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طولكرم: بحث التعاون األكاديمي 
بين "الثقافي البريطاني" و"خضوري"

طولك����رم - "األي����ام": بح����ث مدير 
المرك����ز الثقاف����ي البريطان����ي في 
فلس����طين أالن س����مارت، مع القائم 
بأعم����ال رئي����س جامعة فلس����طين 
طولكرم،  ف����ي  "خض����وري"  التقنية 
د. س����ائد ماك، خ����ال زيارته مقر 
الجامعة، أول من أمس، سبل تعزيز 
التعاون في المجاالت ذات االهتمام 
المش����ترك، وذلك بحض����ور عدد من 
والمراكز  والعمادات  الكليات  عمداء 
ومدي����ر وح����دة العاق����ات العام����ة 

بالجامعة.
واستعرض ماك مس����يرة جامعة 

"خضوري" ومراحل تطورها ومراكزها 
األكاديمي����ة  وبرامجه����ا  البحثي����ة 
التقني����ة والتكنولوجي����ة، كونه����ا 
الجامعة الحكومي����ة التقنية األولى 
ف����ي فلس����طين، والتط����ورات التي 
تش����هدها الجامع����ة ف����ي مختلف 
اإلنش����ائية  خاص����ة  المج����االت، 
خال  من  والبحثي����ة  واألكاديمي����ة 
األبح����اث والمش����اريع التي تنفذها 
ومؤسسات  جامعات  مع  بالش����راكة 

دولية.
من جهته، أبدى س����مارت إعجابه 
بطبيع����ة البرام����ج األكاديمي����ة في 

"خضوري"، واإلنجازات التي حققتها 
الجامعة في فترة قصيرة.

وناق����ش الجانب����ان العدي����د م����ن 
إلمكاني����ة  والمقترح����ات  األف����كار 
التعاون المش����ترك، كبرنامج المنح 
الدراسية HESPAL، وبرامج التدريب 
الت����ي يمك����ن أن يقدمه����ا المركز 
الثقافي البريطاني في مجال تطوير 
الجامعة  ل����كادر  اإلنجليزية  اللغ����ة 
وطلبتها، إضافة إلى ربط "خضوري" 
مع الجامعات البريطانية في مجاالت 
متع����ددة، من خال المش����اركة في 

مؤتمرات وورش عمل مشتركة.

مدير	المجلس	خالل	زيارته	جامعة	"خضوري"	.	

ورشة في جنين تناقش مدى مالءمة 
المباني الحتياجات ذوي اإلعاقة 

جني����ن � محم����د ب����اص: نظمت 
جمعية "الجليل" للرعاية والتأهيل 
المجتمع����ي الخيرية في محافظة 
جني����ن، أول من أمس، حلقة نقاش 
إعامي����ة حملت عن����وان "المواءمة 
األش����خاص  البيئية لصالح حقوق 
ذوي اإلعاق����ة ف����ي محافظة جنين 
وفق بن����ود قانون حقوق المعاقين 

رقم 99/4".
وشارك في هذه الحلقة، ممثلون 
عن وزارتي الحكم المحلي والشؤون 
المحلية،  والهيئ����ات  االجتماعية، 
المدن����ي،  المجتم����ع  ومنظم����ات 
ونقابة المهندس����ين، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وعائاتهم.
وزارة  دور  الحلق����ة،  وتناول����ت 
المحل����ي ومس����ؤولياتها  الحك����م 
في متابعة ترخي����ص المباني بما 
األشخاص  واحتياجات  يتناس����ب 
ذوي اإلعاق����ة في مج����ال المواءمة 
الس����كني،  والتعدي����ل  البيئي����ة 
ومتابعته����ا لإلج����راءات وآلي����ات 

التنفيذ مع الهيئات المحلية.
ال����وزارة  المش����اركون  وطال����ب 
لوضع  المناسبة  اإلجراءات  باتخاذ 
حد للمخالفات التي تعيق تطبيق 
المعايير المناس����بة الستخدامات 
األش����خاص ذوي اإلعاق����ة، بما في 
والمواقف  والش����وارع  الطرق  ذلك 

العامة.
وأش����اروا إلى أهمي����ة دور نقابة 
المهندس����ين ف����ي وضع ش����روط 
مناس����بة على المخطط����ات العامة 
األش����خاص  احتياجات  لتناس����ب 
حياته����م  وظ����روف  المعاقي����ن 
أهمي����ة  مؤكدي����ن  المعيش����ية، 
التع����اون الكبير م����ع وزارة الحكم 

