
البيرة - الحياة الجديدة – نائل موسى 
المفتوحة  القدس  جامعة  أطلقت   -
والثقافة  للتربية  الوطنية  واللجنة 
ورش عمل  ــع  أرب أمــس،   ، والعلوم 
الشباب من  الباحثين  وطنية لتدريب 
حول»  والــمــدارس  الحامعات  طلبة 
ضمن  العلمية».  المختبرات  تقنيات 
العلمي  البحث  النهوض بواقع  جهود 

في االراضي الفلسطينية.
واعلن عن اطالق الورش في احتفال 
وحضور  رعاية  تحت  نظم  افتتاحي 
لمفتوحة  ا لــقــدس  ا جامعة  رئيس 
البست  أ.د. يونس عمرو، في فندق 
ايسترن بمدينة البيرة بحضور محافظ 
رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام ، واألمين 
العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة 
والعلوم أ. اسماعيل التالوي ، والوكيل 
المساعد لشؤون التخطيط والتطوير 
أ.  العالي  والتعليم  التربية  في وزارة 

بصري صالح.
اهمية  عــلــى  الــمــتــحــدثــون  ـــدد  وش
به  االرتقاء  العلمي وضــرورة  البحث 
للنهوض بواقع التعليم في االراضي 
االطار  به من  واالرتقاء  الفلسطينية 
النظري والتلقين الذي يراوح فيه الى 

االطار التطبيقي 
تخصيص  ضـــرورة  على  مشددين 
لبيئة  وا لكافية  ا لية  لما ا رد  ــمــوا ل ا
العلمي  للبحث  والمحفزة  المالئمة 
الذي  الفلسطيني  اريد للشعب  اذا ما 
يعتبر المورد البشري رأسماله الوحيد 
العربية واالسالمية االرتقاء  ، ولالمة 
اسوة  لتنمية  ا درب  على  لرفعة  وا

بالشعوب المتقدمة.
الحفل االفتتاحي الضوء على  وسلط 
البحث  ازاء  بالمرة  وصفت  حقائق 
العربي، في ظل  الوطن  العلمي في 
للبحث  المخصصة  زنات  لموا ا شح 
وهي  العربية  الـــدول  فــي  العلمي 
موازنات ال تكاد تذكر عند مقارنتها مع 
ما تخصصه لهذا الجانب دولة االحتالل 
االسرائيلي داعين الى تصويب الخلل 

القائم.
فيها  يشارك  التي  الــورش  وتستمر 
القدس  جامعات:  مــن  متدربا   ٨٠
بيرزيت،القدس،  النجاح،  المفتوحة، 
التقنية  العربية االميركية، فلسطين 
الثامن  الحكومية.حتى  والــمــدارس 
والعشرين من الشهر الجاري ، وتتناول 
على  الباحثين  الشباب  تدريب  ايضا 
التي  الحاسوبية  البرامج  استخدام 
تهم  ا ر مها تطوير  في  تساعدهم 
الجراء  المحاكاة  ببرامج  واالستعانة 
استخدام  ــدل  ب العلمية  ــاث  ــح األب

المختبرات الفعلية.
د. ليلى غنام

د.  والبيرة  اهللا  رام  محافظ  وحيت 
«القدس  رئيس  جهود  غنام  ليلى 
المفتوحة» أ.د. يونس عمرو ووصفته 

بربان سفينة الذي أوصلها إلى شواطئ 
فخرها  عن  معبرة  والرقي،  التقدم 
قبل  الجامعة.  احدى خريجات  كونها 
ان تنقل تحيات الرئيس محمود عباس 

للحضور بهذه المناسبة.
«القدس  دور  غنام على  د.  وأكدت   
المفتوحة» في خدمة التعليم العالي. 
مقومات  أحــد  ايضا  اعتبرته  ــذي  ال
الحربة  الوطني ورأس  التحرر  عملية 
الفلسطينية  الدولة  مؤسسات  لبناء 
المستقلة.واعتبرت انطالق المشروع 
تطوير  صعيد  على  نوعية  إضافة 
وتعزيز  األكاديمية  الجامعة  برامج 
مناهج البحث العلمي، داعية الجامعات 
الفلسطينية إلى تطوير مناهج البحث 
المبادرات اإلبداعية  العلمي وتشجيع 

الشبابية. 
أ.د. يونس عمرو

التي  االهمية  على  عمرو  أ.د.  وأكد 
توليها القدس المفتوجة للنهوض بهذا 
الجانب العلمي، قائال ان الجامعة تضع 
البحث العلمي على سلم أولوياتها، وأن 
مجلس أمناء الجامعة اتخذ قراراً خالل 
الموازنات  برفع  األخيرين  العامين 
المخصصة للبحث العلمي رغم مرور 

الجامعة بأزمة مالية.
وقال أ.د. عمرو عمدت الجامعة خالل 
بناء مختبرات  السنوات األخيرة على 
ليب  األسا حــدث  بــأ مجهزة  علمية 
لبيئة  ا فير  تو ف  بهد جية  لو لتكنو ا

المناسبة لتشجيع البحث العلمي.
وأكد أ.د. عمرو رفض جامعة القدس 
التلقين  ألسلوب  المطلق  المفتوحة 
العقيم في الجامعات، مبيناً أن فلسفة 
التعليم المفتوح المتبعة في الجامعة 

والتفكير  العلمي  البحث  تعزز فرص 
اإلبداعي لدى الدارسين.

