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د. غسان سرحان

الخبير التربوي سرحان لـ( الحياة الجديدة): التنمية المهنية 
للمعلم تعزز االتجاه االيجابي في تطوير العملية التعليمية

رام اهللا- الحياة الجديدة- ملكي سليمان- قال الدكتور غسان 
سرحان الخبير التربوي والمحاضر بجامعة القدس: «ان التنمية 
المهنيــة للمعلم تتطلب اعــداده من كافــة الجوانب المعرفية 
واالتجاهــات وذلك ضمن معايير ومؤشــرات لضمان تحقيقها 

وجودتها».
واشــار ســرحان في مقابلة مــع ( الحياة الجديــدة) إلى أن هذه 
التنميــة تواجه العديد من المعيقات منها المادية والنقص في 
الخبرات, فالثقافة المهنية بشــكل عــام وكمفهوم بحاجة الى 
العمــل على تثقيف المواطن ايضا بمــا تعنيه المهنة فالمعلم 
مطالب ان يعرف ما هو المقصود بهذه المهنية وضرورة تهيئة 
االجــواء له لتطوير النمو المهني والتقليل من الصعوبات التي 
يواجههــا والمقصود هنــا تقليل عدد الســاعات التي يمضيها 
المعلــم المهني في غرفة الصف مقابــل الوقت الذي يقضيه 
في عملية االســتزادة من المعرفة واكتســاب المهارات وتبادل 
الزيــارات مــع زمالئه, امــا الجانب اآلخر من المشــكلة فيمكن 
تعريفه بالمســتجدات اي عدم قدرته علــى الوصول للمعرفة 
المســتجدة وفي نفس الوقت االلمام بما يدور حوله من شأنه 

ان يقلل من قدراته وتطوره .
المعلم والحوافز

وأضاف ســرحان ان للحوافز بشــقيها الماديــة والمعنوية أثرا 
كبيرا على المعلم وتشــمل الحوافز العالوات الخاصة والترقية 
والتكريم ونشــر أبحاثه واعتماده كخبيــر واالحتفال بانجازاته 
وهذه االمور تشــجع المعلم ألن يســعى الى التطور واالرتقاء 
بوظيفتــه وصوال الــى التنمية المهنية التي تصقل شــخصية 
المعلم وتكسبه المهارات سوف ينعكس ذلك ايجابا على ادائه 

وفــي تعاملــه وتفاعله مع الطالب ألن اي تطــور ونمو للمعلم 
مردوه المباشر للطالب وهذا الجزء المهم جدا ألن عمود العملية 
التعليمية هو المعلم والنظام التربوي ال يمكن ان يتفوق على 

المعلم.
وقال ســرحان: «ان التنمية المهنية هي جزء مهم من التنمية 
البشــرية من جانب االســتزادة او االطالع على الجديد او اتقان 
المهارة بشكل افضل وتعزيز االتجاه االيجابي نحو هذه المهنية 
والتي بحاجة للمتابعة, مشــيرا الى ان ميثاق اخالقيات المهنة 

في وزارة التربية والتعليم شــجعت بقية الــوزارات في ديوان 
الموظفين العام علــى اعداد اخالقيات مهنية لكل منها, ولكن 
لكل وزارة او مؤسســة حكومية خصوصيــة وهذه االخالقيات 
تعني االلتزام بالوظيفة وان النجاحات التي حققتها االخالقيات 
المهنية للوزارة شجع بقية المؤسسات على االستفادة منها وهنا 
اعتبــر ان ( التربية) كانت رائدة في هذا المجال فيما يخص ما 
صــدر عن هيئة تطوير التعليم مــن وثائق تهدف الى تحقيق 

تطبيق االستراتيجية وتحقيق االهداف مستقبال.
الموظف الخبير

واوضــح ســرحان أنه مــن اجل ان يكــون الموظــف خبيرا 
فــي عمله ويحمل هــذه الصفة ال بد مــن توفر مواصفات 
معينة فيه, فهنالك خبرة متكررة وخبرة مســتجدة واالولى 
ال تعنــي شــيئا ألنها تصبح آليــات يتقنها الموظــف, بينما 
الخبــرة المتجددة هي التي يكون التركيز فيها على الخبرة 
والتفكير والتأمل ويســعى الى تطويرها باستمرار ويكون 
عائدا ومردودا اضافيا على المهنية وهنالك معادلة تقول ان 
الخبرة ال تقارن بعدد ســنوات العمل فحسب بل باالنجازات 
التي حققها الموظف والتي تكون مرتبطة بالفترة الزمنية 
التــي حققهــا, فالمحطة االولــى لقياس وجــود االنجازات 
لهــذا الموظف او ذاك تعتمد على معايير خاصة بذلك وكل 
المؤسسات لديها مقياس اليجاد المعايير وهي ايضا مرتبطة 
بالكفاءات وفيها مؤشــرات واضحة لتحقق الكفايات وتوفر 
المعايير, فالمؤسسة التي تسعى لالرتقاء بعملها وموظفيها 
ال بد ان تضع معايير واضحة تعتمد عليها وباختصار هناك 

ضرورة لوجود (ثقافة المعايير) في كل مؤسسة.

