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لو�شي ح�شمة
مديرة دائرة العالقات العامة

مل تك���ن جامعة القد�س املفتوح���ة ت�صعى منذ تاأ�صي�صها اإىل طرح تخ�ص�صات من ب���اب الرتف الأكادميي، لكنها ظلت 
ت�صري بثبات و�صعارها دوما اأن نوعية التعليم اأهم من الكّم.

الي���وم، جت���د اجلامعة نف�صها جدي���رة باأن تقتحم جماًل طاملا بق���ي ُحلما يراود اإدارتها ودار�صيه���ا، األ  وهو الإعالم، 
فق���د با�صرت الدائرة الأكادميية، بالتعاون مع دائرة العالق���ات العامة موؤخرًا، العمل بتوجيهات من رئي�س اجلامعة وربان 
�صفينته���ا اأ.د. يون����س عمرو، باإج���راء درا�صة متكاملة لإن�صاء كلي���ة لالإعالم، وقد ُكلف ذوو اخل���رة يف هذا املجال بالفعل 
لإج���راء الدرا�ص���ة، اآمل���ن اأن ترى كلي���ة الإعالم يف اجلامعة الن���ور مع بداية الف�ص���ل الأول من الع���ام الدرا�صي 2012- 

2013، وهذا ما اأعلن عنه اأ.د. عمرو يف لقاء خ�س به جملة "ينابيع".
اإن ق���رار رئي����س اجلامعة الدخول اإىل هذا املعرتك، مل يكن من باب اإ�صافة كلية اإعالم جديدة على الكليات ال�صائدة 
يف جامعاتن���ا الفل�صطيني���ة، لكن الرجل ال���ذي اآمن دومًا اأن "القد�س املفتوحة" جت�صد �صع���ار " جامعة يف وطن، ووطن يف 
جامعة"، حت�ص�س حاجة املجتمع لإدراج تخ�ص�س الإعالم �صمن التخ�ص�صات التي تطرحها اجلامعة، اميانا منه ب�صرورة 
اإدراج تخ�ص�س ع�صري يعزز مفاهيم املو�صوعية والنزاهة واملهنية وين�صرها، ويك�صب الدار�صن مهارات متميزة يفتقدها 
كثرٌي من الإعالمين العاملن يف فل�صطن، واأبرزها التمكن من املهارات التقنية، لذا اأدرك اأ.د. يون�س عمرو احلاجة امللحة 

كي تكون "القد�س املفتوحة" �صّباقة اإىل افتتاح تخ�ص�صات اإعالم ع�صرية نرجو اهلل اأن ترى النور قريبا.
نّدعي اأننا جنحنا يف اإحداث نقلة نوعية يف حمتوى املجلة وم�صمونها، من  يف هذا العدد اجلديد من جملة "ينابيع"، 
خ���الل تناول ق�صايا وموا�صيع تهم اجلامعة واأخرى  تعنى بطلب���ة اجلامعات، وثالثة تهم املجتمع عمومًا، وفتحنا �صفحات 
املجل���ة للراغبن من امل�صرف���ن الأكادميين يف الكتابة فيها، وجتولنا خارج اأ�ص���وار اجلامعة حماولن حت�ص�س بع�س هموم 

�صعبنا.
اليوم نقدم لقرائنا هذا العدد، ونحن متاأكدون اأننا مل ولن نبلغ الكمال، وبالتايل �صتبقى قلوبنا مفتوحة لقرتاحاتكم 

ملزيد من التطوير على حمتوى املجلة.
واأخ���ريا ولي����س اآخرا، ا�صمح���وا يل اأن اأوجه ر�صالة �صك���ر اإىل كل من �صاهم يف اإثراء املجلة، م���ن م�صرفن اأكادميين 
م���ن اجلامعة، او خ���راء ومتخ�ص�صن قدمت اآراوؤهم الإ�صافة الالزمة، ولن اأن�ص���ى بالطبع جهود ق�صم الإعالم ومن�صقي 
العالقات العامة يف املناطق التعليمية كافة، الذين كانت جلهودهم اليد الطوىل يف اأن يرى هذا العدد النور وبحلة راقية.

تهانين���ا لأ�ص���رة اجلامع���ة ب�ص���دور العدد "الثالث" من جمل���ة "ينابيع"، وكلن���ا اأمل اأن نبقى عند ح�ص���ن ظن قرائنا 
الأعزاء.

 

االفتتاحية

ُحلم يقترب من أن يرى النور
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رام الل���ه- ينابي���ع- ك�شف رئي�س جامعة �لقد����س �ملفتوحة �أ. د. يون�س عمرو 
عن خطط للجامعة الفتتاح كلية لالإعالم فيها، متوقعا �أن يفتتح �لربنامج 
يف �لف�ش���ل �لدر��ش���ي �الأول م���ن �لع���ام �جلامع���ي 2012-2013، �إذ� ما �أنهت 

�جلامعة �ملتطلبات �لالزمة لذلك.

