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مؤسسة إنجاز فلسطين تعقد
ندوة حول "مهارات النجاح "
في مدرسة جنين الصناعية

 ٣٠نيسان الجاري موعد انتخابات المؤتمر الطالبي العام

«بولتكنيك فلسطين» تستضيف وفدا من
القنصلية االيطالية والمسروجي ود .حنا عيسى

ال �خ �ل �ي ��ل  -م� ��راس� ��ل ے ال � �خ� ��اص  -ع� �ق� ��دت ج ��ام �ع ��ة ب��ول �ي �ت �ك �ن��ك
فلسطني ندوة بعنوان "الوضع الراهن ملدينة القدس" ،بالتعاون مع
الهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات وبالتنسيق مع
محافظة الخليل.
وألقى الندوة األمني العام للهيئة الدكتور حنا عيىس أستاذ القانون
ال��دويل ،بحضور مديرة العالقات العامة يف الهيئة شريين صندوقة،
ومدير اإلعالم اإللكرتوين يف الهيئة أحمد أبو سلمى .ومستشار محافظ
الخليل للبحث والتطوير الدكتور سليمان ج��رادات ،ومدير العالقات
العامة يف املحافظة حسام عابدين ،ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطني
ال��دك �ت��ور إب��راه �ي��م امل �ص ��ري ،ون� ��واب ال��رئ �ي��س ،وع�م�ي��د ش ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة،
وطلبة الجامعة.
ب ��داي ��ة اس �ت �ع ��رض امل �ص ��ري م �س�ي�رة ال �ج��ام �ع��ة ورس��ال �ت �ه��ا وان �ج��ازات �ه��ا
وم ��راح ��ل ت �ط��وره��ا وب��رام �ج �ه��ا األك��ادي �م �ي��ة امل �ت �ع ��ددة ،ح �ي��ث أن �ه��ا ت�ع�ت�بر
رائدة ما بني الجامعات الفلسطينية يف مجال الهندسة والتكنولوجيا
والتخصصات النادرة .مشرياً إىل سعي الجامعة الدائم لتلبية حاجة
السوق املحلية و الطاقات البشرية التي تمتلك املؤهالت العلمية وتساند
املجتمع يف مسرية تقدمه ومواجهة االحتالل.
مؤكداً عىل أهمية القضية الفلسطينية ،والعمل عىل رفع القضية
إىل سلم األولويات يف ضوء املفاوضات ،واالستيطان ،والتجاهل العربي
والعاملي للمدينة املقدسة.
ّ
وأكد حنا عىل أنّ القدس قضية جوهرية ومركزية تتعرض ألقىس
ً
ً
أن� ��واع ال �ت �ه��وي��د وال �ت �ه �ج�ي�ر وت ��زوي ��ر وس ��رق ��ة ال �ت ��اري ��خ .م�ع�ط�ي��ا ش ��رح ��ا ع��ن
ت��اري��خ ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ع�ب�ر ال �ت��اري��خ .م �ش�ي�راً إىل وس��ائ��ل ال�ت�ه��وي��د
ال�ت��ي يستخدمها االح�ت�لال م��ن االس�ت�ي�ط��ان ،واالس�ت�ي�لاء ع�لى األرايض،
وت�ه�ج�ير ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وس �ح��ب ال �ه��وي��ات م�ن�ه��م ،وت��زي �ي��ف امل ��وج ��ودات
األث ��ري ��ة ،وت �ف�ن�ن االح �ت�ل�ال ب��اب�ت�ك��ار أس��ال �ي��ب ت�ه��وي��دي��ة ج��دي��دة ك��ل ي��وم.
وبأنّ االقتحامات اليومية لحرمة املسجد األقىص املبارك تعترب من أبرز
التحديات الراهنة التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائييل.
م �ش�ي�راً إىل م�خ�ط�ط��ات س �ل �ط��ات االح �ت�ل�ال اإلس ��رائ �ي�ل�ي ال �ت��ي ت�س�ع��ى
إىل خ�ل��ق هيمنة دي�م��وغ��راف�ي��ة ي�ه��ودي��ة مطلقة يف ال�ق��دس ،ن��اه�ي��ك عن
ط�م��وح��ات إس��رائ �ي��ل م��ن وراء ال�ب�ن��اء امل �ت �س��ارع ل�ل�م�س�ت��وط�ن��ات وال �ج��دار
ال �ع��ازل ح��ول م��دي�ن��ة ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة وت��وط�ي��د س�ي�ط��رت�ه��ا ع�ل�ى ال�ب�ل��دة
القديمة وع�لى معظم أح�ي��اء مدينة ال�ق��دس الشرقية وبالتايل إحباط
إمكانية أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
قائالً "يجب عىل الدول العربية اتخاذ مواقف عملية وجدية لوقف
عمليات التهويد فى مدينة القدس ،ودعم صمود املقدسيني واملساهمة
يف إعادة بناء ما هدمه االحتالل عرب السنوات يف مدينة القدس".
وع�ل�ى املجتمع ال ��دويل ال�ض�غ��ط ع�لى س�ل�ط��ات االح�ت�لال اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
لوقف كافة مشاريعها االستيطانية يف األرايض املحتلة ،والتأكيد عىل
اح ت��رام ال�س�ل�ط��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون ال ��دويل .م��ؤك��داً ع�ل�ى ال�ص�م��ود
وال� �ت� �ح� ��دي وم� ��واج� �ه� ��ة االس� �ت� �ي� �ط ��ان ،وع �ل ��ى إع � � ��ادة ال � ��وح � ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة
الفلسطينية واللحمة الوطنية.
ويف ن�ه��اي��ة ال�ل�ق��اء دار ن�ق��اش م��وس��ع ب�ين ال�ح�ض��ور وامل�ت�ح��دث�ين ح��ول
وضع آليات ملواجهة االنتهاكات املتواصلة يف مدينة القدس املحتلة.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ج ��ام �ع ��ة ب��ول �ي �ت �ك �ن��ك ف �ل �س �ط�ي�ن ال ��دك �ت ��ور
مصطفى أبو الصفا نائب القنصل االيطايل العام يف القدس "رفائييل
كالوسو" ،يرافقه وفد رفيع املستوى من القنصلية .وكان يف استقبال
الوفد مدير مركز الحجر والرخام.
وج� � ��اء ال� �ل� �ق ��اء ب� �ه ��دف م �ن ��اق �ش ��ة ال� �ت� �ع� ��اون امل� �ش� ت��رك ب� ي��ن ال �ج ��ام �ع ��ة
والقنصلية ،لبحث التحضريات لبحث "اإلفتتاح الرسمي ملركز الحجر
والرخام يف جامعة بوليتكنك فلسطني".
ّ
وأك � ��د أب ��و ال �ص �ف��ا ع ل��ى اه �ت �م ��ام ال �ج��ام �ع��ة ب �ن��وع �ي��ة وج � ��ودة ال�ب�رام ��ج
وم��راك��ز الجامعة املختلفة التي تخدم املجتمع املحيل ككل ،باإلضافة
إىل اهتمامها يف ب�ن��اء ال�ش��راك��ات ال�ت��ي تنتهجها الجامعة م��ع قطاعات
املجتمع املختلفة .واىل أهمية البحث العلمي.
مشرياً إىل موضوع الشراكة والتعاون املتبادل بني الحكومة االيطالية
ً
خاصة مشروع بناء مركز الحجر والرخام والذي يعد نموذج
والجامعة،
للشراكة الثالثية بني جامعة بوليتكنك فلسطني والقطاعني الخاص
والحكومي ،بتمويل من الحكومة االيطالية ،وبتنفيذ من منظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".
ب � ��دوره ،ع ّب��رّ " رف��ائ �ي�ل�ي " ،ع ��ن س �ع��ادت��ه ل�ل�ت�خ�ص�ص��ات األك��ادي �م �ي��ة
املميّزة التي تمنحها الجامعة ،ودور مركز الحجر والرخام يف اإلسهام
يف تحديد وتطوير املواصفات الخاصة بصناعة الحجر والرخام ،وإعداد
وتأهيل الكوادر املدربة لخدمة هذا القطاع .وتقديم الخدمات الالزمة

