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«القدس المفتوحة» تحصد المرتبتين األولى 

والثالثة في الملتقى الطالبي اإلبداعي
الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 

حصلــت جامعــة القــدس 

مراتــب  علــى  المفتوحــة 

الملتقــى  فــي  متقدمــة 

الطالبــي اإلبداعي الثاني 

ينظمه  الذي  والعشــرين، 

للتدريب  العربي  المجلس 

التابع  الطالبــي  واإلبــداع 

التحــاد الجامعات العربية، 

فــي أكاديمية الشــروق – 

العربية،  مصر  بجمهورية 

التوجهــات  بعنــوان «أثــر 

تكنولوجيا  فــي  الحديثــة 

دور  علــى  لمعلومــات  ا

مواجهــة  فــي  الجامعــات 

التحديات المعاصرة» ضمن 

البحثيــة: «البحث  المحاور 

العلمــي فــي ظــل جائحة 

و»التوجهــات  كورونــا»، 

تكنولوجيا  فــي  الحديثــة 

و»اإلبــداع  المعلومــات»، 

الفني واألدبي»، بمشاركة 

الجامعــات  مــن  العديــد 

العربية. 

وحصلــت الطالبــة إيمــان 

يحيــى أبــو عــرام، علــى 

المرتبــة األولى عن بحثها 

بـــ «اتجاهــات  الموســوم 

القــدس  جامعــة  طلبــة 

محافظة  فــي  المفتوحــة 

لتعليــم  ا نحــو  لخليــل  ا

اإللكتروني في ظل جائحة 

كورونــا»، الــذي أشــرفت 

الجمل  أســمهان  د.  عليــه 

من فرع الجامعة في يطا، 

وحصلــت الطالبــة ألحــان 

شــوقي أبو عرقوب، على 

المرتبــة الثالثة عن بحثها 

الموســوم بـ «المشــكالت 

التقنية التي تواجه معلمي 

الدنيا  األساســية  المرحلة 

فــي التعليــم اإللكتروني 

في ظل جائحــة كورونا»، 

وأشــرفت عليــه د. فريال 

عمــرو مــن فــرع الجامعة 

في دورا. 

وأكــد رئيــس الجامعــة أ. 

د. يونس عمــرو، أن هذه 

النتيجــة وضعــت الجامعة 

الجامعــات  مقدمــة  فــي 

الفائــزة بهذه المســابقة. 

أن «جامعــة  إلــى  الفتــا 

القــدس المفتوحــة تولي 

أهميــة  العلمــي  البحــث 

خاصــة، وتضــع الخطــط 

لرفــع  الالزمــة  والبرامــج 

للبحــث  الدعــم  مســتوى 

االرتقــاء  العلمــي بهــدف 

بالعملية التعليمية لتواكب 

والمســتجدات  التطــورات 

العالمية، ولتكون الجامعة 

مــن  العديــد  فــي  رائــدة 

المجاالت». 

رئيــس  مســاعد  وأشــار 

أ.  الطلبة  لشؤون  الجامعة 

د. محمد شــاهين (رئيس 

وفد الجامعة إلى الملتقى، 

فــي  لجامعــة  ا وممثــل 

المجلــس العربي لتدريب 

العربية)  الجامعــات  طلبة 

الجامعة  مشاركات  أن  إلى 

على مدى السنوات الماضية 

ومؤثــرة،  فاعلــة  كانــت 

على  الجامعة  بها  وتميزت 

الجامعــات العربيــة كافة، 

جامعــة  «كانــت  وقــال: 

القدس المفتوحة الجامعة 

العربية األولى التي تحصل 

علــى المراتــب األولى في 

الســنوات الســابقة علــى 

هــي  وهــا  متتــال،  نحــو 

اإلنجاز  هــذا  إلــى  تضيف 

إنجــازاً جديداً في الملتقى 

الحالــي»، مشــيراً إلى أن 

نشــاطاً   يعــد «الملتقــى 

ســنوياً للمجلــس العربي 

الجامعات  طلبــة  لتدريــب 

العربية، المنبثق عن اتحاد 

ويعقد  العربية،  الجامعات 

سنوياً في إحدى الجامعات 

العربيــة. وبســبب جائحة 

كورونا والظروف الصحية 

الســائدة، لم يعقد السنة 

الماضية». 

