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 جنين: المحافظ رمضان يطلع على الخطة المرورية االستراتيجية
جنين– الحياة الجديدة- اطلع 
محافظ جنين اللواء إبراهيم 
رمضــان، أمس، على الخطة 
المرورية اآلمنة داخل مدينة 
جنين، وتوفير الخدمات عليها 
ترفــع  اســتيراتيجية  ضمــن 
كفاءة السالمة المرورية، التي 
أعدها مجلس المرور األعلى. 
محمود  بحضــور  ذلــك  جــاء 
مجلــس  رئيــس  الجيوســي 
المرور األعلى، ومحمد حمدان 
الناطــق باســم وزارة النقل 
زكارنه  وعلي  والمواصــالت، 
مدير دائرة النقل والمواصالت 
في جنين، ومجــدي درويش 
مدير شــرطة المرور، ونائب 
المحافــظ كمــال أبــو الرب، 
ونصار دويكات من المجلس 
المــرور األعلــى، والمحامــي 
ضيــاء الزغيبــي المستشــار 

القانوني للمحافظة. 
مــن جهتــه، ثمــن المحافظ 
مجلــس  جهــود  رمضــان 
رة  ووزا األعلــى  لمــرور  ا

النقــل والمواصــالت وكافــة 
المؤسســات المختصة بهدف 
تنفيذ مشاريع بشكل متكامل 
قطــاع  رســم  مــع  يتناســب 
مــروري آمــن وفــق معاييــر 
وأشــار  العامــة.   الســالمة 
لخطة  المدينــة  حاجــة  إلــى 
على  تعمل  متكاملة  مرورية 
التحيــة  بالبنيــة  النهــوض 
فــي هــذا القطــاع الحيــوي، 
واتخاذ قرارات حاسمة إلنهاء 
وتطرق  االزدحــام.  مشــكلة 
رمضــان الــى جملــة خيارات 
مطروحة منها نقل الكراجات 
إلــى مناطق خــارج المدينة، 
موضحا إلى ضرورة توســعة 
الرابــط  الشــارع  وتأهيــل 
مــا بيــن الجامعــة العربيــة 
األمريكيــة والمدينة بســبب 
خطورة  يشــكل  مــا  ضيقــه 
من وقوع حوادث السير فيه.  
واستعرض الجيوسي الخطة 
االســتراتيجية للمــرور التي 
تــم البدء بوضعهــا والقابلة 

للتنفيــذ في محافظة جنين، 
وتهــدف تنفيذ ما تــم إقراره 
المرورية على  فــي الخطــة 
المــدى القصير والمتوســط 
والطويــل مــن شــأنها رفــع 
المرورية.  والكفاءة  السالمة 
وأوضــح أن هــذا المشــروع 
بميزانيــة  هولنــدا  دعمتــه 
تقــدر بـ 32،5 مليــون يورو. 
األولــى  المرحلــة  وتشــمل 
أقل  بتكاليف  المدى  القصير 
وتحتاج إلى لمسات هندسية 
غيــر مكلفة لترتيــب الوضع 
المروري فــي المدينة وإزالة 
ان  إلــى  مشــيرا  التعديــات، 
منطقــة البيــادر فــي مدينة 
جنين من ضمن الحلول، التي 
المرحلة  خــالل  فيها  ســتبدأ 
األولــى لتنظيمها، وتوســعة 
العربيــة  الجامعــة  وشــارع  
األميركية من أولوياتنا للعمل 

عليه بسبب ضيقه. 
أن  علــى  الجيوســي  وشــدد 
الخطــة المروريــة ســتكون 

صعبة وتتطلب حملة إعالمية 
مجتمعيــا  وتثقيفــا  مكثفــة 
موازيــا لقبولهــا مــن قبــل 
المجتمــع، ونحتاج لهــذا إلى 
مظلة المحافظة للتغلب على 
العقبات التي قد تواجهنا أثناء 

تنفيذها، مؤكدا أننا نســعى 
جميعا الحفاظ على المصلحة 
العليا للجميع وحماية المواطن 
وممتلكاتــه بالدرجة األولى, 
والحــد  من حــوادث الطرق.  
وتطــرق زكارنــة الــى ازمة 

المــرور التي تعانيها المدينة 
وخاصة الشــوارع الرئيســية 
ومنطقة السوق التجاري مع 
تزايد في عدد السيارات التي 
تدخلها للتسوق من االراضي 

عام 48.