والضرورية لدعم هذا القطاع االقتصادي يف فلسطني.
وتم مناقشة الرتتيبات الالزمة إلقامة "اإلفتتاح ملركز الحجر والرخام"
بشكل عام ،مع العديد من املؤسسات والوزارات .وذلك لضمان نجاح
لهذه الفعالية التي تهدف إىل تعميق العمل املشرتك بني املؤسستني.
حيث سيتم عقد اجتماعات الحقة م��ن اج��ل التنسيق لهذه الفعالية
واالس �ت �م��اع إىل أف �ك��ار وت��وج �ه��ات وم �ق�ت�رح��ات ك��اف��ة ال�ج�ه��ات يف ال�ف�ترة
القادمة.ويف نهاية الزيارة ،قام الوفد الضيف بزيارة تفقدية ملركز الحجر
والرخام ومختربات املركز .ومقابلة عدد كبري من الطلبة فيه.
ويف وقت الحق استقبل نائب رئيس مجلس أمناء رابطة الجامعيني
الدكتور سفيان سلطان ،ورئ�ي��س الجامعة الدكتور إبراهيم املصري،
ون ��واب ال��رئ�ي��س رج��ل األع �م��ال ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال�ك�ب�ير م�ح�م��د امل�س��روج��ي،
وعبد الفتاح الزغري.
وقدم سلطان نبذة عن نشأة رابطة الجامعيني ومؤسساتها ،مثمناً
ّ
دور املسروجي يف تشجيع ودعم العمل املجتمعي واهتمامه بالتعليم
العايل وتطويره بكافة األصعدة.
أشاد املصري بالوفد الضيف مستعرضاً مسرية الجامعة وبرامجها
األك��ادي �م �ي��ة امل�س�ت�ج�ي�ب��ة ل �ح��اج��ة ال �س ��وق امل �ح�ل�ي وال �ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع�ه��ا،
ومشاريع الطلبة املُميّزة ،وأهمية البحث العلمي ،مقدماً شرحاً مفصالً
ع��ن م��راك��ز الجامعة وال�خ��دم��ات التي تقدمها وال�ش��راك��ة التي تنتهجها
الجامعة مع قطاعات املجتمع املختلفة.
مؤكداً عىل أهمية دور الشخصيات الفاعلة يف املجتمع الفلسطيني
ملا لهم من دور هام يف تفعيل الشراكة املجتمعية والتشبيك بشكل عام
وخدمة الشباب الفلسطيني بشكل خاص.
وأشاد املسروجي بتخصصات الجامعة الغري تقليدية ،وبأنها جامعة
رائ ��دة يف م�ج��ال ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا .م�ع�براً ع��ن إع�ج��اب��ه ب��اإلن�ج��ازات
البحثية يف الجامعة وحاجة السوق املحيل لأليدي العاملة الفنية يف
املصانع والتي تخرجها جامعة بوليتكنك فلسطني.
وقام الضيف بجولة إىل مركز الحجر والرخام ومخترباته املتنوعة من
صناعة الحجر ،وفحوصات الحجر ،ووحدة استشارية ،والذي أسس
لرفد هذه الصناعة بكوادر مؤهلة ومدربة بحيث يسهم املركز يف تطور
صناعة الحجر والرخام ويساعد يف استمرارية الثبات لهذا القطاع.
وعىل صعيد آخر ألقى املسروجي محاضرة "االقتصاد الفلسطيني
والجامعات الفلسطينية :قصص نجاح وآفاق تعاون" .يف كلية العلوم
اإلداري� � ��ة ون �ظ ��م امل �ع �ل ��وم ��ات ،ب �ح �ض��ور ع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة ورؤس � ��اء ال ��دوائ ��ر
واملدرسني وطلبة الكلية.
وأوض� � ��ح امل� �س ��روج ��ي ص � ��ورة االق� �ت� �ص ��اد ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ب �ش �ك ��ل ع ��ام،
وامل�س�ت��وى االق�ت�ص��ادي وال��وض��ع ال�ع��ام الفلسطيني .م�ش�يراً إىل معاناة
ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وك��اف��ة م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،وب ��ان االح �ت�ل�ال يقف
حجر عرثة أمام تطور االقتصاد الفلسطيني ،بسبب ربط هذا االقتصاد
باالقتصاد اإلسرائييل ،ويهدف من ذلك إضعاف الشعب الفلسطيني
مادياً واقتصادياً ومعنوياً.
م� �ش ي��راً إىل أه �م �ي ��ة اع �ت �م ��ادن ��ا ع ل��ى أن �ف �س �ن��ا وم ��ؤس �س ��ات �ن ��ا ب ��ال ��درج ��ة
األوىل يف ك��اف��ة امل��ؤس�س��ات وامل�س�ت��وي��ات ،واىل أه�م�ي��ة تنمية االس�ت�ث�م��ار
الفلسطيني داخلياً.
وجرى حوار مفتوح حول القضايا التي طرحت وتمت اإلجابة عىل
كافة األسئلة املوجهة من قبل الحضور.

 /٤/٣٠موعد انتخابات املؤتمر الطالبي

من ناحية اخرى ،أعلنت اللجنة التحضريية املُكلفة باإلشراف عىل
إنتخابات املؤتمر الطالبـي العـام 2015/2014م ( مجلس إتحاد الطلبة ) يف
جامعة بوليتكنك فلسطني موعد اإلق�ت�راع إلنتخابات املؤتمر الطالبي
ال�ع��ام 2015/2014م ( مجلس إت�ح��اد الطلبة ) وال��ذي ي��واف��ق ي��وم األرب�ع��اء
امل��واف��ق 2014/4/30م  ،ف�ي�م��ا س�ت�ج��ري ال��دع��اي��ة اإلن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ك��اف��ة ال�ك�ت��ل
اإلنتخابية يوم الثالثاء املوافق 2014/4/29م.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية الدكتور مصطفى أبو
صفا ( رئيس اللجنة ) بأن اللجنة باشرت العمل عىل كافة اإلجراءات
واإلس �ت �ع��دادات ال�ل�ازم��ة إلج ��راء ت�ل��ك اإلن�ت�خ��اب��ات  ،م�ط��ال�ب��اً ك��اف��ة األط��ر
ال�ط�لاب�ي��ة وال�ط�ل�ب��ة ب�ش�ك��ل ع��ام اإلل �ت��زام ال�ك��ام��ل ب�م��ا ُي �ص��در ع��ن اللجنة
التحضريية من تعليمات وإرشادات مهيباً بكافة الطلبة ممارسة حقهم
اإلنتخابي بكل شفافية وديمقراطية كما عرف عنهم دائماً.
و ُيذكر أن الكتل الطالبية يف جامعة بوليتكنك فلسطني ستتنافس
عىل ( )31مقعداً من مقاعد املؤتمر الطالبي العامة  ،حيث تشهد تلك
اإلن�ت�خ��اب��ات إه�ت�م��ام��اً ش�ع�ب�ي��اً وإج�ت�م��اع�ي��اً وس�ي��اس�ي��اً واس �ع��اً يف املجتمع
الفلسطيني.