ولفت إلى أن تنظيم الجامعة واللجنة 
الوطنية لمجموعة ورش عمل تعنى 
لدى  العلمي  البحث  مهارات  بتعزيز 
الباحثين الشباب إنما يؤكد مجدداً على 
ضرورات أكاديمية وتربوية هامة يجب 
تربوية  وطنية  خطة  بوضع  تلبيتها 
لنشر ثقافة البحث العلمي وتخصيص 
موازنات لهذا الغرض، مبديا استعداد 
جامعته لفتح حوار جاد ومسؤول مع 
الجامعات الفلسطينية األخرى ووزارة 
العالي بهدف وضع  والتعليم  التربية 
ثقافة  لتعزيز  شاملة  وطنية  خطة 
البحث العلمي في فلسطين وترسيخه 
المؤسسات  فــي  أســـاس  كأسلوب 

األكاديمية والتربوية الفلسطينية.
 وأكد رئيس الجامعة في هذا السياق 
عملية  في  العلمي  البحث  دور  على 
الحلم  نحو  التقدم  أن  التنمية، الفتا 
المؤسسات  باقامة دولة  الفلسطيني 
يتطلب تضافر الجهود وفسح المجال 
أمام البحث العلمي ليلعب دورا مهما 

في هذا المضمار.
الضوء  كلمته  في  عمرو  أ.د.  وسلط 
ازاء مرة  بالمرة  على حقائق وصفها 
العربي،  الوطن  في  العلمي  البحث 
قائال إنه ألمر مؤسف أن تكون دولة 
البحث  على  تنفق  اسرائيل  بحجم 
العلمي أكثر مما تنفقه الدول العربية 
قاطبة ، داعياً إلى وقفة عربية جادة 
لوضع النقاط على الحروف وتصويب 

الخلل القائم.
وكــشــف عــن جملة مــن االجـــراءات 
الفترة  الجامعة خالل  التي ستتخذها 

المقبلة لتعزيز ثقافة البحث العلمي، 
مشيراً إلى أن الجامعة ستوفر حوافز 
ن  ينتجو ين  لذ ا لئك  و أل تشجيعية 
أبحاثا علمية مؤثرة على صعيد خدمة 

المجتمع المحلي.
أ. التالوي

التي  الوثيقة  واشاد التالوي بالعالقة 
للتربية  الوطنية  اللجنة  بين  تربط 
والثقافة والعلوم وبين جامعة القدس 
للجنة  ا أن  لــى  إ مشيرا  المفتوحة، 
والعموم  والثقافة  للتربية  الوطنية 
لعبت دوراً مركزياً في دعم الجامعات 
القدس  الفلسطينية وبخاصة جامعة 
إطــار  فــي  أُنشئت  التي  المفتوحة 

منظمة التحرير.
وأكد على دور «االيسيسكو» في دعم 
في  والثقافية  التربوية  المؤسسات 
فلسطين، مستعرضا ما تقدمه هذه 
لدعم  الشريف  القدس  المنظمة في 

صمود أهلها ومؤسساتها.
أ. التالوي إن ورش العمل التي  وقال 
س  لقد ا معة  جا ها  بتنفيذ م  ستقو
المفتوحة ليست األولى التي تدعمها 
للتربية والثقافة  المنظمة االسالمية 
إلى  مشيراً  «ايسيسكو»،  والعلوم 
ـــورش هو  ال ــذه  الــجــديــد فــي ه أن 
الباحثين  دور  والتأكيد على  التركيز 
الشباب سواء كان ذلك في الجامعات 

الفلسطينية أو في المرحلة الثانوية.
لتطوير  وطنية  خطة  بوضع  وطالب 
العلمي في فلسطين، مشيرا  البحث 
كأحد  لعلمي  ا لبحث  ا أهمية  ــى  ل إ
البقاء. قبل ان ينتقد بدوره  مقومات 
شح الموارد المخصصة لهذ المفصل 
الحيوي وتحدث أ. التالوي عن التقدم 

الذي حققته جامعة القدس المفتوحة 
على الصعد كافة وبخاصة في مجال 
تطوير البنية التكنولوجية واستخدام 
بواقع  ء  لالرتقا لحديثة  ا لتقنيات  ا

العملية التعليمية.
كلمة وزارة التربية والتعليم العالي

لشؤون  المساعد  لــوكــيــل  ا وعــبــر 
التخطيط والتطوير في وزارة التربية 
أ. بصري صالح عن  العالي  والتعليم 
جامعة  تبذله  لما  والـــوزارة  تقديره 
بالعمالقة  وصفها  لــتــي  ا لــقــدس  ا
لعالي  ا لقطاع  ا لخدمة  جهود  مــن 
احد  لجامعة  ا معتبراً  لفلسطيني،  ا
والعمل  العالي  التعليم  أعمدة  أهم 

الوطني الفلسطيني.
أثبتت نفسها في  ان فلسطين  ورأى 
المنافسات العلمية والتقنية االقليمية 
تلك  في  متقدمة  مراكز  باحتاللها 
مهمة  انجازات  وحققت  المنافسات. 
على الصعيد الكمي مثل محو األمية 
، المساواة بين الذكور واإلناث، مبيناً 
أن الوزارة تهتم حالياً بتطبيق خطتها 
أهدافها  أبــرز  والتي  االستراتيجية 
لتعليم  وا لتعليم  ا بنوعية  االرتقاء 
العالي من خالل التركيز على مهارات 
القرن الحادي والعشرين مثل التواصل 
والتعليم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

