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محـلـيات
يناشد الرئيس ورئيس الوزراء تغطية نفقات عالجه

بقيت أياما معدودة للتسجيل وتأمين مقعده

ام العبد من جنين تناشد اهل الجريح هيثم رصاص ..االحتالل أفقده البصر ومركز
الخير انقاذ مستقبل ابنها الدراسي صحي الماني يوافق على عالجه مقابل  10االف يورو

مفتاح تعقد دورة تدريبية
لعضوات المجالس المحلية

ط��ول �ك��رم  -مل ��راس ��ل "ے" ال �خ ��اص  -ع �ق��دت م��ؤس �س��ة م �ف �ت��اح يف ط��ول �ك��رم دورة ت��وع��وي��ة
لعضوات املجالس املحلية استكماالً لسلسة ورش العمل وال��دورات لتمكني املرأة يف املجالس
البلدية م��ن خ�لال اكسابها سبل املعرفة الدقيقة والعملية بما يتعلق بقطاع امل�ي��اه والكهرباء
والخطط الهيكلية لكل منطقة.
واش��ارت منسقة مؤسسة مفتاح يف طولكرم ال��دك�ت��ورة رج��اء ال�ح��اج قاسم أن ه��ذه ال��دورة
تحاول ايجاد طرق لتمكني املرأة من حيث املعرفة التي تتعلق بالقطاعات الحيوية داخل املجالس
املحلية ،مشرية اىل أن البنية التحتية لهذه املجالس تسنتد للمياه والكهرباء لذلك تكمن األهمية
يف تطوير ال�ق��درات العملية للمرأة ملحاولة ال�ش��راك��ة الفاعلة داخ��ل ه��ذه املجالس و أن الهدف
يكمن ليس فقط يف اكتساب املعرفة لهذه القضايا ،وانما يتعدى املعرفة لتصميم الخطط يف
معالجة القضايا الهامة يف املجالس البلدية والعمل ع�لى اي�ج��اد وس��ائ��ل توعوية تشمل كافة
افراد املجتمع لتوفري هذه املوارد الطبيعية.
وقدم املهندس عصام األع��رج من خالل ال��دورة توضيحات علمية ودقيقة لقيمة الهدر يف
مشاريع املياه حيث تعاين الكثري من املجالس البلدية قيمة هدر يف مصروفات املياه بما يعرف
" الفاقد" تصل اىل .%40

انتظار

ل �ح �ظ��ات ان �ت �ظ��ار ص�ع�ب��ة ي�ع�ي�ش�ه��ا ال�ج��ري��ح
هيثم وكله امل كما يقول " اال تتاخر التغطية
التي ستعيده للحياة من جديد  ،بعدما عاش
س� �ن ��وات م ��ن االل � ��م وال � �ع� ��ذاب ح ��ول ��ت ح �ي��ات��ه
لجحيم  ،فالرصاص التي اخرتقت رأسه دمرت
حياته واحالمه ونجا من املوت باعجوبة " .
ب�م�ن��زل��ه يف ب �ل��دة ق�ب��اط�ي��ة  ،ي �ت��اب��ع ال�ش�ه�ي��د
ال � �ح� ��ي ه �ي �ث ��م االت� � �ص � ��ال م � ��ع ك� ��اف� ��ة ال �ج �ه ��ات
والعناوين ملتابعته عىل طي الصفحة املؤملة يف
عمره وما رافقها من ذكريات  ،بدات باعالنه
ش�ه�ي��دا ف ��ور اص��اب�ت��ه يف  ، 2006-9-12وي �ق��ول "
بفضل الله ورحمته  ،كتب يل حياة جديدة ،
فخالل اقتحام قوات االحتالل لبلديت  ،اصبت
برصاصة يف الجهة اليمنى من الراس وخرجت
م ��ن ال �ج �ه ��ة ال �ي �س ��رى  ،وع �ش ��ت ح ��ال ��ة م ��وت
سريري ملدة  5ايام " ،ويضيف " نقلت لغرفة
العناية املكثفة يف مستشفى رفيديا  ،وبسبب
اث��ار االص��اب��ة فقد االط�ب��اء االم��ل بانقاذ حيايت
حتى انهم ابلغوا عائلتي باستشهادي ".

