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لجنة تسيير األعمال تستعرض إنجازاتها في 100 يوم

بلدية جنين تؤكد سعيها إلحداث نقلة نوعية في المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين
جنين - محمد بالص: أكدت بلدية جنين، أمس، سعيها إلحداث نقلة نوعية 
على صعيد المش���اريع التي تنفذها والخدمات المقدم���ة للمواطنين، وذلك 
خالل تقرير شامل استعرضت خالله أبرز اإلنجازات التي حققتها لجنة تسيير 

أعمال البلدية خالل مائة يوم من تسلمها مهام عملها.
وذكرت اللجنة أنها ش���رعت فور تس���لمها مهام عملها، بوضع خطة عاجلة 
لوقف النزي���ف المالي الداخلي لمؤسس���ة البلدية، من خ���الل اتخاذ العديد 
من الخط���وات الجريئة منها وقف هدر األموال عبر ترش���يد النفقات وتعزيز 
اإلي���رادات والرقابة على الصرف، وإصالح اآللي���ات المعطلة للبلدية من بينها 
أربع جرافات والعديد من المركبات والعدد واللوازم ألقسام البلدية، ما مكنها 

من إنهاء هدر األموال التي تذهب الستئجار الجرافات.
وبينت أنها حرصت على إلزام الموظفين بالدوام الرس���مي واتخاذ اإلجراءات 
القانوني���ة بحق المتخلفين عن الدوام تحت ش���عار "رات���ب مقابل العمل وال 
راتب مقابل بطالة"، ما استدعى الموافقة على العديد من التقاعدات المبكرة 

للموظفين.
وأكدت أنها وضعت على رأس س���لم أولوياتها إنهاء أزمة مياه الش���رب في 
جميع أحياء المدين���ة والمخيم، فنجحت في إعادة تأهيل وتش���غيل بئر أبو 
عرب المعطلة، وإعادة تأهيل وتركيب مضخة ذات قدرة أكبر لبئر "السعادة"، 
وتأهيل اآلب���ار األخرى، وترميم وإعادة تأهيل بعض خطوط المياه المهترئة، 
وشراء عدد ومواد لزوم دائرة المياه والصرف الصحي، وسط سعيها لتوفير 15 

ألف كوب مياه يوميًا والذي يشكل الحد المثالي للمياه في المدينة.
وأش���ارت إلى سعيها للحفاظ على البيئة وإيجاد مصادر مياه بديلة للزراعة، 
فذكرت أنه���ا وقعت برعاية س���لطة المياه، والحكوم���ة الهولندية، اتفاقية 
المرحل���ة الثالثية لمحطة التنقية في جنين بتكلف���ة تقديرية تبلغ مليوني 

دوالر.
واستعرضت مخرجات هذا التوجه، وأبرزها وصول المياه إلى الجميع بتواتر 
ودون انقط���اع، ما ترك أثرًا على حياة المس���تفيدين من ه���ذه الخدمة لعدم 
حاجتهم لش���راء الصهاري���ج على نفقتهم من الموردين، وتحس���ين الجباية 
من المس���تفيدين من خدمة المي���اه، وتوفير موارد مالي���ة إضافية من خالل 
االس���تغناء عن ش���راء المياه من موردي القطاع الخاص، ووض���ع برنامج عادل 

لتوزي���ع المياه على األحياء وصواًل إلى تمكين الجمهور من اإلطالع على قاعدة 
بيانات جدول التوزيع بش���كل تفاعلي عبر "اإلنترنت"، والحصول على مشروع 
تعزي���ز الق���درات الفنية لموظفي دائ���رة المياه من خالل مؤسس���ة التعاون 
الياباني���ة "جايكا"، والحد من الفاقد المائي في المدينة لمدة ثالث س���نوات 

بالتعاون مع سلطة المياه.
من جهة أخرى، ذكرت لجنة البلدية، أن طواقم مجلس الخدمات المش���تركة 
للنفايات الصلبة "زهرة الفنجان"، ب���دأت بالتعاون مع البلدية، بتنفيذ أعمال 
النظاف���ة في كافة أنحاء المدينة ضمن برنامج يش���مل إزال���ة كافة النفايات 
والمخلفات والردميات والمخلفات الصلبة لألبنية، واس���تكمال حملة تنظيف 
المدينة بكاف���ة أحيائها، على أن يتم توزيع حاويات جديدة بأحجام مختلفة 