أ. صالح في صلب كلمته على  وركز 
التربية  وزارة  بين  الشراكة  أهمية 
المجتمع  العالي ومؤسسات  والتعليم 
المحلي ال سيما األكاديمية منها بهدف 

تحقيق الغايات التنموية للتعليم.
في  االستثمار  ضــرورة  على  مؤكدا 
ودعم  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
األساليب  وتعزيز  الشباب  الباحثين 

اإلبداعية.
م. عماد الهودلي

وختم مساعد رئيس الجامعة لشؤون 
اإلنتاج وتكنولوجيا المعلومات ومدير 
في  واالتــصــاالت  تكنولوجيا  مركز 
عماد  م.  المفتوحة  القدس  جامعة 
قدم  بكلمة  االفتتاح  حفل  الهودلي 
خاللها نبذة عن المركز الذي تأسس 
عام ١٩٩٨، واعتبره من أهم المراكز 
التي تخدم الجامعة كونه يهتم بتطوير 
مجال  في  للجامعة  لتحيتة  ا لبنية  ا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وبين أن المركز مسؤول عن التطوير 
التقني والدعم الفني مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، وحوسبة أعمال 
الجامعة اإلدارية واألكاديمية والمالية 
الموظفين  اداء  وتطوير  واإلنتاجية، 
في  لمحلي  ا لمجتمع  وا لدارسين  وا
مجال تكنولوجيا المعلوات واالتصاالت 
، والتواصل مع العالم من خالل أحدث 

مصادر التكنولوجيا العالمية.
ولفت إلى أن المركز يتكون من أربعة 
هندسة  قسم  هي:  رئيسية  أقسام 
األنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا، 

قسم   ، ت مجيا لبر ا سة  هند قسم 
التدريب  قسم  المتعددة،  الوسائط 
تأسيس  إلـــى  مــشــيــرا  والــتــطــويــر 
العام  في  والتطوير  التدريب  قسم 
لدى  األداء  لتطوير  كخطوة   ٢٠٠٠
موظفي المركز والجامعة والدارسين 
والمجتمع المحلي في مجال تكنولوجيا 
خالل  من  واالتــصــاالت  المعلومات 
وعلى  متميزة  تدريب  فرص  توفير 
في هذا  الــجــودة  من  عــال  مستوى 
المجال، والتخطيط والتنسيق للبرامج 
ل  مجا في  لمتخصصة  ا يبية  ر لتد ا
واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 
العمل  وورش  الــنــشــاطــات  وعــقــد 
موظفي  مهارات  لتطوير  المختلفة 
ودارسي الجامعة ومؤسسات المجتمع 
تكنولوجيا  مــجــال  ــي  ف لــمــحــلــي  ا
أشار  حيث  واالتصاالت،  المعلومات 
العديد  الجامعة حصلت على  أن  إلى 
كبرى  من  الدولية  التراخيص  من 
الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت منها: أكاديمية 
فلسطين»،  فــي  أوراكـــل»األولـــى 
أكاديمة صن»األولى في فلسطين»، 
ومركز  «مايكروسوفت»،  أكاديمية 
ردهــات  شركة  من  معتمد  تدريب 
العالمية، مركز امتحان بيرسون فيو، 
مراكز امتحانات توفل معتمدة، مراكز 
بروماترك لالمتحانات الدولية، مركز 
امتحانات معتمد من شركة ردهات، 
مراكز امتحانات سيرتربوت معتمدة.

تهدف  الورش  أن  الهودلي  م.  وبين 
إلى فتح المجال أمام الشباب الباحثين 
واختبار  العملية  مهاراتهم  لتطوير 
إلى  باإلضافة  الشخصية،  أبحاثهم 
من  الباحث  تمكن  عمل  بيئة  توفير 
بالبرامج  تطوير مهاراته باالستعانة 
أيضاً  الورش  الحاسوبية، كما تهدف 
الباحثين  الجتماع  بيئة  توفير  إلى 
برامج  مجال  في  الخبرات  وتبادل 

محاكاة المختبرات العلمية.
وأشار إلى أن مركز تكنولوجيا المعلومات 
سيقوم بتنظيم هذه الورش لمجموعة 
من طلبة جامعات والمدارس بعد اعتماد 
من  «االيسيسكو»  به  تقدم  مقترح 
خالل اللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
المادة  اعد  المركز  ان  الفتا  والعلوم. 
مختبرات  ــر  ووف الــالزمــة  التدريبية 
الحاسوب لعقد هذه الورش في رام اهللا 
البرامج  وتركيب  لحم  وبيت  ونابلس 
لمختبرات  ا ة  محاكا في  المتخصصة 
هذه  في  الحاسوب  بواسطة  العلمية 

المختبرات حيث يشارك. 
يقوم  التدريب  أسلوب  أن  إلى  ولفت 
المتخصصة  البرامج  استخدام  على 
لعلمية  ا ت  ا لمختبر ا ة  كا محا فــي 
المختلفة في حقول  التجارب  الجراء 
والفيزياء  والرياضيات  االلكترونيات 

والكيمياء.
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أحمد زكارنةخارج النص

 حكايةُ فوضى
لعلها من المفارقات الغريبة، أن يسكن الفاعل بين روايتين، دون 
التورط في أسئلة الشكل والمضمون, القانوني والخارج عن القانون, 
للتشريع, ربما تمهيداً الفتتاح فصل جديد من  والمجهز  المشروع 
فصول « الكوميديا السوداء»، التي قد نفاجأ بأنها إعادة استنساخ ليس 
للنعجة (دوللي)، ولكن لعورات سقطت عنها كل أوراق التوت المعروفة 
الشعبية  القاعدة  لتصبح  أو فاعلين،  المعروفة, بفعل فاعل  وغير 
في محل المفعول به، حتى دون أن نعلم أين تكمن ممكنات الفعل.