يذكــر أن جامعــة القدس 

شــاركت  كانت  المفتوحة 

الســابقة  الملتقيات  فــي 

وبتميز، فقد حصلت على 

ضمــن  الثانيــة  المرتبــة 

محور «أثر وسائل التواصل 

االجتماعــي على ســلوك 

األفــراد»، خــالل الملتقى 

التاسع  اإلبداعي  الطالبي 

وحصدت  عشــر (2017)، 

خــالل  متقدمــة  مراتــب 

الملتقى الطالبي اإلبداعي 

 (2016 ) عشــر  الثامــن 

المنعقد في جامعة جنوب 

جمهوريــة  فــي  الــوادي 

وعلــى  العربيــة،  مصــر 

المرتبــة الثانيــة في كل 

من محور «البحث العلمي 

فــي العلــوم االجتماعيــة 

ومحــور  واإلنســانية»، 

التكنولوجــي»،  «اإلبــداع 

ومحور «بناء المؤسسات»، 

وكذلــك حصولهــا خــالل 

الملتقى الطالبي اإلبداعي 

 (2015 ) عشــر  الســابع 

المنعقد في جامعة نزوى 

في ســلطنة عمان على ا 

لمرتبــة الثالثة عن محور 

لتكنولوجــي،  ا اإلبــداع 

إضافة إلــى حصولها في 

الملتقى الطالبي اإلبداعي 

عشــر (2014)  الســادس 

معــة  جا فــي  لمنعقــد  ا

طنطــا بجمهوريــة مصر 

المرتبــة  علــى  العربيــة 

األولى عــن محور «تنمية 

الجامعــات  دور  وتطويــر 

العربيــة»، وعلى المرتبة 

األولى عن محور «تجربة 

فــي  العربيــة  الجامعــات 

التنميــة والبحث العلمي» 

الطالبــي  الملتقــى  فــي 

عشــر  الخامس  اإلبداعي 

(2012) المنعقــد بجامعة 

اإلمــام محمد بن ســعود 

المملكة  فــي  اإلســالمية 

الســعودية. فيما  العربية 

المرتبــة  علــى  حصلــت 

الملتقــى  فــي  األولــى 

الطالبــي اإلبداعي الرابع 

المنعقــد   (2011) عشــر 

فــي جامعة اإلســكندرية 

العربية  مصر  بجمهورية 

عن محور «جودة التعليم 

العالــي»، وحصولها على 

المرتبتين األولى والثانية 

الطالبــي  الملتقــى  فــي 

عشــر  الثالــث  اإلبداعــي 

المنعقد فــي جامعة عين 

شــمس بجمهورية مصر 

العربية (2010). 

بلدية الخليل أهلت المدخل على حسابها الخاص 

«دوار قلقس».. يفتح الباب أمام الخربة للتطور
 في مجاالت الصناعة والزراعة والعيش بأمان

* أنهى افتتاح المدخل فصوالً من المعاناة للسكان دامت أكثر من 20 عاماً     
الجديدة-  الحياة  الخليل- 

وسام الشــويكي- يطوي 

قلقس»،  افتتاح «ميــدان 

صفحة المعاناة التي بقي 

الواقعــة  الخربــة  أهالــي 

الخليــل،  مدينــة  جنــوب 

عــون  يتجر  ، نها ســكا و

مرارتها منــذ أكثر من 20 

عاماً، بسبب إغالق المدخل 

الرئيس لها من قبل قوات 

االحتالل.

الميــدان  افتتــاح  وينهــي 

الخــوف  حالــة  (الــدوار) 

لطالمــا  التــي  والمــرارة، 

والسكان،  األهالي  عاشها 

جــراء تعرض أبنــاء لهم 

لســنوات  ا مــدار  علــى 

السابقة للموت بالدهس، 

والتعــرض للدهس، أثناء 

اضطرارهــم للعبور على 

الشارع االلتفافي الذي يمر 

من أمام المدخل المغلق. 