وأقفاص للكرتون على كافة مواقع المدينة ضمن اإلمكانيات المتاحة.
وأوضحت أنه تم توزيع إخطارات بأوقات إخراج النفايات من المحال التجارية، 
على أن يتم تحرير مخالفات وتطبيق المقتضى القانوني بحق المتسببين في 
إحداث أضرار بالنظافة العامة ومظهر المدينة كمن يلقي مخلفات في مجاري 
مياه األمط���ار أو من يلقي بمخلفات الخضار والفواك���ه في العبارات وفي غير 

الحاويات المخصصة.
وشددت على اس���تمرار العمل لمأسسة البلدية على أسس علمية من خالل 
إجراء العديد من التدخالت للوصول إلى مخرجات قادرة على تلبية احتياجات 
المواطن، من خالل اعتماد نظام التدوير داخل المؤسس���ة الستثمار الكفاءات 
المتوفرة وتعزيزها من خالل مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية، وتنمية 
الموارد البش���رية لدى المؤسس���ة من خ���الل إعداد وتنفيذ اإلس���تراتيجيات 
والبرامج الهادفة لالرتقاء بالمستوى الفني والمهني وتطوير المارد البشرية، 
وتفعيل نظام الرقابة الداخلية عل���ى أداء الموظفين، وتخصيص رقم طوارئ 
للتسهيل على المواطن االتصال على البلدية في الحاالت الطارئة، واستجالب 
بعض الكف���اءات الضرورية غير الموجودة لدى البلدية، وإجراء متابعة يومية 
مباش���رة على المؤسس���ات التابعة للمؤسس���ة األم بلدية جني���ن ومن بينها 
مؤسس���ة شارك الشبابية ومحكمة البلديات والمس���لخ البلدي، ومتابعة كافة 

الطلبات والشكاوى المقدمة إلى خدمات الجمهور من قبل المواطنين.
وأفاد التقرير، بأن المجلس البلدي قرر عدم تلزيم المسلخ البلدي وتشغيله 

مباش���رة بعد إجراء أعمال الصيانة من قبل طواقم البلدية ومن خالل استثمار 
الموارد المادية والبش���رية المتاحة، وتوفي���ر كل ما يلزم من أدوات للنهوض 
بواقع هذا المرفق الحيوي الذي استعاد صورته اإليجابية وقدرته على توفير 

موارد مالية إضافية لصندوق المؤسسة.
وأكد أن���ه تم تفعيل طواقم الصحة والبيئة لدى البلدية لمراقبة األس���واق 
بما يش���مل ضبط صالحية البضائع بما يش���مل اللحوم واألسماك والمجمدات 
والس���لع الغذائي���ة والتموينية ومص���ادرة المنتهية الصالحي���ة وإتالفها، 

ومصادرة اللحوم الطازجة والذبائح غير الموسومة بختم المسلخ البلدي.
وذك���رت البلدي���ة، أنها باش���رت بإعادة افتت���اح المحددة التابعة لقس���م 
الميكاني���ك ورفدها بالكف���اءات والعدد واللوازم ما وفر عل���ى خزينة البلدية 

أموااًل طائلة.
ولفتت إلى أنها نف���ذت تدخالت عاجلة للنهوض بالبنية التحتية من خالل 
تعبيد عدد من الشوارع، واستكمال بناء جدار الملعب البلدي وتعبيد الطريق 
الموازية له مرورًا بالمنطقة الصناعية وصواًل إلى الشارع العسكري على نفقة 
البلدية، فيم���ا يجري العمل لتجنيد األموال الالزمة الس���تكمال أعمال البنية 

التحتية داخل الملعب من خالل المجلس األعلى للشباب والرياضة.
ونوه���ت إلى أنها بدأت بتأهيل حي المصاروة بالقرب من الس���وق القديمة 
من خالل استبدال شبكة الصرف الصحي المتهالكة واستبدال خطوط المياه 

والتعبيد لما يقارب 500 متر مربع مع تركيب بالط درج تابع للحي.
وأضاف���ت: إنها وافقت على تنفيذ أعمال المرحلة األولى من مش���روع الرقع 
اإلسفلتية لصيانة وترقيع الحفر في أنحاء المدينة بواقع 3000 متر مربع من 

ميزانية البلدية، وتأهيل وتزيين دوار الشهيد خالد نزال على شارع حيفا.
وأكدت أنها أس���همت في حل األزمة المرورية ف���ي المدينة، تلبية لقرارات 
لجنة الس���ير في المحافظة، وتعاقدت مع ش���ركة أردنية فلسطينية لتنفيذ 
إنارة دوارات المدينة، وأغلقت بعض الجزر الوس���طية التي تخلق أزمة مرورية 
وتشكل خطرًا على األهالي بالتعاون مع لجنة السير، والشروع بتجميل المدينة 
وزراعتها ضمن الخط���ة الهادفة إلى النهوض بالواق���ع الجمالي والبيئي من 

