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اعــــالن وظائف شاغرة
 في مستشفى النجاح الوطني اجلامعي

تعلن إدارة مستشفى النجاح الوطني اجلامعي في نابلس عن 
حاجتها لتوظيف عدد من األطباء وفنيي األشعة واملمرضني

 في التخصصات التالية:
أخصائي علم األنسجة وعلم الدم الباثولوجي. 1 .

. 2 .Infectious Disease.  ID أخصائي علم أمراض احلّميات
أخصائي أمراض صدرية. 3 .

تقل  ال  خبرة  الوظيفة  لهذه  يتقدم  من  في  ويشترط  أشعة  فنيو  4 .
األشعة  وأجهزة  التصويرية  األشعة  أجهزة  على  سنوات  ثالث  عن 

املقطعية واملغناطيسية في مراكز ومستشفيات معتمدة.
ممرضون وممرضات مؤهلون مع خبرة في قسم العناية املكثفة في  5 .

مستشفى معتمد ملدة ال تقل عن سنتني.
على الراغبني/ات في التقدم للوظائف املذكورة 

تعبئة طلب التوظيف اإللكتروني املوجود هنا
وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم االثنني 12/5/2014.

مالحظة:
على كل من تقدم بطلب سابقًا 

أن يقوم بالتقدم بطلب جديد أو جتديد الطلب.
إدارة مستشفى النجاح الوطني اجلامعي
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صدر حديثًا عن : املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية

العدد 53  من مجلة 
قضايا إسرائيلية

محور عن 
»املؤسسة األكادميية

 في إسرائيل«
يطلب العدد من املكتبات في كافة املدن في فلسطني وأيضا من 

املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية »مدار« – رام الله
madar@madarcenter.org :تلفون:2966201-02  فاكس: 2966205-02 ، البريد اإللكتروني

للمزيد من املعلومات زوروا موقع مدار”:
http://www.madarcenter.org

يتشرفان
 بدعوتكم للحضور واملشاركة في ندوة حول:

» القدس املعاصرة «
 

يقدمها د. مهدي عبد الهادي، رئيس اجلمعية الفلسطينية 
األكادميية للشؤون الدولية/مؤسسة باسيا، 

مساًء )6:00( السادسة  2014 ، الساعة  )مايو(  أيار  وذلك يوم األربعاء 7 
فـــي مركز خليل السكاكيني– رام الله

الندوة باللغة العربية مع توفر ترجمة فورية للغة اإلجنليزية.

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال على األرقام التالية: 

02-6264426 /02-2405240
admin@cartercenterme.org

 passia@passia.org   أو 

اجلمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون 

الدولية/ مؤسسة باسيا- القدس
مركـــــــز كــــــــــــارتـــــــــــــــــــــــر

ز5/6)13(

 نابلس - غ��س��ان ال��ك��ت��وت/ ال���رواد للصحافة واالع���ام - عقد مركز 
إع����ام ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة "ش��م��س" ورش����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان 
"امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" ، افتتحها إبراهيم العبد بالتعريف 
ب��امل��رك��ز ون��ش��اط��ات��ه ال��ام��ن��ه��ج��ي��ة وأه���داف���ه يف ت��ع��زي��ز امل��ش��ارك��ة الشبابية 
، ض��م��ن م���ش���روع ن��ش��ر وت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م ح��ق��وق اإلن���س���ان ب��ت��م��وي��ل من 

الوكالة االسرتالية للتنمية.
وقال الدكتور سهيل خلف أن امليثاق العربي لحقوق اإلنسان يعد 
من املواثيق املتقدمة، وانه أول وثيقة عربية تعنى بحقوق اإلنسان، 
وأنه يتضمن 53 مادة تناولت فكرة الحقوق والعدالة، وعدم إنقاص 
أي حق من حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواثيق الدولية، واعترب 
امل��ي��ث��اق منسجماً م��ع م��ب��ادئ ال��ش��ري��ع��ة اإلس��ام��ي��ة ون��ج��ح يف املحافظة 
ع����ى ال���خ���ص���وص���ي���ات ال���ع���رب���ي���ة وال����ث����واب����ت ال���دي���ن���ي���ة، ويف ال����وق����ت ن��ف��س��ه 
ج���اء م��ت��واف��ق��اً م���ع امل��ع��اي��ر ال��دول��ي��ة ، وس��ل��ط ال���ض���وء ع���ى م����واد مهمة 
يف امليثاق، منها حقوق األقليات الدينية، وحقوق املتهم، والعدالة 
وكيفية الوصول إليها، والعنف ضد املرأة، واالتجار بالبشر، إضافة 
إىل دراسة الرؤية القانونية واإلنسانية للميثاق العربي وآلياته وتعزيز 

