ينجز 
هذا العام مبنى أو اثنان في الضفة. أما بالنسبة لغزة، ففي 
نهاية العام الدراســي 2013-2014، ستكون جميع مباني 

الجامعة مملوكة.
وأشار أ. د. عمرو، إلى أن مبنيي قلقيلية ورام اهللا في المراحل 

النهائية في الوقت الراهن، وسيفتتحان قريبا.

وفيمــا يتعلــق بمعدالت 
القبــول فــي الجامعــات 
الوطنية، قال أ. د. عمرو: 
"إن رأي مجلــس التعليم 
العالــي والوزارة أن تبقى 
معدالت القبول السابقة، 
يقبلون  الجــدد  فالطلبة 
بمعــدالت %65 فما فوق 
بمــا  الجامعــات  لســائر 
فيها القــدس المفتوحة، 
ذلــك  مــن  وتســتثنى 
فيما  المفتوحة  القــدس 
القدامى  الطلبــة  يخص 
علــى  مضــى  يــن  لذ ا
الثانوية  تخرجهــم مــن 

العامة عام، حيث يقبل هؤالء بمعدل %55 فما فوق، ودأبت 
الجامعة على قبولهم في سنة تحضيرية يسجل فيها المواد 
التأسيســية، والمادة التي يحصل فيها الطالب على عالمة 
%65 تحســب لــه، ومــن ال يحصــل على %65، ال تحتســب 
ويعيدها، وبعد السنة التحضيرية يدخل على نظام الجامعة".

ولفــت أ. د. عمرو إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسســات 
الوطنية والرســمية وهنــاك جهود كبيــرة لتأمين التعليم 
ألبناء فلسطين بشــكل عام، وتقوم الجامعة بأداء رسالتها 
على الوجه األكمل إســهاما في خدمة أحد قطاعات الوطن 
وهو قطاع التعليم العالــي، ولكن هناك هدف أكبر لجامعة 
القــدس المفتوحة وهو تثبيت الشــباب فــي أرض الوطن 
والحفاظ عليهم مقيمين وعدم تشجيع هجرة الشباب ألجل 
التعليــم، وهــو ما يصب في الهدف األكبــر للقيادة بتثبيت 

شبابنا والمحافظة على وجودهم.
وأشار إلى أن الجامعة تسهم اليوم في إنشاء مؤسسة خاصة 

لإلبداع والتميز، وقد أصدر الرئيس مرســوما بإنشــاء هذه 
المؤسسة وكان لنا شرف أنها تحت إدارة رئيس مجلس أمناء 
الجامعة إذ كلف برئاســة هذه المؤسسة المهندس عدنان 
سمارة، وهذا يعني أن القدس المفتوحة سيكون عليها العبء 
األكبر في تدعيم إنشاء هذه المؤسسة، ومساعدتها وتقديم 

المعونة الكاملة لترى النور. 
في سياق منفصل، تحدث أ. د. يونس عمرو، عن إنشاء مركز 
أبحاث الدراســات المســتقبلية، الذي أصبح ذا إنجاز واضح، 
وهناك جهد إلنشاء مركز أبحاث تكنولوجيا المعلومات، نأمل 
أن ننجــزه ونضعه قيد التنفيذ، وهناك تصور لمراكز بحثية 
أخرى نأمل أن نستطيع التخطيط لها في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا جدا للقطاع البحثي 
لرعاية الباحثين من الهيئات التدريســية والطلبة، وقطعت 
الجامعة شوطا مشرفا في هذا المجال، وكثير من المسابقات 
التي خاضها طالب الجامعة حصلوا على مراتب متفوقة في 

السنوات القليلة الماضية.

د. يونس عمرو

 سفارتنا في ليبيا تكرم
 الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة

طرابلس - وفا - كرمت سفارة فلسطين لدى ليبيا، أمس، الطلبة الفلسطينيين 
المتفوقين في الثانوية العامة "التوجيهي"، في احتفال أقيم في المركز الثقافي 
االجتماعي الفلسطيني في العاصمة طرابلس، بحضور حشد كبير من أبناء الجالية.

