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26 عاما على اغتيال فتحي الشقاقي
أمــس،  صادفــت  وفــا-  اهللا-  رام 

الســادس والعشــرين من تشرين 

األول، الذكرى السادسة والعشرين 

الغتيــال الشــهيد المناضل فتحي 

الشــقاقي، فــي مدينة «ســليما» 

بمالطا.

ولــد فتحي الشــقاقي «مؤســس 

فــي  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة 

فلســطين واألمين العام لها» في 

مخيم رفح لالجئين، في الرابع من 

كانــون الثاني عــام 1951م، بعد 

أن شردت عائلته عام 1948م من 

قرية 'زرنوقة' التي تقع بالقرب من 

مدينة يافا إلى قطاع غزة.

تلقى الشقاقي تعليمه في مدارس 

رفح، وحــاز على شــهادة الثانوية 

العامــة في العــام 1968م؛ درس 

فــي جامعــة بير زيــت وتخرج من 

ا  دائــرة الرياضيــات، وعمــل الحقً

في ســلك التدريس بالقدس، في 

المدرسة النظامية، ثم في مدرسة 

األيتام، وأثناء عمله أعاد مرة أخرى 

الشهادة الثانوية لرغبته الشديدة 

فــي دراســة الطــب، حيــث التحق 

بكلية الطــب في جامعة الزقازيق 

المصرية 1974.

أثــرت هزيمة العــام 1967 تأثيرا 

بــارزا علــى توجهــات الشــقاقي، 

وغــادر من مصــر إلى فلســطين 

في 1/11/1981 ليعمل طبيبا في 

مدينة  فــي  فيكتوريا  مستشــفى 

القدس لمدة عامين إلى أن اعتقلته 

ســلطات االحتالل اإلسرائيلي عام 

1983م لمــدة أحد عشــر شــهرا، 

ثم ســجن مرة أخرى عام 1986م 

وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 

أربع سنوات، وخمس سنوات أخرى 

مع وقف التنفيذ، بتهم التحريض 

ضــد االحتالل اإلســرائيلي، ونقل 

األســلحة إلــى القطــاع، واالنتماء 

إلى حركة الجهاد اإلسالمي. وقبل 

أبعدتــه  ســجنه،  فتــرة  انقضــاء 

الســلطات اإلســرائيلية إلى لبنان 

من الســجن مباشرة في األول من 

أغسطس عام 1988م، حيث أقام 

فيهــا لمدة عام، ثــم انتقل بعدئذ 

إلى دمشق.

ثم واصل الشقاقي تنقله بين عدد 

من العواصم العربية واإلسالمية.

وفي مدينة «سليما» بمالطا، وفي 

26/10/1995م  الخميــس  يــوم 

اغتيل فتحي الشقاقي، وهو عائد 

إلــى فندقــه، بعد أن أطلــق عليه 

أحد عناصر الموســاد اإلســرائيلي 

رصاصتيــن على رأســه من جهة 

اليميــن، اخترقتــا الجانب األيســر 

منــه، بــل وتابــع القاتــل إطــالق 

الرصــاص عليــه، فأصابــه بثالث 

رصاصات أخرى في مؤخرة رأســه 

ليرتقي شــهيدا مضرجا بدمائه. 

وقد شــيع جثمانه يوم األربعاء 1 / 

11 / 1995 م إلى مقبرة الشــهداء 

فــي مخيم اليرمــوك، بالقرب من 

العاصمة السورية دمشق.

«واشنطن للصحة والعلوم» توقع اتفاقاً 

لتوكيل ممثل عن الجامعة في أراضي الـ 48
رام اهللا – الحياة الجديدة- وقعت 

جامعة واشنطن للصحة والعلوم 

مذكــرة تفاهــم مــع المحامــي 

همــام العبادي من كفر قرع، تم 

ومندوباً  ممثــالً  توكيله  بموجبه 

عن الجامعة داخل أراضي الـ48، 

ووكيالً حصرياً لتســجيل الطلبة 

الجامعة  في  بااللتحاق  الراغبين 

ودراسة الطب البشري.

