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تغيات
مي ّر العامل فـي رّ
اجتماع ّية و�سيا�س ّية واقت�صاد ّية
وتكنولوج ّية ت�ؤ ِّثر على حياة
مما ُين ِتج
الأفراد واملجتمعاتّ ،
حتدِّ يات كبرية �أمام املجتمعات
وامل� َّؤ�س�سات فـي ا�ست�شراف
التغيات والتعامل م َعها.
هذه رُّ
ولعل التغيري الكبري احلا�صل
االجتماعي
فـي �أمناط التوا�صل
ّ
زي
ودخول امليديا كعامل مر َك ّ
ي�ضع املجتمع �أمام حتدِّ يات
كربى ،وال �س َّيما �أنَّ �سرعة
نقل املعلومات �أ�صبحت كبرية
وحتديدً ا كيفـ ّية اال�ستفادة
التغيات والو�سائط
من هذه رّ
فـي حتقيق �أهداف املجتمع
وامل� َّؤ�س�سات العاملة فـيه.

العربي ،وما يرافقها من
التغيات اجلارفة فـي العامل
وفـي
ِّ
خ�ضم رّ
ّ
ت�شريد وقتل وعنف وتنامي االنق�سامات الطائفـ ّية والإثن ّية ،فـي
العربي
مرحلة غري م�سبوقة من تاريخ الأ ّمة العرب ّية؛ يواجه جمتمعنا
ّ
فـي البالد حتدِّ يات ج�سام فـي اجتاهني يغذي �أحدهما الآخر ،فمن
ناحية �أوىل تتنامى العن�صر ّية ال�شعب ّية وامل� َّؤ�س�سات ّية تجِ اه املواطنني
العرب ك�أفراد وكجماعة ،ويظهر هذا جل ًّيا فـي َ�سنّ املزيد من القوانني
العربي،
العن�صر ّية اخلطرية ،الإهمال املرتاكم الحتياجات املجتمع
ّ
ق ّلة اال�ستثمار فـي البنى التحت ّية والقوى العاملة وبناء م� ّؤ�س�سات
�أكادمي ّية وتو�سيع خرائط البناء وحماربة الفقر وغريها .ومن ناحية
وم�ستفحل ب�شكل بد�أ يهدِّ د
ثانية تتفاقم الأزمات الداخل ّية ب�شكل خطري
ِ
العربي .فالعنف والبطالة و�أزمة ال�سكن
االجتماعي للمجتمع
الن�سيج
ّ
ّ
هي م� ِّؤ�شرات ونتيجة لعدم وجود خطط وجهود فـي الرتبية والتعليم
واالقت�صاد والبنى التحت ّية� .إذ �أنّ املناف�سة الكبرية على املوارد القليلة
العربي ،الأمر الذي ي�ستدعي
تنتج ظواهر مق ِلقة وخطرية داخل املجتمع
ّ
العربي،
تنظيم اجلهود وبناء �إ�سرتاتيج ّيات عمل على م�ستوى املجتمع
ّ
يتم تنفـيذها من خالل م� َّؤ�س�ساتها الأهل ّية وقيادتها املح ِّل ّية .ومن هنا
ّ
نوجه نداءنا �إىل �ضرورة توحيد اجلهود معتمدين على الذات �أ َّو ًال وعلى
ِّ
نقد الذات من �أجل التوجيه ال�صحيح للمجتمع.
قامت جمع ّية اجلليل كم� َّؤ�س�سة �أهل ّية لتعمل على تنمية املجتمع ونه�ضته
فـي املجاالت البيئ ّية وال�صح ّية ،وقد تط َّورت �أهدافها و�إ�سرتاتيج ّياتها
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ال�سيا�سات املخت ِلفة فـي العقود
و�أولو ّياتها مع التط ُّورات التي طر�أت على املجتمع وعلى ِّ
املا�ضية� ،إذ انتقل اهتمامها من توفـري اخلدمات َ
مبا�شرة �إىل العمل بتكثيف �أكرب
على التوعية للحقوق واخلدَ مات ،وعلى املرافعة احلقوق ّية لتوفـري هذه اخلدمات ،مع
ال�صح ّية والبيئ ّية.
الت�شديد على جودة اخلدمات
ِّ
نرى ،فـي جمع ّية اجلليل� ،أن «جودة احلياة» هي نتيجة للتعامل العادل بني امل� َّؤ�س�سات
واملواطنني� .إذ تُعترب جودة احلياة اليوم املِعيار الأف�ضل لفح�ص مدى عدالة ال�سيا�سات
وال�صح ّية واالقت�صاد ّية واالجتماع ّية والتنمو ّية من ناحية امل�ضمون وتطبيقها
البيئ ّية
ِّ
�ضمن منظومة واحدة ت�سعى للعطاء الأف�ضل للمواطنني دون متييز .من هنا ،ف�إنّ
ع�ضوي باجلوانب االقت�صاد ّية
وال�صح ّية مرتبط ب�شكل
ن�ضالنا �ضمن العدالة البيئ ّية
ّ
ِّ
االجتماع ّية وال�سيا�س ّية ،مثل التنمية املح ِّل ّية ،واملوا�صالت العا ّمة ،و�أمناط الغذاء،
والأمان ومر ِّكبات �أخرى كثرية.
فـي �سنة  ،2013انطلقت جمع ّية اجلليل ،فـي كافة املجاالت التي تعمل بها؛ �ساعية
فـي �أبحاثها وبراجمها �إىل تطوير مفهوم جودة احلياة الذي ُيعتبرَ غاية ك ّل �إن�سان
ي�صب فـي بناء حياة كرمية وحمرتَمة للأفراد والأق ِّل ّيات ومب�ساواة تا ّمة.
بحيث ّ
كانت هذه ال�سنة حافلة بالن�شاطاتّ ،مت خاللها تنفـيذ العديد من الربامج َّ
املخططة
تلخي�صا لأهم الن�شاطات والربامج
ويعر�ض هذا التقرير
فـي كا ّفة �أق�سام اجلمع ّيةِ .
ً
التي قامت بها.
وختاما ،تتقدم �إدارة اجلمع ّية بال�شكر والتقدير لأع�ضاء الهيئة الإدار ّية َّ
واملوظفـني
ً
والباحثني والداعمني على عملهم الد�ؤوب فـي حتقيق َبرنامجَ ها �آملني �أن نكون قد
ح ّققنا هدفنا وم�ساهمتنا فـي بناء م�ستقبل �أف�ضل لأبناء �شعبنا وطاقاتنا الواعدة.
مع املح ّبة والتقدير
�إدارة جمع ّية اجلليل
رئي�س ــة الهيـ ـئـ ـ ــة الإداري ـ ّـ ــة حتى
ايلول 2013
روزالنـــد كريــــــم دعــيــــم

رئي�س الهيـ ـئـ ـ ــة الإداري ـ ّـ ــة من ايلول 2013
د .جمــــال دقدوقـــي

املديـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ــام

بــكــــــر عـــــــواودة
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تأسست جمعي ّة الجليل ،الجمعي ّة
َّ
القطريــــّة العربي ّـــة للبحـــــوث
والخ َدمات
حي ّة ،عام ،1981
ِّ
الص ِ ّ

وهي من أ َّول الجمعي ّات العربي ّة
األهلي ّـــة فـي إسرائيــــلُ .
وتعرف

تعمل الجمعيّة من خالل تطوير إستراتيجيّات عمل وبرامج

تنمويّة تحمي حقوق اإلنسان وتدعمه فـي المجال االجتماع ّي

ّ
واالقتصادي والبيئ ّي
والصح ّي على أساس ضمان ح ّقه فـي
ِّ

اآلمنة والمست ِقر ّة ،وح ّقه فـي تطوير هُ ويَّته وكيانه
الحياة
ِ
َ
ّ
والمشاركة التفاعليّة
الفردي والجماع ّي ،وح ّ ِقه بالمساواة

كجمعي ّة غير حكومي ّـــة ،وغيـــــر

َّ
وتتركز مه َّمتها فـي تقوية
اآلمن والمستدام.
والعيش الكريم
ِ

المجتمع العربــــ ّي فـي المـجـــاالت

ح ّي والعلم ّي والبحوث المهنيّة واالبتكار العلم ّي
البيئ ّي
ّ
والص ِّ
ّ
َ
والمرافعة والعدالة البيئيّة لكل المواطنين.
والمبادرات

حزبي ّة تسعى إلى تطوير وتنمية
حي ّـــــة والبيئي ّـــة والعلـــمي ّة
الص ِ ّ

المجتمع الفلسطين ّي فـي إسرائيل من خالل التوعية والتثقيف

والتنمو ّيـــة .تعمــــل الجمعيـــّة
ببرامج تدعم التّحرُّك والمبادرة

تٌ ن ّ ِفذ جمعيّة الجليل رؤيتها من خالل العمل فـي مسارين:
ّ
َ
مركز
المؤلفة من ثالثة أقسام مهنيّة:
األوّل ،المشاريع العامّة

المجتمَع ّي وتحفـيز المبادرات فـي

َ
مركز األبحاث
وال ّثاني ،المشاريع اإلستراتيجيّة التي تشمل
َ
مركز النّباتات الط ِّبيّة للبحوث واإلرشاد.
التطبيقيّة والميسم-

من القاعدة إلى األعلى من خالل
تقوية العمل المح ّلِ ّي والتّنظيم

المجتمع العرب ّي.

َ
مركز العدل البيئ ّي ،ركاز بنك المعلومات.
حيّة،
الحقوق
ّ
الص ّ

ً
مختصر ًا أله ّم إنجازاتنا خالل سنة
عرضا
يشمل هذا التقرير
َ

ّ
الفكري
 ،2013وهو يعكس ويص ِو ّر مجاالت عملنا ،المنط َلق
ّ
لجهودنا ،إنجازات وتح ِ ّديات الجمعيّة واأله ّم من كل شيء،
قناعاتنا بضرورة التّغيير.
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الهيــــئــــة العــــامـــــة

الهيــــئــــة اإلداريــــة

المديــــر الـعـــــام

المشاريـــع العامــــة
إداري
التطوير
والعالقات العامة
المكتبة
الحسابات

المشاريــــع اإلستراتيجـــــيـــــة
الميســـــم

مركز األبحاث
التطبيقية

مركز الحقوق الصحية
مركز العدل البيئي
ركاز بنك المعلومات

نشاطات غير ربحية

الشركات ومبادرات البحث والتطوير

العمل الجماهيري

Antaki Ltd.

AgroBics Ltd.

نشاطات البحث
والتطوير

Flurinex Ltd.

Zaytouna Ltd.

المبادرات

Galil Bio Ltd.

Synthatex Ltd.
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ال�سنوي الثالثني
جمع ّية اجلليل حتتفـي باجتماعها
ّ
احتفلت جمعيّة الجليل (أيلول  )2012بمرور ثالثين عامًا على تأسيسها
مؤسسي الجمعيّة عام
بحضور د .حاتم كناعنة ود .شكري عطالله (من
ِّ

 ،)1981وبحضور الس ِّيد سعيد رابي ،الذي شغل ع ّدة مناصب فـي

الجمعيّة ،منها رئيس الهيئة اإلداريّة لع ّدة سنوات ،باإلضافة إلى أعضاء

َ
مركز األبحاث ،مديري
الهيئة العامّة واإلداريّة ،مدير عا ّم الجمعيّة ،مدير

األقسام ومم ّثِلين عن الجهات المرا ِقبة.