وقال سفير فلسطين المتوكل طه، ان التعليم سالح شعبنا في مواجهة االحتالل 
ومحاوالت الشطب وااللغاء، باعتباره أحد أشكال المقاومة للحفاظ على شخصيتنا 

الوطنية وثقافتنا.
واســتذكر في كلمته، شهداء الحركة التعليمية الفلسطينية، من أساتذة وطلبة 
الذين واجهوا اســتراتيجيات االحتالل الهادفــة الى افراغ العملية التعليمية من 

محتواها الوطني والثقافي.
ونقل طه تحيات الرئيس محمود عباس الى المتفوقين وذويهم، وقال ان شعبنا 
قادر أن يرد على دعاة العنصرية في حكومة التطرف االسرائيلية، وان تصريحات 
وزير الخارجية االسرائيلي أفيغدور ليبرمان لن تنال من شخص الرئيس والقيادة 

المتمسكة بثوابت شعبنا وقضيته العادلة.
وأعلن عن اقامة أســبوع ثقافي فلســطيني في شــهر تشــرين الثاني من العام 
الجاري نصرة للقضية الفلسطينية، ويتضمن مسابقات، ومحاضرات، ومهرجانات 

في عموم األراضي الليبية.
وفــي ختام االحتفــال، وزع طه ميدالية القدس وشــهادات التكريم على الطلبة 

المتفوقين وعددهم 80 طالبا وطالبة.

 عائلة شاهين تكرم 51 من أبنائها حملة 
الشهادات العليا والناجحين في الثانوية 

الخليل - الحياة الجديدة - أقام مجلس عائلة آل شاهين بالخليل احتفاال مساء 
أمس في قاعة ديوان العائلة تم فيه تكريم الحاصلين على شــهادات الدكتوراة 
والماجستير والليسانس والدبلوم والناجحين في امتحان الدراسة الثانوية العامة 
التوجيهي والبالغ عددهم 51 خريجاً وخريجة. وبدأ االحتفال بتالوة آيات من الذكر 
الحكيــم تالها فؤاد عبد الفتاح شــاهين بعد ذلك تحــدث رئيس مجلس العائلة 
المربي رجب شــاهين وهنأ الخريجين والخريجــات والناجحين وذويهم بالنجاح 
متمنياً لهم جميعاً مســتقبالً زاهراً كما شــكر ابن العائلة أمير عبد الحي شاهين 
الــذي تبرع بتعليــم اثنين من أبناء العائلة طيلة دراســتهم الجامعية مؤكداً أن 
هذه المكرمة ســنوية كما شكر كافة المتبرعين لصندوق الطالب الجامعي كما 
ألقت الخريجة هند حازم شــاهين كلمة الخريجات منوهة بهذا العدد الكبير من 
الخريجين وقد تخلل الحفل فقرات ثقافية متنوعة وقد أدار هذا الحفل التكريمي 

نعمان عوني شاهين. 

 عمرو: طلبة 4 مدارس يتوجهون لمدارسهم عبر البوابات االحتاللية 

190 الف طالب وطالبة في محافظة
 الخليل يتوجهون اليوم الى مدارسهم

الخليل- الحياة الجديدة - وســام الشــويكي- يتوجه اليوم 190 الف طالب 
وطالبة من ابناء محافظة الخليل الى مدارسهم في مديريات التربية والتعليم 
بشمال ووسط وجنوب المحافظة بعد انتهاء مدة العطلة الصيفية. وبعد وضع 
خطط دراسية النجاح العام الدراسي الجديد 2012/2013 و«حتى يكون عاما 
متميزا ومثمرا وآمنا» على ما وصفت مديرة تربية وسط الخليل نسرين عمرو.

ودعت عمرو المجتمع المحلي وأولياء االمور والمؤسســات االهلية والحكومية 
كل فــي مجال اختصاصه الى التعاون مع مديرية التربية والتعليم والمدارس 

النجاح هذا العام.
وذكرت عمرو ان عدد الطالب في وســط الخليــل زاد باكثر من 3500 طالب 
وطالبــة مما تطلب اربع مدارس مســائية جديدة الســتيعاب هــذه االعداد، 
هي مدارس آمنة بنت وهب واالمير محمد وشــهداء االقصى وشــهداء الحرم 
االبراهيمــي، فيما جرى انشــاء وافتتاح اربع مدارس جديــدة، داعيةً المجتمع 
المحلي لتوفير اراض جديدة من أجل بناء المدارس وحل مشــكلة االكتظاظ 

وانهاء المدارس المسائية.
ودعت عمرو المعلمين والمعلمات واالدارات المدرســية واالسرة التربوية الى 
القيام بواجبهم الوطني واستقبال العام الدراسي الجديد بتفاؤل وأمل مؤكدة 
بان التربية والتعليم وللعام الثاني على التوالي تحمل شــعار «المعلمون امل 
فلسطين» تأكيداً على الرســالة التربوية واالنسانية والوطنية التي يقومون 
بها، مطالبــةً المعلمين والمعلمات في المدارس االساســية بتوعية الطالب 
على مخاطر عبور الشارع وتوخي الحذر أثناء القدوم الى المدرسة والسير على 
الرصيف والعبور من ممرات المشاة فقط، كما دعت الى عدم استخدام العنف 
مع الطلبة واستقبال الطلبة بشكل حسن يؤشر على ان التربية والتعليم هي 