وسط هذا المشهد الذي قد يراه البعض واضحاً وضوح الشمس، ويراه 
اخرون معقداً بعض الشيء، قد يتساءل المرء لم كل هذا التناطح 
العربية، وكأنه بات  الموقف في مجتمعاتنا  الذي بات سيد  البشري 
البقعة من  الناظمة لحياة شعوب هذه  مكوناً اساسياً من المكونات 
إلى بعض أخطاء بنيوية ال يمكن غض الطرف  العالم، مما يؤشر 
عنها، ربما تأكيداً للمثل القائل : «يجني المرء ما زرعت يداه» خاصة 
البشرية وعالقتها بعملية  وأن األمر يتصل بشكل مباشر بالموارد 

البناء والتطوير.
هنا  اإلنجازات  بعض  شهدت  أنها  أحد  ينكر  ال  التي  العملية  هذه 
لحماية  البعض ستاراً  منها  يتخذ  التي  العملية  ذاتها  وهناك، هي 
مشاريعه األكثر خطورة، بحيث يبدو األمر استدراجاً لمفاهيم جديدة 
تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على انهاء حقبة ما كان يسمى بـ 
«الفساد الممنوع قانونياً»، تدشينا لحقبة تخلّ في الشكل والمضمون 
بكل القوانين الشرعية والوضعية، مع رسم أول حرف من حروف ما 
يمكن تسميته بـــ « تشريع الفساد» تماماً كمن يقرر إعادة عرض 
والسيناريوهات  الوجوه  بذات  العرض  باتت ممنوعة من  مسرحية 

دون اختزال للمضون.
هذه الحالة «المترنحة بين الظاهر والباطن، قد ال تكون حالة ملموسة 
الجماعي  الوعي  باتت وكأنها متأصلة في  أنها  المؤكد  لكن  مادياً، 
الخاص بشعوب هذه المنطقة من العالم، ليبقى السؤال معلقاً إلى 
حين إعادة تأهيل الذهنية الفردية لكل منا، سواء من يرتبط ارتباطاً 
عضوياً بهذه الحالة أو من يراقبها عن بعد بصمت مطبق، قد يفسره 
البعض أنه نتيجة طبيعية لحالة الدهشة التي تلي الحدث، مع إعترافنا 
المسبق أن الصمت في حد ذاته مشاركة فاعلة في نسقٍ لن يكون 

فاعالً بأي حالٍ من األحوال. 
الفلتان  انتقال قطار اإلصالح من مرحلة  إن  هنا قد يقول قائل « 
المؤسساتي واإلجتماعي إلى دولة المؤسسات المدعمة ببناء اجتماعي 
راسخ ومتين، حتماً يمر عبر نفق طويل من الخسائر التي يعد انكارها 

مدعاة للسخرية.
حسناً ولكن ال بد لنا كمراقبين مشاركين في الفعل سواء أكان ايجابياً 
أو سلبياً ومن باب أضعف اإليمان، أن نضع على طاولة أولي األمر منا 
عالمات استفهام من الحجم العائلي، تأكيداً لم قاله آخر: إن فوضى 
األشخاص تؤدي إلى فوضى األفكار، وإن فوضى األفكار تؤدي إلى 
فوضى األشياء، وفي سبيل وضع النقاط على حروف مسيرة اإلنسان 

يجب ترتيب هذه الثالثية من جديد. 

بدعم من «ايسيسكو» وتحت رعاية رئيس الجامعة 

«القدس المفتوحة» واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تحتفالن 
باطالق ورش عمل وطنية للباحثين الشباب حول تقنيات المختبرات العلمية
المتحدثون يؤكدون على دور البحث العلمي في معركتي التحرير والبناء ويطالبون بتخصيص الموازنات

متحدثون في حلقة النقاش.

في حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني حول التعليم بغزة

مطلوب بذل الجهود والتنسيق المشترك العادة اعمار المؤسسات التعليمية
غزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - اكد حقوقيون 
الجهود  من  المزيد  بذل  اهمية  على  وتربويون 
اعمار  العــادة  االختصاص  جهات  بين  والتنسيق 
المؤسسات التعليمية المدمرة وطالبوا بدعم الخطط 
والبرامج لمعالجة اعراض ما بعد الصدمة لدى الطلبة 
الدراسية  الغرف  الشديد في  النقص  الى  مشيرين 
جراء منع ادخال مواد البناء سيما وان االونروا بحاجة 

لبناء ١٠٠ مدرسة جديدة الستيعاب الطلبة الجدد.
جاء ذلك في حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني 
لحقوق االنسان امس حول اثر الحصار على المسيرة 
التعليمية بحضور المختصين والمهتمين وذلك في 

