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"القدس المفتوحة" تعقد ملتقى حول اليوم الدولي لذوي اإلعاقة

نابلس- معا- نظمت كلیة العلوم التربوية بجامعة القدس المفتوحة، بالتعاون مع نقابة األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیین

الیوم األربعاء، تحت ملتقى تربوي عنوان "الیوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة"، برعاية رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى دعم مؤسسات التعلیم العالي والمؤسسات المھتمة بحقوق ذوي اإلعاقة، لتمكین ھذه الفئة من

الحصول على فرص متكافئة في مجاالت التعلیم والتوظیف والصحة. 

وطالب المشاركون بتعزيز فرص وصول ھذه الفئة لجمیع مناحي الحیاة أسوة بأقرانھم، كي يصبحوا فاعلین مثمرين، وشّددوا أيضاً على

ضرورة إبراز إنجازاتھم الممیزة واإلسھام في اكتشاف قدراتھم ومواھبھم.

جاء اللقاء الذي انعقد بفرع "القدس المفتوحة" في نابلس، إحیاًء لفعالیات الیوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذي يصادف الثالث من

كانون األول، وافتتح بآيات عطرة من القرآن الكريم، تالھا السالم الوطني الفلسطیني، والوقوف دقیقة صمت على أرواح الشھداء. حضر

اللقاء شخصیات أكاديمیة من الجامعة، وجمع من المھتمین والمختصین، والطلبة.

في كلمة رئاسة الجامعة، رحب نائب رئیس "القدس المفتوحة" للشؤون األكاديمیة أ. د. سمیر النجدي بالحضور، ونقل لھم تحیات أ. د.

يونس عمرو رئیس الجامعة واعتذاره عن عدم الحضور النشغاله بأمر طارئ. 

وقال إن الجامعة أخذت على عاتقھا خدمة ذوي اإلعاقة، واھتمت بھذا القطاع منذ نشأتھا، وكانت أول مؤسسة فلسطینیة تضع بین يدي

طلبتھا وفي خدمة الجمھور الفلسطیني مختبرات للمكفوفین لتعلیم الحاسوب في فروعھا المنتشرة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، قائالً"

إن الجامعة تفتح أبواب ھذه المختبرات لسائر المكفوفین في فلسطین بوجه عام". 

وبین أن الجامعة تولي أھمیة خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع التوظیف؛ إذ تلتزم بتوظیف نسبة أعلى من الـ (5%) التي قررھا

القانون الفلسطیني، الفتاً إلى أن الجامعة تولي خريجیھا من ذوي اإلعاقة أولوية في التوظیف.

وبین النجدي أن فكرة الملتقى الذي يعد أول نشاط لكلیة العلوم التربوية لمناقشة قضايا معاصرة، جاءت لتالمس المجتمع بكل شرائحه،

ذلك أن ذوي اإلعاقة يشكلون أقلیة في العالم (ما نسبته 15% من العالم)، ولكن نسبة البطالة بینھم تبلغ (80%)، بالرغم من أن ھذه

الفئة في معظمھا بسن العمل. 

ودعا إلى التشارك ين مؤسسات التعلیم والمؤسسات المختلفة لتغیر نظرة المجتمع تجاھھم وتزيل العقبات التي تحول بین حصولھم

على فرص متكافئة بالعمل والتعلیم وغیر ذلك، مشددا على ضرورة أن تبدأ الجامعات الفلسطینیة بتطبیق ذلك.
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واختتم أ. د. النجدي كلمته معقبا على األحداث الجارية، قائالً" القدس نحن، ونحن القدس، فلنحافظ علیھا إن أردنا الحیاة".

إلى ھذا، رحب مدير فرع "القدس المفتوحة" في نابلس أ. د. يوسف ذياب عوّاد بالحضور، وقال إن الجامعة وضعت المسؤولیة المجتمعیة

على رأس أولوياتھا، لذا فھي تحرص على عقد فعالیات تسلط الضوء على وضع فئة ذوي اإلعاقة، للخروج بأحدث الخدمات التي يمكن

توفیرھا لھم، كي تسھل حیاتھم الیومیة بعامة واألكاديمیة بخاصة، كما أقر رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو إعفاء الطلبة الذين يعانون من

إعاقة بنسبة (50%) فأكثر من األقساط الجامعیة.

وقال عواد" إن فرع الجامعة في نابلس، الذي يضم نحو (8000) طالب، حرص على توفیر كل الخدمات التي من شأنھا أن تخدم فئة ذوي

اإلعاقة، ذاكًرا مختبر المكفوفین الذي يخدم المجتمع المحلي والطلبة على حّد سواء، إضافة إلى الخدمات التأھیلیة والعالجیة التي

يسعى في ھذه اآلونة للحصول على تراخیص لھا وتعمیمھا على ھذه الفئة". 

وبین أن الفرع حالیاً بصدد الحصول على التراخیص الالزمة إلنشاء مركز تأھیل للسمع والنطق من أجل تقديم الخدمات لمن يعانون من

إعاقات في ھذا المجال.