ووقــع الرئيس التنفيذي لجامعة 

واشــنطن للصحــة والعلوم في 

حمادنــة  نظيــر  د.  فلســطين 

االتفــاق، مؤكــداً أهميتــه فــي 

تعزيــز االتصــال والتواصــل مع 

أبناء شــعبنا في مختلف مناطق 

من  الطلبة  ولتشــجيع  تواجــده، 

فلســطيني الـ 48 على االلتحاق 

الفــرص  النتهــاز  بالجامعــة، 

المختلفة والمتميزة التي تقدمها 

الجامعة لطلبتها وخريجيها.

جامعــة  أن  حمادنــة  د.  وأكــد 

واشــنطن للصحــة والعلوم من 

الواليات  فــي  الجامعــات  أعــرق 

المتحــدة األمريكية التي تدرس 

تخصص الطب البشري، ومعترف 

بهــا ومعتمــدة مــن قبــل وزارة 

العلمي  والبحث  العالــي  التعليم 

الوطنية  والهيئــة  الفلســطينية 

للمؤسســات  والجودة  لالعتمــاد 

الصحــة  ومنظمــة  التعليميــة، 

العالمية والمجلس الطبي العام 

البريطانــي، والهيئــة التعليمية 

.ECFMG لخريجي الطب األجانب

وأوضــح د. حمادنــة أن الطالــب 

يحصــل على شــهادة في الطب 

العــام والمزاولــة األميركية معاً 

خالل 5 ســنوات دراسية مكثفة، 

بواقع 15 فصالً دراسياً، وليس 6 

سنوات كما هو متبع ومعمول به 

في معظم الجامعات الفلسطينية 

واألوروبية واإلسرائيلية.

وأشــار إلى أن الخطة الدراســية 

للطلبــة تجمــع بيــن المتطلبات 

النظريــة والعمليــة، حيث ينهي 

الطلبة جميع المادة النظرية في 

الفصول الســبعة األولــى، فيما 

يكون الفصــل الثامن مخصصاً 

لتجهيز الطلبــة للمرحلة األولى 

مــن امتحان مزاولــة المهنة في 

الواليات المتحدة، وبعدها ينتقل 

الطالــب إلــى الواليــات المتحدة 

األميركيــة أو إلــى مدينــة ياش 

المرحلــة  إلكمــال  الرومانيــة 

العملية (الســريرية) في أفضل 

لمدة  األميركيــة  المستشــفيات 

ســتة فصول دراسية، ثم يتفرغ 

دراســي  فصــل  لمــدة  الطلبــة 

وهــو األخير من أجل االســتعداد 

والتجهيــز للمرحلــة الثانيــة من 

امتحان مزاولة المهنة في أميركا.

إدارة  أن  حمادنــة  د.  وكشــف 

الجامعة فــي مداوالت واتصاالت 

مستمرة مع عدد من المستشفيات 

األميركيــة واألوروبية، من أجل 

توفيــر فــرص تدريبية واســعة 

ومختلفــة للطلبة، مــا يزيد من 

الخيــارات المفتوحة أمامهم عند 

كل  العمليــة،  بالمرحلــة  البــدء 

حسب رغباته وامكانيته.

وقال المحامي همام العبادي: إن 

الفرصة التي يتم منحها للطلبة 

من خالل جامعة واشــنطن هي 

فرصة غير مســبوقة، باألخص 

وأن الطلبة الخريجين من أراضي 

الـــ 48 ســيتمكنون مــن العمل 

اإلســرائيلية  المستشــفيات  في 

وتطبيق مــا تعلموه دون الحاجة 

للتقدم المتحــان مزاولة المهنة 

الخاص بالدولة.

وأضــاف العبادي، هــذه الفرصة 

تفتح المجال أمام شريحة كبيرة 

من أبنائنا لدراســة الطب، الذين 

لــم تكن الظروف تتيح لهم ذلك 

من قبل، إذ إن األقساط الدراسية 

أقل مقارنــة بجامعات أخرى في 

فلســطين والمنطقــة، عدا عن 

توفر منح دراسية كاملة وجزئية 

للطلبة. 

