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غزة: استئناف الدراسة بعد انتهاء العدوان
واليوم األول مخصص للتفريغ االنفعالي

غزة ـ"األيام" ـ خليل الشيخ: يتوجه اليوم مئات االف الطلبة في قطاع 

غزة إلى مدارســـهم، بعد أن توقف العدوان على القطاع يوم الخميس 

الماضي.

واســـتعدت وكالة غوث  "أونروا" الستقبال الطلبة الذين عانوا ثمانية 

أيام من الخوف والقصف، في مدارســـها التـــي اكتظت بعضها بآالف 

الالجئين الذين دخلوها لالحتماء من القصف االسرائيلي.

 في مخيم جباليا حيث لجأ مئـــات المواطنين من بلدة بيت الهيا إلى 

مدارس "أونروا" في أيام العدوان، ســـيتوجه آالف الطلبة إلى مقاعدهم 

خليت هذه المدارس من النازحين إليها.
ُ
الدراسية بعد أن أ

وقالت "أونروا": مدارســـها خالية من النازحين الذين كانت قد قدمت 

عيد 
ُ
لهم العون والمساعدة طيلة األيام األربعة األخيرة من العدوان، وأ

تهيئة المدارس الستقبال الطلبة.

وأضافت في بيان أصدرته، أول من أمس: إن برنامج التربية والتعليم 

ســـيخصص أوقات من الدوام المدرســـي في لقـــاءات مفتوحة للدعم 

النفســـي من أجل التخفيف عن الطلبـــة الذين عانوا من الخوف والقلق 

خالل العدوان.

وقالت: إن في مدارســـها مختصين نفسين وتربويين لتنفيذ وإدارة 

هـــذه اللقاءات، ومن المنتظر مشـــاركة جميع الطلبـــة الذين هم دون 

الخامسة عشـــر من أعمارهم، في المشـــاركة في اللقاءات واالستفادة 

منها.

وكانت "أونروا" بدأت أعمال تهيئة مدارســـها بعد ســـاعات فقط من 

ســـريان التهدئة بيـــن الجانبين الفلســـطيني واإلســـرائيلي وتوقف 

الغـــارات الجويـــة، والتي تمثلت في إخـــالء النازحين، وإعـــادة ترميم 

النوافذ الزجاجية للفصـــول التي تحطمت بفعل الغارات الجوية وإزالة 

الركام من ساحات هذه المدارس.

ومـــن المنتظر أن تؤّبن مدرســـة جباليا اإلعداديـــة معلمها مروان أبو 

القمصان الذي استشـــهد خالل العدوان اإلسرائيلي، خالل قصف جوي 

لسيارة كان يستقلها في منطقة التوام غرب جباليا.

وقالـــت مصادر محلية: إنه من المتوقع أن يغيب العشـــرات من طلبة 

أنـــروا في محافظة شـــمال غزة عن اليـــوم األول من اســـتئناف الدوام 

المدرســـي نظرًا إلصابتهم بجروح ، واستشهاد وجرح ذويهم أيضا وما 

يزالون يتلقون العالج في المستشفى بسبب العدوان اإلسرائيلي.

علـــى الصعيد ذاتـــه، ســـيعود آالف الطليـــة من مختلـــف المراحل 

التعليميـــة إلى مدارســـهم التابعة لوزارة التربيـــة والتعليم المقالة، 

اليوم السبت.

ولحقت أضرار متوسطة في بعض المدارس التابعة للوزارة في بلدات 

بيت الهيا وبيت حانون، وجباليا، بسبب أعمال القصف الجوي.

وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة المقالة أســـامة المزيني: إن 

أضرارا جســـيمة لحقت بنحو 50 مدرســـة في جميع محافظات القطاع، 

حيث قدرت قيمة األضرار التي لحقت بقطاع التعليم نحو أربعة ماليين 

دوالر كتقديرات أولية.