قاعة فندق القدس الدولي بغزة.
الفلسطيني  المركز  نائب مدير  والقى جبر وشاح 
كلمة اكد خاللها ان االحتالل هدف الى تدمير العملية 
التربوية خاصة انه ال دولة وال مستقبل اال في حال 
تعليم االجيال مشيرا الى اهمية الحلقة التي تناقش 
واقع المسيرة التعليمية لدراسة االبعاد والتداعيات 
للحصار وكيفية مواجهة المخطط االسرائيلي تجاه 

المسيرة التعليمية.
وقدم د. خليل حماد من وزارة التربية والتعليم شرحا 
وافيا حول اثر الحصار على قطاع التعليم الحكومي 
موضحا انه خالل الحرب استشهد ١٦٤ طالبا وطالبة 
و١٢ معلما وتعرضت ١٥٨ مدرسة للقصف والتدمير 

وكل هذا ترك تأثيرات نفسية سيئة على الطلبة.
وقال ان الحصار ادى الى عدم توفر الكتب المدرسية 
والقرطاسية وحاليا توجد منحة جزائرية لتوفير ذلك 
كما ان الوضع االقتصادي واغالق المعابر وانقطاع 

التحصيل  تدني  في  ساهمت  الكهربائي  التيار 
الدراسي.

االنسان  اياد نصر مستشار حقوق  د.  واستعرض 
مدارس  على  الحصار  اثر  الدولية  الغوث  بوكالة 
الغوث استقبلت هذا  االونروا مشيرا الى ان وكالة 
الى صفوف  وبحاجة  الف طالب جديد   ٢٩٠ العام 
دراسية جديدة وبناء ١٠٠ مدرسة جديدة الستيعاب 
٨ مدارس وغرف  بناء  الجدد وحاليا سيتم  الطلبة 
وادخــال مواد  الالزم  التمويل  توفر  بعد  مدرسية 

البناء.
التي  الصدمة  بعد  ما  اعــراض  الى  نصر  وتطرق 
كافة  اثر في  الحصار  ان  كما  الطلبة  منها  يعاني 
والتربوية مشددا  المجتمعية  االسرية  المنظومة 
الوفود  واستقبال  الحصار  محاصرة  اهمية  على 
يلزم  ما  وتقديم  التعليم  واقــع  على  الطالعهم 
للتخفيف من تأثيرات الحصار. من جهته قدم نشأت 
الخاص  والتعليم  التربية  رئيس جمعية  الحمارنة 
الخاص  التعليم  الحصار على قطاع  لتأثير  عرضا 
الذي يعاني كالقطاع العام وايضا معاناة الطلبة من 
حاالت العنف والعدوانية بنسبة ٥٢٪ وعدم قدرتهم 
المدرسية بنسبة ٥١٪ وظهور  الواجبات  اداء  على 
مؤكدا  منهم   ٪٦١ على  والقلق  الخوف  عالمات 
المعلم وعطائه  ايضا على  آثاره  الحصار ترك  ان 
المنهجية  واالنشطة  التدريبية  الدورات  وانعدمت 
وانخفاض عدد  والصيانة  التطوير  ووقف مشاريع 
الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة ونقص في 

االلعاب المتعلقة برياض االطفال.

اما الباحث عزام شعث من وحدة الحقوق االقتصادية 
اثر  الفلسطيني فاستعرض  بالمركز  واالجتماعية 
والتعليم  التربية  اعمار قطاع  اعادة  الحصار على 
ازمة  تعاني  والجامعات  المدارس  ان  الى  مشيرا 
الى  وادى هذا  والترميم  البناء  حقيقية جراء عدم 
تكدس الطلبة في الفصل الواحد اضافة الى نقص 
المختبرات موضحا  واجهزة  التعليمية  االدوات  في 
ان االحتالل استهدف ١٥٨ مدرسة حكومية و٣٥ 
مدرسة لوكالة الغوث و٤٦ مدرسة خاصة وروضة 

لالطفال.
المؤسسات  الحصار واالغالق حرم  ان  وقال شعث 
من  الطلبة  ومنع  التطوير  خطط  من  التعليمية 
االلتحاق بمقاعدهم الدراسية بالخارج مشددا على 
ضرورة احترام كافة حقوق السكان بما في ذلك الحق 
في التربية والتعليم والعمل الفوري لتوفير  كافة 
االعمار  الخاصة العادة  والمستلزمات  االحتياجات 

للمؤسسات التعليمية.
الباحث خليل شاهين  ادارها  التي  الحلقة  وتخللت 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  وحــدة  مدير 
بالمركز الفلسطيني تقديم العديد من المداخالت 
المزيد  بذل  اهمية  على  اكدت  التي  والتوصيات 
من الجهود والتنسيق بين جهات االختصاص على 
المستوى المحلي والدولي الدخال مواد البناء واعادة 
االعمار والمعدات الالزمة للمسيرة التعليمية ودعم 
الخطط والبرامج لمعالجة االثار النفسية والصحية 
جرائم  جــراء  الطلبة  منها  يعاني  التي  الصعبة 

االحتالل والحصار.