حقوق اإلنسان.
واوضح ان املادة األوىل من امليثاق نصت عى أن يكون "وضع حقوق 
اإلن��س��ان يف ال���دول العربية ضمن االه��ت��م��ام��ات الوطنية األس��اس��ي��ة"، 

وب����أن "ت��ت��ع��ه��د ك���ل دول����ة ط���رف يف ه���ذا امل��ي��ث��اق ب���أن ت��ك��ف��ل ل��ك��ل شخص 
خاضع لواليتها حق التمتع بالحقوق والحريات املنصوص عليها يف 
هذا امليثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة 
أو املعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو األصل الوطني أو االجتماعي أو 
الرثوة أو املياد أو اإلعاقة البدنية أو العقلية"، وبالتايل ترسيخ املبدأ 
القايض ب��أن جميع حقوق اإلنسان حقوق عاملية وغ��ر قابلة للتجزئة 

ومرتابطة ومتشابكة.
وق������ال أن ف��ل��س��ط��ن س���ت���ك���ون م���ل���زم���ة ب���ع���د أن ص����ادق����ت ع����ى امل��ي��ث��اق 
ال��ع��رب��ي ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان، بتنفيذ ك��اف��ة ب��ن��وده وت��ق��دي��م ت��ق��اري��ر دوري���ة 
إىل اللجان املكلفة ح��ول واق��ع حقوق اإلنسان واب��رز االنتهاكات التي 
تحدث والخطط التي وضعت للحد منها، إضافة إىل املشاريع الخاصة 

بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وتوعية املواطن.
ويف نهاية الورشة، أوىص املشاركون بضرورة تطوير الدول العربية 
ملنظومتها التشريعية واإلدارية لزيادة تعزيز وصون حقوق اإلنسان، 
وأن تقوم الدول العربية، التي لم تقم بذلك بعد، بإنشاء مؤسسات 
وط���ن���ي���ة ل���ح���ق���وق اإلن�����س�����ان ط���ب���ق���اً مل�����ب�����ادئ ب�����اري�����س وت����ع����زي����ز اس��ت��ق��ال��ي��ت��ه��ا 
وفعاليتها عى مستوى القانون واملمارسة، وتمكينها من املوارد املالية 
املناسبة، وتعزيز برامج التوعية حول سيادة القانون وحقوق اإلنسان 

من خال وسائل اإلعام.

مركز "شمس" يعقد ورشة
 حول الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

رام الله - مجد للصحافة  - ص��در حديثا عن معهد السياسات 
ال����ع����ام����ة ب���������رام ال������ل������ه، ال������ع������دد 27 م������ن ف���ص���ل���ي���ة س�����ي�����اس�����ات، ت�����رك�����ز ع��ى 
مستجدات االشتباك السيايس الفلسطيني مع االحتال االسرائييل 
يف أبعاده الدولية عى وجه الخصوص، خاصة يف ضوء املصاعب 
ال���ج���ّدي���ة ال���ت���ي ت���واج���ه ف����رص اس���ت���م���رار "ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��اوض��ي��ة" ضمن 
ال�����ش�����روط اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة اآلن�����ي�����ة، امل���ت���زام���ن���ة م����ن ف�����رض وق����ائ����ع ع���دوان���ي���ة 

عى األرض.
ف��ف��ي زاوي����ة ال��س��ي��اس��ات يكتب أس��ت��اذ ال��ق��ان��ون يف جامعةالقدس 
امل����ح����ام����ي ال����دك����ت����ورإب����راه����ي����م ش���ع���ب���ان دراس���������ة ب����ع����ن����وان "ع����ن����اص����ر ال���ح���ل 
النهايئ للقضية الفلسطينية يف ضوء القانون الدويل"، يسرد فيها 
األسانيد القانونية للحق الفلسطيني يف كل ما يتعلق بقضايا الحل 
النهايئ، فيما يقرا الناشط الحقوقي والخبر القانوين املحامي صاح 
عبدالعاطي فرص التوجه للمحاكم الدولية ومحاذيره، فيما يعالج 
الدكتور مراد شاهن من دائرة العلوم السياسية يف جامعة برزيت 
دراس��ة مسألة حول "األم��ن امل��ايئ يف حوض األردن يف ظل الهيمنة 