وفـي كلمتها قالت الس ِّيدة روزالند دعيم – رئيسة الجمعيّة« :نحن نبدأ

مؤسسي
بالعام الثالثين على تأسيس الجمعيّة ،وتُ سعدني مشاركة
ِّ

الجمعيّة د .حاتم كناعنة ود .شكري عطالله ،والس ِّيد سعيد رابي ،الذين
ع ُدهم أنّ نا سنبقى على العهد،
أسسوا أكبر وأعرق جمعيّة عربيّة ،و َأ ِ
َّ

ونحفظ اإلرث الثمين الذي وصل إلينا ونستمر ّ فـي تطويره بما يتالءم
واحتياجات المجتمع المعاصرة» .وأشادت روزالند دعيم بجهود الس ِّيد

خاصة فـي تجنيد ال ّدعم المال ّي،
بكر عواودة  -المدير العا ّم للجمعيّة،
ّ

وفـي االختيار الجيّد لمديري المراكز فـي الجمعيّة .وأشادت بعمل د.
َ
مركز األبحاث التطبيقيّة ،على إعادة تأهيل وفتح
مدحت عثمان  -مدير

َ
مركز الميسم ،كما وأشادت باجتهاد وتفاني الباحثين والموظفـين.

الأغ�صان تعانق اجلذور
ال�سنوي
تكرم م� ِّؤ�س�سيها خالل االجتماع
ّ
جمع ّية اجلليل ِّ
احلادي والثالثني
ّ
السنوي الواحد والثالثين (أيلول
عقدت جمعيّة الجليل اجتماعها
َ
«مركز الميسم» – أحد منشآت
 ،)2013فـي أجواء احتفاليّة فـي

الجمعيّة

رمضانيًّا

فـي

جماعيًّا

م َت َنزَّه شفاعمرو فـي 31

تموز  ،2013بحضور طا ِقم
الجمعيّة،

أعضاء

الجمعيّة.

خالل

الهيئة

مؤسسي وأصدقاء
اإلداريّة،
ِّ

األمسية

رحبَت الس ِّيدة روزالند دعيم
َّ

 رئيسة الهيئة اإلداريّةبالحضور

وهنَّأتهم

بعيد

الفطر السعيد .كما وت ّم

خالل اإلفطار تكريم الس ِّيد

جمعيّة الجليل الهامّةّ ،
والذي أقيم فـي كفر كنا  -بحضور أعضاء الهيئة

من
مؤسسي
مؤسسي الجمعيّة ولفـيف من الضيوف .وقد ت ّم تكريم
ِّ
ِّ

وتعاونه

الجمعيّة؛ د .حاتم كناعنة ،د .أنور عوض ،د.شكري عطالله ،والناشط
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َّ
نظمت

إفطا ًرا

ناهض خازم  -رئيس بلدية

اإلداريّة وأعضاء الهيئة العامّة والموظفـين والباحثين والرعيل األوّل

األهل ّي الس ِّيد إبراهيم ن ّعوم .وقد ت ّم إرسال رسالة تكريم إلى د .رونا
ّ
مؤسسي الجمعيّة ( ُأسكتلندا).
مكاي من
ِّ

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

�أم�سية رم�ضان ّية
َّ
وموظفـي
لإدارة
جمع ّية اجلليل

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة
للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

شفاعمرو،
المميَّز

وذلك

والفاعل

لدوره

المثمر مع الجمعيّة .وفـي
النهاية عرض الفنّان نضال

بدارنة فقرة ف ّنِيّة كوميديّة
نا ِقدة.

تغيريات �إدار ّية فـي جمع ّية
اجلليل

في اجتماع الهيئة اإلداريّة المنع ِقد في

الثالث من كانون األوَّل للعام  2013ت ّم
رئيسا للهيئة
انتخاب د .جمال دقدوقي
ً

اإلداريّة ،بعد أن شغلت السيّدة روزالند

دعيم هذا المنصب لم ّدة أربع سنوات من
الخدمة والعطاء ،وقد قالت بهذا الصدد:
«أفخر بتجربة رئاسة أكبر وأعرق جمعيّة
في المجتمع العرب ّي .سيّما وأنّ نا استطعنا

إنجاز مشاريع وأبحاث كبيرة تضاهي
المستويات العالميّة ،وذلك بفضل تضافر

الجهود واإلدارة السليمة».

و ُي َ
أن د .جمال دقدوقي أختصاص ّي في
ذكر ّ

َ
مركز الخدمات النفسيّة
علم النفس ،ومدير
في كفر كنا ،ومم ّثِل لواء ّ
الشمال في لجنة

مكافحة العنف القطريّة ،وعضو في ع ّدة
مؤسسات وجمعيّات حقوقيّة وطبيّة .وقد
َّ
ساهم في السنوات الماضية بشكل فعل ّي

في إدارة الجمعيّة ،حيث كان عضو ًا في
ّ
كل
اللجنة التنفيذيّة .كذلك ت ّم انتخاب
من د .مبدا ن ّعوم والس ِّيدة روزالند دعيم
كأعضاء في اللجنة التنفيذيّة.

وبهذه المناسبة أرسلت الس ِّيدة روزالند

موجهة
دعيم رسالة شكر على الثقة والدعم
َّ
إلى أعضاء الهيئة العامّة وأعضاء الهيئة

اإلداريّة وطا ِقم الجمعيّة ،وتمنَّت للرئيس
الجديد النّجاح فـي عمله.

نصها:
وهذا ّ

3.12.2013

ح
ضرة أعضاء الهيئة العا ّمة األفاضل
أعضاء الهيئة اإلدار ّية األفاضل
الباحثين والموظفـين األفاضل

عملي :وائل
عمري ،عبد السالم مصالحة ،د.
علي غنيم ،نا
درة يونس ،د .سالم بالن ،مصطفى
حمود ،د .مبدا
نعوم ،د .جمال دقدوقي ،د.
نهاد علي،
دالل فرسون ،ماجد حداد ،إبراهيم
حصري ،مطا
نس شحادة ،محمد عباس ،قدري
أبو واصل ،د.
حسين طربيه وعوني شحادات،
أمد
ّهم الله بالصحة والعمر الطويل ،و
ُ
طيب الذكر
رياض شحبري رحمه الله.

جمعي ّة الجليل

تحيّة من القلب،
أنهي اليوم م
سيرة أربع سنوات من رئاسة
ً
جمعيّة الجليل،
فترة أعتبرها تت ً
ويجا لمسيرة
استمرت  27عا ً
ما فـي العمل األهليّ.
حاولت خالل ا
لسنوات األربع الماضية البحث
عن أنجع ال
سبل لعمل الجمعيّة وتمكين عمل
الطا ِقم والنه
وض بالجمعيّة لتنفـيذ مشاريع
خ ّ
اصة ومميّزة.

ورغم كل ال
صعوبات الج ّمة والظروف الشائكة
التي ال تخفى
على أحد منكم ،خالل السنوات
الماضية ،إال
ّ
أننا تمكنا من تحقيق التوازن
المالي ونجحنا
فـي تجاوز معظم التحدّيات التي
وقفت عائقا أ
مام عمل الجمعيّة لسنوات طوال،
ّ
فعالجنا كل القضايا ال ّ
ملحة فـي جميع مجاالت
عمل الجمعيّة:
الصحيّة والبيئيّة واالجتماعيّة
والعلميّة .وهذا
لم يكن من فراغ بل جاء نتيجة
التخطيط الم
ُحكم والتنفـيذ المتقن والمتابعة
الدؤوبة فكانت
لدينا إنجازات رائعة .وإنني
ألفخر وأعت ّز
بصمود الجمعيّة وبقاء كيانها
ً
صرحا علميا
ًّ وحضاريًّا ومصد ًرا إلبداع
مجتمعنا ورزق أسرنا.

أو ّد أن أشيد ب
عمل الفريق الذي دعمني ورافقني
خالل السنوات
الماضية والذي يتكو ّن من كوكبة
مميّزة من أبناء مجتمعي:
أعضاء الهيئة
اإلداريّة الذين رافقوني ودعموا

المدير العام السيّد بكر عواودة.
المدير العلمي ل َ
مركز األبحاث :د .مد

د .جريس جدعون.
الطا ِقم اإلداري :ريما زايد ،كلير

حت عثمان،

طوافشة ،سهير

أرملي وغسان برانسي.
وجميع البا
حثين ومديري األقسام ومساعدي
األبحاث والم
وظفـين ،لجميعكم الشكر من القلب
فلوال عم ُلكم وإخ ُ
الصكم وإبداعُ كم لما كانت لدي
األرض الخصبة للنجاح.

وطبعًا أشكر
الهيئة العامة على ثقتها بي
وبزمالئي فـي
الهيئة اإلداريّة كما وأدعوهم
للحفاظ على
العالقة المباشرة مع الجمعيّة
ونشاطاتها.

وطبعًا أتمنّى للر
ئيس الجديد النجاح بعمله وأدعو
الجميع للتعاون الج ّدي معه.
وأخير ًا أتمنى
لكم وألسرِ كم الكريمة الصح َة
والس َ
عادة والتم
يّ َز واإلبداع  ...ولمجتمعنا المزي َد
من الصمود والتق ّدم.

«ألنّ ه
مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ»

محب ّتي لكم روزالند دعيم

رئ

يسة الهيئة اإلداريّة ()2009-2013

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
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تُ عتبَر المعلومات ،فـي يومنا هذا ،مصدر قو ّة ،بل إن
ّ
مرتبطة بالمعلومات
كل األمور التخطيطيّة والتنفـيذ ّية
ِ
ّ
الدقة الموضوعيّة ومناليَّتها.
وخصائصها من حيث
تخص
توجد الكثير من األبحاث والمعلومات التي
ّ
المواطنين الفلسطينيّين فـي إسرائيل ،ولكن قليلة هي
مصادر المعلومات الدور ّية والشموليّة الصادرة عن
المؤسسات العربيّة أو الباحثين العرب.
َّ
َ
مركز ركاز فـي جمعيّة الجليل
ت ّم إنشاء قاعدة بيانات
لسبب رئيس وهو النقص الحا ّد فـي المعلومات
والبيانات الموثوقة حول األق ِّليّة الفلسطينيّة فـي
إسرائيل .أما الهدف من وراء ذلك فهو بناء مصدر
معلومات موضوع ّي وشمول ّي ،يملك الحساسيّة
االجتماعيّة ،ويجمع المعلومات بمنظور األق ِّليّة
الفلسطينيّة وَفق احتياجاتها وأوْلو ّياتها .وقد بادر
َ
تأسيسه ،إلى تنفـيذ مُسوحات ميدانيّة
المركز ،منذ
ِ

السلطات
فـي مجاالت ع ّدة حول التج ُّمعات السكانيّةُّ ،
المح ِّليّة ،واألفراد داخل المجتمع الفلسطين ّي فـي
فإن البيانات التي ت ّم جمعها
إسرائيل .وفـي المقابلّ ،
ساهمت بشكل كبير فـي تقييم أفضل الحتياجات
األق ِّليّة الفلسطينيّة فـي سعيها نحو التغيير لألفضل،
وبالتالي إلى تخطيط إستراتيجيّات طويلة األمد
َ
مركز ركاز اليوم
لضمان التطوير المستمر ُّ .يعتبَر
َ
مركزا ديناميكيًّا قاد ًرا على االستجابة لتلبية الفجوات
المعلوماتيّة حول األق ِّليّة الفلسطينيّة فـي إسرائيل.
صنع القرار،
ونظر ًا أله ِّميّة هذه المعلومات فـي عمليّة ُ
ترى الجمعيّة أه ِّميّة لنشرها والمشا َركة بها لرفع
مستوى الوعي بين الناس ِتجاه قضاياهم الحيو ّية.

