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غزة/صوت اجلامعة:

ــتكملت اجلامعة احتفاالت تخريج الفوج الثاني والثالثني التي أطلقت عليه اسم "فوج القدس"،  اس

ــالم هنية- رئيس الوزراء. وشارك في االحتفاالت  ــيد إسماعيل عبد الس وأقامتها حتت رعاية دولة الس

ــة معالي النائب جمال ناجي اخلضري-  ــي أقيمت في قاعة املؤمترات الكبرى مبركز املؤمترات باجلامع الت

ــالمية، وأعضاء من مجلس األمناء، والدكتور كمالني كامل  رئيس مجلس أمناء اجلامعة اإلس

8شعث- رئيس اجلامعة اإلسالمية، وأعضاء من مجلس اجلامعة، واخلريجون واخلريجات وذووهم.

..

الجامعة فرع الجنوب تقيم معرض 
المنتجات والصناعات الوطنية

 غزة - محمد قاعود:
ــود االقتصاد  ــن صم ــاً، يعزز م ــاً وطني ــد واجب ــة يع ــات الوطني ــم املنتج دع

الفلسطيني " الذي يعاني بشكل كبير من احلصار والبطالة والفقر 
3التي تسببت في حتجيم القدرة التنافسية بني الصناعات الوطنية ".
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غزة/صوت اجلامعة:
ــس اجلامعة  ــعث رئي ــور كمالني كامل ش ــرى الدكت أج
ــالمية  مؤخراً زيارة عمل إلى كل من هولندا وأملانيا،  اإلس
ــاءت الزيارة ضمن التعاون بني احتاد اجلامعات العربية  وج

ــة ومقره هولندا. فقد مت االتفاق  واحتاد اجلامعات واألوروبي
ــات العربية  ــاء اجلامع ــم زيارة لعدد من رؤس على تنظي

برفقة  األستاذ الدكتور محمد رأفت محمود -
األمني العام املساعد الحتاد اجلامعات العربية، 

الجامعة تصدر أول 
نسخة  من تفسير
القرآن بالقراءات العشر



فضائية "الرأي" 
تنـطـلق قريـبًا
فضائية "الرأي" 
تنـطـلق قريـبًا
فضائية "الرأي" 
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غزة/صوت اجلامعة:
ــطينية  الفلس ــة  الصح وزارة  ــت  احتفل
ــتمر  ــادة خدمة اتمع والتعليم املس وعم
باجلامعة اإلسالمية بإطالق اخلطة الصحية 
ــن  ــل م ــتراتيجية ٢٠١٤-٢٠١٨ ، بتموي اإلس

جمعية الهالل األحمر القطري.
ــن عن إطالقها في  ــدف اخلطة التي أعل وته
ــاد الشوا الثقافي بحضور رسمي  مركز رش
ــات الصحية  ــودة اخلدم ــع إلى تعزيز ج رفي
ــات  وتوقع ــات  احتياج ــة  لتلبي ــة  املقدم
ــة والتأهب  ــتفيدين، وتعظيم اجلاهزي املس
ــة احلرجة على  ــات العناي ــوارئ، وخدم للط
ــل  ــة قب ــي، والعناي ــع احملل ــتوى اتم مس
ــفى، والعناية داخل  ــى املستش الوصول إل
املستشفى، إلى جانب تأمني توفير طواقم 
ــني األنظمة  ــة وفعالة، وتدش صحية كافي

اإلدارية واملالية املتطورة.
ــر املواد الكافية لتقدمي  وتعنى اخلطة بتوفي
ــة ذات اجلودة العالية على  اخلدمات الصحي
الصعيدين التشخيصي والعالجي، وإعادة 
ــيق بني القطاعات  هيكلة التعاون والتنس
واملؤسسات الفاعلة ذات العالقة بالقطاع 
الصحي، وتقوية نظم املعلومات الصحية، 
ــتخدام  اس وإدارة  ــق،  التواف ــز  تعزي ــر  عب

ــة املبنية  ــا املعلومات واملمارس تكنولوجي
ــتخدام  اس ــني  لتحس ــني؛  البراه ــى  عل

املعلومات في صنع القرار.


ــور مفيد الالتي- وزير  واعتبر معالي الدكت
ــاً، أعدته أيدي  ــة إجنازاً وطني الصحة- اخلط
ــور مفيد الالتي- وزير  واعتبر معالي الدكت
ــاً، أعدته أيدي  ــة إجنازاً وطني الصحة- اخلط
ــور مفيد الالتي- وزير  واعتبر معالي الدكت

ــات وطنية، تعرف  وطنية وخبرات ومؤسس
ــة لذلك فهي  ــوارد املتاح ــي امل ــع وتع الواق
ــة للتنفيذ  ــزة وقابل ــتكون خطة متمي س
ــة العربية واحمللية  ــات الصحي من املؤسس
ــة. وثمن معالي الدكتور الالتي دور  والدولي
الهالل األحمر القطري واجلامعة اإلسالمية 
ــة بعمادة خدمة اتمع والتعليم  بغزة ممثل
املستمر، والطواقم الفنية والعاملني الذين 
أسهموا في وضع اخلطة وبلغ عددهم (٢٠٠) 
ــى مدار (١٨)  ــتمر عملهم عل مختصاً، واس
أسهموا في وضع اخلطة وبلغ عددهم (٢٠٠) 
ــى مدار (١٨)  ــتمر عملهم عل مختصاً، واس
أسهموا في وضع اخلطة وبلغ عددهم (٢٠٠) 

شهراً.
ــى مدار (١٨)  ــتمر عملهم عل مختصاً، واس

شهراً.
ــى مدار (١٨)  ــتمر عملهم عل مختصاً، واس

ــعت -رئيس  وأثنى الدكتور كمالني كامل ش
اجلامعة اإلسالمية بغزة- على أهداف اخلطة، 
ــدمي خدمة صحية  ــس لتق ــر أنها تؤس وذك
ــتويات، وتضع  ــتدامة وفق أفضل املس مس
أسس التنسيق للرعاية الصحية املقدمة، 
مشيراً إلى فخر اجلامعة اإلسالمية أن تكون 
أسس التنسيق للرعاية الصحية املقدمة، 
مشيراً إلى فخر اجلامعة اإلسالمية أن تكون 
أسس التنسيق للرعاية الصحية املقدمة، 

جزءاً من هذا العمل املقدر واطط، خاصة 
أن اجلامعة تضم ثالث كليات صحية.

ــة  الصح وزارة  ــعث  ش ــور  الدكت ــكر  وش
ــهامات دولة قطر  ــطينية، وقدر إس الفلس
ــاريع  ــالل األحمر القطري في دعم مش واله
ــطني، وقدر لوزارة الصحة  التنمية في فلس
الفلسطينية حرصها اجلاد واملستمر على 

االرتقاء في احلقل الصحي.


ــاض الزعنون – وزير  ــر معالي الدكتور ري وذك

ــة الفنية  ــبق، ورئيس اللجن ــة األس الصح
ــدمي  تق ــى  إل ــدف  ته ــة  اخلط أن  ــة،  للخط
ــي احتياجات  ــة تلب ــات صحية نوعي خدم
ــة  ــة عالي ــق جاهزي ــطينيني، وحتقي الفلس
ــة في ظل  ــة الطوارئ خاص ــة ملواجه ودائم

الظروف الراهنة.
ــون أن اخلطة  ــور الزعن ــي الدكت ــني معال وب
ــني آليات العناية باألطفال  ــعى لتحس تس
ــي في  ــاد النفس ــة واإلرش ــر الصح وتطوي
ــز  ــفيات واملراك ــر املستش ــدارس، وتطوي امل

الصحية.
ــد -قائد  ــو حم ــام أب ــور بس ــح الدكت وأوض
ــداف  ــتراتيجية، أن األه ــة اإلس ــق اخلط فري
ــادة  إع ــمل  تش ــة  للخط ــتراتيجية  اإلس
ــيق بني القطاعات  هيكلة التعاون والتنس
واملؤسسات الفاعلة ذات العالقة بالقطاع 
ــو حمد أن اخلطة  ــي. وأفاد الدكتور أب الصح
ــة  ــات الصحي ــاء باملمارس ــعى لالرتق تس
الفئات  ــة  ــطيني، خاص الفلس للمجتمع 
ــات صحية  ــة بضمان تقدمي خدم املهمش
مناسبة وشاملة وفعالة، تستند إلى األدلة 
ــيراً إلى أن  ــتفيد، مش ــور حول املس وتتمح
مناسبة وشاملة وفعالة، تستند إلى األدلة 
ــيراً إلى أن  ــتفيد، مش ــور حول املس وتتمح
مناسبة وشاملة وفعالة، تستند إلى األدلة 

اخلطة أجنزت بتوجيهات اللجنة التسييرية 
والفنية، وفق منهجية مشتركة في جميع 

مراحل إعداد اخلطة.


ــد  املصري-عمي ــي  نظم ــور  الدكت ــت  ولف
خدمة اتمع والتعليم املستمر باجلامعة 
ــج التي  ــى أن البرام ــدروه، إل ــالمية- ب اإلس
ــهم في عملية البناء  تقدمها اجلامعة تس
ــعى  ــي جميع ااالت التي تس والتنمية ف

إلحداث تغيير فعال في اتمع.

السبت 2014/3/8م

ــا  ــام به ــي ق ــزة الت ــطة املمي لألنش
ــذا اال، و حتدث  فريقه اخلاص في ه
املهندسني سعد حبيب وطارق عابد 
ــتغالل اإلنترنت في  ــة اس عن كيفي
ــا مجموعة من  جني األموال، وعرض
البرامج والتطبيقات التي قد تساعد 
ــور أكبر  ــباب في الوصول جلمه الش

حول العالم.
ــوفت  وفي اخلتام قدم فريق ميكروس
ــحادة مديرة  ــن "م. آمنة ش املكون م
ــوفت  ــي مليكروس ــج األكادمي البرنام
ــط وشمال افريقيا  في الشرق األوس
ــاهني وم. أنس رجب"  ــو ش وم. رمية أب
ــجيل  عرضا مفصال حول آلية التس
واملشاركة في مسابقة كأس التخيل 
ــركة ميكروسوفت،  التي تقيمها ش
والتي ستقام في سياتل هذا العام. 

وأكد األستاذ رائد رشيد رئيس قسم 

غزة _ حال احلوت
ــوفت  ــركة مايكروس ــت رعاية ش حت
ــم تكنولوجيا  ــم قس ــة، نظ العاملي
ــر الويب  ــددة وتطوي ــائط املتع الوس
ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي ــة  بكلي
ــياً  ــالمية يوماً دراس ــة اإلس باجلامع
ــددة والويب  ــائط املتع بعنوان "الوس

– جتربة شخصية".
ــق  ــور توفي ــة الدكت ــر الفاعلي وحض
ــا  تكنولوجي ــة  ــد كلي ــوم عمي بره
املعلومات، واألستاذ رائد رشيد رئيس 
قسم تكنولوجيا الوسائط املتعددة 
ــدد  لع ــة  باإلضاف ــب،  الوي ــر  وتطوي
ــي مجال  ــني والعاملني ف من اتص

تكنولوجيا املعلومات.
ــدث م. رعد  ــة األولى حت وخالل اجللس
احللبي عن املبادئ األساسية إلنشاء 
تصاميم اجلرافيك العصرية، مشيرا 
لتاريخ تطورها، واهم ما ميزها في كل 
مرحلة، في حني قدم م. أحمد األعرج  
ــس التي تساعد  مجموعة من األس
الشباب على البدء كمصممني على 
ــا التي يتيحها  ــا املزاي اإلنترنت،مبين
ــبكة العنكبوتية.  ــل عبر الش العم
ــن  ع ــون  املده ــد  محم م.  ــدث  وحت
التصميم التجاري،مقدما مجموعة 
ــاعد الشباب  من النصائح التي تس
ــي  ــال، والت ــذا ا ــول له ــى الدخ عل

استمدها من جتربته الشخصية.
ــة املعيد بكلية  ــة الثاني وبدأ اجللس
تكنولوجيا املعلومات أ. أحمد القزاز 
ــول برمجة  ــدث خاللها ح ــي حت والت
األلعاب وبيعها على اإلنترنت، مشيرا 

ــددة  ــائط املتع ــا الوس تكنولوجي
ــوت اجلامعة"  ــر الويب "لص وتطوي
ــكل  ــذه الفاعلية تهدف بش أن ه
ــة في فرص  ــاس لدمج الطلب أس
ــبكة  ش ــر  عب ــة  املتاح ــل  العم
ـــ " freelance " على  ــت،  ال اإلنترن
ــرًا أن طلبة  ــال. معتب ــبيل املث س
ــكلوا  ــم بإمكانهم أن يش القس
ــة" تدعم  اقتصادية قوي ــدة  "أعم
ــببا  اتمع، "بدالً من أن يكونوا س
ــة" تدعم  اقتصادية قوي ــدة  "أعم
ــببا  اتمع، "بدالً من أن يكونوا س
ــة" تدعم  اقتصادية قوي ــدة  "أعم

ــتوى البطالة في قطاع  لرفع مس
ــم على  ــدم عثوره ــزة نتيجة ع غ
ــرج الدفعة األولى  عمل"، بعد تخ

للقسم العام املقبل.
ــا  تكنولوجي ــم  قس أن  ــر  يذك
ــر احد  ــددة يعتب ــائط املتع الوس
ــة  ــي اجلامع ــدة ف ــام اجلدي األقس

اإلسالمية بغزة.

غزة/ آية الكباريتي:

ــالب أحمد فوزي القفيدي  متكن الط
وأحمد نعيم أبو عصر وأحمد رياض 
ــة  ــون من الهندس ــر خريج أبوعص

ــة  بكلي ــة  البيئي
ــي  ف ــة  الهندس
ــالمية  اإلس اجلامعة 
ــج  برنام ــاز  إجن ــن  م
إلعادة تدوير النفايات 
ــتخدام  الصلبة باس
ضمن  ــرز  ف ــة  محط
مشروع تخرج أشرف 
أحمد  الدكتور  عليه 

أبو فول.


ــون  املهندس ــول  يق
ــة  اجلامع ــوت   لص

تولدت في البداية فكرة لدينا إلجناز 
ــد ذلك  ــح بع ــروع لتصب ــذا املش ه
ــروع هي  ــاً، حيث إن فكرة املش واقع
ــد ذلك  ــح بع ــروع لتصب ــذا املش ه
ــروع هي  ــاً، حيث إن فكرة املش واقع
ــد ذلك  ــح بع ــروع لتصب ــذا املش ه

عبارة عن دراسة إليجاد حل مناسب 
ملشكلة النفايات الصلبة في قطاع 
غزة، أما عن آلية عمل املشروع فقد 
ــى مراحل عدة تبدأ بجمع  كانت عل
البيانات املتعلقة مبكونات النفايات 
ــات  نفاي ــب  تناس ــي  الت ــة  الصلب
ــج "توعية  ــذ برنام ــاع وتنفي القط
ــكان ودراسة  بيئية"  لعينة من الس
ــة حتليلية  ــم دراس ــج ومن ث النتائ
ــد املواصفات  ــآت قائمة وحتدي ملنش
التي تناسب النفايات وتصميم أولي 

ملنشأة خاصة بفرز وفصل النفايات 
باستخدام املعايير املناسبة واختيار 

املوقع املناسب.


أفاد املهندس أبو عصر أن بلدية غزة 
بدأت بتنفيذ املشروع وإقامة املنشأة 
ــر الديك ليقلل من  قرب مكب جح
املعاناة التي يعيشها أهل القطاع 
ــن تضخم النفايات  الذين يعانون م
الناجتة عن الكثافة السكانية ،وأن 
ــي غزة قبل  ــات احلالية ف عدد املكب
ــا مكبني  ــروع هم ــدء تنفيذ املش ب
اثنني األمر الذي جعل النفايات تزداد 
ــر األوبئة واألمراض.  وتتضخم وتنش
وأشار الدكتور أبو فول املشرف على 

ــاكل  ــروع التخرج أن أهم املش مش
ــل في  ــة تتمث ــه البلدي ــي تواج الت
ــاع غزة  ــروض على قط ــار املف احلص
ــادة كميات  ــنوات وزي منذ ثماني س

النفايات سنويا.

مفصل  ــل  حتلي وبعد 
أن  ــني  تب ــروع  للمش
القابلة  املواد  ــبة  نس
ــتخدام  االس ــادة  إلع
ــا  فرزه ــن  ــي ميك والت
ــا  منه ــتفادة  واالس
ــت  كان ــزة  غ ــي  ف
 ( ٪٢ ٠ ٫ ٣ ٣ ) ــبة بنس
موزعة كاآلتي: (٥٫٦٩٪) 
و(٨٫٧٥٪)  ــورق  ال ــن  م
و(٢٫٧٩٪)  ــتيك  بالس

زجاج و(٣٫١٪) معادن .

ــت النتائج على  وأثبت
ــي مدينة غزة  ــدة ف ــود أماكن ع وج
ــر البيئية التي  ــب مع املعايي تتناس
ــى بيئة املدينة  ــدف للحفاظ عل ته
ــكان  للس ــدة  جي ــة  قابلي ــود  ووج
ــج لفرز النفايات  للتعامل مع برنام
باختيار  ــج  النتائ وأوصت  ــة،  املنزلي
موقع املنشأة في املناطق الشرقية 
بعيداً عن املناطق السكانية وأشار  
موقع املنشأة في املناطق الشرقية 
بعيداً عن املناطق السكانية وأشار  
موقع املنشأة في املناطق الشرقية 

ــة   ــى  أهمي ــدي إل ــدس القفي املهن
ــي مجال فصل  ــة البيئية ف التوعي
النفايات في املنزل  ودعا ا أن تشمل 
برامج التوعية جميع شرائح اتمع 
ــات  وبالذات طالب املدراس واملؤسس

الرسمية.
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ــليم أبوجزر من  هو محمد حماد س
ــي مدينة رفح  ــد عام ١٩٦٠م ف موالي
ــزوج ولديه من  جنوب قطاع غزة مت

األوالد ولدان وست من البنات .
ــة في مدارس  ــته الثانوي أنهى دراس
ــم مت اعتقاله من قبل  ــة رفح ث مدين
ــالل الصهيوني وقضي  ــوات االحت ق
ــبعة أعوام  ــدة س ــجن م ــي الس ف
ــي م١٩٨٣-١٩٩٠م  ــني عام ــف ب ونص
ــي البكالوريوس من  ــد حصل عل وق
ــي تخصص  ــالمية ف اجلامعة اإلس

احملاسبة .
يقول :عملت في اجلامعة اإلسالمية 

ــرة اللوازم  ــي دائ ــام ١٩٩١م ف منذ ع
ــهادة الثانوية  ــتريات على ش واملش
ــي غالبية  ــث تنقلت ف ــة حي العام
ــا حتى أصبحت  مواقع العمل فيه

مديراً لها.
ــا حتى أصبحت  مواقع العمل فيه

مديراً لها.
ــا حتى أصبحت  مواقع العمل فيه


ــرة اللوازم  ــث عما تقدمه دائ وباحلدي
واملشتريات من فائدة للجامعة أشار 
ــريان حياة  ــرة تعتبر ش ــي أن الدائ إل
ــاً للجامعة حيث تقوم بتوفير  مهم
ــريان حياة  ــرة تعتبر ش ــي أن الدائ إل
ــاً للجامعة حيث تقوم بتوفير  مهم
ــريان حياة  ــرة تعتبر ش ــي أن الدائ إل

ــة صغيرها  ــتلزمات اجلامع كل مس
ــية وأحبار إلي  ــا من قرطاس وكبيره
ــيب  واحلواس ــزة  واألجه ــات  املاكين

ــي الدائرة  ــع موظف ــي م ــدأ عمل وأب
ــكاليات احلاصلة في  ــة اإلش مبعاجل
ــل مع كافة اجلهات  العمل والتواص
املعنية من داخل اجلامعة وخارجها 
ــتقبال  ذوي العالقة من موردين   واس
لدينا وموظفني من اجلامعة وتسريع 
ــراف علي  ــل الدائرة و األش األداء داخ
ــل من  ــي العم ــتجدات ف ــر املس أخ
االطالع علي وطلبات الشراء وعروض 
ــة  الالزم األوراق  ــع  وتوقي ــعار  األس
ــيق  ــالت وبعدها يتم التنس للمعام
ــد ومتابعة ما قد مت البدء  ملا هو جدي
فيه باألمس  حتي ينتهي دوامي في 
اجلامعة وتبدأ حياتي الشخصية من 
هنا ألعود حتي أهتم بشؤون عائلتي 
ــة  وأنهاء واجباتي العائلية ومناقش
ــص األوالد من  بعض األمور التي تخ

الناحية الدراسية .


بعد قضاء سنني في سجون االحتالل 
الصهيوني كان يوم خروجي وعودتي 
ــك  إلي  أهلي ومدينتي رفح وبدون ش
ــتها  ــعد املواقف التي عش ــن أس م
حتي هذه اللحظة من حياتي وأثمن 
اللحظات ذلك بعد العذاب واحلرمان 
ــي ذوقتها داخل  ــش الت ــرارة العي وم

اجلامعة علي أكمل وجه.


ــلم  ــي اليومية كأي مس ــدأ حيات تب
ــر حتي أصلي  ــتيقظ وقت الفج أس
ــجد وإذا اتسع  صالة الفجر في املس
لي اال أرتاح ملدة نصف ساعة بعد 
ــي  االنتهاء من الصالة  وأجهز نفس
ــي اجلامعة  ــي ف ــي عمل ــاب إل للذه
مبكرا لبعد سكني  في مدينة رفح 
ــي أحتاج مدة  ــر اجلامعة وأن عن مق
ــي الوقت  ــة طويلة للوصول ف زمني

احملدد للعمل .

ولوازم اتبرات والكيماويات.
ــذه  ه كل  ــر  بتوفي ــرة  الدائ ــوم  وتق
املستلزمات من خالل الطاقم املوجود 
ــتريات  فيها بعد تقدمي طلبات مش
ــبة عن طريق الشبكة التي  محوس
ــع بعضها,  ــر اجلامعة م ــط دوائ ترب
ــات وتوفير  ــرز الطلب ــا يتم ف وبعده
ــي اازن والتي  ــا هو غير موجود ف م
نحرص علي توفيرها باجلودة العالية 
ــبة ,وهذا يساعد  ــعار املناس واألس
ــطتها من  اجلامعة في مواكبة أنش
أيام دراسية وندوات ومؤمترات علمية 
واجناز العمل في كافة دوائر وكليات 

ــجون االحتالل وهي ال تخفي عن  س
أحد من الشعب الفلسطيني.

ــر اللحظات  ــن أكث ــؤاله ع وعند س
ــو من  ــي ه ــاة والدت ــاب وف ــا أج حزن
أصعب وأشد املواقف التي عايشتها 
ــدان األم أمر ال ميكن  ــي حياتي وفق ف

نسيانه .


ــالمية  ــي اجلامعة اإلس ــالتي إل رس
ــر  ــا كل التقدي ــتحق من ــي تس والت
ــادة  زي ــى  عل ــل  تعم أن  ــرام  واالحت
التخطيط في دوائر ومرافق اجلامعة 
اتلفة وإقامة التالحم مع موظفي 
ــفافية وال  اجلامعة وبناء الثقة والش
شك أن موظفينا يتميزون باالنتماء 
ــدت الثقة بني الطرفني  ولكن إذا فق
ــع جودة  ــي تراج ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ق

العمل..
وأضاف على إدارة اجلامعة أن تسعي 
ــان الوظيفي ملوظفي  ــق األم لتحقي
ــألة أساسية ألن  اجلامعة ألنها مس
املوظف إذا كان لديه استقرار وظيفي 
ــكل  ــالته وواجبه بش ــيؤدي رس س
سليم وكامل ويعطي اهتماماً أعلي 
ــكل  ــالته وواجبه بش ــيؤدي رس س
سليم وكامل ويعطي اهتماماً أعلي 
ــكل  ــالته وواجبه بش ــيؤدي رس س

بعمله والتفاعل مع قرارات اجلامعة 
التي تخص العمل الذي يشغله.

Ú;;»flbv‹€@ÏÓy@ÊbÌäë@pb;;Ì6íΩa@ÒäˆaÖ@Zâå;;u@Ïic
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ــام  الع ــاد  االحت ــع  م ــراكة  فبالش
ــطينية ووزارة  ــات الفلس للصناع
ــت  افتتح ــي،  الوطن ــاد  االقتص
اجلامعة اإلسالمية في خان يونس 
ــات  ــات والصناع ــرض " املنتج مع

الوطنية " .
ــالء الدين  ــر االقتصاد د. ع وقال وزي
ــه فعاليات  ــالل افتتاح الرفاتي خ
ــات  والصناع ــات  "املنتج ــرض  مع
الوطنية" بحرم اجلامعة اإلسالمية 
ــراكة مع االحتاد  بخان يونس بالش
ــطينية،  الفلس للصناعات  العام 
ــاد  ــكل ج ــعى بش ــه تس إن وزارت
لدعم املنتج الوطني ليدخل سوق 

منافسة املنتجات الدولية.
ــى أن القطاعني  ــار الرفاتي، إل وأش
ــهمان في  التجاري والصناعي يس
ــد عن "٨٥" ألف فرصة  توفير ما يزي
عمل، مبيناً أن وزارته تطمح بزيادة 
ــاهمة  ــن خالل مس ــذا العدد م ه
ــتمرار بتشجيع  احلكومة في االس
املنتجات الوطنية عبر سياساتها 

اتلفة.


محمد سالمة مدير العالقات العامة 
ــرع اجلنوب  ــالمية ف ــة االس باجلامع
ــمل العديد من  ــرض ش ــني أن املع يب
ــذا املعرض  ــاركة به القطاعات املش
من قطاع املالبس وقطاع البالستك 
ــاع الزراعة والصناعة  واألملنيوم وقط
ــتهدف املعرض  ــد اس ــة . وق الغذائي
جمهور القطاع العام وقطاع احلرف 
والصناعات اليدوية إضافة إلي قطاع 
ــة لترويج املنتجات  اجلمعيات األهلي
الوطنية الفلسطينية وتشجيعها، 
ــة االنتاج باالعتماد علي  وتعزيز ثقاف
الذات ، وعرض مناذج من قصص جناح 
التي حتفز بدورها الشباب علي القيام 
ــم االقتصاد  ــة في دع ــوة فعال بخط

الوطني .


ــب األيتام  ــروع تدري ــقة مش منس
جلمعية نور املعرفة بالنصيرات وأحد 
املشاركات في املعرض قالت :"لقد 
أتاحت اجلامعة اإلسالمية لنا فرصة 

ــرض بالترويج  ــذا املع ــرة في ه كبي
ــاركات في  ــيدات املش ألعمال الس
املشاريع التي تنظمها اجلمعية من 
أجل تشجيع السيدات علي العمل 

والعطاء ".
ــالمية أن  ــن اجلامعة اإلس ومتنت م
تستمر في عقد مثل هذه املعارض 
ــم فئة  ــن أجل دع ــم م ــكل دائ بش
ــي إنتاج  ــيدات التي تعمل عل الس

املشغوالت احمللية والوطنية . 
ــاد الصواحلةاملمثل  ــد إي ــدوره ، أك ب
ــة والفكر احلر  ــة الثقاف عن جمعي
املنتجات  ــرض  ــي مع ــارك ف واملش
ــة والوطنية األول أن فكرة  الصناعي
ــارض للترويج للمنتجات  إقامة مع
ــجع  ــة مميزة جداًكونها تش الوطني
ــارض للترويج للمنتجات  إقامة مع
ــجع  ــة مميزة جداًكونها تش الوطني
ــارض للترويج للمنتجات  إقامة مع

ــى  عل ــات  املنتج ــذه  ه ــاب  أصح
ــتمرار ، وتدعم املنتج الوطني  االس
احمللي ملواجهة املنتجات املستوردة.  
ودعا الصواحلة اجلامعة اإلسالمية 
ــذه  ــة ه ــي إقام ــا ف ــي مواصلته إل
املعارض التي تدعم املنتج الوطني 
وحتافظ عليه، وكذلك إحالله بديالً 
املعارض التي تدعم املنتج الوطني 
وحتافظ عليه، وكذلك إحالله بديالً 
املعارض التي تدعم املنتج الوطني 

ــتوردة من خارج  عن املنتجات املس
القطاع .

ــور قال  ــال اجلمه ــم إقب ــن حج وع
صواحلة :"لقد شهد املعرض إقباالً 
ــور قال  ــال اجلمه ــم إقب ــن حج وع
صواحلة :"لقد شهد املعرض إقباالً 
ــور قال  ــال اجلمه ــم إقب ــن حج وع

ــودة  ــات املوج ــى املنتج ــراً عل كبي
صواحلة :"لقد شهد املعرض إقباالً 
ــودة  ــات املوج ــى املنتج ــراً عل كبي
صواحلة :"لقد شهد املعرض إقباالً 

ــة  اجلامع ــل  داخ ــن  م ــرض  باملع
وخارجها إال أنه كان ملحوظا على 
ــيطة نتيجة لسوء  املنتجات البس
ــذي مير به  ــة ال ــاع اإلقتصادي األوض

قطاع غزة ". 
زارت  ــي  الت ــن  ــد الرحم ــا أم عب ام
ــعار  ــول: "بعض األس ــرض  تق املع
ــب  ــض غير مناس ــبة والبع مناس
للوضع االقتصادي املوجود في غزة 
ــد أعباء الناس وخاصة زوار  وهذا يزي

هذا املعرض".


ــاد  ــر االقتص ــد وزي ــه ، أك ــن ناحيت م
ــالء الرفاتي على ضرورة  الوطني د. ع
دعم املنتج الوطني وحمايته ليدخل 
ــات الدولية،  ــة املنتج ــار منافس غم
ــيراً إلى أن وزارته تسعى بشكل  مش
ــي وإدخاله  ــم املنتج الوطن جاد لدع

ــع املنتجات  ــة م ــوق املنافس إلى س
الدولية.

يشار أن املعرض جاء ضمن سلسلة 
ــا عمادة  ــي تقيمه ــارض الت من املع
ــوب كان من بينها  اجلامعة فرع اجلن
ــاب الثقافي إضافة إلي  معرض الكت

بعض املعارض التجارية .






.

د. الرفاتي : ندعم المنتج الوطني ليحقق المنافسة الدولية واالكتفاء الذاتي 
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جامعة األقصى تشارك َّـ ورشة عمل حول 
سوق العمل وربطه بربامج الجامعات والكليات

غزة / أالء دومية:
نظمت جامعة األمة احتفاال لتكرمي الطالبات املتفوقات بكلية 
ــبوع املاضي بقاعة املؤمترات  ــرطية والقانون األس العلوم الش
ــة بحضور كل من أ. د نعمان علوان رئيس اجلامعة ود .  باجلامع
مازن عز الدين عميد الكلية و أ . رأفت الهور املساعد األكادميي 

إضافة إلي الهيئة التدريسية واألهالي وطلبة اجلامعة . 
أكد أ.د نعمان علوان علي أن هذا التفوق هو ثمرة رسالة عميقة 

حتملها جامعة األمة وترسخها في أذهان طلبتها .
ــالة من أجل  لذلك جاء هذا االحتفال تقديرا عمليا لهذه الرس
ــان ومكان وحتديد ما  ــان في كل زم توثيق احترام حقوق اإلنس

لهم  من حقوق وما عليهم من واجبات .
ــيكونون   ويضاف الي هذا التقدم إذا ما خرجوا إلي اتمع فس

عنصراً صاحلاً يساعدون في بنائه ببيئة سليمة وصحيحة .
ــيكونون   ويضاف الي هذا التقدم إذا ما خرجوا إلي اتمع فس

عنصراً صاحلاً يساعدون في بنائه ببيئة سليمة وصحيحة .
ــيكونون   ويضاف الي هذا التقدم إذا ما خرجوا إلي اتمع فس

ــعي اجلامعة إلي التقدم في مجاالت عديدة منها  وأضاف : تس
ــي مجال اإلعالم  ــادة االهتمام به وأيضا ف ــث العلمي وزي البح
ــر أخبار  ــي تهتم بنش ــة " الت ــة " صوت األم ــدار صحيف بإص

اجلامعة .
ــودة بوزارة التربية والتعليم  وأخيرا منحت هيئة االعتماد واجل
ــي ( العلوم  ــاد النهائي لبرنامج ــي جلامعة األمة االعتم العال
ــية واإلعالم ) و ( اللغة العربية ) بعد استكمال كافة  السياس

اإلجراءات القانونية وإتباع معايير اجلودة .
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غزة/منى عوكل:
ــتيديو لإلنتاج  ــطني في مقرها مبدينة الزهراء إس افتتحت جامعة فلس
ــا في كليتي اإلعالم  ــي اإلذاعي والتلفزيوني وذلك لتدريب طالبه اإلعالم
ــل مهني قادر على  ــة تكنولوجيا املعلومات لتخريج جي واإلتصال وكلي

اإلندماج في سوق العمل الفلسطيني وإثرائه،
ــنب عميد كلية اإلعالم في اجلامعة أن األستيديو  ــني أبو ش وأوضح د. حس
يعتبر حجر أساس ومقدمة إلنشاء استيديو اذاعي وتلفزيوني على احدث 
مستوى ليمكن طالب اجلامعة وإدارتها التواصل مع اتمع احمللي وإيصال 
ــنب هذا االستديو  ــالح املستقبل. وأضاف أبو ش ــالة مفادها العلم س رس
الثاني من نوعه في جامعات قطاع غزة، حيث سيسهل على الطلبة عناء 
التدريب في املؤسسات اإلعالمية اتلفة، ويلبي تطلعاتهم جتاه اجلوانب 
املهنية في مهنة اإلعالم مبختلف فروعه اتلفة، مثل اإلذاعة والتلفزيون، 

والصحافة والنشر اإللكتروني، والعالقات العامة، والترجمة اإلعالمية.

@|nn–m@¥�é‹œ@Ú»flbu@
Ôfl˝«�a@xbn„�€@ÏÌÜÓnçg

غزة/صوت اجلامعة:
عقدت جلنة معايير اجلودة للبحث العلمي والتابعة لس البحث العلمي 
بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعها الرابع في مقر الكلية اجلامعية 
للعلوم التطبيقية برئاسة عضو الس د. جنوى صالح وعضوية أ. د. عطا 
درويش ، ود. محمد كلخ ، و د. وسيم أبو صقر، ومشاركة د. خالد النويري 

من مجلس البحث العلمي.
وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار إعداد دليل وطني ملعايير جودة البحث 
ــودة البحث العلمي  ــر موحدة جل ــع ضوابط ومعايي ــي بهدف وض العلم
لالسترشاد بها في األنشطة وااالت البحثية، مما ينعكس ايجابيًا على 
ــات التعليم  ــتوى البحث العلمي في مجاالته اتلفة في مؤسس مس
ــق قدر من  ــة، مرورًا بتحقي ــات البحثي ــطينية واملؤسس العالي الفلس
ــي الوصول الى التنمية  ــمو البحث العلمي، وضمان حتقيق أهدافه ف س

اتمعية املستدامة.   
وفي إطار إعداد الدليل حددت اللجنة أنواع األبحاث العلمية، كما حددت 
معايير اختيار عنوان البحث العلمي، ومعايير اختيار املشكلة البحثية 
وصياغتها، بحيث تكون للمشكلة البحثية فائدة علمية واجتماعية، 
ا  ــكلة البحث جديدة غير مكررة، أو مشكلة متثل موضوعً وأن تكون مش
ــي، وأن  ــة لالختبار العلم ــبق بحثها، قابل ــات أخرى س ــل موضوع يُكم
ــيحصل عليها الباحث.  تكون هناك إمكانيات لتعميم النتائج التي س
ــات املنبثقة منها،  ــئلة والفرضي ــا حددت اللجنة معايير طرح األس كم
ــث العلمي في  ــر جودة البح ــع باقي معايي ــتكمل اللجنة وض وستس

اجتماعاتها القادمة. 

›Ó€Ö@ÖaÜ«g@Bì”b‰m@·Ó‹»n€a
BÔ‡‹»€a@szj€a@ÒÖÏu@7Ìb»Ω@?üÎ

غزة- هدير الرقب
ــاركت جامعة األقصى في  ش
ــة عمل توجيهية للدورة  ورش
الثانية من منح صندوق تطوير 
ــم العالي  ــي التعلي ــودة ف اجل
ــوق العمل  ضمن مشروع "س
ــات  اجلامع ــج  ببرام ــه  وربط
وزارة  ــذي تنفذه  وال والكليات" 
ــي  العال ــم  والتعلي ــة  التربي

بتمويل من البنك الدولي.
ــة  ــة  في الورش ــل اجلامع ومثّ

بتمويل من البنك الدولي.
ــة  ــة  في الورش ــل اجلامع ومثّ

بتمويل من البنك الدولي.

التي عقدت في جامعة األزهر 
ــار عميد  ــن النج بغزة د. حس
التخطيط والتطوير, و د. يحيى 

النجار عميد ضمان اجلودة، و د. رائد احلجار مساعد 
النائب األكادميي.

ــة املفهوم العام للدورة الثانية من  وتناولت الورش
منح صندوق تطوير اجلودة في مؤسسات التعليم 
العالي من حيث النتائج املرجوة واألهداف العامة 
ــا، إضافةً  ــي حتقيقه ــهم املنح ف ــع أن تس املتوق
العالي من حيث النتائج املرجوة واألهداف العامة 
ــا، إضافةً  ــي حتقيقه ــهم املنح ف ــع أن تس املتوق
العالي من حيث النتائج املرجوة واألهداف العامة 

ــدمي املقترحات وطرق تقييمها  لتوضيح آليات تق
ــاريع، علماً  ــذ املش ــة لتنفي ــرات الالزم والتحضي
ــدمي املقترحات وطرق تقييمها  لتوضيح آليات تق
ــاريع، علماً  ــذ املش ــة لتنفي ــرات الالزم والتحضي
ــدمي املقترحات وطرق تقييمها  لتوضيح آليات تق

ــج الزراعة  ــة لبرام ــدورة تعطي أولوي ــذه ال بأن ه

والسياحة.
وخالل افتتاحه الورشة بنيّ م. محمد أبو عجمية 
ــر اجلودة أن  ــا لصندوق تطوي ــس اللجنة العلي رئي
ــودة التعليم من  ــطة الصندوق تركز على ج أنش
ــة االقتصادية واحتياجات  حيث ارتباطه بالتنمي
ــوق العمل، والتركيز على تخريج طلبة قادرين  س
على االنخراط املباشر في سوق العمل سواء عبر 
ــريع من  ــف أو األعمال احلرة، وحتوّلهم الس التوظي
قطاع االستهالك الى قطاع االنتاج؛ ملا لذلك من 

أثر مهم في تنمية االقتصاد الفلسطيني.

ــاف أبو عجمية أن صندوق  وأض
ــد حقق تقدماً  تطوير اجلودة ق
ملموساً في عقد شراكات بني 
ــد حقق تقدماً  تطوير اجلودة ق
ملموساً في عقد شراكات بني 
ــد حقق تقدماً  تطوير اجلودة ق

ــات  ــاع اخلاص ومؤسس القط
ــي الدورات  ــم العالي ف التعلي
ــالل  خ ــح  للمن ــابقة  الس
السنوات من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ 
ــروعاً  ــالل متويل ٥٣ مش من خ
السنوات من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ 
ــروعاً  ــالل متويل ٥٣ مش من خ
السنوات من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢ 

مببلغ ١٤٫٥ مليون دوالر امريكي.
ــة  التربي وزارة  ــت  أطلق ــد  وق
ــروع  مش ــي  العال ــم  والتعلي
ــه ببرامج  ــوق العمل وربط "س
بالتعاون  والكليات"  اجلامعات 
مع البنك الدولي بقيمة بلغت 
ــني عملية انتقال  ٦٫٥ مليون دوالر, ويهدف لتحس
ــات  امللتحقني مبؤسس ــطيني  الفلس ــباب  الش
التعليم العالي املشاركة في املشروع من التعليم 
إلى سوق العمل، وذلك من خالل تعزيز الشراكات 
ــاب العمل  ــم العالي وأرب ــات التعلي بني مؤسس
جلعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات 
ــاب العمل  ــم العالي وأرب ــات التعلي بني مؤسس
جلعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات 
ــاب العمل  ــم العالي وأرب ــات التعلي بني مؤسس

ــوق العمل، وقد أُطلقت الدورة األولى في العام  س
جلعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات 
ــوق العمل، وقد أُطلقت الدورة األولى في العام  س
جلعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات 

ــروعاً ملؤسسات  املاضي ونتج عنها إحالة ١٢ مش
ــوق العمل، وقد أُطلقت الدورة األولى في العام  س
ــروعاً ملؤسسات  املاضي ونتج عنها إحالة ١٢ مش
ــوق العمل، وقد أُطلقت الدورة األولى في العام  س

التعليم العالي وبقيمة ٢٫٨ مليون دوالر. 