مركز "شمس" يعقد ورشة عمل
حول حقوق المرأة كحقوق إنسان في رام الله

رام الله  -عقد مركز إعالم حقوق اإلنسان
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة "ش �م ��س" ورش� ��ة ع �م��ل ح��ول
ح � �ق� ��وق امل � � � ��رأة ك� �ح� �ق� ��وق إن � �س � ��ان يف ج ��ام �ع ��ة
ال �ق��دس امل�ف�ت��وح��ة ف ��رع رام ال �ل��ه ،وق ��د اف�ت�ت��ح
الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفا
بمركز شمس ونشاطاته الالمنهجية وأهمية
امل��رك��ز وأه��داف��ه ال�ت��ي تصب يف تعزيز املشاركة
ال�ش�ب��اب�ي��ة وزي ��ادة ال��وع��ي وت�ع�م�ي��ق ال�ث�ق��اف��ة يف
م�ج��االت ح�ق��وق اإلن �س��ان ...وق��د ذك��ر أن ه��ذه
ال ��ورش ��ة ه ��ي إح� ��دى ن �ش ��اط ��ات م �ش ��روع ن�ش��ر
وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان بدعم وتمويل
من الوكالة االسرتالية للتنمية.
وم��ن ج�ه�ت��ه  ،ق��ال ال�ب��اح��ث ب�ش��ار سليمان
أن امل �س��اواة ه��ي ح�ج��ر األس ��اس ل�ك��ل مجتمع
دي� �م� �ق� ��راط� ��ي ي� �ت� ��وق إىل ال � �ع � ��دل االج �ت �م ��اع ��ي
وح � �ق � ��وق اإلن � �س � ��ان ويف ج �م �ي ��ع امل �ج �ت �م �ع ��ات
وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء
ألوجه عدم املساواة يف القانون والواقع وهذا
ال��وض��ع يسببه وي��زي��د م��ن ح��دت��ه وج��ود تمييز
يف األس � � ��رة ويف امل �ج �ت �م ��ع ويف م� �ك ��ان ال �ع �م��ل
ح �ي��ث اع �ت �م ��دت م �ك��ان��ة ال �ن �س ��اء ت��اري �خ �ي��ا ع�لى
القوانني والعادات للبلدان التي يعشن فيها،
فحسب القوانني والتقاليد حرمت العديد من
امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ن �س ��اء م ��ن ح ��ق ال �ح �ص ��ول ع�لى
م�ك��ان��ة ق��ان��ون�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة اس�ت�ن��ادا
ل�ل�ق�ي��م األب��وي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وال �ت��ي ح��رص��ت عىل
وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية
يف العائلة واملجتمع.
وأوض ��ح أن ال�ن�س��اء ي�ش�ك�ل��ن أغ�ل�ب�ي��ة ف�ق��راء
وأم�ي�ين العالم ويعملن س��اع��ات عمل أط��ول
م ��ن ال ��رج ��ال وي ��أخ ��ذن أج� ��ور أق� ��ل وي �ت �ع��رض��ن

ل �ل �ع �ن��ف ال �ج �س ��دي وال �ج �ن�س�ي داخ� ��ل وخ� ��ارج
امل� �ن� ��زل ويف أوق � � ��ات ال� �ن� ��زاع� ��ات امل �س �ل �ح ��ة ك �م��ا
يشكلن النسبة القليلة جدا يف مواقع السلطة
وات �خ��اذ ال �ق��رار  ،ه��ذه ال�ح�ق��ائ��ق امل��ؤمل��ة جعلت
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ي��ويل اه�ت�م��ام��اً خ��اص��اً بقضايا
امل� � ��رأة ب ��اع �ت �ب ��اره ��ا ج � ��زءا ال ي �ت �ج ��زأ م ��ن ح �ق��وق
اإلن �س��ان وت ��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج��ان ل��رص��د أوض��اع�ه��ا
وإن � �ش � ��اء آل � �ي� ��ات م� ��ن أج � ��ل ت �ط �ب �ي ��ق ال �ح �ق ��وق
اإلن �س��ان �ي��ة ل �ل �م��رأة ( ل�ج�ن��ة م��رك��ز امل� ��رأة ول�ج�ن��ة
القضاء عىل التمييز ضد املرأة واملقررة الخاصة
ب��ال �ع �ن��ف ض ��د امل � ��رأة وص �ن ��دوق األم� ��م امل �ت �ح��دة
اإلن � �م � ��ايئ ل� �ل� �م� ��رأة وامل� �ع� �ه� ��د ال� � � ��دويل ل �ل �ب �ح��ث
والتدريب من أجل النهوض باملرأة وسأحاول
يف ه ��ذه ال ��ورق ��ة ت�س�ل�ي��ط ال �ض ��وء ع ل��ى ح�ق��وق
امل � ��رأة ك �ح �ق��وق إن �س ��ان يف ال �ص �ك ��وك ال��دول �ي��ة
وال�ت��ي ش�ك�ل��ت ن�ق�ط��ة ان�ط�ل�اق وت�ح��ول ت��اري�خ��ي
يف االهتمام بقضايا املرأة عامليا.
وأوضح أن مشاركة املرأة يف صياغة الشأن
ال �ع��ام أس�ل��وب��ا ح�ض��اري��ا ل�ل�ح��د م��ن ال�ص��راع��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ،وط��ري�ق��ة م�ث�لى إلح ��داث ع�م�ل�ي��ات
ت �غ �ي�ي�ر ج ��دي ��دة وج ��وه ��ري ��ة عل��ى ش �ك��ل ال �ن �ظ��ام
ال �س �ي ��ايس  ،وال � ��ذي م ��ن ش ��أن ��ه ت �ج ��اوز امل ��ايض
وال �ت �خ �ل��ص م �ن��ه  ،وب ��ال �ت ��ايل أص �ب �ح��ت ع�م�ل�ي��ة
م �ش��ارك��ة امل� ��رأة يف ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة ض ��رورة
ل�ت�ح�ق�ي��ق أه � ��داف ال �ن �ظ ��ام ال �س �ي ��ايس  ،ب�ح�ي��ث
ال ي�ق�ت�ص��ر ح��ق امل �ش��ارك��ة ع�ل�ى ال ��رج ��ال ،وإن�م��ا
ت �ش �م��ل امل �ش ��ارك ��ة ال �ن �س ��اء وال� ��رج� ��ال ع ل��ى ح��د
س��واء  ،وأن توسيع ق��اع��دة امل�ش��ارك��ة لتشمل
يف نهاية األمر جميع شرائح املجتمع بما فيها
ال �ن �س��اء ي�س��اع��د يف ك��ل األح� ��وال ع�ل�ى ت��وس�ي��ع
ق � ��اع � ��دة ال� �ش ��رع� �ي ��ة ل �ل �م ��ؤس �س ��ات ال �ت �م �ث �ي �ل �ي��ة

ورشة في رام الله بعنوان:
"مفتاح البيت في يافا"

رام ال�ل��ه -ن�ظ�م��ت م��ؤس�س��ة "ت��واص��ل" ،ورش ��ة أدب�ي��ة ب�ع�ن��وان" :م�ف�ت��اح ال�ب�ي��ت يف ي��اف��ا" وال�ت��ي
ت��أيت ضمن م�ش��روع األدب��اء الشباب  -لطلبة امل��دارس اإلع��دادي��ة والثانوية يف محافظة رام الله
والبرية ،والذي تنفذه "تواصل" بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم يف املحافظة ،ومدرسة
أمني الحسيني األساسية يف مدينة البرية.
وشارك يف هذه الورشة  24طالباً وطالبة من مختلف مدارس املديرية ،بإشراف الكاتب واملربي
زياد خداش ،عضو هيئة التدريس يف مدرسة أمني الحسيني.
وأشار املنسق العام ملؤسسة تواصل يف فلسطني أنس األسطة إىل أن هذه الورشة تأيت بعد
عدة ورشات ولقاءات تدريبية نفذتها املؤسسة يف املحافظة؛ تأكيداً عىل دور الكتابة يف تعزيز
الجوانب اإلبداعية لدى الطلبة ورفدهم باملعارف واملهارات وصقل شخصياتهم.
وأك��د األس�ط��ة ض��رورة تفعيل مثل ه��ذه الفعاليات مل��ا لها م��ن دور واض��ح يف خدمة األجيال
الشابة وتسليط الضوء عىل القضايا املهمة يف مجتمعنا الفلسطيني من خالل توظيف األدب
وال�ك�ت��اب��ة االب��داع�ي��ة ،م�ع��رب��اً ع��ن ش�ك��ره وت�ق��دي��ره مل��دي��ري��ة ال�ترب�ي��ة ع�لى تعاونها ولجميع القائمني
واملتطوعني يف املشروع الهادف.