للمعاناة  حــدا  يضــع  كما 

تكتنفهــم  كانــت  التــي 

أثناء اجتيــاز طرق طويلة 

للوصــول إلى  المســافات 

خربتهم، ناهيك عن حالة 

فصل الخربة عن امتدادها 

الجغرافــي الطبيعــي عن 

أحياء المدينــة المترابطة 

بفعــل هذا اإلغــالق الذي 

ســبب لها عــزالً قســرياً، 

تضــررت منه أيضــاً عدد 

المنشــآت الصناعية  مــن 

والتجارية، ومنع من تطور 

استثمار  من  وحد  الخربة، 

أراضيها الزراعية.

وجاءت إعــادة فتح مدخل 

الخربــة، بعد جهود حثيثة 

الخليــل  بلديــة  بذلتهــا 

بالتعاون مع الهيئة العامة 

للشؤون المدنية (االرتباط 

المدني الفلسطيني)، على 

مدار الســنوات الســابقة، 

أفضــت إلــى إقامــة دوار 

علــى الشــارع االلتفافــي 

المتقاطــع مــع المدخــل، 

إجمالية  بتكلفة  وتأهيله، 

من صندوق البلدية بلغت 

خمســة مالييــن شــيقل، 

محلية  بلديــة  أول  وهــي 

تنتــزع حــق العمــل على 

المار  االلتفافــي  الشــارع 

على أراضي المدينة.

المدخــل،  هــذا  وبإعــادة 

مــن  الخربــة  ســيمكن 

«الدخــول إلى عصر جديد 

والحداثة»،  التطــور  مــن 

علــى ما يؤكد ذلك رئيس 

تيســير  الخليــل  بلديــة 

ابواسنينة. و»سيسهم في 

تنشــيط الحركة التجارية 

سكانها»،  حياة  وتســهيل 

أيضــاً، وفق ما أشــار إليه 

وزيــر الحكــم المحلي م. 

مجدي الصالح، وذلك أثناء 

حفل أقامته البلدية أمس 

عنــد المدخل، تحت رعاية 

د.محمد  الــوزراء  رئيــس 

اشــتية، وبحضــور الوزير 

ورئيــس  افتتــح   الــذي 

البلديــة المدخل رســمياً، 

طاوياً صفحــة من معاناة 

السكان. 

وأشاد وزير الحكم المحلي 

م. الصالــح، بجهود بلدية 

الخليــل علــى مــدار عدة 

ســنوات التي بذلتها بغية 

والتــي  العقبــات،  تذليــل 

بافتتــاح  أخيــراً  توجــت 

ميدان خربة قلقس، الفتاً 

إلى أنّ هذا المشروع هام 

مدينــة  ألهالــي  وحيــوي 

الخليــل وسيســاهم فــي 

تنشــيط الحركة التجارية 

الفتاً  حياتهــم،  وتســهيل 

والهيئات  الحكومة  أنّ  إلى 

مشــاريعها  تنفذ  المحلية 

في  شــعبنا  ألبناء  خدمــةً 

كافة أماكن تواجده، مؤكداً 

أنّ المناطق المصنفة (ج) 

لها أولوية لــدى الحكومة 

وتسعى إلى تعزيز صمود 

مشــدداً  فيها،  المواطنين 

على أنّ الحكومة لن تدخر 

جهــداً في دعــم محافظة 

مختلــف  علــى  لخليــل  ا

األصعدة.

أبــو  أعــرب  جانبــه،  مــن 

سنينة عن سعادته بإعادة 

اللّحمــة لطرفــي المدينة 

قلقــس  منطقــة  فــي 

المفصلية، موضحاً أهمية 

 عتبرهذا المشروع الذي ي

حــالً إلنهاء معاناة ســكان 

المنطقة اليومية، الفتاً إلى 

أنّ «فرحة األطفال وطلبة 

المــدارس فــي قلقس ال 

تعادلهــا فرحــة بتحويــل 

الشــارع  بعبــور  حلمهــم 

مثنياً  حقيقة»،  إلى  بأمان 

المواطنين  صمــود  علــى 

وإصرارهم  قلقــس  فــي 

علــى فتــح هــذا الطريق 

الذي يصلهم بأهاليهم في 

مدينة الخليل. 