غزة/منى عوكل:
ــر الدكتور عبد اخلالق  أكد رئيس جامعة األزه
ــتراتيجية موحدة بني  الفرا، أن هناك رؤية واس
اجلامعة ممثلة مبجلس أمناء اجلامعة ومجلس 
اجلامعة، لوضع خطة استراتيجية للمرحلة 

القادمة.
وأضاف د. الفرا خالل حديثه مع صوت اجلامعة، 
ــتوى اإلنشائي وتطلعات  "لدينا روية على املس
ــث لدينا خطة  ــتقبل، حي ــة إلى املس اجلامع
ــا، تتمثل  ــا وإجنازه ــوم بتنفيذه ــة نق طموح
ــال تدريجي ملبنى جامعة االزهر في قلب  بانتق
ــة املغراقة،  ــى اجلديد في منطق ــزة إلى املبن غ
حيث شرعنا منذ عامني بإنشاء احلرم اجلامعي 
اجلديد، بعد منحنا قطعة أرض من قبل الرئيس 
محمود عباس، وها قد أصبحنا قاب قوسني أو 
أدني من استالم مبنيي الزراعة والبيئة اللذين 
مولهما جاللة امللك املغربي محمد السادس، 
كما حصلنا على تبرع كرمي من امللك عبد اهللا 
مولهما جاللة امللك املغربي محمد السادس، 
كما حصلنا على تبرع كرمي من امللك عبد اهللا 
مولهما جاللة امللك املغربي محمد السادس، 

ــي عهده صاحب  ــريفني وول خادم احلرمني الش
ــلمان بن عبد العزيز  ــمو امللكي األمير س الس
ــرم اجلامعي  ــدة في احل ــاءات جدي القامة إنش
ــطة ومبنى  اجلديد، كمبنى االحتفاالت واألنش
ــانية" وأضاف: "  ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل كلي
أيضاً لدينا متويل من الهيئة العمانية لألعمال 
ــانية" وأضاف: "  ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل كلي
أيضاً لدينا متويل من الهيئة العمانية لألعمال 
ــانية" وأضاف: "  ــوم اإلنس ــة اآلداب والعل كلي

اخليرية، بإقامة كلية مسقط وهي مقدمة من 
ــعيد سلطان  ــلطان قابوس بن س جاللة الس
ــالل املرحلة القادمة  ــد بأنه وخ عمان، لذا أؤك
ــة األرهز من  ــيتم االنتقال التدريجي جلامع س

مكانها احلالي إلى املغراقة".


ــي جامعة األزهر  ــن كلية الطب ف باحلديث ع
التابعة جلامعة القدس أبو ديس، قال د. الفرا: 
ــا اخلريجني من كلية  ــورون أن أبناءن "نحن فخ
ــي يحصدون  ــع على التوال ــب للعام الراب الط
ــات وزارة الصحة،  ولو  ــز األولى في تعين املراك
ــا أن عدد املتقدمني لوزارة  رجعنا قليال  لعلمن
الصحة ملزاولة املهنة هم طالب جامعة األزهر 
ــة حققناها دون  ــنوات األربع املاضي على الس
منافس، كما أن هناك استقراراً بكليات الطب 
ــة حققناها دون  ــنوات األربع املاضي على الس
منافس، كما أن هناك استقراراً بكليات الطب 
ــة حققناها دون  ــنوات األربع املاضي على الس

ــن املهم أن  ــود طاقم أكادميي، وم متمثالً بوج
هناك تدريباً علمياً كافياً للطالب، إضافة إلى 
ــن املهم أن  ــود طاقم أكادميي، وم متمثالً بوج
هناك تدريباً علمياً كافياً للطالب، إضافة إلى 
ــن املهم أن  ــود طاقم أكادميي، وم متمثالً بوج

ــي يتلقونها يتلقونها  ــة العلمية الت أن اجلرع
بكل امانة واخالص".

ــافي  ــرا كلية حيدر عبد الش ــذا وميز د. الف ه
ــنان التابعة جلامعة األزهر بقوله:  لطب األس
ــة الوحيدة التي يوجد فيها تخصص  "اجلامع
ــنان هي جامعة األزهر ولقد خرجنا  طب االس
ــل املاضي، كما حصد  الفوج األول العام القب
ــا في نتائج مزاولة املهنة على املراكز  خريجون
ــان وزارة الصحة، ما  ــة المتح ــى  كنتيج األول
ــؤلني الذين  ــالب واملس ــود الط ــود إلى جه يع
ــل الطالب، من  ــرة من أج ــون جهوداً كبي يبذل
ــؤلني الذين  ــالب واملس ــود الط ــود إلى جه يع
ــل الطالب، من  ــرة من أج ــون جهوداً كبي يبذل
ــؤلني الذين  ــالب واملس ــود الط ــود إلى جه يع

ــة أو التدريب في  ــادة العلمي ــث تدريس امل حي
مراكز وزارة الصحة" 


عن العالقات اخلارجية للجامعة حتدث د. الفرا: 
ــة أكادميية  ــة وطني ــن كجامعة مؤسس "نح
ــع جميع االقطار العربية  عالقاتنا مفتوحة م

ــي خاضعة  ــوات االجرائية فه ــن اخلط ــا ع أم
للبروتوكول املعمول به رسمياً من خالل البدء 
ــي خاضعة  ــوات االجرائية فه ــن اخلط ــا ع أم
للبروتوكول املعمول به رسمياً من خالل البدء 
ــي خاضعة  ــوات االجرائية فه ــن اخلط ــا ع أم

ــس اجلامعة لبعض املؤمترات  مبخاطبة من رئي
والفعاليات العلمية التي تعقد في دول اخلارج 
ــتغالل هذه الزيارات  للتنسيق حلضورها, واس
للتشبيك مع بعض اجلامعات العربية وبعض 
املؤسسات اخلارجية وكل هذا يكون بالتنسيق 
ــطينية، ومن اجلدير  مع وزارة اخلارجية الفلس
ــراكة تربطنا مع  ــات توءمة وش ــره أن عالق ذك
ــة واإلقليمية  ــات العربي ــن اجلامع ــد م العدي
ــات  ــالل املكاتب ــن خ ــم م ــذا يت ــة, وه والدولي
الرسمية ومن خالل زيارات اجلامعة واملشاركة 
ــواء أكان  ــة والدولية س ــرات العربي ــي املؤمت ف
على مستوى احتاد اجلامعات العربية، أم على 
ــالمي، أم  ــتوى احتاد جامعات العالم اإلس مس
من خالل الشراكة بني اجلامعات الفلسطينية 
واجلامعات األوروبية , هنالك عالقات كثيرة جداً 
ــعبة في جميع ااالت مع املؤسسات  ومتش
ــا يضيف زخما  ــة وهذا مم ــات اخلارجي واجلامع

للجامعة وبرامجها االكادميية".


ــج  ــا برام ــة لديه ــرا  أن اجلامع الف د.  ــد  وأك
ــاً، أما  ــرين تخصص ــة وعش ــتير لثالث ماجس
ــج  ــا برام ــة لديه ــرا  أن اجلامع الف د.  ــد  وأك
ــاً، أما  ــرين تخصص ــة وعش ــتير لثالث ماجس
ــج  ــا برام ــة لديه ــرا  أن اجلامع الف د.  ــد  وأك

ــتحداث برامج  ــة اس ــن احتمالي ــث ع باحلدي
ــريع من وزارة التربية  دكتوراه قال: "هنالك تش
ــي  يعط ــطيني  الفلس ــي  العال ــم  والتعلي
ــتحداث تخصصات  ــات املوافقة الس اجلامع
ــتير) بينما  للدرجة العلمية الثانية (املاجيس
ــريع من وزارة التربية والتعليم  كان هناك تش
ــح الدرجة  ــدم فت ــطيني بع ــي الفلس العال
اجلامعية الثالثة وهي (الدكتوراه)، ولكن صدر 
ــرارا قبل نحو عامني بجواز افتتاح اجلامعات  ق
ــوراه وهذا معلق  ــطينية برامج الدكت الفلس
ــراكة هي  ــى قاعدة الش ــرط أن يكون عل بش
ــواء أكان من داخل الوطن أم  وجامعة أخرى س
ــه، وهو قرار صائب في ظل الظروف التي  خارج
يعيشها مجتمعنا الفلسطيني، ألن الهدف 
ــية بعدد أكبر من  منه اثراء العملية التدريس

املهتمني واملتخصصني".
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ــه وفد  ــذي أجرى في ــت ال ــي الوق فف
حركة فتح مباحثاته حول املصاحلة 
ــي  ف ــطينية  الفلس ــة  ــع احلكوم م
ــتئناف عمليات التعذيب  غزة، مت اس
واإلهانة للمعتقلني السياسيني في 
ــلطة, بينما طلبة بير  ــجون الس س
ــي اجلامعة في  ــون مبان ــت يلتحف زي
ــي يقولون  ــام الباردة الت أيام االعتص
عنها انها  "ادفأ من برد الزنازين" . في 
ــرون عصيًا يراد  خطوة يرى فيها كثي
ــل دواليب املصاحلة التي  لها أن تعرق

تدور ببطء شديد .
ــي  ــال السياس ــف االعتق ــود مل  يع
ــة التعبير عن  ــة على خلفي واملالحق
ــي  ليطفو  ــرأي واالنتماء السياس ال
ــهد الفلسطيني  ــطح املش على س
ــلبي على  ــر س ــد  , كمؤش ــن جدي م
مستقبل املصاحلة وانعكاس للواقع 

املرير الذي حتياه الضفة الغربية .
فما زالت األجهزة األمنية في الضفة 
ــتهداف  اس ــي  ف ــول  تتغ ــة  الغربي
املناضلني والرموز الوطنية من علماء 
ــرى محررين ,  ومجاهدين وطالب وأس
وأصبحنا في كل يوم نسمع ونشاهد 

ــاالت جديدة بدعوى  انتهاكات واعتق
حفظ األمن وحتقيق السالم . مشهداً 
ــي  القدوم ــد  محم ــب  الطال ــه  يروي
ــالمية  ــم الكتلة االس املتحدث  باس
ــعة وثالثني  ــد  تس ــت, بع ــي بير زي ف
ــوار  ــل أس ــام داخ ــن االعتص ــا م يوم
احلرم اجلامعي, ملحمة صمود وإرادة, 
ــهد عام  ١٩٩٦   تعيد إلى األذهان مش
ــلطة الفلسطينية  حني نفذت الس
ــية واسعة  الوليدة اعتقاالت سياس
ــذي يصفه  ــاس" وال ــادة "حم بحق ق
باإلقصاء القمعي  ولفظ اآلخر بعيدا 

عن احللبة السياسية.


" كانت البداية عندما تعرضت إحدى 
طالبات الكتلة لالعتقال واملساءلة  , 
األمر الذي أثار موجة غضب واستنكار 
ــرة وتضامن لتقابلها  وحمالت مناص
ــتهداف ممنهج  األجهزة األمنية باس
لكل العاملني  في هذا اإلطار الطالبي 
ــرين طالبا  ــن عش ــر م ــل " أكث الفاع
طالته أيدي األجهزة املسعورة ضاربة 
ــرارات اإلفراج  ــط كل ق ــرض احلائ بع

ــئولني ."  ــادات واملس ــاعي القي ومس
ــجون  ــق مظلم ندخل منه إلى س نف
ــجون  ــرج منه إلى س ــلطة ونخ الس
ــكرتير  ــذا دواليك". س االحتالل وهك
ــدي إبراهيم روى  مجلس الطالب مج
ــاة مطارد  ــم آخر , معان املعاناة بطع
ــع إخوانه  ــة م ــة جبري ــرد وباقام مش
ــد القدومي  ــرات ومحم ــد النعي أحم
ــة  بداي ــذ  فمن ــايكة  حس ــد  ومحم
االعتصام وحتى نهايته لم يتمكن أي 
ــبب  منهم مغادرة حرم اجلامعة,  بس
التهديد باالعتقال والتعذيب مؤكداً, 
ــبب  منهم مغادرة حرم اجلامعة,  بس
التهديد باالعتقال والتعذيب مؤكداً, 
ــبب  منهم مغادرة حرم اجلامعة,  بس

ــم كل املضايقات " نحن نريد  انه ورغ
ان نرى املصاحلة حالة وطنية مجسدة 

على األرض فعدونا واحد .


مشهد بدا فيه طالب الكتلة وحيدين 
أمام سطوة األجهزة االمنية وصمت 
ــث  حي ــتهجن  املس ــة  اجلامع إدارة 
ــتياء كبيرة  يضيف " هناك حالة اس
ــال صمت  ــة حي ــوع الطلب ــني جم ب
ــالتها  ــي تخلت عن رس اجلامعة الت
ــس ,  أليس  ــت قرارها بثمن بخ وباع
ــة أن تدافع  ــذه املؤسس من واجب ه
وتساند احلرية السياسية وان تدعم 
العمل النقابي الذي هو اجلسر االمن 
بني الطالب وادارة اجلامعة , لقد جاءت 

ردود الفعل مخيبة لآلمال ".
ــي أو اإلميان  "أصبح االنتماء السياس
ــة أو معارضة  ــة مناوئ ــدة حزبي بعقي
ــند  ــلطة دون س جرما في قانون الس
ــة  أخالقي ــارات  اعتب أي  أو  ــي  قانون

ــال  ــك كل آم ــددة بذل ــانية مب وإنس
ــي لفظ صارخ  ــارب أو الوحدة ف التق
ــطبه وحرمانه من  لآلخر ومحاولة ش

احلق في املشاركة السياسة "
ــى  األصوات   ــم أصواتنا إل "نحن نض
ــفّ عن  ــراً إلى الك ــت مؤخ ــي عل الت
ــى  األصوات   ــم أصواتنا إل "نحن نض
ــفّ عن  ــراً إلى الك ــت مؤخ ــي عل الت
ــى  األصوات   ــم أصواتنا إل "نحن نض

ــم  ــات وتكمي ــر احلري ــة حظ سياس
ــتدعاءات  األفواه، والدعوة لوقف االس
ــية واإلفراج عن  على خلفية سياس
ــجون الضفة  بقية املعتقلني في س
والتوقف عن اعتقال املزيد، والسماح 
ــي  واإلعالم ــي  السياس ــاط  بالنش
والطالبي.فاملصاحلة متعثرة، في ظل  
ــيق األمني  مفاوضات عبثية، والتنس
ــارع  ــد املقاومة ، والش ــم جس يقض
الفلسطيني يغلي أملاً وحسرة وقهراً 
ــارع  ــد املقاومة ، والش ــم جس يقض
الفلسطيني يغلي أملاً وحسرة وقهراً 
ــارع  ــد املقاومة ، والش ــم جس يقض


ــتهداف الصهيوني  ــل االس ــي ظ "ف
ــى،  األقص ــجد  للمس ــد  املتصاع
ــرى  ــية لألس ــأزم األوضاع املعيش وت
ــد أعداد  ــجون االحتالل، وتزاي في س
ــهداء في مدن الضفة كل يوم،  الش
ــتيطان واعتداءات  ومع تواصل االس
ــد  ــل  التهوي ــي ظ ــتوطنني، وف املس
والتدنيس , وفى ظل  احلصار والقتل 
ــي    ــف الصهيون ــف والصل والتعس
ــلطة  الس ــق  تطل أن  ــع  نتوق ــا  كن
ــة وتعزز  ــون يد املقاوم ــات وتص احلري
ــا   بن وإذ  ــوده  وصم ــعب  الش ــات  ثب
ــع واعتقاال  ــوق قم ــاهد قمعاً ف نش
ــا   بن وإذ  ــوده  وصم ــعب  الش ــات  ثب
ــع واعتقاال  ــوق قم ــاهد قمعاً ف نش
ــا   بن وإذ  ــوده  وصم ــعب  الش ــات  ثب

ــد من اعتقال وحارس امن جديد  أش
ــرعن  ــاً يش ــتوطنني ومفاوض للمس

ــالت  حم ــدت  وتصاع ــتيطان  االس
االعتقال لوأد أي حراك شعبي ".

تبقى االعتقاالت السياسية عجلة 
ــات الوطنية  كافة  ــتنزف  الطاق تس
ــك االنتهاكات وصمة عار  لتصبح تل

في جبني ممارسيها. 
ــا زال نواب  ــذا، م ــرة كل ه ــي غم  وف
ــريعي الفلسطيني في  الس التش
ــذ أكثر من  ــريري" من ــة "موت س حال
تؤكد  ــة  ــات احلقوقي واملؤسس عام، 
ــادرة على متابعة  عدم وجود جهة ق
ــف  ــة بوق ــات التنفيذي ــزام اجله الت
ــية، أما ضحايا  االعتقاالت السياس
أن  ــدون  فيؤك ــب  والتعذي ــال  االعتق
ــرت  ــت وإن تأخ ــألة وق ــام مس االنتق

تصفية احلساب!.

صوت اجلامعة/كنان املشهراوى:
ــبل تعاون مشترك فى مجال  ــطني س تدرس جامعة بولتيكنك فلس

دعم البحث العلمى مع البنك  االسالمى.
ــتقبلت اجلامعة وفداً من البنك اإلسالمي الفلسطيني برئاسة   و اس

دعم البحث العلمى مع البنك  االسالمى.
ــتقبلت اجلامعة وفداً من البنك اإلسالمي الفلسطيني برئاسة   و اس

دعم البحث العلمى مع البنك  االسالمى.

املدير العام للبنك اإلسالمي الفلسطيني بيان قاسم، واملدير اإلقليمي 
عماد السعدي، ومدير دائرة التمويل واالستثمار عبد الرؤوف عالونة.

ــاد التميمى رئيس مجلس أمناء اجلامعة  بعمق العالقة والزيارات  وأش
ــطيني، وأشاد  ــالمي الفلس ــركائنا في البنك اإلس ــتمرة مع ش املس

بالدعم الدائم الذي يقدمه البنك للجامعة وأنشطتها األكادميية.
وناقشت اجلامعة مع البنك االسالمى  فتح آفاق جديدة بني البنك وبني 
اجلامعة في موضوع دعم البحث العلمي. إذ قدم البنك مبادرة جديدة 

لدعم البحث العلمي األكادميي ودعم التعليم العالي الفلسطيني.
ــي جاء تعبيراً صادقاً  ــم أن االهتمام بدعم البحث العلم وأوضح قاس

لدعم البحث العلمي األكادميي ودعم التعليم العالي الفلسطيني.
ــي جاء تعبيراً صادقاً  ــم أن االهتمام بدعم البحث العلم وأوضح قاس

لدعم البحث العلمي األكادميي ودعم التعليم العالي الفلسطيني.

ــترك وذلك  ــيرة العمل املش ــيداً حقيقياً آلمال وطموحات مس وجتس
ــي جاء تعبيراً صادقاً  ــم أن االهتمام بدعم البحث العلم وأوضح قاس
ــترك وذلك  ــيرة العمل املش ــيداً حقيقياً آلمال وطموحات مس وجتس
ــي جاء تعبيراً صادقاً  ــم أن االهتمام بدعم البحث العلم وأوضح قاس

بانطالق قدرات التحدي وصناعة املستقبل ليكون مشرقاً بأبنائه.
ــتمر في  ــات التعاون املس ــك لبحث إمكاني ــى توجه البن ــددا عل مش
ــيراً على استحداث البنك فكرة جائرة  موضوع البحث العلمي. مش
ــتمر في  ــات التعاون املس ــك لبحث إمكاني ــى توجه البن ــددا عل مش
ــيراً على استحداث البنك فكرة جائرة  موضوع البحث العلمي. مش
ــتمر في  ــات التعاون املس ــك لبحث إمكاني ــى توجه البن ــددا عل مش

ــعى إلى  ــث العلمي التي تس ــطيني للبح ــالمي الفلس ــك اإلس البن
ــى تلبية  ــاً قادراً عل ــع متقدم علمي ــث العلمي تم ــجيع البح تش
ــعى إلى  ــث العلمي التي تس ــطيني للبح ــالمي الفلس ــك اإلس البن
ــى تلبية  ــاً قادراً عل ــع متقدم علمي ــث العلمي تم ــجيع البح تش
ــعى إلى  ــث العلمي التي تس ــطيني للبح ــالمي الفلس ــك اإلس البن

االحتياجات الوطنية. واملشاركة الفاعلة في تنمية اتمع بالشراكة 
ــات األكادميية. وتشجيع املنافسة املثمرة بني املؤسسات  مع املؤسس

التعليمية والبحثية، في مجال البحث العلمي.
وأكد عالونة على أهمية البحث العلمي واملسابقات الدورية لألنشطة 
اتلفة، التي حتقق الكثير من األهداف املشتركة للمؤسستني لتبادل 
املعارف واخلبرات والتقنيات احلديثة والتعاون البحثي في سبيل بلوغ 
التكامل املعرفي وبناء جيل جديد قادر على حتقيق النهضة املنشودة 
املبنية على الوعي والعلم واملعرفة. وتأهيل قدرات أكادميية عالية لبناء 

الوطن.
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غزة/صوت اجلامعة:

ــة اجلامعية  ــي الكلي ــات ف ــز اللغ ــل مرك احتف
للعلوم التطبيقية بتوزيع جوائز 

والتي  مسابقة لغتنا هويتنا، 
ــا املركز ضمن فعاليات  نظمه
االحتفال باليوم العاملي للغة 
األم، حيث حضر احلفل كل من 
الدكتور علي اخلطيب مساعد 
ــئون  لش ــي  األكادمي ــب  النائ
البكالوريوس، والسيد محمود 
ــز اللغات،  ــو رئيس مرك جلمب
وأعضاء جلنة حتكيم املسابقة 

والطلبة الفائزين.
وفي بداية حديثه هنأ الدكتور 
علي اخلطيب الطلبة الفائزين 
ــي مجاالت  ــم ف ــى تفوقه عل
ــد أن  ــة، وأك ــابقة اتلف املس
ــة تأتي ضمن  ــذه االحتفالي ه
ــة  ــة اجلامعي ــفة الكلي فلس
ــام العاملية في  باالهتمام باألي

ــيخ  ولترس ــاالت،  ا ــف  مختل
ــة والتعرف على ثقافات  االهتمام باللغة العربي
ــود التي  ــدرا اجله ــة، مق ــعوب واألمم اتلف الش
ــدرات الطلبة  ــا مركز اللغات للنهوض بق يبذله
ــز إمكاناتهم  ــم اللغوية وتعزي ــة مهاراته وتنمي

التنافسية في مجال اللغة العربية.
ــود جلمبو أن  ــيد محم ــه أوضح الس ــن ناحيت م
اللغة العربية حتتاج إلى احملافظة على مكانتها  
الكبيرة باعتبارها إحدى  اللغات الستة املعترف 
بها عامليا ويتحدث بها ماليني الناس حول العالم، 
ــدا أن اللغة العربية جزء من الهوية العربية  مؤك

ــالمية، وهو ما دفع مركز اللغات إلى إحياء  واإلس
هذه االحتفالية العاملية وتنظيم هذه املسابقة 

ــاركون قدراتهم  ــر فيها املش ــزة التي أظه املتمي
ــل اخلطابة  ــن املهارات مث ــي عدد م ــة ف اإلبداعي

والقصة القصيرة ونظم الشعر.
ــة من  ــامي دول ــب س ــكر الطال ــه ش ــن جانب م
ــز من  ــة والفائ ــبة التطبيقي ــوس احملاس بكالوري
فئة اخلطابة واإللقاء مركز اللغات على تنظيمه 
ــت اال  ــي أتاح ــة، والت ــابقة الرائع ــذه املس له
لطلبة الكلية على املنافسة مبواهبهم اللغوية 
ــطة  املتعددة، داعيا إلى مواصلة عقد هذه األنش
ــه األم التي متثل  ــان بلغت التي تعزز ترابط اإلنس

هويته احلقيقية واحلضارية في هذه احلياة.
وفي ختام احلفل مت توزيع اجلوائز على الفائزين في 
ــرمي أعضاء جلنة  ــابقة وتك املس
ــى جهودهم في  التحكيم عل
ــاركني في  ــم أعمال املش تقيي

املسابقة.
ــح  ــرى افتت ــة أخ ــي فعالي وف
قسم البحث العلمي واللغات 
معرض الكتاب للغات العاملية 
الذي احتوى على نخبة متميزة 
ــات العاملية  ــن الكتب باللغ م
ــن العلوم  ــة في عدد م اتلف
واملعارف، باإلضافة إلى الكتب 
 Book ــة ــن مؤسس املهداة م
ــات  باملؤلف ــة  املتخصص  Aid
ــات  باللغ ــة  واألدبي ــة  العلمي

العاملية األجنبية.
ــن  م كل  ــاح  االفتت ــر  وحض
األستاذ الدكتور رفعت رستم 
ــة، الدكتور أحمد  رئيس الكلي
ــب األكادميي،  ــال النائ ــد الع عب
ــيد  ــد النائب اإلداري، الس ــيد محمود حمي الس
ــئون التخطيط  كمال أبو عون نائب الرئيس لش
والعالقات اخلارجية، الدكتورة جنوى صالح رئيس 
قسم البحث العلمي واملكتبات، وعدد من رؤساء 

األقسام في الكلية ولفيف من الطلبة.
ــا أهديك  ــي كتاب ــة أهدن ــرض حمل ــل املع وتخل
كتابني، والتي حازت على إقبال من الطلبة الذين 
ــتفادة من هذا العرض  توافدوا على املكتبة لالس
املميز واقتناء العديد من الكتب الرائعة واملهمة 

في عدد من اللغات العاملية.




 . . 


 .
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حطاب: األمية خطر يهدد التنمية االقتصادية واالجتماعية في غزة

العلمية قبل سنتني ودفع ألف شيكل للمعهد ليتعلم 
ثالث ساعات يومية ملدة ثالثة أشهر متواصلة وبعدها 
ــي ,  ــابع األساس إلتحق بالتعليم املنزلي للصف الس
وأضاف أنه اعتزم االستمرار في الدراسة حتى احلصول 
على الثانوية العامة بتفوق  وجناح ودون رهبة. متني لبد 
ــته  حتى يحصل على  ــي نهاية حديث إكمال دراس ف
بكالوريوس الشريعة والقانون من اجلامعة  اإلسالمية  
ــجعه على  ــويدح الذي ش ــور أحمد ش ــا للدكت إكرام
الدراسه  و ألن اجلامعة  جهة علمية  تشعرك بقيمة 

العلم و رفعة اإلنسان .
ويشار إلي ان جهود مراكز محو األمية أثمرت با نخفاض 
األمية في قطاع غزة من ١٣٪ إلي ٥٪ عام ٢٠١٢,ونتوقع 
انخفاضها بشكل كبير في األعوام احلالية , فنطالب 
ــتمرار  ــدد اجلهات احلكومية واألهلية باالس بهذا الص

بالعمل حتى منحي األمية من حياتنا إلى األبد.

ــني املادية وما  ــي ان املعيقات تتنوع ماب ونوه حطاب إل
ــية ونظرة  ــق بالطالب واملعلمني واملناهج الدراس يتعل
ــق بإدارة  ــي معيقات تتعل ــى باإلضافة إل ــع احملل اتم

البرنامج .


ــع أحد الرجال  ــوت اجلامعة لقاء م ــة ص كان لصحيف
ــيرتهم  ــا ويكملون مس ــة وقهروه ــن حتدوا األمي الذي
التعليمية بجانب عملهم احلالي  إنه "منير لبد" أحد 
أذنه اجلامعة اإلسالمية , فقد جاءته فكرة محو األمية 
ــه واالرتقاء  ــخرية األخرين من ــدة منها س ــباب ع ألس
بالعمل وتشجيع الدكتور أحمد شويدح عميد كلية 
الشريعة األسبق رحمه اهللا الذي حثه على االجتهاد 
بالعمل وتشجيع الدكتور أحمد شويدح عميد كلية 
الشريعة األسبق رحمه اهللا الذي حثه على االجتهاد 
بالعمل وتشجيع الدكتور أحمد شويدح عميد كلية 

في طلب العلم .
ــات  ــروعه بااللتحاق مبعهد جابر للدراس ــدأ لبد مش ب

عرف عماد حطاب مدير برنامج محو األمية في جمعية 
الهالل الفلسطيني األمية بأنها كل شخص أمت الثانية 

عشر من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة .
معلالً انتشارها باألسباب اجتماعية واقتصادية التي 

عشر من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة .
معلالً انتشارها باألسباب اجتماعية واقتصادية التي 

عشر من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة .

مرت بها األراضي الفلسطينية في الفترة املاضية وهو 
ما أكد عليه زهير سالم مدير التعليم العالي في وزارة 

التربية والتعليم في غزة .
قال حطاب إن بداية برنامج محو األمية وتعليم الكبار 
ــام ١٩٧٧ ولكنه أوقف من قبل  ــدأ  في اجلمعية في ع ب
االحتالل حتى قامت مجموعة من التربويني ذوى اخلبرة 
بإعادة إفتتاحه عام ١٩٩١ وهو مستمر حتى اآلن بأحد 

عشر مركز اً موزعة في جميع  مناطق قطاع غزة .
بإعادة إفتتاحه عام ١٩٩١ وهو مستمر حتى اآلن بأحد 

عشر مركز اً موزعة في جميع  مناطق قطاع غزة .
بإعادة إفتتاحه عام ١٩٩١ وهو مستمر حتى اآلن بأحد 

أما سالم فقال إن البرنامج بدأ بشكل رسمي من قبل 
ــبع  الوزارة في عام ١٩٩٦ وهو موزع على املديريات الس
ــوم كل مديرية بإفتتاح مراكز حملو  ــي قطاع غزة , وتق ف

األمية حسب اإلقبال عليها .
ــة  ــالم على أن مدة الدراس ــن حطاب و س ــق كل م اتف
ــدد , يعقد بعدها  ــنتني وفق منهج مح ــون من س تتك
إمتحان يعطى على أثره الناجحون شهادات مصدقة 

تعادل الصف السادس األساسي .
ــو األمية  ــرة مكملة حمل ــاك فت ــالم أن هن ــف س ويضي
ــل الناجحون  ــم املوازي يحص ــمى برنامج التعلي تس
ــهادات مصدقة تعادل شهادة الصف التاسع  على ش
األساسي ويوجد هذا البرنامج في مديرتني فقط وهما 

مديرية شرق غزة ومديرة خان يونس .


ــص في تعليم  ــداف البرنامج تتلخ ــرى حطاب أن أه ي
ــتوى الثقافة  ــع مس ــة ورف ــراءة والكتاب ــور الق اجلمه

ــواري كمنهاج  ــم احل ــس التعلي ــى تكري ــة إل باإلضاف
ــار بعملية التنمية  ــي وربط مراكز تعليم الكب تعليم

االقتصادية واالجتماعية في اتمع .
ــالم أن الهدف من برنامج محو األمية هو  بينما يرى س
ــة ويرغبون في محو  ــاء فرصة للذين تركو الدراس إعط

األمية ومواصلة دراستهم األكادميية واملهنية .


ــطيني فإن  وفقاً آلخر إحصائية ملركز اإلحصاء الفلس


ــطيني فإن  وفقاً آلخر إحصائية ملركز اإلحصاء الفلس


نسبة األميني في قطاع غزة عام ٢٠١٢ منخفضة عن 

السنوات املاضية حيث أصبحت النسبة اآلن ٥٫٤٪.
ــي الفئات  ــالم وحطاب ف ــن س ــف كل م ــن اختل ولك
ــرة  بينها األمية فبينما يرى حطاب أن  العمرية املنتش
ــبة الغالبة لألميني في مركز الهالل األحمر هي   النس
ــنة وهو  مؤشر خطير ألن  لألعمار  ما بني ١٥ إلى ٢٩ س
ــل القوى املنتجة والفاعلة في اتمع  هذه األعمار متث
ــة االقتصادية  ــلباً على عملية التنمي مما ينعكس س
ــل القوى املنتجة والفاعلة في اتمع  هذه األعمار متث
ــة االقتصادية  ــلباً على عملية التنمي مما ينعكس س
ــل القوى املنتجة والفاعلة في اتمع  هذه األعمار متث

واالجتماعية .
ــبة الغالبة  ــالم أن النس بينما على النقيض يوكد س
ــرة أعمارها ما بني  ــي مراكز الوزارة تتراوح فت لألميني ف

٢٥ إلى ٤٥ سنة .


كد سالم أن أهم معيقان يقفان في وجه برنامج محو أكد سالم أن أهم معيقان يقفان في وجه برنامج محو أكد سالم أن أهم معيقان يقفان في وجه برنامج محو 
ــاع املالية الصعبة التي متر بها  األمية أحدهما  األوض
ــع  تكاليف محو األمية من  ــوزارة وحتمل الوزارة جمي ال
ــي هو حاجة  ــية و الثان ــور معلمني وكتب وقرطاس أج
املعلمني لدورات تدريبية إلعدادهم بالشكل املناسب 

للدورات .
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ــئون  ــويدح مدير الش ــد خالد ش أك
ــة في حديث  ــة في اجلامع األكادميي
لصوت اجلامعة على أن األزمة املالية 
ــبب الوحيد والرئيس  ــت الس ليس
ــراء عدد من  ــة بإج ــرار اجلامع في ق
ــرات،  ــات املؤمت ــي قاع ــرات ف احملاض
ــية محدودة  وقال:" القاعات الدراس
ــداد كبيرة  ــع ألع ــاحة وال تتس املس
ــبب رئيس  من الطالب وكان هذا س

ــرات إلى  ــدد من احملاض ــي حتويل ع ف
قاعات املؤمترات فهي أكبر مساحة"، 
ــدد شويدح على أن اجلامعة  كما ش
ــة الطالب عند  حترص على مصلح
ــم ينف كون  ــاذ قراراتها، كما ل اتخ
ــر بها اجلامعة  ــة املالية التي مت األزم
ا:"  ــرار، مضيفً ــببًا في اتخاذ الق س
ــر بها اجلامعة  ــة املالية التي مت األزم
ا:"  ــرار، مضيفً ــببًا في اتخاذ الق س
ــر بها اجلامعة  ــة املالية التي مت األزم

ــا زال في إطار التجربة،  هذا القرار م
ونحن ننتظر التغذية الراجعة على 

مستوى املدرَسني والطلبة".


ــو راس املدرس  ــد د.رياض أب ــا أك فيم
ــة والذي  ــة العربي ــم اللغ ــي قس ف
ــن احملاضرات في قاعة  يلقي عددًا م
ــي اجلامعة على  املؤمترات الكبرى ف
ــزات القاعة، وقال:" القاعة  تعدد مي
ــد  ــة ومقاع ــات فني ــزَة بتقني مجه
ــاء  إللق ــبة  مناس ــي  وه ــة  مريح

ــو راس  ــاد أب ــا أش ــرات"، كم احملاض
باألجواء املريحة التي توفرها القاعة 
للطالب، وأضاف:" الطالب يتمتعون 
ــل القاعة، حيث تتوفر  بالراحة داخ
ــاحة  ــبة واملس لهم املقاعد املناس
الكافية"، وتابع:" كل تلك امليزات ال 
ــكالت لدى  ــي وجود بعض املش ينف
الطلبة وخاصة فيما يتعلق باألعداد 

الكبيرة في القاعة". 


تقول الطالبة في قسم تكنولوجيا 
ــداد  ــص:" األع ــات رمي الهم املعلوم
ا، ومن  ــدً ــرة ج ــرة كبي ــل احملاض داخ
ــة املدرَس أو إيقافه  الصعب مناقش
ــا أكدت  ــة"، كم ــة معين عند نقط
ــاحة الكبيرة  الهمص على أن املس
ــن  ــل م ــة عوام ــداد املتكدس واألع

ــب و  ــر الطال ــتيت فك ــانها تش ش
التقليل من استيعابه في احملاضرة، 
ــص:" احملاضرة تكون  وأضافت الهم
ــذا ما ال  ــط وه ــاه واحد فق ــي اجت ف
ــاقات التي  ــددًا من املس ــب ع يناس

حتتاج إلى مناقشة ومشاركة". 


أما الطالبة في قسم اللغة العربية 
نهاية صيام فأيدت القرار و اعتبرته 
حالً ملشكلة ازدحام القاعات خاصة 
نهاية صيام فأيدت القرار و اعتبرته 
حالً ملشكلة ازدحام القاعات خاصة 
نهاية صيام فأيدت القرار و اعتبرته 

ــاقات املتطلبات اجلامعية،  في مس
ــعة  ــات املؤمترات واس ــت:" قاع وقال
ومهيأة بشكل جيد، وأنا شخصيًا  
أشعر أن قاعات املؤمترات أكثر مالءمة 
ــرات فيها"،  ــن غيرها إللقاء احملاض م
مؤكدةً أن األجواء املريحة في القاعة 
ــرات فيها"،  ــن غيرها إللقاء احملاض م
مؤكدةً أن األجواء املريحة في القاعة 
ــرات فيها"،  ــن غيرها إللقاء احملاض م

ــتيعاب  ــم في فهم واس ــلٌ مه عام
مؤكدةً أن األجواء املريحة في القاعة 
ــتيعاب  ــم في فهم واس ــلٌ مه عام
مؤكدةً أن األجواء املريحة في القاعة 

الطالب، وأضافت صيام:" في بعض 
ــية  ــي القاعات الدراس احملاضرات ف
العادية نعد الدقائق إلنتهاء احملاضرة 
ــبب االزدحام اخلانق داخل  وذلك بس

القاعة ". 

 – – 
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المقعد الدلو: طورت موهبتي بنفسي

ــرق بني  ــو "مقعد " يُش ــد الدل محم
ــث األمل , ويُغرب  وجنات وجهه مبع
ــرَم الكثيرين حياتهم,  فيها عائقٌ ح
ــا في حضرة اإلبداع الذي  ليبلغنا أنن

يُعجز اإلعاقة.
ــذي تقول  ــد ال   محم
ــه  أن ــه  ــح وجه مالم
دخل في عقده الثاني 
, أثبت مقولة " اإلعاقة 
 ," ــداع  اإلب ــف  توق ال 
وموهبته  ــه  فن خالل 
ــخصيات  ش ــم  برس

الكارتون "اإلمني".
ــرج من رحم  الدلو خ
ــرض  مل ــالً  حام ــه  أم
ــرج من رحم  الدلو خ
ــرض  مل ــالً  حام ــه  أم
ــرج من رحم  الدلو خ

العضالت,  في  ضمور 
نتيجة انعدام هرمون 
ــده  ــي جس ــو ف النم

ــوال عمره,  ــه طريح الفراش ط ليبقي
ــن لوحاته  ــه قريب م ويصبح حجم

الورقية التي يرسمها.

 
 يقول محمد الذي يسكن  في وسط 
مدينة غزة لـ "صوت اجلامعة" بصوت 
خافت تخلله ابتسامة: " اكتشفت 
ــف الثامن عن  ــي وأنا في الص موهبت

ــون ، من ثم أخذت  طريق مدرس الفن
أتدرب ألرتقي للمستوى املطلوب من 
الفن، ولم يُذكر أن َمحمداً قد جلأ إلى 
أتدرب ألرتقي للمستوى املطلوب من 
الفن، ولم يُذكر أن َمحمداً قد جلأ إلى 
أتدرب ألرتقي للمستوى املطلوب من 

ــتعانة بأحد في تطوير موهبته  االس

ــه: " طورت  ــرة الواثق بفنّ ،ويقول بنب
ــق بدورات  ــي , ولم ألتح ــي بنفس فن
ــباب عدة أهمها أنني ال  تدريبية ألس

أستطيع اخلروج من البيت".


ويشير محمد إلى أنه ال مير يوم عليه 
إال وينجز رسمةً لشخصية كرتونية , 
ويشير محمد إلى أنه ال مير يوم عليه 
إال وينجز رسمةً لشخصية كرتونية , 
ويشير محمد إلى أنه ال مير يوم عليه 

ا: " اذا ما رسمت في اليوم لوحة  مردفً
ــم حياتي  ــد؛ الرس ــعر بنك فإني أش
الصامتة." املقعد املوهوب يستوحي 
ــط احمليط به، فتارة  أفكاره من الوس
ــاهده من  ــع محزن ش ــه مقط يلهم
ــى خلق صورة  ــالل فلم كارتوني إل خ
ــرى يجبره  ــارة أخ ــة بالفرح، وت مليئ
الفرح على صنع صورة لإلمني تعكس 

مدى سعادته. 
ــاب  ــي منزل الش ــك ف ــالل جتوال وخ
ــرات الرسومات  محمد , تأخذك عش
ــدران غرف  التي زينت ج
املنزل املتواضع إلى عالم 
حيوي , لتزداد يقيناً بأن ال 
املنزل املتواضع إلى عالم 
حيوي , لتزداد يقيناً بأن ال 
املنزل املتواضع إلى عالم 

أمام موجات  عائق يقف 
اإلبداع.

 
 والده الذي يعمل موظفاً 
 

 والده الذي يعمل موظفاً 
 

ــرةً  ــاً , يعيل أس حكومي
 والده الذي يعمل موظفاً 
ــرةً  ــاً , يعيل أس حكومي
 والده الذي يعمل موظفاً 

مكونة من ٧ أفراد, يؤكد 
أنه يخصص مبلغاً مالياً 
ــع  ــر جمي ــهريًا ليوف ش
ا  ــه حرصً ألبن اإلمكانات 
منه أن يصل ملراتب عليا 

بفنه.
ــد  الفنان املقعد"  ــول والد  محم ويق
نحمد اهللا الذي عوضنا فيما ابتلينا 

به, مبنح ابني تلك  املوهبة ". 
 وبالعودة حملمد الذي يأمل أن يجد من 
يحتضن موهبته, السيما أنه بحاجة 
ــوي فضالً عن  ــتمرة لدعم معن مس
ــالً بأن يجد صدى صوت  املادي, متفائ
ــوي فضالً عن  ــتمرة لدعم معن مس
ــالً بأن يجد صدى صوت  املادي, متفائ
ــوي فضالً عن  ــتمرة لدعم معن مس

عاملي لفنه.

ــمية هذا املشروع ب "  هنا جاءت تس
صديق البيئة " .