 دعا المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول انتهاكات االحتالل للحقوق الفلسطينية

إعالن الكويت يطالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية الطفل الفلسطيني
الكويت- وفا- اختتم في الكويت، أمس، المؤتمر الدولي حول 
«معاناة الطفل الفلســطيني في ظل انتهاك إســرائيل، القوة 
القائمــة باالحتالل، التفاقية حقــوق الطفل»، الذي عقد على 
مــدار يومين، برعاية أمير دولة الكويت الشــيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح، وحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 
وأمين عــام جامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيــط،، ووزراء 
الشــؤون االجتماعيــة في الــدول العربيــة، وممثلــي وزارات 
الخارجيــة والمنظمات اإلقليمية والدوليــة، والخبراء الدوليين 

المعنيين بحقوق االنسان، بما فيها حقوق الطفل.
وطالــب المؤتمر، الدول األطراف فــي اتفاقية حقوق الطفل، 
بتحمل المســؤولية لضمــان التزام إســرائيل بحماية وتعزيز 
حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقاً لما تنص عليه 

االتفاقية وبروتوكوالتها االختيارية.
كما طالب بالعمل على حماية حقوق األطفال الفلســطينيين 
مــن خالل حث الحكومــات والبرلمانات والمنظمــات اإلقليمية 
والدوليــة وصناع القرار، لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل 
الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في المالحظات الختامية للجنة 

األمم المتحدة لحقوق الطفل.
وحــث المجتمــع الدولي علــى توفير فرص التعليــم والصحة 
والحماية لألطفال الفلسطينيين، وتسخير اإلمكانيات لهم عن 
طريق تقديم المنح الدراسية لألطفال الفلسطينيين الراغبين 
في متابعة تعليمهم العالي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.

وفيمــا يلي إعالن الكويت حول حمايــة وتعزيز حقوق الطفل 
الفلسطيني في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية:

نحن المشــاركون فــي المؤتمر الدولي حــول «معاناة الطفل 
الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، 
التفاقية حقوق الطفل»، والذي انعقد يومي 12 و13 نوفمبر 
2017 تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
الجابــر الصبــاح، أمير دولة الكويت، وحضــور فخامة الرئيس 
محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومعالي السيد أحمد أبو 
الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ومعالي وزراء الشؤون 
االجتماعية في الدول العربية، والسادة ممثلي وزارات الخارجية 
والمنظمــات االقليمية والدولية، والخبــراء الدوليين المعنيين 

بحقوق االنسان، بما فيها حقوق الطفل.
انطالقــا من جملة المبــادئ والحقوق المنصــوص عليها في 
اتفاقيــة حقوق الطفــل (1989)، والبروتوكــوالت االختيارية 
الملحقة بها؛ وبخاصة البروتوكول المتعلق باشتراك األطفال 

في النزاعات المسلحة (2000)
وانطالقــا أيضــاً مــن القرارات الصــادرة عن األمــم المتحدة، 

ووكاالتهــا المتخصصة بما فيها قرارات مجلس األمن الخاصة 
بحماية األطفال في النزاعات المسلحة، آخذين بعين االعتبار 
اعتــراف العالم بواجبه تجاه حماية حقوق األطفال وتعزيزها، 
بوصفهــا حقوقــاً عالمية، مترابطة ومتشــابكة وغيــر قابلة 

للتجزئة، ومكونا أساسيا من حقوق اإلنسان،
ونؤكد على أهمية التزام إســرائيل، القوة القائمة باالحتالل، 
بإنفــاذ جميــع الحقــوق التي تكفلهــا اتفاقية حقــوق الطفل 
والبروتوكــوالت االختياريــة الملحقــة بها، واحتــرام األحكام 
الواردة في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 1949، وبروتوكوالتها 