المحل����ي والبلديات، ف����ي متابعة 
تلك المخالفات ف����ي المباني على 

وجه التحديد.
متابعة  ض����رورة  عل����ى  ورك����زوا 
الخروق التي تح����دث في المباني 
م����ن قب����ل مالكيه����ا، ومح����اوالت 
الخاصة،  للمصالح  وفقا  تشييدها 
األم����ر ال����ذي أك����دوا أن����ه مخالف 
للقانون، ويس����توجب سن قوانين 

صارمة بحق المخالفين.
ون����ادت ممثلة برنام����ج التأهيل 
المجتمع����ي في جني����ن، صبحية 
الجهود  مضاعفة  بض����رورة  غانم، 
المجتمعي����ة الرامية لدعم قضايا 
احتياجاتهم  وتلبية  اإلعاقة  ذوي 
ف����ي مج����ال المواءم����ة البيئي����ة، 
والت����ي قالت، إنه����ا قضية تبعث 
على القلق نظرا آلثارها الس����لبية 
المعاقي����ن  عل����ى  وانعكاس����اتها 

وحقوقهم.
المواءم����ة  إن  غان����م:  وقال����ت 
البيئي����ة، أصبح����ت بمثاب����ة تحد 
جديد يضاف إلى التحديات التي 
تواجه وزارة الحكم المحلي ونقابة 

المهندسين والهيئات المحلية.
ونوه����ت، إل����ى الجه����ود الت����ي 
تبذلها جمعية "الجليل" بالتعاون 
ومنها  المؤسس����ات  جمي����ع  م����ع 
برنام����ج التأهي����ل المجتمعي في 
المنطق����ة، األم����ر الذي من ش����أنه 
حش����د اإلمكانيات والطاقات التي 
تصب ف����ي خدم����ة قضاي����ا ذوي 
مصالحه����م،  وتحقي����ق  اإلعاق����ة 
ويس����هم في تطبيق قانون حقوق 
المعاقين والذي أقر منذ س����نوات 

طويلة.
من جهته، اعتب����ر رئيس وحدة 

اإلعاق����ة ف����ي مديري����ة الش����ؤون 
االجتماعية، الح����اج طاهر زكارنة، 
حق����وق  قان����ون  بن����ود  تطبي����ق 
االحتياجات  وتنفي����ذ  المعاقي����ن 
المتعلق����ة به����م، بمثاب����ة واجب 
مجتمعي يتطلب تحقيق ش����راكة 
م����ن قبل الجمي����ع لتحقيقها ومن 

ضمنها المواءمة البيئية.
المواءم����ة  إن  زكارن����ة:  وق����ال 
البيئية، تتطل����ب إمكانيات كبيرة 
تس����تلزم اقتطاع ميزانيات كبيرة 
لتطبيقه����ا  متكامل����ة  وخب����رات 
على األرض، عدا ع����ن كونها قيما 
مجتمعي����ة مرتبطة بالمس����ؤولية 
االجتماعية الت����ي تقع على عاتق 
الجمي����ع م����ن منطل����ق الش����راكة 

المجتمعية.
اإلعامي  الميس����ر  واس����تعرض 
للحلق����ة اإلعامي����ة، محم����د أب����و 
الهيجاء، الس����بل الكفيلة بالتأثير 
في السياس����ات العام����ة للجهات 
حقيقيا  مدخا  كونها  الرس����مية، 
للتغيي����ر االجتماع����ي المنش����ود 
على المجتمع بشكل عام والفئات 

المهمشة على وجه الخصوص.
وأثنى على الجهود المبذولة من 
قب����ل جمعية "الجلي����ل" والجهات 
المجتمع  تجنيد  لمشروع  الداعمة 
المحل����ي للتأثير في السياس����ات 
العام����ة لصال����ح األش����خاص ذوي 
اإلعاقة في محافظة جنين، والذي 
مع  بالش����راكة  الجمعية،  تنف����ذه 
الكاثوليكي����ة  اإلغاث����ة  خدم����ات 
تعزي����ز  برنام����ج  ضم����ن   ،"CRS"
 "CPP" مش����اركة المجتمع المدني
المم����ول م����ن الوكال����ة األميركية 

."USAID" للتنمية الدولية

"تربية قباطية" تعلن نتائج عدة 
مسابقات لطلبة المدارس 

جنين - "األي�ام": أعلنت مديرية 
التربي���ة والتعلي���م ف���ي قباطية 
نتائ���ج  أم���س،  جني���ن،  جن���وب 
قس���م  كان  تربوي���ة  مس���ابقات 
األنش���طة الطابي���ة فيها نظمها 
لطلب���ة الم���دارس ف���ي مختل���ف 

