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تعلـن جامعة بيرزيت عن طـرح العطاء التالي:

Vending Machines عطاء رقم 2019/493  ضمان مواقع ماكنات البيع

بموجب كراسة العطاء التي يمكن تحميلها واإلطالع على شروط ومواصفات 

العطاء من صفحة الجامعة اإللكترونية.

 http://ritaj.birzeit.edu/tenders

مالحظة:

ثمن نســـخة العطاء الواحد مائة دينار غير مستردة، وتدفع في الدائرة . 1

المالية للجامعة ما بين الساعة 9-3 بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.

رسوم اإلعالن بالجرائد على من يرسو عليه العطاء.. 2

آخر موعد لتسليم عروض األسعار يوم االثنين الموافق 2019/09/23، الساعة 

12:00 ظهرا، بمكتب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية/ مبنى اإلدارة 1/

مبنى جابي برامكي لإلدارة/ الطابق الثاني غرفه رقم 315.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة 

والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوم الس���بت الموافق 2019/9/14 عن 

كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

المقاطعة )مقر األمن الوقائي، مقر المخابرات العامة، مقر األمن 
الوطني(، إسكانات غانم، إسكان أبو سرحان، إسكان نجيب ناصر، 
أجزاء من شارع القدس الخليل من دوار الدوحة إلى مسجد الرباط 

والمناطق المحيطة.

تعتذر الش���ركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت 

والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

دائرة العالقات العامة

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات/ وزارة االقتصاد 
الوطني بأن ش����ركة س����دني لالس����تثمارات 
المحدودة  الخصوصية  المساهمة  السياحية 
والمس����جلة تح����ت الرق����م 562575613، قد 
تقدم����ت لدين����ا برفع رأس����مال الش����ركة من 
200.000 مائت����ي ال����ف دوالر أمريك����ي إلى 
1.000.000 ملي����ون دوالر أمريكي، ومن لديه 

اعتراض مراجعة مكتب مراقب الشركات.
مراقب الشركات

رام الله : تأبين الرئيس التونسي
الـراحـل البـاجـي قـايـد السـبسـي

رام الل����ه - "وف����ا": أقامت جمعية االخوة الفلس����طينية التونس����ية، 
امس، تأبينًا للرئيس التونس����ي الراحل محمد الباجي قايد السبس����ي، 
في مقر الرئاس����ة بمدينة رام الله، بحضور أعضاء اللجنتين التنفيذية 
لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وأعضاء السلك الدبلوماسي 

المعتمدين لدى دولة فلطسين.
وقال قاضي قضاة دولة فلس����طين محم����ود الهباش، ممثال للرئيس 
محم����ود عب����اس: "عندما نقف ف����ي حضرة العظم����اء أو نتحدث عنهم 
وباس����مهم نقف في قمة الخش����وع والتقدير واالحترام، فكيف ونحن 
نتح����دث عن رج����ل أعطى بلده عم����ره كله وقاد س����فينتها في مرحلة 
تالطمت فيه����ا األمواج، واس����تطاع بحكمة القائ����د وانتمائه الوطني 

الصادق أن يثبت مسارها في عباب هذا البحر المتالطم".
وقال: إن السبس����ي أعطى تونس وفلس����طين الكثير من عقله وقلبه 
ووجدانه، وحين نقف اليوم في مقر الرئاس����ة الفلس����طينية وباس����م 
رئيس دولة فلس����طين لنعبر عن مش����اعرنا ووجداننا ووفائنا للرئيس 
الراحل الباجي قايد السبسي فإنما نعبر عن وفائنا لتونس التي عندما 
تذكر يخف����ق القلب الفلس����طيني بطريقة مختلف����ة، فتونس وطنية 

صادقة أعطت فلسطين بال حدود وبال أجندات.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الرئيس الفخري 
لجمعية االخوة الفلس����طينية التونسية أحمد مجدالني: "نلتقي اليوم 
بع����د مرور 40 يومي����ا على رحيل قائ����د عربي وطن����ي وديمقراطي هو 

الرئيس الراحل للجمهورية التونسية".
وأعلن أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس للحكومة باجتماعها 
األخير اتخذت ق����رارا بتخصيص ميدان باس����م الرئيس محمد الباجي 

قايد السبسي، وسيقوم الرئيس عباس بافتتاح هذا الميدان.
وقال: إن عالقة الش����عب الفلس����طيني بنظيره التونسي هي عالقة 
اخوة، وإقامة التأبين في مقر رئاس����ة دولة فلس����طين أبلغ رسالة على 

الوفاء الذي يكنه الشعب الفلسطيني للشعب التونسي.