الملحقة؛
وإذ نقر بأن األطفال الفلســطينيين أسوة بأطفال العالم هم 
أصحاب حقوق أساسية تشكل مجموعة من المعايير وااللتزامات 
المتفق عليها عالمياً وغير قابلة للتفاوض، وتمثل الحد األدنى 
من االســتحقاقات والحريــات التي ترتب التزامــا قانونياً على 
اســرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بالوفــاء بها وهي حقوق 
مبنية على الحق في الكرامة دون أي تمييز، ولكنهم يعيشون 
ظروفــاً اســتثنائية، ســببها االحتــالل اإلســرائيلي ألرضهــم 
وممتلكاتهم، وانتهاكاته الجســيمة الممنهجة واسعة النطاق 
لحقوقهم، والتوســع المســتمر للمســتوطنات غير القانونية، 
وبنــاء جدار في الضفة الغربية، ومصــادرة األراضي، وتدمير 
ل جميعها انتهاكاً  منازل الفلســطينيين وأرزاقهم، وهي تشكّ
جســيماً ومتواصالً لحقوق األطفال الفلســطينيين وأسرهم، 
وتغذي حلقة اإلذالل والعنف، وتقوض إمكانية بناء مســتقبل 

آمن ومستقر لهم؛
وإذ نعبر عن القلق العميق على وجه الخصوص حول استمرار 
معاناة أطفال فلســطين، كضحية لالحتالل االســرائيلي الذى 
يعرضهــم للعنــف والخطر والتعذيــب والمعاملــة العنصرية 

والتمييز والنقل القسري؛
وإذ ندين كافة أعمال العنف المرتكبة من قبل إسرائيل، القوة 
القائمــة باالحتــالل، بحق األطفــال الفلســطينيين، بما فيها 
انتهاك حقهم في الحياة والبقاء والنماء، عبر قتل مئات األطفال 
الفلسطينيين وإصابة اآلالف منهم نتيجة العمليات العسكرية 
التي تشــنها على مناطق تتسم بكثافة سكانية عالية ويوجد 
فيها عدد كبيــر من األطفال، واالعتقاالت التعســفية، وإنكار 
حقهم فــي العيش بكرامــة، والتمتع بحقوقهــم ومنها الحق 
فــي التعليم والصحة والحمايــة، مؤكدين على أنه ال يوجد ما 
يبرر قيام السلطات االسرائيلية، بهذه األعمال الوحشية وغير 

اإلنسانية؛
وإذ ندين رفض إســرائيل، القوة القائمة باالحتالل، االعتراف 

بواجباتهــا ومســؤولياتها بتطبيق اتفاقيات حقوق اإلنســان، 
بمــا فيها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
1949، متســببة بانتهاكات جســيمة لحقوق األطفال، وإفالت 
المســؤولين عن ارتكاب هذه االنتهــاكات من العقاب، وهو ما 
أكدتــه محكمة العــدل الدوليــة؛ وإذ نؤكد على أن إســرائيل، 
القوة القائمة باالحتالل، تتحمل المســؤولية بموجب القانون 
الدولــي، والعدالة الدولية عن كافة االنتهــاكات التي ترتكبها 
بحق األطفال الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة، 
بما فيها القدس الشــرقية، ومسؤولة عن سياستها العنصرية 
واالنتهــاكات التي ترتكبها، باألخص العنف الممارس من قبل 
قوات االحتالل والمستوطنين؛ وإذ نقر بأن الدول األطراف في 
اتفاقيــة حقوق الطفل قد التزمت بإنفــاذ حقوق الطفل دون 
تمييز، وبالتالي فهي ملزمة بالعمل على إنهاء كافة االنتهاكات 
التي ترتكبها إســرائيل، القــوة القائمة باالحتالل، ضد أطفال 
فلسطين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، 
والقانون الدولي لحقوق االنسان، والقانون الدولي االنساني؛ 
وإذ نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، 
بتوفيــر ضمانات فعلية بعدم تكرار تلــك االنتهاكات، وكذلك 
ضرورة تعويض المتضررين ومســاءلة ومحاسبة المتسببين 
بتلــك االنتهــاكات؛ وإذ نؤكد كذلــك على أن تلــك االنتهاكات 
تستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين اإلسرائيليين عنها، 
ونعبر عن القلق البالغ إزاء تقديم الدعم والمساعدة التي تهدف 
إلى اإلبقاء على الحالة غير المشروعة الناشئة عن االحتالل؛