اإلسرائيلية واحتماالت نشوب حروب مائية". 
ويف الشأن الداخيل، يكتب الباحث صالح سرور دراسة مفاهيمية 
ح���ول ح��ك��وم��ات ت��س��ي��ر األع���م���ال، م��ن��اق��ش��اً ال��ف��ك��رة وت��ج��ل��ي��ات��ه��ا خ��ال 
ال����س����ن����وات ال���س���ب���ع امل����اض����ي����ة ل����ل����وق����وف ح������ول ض�����رورات�����ه�����ا وض���واب���ط���ه���ا، 

وظروف نشأتها ما بن القانوين والدستوري.
ي����ك����ش����ف م�������ق�������االن األول مل����ه����ن����د ع���ب���دال���ح���م���ي���د  ويف زاوي�������������ة امل��������ق��������االت 

بعنوان "خيارات ما بعد إخفاق املفاوضات" والثاين ملحمد هواش 
بعنوان "كري ال يزحزح عقيدة نتنياهو،املفاوضات أسرة مشروع 
ال�"الدولة"، الكثر من جوانب أزمة التفاوض وسبل التغلب عليها 
يف ظ����ل ع�����دم رغ���ب���ة اإلدارة األم���رك���ي���ة يف ت��ق��ب��ل ال��ح��ق��ي��ق��ة ال���ق���ائ���ل���ة إن 
الصراع أساسه ليس مقوالت دينية وأيديولوجية بل احتال اسرائيل 
لفلسطن، وإن إن��ه��اء االح��ت��ال وح���ده ييضءشمعة يف ط��ري��ق حل 

الصراع وليس عشرةآالف زيارة يقوم بها كري. 
ولتعزيز هذا النقاش تحاور سياسات يف ندوتها قادة الفصائل 
الوطنية الكربى يف منظمة التحرير ملناقشتهم يف الخيارات املتاحة 
للفلسطينين ويف كيفية التعاطي مع الواقع الذي نجم بعد تعليق 
امل�����ف�����اوض�����ات. ي���ج���ل���س ح���ول���ط���اول���ة س���ي���اس���ات ك����ل م����ن ع���ض���و امل��ج��ل��س 
الثوري لحركة فتح محمدالنحال، وعضواملكتب السيايس للجبهة 
الشعبية كايد الغول وعضو املكتب السيايس للجبهة الديمقراطية 
ناصر أبوناصر، وعضو املكتب السيايس لحزب الشعب وليدالعوض 

يف حوار يديره الدكتورعاطف أبوسيف رئيس تحريرسياسات. 
وت��ض��م زاوي����ة س��ي��اس��ات دراس����ة ل��ل��ب��اح��ث زك��ري��ا ال��س��ره��د،ب��ع��ن��وان 
"قانون صندوق اإلقراض لطلبة مؤسسات التعيل مالعايل:التحول 
من اإلغاثة إىل التنميةاملستدامة" حيث يسلط الضوء عى صندوق 
إقراض الطالب محاواًل تقديم اقرتاحات عملية لتحويل الصندوق 
م���ن م��ج��رد ف��ك��رة م��س��اع��دة ل��ل��ط��ل��ب��ة إىل م���ش���روع ت��ن��م��وي ي����دوم وي��ت��م 

تطويره.