المراحل.
ه���ذه  أن  المديري���ة  وذك���رت 
المسابقات جاءت تدعيما للمنهاج 
المدرسي، وتعزيزا للمهارات التي 
تؤسس لطالب يمكنه التفاعل مع 
المحي���ط بوعي إنتاج���ي، وطرائق 
إلى  إبداعي���ة، مش���يرة،  تفكي���ر 
أنها كانت ش���كلت أطقم تحكيم 
خاصة بكل مسابقة من المعلمين 

والمشرفين فيها.
وش���ارك ف���ي مس���ابقة القرآن 
الكري���م، 80 طالب���ا وطالب���ة م���ن 
مختلف المراحل الدراسية، وفازت 
في المس���توى األول فيها، والذي 
ش���مل الصف���وف األساس���ية من 
الراب���ع، بتول قصراوي،  األول إلى 
من بنات مسلية األساسية، وجنى 
الشامي، من بنات خولة األساسية، 

وجمان نور، من بنات عنزا الثانوية.
وف���ي المس���توى الثان���ي الذي 
شمل الصفين الخامس والسادس 
األساس���يين، فاز وسيم قصراوي، 
الثانوي���ة،  مس���لية  ذك���ور  م���ن 
وميسم أبو الرب، من بنات خديجة 
األساس���ية، وآية ذياب، من بنات 
فازت  فيم���ا  األساس���ية،  ميثلون 
في المس���توى الثالث الذي شمل 
الصفوف األساسية من السابع إلى 
التاسع، أس���ماء نعيرات من بنات 
ميثلون - مسقط، وسجى جرار، من 
وبصير  األساسية،  الجديدة  بنات 
عطايا، م���ن ذكور عن���زا الثانوية، 
بينم���ا ش���مل المس���توى الراب���ع 
الصفوف من العاش���ر إلى الثاني 
عشر، وفازت مجد عطايا، من بنات 
عن���زا الثانوية، وأزهار ربايعة، من 
وإيناس  الثانوية،  ميثل���ون  بنات 
عاونة، من بنات مسلية الثانوية.

التربية،  أعلن���ت مديري���ة  كم���ا 
الصحافي  التحقيق  نتائج مسابقة 
المصور، والتي شملت الصفوف من 
السابع إلى الصف التاسع األساسي، 

وفازت بالمركز األول فيها، مدرسة 
الثانوي���ة، عن تحقيق  بنات مركة 
حول مك���ب "زهرة الفنجان"، أعدته 
الطالبات دنيا موسى، ومرح موسى، 

وفاطمة أبو الرب.
وفي المرك���ز الثاني، فازت بنات 
تحقيق  ع���ن  الثانوية  الجدي���دة 
بعنوان "التخلص من النفايات في 
فلس���طين"، أعدته الطالبة س���ام 
اس���عيد، فيما كان المركز الثالث 
من نصيب مدرس���ة بنات قباطية 
ع���ن تحقيق  الغربية  األساس���ية 
بعن���وان "حوادث الط���رق" أعدته 
الطالبتان رهف نزال، ونتالي نزال.
وفي مسابقة أفضل ألبوم للتراث 
الفلسطيني، فاز الطلبة محمد أبو 
جلبوش، من ذكور مركة الثانوية، 
وم���رح نعيرات، من بنات ميثلون - 
مسقط، وإبراهيم أبو الرب، وجهاد 
عب���د الله، ون���ور زكارن���ة، وأحمد 
أب���و الرب، ومحمد كمي���ل، وهمام 
كميل، من عزت أبو الرب الثانوية، 
ومنتهى ربايعة، من بنات ميثلون 

الثانوية.

الخليل: مركز "شمس" ينظم ندوة حول التحول
الديمقراطي وإشكالياته في الدول العربية

الخليل � "األيام": ناقشت ورشة 

نظمها مركز إعام حقوق اإلنسان 

ف���ي  "ش���مس"  والديمقراطي���ة 

الخلي���ل، أول من ام���س، "التحول 

الديمقراط���ي واش���كالياته ف���ي 

ال���دول العربي���ة" لطلب���ة كلي���ة 

الشريعة في الجامعة.