ومن الجدير بالذكر أن األســـرة التعليمة في قطاع غزة فقدت  خمسة 

موظفين واصيب نحو 300آخرين خالل العدوان اإلسرائيلي.

وأعلنت الوزارة أن المدارس التي لحق بها أضرار ســـتبقى مغلقة إلى 

حين ترميمها، وعلى الطلبة التوجه إلى مدراس بديلة فور اســـتئناف 

الدوام المدرسي، مشيرة إلى أن اليوم األول سيخصص للقاءات التفريغ 

االنفعالي عبر الطرق التعليمة للتخفيف من اآلثار النفسية التي لحقت 

بالطلبة من المراحل اإلعدادية واالبتدائية ورياض األطفال.

رام الله: افتتاح معرض الكتاب 
المسيحي األول في دير الالتين 

افتتحـــت  "وفـــا":  ـ  اللـــه  رام 

'مكتبة يســـوع الملـــك' التابعة 

للشـــبيبة  العامـــة  لألمانـــة 

فلســـطين،  فـــي  المســـيحية 

أمس، فعاليـــات معرض الكتاب 

المســـيحي األول في قاعة دير 

الالتين فـــي رام اللـــه، بحضور 

المرشـــد الروحي لألمانة العامة 

األب عزيز حـــالوة واألمين العام 

مغنم غنـــام ولفيف من الكهنة 

والراهبات.

ويتضمـــن المعـــرض عناوين 

من  مســـيحية  لكتب  متنوعـــة 

المســـكونية  الكنائس  مختلف 

ومـــن إصـــدارات 2012 ولـــوازم 

خاصة  وزاويـــة  وأكسســـوارات 

وأبناء  لألطفال  الروحية  بالكتب 

الشبيبة.

وقال األب عزيز حالوة: إن هذا 

المعـــرض يهدف الى التعريف 

والتي  الملـــك  يســـوع  بمكتبة 

بيت  الفائت في  العام  افتتحت 

ســـاحور والتـــي يرصـــد ريعها 

لصالح نشـــاطات األمانة العامة 

للشـــبيبة في فلســـطين، ووجه 

الدعوة لجميع العائالت والشباب 

وطالب المدارس في مدينة رام 

الله والمناطـــق المجاورة لزيارة 

جانب من المعرض.

المعرض.

من جهته، أشار مدير المعرض 

الشـــماس ابراهيـــم بولص الى 

أن المعرض هـــو تتويج لجهود 

كبيـــرة وعمـــل دؤوب قامـــت به 

األمانة العامة للشبيبة بالتعاون 

مع مكتبـــات لبنان لتوفير كمية 

من  وحديثة  ومتنوعـــة  كبيـــرة 

الكتـــب المســـيحية فـــي مكان 

واحد.

ولفت إلى أن المعرض يهدف 

إلى تشجيع الشباب على القراءة 

وتعزيز  وروحيًا  دينيًا  والتثقف 

لديهـــم،  اإليمانيـــة  المعرفـــة 

ويأتي في اطار التوصيات التي 

جاءت في ســـينودس التبشـــير 

الشـــرق  وســـينودس  الجديـــد 

األوسط.

يتواصل  المعـــرض  أن  وبيـــن 

علـــى مدار ثالثة أيـــام ويختتم 

مســـاء األحد، موضحًا أن األمانة 

العامة للشـــبيبة المسيحية في 

فلسطين تســـتعد حاليًا إلطالق 

المســـيحي  التعليـــم  كتـــاب 

وذلك خالل   'YOUCAT' للشباب 

احتفال يقام في مدينة رام الله 

نهاية الشهر الجاري.