وأشــاد ابواســنينة بجهود 

الهيئــة العامــة للشــؤون 

الفلســطينية،  المدنيــة 

وأهالي قلقس، لتعاونهم 

مــع بلديــة الخليــل على 

إعــادة فتح ســدة قلقس، 

مبيناً أنّ بلدية الخليل أول 

بلديــة فلســطينية تعمل 

االلتفافي،  الطريــق  على 

مشيراً إلى أنّ خربة قلقس 

ستشهد عصراً جديداً من 

كونها  والحداثــة،  التطور 

منطقــة توســع حضــري 

وسيتم اســتثمار أراضيها 

فــي مشــاريع اقتصاديــة 

وزراعيــة وإســكانية فــي 

المستقبل القريب.

من جهته، قال نائب محافظ 

الخليــل د.رفيق الجعبري: 

«يحــق لســكان قلقــس، 

بعــد 20 عاماً مــن إغالق 

السدة وعدم تمكنهم من 

منازلهــم  إلــى  الوصــول 

وأراضيهم، أن يحتفلوا وأن 

تعلو االبتســامة محياهم 

بعــد هــذا القهــر والظلم 

الذي عانوه مــن االحتالل 

اإلسرائيلي».

الغرفــة  رئيــس  وأشــار 

عيــة  لصنا ا و يــة  ر لتجا ا

لمحافظــة الخليــل، عبده 

إدريس، إلى اآلثار السلبية 

االقتصادية،  الناحيــة  من 

التــي ترتبت علــى إغالق 

المدخل لســنوات طويلة، 

للعديــد  لوجــود  نظــراً 

والمــزارع  المصانــع  مــن 

في  التجاريــة  والمصالــح 

إلــى  أدى  المنطقــة،  مــا 

ارتفاع تكاليف نقل المواد 

الخام والمصنعة باإلضافة 

إلى الوقت المضاعف خالل 

النقل.

وأعــرب إدريس، أن تكون 

هذه الخطــوة بوابة لفتح 

وعــودة  الســهلة  شــارع 

البلــدة  إلــى  االقتصــاد 

طــق  لمنا ا و يمــة  لقد ا

المغلقة.

ســكان  قــال  ذلــك،  إلــى 

الخربــة: «إن إعادة افتتاح 

المدخل يزيل عن كاهلهم 

عنــاء ما يزيد عن 20 عاماً 

والمــرارة،  العــذاب  مــن 

عنهــم  األخطــار  ويرفــع 

وعــن أبنائهم ونســائهم 

أثنــاء التنقل بيــن الخربة 

عن  معربين  والمدينــة»، 

ذلــك  يشــدن  ان  أملهــم 

لمرحلة جديدة من التطور 

والعمــران للخربــة، ورفع 

االقتصــادي  مســتواها 

والزراعي.

رام اهللا:  اختتام أعمال مؤتمر «الجائحة 
المزدوجة العنف في ظل جائحة كورونا»

رام اهللا– الحياة الجديدة– ملكي سليمان- 

أوصى المشاركون في المؤتمر السابع عشر 

لمؤسسة «سوا» والذي عقد امس بعنوان 

(الجائحة المزدوجة – العنف في ظل جائحة 

كورونــا) في مدينة رام اهللا بضرورة قيام 

المؤسســات الحقوقية النســوية بالتركيز 

على مجاالت تخصصاتها المحددة على ان 

تســتمر تلك المؤسســات فــي الوقت ذاته 

باتاحة المساحة الكافية للعمل المجتمعي 

خــالل حاالت الطــوارئ، باالضافــة الى ان 

تعمــل االطــراف الدولية ضمن شــراكات 

طويلــة االمد قائمة على التعلم واالحترام 

واالستماع للخبرات والمعرفة المحلية كذلك 

الى ضرورة االســراع في تشريع القوانين 

المنصفة للمرأة. 