العمر الجديد

وب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ع��ائ�ل�ت��ه ت ��ذرف دم ��وع ال�ح��زن
واالل ��م ج ��راء ص��دم�ت�ه��ا ب�م��ا ح��ل ب��اب�ن�ه��ا ال�ث��اين
يف ري �ع��ان ال�ش�ب��اب  ،ف��وج�ئ��ت امل�م��رض��ة خ�لال
ت�ف�ق��ده��ا ل�ح��ال�ت��ه ب�ح��رك��ة ي ��ده  ،وي �ق��ول " ك��ان
ال�ج�م�ي��ع ي�ن�ت�ظ��ر ال�خ�ب�ر امل��ؤل��م  ،ول�ك��ن مشيئة
ال�ل��ه وق��درت��ه منحتني ع�م��را ج��دي��دا  ،فبعدما
حركت يدي  ،اجتمع االطباء حويل معتربين
ما حدث معجزة ربانية  ،وشرعوا يف فحيص
معتربين ما ح��دث بشرى بعوديت للحياة "،
ويضيف " عمت اجواء الفرح لدى عائلتي التي
ن�ق�ل�ت�ن��ي ل ل��اردن ب�ع��دم��ا اع�ل��ن االط �ب��اء ف�ق��داين
البصر نهائيا " .
يف االردن ،اس�ت�ق��رت ح��ال��ة ال�ج��ري��ح هيثم
ب�ع��د ازال� ��ة ال �ه ��واء امل �ت��واج��د يف ال ��دم ��اغ  ،ل�ك��ن
ماساة فقدان البصر استمرت  ،ويقول " رغم
الصدمة والنكسة التي حلت بحيايت توكلت
ع� ل��ى ال� �ل ��ه دوم � ��ا ول � ��م اس �ت �س �ل ��م  ،وواص� �ل ��ت
ال �ت �ن �ق ��ل ب� ي��ن م �س �ت �ش �ف �ي ��ات ال �ض �ف ��ة ال �غ ��رب �ي ��ة
واس ��رائ �ي ��ل  ،وك ��ان ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة وج� ��ود ض �م��ور
وخ� �م ��ول يف ال �ع �ص ��ب ال �ب �ص ��ري  ،وال وج ��ود
لعالج يل لالبد ".

رغم معنوياته العالية  ،وما يتمتع به من
روح وطنية وانسانية رائعة  ،تاثر الجريح هيثم
كثريا من تقارير االطباء  ،ويقول " لم ولن اندم
يوما عىل ما قدمته يف سبيل وطني من تضحية
النه واجب  ،ولكن تاملت كثريا بعدما اصبحت
كفيفا  ،بايمان بالله تاقلمت مع الواقع رغم
اث� � ��اره وم �ض ��اع �ف ��ات ��ه  ،واص� �ب ��ح ه �م ��ي ال ��وح �ي ��د
وحلمي ان اعود وارى من جديد ".
ل��م ي�ت�خ��ل ال�ج��ري��ح ه�ي�ث��م ع��ن ح�ل�م��ه  ،ويف
ظ ��ل ت ��ده ��ور اوض ��اع ��ه ال �ص �ح �ي��ة ورغ� ��م اه �م��ال
وض�ع��ه م��ن ك��اف��ة امل��ؤس �س��ات واالط �ب ��اء ال��ذي��ن
ت�ع��ام�ل��وا م��ع ح��ال�ت��ه ك��أم��ر واق ��ع ال م�ف��ر م�ن��ه ،
ق��رر االع�ت�م��اد ع�لى نفسه يف ال�ب�ح��ث ع��ن ع�لاج
 ،وي�ق��ول " ك��ان ل��دي ش�ع��ور دائ��م  ،ان هناك
بارقة امل لعالجي  ،وشرعت يف االتصال مع
اطباء ومؤسسات ومراكز صحية خارج الوطن
ويف كل مكان يف العالم ".

