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 حوار في الزنزانة
خلدون البرغوثي

يســتجمع األســير قواه، أو ما بقي منها، يرفع جسده عن 
«البــورش» متكئا على يدين راجفتيــن، حتى يتمكن من 
الجلوس، يرفع رأســه فــي الزنزانة المظلمة، فيرى ضوءا 
أبيض ونقاطا تلمع هنا وهناك، ويشعر بدوار شديد، ورغبة 
شــديدة بالتقيؤ. يشعر أن خاصرتيه تعصران معدته دون 
نتيجــة، فآخر وجبة دخلت جوفه كانــت قبل 36 يوما. بعد 
دقائق تخف هذه األعراض، يتالشــى الضوء األبيض وراء 
ظلمة الزنزانة، يستقر مكانه ويرفع كم قميصه البني عن 
ذراعه فيرى جلدا أبيض يلتصق بعظمه. أصابعه ترتجف، 
أطرافه ترتجف، ويراوده شعور شديد بالخمول، لكن حالة 

الملل تدفعه لتغيير شيء من الروتين اليومي.
يسأل نفسه، أأقف؟ فتقول له: نعم.

يسألها: وهل أستطيع؟
فتقول: حاول!

يهم بالقيام، لكنه يتردد، فال ســند له في زنزانة العزل، 
يتكئ عليه إذا دارت به رأسه.

تستمر حالة التردد بين الجلوس والقيام، ويتواصل حديث 
النفس، بين نعم وال.

يضع كفيه على جانبيه، يتكئ عليهما، ويهم بالقيام تخونه 
ركبتاه، فيرخي ذراعيه ويبقى جالسا.

يتجدد الحوار، وتقنعه نفســه بالقيــام، يعيد الكرة، فيجد 
نفســه بين الجالس والمنتصب، يرخــي ركبتيه ويجلس. 
يقول لنفسه، الوضع جيد، يبدو أنني سأتمكن من الوقوف. 
يريح ركبتيه قليال. ثم يحزم أمره، يتكئ على يديه ويشد 
على ركبتيه، يرتفع رأسه شيئا فشيئا، تبدأ النقاط الالمعة 
بالظهور في ظلمة الزنزانة ويبدأ يشعر بثقل رأسه، لكنه 

يواصل القيام.
فجــأة تختفي النقاط البيضاء، تتضــح الرؤية، تعود القوة 
لذراعيــه وركبتيه. تنتفض يداه إلى األســفل، وتقبضان 

على طرف بنطاله البني قبل أن «يسحل».
نســي أن عشرين كيلوغراما من لحمه وشحمه كانت تمأل 
مالبس «الشاباص»، ذابت كالشمعة لتضي طريق معركة 

الحرية والكرامة.
جلس على «بورشه» ابتسم قليال، ثم استلقى على ظهره، 

ونفسه تقول له «مستمرون.. مستمرون».

 طالبتان من القدس المفتوحة تبتكران «نظام السرير الذكي للطفل»
الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
آســية  الطالبتــان  ابتكــرت 
ودعاء شحادة من  غطاشــة 
فرع جامعة القدس المفتوحة 
السرير  الخليل، «نظام  في 
الذكي للطفل»، الذي يرصد 
تحركات الطفل وحالته عبر 
المحمــول،  الهاتــف  جهــاز 
ن العائلــة من متابعة  ويمكّ
طفلهــا وهــو في ســريره، 
وينهــي قلقهــا المتواصــل 

عليه.
ن  لبتــا لطا ا نجحــت  و
بمشــروعهما هــذا فــي أن 
شــرف  أ حيــث   ، تتخرجــا
عليهمــا فــي البحــث عضو 
بتخصص  التدريس  هيئــة 
ت  مــا لمعلو ا جيــا  لو تكنو
الخليل  بفــرع  واالتصــاالت 

الدكتور محمد قباجة.
والمشــروع ذو نظام يحمل 
أفــكارا تقــدم حلــوالً ذكية 
خــالل  باألطفــال  للعنايــة 
أســرتهم،  فــي  مكوثهــم 
فيراقــب كل ما يتعلق بهم؛ 
فــإذا بكــى الطفــل يتحرك 
هذا السرير تلقائيا بسرعات 