وأوضح منسق المشروع إبراهيم 

العبد من المركز، أن هذه الورشة 

هي أحد نش���اطات مشروع تعزيز 

والثقافة  الديمقراطية  مفاهي���م 

الش���ريعة  كليات  لطلبة  المدنية 

ف���ي الجامع���ات المحلي���ة بدعم 

وتموي���ل من الصن���دوق الوطني 

.)NED( الديمقراطي

من جانبه، ق���ال الدكتور نضال 

أبو عي���اش المدرب ف���ي القضايا 

إن  والديمقراطي���ة،  اإلعامي���ة 

موض���وع التح���ول الديمقراط���ي 

واش���كالياته في ال���دول العربية 

يثير العديد من التساؤالت التي 

تشكل محورًا للبحث فيه.

ه���ذه  عي���اش  أب���و  وأوض���ح 

التس���اؤالت ومنه���ا م���ا يتعلق 

بتعري���ف التح���ول الديمقراطي 

وآلي���ات  ومتطلبات���ه  ومراحل���ه 

تطبيق���ه، وم���ا إذا كان���ت هناك 

ف���روق أو اختاف���ات فيم���ا بين 

تج���ارب التح���ول الديمقراط���ي 

التي ش���هدتها العديد من دول 

العال���م وم���ا هو وج���ه االختاف 

بين المح���اوالت العربية في هذا 

الش���أن وتجارب ال���دول األخرى، 

التي  اإلش���كاليات  تختلف  وهل 

يثيرها تطبيق هذا المفهوم في 

البل���دان العربية عن تلك المثارة 

في البلدان األخرى.

وأضاف أبو عياش: هناك تعدد 

ف���ي اآلراء حول مفه���وم التحول 

يمكن  الذي  والنهج  الديمقراطي 

اتباعه لتعريفه.

وأوضح أن عملية مراحل التحول 

الديمقراط���ي تمر بع���دة مراحل، 

تبرز عب���ر ثاث حركات هي الفكر 

التح���رري الليبرال���ي وقي���ام نوع 

مع  السوق  اقتصاديات  صارم من 

تحكم أق���ل من الدول���ة، ما يتيح 

إلغاء كل من إج���راءات الحظر وما 

يتبعها من توصيات، ونهاية دور 

المؤسسات  الدولة على  س���يطرة 

االقتصادية وعملية بناء أو إعادة 

بناء الديمقراطي���ة بمعنى إقامة 

حكم تعدد.

وق���ال، إن إش���كاليات التح���ول 

الديمقراط���ي في البلدان العربية 

تكمن في أن المجتمعات العربية 

غير متوافقة ح���ول مضمون هذا 

التح���ول، ووج���ود تحفظ���ات من 

جانب بع���ض القوى السياس���ية 

العربية بالنس���بة للتحول باتجاه 

الخبرة  إلى  الديمقراطية استنادا 

الغربي���ة، بل ووجود ق���وى أخرى 

الديمقراط���ي  للتح���ول  رافض���ة 

باعتب���اره بدع���ة غريب���ة هدفها 

األم���ة  هوي���ة  عل���ى  القض���اء 

وإخضاعها خضوعا تاما للسيطرة 

الغربية.

أن  نض���ال  الدكت���ور  وبي���ن 

المس���تمر  ش���به  اإلجه���اض 

لمح���اوالت التح���ول الديمقراطي 

في الباد العربي���ة، أدى إلى خلق 

نوع من الش���عور بعدم الثقة في 

ج���دوى ه���ذه المح���اوالت وأتاح 

التحول  ه���ذا  لمعارضي  الفرصة 

بإبراز مخاطره وسلبياته على هذه 

الباد.

وف���ي نهاي���ة الورش���ة، أوصى 

المش���اركون بضرورة قبول قواعد 

والقب���ول  االنتخابي���ة،  اللعب���ة 

بنتائج االنتخابات بمس���توياتها 

المختلف���ة، ورفع تمثيل النس���اء 

ف���ي الحياة السياس���ية، وضرورة 

صياغة دس���اتير وطني���ة مدنية 

وتحمي  تط���ور  لبادها  حديث���ة 

حق���وق اإلنس���ان م���ن الناحي���ة 

الفعلي���ة، دون أن تلج���أ لتغليب 

االنحيازات األيديولوجية الضيقة 

على االنحياز للمطالب الش���عبية 

أهمية  وعلى  والواس���عة.  العامة 

وعلى  اآلخ���ر،  وقب���ول  التس���امح 

النظم  بي���ن  للحوار  فتح قن���وات 

السياس���ية  والقوى  السياس���ية 

والمجتمعية، وعلى أهمية اإلرادة 

المصالح���ة  النج���از  السياس���ية 

الوطنية والمجتمعية عبر العدالة 

االنتقالية.

