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اط��ل��ق��ت شبكة  ج��ن��ن - ع��ل��ي س���م���ودي - 
اإلغاثة  جلمعية  التابعة   " "اص��وات  االهالي 
السويدية  وامل��ؤس��س��ة  الفلسطينية  الطبية 
للمطالبة  واس��ع��ة  حملة  ال��ف��ردي��ة  ل��إغ��اث��ة 
لالشخاص  االعاقة"  "بطاقة  نظام  بتطبيق 
في  سيساهم  وال���ذي  الذهنية  االع��اق��ة  ذوي 
احتياجاتهم  من  الكثير  وتوفير  مساعدتهم 

وتخفيف معاناتهم. 
"اص��وات"  في  امليدانية  الباحثة  واف���ادت 
توجه  مع  انسجاما  ان��ه  ج��رار،  ابتهال  بجنن 
الشبكة لتعزيز مكانة االهالي وقوة تاثيرهم 
ف���ي اث�����ارة ق��ض��ي��ة االع���اق���ة ال��ذه��ن��ي��ة ورف���ع 
للمطالبة  للمسؤولن  واسماعه  االهالي  صوت 
الشبكة  في  االعضاء  االهالي  ب��دا  بحقوقهم، 
مع  للتواصل  وخطط  برامج  ع��دة  تنفيذ  في 
بحقوق  للمطالبة  الرسمية  واجلهات  الدوائر 

ابنائهم".
واضافت جرار: "ان شبكة "اصوات" وفرت 
لالهالي دورات تدريبية في مواضيع هامه زادت 
من قدرتهم على تنظيم انفسهم والقدرة على 
املطالبة بحقوقهم وايصال صوتهم والتنسيق 
والتنظيم لعدة انشطة مع فريق العمل ساعن 

لتحقق حياة كرمية البنائهم".
بطاقة املعاقة 

وب��ع��د اث�����ارة ق��ض��اي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م امل��دم��ج 
ف��ي مراكز  املهني  وال��ت��دري��ب  امل����دارس  ف��ي 
من  وفد  توجه  لتاهيلهم،  املهني  التدريب 
شبكة االهالي اصوات الى مديرية الشؤون 
نائب  مع  واجتمع  االجتماعية في جنن، 
املدير، واحلاج طاهر الزغيبي املسؤول عن 
م��ل��ف ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة، وذل��ك 
االعاقة  بطاقة  بتطبيق  املطالبة  بهدف 
التي اقرها قانون املعاقن واصدرت الوزارة 
في وقت سابق قرارا بتفعيلها منذ شهر ايار 

املاضي لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. 
وخالل االجتماع جرى استعراض العديد 
من الهموم واملشاكل التي يعاني منها االهالي 
وابناؤهم والتي تؤكد احلاجة املاسة لتلك 
البطاقة، بينما حتدث املسؤولون في الشؤون 
عن املصاعب واملعيقات امام حتقيق ذلك، 
اضافة الستعراض نشاطات وخطط وبرامج 
الوزارة التي تولي ذوي االحتياجات اخلاصة 

اهتماما هاما ورعاية مستمرة. 
برفع  وع��د  الزغيبي  ان  االه��ال��ي  واف���اد 
ال��ط��ل��ب��ات وال���ش���ك���اوى ل��ل��ج��ه��ات امل��س��ؤول��ة 
املناسبة  ال��ردود  وتقدمي  واثارتها  ملتابعتها 

إطالق حملة واسعة للمطالبة بتطبيق نظام "بطاقة االعاقة" لالشخاص ذوي االعاقة الذهنية

عليها . 
اثار ومعاناة 

سخطهم  عن  االه��ال��ي  عبر  املقابل،  في 
قضايا  ك��اف��ة  وتهميش  اله��م��ال  وت��اث��ره��م 
وحقوق فئة ذوي االعاقات الذهنية، وسط 
ال��ت��س��اؤل امل��ل��ح ع��ن اس��ب��اب ع���دم تطبيق 
ال��ب��ط��اق��ة، وق��ال��ت وال����دة ال��ط��ف��ل��ن نزيه 
ان   " الهيجاء من مخيم جنن:  ابو  وهالل 
وزارة الشؤون كانت وعدت بتفعيل البطاقة 
في شهر ايار ثم اجلتها الى شهر متوز دون 
وحاجتهم  وظ��روف��ه��م  م��ع��ان��ات��ه��م  م���راع���اة 

املاسة لها".
يعانيان  وطفل  ش��اب  "ل��دي  واض��اف��ت: 
احتياجاتهما  ي��وم  وك��ل  ذهنية  اعاقة  من 
او ح��ي��ات��ي��ة ونعيش  ت��ك��ث��ر س����واء ص��ح��ي��ة 
باملياومة  ع��ام��ل  زوج���ي  الن  بالغة  م��ع��ان��اة 
ابسط  يوفر  وبالكاد  كبيرة  اس��رة  ويعيل 
معاناة  نعيش  سنوات  ومنذ  احتياجاتنا، 
مستمرة النه ال يوجد لنا مصدر رزق، وال 
نحصل على مساعدة من الشؤون، وبحسب 
ما فهمناه من نصوص القانون فان البطاقة 
ستحقق وضعا افضل لنا فالى متى سيستمر 

التاجيل ؟"
صور من املعاناة 

تاثرهم  الشبكة عن  االهالي في  ويعبر 
املعنية  اجل���ه���ات  ل��ع��دم جت����اوب  وح��زن��ه��م 
والدوائر الرسمية في انفاذ وتطبيق القانون 
اخلاص باملعاقن في كافة املجاالت، وقالت 

والدة دجانة ابو حسن الذي يعاني من اعاقة 
ذهنية: "رغم االستقبال احلار والوعود في 
غالبية املؤسسات التي توجهنا لها كفريق 
لشبكة "اصوات" في التعاون معنا في مجال 
التعليم او التشغيل لكن على ارض الواقع 
ال يوجد تنفيذ مما يشكل معاناة قاسية 
وصدمة كبيرة، ابي لديه مميزات وقدرات 
ولم تؤثر االعاقة على نطقه وسلوكه فهو 
يتحدث ويفهم ويناقش ويحفظ االسماء 

واالرقام ويرغب في العمل".
اما على صعيد بطاقة املعاق، فاضافت: 
على  املعاق  وتساعد  لنا  قانوني  حق  "ه��ي 
اخذ كافة حقوقه ولكن حتى اليوم لم تنفذ 

فما هي اسباب التاجيل والى متى". 
حرمان  من  استغراب  هناك  ان  وذك��رت 
احل��ص��ول على  م��ن  الذهنية  االع��اق��ة  ذوي 
االع���ف���اء اجل��م��رك��ي وم��س��اع��دات ال��ش��ؤون، 
واض���اف���ت: "اب���ن���ي دج���ان���ة مت ش��ط��ب��ه من 
بطاقة تامن والده، وفي نفس الوقت ليس 
حصل  ال��ذي  الصحي  والتامن  حقوق،  له 
عليه من احتاد املعاقن غير كاف الن لديه 
هذه  تستمر  متى  فالى  اخ��رى  احتياجات 