م�شروع ِ�س ِجلاّ ت :بحث واقع ُم َه َّج ِري نكبة 48
ت�شكيل جلنة توجيه ّية علم ّية:
الريادي لي�شكل قاعدة بيانات �أ َّول ّية حول جمموعة
ي�أتي هذا البحث
ّ
ُم َه َّج ِري نكبة الـ � ،48إذ ي�ش ِّكلون اليوم  % 20تقري ًبا من مجُ َمل
املواطنني الفل�سطين ّيني يف �إ�سرائيل (داخل ّ
اخلط الأخ�ضر) .تكمن
�أه ِّم ّية هذا البحث يف �أنه ي�سعى �إىل درا�سة اجلوانب االجتماع ّية
يتم ا�ستعمال املعلومات ب�شكل
واالقت�صاد ّية لل ُم َه َّجرين ،بحيث ّ
ومو�ضوعي لإبراز ق�ض ّية الـ ُم َه َّجرين وحقوقهم.
دقيق
ّ
ّمت ت�شكيل جلنة توجيه ت�شمل العديد من اخلرباء والباحثني
واملهت ّمني يف ق�ض ّية التهجري من جوانبها املخت ِلفة؛ التاريخ ّية
واالجتماع ّية واالقت�صاد ّية.
�ساهمت خربة ودرا�سات �أع�ضاء جلنه التوجيه يف مو�ضوع
يتم تنفيذ الدرا�سة على
التهجري يف �إعداد ا�ستمارة امل�سح .و�سوف ّ
التحليلي والك ّم ّي .يف
مرحلتني مع االهتمام بالدمج بني البحث
ّ
املو�سعة
ة
ي
ال�شخ�ص
الت
املرحلة الأوىلّ ،مت �إجراء عدد من املقا َب
ّ
َّ
مع عدد من الـ ُم َه َّجرين من اجليل الأ َّول؛ من �أجل اال�ستفادة يف
التو�سع بها يف ا�ستمارة البحث
اكت�شاف حما ِور بحث ّية من املمكن ُّ
تتم
املزمع حت�ضريها للبحث الك ّم ّي يف املرحلة الثانية ،و�سوف ّ
َ
خالل الفرتة القادمة.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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الفل�سطيني
بحث العنف والعالقات الأُ َ�س ِر ّية داخل املجتمع
ّ
د�أبت اجلمع ّية على توفري قاعدة بيانات ،حول هذه الظاهرة اخلطرية ،التي
العربي بر ّمته؛ من �أجل جمع املعلومات واال�ستفادة منها يف
باتت تق ِلق املجتمع
ّ
فهم الظاهرة و�آثارها وطرح احللول والربامج ملعاجلتها .تط َّرق البحث �إىل
املجتمعي،
االقت�صادي،
النف�سي،
اجل�سدي،
�أ�شكال العنف املتعدِّ دة مثل العنف
ّ
ّ
ّ
ّ
والكالمي؛ وذلك من خالل ا�ستبيان وا�سع �شمل � 1700أ�سرة عرب ّية
اجلن�سي
ّ
ّ
يف كا ّفة املناطق يف البالد.
رافقت امل�شروع جلنة ا�ست�شار ّية مهن ّية� ،شاركت فيها جمموعة من الباحثني يف
املجال� ،إ�ضافة �إىل مم ِّثلني من �أ�صحاب القرار والعديد من امل� َّؤ�س�سات الأهل ّية
العاملة يف املجال.
ّمت تطوير ا�ستمارة البحث بالتن�سيق بني جلنة التوجيه وطا ِقم مر َكز الإح�صاء
الفل�سطيني ،و ّمت تنفيذه خالل العام .2013
ّ
ا�شتمل البحث على نحو � 1775أ�سرة من مناطق خمت ِلفة :ال�شمال ،حيفا،
املر َكز واجلنوبً � ،
آخذا بعني االعتبار القرى غري املعرتف بها واملدن املخت َلطة.
وقد �شملت الع ِّينة � ً
أي�ضا ن�ساء متزوجات يف حينه ،ون�ساء �سبق لهنّ الزواج،
عاما حتّى �سن
الأزواج وال�شباب (ذكور و�إناث) ،غري املتز ِّوجني من �سن ً 18
عاما .تط ّرق البحث �إىل مدى تع ُّر�ض الأفراد �إىل العنف من داخل العائلة،
ً 44
بالإ�ضافة �إىل تع ُّر�ضهم �إىل العنف من ِقبل �أ�شخا�ص من خارج الأ�سرة ،مكان
تع ُّر�ضهم للعنف ونوع العنف الذي تعر�ضوا �إليه� ،إ�ضافة �إىل �آراء حول م�س ِّببات
املجتمعي ب�شكل عا ّم و�أ�سباب العنف �ض ّد الن�ساء من قبل �أزواجهن و�آراء
العنف
ّ
َ
امل�ستطلعني حول كيف ّية مكافحة هذه الظاهرة.
أهم النتائج يف التقرير «العنف والعالقات الأُ َ�سر ّية داخل املجتمع
وقد ّمت عر�ض � ّ
الفل�سطيني يف �إ�سرائيل» ،من �إعداد �أحمد �شيخ حم ّمد� ،أمرية عراف ،و�سو�سن
ّ
خا�ص خالل �سنة .2014
رزق .و�سوف ّ
يتم عر�ض النتائج يف م�ؤمتر ّ
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ال�صحة النف�س ّية
بحث
ّ

ي�أتي هذا البحث لفح�ص �أربعة �أمور :نوع ّية اخلدمات النف�س ّية ،مدى
منال َّيتها للجمهور ،مدى معرفة اجلمهور بوجودها ،طرق تعامله معها.
من �أجل فح�ص العوار�ض النف�س ّية بني املراهقني ّمت ا�ستخدام ا�ستمارة
 DAWBAاملع َت َمدة عامل ًّيا ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ا�ستمارة بحث ّية
ال�صحة وم�ست�شفى �شنايدر
�إ�ضاف ّية مع �شركاء اجلمع ّية بالبحث :وزارة
ّ
ال�صحة النف�س ّية والعوار�ض
وم�ست�شفى زيف ،وذلك لبحث خدمات
ّ
العربي ،مدى تو ُّفر مراكز اخلدمات
النف�س ّية بني املراهقني يف املجتمع
ّ
النف�سية يف املناطق التي ّمت بحثها ،ومدى ت�أثريها على رفع الوعي بني
ال�سكان ال�ستهالك خدماتها.
ّمت تنفيذ امل�سح يف عدّة ق ًرى ومدن عري ّية يف املث ّلث واجلليل (�أم الفحم،
طمرة ،املغار ،يركا-جول�س) ،بحيث ّمتت زيارة نحو � 700أُ�سرة ،وقد
وال�شاب �أو
عمل فريق البحث ب�شكل موازٍ حيث َّمتت مقابلة ك ّل من الأ ّم
ّ
ال�شا ّبة يف نف�س الوقت.

االقت�صادي الرابع
االجتماعي
امل�سح
ّ
ّ

للم ّرة الرابعة على التوايل ،يتم ال�شروع بالإعداد والتح�ضري لتنفيذ
الفل�سطيني يف
العربي
االقت�صادي داخل املجتمع
االجتماعي
البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
�إ�سرائيل ،و ُيعتبرَ هذا البحث من الأبحاث الكبرية والها ّمة من حيث
�شمول َّيته وتعدُّد جماالته وانت�شاره وحجم ع ِّينته .و ُيذ َكر �أ ّنه �س َبق و ّمت
تنفيذ البحث ،خالل ال�سنوات َ 2004و َ 2007و  ،2010وقد ّمت �إدراجه
ليتم
�ضمن �إ�سرتاتيج ّية عمل بنك املعلومات ركاز وجمع ّية اجلليلّ ،
متباعدة م َّدتها ثالث �سنوات.
تنفيذه ب�شكل ّ
دوري يف فرتات ِ
َّ
�ضمن هذا البحث ،مت حتديث اال�ستمارة املعت َمدة بالتعاون مع جلنة
ت�ضم العديد من الأكادمي ّيني والباحثني العرب.
التوجيه التي ّ
يتط ّرق امل�سح �إىل ق�ضايا عديدة تتع َّلق بال�س ّكان الفل�سطين ّيني داخل
ا�سرائيل ،منها :املبنى ال�سكا ّ
ال�صح ّي
ين ،خ�صائ�ص قوى العمل ،الواقع
ّ
امل�س َكن ،ق�ض ّية
لل�سكان ،الواقع
البيئي ،اخل�صائ�ص التعليم ّية ،ظروف ْ
ّ
التهجري� ،أمناط الثقافة كالفعاليات الريا�ضية �أو ال�سياحة �إىل املناطق
االجتماعي.
الفل�سطين ّية ،م�ستويات املعي�شة ور�أ�س املال
ّ
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

15

ال�صح ّية وانت�شار
ال يخفى على �أحد االرتباط الوثيق بني الق�ضايا
ِّ
وج ْودة اخلدمات ومنال َّيتها باعتبارات العدالة البيئ ّية
الأمرا�ض َ
التي ت�أخذ باحل�سبان اجلوانب االجتماع ّية وال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية
البيئي
واجلغراف ّية يف تعاملها مع الق�ضايا البيئ ّية .ال يقت�صر املفهوم
ّ
الذي تتعامل معه اجلمع ّية على التوعية البيئ ّية املح�ضة لق�ضايا
التلويث و�إعادة التدوير والطاقة البديلة؛ بل يتعدّاها �إىل الأ�سباب
والآثار الناجمة عن ال�سيا�سات احلكوم ّية التي ت�ش ِّرع وتن ِّفذ �آل ّيات
توزيع امل�صادر ،بطريقة غري عادلة ،معتمِ دة على معايري �إثن ّية غري
دميقراط ّية.

د .يا�سر حجريات -رئي�س جمل�س حم ِّل ّي بري املك�سور :ال
ميكن االكتفاء بالن�ضال القانو ّ
ين وحده ،يف ق�ضايا العدل
البيئي ،بل يجب م�شاركة اجلمهور يف ّ
كل ما يتعلَّق يف بيئتهم
ّ
وحياتهم.
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العربي يف �إ�سرائيل هي نتاج
وال�صح ّية للمجتمع
�إنّ الأو�ضاع البيئ ّية
ِّ
ّ
الك�سارات
أغلب
�
�
نرى
حني
ففي
إهمال،
ل
ا
من
�سيا�سات مرتاكمة
أنّ
ّ
موجودة على حدود القرى العرب ّية � ،اّإل �أنّ فوائدها املا ِّد ّية تعود على
القرى اليهود ّية البعيدة .هذا الو�ضع هو نتاج �سيا�سات تخطيط ّية
العربي يف العي�ش الآمن والكرمي
مرتاكمة مل تع ِرتف بحقّ املواطن
ِ
ّ
�صح ّية ونظيفة .ومن اجلدير بالذكر ،على �سبيل املثال ،أنّ�
بيئة
يف
ِّ
البيئي بطريقة غري عادلة ي�ؤدّي �إىل م�شاكل و�أمرا�ض
ا�ستغالل احل ِّيز
ّ
�صح ّية لدى قطاعات وا�سعة من املواطنني القاطنني قرب هذه
ِّ
الك�سارات واملحاجر وخا�صّ ة لدى الأطفال .ولقد مل�سنا -من خالل
ّ
اجلوالت امليدان ّية وزيارة بع�ض العائالت -ازديادًا يف حاالت الأزمة
الك�سارات نتيجة للغبار
وال َّر ْبو لدى الأطفال وكبار ال�سنّ  ،يف حميط ّ
امل�ستم ّر يف هذا املكان.