وق���ال �أ. د. عم���رو يف لق���اء م���ع "ينابي���ع": كلفنا �لد�ئ���رة �الأكادميي���ة ود�ئرة 
�لعالقات �لعامة باإعد�د در��شة لفتح كلية يف �العالم، م�شري� �إىل �أن �جلامعة 
عمل���ت عل���ى ��شتقط���اب ذوي �خل���ربة يف جم���ال �الإع���الم و�لعالق���ات �لعام���ة 

الإعد�د در��شة متكاملة الفتتاح �لكلية �ملذكورة.

لقاء

أ. د. عمرو يكشف لـ "ينابيع" عن خطط 

 "القدس المفتوحة" الفتتاح كلية لإلعالم قريبا 

ال توجهات حاليا لفتح فروع جديدة في الداخل أو الخارج واألولوية للمحافظة على جودة التعليم 	 

صعوبات في تجنيد أموال الستكمال األبنية، لكننا متوكلون على الله 	 
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لماذا اإلعالم؟

واأ�صاف اأ. د. عمرو: " تخ�ص�س الإعالم موجود يف معظم 
اجلامع���ات الفل�صطيني���ة، لكننا نريد اأن نرك���ز على ما هو لي�س 

موجودًا وعلى كل جديد اعتمادًا على التقنيات احلديثة".
واأع���رب ع���ن اأمل���ه يف اجن���از الدرا�ص���ة الت���ي كل���ف ذوو 
اخل���رة باإعدادها متهيدا لقرارها يف جمل����س اجلامعة، ومن 
ث���م تقدميه���ا لدائرة العتم���اد واجلودة لعتماده���ا، مبينا انه 
اإذا �ص���ارت الأم���ور ح�ص���ب املخطط���ات؛ ف�صي�ص���ار اإىل افتتاح 
الكلية م���ع ب���داية الع���ام الدرا�ص���ي 2012-2013. وق���ال اأ. 
د. عم���رو" اآم���ل اأن تنجز الدرا�ص���ة �صريعا من اأجل تقدمي طلب 
لهيئة العتماد واجل���ودة للح�صول على املوافقة ومن ثم افتتاح 

الرنامج قريبا".
وب���رر اأ. د. عم���رو رغبة اجلامعة يف الدخ���ول اإىل املعرتك 
الإعالم���ي قائ���ال" قررن���ا فت���ح ه���ذه الكلي���ة لأن الإع���الم يف 
فل�صطن �صعيف، ويت�صم باملزاجية والفئوية وعدم املو�صوعية ، 
بالإ�صاف���ة اإىل اأن معظم و�صائل الإعالم حتكمها ال�صتقطابات 
وامل�صال���ح"، منوه���ا اإىل اأن "القد����س املفتوح���ة" قررت ركوب 
قط���ار الإعالم منطلق���ة من �صيا�صته���ا القائمة عل���ى احلقيقة 

وال�صفافية واملو�صوعية، والعمل الوطني العام.
وح���ول املعايري التي تعتمدها اجلامعة لفتتاح كلية جديدة 
فيها،  اأ�ص���ار اأ. د. عمرو اإىل جملة من املعايري اأبرزها: الكوادر 
الب�صري���ة املوؤهل���ة لالإ�ص���راف على الكلي���ة، وق���درات اجلامعة 
اخلدمي���ة ومدى قدرته���ا على توفري الو�صائ���ط الالزمة، ومدى 

توفر املراجع اخلا�صة بكل تخ�ص�س.
وذك���ر اأن اجلامعة تعاين على �صعيد توفري مناهج تعليمية 
لبع����س التخ�ص�ص���ات مث���ل تخ�ص����س الإدارة ال�صحية الذي 
اطلقت���ه اجلامعة موؤخرا، وق���ال" امل�صادر باللغ���ة العربية غري 
متواف���رة، ولذل���ك ابتعثنا متخ�ص�ص���ن اإىل معر����س القاهرة 
الدويل للكتاب من اأجل توفري بع�س امل�صادر اخلا�صة مبو�صوع 
الإدارة ال�صحي���ة، كما اننا ن�صطر اإىل تكليف متخ�ص�صن من 
اأج���ل تاأليف مناهج خا�صة، وه���ذا ي�صتغرق وقتا وجهدا كبريين 
واأم���وال طائلة، ون�صعى اإىل التعاون مع بع�س اجلامعات العربية 

والأجنبية، ل�صتكمال متطلبات هذا التخ�ص�س.