وبيــن أن الســنة األكاديمية في 

الجامعة مقســمة على 3 فصول 

دراســية، بحيــث يبــدأ الفصــل 

األول في ينايــر والثاني في أيار 

والثالــث فــي تشــرين االول من 

كل عام، ويمكن للطلبة االلتحاق 

بالجامعة في أي فصل دراسي، إذ 

يتم احتســاب السنوات الدراسية 

لكل طالــب جديد يــود االلتحاق 

بالجامعة وفقاً للفصل الذي اختار 

البدء فيه.

ودعــا العبادي الطلبــة الراغبين 

بااللتحــاق في الجامعة لمراجعة 

مكتبه الكائن في قرية كفر قرع 

في المثلث الشمالي، أو التواصل 

عبــر البريــد اإل لكترونــي التالي 

hammam.abadi@gmail.

.com

«القدس المفتوحة» تطلق مشروع تقييم اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات االعالمية
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أطلقــت جامعة 

القــدس المفتوحــة ومنظمة «اليونســكو»، 

أمس، «مشــروع تقييم اإلدارة االستراتيجية 

التربيــة  وتعزيــز  اإلعالميــة  للمؤسســات 

اإلعالمية و المعلوماتية في مؤسسات التعليم 

الفلسطيني»، باحتفال أقيم في مقر رئاسة 

«القدس المفتوحة» بمدينة رام اهللا.

وجرى حفل التوقيع بحضور ممثلي مؤسسات 

اإلعالم المحلية، أكاديميين وخبراء في مجال 

اإلعــالم، مديــري دوائر وبرامــج اإلعالم في 

عدد مــن الجامعات الفلســطينية في الضفة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، ممثلين عــن اللجنة 

الوطنيــة للثقافــة والتربية والعلــوم، وعدة 

وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، التربية 

والتعليم، واإلعالم.

وجرى خالل حفل اإلطالق توقيع اتفاقية إيذاناً 

بانطالق المشروع، وقعها من جانب «القدس 

المفتوحة» د. م. اسالم عمرو مساعد رئيس 

الجامعة لشــؤون التكنولوجيــا واالنتاج، ومن 

اليونســكو أ. هال طنوس مســؤولة االتصال 

والتواصل في مكتب اليونسكو بفلسطين.

وقــال د. م. عمرو، إن «المشــروع يأتي كثمرة 

مــن ثمار التعاون مع اليونســكو، هذا التعاون 

الــذي أنتج مركــز بحــوث اإلعالم، ومشــروع 

التصــدي لألخبــار الكاذبة، ومشــروع تطوير 

كفاءات المعلمين في وزارة التربية والتعليم، 

المفتوحــة  التعليميــة  ومشــروع «المصــادر 

لخدمة قطاع التعليم في فلســطين واألردن». 

وأوضح د.م. عمرو أن مشــروع «تقييم اإلدارة 

االســتراتيجية للمؤسســات اإلعالمية وتعزيز 

التربية اإلعالمية و المعلوماتية في مؤسسات 

التعليــم الفلســطيني»،  يهــدف إلــى تطوير 

التربية اإلعالمية وخلق ثقافة إعالمية إيجابية 

وطنية بين أبناء شــعبنا، وخلق تعاون إعالمي 

بين مؤسســات التعليم العام والتعليم العالي 

وبين الجامعات على نحو يهدف لتطوير اإلعالم 

وخلق إعــالم وطني قــادر على نقــل الرواية 

الفلســطينية الصحيحة للعالم، بتخريج طلبة 

قادرين على القيــام بالدور المنوط بهم على 

أكمل وجه، انطالقاً من التدريس الذي حصلوا 

عليه في الجامعات». وشكر د.م. عمرو، منظمة 

اليونســكو على المبادرة لتنفيذ هذا المشروع 

المقترح من قبل الجامعة بالتعاون معها، لنصل 

بالمشروع إلى األهداف المحددة، ونكرس ثقافة 

اإلعــالم واســتراتيجية التعليــم باإلعالم بين 

المؤسسات التي خصت بهذا البرنامج.