نافذة امل

ت �ع �ل��م ه �ي �ث��م  ،ع ل��ى اس �ت �خ ��دام ال�ك�م�ب�ي��وت��ر
 ،وان �ج ��ز ص �ف �ح��ة خ ��اص ��ة ب ��ه ع ل��ى ال�ف�ي�س�ب��وك
 ،ج �ع �ل �ه��ا م �ت �ن �ف �س��ه وص ��وت ��ه ول �س ��ان ح ��ال ��ه ،
ف�ت�ع��رف ع�ل�ى ال��دك�ت��ور خ��ال��د ج��دع�ي��ه  ،وي�ق��ول
" لم اتردد لحظة يف تحدي الصعاب والبحث
عن عالج لحالتي  ،وواظبت عىل نشر تفاصيل
ح��ول قضيتي والحديث مع اطباء ومنظمات
متعددة عرب الفيس بوك  ،وكأن ابواب السماء
ك ��ان ��ت م �ف �ت��وح��ة ل �ي �س �ت �ج �ي��ب ال �ل ��ه ل ��دع ��ايئ "،
ويضيف " زودت الطبيب جدعية بكافة التقارير
عن حالتي  ،وتطوع ملساعديت عرب عرضها عىل
اط�ب��اء م�خ�ت�ص�ين يف ب��رل�ي�ن ،ودراس�ت�ه��ا اب�ل�غ��وه
ب��ام�ك��ان�ي��ة ع�ل�اج��ي واج� ��راء ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ج��راح�ي��ة
املطلوبة الستعيد بصري ".
لم يصدق الجريح هيثم من شدة الفرح،
ول �ل �ت ��أك ��د م ��ن ح �ق �ي �ق��ة االج � � ��راءات وال �ن �ت ��ائ ��ح ،
ط �ل��ب ك �ت��اب��ا خ�ط�ي��ا م ��ن امل ��رك ��ز االمل� ��اين  ،وب�ع��د
ت��زوي��ده ب��ه  ،ت��وج��ه ل�ل�س�ف��ارة الفلسطينية يف
املانيا  ،وحصل يف  ، 2014-4-21عىل كتاب خطي
م��وق��ع م��ن امل�س�ت�ش��ار يف ال�س�ف��ارة ع�ب��د ال�ه��ادي
اب ��و ش ��رخ  ،اف� ��اد ف �ي��ه " ان ��ه وب �ن ��اء ع ل��ى ط�ل��ب
هيثم اب��و ع�س��اف  ،ت��م ال�ت��أك��د م��ن ط��رف�ن��ا عىل
وجود املركز الصحي الكائن يف مدينة فرانكفور
اوفنباخ يف املانيا ،والذي سيتم معالجته فيه
مل��دة ت�ت�راوح ب�ين  20/15ي��وم��ا  ،يمكن تمديدها
ح�س��ب ال �ح��اج��ة ال�ع�ل�اج�ي��ة  ،وق ��د ت��م االت �ف��اق
م��ع امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ب�ت��أم�ين ال�س�ك��ن واالق ��ام ��ة له
وملرافقة خالل فرتة العالج عىل ان يتم تغطية
التكاليف مسبقا ".

فرحة منقوصة

ال �ج��ري��ح ه�ي�ث��م  ،ت�م�ك��ن م ��ن ال �ت ��واص ��ل م��ع
الطبيب االملاين الذي سيعالجه  ،بعدما زوده
بصور الرنني املغناطييس والتقارير الكاملة عن
حالته  ،فاكد له انه بحاجة لعملية جراحية يف
ال��راس الع��ادة انتعاش البصر  ،وقال هيثم "
كل رسائل وتقارير الطبيب  ،اكدت ان عالجي

فتح باب القبول لطلبة السنة األولى:
للمعلمات واملعلمني في برنامج املدرسة الصيفية
(الدراما في سياق تع ّلمي)
األردن ( 17-5آب )2014
َّ
القطان ،عن بدء التسجيل للمعلمني ملستوى السنة األولى  ،2014ضمن
يعلن مركز القطان للبحث والتطوير التربوي/مؤسسة عبد احملسن
برنامج الدراما في سياق تعلّمي ،من خالل املدرسة الصيفية التي ستعقد في األردن في الفترة بني  17-5آب .2014

بنية املدرسة

صممت املدرسة لتقدم برنامج «الدراما في سياق تعلّمي» من خالل مساقات تراكمية صيفية على مدار ثالث سنوات .وكي يتمكن املعلم
املنخرط في البرنامج من االنتقال من مستوى إلى مستوى أعلى ،عليه إمتام جميع املتطلبات النظرية والتطبيقية السنوية الواردة في
كتيب الطالب.
ّ

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج بجميع مكوناته إلى:
 -1التكون الشامل للمشاركني في مجال فهم (الدراما في التعليم) ،وكيفيات التخطيط لها ،وتوظيفها منهاجي ًا وفني ًا.