 .. .. 
ــروعه الصغير  ــى العروقي مش أعط
شعاراً يوحي بجودة اخلدمة املقدمة 
ــروعه الصغير  ــى العروقي مش أعط
شعاراً يوحي بجودة اخلدمة املقدمة 
ــروعه الصغير  ــى العروقي مش أعط

للزبائن موضحاً أنه مت اعتماد نظام " 
شعاراً يوحي بجودة اخلدمة املقدمة 
للزبائن موضحاً أنه مت اعتماد نظام " 
شعاراً يوحي بجودة اخلدمة املقدمة 

ــلته  الدليفري " حيث يذهب ومغس
ــى الزبون أينما كان ووقتما كان دون  إل
ــر، فمن أراد  ــقة تذك ــذل أي مش أن يب
ــزات عالية ما  ــيارته ومبمي ــل س غس
ــيطة  ــوى إجراء مكاملة بس عليه س
ــلة تنتظره على  ــا يجد املغس بعده
ــذا النظام األول  ــه، ويعتبر ه باب بيت

من نوعه في غزة على األقل . 

ــي الثالثة  ــاب ف ــي ش ــد العروق خال
ــرين من عمره، أنهى دراسته  والعش
ــص في إدارة  ــة بعد أن تخص اجلامعي
ــة القدس املفتوحة  األعمال بجامع
ــمه اخلاص و  بغزة، قرر أن يكون له اس
نفض عن نفسه كل معاني الفشل، 
ــعاراً  واتخذ من التفاؤل والطموح ش
نفض عن نفسه كل معاني الفشل، 
ــعاراً  واتخذ من التفاؤل والطموح ش
نفض عن نفسه كل معاني الفشل، 

ــو النجاح خطوةً تلو  له متقدماً نح
ــعاراً  واتخذ من التفاؤل والطموح ش
ــو النجاح خطوةً تلو  له متقدماً نح
ــعاراً  واتخذ من التفاؤل والطموح ش

ــه إلى ابتكار  اخلطوة، ودفعه طموح
ــنوات،  ــدة راودته منذ س ــرة جدي فك
حيث كانت مغسلة السيارات ولكن 

ليس باملاء بل ببخاره . 


يقول العروقي: إن ما مييز هذه املغسلة 
ــل  " البخارية " عن غيرها من املغاس
ــت وجهد،  ــن وق ــون م ــره للزب ماتوف
حيث تستغرق املغاسل العادية من 
ساعتني إلى ثالث ساعات بينما هذه 
ــتغرق أكثر من ٤٥  ــلة فال تس املغس
دقيقة فقط، من ناحية أخرى تعمل 
ــى توفير  ــلة املتنقلة عل هذه املغس
ــتهلك  ــكل كبير فهي تس املاء بش
ــط ٥ لترات مقابل ٥٠ لتراً من املاء  فق
ــتهلك  ــكل كبير فهي تس املاء بش
ــط ٥ لترات مقابل ٥٠ لتراً من املاء  فق
ــتهلك  ــكل كبير فهي تس املاء بش

ــة ومن  ــل العادي ــتهلكه املغاس تس


وعن الصعوبات التي واجهها العروقي 
عند تنفيذ هذا املشروع قال: " دائماً 
وعن الصعوبات التي واجهها العروقي 
عند تنفيذ هذا املشروع قال: " دائماً 
وعن الصعوبات التي واجهها العروقي 

ــاً أمام الكثيرين  مايقف املعبر عائق
عند تنفيذ هذا املشروع قال: " دائماً 
ــاً أمام الكثيرين  مايقف املعبر عائق
عند تنفيذ هذا املشروع قال: " دائماً 

ــن أبناء غزة وقد كنت واحداً منهم،  م
ــاً أمام الكثيرين  مايقف املعبر عائق
ــن أبناء غزة وقد كنت واحداً منهم،  م
ــاً أمام الكثيرين  مايقف املعبر عائق

ــاب خارج  ــى الذه ــث احتجت إل حي
ــذا اجلهاز  البالد ألجلب ه
ــه ولكن  ــن نوع ــد م اجلدي
إغالق املعبر أطال من عمر 
ــذه العملية، إضافةً إلى  ه
إغالق املعبر أطال من عمر 
ــذه العملية، إضافةً إلى  ه
إغالق املعبر أطال من عمر 

التي  ــوالر  الس ــكلة  مش
ــاع  القط ــا  منه ــي  يعان
بأكمله فاملغسلة تعتمد 
ــى  عل ــغيلها  تش ــي  ف
السوالر؛ وغالؤه أثر بشكل 
كبير على ضمان استمرار 
ــد  بحم ــن  ولك ــروع  املش
ــروعي  ــم يعرف مش اهللا ل
ــد  بحم ــن  ولك ــروع  املش
ــروعي  ــم يعرف مش اهللا ل
ــد  بحم ــن  ولك ــروع  املش

للفشل طريقاً ".
ــروعي  ــم يعرف مش اهللا ل

للفشل طريقاً ".
ــروعي  ــم يعرف مش اهللا ل

ــروع النجاح  ــذا املش ــب له وقد كت
ــث  ــيطة، حي ــة بس ــرة زمني ــي فت ف
ــى إقباالً متزايداً من الناس عليه،  يلق
ــث  ــيطة، حي ــة بس ــرة زمني ــي فت ف
ــى إقباالً متزايداً من الناس عليه،  يلق
ــث  ــيطة، حي ــة بس ــرة زمني ــي فت ف

جميعهم يبتغون أن تلمع سياراتهم 
بأقل جهد ووقت، وأكثر متيز .

ــح  ــه يطم ــى أن ــي عل ــد العروق وأك
ــركة  ــي أن يكون له ش ــتقبالً ف مس
ــح  ــه يطم ــى أن ــي عل ــد العروق وأك
ــركة  ــي أن يكون له ش ــتقبالً ف مس
ــح  ــه يطم ــى أن ــي عل ــد العروق وأك

ــيارات  ــيل الس ــى بغس ــرة تُعن كبي
ــركة  ــي أن يكون له ش ــتقبالً ف مس
ــيارات  ــيل الس ــى بغس ــرة تُعن كبي
ــركة  ــي أن يكون له ش ــتقبالً ف مس

ــم كبير من  ــر، وبطاق ــات أكب بتقني
ــدة  واح ــيارةً  س ــس  ولي ــيارات  الس
ــم كبير من  ــر، وبطاق ــات أكب بتقني
ــدة  واح ــيارةً  س ــس  ولي ــيارات  الس
ــم كبير من  ــر، وبطاق ــات أكب بتقني

ــب، وأال يقتصر املشروع على  فحس
غسيل السيارات فقط بل أيضاً ميتد 
ــب، وأال يقتصر املشروع على  فحس
غسيل السيارات فقط بل أيضاً ميتد 
ــب، وأال يقتصر املشروع على  فحس

إلى غسل عفش البيوت وأثاثه.
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ــن  ــود ع ــف محم ــم يختل ل
ــة، كونه  ــي اجلامع زمالئه ف
ــرين  طالباً لم يتجاوز العش
ــة، كونه  ــي اجلامع زمالئه ف
ــرين  طالباً لم يتجاوز العش
ــة، كونه  ــي اجلامع زمالئه ف

ــاً في  ــره، متخصص من عم
ــرين  طالباً لم يتجاوز العش
ــاً في  ــره، متخصص من عم
ــرين  طالباً لم يتجاوز العش

ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي
ــي  ف ــدده  املتع ــائط  والوس
ــاع،  ــات القط ــدى جامع إح
ــول لديه جعله  ــن الفض لك
يقرأ ويقلب املواقع والبحوث، 
ويسهم في حضور املؤمترات 
ــن  أم ــي  ف ــة  املتخصص
ــت  ــي جعل ــات، والت املعلوم
ــة ليبني  ــزه صلب ــده ركي عن
ــا نتائج توصل لها من  عليه

خالل ورقة عمل قدمها لة أملانية منحته إدراج اسمه 
في "موسوعة غينيس العاملية".

ــو غوش: "متكنتُ من ذلك بعد إنهاء بحث عن  ويقول أب
في "موسوعة غينيس العاملية".

ــو غوش: "متكنتُ من ذلك بعد إنهاء بحث عن  ويقول أب
في "موسوعة غينيس العاملية".

ــبوع  ــلكية خالل أس الهواتف الذكية واألجهزة الالس
ا"، حيث عمل في نفس البحث  ــدً بإمكانيات قليلة ج
فريق أملاني مكون من مئة وعشرين شخص، خالل ثالث 

سنوات وبإمكانيات تقنية عالية اجلودة.


ويوضح محمود أن جهوده تقتصر على ذلك البحث، بل 
تابع في عمل العديد من البحوث، فعمل دراستني على 

مواقع التواصل اإلجتماعي 
ــى  عل ــاتها  وانعكاس
ــطيني،  الفلس ــباب  الش
ــن  ــن أم ــة ع ــام بدراس وق
ــلكية،  الالس ــبكات  الش
ــا تقدم  ــه عندم ــر أن ويذك
ــه اخلاصة  ــرح ورقت ــي ط ف
ــلكية  الالس ــبكات  بالش
ــة  حلماي ــا  وداعً  " ــا  بدأه
 ،" ــلكية  الالس الشبكات 
ــئ احلضور بها،  والتي فوج
ــث بني  ــر باح ــه أصغ كون
كم كبير من الباحثني في 

العالم.
ــفر  وأما عن محاوالته للس
ــور العديد من  ــة حلض ــوات أجنبي ــه دع ــارج وتلقي للخ
املؤمترات، أوضح محمود أنه لم يتمكن من السفر، وكرر 
ــليمه  ــرات بدءًا من بلجيكا وأخيرًا لتس احملاولة ثالث م
ــس " في أمريكا، لكنها جميعها باتت  اللقب من "غين
ــررة على  ــر املتك ــالق املعاب ــبب اغ ــل منها بس بالفش

القطاع، واآلخر ألسباب أمنية.
ــتقبلية، قال لصوت  ــؤاله عن طموحاته املس وحني س
ــز أبحاث  ــة لتكوين مرك ــعى بكل جدي ــة : "أس اجلامع
ــول األمنية "حيث  ــة باحلل ــركة خاص ــة وفتح ش علمي
ــته اجلامعية والعمل على حتكيم  يواصل محمود دراس

البحوث والدراسات احمللية.
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ــعد الذي ال يبلغ  الشاب إبراهيم س
ــكان حي  من العمر  (١٨ عاما) من س

الشجاعية، 
ــه اجلديدة  ــي اختراعات ــذي أبدع ف ال
ــول ألزمات  ــن حل ــاً ع ــزة باحث واملمي
ــه اجلديدة  ــي اختراعات ــذي أبدع ف ال
ــول ألزمات  ــن حل ــاً ع ــزة باحث واملمي
ــه اجلديدة  ــي اختراعات ــذي أبدع ف ال

ــار املفروض على  ــرة ولدها احلص كثي
ــة اإلمكانيات  ــاع ومتحدياً قل القط
ــار املفروض على  ــرة ولدها احلص كثي
ــة اإلمكانيات  ــاع ومتحدياً قل القط
ــار املفروض على  ــرة ولدها احلص كثي

ــي تقدم حلوالً ألزمات  بابتكاراته الت
ــة اإلمكانيات  ــاع ومتحدياً قل القط
ــي تقدم حلوالً ألزمات  بابتكاراته الت
ــة اإلمكانيات  ــاع ومتحدياً قل القط

عدة يعاني منها القطاع .
ــن االختراعات  ــم له العديد م ابراهي
ــات كثيرة  ــي حتل أزم ــاريع الت واملش
ــروعه في  ــة مبش ــاع بداي ــي القط ف
ــاز (X zero water) الذي  ــراع جه اخت
ــاز الهيدروجني  ــل على توليد غ يعم
ــة مواد  ــطة إضاف ــه، بواس وجتميع
ــى كمية من  ــيطة إل كيميائية بس
ــاج الغاز،  ــل معها إلنت ــاه تتفاع املي
كن من خالل الغاز  يقول إبراهيم: "ميُ
املُنتج تشغيل املولدات الكهربائية 
كن من خالل الغاز  يقول إبراهيم: "ميُ
املُنتج تشغيل املولدات الكهربائية 
كن من خالل الغاز  يقول إبراهيم: "ميُ

ــى  ــة إل ــيارات، باإلضاف ــى الس وحت
ــتخدامه كبديل لغاز  ــة اس إمكاني
ــتخدم في  ــي الطبيعي املُس الطه
ــتخدامه كبديل لغاز  ــة اس إمكاني
ــتخدم في  ــي الطبيعي املُس الطه
ــتخدامه كبديل لغاز  ــة اس إمكاني

املنازل".
ــروع   لم ينته إبراهيم عند هذا املش

بحيث ميلك عدد من اططات التي 
ــن تنفيذها ألنها حتتاج  لم يتمكن م
ــاج بعضها   ــة وحتت ــات مادي إلمكاني

ــدات غير متوفرة في قطاع  ملواد ومع
ــدرة على إنتاج  ــزة بحيث ميلك الق غ
ــر بتكلفة  ــاء من خالل البح الكهرب
بسيطة وأشار أن اإلمكانيات الالزمة 

لهذا املشروع متوفرة في القطاع 
ــم أن هذا اطط ليس  ويقول إبراهي
اطط الوحيد معبراً عن ذلك " أملك 
ــم أن هذا اطط ليس  ويقول إبراهي
اطط الوحيد معبراً عن ذلك " أملك 
ــم أن هذا اطط ليس  ويقول إبراهي

ــتغالل مياه الصرف  القدرة على  اس
ــى البحر  في  ــي التي تضخ إل الصح
ــي وميكن حتويلها  ــاج تيار كهربائ إنت
ــماد طبيعي  الى غاز طبيعي والى س
لكن عدم توفر بعد املعدات سيعيق 
تنفيذ هذا املشروع  " مضيفاً " مياه 
لكن عدم توفر بعد املعدات سيعيق 
تنفيذ هذا املشروع  " مضيفاً " مياه 
لكن عدم توفر بعد املعدات سيعيق 

الصرف الصحي تعتبر كنز لكننا لم 
نحسن استغالل هذا الكنز ".

لم يتوقف إبراهيم عند هذه املشاريع 
ــث ميلك مخطط يتم من خالله  بحي
حتويل الغازات املنبعثة من السيارات 
ــن تلوث البيئة  إلى ماء للتخفيف م
ــاً على ذلك "  ــن هذه العوادم معقب م
ــن تلوث البيئة  إلى ماء للتخفيف م
ــاً على ذلك "  ــن هذه العوادم معقب م
ــن تلوث البيئة  إلى ماء للتخفيف م

ــروع من الصعب تطبيقه  هذه املش
في قطاع غزة لعدم توفر اإلمكانيات 

الالزمة ".
ــاريعه  وقال إبراهيم أن من ضمن مش
ــروع ميكن من خالله إنتاج الغاز  مش
ــواء ايون  وحتويله الغاز إلى ايونات س
ــون  ــور اي ــون الكل ــني أو اي الهيدروج

الفلور وغيرها من االيونات. 
ــتطيع  ــروع يس ويختم حديثه مبش
من خالله إنتاج التيار الكهربائي من 
جسيمات النانو وهذا املشروع ميكن 
تطبيقه في قطاع غزة بكل سهولة 

حسب ما أشار.
ــاريع فإن  ويضيف: "بجانب هذه املش
ــاريع  ــد من األفكار واملش ــديّ العدي ل
ــزة للتنفيذ، إال أنني بحاجة إلى  جاه
ــق تلك  ــم لتطبي ــجيع والدع التش
األفكار وجتسيدها على أرض الواقع".
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ــول الدين،  ــج لكليات : أص ــام احتفاالت التخري ــة ثاني أي ــت اجلامع وخصص
والشريعة والقانون، واآلداب، والتجارة، و العلوم، والعلوم الصحية، والتمريض، 
واحتفلت في اليوم الثالث بتخريج جميع طالب كلية التربية، والطالبات من 
تخصصي : املرحلة األساسية، وتعليم العلوم، واستكملت في اليوم األخير 

لالحتفاالت تخريج الطالبات من باقي أقسام كلية التربية.
وبني النائب اخلضري أن اجلامعة تعنى بإقامة املشاريع اإلستراتيجية التي تعزز 
موقعها الريادي بني اجلامعات العاملية؛ خاصة أن هذه املشاريع ستحدث نقلة 
نوعية في البحث العلمي والتكنولوجيا، مثل : مستشفى الصداقة التركي 
الفلسطيني، واملدينة الهندسية التكنولوجية. وأكد معالي النائب اخلضري 
ــس األمناء يعتز بطلبة اجلامعة الذين فازوا بجوائز علمية مميزة، قادرة  أن مجل

على املنافسة، خاصة أنها تخدم عملية التنمية اتمعية الشاملة.
ــة واإلدارية في  ــا الهيئتان األكادميي ــود التي بذلته ــعث اجله وقدر الدكتور ش
الكليات احملتفى بتخريج طلبتها، وأشار الدكتور شعث إلى أن اجلامعة رفدت 
اتمع بالكوادر الفنية، وقامت بدراسة مشاكله، وقضاياه واهتمت بخدمته، 

وإيجاد آليات للتعليم املستمر لكل شرائح اتمع.
ــي والقومي  ــاء الوطن ــات عززت االنتم ــى أن اجلامع ــعث عل ــد الدكتور ش وأك
ــي مواجهة التحديات، بحيث أصبحت اجلامعات  والقيمي، وأوجدت صالبة ف
ــه مبا يثري العطاء احمللي،  ــة للتواصل مع العالم اخلارجي، والتفاعل مع منص

ويعطي فرصة لإلسهام في احلضارة العاملية.

...
ــعث إلى أنه مت  ــار الدكتور ش ــاء اجلامعات األوروبية، وأش ــعث إلى أنه مت إلى عدد من رؤس ــار الدكتور ش ــاء اجلامعات األوروبية، وأش ــعث إلى أنه مت إلى عدد من رؤس ــار الدكتور ش وأش

ــطني، ومصر،  ــراق، واألردن، وفلس ــن دول : لبنان، والع ــيح جامعات م ترش

والسودان، وليبيا، حيث مت اختيار اجلامعة اإلسالمية ممثلة عن فلسطني.

ــن في هولندا، التي تعد من  ــعث أنه زار جامعة خروننج وأفاد الدكتور ش

ــنة، وتصنف ضمن أفضل  ــة، وعمرها (٤٠٠) س ــدم اجلامعات الهولندي أق

(١٠٠) جامعة على مستوى العالم.

ــعث أن وفد رؤساء اجلامعات العربية التقى مسئولني  وأوضح الدكتور ش

في اجلامعة، وتعرف على األنشطة النوعية التي تقوم بها اجلامعة، حيث 

إنها تتميز بكلية الطب واخلدمات الطبية التي تقدمها، وأبحاث الطاقة، 

واالهتمام باتمع املستدام، وصحة كبار السن.

ــاء  ــعث أن وفد رؤس ــا يتعلق بزيارة جمهورية أملانيا، ذكر الدكتور ش وفيم

اجلامعات العربية زار جامعة أولدنبرج، وهي جامعة حديثة نسبياً عمرها 

(٤٠) سنة، وبني الدكتور شعث أن وفد رؤساء اجلامعات زار عدداً من مرافق 

اجلامعات العربية زار جامعة أولدنبرج، وهي جامعة حديثة نسبياً عمرها 

(٤٠) سنة، وبني الدكتور شعث أن وفد رؤساء اجلامعات زار عدداً من مرافق 

اجلامعات العربية زار جامعة أولدنبرج، وهي جامعة حديثة نسبياً عمرها 

ــمعيات. ووجه  ــة احليوية، مثل: مركز الطاقة البديلة، وعلوم الس اجلامع

ــاء اجلامعات العربية دعوة إلى نظرائهم األوروبيني حلضور أعمال  وفد رؤس

املؤمتر العربي األوروبي الثاني الذي سيعقد في العاصمة األردنية عمان في 

شهر حزيران/ يونيو من العام احلالي.

...

ــزم أن جل آبائنا وأمهاتنا كانوا "مثاليني" جدا يوم كانوا في مثل  أج
ــا، فهم كانوا مطيعني  ــى األقل هكذا يخبروننا دوم ــا، أو عل أعمارن
ــني، فآباؤنا ال يخطئون  ــي املطالب وعابدين هللا قانت متفوقني قليل
ــو كان أفالطون منتقيًا ملدينته  ــرى "كانوا ال يخطئون"، و ل أو باألح
ا، ال أدري ما الذي  الفاضلة من يسكنها لوقع اختياره على آبائنا حتمً
ــامعنا، وأدرك في  يدفعهم لتكرار صفاتهم الرائعة تلك على مس
ــهم  ذات الوقت أنهم حريصون علينا أكثر من حرصهم على أنفس
ــني دون أخطاء ملبون لطموحاتهم،  حتى، فهم يحلمون بنا مثالي
ــمع األب يوجه ابنه قائال له "  ــون ألحالمهم، ودائما ما تس ومحقق
ــن مني " لكنه ينسى متاما أن ابنه بشر مثله  بدي إياك تكون أحس
ــه  يخطئ ويصيب ويحمل منه صفات رمبا لم يدركها هو في نفس
ــا لم يدركوا بعد أن  ــه أدركها في ابنه فنهاه عنها، ولعل آباءن لكن

األزمان تدور وما نعاصره اليوم ليس كالذي عاصروه باألمس .
ــمعة"، تكرر  ــن منا لم تخبره والدته أنها "كانت تدرس على الش م
ــرات املرات يوميا،  ــامعي تلك الكلمات عش أمي احلبيبة  على مس
ــس وأنا أدرس على  ــاء معدومة اليوم كما األم ــا بأن الكهرب وأذكره
''ضوء الشمعة ''، كما كانت تفعل يوما، فتستدرك نفسها بالقول 

" بس كنت أشطر منكو''.
ــمع صوت أبيك احلنون  ــا وقعت أنت في اخلطأ كان أول ما تس وكلم
وهو يروي " قصص بطوالته"  الالمحدودة في مثل هذا املوقف الذي 
ــذاجتك  فرمبا لم ترث حنكة أبيك وحكمته،  أخطأت أنت فيه بس
ــية ال ميكن أن ميحوها  ا نفس ــك عقدً ا ورثت في نفس ــك حتمً لكن
الزمن نتيجة أساليب أبيك في نصحك، فقد أثبتت دراسات علمية 
أجراها علماء نفس أن أكثر األخطاء التي يقع فيها اآلباء هي إتباع 
ــهم كآباء أو مقارنتهم بأقرانهم "  ــلوب " مقارنة األبناء بأنفس أس
ــكالت نفسية قد يعاني األبناء من  في نصحهم، وأنها تخلق مش

آثارها لسنوات طويلة.
ــالذع من آبائنا،  ــف التي تضعنا موضع االنتقاد ال ــرة هي املواق كثي
ــوى االستماع  ــاخطة س ا للهروب من كلماتهم الس وال جند طريقً
ــالذع من آبائنا،  ــف التي تضعنا موضع االنتقاد ال ــرة هي املواق كثي
ــوى االستماع  ــاخطة س ا للهروب من كلماتهم الس وال جند طريقً
ــالذع من آبائنا،  ــف التي تضعنا موضع االنتقاد ال ــرة هي املواق كثي

ــع عندهم، لكنهم  ــن آدم خطاء" غير متب ــدأ "كل اب ــت، فمب بصم
مؤمنون جدا مببدأ " الغاية تبرر الوسيلة" في خلق أشخاص رائعني 

ومثاليني منا، حتى لو كان إميانهم بذلك املبدأ دون إدراك منهم.  
ــة، والقصص اخلالية  ــات آبائنا املثالي ــماع وقع كلم كبرنا على س
ــوا "معصومني  ــا وآباءنا لم يكون ــاء،  وأدركنا أن أمهاتن ــن األخط م
ــتقبلنا  عن اخلطأ"، وأدركنا أيضا أن حبهم لنا وحرصهم على مس
ــلكون كل الطرق للوصول لألبناء املثاليني الصاحلني  يجعلهم يس
ــيء، فيا ليت آباءنا يعلمون مبا علمنا به الزمن، ويدركون  في كل ش
أن أسلوب" ملا كنت بعمرك" لم يعد ناجعا أو أنه باألحرى لن يصنع 

منا األشخاص املثاليني كما يحلمون .

زمان مضى !


ال للعنف األسري


ــم أنهم بذلك  ــدة والعنف ظنا منه ــض الرجال إلى الش ــأ بع يلج
ــم وحياتهم بالطريقة  ــيرون أمور بيوته ــيطرة ويس يحكمون الس
املثلى التي من شأنها أن تنشئ جيال مهذبا ومثقفا، واحلصول على 

زوجة مطيعة حتفظ البيت واألوالد.
ظاهرة العنف األسري تقع في كل اتمعات، سواء أكانت العربية 
ــات الغربية تعترف بوجود  ــة، ولكن الفرق هو أن اتمع أم األجنبي
هذه املشكلة وتعمل على معاجلتها بوسائل عديدة، وعلى أساس 
ــا من اخلصوصيات  ــني أن اتمعات العربية تعتبره ــي، في ح علم

العائلية، بل ومن األمور احملظور تناولها حتى مع أقرب الناس.
ــكالت املادية، وصعوبات العمل التي يتعرض لها األب أو األم   فاملش
قد تدفع إلى ممارسة العنف على األبناء، وفي بعض األحيان تعتقد 
ــا تقوم به من عنف جتاه  ــي تعرضت للعنف من زوجها أن م األم الت
ــابقاً، وعليها أن تفعل  أوالدها هو أمر عادي كونها مورس عليها س
ــا تقوم به من عنف جتاه  ــي تعرضت للعنف من زوجها أن م األم الت
ــابقاً، وعليها أن تفعل  أوالدها هو أمر عادي كونها مورس عليها س
ــا تقوم به من عنف جتاه  ــي تعرضت للعنف من زوجها أن م األم الت

الشيء نفسه.
ــباب العنف األسري إلى عوامل اجتماعية عديدة، منها   وتعود أس
ــيات مختلفة، وعدم متكن  ــات، وكثرة األبناء من جنس تعدد الزوج
ــع اجلديد، فتتحول حياتها إلى كتلة من  األم من التأقلم مع اتم
الضغوط النفسية واالجتماعية، فتلجأ إلى ممارسة العنف، كونها 

ال تستطيع أن تعبر عن حزنها وغضبها.
ــة على جميع أفراد اتمع مبختلف  وللحد من تفاقم هذه القضي
ــات العاملة في مجال  ــات والهيئ ــئولية  املؤسس فئاته تأتي مس
ــانية للقيام  ــطة في مجال احلقوق اإلنس ــرة واتمع والناش األس
بدورها املهم في كشف قضايا العنف األسري ومسبباته املرفوضة 
دينيا وإنسانيا، باإلضافة إلى دور املؤسسات الدينية في نشر ثقافة 
التعامل الصحيح واإليجابي مع املشكالت األسرية وتعزيز الوعي 

اتمعي إلنهاء هذه الظاهرة ولألبد.

نحن في مجتمع تبدأ فيه احلوارات والنقاشات 
ــن.."، وتنتهي  ــرك.. ولك ــة نظ ــرم وجه بـ"أحت

مك"،  ــو فهّ ــا ش ــرس.. وانت بـ"اخ
وعبر وسائل التواصل االجتماعي 
ــات  ــن النقاش ــر م ــي كثي تنته

بـ(البلوك) أو احلظر.
ــة  ــرف بوصل ــا تنح ــرعان م س
ــالف  اخت ــى  عل ــاش،  النق
ــخصن املسائل  موضوعه، ليش
ــخصيات املتحدثني  ــسّ بش ومي
ــن جوهر  ــني، بعيداً ع واملناقش
ــخصيات املتحدثني  ــسّ بش ومي
ــن جوهر  ــني، بعيداً ع واملناقش
ــخصيات املتحدثني  ــسّ بش ومي

ــاً كان، حتى  ــا كان مطروحاً أي م
ــي  ينته ــاشٍ  ــهدُ نق ــدا مش غ
بابتساماتٍ وكلماتِ شكرٍ وثناء 
ــي  ينته ــاشٍ  ــهدُ نق ــدا مش غ
بابتساماتٍ وكلماتِ شكرٍ وثناء 
ــي  ينته ــاشٍ  ــهدُ نق ــدا مش غ

ــر، هو الغريب والذي  وتقبلٍ لآلخ
بابتساماتٍ وكلماتِ شكرٍ وثناء 
ــر، هو الغريب والذي  وتقبلٍ لآلخ
بابتساماتٍ وكلماتِ شكرٍ وثناء 

يستحق تسليط الضوء عليه، 
في حني أن هذا هوا األصل.

ال أنكر حجم املنحدر الذي دُفعنا 
ــروف تغييب  ــن كمجتمع، في ظل ظ إليه نح
ــري والتعصب  ــاز الفك ــز االنحي ــي وتعزي الوع
للرأي، حتى وصل األمر في بعض األحيان التخاذ 

سلوكاتٍ عدوانيةٍ رد االختالف في الرأي. 
ــالف في الرأي  ــير هنا إلى أن االخت ــد أن نش ال ب

ــنن اهللا في كونه،  ــيء سنّة من س وفي كل ش
ــل "وجعلناكم  ــول اهللا عزوج ــه  ق ــي في يكف
ــنن اهللا في كونه،  ــيء سنّة من س وفي كل ش
ــل "وجعلناكم  ــول اهللا عزوج ــه  ق ــي في يكف
ــنن اهللا في كونه،  ــيء سنّة من س وفي كل ش

شعوباً وقبائل لتعارفوا"، لذلك فالتعارف ال بد 
ــائدةً ال  أن يأتي عبر احلوار الذي نريده ثقافةً س
شعوباً وقبائل لتعارفوا"، لذلك فالتعارف ال بد 
ــائدةً ال  أن يأتي عبر احلوار الذي نريده ثقافةً س
شعوباً وقبائل لتعارفوا"، لذلك فالتعارف ال بد 

حالةً طارئة.
ــائدةً ال  أن يأتي عبر احلوار الذي نريده ثقافةً س

حالةً طارئة.
ــائدةً ال  أن يأتي عبر احلوار الذي نريده ثقافةً س

ــوان املرحلة  ــب أن تكون عن ــوار يج ثقافة احل
ــى  ــه عل ــرام رأي ــر واحت ــل اآلخ ــة، وتقب املقبل

ــه آلرائنا من الواجب تعزيزه في عقول  مخالفت
ــا يرى األمور  ــت أردد أن كالً من ــاس. طاملا كن الن
ــه آلرائنا من الواجب تعزيزه في عقول  مخالفت
ــا يرى األمور  ــت أردد أن كالً من ــاس. طاملا كن الن
ــه آلرائنا من الواجب تعزيزه في عقول  مخالفت

من زاويته اخلاصة، وأن آرائنا وفقاً 
ــون قاصرةً  ــذا التوصيف تك له
من زاويته اخلاصة، وأن آرائنا وفقاً 
ــون قاصرةً  ــذا التوصيف تك له
من زاويته اخلاصة، وأن آرائنا وفقاً 

ــل أن ال  ــي ظ ــيء، ف ــض الش بع
ــر احلقيقة، ال أقصد  أحد يحتك
التقليل من شأن اآلراء ولكن أود 
ــى قضية تكامل  ــت النظر إل لف

اآلراء وتبادل وجهات النظر.
ــد من  ــة ال ب ــذه الثقاف ــزرع ه ول
ــارك  ــة، تش ــة واضح ــع رؤي وض
ــة  ــات احلكومي ــا املؤسس فيه
ــي،  املدن ــع  اتم ــات  واملؤسس
ــر  لتوفي ــبابية،  الش ــادرات  واملب
ــيخ هذه  ــة لترس األدوات املالئم
الثقافة، والتي أرى أن من أهمها 

"املناظرات".
ــرم  يحت ــو  وه ــر  يكب ــالً  جي إن 
ــق بينه وبني  ــف يوف ــر، ويتعلم كي ــرأي اآلخ ال
ــو األقدر على  ــه، ويحتوي اتلفني معه، ه رأي
ــاح على كافة احلضارات، والتأثر والتأثير  االنفت
ــيئاً من صدارة أمته إلى  فيها إيجاباً، ليعيد ش
ــاح على كافة احلضارات، والتأثر والتأثير  االنفت
ــيئاً من صدارة أمته إلى  فيها إيجاباً، ليعيد ش
ــاح على كافة احلضارات، والتأثر والتأثير  االنفت

الواجهة، بعد أن غابت طويالً.
ــيئاً من صدارة أمته إلى  فيها إيجاباً، ليعيد ش

الواجهة، بعد أن غابت طويالً.
ــيئاً من صدارة أمته إلى  فيها إيجاباً، ليعيد ش

ثـقــــافــة الحـــــــوار


ــعارات  ــن بوتقة الش ــروج م ــي دعوة للخ ه
ــرى  ــت األس ــي ظلم ــة، الت ــة الرنان اإلعالمي
احملررين، وحملتهم مسئولية البطولة، خارج 
السجن كما في داخله على اختالف الوقائع، 
ــر إلى دواخلهم  ــرك لهم مجاالً للنظ ولم تت
السجن كما في داخله على اختالف الوقائع، 
ــر إلى دواخلهم  ــرك لهم مجاالً للنظ ولم تت
السجن كما في داخله على اختالف الوقائع، 

ودراسة ما وصلت إليه حاالتهم النفسية.
ــرى  ــكالت األس ــد يعتقد البعض بأن مش ق
ــجون االحتالل تقتصر على مشكلة  في س
ــني  لقوان ــم  وإخضاعه ــم،  حريته ــس  حب
ــانية  صارمة وحرمانهم من حقوقهم اإلنس
والسياسية واالجتماعية، وغيرها، في الوقت 
ــى حياتهم بعد  ــذي ينعكس واقعهم عل ال
التحرر، والذي قد يظهر من خالل تصرفاتهم 
البسيطة كطريقة اجللوس، و تناول الطعام، 
وقدرتهم على التواصل االجتماعي وخصوصاً 
البسيطة كطريقة اجللوس، و تناول الطعام، 
وقدرتهم على التواصل االجتماعي وخصوصاً 
البسيطة كطريقة اجللوس، و تناول الطعام، 

مع املقربني منهم، لدرجة قد تسبب العديد 
من اإلشكاليات غير املقصودة.

ومن الواضح بأن قسوة الظروف التي يعيشها 
ــجون االحتالل خالل احلبس  ــرى في س األس
ــم، وبعض  ــي له ــال الطب ــرادي، واإلهم االنف
ــى صحتهم  ــي تنعكس عل ــل الت التفاصي
على املدى القريب والبعيد، كنوعية الطعام 
ــه، ودرجة اإلضاءة في الزنزانات  الذي يتناولون
وطريقة اجللوس، وغيرها من األمور التي تؤثر 
ــرى،  ــلباً على أداء الوظائف احليوية لألس س
وطريقة اجللوس، وغيرها من األمور التي تؤثر 
ــرى،  ــلباً على أداء الوظائف احليوية لألس س
وطريقة اجللوس، وغيرها من األمور التي تؤثر 

والتي يصعب عادة استدراكها بعد األسر.
ــكل أو بآخر تعطي  ــكالت كثيرة، بش مش
ــرى  ــة للحالة االجتماعية لألس خصوصي
ــرة،  ــاء أس احملررين، وحتديداً ملن يرغبون بإنش
طبيعية، حيث يصطدمون على الفور بواقع 
ــير احملرر في الغالب  صعب، يكون فيه األس
ــادة تأهيل وتهيئة،  ــل وطني يحتاج إلع بط
ــب، وليحصل على  ــى ال يقف عند اللق حت
بطاقة مروره نحو اتمع،  والتي قد يصعب 

على الكثيرين احلصول عليها.
ــر حالة استثنائية،  عاملياً تعتبر حالة األس

على الكثيرين احلصول عليها.
ــر حالة استثنائية،  عاملياً تعتبر حالة األس

على الكثيرين احلصول عليها.

ــد األدنى مما  ــل معها ضمن احل ــم التعام يت
ــي الوقت  ــني الدولية، ف ــمح به القوان تس
ــرائيل أساليب تعاملها مع  الذي تدرس إس
ــرى بحيث تضمن إحلاق الضرر املعنوي  األس
ــذا الضرر ال  ــم، وألن ه ــى به ــادي األقص وامل
ــجون  ــرة وجودهم في س ــى فت ــر عل يقتص
ــر، توجب العودة إلى القوانني الدولية،  األس
ــيرة  ــة احلركة األس ــع جترب ــا بواق ومقارنته
ــة التأثيرات املباشرة  الفلسطينية، ودراس
ــرى احملررين  ــرة على حياة األس وغير املباش
وعائالتهم، والذين يعتبرون ضمن النسيج 
الوطني الفلسطيني، واإلجابة على بعض 
ــات تتعامل  ــع وجود جه ــاؤالت كواق التس
ــهيل  ــير احملرر وتس مبنهجية لتهيئة األس

عودته إلى مجتمعه.

ال تظلمـوهـــم ..




السبت 2014/3/8م 2014/3/8م



ÚÓ‰Ó�;;é‹–€a@Ú;;ßbñΩa@Úœbön;;ç @̧�b;;Ó€ by@âÖb;;jm@%@ä;;ñfl@Zä;;Áã@Ï;;ic

ــد آخر التطورات على   "صوت اجلامعة" ترص
ــطينية من أجل املصاحلة،  الساحة الفلس
ــامي أبو زهري  ــتضافت الدكتور س حيث اس
"الناطق باسم حركة حماس" في هذا احلوار.


بدايةً حركة حماس لم تلغ الدور املصري في 
ــذا الدور،  ــتمرار ه املصاحلة، وحترص على اس
ــر فإنها لم  ــم التطورات في مص لكن بحك
ــتضافة  ــأي ترتيبات الس ــادر إلى القيام ب تب
ــح، لذلك نحن  ــاس وفت ــة؛ بني  حم املصاحل
نتواصل بشكل مستمر ومباشر مع قيادات 
ــر حالة اجلمود ونقل  حركة فتح حملاولة كس

اتفاق املصاحلة إلى خيارات فتح.


وبالنسبة لقيادات حماس فإن لديها اجلدية 
ــة، وبادرت  ــاق املصاحل ــة لتنفيذ اتف الكامل
ــاذ خطوات  ــة فعليًا باتخ ــة واحلرك احلكوم
ايجابية من طرف واحد، وتقف الكرة اآلن في 
ــح أنه كلما اقتربنا  ملعب فتح، ومن الواض
ــراف معنية  ــة هناك أط ــن تنفيذ االتفاقي م
ــي ارتفاع  ــياق يأت ــب، وفي هذا الس بالتخري
ــاالت واملالحقة األمنية  ــة االعتق وتيرة حمل

ضد أنصار حماس في الضفة الغربية.


ــذي زار غزة مؤخرًا،  وباحلديث عن وفد فتح ال
فإنه جاء لهدف داخلي ولترتيب أوضاع فتح 

الداخلية، وعلى هامش هذا اللقاء مت 
عقد لقاء بني قيادتي فتح وحماس، 
ــح خاللها أن ما يجري  وأكد وفد فت

هو مجرد نقاشات عامة.
ــزام األحمد قال  ــاك تصريح لع وهن
ــية ال  ــه" إن االعتقاالت السياس في
ــتمر  ــة لها باملصاحلة وستس عالق
ــذ املصاحلة"، هذا يقودني  بعد تنفي
ــراءات واخلطوات  ــى القول إن االج إل
ــة في غزة  ــا احلكوم ــي اتخذته الت
ــك، لكن  ــع ذل ــكل تاب ــة وال ايجابي
ــوات أكثر  ــل كان هناك خط باملقاب
سلبية اتخذت للخلف في الضفة 
ــاد  "ازدي ــا  عنوانه وكان  ــة،  الغربي
ــد أنصار  ــع األمني ض ــة القم حمل
حركة حماس"، وأصبح لدى قيادات 
ــؤال عريض،  ــة في الضفة س احلرك

ــح وغزة؟ أم هي بني  ــل املصاحلة هي بني فت ه
الوطن ككل؟

ــروف امليدانية فإن  ــي في ظل هذه الظ بالتال
ــق ردًا عليها،   ــم نتل ــئلة ل ــد من األس العدي
ــات التي تدل على  ــا في انتظار االجاب ومازلن
ــلطة اجتاه حماس في  موقف جديد من الس

الضفة.


نحن في حركة حماس قدمنا أسئلة وقدمنا 
ــن وراء هذه  ــا، وكان الهدف م ــات عليه إجاب

ــض املفاهيم قبل  ــئلة هو تصحيح بع األس
ــاف في اتفاق املصاحلة، ونحن بحاجة  أن تض
لذلك في ظل بعض التصريحات التي خلقت 
ــادات فتح، من  ــدرت عن بعض قي ، وص ــدالً ج
لذلك في ظل بعض التصريحات التي خلقت 
ــادات فتح، من  ــدرت عن بعض قي ، وص ــدالً ج
لذلك في ظل بعض التصريحات التي خلقت 

بينها ما يتعلق مبوقف فتح من أذرع املقاومة 
ــكرية، وما يتعلق مبستقبل املوظفني  العس
ــزة األمنية، كل  ــا يتعلق باألجه في غزة، وم
ــاق املصاحلة، لكن  ــق عليه في اتف ذلك متف
لألسف يجري اآلن إثارته من بعض املسئولني 
في حركة فتح، ولذلك نحن ندقق في بعض 
ــذ، لتفادي  ــى التنفي ــل الذهاب إل ــور قب األم

ــاك واجلدل، وحتى هذه  ــدوث حالة من االرب ح
اللحظة لم نلقَ رداً من حركة فتح.

ــاك واجلدل، وحتى هذه  ــدوث حالة من االرب ح
اللحظة لم نلقَ رداً من حركة فتح.