خالل العديد من المشاريع المتواصلة.
وأشارت إلى إنجاز وضع التصاميم الالزمة إلنشاء مجمع للتكسيات والباصات 

الصغيرة ومواقف باألجرة مع ش���ركة بريكو وهو بناء مكون من س���تة طوابق 
وروف، ضمن الخطة اإلستراتيجية القادمة.

وأضافت: إنه يجري العمل على استكمال مشروع المركز الكوري الفلسطيني 
الممول م���ن الوكالة الدولية للتعاون الكوري "كوي���كا" وانتداب مجموعه من 
الموظفين بالبلدية للتدرب في كوريا على إدارة المركز، وصيانة مظالت كراج 
القرى الغربية والكراج الرئيس، وتنفيذ مشروع تعبيد وتصريف مياه األمطار 
للمنطقة الصناعية، فيما يجري العمل على مشروع صيانة الواجهة الجنوبية 
الش���رقية من الداخل والخارج لمكتبة البلدية، وإنجاز مش���روع مجمع إسعاد 

الطفولة التابع للبلدية في المدينة بتمويل من مؤسسة التعاون.
وركزت البلدي���ة على جهودها الرامي���ة إلى إعادة تنظيم األس���واق داخل 
المدينة، حيث أكدت أنه يجري العمل على إزالة تعديات األكشاك العشوائية 
والبسطات على األرصفة والجزر والشوارع العامة، وإزالة المخالفات وتعديات 

األبنية على الشوارع العامة في حدود البلدية.
وأضافت: إنه تمت المباش���رة في توفير بدائل مؤقتة لألس���واق الش���عبية 
لحين إيجاد أسواق ش���عبية دائمة ضمن الخطة اإلستراتيجية التي وضعتها 
المؤسسة، فتم إنشاء سوق "األمل" الشعبي للنثريات في شارع فاطمة خاتون 
على طول 170 مترًا بمس���احة 1100 متر مربع ويحتوي على 118 كش���كًا موحدًا 
ومسقوفًا وأربع وحدات صحية في المنطقة بصناعة قسم الحدادة لدى البلدية.

وذكرت أنها قررت فرض رس���وم 2% )كمسيون( على الخضار والفواكه التي 
تدخ���ل المدينة من خارج أس���واقها مقابل الخدم���ات والفحص الصحي، وفق 

القانون.
وأش���ارت إلى قرارها القاضي باس���ترداد رس���وم ورديات النقل على الطرق 
وضريب���ة األمالك ورخص المه���ن عبر وزارة المالية، والحص���ول على إعفاءات 
جمركية وضريبية لشراء أربع سيارات تشغيلية جديدة لخدمة أقسام البلدية.

وأب���دت البلدي���ة حرصها على إش���راك القطاع الخاص ف���ي النهوض بواقع 
المدينة وتعزيز الش���راكات المجتمعية، والحصول على 27 محول كهرباء من 
س���لطة الطاقة لصالح المدينة حيث يتم استبدال 27 محواًل من 22 كيلوفولت 
بمح���والت 33 كيلوفولت لتش���غيل محط���ة الق���درة 161 كيلوفولت في أرض 

الجلمة، ما سيغذي مدينة جنين بخط مباشر 45 ميغاواط.

نـجـم تـدعـو إلـى دعـم الـمـزارع 
المقدسي لتعزيز صموده على أرضه

القدس - "وفا": دع���ت مديرة زراعة محافظة القدس فيحاء 
نجم، إل���ى دعم القطاع الزراعي ف���ي المحافظة، باعتباره من 
أهم القطاعات التي تعزز صمود المقدسيين الموزعين على 
44 تجمع���ًا فلس���طينيًا، منها 16 في القدس الش���رقية و28 
خ���ارج جدار الفصل العنصري، و33 تجمع���ًا بدويًا، 23 منها 

في منطقة E1 التي تواجه مخططًا إسرائيليًا لترحيلهم.
وقال���ت نج���م، في حدي���ث صحاف���ي، أم���س: إن "المزارع 
المقدسي بحاجة ماسة لتعزيز صموده وتمكينه من تحسين 
سبل عيشه ومصادر رزقه من الزراعة، خاصة في ظل استمرار 