عدة، ثم تتحرك لعبة خاصة 
لوقــف  الموســيقى  تعــزف 
البــكاء، أما إذا مر وقت على 
هذا ولم يهــدأ الطفل، فإن 
النظام ينبه األم أو الشخص 
المسؤول عن الطفل مباشرة 

عبر الهاتف المحمول.
ويقوم النظام أيضا بمراقبة 
ونبضــات  الطفــل  حــرارة 
القلب وحــال حفاظته بغية 
وضعيــة  علــى  المحافظــة 
للطفــل،  نظيفــة  صحيــة 
باإلضافــة إلــى وجــود آلــة 
تصوير (كاميرا) تسمح لألم 
برؤيــة طفلهــا كلمــا أرادت 
ذلك، وثمة مستشعر حركة 
يكشــف حركة الطفل أثناء 
وجوده في الســرير؛ فإذا ما 
تحرك كثيرا على غير عادة 
تنبه بذلك األم أو الشخص 

المسؤول.
ومن الممكن الحصول على 
للعالمــات  دوريــة  تقاريــر 
الحيويــة للطفل لالطمئنان 
على وضعه الصحي، فجميع 
أدوات المراقبــة آنفة الذكر، 
يتم مراقبتهــا والتحكم بها 

من خــالل موقع (ويب) على 
الهاتف المحمول أو أي جهاز 
لوحــي ذكــي خــاص باألم 
عن  المسؤول  الشــخص  أو 

الطفل.
بجائــزة  يفــوز  المشــروع 

وطنية
عبــر  الطالبتــان  ونجحــت 
مشروعهما بالفوز بالمرتبة 
األولى عن فئة (البوستر) من 
خالل الحصــول على جائزة 
«أفضل بوستر» في مؤتمر 
البحث واالبتكار في الهندسة 
وتكنولوجيا المعلومات الذي 
نظمتــه جامعــة فلســطين 
التقنية – خضوري في 4-3 
نيسان الماضي، الذي شارك 
فيه عدد كبير من المشاريع 
مختلــف  مــن  لمنافســة  ا

الجامعات الفلسطينية.
وعقد المؤتمــر تحت رعاية 
رئيس الــوزراء رامي الحمد 
اهللا وبحضــور وزير التربية 
والتعليــم العالــي الدكتــور 
ووزيــر   ، صيــدم  صبــري 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
موســى،  عالم  المعلومــات 

والعديد من رؤساء الجامعات 
الفلســطينية، ونخبــة مــن 
الجامعــات  مــن  الباحثيــن 
وعرض  كافة.  الفلسطينية 
مشــروع   100 مــن  أكثــر 
تخــرج متميز أمــام جمهور 
عريض من الطلبة والخبراء 
خــل  دا مــن  لمهتميــن  وا

فلسطين وخارجها.
أم  وهــي  غطاشــة  وقالــت 
لطفلــة: «مــررت بمراحــل 
دراســتي  خــالل  صعبــة 
أن  بعد  وخاصــة  الجامعيــة 
وضعــت مولودتــي البكــر، 
فكنت أســعى للحفاظ على 
تفوقي والموازنة بين أمور 
فرحــت  ودراســتي،  بيتــي 
أفكر بمشــروع تخرج أتميز 
بــه، فاقترحت على الدكتور 
قباجــة أكثر مــن فكرة، ثم 
المشــروع  هــذا  أن  وجــدت 
سيشــكل حــالً لكثيــر مــن 
العقبات التي تواجه األمهات 
خاصة في ظل تطور الحياة 
ومتطلباتها، فتبلورت الفكرة 
بالشراكة مع زميلتي الطالبة 
دعاء، وحظينا معا بدعم من 