وأكد أن الش����عب الفلسطيني لن ينس����ى يوما االحتضان التونسي 
لمنظم����ة التحري����ر ف����ي الوقت ال����ذي ضاقت ب����ه األرض، والش����عب 
الفلس����طيني لن ينس����ى هذا االحتضان، والعالقة التاريخية يجب أن 

تؤرخ.
وأض����اف: إن الرئيس السبس����ي هو من رعيل االس����تقالل، وعمل مع 
الرئيس المؤس����س لتونس الحبيب بورقيبة الذي قاد تونس الحديثة 
التي تميزت باالنفتاح الفكري والسياسي وعالقتها مع البلدان العربية 

الشقيقة.
وأوضح أن الرئيس التونس����ي رح����ل، لكن األهم عندم����ا كان يجري 
التحضي����ر لالنتخابات ت����م الحرص على عكس مفه����وم الديمقراطية 

وانتقال وتداول السلطة.
من جانبه، قال الس����فير التونس����ي لدى فلس����طين الحبيب بن فرح: 
"نقدم أس����مى عبارات الش����كر لجمعية األخوة الفلسطينية التونسية 
وكل المش����رفين على هذه المب����ادرة المقدرة من قب����ل دولة تونس"، 
مضيفا ان الرئيس السبس����ي س����يبقى خالدا في عقول وقلوب شعبه، 
فه����و رجل بحجم وط����ن وأحد أهم رج����ال الجمهوري����ة الثانية الذين 
ساهموا بصون المسار الديمقراطي في تونس وحماية أمن واستقرار 

البالد.
وأوضح أن قدر تونس الفخر برئيسها الراحل، فهو رجل دولة بامتياز، 
لبى ن����داء الواجب الوطني في ظرف دقيق كان����ت فيه تونس مهددة 
باستقرارها وأمنها، ليحمي التجربة وينظم انتخابات حرة وشفافة في 
تونس، وكان الفقي����د حريصا على تقديم صورة تونس في ثوب دولة 
المؤسس����ات، وهي تواصل التقدم في مسيرتها الديمقراطية إلجراء 

انتخابات في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأض����اف: إن الرئي����س الراحل ظل وفيا للقضية الفلس����طينية حتى 
رحيل����ه، مؤكدا أن مناصرة القضية الفلس����طينية س����تظل في جوهر 

اهتمام تونس وأحد أهم ثوابت سياستها الخارجية.

اتفاقية لتأهيل الشارع المؤدي 
للحديقة التكنولوجية في »بيرزيت«

رام الله - "األيام": وقعت الحديقة التكنولوجية الفلسطينية المقامة 
عل���ى أراضي جامعة بيرزي���ت، ممثلة برئيس مجل���س إدارتها، رئيس 
الجامعة عبد اللطيف أبو حجلة، أمس، اتفاقية مع رئيس بلدية بيرزيت 
إبراهيم س���عد؛ لتأهيل الش���ارع المؤدي إلى مبنى الحديقة وساحتها 

األمامية.
وثّم���ن أبو حجل���ة دور بلدية بيرزي���ت في توفير الدعم اللوجس���تي 
والحيوي للمشاريع الحيوية في البلدة، مبينًا أن الحديقة التكنولوجية 
س���تكون مكانا حيويا وفعاال للش���ركات التكنولوجية، وستس���تقطب 
استثمارات كبيرة لتجمعات تكنولوجية تهدف لتنويع ونمو اقتصادي 
مبني على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا، وستس���عى إلى توفير بيئة 
عمل وبنية تحتية جذابة لالستثمارات الخارجية والداخلية، خاصة من 

المستثمرين الفلسطينيين في هذا القطاع.
من جهته، أكد س���عد اهتم���ام البلدية بنجاح العم���ل في الحديقة 

التكنولوجي���ة، لم���ا لذل���ك م���ن أث���ر إيجابي عل���ى البلدة عل���ى كافة 
المستويات، وأن البلدية س���تبذل جهودها لإلسراع في العمل بهدف 

تأهيل الشارع.
يذك���ر أن الحكوم���ة الهندي���ة دعم���ت الحديق���ة التكنولوجية بما 
يش���مل أعمال بناء مبنى الحديقة، وأعمال البنية التحتية التي تشمل 
األسوار والطرق الداخلية والتمديدات، ووحدة معالجة المياه العادمة، 