وقالت آهيلة شــومر رئيــس مجلس ادارة 

مؤسســة ســوا فــي كلمتهــا: «إن نســاء 

فلســطين تعانــي مــن االضطهــاد علــى 

عــدة مســتويات، فغالبا ما تكــون الثقافة 

الفلســطينية محكومة بالنظام السلطوي 

االبوي متعاقب االجيال، كما ويعتبر االحتالل 

االسرائيلي لالراضي الفلسطينية جانبا اخر 

مــن الجوانــب التــي ال يمكــن اغفالها في 

تحليل عالقات النوع االجتماعي في السياق 

الفلسطيني.

واضافت شومر انها اجرت دراسة للوصول 

الى فهم افضل للسياق اي االثار والتحديات 

الخاصة التي تواجه المؤسسات الحقوقية 

النســوية في االســتجابة لجائحــة كوفيد 

19 وايجــاد الحلول النســوية واالســتجابة 

المجتمعيــة علــى مــدار فتــرة الجائحة اذ 

بينت نتائج الدراســة زيــادة العنف الموجه 

للمــرأة والطفــل وكبــار الســن منــذ بدء 

الجائحة، باالضافة الى زيادة عدد االتصاالت 

الهاتفية التي كانت تصل من قبل شــبان 

في المراهقة لطلب االستشــارة النفسية، 

حيث تظهر قاعدة البيانات لمؤسســة سوا 

وجــود ارتفــاع ملحوظ للعنف ضــد المرأة 

خــالل الجائحــة بنســبة %61 كمــا وارتفع 

العنــف الموجــه ضــد الرجل بنســبة 81% 

وبالتحديــد خالاللعــام الفائــت 2020 كما 

ازدادت محاوالت االنتحار والتهديد للنســاء 

بنســبة %53 مقارنة بالعام 2019كل ذلك 

يعود الــى ايام االغالق الطويل والذي ادى 

الى تدهور االوضاع االقتصادية للكثير من 

العائالت ما انعكس سلبا على نفسية تلك 

العائالت.

من جانبه اشــار شــين ستيفنســون مدير 

منظمة اوكســفام العالمية في فلسطين 

الى اهمية المؤتمر الذي تم خالله مناقشة 

ظاهــرة التحرش الجنســي فــي ظل وباء 

كورونا وانعكاســات ذلك على واقع حياتنا 

اليومية واسقاطاتها على الصحة النفسية 

العامة وال ســيما ان النســاء هــن من اكثر 

الشــرائح تضررا بســبب الكورونــا نتيجة 

تفاقم العنف االســري باالضافة الى تردي 

االوضاع االقتصادية.

مــن جانبها اشــارت المرشــدة االجتماعية 

عبيــر عبد الحليم الى ان النســاء بشــكل 

عام مهمشــات ويتم اقصائهن بمستويات 

ودرجــات مختلفة ومتنوعــة وبخاصة في 

المجتمعات الريفية والبدوية.

وقالت عبد الحليم:» إن زيادة وتيرة العنف 

مع بداية الكورونا لم يكن موجها للنســاء 

فحسب وانما لالطفال والمعاقين والشيوخ 

اذ ارتفــع هذا العنف ضد االطفال بنســبة 

25 %. وتخللــت المؤتمــر تقديــم عدد من 

االوراق والمداخــالت تناولــت ابعادالوبــاء 

المــزدوج «الكورونا والعنــف» على المرأة 

واالسرة الفلسطينية وكذلك عن االعتداءات 

الجنســية في عصــر التكنولوجيا في ظل 

كورونــا، والتكنولوجيــا فــي خدمة حماية 

المرأة من العنف والتاثيرات النفسية للعنف 

والعنف واالستغالل الجنسي.

مؤتمر بغزة يناقش دور المنظمات 
األهلية في مواجهة التحديات

غزة- الحياة الجديدة- نفوذ البكري- أكد 

مختصون وباحثون على أهمية اســتعادة 

الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام وتفعيل 

التحول الديمقراطي على أن يتم الضغط 

على الجهــات المختصة العادة اعمار غزة 

بعيداً عن المناكفات السياسية مع ضرورة 

انشاء صندوق للطوارئ واألزمات وتوطين 

المســاعدات وتفعيــل منظومــة الرابطة 

الثالثية ومسار البحث العلمي.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقدته شــبكة 

المنظمات األهلية، أمس، بدعم من مكتب 

المســاعدات النرويجية وبمشاركة العديد 

من القطاعــات األكاديميــة والمجتمعية، 

وافتتحت الجلســة االولــى للمؤتمر مدير 

شــبكة المنظمــات أمجــد الشــوا، والقى 

كلمات من الباحث محســن أبــو رمضان، 

والحقوقية سحر فرنسيس، وتطرقا الى 

الواقع الصعب بفعل االحتالل واالنقسام. 