 -2متكني املعلمني من تعليم الشكل الفني وتعليم القضايا احلياتية واملنهاجية عبره كسياق فاعل وشكل ملهم.
 -3إعادة بناء مفاهيم التعليم والتعلم ،وأدوار الفاعلني فيها ،ضمن منظومة بيداغوجية تستند إلى مقاربات اجتماعية ونفسية حداثية.
 -4متكني املعلمني من مراجعة مواقفهم من العملية التع ُلّمية ،ما ميكّ نهم من بناء مسافة من تصوراتهم وقناعاتهم السابقة عبر االنخراط

في ممارسات جديدة تفتح أمامهم ممكنات معرفية وبحثية توفر لهم قدرة على التطور املهني املستمر.
�ال من القدرة التخيلية والنقدية والتحليلية في مجاالت التطبيق املهني املتصل
 -5حتفيز دافعية املشاركني باجتاه تطوير مستوى ع� ٍ
بتوظيف الدراما في السياق التعلّمي ودورها فيه.

القائمون على املساقات

وسيم الكردي (فلسطني) ،مالك الرمياوي (فلسطني) ،ماغي هلسون ،وبراين ادمنستون ولوك أبووت (اململكة املتحدة) ،وغيرهم من األساتذة
املميزين في مجال الدراما في سياق تعلمي ،حيث سنقوم باستضافة أساتذة جدد في املدرسة الصيفية لهذا العام.

املستشار الرئيسي للمدرسة :البروفيسور ديفيد ديفيز (اململكة املتحدة).
شروط التسجيل ملساق السنة األولى لبرنامج الدبلوم:

 .1أن يكون املتقدم معلم ًا ،أو يعمل مع األطفال.
ً
كتيب الطالب.
 .2يتعهد بااللتزام بنظام املدرسة
كامال كما هو منصوص عليه في ّ

تفصل طبيعة عمله وسيرة منوه املهني ،وتوضح دوافعه
 .3أن يقوم بتعبئة النموذج اخلاص بذلك ،وأن يكتب رسالة من صفحة واحدة ّ
لتعلم توظيف الدراما في التعليم ،وأهمية ذلك لنموه املهني ودورة املجتمعي.

املصاريف املالية واملنح:

 توفر املدرسة منح ًا جلميع املشاركني تغطي نفقات اإلقامة في األردن على مدى فترة املدرسة. -يتحمل املشاركون نفقات السفر وأية مصاريف لها عالقة بالتنقل واملواصالت خارج مكان اإلقامة.