االونروا بحاجة لبناء ١٠٠ مدرسة جديدة الستيعاب الطلبة الجدد

 أبو الحمص يشيد بدور «األونروا» 
في تخفيف معاناة الالجئين 

رام اهللا - وفا- أعرب الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجلس الوزراء عن 
تقديره للدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) 
في خدمة الالجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، وبالجهود التي 

تبذلها لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم. 
وأكد خالل اجتماعه مع  باربرا شنستون مديرة عمليات الوكالة في الضفة على 
أهمية الحوار بين نقابة العاملين واألونروا حول كافة القضايا بما يساهم في 
المقدمة لالجئين في مختلف  الخدمات  تحقيق مصالح جميع األطراف وتعزيز 

النواحي.
الالجئين  لخدمة  األونـــروا  بها  تقوم  التي  الجهود  على  شنستون  ــدت  وأك
الفلسطينيين رغم الصعوبات المالية التي تواجهها، وحرصها على إحداث تغيرات 

لتحسين الخدمات المقدمة لالجئين.
وشددت على حق العاملين باإلضراب وفق القانون والنظام والسياسة المتبعة 
في األونروا واستعداد الوكالة للحوار حول القضايا كافة ذات االهتمام المشترك.

 زكارنة يطالب الحكومة بالحوار 
لمعالجة مطالب الموظفين 

رام اهللا- الحياة الجديدة- طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة 
العمومية الحكومة بالحوار لمعالجة مطالب الموظفين المتراكمة يوميا في ظل 

إغالق الحكومة لباب الحوار.
وقال زكارنة في بيان صحفي امس ان بعض القضايا أرسلت للقضاء التخاذ قرار 
يلزمنا نحن والحكومة ولكن هناك قضايا عالقة لم تعطنا الحكومة إجابة عليها 

رغم الرسائل العديدة المرسلة لها.
وبين زكارنة هذه المطالب والتي وصفها بالمهمة لجميع الشرائح سواء التقاعد 
اإلشرافية  والعالوات  الكهرباء  لصالح شركة  غزة  أبناء  رواتب  من  والخصم 
للمستشارين والمنسقين واإلفتاء والمخرجين والمسميات المختلف عليها ودفع 
عالوة المخاطرة للمهندسين المدنيين والزراعيين والفنيين وتسكين القانونيين 
وقانون العمل النقابي واستكمال الهيكليات والتسكين عليها والترقيات بأثر رجعي 
وفق االتفاقية الموقعة وترقيات من هم دون البكالوريوس ورفع سلم الرواتب 
لمن هم دون الفئة الثانية.وقال زكارنة هناك مواضيع ملحة مثل استمرار الخصم 
من رواتب الموظفين في غزة دون وجه قانوني لصالح شركة الكهرباء علما ان 
بعض هؤالء يخصم عليهم وهم شهداء او خارج قطاع غزة او يسكنون في خيمة 
والبعض اآلخر يخصم منه وشركة الكهرباء تقطع عنه التيار بسبب عدم الدفع 
علما ان وزارة المالية وعدت بمعالجة الخصم ولكن لم يتم ذلك موضحا انه ال 
يحق للحكومة الخصم من رواتب الموظفين أيا كانت األسباب اال بحكم قضائي.

وفيما يتعلق بالعالوات اإلشرافية قال زكارنة ان النقابة أنهت مع الديوان كشف 
الوظائف التي تستحق العالوة وأرسلت لمجلس الوزراء ولم يتم البت بها.

واضاف زكارنة ان مجلس النقابة من جميع الوزارات والمحافظات سيجتمع اليوم 
الساعة العاشرة والنصف لوضع خطة للتعامل مع سياسة الحكومة تجاه مطالب 

الموظفين العادلة والملحة.

 محافظ قلقيلية يلتقي
 وفدا من مؤسسة أطباء بال حدود 

الخندقجي محافظ محافظة  ربيح  العميد  التقى  الجديدة -  الحياة   - قلقيلية 
قلقيلية في مكتبه امس وفداً من مؤسسة أطباء بال حدود ضم  مورجان برنارد، 

طارق زيد، محمد جرار. 
الذي تقوم به  النبيل  الزيارة، ومشيداً بالدور  المحافظ بالحضور مثمناً  ورحب 
المؤسسة خالل عملها في األراضي الفلسطينية، مضيفاً أن محافظة قلقيلية 
تعرضت إلى آثار سلبية ناتجة عن سياسات االحتالل الهادفة إلى تفرغ األرض 

من سكانها. 
وأكد المحافظ ضرورة أن تقوم المؤسسة بوضع آليات قياس تؤدي إلى معرفة 
التشبيك مع  الذي حققته خالل فترة عملها، مشدداً على ضرورة  النجاح  مدى 
المؤسسات في التجمعات التي تنوي المؤسسة العمل بها قبل أن تدخل للعمل 

فيها. 
وشكرت «برنارد» المحافظ على حسن االستقبال، وأشارت الى أن الزيارة أتت 
المؤسسة في محافظة قلقيلية، واستعرضت  بهدف اطالعه على خطة عمل 
البرامج التي تعمل بها المؤسسة فيها في فلسطين، وآفاق العمل في محافظة 
قلقيلية، مشددة على ضرورة التواصل مع المؤسسة والتشبيك معها قبل البدء 

بالعمل.