والمناطق الخضراء في الموقع.
وخصص مجلس أمناء جامعة بيرزي���ت 20 دونمًا من أراضي الجامعة 
الحتضان المشروع، ليكون موقعًا مركزيًا متميزًا يدعم عمل الحديقة من 
خالل قربها من مجتمع أكاديمي بحثي، وجس���م طالبي نشط، وسهولة 
التواصل مع كافة مؤسسات التعليم العالي في الضفة، وتسهيل إدارة 
ف���رص التوظيف للطلبة، واالس���تفادة من األبح���اث األكاديمية لجميع 

الجامعات الفلسطينية كنهج عمل للحديقة.

بالتعاون مع معهد الشراكة المجتمعية بجامعة بيت لحم

»تطوير اإلعالم« في »بيرزيت« يختتم 
دورة تدريب مدربين بالتربية اإلعالمية

بي���ت لحم – "األيام": اختتم مركز تطوي���ر اإلعالم في جامعة بيرزيت، 
ومركز التعليم المس���تمر الفنلن���دي أمس، دورة تدري���ب مدربين في 
التربي���ة اإلعالمية، عقدت بالتعاون مع معهد الش���راكة المجتمعية في 

جامعة بيت لحم.
وش���ارك في التدريب 1٦ صحافيًا فلس���طينيًا وخمسة صحافيين من 
فنلندا خضعوا للتدريب وأنتج���وا ضمن مجموعات عمل منهجًا تدريبيا 
س���يتم العمل به ضمن مجموعة من ورش التدريب في التربية اإلعالمية 
س���ينفذها المركزان في ع���دد من مخيمات ومدن الضف���ة خالل الفترة 

المقبلة.
وستطلق المؤسسات الثالث غدًا الس���بت مشروع "التثقيف اإلعالمي 
لمجتمع مستدام للعام 2019 – 2020" الممول من وزارة الشؤون الخارجية 
الفنلندي���ة، بحضور رئيس جامع���ة بيرزيت د. عب���د اللطيف أبو حجلة، 
وممثلة فنلندا لدى السلطة الوطنية، وذلك في مبنى المسروجي لإلعالم 

في جامعة بيرزيت.
وفي الي���وم الختامي، قدم���ت مجموعات التدريب الت���ي تكونت من 
متدربين فلس���طينيين وفنلنديين عروضًا حول أيام وجلسات تدريبية 

تراعي أحدث مهارات ومناهج التدريب حول قضايا التربية اإلعالمية.
وتمحورت المضامين التي ش���ملها التدريب ح���ول صحافة الموبايل 
وأخالقيات االعالم والممارسات الفضلى في صحافة التواصل االجتماعي 

وأخالقيات نشر الصور وصناعة الفيديو القصير وغيرها.
وقال منس���ق ال���دورة في مرك���ز تطوير االعالم اك���رم الجريري ان من 
ت���م اختيارهم س���يعملون في المس���تقبل مع المركزين الفلس���طيني 

والفنلن���دي وجامع���ة بيت لحم ضمن مش���روع التربي���ة اإلعالمية الذي 
يستهدف عددًا من المخيمات.

وقال منس���ق التقييم والجودة في مركز تطوير اإلعالم عماد األصفر، 
الذي درب الى جانب مدربين فنلنديين في الدورة، ان هذا المش���روع بدأ 
الع���ام الماضي وتم اطالق منصة خاص���ة باللغتين العربية واالنجليزية 

حول التربية اإلعالمية للمواطنين.
وقالت رئيس���ة تحرير المجل���ة اإلنجليزية لمركز التعليم المس���تمر 
الفنلندي كاروالين كنيوتي ان مؤسس���تها تعمل في التربية اإلعالمية 
مع عدد من الدول األوروبية منذ س���نوات، ومع فلس���طين تكون التجربة 

األولى للمركز خارج المجتمع اإلعالمي األوروبي.
واعتبرت ان التقنيات التدريبية وحدها ليس���ت كافية لصناعة مدرب 
في التربية اإلعالمية، وانما تجهيزه بالمفاهيم العميقة والمس���ؤولية 
المطلوب���ة والفهم الجيد للرس���ائل اإلعالمية، وهو حتما سيس���اعد في 

صناعة اعالم اجتماعي إيجابي وخاٍل من االخطاء.
وفي ختام الدورة، وزعت الش���هادات عل���ى الخريجين وهم نضال 
عب���د المجيد الفطافطة، طه أبو حس���ين، مريم أش���رف نواورة، حياة 
خضر حمدان، وعد جمال الكار، محمد عمر بدارنة، س���ماح عبد الكريم 
س���مامرة، محمد يوس���ف مس���المة، خضر جورج برهم، محمد أحمد 
حمدان، رهام عادل جعفري، سمية محمد أبو رموز، غياث محمد جازي، 
وعد حس���ين عصيدة، جهاد تيسير البرق، اية صالح الدين أبو ميالة، 
ماري اس���كوال، س���انا بيكونين، ميكو تويفياينين، ييني يسكونين، 

فييرا بينانين.