وقــدم األكاديمــي عدنــان الحجــار ورقة 

عمل حــول التحــول الديمقراطي مدخل 

فــي اعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني 

وتنــاول فيها أثر االنقســام علــى التحول 

الديمقراطي ومعوقات تحقيق ذلك اضافة 

لألوضاع السياســية واالقتصادية مشدداً 

على ضــرورة توفير البنى المؤسســاتية 

الســتعادة المصالحــة والتأكيــد على دور 

المرأة والشباب وتحقيق العدالة االنتقالية 

واستعادة الثقة في االقتصاد الوطني.

وتطــرق مديــر جمعية التنميــة الزراعية 

الباحث تيسير محيسن، الى محور بعنوان 

«نحو لنهج شــمولي العــادة اعمار غزة»، 

مشــيراً الــى أهمية وضــع رؤية شــاملة 

للعملية والضغط على الجهات المختصة 

لاليفــاء بالتزاماتهــا علــى أن يتم تجنب 

الخالفات والمناكفات السياســية وانشــاء 

صندوق خاص بأموال اعادة االعمار بشكل 

مستقل والتركيز على مجاالت مهملة مثل 

الزراعة ومياه الشرب واألمن الغذائي. 

وقــدم الباحــث غســان ابــو حطــب ورقة 

عمل حــول التداعيــات التمويلية لجائحة 

والمشــاريع  الخدمــات  علــى  كورونــا 

موضحــاً  األهليــة  للمنظمــات  المقدمــة 

البدائــل والتوصيات السياســاتية لتعزيز 

قدرات المؤسسات األهلية ومنها امكانية 

تحســن الحالــة الوبائيــة علــى أن يتــم 

اســتخدام التقنيات الرقمية واالسراع في 

عمليــة التمويل الرقمــي لجميع قطاعات 

العمل األهلي وانشــاء صندوق للطوارئ 

واألزمات وتعزيز مسار البحث العلمي لدى 

المؤسسات األهلية.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر قدم الباحث 

محمــد خالد من الضفــة ورقة عمل حول 

الرابط الثالثي في الســياق الفلسطيني 

مشيراً الى عدة تهديدات لتفعيل منظومة 

الرابطــة الثالثيــة فــي فلســطين جــزء 

االحتالل وانتشــار وباء كورونا والتصعيد 

االســرائيلي بحق المدافعيــن عن حقوق 

االنسان. 

االتجــاه  تحديــد  أهميــة  علــى  وشــدد 

االســتراتيجي وأليــات التنســيق وتكييف 

أدوات التمويــل وأدواتــه والتركيــز علــى 

التحليــل المشــترك والنتائــج الجماعيــة 

والمتابعة والتقييم وبناء القدرات.

وفــي محور توطيــن المســاعدات وتبنى 

النهــج التشــاركي تحدثت عــن ذلك فداء 

الســنوار من شــبكة المنظمــات األهلية 

مؤكــدة علــى ضــرورة اتبــاع الشــفافية 

وتقديم تمويل عالــي الجودة واالنخراط 

في شراكة عادته وتمكين البيئة السياسية 

والتشريعية.

الباحــث  تطــرق  الجلســة  نهايــة  وفــي 

وليــد النباهيــن الى آليــات تعزيز مفهوم 

الصمود في العمل االنســاني مشيراً الى 

أهميــة تصميم البرامج الواعية للمخاطر 

واالســتثمار في قــدرة المراقبة والتقييم 

وكذلك تنفيذ تدخالت طويلة األمد لبرمجة 

القــدرة علــى الصمــود وكذلــك التعاون 

االســتراتيجي لتعزيــز القــدرة التحويلية 

وتطــور اســتراتيجات الصمــود المحليــة 

والوطنية.