الق�ضايا البيئ ّية هي ق�ضايا حقوق �أ�سا�س ّية

البيئي ق�ض ّية حقوق �أ�سا�س ّية :مبعنى
البيئي يف اجلمع ّية هي اعتبار املو�ضوع
نقطة انطالق مر َكز العدل
ّ
ّ
�أ ّنه يجب على الدولة �أن تو ِّفر لكا ّفة املواطنني الظروف للعي�ش يف بيئة ذات َج ْودة متنح احلياة الكرمية
و�صح ّي .ومن خالل تطبيق مبادئ العدالة البيئ ّية� ،أي :العدالة التوزيع ّية  -توزيع
يف حميط م�ستدام ِّ
املوارد على �أ�شكالها املخت ِلفة والآفات البيئ ّية على �أنواعها بالت�ساوي وبدون متييز .كذلك االعرتاف
بكرامة النا�س وعدم امل�سّ بهم وبرتاثهم وبحتم ّية م�شاركتهم يف �سريورة ا ِتّخاذ القرارات .وتكمن �أهم ّية
هذا االعرتاف الق�صوى خا�صّ ة عندما نتحدث عن �أق ِّل ّيات قوم ّية تعي�ش على �أرا�ضيها.
البيئي يف اجلمع ّية لتحقيق العدالة البيئ ّية للمواطنني العرب ،من
من هذا املنطلق يعمل مر َكز العدل
ّ
خالل �إ�سرتاتيج ّيات عمل خمت ِلفة �أه ُّمها :درا�سات و�أبحاث علم ّية وميدان ّية ،مرا َفعة قانون ّية ،وم�شاريع
وال�سلطات
تثقيف ّية َت ْو َع ِو ّية ،تعمل مع كا ّفة �شرائح املجتمع .ك ّل ذلك ب�شراكة تا ّمة مع اللجان ال�شعب ّية ُّ
زي مع حفظ حقّ اجلمع ّية يف التوجيه واملرافعة عند احلاجة.
املح ِّل ّية واحلكم املر َك ّ
فيما يلي َّ
وال�صح ّي خالل
البيئي
أهم الق�ضايا والن�شاطات التي عاجلها ونفَّذها ق�سم العدل
ِّ
ملخ�ص ل ّ
ّ
عام :2013
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م�ؤمتر العدالة البيئ ّية واملجتمع
ُعقد م�ؤمتر العدالة البيئية واملجتمع يف
 17كانون الثاين  ،2013ومتحور حول
البيئي وحتقيق
كيف ّية َم ْر َكزَ ة اخلطاب
ّ
العربي على
العدالة البيئ ّية يف املجتمع
ّ
كا ّفة قطاعاته .وكذلك الدور الذي ميكن
�أن يلعبه التثقيف والتوعية البيئ ّية يف
هذا ال�سياق ،وما هو دور وكالء التغيري
كال�صحافة ،املر ّبني ورجال الدين -يف
ذلك؟ و� ً
أي�ضا :ما هي ال�س ُبل للتَّ�صدّي
ل�سيا�سات التمييز البيئ ّية ،وما هي
الأدوار التي ميكن �أن تلعبها قطاعات
املجتمع املخت ِلفة لتحقيق احل ّد الأعلى
من العدالة البيئ ّية؟ وكيف ميكن �أن تغ ّذي
هذه القطاعات بع�ضها البع�ض يف هذا
الن�ضال؟
خالل املحا�ضرات واملداخالت تط َّرق
املتحدِّ ثون �إىل جميع الق�ضايا ال�سابقة،
وقد وقام الباحث ع�صام �صباح بعرافة
رنامج امل�ؤمتر.
وتقدمي َب َ
وكان من بني امل�شاركني ر�ؤ�ساء �سلطات
حم ِّل ّية عرب ّية ون ّوابهم ،مديرو �أق�سام
ال�سلطات املح ِّل ّية� ،أئ ّمة
ّ
�صحة ومعارف يف ّ
م�ساجد ،جمال�س وجمموعات ن�سائ ّية،
�أع�ضاء جلان �شعب ّية ،طلاّ ب علوم البيئة،
نا�شطون ،مندوبون من جمع ّيات بيئ ّية
واجتماع ّية وغريهم .وتط َّرق امل�ؤمتر �إىل
م�س�ألة العدالة البيئ ّية والتحدِّ يات البيئ ّية
العربي.
التي تواجه املجتمع
ّ
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دورة تدريب ّية َّ
ملوظفي جمل�س حم ِّل ّي بري املك�سور
بالتعاون بني جمع ّية اجلليل و َو ْحدة البيئة يف جمل�س حملي بري املك�سور ويف
�إطار م�شروع ا�ستدامة وتنمية ال�سلطات املح ِّل ّيةُ ،عقدت يف جمع ّية اجلليل ور�شة
تدريب حول التنمية واال�ستدامة البيئ ّية يف ال�سلطات املحل ّية �شارك فيها رئي�س
َّ
وموظفو جمل�س حم ّل ّي بري املك�سور.
تهدف الدورة �إىل تعريف امل�شرتكني على مفهوم العدالة البيئ ّية والتنمية
امل�ستدامة ،وكذلك لك�شفهم على الق�ضايا البيئ ّية البارزة عامل ًّيا وحمل ًّيا� .شملت
الدورة َج َوالت ميدان ّية يف مر َكز �أبحاث اجلمع ّية ،ومر َكز النباتات الط ِّب ّية -
املي�سم ،وحما�ضرات وور�شات عمل .خالل الدورةّ ،مت تزويد َّ
املوظفني مبعلومات
ق ِّيمة حول توفري الأدوات التي تلزمهم يف عر�ض وتطبيق العدالة البيئ ّية،
والتنمية امل�ستدامة يف املباين وامل� َّؤ�س�سات التابعة لل�سلطة املح ِّل ّية .ت�ض َّمن منهج
الدورة معلومات وطرائق لتعزيز العالقة بني الإن�سان والبيئة ،الرت�شيد يف
اال�ستهالك ال�صحيح وموا�ضيع ق ِّيمة �أخرى .حيث عر�ض املحامي عالء حيدر
�آل ّيات عمل ،طرائق و�أ�ساليب لتخطيط وتنفيذ م�شاريع بيئ ّية تهدف �إىل تنمية
البيئي .وق َّدم د .مدحت
ال�سلطة املح ِّل ّية وجعلها �أكرث ا�ستدامة على امل�ستوى
ُّ
ّ
عثمان حما�ضرة متح َورت حول كيف ّية االنتقال من املعرفة البيئ ّية املج َّردة �إىل
العربي بالق�ضايا البيئ ّية وكيف ّية
وعي �شبابنا
بيئي ،م� ً
ّ
�سلوك ّ
شريا �إىل �ضرورة ِ
ح ِّثه على االهتمام ،االنتماء وااللتزام بالق�ضايا البيئ ّية ،وم�ؤ ِّكدً ا على العالقة
العربي والأر�ض والطبيعة.
الطبيع ّية بني الإن�سان
ّ
وقد مت َّيزت الدورة بتجاوب منقطع النظري من ِقبل َّ
موظفي جمل�س حم ِّل ّي بري
املك�سور� ،سواء على م�ستوى احل�ضور وامل�شا َركة يف الدورة �أو من خالل تطبيق
املكت�سبة يف مكان العمل .ويف نهاية الدورةَّ ،متت �صياغة تع ُّهد و َّقع عليه
املفاهيم َ
رئي�س ال�سلطة املح ِّل ّية وكا ّفة َّ
بيئي �سليم.
املوظفني ،تع َّهدوا من خالله با ِّتباع نهج ّ
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أوروبي يزور م�شاريع املدن اخل�ضراء
مم ِّثل االتحِّ اد ال
ّ
أوروبي -فرانك �سامويل ،برفقة
قام مدير َو ْحدة الدعم للم�شاريع التنمو ّية واحل�ضر ّية يف االتحِّ اد ال ّ
املدير العام للجمع ّية  -ال�س ِّيد بكر عواودة بزيارة امل�شاريع التي ُن ِّفذت من خالل م�شروع املدن
أوروبي.
اخل�ضراء؛ لتقوية قدرات ال�سلطات املح ِّل ّية نحو التطوير
البيئي ،الذي يدعمه االتحِّ اد ال ّ
ّ
تخ َّلل الزيارة ِّ
ملدر�ستي العني والنور
حي امليدان ،وزيارة
االطالع على م�شروع احلديقة العا ّمة يف ّ
ِ
مدر�ستي ال�سالم والغدير يف �سخنني .كما التقى �سامويل ،خالل الزيارة،
يف �شفاعمرو ،وجولة يف
ِ
امل�س�ؤولني يف بلد ّية �شفاعمرو و�سخنني .و�أ�شاد �سامويل بنتائج امل�شاريع التي نفَّذتها اجلمع ّية
بالتعاون مع البلد ّيات ملجتمعاتها املح ِّل ّيةَ ،
و�ش َكر اجلمع ّية والطا ِقم الذي نفَّذ امل�شروع.

تع ُّهد
ً
انطالقا من وعينا نحن موظفو/ات جمل�س
حم ِّل ّي بري املك�سور دور �سلطتنا املح ِّل ّية يف
تنمية جمتمع م�ستدام:
نتعهد بالإ�سهام الفاعل يف حتويل جمل�س
حم ِّل ّي بري املك�سور �إىل م� َّؤ�س�سة رفيقة
بالبيئة حيث:
بيئي يف �سيا�ساتنا،
نتعهد با ِّتباع نهج ّ
قراراتنا ،م�شاريعنا و�سلوك ّياتنا.
عدة ،منها :تر�شيد ا�ستهالك
ونتع َّهد ب�أمور ّ
املوارد الطبيع ّية؛ كالطاقة واملاء واملوارد
الأخرى ،كالورق والبال�ستيك ،و�أن ن�ستخدم
بدائل �أخرى رفيقة بالإن�سان والبيئة قدر
الإمكان.

ميتاز م�سار معاجلة َ
ال�شكا َوى يف
البيئي بالتوا�صل
مر َكز العدل
ّ
امل�ستمر مع املواطنني ،م�شاركتهم،
ّ
تعزيز �إمكان ّياتهم وقدراتهم
للتعامل ومعاجلة امل�شاكل البيئ ّية.

البيئي الأخ�ضر
اخلط
ّ
البيئي الأخ�ضر يف
ما زال اخلط
ّ
البيئي يف اجلمع ّية
مر َكز العدل
ّ
القناة املر َكز ّية التي ت�صل من
خاللها َ�شكا َوى املواطنني العرب
البيئ ّية للمعاجلة .وقد َّمتت
معاجلة العديد من َ
ال�شكا َوى
البيئية مثلاً  :حرق النفايات،
انت�شار الروائح الكريهة،
مفرتقات الطرق غري الآمنة
وغريها .بالإ�ضافة �إىل عدّة
ق�ضايا �أخرى قيد املعاجلة.

املحامي عالء حيدر :عاجلنا
ّ
البيئي الأخ�ضر
اخلط
من خالل
ّ
عدّ ة ق�ضايا بيئ ّية ُمه ّمة و ُم ِل ّحة
للمواطنني العرب ،وجنحنا-
بوا�سطة الت�شبيك مع اجلماهري
حي كامل (�أم
وامل� َّؤ�س�سات -بربط ّ
ال�شتوية) يف عبلني ب�شبكة ال�صرف
ال�صحي.
ّ
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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حاجر
الك�سارات واملَ ِ
ق�ضية ّ

تعمل جمع ّية اجلليل منذ �سنوات على م�ساندة بلدات خمت ِلفة يف ن�ضالها �ض ّد وجود
كك�سارة فريد ،وك�سارة حنتون .وخالل �سنة ،2013
ك�سارات يف حميطها ّ
وعمل ّ
َ
البيئي مب�ساندة جلان حم ِّل ّية وجمموعات �شباب ّية تعمل
العدل
ز
ك
مر
م
ق
طا
ا�ستم ّر
ِ
ّ
الك�سارات .خا�صّ ة �أ ّننا نتح َّدث عن
�ض ّد ا�ستمرار الأ�ضرار الناجمة عن عمل هذه ّ
البيئي
ك�سارة فريد ،ا�ستم ّر طا ِقم مر َكز العدل
�أ�ضرار �صح ّية مثبتة .يف ق�ضية ّ
ّ
ال�شبابي من القرى برطعة� ،أ ّم القطف وقرى �أخرى.
مب�ساندة �أع�ضاء املنتدى
ّ
يف �أعقاب اجلهود احلثيثة التي قام بها املنتدى وجمع ّية اجلليل ّمت و�ضع ّ
حمطة
ر�صد ثابتة يف برطعة و�أ ّم القطف ،تقوم بر�صد ن�سبة تل ُّوث الهواء على مدار ال ـ
� 24ساعة ون�شر املـُ ْع َطيات يف موقع وزارة حماية البيئةُ .يذ َكر يف هذه ال�سياق �أنّ
طا ِقم اجلمع ّية بالتعاون مع جمع ّية «�آدم ،تيفاع فدين» كانوا قد �ساندوا ال�س ّكان يف
الت�صدّي َّ
الك�سارة نحو اجلهة ال�شرق ّية.
ملخطط جديد لتو�سيع ّ
لل�سلطات املح ِّل ّية واللجان ال�شعب ّية واملحل ّية دور ها ّم يف معاجلة املكاره البيئ ّية
وال�سعي نحو اال�ستدامة وحتقيق العدالة البيئ ّية.