ال فروع جديدة قريبا

وح���ول ني���ة اجلامعة لفتتاح ف���روع جديدة له���ا، وبخا�صة 
يف اخل���ارج ق���ال اأ. د. عمرو" نتلقى طلب���ات كثرية لفتح فروع ، 
فق���د تلقينا طلبا من اليمن واآخر من لبنان، ومن دول عدة، ول 

لقاء

توجد لدينا يف الوقت الراهن خطط لفتتاح فروع جديدة �صواء 
يف اخل���ارج اأو الداخل"، مبين���ا اأن اجلامعة تو�صعت ب�صكل كبري 
واأن �صيا�صته���ا العامة حاليا ته���دف اإىل املحافظة على امل�صتوى 
الأكادمي���ي يف اجلامعة". واأ�ص���اف: "التو�ص���ع الكبري للجامعة 
يلزمن���ا  اأن نحافظ على امل�صتوى الكيفي فيها، فالأولوية  جلودة 

التعليم ول يوجد ما ي�صجعنا على افتتاح فروع جديدة قريبا".
واأ�ص���ار اأ. د. عمرو اإىل اأن اجلامعة تلقت طلبات من خالل 
الرئا�صة الفل�صطينية وال�صفارة الفل�صطينية يف لبنان وعدد من 
ال�صخ�صي���ات الفل�صطينية يف اخلارج لفتتاح فرع لها يف لبنان، 
منوها اإىل اأن اجلامع���ة طلبت منهم املعايري املطلوبة للح�صول 
عل���ى الرتاخي�س الالزمة. واأ�صاف:" كان هناك جهد من اأجل 
اأن اأ�صاف���ر �صخ�صي���ا اإىل لبن���ان، لكن���ه مل يتم نظ���را للظروف 

ال�صائدة، وما زال املو�صوع يراوح مكانه اإىل الآن".
ونوه اإىل اأن���ه يف حالة توفر املعايري الالزمة للح�صول على  
الرتاخي�س، �صتقوم اإدارة اجلامعة بدرا�صة املو�صوع، لفتا اإىل 
اأن معاي���ري اجلامع���ة لفتتاح  ف���رع يف لبنان لي�ص���ت اقت�صادية 
بطبيع���ة احل���ال لأن���ه ل توجد ج���دوى اقت�صادية م���ن فتح فرع 
هن���اك، واله���دف فقط ه���و م�صاع���دة الفل�صطيني���ن يف لبنان 

لكمال تعليمهم اجلامعي.

ماضون الستكمال أبنية الجامعة

ويف �صوؤال ل�"ينابيع" بخ�صو�س خطط اجلامعة ل�صتكمال 
بن���اء مب���ان مملوكة له���ا، اأك���د اأ. د. عم���رو اأن اجلامعة  تواجه 
�صعوبات يف جتنيد اأموال ل�صتكمال املباين اخلا�صة بها، لكنها 

تعمل  بجد يف هذا املو�صوع.
 ون����وه اإىل اأن اجلامعة متكنت موؤخرا من توقيع اتفاقية 
م����ع الهالل الأحم����ر القط����ري للح�صول على منح����ة قيمتها 
850 األف دولر لإن�صاء مبنى منطقة خان يون�س التعليمية، 
كم����ا ح�صلت على منحة من البنك الدويل لتمويل بناء طابق 
يف منطق����ة �صم����ال غ����زة التعليمي����ة. واأ�ص����اف" العمل ي�صري 
ب�صعوبة يف مبن����ى منطقة نابل�س التعليمي����ة نتيجة ال�صائقة 
املالي����ة، وح�صل����ت اجلامعة على دعم لعم����ار مبنى منطقة 
قلقيلي����ة التعليمية واأ�صيف دومن  اإىل م�صاحتها، كما ح�صلت 
اجلامع����ة على منحة م����ن الهيئة العمانية ملبن����ى منطقة رام 
اهلل والب����رية التعليمي����ة  وق����د �صرعنا يف احلفري����ات لقامة 
املبنى، ويف جنن انتهينا من العطاء وقريبا �صن�صرع باأعمال 
البناء". واختت����م اأ. د. عمرو حديثه بقوله" نحن نتوكل على 

اهلل يف هذا املو�صوع".
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ملف العدد

فخامة الرئيس يبارك والتعليم العالي ترفض... وبرنامج الدراسات العليا لم يراوح مكانه

ماجستير “القدس المفتوحة”..  في ثالجة “الوزارة”!

رام الل���ه- ينابي���ع- ت�ش���ع �شنو�ت م���رت على طلب تقدم���ت به جامع���ة �لقد�س �ملفتوحة ل���وز�رة �لرتبية 
و�لتعلي���م �لع���ايل للح�ش���ول عل���ى تر�خي�س �إن�شاء كلي���ة للدر��شات �لعلي���ا نزواًل من �جلامع���ة عند رغبة 
طلبته���ا يف �إكم���ال تعليمه���م �لع���ايل، يف وق���ت �أُو�ش���دت فيه �أب���و�ب �جلامع���ات �الأخرى �أم���ام معظم طلبة 
“�لقد�س �ملفتوحة” �لر�غبني بااللتحاق برب�مج �ملاج�شتري لديها. بعد كل هذه �ل�شنو�ت ما ز�لت وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم �لعايل ترف�س منح “�لقد�س �ملفتوحة” �لرت�خي�س �ملطلوبة، تارة بذريعة �أن �لقانون 
يح���ول دون ذل���ك، و�أخ���رى الأن �ملبنى �ملخ�ش����س للدر��شات �لعليا غ���ري موؤهل لهذ� �لغر����س، وثالثة الأن 
�ملو�شوع يحتاج �إىل قر�ر �شيا�شي. �مل�شوؤولون يف �جلامعة من جهتهم، يوؤكدون �نهم وفرو� �ل�شروط كافة 
الفتتاح بر�مج للدر��شات �لعليا و�أنهم لبو� طلب �لوز�رة باحل�شول على قر�ر د�عم من �لرئي�س حممود 
عبا����س، لك���ن �ل���وز�رة ما ز�ل���ت تختلق ذر�ئ���ع لتف�شر كت���اب �لرئي����س باأنه “مو�فق���ة م�شروط���ة بااللتز�م 