نابلس: "اللد الخيرية" تنهي تدريب
100 خريج ضمن برنامج "التعلم باللعب"

نابلس – "األيام": أنهت جمعية اللد الخيرية بمحافظة نابلس وشمال الضفة، 
تدريب 100 شاب وش���ابة من خريجي الجامعات ضمن برنامج "التعلم باللعب" 

الممول من االتحاد األوروبي.
وأش���ار مدير المش���روع عاء درويش إلى أن الجمعية أنه���ت، أول من أمس، 
تدريب ثاث مجموعات شبابية مختلفة ضمن المشروع، تركز على مجموعة من 
م النش���ط 

ّ
المحاور في االتصال والتواصل والقيادة، والنوع االجتماعي، والتعل

بمختلف أشكاله واأللعاب الشعبية والتربوية، منوهًا الى إدارة مؤسسة برامج 
الطفول���ة والعمل الجماهيري في القدس، والمدربين القائمين على المش���روع 

لجهودهم في تدريب المشاركين.
وأوض���ح درويش أن الجمعية قامت بتدريب الخريجين ليصبحوا قادرين على 

قيادة الصفوف المدرسية. 
يذكر أن مشروع "التعلم باللعب" يهدف إلى رفع المستوى التعليمي ل�1200 
طال���ب وطالبة من الصفوف األساس���ية )الثاني، والثال���ث، والرابع( والمعرضة 
قراه���م ومدنهم للعزل من جدار الفصل، إضاف���ة إلى تدريب 100 من خريجي 
الجامعات لتنفيذ المش���روع مع طلب���ة المدارس ورفع مس���تواهم التعليمي، 

بأساليب وطرق جديدة.

لجنة التخطيط والبناء 
في جنين تتخذ عدة قرارات

جني���ن - "األي�ام": عقدت اللجن���ة اإلقليمية للتخطيط والبن���اء في محافظة 
جنين، أمس، اجتماعها الدوري برئاسة مدير عام الحكم المحلي، رئيس اللجنة، 
رائد مقبل، وبحضور س���كرتير اللجنة، سامر الخماش، وبمشاركة أعضائها من 

ممثلي الوزارات المنضوية في عضويتها.
وعرض الخماش، الملفات وتوصي���ات اللجنة الفنية بخصوصها، وموافقتها 
على ترخيص بناء قائم في قرية كفيرت حس���ب نظ���ام المخالفات، وترخيص 

عدة أبنية مقترحة في قرى عجة ورابا وتلفيت وكفر قود وسيريس.
وت���م العرض على اللجن���ة اإلقليمي���ة، مخططات معماري���ة ألبنية في حرم 
الجامعة العربي���ة األميركية-تلفيت، ومخاطبة الجامع���ة بضرورة التوقف عن 
أعمال البناء لحين صدور الرخص حس���ب األصول، فيما تقرر الكشف على تلك 

المواقع.
كما عرضت عل���ى اللجنة عدة ملفات لمناقش���تها واتخاذ القرار المناس���ب 
بخصوصها، حيث قررت اللجنة الكش���ف على بعضها والموافقة على الس���ير 

بإجراءات الترخيص على البعض اآلخر.

حصد معدل 97% في "التوجيهي" ويأمل بمنحة ثانية من الرئيس

.. هكذا قهر الشاب "أبو الرب" السرطان وتخرج 
من "العربية األميركية" بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

جنين - محمد باص: ارتس����مت 

ابتسامة عريضة على محيا الطالب 

الجامعي إحسان ش����هير أبو الرب 

)22 عاما(، بعد قه����ر الداء الذي ال 

يقهر، وأنهى دراسته في الجامعة 

تخرج  الت����ي  األميركية  العربي����ة 

اللغة اإلنجليزية فيها  من قس����م 

بامتياز مع مرتبة الشرف، دون أن 

تحول إصابته بداء السرطان، دون 

تمكينه من تحقيق أحامه التي ال 

تعرف حدودا.