ندوات تثقيف ّية و َت ْو َع ِو ّية
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تبادر اجلمع ّية �إىل عقد ندوات َت ْو َع ِو ّية تثقيف ّية ،تتمحور حول الق�ضايا البيئ ّية
وال�صح ّية التي تتع َّلق باملواطنني العرب على وجه التحديد .فعلى �سبيل املثال،
ُعقدت خالل العام  2013ندوة يف قرية امل�شهدّ ،مت من خاللها عر�ض َد ْور اجلمع ّية
ب�أق�سامها املخت ِلفة يف التوا�صل بني امل� َّؤ�س�سات الأهل ّية واملواطنني ،وا�ستعدادها
لتقدمي اخلدمات اال�ست�شار ّية املجان ّية يف ك ّل ما يتع َّلق باحلقوق البيئ ّية وال�صح ّية،
بالإ�ضافة �إىل حما�ضرة حول مفهوم العدالة البيئ ّية لدى املواطنني
العرب يف �إ�سرائيل مع التط ُّرق �إىل مناذج عين ّية ع ّما يجري يف قرية
امل�شهد مثل ّ
(خط الغاز ،املنطقة ال�صناع ّية ت�سيبوريت وغريها).
وت�ض َّمنت الندوةً � ،
ال�صح ّي ،و ّمت تقدمي حما�ضرة
أي�ضا ،اجلانب
ِّ
موجزة عن خماطر التدخني وخا�صّ ة خماطر تدخني الرنجيلة
َ
ودور الأهايل يف الت�صدّي لهذه الظاهرة املقلقة الآخذة يف
واملدمرة عن تدخني الرنجيلة،
االزدياد ،يف ظ ّل الأفكار املخطوءة ِّ
ب�أ ّنها غري م�ض ّرة كالتدخني .تكمن �أهم ّية هذه املبادرات يف تقوية
وتعزيز العالقة بني اجلمع ّية واملجتمع ،وكذلك تعميق الوعي يف
وال�صحة وجماالت عمل اجلمع ّية عا ّمة.
الجلــــــيــــــــــــلالبيئة
جمـــعــــــــيــــــة ق�ضايا
ّ
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة

للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

�صح ّية خمت ِلفة
رفع الوعي يف ق�ضايا ِّ
ال�صحة كمو�ضوع
ال�صح ّي مع م�س�ألة
نامج
ِّ
يتعامل البرَ َ
ّ
حقوقي ،يندرج �ضمن حقوق الإن�سان الأ�سا�س ّية ،وذلك
ّ
ال�صحة ،ترتبط
من خالل نظر ٍة وا�سع ٍة �شمول ّي ٍة ملفهوم
ّ
باملر ِّكبات االقت�صاد ّية واالجتماع ّية والدميوغراف ّية
ال�صحة ،على
رنامج
وال�سيا�س ّية .تعمل اجلمعية� ،ضمن َب َ
ّ
ال�صح ّية من خالل جمموعة متن ِّوعة من
حت�سني الظروف
ِّ
الأدوات والإ�سرتاتيج ّيات ،مبا يف ذلك ال�ضغط واملرا َفعة
يتم تطبيق هذه
والتثقيف والتمكني
املجتمعي والبحوثّ .
ّ
ِّ
الإ�سرتاتيج ّيات من خالل م�شاريع تركز على موا�ضيع مع ّينة،
تتعلق �إ ّما ب�أمرا�ض حم َّددة �أو باحتياجات املجتمع البارزة
مثل �سرطان الثدي ،والأمرا�ض املزمنة ،وفريو�س نق�ص
املناعة الب�شر ّية (الإيدز) ،وتعاطي املخدِّ رات والكحول
وموا�ضيع �أخرى.
�صح ّية متدن ّية
ظروف
وجود
إىل
�
فة
ل
املخت
ت�شري الأبحاث
ِ
ِّ
العربي باملقارنة مع املجتمع
�أو غري متكاملة يف املجتمع
ّ
اليهودي .ومن الأبحاث التي جتريها اجلمع ّية تظهر فجوة
ّ
َّ
ال�صحة ،والعمر املتوقع ،ومع َّدالت
وا�سعة يف م�ستويات
ّ
َو َفيات َّ
الر�ضع و�أكرث من ذلك .وت�شري الـ ُم ْع َطيات الأخرية
االقت�صادي الثالث (جمع ّية اجلليل) �إىل
االجتماعي
للبحث
ّ
ّ
�أنّ حوايل  % 15من الفل�سطين ّيني يف �إ�سرائيل؛ يعانون من
مر�ض مزمن واحد �أو �أكرث ،مع ارتفاع م�ستم ّر يف مع َّدالت
ٍ
مر�ض ال�س ّكري ،و�أمرا�ض القلب ،و�أمرا�ض ال�سرطان.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنّ حوايل  % 35من املواطنني العرب
ال�صح ّي املك ِّمل (الإ�ضا ّيف).
يف �إ�سرائيل ال ميلكون الت�أمني
ِّ
ال�صح ّية نقطة حا�سمة
وتُعتبرَ ق�ض ّية منال ّية اخلدمات
ِّ
�أخرى ،حيث يعي�ش معظم العرب يف املناطق الهام�ش ّية
�صح ّية.
والأطراف ويف القرى التي ال تتو ّفر فيها �أ ّية خدمات ِّ
ال�سلوكي ،ف�إنّ معدالت املدخنني (لل�سجائر
على امل�ستوى
ّ
والرنجيلة) مرتفعة جدًّا� ،إذ �أنّ  % 37.4من الرجال و4
 %من الن�ساء هم من ِّ
املدخنني (بني الأعمار � 10أعوام فما
فوق) .وباملثل ف�إن مع َّدالت ال�سمنة بارتفاع م�ستم ّر.

خالل العام 2014
البيئي بالعمل من �أجل حتقيق
�سوف ي�ستم ّر مر َكز العدل
ّ
ر�ؤيته ،وذلك من خالل املرافعة القانون ّية واجلماهري ّية
الك�سارات واملكاره البيئ ّية املخت ِلفة،
للق�ضايا العالقة مثلّ :
وكذلك من خالل م�شاريع التثقيف والتوعية نحو العدالة
البيئ ّية .ومن َّ
البيئي بن�شر
املخطط �أن يقوم مر َكز العدل
ّ
الك�سارات وترميمها ،والرتكيز على دور
تقارير حول ّ
ال�سلطات املح ِّل ّية يف موا�ضيع اال�ستدامة والعدالة البيئ ّية،
ُّ
ِّ
وخا�صّ ة دور اللجان البيئ ّية يف ال�سلطات املحل ّية العرب ّية
ومعاجلة الآفات البيئ ّية الداخل ّية ،والعمل مع جمموعات
البيئي.
�شباب ّية لتعميق الوعي
ّ
�سوف يبا�شر مر َكز العدل البيئي بتنفيذ م�شروع متكني
اللجان البيئ ّية يف �أربع قرى بدو ّية يف ال�شمال بالتعاون
مع الوحدة البيئ ّية يف بري املك�سور وهي بري املك�سور،
الزرازير ،كعب ّية وب�سمة طبعون.

التدخني واملخدِّ رات
خالل العام ّ 2013مت �إنهاء دورة
�إر�شاد لك ّل من الطلاّ ب واملع ِّلمني
والأهايل يف قرى مكر  -اجلديدة،
حيث �شاركت ك ّل فرقة ب� 12 -ساعة
�إر�شاد ّية َت ْو َع ِو ّية ،هدفت �إىل التع ُّرف
على �أنواع املخدِّ رات وال�سموم
وت�أثريها على اجل�سم ،بالإ�ضافة
�إىل الكحول والرنجيلة وم�شروبات
الطاقة .وذلك من خالل فعال ّيات
َت ْو َع ِو ّية واقية ،من �ش�أنها تعريف
ال�شباب على العالمات الأ َّول ّية
للك�شف عن املدمن و�إمكان ّيات
م�ساعدته قبل فوات الأوان .التقـــريــــــــر
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�سرطان الثدي
يف �إطار م�شروع «لنجعل �سرطان الثدي َي ُه ّم» ،قامت اجلمع ّية ب�إلقاء
العديد من املحا�ضرات الإر�شاد ّية التي ّمت من خاللها عر�ض فيلم «دوي
�أمل» من �إنتاج جمعية اجلليل ( )2012والذي يتط َّرق �إىل �أهم ّية �إجراء
الفح�ص املب ِّكر للك�شف عن �سرطان الثدي� ،إ�ضافة �إىل املعلومات حول
والتوجه لإجراء فح�ص املموغرافيا،
الذاتي
�أهم ّية �إجراء الفح�ص
ُّ
ّ
والتط ُّرق �إىل بع�ض املفاهيم املخطوءة واملتدا َولة بني الن�ساء والتي
توجهِ هنّ لإجراء الفح�ص املب ِّكرّ .مت تنفيذ املحا�ضرات
حتول دون ُّ
واللقاءات بالتعاون مع جمع ّيات وم� َّؤ�س�سات حم ِّل ّية يف خمت ِلف القرى
واملدن العرب ّية.

امل�شاركة يف م�ؤ َ
علمي دو ّ
يل
متر
ّ
ربع بالدم
الت ّ
خالل عام  ،2013نفَّذت اجلمع ّية،
بالتعاون مع م�ست�شفى العائلة
(النم�ساوي) يف النا�صرة
املق َّد�سة
ّ
ربع
وجنمة داوود احلمراء؛ حملة ت ُّ
بالدم هدفت �إىل جمع �أكرب عدد
ممكن من وجبات الدم التي تعود
ال�صح ّية على املري�ض
بالفائدة
ِّ
واملت ِّربع نف�سهّ .مت تنفيذ احلملة
يف مبنى اجلمع ّية وقد قام طا ِقم
اجلمع ّية و�أع�ضاء الهيئة الإدار ّية
ربع بالدم.
و�أ�صدقاء اجلمع ّية بالت ُّ
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خالل عام � ،2013شاركت املحامية لينه �أبو مخّ زعبي يف �أعمال
العلمي «»Lancet Palestinian Health Alliance
امل�ؤ َمتر
ّ
الذي ِّ
تنظمه جامعة بري زيت واجلامعة الأمريك ّية وجم َّلة «The
 .»Lancetوقد ُع ِقد امل�ؤ َ
متر يف القاهرة حتت عنوانHealth « :

of Palestinians Inside and Outside the Occupied
ّ .»Palestinian Territoryمت خالله عر�ض نتائج البحث

الذي �أع َّدته بال�شراكة مع �أحمد �شيخ حم ّمد مدير ركاز  -بنك
املعلومات يف اجلمع ّية ،وتناول مو�ضوع �سرطان الثدي بني الن�ساء
الفل�سطين ّيات يف �إ�سرائيل ،وقد �أظهر وجود داللة �إح�صائ ّية
وا�ضحة بني تدريج العناقيد للبلدات العرب ّية -ح�سب وزارة
الداخل ّية -واحتماالت �إ�صابة الن�ساء يف تلك البلدات ب�سرطان
الثدي .وقد خل�ص البحث �إىل نتيجة مفادها �أنّ هنالك �إمكان ّية
لرفع ن�سب النجاة بني الن�ساء الفل�سطين ّيات يف �إ�سرائيل �إذا ّمت
ا�ستهداف العوامل االقت�صاد ّية واالجتماع ّية يف البلدات العرب ّية.