ــاك واجلدل، وحتى هذه  ــدوث حالة من االرب ح


تُعنى احلركة بتقدمي كل شيء يخدم املصلحة 
ــوف  ــطينية، ونعتقد أن املصاحلة س الفلس
ــهم في حتقيق أغراض عديدة، من بينها  تس
ــي مواجهة  ــطيني ف توحيد الصف الفلس
ــطيني في  ــالل، وتوحيد اجلهد الفلس االحت
ــل أن يكون  ــاكلها، ونأم ــاء غزة وحل مش بن

لذلك دور في تخفيف حدة احلصار.



 

 
 


.



ÒåÀ@ b�”@ø@ÚÌäzj€a@ÖâaÏ‡‹€@›rflc@âb‡rnça ..@âbzj€a@‚Ï‹«

ــه أن من الفضيحة  ــال أ.د. األغا في معرض حديث وق
مبكان أن تقع فلسطني على ثالثة مسطحات مائية 
ــى بعلوم  ــا تخصص يُعن ــدى جامعاته ــد ل وال يوج

البحار، معتبرا ذلك ضربة حضارية وتاريخية.
ــزداد عاملياً ملا  ــوم البحار ي ــام  بعل ــح أن االهتم وأوض
ــل في حتقيق  ــام و فاع ــات من دور ه ــار واحمليط للبح
ــم يهدف  ــتدام، الفتاً أن القس ــوي املس ــن التنم األم
ــل في حتقيق  ــام و فاع ــات من دور ه ــار واحمليط للبح
ــم يهدف  ــتدام، الفتاً أن القس ــوي املس ــن التنم األم
ــل في حتقيق  ــام و فاع ــات من دور ه ــار واحمليط للبح

ــات البحرية، وتنمية قطاعي  إلى احلفاظ على البيئ
ــع صياغة  ــتزراع املائي، م ــة واالس ــد البحري املصائ
ــمح باستثمار املوارد البحرية على  اخلطط التي تس

أسس مستدامة.
وبني أن املوقع اجليوستراتيجي لفلسطني على بحار 
ثالثة، هو املدعاة األولى إلنشاء القسم، عاداً إياه هدفاً 
وبني أن املوقع اجليوستراتيجي لفلسطني على بحار 
ثالثة، هو املدعاة األولى إلنشاء القسم، عاداً إياه هدفاً 
وبني أن املوقع اجليوستراتيجي لفلسطني على بحار 

ــبب افتقار اجلامعات  ــتراتيجياً وعلمياً رائداً بس اس
ثالثة، هو املدعاة األولى إلنشاء القسم، عاداً إياه هدفاً 
ــبب افتقار اجلامعات  ــتراتيجياً وعلمياً رائداً بس اس
ثالثة، هو املدعاة األولى إلنشاء القسم، عاداً إياه هدفاً 

ــوي والذي ميثل  ــطينية لهذا التخصص احلي الفلس
رافداً هاماً لالنطالق صوب االقتصاد األزرق املستدام، 
ــوي والذي ميثل  ــطينية لهذا التخصص احلي الفلس
رافداً هاماً لالنطالق صوب االقتصاد األزرق املستدام، 
ــوي والذي ميثل  ــطينية لهذا التخصص احلي الفلس

ــة املتجددة، و  ــادر البحري ــتثمار املص الذي ميهد الس
احلصول على أغذية نظيفة وآمنة فضالً عن احلصول 
ــة املتجددة، و  ــادر البحري ــتثمار املص الذي ميهد الس
احلصول على أغذية نظيفة وآمنة فضالً عن احلصول 
ــة املتجددة، و  ــادر البحري ــتثمار املص الذي ميهد الس

على األدوية الصحية، ودعم الصناعات، و إيجاد فرص 
العمل، وحتقيق التنمية املستدامة.

ــات في بحر  وعد األغا ما يقوم به االحتالل من ممارس
ــطينية، مبيناً أن  ــزة انتهاك صارخ للموارد الفلس غ
ــات في بحر  وعد األغا ما يقوم به االحتالل من ممارس
ــطينية، مبيناً أن  ــزة انتهاك صارخ للموارد الفلس غ
ــات في بحر  وعد األغا ما يقوم به االحتالل من ممارس

ــاحة الضئيلة من البحر لن حتُد من عمل قسم  املس
ــطينية، مبيناً أن  ــزة انتهاك صارخ للموارد الفلس غ
ــاحة الضئيلة من البحر لن حتُد من عمل قسم  املس
ــطينية، مبيناً أن  ــزة انتهاك صارخ للموارد الفلس غ

علوم البحار، معرباً عن ضعف في إمكانيات الغوص 
ــاحة الضئيلة من البحر لن حتُد من عمل قسم  املس
علوم البحار، معرباً عن ضعف في إمكانيات الغوص 
ــاحة الضئيلة من البحر لن حتُد من عمل قسم  املس

ــماح باستيراد معداتها من  البحري نظرا لعدم الس
اخلارج، وهو متطلب اختياري لطالب القسم وفق ما 

قال األغا.
وعبر في الوقت ذاته عن متيز الكفاءات التي يتضمنها 
ــبل انضمامهم في  ــم، التي متهد للطلبة س القس

سوق العمل أثناء الدراسة وبعد التخرج.
مشيراً أن القسم يضم العديد من اتبرات العلمية 

سوق العمل أثناء الدراسة وبعد التخرج.
مشيراً أن القسم يضم العديد من اتبرات العلمية 

سوق العمل أثناء الدراسة وبعد التخرج.

ــاقات  ــدم اجلوانب العملية للمس ــة التي تخ احلديث
العلمية املتخصصة التي يطرحها القسم لطلبته 

مما ميهد لهم اكتساب اخلبرات العلمية والعملية.
ــوادر العلمية  ــداد الك ــم يهدف إلع ــار أن القس وأش
ــوم البحرية  ــة في مجاالت العل ــة واملدرب املتخصص
ــي مجاالت العلوم  ــة، وتطوير أداء العاملني ف اتلف
ــة  احلكومي ــات  املؤسس ــي  ف ــة  املتنوع ــة  البحري
ــهام في رفع  ــطينية، واإلس ــر احلكومية الفلس وغي
ــتوى التوعية البيئية البحرية لشرائح اتمع  مس

ــطيني كافة، واملراقبة البيئية والبيولوجية  الفلس
ــاحلية في فلسطني،  للنظم البيئية البحرية والس
ــة  ــة املتعلق ــوث العلمي ــات والبح ــر املعلوم وتوفي
ــي حلماية وتنمية البحار  بالبحار ومكنونها البيوجل
الفلسطينية، واإلسهام في تنمية قطاعات املصائد 
ــطني،  ــتزراع املائي الواعدة في فلس ــة واالس البحري
ــاون اإلقليمي والدولي مبا يخدم  وعقد اتفاقيات التع

البيئات البحرية و الساحلية و تنميتها املستدامة.
ــع  ــد اتم ــى رف إل ــا  ــق األغ ــم وف ــع القس ويتطل
ــطيني بكوادر علمية متخصصة من حملة  الفلس
ــوم البحار التي  ــة البكالوريوس في مجاالت عل درج
تواكب التطور اإلقليمي و العاملي في هذا اال، وأضاف 
ــأنه أن يخفف من حدة ما تتعرض له  القسم من ش
ــطينية من  ــاحلية الفلس ــة والس ــات البحري البيئ

حتديات تهدد كيانها وتنميتها بشكل مستدام.  
ــم، معتبراً  ــا مجاالت التخصص في القس وبني األغ

حتديات تهدد كيانها وتنميتها بشكل مستدام.  
ــم، معتبراً  ــا مجاالت التخصص في القس وبني األغ

حتديات تهدد كيانها وتنميتها بشكل مستدام.  

ــي التطبيقي في  ــلك العلم ــي الس ــة ف ــا نقل إياه
ــيقاً متكامالً وعلى  ــطني، ولفت أن هناك تنس فلس
ــي التطبيقي في  ــلك العلم ــي الس ــة ف ــا نقل إياه
ــيقاً متكامالً وعلى  ــطني، ولفت أن هناك تنس فلس
ــي التطبيقي في  ــلك العلم ــي الس ــة ف ــا نقل إياه

أعلى الدرجات بني إدارة القسم واإلدارة العامة للثروة 
السمكية. ، مبدياً شكره الكبير لهم.

أعلى الدرجات بني إدارة القسم واإلدارة العامة للثروة 
السمكية. ، مبدياً شكره الكبير لهم.

أعلى الدرجات بني إدارة القسم واإلدارة العامة للثروة 

ــن املواد العلمية،  ــؤالنا حول العدد الكبير م وعن س
ــد، وبني أن  ــز الطالب في اته ــح أن ذلك ما ميي أوض
ــص نظرا ملا توفره اجلامعة  هناك إقبال على التخص
ــاف أن هناك  ــية كاملة للطالب، وأض ــن منح دراس م

مجاالت واسعة للعمل في انتظار اخلريجني.
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مصلح : أي تصعيد 
أو حرب لن تكون 
لمصلحة إسرائيل 

حبيب: نتوقع 
تصعيدًا إسرائيليًا 

قريبًا على غزة 
والمقاومة جاهزة 

الغصين : المقاومة 
من تبدأ المعركة 
وتنهيها وليس 

االحتالل 


تباينت آراء املواطنني الغزينيّ حول مدى إمكانية 
ــرائيل حرباً على غزة في الوقت الراهن,  شن إس
تباينت آراء املواطنني الغزينيّ حول مدى إمكانية 
ــرائيل حرباً على غزة في الوقت الراهن,  شن إس
تباينت آراء املواطنني الغزينيّ حول مدى إمكانية 

ــراً على  ــراً كبي ــتترك أث ــرب س ــة أن أي ح خاص
ــرائيل حرباً على غزة في الوقت الراهن,  شن إس
ــراً على  ــراً كبي ــتترك أث ــرب س ــة أن أي ح خاص
ــرائيل حرباً على غزة في الوقت الراهن,  شن إس

والعربية، وستسهم  الساحتني الفلسطينية 
في رفع احلصار وتعزيز دور املقاومة.

وقالت املواطنة "نور اسليم" : " بالرغم من عدم 
وجود استعداد تام حلماس للدخول في مواجهة 
ــاحة احلرب  ــدو إال أنها إذا وضعت في س مع الع

حتما ستواجه وستذهل اجلميع ".
ــن " خالد صادق "  ــة أخرى, يتوقع املواط من جه
ــى غزة, خاصة  ــاك حرب قريبة عل بأن تكون هن
ــكرية  ــية والعس في ظل التصريحات السياس
املتزايدة من قبل سرايا القدس, معتبرا أن حركة 
ــالمي وجناحها العسكري هما من  اجلهاد اإلس
ــيكونان عنوان احملطة القادمة في شن حرب  س
ــن " محمد  ــزة . فيما يرى املواط ــدة على غ جدي
ــى أرض الواقع هو فعال  ــد عل ــد " أن ما يوج خال
ــالل يعمد  ــية ألن االحت ــرب ولكن حرب نفس ح
ــة احلرب املفتوحة ما يجعل  إلى انتهاج سياس
املواطنني يتوقعون دائما في أي حلظة شن عدوان 

على غزة .


ــي واحتماالت  ــهد السياس ــول دالالت املش وح
ــرائيلي , يرى احمللل  حدوث تصعيد عسكري إس
السياسي طالل عوكل أن التصعيد اإلسرائيلي 
ــرائيل"  ــزة وأن "إس ــاع غ ــف على قط ــم يتوق ل
ستذهب إلى احلرب لتحقق أهدافاً محددة، منها 
ــرائيل"  ــزة وأن "إس ــاع غ ــف على قط ــم يتوق ل
ستذهب إلى احلرب لتحقق أهدافاً محددة، منها 
ــرائيل"  ــزة وأن "إس ــاع غ ــف على قط ــم يتوق ل

خلط األوراق أمام فشل عملية التسوية بحيث 
ال تبدو مسئولة عن هذا الفشل وحتميل الطرف 
ــل املفاوضات, متوقعاً أن هذا  الفلسطيني فش
ــهد حدثني األول مصاحلة و احلدث  العام رمبا يش
ــرائيلي" الكبير  ــه هو "العدوان اإلس املتالزم مع

على قطاع غزة .
ــالل لألوضاع  ــتغالل االحت ر عوكل من اس ــذّ وح
اإلقليمية وخاصة العالقات املتدهورة بني مصر 
ــد من الضغط على قطاع  والقطاع لفرض املزي
ــي متر بأوضاع  ــطينية الت غزة واملقاومة الفلس
ــتفيد  ــرائيلي يس صعبة مما يجعل اجلانب اإلس
من هذه األجواء لصاحلها, معربا عن قلقه من أن 
تقدم "إسرائيل" وفق حسابات سياسية معينة 
ــية وصعوبة  على ارتكاب عدوان رمبا أكثر وحش
ــي عامي  ــنتها ف ــابقة التي ش ــن احلروب الس م

.٢٠٠٨ , ٢٠١٢


ــأن  ــي اتص في "الش ــل السياس ــني احملل ويب
ــد  ــح أن أي تصعي ــد مصل ــرائيلي" محم اإلس
ــالل؛ ألن أي  ــل االحت ــوباً من قب ــيكون محس س
ــد  ــح أن أي تصعي ــد مصل ــرائيلي" محم اإلس
ــالل؛ ألن أي  ــل االحت ــوباً من قب ــيكون محس س
ــد  ــح أن أي تصعي ــد مصل ــرائيلي" محم اإلس

ــى دولة  ــه عل ــتُلقي بظالل ــه س ــات تخصّ تبع
االحتالل, مؤكداً أن األمر لم يصل حالة الغليان 
ــى دولة  ــه عل ــتُلقي بظالل ــه س ــات تخصّ تبع
االحتالل, مؤكداً أن األمر لم يصل حالة الغليان 
ــى دولة  ــه عل ــتُلقي بظالل ــه س ــات تخصّ تبع

بعد فإن" أي تصعيد أو حرب قادمة لن تكون من 
مصلحة إسرائيل".

ــرائيل بامللفني  ــغال إس ــح مصلح أن انش وأوض
ــدم خوض أي  ــيدفعها لع ــوري س اإليراني والس
ــابقة  ــي احلروب الس ــزة, قائال :" ف ــرب ضد غ ح
ــاح التهدئة,  ــري دور بارز إلجن ــب املص كان للجان
ــن يكون كذلك, وكل هذا يدفع  ولكن هذه املرة ل
ــرب جديدة مع  ــرائيل" بعدم الدخول في ح "إس

القطاع  في الوقت الراهن على األقل ".


ــة اجلهاد  ــادي في حرك ــه، أكد القي ــن ناحيت وم
ــدو الصهيوني  ــالمي خضر حبيب أن "الع اإلس
دائماً يصدر أزماته ومشاكله الداخلية واخلارجية 
ــدو الصهيوني  ــالمي خضر حبيب أن "الع اإلس
دائماً يصدر أزماته ومشاكله الداخلية واخلارجية 
ــدو الصهيوني  ــالمي خضر حبيب أن "الع اإلس

إلى ساحات اخلارج، وخاصة غزة التي يُنظر إليها 
على أنها احللقة األضعف".

ــرائيلي بني احلني  ــول تهديدات االحتالل اإلس وح
ــاملة على قطاع غزة أكد  واآلخر بشن حرب ش
ــالل تعمل  ــية وعقلية االحت ــأن نفس ــب ب حبي
ــطينيني باحلرب   ــتمرار على تهديد الفلس باس
ــنّ العدوان هي عقلية إستراتيجية ثابتة  وأن ش
ــه  ــرائيلي, مؤكداً في الوقت نفس بالعقل االس
ــنّ العدوان هي عقلية إستراتيجية ثابتة  وأن ش
ــه  ــرائيلي, مؤكداً في الوقت نفس بالعقل االس
ــنّ العدوان هي عقلية إستراتيجية ثابتة  وأن ش

ــر في أي  ــرائيلي" سيخس ــى أن "العدو اإلس عل
عدوان على الشعب الفلسطيني. 

ــن وراء التركيز في  ــى أن هدف االحتالل م ه إل ونوّ
ــرايا القدس،  ــى س ــرة عل ــتهدافات األخي اإلس
اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي هو أن  
ــطيني ,مؤكدا  يوقع بني الصف الداخلي الفلس
ــيقاً  ــك وأن هناك تنس ــي ذل ــل االحتالل ف فش
ــطيني ,مؤكدا  يوقع بني الصف الداخلي الفلس
ــيقاً  ــك وأن هناك تنس ــي ذل ــل االحتالل ف فش
ــطيني ,مؤكدا  يوقع بني الصف الداخلي الفلس

ــاً بني حركتي  ــكرياً عالي ــياً وعس أمنياً وسياس
ــيقاً  ــك وأن هناك تنس ــي ذل ــل االحتالل ف فش
ــاً بني حركتي  ــكرياً عالي ــياً وعس أمنياً وسياس
ــيقاً  ــك وأن هناك تنس ــي ذل ــل االحتالل ف فش

ــعب  ــاس, حلماية الش ــالمي وحم ــاد اإلس اجله
الفلسطيني و مقاومته.

ــاد إلى صعوبة  ــي حركة اجله ــار القيادي ف وأش
ــل الظروف احمليطة  ــف احلرب القادمة في ظ وص
سواء اإلقليمية أو احمللية وفقدان الدعم املصري 
والعربي مما يجعل "إسرائيل" تنفرد في ضربتها 
ــيكون دور املقاومة  ــزة وس ــى غ ــكرية عل العس
ــرة لن يكون  ــة ألن التصعيد هذه امل أكثر صعوب
كسابقيه, متوقعا أن يستغل االحتالل الظروف 

املواتية لشن عدوان جديد على غزة .


في الوقت ذاته, قال حبيب:"الفصائل في قطاع 
ــتعدّ جيداً للتصعيد اإلسرائيلي، وهي  غزة تس
في الوقت ذاته, قال حبيب:"الفصائل في قطاع 
ــتعدّ جيداً للتصعيد اإلسرائيلي، وهي  غزة تس
في الوقت ذاته, قال حبيب:"الفصائل في قطاع 

على أمت اجلاهزية لصد العدوان، وتفجير املفاجآت 
التي ستسبب األلم الكبير له وجليشه في حالة 

فكر بشن عدوان جديد على القطاع".
وكشف القيادي في حركة اجلهاد اإلسالمي، أن:" 

فصائل مقاومة في القطاع تتجه نحو تشكيل 
ــا بينها لصد أي  ــتركة فيم غرفة عمليات مش
عدوان إسرائيلي محتمل على القطاع. وطالب 
ــي مواجهة  ــي بالوقوف ف ــب اتمع الدول حبي
ــتغل حالة الصمت  ــدو الصهيوني ألنه يس الع
العربي والدولي من أجل ارتكاب املزيد من اجلرائم 

واالعتداءات بحق الشعب الفلسطيني".
ــم سرايا القدس  ومن جهته, اعتبر الناطق باس
ــا  ــي يطلقه ــات الت ــد" أن التصريح ــو أحم "أب
االحتالل ضد حركة اجلهاد وجناحها العسكري 
ــرايا القدس تأتي في إطار التحريض، مشيرا  س
ــا مقاتلون مجهزون  ــرايا القدس لديه إلى أن س

ــة  ــتطيع مواجه ــة وتس ــات الكامل باإلمكاني
ــة ضد  ــه أي حماق ــال ارتكاب ــي ح ــالل ف االحت

الشعب الفلسطيني في غزة. 
ومن جانبه, يؤكد القيادي في حركة فتح يحيى 
ــرها  ــادت كلما مت حش ــرائيل" اعت ــاح أن "إس رب
ــام، مضيفا: "بعد  ــة أن تهرب إلى األم ــي الزاوي ف
ــزم لنجاح املفاوضات  ــدم أبو مازن كل ما يل أن ق
ــرائيل كل ما يلزم إلفشالها وحتميل  وقدمت إس
أن  ــد  أعتق ــك،  ذل ــؤولية  مس ــطينيني  الفلس
ــرب على غزة ال  ــن ح ــرائيل حتضر فعليا لش إس
ــواء العربية التي  ــي وال تذر، حيث باتت األج تبق
ــتت مهيأة لذلك نتيجة  تعاني الضعف والتش
ــا أحدثته  ــا الداخلية وم ــغالها بأوضاعه انش

الثورات العربية" .


واختلف القيادي في حركة املقاومة اإلسالمية 
(حماس) مشير املصري مع سابقه, حيث قال:" 
ــد على القطاع  ــاط بني التصعي ــس ثمة ارتب لي
واملفاوضات التي جتريها السلطة الفلسطينية 
في رام اهللا -منفردة ودون إجماع فلسطيني- مع 
واملفاوضات التي جتريها السلطة الفلسطينية 
في رام اهللا -منفردة ودون إجماع فلسطيني- مع 
واملفاوضات التي جتريها السلطة الفلسطينية 

إسرائيل" .
ــوت اجلامعة-  ــي حديث لص ــري -ف ــر املص واعتب
ــن 'العدو  ــة م ــزة محاول ــى غ ــد عل أن التصعي
ــتغالً  ــر قواعد التهدئة مس ــي لتغيي الصهيون
ــن 'العدو  ــة م ــزة محاول ــى غ ــد عل أن التصعي
ــتغالً  ــر قواعد التهدئة مس ــي لتغيي الصهيون
ــن 'العدو  ــة م ــزة محاول ــى غ ــد عل أن التصعي

ــطيني  ــام الفلس ــي واالنقس ــغال العرب االنش
واملفاوضات، مشيراً إلى أن املقاومة باتت تتعامل 
ــطيني  ــام الفلس ــي واالنقس ــغال العرب االنش
واملفاوضات، مشيراً إلى أن املقاومة باتت تتعامل 
ــطيني  ــام الفلس ــي واالنقس ــغال العرب االنش

مع التصعيد بحكمة، وأن حرصها على التهدئة 
نابع من مواصلة التجهز وليس الضعف.

ــيط املصري التفاق  ــب قيادي حماس الوس وطال
ل مسئولياته في  ــرائيل بـتحمّ التهدئة مع إس
وقف التهديدات اإلسرائيلية واستمرار خرق بنود 

وقف إطالق النار ".


ــم احلكومة  ــتبعد الناطق باس ــن جهته, اس م
ــام االحتالل  ــاب الغصني قي ــطينية إيه الفلس
ــي املرحلة  ــاه القطاع ف ــكري جت بتصعيد عس
ــة غير  ــروف احمليط ــك بالظ ــالّ ذل ــة, معل احلالي
ــي املرحلة  ــاه القطاع ف ــكري جت بتصعيد عس
ــة غير  ــروف احمليط ــك بالظ ــالّ ذل ــة, معل احلالي
ــي املرحلة  ــاه القطاع ف ــكري جت بتصعيد عس

ــات  ــب الوالي ــبب غض ــدا بس ــاعدة وحتدي املس
ــاق الذي جرى بينها  ــرائيل لالتف املتحدة من إس

وبني اجلمهورية اإلسالمية "إيران" .
ــتمر  لكن في الوقت ذاته, قال الغصني: " إذا اس
ــتهداف  ــدة في اس ــته اجلدي ــالل بسياس االحت
ــنقوم بتقييم الوضع  ــرق التهدئة س القادة وخ
ــطينية",  ــدم املصلحة الفلس ــاذ قرار يخ واتخ
مضيفا :" هذه املرة كسابقتها لم يعد االحتالل 
ــا وإمنا املقاومة هي  هو من يبدأ املعركة وينهيه

من ستبدؤها وتنهيها ".


ــتعدادات وزارة الداخلية في  ــد اس ــى صعي وعل
ــرائيلي محتمل,  ــد إس ــدوث أي تصعي ــال ح ح
ــهوان املتحدث باسم وزارة  فقد أكد د.إسالم ش
ــطينية في غزة أن وزارته أعدت  الداخلية الفلس
ــط الالزمة ملواجهة  أي طارئ كما أن هناك  اخلط
ــبقاً بعد استخالص العبر من  خطة معدة مس
ــط الالزمة ملواجهة  أي طارئ كما أن هناك  اخلط
ــبقاً بعد استخالص العبر من  خطة معدة مس
ــط الالزمة ملواجهة  أي طارئ كما أن هناك  اخلط

ــجيل, مضيفا :" كل الدوائر  حرب الفرقان والس
املعنية لديها اطالع على جميع املهام املطلوبة 
ــتطيع ذكر  ــدأ وقت احلرب لكن ال نس منها إذا ب
ــرية مت  ــتراتيجية س ــل فهي خطة إس التفاصي
اعتمادها من وزير الداخلية وهي اآلن موزعة لكل 

وحدة وجهاز ".
ــياق ذاته, أشار شهوان إلى أن املناورات  وفي الس
ــة كانت  ــا وزارة الداخلي ــي نفذته ــة الت امليداني
ــتراتيجية الختبار  جزءاً من تطبيق اخلطة اإلس
ــة كانت  ــا وزارة الداخلي ــي نفذته ــة الت امليداني
ــتراتيجية الختبار  جزءاً من تطبيق اخلطة اإلس
ــة كانت  ــا وزارة الداخلي ــي نفذته ــة الت امليداني

ــى األرض في ظل  ــيطرة عل ــوة التحكم والس ق
التهديدات املتواصلة بالتصعيد .

ــان  ــول وزارة الصحة على لس ــا , تق من جهته
ــرف القدرة :" الوزارة على  الناطق باسمها د.أش
أهبة االستعداد واجلاهزية للتعامل مع أي متغير 
ــاك خطة  ــطينية فهن ــاحة الفلس ــى الس عل

للتعامل مع الطوارئ .
ث د.القدرة عن اخلطة, قائال :" تتمثل اخلطة  وحتدّ
بوجود جدولة لعمل الكوادر الطبية في جميع 
ــيما املستشفيات  ــات الصحية  الس املؤسس
األكثر استقباال للمرضى خالل الكوارث و احلروب 
باإلضافة إلى إعادة جدولة و انتشار قوة اإلسعاف 
ــترك فيها  ــوارئ في قطاع غزة  و التي يش و الط
ــاع املدني و  ــطيني و الدف الهالل األحمر الفلس

القوة العسكرية".
ــم املراكز أو  ــاف:" هذه اخلطة تقوم على دع وأض
اخلدمات األساسية اخلمسة و خاصة االستقبال 

و الطوارئ.


ــم وزارة الصحة املواطنني  ــد الناطق باس وناش
ــار أو في  ــكان االنفج ــول م ــدم التجمهر ح بع
ساحات االستقبال والطوارئ في املستشفيات 
ــال للطواقم الطبية  ــاح ا ــت احلروب وإفس وق
ــا ألي أحداث  ــا دون إعاقة تفادي ــام بعمله للقي

صحية قد تطرأ فجأة دون حسبان .
ويبقى سيناريو الضربة العسكرية لقطاع غزة 
ــعور "إسرائيل" باحلرج أمام  حاضرا في حالة ش
شعبها, األمر الذي يدفعها حتما نحو هذا اخليار, 
بغض النظر عن األسباب والتحديات التي ميكن 
ــدام على هذه الضربة,  ــرائيل من اإلق أن متنع إس
خاصة في ظل تقاعس احلكومات العربية التي 

من شانها دفع " إسرائيل" نحو هذا اخليار.
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الطالب عبد اهللا اخلطيب مستوى ثالث بكلية 
ــى، يواجه  ــة بجامعة األقص ــوم التطبيقي العل
ــررات اخلاصة بالكتب  ــكلةً في ترجمة املق مش
ــى، يواجه  ــة بجامعة األقص ــوم التطبيقي العل
ــررات اخلاصة بالكتب  ــكلةً في ترجمة املق مش
ــى، يواجه  ــة بجامعة األقص ــوم التطبيقي العل

ــة اإلجنليزية، "التي تضيع  اجلامعية ألنها باللغ
منه الكثير من الوقت"، بحسب ما يقول.

ــق، وأفهم  ــر دقي ــكل غي ــف "أترجم بش ويضي
ــي باإلجابة على نحوٍ  ــكل خاطئ مما يدفع ب بش
ــي"،  ــى معدلي الدراس ــر عل ــذا يؤث ــئ، وه خاط
ــي باإلجابة على نحوٍ  ــكل خاطئ مما يدفع ب بش
ــي"،  ــى معدلي الدراس ــر عل ــذا يؤث ــئ، وه خاط
ــي باإلجابة على نحوٍ  ــكل خاطئ مما يدفع ب بش

ــهم  ــداً أن "تعريب املناهج"، ميكنه أن يس معتق
ــي"،  ــى معدلي الدراس ــر عل ــذا يؤث ــئ، وه خاط
ــهم  ــداً أن "تعريب املناهج"، ميكنه أن يس معتق
ــي"،  ــى معدلي الدراس ــر عل ــذا يؤث ــئ، وه خاط

ــاج، وبالتالي  ــهيل فهم الطالب للمنه في تس
زيادة حتصيله الدراسي.

ــن جامعة األزهر  ــعاد خاطر م ــة س إال أن الطالب
ــد قولها-  ــي تنظر –على ح ــرأي، فه تخالفه ال
ــتتمكن بعد ذلك  ــق"، إذ كيف س ــكل أعم "بش
ــتها العليا، في حال أمتت  ــتكمال دراس من اس
ــات  ــة العربية، فجميع الدراس ــتها باللغ دراس

العليا مطروحة باللغة اإلجنليزية".
وتعتقد خاطر وهي تدرس الهندسة في املستوى 
ــكالية خالل  ــتواجه ذات اإلش ــا س ــع، أنه الراب
تعاملها مع املراجع الدراسية، املنشورة باللغة 
ــيزيد العبء على الطالب، دومنا  اإلجنليزية، مما س

فائدة تذكر.
ــي اجلامعة  ــص، ولكن ف ــي التخص ــا ف زميلته
اإلسالمية عال بارود تقول "أجد من اجليد تعريب 
ــج، حتى  ــس املناه ــرح فقط، ولي ــة الش طريق
ــه  ــى الطالب الفهم وربط ما يدرس ــهل عل يس
ــى تعريب  ــل"، وتنظر إل ــكل أفض ــع بش بالواق
ــتغراب كونها لم تسمع قبل ذلك  املناهج باس
ــة العربية في أي  ــة باللغ ــني للهندس عن دارس

جامعة حول العالم.
ــتدرك  ــن خلف، يس ــد الرحم ــب عب إال أن الطال
ــون الطب  ــوريني يدرس ــول إن الطلبة الس بالق
ــة الطب  ــاً لـرغبته دراس ــة العربية، الفت باللغ
ــون الطب  ــوريني يدرس ــول إن الطلبة الس بالق
ــة الطب  ــاً لـرغبته دراس ــة العربية، الفت باللغ
ــون الطب  ــوريني يدرس ــول إن الطلبة الس بالق

ــوريا، "ولكن الفرصة لم  ــة العربية في س باللغ
تتح لي، لذلك أنا أدرسه في اجلامعة اإلسالمية، 

ولكن باللغة اإلجنليزية".
ــف "العربية هي لغة القرآن، وهي األفضل  ويضي
ــهم في زيادة وعي  للتعامل مع املرضى، وقد تس
ــيرات العالج  ــة األمراض وتفس ــى بطبيع املرض

اخلاصة بها".
ــه أحمد غنب طالب  ــت الذي يوافق في وفي الوق
ــب بجامعة األزهر  ــتوى الثاني بكلية الط املس
ــه بضرورة  ــة العربية، يخالف ــة اللغ على أهمي
دراسة الطب بالعربية، مستشهداً بوجود "كتب 
ــه بضرورة  ــة العربية، يخالف ــة اللغ على أهمي
دراسة الطب بالعربية، مستشهداً بوجود "كتب 
ــه بضرورة  ــة العربية، يخالف ــة اللغ على أهمي

في الطب بالعربية، إال أنها تتضمن مصطلحات 
ــث، كعلم  ــن العلم احلدي ــي منفصلة ع ومعان

التشريح".
ــارن بني  ــب، فهو يق ــب اخلطي ــودة للطال وبالع
ــه  ــد يواج ــب ق ــب، فـ"الطال ــة والتعري الترجم
صعوبة في الترجمة في السنة األولى أو الثانية 
ــى ذلك، وفي  ــيعتاد عل ــة ومن ثم س من الدراس
ــب أكثر على  ــاعدنا التعري ــت الذي سيس الوق
الترجمة، إال أننا سنصطدم بواقع صعب خالل 

الدراسات العليا".
ــه الطالب  ــتقبل نقل ــن املس ــاؤل ع ذات التس
أحمد اآلغا، طالب األحياء باجلامعة اإلسالمية، 
ــيوضع أمام الدراسني  معتقداً أنه "حتدٍ كبير س
أحمد اآلغا، طالب األحياء باجلامعة اإلسالمية، 
ــيوضع أمام الدراسني  معتقداً أنه "حتدٍ كبير س
أحمد اآلغا، طالب األحياء باجلامعة اإلسالمية، 

بالعربية، بغض النظر عن الفائدة املتحصلة في 
مجال الدراسة، وزيادة التحصيل".

ــبيل  ــوز الرياضيات على س ــول "ماذا عن رم ويق
ــداً أن  ــرى"، مؤك ــتعرب هي األخ ــال؟ هل س املث
ــبيل  ــوز الرياضيات على س ــول "ماذا عن رم ويق
ــداً أن  ــرى"، مؤك ــتعرب هي األخ ــال؟ هل س املث
ــبيل  ــوز الرياضيات على س ــول "ماذا عن رم ويق

ــة باللغة  ــهم للدراس الطلبة يحضرون أنفس
اإلجنليزية في التخصصات العلمية، منذ مراحل 

الدراسة األساسية.


ــت  حالة اجلدل الدائر بني الطالب ذاتها انعكس
ــد كلية  ــني واملتخصصني، فعمي ــني األكادميي ب
الطب باجلامعة اإلسالمية الدكتور عمر فروانة، 
يقول "ليس من احلكمة تعريب املناهج اجلامعية 
خاصة مناهج الطب، فكيف ميكن أن نستفيد 
ــج إذا عربنا الطب، نحن بحاجة  من هذا البرنام
ــات  ــى بلدنا ودراس ــورة عل ــرات متط ــل خب لنق

وأبحاث".
ــب الطب في  ــه ال ميكن تعري ــة "أن ــد فروان ويؤك

ــا مصدر  ــة إال إذا كن ــروف احلالي ــاع والظ األوض
العلوم، فالتعريب لن يخدم الطب سواءً أكانت 
على صعيد املنح، وعمل الطلبة، ومستقبلهم 

اجلامعي والعلمي، ونقل اخلبرات لبلدنا".
ويتابع "دارس الطب عليه االجتهاد في اجلامعة 
ــة العلمية  ــن املعرف ــل م ــا للنه ــي خارجه وف
والتطبيقية من خالل البحوث والدراسات ومراكز 
ــت والتواصل  ــى االنترن ــم االفتراضية عل التعل
اخلارجي وبطبيعة احلال كل هذه املنابع املعرفية 

بلغات أجنبية".
ويبني أن الطب تخصص عملي ومرتبط بطائفة 
ــل االنفتاح  ــة، وفي ظ ــوم التخصصي ــن العل م
ــي نكون قد وضعنا أمامه صخرة ضخمة  املعرف
ــي وإكمال  ــم الذات ــم والتعل ــن العل ــل م للنه
ــته، مشيراً إلى ان "املرحلة احلالية يصعب  دراس
ــي وإكمال  ــم الذات ــم والتعل ــن العل ــل م للنه
ــته، مشيراً إلى ان "املرحلة احلالية يصعب  دراس
ــي وإكمال  ــم الذات ــم والتعل ــن العل ــل م للنه

ــل أننا نتوجه  ــا احلديث عن التعريب في ظ فيه
ــوم، وليس  ــم لنهل العل ــو الغرب ونقصده نح

العكس".
ــة األقصى  ــدت فيه جامع ــت الذي أب ــي الوق وف
ــروع التعريب، قال  موافقتها املبدئية على مش
ــوم التطبيقية  ــة العل ــاء بكلي ــتاذ الكيمي أس
ــة  بجامعة االقصى "إن التعريب يحتاج لدراس
ــل التطبيق، فهو مينح  ــكل وافٍ قبي وتعمق بش
ــاق بالعربية،  ــرض املس ــة القدرة على ع الطلب
ــون صعوباتٍ في عرضه  ــي الوقت الذي يواجه ف

باللغة اإلجنليزية".
ــة العلوم بقدر  ــاقات كلي واقترح أن "تعرب مس
ــتطاع الى العربية، مع إبقاء املصطلحات  املس
ــض الكتب معربة  ــيراً إلى أن بع كما هي"، مش
ــتطاع الى العربية، مع إبقاء املصطلحات  املس
ــض الكتب معربة  ــيراً إلى أن بع كما هي"، مش
ــتطاع الى العربية، مع إبقاء املصطلحات  املس

ــى درجات  ــل الطلبة فيها عل ــل، ويحص بالفع
ممتازة".

وأضاف "نضطر لشرح املواد باللغة العربية، رغم 
أن املنهاج املطبوع يعطى لهم باإلجنليزية، وهذا 
يؤثر على حتصيلهم العلمي , فعدد من الطلبة 
ــب  ــل على عالمة منخفضة أو يرس مثال يحص
ــبب الفهم اخلاطئ  ــي بعض املواد بس أحياناً ف
ــب  ــل على عالمة منخفضة أو يرس مثال يحص
ــبب الفهم اخلاطئ  ــي بعض املواد بس أحياناً ف
ــب  ــل على عالمة منخفضة أو يرس مثال يحص

للسؤال باللغة اإلجنليزية".
ذات األمر طرحه عميد كلية الهندسة باجلامعة 
ــالمية د.فهد رباح، ولكن بصورة مختلفة،  اإلس

فقال "التعريب بحاجة لدراسة جادة،  فمعظم 
ــدء بتجربة  ــة، لكن ميكن الب ــج باإلجنليزي املناه
مادة أو مادتني وتقييم التجربة، ومن بعدها إطالق 
ــروع التعريب رائد  ــيراً إلى أن "مش احلكم"، مش
مادة أو مادتني وتقييم التجربة، ومن بعدها إطالق 
ــروع التعريب رائد  ــيراً إلى أن "مش احلكم"، مش
مادة أو مادتني وتقييم التجربة، ومن بعدها إطالق 

ومميز وينطلق من االعتزاز بلغتنا وديننا، واملشروع 
ممكن التطبيق من الناحية العملية".

إال أنه يشدد على ضرورة تقييم جتارب الدول التي 
مارست تعريب املناهج، وما إذا ما أفادها األمر أم 
ــوري في التعريب الذي  ال؟، منوهاً للنموذج الس
مارست تعريب املناهج، وما إذا ما أفادها األمر أم 
ــوري في التعريب الذي  ال؟، منوهاً للنموذج الس
مارست تعريب املناهج، وما إذا ما أفادها األمر أم 

ظل حبيساً ولم ينتقل للمنطقة العربية".
ــوري في التعريب الذي  ال؟، منوهاً للنموذج الس

ظل حبيساً ولم ينتقل للمنطقة العربية".
ــوري في التعريب الذي  ال؟، منوهاً للنموذج الس

وعلى صعيد اجلودة االكادميية قالت عميد اجلودة 
والتطوير باجلامعة اإلسالمية د.سناء ابو دقة "ال 
يوجد تعارض بني عملية تعريب املناهج ومعاير 
ــة، ولكن يجب النظر إلى الغاية  اجلودة األكادميي

والفائدة املتحصلة من وراء عملية التعريب".
ــكلة  ــرب يعانون من مش ــا زال الع ــف "م وتضي
بالترجمة أصال وهناك فجوة في مواكبة اجلديد 
من العلوم فضال عن احلديث عن عملية التعريب، 
ــة في العلوم  ــاهمة العربي في حني ال تزال املس
ــح اللغة  ــة لتعزيز حتى تصب ــدودة وبحاج مح
العربية لغة عاملية، ومن ثم يتم احلديث بشكل 
ــى الصعيد  ــب العلوم ليس عل ــن تعري جدي ع

احمللي فقط ولكن على الصعيد العاملي".
ــة العربية مكانتها في  ــرر "متى تبوأت اللغ وتق
ــرب املناهج، ولكن  ــاً أن تع ــم يصبح بدهي العال
ــة العربية مكانتها في  ــرر "متى تبوأت اللغ وتق
ــرب املناهج، ولكن  ــاً أن تع ــم يصبح بدهي العال
ــة العربية مكانتها في  ــرر "متى تبوأت اللغ وتق

ــاهمة في  ــب منا في البداية املس ــع يتطل الواق
العلوم بجميع تخصصاتها حتى نضيف للعلم 

اجلديد واملتطور".


أما مدير عام التعليم اجلامعي وأمني سر مجمع 
ــهب في ذكر  اللغة العربية د. خليل حماد، فأس
مكانة اللغة العربية التي يجب خدمتها وتعزيز 
ــيراً ألدوار وزارة  ــا بني األمة العربية، مش مكانته
مكانة اللغة العربية التي يجب خدمتها وتعزيز 
ــيراً ألدوار وزارة  ــا بني األمة العربية، مش مكانته
مكانة اللغة العربية التي يجب خدمتها وتعزيز 

ــرراً بأن  ــياق، مق ــة والتعليم في هذا الس التربي
ــارف، وعلى  ــة لكل العلوم واملع "العربية صاحل
املضطلعني بها أن يواجهوا ما تتعرض له اللغة 

من هجمات وتهميش".
ــروع،  ــهور مت إقرار املش ــبعة ش ــذ س ــال "من وق

ــة  ــة العربي ــع اللغ ــالل مجم ــن خ ــف م ونعك
ــي إضافة للجان  ــوزارة التربية والتعليم العال ب
متخصصة لترجمة املقررات العلمية إلى اللغة 
ــد أن تكون  ــاً أن الترجمة ال ب ــة"، موضح العربي
متخصصة لترجمة املقررات العلمية إلى اللغة 
ــد أن تكون  ــاً أن الترجمة ال ب ــة"، موضح العربي
متخصصة لترجمة املقررات العلمية إلى اللغة 

ــة ومدلوالت  ــيرية حتظى بصياغة مقبول "تفس
محدودة ومعروفة".