ندوة في بيت لحم تناقش أثر العدوان 
اإلسرائيلي على توجه القيادة لألمم المتحدة

كتب حسن عبد الجواد:

االمبراطورية  الجمعيـــة  نظمت 

الفلســـطينية،  األرثوذكســـية 

الروسي،  الثقافي  المركز  بمسرح 

في بيت لحم، أول من أمس، ندوة 

حواريـــة تحت عنوان "الحرب على 

غزة وتأثيرها على توجه القيادة 

لألمـــم المتحـــدة"، حضرها داود 

مطر رئيس الجمعيـــة، والدكتور 

الغرفة  ســـمير حزبـــون رئيـــس 

التجارية فـــي محافظة بيت لحم، 

وطوني مرقـــص مدير بلدية بيت 

لحم، والعديد مـــن ممثلي القوى 

واألحزاب الفلسطينية، وفعاليات 

الوطنية  والهيئات  المؤسســـات 

في المحافظة.

وندد المحاور الرئيســـي للندوة 

جورج حزبون عضو بلدية بيت لحم، 

بالحرب المدمـــرة، والجرائم التي 

ارتكبهـــا االحتالل ضد الشـــعب 

الفلســـطيني في قطاع غزة خالل 

ثمانيـــة ايام من العـــدوان، الفتا 

الى سقوط اكثر من 165 شهيدا، 

ومـــا يزيـــد علـــى 1300 مصاب، 

بينهم عشـــرات االطفال والنساء 

وكبـــار الســـن، وتدمير عشـــرات 

المؤسســـات التي تقدم مختلف 

الخدمـــات التعليميـــة والصحية 

واالجتماعية في القطاع.

وبين حزبون ان حركة التضامن 

جانب من الندوة.

والدعم الواســـع، الذي شـــهدته 

شـــوارع وســـاحات مـــدن الضفة، 

وصمود المقاومة وأهالي غزة في 

االســـرائيلي،  العدوان  مواجهـــة 

وفرا مناخا سياســـيا مناسبا لدعم 

خطوة القيادة فـــي توجهها الى 

االمم المتحدة، وعززا من إمكانية 

حـــدوث المصالحـــة فـــي اقـــرب 

وقـــت، داعيا الى اســـتثمار أجواء 

في  إســـرائيل  وفشـــل  االنتصار، 

تحقيـــق اهدافها، من اجل تعزيز 

الوحـــدة الوطنيـــة، ودعم التوجه 

الفلســـطيني للحصول على عضو 

مراقب في األمم المتحدة.

وقال ان اســـرائيل قامت بحربها 

علـــى قطاع غـــزة لوقـــف التحرك 

الفلسطيني باتجاه االمم المتحدة، 

وتدمير البنية التحتية للمقاومة، 

وتحقيق مكاســـب حزبية للثالثي 

القيادي في الحكومة االسرائيلية 

نتنياهو، وبـــاراك، وليبرمان، وهو 

ما فشـــلوا في تحقيقـــه في هذه 

الحرب المدمرة. 

وأشـــار عدد من المشاركين في 

الندوة الى ان اهم اســـباب الحرب 

تتعلق بجس نبـــض مصر الثورة، 

والـــدول  المصريـــة،  والحكومـــة 

العربيـــة المجـــاورة بعـــد الربيع 

العربي، وقياس الى اي مدى مست 

العربي  المحيـــط  في  التغيـــرات 

بالعالقـــة مع اســـرائيل، مؤكدين 

ان مـــن بين اهـــداف الحرب على 

قطاع غزة، ضـــرب البنية التحتية  

للمقاومة  وللقطاع، ومنع الذهاب 

لألمم المتحدة، وضرب المصالحة 

الفلســـطينية، وعـــزل القطاع عن 

الضفة.

ولفت المشاركون في الندوة الى 

دور الواليات المتحدة، في دعمها 

الالمحدود إلســـرائيل، وممارســـة 

الضغوط، وشروطها على األطراف 

العربية واإلقليمية والفلسطينية، 

الجديـــدة  بمصالحهـــا  ارتباطـــا 

فـــي المنطقة، والـــى دور وتأثير 

إسرائيل في شبكة اإلعالم الدولي 

المؤيد لها، وأشاروا الى احتماالت 

تحول اتفـــاق التهدئة الى هدنة 

طويلة األمد في المستقبل.