املعاناة". 
االه��ال��ي في  ي��رى  امل��ع��اق" كما  "بطاقة 
شبكة "اصوات" تعتبر احلل لكافة قضايا 
الطفل  والدة  وقالت  املعاقن،  واحتياجات 
اح���م���د ت��ي��س��ي��ر )9 س����ن����وات(: "مب��وج��ب 
القانون فانها متنح هذه الفئة حق التعليم 
والرعاية الصحية والعمل وكل شروط احلياة 

كرمية اضافة الى قضية املواءمة".
واض���اف���ت: "زوج�����ي م��س��ن وع���اج���ز عن 
العمل ولدي 4 ابناء في امل��دارس واليوجد 
مصدر رزق لهم وانا عاجزة عن حل مشاكل 
ابني وتوفير مستلزماته فلماذا ال مينحونا 

البطاقة ويطبقون القانون ؟"

توعية وارشاد 
واسهاما في رفع وعي االهالي حول تفعيل 
بطاقة املعاق، نظمت شبكة االهالي اصوات 
بالتعاون مع الهيئة املستقلة حلقوق االنسان 
اص��دق��اء  ق��اع��ة  ف��ي مقر  ن���دوة متخصصة 
في  امليدانية  الباحثة  بها  شاركت  املريض 
ابتهال جرار ومنسق الشبكة ذاكر  الشبكة 

قاللوة.
مؤكدا  كمنجي  محمد  احملامي  وحت��دث 
حقوق  وك��اف��ة  اح��ت��ي��اج��ات  توفير  اهمية 
املعاقن والتي يجسدها تنفيذ بطاقة املعاق 
بشكل قانوني والتي لم تتفعل حتى االن. 
وبينما استعرض اهالي الشبكة قضاياهم 
ومشاكلهم التي لم حتظ بالتجاوب، قدمت 
القضايا  اله��م  عرضها  كلمتها  ف��ي  ج���رار 
ملفات  متابعة  ف��ي  الشبكة  اجن��زت��ه  وم���ا 

املعاقن.
ام���ا ق��الل��وة ف��ش��دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة توجه 
االهالي للعمل املشترك لتحويل قضاياهم 
لعامة تخص جميع ذوي الصعوبات الذهنية 
الن احلراك اجلماعي مؤثر اكثر في حتقيق 

الهدف.
مناشدة

بها  يشارك  يتوقف  لن  مستمر  ح��راك 
اع��ض��اء ال��ش��ب��ك��ة، واك����دت ج���رار ان امل��زي��د 
القادمة  االيام  خالل  ستعقد  اللقاءات  من 
الث�����ارة امل���وض���وع ع��ل��ى ن��ط��اق واس����ع ل��رف��ع 
يعبرون  الذين   االهالي  عن  املعاناة  كاهل 
ال��ذي  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ف��ي تطبيق  املهم  ع��ن 
ابنائهم، ووجهت  واقع  سيساهم في تغيير 
عباس  محمود  للرئيس  مناشدة  الشبكة 
ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض الصدار 
لتطبيق  االجتماعية  للشؤون  تعليماتهم 
هذا البند للنهوض باوضاع ابنائهم وخاصة 
ذوي الصعوبات الذهنية الذين هم بحاجة 
ماسة لهذه البطاقة، مشيرين الى ان لديهم 
م��ش��اك��ل واح��ت��ي��اج��ات ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ب��اق��ي 
االكثر  الفئة  انهم  ال��ى  منوهن  ال��ش��رائ��ح، 
تهميشا، كما طالبوا مؤسسات املجتمع املدني 
واملناصرة بدعمهم حتى حتقيق مطالبهم.

جنن - علي سمودي - شارك مركز "شمس" 
للجامعات،  املجتمعية  املسؤولية  مؤمتر  في 
في  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  نظمته  ال���ذي 
املركز  من  رح��ال  عمر  الدكتور  وق��دم  نابلس، 
املجتمعية  "امل��س��ؤول��ي��ة  ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ورق���ة 
والتي  والطوعية"،  الربحية  بن  للجامعات: 
اوضح فيها ان املسؤولية املجتمعية تعتبر من 
اجلامعات  عاتق  على  الواقعة  الواجبات  أهم 
وامل��ؤس��س��ات ال��وط��ن��ي��ة ب���ال���دول، وه���ي ال��ت��زام 
ت��ط��وي��ر وحتسن  ف��ي  امل��ؤس��س��ات  م��ن  مستمر 
واالق��ت��ص��ادي  وال��ث��ق��اف��ي  التعليمي  امل��س��ت��وى 
وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ألف�����راد امل��ج��ت��م��ع من 
خ���الل ت��وف��ي��ر اخل��دم��ات امل��ت��ن��وع��ة بطريقة 
طوعية تسهم في تعزيز عالقة هذه املؤسسة 

باملجتمع.
املجتمعية  املسؤولية  "تكتسب  واض���اف: 
للجامعات أهمية متزايدة بعد تخلي احلكومات 
عن كثير من أدوارها، وتكمن أهمية املسؤولية 
وللمجتمع  وللمؤسسات  للجامعات  املجتمعية 
للمجتمع،  تقدم  التي  اخل��دم��ات  حتسن  ف��ي 
وخلق فرص عمل حقيقية، واملشاركة في إيجاد 
واالجتماعية  االقتصادية  للمشكالت  حلول 
بدورها  اجلامعات  قيام  ان  مؤكدا  والبيئية"، 
جتاه املجتمع يضمن إلى حد كبير دعم جميع 
التنموية  ورسالتها  ألهدافها  املجتمع  أف��راد 
ف��ي إجن��اح  واملساهمة  ب��وج��وده��ا،  واالع��ت��راف 
في  تساهم  ألنها  ل��ه،  خطط  م��ا  وف��ق  أهدافها 

سد احتياجاته.
مفهوم املسؤولية املجتمعية

واوض�����ح ال���دك���ت���ور رح�����ال، إن امل��س��ؤول��ي��ة 
الراقية،  اإلنسانية  املفاهيم  من  االجتماعية 
االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  ف��ي  أس��اس��ي��ة  ورك��ي��زة 
ما  لتشمل  وتتسع  املستدامة،  واالجتماعية 
ه��و أك��ث��ر م��ن ال��ن��ش��اط��ات اإلن��ت��اج��ي��ة، كهموم 
والتقدم  االقتصادي  والنمو  والبيئة  املجتمع 
في  باإلسهام  التزام  النها  اضافة  االجتماعي، 
معيشة  مستوى  لتحسن  املستدامة  التنمية 
املواطن بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية 
في وقت واحد وهو ال يختلف كثيرا من حيث 
األهداف أو املبادئ عن مفاهيم كثيرة في عمل 

اخلير والعمل التطوعي.
أساس  لها  املفاهيم  ه��ذه  كل  "ان  واض���اف: 
وجذور عميقة في الدين اإلسالمي احلنيف، 
الكرمي،  القرآن  وُذكرت في مواضع كثيرة من 
وعلمها رسولنا الكرمي � صلى الله عليه وسلم 
إسالمية  وم��ب��ادئ  كقيم  ورس��خ��ت  ألصحابه   �

عميقة ال يستغنى عنها".
العديد  هناك  ان  رح��ال  الدكتور  واوض���ح 
في  املسؤولية  ه��ذه  تنفيذ  ف��ي  االخ��ط��اء  م��ن 
عدد كبير من جامعات العالم، مشيرا الى ان 
عمادات ومراكز خدمة املجتمع في اجلامعات 
األول  املقام  أصبحت مراكز ربحية تهدف في 
إليجاد عوائد مالية ال أظن أنها تعاد لُتصرف 
الرئيسة في  النشاطات  أو على  املجتمع  على 
اجل��ام��ع��ات، ف��ال��دور امل��ق��دم م��ن قبل كثير من 
املراكز ال يعدو كونه شراكة مع القطاع اخلاص 

تنتهي بتقدمي شهادات.
تطور ثقافة املسؤولية املجتمعية 
واشار الدكتور رحال الى ان عبارة املسؤولية 
على  ت��ت��ردد  "ب���دات  للمؤسسات:  املجتمعية 

نظمته جامعة القدس املفتوحة  

مركز "شمس" يشارك في مؤمتر املسؤولية املجتمعية للجامعات

مسامعنا وتطالعنا في اإلعالم املطبوع كثيرا 
هذا  مالمح  ان  مبينا  األخ��ي��رة،  السنوات  في 
وفي  واض���ح،  بشكل  بعد  تتحدد  ل��م  امل��ف��ه��وم 
أحسن األحوال، فإن معظم مبادرات املسؤولية 
االجتماعية، إن لم نقل جميعها، ال تزال في 
حدود اإلعراب عن النوايا احلسنة للمؤسسات 

جتاه املجتمع الذي تزاول نشاطها فيه.
زال  "ما  قال:  الفلسطيني،  الصعيد  وعلى 
قيد  للجامعات  املجتمعية  املسؤولية  مفهوم 
التداول بن النخبة، بل أن الكتابات والبحث 
في هذا املوضوع مازالت متواضعة، باستثناء 
ملؤلفة  للجامعات  املجتمعية  املسؤولية  دليل 
نابلس  منطقة  مدير  ذي��اب  يوسف  الدكتور 
التعليمية في جامعة القدس املفتوحة، وهو أول 
دليل فلسطيني بهذه الشمولية،وكخطوةأولى 
ومبادئها  املجتمعية  املسؤولية  لتبيان مفهوم 
حول  عامًا  إط��ارا  بذلك  ليقدم  وممارساتها، 
املسؤولية املجتمعية، ولتعميق معارف مقرونة 
باملمارسة العملية التطبيقية، ملا في ذلك من 

دور في تعزيز التنمية املستدامة".
امل���ؤس���س���ات لتضع  ال���دك���ت���وررح���ال  ودع�����ا 
املسؤولية املجتمعية في صلب استراتيجياتها 
األزم��ات،  وإدارة  العامة  العالقات  عن  بعيدا 
كونها رسالة صدق وخدمة إنسانية تهدف إلى 
حتسن حياة املجتمع من خالل تناول مشكالت 
معينة في بيئة معينة وإيجاد حلول عملية 
االجتماعية  املسؤولية  مبدأ  ل��ه��ا،واض��اف"إن 
يتعدى مفهوم األعمال اخليرية ليشمل توفير 
للتحديات  التصدي  شأنها  من  فاعلة  آليات 
للمشكالت  ح��ل��ول  إي��ج��اد  وم��ح��اول��ة  القائمة 
االقتصادي  النمو  وجه  في  عائقًا  تقف  التي 

ورفاه املجتمع على املدى الطويل.
مبادئ ودوافع املسؤولية املجتمعية

واس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور رح���ال م��ب��ادئ تلك 

يتحمل  ان  ف���ي  ت��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي  امل��س��ؤول��ي��ة 
اجل��م��ي��ع امل��س��ؤول��ي��ة جت���اه ال��ن��ف��س واألس���رة 
واملجتمع واعتباراملشاركة في العمل اخليري 
ه���و أس����اس االس��ت��ق��الل االق���ت���ص���ادي، رب��ط 
والقيم  باملعتقدات  االجتماعية  املسؤولية 
باإلنفاق  للمجتمع  اجلميل  ورد  اإلسالمية، 
املسؤولية  لتكون  اخل��ي��ري��ة،  األع��م��ال  على 
االج��ت��م��اع��ي��ة وس��ي��ل��ة ل��الل��ت��زام اإلي��ج��اب��ي 
للشركات واملؤسسات جتاه املجتمع من خالل 

تنمية املوارد البشرية.

اليات اخرى 
اجلامعات  ف��ان  احمل��اض��ر،  نظر  وجهة  وم��ن 
الفلسطينية جاءت في ظل سياقات وطنية 
وق��ال:  عسيرة،  كانت  والدت��ه��ا  أن  بل  معقدة، 
انها جاءت  إنشاءها لم يكن طبيعيا، بل  "ان 
أنشأ  الوطنية وبعضها  الدولة  في ظل غياب 
البريطاني  االستعمار  كمدرسة حتى في ظل 
هي  الفلسطينية،  اجلامعات  إذن  لفلسطن، 
ربحية  أو  حكومية  وليست  أهلية  جامعات 
وهذه أهم ما مييز اجلامعات الفلسطينية عن 
غيرها ويعطيها امتياز أنها جامعات مسؤولية 
من  ال��رغ��م  على  األول،  امل��ق��ام  ف��ي  اجتماعية 
تأسيس بعض اجلامعات احلكومية أو الربحية 
بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في 
العام 1994فما زالت بعض اجلامعات حتافظ 

على أهليتها إلى حد ما.
احلركة الطالبية الوطنية

الطالبية  احلركة  ان  رح��ال  الدكتور  وراى 
ج��رى  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  تعتبر  الفلسطينية 
ونقابي  أساس سياسي  انتخابها على  تاريخيا 
في اجلامعات والكليات واملعاهد الفلسطينية، 
أه��م  ش��ك��ل��وا  اجل��ام��ع��ي��ون  الطلبة  ان  مضيفا 
الشرائح االجتماعية تسيسا، وشارك الطلبة 
في النشاط السياسي للجماهير الفلسطينية 

الطالبية  للحركة  الوطني  ال��دور  اتسع  وق��د 
ب��ع��د ت��زاي��د ع��دده��ا ب��ش��ك��ل س��ري��ع ب��ازدي��اد 
عدد الطالب اجلامعين في األراضي احملتلة 
الطلبة  أكبر من  اجلامعات العداد  واستقبال 
التي كانت حتى ذلك  الكادحة  الفئات  أبناء 

احلن مهمشة في اجلامعات".
"وب��ذل��ك ط��رأت تغييرات هامة  واض���اف: 
الطالبية  للحركة  االجتماعية  البينة  على 
حيث ازداد وزن��ه��ا ب��ازدي��اد ع��دده��ا س��واء في 
التعبوي،  السياسي واجلماهيري  العمل  مجال 
وحتولت اجلامعات بذلك إلى قواعد شبابية 
فيها  وتنبثق  السياسية  الوعي  منها  يختمر 
املمارسات النضالية املقاومة لالحتالل لتلقي 
بظاللها على املجتمع الفلسطيني ككل، حيث 
شهد املجتمع الفلسطيني تغيرات اجتماعية 
وسياسية واقتصادية سريعة وواسعة النطاق 
من حيث عمقها واجتاهها ونتائجها وقد أثارت 
هذه التغيرات موجة من احلوارات حول كيفية 
إخضاعها لتوجيه يسهم في حتقيق االستقالل 

والتنمية والدميقراطية".