 رسوم االشتراك 100 :دوالر تدفع بعد احلصول على القبول. تتوفر منح محدودة لتغطية رسوم االشتراك ،وأخرى لتغطية جزء من تكاليف السفر ،بناء على معايير اقتصادية محددة .ميكن ملنيقع عليهم االختيار للمشاركة ،التقدم بطلب منحة لكلتيهما أو إحداهما ،وذلك بتعبئة النموذج اخلاص بذلك.
على الراغبني والراغبات في احلصول على املعلومات التفصيلية ومنوذج الطلبّ ،
االطالع على املوقع اإللكتروني ملركز القطان للبحث والتطوير التربوي:
http://www.qattanfoundation.org/ar/drama-education-summer-school-announcement
أو االستفسار عبر البريد اإللكتروني ،sarah@qattanfoundation.org :أو االتصال على هاتف رقم.02-2963281/2 :
علم ًا أن املدرسة تتيح للمشاركني الوصول في  4آب واملغادرة في 18آب .2014
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جنني – تقرير عيل سمودي  " -يارب ..عليك توكلت واميل فيك ..فرج كرب ابني وأكرمه "..
دعاء استمرت يف ترديده طوال حديثها والدموع تنهمر من عينيها بغزارة من شدة حزنها وخوفها
عىل مستقبل ابنها الذي ضحى يف سبيل اسرته وتعجز اليوم عن توفري قسطه الجامعي رغم
ما حققه من تفوق وكفاحه املستمر ليحقق حلم عائلته األجمل بالدراسة والنجاح كونه املها
الوحيد يف حياة املشقات التي اصبح فيها املسؤول عن رعايتها بعد رحيل والده  ،فمنذ سنوات
يقسم حياته بني دراسته من املدرسة حتى الجامعة وتادية مسؤولياته العائلية الكبرية  ،عمل
يف كل املهن يف سبيل توفري احتياجات عائلته ،وواج��ه كل املحن العصيبة فاصبح االب واالخ
والصديق والراعي  ،الذي يقف عىل مفرتق طرق مع قرب اغالق ابواب التسجيل يف الجامعة
وعدم قدرته عىل توفري قسطه .
صور روتها ام العبد من جنني ،وقلبها يتضرع لله ،ان يفتح نوافذ االمل امام نجلها املتفوق
عبد ال�ل��ه ،ال��ذي ك�بر قبل سنه ول��م يتخل ع��ن اس��رت��ه  ،تحمل ال�ه�م��وم وامل��ايس ليخوض غمار
م�ع��رك��ة ال�ح�ي��اة ال�ق��اس�ي��ة ال�ت��ي ال ي�م�ل��ك ف�ي�ه��ا س��وى االي �م��ان ب��ال�ل��ه ودع ��وات وال��دت��ه ال�ت��ي تعتربه
سندها الوحيد لينقذها واشقائه االطفال الصغار من ظ��روف الحياة الصعبة  ،فدراسته كما
تقول " شهادته املنا الوحيد  ،وقلبي يبيك أمل��ا وحزنا عىل ابني ال��ذي كرب قبل اوان��ه  ،واصبح
م�س��ؤوال ع��ن اس��رة ك�ب�يرة  ،فلم يعش طفولته  ،ويف شبابه عليه ان ي��درس ويعمل ويتحمل
االلم والضغوط النه املنا االول واالخري ".
م�ن��ذ س�ن��وات ،وع��ائ�ل��ة ام ال�ع�ب��د  ،ت�ع�ي��ش ص��اب��رة ب�ع��دم��ا رح��ل ال ��زوج مخلفا  6اب�ن��اء  ،دون
مصدر رزق وتقول " منذ سنوات واملآيس ترافقنا ،ويف ظل ظروف صعبة وقاسية ربيت ابنايئ
 ،وبرعاية الله تجاوزت املحن لرتبيتهم ورعايتهم " ،وتضيف " تاثرنا كثريا الن والدهم لم يرتك
لنا دخال  ،فعوضني الله بابني عبد الله الذي عمل يف كل مهنة شريفة  ،لتوفري حياة كريمة
لنا ومتابعة تعليمه ،وكانت فرحتي كبرية عندما نجح بالثانوية العامة ".
رغم ضغوط الحياة والعمل  ،حصل عبد الله عىل معدل  %91بالفرع االدبي  ،ولم يحصل
عىل اي مساعدة او دع��م ملواصلة تعليمه كون راتبه بالكاد يوفر مستلزمات االس��رة  ،وتقول
وال��دت��ه ل��م نحصل ع�لى ادىن م�س��اع��دة  ،والن��ه يستحق التعليم وام�ل�ن��ا ال��وح�ي��د  ،تمكنت من
توفري جزءا من القسط واقرتضت الباقي ".
لم ينس عبد الله لحظة انه املعيل الوحيد السرته بعد التحاقه بالجامعة العربية االمريكية،
فقسم وقته بني الدراسة والعمل  ،ويقول " واصلت دراستي ورغم صعوبة توفري مكان للعمل
يتقبل صاحبه ظروف دراستي  ،كنت انجح بني فرتة واخرى يف الحصول عىل عمل " ،ويضيف
" حياة اسريت تعتمد عيل  ،وال يوجد مفرا اخر امامي  ،مطلوب مني العمل والتعب واالجتهاد
يف نفس الوقت لتوفري احتياجات العائلة " ،ويكمل " ايضا عميل اصبح اكرث اهمية لسداد دين
قسطي االول و لتوفري الجديد ".
ان�ه��ى ع�ب��د ال�ل��ه ال�ف�ص��ل ال ��درايس ب�ن�ج��اح  ،وم ��ع ف�ت��ح اب ��واب ال�ت�س�ج�ي��ل ي�ع�ي��ش واق ��ع ال�ق�ل��ق
وال�خ��وف عىل اسرته ودراس�ت��ه ،فمنذ شهر لم يتمكن من ايجاد عمل  ،وتقول وال��دت��ه " حتى
خالل االمتحانات  ،لم يتوقف عن البحث عن عمل  ،ونواجه مأساة كبرية مع بدء التسجيل
يف الجامعة وعجزنا عىل توفري قسطه " ،لذلك ناشدت اهل الخري مساعدته والتربع بقسطه
ملواصلة تعليمه .