وقالت طنوس، منسقة المشروع من اليونسكو، 

في كلمة نيابة عن مديرة مكتب اليونسكو إن: 

«اليونسكو فخورة بالعمل مع جامعة القدس 

المفتوحــة والمؤسســات الشــريكة، لتقيمم 

والمعلوماتيــة للتعليــم  التربيــة اإلعالميــة 

العالي، ألنها أســاس متين لتوعية الشباب». 

وأضافــت: «التربية اإلعالميــة والمعلوماتية 

تصــب فــي صميم حريــة التعبير، ونســعى 

لتعزيز حرية التعبير بالترويج لحق الحصول 

على المعلومة وتوفير تكافؤ الفرص في حق 

الحصول علــى المعلومات، وســهولة وصول 

المعلومــة للجميــع حتى يمارســوا حقوقهم 

اإلنســانية، ويتحققوا من المعلومة والوقوف 

عندها، وهذا أساس العمل اإلعالمي».

وأضافــت: «نســعى لتعزيــز ثقافــة التربية 

اإلعالمية لتصبح جزءاً من ممارستنا في الحياة 

اليوميــة، فالتربيــة اإلعالميــة والمعلوماتية 

تبدأ من الصفوف األساســية، وهذا ما عملت 

عليه اليونســكو من خالل عقد سلســلة من 

التدريبــات وتنمية مهــارات التربية اإلعالمية 

وكذلك التحقق من المعلومات. واليوم سنعمل 

مع الجامعات الشريكة بهذا المشروع لتحقيق 

جزء من فكر من يبحث عن الحرية اإلعالمية 

والتربية اإلعالمية، وتوفير مناهج للجامعات 

كمخرج لهذا المشروع».

وتابعــت: «قمنــا بــدورات عديــدة حتــى في 

فترة كورونا أيضــاً؛ لرصد المناهج وتوثيقها 

إلكترونيــاً، وهــذا كان في مقدمــة اإلنجازات 

وتكملة للعمل المتواصل.  واستمر هذا النهج 

ألن طريقــة التدريس تتغيــر باتجاه التعليم 

اإللكتروني، وهذا يواكب التطور الذي نسعى 

إليه. ونحــن فخورون بمؤسســاتنا الوطنية، 

ونأمــل أن يتواصل الجهــد الجماعي لتحقيق 

ما نصبو إليه».

إلــى ذلــك، قال د. م. إســالم عمرو، مســاعد 

رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج، 

ومدير هذا المشروع: «إن قاعدة المستفيدين 

لهذا المشروع تتضمن أكاديميين ومؤسسات 

إعالميــة وقطاعات مختلفة، وهو جهد مكمل 

لمشاريع سابقة تتعلق باإلدارة االستراتيجية 

لإلعالم وبحريــة الحصول على المعلومات». 

وأضاف د. م. عمرو: «المشــروع الموقع اليوم 

مهــم لمواكبة الجامعــة لدورهــا المجتمعي 

في القطــاع اإلعالمي، من خالل توجيهه في 

تقييــم اإلدارات االســتراتيجية للمؤسســات، 

Information Media Litera-) وموضــوع 

cy) المتخصــص بجوانب عــدة، منها األخبار 

الكاذبة، وخصوصية المعلومات، وطرق إدارة 

المحتوى اإلخباري بأشكاله المختلفة». وتابع: 

«في المخرجات النهائية للمشــروع، ســتكون 

هناك مــادة تعليمية ذات محتوى مهم لطلبة 

الجامعات، ويمكن استخدامها لتدريب العاملين 

في قطاع اإلعالم في المؤسسات المختلفة». 

وتابع: «نتطلع لمشــاركة كليات اإلعالم كافة 

في هــذا المشــروع، الــذي تتابعه مؤسســة 

اليونسكو، وتموله جهات مختلفة، على رأسها 

الحكومة الفرنسية».

وفي ختام حفل اإلطالق، جرت مراسم توقيع 

االتفاقية، وأدار االحتفال م. محمد فحل مدير 

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع. كما 

نسق لها دائرة العالقات العامة ممثلة بمديرها 

د.م. عماد الهودلي و م. سائدة أبو حالوة مركز 

التعليم المستمر.