مبادرة  -ت�أ�سي�س منتدى الأطباء العرب
مببادَرة ال�س ّيدة روزالند دعيم رئي�سة الهيئة الإدار ّية يف جمع ّية
ت�شاوري لت�أ�سي�س منتدى الأط ّباء العرب
اجلليل ّمت َعقْد لقاء
ّ
وذلك لتحقيق �أهداف اجلمع ّية ال�ساعية �إىل تقدمي اخلدمة يف
العربي .تهدف املبادَرة،
امللحة يف املجتمع
الق�ضايا
ِّ
ال�صح ّية ّ
ّ
بالأ�سا�س� ،إىل ت�شكيل منتدى �أط ّباء يعالج ويناق�ش وير�سم
ال�صح ّي
العربي ،يف املجال
�إ�سرتاتيج ّيات الحتياجات املجتمع
ِّ
ّ
وي�ستقطب الطاقات الط ِّب ّية ال�شا ّبة ،ويوج ّهها يف ر�سم
والط ِّب ّي،
ِ
وال�صح ّية.
العربي الط ِّب ّية
مالمح املجتمع
ِّ
ّ

ال�صح ّية:
دورة القيادة
ِّ
لل�سنة الثانية على التوايل ،تقوم اجلمع ّية -بالتعاون مع فوروم
ال�صحة -بتنظيم دورة لبناء
(حلقة) َج ْ�سر ال َف َجوات ،يف وزارة
ّ
ّ
�صح ّية يف القرى واملدن العرب ّية .مت تنفيذ الدورة يف كل ّية
قيادات ِّ
والنا�شطني
الغربي و�شارك فيها جمموعة من املهت ّمني
اجلليل
ِ
ّ
الذين تل َّق ْوا حما�ضرات مهن ّية من ِقبل خمت�صّ ني يف جمال
ت�صب يف جمال
ال�صحةّ .مت خالل الدورة تطوير �أفكار وم�شاريع ّ
ّ
ّ
و�صح ّية لكافة املواطنني.
تطوير َج ْودة احلياة وتطوير بيئة �آمنة ِّ

امل�ستقبلي:
التخطيط
ّ
تقوم اجلمع ّية بالتخطيط حلملة �إعالم ّية �ضخمة -مع بداية
العاملي للك�شف املب ِّكر عن �سرطان الثدي -يف
�شهر التوعية
ّ
املجتمعي لهذا املر�ض
�شهر �أكتوبر املقبل ( ،)2014لرفع الوعي
ّ
ً
اخلطري الذي ُيعتبرَ �أحد �أكرث �أمرا�ض ال�سرطان فتكا يف حال مل
يتم اكت�شافه مب ِّك ًرا.
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ّ
مت ت�أ�سي�س مر َكز الأبحاث التطبيق ّية ،التابع جلمع ّية
َ
العلمي
امل�شروع
هذا
رب
ت
ع
ي
و
،1995
متوز
يف
اجلليل،
ُ
ّ
العربي
املجتمع
يف
نوعه
إ�سرتاتيجي الأ َّول من
ال
ّ
ّ
الفل�سطيني داخل �إ�سرائيل .تعمل يف املر َكز ِف َرق علم ّية،
ّ
ت�ضم باحثني ،م�ساعدي َب ْحث وطلاّ ب جامع ّيني .ويحظى
ّ
املر َكز باعرتاف وزارة العلوم والتكنولوجيا ،وباعرتاف
ورعاية �أكادمي ّية من جامعة حيفا.
يعمل املر َكز على النهو�ض بالبحوث العلم ّية التطبيق ّية ،خا�صّ ة يف
جماالت الهند�سة البيئ ّية والطاقة ،وذلك خلدمة �أهداف التنمية
العربي ولتقدمي امل�شورة
االقت�صاد ّية والتكنولوج ّية للمجتمع
ّ
العربي.
للم� ّؤ�س�سات يف املجاالت العلم ّية واملبادرات يف املجتمع
ّ
يعمل املر َكز �ضمن عدّة حماور مر َكز ّية:
و�صح ّية تعاين
 �إجراء البحوث العلم ّية والدرا�سات لق�ضايا بيئ ّية ِّمنها املناطق العرب ّية.
العلمي وتنمية روح
 ت�شجيع الباحثني العرب على ممار�سة البحثّ
البحث لدى اجليل النا�شئ.
 القيام بخدمات الأبحاث واال�ست�شارات العلم ّية والتكنولوج ّيةللم� َّؤ�س�سات العا ّمة واخلا�صّ ة.
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يخ�ص�ص
يهتم املر َكز ب�شكل كبري باحتياجات املجتمع
العربي ،حيث ِّ
ّ
ّ
�صح ّية
مل�شاكل
ة
ي
العلم
احللول
وتوفري
إيجاد
ل
أبحاثه
�
من
ا
ري
كب
ا
ء
ِّ
ّ
جز ً ً
وبيئ ّية مناطق ّية و�إقليم ّية متعدِّ دة ،ف�ضلاً عن �إ�سرتاتيج َّيته بدعم
وت�شجيع مبادرات تكنولوج ّية وبيوتكنولوج ّية �آمنة للبيئة ،وكذلك
ت�شجيع ودعم ال�صناعات البيئ ّية .يقوم املر َكز ب�إجراء بحوث
م�شرتَكة بالتعاون مع امل� َّؤ�س�سات البحث ّية املحل ّية والإقليم ّية والعامل ّية

وال�صحة ،والتكنولوجيا احليو ّية
على خمت ِلف �أنواعها يف جماالت التكنولوجيا احليو ّية،
ّ
البيئ ّية ،والهند�سة الزراع ّية ،والأع�شاب الط ِّب ّية ،والطاقة املتجدِّ دة ،واال�ضطرابات
الوراث ّية الب�شر ّية ،واملعلومات ّية البيولوج ّية (بيو�إنفورماتيكا) ،وحفظ الأغذية .ي�ساهم
العربي.
املر َكز بتطوير وتعزيز الفر�ص االقت�صاد ّية يف املجتمع
ّ
البحثي ال�ستك�شاف
متا�شيا مع �أهداف املر َكزّ ،مت تخ�صي�ص جزء كبري من الن�شاط
ّ
عا�صر الزيتون ومياه ال�صرف
�أ�ساليب عالج ّية قليلة التكلفة وم�ستدامة ،ملعاجلة نفايات َم ِ
أهم امل�شاكل يف املدن والقرى العرب ّية.
املنزل ّية وال�صناع ّية ،التي ما زالت ت�ش ِّكل �إحدى � ّ
اهتماما كب ًريا لدرا�سة خ�صائ�ص النباتات الطب ّية،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أ ْوىل املر َكز
ً
وخا�صّ ة تلك امل�ضادّة للميكروبات كو�سيلة بديلة لكبح امليكروبات امل�س ِّببة لأمرا�ض تل ُّوث ّية
لدى الإن�سان ،احليوان والنبات ،ف�ضلاً عن االهتمام � ً
�صح ّية ،حيث ُيجري
أي�ضا مب�شاكل ِّ
اجلزيئي امل�س ِّبب لل�سمنة ،وارتفاع
املر َكز �أبحا ًثا وراث ّية متعدِّ دة بهدف ا�ستك�شاف الأ�سا�س
ّ
الفل�سطيني.
م�ستوى الكول�سرتول ومتالزمة الأي�ض ( )metabolicsyndromeيف املجتمع
ّ
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البحوث احلالية
خالل عام  ،2013وبالتوازي مع  15من
امل�شروعات اجلارية يف خمت ِلف املجاالت ،ق َّدم
باحثو املر َكز العديد من االقرتاحات لأبحاث
جديدة للح�صول على موارد مال ّية ،حيث قامت
وزارة الزراعة بتمويل بحث واحد ،وقامت وزارة
العلوم والتكنولوجيا ( )MOSTبتمويل ت�سعة
�أبحاث ،ووزارة حماية البيئة ( )MEPقامت
بتمويل بحث واحد ،وقامت «الوزارة االحتاد ّية
للتعليم والبحوث» ( )BMBFبتمويل بحثني،
إقليمي يف ال�شرق
وقامت م� ّؤ�س�سة التعاون ال ّ
الأو�سط  ))MERCبتمويل بحث واحد ،وبحث
واحد من جمل�س الألبان ،وم�شروع م�شرتك مع
م� َّؤ�س�سة قيادات (رام اهلل) بتمويل االحتاد
أوروبي.
ال ّ
ي�شارك باحثو املر َكز يف امل�ؤ َمترات العلم ّية
�إ�ضافة �إىل املن�شورات يف املجلاّ ت والكتب
العلم ّية ،وع�شرات العرو�ض يف امل�ؤمترات وور�ش
العمل املح ِّل ّية والدول ّية.
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يتمتَّع املر َكز برعاية �أكادمي ّية من جامعة حيفا،
مت ِّكنه من تنفيذ درا�سات و�أبحاث الدكتوراة
واملاج�ستري لطلاّ ب حتت �إ�شراف باحثي املر َكز
َ
مبا�شرة ،وبالتعاون مع باحثني من معهد العلوم
التطبيق ّية  -التخنيون ،جامعة بئر ال�سبع
وجامعة حيفا؛ ويتعاون املر َكز مع الكل ّيات
املخت ِلفة ،بهدف متكني طلاّ ب الكل ّيات من
تنفيذ م�شاريع تخ ُّرجهم يف خمتربات املر َكز
وحتت �إ�شراف الباحثني فيه.
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م�شاريع جماهري ّية وتعاون ّية
 قام املر َكز خالل �سنة  2103بتو�سيع ن�شاطاته لطلاّ ب املدار�س الثانو ّية ،حيث ّمت �إجراءخم�س دورات علم ّية يف العديد من القرى واملدن العرب ّية ،بهدف جذب الطلاّ ب املتم ِّيزين
�إىل جماالت الأبحاث وموا�ضيع الهند�سة .وقد �أثمرت هذه الدورات عن م�شاريع متم ِّيزة قام
بها الطلاّ ب مع الباحثني.
 م�شروع «بتنت»� :أثمر التعاون بني مر َكز الأبحاث التطبيق ّية وجمع ّية قيادات (رام اهلل)أوروبي لل�سالم ملدّة ثالث
عن �إن�شاء م�شروع ،حتت �إطار َب َ
رنامج ال�شراكة التابع لالحتاد ال ّ
�سنوات ،بعنوان :براءات االخرتاع – ال�شراكة من �أجل التكنولوجيا والريادة .يهدف هذا
االقت�صادي بوا�سطة زيادة الفر�ص البحث ّية
الإجراء �إىل تعزيز منوذج ُم�ستدام للتعاون
ّ
والتطوير .يقوم ع�شرة باحثني ،خم�سة من ك ّل طرف ،بالعمل م ًعا ب�ش�أن الق�ضايا ذات ال�صلة
لكال الطرفني ،مبا ُي�سهم يف تطوير �آل ّيات م�شترَ َكة ملعاجلة امل�شاكل امل�شترَ َكة .ي�سعى هذا
الفل�سطيني نتيجة لق ّلة املوارد
العمل �إىل معاجلة النق�ص العا ّم يف فر�ص البحث يف اجلانب
ّ
املال ّية والت�سهيالت املهن ّية ،وحمدود ّية اجلهود امل�شرتكة بني رجال الأعمال وامل� َّؤ�س�سات
البحث ّية ،ووجود معيقات وبيئة ال تُعطي �أولو ّية للبحث يف الوقت احلايل.
التقـــريــــــــر
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م�ؤ َ
متر بحوث املياه يف �إ�سرائيل
حتت رعاية معهد �أبحاث املياه  -التخنيون �شارك
يف  31كانون الثاين  2013ك ّل من الباحث ن�ضال
م�صاحلة والطالبة �أنوار د ّوا�س من مر َكز الأبحاث
التطبيق ّية ،يف م�ؤمتر حتت عنوان «بحوث املياه
يف �إ�سرائيل – جيل امل�ستقبل للأبحاث والإدارة
ال�صناع ّية» ،حيث قدم م�صاحلة حما�ضرة حول
هوائي ملعاجلة املياه العادمة
حيوي ال
تطوير نظام
ّ
ّ
غري املتجان�سة� .أما حما�ضرة �أنوار د ّوا�س فقد كانت
البيولوجي
بعنوان الدمج بني االمت�صا�ص والتحليل
ّ
لإِبعاد موا ّد طب ّية بوا�سطة البكترييا.
وقد �شارك يف امل�ؤمتر العديد من الباحثني ال�شّ باب
من خمت ِلف امل� َّؤ�س�سات الأكادمي ّية يف البالد والذين
�سيقودون جمال املياه م�ستقبلاً  .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�شارك عدد من اخلرباء من جمال املياه يف حلقة
خا�صّ ة ،تط َّرقوا فيها �إىل الر�ؤية امل�ستقبل ّية للمياه يف
املنطقة.
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مر َكز املَ ْي َ�سم:
ّمت ت�أ�سي�س مر َكز املي�سم عام  ،1999مببادرة مركزَ
املنطقي التابع للجمع ّية؛ بهدف
الأبحاث والتطوير
ّ
العلمي عند جيل ال�شباب
تر�سيخ وتذويت البحث
ّ
الطب البديل
يف املدار�س ،من �أجل حفظ و�إحياء
ّ
والتداوي بالأع�شاب .يحتوي املر َكز على دفيئة
للأع�شاب الطب ّية ،قاعة ا�ستقبال ،خمتربات� ،صفوف
تعليم ّية ،زوايا طيور ،نحل� ،أ�سماك وغريها .ي�ستقبل
املر َكز الزائرين من جميع الفئات والأجيال ،كما
العلمي،
بيوتكنولوجي -يف البحث
ي�ساهم -كمر َكز
ّ
ّ
والزراعي ،لتطوير ا�ستخدام
البيئي
وخا�صّ ة البحث
ّ
ّ
الطب احلديث .خالل �سنة 2013
الأع�شاب الطب ّية يف ّ
قام بزيارة املر َكز �أكرث من  8,000طالب ،وكذلك
نفَّذ  750طال ًبا �أبحا ًثا علم ّية يف موا�ضيع البيئة،
البيولوجيا والزراعة.