منصور يبعث برسائل متطابقة حول 
انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

نيويورك - وفا- بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم 
المتحدة في نيويورك الســفير رياض منصور، امس، رســائل 
متطابقــة إلى كل مــن األمين العام لألمــم المتحدة، ورئيس 
مجلس األمن «توغو»، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
أشار فيها إلى أن دولة االحتالل تواصل اضطهادها وقمعها بحق 

الشعب الفلسطيني.
وقال منصور بهذه الرســائل إن إســرائيل من خالل السياسات 
غير القانونية التي تنتهجها ضد الفلســطينيين، بما في ذلك، 
انتهــاك حريتهم في العبادة والوصول إلى األماكن المقدســة، 
وعرقلتهــا الحتفــاالت عيد الفصــح المجيد، خاصــة في البلدة 
القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، حيث تقع كنيسة القيامة، 
وتعــرض بعــض المســيحيين للضــرب عند نقــاط التفتيش 
داخل وحول المدينة، عدا عن منع الكثير منهم من المشــاركة 
في احتفاالت عيد الفصح، وشــمل ذلــك عرقلة زيارة نظمتها 
الجماعــات المســيحية ووزيــر شــؤون القــدس ومحافظها مع 

دبلوماسيين أجانب.
وذكر أن هذه اإلجراءات تشــكل محاولة أخرى لتقويض وإنكار 
الهويــة والوجــود المســيحي فــي المدينة، جنبا إلــى جنب مع 
التدابير غير القانونية األخرى التي تستهدف الهوية الفلسطينية 

والعربية واإلسالمية للمدينة.
وأدان السفير كل هذه األعمال غير القانونية من جانب االحتالل، 
وجميع اإلجراءات التي تعيق وصول الشعب الفلسطيني وغيره 
من المسيحيين والمسلمين من مختلف أنحاء العالم إلى المواقع 
الدينية في األرض الفلســطينية المحتلة. وأكد أنه يجب على 
المجتمــع الدولــي أن يكون حازمــا في المطالبــة بإنهاء القمع 

اإلسرائيلي، وانتهاك حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني.
وأضاف منصور أنه بينما تســتمر إسرائيل في حرمان الشعب 
الفلسطيني من حقه في حرية العبادة، فإنها ال تزال تستجيب 
لمطالب المستوطنين اإلسرائيليين واليهود المتطرفين للعبادة 
في مواقع في جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية والخليل وبيت لحم ونابلس، ومن بينها السماح 

أللف إسرائيلي متطرف تحت حماية قوات االحتالل لزيارة "قبر 
يوسف"، في مدينة نابلس.

وأشار إلى اعتداء مئات المستوطنين اإلسرائيليين على المدنيين 
الفلسطينيين في قرية رأس كركر غربي رام اهللا، وإضرامهم 

النار في البيوت وأشجار الزيتون.
ولفــت الســفير منصور انتبــاه المجتمع الدولــي، بما في ذلك 
مجلس األمن، إلى هذا الوضع المتفجر واســتمرار السياســات 
والممارسات اإلسرائيلية غير القانونية، مشددا على ضرورة أن 
يبعث المجتمع الدولي رسالة واضحة إلى إسرائيل، بخصوص 
أن مثــل هذه اإلجراءات غير القانونية واالســتفزازاية يجب أن 
تتوقف، وأن إســرائيل هي المسؤولة كليا عن اآلثار والعواقب 

السلبية لهذه اإلجراءات على أرض الواقع.

ذياب تفتتح دورة تدريبية للفريق 
الوطني للتدقيق التشاركي

رام اهللا - الحياة الجديدة - افتتحت وزيرة شؤون المرأة ربيحة 
ذياب،وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين  منير قليبو، 
في رام اهللا دورة تدريبية متخصصة بتطوير مهارات التيسير 
للتدقيق التشاركي من منظور النوع اإلجتماعي، والتي تأتي في 
إطار تطوير وبناء قدرات الفريق الوطني بالتعاون مع منظمة 

العمل الدولية.
وتحدثت ذياب عن آليات التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة 
على مدار أربع ســنوات من خالل المشاريع والبرامج والخطط 
والتدقيق التشــاركي من منظور النوع االجتماعي على العديد 
من الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع األهلى والخاص 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت ان الدورة تأتي استكماال لدورات سابقة وبما يتالءم مع 
إستراتيجية التدقيق التشاركي واستمرارية العمل المستقبلي 
لبناء مؤسسات الدولة، وهذا ينسجم مع اإلستراتيجية الوطنية 
عبر القطاعية للنوع االجتماعي الدماج قضايا النوع االجتماعي 

في كافة مجاالت وقطاعات الحياة الرسمية واألهلية.
واعتبــر قليبو وزارة شــؤون المرأة شــريكا أساســيا في مجال 
التنسيق والتعاون المتبادل بين الطرفين لصياغة إستراتيجيات 

تدعم قضايا المرأة والنوع االجتماعي.