وفاة شاب من دورا في حادث 
عمل داخل الخط األخضر

 الخليل-"معا": توفي، أمس، الشاب رياض شريف إسماعيل الرجوب )22عاما( من بلدة 
دورا جنوب الخليل إثر ســـقوطه من ارتفاع خمسة طوابق في ورشة بناء خالل عمله في 

منطقة نتانيا داخل الخط األخضر.
وعلم من ذوي الفقيد أن جثمان المتوفى نقل إلى مستشـــفى "أبو كبير" في القدس، 

وسيتم تسليم جثمانه لهم غدًا.

"فتح" ترحب بقرار البرلمان األوروبي
دعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة

رام اللـــه - "وفــــا": رحبت مفوضية العالقات الدولية لحركـــة فتح في بيان لها، أمس، 
بقرار البرلمان األوروبي دعم التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة.

وذكر البيان، أن البرلمان األوروبي اعتمد في جلســـته العامة بستراســـبورج، أول من 
أمس، قرارا بشـــأن األوضاع في قطاع غزة، وطالب حكومـــات دول االتحاد األوروبي بدعم 
الطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة مراقبة في األمم المتحدة المقرر التصويت 
عليه في 29 الجاري، وصدر القرار بأغلبية 446 عضوا لصالح القرار، مقابل 116 عضو ضده.

وقالت مفوضية العالقات الدولية، في بيانها، أن 'قرار البرلمان األوروبي يشكل ضغطا 
على حكومات دول االتحاد األوروبي ويبشر باحتمال تصويت واسع من قبل دول االتحاد 

لصالح القرار'.
وأكـــدت المفوضية أن 'الالفت فـــي التصويت حصول القرار علـــى دعم جميع الكتل 
البرلمانية األساســـية'. وقالت 'أن العمل الحزبي المشـــترك بين حركة فتح واالتحادات 
الحزبيـــة األوروبية المختلفة الذي تصاعد في اآلونة األخيرة ســـاهم في الحصول على 
دعم الكتل المختلفة من االشـــتراكيين والديمقراطيين وأحزاب اليمين ويمين الوسط 

والليبراليين والشيوعيين والخضر'.
وذكـــر البيان أن إمكانيات الحركة على التأثير في القرارات الحزبية األوروبية تعززت 
بعد حصولها على عضوية االشتراكية الدولية واالشتراكية األوروبية. مؤكدا 'أن حركة 

فتح اآلن ضالعة في بناء عالقات متينة مع أحزاب يمين الوسط األوروبية.
وأشـــارت المفوضية إلى مشـــاركة وفد من الحركة برئاســـة نبيل شعث عضو اللجنة 
المركزيـــة، وحســـام زملط، في مؤتمر أحزاب اليمين الوســـط في بوخارســـت الشـــهر 
الماضي، معتبرة هذه العالقات تنهي تفرد األحزاب اإلســـرائيلية اليمينية في التأثير 

على هذه المنظومة الحزبية.
وشملت حملة المفوضية، حســـب البيان، لنيل الـتأييد الحزبي في أوروبا على توقيع 
اتفاق شراكة اســـتراتيجية تاريخي بين حركة فتح والحزب االشتراكي األلماني، ونيل 
دعم الحزب للتوجه الفلسطيني لألمم المتحدة على خلفية زيارة وفد من الحركة لبرلين 

األسبوع الماضي.
وقـــال زملط، الذي ترأس وفد فتح إلى ألمانيا، إن 'توجيهات مفوض الحركة للعالقات 
الدولية نبيل شـــعث كانـــت التركيز على الحزب االشـــتراكي األلماني الذي يقود كتلة 
الديمقراطيين واالشتراكين في البرلمان األوروبي باإلضافة لكون رئيس البرلمان السيد 
مارتن شـــولتز ينتمي للحزب األلماني، تمهيدا للمساهمة في استصدار قرار داعم من 