وبناًء على ما تقدم، فإن المشــاركين في هذا المؤتمر أوصوا 
بتكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز اآلليات 
الالزمة للدفاع عن حقوق أطفال فلســطين، وتضافر الجهود 
الدولية للعمل على عدم إفالت المســؤولين االسرائيليين عن 

انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خالل:
1. مطالبــة الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل، بتحمل 
المســؤولية لضمان التزام إســرائيل بحمايــة وتعزيز حقوق 
الطفــل الفلســطيني دون أي تمييــز، وفقــاً لمــا تنص عليه 

االتفاقية وبروتوكوالتها االختيارية.
 2. تنفيــذ المالحظات الختامية وتوصيات لجنة األمم المتحدة 
لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير 
الدورية الثاني إلى الرابع إلسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق 

الطفل الفلسطيني.
 3. العمل على حماية حقوق األطفال الفلسطينيين من خالل 
حث الحكومــات والبرلمانــات والمنظمات االقليميــة والدولية 
وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني 

بما في ذلك ما جاء في المالحظات الختامية للجنة االمم المتحدة 
لحقوق الطفل.

 4. التعاون والتنســيق بين كافة الجهات ذات العالقة (الجهات 
والمنظمــات والتجمعــات الدولية واإلقليميــة الحكومية وغير 
الحكوميــة)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق 
أطفال فلســطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة 

المجتمع الدولي.
5. مطالبة وسائل اإلعالم الدولية بتسليط الضوء على حقوق 

الطفل الفلسطيني واالنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة بحقه.
6. حــث المجتمــع الدولي على توفير فــرص التعليم والصحة 
والحماية لألطفال الفلسطينيين، وتسخير اإلمكانيات لهم عن 
طريق تقديم المنح الدراسية لألطفال الفلسطينيين الراغبين 
في متابعة تعليمهم العالمي في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.

7. الطلــب الــى األمانة العامة لجامعة الــدول العربية/ اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق االنسان، مخاطبة لجنة حقوق الطفل 
لمطالبة اسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، بمتابعة التوصيات 
الختامية الصادرة عنها وتقديم تقرير عن ذلك بصفة عاجلة 

واستثنائية.
8. الطلب الى األمين العام لألمم المتحدة وضع إسرائيل، القوة 
القائمة باالحتالل، على قائمة األمم المتحدة للجهات والكيانات 

والدول التي تنتهك حقوق األطفال في النزاعات المسلحة؛
9. الطلب الى مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة لتحمل 

مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني،
10. دعــوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح 
تحقيق بشــأن البالغــات المقدمــة من دولة فلســطين حول 
االنتهاكات اإلســرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها 
حقوق األسرى، وحقوق الطفل الفلسطيني، وفق آليات عمل 

المحكمة الجنائية الدولية؛
11. دعوة الدول األطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى 
القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية في 
األرض الفلســطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك تفعيل 
المادتين 146 و147 من هذه االتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات 
على إســرائيل، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين 
اإلســرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلســطيني، في 

األجهزة القضائية المحلية للدول األطراف؛
12. الطلــب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق 
االنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين 
فريق من الخبراء القانونين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة 

تنفيذ توصيات هذا اإلعالن.