التعليم صناعة االجيال 
وخلص الدكتور رحال للقول: "إن التعليم 
وإن  املستقبل  ألج��ي��ال  صناعة  عملية  ه��و 
أفضل  هو  الصناعة  من  النوع  هذا  استثمار 
أنواع االستثمار وأكثرها فائدة ألن املؤسسات 
التعليمية تعمل على تغذية املجتمع بقيادة 
في  وبالعمل  املجاالت،  كافة  في  مستقبلية 
تتطلب  بدورها  التي  العامة  اخلدمة  مجال 
من أساتذة اجلامعات عدم الترفع عن معاجلة 

قضاياهم االجتماعية".
ال  اجلامعات  دور  فإن  "وبالتالي  واض��اف: 
محل  ليحلوا  طلبة  تخريج  على  يقتصر 
ولكن  أعمالهم  من  واملستقيلن  املتقاعدين 
بدراسة  القيام  على  اجلامعة  تشجيع  يجب 
املشاكل وحتديد احلاجات واملهارات واألولويات 
التي يواجهها املجتمع حتى يسهل معاجلتها 
مشاكل  على  بالوقوف  اجلامعة  تقم  لم  وإذا 
املجتمع وعيوبه ونواقصه فكما تتأثر اجلامعة 
باملجتمع الذي تكون فيه يجب عليها أيضًا أن 
تقوده وتؤثر فيه وال تخضع لهيمنته وتتحمل 
مسؤولياتها في عجلة التغيير، وبالتالي فإن 
جناح اجلامعة في أي مجتمع مرهون مبدى 

تفاعلها معه واالقتراب منه."
الفلسطينية  اجل��ام��ع��ات  أن  رح���ال  واك���د 
وفرت خدمة التعليم للطبقات األقل حظا، 
وأولى املسؤولية االجتماعية الكبيرة والعامة 
خالل:  من  املجاني  شبه  التعليم  توفير  هي 
ملجمل  األق��س��اط  من  زهيدة  مبالغ  استيفاء 
ال��ن��ص��ف األول من  ل��غ��اي��ة  ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ة 
خاصة  كحاالت  طالب  قبول  التسعينيات، 
)األس��رى(، إعفاء من األقساط أو جزء منها، 
املنح التي توفرها اجلامعات لبعض املؤسسات 
الشهداء  والفقراء وأسر  املتفوقن  أو للطلبة 
األب���ن���اء، ال����زوج، ال���زوج���ة، ق��ب��ول ط���الب مت 
فصلهم من جامعات عربية بسبب االنتماء 
ال��ب��ي��ت للطلبة  ال��ت��دري��س ف��ي  ال��س��ي��اس��ي، 
ال��ل��ذي��ن ف��رض��ت ع��ل��ي��ه��م ق����وات االح��ت��الل 
أمام  الطالب  عن  الدفاع  اجلبرية،  اإلقامة 
لقيادة  االحتالل، تخصيص مقاعد  محاكم 

الثورة والفصائل.

 اخل��ل��ي��ل – م��راس��ل ے اخل���اص - 
نظمت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
في اخلليل العديد من العروض الترفيهية 
والبهلوانية لعشرات اآلالف من األطفال 
النفسية  العاملي للصحة  اليوم  مبناسبة 
بإقامة عروض ترفيهية لفرقة "مهرجن 
البريطانية  وفلسطن"  العراق  أجل  من 
املهمشة  امل��ن��اط��ق  اس��ت��ه��داف  ، ح��ي��ث مت 
االستيطانية وجدار  البؤر  من  والقريبة 
الفصل العنصري والفئات األقل حظًا في 

املجتمع من سكان محافظة اخلليل . 
العرض  نظم  القدمية  البلدة  ففي   
التابعة  ال��ص��داق��ة  حديقة  ف��ي  امل��رك��زي 
للجنة إعمار اخلليل ، ومدرسة الفيحاء في 
منطقة احلرم اإلبراهيمي ضمن املنطقة 
املغلقة والتي مينع فيها التنقل واحلركة 
عبر  اليومية  للمعاناة  أطفالها  ويخضع 
املمنهجة  االح��ت��الل  سلطات  مم��ارس��ات 
أثناء مرورهم عبر البوابات االلكترونية 
وال��ت��ف��ت��ي��ش امل��س��ت��م��ر ل��ه��م ، واس��ت��ه��داف 
املستوطنن للطلبة وتأثيرهم على حياة 
في  ع��رض  نظم  كما   ، اليومية  ال��ط��الب 
مدرسة قرطبة التي تقع في وسط البؤرة 
االستيطانية املعروفة باسم الدبويا والتي 
احل��واج��ز  على  ب��ال��دراس��ة  طلبتها  ي��ق��وم 
العسكرية ملنع سلطات االحتالل مدرسيها 

وطلبتها من الدخول للمدرسة . 

 مبناسبة اليوم العاملي للصحة النفسية

الهالل األحمر في اخلليل يرسم البسمة على شفاه آالف األطفال
ك��م��ا ن��ظ��م��ت م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ع��روض 
اخلير  أم  وق��رى  يطا  مسافر  مناطق  ف��ي 
البدوية،  ال��ع��د  وب��ئ��ر  وت��وان��ه  والدقيقة 
م��ن مم��ارس��ات  دائ���م  بشكل  تعاني  ال��ت��ي 
االح��ت��الل م��ن ه��دم امل��ن��ازل وم��ن��ع إقامة 
اخلدمات الرئيسة الصحية والتعليمية ، 
ومحاربة املستوطنن ملمتلكاتهم الزراعية 
واحليوانية ومكان إقامتهم بجانب جدار 

املستوطنات .
 ون���ظ���م���ت م��ج��م��وع��ة م����ن ال���ع���روض 
استهدفت ذوي االحتياجات اخلاصة في 
مركز الرجاء التابع للجمعية في اخلليل 
االحتياجات  ذوي  برعاية  يهتم  وال��ذي 
اخلاصة من خالل اخلدمات التي تقدمها 
اجل��م��ع��ي��ة ، وري�����اض األط���ف���ال ال��ت��اب��ع��ة 
للجمعية : روضة أطفال السرايا املالصقة 
ل��ل��ح��رم االب��راه��ي��م��ي ال��ش��ري��ف،  وروض���ة 
ت��س��ع��ى اجلمعية  ال��ت��ي  ال��رح��م��ن  خ��ل��ي��ل 
م���ن خ��الل��ه��ا ل��ت��ن��م��ي��ة م��ف��اه��ي��م ال��دم��ج 
االجتماعي للمعاقن في احمليط البيئي 
أنشطة  تنفيذ  خ��الل  م��ن  واالج��ت��م��اع��ي 
املعاقن في مركز  مشتركة بن األطفال 
ال��رج��اء وال��روض��ة، كما ش��ارك املئات من 
األط���ف���ال وامل��س��ن��ن وامل���رض���ى وم��راج��ع��ي 
م��رك��ز ال��رع��اي��ة ال��ت��اب��ع ف��ي ب��ي��ت فجار 
من  االستيطانية  ال��ب��ؤر  حتاصرها  التي 

كل جانب.