إطــالق فعاليات مهرجان العنــب الخليلي غدًا
الخليل - "األيام": اجتمع منس���قو اللجان المش���رفة على مهرجان الخليل األول 2019 
م���ن جانب بلدية الخلي���ل وطواقم البلدي���ة المختلفة، أمس، وذل���ك للوقوف على آخر 
المس���تجدات والترتيبات الخاصة بفعالية أيام العنب الخليل���ي، التي تعتبر من أكبر 

وأضخم فعاليات المهرجان، حيث من المقرر أن يتم افتتاحه غدًا.
وتتك���ون إدارة المهرجان من محافظة الخليل وبلدي���ة الخليل وغرفة تجارة وصناعة 
الخليل ولجنة إعمار الخليل ووزارة الزراعة، وحضر االجتماع نائب رئيس البلدية يوسف 

الجعبري.
وتباحث المجتمعون في أه���م المواضيع المتعلقة بالمهرجان من النواحي المرورية 
والبيئي���ة والزراعية، والت���ي يجب العمل بها خالل أيام العن���ب الخليلي الثالثة، حيث 
تم وض���ع الخطط الالزمة لتوفير أعلى مس���تويات الراحة واألم���ان للزائرين والوافدين 
والمشاركين في المهرجان، من خالل تطبيق الخطة المرورية التي تم إقرارها بالتعاون 

مع شرطة المرور، وتحديد أماكن وقوف المركبات الخاصة والحافالت.
وقال رئيس بلدية الخليل تيس���ير أبو س���نينة إّن البلدية س���خرت كافة اإلمكانيات 
والطواق���م المختلفة إلنجاح أيام العنب الخليلي، لما تحمله من رس���الة وطنية وتراثية 
هدفها تعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة ودعم المنتج الوطني والحفاظ على 
الهوية الفلس���طينية، داعيًا المواطنين لزي���ارة البلدة القديمة على مدار العام، خاصة 

في هذه األيام إلحيائها ودعم المواطنين فيها.

بيت لحم: اختتام دورة 
تدريبية للمرشدين التربويين

بيت لحم – حسن عبد الجواد: اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بيت لحم، 
بالشراكة مع مركز اإلرشاد للطفل واألسرة، أمس، دورة تدريبية تطبيقية تواصلت خالل 
العام الدراس���ي الماضي، ش���ارك فيها عشرة مرش���دين تربويين من مدارس حكومية 

وخاصة.
وتمحورت الدورة حول مواضيع خاصة باإلرش���اد المدرسي، وعالج الصدمات النفسية، 

وطرق رفع الدافعية نحو التعليم، وذلك بدعم من مؤسسة السالم العالمي.
وأش���اد مدير تربية بيت لحم، بس���ام طهبوب، بالعالقات التش���اركية المتميزة، بين 
مديرية التربية ومركز اإلرش���اد للطفل واألس���رة لخدمة الطفل واألسرة، مشيرًا إلى أن 
وزارة التربي���ة أولت اهتمامًا كبيرًا باإلرش���اد التربوي؛ نظ���رًا للحاجة المتزايدة لضرورة 

تعديل السلوكيات، وتعزيز األخالقيات اإليجابية في الميدان التربوي.
من جهته، ثّمن رئيس مجلس إدارة مركز اإلرش���اد للطفل واألسرة نائل عبد الرحمن، 
التع���اون بين المرك���ز ومديرية التربية لصال���ح المنظومة التربوية، مس���تعرضًا عمل 
وأهداف المركز عبر مس���يرته التي استمرت على مدار 25 عاما، ولفت إلى ركائز العمل 
الرئيسة وهي: تقديم الخدمات اإلرش���ادية النوعية المستجيبة للتطورات والتغيرات 

في المجتمع، وترسيخ المفاهيم البحثية ضمن السياق الفلسطيني.
بدوره، قال المدير المهني في المركز، س���يزر حكيم، إلى أن هذه الدورات تسهم في 
رف���ع الوعي وخدمة المجتمع، فيما أعرب معاوية عواد عن أمله بأن يتم اس���تثمار ما تم 

اكتسابه في الدورة لينعكس إيجابا في المدارس.