االعتداءات والسياسات اإلسرائيلية".
وأوضحت أن سلطات االحتالل تستهدف المزارعين وقطاع 
الزراع���ة كباقي القطاع���ات، من خالل ه���دم وتدمير حظائر 
مربي الثروة الحيوانية وخيمهم واالس���تيالء على المعدات 
الزراعي���ة، وع���دم إصدار أي رخ���ص لبناء الم���زارع أو تنفيذ 

مشاريع بنى تحتية زراعية.
وأشارت إلى أن سلطات االحتالل تستمر في حصار محافظة 
القدس وتمنع إدخال مستلزمات اإلنتاج أو األشتال الزراعية 
أو البيوت البالستيكية، ما يحرم المزارعين من الحصول على 
الخدمات البيطرية الالزمة وبأسعار مناسبة، إذ يجب أن يلجأ 

لإلدارة اإلسرائيلية ودفع تكاليف باهظة للحصول عليها.
ولفتت إل���ى تعرضهم لمعيقات ممنهجة في اس���تغالل 
أراضيه���م من أجل التوس���ع االس���تيطاني، وإعاقة إقامة أي 
منش���آت زراعية مثل "البركس���ات" ونقل المياه، إضافة إلى 

تدمير اآلبار وحرق األشجار وتجريف األراضي.
وطالبت نجم، المؤسس���ات الحكومية واألهلية العاملة في 
مج���ال الزراعة بالعمل على سلس���لة تدخ���الت، تدعم وترفع 
ق���درات المربين والمزارعين والم���رأة الريفية والبدوية على 
الصمود والتحدي، وتسعى لزيادة انخراط الشباب في أعمال 
زراعي���ة تحقق لهم س���بل العي���ش الكريم والرف���اه وتدعم 

صمودهم.
وح���ول التدخالت المقترحة وأش���كالها، بين���ت نجم أنها 
تك���ون من خالل اس���تصالح األراضي الزراعية الذي يش���مل 
ش���ق طرق زراعية وبناء جدران اس���تنادية وحفر آبار تجميع 
مياه وزراعة أش���تال مثمرة وحرجية، ودع���م مزارعي اإلنتاج 
النباتي بتوفير بيوت بالس���تيكية وحدائق منزلية، وتوفير 
مستلزمات زراعية لشجر الزيتون للتقليم والعناية، وكذلك 

المصائ���د الهرموني���ة، وتوفير مس���تلزمات وأدوات زراعية 
ومعدات زراعية ثقيلة مثل التراكتور والحصادة.

وفيم���ا يتعلق بمربي الث���روة الحيواني���ة، لفتت نجم إلى 
ضرورة دعمهم ببركسات وشوادر وحقائب بيطرية ومعالف 

ومشارب، كذلك تخفيض أسعار األعالف لزيادة الربحية.
ودعت إلى تشكيل لجنة لتوثيق األضرار الزراعية الناتجة 
ع���ن ممارس���ات االحتالل وفض���ح ممارس���اته وتقدير حجم 
األضرار، وصيانة منشآت زراعية قديمة في القدس الشرقية 

مثل المعاصر القديمة.
وش���ددت على ضرورة دعم المش���اريع الصغي���رة المدرة 
للدخل للنساء الريفيات والجمعيات النسوية الصغيرة، مثل 
تربي���ة األغنام وتربية النحل والحدائ���ق المنزلية والتصنيع 
الغذائي والدجاج البياض، كذلك دعم الجمعيات النس���وية 
لمش���اريع صغيرة م���درة للدخل وتوفير جهات تس���ويقية 
للمنتج الزراعي المقدس���ي، وتعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي 

وتأهيل قدرات المزارعين والمزارعات.
وأكدت أهمية تحويل منتج���ات الجمعيات التعاونية من 
منتجات بس���يطة إلى منتجات اقتصادية تساهم في زيادة 
الدخ���ل ألعضاء الجمعي���ات التعاونية النس���وية، عن طريق 
تقدي���م األدوات الالزمة لإلنتاج باإلضاف���ة إلى دورات فنية 

متخصصة في عملية التصنيع الغذائي.
وحول األرقام واإلحصائيات التي تبين واقع القطاع الزراعي 
في القدس، ذكرت نجم أن مساحة محافظة القدس 344.452 
دونمًا، منها 34257 دونمًا مس���احة األراضي الفلس���طينية 
بينما مساحة المستوطنات اإلس���رائيلية 40288 دونمًا، وأن 
مس���احة المناطق داخل جدار الفصل العنصري 2395 دونمًا، 
ومس���احة الغابات أكث���ر من 6880 دونم���ًا، 95% منها تحت 