ــات عمل  ــوزارة "ال تزال تعقد ورش ــح أن ال وأوض
ــة  مكثفة على جميع الصعد، كان آخرها ورش
ــوم بالكلية اجلامعية  ــدوى تعريب العل حول ج
ــى أنهم يعكفون  ــوم التطبيقية"، الفتاً إل للعل
ــوم بالكلية اجلامعية  ــدوى تعريب العل حول ج
ــى أنهم يعكفون  ــوم التطبيقية"، الفتاً إل للعل
ــوم بالكلية اجلامعية  ــدوى تعريب العل حول ج

على اعتماد سياسة التدريج في التعريب حتى 
يتمكن الطالب من التماشي مع هذا املشروع".

ــني هذا املشروع،  ولم يخفِ حماد صعوبة تدش
مبيناً أن األمر "سيستغرق سنوات عدة، للوصول 
ــني هذا املشروع،  ولم يخفِ حماد صعوبة تدش
مبيناً أن األمر "سيستغرق سنوات عدة، للوصول 
ــني هذا املشروع،  ولم يخفِ حماد صعوبة تدش

ــبة ميكن من خاللها تشرب الطلبة  آللية مناس
للعلوم دون التأثير على مسيرتهم التعليمية".

ــة ومتدرجة  ــوات مدروس ــير بخط وأضاف "نس
ــدى، لتوليد  ــتراتيجية طويلة امل وفق خطة اس
ــذا التدرج"،  ــني بأهمية ه ــدى اتص قناعات ل
ــيراً إلى اخلطوة احلالية تتلخص في "رسم  مش
ــذا التدرج"،  ــني بأهمية ه ــدى اتص قناعات ل
ــيراً إلى اخلطوة احلالية تتلخص في "رسم  مش
ــذا التدرج"،  ــني بأهمية ه ــدى اتص قناعات ل

ــب ومن ثم التواصل  خطة لترجمة بعض الكت
مع اجلامعات في هذا األمر".


ومن جانبه نظم مركز اللغات بالكلية اجلامعية 

ــيا بعنوان تعريب  للعلوم التطبيقية يوما دراس
العلوم الواقع واملأمول، أكد فيه املشاركون على 
أهمية هذه اخلطوة.  وأكد األستاذ الدكتور يوسف 
ــات  رزقة رئيس مجمع اللغة العربية، أن الدراس
أثبتت أن دراسة العلوم اتلفة باللغة العربية 
أفضل بكثير من دراستها باللغة األجنبية، وهو 
ــات أجنبية  ــان الطلبة للغ ــي ضرورة اتق ال ينف
ــية، خاصة وأن  ــة والفرنس ــرى مثل اإلجنليزي أخ
ــارة والثقافات  ــة للمعرفة واحلض ــدول املنتج ال
والعلوم اتلفة هي باألساس دوال أجنبية وال بد 
من اتقان لغاتها لالستفادة من الثورات املعرفية 
والتقدمي الكبير الذي تعيشه وتنقله لإلنسانية 

في مختلف أنحاء العالم.
ــيخ العيد من  ــور إبراهيم أحمد ش ــال الدكت وق
ــب إلى اللغة  ــة األقصى إن قضية التعري جامع
ــرى وجدت منذ العصر  ــة من اللغات األخ العربي
ــر العربية، وهو  ــض األلفاظ غي ــيّ في بع اجلاهل
ــار األلفاظ الدخيلة في اتمع  ما أدى إلى انتش
ــكهم  ــوادي؛ لتمسّ ــي الب ــر منه ف ــي أكث املدن
ــرّب العلماءُ  ــالم ع ــليقتهم، ومبجيء اإلس بس
ــض األلفاظ لتوافقَ لغتَهم؛ إما بتغيير وزنها  بع
ــرّب العلماءُ  ــالم ع ــليقتهم، ومبجيء اإلس بس
ــض األلفاظ لتوافقَ لغتَهم؛ إما بتغيير وزنها  بع
ــرّب العلماءُ  ــالم ع ــليقتهم، ومبجيء اإلس بس

أو حروفها، واختلف التعريب عندهم من تعريب 
ــدرت مجامع اللغة  ، وأص ــظ وتعريب النصّ اللف
ــول التعريب، ومنهم من نادى  العربية قرارات ح
ــكاله، ورأَوا أنه يدور حول  ــب التعليم بأش بتعري
ــول التعريب، ومنهم من نادى  العربية قرارات ح
ــكاله، ورأَوا أنه يدور حول  ــب التعليم بأش بتعري
ــول التعريب، ومنهم من نادى  العربية قرارات ح

ــد وجد التعريب  ــتاذ والطالب والكتاب، وق األس
عند القدماء واحملدثني.

ــن اجلامعة  ــور محمد البع م ــتعرض الدكت واس
ــي القاهرة في  ــع اللغوي ف ــالمية دور ام اإلس
ــات األدبية والعملية  تعريب العلوم واملصطلح
ــائل التكنولوجية احلديثة، من  ومواكبته للوس
خالل تسليط الضوء على التعريب وأهميته ودور 
امع فيه، والكشف عن مناذج من املصطلحات 
ــابقة، ومدى  ــي الفترة الس ــة املعربة ف العلمي
ــة  ــع وأهمي ــع دور ام ــود م ــذه اجله ــي ه متاش
ــائل  اللغة العربية، وقدرتها على مواكبة الوس

التكنولوجية احلديثة واملتالحقة.
ــي تعريب العلوم،  ــول أهم احللول املمكنة ف وح
ــن جامعة  ــني العايدي م ــور حس ــرح الدكت اقت
ــني اامع  ــم االتصال ب ــم تنظي ــى أن يت األقص
ــيق جهودها،  ــة العربية وتنس اللغوية العلمي
ــات العلمية  ــد املصطلح ــى توحي ــل عل والعم
ــرها، وتفرغ  ــة العربية ونش ــة واحلضاري والفني
أعضاء هيئة التدريس املعنيني بالتعريب، وضع 
قواعد بيانات بأسماء املهتمني بتعريب العلوم 
ــاء رابطة بينهم،  ــات العربية، وإنش في اجلامع
وتأسيس عالقة وطيدة بني األكادمييني املنخرطني 
ــب العلوم ومجامع اللغة العربية، إضافة  بتعري
ــئون  ــات عربية مهتمة بش ــاء أكادميي ــى إنش إل
ــن مهامها عقد دورات تدريبية  التعريب يكون م

منتظمة.
ــور إبراهيم بخيت  من ناحية أخرى حتدث الدكت
ــع اللغوي  ــائل اللغة العربية في التوس عن وس
ــة حلضارة  ــة اللغ ــي مواكب ــا ف ــان أهميته وبي
ــتقاق واإلدخال  العصر وتتمثل في النحت، االش
ــا القدمي  ــازي حيث منه ــل ا ــب والنق والتعري
ــار إلى مدى أهمية اللغة العربية  واحلديث، وأش
ــى  عل ــيرها  تيس ــي  ف ــاً  ومضمون ــتعماالً  اس
ــار إلى مدى أهمية اللغة العربية  واحلديث، وأش
ــى  عل ــيرها  تيس ــي  ف ــاً  ومضمون ــتعماالً  اس
ــار إلى مدى أهمية اللغة العربية  واحلديث، وأش

املتعلمني والناطقني من أبنائها وغيرهم، ومدى 
انخراط اللغة ومواكبتها للحضارات عبر األزمان 
فهي لغة حية بفضل القرآن الكرمي وتعهد اهللا 

بحفظها.
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السبت 2014/3/8م

مما الشك فيه  أن لإلنسان  عقالً   
يسعى  من خالله  الكشف عن 
ــور واإلملام مبختلف  حقائق األم
ــر، األمر الذي   ــر والظواه املظاه
ــيلة مثلى  ــى إيجاد وس دعاه إل
ــا حاجياته  ــن خالله ــبع م يش
ــائل  ــد من  ظهور وس فكان الب
ــكالها  أش ــف  مبختل ــالم  اإلع

وأصنافها.
وأضحى اإلعالم ركيزة أساسية 
ــات يعتبر  ــاء الدولة بل ب في بن
ــيادة  ــات ورموز الس ــن مقوم م
ــارت أول  ــث ص ــة ، بحي الوطني
ــاح أي انقالب  ــي إجن ــوة ف خط
ــى مقر  ــتيالء عل ــد من االس الب
ــون واإلذاعة مما يؤكد دور   التلفزي

وأهميةهذا اإلعالم وأهميةهذا اإلعالم وأهمية.
ــذه  ه ــح  تصب ــا  عندم ــن  ولك
ــوى  ــدف لها س ــائل ال ه الوس
ــعارها  وش ــوم  اخلص ــويه  تش
ــمى هو الكذب ثم الكذب  األس
ــك إال أن  ــا علي ــذب فم ثم الك
ــا أربع  ــر عليه ــأ ثم تكب تتوض
ــى روحها  ــرأ عل ــرات وتق تكبي

السالم.
ــائل  ــات الكثير من وس ــد ب فق
ــدم لألخالق  ــيلة ه اإلعالم وس
ــت  وأصبح ــادئ،  واملب ــم  والقي
ــيلة لتهبط  ــة تبرر الوس الغاي
ــالم  لإلع ــة  املرموق ــة  باملكان
ــى وصلت  ــض، حت ــى احلضي إل
ــول  بعق ــتخفاف  االس ــى  إل
ــل  ــار ال تدخ ــاهدين، بأخب املش

رأس طفل صغير.
وما يزيد الطني بلة حينما تتورط 
أجهزة ذات مكانة مقدسة في 
ــناد  اتمع كالقضاء مثالً بإس
أجهزة ذات مكانة مقدسة في 
ــناد  اتمع كالقضاء مثالً بإس
أجهزة ذات مكانة مقدسة في 

ــائل املنحطة على  ــذه الوس ه
ــة،  الدني ــاتها  ــق سياس تطبي
ــا املغيب  ــف مبجتمعه لتنعط
ــة الهاوية املوصلة إلى  إلى حاف

الهالك ال محالة.
ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــن الس ولك
ــن  ع ــئول  املس ــن  م ــه  نفس
ــي في  ــاط والتدن ــذا االنحط ه
مستوى  وسائل اإلعالم في ظل 

االستخفاف بعقول البشر.
ــن نعيش عصر  ــل ونح وال يعق
الفضاء املفتوح أمام املئات من 
ــا تظهره  ــوات اإلخبارية مب القن
ــه عالية,  ــن أداء رفيع ومهني م
ــائل اإلعالم في بالدنا  بينما وس
ــس النمط  ــير بنف ــت تس الزال
ــة التخلف  ــد ثقاف القدمي جتس
وتتبنى سياسة إعالمية بعيدة 
ــالة  الرس ــى ومفهوم  عن معن
ــي  ــهم ف ــي تس ــة الت اإلعالمي
ــتوى الثقافي الوطني  رفع املس

اتمعي.
لذلك فإن مهمة رجل اإلعالم أن 
ينقل صورة الواقع كما هو دون 
ــعار  تزييف عمالً باملبدأ، أو الش
ينقل صورة الواقع كما هو دون 
ــعار  تزييف عمالً باملبدأ، أو الش
ينقل صورة الواقع كما هو دون 

ــرآة  ــالم مِ ــول"إن اإلع ــذي يق ال
الشعب".
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غزة – عزالدين الرنتيسي:
ــطينية  الفلس ــة  ــعى احلكوم تس
ــل إلى  ــذ وقتٍ طوي ــاع غزة من بقط
إطالق قناة فضائية، تتبني مواقفها 
ــى النطاق  ــن ثوابتها عل ــع ع وتداف
ــي والدولي في ظل بروز  احمللي والعرب
ــذي يلعبه  ــة الدور ال ــد أهمي تصاع

اإلعالم.  
وقال رئيس املكتب اإلعالمي احلكومي 
ــة  "احلكوم  ، إن  ــني،  الغص ــاب  إيه
ــير بخطة واثقة  الفلسطينية تس
ــالق  ــزة إلط ــرة وجي ــذ فت ــير من تس
"فضائية الرأي الفلسطينية"، لتأكد 
ــائرة إلى  ــي أنها س ــي والدان للقاص
ــة لتنتزع حقها من االحتالل  العاملي

الصهيوني والعالم الظالم".
وأكد الغصني ل"صوت اجلامعة"، أن 
احلكومة الفلسطينية عكفت منذ  
فترة على وضع القواعد األساسية 
لبناء القناة، مقترباً من إجناز اخلطة 
فترة على وضع القواعد األساسية 
لبناء القناة، مقترباً من إجناز اخلطة 
فترة على وضع القواعد األساسية 

ــوزات  احلج ــاء  إنه و  ــة  البرامجي
الفضائية عبر القمر الصناعي.

ــن املتوقع أن  ــح الغصني أنه م وأوض
ــي للقناة  ــالق البث الفضائ يتم إط
ــهر  ــطينية خالل األش الرأي الفلس

القادمة من العام اجلاري٢٠١٤م 
ــتكون  ــار إلى أن"قناة الرأي" س وأش
ــة  ــس متخصص ــاملة ولي ــاة ش قن
باجلانب احلكومي فقط، فخططها 
ــد  ــى العدي ــوي عل ــة حتت البرامجي
ــم الثوابت  ــي تدع ــن البرامج الت م

الفلسطينية .


ــماعيل  ــد إس ــياق أك ــي ذات الس وف
ــرأي  ال ــاة  قن ــام  ع ــر  مدي ــة  الثوابت
ــطينية "أن الهدف من إطالق  الفلس
ــون نافذة إعالمية  قناة "الرأي" أن تك
ــالة الشعب الفلسطيني  حتمل رس
ــالل  االحت ــع  م ــه  معانات ــار  وإظه
ــه  ــب أرض ــذي اغتص ــي ال الصهيون

ومقدساته منذ عقود طويلة".
وأضاف الثوابتة " نسعى إلى توصيل 
ــن  ع ــرة  املعب ــة  اإلعالمي ــالة  الرس
احلكومة والشعب الفلسطيني إلى 
ــطيني وعربي في  ــن فلس كل مواط
ــازات احلكومية  ــراز االجن ــم، و إب العال
ــي  العرب ــور  للجمه ــا  وإظهاره

والفلسطيني".
وأوضح أن قناة الرأي ستتبني قضايا 
ــة  اتلف ــطيني  الفلس ــعب  الش
ــا ودعوة العالم للدفاع  والدفاع عنه
ــرأي العام  ــك توعية ال ــا، وكذل عنه
ــي  ــي واإلقليم ــطيني والعرب الفلس
ــح جرائم  ــة، وفض ــي بالقضي والدول

االحتالل .


ــتركز  ــوه الثوابتة إلى أن القناة س ون
على القضية الفلسطينية بشكل 
ــى  واألقص ــدس  الق ــا  وقضاي ــام،  ع
ــودة،  ــق الع ــني وح ــرى والالجئ واألس
ــج االجتماعية  ــة إلى البرام باإلضاف
والصحية  ــبابية  والش واالقتصادية 
والتعليمية وباقة من برامج األطفال 

وبرامج املرأة.
ــتتناول  س ــاة  القن أن  ــى  إل ــار  وأش
ــة، ألنها  ــة والفني ــج احلكومي البرام
ــداً أن  ــاملة ومتنوعة، مؤك ــاة ش قن
ــة، ألنها  ــة والفني ــج احلكومي البرام
ــداً أن  ــاملة ومتنوعة، مؤك ــاة ش قن
ــة، ألنها  ــة والفني ــج احلكومي البرام

ــطينية بحتة ولن  ــة فلس الفضائي
تتناول األوضاع العربية أو اإلقليمية 

أو الدولية.


ــؤالنا ماذا  ــن س ــة ع ــاب الثوابت وأج
ــرأي لإلعالم  ــة ال ــتضيف فضائي س
الفلسطيني؟" نحن ال نطرح أنفسنا 
ــن نكمل  ــا نح ــد، وإمن ــال عن أح بدي
اآلخرين، ولكننا نعتقد اعتقادا جازما 
ــنكون قناة مؤثرة ولها رسالة  أننا س

سامية ومعروفة".

ــى أين نتجه  ــن نعرف إل وأضاف "نح
ــا، لذلك نحن  ــا متام ــرف بوصلتن ونع

مصرون على النجاح والتميز".


ــت إن  ــغ إذا قل ــة "ال أبال ــال الثوابت وق

ــروض على  ــي املف ــار الصهيون احلص
ــة ثمانية أعوام  ــاع غزة منذ قراب قط

متواصلة يقف حجر عثرة أمامنا"
ــتيراد  ــاق اس ــار أع ــح أن احلص وأوض
ــة إلطالق  ــدات الالزم ــزة واملع األجه
ــه املعابر  ــبب إغالق ــة بس الفضائي

واحلدود.
ــفر  ــر أعاق س ــالق املعاب ــد أن إغ وأك
ــابة التي ستقوم على  الطواقم الش
ــي كان من  ــا الفضائية، والت أكتفاه

ــداد دورات متقدمة خارج  اطط إع
فلسطني لطاقم عمل الفضائية.

ــة "نحن متأكدون أننا  وأضاف الثوابت
سنتفوق على هذا احلصار وسنتجاوزه 
ــتمد قوتنا  بإرادتنا وعزميتنا، وإننا نس
ــا بعدالة قضيتنا وبفكرتنا  من إميانن

التي نريد توصليها إلى كل العالم".


ــه الثوابتة  ــه وج ــام حديث ــي خت وف
ــالة إلى طلبة الصحافة واإلعالم  رس
ــالمية، "إن فلسطني  باجلامعة اإلس
ــال تدعوا  ــر، ف ــم الكثي ــر منك تنتظ
ــكل واحد منكم  ــاال للتراجع، ف مج
ــتقبل،  ــي في املس ــيكون صحف س
ــيكون لكم كلمة احلق في وجه  وس

أعداء القضية الفلسطينية.
ــالب الصحافة  ــة ط ــب الثوابت وطال
ــوات اإلحباط،  ــى دع ــوا إل أن ال يلتفت
ــوة من أجل  ــكل ق ــيروا ب مضيفاً"س
ــوات اإلحباط،  ــى دع ــوا إل أن ال يلتفت
ــوة من أجل  ــكل ق ــيروا ب مضيفاً"س
ــوات اإلحباط،  ــى دع ــوا إل أن ال يلتفت

ــاد  عم ــم  فأنت ــم،  أهدافك ــق  حتقي
ــة  ــاد القضي ــم عم ــتقبل، وأنت املس

الفلسطينية".
ــو من أقوى  ــالح اإلعالم ه وأكد أن س
ــل دوره عن دور  ــلحة، الذي ال يق األس
ــة، بل إن  ــاحة املعرك ــدي في س اجلن
ــا أقوى من الرصاص  دوره يكون أحيان
ــكر الثوابتة صحيفة  ــع. وش واملداف
ــا صحيفة  ــة"، "ألنه ــوت اجلامع "ص
رائعة وبدأ حياته العملية من خاللها 
ــذة األولى له على  ــث كانت الناف حي

اإلعالم الفلسطيني".
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ــم  ــس قس ــي رئي ــني واف د. ام ــد  اك
ــاك رضى  ــالم أن هن ــة واإلع الصحاف
ــم عن مخرجات  من اجلامعة والقس
ــتوى  ــاد د. وافي مبس ــج، وأش البرنام
ــني بالبرنامج وأكد  ــالب امللتحق الط
ــدرون يتحملون  ــون مقت أنهم باحثي
الصعاب ويبذلون مجهودا كبيرا  في 
سبيل احلصول على املعلومة وتأدية 
متطلبات البرنامج على الرغم من أن 
ــات  معظمهم يعملون لدى مؤسس
ــا يزيد من اجلهد  إعالمية مختلفة م
ــني العمل  ــك للتوفيق ب ــذول وذل املب

والدراسة. 
ــتعدون  ــي: "نحن مس ــاف د. واف وأض
ــاءة من أجل إفادة  للتعاون مع أي كف
البرنامج وإثرائه باخلبرات"، مشيرا إلى 
أن أهمية البرنامج تكمن في البحث 

ــد الفراغات التي  الدءوب من أجل س
ــي االعالم  ــت موجودة ف ــت وال زال كان
الفلسطيني،  وقال: "نركز في اختيار 
ــع والعناوين على املوضوعات  املواضي
ــالم  باإلع ــض  تنه ــي  الت ــا  والقضاي

الفلسطيني". 
ــو مزيد  ــة رجاء أب ــج الطالب ومت تخري
ــف  ــة صح ــت تغطي ــة تناول بدراس
فلسطينية لقضايا املصاحلة ، وبذلك 
ــتير  ــة حتمل ماجس ــون اول طالب تك
ــطينية  ــة من جامعة فلس الصحاف
ــتير  ــت :" ان وجود برنامج ماجس قال
صحافة هو اجناز وطني الن االعالم من 
ــيادية شأنه شأن  التخصصات الس

الطب و األمن". 
ــم الصحافة الى  ــس قس ــار رئي وأش
ــق في البرنامج ثالث دفعات  أنه التح
ــن خالل مجموعة من  مت اختيارهم م

ــى أنه يتم قبول  ــيراً إل املعايير ، ، مش
نحو ٣٠ طالب وطالبة بعد اجتيازهم 

امتحان حتريري و مقابلة شخصية.
ــة  ــاف د. وافي: "ما زالت املنافس  وأض
ــات  والطالب ــالب  الط ــني  ب ــديدة  ش
ــول على مقعد في البرنامج "  للحص
ــمح للحاصلني  وبنيّ ان البرنامج يس
ــي  ف ــوس  البكالوري ــهادة   ــى ش عل
ــر الصحافة  ــرى غي ــات اخ تخصص
ــريطة حتقيق مجموعة  واالعالم ، ش
ــة مجموعة من  ــر و دراس من املعايي

املواد االستدراكية.


من جانبه أشاد محمد األسطل وهو 
ــتير الصحافة في  احد طالب ماجس
ــالمية وقد حصل على  اجلامعة االس
شهادة بكالوريوس في االعالم التربوي 
ــاد بالهيئة  ــة االقصى أش ــن جامع م
ــية و جهودها املتواصلة من  التدريس
اجل ما فيه فائدة له ولزمالئه بحسب 
ــه رجاء ابو مزيد  تعبيره وهذا ما اكدت
ــرف العلمي  ــت :" ان االش التي اضاف

يتميز بالرصانة والقوة والتواضع " 
ــطل ان برنامج املاجستير  وبنيّ االس
يختلف كليا عن برنامج البكالوريوس، 
وأضاف: "٧٠٪ من عالمة املساق تعتمد 
و٣٠٪  ــاث  واالبح ــاطات  النش ــى  عل

ــات" مما يوضح  يعتمد على االمتحان
ــذا البرنامج  ــي في ه ــاد الكل االعتم
على البحث العلمي، وسعي الهيئة 
التدريسية خللق شخصية باحث قادر 
ــال في اتمع ومن  على ان يكون فاع
واقع جتربتها اكدت رجاء ان البرنامج 
ــوم البحث لديها كثقافة و  عزز مفه

منهجية ورؤية
ــاكل  ــود أي مش ــطل وج ونفي االس
ــص واوضح  ــق بحداثة التخص تتعل

ــالب  ــه الط ــي تواج ــاكل الت ان املش
ــاكل  ــني بالبرنامج هي مش امللتحق
ــتير غالبا  روتينية في برامج املاجس
متعلقة بقلة الدراسات والتوفيق بني 
الدراسة والعمل لكنه استدرك قائال: 
ــالب يتذمرون من  ــر من الط "ان الكثي
ــة العالية للبرنامج"،  التكلفة املالي
وفي هذا اإلطار أكد د. وافي أن تكلفة 
ــهادة من جامعة  ــول على الش احلص
فلسطينية ال تقارن بتكلفة احلصول 
ــة في اخلارج آخذين  عليها من جامع

باالعتبار تكاليف االقامة والسفر 
ــي:  واف د.  ــول  يق ــتقبل  املس ــن  وع
ــهادات  ــن اعددنا برنامج ملنح ش "نح
ــذ  ومن ــة  الصحاف ــي  ف ــتير  املاجس
ــر  ــعى لتطوي ــن نس ــه ونح تأسيس
ــمل مجاالت اعالمية  البرنامج ليش
ــة واالذاعة  ــرى " فالعالقات العام اخ
ــة االلكترونية  ــون والصحاف والتلفزي
هي شهادات يسعى القسم ملنحها 
ــة طموحة،  ــن خط ــتقبال ضم مس
مشيراً إلى أن البنية التحتية لتحويل 
ــالم موجودة  ــة اع ــى كلي ــم إل القس
ــر  ــاف: "االم ــع، واض ــى ارض الواق عل
يتعلق بقرار من اجلامعة ولن يطول"، 
مشددا على ان اجلهود مستمرة بهذا 
ــل ان يتحقق هذا  اخلصوص و انه يأم

االمر في القريب العاجل.

3

د. وافي: نعمل على االرتقاء باإلعالم الفلسطيني من خالل برنامج نوعي
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السبت 2014/3/8م

عبدالرحمن الطهراوي

ــد  ــي أح ــار ف ــن  امل ــادر لذه يتب
الشوارع سؤال، "أأنا أسير داخل 
ــوت أم في منتزه  احد ممرات البي
ــع وراء ذلك  ــاذا؟، الداف عام أم م
ــؤال املظاهر التي أصبحت  الس
ــي العديد من  ــيدة املوقف ف س

شوارع قطاع غزة.
ــات  جلس ــون،  يدخن ــباب  "ش
ــات الطرق  ــى مفترق ــران عل جلي
ــمس . . "  ــعة الش ــت أش أو حت
ــاعر  ــي أبرز املعالم إليذاء مش ه
اآلخرين بلفظ خارج أو نظرة ما، 
التي ذكر بعضها رسولنا الكرمي 
ــه الصالة  ــه فقال علي ألصحاب
ــوسَ  واجلل ــم  “إياك ــالم:  والس
ــات” فقالوا: “ما لنا  على الطرق
ــنا نتحدث  بد، إمنا هي مجالس

فيها”.
وأضاف سيد األخالق في حديث 
ــس؛  ــم إال اال ــإذا أبيت ــر “ف آخ
قالوا:  الطريق حقها”.  فأعطوا 
ــق؟ “قال صلى  ــا حق الطري “وم
اهللا عليه وسلم: “غض البصر، 
ــر  ــالم، وأم ــف األذى، ورد الس وك

باملعروف، ونهى عن املنكر”.
ــن  األماك أن  ــد  يؤك ــا  م ــذا  وه
ــات  ــا فيها املؤسس ــة مب العام
ــك لكل  ــي مل ــات، و ه واجلامع
ــم،  وكبيره ــم  صغيره ــاس  الن
ــليم  منهم  ــل أو إمرأة،  الس رج
ــة  اخلاص ــات  االحتياج ذوي  و 
ــه وعلى ذلك  ــس ألحد بعين ولي
فال يجوز ألحد أن يكون حرا في 
ــه وعلى ذلك  ــس ألحد بعين ولي
فال يجوز ألحد أن يكون حرا في 
ــه وعلى ذلك  ــس ألحد بعين ولي

هذه األماكن العامة حرية تؤدي 
إلى إحلاق الضرر باآلخرين.

ــق،  الطري ــات  أخالقي ــدد  وتتع
ــن  ع ــر  البص ــض  غ ــمل  لتش
ــة األذى واحترام  احملرمات، وإزاح
ــيما ترك  ــاعر اآلخرين الس مش
بهم  ــتهزاء  االس أو  ــخرية  الس
وعدم اإلزعاج باللعب في وسط 
ــارع أو اجللوس على جانبي  الش
ــى املار أن  ــك عل ــق، وكذل الطري

يسير على جانبي الطريق.
رد  ــق،  الطري ــات  أخالقي ــن  وم
ــن  ــه بأحس وأن يقابل ــالم  الس
ــي  أثناء املش الكالم، والتواضع 
ــل يجعل  ــراً ب ــي تكب ــال ميش ف
ــي  أثناء املش الكالم، والتواضع 
ــل يجعل  ــراً ب ــي تكب ــال ميش ف
ــي  أثناء املش الكالم، والتواضع 

ــراع  ــني اإلس ا ب ــطً ــيه وس مش
ــل يجعل  ــراً ب ــي تكب ــال ميش ف
ــراع  ــني اإلس ا ب ــطً ــيه وس مش
ــل يجعل  ــراً ب ــي تكب ــال ميش ف

ــه جتنب  ــك علي ــطء، وكذل والب
ــك  ذل ألن  ــير  الس ــاء  أثن األكل 
الى  ــروءة، باإلضافة  للم ــافٍ  من
عدم إلقاء القاذورات ملا يتسبب 

من أمراض.
ويجب أن ننوه هنا أن أذى الطريق 
ــي  ــى األذى احلس ــر عل ال يقتص
فقط  بل يشتمل األذى املعنوي 
ــان به  أيضا، الذي ينتهك اإلنس
حقوق املارة في املشي بطمأنينة 
ــي  النفس ــان  األم ــه  يتخللُ
حقوق املارة في املشي بطمأنينة 
ــي  النفس ــان  األم ــه  يتخللُ
حقوق املارة في املشي بطمأنينة 

والبصري، فأصوات  ــمعي  والس
السيارات العالية والنساء غير 
ــة  ــالت الليل ــمات واحلف احملتش
ــط التجمعات السكنية أو  وس
قرب املراكز الصحية، هي جمل 
ــوي  املعن األذى  ــلة  سلس ــن  م

للطريق.
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ــتاذ  ــداد األس ــد مق ــور محم الدكت
ــاد باجلامعة  ــي االقتص ــارك ف املش
ــالم نظم  ــالمية، قال: إن "اإلس اإلس
االقتصادية  ــالت  واملعام ــاد  االقتص
ــالمية فحرم  ــريعة اإلس وفقاً للش
ــرم الربا  ــرى فح ــل أخ ــائل وأح مس
وأباح الشراكة لتحقيق الربح، حرم 
الغش ومنع التجارة بالدين، بجانب 
ــي جميع  ــوح ف ــفافية والوض الش

املعامالت".


ــم  ــا وتضخي ــش والرب ــاف "الغ وأض
ــباب الرئيسية  األموال هي من األس
ــا  ــي يحرمه ــة والت ــة العاملي لألزم
ــالم بدوره"، مبينًا أن من مميزات  اإلس
ــا  ــي يحرمه ــة والت ــة العاملي لألزم
ــالم بدوره"، مبينًا أن من مميزات  اإلس
ــا  ــي يحرمه ــة والت ــة العاملي لألزم

ــريعة  ــي الش ــة ف ــالت املالي املعام
ــالمية االعتماد على االقتصاد  اإلس

ــائد  ــي وليس الوهمي كالس احلقيق
في أوربا والغرب في الوقت احلالي.

ــث  البح ــب  نائ ــاعد  مس ــح  وأوض
العملي باجلامعة أن مقصد النظام 
ــل في  ــالمي يتمث ــادي اإلس االقتص
ــة لالئتمان  ــباع احلاجات األصلي إش
ــا الناس  ــد الكفاية ليحي وتوفير ح
ــدة وليعينهم على  حياة طيبة رغي
ــادة اهللا عز وجل،  ــر األرض وعب تعمي

فهو نظام دقيق واقعي.


وبني األستاذ املشارك في االقتصاد أن 
ــزة ال ينطبق عليه القوانني  قطاع غ
ــي،  احلال ــت  الوق ــي  ف ــة  االقتصادي
ــائل  ــق املس ــة تطبي ــرًا لصعوب نظ
االقتصادية نتيجة انتشار املشاكل 
ــاد، موكدا على  ــة واالقتص كالبطال

ــي بني  ــل االجتماع ــة التكاف أهمي
ــاوي في توزيع  الغني والفقير والتس

الوظائف.



ــريعة  الش ــة  بكلي ــر  احملاض ــا  أم
ــالمية  اإلس ــة  باجلامع ــالمية  اإلس
إن  ــال  ــل فق ــادق قندي ــور ص الدكت
ــالم قدم منوذجاً مختلفا عن أي  اإلس
إن  ــال  ــل فق ــادق قندي ــور ص الدكت
ــالم قدم منوذجاً مختلفا عن أي  اإلس
إن  ــال  ــل فق ــادق قندي ــور ص الدكت

منوذج اقتصادي يرجع عن الرأسمالية 

ــاد  ــا أن االقتص ــتراكية. مبين و االش
اإلسالمي يرتكز على منهج عقائدي 
ــد على احلالل واألمانة  اخالقي يعتم
ــل  والتكاف ــالص  واإلخ ــدق  والص

والتعاون خاصة في االزمات.
ــالم  وأضاف تبرز مالمح عناية اإلس
االقتصادية  باملعامالت  ــريعة  والش
ــرم احتكار  ــب فح ــدة جوان ــر ع عب
ــجع على  ــال على طبقة ما،  وش امل
ــتثمار االموال مؤكداً على تعزيز  اس
ــجع على  ــال على طبقة ما،  وش امل
ــتثمار االموال مؤكداً على تعزيز  اس
ــجع على  ــال على طبقة ما،  وش امل

اإلسالم للنهضة االقتصادية.
وتابع أن اإلسالم حذر من السياسات 
ــار االقتصادي  التي تؤدي إلى االنهي
كأكل أموال الناس بالباطل، مشددا 
ــل االجتماعي  ــى أهمية  التكاف عل
ــي  ــات الت ــزكاة والصدق ــراج ال وإخ

تكفل لإلنسان احلياة الراغدة.
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.
ــالم سالمة رئيس رابطة علماء  وخالل اإلحتفال بحضور الدكتور س
فلسطني, والدكتور إسماعيل رضوان وزير األوقاف والشئون الدينية 
ــالمية,  ــس مجلس أمناء اجلامعة اإلس ــال اخلضري رئي والنائب جم

ولفيف من أساتذة العلوم الدينية واملهتمني.
ــخة نتاج لعمل  ــدار هذه النس ــالمة إن إص ــالم س وقال الدكتور س
ــطني وكلية أصول الدين باجلامعة,  ــترك بني رابطة علماء فلس مش
ــة التي  ــوث العلمي ــراج البح ــتمر إلخ ــاون سيس ــاً أن التع موضح
ــعب الفلسطيني. وأثنى سالمة على جهود الدكتور  يحتاجها الش
ــة إصدار  ــم على متابع ــس الرابطة القائ ــب رئي ــو راس نائ ــروان أب م
ووجه رئيس  النسخة واملشرف عليها حتى خرجت بنتائج عظيمة.
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 
ــموا عليه والوفاء بعهدهم  في تطبيق ما أقس
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــموا عليه والوفاء  في تطبيق ما أقس
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 
ــموا عليه والوفاء بعهدهم  بعهدهم في تطبيق ما أقس ــل مبارِكاً جهودهم  العم
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــل مبارِكاً جهودهم  العم
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــموا عليه والوفاء  ــل مبارِكاً جهودهم في تطبيق ما أقس ــموا عليه والوفاء العم في تطبيق ما أقس
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــموا عليه والوفاء  في تطبيق ما أقس
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــل مبارِكاً جهودهم  العم
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

ــموا عليه والوفاء  في تطبيق ما أقس
الرابطة رسالة شكرٍ للجامعة اإلسالمية وكلية أصول الدين إلخراج هذا 

خلدمة اإلسالم واملسلمني.
ــول الدين عن  ــنطي عميد كلية أص ــر الدكتور عماد الدين الش بدوره عب
سعادته بإصدار النسخة, مشيراً إلى دور الدكتور مروان أبو راس الذي قدم 
ــول الدين عن  ــنطي عميد كلية أص ــر الدكتور عماد الدين الش بدوره عب
سعادته بإصدار النسخة, مشيراً إلى دور الدكتور مروان أبو راس الذي قدم 
ــول الدين عن  ــنطي عميد كلية أص ــر الدكتور عماد الدين الش بدوره عب

هذه الفكرة والتي خرجت من نتائج رسائل املاجستير في قسم التفسير 
وأضاف الشنطي أن هذه السلسلة النوعية تعتبر وعلوم القرآن بالكلية. وأضاف الشنطي أن هذه السلسلة النوعية تعتبر وعلوم القرآن بالكلية. وأضاف الشنطي أن هذه السلسلة النوعية تعتبر 
األولى على مستوى الوطن العربي, والتي حظيت اجلامعة بشرف العمل 

عليها لنشر العلوم الدينية وإثرائها. 
ــاركة في إجناز سلسلة تفسير  وقد مت في ختام احلفل تكرمي اجلهات املش
ــلة  ــخ من السلس ــر، وتوزيع نس ــرآن الكرمي بالقراءات القرآنية العش الق
ــت العديد من  ــالمية كانت أخرج ــة اإلس ــى أن اجلامع ــار إل عليهم. يش
ــرت العلم  ــوراه التي أث ــتير والدكت ــائل املاجس ــدارات الدينية ورس اإلص

اإلسالمي في العالم العربي واإلسالمي.

@ÚÇé„@fiÎc@âÜñm@Ú»flb¶a
äí»€a@paıaä‘€bi@Êeä‘€a@7é–m@Âfl

غزة/معاذ ابو القمصان:
توفي العالمة عبد الكرمي الكحلوت 
مفتي قطاع غزة، عن عمر يناهز (٧٧ 
ا)، بعد تدهور حالته الصحية  عامً
ــرض ، ويعدّ  ــع امل ــراع طويل م و ص
ــن أبرز الوجوه الدينية  الكحلوت م
ــني عميداً  ــث عُ ــاع، حي في القط
ــطني  بفلس ــة  األزهري ــد  للمعاه
ــي صادر عن  ــوم رئاس مبوجب مرس
ــر عرفات عام  ــس الراحل ياس الرئي
ــيخ وظيفة  ــا تقلد الش ٢٠٠٥، كم
ــاً حملافظة غزة  ــاء، فعني مفتي اإلفت
ــيخ وظيفة  ــا تقلد الش ٢٠٠٥، كم
ــاً حملافظة غزة  ــاء، فعني مفتي اإلفت
ــيخ وظيفة  ــا تقلد الش ٢٠٠٥، كم

ــرة (١٩٩٤-٢٠٠٦)، وكان  ــالل الفت خ
ــس الفتوى األعلى  عضواً في مجل
ــام ١٩٩٤ حتى  ــطني منذ ع بفلس

وفاته، رحمه اهللا تعالى.
ــام ١٩٩٤ حتى  ــطني منذ ع بفلس

وفاته، رحمه اهللا تعالى.
ــام ١٩٩٤ حتى  ــطني منذ ع بفلس


ــط  ــجد العمري الكبير وس ــيع جثمان الراحل من املس وقد ش
مدينة غزة إلى مثواه األخير وسط حضور جماهيري وشخصيات 

عامة وقادة فصائل العمل الوطني واالسالمى الفلسطيني .
ــم  ــماعيل هنية في كلمة له في مراس ــال رئيس الوزراء إس وق
تشيع الكحلوت: "إن وجودنا في تشييع جثمان هذا العالم وما 
ــر وزارة األوقاف هو واجب علينا جتاه العلماء، وإن لم  نقوم به عب

نفعل ذلك نعد مقصرين بحقهم".
ــب مكانته الكبيرة  ــيخ الكحلوت اكتس وأضاف هنية أن الش
تلك رغم أنه كفيف، فالعالم ال يكتسب املهابة واملكانة إلى إذا 
ــى اهللا ويتمسك بالثوابت، فهو لم يفارق  كان متواضعاً ويخش
تلك رغم أنه كفيف، فالعالم ال يكتسب املهابة واملكانة إلى إذا 
ــى اهللا ويتمسك بالثوابت، فهو لم يفارق  كان متواضعاً ويخش
تلك رغم أنه كفيف، فالعالم ال يكتسب املهابة واملكانة إلى إذا 

ــطني وكان وفياً لها وهم ممن حفظ اهللا بهم الدين والقيم  فلس
ــى اهللا ويتمسك بالثوابت، فهو لم يفارق  كان متواضعاً ويخش
ــطني وكان وفياً لها وهم ممن حفظ اهللا بهم الدين والقيم  فلس
ــى اهللا ويتمسك بالثوابت، فهو لم يفارق  كان متواضعاً ويخش

ــا باالهتمام بالقيم وبالظواهر  ــن. وتابع "كان دائماً يذكرن والوط
ــطني وكان وفياً لها وهم ممن حفظ اهللا بهم الدين والقيم  فلس
ــا باالهتمام بالقيم وبالظواهر  ــن. وتابع "كان دائماً يذكرن والوط
ــطني وكان وفياً لها وهم ممن حفظ اهللا بهم الدين والقيم  فلس

التي كان يصله خبر انتشارها في اتمع، وكان يوصينا بتقوى 
ــم وعواقبه  ــه، ويحذرنا من الظل ــية من ــل هللا واخلش اهللا والعم
التي كان يصله خبر انتشارها في اتمع، وكان يوصينا بتقوى 
ــم وعواقبه  ــه، ويحذرنا من الظل ــية من ــل هللا واخلش اهللا والعم
التي كان يصله خبر انتشارها في اتمع، وكان يوصينا بتقوى 

الوخيمة في اآلخرة.
ــيخ العامة ولم يكن محسوباً على  ولفت إلى أن املفتي كان ش

الوخيمة في اآلخرة.
ــيخ العامة ولم يكن محسوباً على  ولفت إلى أن املفتي كان ش

الوخيمة في اآلخرة.