ممثلة البرنامج اإلنمائي تزور 
جمعية برج اللقلق المقدسية

الق���دس - "األيام": زارت ممثلة برنامج االمم المتح���دة االنمائي إيفون هيلي، ووفدًا 

مرافقًا، أمس، جمعية برج اللقلق المجتمعي في القدس.

واطلع���ت هيلي على خيمة البرج وملعب كرة الس���لة الممول من خ���الل برنامج االمم 

المتحدة اإلنمائي CRDP، وكذلك مشروع المظالت.

وأطلع مس���ؤول العالقات العامة للجمعية صالح التميمي الوفد على مش���روع بصمة 

حارة حيث قام المشروع على انشاء ثمانية مشاريع ترفيهية ومجتمعية وتعليمية في 

مناطق مقدسية مختلفة لتعزيز صمود األهالي الممول من االمم المتحدة.

وقدم التميمي ش���رحا مفص���ال حول الخدمات التي تقدمها الجمعية لس���كان الحي، 

مش���يرًا إلى اهمية المش���اريع التي قام بها برنامج االمم المتحدة ف���ي الموقع والتي 

س���اهمت ف���ي تقديم الخدمات لآلالف من س���كان حي باب حطة والبل���دة القديمة من 

القدس. 

وانتهت الزيارة في معمل الس���يراميك حيث تحدثت مسؤولة المشاريع اية سبيتان 

ع���ن دور المرأة والخدمات التي يقدمها الب���رج لتعزيز صمود المرأة وتوفير فرص عمل 

ودورات تعليمية.

وقدمت سبيتان شرحًا عن تطبيق القدس الذي يتيح الفرصة للتعرف إلى القدس في 

عدة لغات، والممول من األمم المتحدة اإلنمائي.

وعبرت هيلي عن تضامنها مع جمعية برج اللقلق، مؤكدة أهمية المشاريع والفعاليات 

لتعزيز صمود المقدسيين في البلدة القديمة.

محافظ جنين يطلع
على احتياجات ظهر المالح

جنين - محمد بالص: تفق����د محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أمس، منزل المواطن عزيز زيد 
في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري والواقع بمحاذاة مستوطنة.

وأك����د الرجوب العم����ل بتعليمات الرئي����س والحكومة في تلمس احتياج����ات المواطنين في 
القرى المهمش����ة والمعزولة داخل جدار الفصل العنص����ري والقرى المحاذية له والمتضررة من 

االستيطان، وذلك من خالل توفير مشاريع التنمية ودعم الصمود.
وأش����ار إلى أنه اس����تمع من رب األسرة عزيز زيد لش����رح عن معاناتها جراء وجود المستوطنة 
المحاذي����ة ألرضه����م، وتبعد أمتارا قليل����ة عن المن����زل، ويتعرضون لمضايقات واس����تفزازات 

المستوطنين والهادفة إلى االستيالء على ما تبقى من أرضهم.
من جهته، أكد زيد حرص العائلة على البقاء في أرضها وبيتها والتصدي ألطماع المستوطنين، 
وطالب محافظ جنين بمساعدته على تنفيذ مشروع بركة جمع المياه للري الزراعي حيث يعتمد 

على الزراعة كمصدر أساسي لدخل أسرته.
وأش����ار زيد إلى أن منزله بعي����د عن منازل 
"ش����اكيد"  بمس����توطنة  ومحاص����ر  القري����ة 
والج����دار ويفتق����ر للحد األدنى م����ن ظروف 
الحياة الكريمة بس����بب منع سلطات االحتالل 
العائلة تحسين بناء منزلها وتوفير الظروف 
اآلمنة له في مواجهة محاوالت المستوطنين 
تضيي����ق الخناق عليهم وتهجيرهم قس����را 
لت����رك أرضهم والس����يطرة عليه����ا وضمها 

للمستوطنات.