وأكد عوّاد أن الفرع سیوفر برامج وندوات إرشادية لتقديم اإلجراءات اإلسعافیة لذوي اإلعاقة، لضمان دمجھم مع نظرائھم والتمتع بحیاة

طبیعیة، مبیًنا أن "القدس المفتوحة" تشكل بیئة تعلیمیة تعلمیة جاذبة لذوي اإلعاقة بسبب الخدمات التي توفرھا لھم.

من جانبه، شكر نقیُب األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیین د. إياد عثمان، جامعَة القدس المفتوحة ممثلة برئیسھا أ. د.

يونس عمرو، على عقدھا ھذا الملتقى، وقال" نستثمر ھذا الیوم لتأكید أھمیة دور األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطین، ولنتباحث

وإياھم، ونشاركھم ونساندھم في تحصیل حقوقھم والحفاظ على كرامتھم".

وذكر أن جزءاً كبیراً منھم من الجرحى الذين أصیبوا على أيدي االحتالل، ما يحتم علینا مضاعفة االھتمام بكل ما يالمسھم. وتابع: "يأتي

ھذا النشاط بتنظیم من كلیة العلوم التربوية في الجامعة، بالتعاون مع النقابة، كنوع من استمرارية الشراكة بین الطرفین، ما ينعكس

إيجابًا على الطلبة والمجتمع".

وھنأ عثمان "القدس المفتوحة" على جھودھا في افتتاح برنامج الدراسات العلیا (الماجستیر) في اإلرشاد النفسي والتربوي، لما له من

ضرورة على صعید التعلیم العالي الفلسطیني.

وبین عمید كلیة العلوم التربوية في "القدس المفتوحة" د. مجدي زامل، أن فكرة الملتقى التربوي الذي سیعقد سنوياً بمواضیع مختلفة

ومنوعة، ينبع من رسالة الجامعة الرامیة إلى نشر المعرفة والوعي في القضايا واإلشكاالت التي يشھدھا عالم التربیة، كما يسعى إلى

توظیف خبرات أخصائیي الجامعة في سیاق حقیقي إلثراء الواقع التربوي الفلسطیني. وبین أن الملتقى يھدف إلى خلق حالة حوار

مستمر بین األكاديمیین والمعلمین والتربويین واألخصائیین لمناقشة القضايا الحیوية والمستجدة في مجال التربیة والتعلیم، والتعرف إلى

االتجاھات المختلفة في القضايا التعلیمیة الملّحة، للخروج بتوصیات يمكن تطبیقھا وإحداث الفرق من خاللھا.

وقال زامل إنه وانطالقا من اھتمام الجامعة باألشخاص ذوي اإلعاقة، فقد سارعت بالحصول على برنامج البكالوريوس في التربیة الخاصة،

الذي يھتم بتخريج كوادر قادرة على العمل مع ذوي اإلعاقة، مشیًرا إلى أنه التخصص األول من نوعه على مستوى الجامعات

الفلسطینیة، ويأتي استجابة الحتیاجات سوق العمل الفلسطینیة والعربیة في ظل االھتمام المتزايد بذوي اإلعاقة.

يذكر أنه تولى إدارة الملتقى أ. محمد أبو معیلق، وشارك فیه- إلى جانب أعضاء ھیئة تدريس بجامعة القدس المفتوحة- باحثون ومھتمون

من نقابة األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیین، وزارة التربیة والتعلیم العالي، وعمادة كلیة العلوم التربوية في جامعة النجاح،

واالتحاد العام للمعاقین، والھالل األحمر الفلسطیني. وفي نھاية الملتقى وزعت الشھادات التكريمیة على المشاركین.

وخالل الجلسة العلمیة للملتقى، قدم مساعد رئیس "القدس المفتوحة" لشؤون الطلبة، عمید شؤون الطلبة أ. د. محمد شاھین، ورقة

تناول فیھا دور مؤسسات التعلیم العالي في تحسین فرص التعلیم لذوي اإلعاقة (جامعة القدس المفتوحة أنموذجاً)، وعرض رئیس نقابة

األخصائیین االجتماعیین والنفسیین الفلسطینیین د. إياد عثمان ورقة بعنوان: "الحقوق النفسیة واإلرشادية لألشخاص ذوي اإلعاقة

وأسرھم"، فیما تحدث مساعد نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلدارية د. تامر سھیل عن "اإلساءة لألشخاص ذوي اإلعاقة".

وتناول رئیس قسم التربیة الخاصة د. محمود عبید في ورقته "تأھیل المعلم لتوظیف التعلیم الجامع في الصفوف في المدارس

الفلسطینیة"، ثم تحدث عضو ھیئة التدريس بفرع الجامعة في نابلس د. فخري دويكات عن "رقمنة التعلیم وتوظیف وسائل التواصل

االجتماعیة في توفیر التعلیم لألشخاص ذوي اإلعاقة".
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