عدد جديد من فصلية  " سياسات"
اصدارات جديدة

رواية "تحت عين القمر" 
لألسير معتز الهيموني

 الخليل - بالتعاون مع املكتبة الشعبية - ناشرون - نظمت حركة فتح اقليم وسط الخليل ، ونادي 
األسر امس يف مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل ، حفل إطاق رواية " تحت عن القمر " للكاتب 

األسر معتز الهيموين القابع يف سجن ريمون ،واملحكوم بستة مؤبدات و20 عاما ،أمىض منها 12 عاماً .
ب���دأ ال��ح��ف��ل ب��آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم تلتها ال��ط��ال��ب��ة الكفيفة م��ل��ك النتشه وق����راءة ال��ف��ات��ح��ة ع��ى أرواح 

الشهداء ،والسام الوطني وتولت عرافة الحفل ناريمان الشريف .
 والقت كلمة حركة فتح مسؤولة ملف االسرى نجوى عمرو ، معتربة ان هذه االحتفالية تعرب عن الوفاء 
لألسرى، وعن اصالة حركة فتح التي دأبت عى الوقوف اىل جانبهم ودعمهم مثمنة دور الرئيس محمود 
عباس بالتمسك بالثوابت الوطنية ، والصمود ،يف ظل املؤامرات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 

،والهجمة الشرسة التي يتعرض لها األسرى والقرارات الجائرة من حكومة االحتال .
وأكد وزير االسرى عيىس قراقع أن هناك اآلالف من نتاجات األسرى ، منها رسائل وروايات وسر ذاتية 
وخربشات ،و لم تلق الحاضنة واملؤسسة التي تهتم بها ،وأشار اىل ان ابداعات املعتقلن ال تقتصر عى 
األدب فحسب لكنها تتعدى ذلك إىل الفن والبحث العلمي ،والكثر من مجاالت االبداع االنساين  وداعياً 
إىل ضرورة وجود مركز متخصص لهذه اإلبداعات ، وتدريس أدب السجون يف املدارس والجامعات، وأشاد 
برواية معتز الهيموين التي تعرب بالفعل عن ما تتعرض له املرأة الفلسطينية وتصاعد عدد حاالت القتل يف 
استمرار لتواطؤ القوانن مع املجرمن والقتلة، وان طول أمد التقايض يف قضايا قتل النساء ينفي تحقيق 
ال��ردع العام او الخاص ملرتكبي ه��ذه الجرائم، ويرتافق مع ذل��ك التأييد والدعم املجتمعي لهذه الجرائم 

مما يساهم يف تشجيع الجناة عى ارتكاب املزيد من هذه الجرائم بمسميات مختلفة.
وأش����ار م��دي��ر ع���ام وزارة ال��ث��ق��اف��ة ي��وس��ف ال���رتت���وري ممثل وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة اىل أن ال�����وزارة أط��ل��ق��ت ج����زءاً من 
إصدارات األسرى ، وهذه الفعالية تعرب عن وجدان الشعب وتعكس اتجاهاته ومستوياته الحضارية ،وأن 

أدب السجون يلبي العطش الفلسطيني والحاجة إىل تكريس الهوية الثقافية واألدبية .
واستذكر امجد النجار مدير نادي االسر السرة النضالية لألسر الكاتب معتز الهيموين الذي اعتقل 
وكان قد انهى الخامس االبتدايئ يف املدرسة لكنه انكب عى الدراسة والقراءة داخل السجن مما حوله 

اىل كاتب من الدرجة االوىل.
 وأشار املدير التنفيذي للمكتبة الشعبية خالد خندقجي أنه تم تنفيذ الرواية بعد استامها بعام ونصف 
بسبب الصعوبات التي واجهتها املكتبة ألن الرواية وصلت بخط صغر وعى شكل صفحات مفرقة وتم 

االستعانة بعائلة األسر يك تخرج بشكلها النهايئ .
وقال عدوان عدوان استاذ االدب يف جامعة النجاح الوطنية أان أدب السجون فرض نفسه كظاهرة 
يف األدب الفلسطيني الحديث، أفرزتها خصوصية الوضع الفلسطيني ،ومشيدا برواية تحت عن القمر 
التي شخصت ح��ال امل���رأة الفلسطينية ودع��ت يف ثناياها لانتصار للمرأة ض��د ال��ع��ادات والتقاليد السيئة 

والتي تهيها.
ال��ق��ائ��د يف ح��رك��ة ف��ت��ح م��ح��م��د ال���ح���وراين ق����ال: ن��ح��ن ن��ح��ي��ا ب��األم��ل ون��ؤم��ن ب���أن ال��ل��ه خلقنا يف ه���ذا ال��وط��ن 

،ومن أجل الدفاع عن هذه األرض .
 وقدم فاروق الهيموين كلمة شكر وتقدير باسم العائلة لكل القائمن عى الحفل وتكريما البن عائلتهم 
معتز الذي قاتل وناضل يف داخل السجون كما يف خارجه ،وقال أن تلك السجون خرجت املثقفن ونحن 