ــدم كل من خدم العلم و الدعوة إلى اهللا  ــرف، فقد كان يخ أي ط
ــيخ العامة ولم يكن محسوباً على  ولفت إلى أن املفتي كان ش
ــدم كل من خدم العلم و الدعوة إلى اهللا  ــرف، فقد كان يخ أي ط
ــيخ العامة ولم يكن محسوباً على  ولفت إلى أن املفتي كان ش

ورسوله، األمر الذي جمع الناس بكل أطيافهم حوله في حياته 
ومماته من خالل املشاركة احلاشدة في تشيعه.

ــار أن حكومته ستدرس إقامة مشروع يحمل اسم املفتي  وأش
عبد الكرمي الكحلوت تخليداً وتقديراً له وملكانته العلمية وما 
ــار أن حكومته ستدرس إقامة مشروع يحمل اسم املفتي  وأش
عبد الكرمي الكحلوت تخليداً وتقديراً له وملكانته العلمية وما 
ــار أن حكومته ستدرس إقامة مشروع يحمل اسم املفتي  وأش

خلفه من أثر طيب خدم شعبه وقضيته 
وثوابتها األصيلة.


ــرمي  الك ــد  عب ــيخ  الش ــة  العالم ــد  ول
الكحلوت البصير بقلبه في قرية نعليا 
ــمبر ١٩٣٥، وهاجر مع أسرته  في ١٥ ديس
ــطني  ــى غزة عندما وقعت كارثة فلس إل
ــية في  عام ١٩٤٨، وأنهى علومه الدراس
املعاهد األزهرية مبصر عام ١٩٦٠، وحصل 
ــريعة والقانون من  ــانس الش على ليس
ــى أيدي  ــذ عل ــام ١٩٦٦، وتتلم ــر ع األزه
ــيخ محمود وفا،  علماء األزهر أمثال الش
الشيخ أحمد عبد القادر املاوي، الشيخ 
ــحدة،  ــود ش ــيخ محم ــاكت، الش الس

الشيخ محمد ضيف اهللا.. وغيرهم.
ــحدة،  ــود ش ــيخ محم ــاكت، الش الس

الشيخ محمد ضيف اهللا.. وغيرهم.
ــحدة،  ــود ش ــيخ محم ــاكت، الش الس

ــاً باملعهد الديني  ــام ١٩٧١ مدرس عني ع
الشيخ محمد ضيف اهللا.. وغيرهم.

ــاً باملعهد الديني  ــام ١٩٧١ مدرس عني ع
الشيخ محمد ضيف اهللا.. وغيرهم.

األزهر بغزة ملـدة ٢٣ سنة، واختير خاللها 
موجهاً للمواد الشرعية واللغوية باملعهد الديني ملدة ٨ سنوات، 
وكان أميناً للجنة الفتوى باملعهد ملدة ١٠ سنوات، واختير عضواً 
موجهاً للمواد الشرعية واللغوية باملعهد الديني ملدة ٨ سنوات، 
وكان أميناً للجنة الفتوى باملعهد ملدة ١٠ سنوات، واختير عضواً 
موجهاً للمواد الشرعية واللغوية باملعهد الديني ملدة ٨ سنوات، 

في جلنة اختيار املدرسني للمعهد ملدة ١٥ سنة، وفي عام ١٩٧٨ 
ــالمية بغزة ملدة ثمانية عشر عاماً  ــاً باجلامعة اإلس عني مدرس
في جلنة اختيار املدرسني للمعهد ملدة ١٥ سنة، وفي عام ١٩٧٨ 
ــالمية بغزة ملدة ثمانية عشر عاماً  ــاً باجلامعة اإلس عني مدرس
في جلنة اختيار املدرسني للمعهد ملدة ١٥ سنة، وفي عام ١٩٧٨ 

حتى عام ١٩٩٦، واختير مقرراً للجنة املناهج في كلية شرعية 
ــالمية بغزة ملدة ثمانية عشر عاماً  ــاً باجلامعة اإلس عني مدرس
حتى عام ١٩٩٦، واختير مقرراً للجنة املناهج في كلية شرعية 
ــالمية بغزة ملدة ثمانية عشر عاماً  ــاً باجلامعة اإلس عني مدرس

ــالمية، كما عمل في عام ١٩٩٤ مدرساً بجامعة  باجلامعة اإلس
حتى عام ١٩٩٦، واختير مقرراً للجنة املناهج في كلية شرعية 
ــالمية، كما عمل في عام ١٩٩٤ مدرساً بجامعة  باجلامعة اإلس
حتى عام ١٩٩٦، واختير مقرراً للجنة املناهج في كلية شرعية 

األزهر بغزة ملدة أربعة أعوام، وعمل إماماً وخطيباً وواعظاً بوزارة 
ــالمية، كما عمل في عام ١٩٩٤ مدرساً بجامعة  باجلامعة اإلس
األزهر بغزة ملدة أربعة أعوام، وعمل إماماً وخطيباً وواعظاً بوزارة 
ــالمية، كما عمل في عام ١٩٩٤ مدرساً بجامعة  باجلامعة اإلس

ــذا، واختير عضواً في جلنة  ــذ عام ١٩٦٧ إلى يومنا ه األوقاف من
األزهر بغزة ملدة أربعة أعوام، وعمل إماماً وخطيباً وواعظاً بوزارة 
ــذا، واختير عضواً في جلنة  ــذ عام ١٩٦٧ إلى يومنا ه األوقاف من
األزهر بغزة ملدة أربعة أعوام، وعمل إماماً وخطيباً وواعظاً بوزارة 

تعيني أئمة املساجد والوعاظ واخلطباء بوزارة األوقاف، وتخصص 
في تدريس الكثير من املواضيع الدينية ومنها: (البالغة – األدب 
ــير – املواريث – أدب البحث واملناظرة  – الفقه – احلديث - التفس
ــريع  ــكام – أحاديث األحكام – تاريخ التش ــير آيات األح – تفس
– النحو)، وأصدر خالل هذه الفترة الكثير من النشرات واملقاالت 
والكتيبات والكتب في املواضيع الدينية اتلفة ومنها: (احلج 
ــير: سورة احلجرات، سورة الكهف -  والعمرة - الصيام - التفس

علوم البالغة).
ــات في مختلف  ــن الطلبة والطالب ــه املئات م ــرج على يدي تخ
ــون،  ــن، األطباء، املهندس ــاء الدي ــم علم ــات، فمنه التخصص
ــالمية  ــون الذين زخرت بهم اجلامعة اإلس ــون واألكادميي املدرس
ــة إلى مئات  ــق احلياة، باإلضاف ــر، ومختلف مراف ــة األزه وجامع

اخلريجني من اجلنسني الذين يعملون في األقطار العربية.
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ــان  ــرددت على لس جملة ت
 ــزي ــباب الغ ــريحة الش ش
في ظل احلصار، الذي ضرب 
أبناء الشعب الفلسطيني 
ظلماً وجوراً ودون وجه حق، 
أبناء الشعب الفلسطيني 
ظلماً وجوراً ودون وجه حق، 
أبناء الشعب الفلسطيني 

يزيد سماعنا لهذه اجلملة 
ــيارات األجرة عندما  في س
يقف السائق ليوصل شاب 
خرج من وزارة أو مؤسسة أو 
ــكان كان يأمل أن يجد به  م
وظيفة ليوفر لقمة العيش 
ــل اخليبة،  ــر ذي فيخرج يج
ــن  األماك ــن  م أي  ــواب  فج
ــتطيعون تلبية  أنهم ال يس
ــن  ــم م ــات موظفيه حاج
ــم يعانون من  الرواتب، وأنه
الوضع االقتصادي املتدهور.

ــره ينتظر  ــاب وغي ذاك الش
ــر،  الصب ــارغ  بف ــه  تخرج
ــن الوظيفة التي  ليبحث ع
ــيء  ــا كل ش ــد عليه يعتم
ــن  م ــا  بعده ــه  حيات ــي  ف
استقرار وغيره، ولكن شتان 
ــع الذي  ــالم والواق بني األح
ينصدم به عند خروجه من 
ــات التي كان يأمل  املؤسس
أن يجد الكنز الذي ال يجده 
واو،  ــني  فيتام ــاب  أصح إال 
وعندما يستيقظ من عالم 
ــح متذمراً ألي  األحالم يصب
وعندما يستيقظ من عالم 
ــح متذمراً ألي  األحالم يصب
وعندما يستيقظ من عالم 

أزمة تعصف حياته.
ــع الغزيَّ  ــو الواق نعم ها ه
ــرى، وأحياناً  ــو األخ ــة تل أزم
ــع الغزيَّ  ــو الواق نعم ها ه
ــرى، وأحياناً  ــو األخ ــة تل أزم
ــع الغزيَّ  ــو الواق نعم ها ه

ــاء األزمة تعصف  قبل انته
ــع  وجتتم ــة  أزم ــاع  القط
ــى من ذلك  ــات، واألده األزم
ــول إن  ــع بالق ــا جنتم عندم
ــح  ــت ال تصل ــد أصبح البل
ــرة منها  الهج وأن  للعيش 
ــل األفضل، وكأن من  هو احل
يفكر بتلك الطريقة يعتقد 
أنه سيجد كل شيء جاهزاً 
من وظيفة ومسكن وغيرها 
ــات، أقولها دون  من الكمالي
ــة عندما تهاجر لن جتد  جترب
ــيئاً مما تتوقعه وال تغفو  ش
ــراً، فأنت غزيَّ  ــالم كثي لألح
ستحاصر حتى عندهم في 

بلدانهم.
ــة إال أن  ــداً عن املبالغ وبعي

بلدانهم.
ــة إال أن  ــداً عن املبالغ وبعي

بلدانهم.

حصار غزة يعتبر جرمية ضد 
ــانية بكل املقاييس،  اإلنس
فهناك في بلدنا جرحٌ نازف، 
وافتراق  ــي،  سياس وضعف 
ــدل على  ــي كل ذلك ي داخل

تعبٌ وألم للبلد.
ــزة  غ ــال  ح ــن  م ــم  بالرغ
ــى  ــا تبق ــا إال أنه وحصاره
وجتملهم  ــا،  أبناءه حتتضن 
ل  بكل معاني الصبر والتحمُّ
وجتملهم  ــا،  أبناءه حتتضن 
ل  بكل معاني الصبر والتحمُّ
وجتملهم  ــا،  أبناءه حتتضن 

الذي يدلل للعالم أجمع أن 
ــاع ما هو  ما يحدث بالقط
ــق عليها من  إال جرمية متف
ــالم، ولكن رغماً  أعداء االس
ــق عليها من  إال جرمية متف
ــالم، ولكن رغماً  أعداء االس
ــق عليها من  إال جرمية متف

ونعلمهم  سنصبر،  عنهم 
ما معنى الصبر.!!
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ــدس  املهن ــل  العم ــر  وزي ــد  وأك
ــه مع  ــالل حديث ــب خ ــد الرق محم
ــالل  ــه خ ــة، أن وزارت ــوت اجلامع ص
ــتقوم بتنفيذ  ــة القادمة س املرحل
ــه احلكومة  ــغيلي متول برنامج تش
ــى  عل ــرف  وتش ــطينية  الفلس
ــذه وزارة العمل، منوهاً إلى أنه  تنفي
ــى  عل ــرف  وتش ــطينية  الفلس
ــذه وزارة العمل، منوهاً إلى أنه  تنفي
ــى  عل ــرف  وتش ــطينية  الفلس

ــدرات اخلريج  ــة ق ــدف إلى تنمي يه
ــطيني عبر دمجه في سوق  الفلس
العمل احلكومي، واألهلي، واخلاص .

ــدارة  ــروع ج ــب "إن مش ــال الرق وق
سيضم عشرة آالف خريج من كافة 
التخصصات، خاصة بعد تردي سوق 
العمل في كافة القطاعات اخلاصة 

والعامة خالل األشهر السابقة".
ــى  ــدف إل ــروع يه ــاف أن "املش وأض
تنمية مهارات كافة فئات الشعب 
ــن  ــر ع ــض النظ ــطيني بغ الفلس
االنتماء السياسي، وليس له عالقة 
ــة أواالجتماعية ، مما  باحلالة االغاثي
ــرص اخلريجني للحصول  يزيد من ف

على وظائف أكثر استدامة".
ــيتم التعامل  ــار الرقب أنه س وأش
ــكل نظامي  ــع برنامج جدارة بش م
وفق املعايير التي يتم االتفاق عليها 
ــاً ملفهوم  ــات اتصة وفق مع اجله
وفق املعايير التي يتم االتفاق عليها 
ــاً ملفهوم  ــات اتصة وفق مع اجله
وفق املعايير التي يتم االتفاق عليها 

ــاة  ــع مراع ــاءة "، م ــدارة والكف "اجل

ــاس االجتماعي اإلنساني في  األس
إطار احلاالت االجتماعية .

ــتيعاب اخلريجني  ــت إلى أن اس ولف
كل  ــذ  لتأخ ــة  العدال ــيراعي  س
ــاع غزة حصتها  محافظة في قط
وكذلك الوزارات احلكومية اتلفة, 
ــري  ــر البش ــى أن العنص ــاً إل مبين

ــماء وأن  ــي إفراز األس ــم يتدخل ف ل
ــت بالوظائف كل  وزارة العمل أحلق

شخص ال يعمل .
ــبة البطالة  ــب أن نس وأوضح الرق
ــار وهي  ــالل  فترة احلص ارتفعت خ
ــتمر  ــا اس ــادة إذا م ــحة للزي مرش
احلصار، مشيراً إلى أن أعلى معدالت 
ــتمر  ــا اس ــادة إذا م ــحة للزي مرش
احلصار، مشيراً إلى أن أعلى معدالت 
ــتمر  ــا اس ــادة إذا م ــحة للزي مرش

البطالة استقرت في الفئة العمرية 
ــذي بلغ  ــى ٢٤ عام وال ــني ٢٠ إل ما ب
ــبته ٤٣٪ وأغلبهم من خريجي  نس

اجلامعات.
ــروع جدارة ليس  ــار إلى أن مش وأش
ــكلة البطالة وال  ــول مش ــد حل أح
يخفض من نسبتها واحلل الوحيد 

ــرص عمل  لها خلق ف
ــق التنمية وال  عن طري
ــي صناعة  اال ف تكون 
ــرة ال حتقق اال  وجتارة ح

في إنهاء احلصار .
مت  ــه  أن ــب  الرق ــد  وأك
ــد  عق  ٢٠٠٠ ــع  توقي
ــام القليلة  ــالل األي خ
املاضية, وسيتم إنهاء 
ــع ٥٠٠٠ عقد في  توقي
ــهر يونيو من  بداية ش

عام ٢٠١٤م .
ــة من  ــرت اخلريج وعب
الكلية اجلامعية قسم 
ــالم أبو جياب  العالقات العامة إس
ــي وزارة  ــكر إل ــا بالش ــن امتنانه ع
ــروع  العمل نتيجة قبولها في مش
جدارة والتي لم تتوقع إفراز اسمها 

من ضمن املشروع .
وقالت أبو جياب "إن مشروع جدارة 
سيكون أحد البرامج التي ستطور 

مهاراتي وقدراتي املهنية".
وأضافت أن املشروع جيد وإني أشعر 
بالسعادة ألنها متثل نقطة بدء في 
االنطالق إلى عالم املستقبل حيث 
إني أستقل في كياني وشخصيتي 

وتنميتها من خالل العمل .

غزة- نور نعيم:
ــعيرة اجلديدة لم حتل املشكلة,   التس
وليست مشكلتي أال أكسب في نهاية 
يومي أي شيء، وأعود الى ابنائي بخفي 
ــان حال السائقني  حنني...؟ هذا هو لس
ــاع غزة، الذين أصبحوا ضحية  في قط
ــرات  والتغيي ــي  الصهيون ــار  احلص
ــدم توفر  ــى ع ــي أدت ال ــة الت االقليمي
ــوالر املصري، في ظل ارتفاع سعر  الس
ــذي دفع  ــرائيلي االمر ال ــوالر االس الس
بوزارة النقل الى رفع تسعيرة املواصالت 
ــوت اجلامعة" تابعت  في القطاع , "ص

املوضوع وأعدت التقرير التالي: 


ــام زكي  ــة اجلامعية وس ــدت الطالب  أب
استغرابها من رفع التسعيرة وقالت " 
أثّر رفع التسعيرة علي بشكل سلبي , 
استغرابها من رفع التسعيرة وقالت " 
أثّر رفع التسعيرة علي بشكل سلبي , 
استغرابها من رفع التسعيرة وقالت " 

بحكم سكني مبدينة رفح جنوب قطاع 
ــعيرة ٢ شيكل  غزة حيث مت رفع التس
ــاً, ناهيك عن املواصالت الداخلية  يومي
ــعيرة ٢ شيكل  غزة حيث مت رفع التس
ــاً, ناهيك عن املواصالت الداخلية  يومي
ــعيرة ٢ شيكل  غزة حيث مت رفع التس

ــض املناطق مبقدار نصف  التي زادت بع
ــيكل كامل مما يزيد  شيكل و األخر ش
ــيرة  من احلمل املادي على الطلبة" مش
ــالت اليومي قد  ــى أن مصروف املواص ال

يصل الي ٢٠ شيكل . 
ــن  ــا إن كان املواط ــؤالنا له ــدى س ول
ــر أكدت أن  ــذا االم ــو الضحية في ه ه

السائق هو مواطن أيضا , و لديه عائلة 
ــددة , مبينة  ــاج إلى مصروفات مح حتت
ــن كالهما ضحية  ــائق و املواط أن الس
للحصار واإلغالق والتضييق على قطاع 
غزة . أما الطالبة رمي أبو حصيرة وهي من 
سكان مدينة غزة أشارت إلى املشاكل 
ــائق و املواطن  ــدث بني الس التي قد حت
ــبب االختالف  في كثير من االحيان بس
على التسعيرة , أو عدم وجود القطعة 
ــيكل " وفي هذه  النقدية " النصف ش
ــن أن يتنازل عن  ــا على املواط احلالة ام
النصف شيكل أو السائق يفعل ذلك , 
وأردفت قائلة " وأحيانا يعطيك السائق 
ــكوت , أو  ــارم , أو بكيت بس علبة مح
ــيكل عوضاً  ــة نصف ش ــيئاً بقيم ش
ــكوت , أو  ــارم , أو بكيت بس علبة مح
ــيكل عوضاً  ــة نصف ش ــيئاً بقيم ش
ــكوت , أو  ــارم , أو بكيت بس علبة مح

عن الباقي , االمر الذي يجعلك تفضل 
املشي على الركوب بالسيارة و تخوض 
ــا " بدوره قال  ــاكل أنت بغنى عنه مبش
ــى وبعد رفع  ــد " حت ــائق أبو أحم الس
ــر لقمة  ــتطيع توفي ــعيرة ال نس التس
العيش البنائنا , فالسوالر االسرائيلي 
غالي الثمن عالوة على صيانة السيارة 
ــائقني "  ــور أخرى تفرض على الس , وأم
ــيكل  ــني أنه ال يتعامل مع نصف ش وب
ــيئا بقيمتها ,  ــي املواطنني ش وال يعط
بل يعمل على نقل الركاب الى املناطق 
التي تكون فيها التسعيرة دون انصاف 
ــد ان تنقل  ــح أبو أحم ــواكل . وأوض ش

ــيارات أصبح منخفظاً  املواطنني بالس
ــير  ــر منهم باتوا يفضلون الس والكثي
ــيارات ,  على االقدام على الركوب بالس
مطالبا احلكومة بتخفيض التراخيص 

واجلمارك التي ترهق السائقني أكثر من 
التسعيرة نفسها . وكانت وزارة النقل 
قد أقرت نهاية الشهر املاضي، تسعيرةً 
التسعيرة نفسها . وكانت وزارة النقل 
قد أقرت نهاية الشهر املاضي، تسعيرةً 
التسعيرة نفسها . وكانت وزارة النقل 

ــي مختلف مدن  جديدةً للمواصالت ف
قد أقرت نهاية الشهر املاضي، تسعيرةً 
ــي مختلف مدن  جديدةً للمواصالت ف
قد أقرت نهاية الشهر املاضي، تسعيرةً 

ــني املواطنني  ــارت ضجة ب ــاع، أث القط
ــا البعض وعارضها البعض  حيث أيده

اآلخر. 


ــان الناطق  ــد خليل الزي ــن جهته أك م
باسم وزارة النقل واملواصالت ان املعايير 
ــعيرة هي  التي وضعت في حتديد التس

ــافة التي تقطعها  سعر الوقود واملس
ــر الواحد , وما يتعلق  املركبة على اللت
ــص , وصيانة املركبة  بالتأمني والترخي
ــت  ــوزارة راع ــني ان ال ــكل دوري . وب بش
ــواء  ــد س ــى ح ــائق عل ــن والس املواط
ــوازن بينهما ,  ــت على حتقيق الت وعمل
موضحا ان أغلب اخلطوط وهي بنسبة 

ــف  ــعيرة نص ــي التس ــون ف ٦٠٪ ال يك
ــيكل متوفر  ــف ش ــيكل وأن النص ش
ــة , وهناك  ــدارس واحملال التجاري في امل
اقتراحات عديدة حلل مشكلة النصف 

شيكل .
 أما عن احللول البديلة التي طالب بها 
املواطنون قال الزيان " التأمني ليس بيد 
احلكومة وهو عبارة عن شركات خاصة 
ال عالقة للوزارة بها, أما الترخيص فإن 
ــني باملائة ,  ــاك اعفاء بقيمة خمس هن
ــاءات كثيرة على  والضرائب هناك إعف
ــائق.  وشدد على ان الوزارة لن تزيد  الس
ــيكل ولن  ــعيرة أي ش ــى هذه التس عل
تتغير وان هذه التسعيرة حتقق هامش 
الربح للسائق وفي نفس الوقت ال ترهق 
املواطن , مشيرا الى ان الوزارة تستقبل 
ــرطة  ــكوى أي مواطن وكذلك الش ش
ــال حدث أي  ــتقبل الدعاوى في ح تس

استغالل من قبل السائقني. 
ــول " هذه  ــه بالق ــان حديث ــم الزي وخت
ــودة االمور  ــة حلني ع ــعيرة مؤقت التس
ــال دخول الوقود  ــى نصابها , ففي ح ال
املصري ستعود التسعيرة الى ما كانت 
عليها من قبل . وإلى حني دخول الوقود 
املصري يبقى القطاع يعاني من أزمات 
ــنوات عجاف ,  ــبع س أرهقته طيلة س
ليبقى األمل عند اجلميع بفرج قريب!!.
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ثقافة االعتذار.. من شيم الكبار.. بها تصان العالقات

.
ــرى أن غياب  ــد غنيم ي ــب أحم الطال
االعتذار يسبب الكثير من املشاكل 
ــت  كان أن  ــواء  األج ــف  يلط ــو  فه
ــحونة من قصة معينة ،، لذلك  مش
ــى احلياة  ــب وضرورى ف ــذار واج اإلعت

وهذا ماحث عليه ديننا احلنيف.
ــز الدين  ــر  الطالب ع ــن وجهة نظ م
ــب أن يكون  ــإن اإلعتذار يج ــد  ف خال
ــك الن احلياة ال  ــي حياتنا و ذل مبدأ ف
ــاء , و أن اعتذاري ملن  تخلو من األخط
ــأني  أخطأت في حقه ال يقلل من ش
واليصغرني بشيء بل  على العكس 
ــران إن  ــأني , وانه الخس ــع من ش يرف
إعتذر وكان على صواب و املعتذر إليه 
ــأنه اإلبقاء  ــئ , وأن ذلك من ش مخط

على املودة بينهم .
ــن املصري  ــد الرحم ــاب عب ــا الش أم
فيجد أنه الضير إن إعتذر وكان محقا 
و ذلك يعود الهمية الشخص  املعتذر 
ــه ال ميتنع عن االعتذار حتى  إليه , وأن

إن كان   أحيانا عن غير قناعة ولكنه 
ــعيدة مع أعز  ــار حلظة س ــع انهي مين
األصدقاء أو ليمنع فشل عالقتي مع 

األخرين .


ــرز الركائز  ــدى اب ــة اإلعتذار إح ثقاف
ــن احلفاظ  ــي البد م ــة الت االجتماعي
ــال الدكتور زكريا  عليها وفي ذلك  ق
زين الدين احملاضر في قسم احلديث " 
إن اإلعتذار هي كلمة الكبار و ليست 
ــا يظنها البعض  كلمة الصغار كم
ــت و أبناء  ــن دونها بيوت هدم وكم م
ــوة و  ــت و أخ ــوس أزذهق ــردوا و نف ش
ــقاق يحدث  ــات ذهبت وكل ش صداق
ــببه ,  ــد تكون هي س ــي اتمع ق ف
ــن أن يصان بكلمة  كل ذلك كان ميك
واحدة و لكنهم كابروا و لم يقولوها 
ــاً منهم أنها ضعف وهوان , وذل و  ظن
واحدة و لكنهم كابروا و لم يقولوها 
ــاً منهم أنها ضعف وهوان , وذل و  ظن
واحدة و لكنهم كابروا و لم يقولوها 

إنكسار".
ــور عبد احلميد  ــده في ذلك الدكت وأي

ــة  ــم اللغ ــي قس ــر ف ــى احملاض مرجت
العربية و بني أن غياب ثقافة اإلعتذار 
ــن اتمعات تؤدي إلى  من مجتمعِ م
ــقاق و  ــه , ألن غيابها يولد الش هالك
ــن اتمعات تؤدي إلى  من مجتمعِ م
ــقاق و  ــه , ألن غيابها يولد الش هالك
ــن اتمعات تؤدي إلى  من مجتمعِ م

ــرار على اخلطأ  ــت و ايضا اإلص التعن
وعدم اإلعتذار يؤدي إلى الكبر و يتولد 

عن ذلك احلقد .

 
 اإلعتذار هو عالمة قوة وليس عالمة 
ــك أردف د. زين الدين "  ضعف وفي ذل
أن االعتذار من شيم الكبار وخلق من 
خلق األقوياء وعالمة من ابرز عالمات 
الثقة في النفس ويحافظ على ثقة 

الشاب بنفسه".
ــا االعتذار خلق  ــن الدين أن واوضح زي
ــذا نبي  ــه األنبياء فه ــد تخلقت ب ق
ــالم) يعتذر  ــه الس ــى (علي اهللا موس
ــذا نبي  ــه األنبياء فه ــد تخلقت ب ق
ــالم) يعتذر  ــه الس ــى (علي اهللا موس
ــذا نبي  ــه األنبياء فه ــد تخلقت ب ق

من العبد الصالح (اخلضر) عند عدم 
ــان ما قام به  ــره وإصراره على تبي صب

اخلضر وقد اعتذر له أكثر من مرة .
ــت على  ــذار إذا كن ــون االعت ــد يك وق
صواب فال ضير من اإلعتذار لتحفظ 
ــاءً لأللفة  ــن و إبق ــك باألخري عالقات
ــو  بينكم وصوناً للمحبة التي تكس
ــاءً لأللفة  ــن و إبق ــك باألخري عالقات
ــو  بينكم وصوناً للمحبة التي تكس
ــاءً لأللفة  ــن و إبق ــك باألخري عالقات

ــار زين الدين  ــك باآلخرين وأش عالقات
ــارون قد اعتذر من  ــى أن  نبي اهللا ه إل

ــالم)  ــا الس ــى (عليهم ــه موس أخي
عندما استامنه على بني إسرائيل , 
ولم يكن هارون مخطئاً ولكنه إعتذر 
عندما استامنه على بني إسرائيل , 
ولم يكن هارون مخطئاً ولكنه إعتذر 
عندما استامنه على بني إسرائيل , 

ألخيه موسى .


ــالً لكثير من  ــون ح ــذار يك اإلعت
ــاكل التي تعصف بعش  املش
ــة لذلك يجب على كال  الزوجي
ــة  ــا بثقاف ــني ان يتحلي الزوج
ــك أوضح زين  اإلعتذار و في ذل
ــا تبادر  ــرأة غالباً م الدين أن امل
ــك أوضح زين  اإلعتذار و في ذل
ــا تبادر  ــرأة غالباً م الدين أن امل
ــك أوضح زين  اإلعتذار و في ذل

ــت  ــا و إن كان ــذار لزوجه لإلعت
ــادرة  ــك مب ــواب و ذل ــى ص عل
ــار إلى  منها حلفظ بيتها و أش
ــرية (صلى اهللا  أن معلم البش
ــار إلى  منها حلفظ بيتها و أش
ــرية (صلى اهللا  أن معلم البش
ــار إلى  منها حلفظ بيتها و أش

ــلم) كان يعتذر من  ــه و س علي
ــت حيي بن  ــه صفية بن زوجت
ــه قد تزوجها بعد  اخطب إذ أن
ــبي بعد  ــن الس ــا م أن اعتقه
فتح خيبر الذي قتل فيه ابيها 
ــا و زوجها  و كان (صلى  و أخوه
ــلم ) يعتذر لها  اهللا عليه و س
مرارا و يبرر لها ما حصل ألبيها 

في ذلك الفتح .
ــن ال يرضى باالعتذار  ــاك م إن كان هن
فلماذا يحوج نفسه إليه أي أنه كان 
ــي حق اآلخرين,   ــه أن ال يخطئ ف علي
ــأ مبزيد من  ــب اخلط ــه أن يتجن وعلي
احلكمة و احللم لكي ال يحوج نفسه 
ــى مبنأى عن الوقوع  لالعتذار وأن يبق

في املشاكل التي توجب االعتذار .

Ôiä»€a@ä»;;í€a@âÏ�;;ç@ø@êÜ‘€a وَتر".. تعزف القصيد عبر"
موقع "الساوند كالود"

سنان فلفل:غزة/صديق سنان فلفل:غزة/صديق سنان فلفل:
ــل االجتماعي في اآلونة  ــر مواقع التواص ــار اإلنتاجات الفردية عب أدى انتش
ــا نأى بكثير من  ــاف بنصيب املنتوج األدبي، مم ــرة إلى مالحظة اإلجح األخي
ــل االجتماعي في اآلونة  ــر مواقع التواص ــار اإلنتاجات الفردية عب أدى انتش
ــا نأى بكثير من  ــاف بنصيب املنتوج األدبي، مم ــرة إلى مالحظة اإلجح األخي
ــل االجتماعي في اآلونة  ــر مواقع التواص ــار اإلنتاجات الفردية عب أدى انتش

ــائل التقليدية مللء  ــى الوس ــذه املواقع واجلنوح إل ــن متابعة ه ــني ع املثقف
ــروع أن  ــوي القائم باملش املرغوب األدبي لديهم. في "وتر" يرى م.فادي العيس
روح األدب هي التي يعجز عن تذوقها الكثير من متناوليه، السبب الذي جعل 
ــكل عام األقل حظاً بني املطاليب وعن مشروعه يتحدث  اللغة العربية بش
روح األدب هي التي يعجز عن تذوقها الكثير من متناوليه، السبب الذي جعل 
ــكل عام األقل حظاً بني املطاليب وعن مشروعه يتحدث  اللغة العربية بش
روح األدب هي التي يعجز عن تذوقها الكثير من متناوليه، السبب الذي جعل 

العيسوي:" وتر مشروع ثقافي أدبي ينتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ــر اإلنترنت من خالل  ــموع عب ــوى العربي األدبي املس ــدف منه إثراء احملت اله
العيسوي:" وتر مشروع ثقافي أدبي ينتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ــر اإلنترنت من خالل  ــموع عب ــوى العربي األدبي املس ــدف منه إثراء احملت اله
العيسوي:" وتر مشروع ثقافي أدبي ينتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

تسجيالت صوتية لنصوص أدبية راقية. 
ــر اإلنترنت من خالل  ــموع عب ــوى العربي األدبي املس ــدف منه إثراء احملت اله

تسجيالت صوتية لنصوص أدبية راقية. 
ــر اإلنترنت من خالل  ــموع عب ــوى العربي األدبي املس ــدف منه إثراء احملت اله

ــروع قائم على إيصال روح األدب العربي العريق بطريقة  ــيراً إلى أن املش مش
تسجيالت صوتية لنصوص أدبية راقية. 

ــروع قائم على إيصال روح األدب العربي العريق بطريقة  ــيراً إلى أن املش مش
تسجيالت صوتية لنصوص أدبية راقية. 

شيقة، متكن املستمع من تذوق اللغة العربية واإلحساس بروعة تصاويرها.
وتأتي فلسطني في املرتبة الثالثة بعد مصر والسعودية من حيث االستماع 
لـ"وتر" عبر موقع "الساوند كالود"، األمر الذي يرى فيه العيسوي مؤشراً ليس 
وتأتي فلسطني في املرتبة الثالثة بعد مصر والسعودية من حيث االستماع 
لـ"وتر" عبر موقع "الساوند كالود"، األمر الذي يرى فيه العيسوي مؤشراً ليس 
وتأتي فلسطني في املرتبة الثالثة بعد مصر والسعودية من حيث االستماع 

بجيد إذا ما قورن بالكثافة السكانية بني الدول الثالث.
من جانبه نوه العيسوي إلى أن "وتر" جهاز تراكمي قائم على اجلهد اجلماعي 
ــت  ــني، "األمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية ليس ــن املؤديني والفني ــني عدد م ب

بالقليلة إلحداث التأثير املطلوب، ووصول "وتر" إلى االنتشار املتوقع له".
ــت  ــني، "األمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية ليس ــن املؤديني والفني ــني عدد م ب

بالقليلة إلحداث التأثير املطلوب، ووصول "وتر" إلى االنتشار املتوقع له".
ــت  ــني، "األمر الذي يحتاج إلى فترة زمنية ليس ــن املؤديني والفني ــني عدد م ب

وليخرج النص للمستمعني وضعت "وتر" عدة ضوابط حتكم جودة املكتوب 
ــوي: " ليست كل الكتابات متلك ما  والقوام الصوتي للمؤدي، فيقول العيس
يكفي كي تكون مناسبة للعرض، لذا فإن أغلب النصوص تخضع لتحليل 
ــوي: " ليست كل الكتابات متلك ما  والقوام الصوتي للمؤدي، فيقول العيس
يكفي كي تكون مناسبة للعرض، لذا فإن أغلب النصوص تخضع لتحليل 
ــوي: " ليست كل الكتابات متلك ما  والقوام الصوتي للمؤدي، فيقول العيس

ــودة عالية، يؤديها  ــر" بهدف مواصلة تقدمي مقطوعات ذات ج ــق "وت وأراء فري
يكفي كي تكون مناسبة للعرض، لذا فإن أغلب النصوص تخضع لتحليل 
ــودة عالية، يؤديها  ــر" بهدف مواصلة تقدمي مقطوعات ذات ج ــق "وت وأراء فري
يكفي كي تكون مناسبة للعرض، لذا فإن أغلب النصوص تخضع لتحليل 

ــيم  ــص والتعبير عنه بأوتاره الصوتية وتقاس ــي من خالل إبراز روح الن امللق
وصفه". وتعقيباً على هذا املشروع أشاد احملقق األدبي والتاريخي عبداللطيف 
ــيم  ــص والتعبير عنه بأوتاره الصوتية وتقاس ــي من خالل إبراز روح الن امللق
وصفه". وتعقيباً على هذا املشروع أشاد احملقق األدبي والتاريخي عبداللطيف 
ــيم  ــص والتعبير عنه بأوتاره الصوتية وتقاس ــي من خالل إبراز روح الن امللق

أبو هاشم بالفكرة، وبنيَّ أن رواج النصوص األدبية بشكل سلس بني الشباب 
وصفه". وتعقيباً على هذا املشروع أشاد احملقق األدبي والتاريخي عبداللطيف 
أبو هاشم بالفكرة، وبنيَّ أن رواج النصوص األدبية بشكل سلس بني الشباب 
وصفه". وتعقيباً على هذا املشروع أشاد احملقق األدبي والتاريخي عبداللطيف 

العربي سيساهم كثيراً بانكفاء اللغة العربية إلى مكانتها 
أبو هاشم بالفكرة، وبنيَّ أن رواج النصوص األدبية بشكل سلس بني الشباب 

العربي سيساهم كثيراً بانكفاء اللغة العربية إلى مكانتها 
أبو هاشم بالفكرة، وبنيَّ أن رواج النصوص األدبية بشكل سلس بني الشباب 

ــة النصوص  ــه إلى متابع ــاً كبيراً لتوجه ــم اقتناع ــم يبدِ أبو هاش ــا ل فيم
العربي سيساهم كثيراً بانكفاء اللغة العربية إلى مكانتها 

ــة النصوص  ــه إلى متابع ــاً كبيراً لتوجه ــم اقتناع ــم يبدِ أبو هاش ــا ل فيم
العربي سيساهم كثيراً بانكفاء اللغة العربية إلى مكانتها 

ــموعة، معلالً موقفه بارتياحه عند قراءة النصوص القدمية من كتبها  املس
ــة النصوص  ــه إلى متابع ــاً كبيراً لتوجه ــم اقتناع ــم يبدِ أبو هاش ــا ل فيم
ــموعة، معلالً موقفه بارتياحه عند قراءة النصوص القدمية من كتبها  املس
ــة النصوص  ــه إلى متابع ــاً كبيراً لتوجه ــم اقتناع ــم يبدِ أبو هاش ــا ل فيم

ــطر  ــدوى البحث وتذوق النصوص األصيلة بني أس ــة، معلياً بذلك ج األصلي
ــموعة، معلالً موقفه بارتياحه عند قراءة النصوص القدمية من كتبها  املس
ــطر  ــدوى البحث وتذوق النصوص األصيلة بني أس ــة، معلياً بذلك ج األصلي
ــموعة، معلالً موقفه بارتياحه عند قراءة النصوص القدمية من كتبها  املس

ــم القائمني على مثل تلك املشاريع  أمهات الكتب العربية. وينصح أبوهاش
باختيار النصوص ذات املضمون اللغوي الراقي، والتي ترسم احلقب التاريخية 
ــر التراث اللغوي  ــي حياة اللغة العربية، في دعوة للعمل على حفظ ونش ف

بجميع السبل املمكنة عبر املوسوعات العاملية على اإلنترنت.
ــروعه "وتر" عبر قنوات  ــاره بتوسع مش ــوي استبش من جهته أبدى العيس
إعالمية مختلفة، حيث بنيت شراكة بينه وبني مجلة ٣٦٠ درجة املتخصصة 

بنشر الكتابات األدبية للشباب الفلسطيني، 








.

ــر الصراع  ــدس جوه ــر مدينة الق تعتب
ــطينية, لذلك جند  ــي القضية الفلس ف
ــلوبه  الكثير يكتب عن القدس كل بأس

ــي ف
ــلوبه  الكثير يكتب عن القدس كل بأس

ــي ف

ــه , مما ترك حصيلة ضخمة من  و طريقت
القصائد املتنوعة التي تخاطب اجلمهور 
العربي كافة باختالف األذواق واألجناس 

 .
ــبما أوضح  ــعر حس ــع أهمية الش وتنب
ــف الكحلوت  ــور  يوس ــتاذ الدكت األس
ــة العربية في  ــم اللغ ــر في قس ــة العربية في احملاض ــم اللغ ــر في قس احملاض
ــالل الطابع  ــالمية من خ ــة االس ــالل الطابع اجلامع ــالمية من خ ــة االس اجلامع
ــه التي جتعله  ــعر وجاذبيت ــي للش ــه التي جتعله الفن ــعر وجاذبيت ــي للش الفن
ــاس ,  ــني الن ــر ب ــكل كبي ــداوال بش ــاس , مت ــني الن ــر ب ــكل كبي ــداوال بش مت
ــعر  ــعر ويضيف الكحلوت "حني يكون الش ويضيف الكحلوت "حني يكون الش
ــل القدس فهو  ــل القدس فهو حول قضية مهمة مث حول قضية مهمة مث
ــان اجلمهور  ــا حاضرة في أذه ــان اجلمهور يجعله ــا حاضرة في أذه يجعله

العربي بشكل دائم".
ــذا ال يوجد  ــي عصرنا ه ــاف :ف ــذا ال يوجد وأض ــي عصرنا ه ــاف :ف وأض

العربي بشكل دائم".
ــذا ال يوجد  ــي عصرنا ه ــاف :ف وأض

العربي بشكل دائم".