 شاركت بورشة تدريبية في جامعة هادرسفيلد البريطانية

«القدس المفتوحة» تعمل على تطوير مساق حول المصادر التربوية المفتوحة
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلنت جامعــة القدس 
المفتوحة أنها على تطوير مساق ذكي حول المصادر 
 OER-open Educational) المفتوحــة  التربويــة 
resources) بعنــوان: «التطبيــق الذكــي للمصادر 
واســتخداماتها،  (مفهومهــا،  المفتوحــة  التربويــة 
والممارســات الجيدة)»، تنفيــذاً التفاقية وقعت بين 
الجامعة ومنظمة اليونسكو (مكتب القاهرة اإلقليمي)، 
بالتعاون مــع وزارة التربية والتعليم األردنية ممثلة 
بمركــز الملكــة رانيا العبــد اهللا لتكنولوجيا التعليم 
والمعلومات. وقالــت الجامعة: «جاء هذا التوقيع بعد 
أن تقدمــت الجامعــة كجهة رئيســية بالشــراكة مع 
وزارة التربية والتعليم األردنية، بمقترح المشــروع 
الموجــه للناطقيــن باللغــة العربية كافــة من حول 
العالم،  وأوضحت أن المشروع يهدف بشكل أساسي 
إلــى تعزيز الوعي حول المصادر التربوية المفتوحة 
وأهميتها، من حيث إنتاجها، وإعادة استخدامها، وإعادة 
توزيعها، وفق معايير عالية الجودة وتراخيص التأليف 
والنشــر المفتوح والممارســات التربوية المفتوحة، 

لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.
ويعــد المشــروع أحد المشــاريع المحــدودة الفائزة 
على مســتوى المنطقة العربية، وقد جاء بعد توجيه 
(اليونســكو) فــي حزيــران الماضــي نــداء لتقديــم 
مقترحات مشــاريع حول دعم تطوير قطاع المصادر 

التربوية المفتوحة في المنطقة العربية.
وقال مدير المشــروع من الجامعة إســالم عمرو» إن 
المشــروع ينفذ حالياً ضمــن اتفاقية التعاون ما بين 
مركــز التعليم المســتمر وخدمة المجتمــع بجامعة 
القــدس المفتوحــة، ومركز الملكة رانيــا العبد اهللا 
لتكنولوجيا التعليم والمعلومات التابع لوزارة التربية 
والتعليم األردنية، ومنظمــة األمم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم (UNESCO) على مدار أربعة أشهر.

واضــاف: أنــه فــي إطــار هــذا المســاق سنســاعد 
األكاديمييــن والمعلميــن مــن الــدول العربيــة في 
اكتساب المهارات والمعارف التي يحتاجونها وتعزيز 
اســتغالل اإلمكانــات الغنيــة للمحتــوى اإللكتروني 
المفتوح، وسيتعلمون كيفية دمج المصادر التعليمية 
المفتوحــة في مســاقاتهم ودروســهم وطرق إعادة 
استخدام المحتوى اإللكتروني، ثم التعريف باألدوات 
السهلة لتطوير الموارد التعليمية المفتوحة للطالب 
وبيان كيف وأين يمكن نشــرها، وبيان كيفية إنشاء 
مجتمعــات مســتدامة لتبــادل المبــادرات واألفــكار 
والخبرات. وكجزء من هذا المشــروع ســتعقد ورش 

لتدريب المدربين في فلسطين واألردن.
وبين أن المشروع يضم خمس مراحل، تتمثل األولى 
في تحديد االحتياجات من صناع القرار واألكاديميين 
والمعلمين فــي األردن وفلســطين، والثانية تتعلق 
بتأليــف المحتوى التعليمي، وهذه تتــم بالتعاون ما 
بيــن خبراء مــن الجامعة وآخرين دولييــن بناء على 
نتائــج تحليــل االحتياجــات، أمــا المرحلتــان الثالثة 
والرابعة فيقوم مركــز التعليم المفتوح بتنفيذهما 
مــن خــالل التصميــم التعليمي للمســاق وتطويره 
على شــكل تطبيق ذكي. وتزامناً مع إطالق المساق 
ســتعقد ورشــتان فــي األردن وفلســطين لتدريــب 
المدربيــن، وســيجري خاللهمــا تقييم المســاق من 
خالل المســتفيدين من الورشات. وبين أن مخرجات 
المشــروع ســتكون عبارة عن تطويــر تطبيق ذكي 
موجه لجميع المتعلمين العرب، وتدريب (40) مشاركاً 
من فلسطين واألردن (أكاديميين، ومعلمين، وصناع 
قرار) كمدربين، وســيتمكن هؤالء المشــاركون من 
عقد دورات تدريبية في أماكن عملهم لتعميم الفائدة 

على زمالئهم وطلبتهم.
وستنتج عن المشروع مجموعة من أشرطة الفيديو 

القصيرة عن الموارد التعليمية المفتوحة التي ستنشر 
عبر (اإلنترنت) وتبث على فضائية القدس التعليمية.