 وشكر احلاج سميح أبوعيشة أمن سر 
اخلليل  ف��رع  ورئيس  التنفيذي  املكتب 
الفرقة  البريطانية على دورهم الهام في 
املشاركة في فعاليات اليوم العاملي للصحة 
واثنى  أنشطة األطفال  ، ودعم  النفسية 
بتقدمي  ب���دأت  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ة  دور  على 
عروضها  خ��الل  م��ن  ل��أط��ف��ال  خدماتها 
برنامج  ودور   ،  2004 العام  منذ  املميزة 
الصحة النفسية الذي يتخذ من البلدة 
 ، وأن��ش��ط��ت��ه  لفعالياته  م��ق��رًا  ال��ق��دمي��ة 
بتقدمي  اجلمعية  اله��ت��م��ام  يشير  مم��ا 
وال��ت��ي  أم��اك��ن��ه��ا احلقيقة  ف��ي  اخل��دم��ات 
تلبي احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني 
بهذا  النفسية  ال��ص��ح��ة  ط��واق��م  وه��ن��أ   ،
اليوم ، مشيدًا بجهودهم التي حققت في 
اخلدمات املقدمة ، وشكر كوادر املتطوعن 
املختلفة  اجلمعية  لفعاليات  املساندين 
وال��ت��ي ي��ع��ب��رون م��ن خ���الل م��ش��ارك��ات��ه��م 
الفعالة عن مدى انتمائهم لهذا الوطن . 

واعتبر هارون اجلوالني مدير عام فرع 
اخلليل ، أن العالقة التي تربط اجلمعية 
أدوات  أه��م  م��ن  ه��ي  الدولية  باملؤسسات 
اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ف��ي  والتميز  ال��ت��ع��اون 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بها  تتمتع  التي  الثقة  وان   ، والترفيهية 
اجلمعية مع املجتمع احمللي تعتبر امليزة 
التي حققتها اجلمعية على مدار سنواتها 

الفلسطيني،  املجتمع  لشرائح  وخدماتها 
كما ورحب باملهرجن البريطانين وتكرار 
زياراتهم السنوية وتنفيذهم للعديد من 
على  اجلمعية  مع  بالشراكة  الفعاليات 

مستوى الوطن . 
مدير  أبواجلرايش  موسى  أش��اد  فيما 
اخلليل  في  املجتمعية  النفسية  الصحة 
العاملن  م��ن  وطواقمها  اجلمعية  ب���دور 
اليوم  فعاليات  إجن���اح  ف��ي  واملتطوعن 
أن  واع��ت��ب��ر   ، النفسية  للصحة  ال��ع��امل��ي 
اجلمعية جتسد مفاهيم تبادل اخلبرات 
واإلم��ك��ان��ات م��ع ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات 
ساندت  بدورها  والتي  واحمللية  الدولية 
اجلمعية  ف��ي  النفسية  الصحة  برنامج 
وجناح  املجتمع  أف��راد  كافة  إلى  للوصول 
ال��ت��ي رسمتها  ال��س��ي��اس��ة  اه���داف���ه ض��م��ن 
ومؤسساته  احمللي  املجتمع  مع  اجلمعية 
بالعالقة  وأش���اد   ، خدماتها  خ��الل  م��ن   ،
التنسيقية مع مديرية التربية والتعليم 
والتي يتم تنفيذ برامج الصحة النفسية 
في مدارسها داخل البلدة القدمية بشكل 
ث��م��اره  نقطف  وال����ذي   ، وف��اع��ل  منتظم 
بشكل مستمر من خالل انتظام الفعاليات 
اجلمعية  في  املتطوعن  ب��دور  وكذلك   ،
الذين يرفدون اجلمعية بالكادر البشري 
التي  الكبيرة  امل��ش��ارك��ة  حجم  لتغطية 

تغطيها اجلمعية .

 نابلس - وئام بني عوده /املنهل للصحافة 
التي  املكتبات  أح��دى  في  جتولنا   - واالع���الم 
تتاجر بعرق جبن الطلبة املجتهدين، وطلبنا 
األمانة  صفة  عنه  انتفت  وال��ذي  أمينها  من 
بأن  فأخبرنا  األكادميية،  السرقات  بحثا عن 
الذي نطلبه 350 شيكال، وحن  البحث  سعر 
رد  السعر،  م��ن  التذمر  ع��الم��ات  علينا  ب��دت 
بأن هذا السعر مقابل معلومات كثيرة سيتم 
جتميعها من مجهود عدة طلبة في جامعات 

الوطن !.
لوال أن اإلقبال على شراء األبحاث اجلاهزة 
ال بأس به، ملا فتحت املكتبات أبوابها للمتاجرة 
صارت  العامة  املكتبات  من  كبير  فجزء  بها، 
سمتها سرقة العقول واألقالم، حتى أنه توجد 
مكتبات متخصصة بتصنيع األبحاث العلمية، 
وجتميع فتاتها من عقول سهرت الليالي لتحقق 

إجنازا لذاتها.
هل هذا ينطبق على جميع املكتبات أم أنه 
جتن على بعضها؟ سرقة الطالب للبحث العلمي 
واقع، ما هي دوافعه وأسبابه؟ وأين احملاضر من 
البحث املسروق؟ وما هي احللول وأسباب العالج 

في نظر املختصن؟.
أتاجر  ول��م  األحمر،  اخل��ط   "توقفت عند 
ب��األب��ح��اث امل��س��روق��ة ق���ط"، ب��ك��ل ث��ق��ة أج��اب 
مجدي خضر أمن مكتبة فرح بجوار جامعة 
النجاح  في نابلس، متسائال أين املوضوعية 
والعدالة بالنسبة لطالب سهر على بحثه وآخر 

حصل عليه دون عناء؟ .
 وببرودة يقول ص. من جنن الذي تخرج 
من اجلامعة العربية األمريكية ببحث مسروق 
: لم أجهد نفسي في إعداد بحث تخرج، لضيق 
الوقت،  نفس  في  وادرس  اعمل  فكنت  وقتي، 
وألحصل على درجة عالية، جلأت إلى مكتبة 
اخلدمات اجلامعية وطلبت منهم جتهيز بحث 
عن العوملة، وبالفعل بعد أسبوع حصلت عليه 
مقابل 250 شيكال، وقدمته للمشرف وحصلت 

على معدل %85 .
 بالنسبة لهذا الطالب فهو الرابح الوحيد 
في معادلة البحث، تخرج بتقدير جيد جدا، 
البحث  معاناة  م��ن  تخلص  ال��وق��ت  ذات  وف��ي 
مقابل  امل���ال  رمب��ا خسر بعض  واالس��ت��ق��ص��اء، 

"لدينا أبحاث جاهزة " شعار ترفعه مكتبات اخلدمات الطالبية 
شراء مشروع تخرجه لكن ال بأس، فهو يعمل 