والتنفيذية للنظام ال�س�ي��ايس  ،مما يعطيها
ق � ��وة ت �م �ث �ي �ل �ي ��ة ن ��اب� �ع ��ة م �س �ت �ن ��دة إىل ال �خ �ي ��ار
ال ��دي �م �ق ��راط ��ي  ،ل ��ذا ف ��إن م ��ن أوىل م �ق��دم��ات
م �ش��ارك��ة امل ��رأة اإلق� ��رار ب��أن�ه��ا ت�ت�م�ت��ع ب��امل��واط�ن��ة
التامة بكل مظاهرها وب��امل�س��اواة التامة أم��ام
القانون بدون أي تمييز .
وشدد سليمان عىل أن معيقات املشاركة
ال �س �ي��اس �ي��ة ت �ت �م �ث��ل يف ع� ��دم م �ع ��رف ��ة وإدراك
ال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ي�ط��ة وامل�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�ب�ي�ئ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال�ث�ق��اف�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ،وم��ن
غ ي��ر اإلط �ل ��اع ع ل��ى ال �ق ��وان ي��ن ال �س ��ائ ��دة وم �ن �ه��ا
قانون االنتخابات ،إىل جانب القوانني األخرى
تفرض قيوداً عىل املشاركة السياسية  ،ومن
غ�ير حصر العقبات وال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي تعرتض
ط��ري��ق امل�ش��ارك��ة ال�س�ي��اس�ي��ة امل ��رأة ،وب��األخ��ص
ل� �ل� ب��رمل� ��ان ،ي �ص �ع ��ب وض � ��ع ال �ب ��رام � ��ج واق� �ت ��راح
الخطط وامل�ش��اري��ع واق�ت�راح ال�ح�ل��ول ال�ت��ي من
شأنها تمكني املرأة من انتزاع حقوقها.
وع �ل ��ى ال� �ج ��ان ��ب اآلخ� � ��ر امل �ت �ع �ل ��ق ب��ال �خ �ط��ط
والربامج بعيدة املدى والتي تسعى بالنهوض
بأوضاع املرأة ،وتستهدف التأثري االيجابي عىل
البيئة التشريعية واالجتماعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية الكفيلة بوضع قضايا
امل��رأة عىل سلم األول��وي��ات وق��دم امل�س��اواة مع
الرجل .وبالتايل فإن نجاح املرأة الفلسطينية
يف الوصول إىل مستوى متقدم من املشاركة
وت ��ال �ي ��اً ال ��وص ��ول إىل ق �ي ��ادة ال �ه ��رم ال�س�ي��ايس
وال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وغ ي��ره ��ا م ��ن امل ��واق ��ع
الريادية ،ما زالت تعرتضه الكثري من العقبات
وال� �ع ��راق� �ي ��ل وال� �ص� �ع ��وب ��ات ل �ع ��ل أب � ��رزه � ��ا :أن
امل��وروث الثقايف ما زال يقف عائقاً أم��ام امل��رأة
الن�ت��زاع ح�ق��وق�ه��ا  ،ك�م��ا أن ال�ق��وان�ين ال�س��ائ��دة
ومنها قانون االنتخابات ،إىل جانب القوانني
األخرى تفرض قيوداً عىل املشاركة السياسية.
من جهة ثانية فإن النظام االنتخابي املعمول
ب ��ه ح ��ال � ًي ��ا وم � ��دى دم �ق ��رط �ت ��ه ي �ع �ت�ب�ر م ��ن أه ��م
اإلش�ك��ال�ي��ات وامل�ع�ي�ق��ات ل�ج�ه��ة م�ش��ارك��ة امل��رأة
السياسية ،هذا إىل جانب األساس السيايس
واملرجعية الدستورية والقانونية لذلك .
ويف ن� �ه� ��اي� ��ة ال � �ل � �ق � ��اء ،أوىص امل � �ش� ��ارك� ��ون
بضرورة العمل عىل التغيري يف أنماط التنشئة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت ��ي ُت� �م ��ارس ع ل��ى األف � ��راد م�ن��ذ
ال�ص�غ��ر ،وال�ت��ي ت�س��اه��م يف ت�ق�س�ي��م األدوار ،
والحد من استمرارية حصر املرأة الفلسطينية
داخل ادوار اجتماعية معينة  ،واعتماد النظام
النسبي الكامل يف النظام االنتخابي ،وإنتاج
ب��رام��ج ت��وع��وي��ة ت��وج��ه ل�ل�ن�س��اء الفلسطينيات
ت �ع��رف �ه��ن ب �ح �ق��وق �ه��ن ال �س �ي��اس �ي��ة  ،وض� ��رورة
مراجعة األحزاب السياسية أجندتها الحزبية
وت��رت �ي��ب أول��وي��ات �ه��ا م ��ن ال �ق �ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
والسياسية والوطنية.
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بيت لحم -مواطنون يسريون بالقرب من جدارية رسمت للشهيدين ياسر عرفات (ابو عمار ) وخليل الوزير (ابو جهاد ) عىل احد املنازل بمدخل
مخيم الدهيشة لالجئني حيث تصادف اليوم الذكرى  26الستشهاد خليل الوزير (اب��و جهاد) ال��ذي اغتالته عناصر املوساد اإلسرائييل يف منزله
تصوير  :محمود عليان
بتونس العاصمة بتاريخ .1988/4/16

فتح :أبو جهاد رمز للكفاح الوطني
والعالمي من أجل الحرية واالستقالل

رام الله  -وف��ا  -أك��دت حركة فتح ،التزامها بمبادئها ومنطلقاتها
التي جسدها القادة املؤسسون واملناضلون عىل درب الكفاح والنضال
التحرري الوطني ،بالصمود والثبات يف املعارك امليدانية والسياسية،
وال��دف��اع ع��ن ال �ق��رار ال��وط�ن��ي امل�س�ت�ق��ل ،وإعل��اء م�ص��ال��ح ج�م��اه�ير ال�ث��ورة
والشعب الفلسطيني ،وتعزيز الوحدة الوطنية.
وقالت الحركة يف بيان صدر عن مفوضية اإلعالم والثقافة امس،
ملناسبة الذكرى السادسة والعشرين الستشهاد عضو اللجنة املركزية
للحركة القائد خليل الوزير 'أبو جهاد' :إننا ونحن نحيي ذكرى القائد
ال�ش�ه�ي��د أب ��و ج�ه��اد ف��إن�ن��ا ن��ؤك��د ع�ل�ى م �ب��ادئ وأه ��داف ش�ع�ب�ن��ا ال�ت��ي دف��ع
القادة املؤسسون النطالقة الثورة الفلسطينية املعاصرة أرواحهم ثمنا
لتحقيقها ..فحركتنا قدمت قادتها الذين نفخر أنهم كانوا وما زالوا رموزا
يف سجل حركات التحرر الفلسطينية والعربية والعاملية'.
وج��اء يف بيان فتح ':ك��ان القائد الشهيد أب��و جهاد نموذجا للقائد
املبدع ألساليب كفاحية ومقاومة شعبية خالقة ،حتى أصبحت فتح
ح��رك��ة ال�ت�ح��رر الوطنية ألن�ب��ل وأع��دل قضية ،وامل�ق��اوم الصلب ملشروع
االحتالل االستيطاين العنصري ،فقد انتصر أبو جهاد للهوية الوطنية
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وع �م��ل ع�ل�ى ت�ج�س�ي��م وح ��دة ش�ع�ب�ن��ا يف ال��وط��ن وامل�ه�ج��ر
واملخيمات ،وحرص عىل إعادة بناء قواعد الثورة الفلسطينية بعد حرب