نــدوة في »القدس المفتوحة« حول رفاهية األطفال
رام الله - "األي���ام": قدمت الدكتورة رافيندر 
ب���ارن من جامعة لن���دن، أم���س، محاضرة حول 
موض���وع رفاهي���ة األطفال في العالم، وس���بل 
وذل���ك  الفلس���طينيين،  لألطف���ال  توفيره���ا 
بالتع���اون م���ع كلي���ة التنمي���ة االجتماعي���ة 

واألسرية في جامعة القدس المفتوحة.
وافتت���ح الن���دوة مس���اعد رئي���س الجامعة 
لشؤون العالقات العامة والدولية واإلعالم عماد 
الهودلي، مش���يرًا إلى أن الندوة تأتي في إطار 
التعاون بين "القدس المفتوحة" والمؤسس���ات 
األكاديمية الدولية، وم���ن بينها جامعة لندن، 
وأكد اهتمام الجامع���ة وحرصها على التعاون 

مع المؤسسات الدولية في إطار مشاريع برنامج 
"إراسموس بلس".

من جهت���ه، قال القائم بأعم���ال عميد كلية 
التنمية االجتماعية واألس���رية إياد أبوبكر، إن 
الكلي���ة تهدف إل���ى االرتقاء بأعض���اء الهيئة 
التدريس���ية من خ���الل اطالعهم عل���ى تجارب 
محاضري���ن م���ن دول أخ���رى، بمج���ال األبحاث 
الخاص���ة برعاية الطفل، مش���يرًا  والمش���اريع 
إل���ى أنه تم تفعيل تخص���ص جديد في رعاية 
الطف���ل، وأن هذا التخصص يش���هد إقبااًل من 

الطلبة الجدد.
ولف���ت إلى الدكت���ورة رافين���در متخصصة 

برعاية الطفل، وله���ا اهتمام بموضوع األبحاث 
والمش���اريع الخاصة باألطفال، مش���يرًا إلى أنه 
سيس���عى إلى اإلفادة من خبراته���ا في مجال 

األبحاث والمشاريع.
بدورها، قالت رافيندر، إنها سعيدة بااللتقاء 
م���ع محاضرين من جامعة الق���دس المفتوحة، 
والحديث ع���ن التحديات الت���ي تواجه الطلبة، 
خاصة ما يتعلق بهج���رة األطفال وتعنيفهم، 
وأضافت: "الوضع المعقد في فلسطين ينعكس 
على األطفال وعل���ى رفاهيتهم، فمن العدل أن 
يتم دراس���ة رفاهية الطفل الفلس���طيني وما 

يتعرض له من جراء ممارسات االحتالل".

ز حول 
ّ

عدد جديد من »سياسات« يترك
األزمة المالية والهامش المتاح لمواجهتها

رام الل���ه - "األيام": ص���در حديثًا عن معهد 
السياس���ات العامة في رام الل���ه، عدد جديد 
ز على التطورات 

ّ
من فصلية "سياس���ات"، ترك

المتعلقة بتفعي���ل االحتالل أدواته كافة في 
الضغ���ط على الس���لطة الفلس���طينية، وعلى 
أموال  عب���ر قرصنته  الفلس���طيني،  المجتمع 
المقاص���ة، وم���ا تالها م���ن أزم���ة عميقة، في 
ظل بيئ���ة إقليمية مفكك���ة، ودولية صامتة، 
وأميركية ش���ريكة في كل ما يتعلق بتصفية 
المس���ألة الفلس���طينية وتحويلها من قضية 
الجئين وتقرير مصير إلى مس���ألة اقتصادية 

يمكن تصفيتها بعقلية صفقة تجارية.
وجاء ف���ي مقدم���ة الع���دد أن "التبّدالت 
األخي���رة بّين���ت م���دى انكش���اف الواق���ع 
واقتصادي���ًا  أمني���ًا  الت���ام  الفلس���طيني 
أم���ام االحت���الل، وترجم ه���ذا وقائع معنى 
غياب الس���يادة عل���ى المعاب���ر واإليرادات 
والمق���درات، وبّي���ن إلى أي م���دى هو ضّيق 
لبناء سياس���اتهم  الفلس���طينيين  هامش 
احتياجاتهم  وتحديد  ممكناتهم  وتفعيل 
وأولوياتهم، لتصب���ح قضاياهم المصيرية 
رهنًا بتغي���رات تحدث في مجتم���ع آخر، أو 

بمعادالت انتخابية إسرائيلية عابرة".
من هذه المنطلقات، اختارت "سياسات" أن 
تضيء، عب���ر هذا العدد، عل���ى جوانب تندرج 
في س���ياق األزم���ة المالية وبيئتها الس���يا- 
اقتصادية، وخلفياته���ا، والممكنات المتاحة 