االحتالل.
وبينت أن مساحة األراضي المزروعة إلى 51058 دونمًا منها 
26888 دونم���ًا مزروع���ات دائمة )أش���جار(، و24710 دونمات 
محاصي���ل موس���مية )محاصي���ل حقلي���ة(، و45 دونمًا بيوتًا 

بالستيكية.
وبالنس���بة للثروة الحيواني���ة، قالت نجم: إن���ه يوجد في 
محافظة القدس 37260 رأس ضأن و22500 رأس ماعز و733 
رأس أبقار و333 رأس خيول و268 رأس جمال، و76000 طير 

دجاج بياض، وحوالى 3 مليون طير دجاج الحم.

قـلقيليـة: األمـن الـوطنـي يـكـرم
مؤسسات وشخصيات مساندة

قلقيلية - "األي���ام": كرمت قيادة منطقة قلقيلية مجموعة 
من الشخصيات والمؤسسات المس���اندة لألمن الوطني، في 

حفل تكريم أقيم في مقر قيادة منطقة قلقيلية.
وش���مل التكري���م المحاف���ظ، الغرفة التجاري���ة، تلفزيون 
فلس���طين، الخدم���ات الطبي���ة العس���كرية، ومجموع���ة من 

المجتمع المحلي.
وش���ارك في الحفل المحافظ اللواء راف���ع رواجبة، ومحمود 
ولويل أمين س���ر حرك���ة فت���ح، والعميد إياد عب���اس مدير 
المالية ف���ي األمن الوطن���ي، والعميد مهدي س���رداح قائد 
منطقة قلقيلية، وبس���ام دغلس مدير عام المكاتب الفرعية 
والخارجية في تلفزيون فلسطين، وضباط وضباط صف قوات 

األمن الوطني.
ون���وه المحافظ في كلمته إلى أن ه���ذه المرحلة التي يمر 
بها الشعب الفلسطيني تحتاج إلى تكامل وتضافر الجهود 

من كافة المؤسس���ات، لمواجهة مخططات االحتالل الهادفة 
إلى نهب األرض الفلسطينية، لصالح المشروع االستيطاني 

اإلسرائيلي.
من جانبه شكر العميد عباس مؤسسات محافظة قلقيلية، 
مش���يرًا إلى أن المؤسس���ة األمنية ش���هدت نقلة نوعيه في 
األداء والعم���ل، حيث عملت المؤسس���ة األمنية على إدخال 
برام���ج مجتمعي���ة ته���دف إلى توطي���د العالقة م���ع كافة 

المؤسسات.
ب���دوره أش���ار قائد المنطق���ة إلى أن قوات األم���ن الوطني 
تعمل ضمن الرؤيا المؤسساتية الفاعلة وبالشراكة مع كافة 
المؤسس���ات وضمن منهج تعزيز س���يادة القانون والحفاظ 

على السلم األهلي والمجتمعي.
يش���ار إلى أنه خ���الل التكريم تم تكري���م الضابط وضابط 

الصف المثالي من قوات األمن الوطني.

جانب من التكريم.

ورشـة فـي رام الـلـه تعـرض تـجـربـة التـقـويـم
الذاتي والمؤسسي بجامعة القدس المفتوحة

رام الل���ه � "األيام": عقدت دائرة الجودة بجامع���ة القدس المفتوحة، في رام 
الله، أمس، ورشة عمل بعنوان: "التقويم الذاتي المؤسسي: القدس المفتوحة 
أنموذًجا"، تحت رعاية د. س���لطان أبو عرابي العدوان أمين عام اتحاد الجامعات 
العربية، الذي ش���ارك في كلمة له عبر )س���كايب(، وبالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم العالي.
حضر الورش���ة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وعدنان سمارة 
رئيس مجلس أمناء جامع���ة القدس المفتوحة، رئيس المجلس األعلى لإلبداع 
والتمي���ز، ود. يونس عمرو رئيس الجامعة، ونوابه ومس���اعدوه، ومديرو الفروع، 
والعمداء ومديرو المراكز والدوائر، وحشد من المهتمين من مختلف مؤسسات 