البرلمان األوروبي.'
ونـــوه زملـــط ألهميـــة العمـــل الحزبي في تعزيـــز الموقـــف األوروبي تجـــاه الوضع 
الفلســـطيني، باعتبار أن القرار السياســـي األوروبي يؤخذ في الحـــزب. مؤكدا أن هذه 
االتفاقيات االســـتراتيجية تمهد لمرحلة جديدة في العالقات الفلسطينية األوروبية 
ألنها مبنية على أساس التكافؤ والرؤية االستراتيجية الموحدة والعمل المشترك على 

كل األصعدة.

ضمن مشروع لطلبة كليات الشريعة في الجامعات

مركز "شمس" يختتم سلسلة لقاءات في عدة
محافظات حول الديمقراطية والمواطنة

جنينـ  محمد بالص: اختتم مركز إعالم حقوق اإلنســـان والديمقراطية "شـــمس"، أول 
من أمس، سلسلة من اللقاءات التي نظمها في عدد من المحافظات، وتناولت موضوعات 

في مجالي الديمقراطية والمواطنة.
وقال القائمون على هذه اللقاءات: إنها نظمت ضمن نشاطات مشروع "تعزيز مفاهيم 
الديمقراطية والثقافة المدنية لطلبة كليات الشـــريعة في الجامعات الفلســـطينية"، 
والـــذي ينفذه المركز، بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي "NED"، بهدف 

رفع الوعي لدى الشباب في موضوعات الديمقراطية والمدنية.
وعقـــد المركـــز، لقاء لطلبـــة من جامعـــة القدس المفتوحـــة، حول اإلعـــالن العالمي 
للديمقراطيـــة، والذي اعتمدته الجمعيـــة العامة لألمم المتحدة فـــي دورتها الثانية 
والستين العام 2007، وتبناه االتحاد البرلماني الدولي في دورته الحادية والستين بعد 

المائة، والمنعقدة في أيلول العام 1997 بالقاهرة.
وقال المدرب، ناصر أبو مطر إن الغرض األساسي من وراء هذا اإلعالن، يتمثل بتشجيع 
األخـــذ بالديمقراطية في كافة أنحـــاء العالم، من خالل تقديم المســـاعدة الرامية إلى 

توطيد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتيسير األخذ بالحكم الديمقراطي.
وقـــال أبو مطر، إن الديمقراطية ليســـت حكرًا على بلد بعينـــه أو منطقة بعينها، فهي 
قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها.
أمـــا اللقاء الثاني، فكان حـــول المواطنة في النظم الديمقراطيـــة، والذي عقده مركز 
"شـــمس"، في كلية الدعوة اإلســـالمية بمحافظـــة قلقيلية، حيث تنـــاول الباحث عماد 

موسى، المواطنة في النظم الديمقراطية.
وقـــال موســـى، إن المواطنة تشـــكل اإلمكانية الوحيـــدة لتكريس ســـيادة القانون 

والمساواة أمامه، وممارسة الحد األدنى من الحقوق.
وأضاف، "إن المواطنة الديمقراطية، هي مســـار اندماج لتطلعات المواطنين لتحقيق 
أكبر قدر ممكن من حاجاتهم األساســـية، وإلغاء هاجس األنظمة السياسية في الحفاظ 
على االســـتقرار، وتجعل من النظام السياســـي، أداة مجتمعيـــة لتحقيق الصالح العام 
والخدمة العامة داخليًا، والدفاع عن المصالح الوطنية خارجيًا حســـب منطق سياســـي 

مجتمعي توافقي وتفاعلي".
ووصف موســـى، المواطنة الديمقراطية، بأنها انعـــكاس لنضج ديمقراطي مجتمعي 

ولوجود فلســـفة حكم تجمع بين حقوق اإلنســـان، والديمقراطية التشـــاركية، والحكم 
الراشد، والمحاسبة الديمقراطية على مستوى الدولة والنظام السياسي.