ويق����ر أب����و ال����رب ال����ذي يعاني 

من مرض الس����رطان ف����ي الجيوب 

األنفي����ة، منذ س����نوات طويلة، أن 

الفض����ل لل����ه أوال، ولعائلته ثانيا، 

وللرئي����س محم����ود عب����اس ف����ي 

مس����اعدته عل����ى تح����دي المرض 

دراس����ته  واس����تكمال  القات����ل، 

ف����ي الجامعة العربي����ة األميركية 

بموجب  إنجليزية،  لغ����ة  تخصص 

منحة قدمها ل����ه الرئيس تقديرا 

من����ه إلص����رار ه����ذا الش����اب على 

تحقيق أحامه وقهر السرطان.

يقول األب الذي يعمل مدرسا في 

مدرستي الذكور الثانويتين ببلدة 

برقين وقري����ة عانين غربي جنين، 

إن ابن����ه حافظ على وجود اس����مه 

على مرتبة الش����رف طيلة سنوات 

دراس����ته الجامعية األربع، بعد أن 

حصد معدل 97% ف����ي امتحانات 

شهادة الدراس����ة الثانوية العامة 

"التوجيهي" في العام 2008.

وقبل بدء امتحانات "التوجيهي"، 

قال األب ف����ي حديث ل�"األيام"، إن 

ابنه إحس����ان كان يخضع لجلسات 

الع����اج الكيماوي في مستش����فى 

"رمب����ام" اإلس����رائيلي داخل الخط 

ف����ي ذلك  األخض����ر، حيث ش����عر 

أن مستقبله أصبح مهددا  الوقت، 

بالضي����اع، بع����د أن رفض����ت لجنة 

االمتحان����ات العام����ة تمكينه من 

التق����دم لامتحان����ات وهو داخل 

غير  األخير  لك����ون  المستش����فى، 

واقع في منطقة فلسطينية.

بداية الحكاية
ويضي����ف األب، إن نجل����ه البكر 

أصي����ب في العام 2007 بس����رطان 

في الجي����وب األنفية، وهو نبأ وقع 

علي����ه وأفراد عائلت����ه كالصاعقة، 

فب����دأ رحل����ة طويلة وقاس����ية من 

العاج الذي كانت أولى مراحله في 

الس����رطانية  األمراض  مركز لعاج 

في نابلس، ومنه إلى رام الله، ومن 

ثم انتقل إلى مركز طبي متخصص 

الق����دس، حت����ى تم  ف����ي مدينة 

تحويله إلى مستشفى "رمبام" في 

مدينة حيفا، حيث خضع لجلسات 

عاج بواسطة األشعة.

وال تزال تل����ك األيام حاضرة في 

ذهن األب بكل قس����وتها، حيث أن 

نجله ورغم كل م����ا ألم به وصراعه 

المرير مع مرض الس����رطان، ورحلة 

الت����ي طالم����ا اضطرت����ه  الع����اج 

لانتظ����ار لس����اعات طويل����ة على 

العس����كرية،  االحت����ال  حواج����ز 

والتغي����ب لفت����رات طويل����ة ع����ن 

المدرس����ة، ح����رص عل����ى متابعة 

دروسه، حتى وهو قيد العاج.

تق����دم  نجل����ه  إن  األب،  وتاب����ع 

العام����ة  الثانوي����ة  المتحان����ات 

على  التجريبي����ة، فحص����ل كذلك 

معدل تجاوز 90%، وهو أقل بكثير 

من ذلك الذي كان يطمح لتحقيقه، 

حيث كان يأم����ل أن يكون من بين 

العش����رة األوائ����ل على مس����توى 

الضف����ة، إال أن مرضه ورحلة عاجه 

كانا في تل����ك الفترة يقفان حائا 

دون تمكين����ه م����ن تحقي����ق هذا 

الحلم.

إنذار بكارثة
وكانت الكارثة كما وصفها األب، 

عندم����ا أبلغ����ت إدارة مستش����فى 

"رمب����ام" ابنه بأنه ل����ن يتمكن من 

مغادرة المستشفى لكونه سيبدأ 

بالخضوع لجلس����ات عاج كيماوي 

من المتوقع أن تس����تمر نحو شهر 

بمرحلتها األولى، وهو موعد تزامن 

مع بدء امتحانات "التوجيهي"، ما 

اضطر االبن إل����ى اتخاذ قرار جريء 

أيدته في����ه عائلته، يقضي بقطع 

رغم  المستشفى،  ومغادرة  العاج 

تحذي����ره من قبل األطباء أن حياته 

ستكون في دائرة الخطر الشديد.