التعليم العالي، وممثلون عن المؤسسات العامة والخاصة.
وتأتي الورش���ة اختتاًما ألنشطة مشروع التقويم الذاتي المؤسسي للجامعة 
اس���تناًدا إلى دليل ضمان الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعليم المفتوح 
والتعلم عن بعد، الصادر عن األمانة العامة التحاد الجامعات العربية بالتعاون 
مع جامعة القدس المفتوحة باللغتي���ن العربية واإلنجليزية في العام 2013م 

على مستوى الجامعات األعضاء.
وتناولت الورش���ة التجربة الرائدة للجامعة بإصدار أول دليل لضمان الجودة 
واالعتماد في التعليم المفتوح في الوطن العربي، وتطوير أول نظام محوس���ب 
للتقويم الذاتي المؤسس���ي المس���تند إلى الش���واهد واألدلة على المستوى 

اإلقليمي.
م���ن جانبه، قال د. العدوان، في كلمة له عبر )س���كايب(: إن الورش���ة مهمة 
وتس���هم في مناقش���ة التقويم الذاتي المؤسس���ي باعتب���ار جامعة القدس 

المفتوحة رائدة في هذا المجال.
ا في ورشة العمل على أرض 

ً
وبين د. العدوان أنه كان يأمل بأن يكون مش���ارك

فلس���طين، ولكن االحتالل حال دون ذلك، ورأى في الورشة رافًدا مهًما لتطوير 
مؤسس���اتنا العلمية من خالل مراجعة الضوابط واألداء بما ينس���جم ومعايير 

الجودة الدولية.
وتابع: "م���ن خالل التواص���ل مع الجامعات الفلس���طينية ن���رى في القدس 
ا بالحياة والتعلي���م، وأثبتت أنها رغم كل 

ً
المفتوح���ة أنموذًجا حقيقًي���ا نابض

الظ���روف الصعبة قادرة عل���ى أن تكون أنموذًجا رائًعا للمؤسس���ة األكاديمية 
العربي���ة النهضوية التي أثرت المجتمع الفلس���طيني والعربي باألكاديميين 

والخبراء من المستويات التعليمية كافة".
وقال د. صيدم، إن الش���عب الفلس���طيني األكثر ارتياًدا للمدارس، ونمتلك 
أكبر جيل يس���تطيع أن يذهب للجامعات وينشط فيها، لكن هذا الجيل بحاجة 
إل���ى أن يمتلك القدرة عل���ى محاّجة الناس باإلمكان���ات العلمية والقدرة على 
العمل لتحرير وطنه، وإن فرض جامعة القدس المفتوحة التقويم الذاتي على 
هيئاتها لهو تأكيد على أنها مؤسسة رائدة، وأهنئ جامعة القدس المفتوحة 
التي فتحت أذرعها لكل مواطن فلس���طيني للتأسيس لجيل مستقبلي يمتلك 

الكفايات النوعية لخلق فارق.
���ا: "نريد تعليًما يصن���ع تحريًرا، فال نهدف إلى حش���و المدارس 

ً
وق���ال أيض

متحدثون في الورشة.

والجامعات، ب���ل نريد أن نخل���ق تعليًما نوعًي���ا، فالنظام 
الدراس���ي القائم بحاج���ة إلى تطوي���ر، والمعلمون بحاجة 
إلى تأهيل"، مش���يًرا إلى أن عملي���ة التقويم الذاتي يجب 
أن تصل إلى كل مؤسسة فلس���طينية خصوًصا في مجال 

التعليم العالي.
في السياق ذاته، قال سمارة إن جامعة القدس المفتوحة 
اتخذت ق���راًرا بتحديث األنظمة والقوانين لتتناس���ب مع 
التط���ور الذي وصلت إليه، مش���يًرا إل���ى أن مجلس األمناء 

بصدد اعتماد الخطة االستراتيجية للجامعة قريًبا.
من جهت���ه بين د. عم���رو أن التقويم الذات���ي أهم من 
التقوي���م الخارجي، و"الق���دس المفتوح���ة" بذلت جهًدا 
بالتع���اون مع اتحاد الجامعات العربية، وأصدرت دلياًل في 
التعلي���م المفتوح للوطن العربي بأكمل���ه، ودائرة الجودة 
أصدرت دليل إجراءات العمل في الجامعة، وهو دليل مميز 

فريد تستطيع المؤسسات والجامعات االستعانة به.
م���ن جانبه، أك���د د. يوس���ف الصب���اح رئي���س اللجنة 
التحضيرية للورش���ة ومدير دائرة الج���ودة في الجامعة، 
أن التقوي���م الذاتي أح���د المرتكزات األساس���ية لعملية 
النه���وض بالجامعة بهدف رصد الواق���ع الحالي للجامعة 
بوحداتها اإلدارية المختلفة ليشمل الجوانب األكاديمية 
واإلداري���ة والمالي���ة كافة، وتمكين الجامع���ة من تحديد 
نقاط الق���وة ورصد مواط���ن الضعف اس���تناًدا إلى دليل 
معايي���ر الج���ودة واالعتماد لجامع���ات وبرام���ج التعليم 

المفتوح الصدار عن اتحاد الجامعات العربية.