العام  1982يف لبنان ،وقاد معركة الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني
املستقل يف طرابلس شمال لبنان ،جنبا إىل جنب م��ع القائد الشهيد
الرمز ياسر عرفات.
وأك � ��دت ف �ت��ح أن ال �ع��زي �م��ة ال �ت ��ي ت �ج �ل��ت يف ال �ن �ض ��ال ال �ي ��وم ��ي ألم�ي�ر
ال�ش�ه��داء 'أب ��و ج�ه��اد وال �ق��ادة امل��ؤس�س�ين وب ��رزت يف م�ي��ادي��ن امل��واج�ه��ات
الكفاحية واملقاومة الشعبية ،قد برهنت عىل مدى تمسك قادتنا بالقرار
الوطني املستقل والحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا ،ما جعل العالم
يدرك استحالة إنهاء املشروع الوطني أو إخضاعه للمساومة عىل األقل،
فحركتنا العظيمة التي تفخر بأبو جهاد كأحد رموزها ستبقى مستمرة
عىل درب النضال واملقاومة الشعبية حتى تحقيق النصر ،بقيام دولة
فلسطني املستقلة بعاصمتها القدس.
وعاهدت الحركة الشعب الفلسطيني بامليض يف الثورة حتى النصر،
وأشارت إىل أن تحقيق االنتصار السيايس يف األمم املتحدة بقبول دولة
فلسطني عضوا مراقبا ،واحد من األهداف التي تحققت بناء عىل منهج
فتح الكفاحي ومدرستها التي أسستها وقدمتها للشعوب املناضلة من
أجل الحرية كمنارة يهتدى بها ،حتى بات أبو جهاد معلما وعلما لدى
ك��ل ح��رك��ات ال�ت�ح��رر يف ال�ع��ال��م ،وأس�ه��م يف ن�ي��ل ال�ش�ع��ب الفلسطيني
التقدير واالحرتام من كل شعوب الدنيا.

عباس زكي في ذكرى رحيل القائد خليل الوزير:

"أبو جهاد" جسد الوحدة
الوطنية من أجل فلسطين

رام الله  -قال عباس زيك عضو اللجنة املركزية لحركة فتح املفوض
ال �ع��ام ل�ل�ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة وال �ص�ي�ن ال�ش�ع�ب�ي��ة ان ي��وم ال �س��ادس عشر
من نيسان ال يمكن لالجيال الفلسطينية ان تنساه يوم التحق القائد
ال�ك�ب�ير خ�ل�ي��ل ال��وزي��ر "اب ��و ج�ه��اد" ب��رك��ب ال �ق��ادة م��ن ال�ش�ه��داء ب�ع��د ان
أرخ لحقبة حملت فيها االجيال لواء الكفاح والنضال وتقدم اطفال
الحجارة ليصنعوا املعجزات.
واض ��اف زيك ان��ه رغ��م ال��م ال��رح�ي��ل ل�ق��ائ��د ط�ب��ع يف ذاك ��رة ووج ��دان
ابناء شعبنا اال ان الشهيد اب��و جهاد يحضر وق��د تجسدت ال�ث��ورة يف
رجل وقائد يف امة .
واك��د زيك ان الشهيد اب��و ج�ه��اد جسد ال��وح��دة الوطنية م��ن اجل
فلسطني وكرس بمواجهته املستمرة للعدو االسرائييل طريق وحدة
املناضلني يف اط��ار مكتب الكفاح املسلح يف مرحلة صعود الثورة ويف
اط ��ار "ق ��اوم" ال�ق�ي��ادة امل��وح��دة ل�لان�ت�ف��اض��ة امل�ج�ي��دة ان�ت�ف��اض��ة ال�ح�ج��ارة
ع ��ام  ،1987وزرع روح امل �ق ��اوم ��ة امل �ت �ج ��ذرة يف االج �ي ��ال ف��اس �ت �م��ر رغ��م
الغياب عنوانا خ��ال��دا يف سفر النضال وظ��ل أم�ير ال�ش�ه��داء أب��و جهاد
أول ال��رص��اص وأول ال�ح�ج��ارة ال��ذي ت�ط�م�ئن ل��ه ال�ق�ل��وب وي�ت�ع�م��ق من

خالل رؤيته االيمان.
وق��ال زيك ان��ه رغ��م ال�س�ن��وات املثقلة وحلكة الحقب املتتالية بعد
رح�ي�ل��ه اال ان ال�ش�ه�ي��د ال�خ��ال��د اب ��و ج�ه��اد ب�ق��ي ف�ك��را وم��درس��ة ن�ض��ال�ي��ة
وم �ص ��در ال �ه ��ام ل �ش �ب��اب ف�ل�س�ط�ي�ن امل �ت �ط �ل �ع�ي�ن اىل ال �ح ��ري ��ة وال �خ�ل�اص
وامل��داف�ع�ين ع��ن مشروعهم الوطني واملتمسكني بالثوابت ال�ت��ي قىض
من اجلها الشهداء.
واض��اف زيك ان�ن��ا نستذكر ال�ي��وم واح��دا م��ن خ�ي�رة اب�ن��اء ف�ت��ح ال��ذي
ص�ن��ع بحنكته وب��رؤي�ت��ه وص ��واب رأي��ه م�ج��دا مل��رح�ل��ة الح�ق��ة ف��رض فيها
قواعد اللعبة عىل االحتالل حني ق��ادت االنتفاضة االوىل العالم اىل
االع� ت��راف ب�ف�ل�س�ط�ين ق�ض�ي��ة وش�ع�ب��ا ودول� ��ة م��ن اع ل��ان االس �ت �ق�ل�ال يف
الجزائر اىل مؤتمر مدريد.
ورأى زيك ان عزاء شعبنا يكمن يف انه نهل من فكر الشهيد الكبري
ابو جهاد وتتلمذ يف مدرسته التي تعكس اصالة شعبنا وعدالة قضيته
حني نادى بانه ال صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة وأن مصري االحتالل
يتحدد عىل أرض فلسطني وحدها ،لتبقى رجع الصدى يرتدد يف قلوب
وعقول الشعب الفلسطيني وفوق روابي ارضنا .