العلمي للطلاّ ب
جمع ّية اجلليل تتبنّى البحث
ّ
نامج الذي يقدِّ مه مر َكز الأبحاث ومر َكز املي�سم  -جمع ّية
يف نطاق البرَ َ
اجلليل ،ب�شراكة مع جمل�س حم ِّل ّي �شعب ،حتت رعاية وزارة العلوم
والتكنولوجيا ،احتفل املر َكز يف  30حزيران  ،2013باختتام الدورة
الدرا�سي  .2013/2012وذلك بح�ضور
الالمنهج ّية العلم ّية للعام
ّ
ال�س ِّيدة روزالند دعيم  -رئي�سة الهيئة الإدار ّية للجمع ّية ،وال�س ِّيد بكر
عواودة  -املدير العا ّم للجمع ّية ،ود .مدحت عثمان  -مدير مر َكز
الأبحاث واملي�سم يف اجلمع ّية ،وال�سيد كامل ح�سني  -مدير ق�سم
املعارف يف جمل�س �شعب املح ِّل ّي ،والأ�ستاذ خالد هدهود  -مدير
نامج
مدر�سة �شعب الإعداد ّية ،و�أ َّكدوا يف كلماتهم على �أهم ّية البرَ َ
نامج � 75ساعة تعليم ّية
و�أث َن ْوا على جهود الطلاّ ب .هذا وقد ت�ض َّمن البرَ َ
فتحت �أمام الطلاّ ب نافذة وا�سعة لالنك�شاف على العلوم والأبحاث
البيوتكنولوج ّية.
وقد ت�ض َّمنت الدورة حما�ضرات علم ّية� ،ألقاها باحثون مهن ّيون يف
موا�ضيع عدّة منها :الطاقة احليو ّية ،املوا ّد املُ�ضادّة للميكروبات،
النفايات الزراع ّية ،الهند�سة الوراث ّية وغريها .جن ًبا �إىل التجربة
املعرف ّية التي اكت�سبها الطلاّ ب� ،ش َّكلت هذه املحا�ضرات فر�صة ق ِّيمة
العربي.
تفاعل الطلاّ ب خاللها مع باحثني بارزين من املجتمع
َ
ّ
أ�سا�سي الرامي �إىل
وكانت هذه ُخطوة ها ّمة يف �أعقاب هدف امل�شروع ال ّ
زيادة انك�شاف الطلاّ ب على العلوم البيوتكنولوج ّية ،مع العلم �أ ّنه فقط
 % 9.2من الطلاّ ب العرب يختارون �أحد العلوم البيولوج ّية يف تعليمهم
العا ّ
املجتمعي
يل .وهذا الهدف يتما�شى مع ر�ؤية جمع ّية اجلليل للتطوير
ّ
العلمي ،حيث �أن َم ْر َكز الأبحاث يف اجلمع ّية
الكامل الذي ي�شمل التطوير
ّ
تعليمي للعلوم لل�شبيبة .ومن ذلك اليوم
ج
رنام
قام عام  1999ب�إجراء َب َ
ّ
الدرا�سي ،2012/2011
التو�سع ،ففي العام
هذه امل�شاريع �آخذة يف ُّ
ّ
رنامج «الباحث ال�صغري» ،و�أكرث من
�شارك  600طالب وطالبة يف َب َ
 4,000طالب �شاركوا يف فعال ّيات «جولة علم ّية» «.»Study Tour