الى جانب الدراسة!.
 تخالفه الرأي، احلائزة على املرتبة الثالثة 
على مستوى الوطن العربي لبحث أجرته مع 
عدد من الطالبات، يافا صوافطة الطالبة في 
قسم الصحافة في جامعة النجاح : كان البحث 
ممتعا جدا، وعملية البحث بحد ذاتها مفيدة 
للباحث، وبالرغم من أنني واجهت الصعوبات 

إال أن النتيجة تستحق املجهود...
األبحاث  سرقة  موضوع  في  الدافع  يبقى 
العقول  س��رق��ة  البعض  عليها  يطلق  كما  أو 
من  متواصلة  في سلسلة  املفقودة  احللقة  هو 
 ، العلمي في جامعاتنا  البحث  عملية تدهور 
وفي سياق األسباب يوضح محمد دوابشة أستاذ 
اإلعالم في اجلامعة العربية األمريكية بعضا 
الذي  الطالب  على  األكبر  اللوم  فيلقي  منها 
وصفه بالكسول واإلتكالي ويضيف: قد يكون 
توجس الطالب من عمل البحث، وأحيانا يكون 
السبب األصلي عدم معرفته بسبل اإلعداد، 
ويرافق هذا العامل غياب احلافز للتعلم أصال 
، وبالتالي فإن الطالب من وجهة نظره يتبع 
املال مقابل  مبلغ من  السبل، وهي دفع  أقصر 

بحث مصنع بطريقة التجميع !.
كلية  أبوزنط عميد  ماهر  ال��رأي  ويسانده 
اآلداب في جامعة النجاح : ال اعتقد أن الطلبة 
الذين يلجأون إلى هذا األسلوب يرغبون في 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ط���رق إج����راء ال��ب��ح��ث العلمي، 

ولكنهم ال يولون أهمية للدراسة باألصل .
األستاذ،  األخ��رى نستحضر دور  الكفة  في 
وفي  وح��ده،  الطالب  بها  ينفرد  ال  فالالئمة 
هذا يعلق أبوزنط: أساتذة اجلامعات يتحملون 
املسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة ، فهو يترك 
الباب مفتوحا لتسليم األبحاث ويكون ذلك 
األوراق  فتتراكم  ال��دراس��ي  الفصل  نهاية  في 
وراء  التقصي  بن يديه وال يستطيع بعدها 
كل بحث بعينه، ال سيما أن أعداد الطلبة في 

الشعبة الدراسية تفوق األربعن.
التي ترى  النجار   وتدافع باحلجة، عروب 
أن األستاذ اجلامعي يتبع األسلوب التلقيني، 
وال يخرج عن إطار السرد وكأن مساق البحث 
حتول الى قصة أو ما شابهها ، وتستدرك: هذا ما 

يجعل استيعاب الطالب لطريقة إجراء البحث 
العلمي عصية على الفهم ، وكنتيجة حتمية 
يضطر الطالب الى شراء األبحاث اجلاهزة أو 

سرقتها من اإلنترنت.
في  العلمي  البحث  أس��ت��اذة  الشنار  سمر   
قسم الصحافة بجامعة النجاح توضح انه على 

املدرس معرفة البحث املسروق 
فمستوى الطالب يكون معروفا منذ دخوله 
اجل��ام��ع��ة وح��ت��ى ت��خ��رج��ه، ي��ض��اف إل���ى ذل��ك 
متابعة األساتذة لأبحاث العلمية في وسائل 
مما  االنترنت  شبكة  على  وبخاصة  اإلع��الم، 

يساعد على معرفة سارقي األبحاث .
عليها  املتفق  املعايير  من  العديد  هناك 
األمانة  ومنها؛  العلمي،  البحث  لقبول  عامليا 
املنهجية،  املوضوعية،  املصداقية،  العلمية، 
وأن يكون هناك هدف للبحث، وفكرة أيضا، 
وك��ذل��ك تضمن  أب��ح��اث سابقة،  وإط���الع على 
النهاية  امل��ي��دان��ي��ة، وف���ي  ل��ل��دراس��ات  ال��ب��ح��ث 
التحليل واخلروج بالنتائج. فإذا اختفت تلك 
البحث  فان  للتقييم،  املعايير من بحث قدم 
التقدمي أشالًء جمعت لتكون بحثا  كان قبل 

يتقلب بن أيدي املقيمن.
ويضيف الدكتور فريد أبوضهير: بصفتي 
اطلب  فأنا  النجاح،  جامعة  في  إع��الم  أستاذ 
من الطلبة إعداد تقارير، فيلجأ بعضهم إلى 
سرقتها عن شبكة االنترنت، وقد اكتشفت ذلك 
ووضعت للطالب املعنين عالمة صفر ، لكن 
بعد ذلك غيرت أسلوبي وأصبحت اطلب من 
الطالب إعداد تقارير ميدانية، وبهذا يضطر 
الطالب للنزول إلى امليدان وعمل التقرير، وإذا 
االنترنت، يكون ذلك  إلى  وان يلجأ  كان البد 

فقط لتدعيم التقرير وذلك مقبول .
فرق قد يغفله البعض بن السرقة والشراء، 
فالسرقة األكادميية هي اختالس نتاج فكري، 
من عمل أدبي، أو فني، أو بحث علمي، أما فيما 
طريق  ع��ن  يتم  فهو  البحث  ب��ش��راء  يتعلق 
مكتبات  نفسها  على  تطلق  والتي  املكتبات، 
اخلدمات الطالبية، مع العلم أن جتارة األبحاث 
ع��ب��ر االن��ت��رن��ت ف��ي أم��ري��ك��ا، م��ث��ال م��زده��رة، 
وميكن ألي شخص أن يشتري بحثا دون رقابة 

أو حساب.

في  وليس  ف��ي فلسطن  أننا  ال��ف��ارق  رمب��ا 
علم  على  يكون  األمريكي  فالباحث  أمريكا، 
تام بأن بحثه يباع ويشترى ويتم ذلك نصب 
عينيه ويقبض نسبة من أرباح مبيعات بحثه، 
أما في فلسطن فالباحث يكد ويجتهد لينجز 
روح��ه،  م��ن  يتنفس  عمال  ال��واق��ع  أرض  على 
ليستغفله آخرون ويسلبون ما أجنزت أنامله.

عليه  يقبض  مل��ن  حتمي  العقاب  أن  رغ��م 
ب��اجل��رم امل��ش��ه��ود - س��رق��ة م��ع س��ب��ق اإلص���رار 
والبرهان   .. ب���رادع  ليس  أن��ه  اال   - والترصد 
ال��ذن��ب  ي��ق��ت��رف��ون  م���ازال���وا  ه��ن��ال��ك طلبة  أن 
طوباس،  محافظة  قضاء  عقابا  م��ن  م  ذات���ه، 
يقول: أفضل شراء البحث على أن أعمل عليه 
ألكثر من شهرين، وأحصل بعدها على نتيجة 

متدنية .
"أن حاول أي طالب أن يسرق بحثا أو ضبط 
قانونية،  ملساءلة  نفسه  يعرض  فانه  سارقا، 
ويفصل من اجلامعة فورا"، عقابا ساري املفعول 

أخبرنا به الدكتور ماهر أبوزنط .
أما عن عدد السرقات التي شهدتها د .الشنار 
خالل مسيرتها التعليمية فتقول: ال يقل عن 