ج� �ن� ي��ن – ت� �ق� ��ري� ��ر ع �ل ��ي س� � �م � ��ودي – " ه ��ل
سأستعيد بصري  ،واع��ود لحيايت الطبيعية
 ،اتابع تعليمي وارى الناس ؟" ..السؤال الذي
قىض  9سنوات يبحث عن اجابة عنه الجريح
هيثم ناحج صدقي ابو عساف ( 25عاما ) من
ب�ل��دة قباطية ق�ض��اء ج�ن�ين ،ال ��ذي ف�ق��د البصر
ب �ش �ك ��ل ن� �ه ��ايئ ب �ع ��د اص ��اب �ت ��ه ب� ��رص� ��اص ق� ��وات
االح� �ت ل��ال االس ��رائ �ي ل��ي ،ورغ � ��م ت ��ده ��ور ح��ال�ت��ه
ال�ص�ح�ي��ة  ،وم�ع��ان��ات��ه امل��ري��رة ب�ي�ن اث ��ار االص��اب��ة
ومضاعفاته والتهميش واالهمال  ،لم يفقد
االم��ل  ،وت��اب��ع قضية ع�لاج��ه ح�ت��ى تمكن من
ايجاد الحل يف مستشفى املاين اكد االطباء فيه
ان عالجه ممكنا  ،لكنه ما زال ينتظر املوافقة
عىل تغطية نفقاته منذ ثالثة شهور .

ارادة الحياة

الوحيد يف املانيا  ،ومن املؤكد ان يعود بصري
 ،ف �ش �ع ��رت ب �ف ��رح ��ة واص �ب ��ح ل� ��دي ق� ��وة ك �ب�ي�رة
ب��ال��رج��وع ألرى م��ن ج��دي��د"  ،ويضيف " لكني
صدمت عندما علمت ان تكاليف العملية تبلغ
 10االف ي ��ورو  ،وي�ج��ب دف�ع�ه��ا م�س�ب�ق��ا  ،لكن
عائلتي لم ولن تتمكن من توفريها  ،فوالدي
ع��ام��ل ب�س�ي��ط ب��امل�ي��اوم��ة  ،ودخ�ل��ه ب��ال�ك��اد يوفر
احتياجات اسرتنا املكونة من  9انفار ".

مناشدة

ومنذ تسلمه كتابا رسميا من املركز الصحي
يف م��دي�ن��ة "ف��ران�ك�ف��ور اوف�ن�ب��اخ" ع�بر س�ف��ارة يف
ج�م�ه��وري��ة امل��ان�ي��ا االت�ح��ادي��ة  ،ي�ع�ي��ش ال�ج��ري��ح
هيثم حالة تمتزج فيها مشاعر الفرح بالخوف
وال �ق �ل ��ق ل �ع ��دم ق ��درت ��ه ع ل��ى ت ��وف ي��ر م �ص ��اري ��ف
العالج وعدم حصوله عىل املوافقة بالتغطية
من السلطة الوطنية  ،ويقول " وضعي مثل
االسري بالسجن املؤبد مع وقف التنفيذ  ،فقد
اص �ب ��ح ع�ل�اج ��ي م �ت ��وف ��را ل �ك �ن��ه م �ت��وق��ف ب�س�ب��ب
التغطية  ،فمنذ ثالثة شهور وانا اراجع كافة
الجهات املعنية وقدمت االوراق الثبوتية لكن
دون جدوى ".
هيثم الذي يصيل لله  ،ان يحقق طموحه
وام� �ل ��ه ال ��وح �ي ��د يف ال �ح �ي ��اة  ،ن ��اش ��د ال ��رئ �ي ��س
م� �ح� �م ��ود ع� �ب� ��اس ورئ � �ي� ��س ال� � � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور
رام� ��ي ال �ح �م��د ال �ل��ه  ،ووزي� ��ر ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ور
ج ��واد ع ��واد  ،ت�ب�ن��ي ق�ض�ي�ت��ه وم�ن�ح��ه ال�ت�غ�ط�ي��ة
امل�ط�ل��وب��ة للسفر ب��اق�صى س��رع��ة المل��ان�ي��ا وال�ب��دء
ب�ع�لاج��ه  ،وي�ق��ول " ض�ح�ي��ت ب�ح�ي��ايت وب�ص��ري
م��ن اج��ل وط�ن��ي وص�ب�رت وتحملت ع�ن��دم��ا لم
ي �ك��ن ه �ن��اك ام ��ل  ،ول �ك ��ن االن اص �ب �ح��ت ل��دي
ف ��رص ��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ع ��ودة ل �ل �ح �ي��اة  ،ف ��آم ��ل م��ن
القيادة الفلسطينية تحقيقها يل الن التاخري
والتاجيل يسبب لدي مشاكل ومعاناة ال احد
يتوقع نتائجها ".
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فاعلة خير من طولكرم تتبرع بقسط الطالبة أمل من جنين