بقو�نني �لتعليم �لعايل!”.

ويف ه���ذ� �لتحقي���ق نح���اول �أن ن�شلط �ل�شوء عل���ى هذه �لق�شية، ومعرفة �الأ�شب���اب �حلقيقية �لتي حتول 
دون �فتتاح برنامج �لدر��شات �لعليا يف �جلامعة. 

المبنى المخصص للتدريس “قميص عثمان الوزارة”.. وقانون التعليم العالي شماعة للرفض 	 
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ملف العدد

البداية والمعوقات
يف البداي����ة يوؤك����د عميد كلي����ة الدرا�صات العلي����ا يف جامعة 
القد�س املفتوحة اأ. د. ح�صن ال�صلوادي، اأن اجلامعة وبعد درا�صة 
علمي����ة م�صتفي�ص����ة وب�صغ����ط م����ن دار�صيها ومن ب����اب احلر�س 
امل�ص����روع عل����ى تطوي����ر نف�صها بحثي����ا واأكادمييا يف ه����ذا املجال 
احلي����وي، ق����ررت يف الع����ام 2003 ال�ص����روع يف تق����دمي طلبات 
لعتم����اد عدد م����ن الرامج املتخ�ص�صة لني����ل درجة املاج�صتري 
لهيئة العتماد واجلودة والنوعية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 
العايل واملخت�صة يف منح تراخي�س لفتتاح كليات وتخ�ص�صات 

جديدة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل املختلفة.
وين����س قان���ون رق���م )11( ل�صنة 1998 ب�ص���اأن التعليم 
الع���ايل، عل���ى اأن وزارة الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل والقان���ون 
يهدفان لتحقيق اأه���داف عدة اأبرزها: ت�صجيع حركة التاأليف 
والرتجمة والبحث العلمي، ودعم برامج التعليم امل�صتمر التي 
تقدمها موؤ�ص�ص���ات التعليم العايل الوطنية، وفتح املجال اأمام 
جمي���ع الطلبة املوؤهلن لاللتحاق يف التعليم العايل، والإ�صهام 
يف تلبية احتياجات املجتمع الفل�صطيني من الكوادر الب�صرية، 
والإ�صه���ام يف تق���دم العلم و�ص���ون احلريات ونزاه���ة البحث 

العلمي.
وي�صي���ف ال�صل���وادي: “بداأن���ا يف مناق�ص���ة الرامج التي 
نرغ���ب يف طرحها يف ه���ذا الرنامج مع اجله���ات املخت�صة، 
ولق���ى طلبن���ا قب���وًل اأوليًا م���ن قبل ال���وزارة الت���ي طلبت منا 
اإعداد خطط علمية حول هذه التخ�ص�صات واملدر�صن الذين 
�صيقوم���ون بتدري�صها، وطلبت من���ا اأي�صا جتهيز مبنًى، ليكون 

مكانًا لكلية الدرا�صات العليا يف جامعة القد�س املفتوحة”.

ويتاب���ع ال�صلوادي: “هذا ما مت فع���ال فقد قمنا بناء على 
درا�صات علمي���ة لحتياجات ال�ص���وق واحتياج���ات املوؤ�ص�صات 
الوطنية ب�صياغة خطط ع���دة لرامج ماج�صتري، وناق�صناها 
م���ع جل���ان متخ�ص�ص���ة يف اجلامع���ة وعّدل���ت فني���ًا واأعيدت 
اإىل هيئ���ة العتم���اد واجلودة، لكنن���ا تفاجاأن���ا برف�س طلبنا 
بع���د ع�ص���رات الر�صائ���ل املتبادلة م���ع وزارة الرتبي���ة يف هذا 
املج���ال  بحجج وذرائ���ع خمتلفة مع اأن نتائ���ج تقومي اخلطط 
كانت ايجابية يف جمملها. كم���ا اأننا ا�صتجبنا ملطالب الوزارة 
رغ���م عدم قناعتنا بها ب�صرورة حتوي���ل الرامج وفق التعليم 
التقليدي و�صمن كلية م�صتقل���ة اإداريًا واأكادمييًا عن اجلامعة 
اأطلقن���ا عليه���ا بتوجيه م���ن الأ�صتاذ الدكت���ور رئي�س اجلامعة 

ا�صم "كلية القد�س للدرا�صات العليا"”.