مكرمة رئاسية لسكان حمصة الفوقا باألغوار الشمالية
األغــوار- وفــا- تســلم محافــظ طوباس 

واألغوار الشمالية يونس العاصي، امس، 

مكرمة رئاسية لسكان خربة حمصة الفوقا 

باألغوار الشــمالية، شــملت معدات عمل، 

ومولدات كهرباء، وجــرار زراعي، ومركبة 

حركة، وصهريج مياه.

وحضر التســليم قاضي قضاة فلسطين، 

مستشــار الرئيس محمود عباس للشؤون 

الدينية، محمود الهباش، ومحافظ طوباس، 

ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 

وليد عساف، وشخصيات دينية واعتبارية.

وقــال الهباش: إن الصــراع مع المحتل هو 

الصمود على أرضنا، مشيرا إلى أن األغوار 

مــن المناطــق األكثر اســتهدافها من قبل 

قوات االحتالل.

وأضاف: إن االحتالل يرتكب يوميا انتهاكات 

فــي األغوار الشــمالية، مؤكــدا أن القيادة 

الفلسطينية تسعى جاهدة لتوفير احتياجات 

سكانها.

وأكــد أن رؤيــة القيادة الفلســطينية هي 

أرض فلسطينية لشعب فلسطيني.

وأشــار الهباش إلى أن االستيطان مشروع 

يهدف إلى ضرب جوهر الوجود الفلسطيني 

فــي األغــوار، مؤكــدا أننا فــي معركة مع 

االحتالل ومستوطنيه.

وتابــع: «رســالة الرئيــس محمــود عباس 

لســكان حمصة هي أننا كلنا معكم ألنكم 

وجوهــر  الفلســطيني  الشــعب  تمثلــون 

وجوده».

وقال العاصــي: «إن القيادة الفلســطينية 

تســتمع دائما الحتياجات السكان في هذه 

المنطقــة، مشــيرا إلــى أن القيــادة تعمل 

جاهدة على توفير احتياجاتهم».

وقال عســاف: «إن صمود أبناء شــعبنا في 

حمصــة الفوقا أفشــل مخططــات الضم، 

والتهجيــر القســري لهــم، مشــيرا إلى أن 

الســكان رفضــوا ويرفضــون الرحيل من 

أراضيهم». وأضــاف أن صمود المواطنين 

فــي أراضيهم هــو عنــوان إقامــة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.

وقــال أمين ســر حركة فتح فــي طوباس 

محمــود صوافطة، مهما بذل االحتالل من 

جهــود لطرد الفلســطينيين مــن أرضهم 

فسيفشل أمام صمودهم.

وأضاف أن االحتالل يستهدف البشر والحجر 

وكل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني.

ممثال عن الرئيس

المالكي يشارك في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر في الرياض
الريــاض- الحيــاة الجديدة- شــارك وزير 

الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ممثالً 

عن الرئيس محمود عباس، في أعمال قمة 

مبــادرة الشــرق األوســط األخضــر، التي 

انطلقــت أعمالها في العاصمة الســعودية 

الرياض بحضور ومشاركة دولية واسعة.

ووجهت المملكة العربية السعودية دعوات 

لحضــور قمــة مبــادرة الشــرق األوســط 

األخضر، إلى العديد من رؤساء دول العالم 

والمســؤولين الحكومييــن، إضافــة إلــى 

الرؤســاء التنفيذيين لكبرى الشركات في 

الــدول المدعــوة، وعــدد آخــر من رؤســاء 

المنظمات الدوليــة واألكاديميين وأصحاب 

االختصاص في المجال البيئي ومؤسسات 

المجتمــع المدنــي. وتأتي مبادرة الشــرق 

األوســط األخضر اســتجابةً آلخر التقارير 

العلمية حول حالة الطوارئ المناخية التي 

تتطلب إجراءات استثنائية. كما تأتي تلبيةً 

لحقيقة أن منطقة الشــرق األوسط تعتبر 

من المناطق الساخنة األكثر تأثراً بظاهرة 

تغير المناخ، حيــث أن معدل االحترار فيها 

ضعــف المعدل العالمي، ما له من أثر بالغ 

على تغير المناخ وتأثير سلبي على عملية 

التنمية وعلى جهود الحكومات في تحقيق 

التنمية المستدامة والحد من الفقر.