وتناول اللقاء الثالث الذي عقد لطلبة من كلية الشريعة من جامعة الخليل في مدينة 
رام الله، أشكال النظم الديمقراطية، حيث تطرق المدرب بشار الديك، إلى الديمقراطية 
المباشرة، والتي تســـمى عادة بالديمقراطية النقية، وهي األقل شيوعًا، وتمثل النظام 
الذي يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة، مثل المصادقة على القوانين أو رفضها.
وبين الديك، أن الديمقراطية المباشـــرة، تســـمى بهذا االســـم، ألن الناس يمارسون 
بشـــكل مباشـــر ســـلطة صنع القرار من دون وســـطاء أو نواب عنهم، وتاريخيًا كان هذا 
الشـــكل من أشكال الحكم نادرًا نظرًا لصعوبة جمع كل األفراد المعنيين في مكان واحد 

من أجل عملية التصويت على القرارات.
وأضاف: "إنه لهذا، كانت كل الديمقراطيات المباشـــرة، على شكل مجتمعات صغيرة 
نسبيًا، وعادة ما كانت على شـــكل دول المدن، وأشهر هذه الديمقراطيات، كانت أثينا 

القديمة، وفي العصر الحالي، سويسرا، أقرب دولة إلى هذا النظام".
وتناول، مفهوم الديمقراطية النيابية، والتي تعتبر نظامًا سياسيًا يصوت فيه أفراد 
الشـــعب على اختيار أعضاء الحكومـــة والذين بدورهم يتخذون القـــرارات التي تتفق 

ومصالح الناخبين.
وأوصى المشـــاركون في اللقاءات، بضرورة جعل الديمقراطية وروح المواطنة وإشاعة 
ثقافة حقوق وواجبات اإلنســـان، خيـــر تحصين للمجتمع من نزعـــات التطرف، وتحرير 
الطاقات الكفيلة بجعل الفلسطينيين قاطبة في انسجام تام مع تطلعات وطنهم، ورفع 

ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية.
وأجمعوا على ضرورة اعتبار مبدأ اســـتقالل القضاء، قاعدة ديمقراطية لكفالة حســـن 
ســـير العدالة، وضمانًا لدستوريته ولســـيادة القانون ومساواة الجميع أمامه في جميع 

الظروف واألحوال.
وطالبوا بضرورة الســـعي إلقامة دولة مدنية ديمقراطية تحمي حقوق اإلنسان، وتعزز 
المســـاواة والكرامة للجميع، وتعـــزز ثقافة المواطنـــة والعدالـــة االجتماعية، وتمكن 
المجتمع المدني من لعب دور ناشـــط في صنع السياسات والتشريعات، ودعم مجهود 
منظمـــات المجتمع المدني في نشـــر مبادئ الديمقراطيـــة والتعددية واحترام حقوق 

اإلنسان.

"القدس المفتوحة" تفوز بالمرتبة األولى
في الملتقى الطالبي اإلبداعي العربي

رام اللـــه ـ "األيام": حصلـــت جامعة القدس المفتوحة علـــى المرتبة األولى عن محور 
"تجربة الجامعات العربية في التنمية والبحث العلمي"، في مســـابقة البحوث العلمية 
للطلبة المشـــاركين فـــي الملتقى الطالبي اإلبداعي الخامس عشـــر التحـــاد الجامعات 
العربيـــة، الذي ينظمه المجلـــس العربي لتدريب طالب الجامعـــات العربية في جامعة 
اإلمام محمد بن ســـعود اإلســـالمية في الســـعودية، تحت عنوان "الجامعـــات العربية 
والتنمية"، بمشـــاركة العديد من الجامعات الفلســـطينية: النجاح الوطنية، وبيرزيت، 