مؤسسة تربوية.
وحــول مدارس المنطقة الجنوبية من الخليل والخاضعة لالحتالل قالت عمرو 
إن 39 مدرســة موجــودة في المنطقة تضم اكثر مــن 22 الف طالب وطالبة 
وذكرت أنّ اربع مدارس قريبة من البؤر االستيطانية يتعرض طالبها وهيئاتها 
التدريســية واالدارية الى صعوبات في الوصول الى مدارســهم حيث يمرون 
بشكل يومي عبر الحواجز االلكترونية ويجري تفتيش حقائبهم المدرسية وهذه 
المدارس هي قرطبة والفيحاء والمتنبي واالبراهيمية. ودعت عمرو ســلطات 
االحتالل الى السماح للهيئات التدريسية والطلبة للمرور الى مدارسهم بيسر 

وسهولة وعدم المرور من البوابات االلكترونية.
ونبهت مديرية التربية والتعليم الســائقين بضرورة االلتزام بقوانين الســير 
واتاحة المجال للطلبة لعبور الشــوارع بأمان, وان تكون المركبات التي تنقل 
الطالب مرخصة ومؤمنة وان يكون السائق مؤهال بالحفاظ على حياة الطالب 
وعــدم زيادة الحمولــة داخل هــذه المركبات، حيث حذرت من انها ســتتخذ 
اجراءات بحق المدارس والرياض التي تخالف تطبيق اجراءات السالمة داخلها 

بما في ذلك االغالق.

خمسة فصائل تدعو الى اجراء االنتخابات المحلية في 
موعدها وترفض التأجيل او الدمج في المرحلة الحالية

رام اهللا - الحياة الجديدة- اصدرت امس خمســة فصائل وطنية بيانا دعت فيه الى اجراء 
االنتخابات المحلية في موعدها المحدد, ورفض تأجيلها ألي منطقة او دمج هيئات محلية 
في المرحلة الراهنة, جاء ذلك في البيان الذي وقعت عليه "حزب الشعب, جبهة النضال, حزب 
فدا, والجبهتان الديمقراطية والشــعبية وهنا نص البيان: انطالقا من مسؤوليتنا الوطنية 
وحرصنا الشديد على سالمة سير العملية الديمقراطية النتخابات مجالس الهيئات المحلية 
وعدم المساس بنزاهتها وشفافيتها وتأكيداً على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد وفقاً 
لقانون االنتخابات الفلســطيني الــذي يتيح للمواطن حق اختيار ممثليــه، فإننا في القوى 

الديمقراطية نؤكد على ما يلي:
أوالً : انطالقــا من الضرورة الموضوعية لهذا االســتحقاق الديمقراطي نؤكد على ضرورة 

إجراء االنتخابات في الموعد المحدد.
ثانياً : رفض أية اســتثناءات ال يجيزها القانون بتأجيل االنتخابات في هذه المنطقة أو تلك 

بحجج ومبررات واهية.
ثالثاً : رفض أية محاوالت لجهة دمج هيئات محلية راهناً لكون ذلك خرقاً لقانون االنتخابات 
قد يســتغل لمصلحــة هذا التنظيم أو ذاك، ويعد تعدياً صارخــاً على العملية الديمقراطية 
ويشــكل توطئة للمساس بنزاهتها وشفافيتها، سيما وان ذلك انتهى بفعل انتهاء مرحلة 
التسجيل والنشر واالعتراض وفقاً للقانون، وان الدمج رغماً عن ارادة المجتمع المحلي ستكون 
نتائجه مزيداً من تفاقم االشكاالت االجتماعية تفوق ما هو حاصل في المجالس المدمجة.

رابعاً : نأمل من لجنة االنتخابات المركزية التي نثق بنزاهتها وحياديتها بان ترفض وتحارب 
كل ما يمكن أن يشكل تعدياً على القانون االنتخابي وتشويهاً للعملية الديمقراطية.  خامساً 
: ســنناضل بكل قوة لصد أية محاوالت تســعى لخنق الديمقراطية وتشويهها، ولن نتردد 
في اتخاذ المواقف الملموسة تجاه أية محاولة لاللتفاف أو المساس بحق شعبنا في التعبير 

عن رأيه وحرية اختياره على أرضية ممارسة حقه الديمقراطي. 