ــالف طبيعته لم  ــى اخت ــالف طبيعته لم عربي عل ــى اخت عربي عل
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س ــكلٍ يتأثّ ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــالف طبيعته لم  ــى اخت عربي عل
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــالف طبيعته لم  ــى اخت ــالف طبيعته لم عربي عل ــى اخت عربي عل
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــالف طبيعته لم  ــى اخت عربي عل

ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ــي ألن ظاه ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س ــكلٍ يتأثّ ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه
ــكلٍ  ــواءً بش ــر بالقدس س يتأثّ

ــتملت على  ــتملت على هذه املدينة اش هذه املدينة اش
ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه

ــتملت على  هذه املدينة اش
ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ــي ألن ظاه ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه

ــتملت على  هذه املدينة اش
ــي ألن  ــكلٍ خف ــر أم بش ظاه

ــأنه أن يحرك  ــا من ش كل م
ــه وكما  ــاس ويغذي اإلحس

قال الشاعر متيم البرغوثي
 في القدس 

لو صافحت شيخا
 أو المست بناية 

لوجدت منقوشا عليها لوجدت منقوشا عليها 
نص قصيدة 

يا ابن الكرام أو اثنتني
ــه الى التنوع  ــاعر بكلمات ويعيدنا الش
ــعار التي تناولت قضية  الكبير في األش

ــوت طريقة  ــث يبني الكحل القدس حي
ــي  ــدس ف ــوع الق ــرب موض ــاول الع تن
ــبة  ــكلت بالنس ــاذا ش ــم، وم قصائده
ــعر  ــة في أغراض الش ــذه املدين لهم ه
وكيف تطور تناولها في الشعر مع تطور 
ــدس لم تعد مدينة  األحداث قائال: "الق
ــوار فحسب، بل تفاعلت  األحجار واألس
أنسنه املكان بنفحات الشعر، فأخرجت 
ــلبت أطراف شعر احلب  قصائد حب س

 ، ــم نته مكا
ــا حب  ــكان له ــا حب ف ــكان له ــة ف ــة احلبيب احلبيب

ــن واملرأة " موضحا أن  واألم واألرض والوط
ــعر العربي كاحلنني والغزل  أغراض الش
ــكاء على األطالل، واألبعاد  واالعتذار والب
التاريخية معدودة لدى الشعراء والنقاد 

, وهنا يقتبس الكحلوت للشاعر هارون 
هاشم رشيد كلمات تصور القدس بامرأة 

مسبية يبكي على غيابها، فيقول: 
لعينيها.. 

نت  جِ مدينتي التي سُ
ملسجدها ألقصاها.. 
نت  جِ مدينتي التي سُ
ملسجدها ألقصاها.. 
نت  جِ مدينتي التي سُ

حلرمتها التي انتهكت
خلطو محمد فيها 

ملا حملت وما حفظت 
وفوق جبينها املشجوجوفوق جبينها املشجوج
ست مِ ست آي اهللا قد طُ مِ  آي اهللا قد طُ
وفوق جبينها املشجوج
ست مِ  آي اهللا قد طُ
وفوق جبينها املشجوجوفوق جبينها املشجوج
ست مِ  آي اهللا قد طُ
وفوق جبينها املشجوج

ــور جهاد العرجا  قولويقولويقول الدكت
ــاب  ــة الكت ــر رابط ــني س ــاب أم ــة الكت ــر رابط ــني س أم
ــاول  ــب أن يتن ــاء:  "يج ــاول األدب ــب أن يتن ــاء:  "يج األدب
إعالمنا بشكل أساسي مواد إعالمنا بشكل أساسي مواد 
ــى بالقدس,  ــي تتغن ــعر الت ــى بالقدس, الش ــي تتغن ــعر الت الش
ــة  ــون في كل مؤسس ــث يك ــة بحي ــون في كل مؤسس ــث يك بحي
صحافية زاوية حتاكي األدب العربي صحافية زاوية حتاكي األدب العربي 
ــار القصائد  ــى اختي ــل عل ــار القصائد , وتعم ــى اختي ــل عل , وتعم
ــوع القدس".  ــر تأثير في موض ــوع القدس". األكث ــر تأثير في موض األكث
ــائل االعالم من  ــائل االعالم من وأضاف: "قلة من وس وأضاف: "قلة من وس
ــوع القدس".  ــر تأثير في موض األكث
ــائل االعالم من  وأضاف: "قلة من وس
ــوع القدس".  ــر تأثير في موض ــوع القدس". األكث ــر تأثير في موض األكث
ــائل االعالم من  وأضاف: "قلة من وس
ــوع القدس".  ــر تأثير في موض األكث

يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا 
ــائل االعالم من  وأضاف: "قلة من وس
يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا 
ــائل االعالم من  ــائل االعالم من وأضاف: "قلة من وس وأضاف: "قلة من وس
يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا 
ــائل االعالم من  وأضاف: "قلة من وس

ــون  يك ــام  االهتم أن 
يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا 
ــون  يك ــام  االهتم أن 
يهتمون مبجال الشعر القدسي" مبينًا 

فقط من طبقة األدباء 
واملثقفني أما الطبقات 
ــون  فتك ــرى  األخ
ــغلة بحياتها اليومية  ــغلة بحياتها اليومية منش منش
ــائل االعالم  ــن وس ــر م ــع الكثي ــا دف ــائل االعالم , مم ــن وس ــر م ــع الكثي ــا دف , مم
ــى تدني  ــاول موضوعات تدل عل ــى تن ــى تدني ال ــاول موضوعات تدل عل ــى تن ال
ــتوى الثقافي عند اجلمهور العربي  املس
ــعار الغزل و  ــى أش ــز عل ــك بالتركي وذل
ــتوى الثقافي عند اجلمهور العربي  املس
ــعار الغزل و  ــى أش ــز عل ــك بالتركي وذل
ــتوى الثقافي عند اجلمهور العربي  املس

ــكل كبير  املديح واملفاخرة املتداولة بش
في مناطق اخلليج العربي.





 .

ــى للمولود و  ــتهاللة األول منذ االس
ــي محكم  ــام غذائ ــدأ معها نظ يب
ــه األهل , وكما أن لذاك النظام  يتبع
ــم الطفل  ــاء جس ــي بن ــه ف أهميت
فأيضا هناك نواح أخرى بحاجة لبناء 
النفسية واألخالقية  النواحي  وهي 
ــن  ــا يظ ــهال كم ــس س ــا لي وبناؤه
ــا يحتاج جلهد  ــض بل إن بناؤه البع
ــمي  ــد أصعب من البناء اجلس جهي
ــم للطفل  ــالق تلق ــل , فاالخ للطف
ــتقيها من بعيد  مع غذائه , ولن يس
فالذين يسعون و يعملون على منح 
ــب عليهم أن  ــاة يج ــبل احلي كل س
ــبل احلياة الروحية , لكي  يعطوه س

يواجه بها أعباء الدنيا .
ــال (إمنا االمم  ــاعر حينما ق صدق الش
ــم ذهبت  ــت فإن ه ــالق ما بقي االخ
ــوا)  إن االمم بال أخالق  ــم ذهب أخالقه
ــتصبح هباءاً منثوراً أي  ال تبقى وس
ــوا)  إن االمم بال أخالق  ــم ذهب أخالقه
ــتصبح هباءاً منثوراً أي  ال تبقى وس
ــوا)  إن االمم بال أخالق  ــم ذهب أخالقه

أنها اصبحت ال شيء يذكر و ال قيمة 
ــاة , فال بقاء  ــا في هذه احلي لوجوده
ــا ادراج الرياح ,  ــة ذهبت اخالقه ألم
ــت هناك امة تتحلى بأخالق  وإن كان
ــتذهب  ــم ذهبت فس ــة ومن ث قومي

خلفها وتصبح اثرا من بعد عني .
ــت قيمتها تكمن في  األخالق ليس
ــل الفرد مع غيره  انها مهمة لتعام
ــا للفرد في كل  ولكنها مهمة ايض
ــث إن التعليم  ــاة , حي ــي احلي مناح
ــال  ق ــا  وكم  , ــان  ــالق مقترن األخ و 
ــث واألخالق  ــاعر (العلم كالغي الش
ــد األرض تذهب نعمة  تربته إن تفس
ــم و االخالق مقترنان ال  املطر) فالعل
ــتاء وال ريح  ــم عواصف الش تفرقه
ــدة إن كان هناك  ــف , فما الفائ اخلري
ــدون أخالق فعلمه له  عالم ولكنه ب
ــن عن كان  ــه أحد , ولك ــن ينتفع ب ل
ــه الناس  ــيقبل علي ــالق فس ذو أخ
ــوب , ينهلون من  ــن كل حدب وص م
ــه و يتخلقون بأخالقه , واجلدير  علم
ذكره في هذا املقام أن اهللا سبحانه 
ــص صفات النبي  ــى عندما خ وتعال
ــه بأخالقه و قال تعالى   باملدح مدح
ــك لعلى خلق عظيم ), فصاحب  (إن
ــون ذا أخالق  ــب أن يك ــالة يج الرس
ــاس إن رأته ذو خلق  ــنة , الن الن حس
ــن فسوف تقتنع مبا يقول لهم  حس
ــوف  أما إن كان بال أخالق فالناس س
ــد يتبع ما  ــن يبقى اح ــر منه ول تنف
ــالته  ــول و بالتالي لن يوصل رس يق
ــه أن يوصلها , فنبينا  لب من كما طُ
ــالته  ــول و بالتالي لن يوصل رس يق
ــه أن يوصلها , فنبينا  لب من كما طُ
ــالته  ــول و بالتالي لن يوصل رس يق

ــرف عنه  ــلم ع ــى اهللا عليه وس صل
اتصافه باالخالق احلسنة حتى قبل 
ــه اهالً  ــذا ما جعل ــي وه ــزول الوح ن
اتصافه باالخالق احلسنة حتى قبل 
ــه اهالً  ــذا ما جعل ــي وه ــزول الوح ن
اتصافه باالخالق احلسنة حتى قبل 

لرسالة النبوة .
ــمع   ــا إال نقرأ اونس ــهر علين المير ش
اونرى جرمية هنا و اخرى هناك , فكل 
ــذه اجلرائم منبتها االخالق فلو انه  ه
هناك التزام باالخالق احلسنة ملا اجنر 
ارم القتراف جرميته , و يجب علينا 
ــزرع في  ــطيني أن ن كمجتمع فلس
ابنائنا منذ صغرهم االخالق الطيبة 
ــى املضي قدماً في  التي تعينهم عل
ابنائنا منذ صغرهم االخالق الطيبة 
ــى املضي قدماً في  التي تعينهم عل
ابنائنا منذ صغرهم االخالق الطيبة 

ــول اهللا  ــاة , وكما قال رس ــذه احلي ه
ــى املضي قدماً في  التي تعينهم عل
ــول اهللا  ــاة , وكما قال رس ــذه احلي ه
ــى املضي قدماً في  التي تعينهم عل

صلى اهللا عليه وسلم ( اقربكم مني 
ــنكم  القيامة احاس يوم  ــاً  مجلس
صلى اهللا عليه وسلم ( اقربكم مني 
ــنكم  القيامة احاس يوم  ــاً  مجلس
صلى اهللا عليه وسلم ( اقربكم مني 

ــد عليها  اخالقا ) فهذه منزلة يحس
صاحب االخالق الطيبة , لذلك يجب 
علينا االلتزام باألخالق كباراً ام صغاراً 

لتحصيل تلك املنزلة الفريدة .
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تقول الطالبة تسنيم القديري في كلية 
الهندسة أنها تستخدم الهاتف الذكي 
ــل التطبيقات  ــة وتقوم بتنزي في الدراس
ا  ــتها وأيضً ــي دراس ــاعدها ف ــي تس الت
ــل التطبيقات  ــة وتقوم بتنزي في الدراس
ا  ــتها وأيضً ــي دراس ــاعدها ف ــي تس الت
ــل التطبيقات  ــة وتقوم بتنزي في الدراس

ــجيل احملاضرات وتتواصل مع  تقوم بتس
األصدقاء عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ــاركها  ــف الذكي وتش ــالل الهات ــن خ م
ــة  ــم كلي ــي قس ــار ف ــة أالء نص الطالب
التمريض فهي تستخدم تطبيق املترجم 
ــي تخصصها على  ا ف الطبي املفيد جدً

حد قولها
وتخالفهما الطالبة أالء احللو في قسم 
ــتخدم  ــات في الرأي فهي ال تس الرياضي
ــدود  فح ــة,  بالدراس ــي  الذك ــف  الهات
ــجيل  التس ــد  عن ــف  تق ــتخدامها  اس
ــتخدم  ــرات وال تس ــر للمحاض والتصوي
التطبيقات وهناك العديد من األشخاص 

ا ال يستخدمون التطبيقات أيضً
ــن جهته قال ابراهيم العرابيد الطالب  م
في كلية الشريعة أنه يستخدم الهواتف 
الذكية في دراسته بشكل كبير وعميق 
ــل التطبيقات اخلاصة  ــث يقوم بتنزي حي
ــاملة  ــوعة الش ــير القرآن واملوس بتفس
ــريف وبعض التطبيقات  في احلديث الش

ــكل  بش ــتخدمها  ويس األخرى 
ــب محمد عبد  ــا الطال يومي أم
ــة  ــة الهندس ــي كلي ــم ف املنع
ــإن موضوع  ف ــا"  ــات علي "دراس
ــتير لديه متعلق  رسالة املاجس
ــف الذكية ملا  بتطبيقات الهوات
ــة في حياة  ــن أهمية بالغ لها م
ــارها  ــر والنتش ــب املعاص الطال
ــة  طلب ــط  محي ــي  ف ــع  الواس

اجلامعات على حد قوله.
ــار د.أمين  ــياق متصل أش وفي س
ــاعد نائب رئيس  ــمرة مس أبو س
ــا  ــئون تكنولوجي ــة لش اجلامع
ــي حديثه حول هذا  املعلومات ف
املوضوع أنه يشجع الطلبة على 
ــات الهواتف  ــتخدام تطبيق اس
دراستهم ألهميتها  الذكية في 

البالغة في الوقت احلاضر. 
ــؤون  ــي دائرة ش ــاف أنهم ف وأض
ــى  عل ــات  املعلوم ــا  تكنولوجي
ــد  ــق مفي ــاء تطبي ــارف إنه مش

ــيتم تطبيقه  ــة, وأنه س ــة اجلامع لطلب
ــب  ــوم الطال ــى يق ــني األول ــى مرحلت عل
ــتعراض املعلومات املهمة بالنسبة  باس

له ومشاهدتها فقط أما املرحلة الثانية 
ــات  بيان ــال  إدخ ــب  الطال ــتطيع  فيس
ــجيل املواد, وسيكون هذا  وإمكانية تس
ــة قريبًا وبنيّ أن  التطبيق في أيدي الطلب

ــة  ــات جديدة حتت الدراس هناك تطبيق
ــة واملوظفني في أمور أخرى  خلدمة الطلب
غير التسجيل والدخول على الصفحات 
الشخصية لهم مثل سوق مشتريات بني 

موظفني اجلامعة وتطبيق آخر 
ــل من خالل  يقوم على التواص
االسم بني الطلبة واملوظفني أما 
الهندسة  على مستوى طلبة 
فأكد أن هناك تطبيقات خاصة 
ــة  ــتهم وخاصة هندس بدراس
ــة  ــي متخصص ــوب فه احلاس
ا أن  مبثل تلك التطبيقات مضيفً
ــة  ــي متخصص ــوب فه احلاس
ا أن  مبثل تلك التطبيقات مضيفً
ــة  ــي متخصص ــوب فه احلاس

تطبيقات التواصل االجتماعي 
ــة من خالل  ــي مفيدة للطلب ه
ــم وفيها  ــل فيما بينه التواص
ا تواصل ثقافي وديني وغيره  أيضً
ــيء  ــن ااالت, ونوه أن كل ش م
ــلبيات وفي  ــات وس ــه إيجابي ل
استخدام مثل هذه التطبيقات 
واحلفاظ على املبادئ يعود ألصل 
التربية وال يجب أن تكون احلرية 
مطلقة وال أن تكون مقيدة حتد 
ــتخدام مثل  من التطور في اس

هذه التطبيقات.
ــيكون  ــتقبل س أن املس وتوقع 
لألجهزة اللّوحية مثل أيباد والتاب وغيره 
من هذه األجهزة الذكية ملا لها من أهمية 

في عصر تكنولوجيا املعلومات.
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ــر  ــات عمل تهدف إلى نش وعقد ورش
ــلوب  ــة اإلنفو جرافيكس كأس ثقاف
ــات  ــتهدف املؤسس وعلم جديد تس
ــى  إل ــة  إضاف ــة,  واحلكومي ــة  اخلاص
ــتى أنواعه,  ــوى العربي بش دعم احملت
ــي العالم  ــة ف ــة واضح ــرك بصم وت
ــي لقاء مع  ــي واالفتراضي، وف احلقيق
مدير حاضنة األعمال والتكنولوجيا 
محمد سكيك حتدث عن أن احلاضنة 
ــركات التشبيك  تقوم على توفير ش
ــة  احمللي ــواق  األس ــع  م ــاريع  للمش
ــروع  ــن املش ــى يضم ــة, وحت والدولي
ــل نتائج  ــة وحتقيق أفض ــاة طويل حي
ــل للوصول  ــكيك ثالثة مراح ذكر س
ــكار واالطمئنان  ــى ذلك, حتليل األف إل
على قدرات الفريق قبل البدء, وبعدها 
ــكار مع توفير  يتم احتضان تلك األف
اإلمكانات الالزمة, وصوالً إلى التمويل 
ــكار مع توفير  يتم احتضان تلك األف
اإلمكانات الالزمة, وصوالً إلى التمويل 
ــكار مع توفير  يتم احتضان تلك األف

ــع  ــيع م ــروع والتوس ــي للمش الذات
شركات التسويق احمللية والدولية.

وطالب سكيك بتعزيز الدور احلكومي 
ــة بصفتها تقدم  ــاريع الريادي للمش
ــن  ــر م ــتدامة أكث ــل مس ــرص عم ف
ــون  تك وأن  ــغيلية,  التش ــاريع  املش
ــي توفر  ــاريع الت ــة لتلك املش األولوي
فرص عمل مستدامة بأقل التكاليف 

مع اإلشراف املباشر والدعم املالي.


وعن الصعوبات التي واجهت املشروع 
يُضيف سعد هنية عضو في الفريق, 
نَّا بحاجة إلى املعدات  في بداية األمر "كُ
يُضيف سعد هنية عضو في الفريق, 
نَّا بحاجة إلى املعدات  في بداية األمر "كُ
يُضيف سعد هنية عضو في الفريق, 

الالزمة الجناز العمل, لكن استطعنا 
ــن اإلمكانيات الالزمة  أن نوفر جزءاً م
من خالل العائد املالي على الشركة" 
ــل املبدئي كان من قبل  غير أن التموي
ــر هنية أن  ــادرون٢, ويذك ــروع مب مش
ــروع بحاجة إلى طاقات بشرية  املش
في البرمجة والتصميم لقلة معرفة 
ــو جرافيكس,  ــة االنف ــاس بثقاف الن
ــة إلى  ــوا بحاج ــم ما زال ــع أنه ويتاب
ــر  وتصوي ــو  فيدي ــات  ه ــتيديو  اس
ــبة. ــودة املناس ــل باجل ــاج العم إلنت

ــتقبال  ــق اآلن إلى اس ــتعد الفري يس
ــابق إلجنازها,  ــن الس ــر م ــال أكب أعم

ــك االنفو  ــرات,  وكذل أصناف املكس
ــا احلالي من  ــس هو في وقتن جرافيك
أجود أنواع التصاميم وأكثرها  متعة. 
وعن إجنازات املشروع, في بدايته جنح 
ــراج فيديو مدته ثالثة  الفريق في إخ
دقائق يتحدث عن االنفو جرافيكس 
من حيث إمكانية وصوله للمشاهد 
ــة, وفيديو آخر  بطريقة ممتعة وجذاب
ــان ونصف  ــه دقيقت ــي مدت توضيح
ــزة, وإصدار  ــركة محلية داخل غ لش
ــة  ــوزارة الثقاف ــا ل ــن أحدهم تقريري
والشباب والرياضة , إضافة إلى فيديو 
مدته دقيقة ونصف جلامعة سعودية 
يُوضح كيفية استخدام نظام جديد 
ــول التصميم  ــص طلبتها ومت قب يخ

بتقنية اإلنفو جرافيكس.


ــروع كاجو في  ــاح فكرة مش بعد جن
ــالم الفريق  ــت أح ــادرون ٢ أصبح مب
ــم وتمعهم, يقول  واقعاً مثمراً له
ــالم الفريق  ــت أح ــادرون ٢ أصبح مب
ــم وتمعهم, يقول  واقعاً مثمراً له
ــالم الفريق  ــت أح ــادرون ٢ أصبح مب

ــروع  ــو في مش ــني عض ــازم عقل ح
ــاءت من خالل  ــرة ج ــو: إن الفك كاج
ــي  ــب ومتابع ــي الكت ــم لقارئ رؤيته
ــة  ــة صعوب ــرض القدمي ــائل الع وس
ــات, ويضيفُ  ــتقبال املعلوم في اس
ــان تصل  ــي بعض األحي ــتاءً: "ف س مُ
ــى ٢٠٪ نظراً  ــتيعاب إل ــبة االس نس
ــان تصل  ــي بعض األحي ــتاءً: "ف س مُ
ــى ٢٠٪ نظراً  ــتيعاب إل ــبة االس نس
ــان تصل  ــي بعض األحي ــتاءً: "ف س مُ

ــي حتتويها  الت ــة املعلومات  لصعوب
الوسيلة", فمن خالل أسلوب االنفو 
الفريق  ــعى  ــس اجلديد يس جرافيك
ــب مميز  ــي قال ــات ف ــرض املعلوم لع

وبطريقة جذابة للجمهور.
ــروع  ــم باملش ــة اإلس ــن عالق ــا ع أم
يُضيف  عقلني  أن كاجو تلفت انتباه 
ــهل أن ترسخ في  ــامع ومن الس الس
ــر ذلك أنها عبارة عن ثمرة  ذهنه, وغي
سامة كبيرة احلجم, وخالصتها هي 
ــا وفيها  ــو التي نعرفه ــة الكاج حب
ــركة  ــدة, وباملثل ما تقوم به ش الفائ
كاجو إنفو جرافيكس وهو تلخيص 
ــن املعلومات في صورة أو  كم هائل م
ــدى الدقائق,  فيديو توضيحي ال يتع
ــو من أجود  ــة إلى أن الكاجو ه إضاف
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ــركة االتصاالت  ــي من ش ــف الفرع األميرك كش
األملانية "تي موبايل" أن هاتف شركة سامسونغ 
ــجل أرقاما  ــي أس٥" س ــد "غالكس ــي اجلدي الذك
ــجيل  ــف طلب للتس ــة أل ــو مائ ــية بنح قياس
ــك بينما  ــني. يأتي ذل ــن يوم ــل م ــبق في أق املس
ــن  ــتتيح للمطوري ــا س ــونغ أنه ــت سامس أعلن
استخدام تقنية قارئ البصمة في هاتفها ضمن 

تطبيقاتهم.
ووصف رئيس مكتب التسويق في "تي موبايل" مايك سيفرت في تغريدة 
ــم األرقام  ــي أس٥ بأنه "محط ــمي، هاتف غالكس ــابه الرس ــى حس عل
ــجيل  ــر من مائة ألف طلب للتس ــركته، مع وجود أكث ــية" لش القياس

املسبق في أقل من ٤٨ ساعة منذ الكشف عنه.

الكسي أس5 يسجل أرقاما قياسيةجالكسي أس5 يسجل أرقاما قياسيةجالكسي أس5 يسجل أرقاما قياسية

ــر موقع "أندرويد بوليس" املعني بأخبار نظام  نش
التشغيل "أندرويد"، صورا ملا يبدو أنه ساعة ذكية 
حتمل عالمة موتوروال، يقول إنها منوذج أولي حمل 
اسم "غوغل ووتش" أو "ساعة غوغل" وستطرح 

كجزء من سلسلة أجهزة نيكسوس.
ــاعة  ــور -إن صحت- منوذجا أوليا لس وتظهر الص
ذكية مع شاشة مربعة الشكل ملونة وأزرار على 
ــعار موتورال في  ــة واجلانبية، وش اجلوانب العلوي

املقدمة، وهي ذات حزام مطاطي.
ل الناقل التسلسلي  وصِ ــاعة تُشحن عن طريق مُ وتُظهر الصور أن الس

املقدمة، وهي ذات حزام مطاطي.
ل الناقل التسلسلي  وصِ ــاعة تُشحن عن طريق مُ وتُظهر الصور أن الس

املقدمة، وهي ذات حزام مطاطي.

العام (يو إس بي) موجود في نهاية حزامها، ويشبه املوصل اخلاص ببعض 
أنواع أقراص التخزين القابلة لإلزالة (فالش).

قرب طرح أول ساعة ذكية لغوغل
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ــتطلعت آراء بعض  "صوت اجلامعة" اس
الشبان والفتيات من املراهقني فتباينت 
ــتخدام  ــني مؤيدٍ ومعارض الس آراؤهم ب
ــية فقط  االنترنت في املتطلبات الدراس

أم استخدامها في اهتمامات أخرى.
ــتخدام  باس ــت  رحب ــا)  عام  ١٥) ــادة  غ
ــوم  أق  "  : ــة  قائل ــلية  للتس ــت  االنترن
بتحميل كافة حلقات املسلسالت التي 
ال أستطيع مشاهدتها عبر التلفيزيون 
ــار الكهربائي  ــاع التي ــالل فترة انقط خ
ــت، وأتابع آخر صيحات  من خالل االنترن
ــات املتنوعة على  ــي الصفح املوضة ف
ــبوك  مواقع التواصل اتلفة من فيس
ــع الفيديوية من "  ــر وبعض املقاط وتوتي
ــع صديقاتي فأنا  ــل م ــوب"، وأتواص يوتي
ــمح  أحبذ التواصل االلكتروني ألنه يس
مبجال أكبر لنا للحديث بخالف املدرسة 
ــا املعلمات" على حد  التي تخنقنا فيه

قولها.
ــول : " أغلب  ــا) فيق ــد (١٤ عام أما أحم
ــاطات  ــة بنش ــه خاص ــتعماالتي ل اس
ــر، كما أنني  ــة من بحوث وتقاري املدرس

ــعوري  ــا لعدم ش ــاً ذكي ــل هاتف ال أحم
ــه " مؤكدا على أنه  بحاجتي امللحة الي
ــاب على الفيسبوك وبعض  ميتلك حس
ــرى  ــي األخ ــل االجتماع ــع التواص مواق
ــة  ــل فيهم مع زمالئه في املدرس يتواص
ــلية  ــة وللتس للنقاش في أمور الدراس
ــر  ــعوره بتأثي ــدم ش ــا ع ــا، مبدي أحيان
ــتواه  ــى مس ــت عل ــتخدامه لالنترن اس

الدراسي العالي.
فيما يبني أنس (١٦ عاماً) أن استخداماته 

الدراسي العالي.
فيما يبني أنس (١٦ عاماً) أن استخداماته 

الدراسي العالي.

لالنترنت تتجلى في معرفة أسرار الكون 
ــالل الصفحات  ــة وذلك من خ والطبيع
املتنوعة عبر حسابه على الفيسبوك أو 
ــرة من محرك البحث " جوجل " ،  مباش
ولبعض املتطلبات الدراسية البسيطة 
ــاً أن والداه ال  ــد تعبيره ، موضح على ح
ــاً مما  ــتخدامه دائم ــه باس ــمحون ل يس
ــاً أن والداه ال  ــد تعبيره ، موضح على ح
ــاً مما  ــتخدامه دائم ــه باس ــمحون ل يس
ــاً أن والداه ال  ــد تعبيره ، موضح على ح

يدفعه لتصفحه عبر أجهزة جوال أخرى 
ــدا عن ناظري  ــرته وبعي تابعة ألفراد أس

والديه.


ــاء  ــن األبن ــا م ــد لديه ــيدة أم خال الس

خمسة أكبرهم في الصف األول الثانوي 
تعبر عن استيائها من حال ابنها األكبر 
ــه بقولها : "  ــديد في تربيت وتعبها الش
ــة في كفة وهو وتعبه في  اخوانه األربع
كفة أخرى، فهو ال يطيعني في أمر ما إال 
ــمحت له باجللوس على احلاسوب  اذا س
ــاعتني ، وهو شديد اإلحلاح  لساعة أو س
عليّ بإهدائه هاتفا ذكيا كباقي زمالئه، 
ــدة  ــر الذي يجعلني أرفض ذلك بش األم
ــى متابعته  ــدى تأثيره عل ــي م ملالحظت

لدروسه ".
ــو هاني الذي  ــيد أب ــا الرأي الس ويوافقه
ــت  ــورة االنترن ــدى خط ــى م ــد عل يؤك
والتكنولوجيا على حياة الشباب ويصف 
الهاتف احملمول بـ " احلرامي " الذي يسرق 
ــم وهو يرفض  ــتت أذهانه أوقاتهم ويش
ــماح البنه الذي يبلغ من العمر ١٤  الس
عاماً باجللوس أكثر من ساعة يوميا على 
ــماح البنه الذي يبلغ من العمر ١٤  الس
عاماً باجللوس أكثر من ساعة يوميا على 
ــماح البنه الذي يبلغ من العمر ١٤  الس

احلاسوب مع جلوسه الى جانبه.
بينما تخالفهم الرأي السيدة أم سعيد 
ــاول دائما  ــا " أح ــة_،  بقوله _موظف
ــتخدام  ــاً للحرية باس ــل مكان أن أجع
ــي ولكن بحدود  ــت في حياة ابنت االنترن
ــز ايجابي  ــتخدمه كتعزي ــة وأس معين
ــة فأنا أيضا  ــة أبوية غير جلي مع مراقب
ــاب على  ــتخدامه ولدي حس ــد اس أجي

الفيسبوك ".


ــة باجلامعة  ــة اإلجتماعي ــتاذ اخلدم أس
ــار  ــي أش ــد الرنتيس ــالمية د. أحم اإلس
ــمى في علم  إلى أن مرحلة املراهقة تس
ــرة) ، وهي  ــة املتأخ ــاع (الطفول االجتم
ــا خاللها مراقبة  ــة التي ال ميكنن املرحل
سلوك الشاب نتيجة ملزاجيته املتقلبة، 
ــرورة زرع الثقة بني األهل  مؤكدا على ض

وأبنائهم في جميع  مراحلهم العمرية.
وأكد األستاذ الرنتيسي على ضرورة فتح 
ــاحة من احلرية للشباب في قضاء  مس
ــى اإلنترنت ، مع مراقبة غير  أوقاتهم عل
مقيدة وخفيّة نوعا ما حلمايتهم، منبهاً 
ــى اإلنترنت ، مع مراقبة غير  أوقاتهم عل
مقيدة وخفيّة نوعا ما حلمايتهم، منبهاً 
ــى اإلنترنت ، مع مراقبة غير  أوقاتهم عل

ملدى خطورة احلرية الزائدة في استخدام 
االنترنت واقتناء أحدث الهواتف النقالة 
ــاب أو الفتاة ألغلب ساعات  وقضاء الش
ــور األهل أو  ــارا أو ليالً وبحض يومهم نه
ــوب التي تتمثل في  غيابهم على احلاس
تكوينهم عالقات غير سوية ومتابعتهم 
ــة ، مبيناً أن االحتالل  ملواقع غير أخالقي
تكوينهم عالقات غير سوية ومتابعتهم 
ــة ، مبيناً أن االحتالل  ملواقع غير أخالقي
تكوينهم عالقات غير سوية ومتابعتهم 

ــويه  ــتغالل االنترنت في تش ــوم بإس يق

هوية الشباب الفلسطيني وجره لطرق 
غير شرعية، وهناك الكثير من عمليات 
ــقاط التي حدثت مع شباب بعمر  اإلس
ــيء  ــتخدامهم الس الزهور نتيجة الس
ــرعة  ــح أبواب احلرية مش ــت وفت لالنترن

لهم .
ــورة التقييد  ــي خط ــح الرنتيس  وأوض
ــرى الذي  ــة أخ ــباب من جه ــى الش عل

ــيدفعهم بال أدنى شك لالستخدام  س
ــن خالل  ــذا العالم م ــوي له ــر الس غي
ــة ومنافذ أخرى  ــائل بديل جلوئهم لوس
ــاء وغير  ــوت األصدق ــات وبي كالكافيه
ــي تعود بالضرر على  ذلك من الطرق الت
تشكل شخصيتهم وثقتهم بأهلهم 

ومن حولهم.
ــة أن  ــة اإلجتماعي ــتاذ اخلدم ــنيّ أس وب
ــرق التي ميكن من خاللها حث  أهم الط
الشباب على عدم االفراط في استخدام 
ــكل  ــات وعالم االنترنت بش االلكتروني
ــاة مجموعة  ــي مراع ــل ف ــاص تتمث خ
ــا اجلانب الديني وذلك من  جوانب أهمه
ــالمية الصحيحة  ــة االس التربي خالل 
ــغال ذهن املراهق بشئون املسجد  وإش
ــرآن ودفعه لتكوين صداقات  وحفظ الق
ــى  ــدا عل ــاجد، مؤك ــباب املس ــع ش م
ــية املترتبة  أهمية توضيح اآلثار النفس
ــتعمال الهواتف الذكية  على كثرة اس
ــوء األثر على  ــيب ملا لها من س واحلواس

اجلانب الوجداني.
وأضاف إن الصحة العقلية تتضرر سلبا 
ــتخدام  ــا نتيجة للمبالغة في اس أيض
ــكك  ــى التف ــيراً إل ــات، مش االلكتروني
ــتخدام  ــا نتيجة للمبالغة في اس أيض
ــكك  ــى التف ــيراً إل ــات، مش االلكتروني
ــتخدام  ــا نتيجة للمبالغة في اس أيض

ــل االجتماعي  ــرى احلاصل والتخل األس
الواضح الذي تسبب فيه عالم االنترنت 

حلياة الشباب.
ودعا أستاذ اخلدمة اإلجتماعية األسر إلى 
ــفة واملصارحة  مبادرة أبنائهم باملكاش
ــع الثغر التي  ــد جمي ومصادقتهم وس
ــغل أذهانهم وتوجيه اهتماماتهم  تش
ــباب  ــر، حاثا الش ــا هو مثم ــى كل م إل
ــتغالل التكنولوجيا في األمور  على اس
ــدة عليهم  ــود بالفائ ــة التي تع الثمين
ــم وأن يراعوا اهللا  ــرهم ووطنه وعلى أس
ــدة عليهم  ــود بالفائ ــة التي تع الثمين
ــم وأن يراعوا اهللا  ــرهم ووطنه وعلى أس
ــدة عليهم  ــود بالفائ ــة التي تع الثمين

عز وجل في حسن استخدامها.

ــر االجتماعية بني اجليران  تفكك األواص
ــك ويقلل  ــف اتمع املتماس قد يضع
عالقاته ويؤثر سلباً على حلمته واتصاله، 
ــك ويقلل  ــف اتمع املتماس قد يضع
عالقاته ويؤثر سلباً على حلمته واتصاله، 
ــك ويقلل  ــف اتمع املتماس قد يضع

ال سيما في ظل املعطيات التي يتعامل 
بها الواقع احلديث.

ــتعارة من اجليران  وال شك أن نظام االس
ــى وإن  ــه، حت ــن قدم ــراً م ــدا مغب ــد ب ق
ــتعارة من اجليران  وال شك أن نظام االس
ــى وإن  ــه، حت ــن قدم ــراً م ــدا مغب ــد ب ق
ــتعارة من اجليران  وال شك أن نظام االس

ــهد مثل هذه  ــت بعض املناطق تش كان
ــابقة  س ــنني  س ــذ  فمن ــلوكيات،  الس
ــل إحداهن ابنها جلارتها كي  كانت ترس
ــأل إناؤه  ــيئا ويعود وقد امت ــتعير ش يس

مرفقاً ب " سلم على أمك ".
ــأل إناؤه  ــيئا ويعود وقد امت ــتعير ش يس

مرفقاً ب " سلم على أمك ".
ــأل إناؤه  ــيئا ويعود وقد امت ــتعير ش يس

اآلن وقد أصبحت اجلارات ال يسلمن على 
ــن إذا التقني ورمبا ال يلتقني أصالُ،  بعضه
ــا وأوالدها  ــغولة ببيته فكل منهن مش

وفقاً للعذر الشائع.
احلاجة أم أحمد من حي الدرج مبدينة غزة 
تقول:" "كان سكان احلي قدمياً يعيشون 
احلاجة أم أحمد من حي الدرج مبدينة غزة 
تقول:" "كان سكان احلي قدمياً يعيشون 
احلاجة أم أحمد من حي الدرج مبدينة غزة 

ــكن في بيتٍ  ــة واحدة تس كأنهم عائل
واحد، بينما ال أحد اآلن يسأل عن اآلخر، 
لقد اختلفت العادات والتقاليد، وفقدنا 
ــؤولياته  األلفة، وتهرّب كل جار من مس
ــن جتاه جيرانه لظروف  التي أوجبها الدي

اجتماعية او غيرها". 
ــه ال زال البعض يحفظ حق  ــف أن وتضي
ــة املنطقة،  ــب طبيع اجليرة وذلك حس
بينما البعض اآلخر يشكون من العزلة 
ومنشغلون في أعمالهم، ويعدون صلة 

اجليران "عادة قدمية".
أما "عبير "٣٢ عاماً" والتي تسكن في أحد 

اجليران "عادة قدمية".
أما "عبير "٣٢ عاماً" والتي تسكن في أحد 

اجليران "عادة قدمية".

األبراج السكنية فتقول منذ أن سكنت 
بيتي اجلديد وأنا ال أعرف جيراني، اجلميع 
ــهورة:"  ــون وفق املقولة املش هنا يعيش
ــت بحالك وانا  ــاري ان ــاح اخلير يا ج صب
ــذا إن وجدت صباح  : "ه بحالي" معلقةً
ــت بحالك وانا  ــاري ان ــاح اخلير يا ج صب
ــذا إن وجدت صباح  : "ه بحالي" معلقةً
ــت بحالك وانا  ــاري ان ــاح اخلير يا ج صب

اخلير يا جاري"!!.

ــادرات كان  ــن الزيارات واملب ــردف: أن زم وت
ــابقاً لعصر التكنولوجيا واالنفتاح،  س
فلم تعد جتد اآلن من تبادر بالزيارة ملعرفة 
ساكن جديد، موضحةً " مع ذلك قد جتد 
فلم تعد جتد اآلن من تبادر بالزيارة ملعرفة 
ساكن جديد، موضحةً " مع ذلك قد جتد 
فلم تعد جتد اآلن من تبادر بالزيارة ملعرفة 

ــاء البرج يشربون قهوة  البعض من نس
ــا، وتربطهم عالقات  الصباح معاً أحيان
ــاء البرج يشربون قهوة  البعض من نس
ــا، وتربطهم عالقات  الصباح معاً أحيان
ــاء البرج يشربون قهوة  البعض من نس

حتى وإن كانت متقطعة نوعاً ما ".
ــا، وتربطهم عالقات  الصباح معاً أحيان

حتى وإن كانت متقطعة نوعاً ما ".
ــا، وتربطهم عالقات  الصباح معاً أحيان


وقال الناشط اتمعي نعيم كباجة 
ــطيني يتميز منذ  إن اتمع الفلس
ــة اجليدة  ــه االجتماعي األزل بعالقات
واحملبة القوية التي تربط أبناءه لكن 
السنوات األخيرة قد شهدت العديد 

من التغيرات اتمعية.
ــبب في تفكك  ــع كباجة الس وأرج
ــع  ــي اتم ــي ف ــط االجتماع التراب
ــة   مجموع ــى  إل ــطيني  الفلس
معطيات،  أولها التفرقة السياسية 
ــاف مختلفة،  ــى أطي ــام إل واالنقس
ــر األوضاع االقتصادية  الفتاً إلى تأثي
ــاف مختلفة،  ــى أطي ــام إل واالنقس
ــر األوضاع االقتصادية  الفتاً إلى تأثي
ــاف مختلفة،  ــى أطي ــام إل واالنقس

واحلصار وعدم االستقرار في الشارع 
الفلسطيني.

واعتبر الناشط اتمعي أن التكنولوجيا 
ــي أدت إلى  ــباب الت كانت أحد أهم األس
ــم، وأصبح  ــغال الناس عن بعضه انش
التواصل إلكترونيا حتى بني األهل وهذا 
ــاً أنه في ظل  ــارات، موضح ــا قلل الزي م
التواصل إلكترونيا حتى بني األهل وهذا 
ــاً أنه في ظل  ــارات، موضح ــا قلل الزي م
التواصل إلكترونيا حتى بني األهل وهذا 

ــات تكنولوجية كان  ــود ملهي ــدم وج ع

ــوياً للحديث ألنها  اجليران يجلسون س
هي الوسيلة الوحيدة للتالقي والتواصل 

االجتماعي.
ــودة  ــل للع ــى أن احل ــة إل ــار كباج وأش
ــران يكمن  ــات بني اجلي ــد العالق لتوطي
ــض القضايا كالفقر واجلهل  مبعاجلة بع

ــد عن الدين وما يلزمها من  وقضية البع
ــى تفعيل دور  ــي، باإلضافة إل ــظ دين وع
ــظ، الفتاً إلى  ــالم االجتماعي الواع اإلع
ــى تفعيل دور  ــي، باإلضافة إل ــظ دين وع
ــظ، الفتاً إلى  ــالم االجتماعي الواع اإلع
ــى تفعيل دور  ــي، باإلضافة إل ــظ دين وع

ــة اجلار والعناية به موروث ثقافي  أن رعاي
واجتماعي وإسالمي.

ــريعة بجامعة  ــي ذلك قال دكتور الش ف
ــا نعيش أزمة  ــام العف "إنن األمة د. بس
ــاس إلى  ــة دفعت الن ــة وأخالقي تواصلي
ــة " في عالقاتهم  تولية هدف "املصلح
االجتماعية، موضحاً أن طبيعة التعامل 
ــة " في عالقاتهم  تولية هدف "املصلح
االجتماعية، موضحاً أن طبيعة التعامل 
ــة " في عالقاتهم  تولية هدف "املصلح

ــات، وهذا يتنافى  ــبه باملادي أصبحت أش
مع أهداف الدين اإلسالمي.