في الهامش الضيق لتوسيعه واستنفاده.
���ب الباحث االقتصادي 

ّ
وفي هذا اإلطار، يقل

مسيف مس���يف صفحات "بروتوكول باريس"، 
راصدًا الخروق اإلس���رائيلية الواسعة لبنوده، 
وباحث���ًا ف���ي الكيفي���ات الممكن���ة للحّد من 
االرته���ان االقتص���ادي وف���رص "االنف���كاك" 

االقتصادي عن إسرائيل.
وتورد الدراس���ة توصيات عدة في س���بيل 
تحقي���ق ه���دف االنف���كاك، أبرزه���ا تطبيق 
مقاطعة بضائع المستوطنات وتعزيز المنتج 
الوطني، والتعامل بالمثل مع الخروق، وتسريع 

التنمية اإلقليمية والمحلية... مش���يرة إلى أن 
االنفكاك مفهوم يقتضي التطبيق التدريجي 
ومس���اهمة القطاعات جميعها، والبدء بوضع 
برام���ج تنموية بعيدة ع���ن تدخالت االحتالل 
وقيود البروتوكول ضمن مسار سياسي وطني 

تدريجي.
في دراس���ة ثانية، يرص���د الباحث محمود 
أبو ش���نب مشروع تسوية األراضي والمياه في 
فلسطين، ومغزاه االقتصادي، وما يضمنه من 
حماي���ة لألرض من التس���ريب، وما يحمله من 
نزاعات مجتمعية، وما يقدمه من تصور شامل 
عن واقع األراضي ورسم الخرائط االستثمارية 

وتوسيع فضاءات االقتصاد وتسريع عجلته.
واس���تكمااًل لموضوع���ة األراض���ي، تضيء 
الباحثة عبير بش���ير في دراسة بانورامية على 
واق���ع األراضي ف���ي محافظات غ���زة، وتدرس 
خصوصيته وم���ا يعانيه من زح���ف عمراني، 
وما اس���تحدثته إدارة حركة حم���اس من بيع 

لألراضي الحكومية وتوزيع لها.
وفي العدد أيضًا دراس���ة بعن���وان "تقدير 
حج���م االقتصاد الموازي في دولة فلس���طين" 
أنجزها د. محمد أبو عمش���ة، يتتبع فيها واقع 
يه المشروع 

ّ
"اقتصاد الظل" في فلسطين بشق

وغير المش���روع، وأثره السلبي على االقتصاد، 
وسبل التعامل معه اقتصاديًا وقانونيًا.

وف���ي المق���االت تأت���ي مس���اهمة الكاتب 
مهند عبد الحميد تحت عنوان "إخراج ش���عب 
عريق م���ن التاريخ والجغرافي���ا مهمة ترامب 
المس���تحيلة"، لتضيء على "ظاه���رة ترامب" 
وما تق���وده من انقالب يمين���ي أميركي على 
قواعد النظام الدول���ي ما بعد الحرب العالمية 
الثاني���ة، يب���دأ بالموض���وع الفلس���طيني وال 
يقف عنده، فيما يعالج الكاتب محمد هواش 
"ورش���ة المنامة" وسياقها ومغزاها، باحثًا عن 
األدوات الفلسطينية لعرقلة الحل االقتصادي 

المنشود إسرائيليًا وأميركيًا.
وفي س���ياق اهتمامها بالشأن الفلسطيني 
في الشتات تس���تضيف "سياسات" مساهمة 

للباح���ث أني���س محس���ن، تتابع مس���تجدات 
الالجئين الفلس���طينيين في لبنان، وحراكهم 
بعد اس���تهداف هامشهم الضيق للعمل عبر 
إجراءات وزارة العم���ل اللبنانية التي تعاملت 
معه���م كعمال���ة أجنبي���ة غير ش���رعية، هذا 
التصعي���د المتزامن مع جه���ود إدارة ترامب 

لتصفية قضية الالجئين.
ندوة هذا الع���دد، أعدها وأدارها الصحافي 
االقتص���ادي جعف���ر صدق���ة، واجتم���ع على 
طاولتها كل م���ن: وكي���ل وزارة المالية فريد 
غن���ام، والخبي���ر االقتص���ادي المحاض���ر في 
الجامع���ة العربية األميركية نصر عبد الكريم، 
وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت 
باس���م الزبيدي، في نقاش معّمق حول األزمة 
المالية ومالبس���اتها والظروف المحيطة بها، 
وس���ياقها السياس���ي وعالقتها بالمش���اريع 
األميركي���ة، وتداعياته���ا، وآلي���ات الحكومة 