الزعارير :الشهيد 'أبو جهاد' زرع في
شعبنا قيما ومسلكيات ثورية عظيمة

رام الله -وفا -قال نائب أمني سر املجلس الثوري لحركة فتح فهمي
ال��زع��اري��ر ام ��س  ،إن ال�ش�ه�ي��د ال �ق��ائ��د خ�ل�ي��ل ال ��وزي ��ر 'أب ��و ج �ه��اد' زرع يف
شعبنا قيما ومسلكيات ثورية عظيمة ،ع��زز من ج��ذوة نارها املتوقدة
ضد االحتالل اإلسرائييل.
وأض��اف ال��زع��اري��ر يف تصريح صحفي ص��در ع�ن��ه ،ت��زام�ن��ا م��ع ال��ذك��رى
السادسة والعشرين الستشهاد 'أب��و جهاد' التي تصادف اليوم  ،أنه
شكل حالة إلهام للشعب الفلسطيني بكل قطاعاته ،بفعله الوطني

املقاوم واملكافح واملثابر ،وقيادته املقاومة الوطنية الفتحاوية عىل األرض
الفلسطينية ويف املنايف.
وأضاف ':أحدث الشهيد الوزير إنجازات خالقة يف منظومة الفعل
ال��وط�ن��ي وال �ف �ت �ح��اوي ،وت��دش�ي�ن ل�ل�ع�م��ل ال �ث��وري وال�ش�ع�ب��ي يف األرايض
املحتلة ،وقيادته لالنتفاضة الكربى التي قدمت الشعب الفلسطيني
ون�ض��ال��ه ب��أع��دل امل��راف �ع��ات أم ��ام امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ،وراك �م ��ت ال�ت�ع��اط��ف
الدويل لصالح القضية الوطنية الفلسطينية.

«الشؤون» تختتم ورش دراسة
ومسح الخدمات االجتماعية

رام الله  -وفا -اختتمت وزارة الشؤون االجتماعية امس ،ورش
دراس ��ة وم�س��ح ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ش��رك��اء امل�ح�ل�ي�ين ال�ت��ي
نفذتها بالتعاون والدعم من الفريق املساعد لالتحاد األوروبي،
والتي شملت مديريات القدس والخليل ونابلس.
وأوىص امل �ش ��ارك ��ون م ��ن م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وم��وظ�ف��ي
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة ب� ��إع� ��ادة ال ت��رك �ي ��ز وااله� �ت� �م� ��ام ب ��ال �خ ��دم ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال� ��وزارة وامل��ؤس�س��ات
األه�ل�ي��ة وامل��دن�ي��ة ،واس�ت�ق�ط��اب ش��راك��ات ج��دي��دة م��ن أج��ل تقديم
أف �ض ��ل ال �خ ��دم ��ات ل �ل �ف �ئ��ات امل �س �ت �ح �ق��ة ،ووض� ��ع امل �ع��اي�ي�ر وال�ن�ظ��م
ب��ال��واق��ع لتقديم خ��دم��ات اجتماعية معيارية يتم االت�ف��اق عليها
ب ي��ن ال �ش ��رك ��اء وض �م ��ان ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا م ��ن خ� ل��ال م ��دي ��ري ��ات ال �ش ��ؤون
االجتماعية ،باإلضافة إىل إنشاء جسم تنسيقي بمستوى عال
ع�ل�ى م�س�ت��وى ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ،ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ل�ل�خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وضمان وصولها للفقراء والفئات املهمشة.
وقال الوكيل املساعد لشؤون املديريات أنور حمام ،إن وزارة
ال�ش��ؤون االجتماعية ت�ط��ور وتنظم عملها ب��ال�ت�ع��اون م��ع شركاء
وطنيني ودوليني ،خاصة عىل املستوى املركزي عن طريق تعزيز
الشراكة وشراء الخدمات ،لكونها املسؤولة عن تطوير سياسات
ال�ح�م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة ك�م��ا ه��و م�ع�بر ع�ن��ه يف سياساتها
وتوجهاتها التخطيطية.
وأض ��اف أن ال�ترك�ي��ز ع�لى ال�خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ع�لى امل�س�ت��وى
املحيل يحتاج إىل معرية حقيقية للخدمات وما يتطلبه ذلك من
شروط الرتخيص وأدلة إجراءات ،وتعزيز الشراكة مع مؤسسات
املجتمع امل��دين وكذلك مع املستفيدين من الخدمات ،من أجل
ت�ق��دي��م خ��دم��ات اج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل�ى أس ��اس م�ع��اي�ير ال �ج��ودة وض�م��ن
نظام مفصل للرقابة عليها من قبل الوزارة.
وأوضح رئيس فريق االتحاد األوربي مايكل غرييك ،أن الهدف
من مشروع املساعدة الفنية الحايل لالتحاد األوروبي هو تطوير
ق��درات وزارة ال�ش��ؤون االجتماعية ع�لى التخطيط وإدارة تقديم
مراقبة خدمات االجتماعية مع زيادة مشاركة املجتمع والقطاع
الخاص.

وأض��اف غ�يريك أن ه��ذا امل�ش��روع ،بالتنسيق ال��وث�ي��ق م��ع وزارة
الشؤون االجتماعية ومديرياتها وأصحاب العالقة عىل املستوى
امل �ح�ل�ي ،س�ي�ق��وم ب�ت�ح��دي��د وت��رت�ي��ب أول ��وي ��ات واح�ت�ي��اج��ات ال�ف�ئ��ات
ال �ف �ق�ي�رة وامل �ه �م �ش ��ة ،وك ��ذل ��ك س �ي �ه ��دف إلن� �ش ��اء آل� �ي ��ات م �ح ��ددة
م��ن أج ��ل ت�ح�س�ين ال �خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وط��ري �ق��ة وص��ول �ه��ا إىل
األشخاص املعنيني من خالل الشراكة واملعايري املتفق عليها.
م��ن جانبها ،رك��زت م��دي��رة ال�برام��ج يف االت�ح��اد األوروب��ي مريم
الهارويش ،عىل أهمية الورش من أجل تحديد وترتيب أولويات
اح �ت �ي��اج��ات ال �س �ك��ان امل�ح�ل�ي�ين وال �ب �ح��ث ع��ن ط ��رق م�ب�ت�ك��رة لتلبية
ه��ذه االح�ت�ي��اج��ات ،وه��ذا م��ن أج��ل تطوير ال�خ��دم��ات االجتماعية
للفقراء واملهمشني وإنشاء هيكل للشراكة والتنسيق اإلقليمي يف
املحافظات التجريبية الثالث (القدس ونابلس والخليل).
وأش��ار خبري الخدمات االجتماعية يف فريق االتحاد األوروب��ي
نادر سعيد ،إىل أن نتائج الدراسة الخارطية مع وزارة الشؤون
االجتماعية واالتحاد األوربي أساس إلجراء إصالحات مستقبلية
يف س�ير ال�ع�م��ل ال��داخ�لي مل��دي��ري��ات ال ��وزارة وت��دري��ب امل��وظ�ف�ين من
أجل إيجاد آليات إلنشاء نظم شراء الخدمات واإلحالة ومعايري
الجودة.
وأض� ��اف أن ال ��دراس ��ة س�ت�ك��ون ق ��اع ��دة ال �ب �ي��ان��ات ب�م�ث��اب��ة ن�ق�ط��ة
انطالق ملجموعة مماثلة من البيانات حول الخدمات االجتماعية
يف ج�م�ي��ع امل�ن��اط��ق األخ ��رى ،ك�م��ا وت�ع�ت�بر ال�ب�ي��ان��ات ب�م�ث��اب��ة مصدر
ل�ت�ج��دي��د م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ت��دري��ب امل�س�ت�ق�ب�لي م��ع ال �ش��رك��اء يف امل�ن��اط��ق
التجريبية الثالث.
وش��ددت م��دي��رة ال�ش��ؤون االجتماعية يف نابلس رن��ا امل�ص��ري،
خ�ل��ال ال� ��ورش� ��ة األخ �ي ��رة ال �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت يف ن ��اب �ل ��س ال� �ي� ��وم ،ع�لى
ض ��رورة ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة م��ع م��ؤس�س��ات امل�ج�ت�م��ع امل ��دين وال ��دويل
م��ن أج��ل ال�ن�ه��وض ب��ال�خ��دم��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ت�ق��دي�م�ه��ا ل�ف�ئ��ة أك�ثر
م��ن أب�ن��اء شعبنا ،وخ��اص��ة ال�ف�ئ��ات ال�ف�ق�يرة واملهمشة ،حيث إن
ال ��وزارة ال تستطيع ال�ن�ه��وض ب�ه��ذا ال�ق�ط��اع ل��وح��ده��ا ،ل�ه��ذا نحن
بحاجة ملأسسة الشراكة الحقيقية مع مؤسسات املجتمع املدين
والدولية.