وشــاركت جامعــة القــدس المفتوحــة فــي ورشــة 
تدريبية انعقدت في جامعة هادرسفيلد البريطانية، 
البحــوث  مراكــز  إنشــاء  مشــروع  أنشــطة  ضمــن 
اإلدارية واالقتصادية في مؤسســات التعليم العالي 
الفلســطينية، الممول من برنامج االتحاد األوروبي 

(إيراسموس+).
وحضر الورشــة ســتة من أعضاء الهيئة التدريسية 
المتخصصين في مجاالت العلوم اإلدارية واالقتصادية 
باإلضافة إلى منسقي المشروع من جامعتي القدس 
المفتوحة وبيرزيت، بينما لم يتمكن 15 مشاركاً من 
الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة 

نتيجة عدم منحهم التصاريح من االحتالل.
ومثل جامعة القدس المفتوحة في الورشة، أ. د. فتح 
اهللا غانم من فرع جنين، ود. م. يوســف صباح مدير 
دائرة الجودة- منسق المشروع، ود. مروان أبو هالل 
مــن فرع رام اهللا والبيــرة، وأ. فلير الكركي من فرع 
العيزريــة، الذيــن نقلوا تحيات رئيــس الجامعة أ. د. 
يونس عمرو لمنظم الورشة في جامعة هادرسفيلد 

البريطانية. وتناول التدريب موضوعات مختلفة في 
االقتصاد القياســي، والتســويق المالي، واالقتصاد 
الدولي، واالستراتيجيات الدولية في التعليم العالي، 
وموضوعــات أخــرى فــي مجــاالت العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة المختلفــة، قدمها عدد من األســاتذة 

المتخصصين في هذه الموضوعات.
وعلى هامش الورشة، عقد االجتماع اإلداري التاسع، 
حضره منســقو المشــروع مــن الجامعة اإلســالمية 
التي تتولى إدارة المشروع، وجامعة األزهر، والكلية 
الجامعيــة للعلــوم والتكنولوجيــا مــن قطــاع غــزة 
عبــر الفيديوكنفرنــس، ومنســقو المشــروع مــن 
جامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت، وجامعة 
هادرســفيلد البريطانية المضيفة، وجامعة الكويال 
اإليطالية، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد. 
وتخلل االجتماع عروض تقديمية من المنسقين حول 
تقدم العمل في المشروع، وقدم د. م. يوسف صباح 
عرضــاً مفصالً حــول إنجازات المشــروع في جامعة 
القدس المفتوحة، تاله عرض من مدير المشروع في 
الجامعة اإلســالمية حول األنشطة المقبلة، ونقاش 

عام حول المشروع والخطة المستقبلية.

عيسى عبدالحفيظمن الذاكرة الوفية

 « أسعد هاشم الصفطاوي» 
مــن قيادات حركــة فتح ورمز من رموزهــا ومن القيادات 
المؤسسة ومن أبرز قيادات العمل الوطني في الداخل حيث 
لم يغادر حتى نكســة حزيران عام 1967، وبقي يمارس 

نضاله السياسي والتنظيمي بالقطاع وبناء قواعد فتح. 
ولد في المجدل عام 1935 حيث أنهى دراســته االبتدائية 
لــم يكد يكملها حتــى كانت النكبة فغادر مــع عائلته إلى 
غزة حيث تابع دراســته هناك وأنهى دراســته في مدرسة 

الشافعي الثانوية. 
التحق بعــد حصوله على الثانوية العامة بكلية المعلمين 
بدار العلوم (علوم وفيزياء) وأثناء دراسته تعرف على ياسر 

عرفات الذي كان يرأس رابطة طالب فلسطين. 
كان انتسابه للرابطة مميزاً حيث ساهم عام 1955 في بناء 
أول تنظيم وطني فلسطيني بعيداً عن الحزبية ينطلق من 
الوالء للوطن والشعب والقضية بعيداً عن أجهزة المخابرات 
العربية وتولى عام 1957 منصب المراقب المالي للرابطة.