والقدس، وبوليتكنك فلسطين، واألزهر، واإلسالمية.
وبينت "القدس المفتوحة"، في بيان صحافي، أمس، إن الطالبة حنين خضر زيادة من 
فرع بيت لحم فازت بالمرتبة األولى عن بحثها "دور جامعة القدس المفتوحة في تمكين 
المرأة الفلســـطينية أكاديميًا، واجتماعيًا، وسياســـيًا"، الذي يشرف عليه عميد شؤون 
الطلبة د. محمد شـــاهين، وذلك من بين 99 بحثًا تأهلت للمرحلة الثانية من المنافســـة 

من ثمان وأربعين جامعة من اثنتي عشرة دولة عربية. 
وذكر شـــاهين رئيس وفد "القـــدس المفتوحة" إلى الملتقى، وممثـــل الجامعة في 
المجلس العربي التحاد الجامعات العربية، أن هذه المشاركة هي الثالثة للجامعة على 
التوالي في هذه الملتقيات اإلبداعية، فقـــد حصلت الجامعة خالل العامين الماضيين 
على المراتب األولى في مشـــاركاتها، وقال: حصلت "القدس المفتوحة"، خالل الملتقى 
الطالبي اإلبداعي الرابع عشـــر والمنعقد بجامعة اإلســـكندرية فـــي مصر على المرتبة 
األولـــى عن محور جودة التعليم العالي ضمن محـــاور الملتقى، وحصولها على المرتبة 
األولـــى والثانية في الملتقى الطالبي اإلبداعي الثالث عشـــر والمنعقد في جامعة عين 
شـــمس بمصر، مشـــيرًا إلى أن البحوث المشـــاركة تخضع إلى إجـــراءات تحكيم علمي 
ومنهجي من خالل لجان تحكيم من أساتذة الجامعات العربية المختصين، وعبر مراحل 

متتالية يقوم الطالب في نهايتها بعرض البحث على اللجنة ومناقشتها.
وأكد رئيـــس الجامعة د. يونس عمرو أن هذه النتيجـــة وضعت "القدس المفتوحة"، 
والجامعات الفلســـطينية في مقدمة الجامعات الفائزة بالمســـابقة، مؤكدًا أن الجامعة 
تولي البحـــث العلمي أهمية خاصة، وهي تضع الخطط والبرامج الالزمة لرفع مســـتوى 
الدعـــم للبحث العلمـــي بهـــدف االرتقاء بالعمليـــة التعليميـــة لتواكـــب التطورات 

والمستجدات العالمية، ولتكون رائدة في العديد من المجاالت.

بقلم: وليد بطراوي

طويل األمد
انتهـــت الحرب مؤقتـــًا، على األقل هذا ما أعتقـــده، وربما ال يعتقده 

اآلخرون. نترّحم على شـــهدائنا، ونســـتذكر صور الضحايا من النساء 

واألطفال والشـــباب والرجال والشـــيوخ. صور لـــن تمحوها ال هدنة وال 

تهدئة وال وقف إطالق نار. استشـــهد من استشـــهد، وجرح من جرح، 

وستشفى هذه الجراح، وســـتتم إعادة بناء ما تم تدميره. لكن ترميم 

النفـــوس واأللم هو ما ســـيأخذ وقتًا طويـــاًل. أطفال غـــزة رأوا الموت 

بأعينهم، رأوا أصدقاءهم ومن كانـــوا يلعبون معهم وقد غابوا عنهم 

إلى األبد. 

المشهد
منصة جاهزة تم بناؤها لكل المناســـبات في وســـط مدينة رام الله، 

ســـماعات تنطلق منها أغان كلماتها شـــبه وطنية ولحنها "رقصني يا 

جدع"، فيرقص عليها الشبان ثم يستدركون أن المصاب كبير فيتحول 

الرقص إلى دبكة. شـــخصيات تتدافع لالنقضاض على "الميكروفون"، 

يصيحون بكلمات ال تفهم منها إال ما اعتدت أن تحفظه صمًا. شـــباب 

بعضهـــم جاء متحمســـًا مؤمنـــًا بعدالـــة قضيته يتطاير الشـــرر من 

أعينهم، وآخرون جاؤوا للتســـلية والتسكع والتحرش بالفتيات، هكذا 

كان المشهد.