وأوضح العف حرص الدين اإلسالمي 
على التوصية باجلار لقوله صلى اهللا 
وأوضح العف حرص الدين اإلسالمي 
على التوصية باجلار لقوله صلى اهللا 
وأوضح العف حرص الدين اإلسالمي 

عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني 
باجلار حتى ظننت أنه سيورثه"، ومن 
ــول الكرمي  ــت توصية الرس هنا كان
ــلم  على حسن  صلى اهللا عليه وس
ــول الكرمي  ــت توصية الرس هنا كان
ــلم  على حسن  صلى اهللا عليه وس
ــول الكرمي  ــت توصية الرس هنا كان

معاملة اجلار وإكرامه.
وأفاد أن ضعف الوازع الديني واجلهل 
ــى إهمال الوصايا  ــد دفع بالناس إل ق
ــى  ــر عل ــة بالصب ــة املتعلق الديني
ــرورة التواصل  ــه  وض ــار ومعاونت اجل
ــاظ على مجتمع  ــع اتمع للحف م
إسالمي متماسك ينطبق فيه قوله 
عليه الصالة والسالم "مثل املؤمنني 
ــم وتراحمهم وتعاطفهم  في تواده
ــتكى  ــد الواحد إذا اش كمثل اجلس
ــد  ــائر اجلس ــى له س ــو تداع ــه عض من
ــف إلى أن  ــهر واحلمى". ولفت الع بالس
احلل األمثل يتجسد بالعودة إلى املنهج 
اإلسالمي الذي يرسخ معاني األخوة من 

ناحية عملية وتطبيقية.

النبي وصى على سابع جار .. هل تطبق هذه الوصية مع جيرانك؟!
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ــع آبائهم  ــون م الكثير يعيش
ــم في هذه  ألن احلياة وضعته
ــة  بصحب  ، ــك  تل أو  ــرة  األس
ــك .. دون أن  ــؤالء اآلباء أو أولئ ه
ــود األب في ذواتهم  يعمق وج
ــة أو يحيك على ثياب  أية قيم
ــيما  أعمارهم أى بصمه .. الس
إن كانوا في أواخر الترتيب بني 
ــرهم، فال يُولون بذات  أفراد أس
االهتمام والرعاية. لكن ترتيبي 
ــيدها  ــرة س ــي أس ــر ف األصغ
ــم  ــه عظي ــدي كان ل ــو وال ه
ــى  ــم عل املَعل ــح  ــر وواض األث
ــم  ــه عظي ــدي كان ل ــو وال ه
ــى  ــم عل املَعل ــح  ــر وواض األث
ــم  ــه عظي ــدي كان ل ــو وال ه

سيكولوجيتي ،
ــم أصادف أباً أجمل منه  فأنا ل

سيكولوجيتي ،
ــم أصادف أباً أجمل منه  فأنا ل

سيكولوجيتي ،

ــي وال أعطر من  في دروب حيات
حضوره الزنبقي أبدا ! ولستُ 
ــي وال أعطر من  في دروب حيات
حضوره الزنبقي أبدا ! ولستُ 
ــي وال أعطر من  في دروب حيات

ــاً  ــب حروف ــاً أو أكت ــول عبث أق
حضوره الزنبقي أبدا ! ولستُ 
ــاً  ــب حروف ــاً أو أكت ــول عبث أق
حضوره الزنبقي أبدا ! ولستُ 

ــي ، أو  ــن جفاء أنامل ظمأت م
رد كونه أبي وأي أب مالئكي 
ــا أعياني التفكير  هو ..  لطامل
ــه ال  ــر ألبوي ــن األصغ ــأن اإلب ب
ــن ربيع عمرهم ، زهرة  يرتوي م
صحتهم ، غيث داللهم ، وجود 
رعايتهم ، _ خاصة أننا نحيا 
ــاؤها ولودة  في مجتمعات نس
ــا أال  ــم عليه ــا حتت ، فثقافته
تكتفي األسرة فيها بطفلني 
أو ثالثة _ لكن للحظةٍ توقف 
ــي  ــي أناج ــري وإذ ب ــار فك قط
ــي وأقول إذا كان في هذا  نفس
ــم مينح اهللا لكل  ــور  فلما ل ج
ــي وأقول إذا كان في هذا  نفس
ــم مينح اهللا لكل  ــور  فلما ل ج
ــي وأقول إذا كان في هذا  نفس

ــاطرهم  أبوين طفالً واحدا يش
ــم مينح اهللا لكل  ــور  فلما ل ج
ــاطرهم  أبوين طفالً واحدا يش
ــم مينح اهللا لكل  ــور  فلما ل ج

ــي ال يظلم  ــم ، ولك أوج خيره
ــم ! لكن  ــن أبنائه ــار م الصغ
عدل اهللا علمني أني لوال كنت 
األصغر ملا حظيت بجنة داللك 
أبي وبزبدة حكمتك، في حياة 
ــحابات كرمك  ــا بس أمطرته
ــماوات علمك فكنت بها  وس

أمة في رجل ، 
أيقنتُ متاماً أنه تعالى حلكمة 

أمة في رجل ، 
أيقنتُ متاماً أنه تعالى حلكمة 

أمة في رجل ، 

ــي األصغر ألحتفي  منه جعلن
بحسن رعايتك ولنضيء معاً 
ــي األصغر ألحتفي  منه جعلن
بحسن رعايتك ولنضيء معاً 
ــي األصغر ألحتفي  منه جعلن

شمعة السبعني عاما فتزهر 
ربيعا جديدا قبل الربيع بربيع!

ــبعيني  واذ يرونك بالرجل الس
ــك إال روحاً  ــي وال أرى في ــا أبت ي
ــبعيني  واذ يرونك بالرجل الس
ــك إال روحاً  ــي وال أرى في ــا أبت ي
ــبعيني  واذ يرونك بالرجل الس

ــل واإلميان  ــب تقطر وباألم باحل
ــور النفس ..  ــر .. أباً جس تعم
ــل واإلميان  ــب تقطر وباألم باحل
ــور النفس ..  ــر .. أباً جس تعم
ــل واإلميان  ــب تقطر وباألم باحل

مهاب املقام .. رقيق القلب ، 
ــى  ــت تتول ــه وأن ــرا قضيت عم
ــب من نور  ــرتك بقل رعاية أس
ــا الى جنب   ــادة فائقة جنب وري
مع األم احلبيبة ، وملّا أن شاءت 
ــة  ــل رفيق ــأن تنتق إرادة اهللا ب
مع األم احلبيبة ، وملّا أن شاءت 
ــة  ــل رفيق ــأن تنتق إرادة اهللا ب
مع األم احلبيبة ، وملّا أن شاءت 

ــواره ؛ غدوت األب  ــك الى ج درب
بسداد رأيه ، واألم بنبل شعرها 
، وقفت على قدمني من حديد 
في محنة تهاوى أمام عظمها 
شباب العمر ، ولم تتهاوى أنت 
بشباب روحك .. وكنت ولم تزل 

نعم األب يا أبتي !!

سيد الرجال 
"أبي"  





 .. ..  .. ..

 . . 

 





اآلباء: نسمح باستخدامه في حدود المعقول .. وتحت متابعتنا



السبتالسبت 2014/3/8م 2014/3/8م

ــادي خدمات  ــلة في ن العب كرة الس
دير البلح منذر ريان ال يشعر باحلماس 
ــاركته في املباريات  لغياب  أثناء مش
ــا  ــات، بينم ــن املدرج ــجعني ع املش
ــور محدود خالل مباراة  يتواجد جمه
جتمع نادي املغازي والبريج موضحاً أن 

لعبة السلة في انهيار وتراجع.
ويقول: "نحن الالعبني ال نلقى اهتماماً 

لعبة السلة في انهيار وتراجع.
ويقول: "نحن الالعبني ال نلقى اهتماماً 

لعبة السلة في انهيار وتراجع.

كافيا من ادارة النادي حلل مشاكلنا، 
وعدم تلقينا مكافآت مالية، ومتنى أن 
يكون هناك اهتمام أكبر بكرة السلة 
ــة  ــباب والرياض ــل وزارة الش ــن قب م
ــاء صاالت رياضية لكرة السلة  وانش

في أنحاء القطاع.


ــلة في غزة سألنا  وعن واقع كرة الس
ــر  ــدرب ومدي ــان م ــامة ري ــنت أس كاب
ــة اإلبداع لكرة السلة فقال:  مدرس
ــلة  ــرة الس ــت ك ــابق كان ــي الس ف
مشهورة أكثر ومهارة الالعبني أفضل 
ــالب املدارس  ــود دوري لط ــك لوج وذل
ــد حالياً اهتمام  ــات، وال يوج واجلامع
ــالب املدارس  ــود دوري لط ــك لوج وذل
ــد حالياً اهتمام  ــات، وال يوج واجلامع
ــالب املدارس  ــود دوري لط ــك لوج وذل

بتدريب الناشئني، أما حاليا فاللعبة 
ــاء للدوري  ــاك اختف ــع وهن في تراج
ــك االفتقار  ــي الثانوي وكذل احلكوم
ــئولية تقع  ــني مؤكدا أن املس للمدرب
ــن إدارة األندية واحتاد  ــع م على اجلمي

كرة السلة ووزارة الشباب والرياضة.
ــة ذكر أنه  ــي دعم اللعب ــن دوره ف وع
ــئني  ــة اإلبداع  للناش ــح مدرس افتت
ــتراك مع عدد من املدربني  دون  باالش
ــني  حفاظا علي  ــن املتدرب ــل م مقاب

اللعبة.
كما أنه على اطالع مستمر باالنترنت 
ملعرفة تطورات اللعبة على املستوى 

العاملي.
ــع  تتمت ال  ــة  األندي إدارة  إن  ــول  ويق
بالكفاءة الالزمة إال ما ندر ويضيف   

ــادي املغازي  ــاً وأنا ألعب في ن ٣٠ عام
بالكفاءة الالزمة إال ما ندر ويضيف   

ــادي املغازي  ــاً وأنا ألعب في ن ٣٠ عام
بالكفاءة الالزمة إال ما ندر ويضيف   

وقد حققت ٢٥ بطولة على مستوى 
ــطني، أما اآلن ال يوجد لي اسم  فلس
في اجلمعية العمومية لنادي املغازي 
وال يحق لي املشاركة في االنتخابات 
ــب  ــوم بتغيي ــا تق ــم اإلدارة انه واته

الكادر الرياضي .
ــول قمنا  ــل  يق ــدر التموي ــن مص وع
ــباب  الش ــوزارة  ل ــروع  مش ــدمي  بتق
والرياضة  لكي توفر لنا الدعم الالزم 
ــل بالرفض، وكذالك رفض  إال انه قوب

التجار ورجال االعمال تقدمي 
ــني أن كرة القدم تلقى  الدعم، في ح

الدعم و االهتمام من اجلميع.


ــى وجود   ــجعني إل ــة املش ــع قل وأرج

صالتني فقط تقام فيهما  البطوالت 
ــي  ف ــار   النج ــف  يوس ــو  اب ــة  صال
خانيونس وصالة سعد صايل في غزة 

وهناك صعوبة في تنقل اجلماهير.
ــة اإلعالمية  ــى أن التغطي ــار إل وأش
ــد اهتمام من  ــدا وال يوج ضعيفة ج
ــا اإلعالميني بضرورة  ــل اإلعالم دع قب
ــة  ــلة ومتابع ــرة الس ــام بك االهتم

أنشطتها.
ــام  ــاد االهتم واالحت ــوزارة  ال ــب  وطال
ــص  تخت ــرق  ف ــاء  وإنش ــة  باألندي
ــم دوري املدارس.  ــئني، وتنظي بالناش
ــني كرة  ــم دورات ملدرب ــك تنظي وكذل

سلة. 
ــى مدرب  ــد موس ــنت احم ــا الكاب أم
ــرة  أن ك ــا  ــج فحدثن البري ــات  خدم
السلة تنتشر على مستوى ٩ أندية 
ــتوى قدميا  في قطاع غزة، لكن املس

ــبب  كان أفضل من الوقت احلالي بس
الركود في الرياضة.

واعتبر أنهم موجودون في سجن في 
قطاع غزة فأغلب الدوريات واملباريات 
ــاع  وال يوجد  ــورة داخل القط محص

أنشطة خارجه.


ــد البطوالت  ــار إلى صعوبة عق وأش
ــر الدعم  ــاد لعدم توف ــل االحت من قب

واإلمكانيات.
أما عن العقبات التي تواجههم فذكر 
أنها تتمثل في النواحي املادية بداية 
فهي مهمة بالنسبة لالعب واإلدارة، 
ــت بسيطة   وإمكانيات اللعبة ليس
وعدم قدرة األندية على توفير الدعم 

املادي. 
وأضاف : يشتكي كثير  من الالعبني 

ــدم اهتمام إدارة النادي بهم وتوفير  ع
ــم، وهناك تهميش لفئة   احتياجاته

الناشئني. 
ــور ينحصر  ــال اجلمه ــح أن إقب وأوض
ــادي املغازي  ــود لعبة بني ن ــالل وج خ
ــكاد  ــك  ي ــوى ذل ــى س ــج  وف والبري
ــكل عام  ينعدم وجود اجلمهور، وبش
ــاهدة  ــال اجلماهير على مش فإن إقب
ــلة رغم  كرة القدم أكثر من كرة الس
ــن مقصرون  ــا: "نح ــا مضيف متعته
جتاه كرة السلة والتغطية اإلعالمية 
ــام من قبل  ــيئة جدا، كل االهتم س
ــرة القدم وكل  ــالم يتجه نحو ك اإلع
ــلباً على كرة السلة لكن  ذلك أثر س
ــرة القدم وكل  ــالم يتجه نحو ك اإلع
ــلباً على كرة السلة لكن  ذلك أثر س
ــرة القدم وكل  ــالم يتجه نحو ك اإلع

ــخصياً  اهتماماً ومجهوداً ش هناك 
ــلباً على كرة السلة لكن  ذلك أثر س
ــخصياً  اهتماماً ومجهوداً ش هناك 
ــلباً على كرة السلة لكن  ذلك أثر س

من قبل بعض اإلعالميني".


ــى ألن وزارة  ــنت موس ــف الكاب ويأس
ــاق  نط ــارج  خ ــة  والرياض ــباب  الش
ــم أي ناد ٍخاصة في  التغطية ال تدع
ــر محمد  ــلة مطالباً الوزي ــرة الس ك
ــم أي ناد ٍخاصة في  التغطية ال تدع
ــر محمد  ــلة مطالباً الوزي ــرة الس ك
ــم أي ناد ٍخاصة في  التغطية ال تدع

ــام بهذه   ــن االهتم ــون  مبزيد م املده
ــن كل لعبة  ــة  وعمل كادر م الرياض
ــا، إضافة  ــاكل وحله ــد املش لتحدي
ــان خارجية لتطوير  ــكيل جل إلى تش
األلعاب اتلفة مبا فيها كرة السلة.

ــلة في قطاع  ــتقبل كرة الس وعن مس
ــدر  ــتنهار وتنح ــا س ــع بأنه ــزة توق غ
تدريجيا نحو مستوى سيء لعدم وجود 
ــئني في الوقت احلالي، منوها  فرق ناش
ــيس  ــخصي متثل في تأس إلى جهد ش

مدرسة اإلبداع لكرة السلة.
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 ــة.. ما  ــاءل بداي ــد نتس ق
التعصب  ــب؟  التعص هو 
ــني  ــاع ب ــوم ش ــو مفه ه
التعصب  ــاك  فهن الناس 
ــي والتعصب الديني  احلزب
والتعصب الرياضي وهكذا. 
ــن التعصب  ــث ع وباحلدي
الرياضي فإنه  يطلق على 
ــة تطرف في اآلراء  كل حال
ــادى رياضي ضد  لصالح ن
نادى آخر من نفس الدولة 
أو املنطقة، وعادة ما يكون 
ــاءة  ــك مصحوباً باإلس ذل
ــخرية  ــتهزاء، والس واالس
واالتهامات، والتجريح غير 
ــكل يقضي  وبش ــرر.  املبـ
ــة  اللعب ــة  جمالي ــى  عل
ــس  والتناف ــة  الرياضي

الشريف.
ــى حال  إل ــر  الناظ ــل  ولع
ــني  الرياضي ــجعني  املش
ــم ميلؤهم  ــد أن أغلبه يج
ــم  لناديه ــب  التعص

املفضل، والكره لآلخر،
ــاً في منطقتنا   وخصوص
ــف هؤالء  ــة ولألس العربي
ــح  أصب ــجعون  املش
الوحيد هو فوز  شاغلهم 
الفريق املفضل لديهم بأي 

طريقة كانت.
فهل يدرك هذا املشجع أن 
التحلي  تقتضي  الرياضة 
باألخالق واألدب سواء أكان 
ــني أم اجلماهير،  من الالعب
ــاع  اإلمت ــو  ه ــا  وهدفه

والتسلية.
ــباب  أس ــى  إل ــر  وبالنظ
ــب  ــد أن احل ــب، جن التعص
ــي  ف ــة  املبالغ أو  ــرط  املف
ــق ليصبح يحتل  حب فري
ــر لدى  ــة أكب ــاً ومكان وقت
ــق ليصبح يحتل  حب فري
ــر لدى  ــة أكب ــاً ومكان وقت
ــق ليصبح يحتل  حب فري

ــره  ــه ك ــخص، يعادل الش
ــرى،  األخ ــرق  للف ــض  وبغ
وأيضا قلة الوعي الرياضي 
ــدم  ــجعني وع ــدى املش ل
باملعاني  ــي  الكاف ــام  اإلمل
ــس  للتناف ــة  احلقيقي
الرياضي الشريف، وكذلك 
حب الذات (األنانية) والتي 
ال تقبل النقد أو االستماع 
اآلخرين،  ــر  نظ ــات  لوجه
ــريع مبا تنشره  والتأثر الس

وسائل اإلعالم.
ــص ولو قليالً  ولكي نتخل

وسائل اإلعالم.
ــص ولو قليالً  ولكي نتخل

وسائل اإلعالم.

ــرة الضيقة التي  من الدائ
ــا  ــجع فيه ــر املش يحص
ــرج إلى أفق  ــه، ليخ نفس
روح رياضية، نقترح بعض 
ــم  حتكي ــل:  مث ــول  احلل
ــدام على  العقل عند اإلق
أي تصرف، ومعرفة املعاني 
ــس  للتناف ــة  احلقيقي
وأن  ــريف،  الش ــي  الرياض
ــارة،  ــوز وخس ــة ف الرياض
ــأن  ب ــل  الكام ــان  واإلمي
ــيلة إلسعاد  الرياضة وس
الناس وليس لزرع األحقاد 

بينهم !!

ÔôbÌä€a@kñ»n€a


غزة – رمضان النيرب:
الرياضي  ــاط  النش نظم قسم 
ــي  ــة ف ــئوون الطلب ــادة ش بعم
بالتعاون  ــالمية  اإلس ــة  اجلامع
ــة  ــالب اجلامع ــس ط ــع مجل م
ــرق  الف ــاركة  ومبش ــالمية  اإلس
ــة  ــن طلب ــف م ــة ولفي الرياضي
ــاً أُطلق  ــاً تطوعي ــة يوم اجلامع
ــة  ــن طلب ــف م ــة ولفي الرياضي
ــاً أُطلق  ــاً تطوعي ــة يوم اجلامع
ــة  ــن طلب ــف م ــة ولفي الرياضي

عليه " ولتكن مالعبنا جاهزة " .
وقال األستاذ رزق مسلم املشرف 
الرياضي في اجلامعة أن النشاط 
ثقافة  ــر  ــي يهدف لنش الرياض
ــي اتمع  ــي ف ــل التطوع العم
ــرص لطالب اجلامعة  وإتاحة الف
ــئوليتهم  للقيام بجزء من مس
ــاه مجتمعهم  ــة جت االجتماعي
ــالل العمل  ــم من خ وجامعته

التطوعي .
ــالًُ إن فكرة  ــلم قائ وأضاف مس

التطوعي .
ــالًُ إن فكرة  ــلم قائ وأضاف مس

التطوعي .

العمل التطوعي  جاءت لتحويل 
ــيارات ااور للملعب  كراج الس
ــي  ــب إلى ملعب خماس املعش
ــهداء  ــداً إلطالق بطولة ش متهي
ــي  ــب إلى ملعب خماس املعش
ــهداء  ــداً إلطالق بطولة ش متهي
ــي  ــب إلى ملعب خماس املعش

اجلامعة اإلسالمية لكرة القدم 
ــارك فيها ٢٦٠ طالباً  والتي يش
اجلامعة اإلسالمية لكرة القدم 
ــارك فيها ٢٦٠ طالباً  والتي يش
اجلامعة اإلسالمية لكرة القدم 

ــم  تخصصاته ــع   جمي ــن  م
اجلامعية . 

ــب  رح ــل  متص ــياق  س ــي  وف
ــم عميد  ــال غني ــور كم الدكت
شئون الطلبة باجلامعة بفكرة 

ــداً أن  ــي، مؤك ــل التطوع العم
عمادة شئون الطلبة باجلامعة 
تسعى أن يكون اليوم التطوعي 
مهرجاناً سنوياً يتكرر تنظيمه 
تسعى أن يكون اليوم التطوعي 
مهرجاناً سنوياً يتكرر تنظيمه 
تسعى أن يكون اليوم التطوعي 

ــى أن تهيئة  ــيراً إل كل عام، مش
املالعب للطالب يأتي في إطار أن 
تكون جاهزة الستقبال الطلبة، 
ــراغ ما بني  ــات الف ــغل أوق وتش

احملاضرات مبا هو مفيد . 
ــتاذ إياد  ــال األس ــن جهته ق وم
إدراي قسم النشاط  الغالييني 
ــي  ــوم التطوع ــي إن الي الرياض
ــث الطالب  إيجابية حت ــرة  ظاه

والعبي الفرق الرياضية باجلامعة 
ــئوليتهم  للقيام بجزء من مس
االجتماعية جتاه اجلامعة كونها 
ــالب، معتبراً  البيت الثاني للط
ــي نقلة  ــرة العمل التطوع فك
نوعية وثقافية لم  تكن موجودة 

داخل أذهان الطلبة . 
ــمل  ــي ش ــوم التطوع وكان الي
ــب وملعب الكرة  امللعب املعش
ــب  امللع ــة  وتهيئ ــاطئية  الش
ــة  ــة نوعي ــي نقل ــي ف اخلماس
ــي  الرياض ــاط  النش ــم  لقس

باجلامعة .

" " " 
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غزة- صوت اجلامعة:
ــمس" لكرة قدم  ــي دوري "العودة حق كالش ــالً ف ــوج فريق عكا بط ت
ــة ٢-١ في املباراة اخلتامية  ــه يافا بنتيج الصاالت بفوزه على منافس

التي جرت على مالعب نادي غزة الرياضي عميد األندية.
ــودة اجلامعية وبالتعاون  ــطة الطالبية بكلية الع وكانت دائرة األنش
مع الكتلة اإلسالمية قد نظمت الدوري بحضور الدكتور كمال تربان 
عميد الكلية، واألستاذ عبد الهادي شبانة املدير املالي للكلية، وعبد 
ــو ممثل الكتلة في  ــات العامة، وعلي الدل ــالم وهبة مدير العالق الس

اجلامعات الفلسطينية وحشد كبير من طالب الكلية.
ــات املدن  ــماء كبري ــرق ميثلون أس ــارك فيه ٦ ف ــدوري ش ــار أن ال ويش
ــر وعكا، وحيفا ميثلون  ــطينية احملتلة، وهي: يافا عروس البح الفلس
ــة األولى، وفي اموعة الثانية القدس، وتل الربيع، واللد. وقد  اموع
ــيه، وحل اللد  تأهل على رأس األولى فريق القدس بفوزه على منافس
ــى رأس الثانية فريق يافا بفوزه  ــاً بعبوره تل الربيع، كما تأهل عل ثاني
ــيه، وحل اللد  تأهل على رأس األولى فريق القدس بفوزه على منافس
ــى رأس الثانية فريق يافا بفوزه  ــاً بعبوره تل الربيع، كما تأهل عل ثاني
ــيه، وحل اللد  تأهل على رأس األولى فريق القدس بفوزه على منافس

على منافسيه، وجاء اللد ثانياً، وقد تأهل للنهائي يافا وعكا قبل أن 
ــى رأس الثانية فريق يافا بفوزه  ــاً بعبوره تل الربيع، كما تأهل عل ثاني
على منافسيه، وجاء اللد ثانياً، وقد تأهل للنهائي يافا وعكا قبل أن 
ــى رأس الثانية فريق يافا بفوزه  ــاً بعبوره تل الربيع، كما تأهل عل ثاني

يتوج األخير.
ــطة الرياضية  ــذه األنش ــال د. تربان إن ه ــي ق ــال اخلتام ــي االحتف وف
ــابقات  ــاركني نحو املس ــة تأتي لتوجيه املش ــبابية في الكلي والش
الرياضية املفيدة وربطها بالتاريخ الوطني، خاصة املدن الفلسطينية 

جرنا عنها قسراً. التي هُ
الرياضية املفيدة وربطها بالتاريخ الوطني، خاصة املدن الفلسطينية 

جرنا عنها قسراً. التي هُ
الرياضية املفيدة وربطها بالتاريخ الوطني، خاصة املدن الفلسطينية 

ــار تربان بأن هذا الدوري باكورة أنشطة سترعاها الكلية خلدمة  وأش
ــة، خاصة بعد حصولها على االعتماد اجلديد وحتويلها لكلية  الطلب

جامعية، وشكر الكتلة اإلسالمية واللجنة املنظمة للدوري.
ــي اخلتام جرى توزيع ميداليات املركز األول والكأس على فريق عكا،  وف
ــات املركز الثاني على فريق يافا، وكرمت الكتلة كلية العودة  وميدالي
ممثلة بعميدها، ونال لقب هداف الدوري الطالب محمد تربان من فريق 

عكا.
وقامت اللجنة املشرفة بتكرمي احلكم الدولي مصطفى رضوان واحلكم 
املساعد أحمد أبو زعيتر، كما مت السحب في نهاية الدوري على جهاز 

أي باد، وكاميرا فوتو، وأجهزة الكترونية جلمهور املشجعني.
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تقرير-آية املشهراوي:
ــذا  هك ــل,  قناب ــواه  أف ــي  ف ــورٌ  زه
ــة  حديق ــني  بلع ــباب  ش ــا  أنش
ــاز  ــف الغ ــطينية بقذائ ــور فلس زه
يريدون  ــني  بلع ــكان  اإلسرائيلية,س
ــكهم باحلياة  أن يبينوا للعالم متس
ــراب من  ــم الدمار واخل ــود رغ والصم

حولهم.
ــبان قنابل  ــول مجموعة من الش ح
الصوت والغاز التى يطلقها االحتالل 
ــددة باجلدار مبدن  على املظاهرات املن
ــر جميلة  ــة إلى قواري ــة احملتل الضف

لزراعة األزهار وتزيني احلدائق العامة.
ــاون هاني  ــة تع ــر مؤسس ــال مدي ق
ــروع "تعزيز  ــميرات إن هدف املش س
املقاومة الشعبية في بلعني، وتعزيز 
خيار املقاومة الشعبية داخل البلدة 
عبر بناء مجموعة من املرافق احليوية 

فيها". 
ا  ــروعً مش ــل  القناب ــل  حتوي كان  و 

ــاون بدعم من  ــة تع ــه مؤسس نفذت
ــي  ف ــروع  املش ــز  الـ"UNDP",يترك

ــار اجلدار  املنطقة التي مت حتويل مس
ــة باحملاكم  ــب قضي ــا بعد كس فيه

االسرائيلية عام ٢٠١١، البالغة ١٥٠٠ 
ــروع  ــاء كفتيريا ومش دومن، عبر إنش

حديقة وضريح لشهداء املواجهات 
مع االحتالل. 

ــميرات إلى "أن تولد فكرة  ــار س وأش
جمع القنابل جاءت لـتعكس األضرار 
السلبية التي يتعرض لها املواطنون 
في بلعني، نتيجة االحتكاك الدائم 
ــالل، إضافة إلى إبراز كمية  من االحت
ــتهدفُ  تس ــي  الت ــوت  الص ــل  قناب
ــالل، إضافة إلى إبراز كمية  من االحت
ــتهدفُ  تس ــي  الت ــوت  الص ــل  قناب
ــالل، إضافة إلى إبراز كمية  من االحت

املتظاهرين، من خالل حتويلها لشيء 
ــتخدامها كقوارير  ــي عبر اس إيجاب

لزراعة الورود".
وأضاف "إن حتويل القنابل لورود وأزهار 
ميثل رسالة إنسانية في الدفاع عن 
ــا وحتويلها  ــن خالل جتميله األرض م

ملتنزهات وحدائق".
ــروع  ــذا املش ــميرات أن ه ــد س  وأك
ــني من  ــي بلع ــني ف ــم للمواطن مه
ــز  ــى األرض وتعزي ــاظ عل ــل احلف أج
ــورة إيجابية  ــياحة ويعكس ص الس
للوفود القادمة للتضامن والسياحة 
ــن املقاومة  ــدة، وأنها جزء م في البل

والصمود واالحترام للشهداء.
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غزة- شيماء أبو عبدو 

ــطينية اخلميس املاضي ، بإصدار  بدأت وزارة الداخلية في احلكومة الفلس
بطاقات إثبات الهوية الشخصية وجوازات السفر خالية من خانة الديانة 
ــطينية ، وجاء ذلك بناءً على قرار  ــلطة الفلس ــيس الس ألول مرة منذ تأس
ــدوث متييز عنصرى بني  ــلطة محمود عباس بدعوى عدم ح من رئيس الس
املواطنني على أساس الدين . وقد خلق هذا القرار جدالً واسعاً في الساحة 
ــدوث متييز عنصرى بني  ــلطة محمود عباس بدعوى عدم ح من رئيس الس
املواطنني على أساس الدين . وقد خلق هذا القرار جدالً واسعاً في الساحة 
ــدوث متييز عنصرى بني  ــلطة محمود عباس بدعوى عدم ح من رئيس الس

ــطينية ، فقد رفضت حكومة غزة تطبيق هذا القرار جاء ذلك على  الفلس
لسان الناطق بإسم حكومة غزة إيهاب الغصني حيث ندد بالقرار مضيفاً 
ــطينية ، فقد رفضت حكومة غزة تطبيق هذا القرار جاء ذلك على  الفلس
لسان الناطق بإسم حكومة غزة إيهاب الغصني حيث ندد بالقرار مضيفاً 
ــطينية ، فقد رفضت حكومة غزة تطبيق هذا القرار جاء ذلك على  الفلس

ــطينية إلصدار هذا القرار واملتمثل بعدم حدوث  ــلطة الفلس أن مبرر الس
ــلمني  ــو غير منطقى ، فالعالقات بني املس ــز عنصرى بني املواطنني ه متيي
ــار أن هذا القرار ليس من صالحيات  ــيحني طيبة منذ األزل ، كما وأش واملس

الرئيس ، بل هو من إختصاص الس التشريعى الفلسطينى . 
كما شهدت مواقع التواصل االجتماعى ساحة جدال إفتراضية ، فالبعض 
ــراد ، وآخرون وجدوا فيه  ــس للهوية الدينية لبعض األف ــي القرار طم رأى  ف
ــاواة بني  ــدة ، فيما رأى البعض أنه يعبر عن مس ــداً خليار الدولة املوح متهي
ــراد ، وآخرون وجدوا فيه  ــس للهوية الدينية لبعض األف ــي القرار طم رأى  ف
ــاواة بني  ــدة ، فيما رأى البعض أنه يعبر عن مس ــداً خليار الدولة املوح متهي
ــراد ، وآخرون وجدوا فيه  ــس للهوية الدينية لبعض األف ــي القرار طم رأى  ف

ــل وصل حملللني رأوا أن  ــز ، ولم يقتصر الرأى على األفراد ب ــني دون متيي املواطن
ــمية إذا لم يتم  ــبب تعطيالً في املعامالت الرس حذف خانة الديانة سيس
ــل وصل حملللني رأوا أن  ــز ، ولم يقتصر الرأى على األفراد ب ــني دون متيي املواطن
ــمية إذا لم يتم  ــبب تعطيالً في املعامالت الرس حذف خانة الديانة سيس
ــل وصل حملللني رأوا أن  ــز ، ولم يقتصر الرأى على األفراد ب ــني دون متيي املواطن

الفصل بني الدين والدولة . 
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ــات الوطنية , أود  ــة الوطنية ، ودندنات اإلتفاق ــى وقع ترانيم املصاحل عل
ــه ,, تتملكنى احلاجة  ــتمرار وكم أرغب بأن أجزم ب ــراً أن أصدق االس كثي
ــات الوطنية , أود  ــة الوطنية ، ودندنات اإلتفاق ــى وقع ترانيم املصاحل عل
ــه ,, تتملكنى احلاجة  ــتمرار وكم أرغب بأن أجزم ب ــراً أن أصدق االس كثي
ــات الوطنية , أود  ــة الوطنية ، ودندنات اإلتفاق ــى وقع ترانيم املصاحل عل

ــاالت وتبادل الود  ــاعات وأيام من االحتف ــدق بأنها لن تكون مجرد س ألص
أمام عدسات املصورين  ، ومن ثم تعود رميا لعادتها القدمية  .

ــاءم سأعيش احللم  ، حلم الوطن  ــلبية و أتش  أو أتعلمون ؟  لن أكون س
ــطني كينونة واحدة  ــع ، وتعود فلس ــيتحول لواق ــد ، بالتأكيد س الواح
وشعباً واحداً و تتالشى مصطلحات " الغزيني " و " فلسطينيو الصفة 
ــطني كينونة واحدة  ــع ، وتعود فلس ــيتحول لواق ــد ، بالتأكيد س الواح
وشعباً واحداً و تتالشى مصطلحات " الغزيني " و " فلسطينيو الصفة 
ــطني كينونة واحدة  ــع ، وتعود فلس ــيتحول لواق ــد ، بالتأكيد س الواح

ــتتحقق ، طريقهم الذى بدءوه وحجر عليهم فيه  ــباب س " ، أحالم الش
يَكتمل ، فما أحوجنا لذلك احللم اجلميل.

 لرمبا ما يعطينى األمل هذه املرة  أنها خطوة صادرة من أطراف اإلنقسام 
ــابق الذى لم يدم إال  بذاتها ولم جتبرعليها كما حصل بإتفاق مكة الس
أيام ، لعلهم أدركو أن كال الطرفني سند لآلخر و لرمبا أيقظتهم الثورات 
ــهم إلنهاء  ــطينى وتعطش ــباب الفلس ــة أو أيقظهم يأس الش العربي
ــرائيلية أحدثت تلك  ــكرية اإلس ــام ولعلها التصعيدات العس اإلنقس

اليقظة واخلوف من ضياع الوطن .
ــباب واملسببات  ــر فرحتى فى البحث عن األس ــى وأكس  لن أتعب نفس
ــوى أنهم أدركوا وأخيراً أننا بحاجة ماسة إلنهاء اإلنقسام  اليهمنى س
ــباب واملسببات  ــر فرحتى فى البحث عن األس ــى وأكس  لن أتعب نفس
ــوى أنهم أدركوا وأخيراً أننا بحاجة ماسة إلنهاء اإلنقسام  اليهمنى س
ــباب واملسببات  ــر فرحتى فى البحث عن األس ــى وأكس  لن أتعب نفس

ــاذا بعد ؟، وقع  ــة اللحظة وال نفكر وم ــمل، دعونا نعيش فرح ولم الش
ــأقول لنفسى وللجميع التالى : سنرى نتائجه  اإلتفاق إذاً ماالتالى ؟ س
ــاذا بعد ؟، وقع  ــة اللحظة وال نفكر وم ــمل، دعونا نعيش فرح ولم الش
ــأقول لنفسى وللجميع التالى : سنرى نتائجه  اإلتفاق إذاً ماالتالى ؟ س
ــاذا بعد ؟، وقع  ــة اللحظة وال نفكر وم ــمل، دعونا نعيش فرح ولم الش

عندما يحني موعده نشكل حكومة وجنرى إنتخابات وسنفعل كذا وكذا 
اليهم هذا اآلن ، األهم أن اإلتفاق سيوقع إنه لعيد وطنى عظيم  . 

ــع حدوثها ذات يوم ،  ــألت أحدهم عن املصاحلة وهل تتوق كنت كلما س
يضحك من سؤالى ويجيبينى بأن هذا وهم جزء من املستحيل وال أنكر 
ــل لدى بتحقيق  ــلبية ال أم ــض اللحظات كنت بتلك الس ــى فى بع أنن
ــطينة وأن الشعب  ــرعان ماكنت أتذكر بأننى فلس املصاحلة ولكنى س
ــام لن يقبل  ــه ذاك العار عار اإلنقس ــطينى لن يقبل على نفس الفلس
ــطني ألنه يكفيها مابها من جتزئة لن يقبل أن يكون قاداتها  جتزئة فلس
عبئاً آخر على شعبها قيداً آخراً على طموح شبابها وأحالمهم وعقبة 
ــئ الظن  ــر ، واليوم أدركت أننى لم أس ــى طريق حتقيق النصر والتحري ف
ــدنا جتاهلنا كل التدخالت ومحاوالت  ــعبها عدنا لرش ــطني وش بفلس
ــام جتاهلنا اخلالفات الشخصية وضعنا تعصباتنا  تثبيت حالة اإلنقس
احلزبية فى الزاوية وأرجعنا العيد لفلسطني سيحلق علمك فلسطني 

عالياً خفاقاً بكل فرحة وفخر.
احلزبية فى الزاوية وأرجعنا العيد لفلسطني سيحلق علمك فلسطني 

عالياً خفاقاً بكل فرحة وفخر.
احلزبية فى الزاوية وأرجعنا العيد لفلسطني سيحلق علمك فلسطني 

ــل"  ــر) 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتس ــباط (فبراي * 1 ش
ــطني. أصبح رئيس وزراء  املتطرفة يعلن التمرد على االنتداب البريطاني في فلس

إسرائيل بني عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.
* 2 شباط فبراير1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابني (1922م- 1995) يهاجم 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء اإلسرائيليني. 

وقد وقع االثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.
* 7 شباط 1951م ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب 
ــوب الغربي من مدينة  ــي تقع في اجلن ــرقات الت ــطيني وذلك في قرية ش الفلس
القدس وقامت هذه القوات بنسف عدد من البيوت واستشهد على إثر العملية 

10 مواطنني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.
ــي الصالة على "جبل  ــة تقرّر حقّ اليهود ف ــباط 1976م محكمة صهيوني * 8ش

الهيكل" في منطقة احلرم القدسي الشريف.
* 9 شباط1922م نشر دستور فلسطني (القانون األساسي)، وضعته اإلدارة املدنية 

ووافقت عليه احلكومة البريطانية بعد مشاورة ممثلي احلركة الصهيونية.
ــباط1982م إعادة تأسيس احلزب الشيوعي الفلسطيني "بحزب الشعب  10 ش
الفلسطيني" وقد تأسس حزب العمال االشتراكي على يد مجموعة من العمال 

اليهود في تشرين الثاني 1919م.
ــتي اإلذاعة في كل من  ــع أول اتفاق للتعاون بني مؤسس ــباط1982م توقي * 16 ش

مصر وإسرائيل.
* 16شباط1949م  أول خطاب  لدافيد بن غوريون أمام كنيست إسرائيلي منتخب 
عقد في دار الوكالة اليهودية في حي رحافيا بالقدس احملتلة أعلن فيه: "أن مصير 
ــق الدولية، ألن ذلك مقرر منذ ثالث آالف عام  ــة القدس لن تقرره جلنة التوفي مدين

عندما أعلنت القدس عاصمة للدولة اليهودية".
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غزة/صوت اجلامعة:

ــطينية  ــي وزارتي الداخلية والصحة باحلكومة الفلس ــت اللجان اتصة ف وافق
ــزة والذي يبلغ من العمر  ــزة على تصحيح تاريخ ميالد أكبر معمر في قطاع غ بغ
ــام اإلدارة العامة لألحوال املدنية في وزارة الداخلية أحمد  ــا.  وذكر مدير ع ١٢٥ عام
احلليمي أن اللجان اتصة بوزارتي الداخلية والصحة وافقت اخلميس (١٣|٢) على 
ــف التوم من سكان  ــطيني رجب محمد يوس تصحيح تاريخ ميالد احلاج الفلس
ــمال مدينة غزة من ١ كانون ثاني (يناير) ١٩٠٢ إلى ١ كانون ثاني  منطقة التوام، ش

(يناير) ١٨٨٩، وبذلك يكون احلاج رجب التوم اكبر معمر فلسطيني.
ــار احلليمي إلى أن االحتالل دمر منزل عائلة املعمر الفلسطيني حيث أتلفت  وأش
الوثائق الوطنية للعائلة من بينها وثائق املعمر التوم، والذي تقدم بطلب الستخراج 
"بدل فاقد" مع طلب تغير تاريخ امليالد الذي شكلت له جلنة واقرت بالتاريخ اجلديد 
ــعى أحفاد احلاج  ــطيني يس . وأضاف انه بعد أن مت تصحيح بيانات املعمر الفلس

التوم إلدراجه في موسوعة جينيس لألرقام القياسية كأكبر معمر في العالم.
وعاصر احلاج التوم الذي وصل عدد أحفاده إلى ٣٠٠ حفيدا خمسة عهود تعاقبت 
ــطني كان أولها في عهد حكم الدولة العثمانية، وبعده عهد االنتداب  على فلس
البريطاني، ثم عهد احتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية، وبعده ضم غزة ملصر 

والضفة لألردن، وأخيرًا عهد السلطة الوطنية الفلسطينية.