البيوتكنولوجي للنباتات الط ِّبية
ال�صيفي
املخ َّيم
ّ
ّ
البيوتكنولوجي للنباتات الط ِّب ّية والهند�سة
ال�صيفي
انطلق املخ َّيم
ّ
ّ
الوراث ّية �ضمن فعال ّيات املي�سم ال�صيف ّية ،ب�إ�شراف د .مدحت عثمان
إبداعي
 مدير املي�سم ،ويهدف املخ َّيم �إىل تطوير مهارة التفكري ال ّامل�ساعدة
والبحثي لدى طلاّ ب املدار�س الإعداد ّية والثانو ّية ،وبالتايل
َ
ّ
العلمي .تخ َّلل
يف تن�شئة جيل رائد يف املجاالت العلم ّية املخت ِلفة والبحث
ّ
املخ َّيم عدّة فعال ّيات ت�شمل جتارِب علم ّية يف موا�ضيع خمت ِلفة منها:
 فح�ص ت�أثريات ال ُع�صارات على �إعاقة من ّو البكتريياّ ،حمطة جتذير
النباتاتّ ،
م�صاف خمت ِلفة.
حمطة تطهري املياه مب�ساعدة
ٍ
 التع ُّرف على ّت�ضم :النحل ،الطيور،
املحطات املخت ِلفة يف ا َمل ْر َكز والتي ّ
الع�ضوي ،امل�ستن َقع ،تطهري املياه والطحالب.
جتذير النباتات ،ال�سماد
ّ
العلمي ،ا�ستخال�ص ُع�صارات من النباتات.
 �شرح عن البحثّ
عر�ض الطلاّ ب يف حفل االختتام موا�ضيع البحث والنتائج التي
ا�ستخل�صوها من التجارب املخت ِلفة ،بح�ضور ذويهم .وقد �شارك يف
احلفل ال�س ِّيد بكر عواودة  -مدير عا ّم جمع ّية اجلليل ،وال�س ِّيد فهد
دهام�شة  -رئي�س ق�سم املعارف يف جمل�س كفر كنا املح ِّل ّي.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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تكرمي العامل والباحث الربوف�سور �أ�شرف �إبريق
ال�شاب عامل الكيمياء �أ�شرف �إبريق على �إجنازاته
قامت جمع ّية اجلليل بتكرمي الربوف�سور
ّ
العلم ّية املتم ِّيزة ،والطالبة مرح زعبي حل�صولها على املرتبة الأوىل يف م�سابقة الكيمياء
على م�ستوى الدولة ،وعلى امليدالية الربونز ّية يف �أوملبيادة الكيمياء يف رو�سيا.
نامج كحلقة �أوىل �ضمن �سل�سة برامج «باحث من بلدي» التي دعى �إليها املدير
ي�أتي هذا البرَ َ
واملبدعني والتوا�صل معهم ملا فيه
الباحثني
لتكرمي
عواودة،
بكر
د
ي
ال�س
ِ
العام للجمع ّيةِّ ،
م�صلحة جمتمعنا.
وقد �أ�شارت رئي�سة الهيئة الإدار ّية للجمع ّية ال�س ِّيدة روزالند دعيم يف كلمتها �إىل دور
اجلمع ّية يف اختيار املم َّيزين ودعمهم نحو الإبداع ،وه َّن�أت الربوف�سور �إبريق على �إجنازاته،
و�أ َّكدت على فخر جمع ّية اجلليل بتكرمي عالمِ وباحث مم َّيز ،ترك ب�صمات علم ّية مه ّمة يف
لتن�ضم �إىل طا ِقم الباحثني يف مر َكز الأبحاث
عالمَ الكيمياء .ودعت الطالبة مرح زعبي
ّ
التطبيق ّية م�ستقبلاً .
عر�ض بروف�سور �إبريق خالل احلفل حما�ضرة علم ّية ق�صرية ،وقد �أ�شاد يف نهاية كالمه
�إىل دور اجلمع ّية وم�ساهمتها يف بناء املجتمع ،وخا�صّ ة دورها يف تعزيز الأبحاث العلم ّية.
وقد �شارك يف هذا احلفل مدير مر َكز الأبحاث التطبيق ّية يف اجلمع ّية  -د .مدحت عثمان،
�أع�ضاء من الهيئة الإدار ّية والهيئة العا ّمة للجمع ّية ،طا ِقم وباحثو اجلمع ّية ،حما�ضرون
وطلاّ ب من امل� َّؤ�س�سة الأكادمي ّية من النا�صرة ومن كلية مار �إليا�س  -عبلني ،ومديرة
ومع ِّلمون من مدر�سة �سانت جوزف املطران يف النا�صرة ،والنائب د .با�سل غطا�س و�آخرون.
وزير العلوم والتكنولوجيا يزور مر َكز الأبحاث التطبيق ّية
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ح ّل وزير العلوم والتكنولوجيا ال�سيد يعقوب بريي ،يف  31كانون الأول  ،2013مبرافقة وفد
من الوزارة� ،ضيو ًفا على اجلمع ّية.
هدفت الزيارة �إىل التعرف واالطالع على الأبحاث العلمية التي يقوم بها املر َكز ،وقد التقى
الوفد ب�أع�ضاء الهيئة الإدار ّية وعددًا من الباحثني وطا ِقم اجلمعية ورئي�س بلدية �شفاعمرو
وال�سيد �سهيل ذياب رئي�س بلدية طمرة .عر�ض د .مدحت عثمان -
ال�سيد �أمني عنبتاوي ّ
ّ
رنامج عمل املر َكز ،وطالب املدير العام للجمع ّية ال�سيد بكر
مدير املر َكز خالل اللقاءَ ،ب َ
عواودة الوزير باالعرتاف باملر َكز  .Mega Mopوقام الوفد بجولة يف خمتربات املر َكز،
و�أ�شاد الوزير بعمل املر َكز و�أبحاثه و�أثنى على اجلهود املبذولة يف تطويره ورفعه �إىل �أعلى
امل�ستويات.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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عالقات مع ال�سفارة الفرن�س ّية
ال�سفارة الفرن�س ّية يزور جمع ّية اجلليل
امللحق
َ
العلمي يف ّ
ّ
قَ
ال�سفارة الفرن�س ّية  -ال�س ِّيد
يف
العلمي
امللح
اجلليل
ة
ي
جمع
ا�ست�ضافت
َ
ّ
ّ
ّ
االخت�صا�صي يف علم الأحياء؛ بهدف ِّ
االطالع على ن�شاطات
جاكي بودييه،
ّ
ّ
اجلمع ّية املخت ِلفة ،وخا�صّ ة فيما يتعلق ب�أبحاث املياه والبيئة ب�شكل عا ّم،
العربي.
وتطوير وتنم ّية املجتمع
ّ
وقد قامت ال�س ِّيدة روزالند دعيم  -رئي�سة الهيئة الإدار ّية ،وال�س ّيد بكر
عواودة  -املدير العا ّم ود .مدحت عثمان  -مدير مر َكز الأبحاث؛ با�ستقبال
ال�س ِّيد بودييه و� ْإطالعه على مراكز اجلمع ّية و�أق�سامها ،كما وقام باحثو
مر َكز الأبحاث ومديرو املراكز املخت ِلفة يف اجلمع ّية بعر�ض فعال ّيات
ون�شاطات املراكز املخت ِلفة ،وقد ّمت خالل الزيارة مناق�شة �إمكان ّيات التعا ُون
ال�سفارة الفرن�س ّية وجمع ّية اجلليل.
امل�ستقبلي والعمل امل�شرتَك بني ّ
ّ
الفرن�سي يزور جمع ّية اجلليل
ال�سفري
ّ
الفرن�سي كري�ستوف بيجو ،مبرافقة وفد من ال�سفارة الفرن�س ّية،
ال�سفري
ح ّل
ّ
�ضي ًفا على اجلمع ّية ،يف زيارة هدفت �إىل االطالع على الأبحاث العلم ّية التي
تقوم بها اجلمع ّية ،وقد التقى الوفد بعدد من الباحثني وطا ِقم اجلمع ّية.
وكان يف ا�ستقباله ال�س ِّيدة روزالند دعيم  -رئي�سة الهيئة الإدار ّية للجمع ّية،
واملدير العام  -ال�سيد بكر عواودة ،ود .مدحت عثمان  -مدير مر َكز الأبحاث
التطبيق ّية.
بعد ِّ
َ
َ
االطالع على �أبحاث و�إجنازات امل ْركز منذ ت�أ�سي�سه ،قام الوفد بجولة
يف خمتربات املر َكز ،و�أ�شاد بعمله ووعد فح�ص �إمكان ّيات العمل امل�شرتَك مع
اجلمع ّية يف امل�ستقبل ،كما وزار �شركة بيوديزل ب�إدارة الباحث �صبحي ب�شري.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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حتت عنوان «من �إخوانكم الفل�سطين ّيني ال�صامدين يف �أرا�ضي � 48إىل �أهلنا ال�سور ّيني»
الفل�سطيني التي ح َّركت فينا
هي جمموعة القيم الإن�سان ّية والتجربة املريرة ل�شعبنا
ّ
جمي ًعا �ضرورة اخلروج بحملة �إغاثة لأهلنا الالجئني ال�سور ّيني .وقد كان للمنخف�ض
البارد غري امل�سبوق يف �شهر دي�سمرب  2013الأثر الكبري يف ترجمة النوايا �إىل �أفعال
َّ
متخ�ضت عن �أكرب حملة �إغاثة انطلقت عرب احلدود من فل�سطين ّيي .48
ربعات
تف�صيل حجم الت ُّ
ربعات عينية نحو  25000حرامُ ،ي َق َّدر ثمنها بحوايل  2.5مليون �شاقل�ُ .ض ِغ َطت
ت ُّ
ُ
و�ش ِح َنت بوا�سطة ع�شر �س ّيارات ،حمولة ك ّل �س ّيارة توازي حمولة ثالث �إىل �أربع �س ّيارات
عاد ّية .بالإ�ضافة �إىل ع�شرات الأطنان من املالب�س ،املعاطف و�أحذية الأطفال.
ربعات النقد ّية � 685,516 :شاقلاً جديدً ا ،عل ًما �أنّ احلملة انطلقت،
جمموع الت ُّ
يف الأ�سا�س ،جلمع موا ّد عين ّية فقط ،ومل يكن هدفها جمع النقود.
تف�صيل امل�ساعدات املا ِّد ّية والعين ّية
غذائي كبري ّمت توزي ُعها مب�شاركة وفود من فل�سطين ّيي  ،48مب�ساعدة
َ 3200ط ْرد
ّ
ِّ
جمع ّيات �أردن ّية حمل ّية.
ّ
للم�ستح ّقني بوا�سطة «ال�شبكة الدول ّية
ها
ع
توزي
مت
وحرامات
َ 15000ط ْرد مالب�س
ِ
ُ
للحقوق والتنمية».
�أكيا�س ُف َوط �أطفال.
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�ألعاب وهدايا للأطفال.
ف ّعال ّيات ترفيه للأطفال.
الدرا�سي
العام
انتهاء
بعد
جتهيزها
(�سيتم
أطفال
مكتبة �ألعاب وكتب �
ّ
ّ
2014-2013؛ باال�ستعانة باخت�صا�ص ّيني يف املجال).
حقائب وقرطا�س ّية لـ  2000طفل.
مندوبون 220 :مندو ًبا متط ِّو ًعا يف كا ّفة القرى واملدن العرب ّية -
الفل�سطين ّية يف البالد.
متط ِّوعون� :ساهم �أكرث من ثالثة �آالف متط ِّوع يف احلملة ب�شكل
َ
مبا�شر من خالل احل�ضور للمخازن.
املرافق والأمور اللوج�ست ّية:
املركزي  4000مرت مر ّبع.
خمزن طمرة
ّ
خمزن طمرة ال�صغري  700مرت مر ّبع.
خمزن يركا  -م�صنع ل�ضغط الكرتون.
قرية ال�سندباد يف قرية كابول  -ا�س ُتعمِ َلت كمخزن �إ�ضايفّ.
تكنولوجيا وماكنات �ضغط.
ع ّمال ِمهن ّيني لل�ضغط والرافعات.
�شاحنات نقل.
ّ
�أكيا�س �شواالت حجم كبري مانعة للماء ُمعدّة للنقل الدويل ،و�صناديق
وكرتون.
تنظيمات اجلمارك واملعابر.
بح�سب املعايري الدول ّية.
قواعد خ�شب ّية خا�صّ ة معقَّمة َ
م�شرفة ومرا ِقبة �ض ّمت �أكرث
�إدارة احلملةّ :مت ت�شكيل جلنة �إدار ّية ِ
من ع�شرين �شخ�ص ّية وطن ّية واجتماع ّية من �أكادمي ّيني وجمع ّيات
�أهل ّية ،ومبباركة جلنة املتابعة العليا للجماهري العرب ّية واللجنة القطر ّية
أ�سا�سي يف
لر�ؤ�ساء ال�سلطات املحل ّية العرب ّية ،حيث كان لهم الدور ال ّ
امل�ساعدة والدعم والإ�شراف ومناق�شة التقارير وا ِّتخاذ القرارات.
التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
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[ ] VI
أعضاء الهيئة اإلدار ّية:

الطاقم

.1روزالند دَعيم – رئيسة الهيئة اإلداريّة
.2وائل عمري

.3د .سالم بالن

.4د .جمال دقدوقي

بكر عواودة ،المدير العام

ريما زايد-حايك ،منسقة إداريّة وأمينة مكتبة

سهير حنا-أرملي ،مرا ِقبة حسابات ومديرة قسم الماليّة
كلير طوافشة ،مساعدة إداريّة

قسم التطوير والتواصل مع الجمهور

.5د .مبدا نعوم

كريستينا بيرمن ،رئيسة القسم

.6د .نهاد علي

منسقة تطوير الموارد
كريستين خوري-بشارة،
ِّ

.7نادرة يونس

.8مصطفى ح ّمود

حي ّة
مركز الحقوق الص ِ ّ

 .9د .علي غنيم

َ
لمركز األبحاث التطبيقي ّة:
أعضاء اللجنة االستشار ّية
.1بروفسور أري تسولر ،جامعة حيفا

َ
المركز
المحامية لينا أبو مخ زعبي ،مديرة

منسق برنامج «ال للمخ ِّدرات»
أحمد خاليلة،
ّ

مركز العدل البيئ ّي

.2السيّدة رنا صبح ،مديرة قسم المعارف فـي بلديّة

َ
المركز
المحامي عالء حيدر ،مدير

.3د .صبحي بشير ،مدير شركة بيوديزل

ساندرا أشهب

شفاعمرو

.4د .أنور ريّان ،محاضر

.5د .خالد غنايم ،جامعة حيفا
.7د .علي غنيم ،طبيب بيطري

الصحة فـي بلديّة
.8د .جمال ياسين ،مدير قسم
ّ
شفاعمرو
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َ
مركز ِركاز  -بنك المعلومات

َ
المركز
أحمد شيخ محمد ،مدير

.6د .مزيد فالح ،الصناعة والتجارة

التقـــريــــــــر
ال�س ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوي

الحامية أميرة عراف

جمـــعــــــــيــــــة الجلــــــيــــــــــــل
الجمعيـــة العربــيــــة القطــــريـــــة
للبحــوث والخدمـــات الصحـيــــة

َ
مركز األبحاث التطبيقي ّة

ّ
الموظفـين اإلداريّين:
فريق

د .مدحت عثمان – مدير علم ّي
كلير طوافشة – مساعدة إداريّة
شيرين نصرالله – محاسبة

الباحثون:

د .مدحت عثمان ،المدير العلم ّي
د .جريس جدعون
د .حسن عزايزة

د .عصام صباح

رغدة مريني
منار غريّب

هادية بهاء الدين

رنا برهم

لونا رزق

حسين جرادات
موفق بشر

مهدي حسنين

َ
مركز الميسم:

د .عادل شالعطة

د .مدحت عثمان  -مدير
ِّ
مركزة
ديانا بصول –

د .وليد خليفة

نعمة أبو يونس – مرشدة

د .مالك يوسف

هيام بدارنة – مرشدة

د .نعيم نجمي

كفاح علوان – مرشد

د .ساري عاصله

إيمان هبرات  -مرشدة

د .وسيم برية

د .لينا غنطوس

مساعدو األبحاث:

نضال مصالحة ،طالب ل ّلقب الثالث فـي الهندسة البيئية
هبة أبو تايه ،ماجيستير العلوم ( ،)MScالتخنيون

شادي هبرات -مرشد

نهاية بدارنة  -مرشدة

آالء عواودة  -مرشدة

نمارق خطيب  -مرشدة

رهام انعيم ،طالبة ماجستير العلوم ( ،)MScجامعة حيفا

فارس حالحلة

محمد حسين

رهام محروم

محمد محروم

آالء جبارة

معتز زعبي

هدير حبيب الله

وداد ارشيد

فدوى دباح-أسدي
أحالم صليبا

التقـــريــــــــر
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