أثناء دراســته وقبل انهاء العام الدراســي األخير وبســبب 
نشاطه السياسي الملحوظ، تم اعتقاله وأودع السجن ثم 
تم ترحيلــه إلى غزة عام 1957 ولم يتمكن من الحصول 

على شهادة البكالوريوس.
عاد ليعمل في ثانوية خالد بن الوليد في المنطقة الوسطى 
وهنــاك كان رفيــق دربه صــالح خلف أبو أيــاد يعمل في 
المدرســة نفســها قبل ســفره إلى الكويت. بعدها انتقل 
أسعد الصفطاوي إلى مدارس وكالة الغوث الدولية، وتنقل 
فــي عدة مدارس لتتــم ترقيته إلى ناظر مدرســة اإلمام 
الشافعي، ثم ناظراً لمدرسة الفالح ومن ثم ناظراً لمدرسة 
الشاطئ للبنين. بقي في القطاع بعد النكسة يعمل بكل 
جهــد ممكن لمقاومة االحتالل، فكان أن تم القبض عليه 
وأودع الســجن لخمس ســنوات. تكــرر اعتقاله عدة مرات 
حيــث كان آخرها اعتقاله اإلداري عام 1988 بعد انطالقة 
االنتفاضة األولى، ثم اعتقاله وأودع في سجن أنصار 3 في 

صحراء النقب ثم أفرج عنه بعد عدة أشهر.
عمل على رأس لجان اإلصالح في القطاع أثناء االنتفاضة 
األولى وكان لعمله أكبر األثر في تجســيد الســلم األهلي 
وتوثيــق أواصــر الترابــط االجتماعــي بين أبناء الشــعب 
الفلسطيني، وكان متميزاً في ايجاد الحلول لفض النزاعات 

التي كانت تحدث بين الفنية واألخرى.
كانت تربطه بالشهيد أبو جهاد عالقة مميزة حيث جمعتهما 
المدرسة االبتدائية واإلعدادية والثانوية نفسها، وكذلك مع 
الشــهيد أبو إياد أثناء الدراسة في القاهرة وعمال معاً في 
ثانوية خالد بن الوليد، ومع الشهيد أبو عمار حيث جمعتهما 
رابطة الطالب الفلسطينيين في القاهرة. تزوج عام 1958 
وأنجب تسعة أبناء، واعتقلت سلطات االحتالل اثنين منهم 

أثناء االنتفاضة.
أثناء عودته من المدرسة برفقة أبنائه وفي يوم الخميس 
الموافق 1993/10/21 كان رصاص الغدر بانتظاره حيث 
أصيب إصابة قاتلة وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة، 
وما زال القتلة طلقاء. كان الشــهيد من المؤيدين التفاق 
أوســلو األمــر الذي لــم يعجب البعــض وبدالً مــن الحوار 
والنقاش األخوي البناء، تم استخدام الرصاص إلسكات هذا 
الصوت المناضل الذي قضى جل عمره في ساحات النضال 

وخلف القضبان ليسقط أخيراً برصاص الغدر والخيانة. 
هذا المناضل القائد الوطني الكبير الذي كرس جل حياته 
من أجل القضية والشــعب والوطــن وترك خلفه بصمات 
واضحــة على طريــق النضال الفلســطيني الوطني ومن 
قيــادات العمــل الوطني داخــل األرض المحتلة واإلصالح 
وتقريب وجهات النظر، الحريص على وحدة أبناء الشــعب 

الفلسطيني يسقط أخيراً برصاص العمالة.
الرحمــة علــى شــهدائنا والخــزي والعار لرصــاص الغدر 

والخيانة. 