جنني  -عيل سمودي  -نظمت مؤسسة "إنجاز فلسطني"  ،امس  ،ندوة بعنوان " :مهارات النجاح "
يف مدرسة جنني الصناعية ،وذلك استكماالً ملا تقدمه املؤسسة من برامج يف مدارس املحافظة .
وأكد نعيم قبها املرشد الرتبوي يف مدرسة جنني الصناعية ،أهمية الربامج التي تقدمها "إنجاز" بالنسبة
للطلبة وخاصة يف املجال العميل بما يتجاوب مع أهداف املدرسة وبرامجها ،آمالً استمرار التعاون والعمل
يف كافة الربامج التي تهم الطالب.
وقدمت مروه زايد مديرة مكتب "إنجاز" يف جنني  ،تعريفا باملؤسسة واإلشارة إىل أهمية هذه الندوة
التي تساعد الطلبة يف اختيار التوجهات الخاصة بمستقبلهم ،والقدرة عىل اكتشاف الذات وتقييمها من
خالل نموذج حي وقصة نجاح يتم روايتها أمامهم.
م��ن جهته  ،أك��د نعيم قبها امل��رش��د ال�ترب��وي يف م��درس��ة جنني الصناعية ،أهمية ال�برام��ج التي تقدمها
"إنجاز" بالنسبة للطلبة وخاصة يف املجال العميل بما يتجاوب مع أهداف املدرسة وبرامجها ،آمالً استمرار
التعاون والعمل يف كافة الربامج التي تهم الطالب.
بدوره  ،أشار ربيع غانم مسؤول اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير يف محافظة جنني  ،اىل مسريته
العلمية واملهنية بما فيها من تحديات ونجاحات ساهمت يف صقل شخصيته ،مشريا اىل أهم النجاحات
التي حققها ضمن تحديات كثرية مر بهاّ .
وركز غانم عىل أهمية تحديد ووضع أهداف بعيدة املدى حتى
يبقى لدينا طموح دائم لتحقيق هذه األهداف .وذكر غانم بأن اهم مهارات النجاح يف الحياة هي املعرفة
واالطالع بشكل مستمر عىل ثقافات وأخبار العالم من حولنا وفن االتصال والتواصل  .وقبل ختام الندوة
أُتيح املجال للطالب لتوجيه األسئلة واالستفسارات ،وقام ربيع غانم باإلجابة عليها .

دورة تدريبية حول أدب
األطفال في رام الله

رام الله -نظمت الحركة العاملية للدفاع عن األطفال /فلسطني ،يف مدينة رام الله ،بالتعاون
مع مؤسسة دياكونيا ،دورة تدريبية حول أدب األطفال.
وقالت الحركة ،يف بيان صحفي ،إن الدورة التي استمرت ثالثة أيام ،استهدفت  27شخصا
م ��ن ك�ل�ا ال �ج �ن �س�ي�ن ،وه ��دف ��ت إىل ت �ط��وي��ر وع ��ي امل �ش��ارك�ي�ن ح ��ول أه �م �ي��ة األدب يف ال �ت �ع��ام��ل م��ع
األطفال ،والتعرف عىل تصنيفات أدب األطفال ومزاياه ،وماهية القصة الشعبية وكيف يمكن
استثمارها يف تنمية عقل الطفل وإش�ع��اره باملتعة ،األم��ر ال��ذي يساهم بتشجيع ال�ق��راءة عند
األطفال وجعلها محببة لهم .
وأضافت أن ال��دورة شملت الحكاية الشعبية املروية من حيث خصائصها ومزاياها ،حيث
تم استعراض عدد من الحكايات الشعبية ،وتدريب املشاركني عىل كيفية التمييز بينها وبني
القصة ،إضافة إىل كالسيكيات أدب األطفال وخصائصه ،فحاول املشاركون وضع تصنيفات
ألدب االطفال من خالل قراءة العديد من قصص األطفال واالستماع إىل عدد آخر ،واستخالص
العرب واألفكار من كل قصة ،كذلك تحليل رسومات تلك القصص.
كما عمل املدربون عىل حث املشاركني لتطوير فلسفة خاصة بهم تتعلق بالعمل مع األطفال
وكتابتها وقياس مدى تأثري الدورة التدريبية عىل معتقداتهم الفلسفية ،ومقدار التغري الذي
قد يطرأ عليها.

الدفاع المدني يدرب "  " 400من طالب
مدارس بلدة عانين غرب جنين

جنني  -عيل سمودي  -نظمت ادارة التدريب يف مديرية الدفاع املدين بمحافظة جنني ،لقاءا
تدريبيا لطالب م��دارس بلدة عانني الثانوية  ،يف اط��ار استهداف املجتمع املحيل ورف��ع مستوى
الوعي املجتمعي.
وش ��ارك يف ال�ل�ق��اء  ،ط�ل�اب وط��ال�ب��ات م ��دارس ع��ان�ين ال�ث��ان��وي��ة  ،وج ��رى ال�ترك�ي��ز ع�ل�ى وس��ائ��ل
السالمة العامة واملنزلية واكساب الطالب والطالبات املهارات االساسية التي من شأنها ان تنأى
بهم عن الوقوع باالخطاء التي تسبب الخطر لهم والسرهم وملجتمعهم .
وتخلل ال�ل�ق��اء  ،ال�ت�ع��رف ع�لى م�ه��ام ال��دف��اع امل��دين وال�ت�ع��رض الخ�ط��ار ال�غ��از امل�ن��زيل والكهرباء
ك�م�ص��ادر ط��اق��ة الي�م�ك��ن االس�ت�غ�ن��اء عنها وحتمية اس�ت�خ��دام�ه��ا ،وال�ت�ع��رف ع�لى كيفية التعامل
السليم مع االخطار التي تنتج عنها وذلك للحد من وقوع الحوادث والتقليل من اثارها .
من جهته  ،ركز املقدم عبد اللطيف ابو عمشة مدير الدفاع املدين يف محافظة جنني  ،عىل
اهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تعود بالنفع عىل املجتمع من خالل تسليح النشأ باملعرفة
ال �ت��ي ت��رف��ع م��ن وع �ي��ه وادراك م�ك��ام��ن ال�خ�ط��ر وت�ج�ن�ب�ه��ا ل �ل��وص��ول اىل م�ج�ت�م��ع آم ��ن وق� ��ادر ع�لى
التعامل مع الحاالت الطارئة.