مشرف هذا المشروع».
وقالت الطالبة شــحادة التي 
دخلت حياتها الزوجية حديثًا، 
وتزامــن التحضيــر إلنجــاز 
تحضيــرات  مــع  المشــروع 
زواجهــا: «لقد شــعرت بكل 
ما مرت بــه أختي بعد والدة 
طفلهــا، خاصة أننــي كنت 
التفاصيــل  بــكل  واعيــة 
فــي  منهــا  جــدا  وقريبــة 
األشــهر األولى من والدتها، 
فاجتهدنا بأن يكون المشروع 
مميزا يسهل على األمهات، 
متابعــة  الجــدد،  ســيما  ال 
الطمئنــان  ا و رهــن  صغا
عليهم، باإلضافة إلى األمور 
األخــرى المطلوبــة من ربة 

البيت».
المشــروع  مشــرف  وأكــد 
الدكتور قباجة أن المشروع 
يحمــل أفــكارا جديــدة لم 
تكن متوافرة في المشاريع 
الســابقة، مــا يجعلــه أكثر 
االهتمــام  منهــا  فاعليــة، 
للطفل  الحيوية  بالعالمــات 
بالنظام  التحكــم  وإمكانية 

عن بعد.

وأشــار مديــر فــرع الخليل 
الدكتور عمــرو، الى أن فوز 
مشروع طلبة جامعة القدس 
اســتمرارا  جاءت  المفتوحة 
لنجاحات ســابقة، ال ســيما 
بعــد فــوز جامعــة القدس 
ســقراط  بجائزة  المفتوحة 
عن  للعــام 2017م  الدولية 

أفضــل جامعــة رائــدة في 
العلــوم والتربية بالعاصمة 
البريطانية لندن، وبحصول 
رئيــس الجامعة على جائزة 
أفضل مدير أدار جامعته في 
المنطقــة، ومن ثم حصول 
ترخيــص  علــى  الجامعــة 
يتعلــق بحقــوق اســتخدام 

لقب «أفضل جامعة» ولقب 
طــوال  رئيــس»  «أفضــل 
خمســة أعوام مقبلة ابتداء 
مــن العام 2017م، ما يؤكد 
أن هذا النجاح هو اســتمرار 
لنهج أكاديمي إداري ســارت 
ا لسياسة  عليه الجامعة تنفيذً

رئاستها.

الطالبتان الفائزتان بالجائزة

البيرة: «طيور الجنة» تكرم الحياة الجديدة
البيــرة– الحياة الجديدة- كرمت ادارة روضة 
طيــور الجنة بمدينــة البيرة الزميلين بشــار 
برمــاوي وملكــي ســليمان امــس، تقديــرا 
لجهودهمــا وتعاونهمــا مع الروضــة، ضمن 

احتفال الروضة بتخريج اطفالها (فوج الكرامة) 
للعام 2017, إذ قدمت الطفلة ريماس درعين 
تقديريين للزميلين برماوي وسليمان، اللذين 

تقدما بدورهما بالشكر الدارة الروضة.

 زملط: فلسطين تستقبل
 ترامب في مدينة السالم

رام اهللا- وفــا- رحب رئيــس المفوضية 
العامــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
لــدى الواليات المتحدة األميركية حســام 
زملط، «بشمل فلسطين في أولى جوالت 
الرئيس األميركي دونالد ترامب الخارجية، 
ما يؤشــر على عمق العالقة الثنائية بين 
البلدين». وقال زملط في حديث لـ»وفا»، 
أمس: إن الرئيس محمود عباس هو من 
دعا الرئيس ترامب للقائه في بيت لحم، 
مؤكــدا أهميتهــا الدينية كمهــد للديانة 
المســيحية، التي يفتخر الفلســطينيون 
بمسلميهم ومســيحييهم بكونها مدينة 
فلســطينية مقدســة ونالت لقــب مدينة 

السالم على مدار العصور.
وتابع: الســبب الثاني الختيار مدينة بيت 
لحم هو قربها للقدس عاصمة فلسطين 
المحتلة، ولكي يعاين الرئيس ترامب عن 
قــرب حجم المعاناة التي تعيشــها المدن 
الفلسطينية عامة، ومدينة المسيح على 
وجــه الخصوص جــراء  الحصــار الخانق 
المفــروض عليها من خالل االســتيطان 
االســتعماري والحواجــز، وجــدار الفصل 

العنصري.
وأكد زملط أننا نستقبل الرئيس ترامب 
على قاعــدة العالقة االســتراتيجية بين 
البلديــن وعلى أســاس العالقــة المبنية 
على القيم والمصالح المشتركة، وقاعدة 
أهميــة فلســطين كمفتاح الســالم في 

المنطقة.