ج�ن�ين – م�ج��د للصحافة – ضمنت ال�ط��ال�ب��ة امل�ت�ف��وق��ة ام��ل م��ن جنني
مقعدها يف تخصص الهندسة وعلم الحاسوب يف الجامعة العربية
االم��ري�ك�ي��ة  ،ب�ع��دم��ا س��ارع��ت ف��اع�ل��ة خي��ر م��ن ط��ول�ك��رم ل�ل�ت�برع بقسطها
ال �ج��ام �ع��ي ال �ب��ال��غ ال ��ف دي �ن ��ار  ،ب �ع��د اط�ل�اع �ه��ا ع�ل�ى ق�ص�ت�ه��ا ال �ت��ي ك�ت�ب�ه��ا
ال��زم�ي��ل ع�لي س�م��ودي  ،ون�ش��رت�ه��ا "ے" ت�ح��ت ع�ن��وان "وال��ده��ا يدفع
ثمن السجن من م��رض ومعاناة  ..وال��دة الطالبة املتفوقة ام��ل تناشد
اهل الخري مساعدتها لتواصل دراستها الجامعية".
واف ��اد م��راس�ل�ن��ا ،ان ق�ض�ي��ة ال�ط��ال�ب��ة ام ��ل ح�ظ�ي��ت ب��اه�ت�م��ام ص��اح�ب��ة
االي��ادي البيضاء من طولكرم  ،ف�ب��ادرت لالتصال به بعد ساعات من
صدور عدد صحيفة "ے" ،وابلغته بقرارها يف دعم ومؤازرة الطالبة
التي تفوقت دوما يف قاعة املحاضرات ،يف النقاش والبحث واالمتحانات
حتى اصبح اساتذتها يتوقعون معدلها قبل رؤية اوراق االمتحانات او
ابحاثها  ،والتي تميزت وجمعت بني روح االيمان واالخ�لاق الحميدة
والتعفف والتفوق واالبداع الذي تعتربه نهج حياة منذ صغرها ويشكل
صورة مشرفة لطالبات فلسطني .
فاعلة الخري التي سددت قسط الطالبة امل البالغ الف دينار اردين
ل�ل�ج��ام�ع��ة  ،ق��ال��ت " ت��اث��رت ك �ث�ي�را ب�م��ا ت�ج�س��ده ه ��ذه ال�ط��ال�ب��ة امل�ك��اف�ح��ة
واملجتهدة واصرارها عىل مواصلة تعليمها رغم هموم الحياة ومعاناة

ع��ائ�ل�ت�ه��ا وت��اث��ره��ا ب�ش�ك��ل خ��اص الن رب االس ��ر وم�ع�ي�ل�ه��ا وب�ع��د س�ن��وات
ال �س �ج��ن اص �ي��ب ب ��االم ��راض ول ��م ي�ت�م�ك��ن م ��ن ت��وف�ي�ر ق �س��ط اب �ن �ت��ه االوىل
امل�ت�ف��وق��ة " ،واض ��اف ��ت " ش �ع��رت ب��واج�ب��ي ال��دي �ن��ي وال��وط �ن��ي واالخ�ل�اق��ي
ل�ت�ح�ق�ي��ق ح�ل��م وام �ن �ي��ة ام ��ل ب�م��واص�ل��ة دراس �ت �ه��ا  ،ورف ��ع ك��اه��ل امل�ع��ان��اة
عن والدها الذي يقف عاجزا عن اعادة الفرحة اليها لعدم قدرته عىل
مواصلة املشوار لعدم قدرته لتوفري قسطها  ،وال يجد ادىن مساعدة
وهو الذي ضحى بشبابه وحياته من اجل وطنه وشعبه " ،وتابعت "
مبادريت الخريية  ،اقدمها هدية للطالبة املتفوقة امل ابتغاء وجه الله
تعاىل  ،وامتثاال لتوصيات االسالم العظيم وتعزيز ونشر قيم التالحم
والتكافل بني ابناء الشعب الواحد " ،متمنية المل استمرار تفوقها حتى
التخرج  ،شاكرة صحيفة "ے" التي مدت جسور التواصل للوصول
اليها وانقاذ مستقبلها قبل فوات االوان .
وم��ن جانبها  ،شكرت الطالبة صحيفة "ے" لرعايتها لها حتى
تحقيق امنيتها  ،كما شكرت الناشطة عطاف ابو الرب منسقة برنامج
"املراة الفلسطينية والفقدان "الذي ينفذه "مركز الدراسات النسوية "
يف نابلس  ،التي ساعدتها يف ايصال صرحتها وقصتها لحملة "االمل
" ،معربة عن بالغ امتنانها وتقديرها لفاعلة الخري من طولكرم التي
فتحت امامها نافذة االمل لتستمر يف دراستها الجامعية .