 دردشات في منتدى جمزو الثقافي حول رمزية حنظلة 
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - نظم منتدى جمزو الثقافي في منزل األديبة لطفية 
الحواري في رام اهللا دردشــات حوار عن رمزية شــخصية حنظلة.  واالنجاز الفني 
الــذي أبدعــه ناجي العلي وجعل منــه موروثا فنيا وأدبيا وثقافيــا وكفاحيا مميزا 
تكللت به الحياة الفلســطينية والعربية. وفي الحوار تباينت وجهات النظر واآلراء 
في فك رموز شخصية حنظلة وتجلي في وجهات النظر هذه التذوق األدبي والفني 
والتحليل السياســي واالجتماعي واالقتصادي وقد أغنى هذا الدردشــات كل من 
محمد البيروتي وعدنان التميمي وأحمد القاســم وفيروز شــحرور ومصطفى أبو 
تينة وسلوى سالمة وضياء سالم ومحمد سليم ونهال الصالحي وعطاف محمد ثم 
أجمع الحضور على أن القهر والظلم واالستبداد ال بد وأن يولد شرارة تنبعث منها 
العديد من الشرارات اليت تكبر وتتوهج وتعلو فتنطلق الشعوب نحو شمس الحرية. 

محمود أبو الهيجاءشاهد عيان

 في انتظار االخبار 
 في كل يوم، يتنقل معظم الناس بين قنوات االخبار الفضائية، 
بحثا عن خبر جديد, خبر يقلب طاولة األحداث في المنطقة كلها 
رأسا على عقب، خبر يسقط الذبح والفوضى، ويفتح أبواب الحرية 
والديمقراطية الحقة، لكن االخبار هي ذاتها كل يوم تقريبا، وما 
من طاولة تقلب، وال من تطور ينبئ بفرج قريب. كان هذا هو 
موضوع حوار بيني وبين صديق عزيز،  وبدأ الحوار بسخرية من 
انها سترفع «الزير  إقليمية وأخرى دولية، على اعتبار  اجتماعات 
او خبير، ومنها قمة دول  البير» وتأتي بما لم يأت به عالم  من 
عدم االنحياز ، واالجتماع األخير لمجلس االمن الدولي، لكن القمة 
انتهت، وانهى المجلس الفخيم اجتماعه وما من شيء قد حدث، ال 
على صعيد عدم االنحياز، وال على صعيد الوضع في سوريا، فقلنا 

وما العمل اآلن اذا؟
على االغلب سننتظر اجتماعات اخرى، وقمماً ثانية، ومن المؤكد 
أننا سنواصل تقليب القنوات الفضائية بحثا عن خبر  "جودو" الذي 
ما زال ال يأتي، والذي كان "صمويل بيكيت" قد حسم أمره في 

مسرحيته الشهيرة بانه لن يأتي ابدا. 
لكن لماذا نتابع يوميا نشرات االخبار وبمثل هذا النهم، ونحن ال 
نفعل شيئا نحو ما نرى من تكرار لمشهد الدم ؟ كأننا نبحث عن 
خالص من ضيق حالنا كمتفرجين، نريد نهاية للمظالم والمذابح 
تتكرر مع  التي  المذبوحين وصرخاتهم  أسئلة  تطاردنا  ال  حتى 
كل مشهد : اهللا أكبر يا عرب، أين أنتم ؟ ال نريد لهذا الصراخ أن 
يالحقنا ونحن لم نعد نحسن غير الجلوس والفرجة، قد ندمع قليال 
ونتحسر كثيرا ونلعن القتلة والظالمين، لكننا نظل على مقاعدنا 
جالسين، لنتابع بعد نشرة األخبار، المسلسل الجديد الذي ال عالقة 
له بالواقع الذي نعرف ونعيش، ال من قريب وال من بعيد، وخاصة 
هذه المسلسالت المدبلجة التركية وغيرها، ال بل ان الكثير من 
المسلسالت العربية هي األخرى مدبلجة على نحو تشويه الواقع 

وعالقاته وحاله الراهن.
االنثربولوجي،  الخلل خطيرا حتى على صعيدنا  بات  صدقوني، 
الكالم  تجارة  العصر،  تجارة هذا  ان تزدهر  أجل  وكل ذلك من 
المتلفز الذي اليصب في المحصلة اال في خدمة اعالنات السلعة 
االستهالكية، ال في خدمة االستثمار االنتاجي ومشاريعه النهضوية، 
ودائما الحديث يطول لو شئنا ابحارا في شؤونه المختلفة، بجدية 

وارادة وعزم الباحث عن مخرج وحل، فهل نفعل ؟