وعن ترتيبــات الزيارة، قال: «ســيحظى 
الرئيــس األميركي باســتقبال رســمي، 
الفلســطيني  الشــرف  وســيعزف حرس 
النشيدين الوطنيين للبلدين، ومن المقرر 
أن يعقد لقاء ثنائي يليه بيان صحفي من 

الرئيسين».
وأشار إلى أن زيارة الرئيس ترامب للقدس 
الشرقية تأتي في سياق أنها مدينة محتلة 
وال دولــة تعتــرف بضــم إســرائيل غير 

القانوني للقدس.
وشــدد زملــط علــى أن موقــف القيــادة 
الفلســطينية واضــح ورؤيتهــا واضحة، 
وأنها ال تخشــى الســالم بل تسعى إليه، 
وقال: «لدينا اجندة ومشروع سالم يحظى 
بدعم وطني واسناد اقليمي واجماع دولي، 
ويستند على انهاء االحتالل وتجسيد إقامة 
دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 
1967 وعاصمتهــا القــدس وعلى تنفيذ 

القانون الدولي بشأن حق الالجئين».
ولفــت زملــط الــى ان دعــوة الرئيــس 
األميركي المبكرة للرئيس محمود عباس 
لزيارة واشنطن بداية الشهر الحالي، حيث 
كان من أول 10 رؤســاء يزورون الواليات 
المتحــدة، وشــكلت داللــة علــى أهميــة 
العالقــات الثنائيــة بين البلديــن، وعلى 
مدى اهتمام االدارة األميركية بفلسطين، 
مشيرا الى انها اظهرت محورية ومركزية 
القضيــة الفلســطينية واحتــرام العالم 

لرئيسها.

 السوداني يشارك في أعمال الدورة الخاصة «االستثنائية» لـ «األلكسو»
للطلبــة  التعليــم  بتوفيــر 

الالجئين.
كمــا يهــدف إلــى تحســين 
لتعليــم  المتاحــة  الفــرص 
فــي  والنازحيــن  الالجئيــن 

المنطقــة العربية، في إطار 
المؤشرات النوعية، والكمية 
تهــم،  لوضعيا ســبة  لمنا ا
وزيادة فعالية آليات التنسيق 
والتعاون بين الدول العربية، 

في  اإلقليميــة  والمنظمــات 
مجاالت الرصــد، والمتابعة، 
والتقويم للجهــود المبذولة 
لتعليم الالجئين، والنازحين 

في المنطقة العربية.

الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
شــارك أميــن عــام اللجنــة 
الوطنية الفلسطينية للتربية 
الشــاعر  والعلوم  والثقافــة 
مراد الســوداني فــي أعمال 
الدورة الخاصة «االستثنائية» 
للمجلس التنفيذي للمنظمة 
والثقافة  للتربيــة  العربيــة 
والعلوم (األلكسو)، في مقر 

المنظمة بتونس.
وتناولت الدورة، التي عقدت 
على مدار يومين، ما استجد 
فــي المنظمــة مــن ظروف 
منصــب  وشــغور  طارئــة، 
العام «لأللكســو»،  المديــر 
ووضــع الترتيبــات الخاصــة 

بفترة الشغور.
دورتــه  المجلــس  وعقــد 
المهندس  برئاســة  الخاصة 
لم،  ســا صفــوت  محمــد 
ومشــاركة 13 دولــة عضوا 
من األعضــاء في المنظمة، 
العــام  المديــر  وبحضــور 
المســاعد محمد عبد الباري 
القدســي، وأميــن المجلس 
التنفيــذي، والمؤتمــر العام 