ا أن النظام المحوسب للتقويم الذاتي 
ً

وأوضح الصباح أيض
يس���تند إلى األدلة وليس إلى رأي أو وجهة نظر شخصية، 
مشيًرا إلى أن النظام المحوسب يمكن أن تستخدمه وزارة 
التربية والتعلي���م العالي لتقييم عمل مختلف الجامعات 
في الوطن ويس���هم ف���ي زيادة جودة التعلي���م عبر خلق 

منافسة بين الجامعات الوطنية المختلفة.
إلى ذلك، بين د. محمد الس���بوع، رئيس الهيئة الوطنية 
لالعتماد والجودة في فلسطين أن التقويم الذاتي يدرس 
حاكمي���ة المؤسس���ة وإدارتها، مضيف���ًا : "ال يخفى علينا 
كيف نش���أت مؤسس���ات التعليم العالي في فلس���طين، 
فمعظ���م الجامعات الكبيرة أنش���ئت قبل وجود الس���لطة 
الوطني���ة، وكانت موزعة على أس���اس جغرافي أو عائلي أو 
حركي أو دين���ي، لذلك كانت مجالس األمناء تش���كل من 

ر التقويم الذاتي".
ّ
المؤسسين، وهذا أخ

وأوض���ح أن وزارة التربية والتعلي���م العالي تهتم بكل 
األم���ور المتعلق���ة بالتقويم الذاتي، وق���ال: "حصلنا على 
دعم مخصص للتقويم المؤسسي وسنباشر هذا التقييم 
خالل الع���ام الجاري، وس���يتم إنش���اء فريق فلس���طيني 
يجري تدريبه في الوالي���ات المتحدة للوصول إلى تقويم 

مؤسسي مثالي".
وتخللت الورشة جلستان، األولى بعنوان: محاور التقويم 
الذات���ي المؤسس���ي )الجان���ب اإلداري(، والثانية فجاءت 
بعن���وان: مح���اور التقويم الذات���ي المؤسس���ي )الجانب 

األكاديمي(.

انـتـشـار الـمـقـابـر األثـريـة 
في رفح يثير حيرة المواطنين

كتب محمد الجمل:

ق����ال الباحث والمؤرخ ع����ودة عياش: إن انتش����ار 

عش����رات المقابر األثرية في مدينة رفح، التي تعود 

إلى عص����ور وحقب تاريخية مختلف����ة، والتي يعثر 

عليه����ا بين الفين����ة واألخرى في مختل����ف مناطق 

المدينة خالل حفرهم إلنش����اء من����ازل، أو تجريف 

تربة، أو حتى خالل حفر أنف����اق جنوب مدينة رفح، 

أثار حيرة وتس����اؤالت لدى الكثيرين حول أس����باب 

انتشار المقابر األثرية بهذه األعداد.

وأك����د عياش في حوار مع "األي����ام" أن رفح مدينة 

قديمة، يزيد عمرها على س����تة آالف عام، أسس����ها 

الكنعانيون وكانت تحمل اس����م "رافي����ا"، وتتمتع 

بموقع اس����تراتيجي حيوي، ما كان س����ببًا في طمع 

الغ����زاة فيها وبأرضها عالوة على م����رور الفتوحات 

والجيوش بها.

وأشار إلى أن هذا الموقع وما تبعه من أطماع جعل 

مدين����ة رفح مكانًا لمع����ارك ومالحم عديدة على مر 

التاري����خ، فعلى أرضها أقام البطالمة والس����لوقيون 

واآلش����وريون والفراعن����ة، والكثير م����ن الحضارات 

األخرى.

وأك����د أن مدينة رفح ش����هدت ملحم����ة كبرى بين 

البطالمة والس����لوقيين في العام 712 قبل الميالد، 

وأسفرت عن س����قوط آالف القتلى، جميعهم دفنوا 

في رفح.