وبدافع الخوف عل����ى حياة ابنه، 

قال أبو الرب، إنه توجه للمسؤولين 

والتعليم،  التربي����ة  في مديري����ة 

والذي����ن أبدوا تعاطف����ا كبيرا معه 

وحاولوا مساعدته من خال التقدم 

بطلب لدى لجنة االمتحانات العامة 

من أجل تمكي����ن نجله من التقدم 

لامتحان����ات داخل المستش����فى، 

إدارة  أب����دت  أن  بع����د  خصوص����ا 

المستشفى اس����تعدادها لتوفير 

كل التسهيات الازمة لذلك.

إال أن ه����ذه الجه����ود، اصطدمت 

برف����ض لجنة االمتحان����ات العامة 

هذا الطلب انطاقا من سياس����تها 

القائمة على عدم السماح بتقديم 

امتحانات الثانوية العامة للمنهاج 

غير  منطق����ة  ف����ي  الفلس����طيني 

األب  على  واقترحت  فلس����طينية، 

تأجي����ل تقدم نجل����ه لامتحانات 

للعام المقب����ل، وهو اقتراح رفضه 

األب كما هو الحال بالنس����بة لابن 

ال����ذي ق����رر مغادرة المستش����فى 

وعدم الخضوع لجلسات العاج من 

وتحقيق  لامتحانات  التقدم  أجل 

حلم����ه ف����ي الحصول عل����ى مركز 

متقدم ضمن العشرة األوائل.

انقطاع عن الدراسة
وق����ال أب����و ال����رب، إن ابن����ه كان 

المدرسي  الدوام  ينقطع عن فترة 

يحت����اج  وكان  طويل����ة،  لفت����رات 

أس����بوعيا لجرع����ة ع����اج كيماوية 

باإلضافة إلى ثاث����ة أو أربعه أيام 

استراحة، بفعل كل جرعة من تلك، 

وكانت العائل����ة تحرص على عزله 

ع����ن الناس حتى ال يص����اب جهاز 

المناع����ة لديه بأي����ة جرثومة من 

ش����أنها أن تتسبب بتدهور حالته 

الصحي����ة، عدا عن معاناته من آالم 

ش����ديدة في جسده جراء الجرعات 

الكيماوية.

ووص����ف األب، قرار ابنه في تلك 

الفت����رة، بأن����ه قرار صائ����ب، نظرا 

التي  الصعبة  النفس����ية  للظروف 

مر بها، والتي لم تس����اعد جس����ده 

عل����ى االس����تجابة للع����اج، فغادر 

عل����ى مس����ؤوليته،  المستش����فى 

وكل هم����ه التق����دم المتحان����ات 

"التوجيهي"، رغم عدم استعداده 

لها كما يجب.

وتح����دث، عن الظ����روف التي مر 

بها نجل����ه خ����ال فت����رة تأديته 

لامتحانات، والتي قال األب، إنها 

كانت ظروفا صعب����ة للغاية، حيث 

كانت نسبة المناعة لديه تنخفض 

يوما بعد يوم، وكان يرهق نفس����ه 

في الدراس����ة بش����كل كبير، بينما 

كان����ت العائلة تق����وم بدورها في 

توفير األدوي����ة والعاج الطبيعي 

واألغذية الطبيعية وكل ما يحتاج 

من أجل راحته، والدعاء له.

قرار التحدي
وأض����اف األب، إن الوضع الصحي 

لنجل����ه خ����ال فت����رة امتحان����ات 

"التوجيه����ي"، كان خطيرا للغاية، 

حيث انعدمت نسبة جهاز المناعة 

لدي����ه، وبلغت نس����بة كريات الدم 

البيضاء 5ر1%، بينما بلغت نس����بة 

كريات ال����دم الحمراء التي يعتمد 

عليها جهاز المناعة، %10.

الظروف،  كل  إحس����ان  وتح����دى 

فتنف����س الصع����داء عندما حصل 

على مع����دل 97% ف����ي امتحانات 

كادت  فرح����ة  في  "التوجيه����ي"، 

تنس����يه إصابته بمرض السرطان، 

وهو نج����اح كان مفاجئ����ا للجميع، 

واعتب����ره أبو ال����رب، بمثابة هدية 

قدمها له رب العالمين.

وق����ال هذا الش����اب الياف����ع، إن 

الدنيا بطولها وعرضها لم تتس����ع 

لفرحت����ه بالنج����اح والحصول على 

هذا المع����دل، بعد رحل����ة طويلة 

م����ع المرض، إال أن الله أمده بالقوة 

والعزيم����ة واإلصرار عل����ى النجاح 

والتفوق، وقهر الداء.