القدس  ونــظــام  الــعــالــي  التعليم  قــانــون 
المفتوحة

ول يذك���ر قان���ون التعليم الع���ايل الفل�صطيني ال���ذي اأقره 
املجل�س الت�صريع���ي يف عام 1998 التعليم املفتوح باأي ن�س من 
ن�صو�ص���ه، وهو م���ا ت�صتغله الوزارة لرف�س قب���ول الطلب املقدم 
من القد�س املفتوحة، وهنا ي���رى رئي�س هيئة العتماد واجلودة 
يف وزارة الرتبي���ة والتعليم العايل اأ.د. حممد ال�صبوع، اأن وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل ل تق���ف �ص���د توجه جامع���ة القد�س 
املفتوح���ة يف احل�صول على برنامج ماج�صتري بن اأروقتها، لكن 
عليه���ا تلبية ال�صروط التي حتدده���ا الوزارة، يف وقت انتقد فيه 

برامج املاج�صتري املقدمة يف اجلامعات الوطنية املختلفة.
ويذك���ر ال�صب���وع بالقان���ون الفل�صطيني اخلا����س بالتعليم 

أ.د. السلوادي:  على الوزارة أن 

تتقي الله وتبادر إلى تصحيح 

هذا الوضع النشاز
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العايل ل�صن���ة 1998، الذي ي��وؤكد اأن الدرا�ص���ات الع��ليا يج���ب 
اأن تكون تقليدي���ة ولي�ص��ت وفق نظ��ام التعل��يم املفتوح،  ويق���ول: 
"القان���ون الفل�صطيني ا�صرتط اأن تكون درا�صة املاج�صتري وجها 
لوج���ه، ولي����س باإمكاننا تغي���ري القانون، لذا طلبن���ا من القد�س 
املفتوح���ة اأن تن�ص���ئ موؤ�ص�صة تعلي���م تقليدي/ نظام���ي م�صتقلة 
متلكه���ا القد����س املفتوحة، لنواف���ق على طلبه���ا احل�صول على 

برنامج ماج�صتري تابع لها".
ويف ال�صي���اق ذات���ه، ي���رى نائب رئي����س اجلامع���ة لل�صوؤون 
الأكادميية اأ.د. �صفي���ان كمال، اأن هيئة العتماد واجلودة ت�صع 
�صرط���ا غري قانوين على القد�س املفتوحة باإن�صاء موؤ�ص�صة تعليم 
نظام���ي خالف���ا لقانون اجلامع���ة القائم على التعلي���م املفتوح، 
وكاأنه���م يري���دون اأن يح�صروا املاج�صت���ري يف اإطار روؤيتهم غري 
ال�صحيحة، وهذه النظرة مرفو�صة متاما على م�صتوى اجلامعة 
وعلى امل�صتوى الوطني ول تتفق مع ما هو معمول به يف كثري من 

دول العامل.
وقال اأ.د. كمال “اأدعو امل�صوؤولن يف وزارة الرتبية والتعليم 
الع���ايل ويف هيئ���ة العتم���اد واجل���ودة لأن يحاولوا ب���كل اأمانة 
ومو�صوعية التع���رف على املكانة ال�صامية الت���ي يحتلها التعليم 
املفت���وح يف العامل، وعلى املكانة التي يتنباأ بها الرتبويون للتعليم 
املفتوح يف امل�صتقبل، ومرحليًا نحن اتفقنا مع وزارة الرتبية ومع 
هيئ���ة العتماد واجلودة على ال�ص���ري يف منطلقهم اخلاطئ اإىل 
اأن تتغ���ري الظروف املحيط���ة، وذلك باأن نقب���ل اأن نفتح برامج 
ماج�صت���ري وفق النظام التقلي���دي، وحتى يف هذا النظام اأخذوا 
مياطل���ون وي�صع���ون عقبات لي�صت يف �صل���ب املفاهيم التعليمية 
والجتماعي���ة وتنا�ص���وا اأن طرائ���ق التعلي���م املفت���وح واأدوات���ه، 

وبخا�صة التعليم الإلكرتوين، قد اأثبتت جدواها وفعاليتها”.
وي���رى اأ. د. كمال، اأن “املطلوب هو اأن يعطى الإذن بالبدء 

يف برام���ج املاج�صتري، واأن يراقبوا تطورن���ا ونوعية خمرجاتنا. 
وناأمل اأن ياأتي وقت قريب يتخلون فيه عن موقفهم  جتاه التعليم 
املفتوح. والعجيب اأن املاج�صتري تاريخيا يتم معظمه على اأكتاف 
الدار�س نف�صه، الذي يق���وم مبقابالت وزيارات ملواقع ومكتبات 
اجلامع���ات ومراجع متنوعة للح�صول على هذه الدرجة، اأي اأن 
الطال���ب يتبع ن�صاطات تربوية اأق���رب اإىل التعليم املفتوح، لي�س 
من املعق���ول اأن نقيد املاج�صتري بالنظ���ام الأكادميي التقليدي، 