للمنظمة حسين اليزيدي.
ودعا المجلس اإلدارة العامة 
لإلعالن عن شــغور منصب 
المديــر العــام، والطلب من 
الــدول األعضاء «فــي حالة 
الرغبة» التقدم بترشيحاتها 
فــي غضون تســعين يوما، 
عاديــة  غيــر  دورة  وعقــد 

للمؤتمر العام خالل النصف 
الثانــي مــن تشــرين األول 
المقبــل، الختيــار وتعييــن 

مدير عام للمنظمة.
وشــارك الســوداني وأيــوب 
وزارة  عــن  ممثــالً  عليــان 
التربيــة والتعليم باالجتماع 
تعليــم  حــول  إلقليمــي  ا
المنطقــة  فــي  الالجئيــن 
العربيــة «التحديات واآلفاق 
المســتقبلية»، الــذي أقيــم 
في مقر «األلكسو» الخميس 
الماضي، وتناول االجتماع ما 
تخلفه الصراعات في كل من 
سوريا والعراق واليمن وليبيا 
مــن آثار مدمــرة على جميع 
عدد  وارتفــاع  المســتويات، 
الالجئيــن والنازحين قســرا 

بشكل كبير.
وشــدد المتحدثــون على أن 
الدول المســتضيفة لشؤون 
ضيــة  لمفو ا و جئيــن  لال ا
المتحــدة  لألمــم  الســامية 
تواجــه  الالجئيــن  لشــؤون 
أعــداداً كبيرة مــن الالجئين 
في ســن الدراســة، ويهدف 
دل  تبــا لــى  إ ع  الجتمــا ا
االبتكارات  وإبــراز  الخبرات، 
واإلصالحات، وتحديد أفضل 
الممارســات لدعــم حقــوق 
الالجئيــن فــي التعليم، من 
خالل تسليط الضوء وتذليل 
الدول  تواجه  التــي  العقبات 
في رسم السياسات الخاصة 

 مؤتمر دولي يناقش مستقبل القدس المحتلة تحت االحتالل
الحياة  المحتلــة-  القــدس 
الجديــدة- ديــاال جويحان-

عقــدت لجنــة القــدس في 
القائمة المشــتركة وجامعة 
القدس، أمس، مؤتمر دوليا 
القــدس  بعنــوان «مدينــة 
مــن  عامــا  خمســين  بعــد 
االحتالل االسرائيلي- وآفاق 
مستقبلية»، بمناسبة مرور 
خمســين عاما علــى احتالل 
مدينــة القدس، فــي فندق 
السانت جورج- قصر الحمرا 

في القدس المحتلة.
شــخصيات  المؤتمر  وحضر 
واســالمية  مســيحية  دينية 
ودبلوماســيون  مقدســية 
ومؤسسات مقدسية، وإفتتح 
دقيقــة  الوقــوف  المؤتمــر 
صمت على أرواح شــهدائنا، 
ورحب الدكتور أســعد غانم 
الذي توالــي عرافة المؤتمر 
كمــا  المشــارك،  الحضــور 
حيا صمــود أهالي االســرى 
المقدسيين خالل مشاركتهم 
فــي المؤتمــر حاملين صور 
لــذي  ا االســرى  أبنائهــم 
االمعاء  معركــة  يخوضــون 
الخاوية لليوم الـ»35 معركة 

الحرية والكرامة.
وأكد د. احمد الطيبي رئيس 
لجنة القدس في كلمته في 
الجلســة االفتتاحيه على ان 
المؤتمر يأتي ليسلط الضوء 
الحيــاة  مناحــي  كل  علــى 
للقدس والمقدسيين، معتبراً 
أن مشاركة هذه الكوكبة من 

واالكاديمييــن  السياســيين 
والباحثيــن والضيــوف ال بد 
ان تــؤدي الصــدار توصيات 
ونتائج لــكل محاور المؤتمر 
تصــب فــي صالــح القدس 

واهلها.
يقول د.الطيبي:»ان المؤتمر 
االكبــر حــول القــدس الذي 
تنظمــه لجنــة القــدس في 
القائمة المشتركة، بالتعاون 
مع صرح اكاديمي مميز نعتز 
بــه هو جامعــة القدس عبر 
رئيســها د.عماد ابو كشــك 