وتأتــي هــذه المبــادرة إدراكاً مــن الجميع 

بأهمية تضافر الجهود واخذ زمام المبادرة 

اإلقليميــة التــي تعتبر دليــال واضحا على 

التعــاون ببن دول الجنــوب، ويبرهن على 

ان دول الجنوب قادرة على ان تقود الجهود 

الدولية للتصدي لظاهرة تغير المناخ بكل 

عزم وارادة وتصميم.

ويعتبر هذا التحالف اإلقليمي نموذجاً للعمل 

خارج الصندوق وخارج المألوف حيث يمثل 

مبادرة اســتثنائية غير مسبوقة تجمع بين 

التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات.

وفي كلمته عبــر المالكي عن تقدير دولة 

فلسطين لهذه المبادرة والرؤية الثاقبة التي 

ترتكز على تعزيز المعرفة ورفع مســتوى 

الوعي، وكذلك على اإلدارة البيئية الذكية 

مناخياً والتي تشتمل على حلول مستقبلية 

ذكية ومبتكرة وخالقة.

ونقل الوزير المالكــي تحيات رئيس دولة 

فلســطين محمود عباس، لخادم الحرمين 

الشريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز، 

وإلــى ولي عهده األمير محمد بن ســلمان 

والقائميــن علــى هــذه المبــادرة الرائــدة 

والتي ســتنقل منطقتنا الــى آفاق جديدة، 

ليس فقط على مستوى البيئة وانما على 

مستوى الحياة واالستدامة اإلنسانية.

وقــال: إن تغيــر المنــاخ ومــا صاحبــه من 

تأثيرات بيئية أصابت جل حياتنا ومستقبلنا 

قد فرض ذاته على األجندة الدولية وتطلب 

منــا جميعــا اعطائهــا االولويــة واالهمية 

واالمكانيــات المتوفــرة لكــي نواجه هذه 

التحديات بشــكل مشــترك. وعليــه، تأتي 

هــذه المبــادرة ومــا يرافقهــا مــن توفير 

امكانيات وقدرات يسمح لنا ان نكون جزءا 

من هذه الجهود، وان تكون منطقتنا مثاال 

يحتذى وعنوانا مشرقا لشرق أوسطنا بعد 

ان كان هذا الشــرق األوســط هــو عنوان 

االزمــات والحروب والدمــار. وأضاف، بينما 

يعلــن األميــر عن النيــة بزراعــة مليارات 

األشجار في منطقتنا، تعكف دولة االحتالل 

إســرائيل بقطــع األشــجار المثمــرة فــي 

فلســطين وحرقهــا، وبإتــالف المزروعات 

وفي جرف االرض الزراعية ومصادر االرض 

الفلسطينية في تحد لكل القيم اإلنسانية 

والشــرعية الدوليــة والقــرارات االمميــة. 

وبينما نريد ان نــزرع من خالل هذا اللقاء 

شــجرا في منطقتنا، تقوم إســرائيل بقلع 

اشجارنا وقطعها. اما الكهرباء عبر الطاقة 

الشمسية فهي أيضا تحارب من قبل دولة 

االحتالل لمنع اســتقاللية دولة فلســطين 

فــي مجــال الطاقــة، بحســب المالكي، ما 

يستدعي توفير الحماية الدولية ليس فقط 

في مواجهة جرائم االحتالل بحق اإلنسان 

الفلســطيني وانمــا ايضــا بحق األشــجار 

الفلسطينية والطاقة الفلسطينية.

وأعلــن المالكي بأن دولة فلســطين تؤيد 

وتساند هذه الجهود وتدعم أهدافها وتقف 

على أهبة االستعداد للمشاركة الفاعلة في 

هذه المبادرة وتتمنى لها النجاح والســداد 

لما فيه خير بلدان وشعوب منطقة الشرق 

األوسط. ورافق المالكي في أعمال القمة، 

رئيس ســلطة جودة البيئة، جميل مطور، 

وسفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية 

السعودية، باسم األغا.