وأكد أن المالحم والمعارك التي وقعت منذ العام 

4000 قب����ل المي����الد وحتى العص����ر الحديث كانت 

تخلف قتلى يتم دفنهم في أماكن متفرقة، إضافة 

إل����ى مقابر كان����ت تقيمها الحض����ارات التي كانت 

تس����كن رفح، لذلك عثر على موت����ى مدفونين على 

طرق دينية مختلفة.

وأك����د أن هناك مذابح نفذت ول����م يعلم بها أحد، 

وهو ش����خصيا اكتش����ف قبل عدة س����نوات موقعًا 

لرفات جنود مصريين، كانت نفذت إسرائيل مذبحة 

بحقهم ف����ي الع����ام 1956، ودفنتهم ف����ي منطقة 

قريبة من مطار غزة الدولي المدمر.

وتوقع عياش اكتشاف مزيد من المقابر والمواقع 

األثرية في مدينة رفح، مرجعا تسمية أحياء ومناطق 

فيها إلى حقب تاريخية قديمة، فمثال سمي حي تل 

السلطان بهذا االسم نسبة لش����ارع درب السلطان، 

وهو ش����ارع أو طريق كان يمر به السالطين والملوك 

منذ ما قبل العهد اإلسالمي، وكذلك سميت منطقة 

صالح الدين نسبة إلى الفاتح اإلسالمي صالح الدين 

األيوبي الذي عبر بجيوش����ه من قل����ب رفح، وعبرها 

أيض����ا الصحابي عمرو بن الع����اص حين توجه لفتح 

مصر.

نــدوة ثقافيــة بجامعــة فلســطين في غزة 
تستعرض واقع المرأة الثقافي واالجتماعي 
رام الله - "األيام": استعرض مشاركون في ندوة ثقافية، نظمها منتدى األمة للتنمية 

وجامعة فلسطين، في غزة، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة هيفاء 

األغ���ا، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور عم���اد األغا ولفيف من الطاقم األكاديمي 

واإلداري وطلبة الجامعة، واقع المرأة الفلسطيني الثقافي واالجتماعي.

واعتبرت األغا، بحسب بيان صدر عقب الندوة، أمس، أن المكانة الثقافية واالجتماعية 

التي تتمتع بها المرأة الفلس���طينية ورغم كل الصعوبات استطاعت المجاهرة بطريقٍة 

فيه���ا نوٌع م���ن الفصاحة والرزانة والرؤي���ة الحديثة للحياة العامة، وكس���ر بعض هذا 

الحواجز والدخول في معترك الحياة.

وأوضحت أن المجتمع الفلس���طيني ال يختلف كثيرًا عن المجتمعات العربية األخرى، 

م���ن حيث الم���وروث الثقافي والبنية االجتماعية واالقتصادي���ة؛ إال أن األمر ال يخلو من 

بعض الخصوصية؛ إذ ال يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من االس���تقرار بمجتمع 

مناضل ومحتل ويسعى بكل أفراده للتخلص من هذا االحتالل البغيض ونيل الحرية.

وقالت األغا: "الش���عب الفلسطيني وبكال الجنسين من أبنائه سلك العديد من السبل 

في شتى ميادين الحياة، وفي ش���تى ميادين النضال، فصقلته هذه التجارب وجعلت 

منه شعبًا متميزًا بعقله وتفكيره وأساليبه".

وأضاف���ت: "لق���د نجحت المرأة ف���ي تبوأ مراك���ز قيادية في المجتمع الفلس���طيني؛ 

فأّسست جمعياتها ومؤسس���اتها الخاصة منذ عشرينيات القرن الماضي، ُمرورًا ِبَحرِب 

َحدي 
ّ
 الت

ُ
ها َرْمز

ّ
ن
َ
ت ِبأ

َ
ع���ام 1948، انتهاء بالُعدوان األخير على غزة  في صيف 2014، وُعِرف

م���ود، فأخذت موقعها في صف���وف المقاومة الفلس���طينية؛ فارتقت العديد من  والصُّ

النساء الفلسطينيات شهيدات، وجرح منهن العديد وكذلك أسرن".

كما اس���تعرضت األغ���ا واقع إقبال المرأة الفلس���طينية في مكافح���ة األمية وخوض 

التعليم بكافة مراحله، مش���يرة إلى أن التعليم بقي أهم مرتكز ومورد للفلسطينيين، 

حيث به نقاوم، وبه نبني، مضيفة: إن الفلس���طينيين حققوا إنجازات كبيرة على صعيد 

هذا القطاع تمثلت بانخفاض مستوى األمية، وارتفاع معدالت االلتحاق بالجامعات".