مركز "شمس" يرحب بقرار السلطة
إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية

ج�ن�ين ـ ع�ل�ي س�م��ودي ـ رح��ب م��رك��ز إع�ل�ام ح�ق��وق اإلن �س��ان وال��دي�م�ق��راط�ي��ة
"شمس" بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء خانة الديانة من بطاقة
ال �ه��وي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وج � ��وازات ال�س�ف��ر ب �ن��اء ع�ل�ى ق ��رار م ��ن ال��رئ �ي��س م�ح�م��ود
ع �ب ��اس.و ق ��ال امل ��رك ��ز يف ب �ي��ان ص �ح �ف��ي :إن ه ��ذا ال �ق ��رار ي�ن�س�ج��م م ��ع ال �ق��ان��ون
األس� ��ايس ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وم ��ع اإلع� ل��ان ال �ع��امل��ي ل �ح �ق��وق اإلن �س ��ان وم ��ع ال�ع�ه��د
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،كما أن ذلك ينسجم تماماً مع
مبدأ وشروط املواطنة .وأوضح مركز "شمس" يف بيانه ،أن هذه الخطوة هي
خطوة يف االتجاه الصحيح إللغاء العديد من إشارات التمييز والتفرقة ،وأن
هذا القرار يمكن البناء عليه يف أي تشريعات مستقبلية ،كما أن هذا القرار
سيشجع ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي ت�ح�ت��وي ب�ع��ض وث��ائ�ق�ه��ا خ��ان��ة للديانة
م��ن أج��ل إل�غ��ائ�ه��ا.ويف ه��ذا ال�ص��دد ي��دع��و امل��رك��ز ب �ض��رورة إل�غ��اء خ��ان��ة ال��دي��ان��ة
من كل الوثائق األخرى.
وق � ��ال امل� ��رك� ��ز ":إن ه� ��ذا ال� �ق ��رار ه ��و ب �م �ث��اب��ة ت �ح �ص�ي�ن وح �م ��اي ��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع
الفلسطيني من الفنت والدسائس ،إذ أن الكثري من املواطنني يف العديد من
دول العالم كانوا ضحايا يف الصراعات والحروب األهلية ،فكثرياً ما دفعوا
حياتهم ثمناً ملجرد وج��ود خانة للديانة يف بطاقتهم الشخصية أو وثائقهم

الرسمية األخرى".
وشدد املركز ،عىل أن القرار هو حماية للنسيج املجتمعي الفلسطيني من
املرتبصني واملتآمرين واملفرقني ويف مقدمتهم االحتالل اإلسرائييل والذي كان
يحاول ج��اه��داً بث الفرقة بني أبناء الشعب ال��واح��د استناداً للديانة ال��واردة
يف ال�ب�ط��اق��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ف��االح �ت�ل�ال ل��م ي�ت��وق��ف ع�ن��د ه ��ذا ال�ح��د م��ن ال�ت�ف��رق��ة
والعنصرية بل أن االحتالل ّ
أسس دينية
قسم الشعب الفلسطيني ليس عىل
ٍ
فقط ،وإنما ّ
أسس مذهبية وطائفية وأثنية
قسم الشعب الفلسطيني عىل
ٍ
.فاالحتالل لم يدخر جهداً يف ممارسة عنصريته .ورأى املركز ،أن وجود خانة
الديانة يف بطاقة الهوية الشخصية هي عالمة تفرقة وتمييز بني أبناء الشعب
الواحد،كان ال داعي لها يف األساس ،إال أن االحتالل هو الذي يبحث دائماً
عما يفرق  ،وهو الذي يريد دائماً أن تكون املعلومات بني يديه وهو الذي يريد
أن يوظفها لغايات عنصرية تفريقية  .وشدد مركز "شمس" ،عىل أن إلغاء
خانة الديانة من البطاقة الشخصية وجواز السفر ستؤثر إيجاباً عىل حقوق
أخرى ويف مقدمتها الحق يف العمل،والحق يف املنافسة وتكافؤ الفرص،والحق
يف تلقي الخدمات ،وهذا ما ينسجم تماماً مع القانون األسايس الفلسطيني
ال سيما الباب الثاين باب الحقوق والحريات.