تحقيقات كاميرون حول
"اإلخوان" قد تأتي بنتائج عكسية

روزماري هوليس (* -الغارديان)

س��وف يندم ديفيد كامريون عىل دعوته إلج��راء تحقيقات ح��ول اإلخ��وان املسلمني يف بريطانيا .ويبدو
تحركه يف ه��ذا االت�ج��اه ان�ت�ه��ازي��اً وسيعود بنتائج عكسية عليه .وق��د ذك��ر أن املحفز ل�ه��ذا التحرك ج��اء من
جانب االستخبارات الربيطانية وليس من جانب وزارة الخارجية ،حيث هناك إدراك أكرب ملخاطر لتغريب
كل املكونات واملراتب يف حركة إسالمية تعرف حتى اآلن بأنها معتدلة وغري عنيفة نسبياً.
يثري اختيار السفري الربيطاين ل��دى العربية السعودية ،السري ج��ون جنكينز ،أن ي�ترأس التحقيق هو
بنفسه أسئلة حول دور السعوديني يف التأثري عىل حسابات كامريون .وبالنسبة لحكام العربية السعودية،
تشكل جماعة اإلخوان املسلمني أكرث خصومهم قدرة يف التأثري عىل املسلمني السنة يف عموم املنطقة .ومع
أن الرياض تدعم القوى التي تسعى إىل إزاحة الرئيس السوري بشار األسد ،فإنها ال تريد للمتعاطفني
مع اإلخوان املسلمني أن يحلوا محله.
كان كامريون يف حد ذاته بطالً من أبطال املعارضة السورية قبل أن يتم إلزامه باالعرتاف بأن ما تدعى
القوى السورية املعارضة املعتدلة غري قادرة عىل تحقيق االنتصار عىل األسد أو عىل قوات املعارضة األكرث
تطرفاً عىل حد سواء .ولن يفيد املأساة السورية االنضمام إىل السعوديني يف شيطنة اإلخوان املسلمني.
لكن ذلك قد يقطع شوطاً صغرياً مع ذلك يف اتجاه إرضاء السعوديني الذين لم يخفوا غضبهم من
حلفائهم الغربيني لتعاملهم الناعم مع األسد فيما يتعلق بموضوع األسلحة الكيميائية ،باإلضافة إىل
إشراك إيران التي تعد أكرب منافس إقليمي للسعوديني بالتزامن يف الحوار الخاص برنامجها النووي.
كما أع�ل��ن ،ف��إن التحقيق ال��ذي يجريه ك��ام�يرون سيتطرق إىل تحليل ادع ��اءات الحكومة امل�ص��ري��ة بأن
الحركة مسؤولة ع��ن الهجوم ال��ذي ش��ن ع�لى ال�س��واح املسافرين ع�لى م�تن حافلة رك��اب يف مصر يف شهر
شباط املايض .ومما ال شك فيه أن املخابرات املصرية ستزود نظريتها الربيطانية ،بما فيها رئيس جهاز (أم
أي  )6السري جون ساورز ،وهو سفري سابق يف القاهرة ،باستنتاجاتها حول هذه املسألة .وبرتؤس رجلنا
يف الرياض هذا التحقيق ،فإن املصادر السعودية ستكون مطلعة بشكل جيد وبال أدىن شك عىل حيثيات
هذا التحقيق أيضاً .أما الطرف الذي سيتوىل املرافعة عن قضية اإلخوان املسلمني ،فغري واضح.
يف األث�ن��اء ،ع�ه��دت إىل التحقيق أي�ض��اً م�س��ؤول�ي��ة ال�ن�ه��وض ب��ال�ت�ع��رف إىل ق�ي��م وف�ل�س�ف��ة ال�ح��رك��ة -ليس
بالضرورة بهدف إدراج الحكومة الربيطانية لإلخوان ضمن قائمة التنظيمات اإلرهابية املحظورة ،كما قيل
لنا -وإنما لتحقيق فهم أفضل لـ"مع من نتعامل" .ولكن ،إىل مَ ن سوف يستمع التحقيق يف هذه املسألة؟
هناك العديد من املواطنني الربيطانيني الذين يستطيعون وصف املعتقدات وتطلعات اإلخوان املسلمني،
لكنهم لن يكونوا راغبني يف توريط أنفسهم.
ي��رك��ز امل�ع�ي��ار ال ��ذي ي�م�ك��ن ب�م��وج�ب��ه ح�ظ��ر ت�ن�ظ�ي��م م��ا ،ط�ب�ق��اً ل�ق��ان��ون اإلره ��اب ل�ل�ع��ام  ،2000ع�ل�ى االن�خ��راط
يف أع�م��ال اإلره ��اب ،لكنه ي��أخ��ذ يف االع�ت�ب��ار أي�ض��اً "طبيعة وم��دى ن�ش��اط��ات ال�ت�ن�ظ�ي��م"؛ و"ال�ت�ه��دي��د امل�ح��دد
الذي يشكله عىل اململكة املتحدة"؛ و"الحاجة إىل دعم األعضاء اآلخرين للمجموعة الدولية يف النضال
العاملي ضد اإلرهاب".
فيما بينهم ،يستطيع السعوديون واملصريون أن يقدموا بال شك قضية قوية ضد اإلخ��وان املسلمني
وف��ق ك��ل االع�ت�ب��ارات .وم��ع ذل��ك ،ستكون الحكومة الربيطانية بعيدة تماماً ع��ن الحكمة إذا ه��ي رضخت
لحججهم من دون دراسة الصورة األشمل.
إن حركة اإلخوان هي حركة كبرية جداً ،والتي تتوافر عىل ماليني األتباع ،وليس يف مصر وحسب حيث
تأسست قبل قرن تقريباً ،وإنما يف عموم الشرق األوسط وما وراءه أيضاً .وقد تجسدت قوتها يف قدرتها
عىل كسب القوة السياسية ،بما يف ذلك الرئاسة املصرية بعد سقوط حسني مبارك.
ألع ��وام ،ط��رح��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة الربيطانية ع��دداً م��ن امل�ب��ادرات لتشجيع اإلص�ل�اح ال�س�ي��ايس يف مصر
بما يشمل الطيف ال�ك��ام��ل م��ن ال��رأي ال�ع��ام .وع�ن��دم��ا ح��دث��ت ال�ث��ورة امل�ص��ري��ة يف ال�ع��ام  ،2011ل��م يكن هناك
أي جهد بريطاين للدفاع ع��ن م�ب��ارك .ب��ل ع�لى العكس م��ن ذل��ك ،سعت السياسة الربيطانية إىل التكيف
مع النظام الجديد.
ك�م��ا ت�ب�ين ،ف��إن ال�ج�ي��ش ل��م يسمح ف�ق��ط مل��رش��ح اإلخ ��وان ،محمد م��ريس ،ب��أن يصبح رئ�ي�س��اً يف مصر،
وإنما أشرف عىل إزاحته أيضاً .واآلن ،جرى خلع القفازات وتم اعتبار جماعة اإلخوان خارجة عىل القانون
وسجن أعضاؤها بينما حكم عىل العديد منهم باملوت .ويف هذه الظروف ،يجب أن ال يتفاجأ أحد من أن
البعض من أعضاء الجماعة سعوا إىل اللجوء يف الخارج ،بما يف ذلك بريطانيا.
إذا كان بعض هؤالء املنفيني يتآمرون من أجل االنتقام أو حول كيفية العودة إىل مصر عىل الطريق،
فذلك ال يجب أن يكون مثار استغراب أيضاً .ومع ذلك ،من املؤكد أن قوانني مكافحة اإلرهاب الربيطانية
ك��اف�ي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع أي ق�ض��اي��ا م �ح��ددة .ف�ل�م��اذا ال�ت�ح��ري��ض ع�ل�ى ال�ت�ح�ق�ي��ق يف ال�ق�ي��م وال�ف�ل�س�ف��ات ال�خ��اص��ة
بالحركة إىل هذا الحد؟
ل�ق��د ص�ن��ع رئ�ي��س ال ��وزراء م�ص�ي��دة ل�ن�ف�س��ه .ف��إذا وج��د التحقيق أرض�ي��ة ل�ح�ظ��ر اإلخ ��وان امل�س�ل�م�ين ،فإنه
س�ي�ق��وم ب�ت�غ��ري��ب امل�لاي�ين ال��ذي��ن ل��م ي�ت�ب�ن��وا اإلره ��اب أب ��داً يف امل�ق��ام األول .وإذا خ�ل��ص ال�ت�ح�ق�ي��ق إىل أن قيم
اإلخ��وان املسلمني وفلسفتهم ال تشكل مشكلة ،فلن يرىض السعوديون أب��داً ،وسيبدو األمر كله عندئذ
مجرد مسرحية هزلية.