وطاقمها االكاديمي». 
ابــو  عمــاد  د  أكــد  بــدوره 
معــة  جا ئيــس  ر كشــك 
القــدس فــي كلمتــه، على 
اهميــة وضــع اســتراتيجية 
للصمود  فلسطينية  وطنية 
والمقاومــة تتبناهــا القيادة 
لــكل  ا و لفلســطينية  ا

الفلسطيني.
وأشار الى انه سيتم تقديم 
أوراق عمل تشمل سياسات 
التهديدات  تحــدد  وتوصيات 
المقدســيين  تواجــه  التــي 
خالل  من  مواجهتها  وســبل 
عمل  وورشــات  محاضــرات 
تشــارك فيهــا العديــد مــن 
اساســا  لتكون  متخصصين 
لمســتقبلي  ا نــا  لتفكير
والجراءات والخطوات البديلة 
التي تســتهدف التأثير على 
لمســتقبل  الحالي  المســار 

المدينة. 
واوضــح، أن المحــاور خالل 

لثــالث  ا لاليــام  جلســات 
ســتركز على تاريخ الروايه 
الفلســطينية، اضافــة الــى 
ئيلية  االســرا لسياســات  ا
والقانــون الدولــي، وقضية 
والثقافه  والتعليم  االقتصاد 
في  االجتماعيــة  والقضايــا 

مدينة القدس.
قريــع  أبــو  أحمــد  وتحــدث 
جامعة  أمناء  مجلس  رئيس 
عــن  كلمتــه  فــي  القــدس 
معانــاة أهل فلســطين من 
والهــدم  التهجيــر  سياســة 
واالعتقــال على مــدار الـ50 
عامــاً مــن احتــالل االرض. 
وأكــد، «رغم كل االنتهاكات 
المقدسات  بحق  المســتمرة 
في  والمســيحية  االسالمية 
مدينة القدس اال إننا باقون 

وصامدون فيها».
القائمــة  عــن  تحــدث  كمــا 
فــي  المشــتركة  العربيــة 
عــودة  أيمــن  الكنيســت، 
ود.جمــال زحالقــة، وطلــب 
ابو عــرار، مؤكدين على أن 
االحتــالل يســعي لتحويــل 
الصراع من صراع سياســي 
الــى صــراع ديني اســالمي 
مسيحي في مدينة القدس.

جلســتان،  المؤتمر  وتخلــل 
االولــى بعنــوان :» القــدس 
بين احتالالت وخطط تغيير 
معالمها- منــذ االنتداب الى 
يومنا»، قدم خاللها الدكتور 
يوســف جباريــن، وســكوت 
بولينــز، والدكتــورة نــادرة 

شلهوب – كفركيان مداخالت 
ذات صلة.

أما الجلسة الثانية فكانت عن 

التاريخ والرواية الفلسطينية 
بشــأن القدس، اســتعرض 
يوســف  الدكتــور  خاللهــا 

نظمي  والدكتــور  النتشــة، 
الجعبة أوراقهم.

متحدثون في المؤتمر

 بيت لحم: مستوطنون يرشون 
مئات األشتال بالمبيدات القاتلة  

بيت لحم - وفا- أعدم مستوطنون أمس، 
المئات من أشتال الكرمة في أراضي بلدة 

الخضر جنوب بيت لحم.
الجــدار  مقاومــة  لجنــة  منســق  وأفــاد 
واالستيطان في بلدة الخضر أحمد صالح، 
بــأن مجموعــة مــن المســتوطنين قاموا 
برش (300) شتلة كرمة في منطقة عين 

القســيس غرب البلدة تعود لعائلة محمد 
عبد السالم صالح بمبيدات زراعية.

وأشــار إلــى أن هــذا االعتــداء لــم يكــن 
األول بحــق نفــس األرض، حيــث اقتلــع 
المستوطنون قبل ثالثة أشهر (500) شتلة 
كرمة وســرقوها الى جانب زوايا حديدية 

وأسالك شائكة .