جنين: ورشة حول السلم 
األهلي والنوع االجتماعي

جنيــن- الحيــاة الجديدة- عقــد مركز جنيف لإلعــالم حقوق 
اإلنســان والديمقراطية بالتعاون مع مركز شــمس، في قاعة 
الغرفة التجارية، امس، ورشــة بعنوان «مؤتمر السلم األهلي 
والنوع االجتماعي» بحضور عدد من مدراء المؤسسات واألجهزة 

األمنية ورجال اإلصالح والعشائر. 
وتم طرح جميع القضايا التي تؤثر في المجتمع، ووضع خطط 
وبرامج للمؤسســات المعنية وآليات جديد لنشــر ثقافة السلم 

األهلي في المجتمع. 
وأكــد عبــد اهللا بــركات نائــب محافظ جنيــن أن جميــع فئات 
المجتمع مشتركة في تحقيق السلم األهلي. وتطرق إلى غزو 

التكنولوجيا لمجتمعنا وتأثير ذلك على المجتمع. 
وشــكر الدكتور عمــر رحال رئيــس مركز شــمس المحافظة 
على مشــاركتها، وتحدثت جانس ســتتلر مديرة مشروع النوع 
االجتماعي في مركز جنيف عن عملهم مع جامعة االســتقالل 
في أريحا، وتطرقت إلى االحتياجات األمنية للمرأة الفلسطينية.

الهباش يستنكر االعتداء على "االقصى" 
وادعيس يدعو الى شد الرحال

رام اهللا - الحياة الجديدة - استنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية 
د. محمود الهباش ما تعرض له المســجد األقصى من تدنيس 
لســاحاته، وتعــرض لقدســيته واعتداء على طلبــة مصاطب 
العلــم فيــه من قبل مجموعــة من المســتوطنين العنصريين 
الذين دخلوه صباح امس تحت حراسة، وحماية شرطة االحتالل 
اإلســرائيلي بذريعة ما يسمى توحيد القدس. وأكد الهباش ان 
هذه الممارسات العنصرية، شبه اليومية، تستهدف استقاللية 
المســجد األقصى، ووحدانية السيادة اإلســالمية الفلسطينية 
عليــه، خاصة فــي ظل ممارســات أصبحت تتجــاوز االنتهاكات 
اليومية االســتفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروســة بغية 
الســيطرة عليه، وتهويده. وشدد الهباش على ضرورة التصدي 
لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، من 
خالل المؤسسات الدولية القانونية والثقافية، والمؤسسات ذات 
العالقة من خالل تأكيد السيادة الفلسطينية، على مدينة القدس 
والمســجد األقصى. وناشــد الهباش األمة العربية واإلسالمية 
الوفاء بالتزاماتهم تجاه الفلســطينيين. وعلى الصعيد نفســه 
دعــا رئيس المحكمة العليا الشــرعية رئيــس المجلس االعلى 
للقضاء الشرعي الشيخ يوسف ادعيس كل من يستطيع الوصول 
إلى المســجد االقصى المبارك المواظبة على شــد الرحال اليه 
للصــالة والمرابطة فيه خاصة ابناء مدينــة القدس واالراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948 للدفاع عنه وحمايته من قطعان 
المســتوطنين. وطالب ادعيس جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمر االســالمي الضغط على حكومة االحتالل االســرائيلي 

لتتوقف عن جرائمها االرهابية بحق مساجد فلسطين.

مركز بيارق يدعو االعالم الى االهتمام 
بقضية االسير «ابو سيسي»

غــزة - الحيــاة الجديدة - دعا مركز بيارق المختص بشــؤون 
األســرى العامليــن فــي وســائل اإلعــالم المحليــة والعالمية 
والمؤسســات الحقوقية واإلنســانية إلى تسليط الضوء على 
قضية األسير المهندس ضرار أبو سيسي الذي يقبع في عزل 
ســجن «اوهلــي كيدار»، حيــث أعرب ابو سيســي خالل لقائه 
بالمحامي عن غضبه لضعف التضامن الرسمي والشعبي مع 

قضيته.
وقال المركز في بيان له بأن قضية األســير أبو سيسي تحتاج 
إلــى تضامن من نــوع خاص، حيث تم اعتقالــه بطريقة غير 
اعتياديــة حيث قام جهاز االســتخبارات اإلســرائيلي الخارجي 
المعــروف باســم «الموســاد» باختطافه من داخــل األراضي 
األوكرانيــة التي دخلها بشــكل رســمي، وذلك بالتنســيق مع 
السلطات األوكرانية، وقام بترحيله إلى إسرائيل، وتم وضعه 
في العزل االنفرادي منذ اعتقاله حتى اللحظة، ويعاني أوضاع 

صحية صعبة جداً
وأضاف المركز أن االحتالل اإلسرائيلي يتعمد إبقاء أبو سيسي 
في العزل االنفرادي منذ اختطافه رغم جميع االتفاقيات التي 
أبرمتها إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية مع قيادات األسرى 
بشــأن إنهاء عزل جميع األسرى، كان آخرها «اتفاق الكرامة» 
موضحاً أن االحتالل يمنع أبو سيسي من زيارة المحامي لفترات 

طويلة.