والأجدر اأن يكون تدري�س املاج�صتري بالنظام املفتوح”. 
اإىل ذلك، اأكد اأ. د. يون�س عمرو رئي�س اجلامعة، اأنه “عار 
عل���ى وزارة الرتبي���ة اأن تتجاه���ل حاجة قراب���ة 70 األف طالب 
وطالبة يتعلمون يف القد�س املفتوحة وهي غري قادرة على القيام 
باإخ���راج قان���ون تعليم ع���اٍل يراع���ي احتياجاته���م واحتياجات 

موؤ�ص�صاتهم”.
ويرى اأ. د. عم���رو، اأن “ما تزعمه هيئة العتماد واجلودة 
م���ن مررات غري مقب���ول وغري جدي، ما يدل عل���ى ا�صتهداف 
من قب���ل الوزارة جلامع���ة القد�س املفتوحة، الت���ي متيزت على 
مدار ال�صنوات الع�صرين املا�صية مبخرجاتها املميزة يف التعليم 
املفت���وح يف درجة البكالوريو�س وتفوق خريجيها اأينما ذهبوا يف 

اأرجاء الوطن وخارجه”.
وهنا يقول رئي�س ديوان الرئا�صة، ع�صو جمل�س اأمناء “القد�س 
املفتوحة” د. ح�صن الأع����رج: “اأنا �صخ�صيا غري مقتنع باأي �صبب 
ت����ورده وزارة الرتبي����ة والتعلي����م الع����ايل بخ�صو�س ع����دم ترخي�س 
برنام����ج الدرا�صات العلي����ا يف جامعة القد�س املفتوح����ة، ول اعتقد 
اأن هن����اك م����ررا له����ذا املوقف، لأن كلن����ا يعلم فل�صف����ة الدرا�صات 
العلي����ا، وكيف تتم يف اجلامع����ات �صواء يف فل�صط����ن اأو خارجها اأو 
يف هارف����رد، وبالت����ايل ل يوجد اأي مرر اأو اأي عائ����ق اأمام القد�س 

املفتوحة لتح�صل على الرتخي�س الالزم للدرا�صات العليا”.

حــول  الــــــوزارة  ذريــعــة  كــمــال:  أ.د. 

محلها  في  ليست  المبنى  موضوع 

فهي لم ترسل فريقا لفحصه أصال!
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مبنى كلية الدراسات العليا قميص عثمان
باحلدي���ث عن م�صاع���ي اجلامعة لفتتاح كلي���ة للدرا�صات 
العليا لديها، تتخذ وزارة الرتبية والتعليم عر اجل�صم املخت�س 
برتخي�س موؤ�ص�صات التعليم العايل وهو هيئة العتماد واجلودة، 
من املبنى الذي خ�ص�صته “القد�س املفتوحة” للدرا�صات العليا 
�صبب���ا للرف�س، فيم���ا ت�صف اجلامعة هذا ال�صب���ب باأنه �صماعة 

لتعليق رف�س الوزارة لفتح الكلية عليه.
وهنا يق���ول اأ. د. ال�صل���وادي، اإنه بعدما تعاق���ب على هيئة 
العتم���اد واجلودة ثالث���ة مديرين اآخرهم حت���دث ب�صراحة ل� 
"القد����س املفتوحة"، وقال: "كل جهودكم ال�صابقة دون جدوى، 
وعليك���م اإعداد الرامج م���ن جديد و�صنح�ص���ر لفح�س املبنى 
من جدي���د ويف النهاي���ة �صنعطيكم العتم���اد، وبالفعل التزمنا 
بطلب���ات الهيئ���ة ووعد بت�صكي���ل جلنة لفح�س املبن���ى لكنها مل 
حت�صر اإطالقا، ولدى مراجعت���ه قال اإنه ح�صر ب�صكل �صخ�صي 
واطلع على املبنى وهو ل ي�صلح كمبنى للدرا�صات العليا، وطالب 
بتغي���ريه، فبحثنا ع���ن مبنى جديد ووجدناه كم���ا طلبوا ولكنهم 

رف�صوا احل�صور لفح�صه اأي�صا".
ويف ه���ذا ال�صياق يقول اأ. د. كمال: "نح���ن ر�صينا اأن نبداأ 
ب�ص���كل متوا�صع بع���دد طالب ل يتجاوز ال����50 طالبًا ثم نتو�صع 
بالتدري���ج، واملبنى املوجود لدينا معق���ول وهم مل يدخلوا املبنى 
ومل يقوم���وا بفح�ص���ه. وعليه���م اأن يدركوا اأن املبن���ى ال�صغري 
ميك���ن اأن يتطور ويكون لدينا مبن���ى اأكر وهذا ح�صل يف جميع 
اجلامع���ات الفل�صطيني���ة. وين�صح���ب ه���ذا القول عل���ى جامعة 
القد����س املفتوح���ة باأكملها الت���ي اأ�صبحت لديه���ا مبان متطورة 