نتائ����ج  إع����ان  ي����وم  وف����ي 

"التوجيه����ي"، اعتقد األب مخطئا 

أن����ه أول م����ن علم بنبأ نج����اح ابنه 

وحصوله عل����ى هذا المعدل، فأراد 

أن يكون أول من يزف هذه البشرى 

لزوجت����ه وابنه ال����ذي كان ينتظر 

والده عل����ى أحر م����ن الجمر ليزف 

هذه البش����رى له، اعتقادا منه أن 

أبو	الرب	بعد	التخرج.

وال����ده ال يعلم، وب����دا كمن يحاول 

اختراق األثير ليلقي بجس����ده في 

حض����ن والده، وكأن����ه تلقى جرعة 

من الف����رح واألمل والس����رور، بدل 

والتي  بالكيم����اوي  العاج  جرعات 

كان يتلقاها.

استئناف رحلة العالج
وبع����د أن حص����ل أبو ال����رب على 

العاج في  مبتغاه، استأنف رحلة 

المستش����فى وه����و مرت����اح البال، 

وهي رحلة تزامنت مع بدء موس����م 

الش����تاء، حيث كان يغادر المنزل 

في س����اعات الفج����ر الباكر، ويعود 

إلي����ه بعد غي����اب الش����مس وهو 

منهك القوى واألعصاب، جراء تأثر 

الكيماوي  بالعاج  النحيف  جسده 

وم����ا يعقبها من انخفاض نس����بة 

جهاز المناعة، وبرودة الطقس.

إال أن اله����م األكب����ر ال����ذي كان 

يش����غل بال عائلة أب����و الرب، بعد 

النجاح ال����ذي حققه في امتحانات 

تغطي����ة  كيفي����ة  "التوجيه����ي"، 

نفقات دراسته الجامعية والتي ال 

يقوى األب على توفير الحد األدنى 

منه����ا، نظرا لكونه يعمل مدرس����ا 

يتقاض����ى راتب����ا ضئي����ا ال يكاد 

يمكن����ه م����ن توفي����ر االحتياجات 

األساسية لعائلته.

وقال األب، إن هذا الهم س���رعان 

ما تب���دد، عندما ق���رر الرئيس أبو 

مازن، ش���مل ابنه بمكرمة رئاسية 

الجامعة  الس���تقبال دراس���ته في 

العربية األميركية، وفي التخصص 

ال���ذي طالما حلم به، وهو دراس���ة 

اللغة اإلنجليزية، في مكرمة شكلت 

دافعا قويا لابن من أجل استكمال 

فكان  والتف���وق،  النج���اح  طري���ق 

الطالب األول على قس���مه، وحافظ 

على اسمه على مرتبة الشرف حتى 

تخرج بمعدل نحو 98%، وذلك رغم 

مواظبته على تلقي العاج.

مكرمة رئاسية
وأض����اف أب����و ال����رب، إن مكرمة 

الرئيس أبو م����ازن، بددت مخاوف 

العائلة، ومكن����ت ابنه من تحقيق 

مرحل����ة مهمة من حلمه، وكله أمل 

في أن يحصل على منحة رئاس����ية 

أخرى تمكنه من استكمال دراسته 

الماجس����تير  درجة  على  للحصول 

في اللغة اإلنجليزية، وهي مكرمة 

قال األب، إن من ش����أنها أن تشكل 

دافعا قويا آخر البنه في مس����عاه 

لقه����ر داء الس����رطان، وأن يصبح 

عالما في مجال الرياضيات.

وتابع، "ال أح����د يدري حجم الهم 

والعبء الذي أزاح����ه قرار الرئيس 

عن كاهل����ي في ذلك الي����وم، فأنا 

مجرد موظ����ف حكومي بس����يط ال 

الراتب على تواضعه،  يملك سوى 

ومررت بظ����روف ال يعلمها إال الله، 

ما  أش����به  وكان تعلي����م إحس����ان 

يك����ون بجب����ل يحط عل����ى صدري، 

ول����م يكن بإمكان����ي أن أعبر له عن 

سوء وضعي، حتى ال يتأثر نفسيا 

للعاج، وهو  اس����تجابته  وتتراجع 

أمر كان يخنقني في الليل والنهار، 

وكنت أحرص على عدم مجرد البوح 

عما في ص����دري من هم حتى أمام 

زوجتي حتى ال يتس����رب نقاش����نا 

بلغتنا مكرمة  إلى إحس����ان، حتى 

الرئيس أبو مازن الذي نأمل منه أن 

يشمل إحسان بمكرمة أخرى".