بهم نرتقي إىل أعى املستويات .
وقدمت عائلة األسر دروع تقدير لكل من وزير االسرى ،ونادي االسر ، وإلذاعة الحرية ،وللمكتبة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ن����اش����رون ،ول����ع����دد م����ن ق����ي����ادات ال���ح���رك���ة االس�������رة ، ومل�����ن ق����دم����وا ال����دع����م الن ت���خ���رج ه�����ذه ال����رواي����ة 

للنور.
وت���خ���ل���ل امل����ه����رج����ان ال����ع����دي����د م�����ن ال����ف����ق����رات ال���ف���ن���ي���ة ال����وط����ن����ي����ة، ق���دم���ت���ه���ا ف����رق����ة ال����دب����ك����ة م�����ن م�����درس�����ة ت��ي��س��ر 
م��رق��ة ، وأل��ق��ت ال��ط��ال��ب��ة أس��ي��ل ج��اب��ر وزم��ي��ل��ة ل��ه��ا ف��ق��رة ش��ع��ري��ة ،وق��ص��ي��دة ل��ألس��رى ق��دم��ه��ا  ال��ط��ف��ل حسن 

القواسمي.
وح���ض���ر امل���ه���رج���ان ال���وف���د ال����ربمل����اين االردين ال�����ذي ي���رأس���ه غ�����ازي خ���زاع���ل���ه وع�����دد م���ن م��م��ث��يل ب��ع��ض ال��ق��وى 
واملنظمات السياسية والشعبية األردنية ،ورئيس لجنة اهايل االسرى عبدالرحيم سكايف،. وعائلة االسر 
الهيموين وحشد كبر من ابناء محافظة الخليل وعماد خرواط أمن لجنة إقليم وسط الخليل الذي رافق 

الوفد االردين يف جولة عى معالم الخليل والبلدة القديمة .  

العدد 16 من »حوليات القدس«
القدس - من محمد ابو خضر -  صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية برام الله العدد السادس 
عشر من دورية حوليات القدس. وقد ضمَّ العدد مجموعًة من الدراسات األصلية حول فلسطن والقدس، 
ففي الدراسة األوىل يقّدم عوين فارس سرداً لسرة مقاتل فلسطيني، أبو الرائد زكريا، شارك يف الثورة 
��ط ف���ارس ال��ض��وء ع��ى ت��ج��رب��ة أب���و ال��رائ��د يف تشكيات ال��ث��ورة امل��ق��ات��ل��ة يف إب��ان  الفلسطينية امل��ع��اص��رة، وي��س��لِّ

تواجدها يف األردن وسورية ولبنان، خصوًصا يف املحطات الرئيسة التي مرت بها.
وت��ع��رض ال��دراس��ة جانبا م��ن ال��رواي��ة "امل��ق��ات��ل��ة" ل��ت��اري��خ ال��ث��ورة الفلسطينية امل��ع��اص��رة، وه��ي رواي���ة تعرب 
ع��ن ص��وت ل��م يسمع حتى اآلن يف ال��ت��اري��خ الفلسطيني، وه��و ص��وت ال��ف��دائ��ي��ن ال��ذي��ن ق��ّدم��وا تضحياتهم 

بمنأى عن الدعاية واإلعام.
ي��ق��ّدم أل��ك��س واي��ن��در يف ال��دراس��ة الثانية ع��رض��اً وتحليًا لحياة محمد عبد ال��ه��ادي ال��ش��روف م��ن خال 
يومياته الشخصية، وال��ش��روف ف��اّح فلسطيني م��ن قرية ن��وب��ا، قضاء الخليل، عمل يف سلك البوليس 
الربيطاين حتى سنة 1948 م، ثم عمل يف شركة الفوسفات األردن��ي��ة بعد النكبة، وق��د واظ��ب عى كتابة 
يومياته لنحو عشرين سنة، ما بن عامي 1943 و1962 م، حيث سجل فيها نشاطاته اليومية إىل جانب 