ووا�صعة وجيدة التجهيز".
ويف رده على ما يقوله م�صوؤولو اجلامعة، يقول اأ. د. ال�صبوع: 

“بالن�صب���ة للمبنى الذي قدمته لنا جامعة القد�س املفتوحة فهو 
ق���دمي و�صكن���ي، ول ي�صل���ح لأن يكون مبن���ًى للدرا�ص���ات العليا، 
ونح���ن ك���وزارة ن���رى اأن القد����س املفتوح���ة اإن اأرادت اأن تفتتح 
ماج�صتري ودكتوراة فال مانع، لكن عليها اأن تعمل موؤ�ص�صة تعليم 
عال جديدة وفق التعليم التقليدي )النظامي(، وتكون موؤ�ص�صة 

م�صتقلة اإداريا وماليا عن القد�س املفتوحة”.
وي�صي���ف: “وزارة الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل ل تعامل اأي 
جامعة ب�صكل خمتلف ع���ن اجلامعة الأخرى، بدليل اأننا عندما 
نع���ن يف الرتبية ل منيز بن طالب واآخ���ر، وبال�صواغر والتعين 
يتناف����س خريج���و جامعة القد����س املفتوح���ة ب�ص���كل مت�صاو مع 
خريجي خمتل���ف اجلامعات وه���ذا لي�س ظلما للطلب���ة، والأمر 
الآخ���ر اأنن���ا مل نق���ل يف ال�صاب���ق ان اخلريج وفق نظ���ام التعليم 
املفتوح م���ن القد�س املفتوحة ممنوع اأن يكم���ل درا�صته، وعملنا 
اأي�ص���ا على منع اأي جامعة اأخرى اأجنبية اأو عربية اأو فل�صطينية 
م���ن ممار�ص���ة التعلي���م املفتوح يف الوط���ن وابقيناه حك���رًا على 
القد����س املفتوحة، ومل نحرم طلب���ة اجلامعة من احل�صول على 

�صهادة ماج�صتري يف اجلامعات الأخرى”.

الماجستير ومباركة الرئيس

فخام���ة الرئي����س حممود عبا����س بارك م�صاع���ي اجلامعة 
لفتت���اح املاج�صتري فيها، لك���ن الوزارة ل تع���رتف بذلك، وهنا 
يوؤك���د د. الأع���رج يف حديث خا�س ل� "ينابي���ع"، اأنه بالفعل زف 
للجامع���ة ب�صرى مباركة الرئي�س لفتت���اح املاج�صتري يف القد�س 
املفتوح���ة، ويقول: “اأما فيما يتعلق بق���رار �صيادة الرئي�س، فاإن 
ذلك يعود لأن وزارة الرتبية والتعليم العايل طلبت من اجلامعة 
اإح�ص���ار موافق���ة �صيا�صية للح�صول عل���ى ترخي�س املاج�صتري، 
ونح���ن ا�صتغربن���ا ذلك، لأن ال�صي���د الرئي����س ل يتدخل يف هذا 

خيارين:  أمــام  الجامعة  الــســبــوع: 

مستقلة  مؤسسة  تنشئ  أن  إمــا 

تنتظر  أن  أو  الــعــلــيــا  لــلــدراســات 

“التشريعي” ليعدل قانون التعليم 

العالي!
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املو�صوع، وعندما قدمنا ر�صالة لل�صيد الرئي�س بهذا اخل�صو�س 
كت���ب عليها باحلرف الواحد: وزيرة الرتبي���ة والتعليم، اإذا كان 

القرار يتطلب موافقتي، فاأنا موافق” وهذا بحد ذاته قرار.
يف املقابل يقول اأ. د. ال�صبوع، ان “ما و�صلهم  من الرئي�س 
عب���ارة عن مبارك���ة لر�صالة قدمته���ا القد�س املفتوح���ة ل�صيادة 
الرئي�س بنيته���ا افتتاح برنامج ماج�صتري واأنها تتعر�س ملعوقات 
يف ه���ذا اجلانب، واأك���د لهم الرئي�س اأن���ه اإذا كان الأمر يتوقف 
على موافقته فه���و موافق �صخ�صيا، ول ميك���ن ل�صيادة الرئي�س 

اأن يخرتق القانون”.