أفزعتني يا شيخ!
تأثير المســـكنات لمعالجة الرشـــح، طرحني الفراش أمس الجمعة، 

، وجدت نفســـي أغط فـــي نوم عميق،  فبعد اســـتيقاٍظ صباحيٍّ عاديٍّ

أفقـــت منه فزعًا. صراخ عـــاٍل لم أفهم كلماته، يأتـــي ويذهب. وما إن 

تداركت الحدث، تبين أنه خطيب المسجد يحدث المصلين. فتساءلت 

ما الداعي للصراخ؟ وهل الصراخ ســـيوصل الرسالة والموعظة الدينية، 

أم الهدوء والخشوع واإلقناع؟ 

sorry ولكن ،
ً
أهال وسهال

تـــرك بالده وجاء مع عائلته إلى فلســـطين متضامنًا وقرر أن يعيش 

فيها. اســـتأجر بيتًا وبدأ حياته من جديد تـــاركًا كل أعماله في وطنه 

األم. أراد لطفليـــه تعلم العربية وفكـــر أن أفضل طريقة هي االنخراط 

بين من هم في عمرهم. توجه إلى عدة مدارس حكومية وخاصة، فوجد 

األبـــواب موصدة. فالمدارس الحكومية حســـب ما قيل له ال تســـتقبل 

الطلبة األجانب، والمدارس الخاصة مكتظة وال يوجد "مقاعد". وما يزيد 

األمر صعوبة أن طفليه يعانيان إعاقة حركية. ما العمل؟

ً
لو كنت مسؤوال

لرددت على استفسارات المواطنين وأخذت شكواهم واقتراحاتهم 

بعين االعتبار. ولما تهربت من اتصاالت الصحافيين، مدعيًا انشغالي، 

بينما أجلس في هـــذا المطعم أو ذاك المقهـــى. طبعًا من حقي، كأي 

مواطن آخر أن أجلس في المطعم أو المقهى، ولكنني مســـؤول ويجب 

أاّل أتهرب من مســـؤولياتي، وأهمها الرد على استفسارات المواطنين 

خاصـــة في القضايا التي يكونون فيها كالغريق المتعلق بقشـــة. أما 

الســـلطة الرابعة فعلي احترامها والرد عليها وعدم التهرب منها، وأن 

أكون على قدر المواجهة.

الشاطر أنا 
في الحرب ما في شـــطارة، ألنه الواحد شـــو ما يكون شاطر، في أمور 

وال يمكـــن تزبط معـــه. أنا بطبيعتي بحـــاول إني أتعاطـــى مع األمور 

بواقعية مـــع إني عاطفي جدًا، وبحاول أتفـــادى المواقف اللي بتظهر 

ضعفي وممكن تخلي دموعي تنزل أو "تشتي" مثل ما كانوا يغيظوني 

وأنا صغير ويقولوا لي "شـــتي شـــتي" حتى لو ما كنـــت بدي أعيط ما 

بتالقيني إال "شـــتيت" بدون داعي. المهم فـــي الحرب األخيرة ع غزة، 

والله حاولت إني أكون شـــاطر، تابعت األخبار بحذر، وحاولت أبتعد عن 

شاشة التلفزيون، وهيأت نفســـي لمعركة نفسية طويلة، وحاولت ما 

أشوف صور األطفال والجثث والشهداء والدمار، بس شو ما يكون شاطر 

الواحـــد، إال انه هول المصيبة ما بيخلي الواحد يتجرد من إنســـانيته، 

ألنه في هيك قضايا الشـــطارة ما بتنفع، والشطارة انه الواحد يحافظ 

على سالمة عقله من كل اللي بيصير حواليه، بعين الله!.
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