ر مصدراً مهّماً للتاريخ الفلسطيني خال الحقبتن الربيطانية واألردنية. التطورات من حوله، مّما يوفِّ
يف الدراسة الثالثة يقّدم راسم خماييس دراسة حول إعادة تشكيل املحيط الحضري املقديس يحاول فيها 
اإلجابة عى تساؤالت عديدة منها: كيف حدث التطور الحضري القدس الكربى خال النصف األخر من 
القرن العشرين وحتى اليوم، وما هي العاقة التي نشأت بن مدينة القدس ورديفها، من املدن والقرى 
ال��ث��ان��وي��ة؟ وك��ي��ف ت��ط��ورت امل���دن امل��ح��اذي��ة لتتحول إىل م��راك��ز حضرية ث��ان��وي��ة يف املحيط ال��ح��ض��ري امل��ق��ديس، 
وربما منافسة للقدس؟ وهل تستطيع رام الله أن تكون بديلًة عن القدس؟ ويستعرض خماييس التطور 
الحضري ملدينة القدس خال القرن العشرين بالرتكيز عى الفرتة بعد سنة 1967 م، وخصوًصا يف العقد 

األخر، بما يف ذلك تأثر الجدار الفاصل عى وضع املحيط الحضري املقديس ومكانته ونسيجه.
م فيها خضر سامة دراسة لنقش إسامي اكتشفه أثناء عملية ترميم مقام  أّما الدراسة الرابعة فيقدِّ
زك��ري��ا يف امل��س��ج��د األق����ى امل���ب���ارك ي��ع��ود ل��ل��ف��رتة ال��س��ل��ج��وق��ي��ة، وي��ع��رض س��ام��ة ألح����وال ال��ق��دس خ���ال ه��ذه 

الفرتة، ويحلِّل طبيعة الحكم السلجوقي وعاقته باملقدسين.
ويعرض عصام الخالدي يف الدراسة الخامسة للصراع عى الساحة الرياضية يف فلسطن بن العرب 
وال���ي���ه���ود، وال������ذي ك����ان ج������زًءا م���ن م��ج��م��ل ال����ص����راع ال���ن���اش���ب ب���ن ال���ط���رف���ن م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ه���ج���رة ال���ي���ه���ودي���ة إىل 
فلسطن، حيث سعت الصهيونية الستغال الرياضة من أجل تدريب الشبيبة اليهودية وإعدادها لبناء 
الوطن القومي، كما استغلتها من أجل تهميش العرب، ويعرض الخالدي للمحاوالت املتكررة من قبل 
الفلسطينين من أجل قبول اتحادهم العربي لكرة القدم عضواً يف االتحاد الدويل )الفيفا(، والذي كان 

قد اعرتف باالتحاد الفلسطيني الذي سيطر عليه الصهيونيون بمساعدة الربيطانين.
يعرض محمد عقل يف الدراسة السادسة لشخصية مركزية يف الثورة الفلسطينية 1936-1939، القائد 
ع��ارف عبد ال��رازق، وهو يسجل صفحات من سرته وأعماله خال الثورة تناقض الكتابات التي شّوهت 
صورته وألصقت به شّتى الّتهم، ويستند عقل يف عرضه لجملة من املصادر املنشورة ولوثائق محفوظة 

يف األرشيفات الصهيونية.
م عمر حامد عرضاً وتحليًا لجذور االهتمام الربيطاين بفلسطن والقدس  أما يف الدراسة السابعة فيقدِّ
ومراحل تطوره حتى نهاية القرن الثامن عشر امليادي، ويشرح حامد العاقة بن املفاهيم الدينية الغربية 

وبن املشروع االستعماري الذي خرجت الحركة الصهيونية من رحمه.
وينشر سميح حّمودة يف امللحق الوثائقي للعدد نّصا ن��ادراً ح��ول معتقل الجفر الصحراوي األردين، 
وهو عبارة عن يوميات كتبها داخل السجن السيايس واملناضل الفلسطيني داوود الحسيني، وينشر النّص 

مع شروحات وتوضيحات لألحداث والقضايا التي ذكرها الحسيني يف يومياته.
وي��ض��ّم ال��ع��دد أخ����راً ع��رض��اً ل��ك��ت��اب خليل ع��ث��ام��ن��ة "ال���ق���دس واإلس�����ام: دراس����ة يف ق��داس��ت��ه��ا م��ن املنظور 

اإلسامي" الذي نشرته مؤسسات الدراسات الفلسطينية سنة 2013 م. 