ثماني أو تسع سرقات أكادميية .
اتخذتها  التي  ب��اإلج��راءات  يتعلق  وفيما 
الذين  اإلع��الم��ي،  البحث  مساق  ط��الب  بحق 
تقول  األبحاث  شراء  إلى  أنهم جلأوا  اكتشفت 
مت  التي  احل��االت  من  العديد  هناك  الشنار: 
من  وهناك  اجلامعة،  من  فيها  الطلبة  فصل 

اجبر على إعادة مساق البحث مرة أخرى .
ومن جهة أخرى فإن احللول قيد الطرح 
ومنه ما أشار إليه د. أبوضهير، والتي برأيه 
تخفف من ظاهرة السرقة أو الشراء : عدد 
الطلبة في الشعبة يجب أن يكون قليال، 
خطوة  متابعتهم  األس��ت��اذ  يستطيع  ك��ي 
بخطوة، ليضمن عدم سرقة املادة العلمية، 
وكذلك يجب تعليم الطالب قبل كل شيء 
ومناهج  وأساليب  العلمي  البحث  أهمية 

البحث .
وتنصح الشنار األساتذة قائلة: على احملاضر 
أن يخصص جزءا من عالمة البحث للمناقشة، 
الن ذلك يكشف مدى معرفة الطالب بالبحث 

ويكشف املسروق من األصلي .

 نابلس - االء عكوبة/ املنهل للصحافة 
واالع������الم/ ت��أس��س��ت ك��ل��ي��ة االع�����الم في 
جامعة النجاح الوطنية عام 2010 ومت 
والتعليم  التربية  وزارة  م��ن  اعتمادها 

العالي السنة املاضية.
عاطف  الدكتور  الكلية  عميد  يقول 
س��الم��ة : ال��ك��ل��ي��ة ت��ض��م 3 ت��خ��ص��ص��ات : 
العامة  وال��ع��الق��ات  امل��ك��ت��وب��ة  ال��ص��ح��اف��ة 
واالذاعة والتلفزيون ويعد قسم العالقات 
العامة االول في اجلامعات الفلسطينية 
الذي مينح درجة البكالوريوس ويستطيع 
امل��ج��االت  ب��اح��د  يتخصص  ان  ال��ط��ال��ب 

الثالثة ويدرسها بصورة مهنية.
ويضيف : االعالم يزداد اهمية يوما 
اعتماد  بعد يوم وحصول اجلامعة على 
ب��رن��ام��ج��ي ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلذاع����ة 
والتلفزة يعد نقلة نوعية لكلية االعالم 
لرفد  مهمة  التخصصات  ه��ذه  أن  حيث 

كلية االعالم في جامعة النجاح منبر عطاء متواصل
إعالمية  بكفاءات  الفلسطيني  املجتمع 
الى  اإلع���الم  كلية  وتطمح  متخصصة، 
الوصول إلى إعالم راق ومميز يسد حاجة 

املجتمع في ظل ظروفه الصعبة. 
 وي��ب��ل��غ ع����دد ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة اإلع����الم 
نحو400 طالب وتعمل الكلية على اجناز 
مشروع تخصص السينما واملسرح بحيث 
يصبح في فلسطن أول أكادميية للسينما 
واملسرح تنتج افالما روائية وتتناول اهم 

ما يدور في الواقع الفلسطيني .
الكلية حتتوي على   : العميد  ويتابع 
بأحدث  املجهزة  املختبرات  من  العديد 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وع��ل��ى اع��ل��ى م��س��ت��وى حيث 
الصحفي  التصوير  مختبر  فيها  يوجد 
ومختبر االخراج الصحفي الذي يحتوي 
ع��ل��ى ع���دد كبير م��ن اج��ه��زة احل��اس��وب 
التي تغطي عدد الطلبة ضمن املساقات 
العملية وهناك مختبر التحرير الصحفي 

االذاع��ة  ومختبر  املكتوبة(  )الصحافة 
والتلفزيون وانتاج االفالم الوثائقية .

كما يحتوي مركز االعالم على اذاعة 
جامعة النجاح التي تبث بصورة على مدار 
24 ساعة وفيها 3 استوديوهات  مجهزة 
كلية  طلبة  وبامكان  التقنيات  باحدث 
التدريب  ومتابعة  االس��ت��ف��ادة  االع���الم  

في استوديوهات االذاعة.
ويتابع دكتورعاطف : اصبحت كلية 
االع�����الم ف���ي م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة وتعمل 
مت  حيث  النجاح  فضائية  ببث  للبدء 
الكلية  تقوم  اثنن  استوديوهن  اع��داد 
خارج  من  امل��ع��دات  بأحدث  بتجهيزهما 
املليون  يتجاوز  كبير  وبإستثمار  البالد 

ومائتي الف دوالر. 
ك��ف��اءات  االع����الم  كلية  وتستقطب   
علمية ج��دي��دة م��ن امل��درس��ن واس��ات��ذة 
البالد حيث مت تعين  ج��دد من خ��ارج 

الدكتورة كارمن سموط وهي استاذة في 
االعالم من جامعة مالطا .

جامعة  :ان  الكلية  عميد  ويضيف 
النجاح وكلية االعالم توصلتا الى مرحلة 
بروفيسور  الستقطاب  النهائية  االتفاق 
املاني ملدة سنتن لالستفادة من خبرته 

واملساعدة في بناء فضائية النجاح.
ك��م��ا ي��ق��وم م��رك��ز االع�����الم ب��اب��ت��ع��اث 
ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ة امل���ت���ف���وق���ن وال��ط��ل��ب��ة 
املتقدمة  ال����دول  ال���ى  اي��ض��ا  اخل��ري��ج��ن 
اعالميا كبريطانيا واملانيا الكمال دراسة 
قادر  جيل  لبناء  والدكتوراه  املاجستير 
على مواصلة التعليم وبناء الوطن ودعم 

مجال االعالم فيه.
 وزار كلية االعالم العديد من الوفود 
االوروب�����ي�����ة واالج���ن���ب���ي���ة م����ن م��خ��ت��ل��ف 
اجلنسيات في العالم لالطالع على اهم 
ما توصلت اليه الكلية من تطور وجناح.

رام الله- احمد سليم- شاركت "مدارس دار 
املعرفة " في املؤمتر الثاني ل� "رسملة القيادات 
الداخل للخارج ألعداد  التطوير من  منهجية 
قادة التغيير املؤسسي" الذي اختتم امس االول 

في دبي واستمر على مدار ثالثة ايام.
ومثل "دار املعرفة " في املؤمتر كل من مدير 
عام املدرسة خالد دويك، وممثل اإلدارة العليا 

للمدرسة فواز التميمي .
وأش��ت��م��ل امل��ؤمت��ر ع��ل��ى ع���دة م��ح��اور، منها 
األبعاد الثالثية لتطوير البعد الداخلي للقادة، 
للقادة،  اخلارجية  للعالقات  الثالثية  األبعاد 
اخلارجي  إلى  الداخلي  التطوير  والعالقة بن 

للقادة، وقيادات حتقق التغير املؤسسي.
وج���اءت م��ش��ارك��ة "دار امل��ع��رف��ة"  ف��ي هذا 
بن  والتجارب  اخلبرات  تبادل  بهدف  املؤمتر 
البلدان  في  الدولية  العربية،  املؤسسات  قادة 

مدارس دار املعرفة تشارك في مؤمتر 
"إعداد قادة التغير املؤسساتي" 

التعليمية  التربوية  التجارب  ونقل  املشاركة، 
الرائدة الى مدارس دار املعرفة.