 خالل لقائه رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة

محافظ سلفيت يبحث التحديات التي 
يواجهها المزارعون مع بدء موسم قطف الزيتون

سلفيت – الحياة الجديدة- نادر زهد - بحث محافظ 
رؤساء  لقائه  خالل  امس  بكر  ابو  عصام  سلفيت 
المجالس البلدية والقروية وبحضور نائبه نواف صوف 
مكتب  ومدير  فطاير  محمد  زراعة سلفيت  ومدير 
الشؤون المدنية ياسر حامد وممثلي االجهزة االمنية 
التي يواجهها الفالحون من االعتداءات  التحديات   ،
المستمرة لالحتالل االسرائيلي وقطعان مستوطنيه 

على المزارعين واالرض الزراعية.
وفي بداية اللقاء استعرض ابو بكر الوضع السياسي 
الرئيس  وفخامة  الوطنية  السلطة  وموقف  العام 
المباشرة في ظل  المفاوضات  محمود عباس من 
تجميد  االسرائيلية في رفض  والغطرسة  التعنت 
االستيطان ، ومواصلة البناء في المستوطنات بعد 
انتهاء فترة التجميد في تاريخ ٢٠١٠/٩/٢٦ لفرض 
وقائع جديدة على االرض ، وقال ان الرئس ابو مازن 
والقيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط دولية للمضي 
قدما في المفاوضات المباشرة مع الجانب االسرائيلي 
المستوطنات  البناء والتوسع في  في ظل استمرار 

،مؤكدا التفاف محافظة سلفيت بكل اطيافها حول 
استمرار  المفاوضات في ظل  بوقف  الرئيس  قرار 

االستيطان.
خالل  ومــن  الوطنية  السلطة  ان  بكر  ابــو  واكــد 
جهد  بكل  تسعى  المدنية  الرسمية  مؤسساتها 
وهمومهم  المواطنيين  على  للتخفيف  مستطاع 
التي ترتبط بإجراءات االحتالل وممارساته القمعية 
البيئة  تلويث  الى  الغالب  في  ادت  والتي  بحقهم 
ان  ،مضيفا  الزراعية  االرض  وتدمير  الفلسطينية 
وتعزيز  االحتالل  مواجهة  في  لنا  الوحيد  السالح 
صمود المواطن وموقف المفاوض الفلسطيني هو 
تطوير اداء مؤسساتنا وكوادرنا الستمرارية الحفاظ 
مع  ينسجم  بما  االجتماعي  والسلم  االمــن  على 
تعزيز  الفلسطينية في  والقيادة  الرئيس  توجهات 

صمود المواطنين.
ثم تحدث رؤساء الهيئات المحلية عن المشاكل التي 
يواجهها الفالحون مع بدء موسم قطف ثمار الزيتون 
وما يواجهونه من تعديات من قبل المستوطنين ، 

الواقعة  الزراعية  اراضيهم  الى  الوصول  وصعوبة 
خلف الجدار.

بدوره اوضح ياسر حامد الترتيبات التي تم اعدادها 
على  للتسهيل  االسرائيلي  الجانب  مع  بالتنسيق 
الزراعية  اراضيهم  الى  الوصول  في  المواطنيين 
الواقعة خلف الجدار لقطف ثمار الزيتون واعطائهم 

التصاريح الالزمة لذلك.
الزيتون في  ان موعد قطف  اكد فطاير  في حين 
محافظة سلفيت يبدأ بتاريخ ١٠/١٥ وتبدأ معاصر 
الزيتون بالعمل بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨ ، مشيرا الى 
ان هذا التاريخ حدد من قبل وزارة الزراعة ليضمن 
حصول المزارع الفلسطيني على انتاج افضل وذي 

جودة اعلى من زيت الزيتون.
الزراعي  التعداد  اللقاء مناقشة مشروع  وتم خالل 
 ١٠/٢ بتاريخ  يبدأ  الذي  الوطني  المشروع  ، هذا 
الثروة  الوطن لحصر  بالتزامن مع باقي محافظات 
الزراعية والحيوانية في الوطن والخروج باحصائيات 

دقيقة.

 اتحاد العاملين في الجامعات والكليات 
الحكومية يواصل فعالياته االحتجاجية

والكليات  الجامعات  العاملين في  اتحاد  يواصل   - الجديدة  الحياة   - اهللا  رام 
الحكومية فعالياته النقابية لالسبوع الثالث على التوالي، لالحتجاج على ما يسميه 
حالة المماطلة والتسويف من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم العالي. 
وفي بيان صدر عن االتحاد امس اعلن فيه استمرار فعالياته لهذا االسبوع أيضا 
ليشمل أيام االثنين والثالثاء واألربعاء ليتواصل بذلك االضراب في مؤسسات 
التعليم العالي الرسمي في الضفة وغزة (جامعة االقصى، جامعة خضوري، كلية 

العروب ورام اهللا للبنات وكلية االمة). 
وقال رئيس االتحاد عبد الجواد االطرش ان العاملين في هذه المؤسسات سئموا 
من مماطلة المعنيين في وزارة التربية والتعليم بمستوياتهم المختلفة لمطالبهم 
على الرغم من موافقة مجلس الوزراء على حوافز مادية بقيمة مليوني دوالر 
الوزراة  المسؤولين في  الحكومية، مشيرا ان  الجامعات والكليات  للعاملين في 
مصرون على عدم انهاء ملف هذه الحوافز باالضافة والعديد من القضايا االدارية 
التي تحتاج لحل منذ فترات طويلة وعالوة رؤساء األقسام األكاديمية واالدارية 

والمشاركة قي تعديل قانون الخدمة المدنية.