وممكناتها في التعامل معها.
وفي باب "السياس���ات العامة"، دراسة تحت 
عنوان "الموازنة االثني عش���رية بين النظرية 
والممارس���ة: حال���ة الموازنة الفلس���طينية"، 
لمق���رر لجن���ة الموازنة والش���ؤون المالية في 
المجلس التش���ريعي، تراقب م���دى االمتثال 
للتشريعات المالية، وأسباب ما يعتري مرحلة 

تنفيذ الموازنة من تشوهات.
وفي السياس���ة الدولية، يراجع الباحث عبد 
الغني سالمة مس���تجدات سياسات الواليات 
المتح���دة تجاه أمي���ركا الالتيني���ة في حقبة 
ترامب، مرتكزًا إلى النموذج الفنزويلي، ومحلاًل 
أدوات ترام���ب وخطته المنظم���ة للتدخل في 
فنزيال وعموم الق���ارة، لتكريس الهيمنة على 

الثروات بما يخدم المصالح األميركية.
وعن الق���دس، يراج���ع الصحافي يوس���ف 
الش���ايب كتاب "حارة اليهود وحارة المغاربة 
في القدس القديمة: التاريخ والمصير ما بين 
التدمير والتهويد" للدكت���ور نظمي الجعبة، 
الصادر عن مؤسس���ة الدراسات الفلسطينية، 

حديثًا.

ورشــة في رام الله توصي بإنشــاء نظام 
وطني للرقابة والتقييــم للعمل المناخي

رام الل���ه - "وف���ا": أوصى مش���اركون في 

ورشة عمل متخصصة لسلطة جودة البيئة، 

بإطالق نظام وطني للرقابة والتقييم للعمل 

المناخي في فلس���طين بغرض االس���تجابة 

لمتطلب���ات االتفاقية اإلطارية بش���أن تغّير 

المناخ والمتابعة والتقييم الوطنية.

ودعا المش���اركون في ورش���ة حول إنشاء 

نظام القي���اس والتقرير والتحقق والتقييم 

لمش���اريع تغّير المناخ في فلس���طين، إلى 

العم���ل على تجهي���ز خطة قابل���ة للتنفيذ 

واالس���تدامة، بم���ا يخ���ص متابع���ة حصر 

انبعاثات غازات الدفيئة وإجراءات التخفيف 

من االنبعاثات، وكذلك متابعة تنفيذ ما ورد 

ف���ي تقرير المس���اهمات المح���ددة وطنيا، 

وضرورة اعتماد الشفافية وأعلى المواصفات 

ف���ي القي���اس والتقري���ر والتحق���ق ضمن 

المتطلبات لالتفاقية.

واس���تمرت الورش���ة ثالثة أي���ام، بحضور 

رئيس س���لطة جودة البيئ���ة عدالة األتيرة، 

وممثلي���ن ع���ن الوكالة الس���ويدية لحماية 

البيئة، وأعضاء اللجنة الوطنية لتغّير المناخ 

والفرق الفنية في مختلف القطاعات.

وقال����ت األتيرة: إن فلس����طين من الدول 

التي ال تؤثر في زي����ادة االنبعاثات لكنها 

تعان����ي من اآلثار الس����لبية لتغير المناخ، 

الت����ي أصبحت ظاهرة واضح����ة جدا وتؤثر 

على كافة القطاعات.

وأضاف���ت: إن أهمي���ة الورش���ة تكم���ن 

بوض���ع األولوي���ات البيئي���ة واالحتياجات 

الفلس���طينية بإنش���اء نظام متكامل لجمع 

والمتابعة  التقاري���ر  وإع���داد  المعلومات، 

والتقييم للعمل المناخي، وكذلك الحوكمة 

البيئية  والرقاب���ة  البيئية،  والتش���ريعات 

الطبيعي���ة وانظم���ة  المص���ادر  وحماي���ة 

المعلومات والتوعية الجماهيرية.

بدوره���ا، أك���دت ممثل���ة وكال���ة البيئ���ة 

السويدية كاترين زمر ضرورة تعزيز التعاون 

المشترك مع دولة فلسطين لتمويل وتنفيذ 

العديد من المش���اريع  البيئية التي تسهم 

في دعم قطاع البيئة في فلسطين ومأسسة 

أع���داد تقاري���ر التقييم والقي���اس الخاصة 

بتغير المناخ.