وحت��دث خالد دوي��ك في إح��دى اجللسات 
امل��ؤمت��ر، حيث ع��رض ورق��ة عن  الرئيسة في 
التربوية  للبيئة  امل��ع��رف��ة  دار  م���دارس  رؤي���ة 
التعليمية اآلمنة احملفزة للطالب، وعن جتربة 
"دار املعرفة" في هذا املجال واالجن��ازات التي 
األع����وام اخلمس  ال��ق��دس خ��الل  ف��ي  حققتها 
املاضية، وقد كانت هذه التجربة محط اهتمام 

املشاركن في املؤمتر وأثارت إعجابهم.
وقام الدويك والتميمي بإجراء االتصاالت 
مع الشخصيات والوفود املشاركة، وعقد لقاءات 
التربوية  الشخصيات  م��ن  ع��دد  م��ع  جانبية 
واالجتماعية التي شاركت في املؤمتر من أجل 
فيه  مل��ا  املشترك  للتعاون  ج��دي��دة  آف��اق  فتح 

مصلحة الطلبة في القدس.

جنن، القدس- علي سمودي - بدأت "جمعية 
قرية املعلمات" املقدسية بتجهيز معمل احلاسوب 
اخلاص مبركز معلومات القدس في مقرها بواد 
اجلوز وذلك بتمويل من اللجنة الوطنية للتربية 

والثقافة والعلوم.
وافادت رئيسة اجلمعية ان املركز سيحتضن 
نشاطات وبرامج متعددة اضافة لتنظيم دورات 
في برامج احلاسوب للسيدات، ودورات في أساليب 
البحث العلمي لطالب املدارس واجلامعات، مشيرة 
لسعي اجلمعية لتطوير هذا املركز ليصبح مكتبة 

الكترونية عامة لكافة الفئات.
يذكر أن جمعية قرية املعلمات تدير أيضا 

بدء جتهيز مركز معلومات القدس 
في مقر "جمعية قرية املعلمات"

دورات  بانتظام  فيه  تقام  ال��ذي  القدس  مطبخ 
ش��ام��ل��ة ف��ي ف��ن ال��ط��ه��ي، ك��م��ا ي��ت��م ف��ي��ه إع���داد 
وج���ب���ات ج���اه���زة وح��ل��وي��ات ب��ن��وع��ي��ة مم��ت��ازة 

وأسعار مناسبة.
وتعتبر جمعية قرية املعلمات من اجلمعيات 
ال��ف��اع��ل��ة ف���ي امل��ج��ت��م��ع امل��ق��دس��ي ف���ي ال��ق��ط��اع 
بتنفيذ  بقيامها  وذلك  واالجتماعي  األكادميي 
مجموعة كبيرة من األنشطة التي تدعم العملية 
وكفالة  للطالب  التقوية  ك���دورات  التعليمية 
الطلبة األيتام ومساعدة األسر املستورة وتقدمي 
الدعم املالي للطلبة اجلامعين من خالل صندوق 

الطالب التابع لها .

نابلس- املنهل للصحافة واالعالم- قام وفد 
الرعاية  جل��ان  ب��زي��ارة  التضامن  جمعية  من 
الصحية في مدينة نابلس، وكان في استقبال 
نهاد  الدكتور  الصحية  اللجنة  رئيس  الوفد 
واملمرضن  األط��ب��اء  من  ومجموعة  األخ���رس، 
العاملن في املركز، وضم الوفد رئيس جمعية 
التضامن اخليرية الدكتورعالء مقبول، ونائب 
وبعض  الوزني،  الدكتوركمال  رئيس اجلمعية 

موظفي  اجلمعية.
الصحية   الرعاية  بلجان  األخ��رس  وع��رف 
التي  واخل��دم��ات  ونشاطاتها  عملها  طبيعة 

وفد من جمعية التضامن يزور جلان 
الرعاية الصحية في نابلس

تقدمها للمواطنن واملرضى.
وق���ام األخ����رس ب��اص��ط��ح��اب وف���د جمعية 
وعّرف  للتأهيل  األمل  مركز  لزيارة  التضامن 
بدوره ونشاطاته املتعددة واخلدمات الصحية 
ولياقة  اجلسم   إط��راف  جلميع  مساجات  من 

بدنية وعالج طبيعي.
واضاف مقبول أن هذه الزيارة جاءت بناء 

على دعوة من مركز األمل الصحي
وشكر االخرس زيارة وفد جمعية التضامن 
التي  اإلنسانية  الرسالة  على  وأك��د  اخليرية 

تقوم بها املؤسسة.

ن��ظ��م   - ج����ن����ن -ع�����ل�����ي س������م������ودي 
امل���رك���ز ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ق��ض��اي��ا ال��س��الم 
"ح��ول  تدريبية  دورة  والدميقراطية 
ال��داخ��ل��ي" وذل��ك في  م��ه��ارات التدقيق 
جنن  في  املسنن  بيت  جمعية  قاعة 

وبدعم من مؤسسة "أمان".
وشارك في ال��دورة ممثلون عن نادي 
ال��ري��اض��ي وم��رك��ز بلدية جنن  ط��م��ون 
الشبابي ممثال مبجموعة من البلدية، 
ون�����ادي ق��ب��اط��ي��ة ال���ري���اض���ي وج��م��ع��ي��ة 
ن��زل��ة زي���د ال��ن��س��ائ��ي��ة اخل��ي��ري��ة ون���ادي 
العلم  دار  وجمعية  الفندقومية  شباب 

الطالبية.
ورك������زت ال������دورة ال���ت���ي ت��ع��ق��د ح��ول 
ماهية التدقيق الداخلي، وأهمية فهمه 
والتخطيط وبرامج عمل املدقق الداخلي 

دورة تدريبية في جنني حول 
"مهارات التدقيق الداخلي"

واليات التوثيق وصوال إلى مستوى عال 
العمل  ف��ي  اجليد  النموذج  حتقيق  م��ن 
في  الشفافية  وت��ع��زي��ز  واإلداري  امل��ال��ي 
الهيئات  دور  وت��ع��زي��ز  امل��ؤس��س��ات  عمل 
اإلدارية في مساعدة العاملن والهيئات 
التنفيذية على تنفيذ إعمالهم وحتقيق 

أهداف العمل بكفاءة عالية .
لسلسلة  استكماال  ال��دورة  هذه  تأتي 
ينظمها  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  أن��ش��ط��ة 
امل���رك���ز ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ق��ض��اي��ا ال��س��الم 
التدقيق  إن  باعتبار  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الداخلي واحد من أهم عناصر الشفافية 
املؤسسات  عمل  ف��ي  املساءلة  وال��ن��زاه��ة 
األه��ل��ي��ة وي��ش��ك��ل دع��ام��ة أس��اس��ي��ة في 
العمل  ف��ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  قيم  تعزيز 

األهلي . 
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