 لقاء يناقش االجور المترتبة على 
بلدية بيت لحم لسلطة االراضي

بيت لحم-الحياة الجديدة- التقى رئيس بلدية العبيدية سليمان عبد اهللا العصا 
الفتاح  األراضي عبد  الحكومة في سلطة  أمالك  امس، مدير عام  في مكتبه 
المسلماني ومسؤول دائرة المساحة وأمالك الحكومة ببيت لحم وليد الجواريش، 
بحضور نائب رئيس البلدية محمد مطر ردايدة، حيث تم بحث ومناقشة موضوع 
األجور المترتبة على البلدية لسلطة األراضي وإمكانية تخصيص قطعة األرض 

المقامة عليها بناية البلدية بعد دفع ما على البلدية من مستحقات بدل إيجار.
وطالب العصا بان يتم استمالك العديد من قطع األراضي الواقعة ضمن المخطط 
الهيكلي للبلدة الذي تمت المصادقة عليه عام ٢٠٠٧ للمصلحة العامة إلقامة 
المدارس ورياض األطفال والمؤسسات المختلفة والحدائق وغيرها، موضحاً ان 
بلدة العبيدية بحاجة ماسة إلى استمالك عشرات الدونمات لغاية إقامة المشاريع 

التي ستخدم المواطنين وتسجيلها باسم الحكومة لالستخدام العام.
وتم بحث موضوع تخصيص قطعة ارض إلقامة مجمع خدمات يشمل مركزا 
للدفاع المدني ومكتبا لالتصاالت ومكتبا للزراعة وغيرها من الخدمات من األرض 
الحكومية بالقرب من مركز مسقط الصحي في البلدة، خاصة ان تلك القطعة 
الواقعة على الشارع العام الرابط بين شمال وجنوب الضفة حيوية وهامة إلقامة 

مجمع للخدمات المختلفة.
وأبدى مدير عام أمالك الحكومة عبد الفتاح المسلماني استعداد سلطة األراضي 

للتعاون مع البلدية لما فيه مصلحة المواطنين.

«شمس» و «القدس المفتوحة» بنابلس 
يعقدان ورشة عمل حول المسؤولية االجتماعية

اإلنسان  حقوق  مركز  عقد   - دراغمة  بشار   – الجديدة  الحياة   – نابلس 
والديمقراطية- (شمس)بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة في منطقة نابلس 
التعليمية ورشة عمل بعنوان المسؤولية المجتمعية والتي تستهدف طلبة الخدمة 

المجتمعية في الجامعة، وذلك تحت رعاية أ.د.يونس عمرو رئيس الجامعة.
التعليمية  نابلس  العمل د.يوسف ذياب عواد مدير منطقة  وحاضر في ورشة 
النفسية بحضور منسقة مشروع تواصل وحوار في  بالصحة  وأستاذ مشارك 
مركز شمس أ.مي الشامي ومشرفي مقرر التدريب الميداني أ.سهير أبو طاقة 
و.أحنان عرفات وأ.إيمان اشتية وأ.عرفات ذوقان وأ.ديانا صالح منسقة العالقات 

العامة في المنطقة.
وتطرق د.عواد إلى شرح كامل لمفهوم المسؤولية المجتمعية من زاوية تكاملها 
اليومية  المجتمعية والبيئية واالقتصادية، في األعمال اإلدارية  في السياسات 
المسؤولية  وأهمية  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  وأبعادها  للمؤسسة 
المجتمعية في المؤسسات التي تكون فيها مبادئ المساءلة والشفافية والسلوك 

األخالقي، واحترام مصالح األطراف المعنية، واحترام سيادة القانون مطبقة. 
وفي نهاية الورشة تم فتح باب الحوار بين المشاركين في الورشة والمحاضر 
وعملهم  دراستهم  مجال  في  اقتصادية  مجتمعية  بيئية  بتوصيات  والخروج 

المجتمعي مما أثرى اللقاء والدعوة إلى تكرار مثل هكذا ورشات.
ومن الجدير بالذكر انه صدر حديثاً عن جامعة القدس المفتوحة «دليل المسؤولية 
المجتمعية» بتقديم من أ.د.يونس عمرو رئيس الجامعة وبتأليف الباحث الدكتور 
يوسف ذياب عواد األستاذ المشارك في الصحة النفسية ومدير منطقة نابلس 
التعليمية. ويتكون الدليل من ٦٨ صفحة من الحجم المتوسط، وهو يقدم تعريفاً 
للمسؤولية المجتمعية وعوامل نشوئها وأهميتها وأبعادها، والمواضيع والقضايا 
المرتبطة بها وعلى رأسها ايجاد السبل الالزمة لتحقيقها كضرورة بغية تحقيق 
تكامل القطاعين ما بين العام أو الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المحلي 

في تحقيقها.
ويتضمن الدليل ثالثة فصول يغطي الفصل األول مفهوم المسؤولية المجتمعية 
وأهميته ومبادئه ومحاوره ومنطلقات تحقيقه، فيما يغطي الفصل الثاني واقع 
الواقع  لتحسين هذا  الجامعات كنظرة تشخيصية  المجتمعية في  المسؤولية 
واالرتقاء به، بينما يقدم الفصل الثالث آليات تطبيق المسؤولية المجتمعية في 

الجامعات.