من المعّوق؟؟

يف اإطار اجلدل القائم بن الوزارة من جهة وجامعة القد�س 
املفتوحة من جهة اأخ���رى، يت�صاءل كثريون عن املعّوق احلقيقي 
مل�ص���روع املاج�صتري يف القد�س املفتوحة، ويف هذا ال�صياق يجيب 
اأ. د. �صفيان كمال “بنظري، املعّوق الأ�صا�صي هو موقف الوزارة 
م���ن التعليم املفتوح كنظام تعليمي، اإذ يب���دو اأن الوزارة ل ترى 
اأن نظ���ام التعليم املفتوح فعال وباإمكان���ه اأن يكون له خمرجات 
نوعي���ة وخريج���ون متميزون ، وهذه النظ���رة ل تن�صجم باملطلق 
مع الجتاهات العاملية والدولية يف هذا املجال، فالتعليم املفتوح 
يحتل مكان���ة مركزية يف املجتمعات املختلفة ويف اأنظمة التعليم 
العاملي���ة، وكثري م���ن اجلامعات املفتوحة فيه���ا ماج�صتري وفيها 
دكتوراة، فالعقبة الأ�صا�صية هي النظرة ال�صلبية لوزارة الرتبية 
والتعلي���م العايل جتاه التعلي���م املفتوح. وعلى الوزارة تغيري هذه 

النظرة والعتذار عنها”.
وي�صي���ف اأن “التعلي���م املفت���وح يخ���رج طلب���ة قديري���ن، 
واملناهج املقدمة للطلبة حمكم���ة خططا وكتبا وا�صرافا، ويعتد 

به���ا وي�صتند اإليه���ا يف العديد من اجلامع���ات العربية 
المتحان���ات  ونظ���ام  والعاملي���ة، 

لدى القد����س املفتوحة م���ن اأقوى 
اأنظم���ة المتحان���ات يف الوط���ن 

وعلى م�صتوى املنطقة ويخ�صع 
لرقاب���ة �صدي���دة، وبالتايل ل 

اإل  اجلامع���ة  م���ن  يتخ���رج 
متام���ا،  املوؤه���ل  الطال���ب 
فنحن نو�صع باب الدخول 

ون�صي���ق  اجلامع���ة  اإىل 
باب اخلروج”.

د.  اأ.  وي�ص���ارك 
ال�صل���وادي زميل���ه اأ. د. كم���ال قائاًل: 

الرتبي���ة  وزارة  يف  بريوقراطي���ة  عقب���ات  “توج���د 

والتعلي���م العايل حت���ول دون متكن القد����س املفتوحة من افتتاح 
برنام���ج املاج�صت���ري للطلب���ة، واأي جامع���ة ترغ���ب يف التق���دم 
ل ب���د اأن تدع���م م�صرية البح���ث العلمي فيها م���ن خالل برامج 
الدرا�ص���ات العليا باعتبارها الرافد الأ�صا�صي للبحث العلمي يف 

اجلامعات”.
وي�ص���ري اأ. د. ال�صل���وادي اإىل اأن “رف�س ال���وزارة يدل على 
ع���دم تفهمها لواق���ع اجلامعة وللتط���ور الذي �صهدت���ه، وينبغي 
اأن تعط���ي ال���وزارة للجامع���ة وللطلبة حقه���م يف احل�صول على 
املاج�صت���ري يف جامعتهم، وعلى الوزارة اأن تتقي اهلل وتبادر اإىل 

ت�صحيح هذا الو�صع الن�صاز، واأن تعطي اجلامعة حقها”.
يف املقاب����ل ل يرى اأ. د. ال�صب����وع، اأن املعّوق هو الوزارة ويقول 
“اإن القد�����س املفتوحة تعتر اأن من حق م����ن يدر�س فيها اأن يكمل 
درا�صت����ه العلي����ا داخل اأروقته����ا ونح����ن ل ننكر ذلك، وك����وزارة لو 
كن����ا متجنن عل����ى القد�س املفتوح����ة مل نكن �صنع����رتف بخريجي 
البكالوريو�����س اأو مباج�صت����ري لطلب����ة البكالوريو�����س م����ن القد�����س 

املفتوحة”.
وا�صتط���رد قائال: “القد����س املفتوحة ل جت���ادل يف طلبها 
اأنه���ا تريد احل�ص���ول على ه���ذا الرنامج حلاج���ة البلد، حتى 
برام���ج املاج�صتري الت���ي قدمتها مثل اللغ���ة العربية موجودة يف 
كل جامع���ة، والبل���د لي�ص���ت بحاجة له���ذا الرنام���ج، فالقد�س 
املفتوح���ة تري���د املاج�صتري فقط لأنها تعتر اأن���ه من حقها كاأي 
جامع���ة وطنية اأن حت�صل عليه، ولكن لن يكون هناك ماج�صتري 
حت���ت تروي�ص���ة القد�س املفتوحة احلالية حت���ى ل يفهم على اأنه 

ماج�صتري تعليم مفتوح، فهذا خمالف للقانون”.
وي�ص���دد اأ. د. ال�صبوع على اأن اله���دف من افتتاح ماج�صتري 
يف اجلامع���ات الوطنية يف العق���ود املا�صية كان 
ت�صكيل ن���واة للبحث العلم���ي، لكن اجلامعات 
انحرفت عن هذا الهدف واأ�صبح املاج�صتري 
جمرد و�صيلة للجامعات لتحقيق مكا�صب 

مالية.
 ويف تعليق���ه على رد اأ. د حممد 
ال�صب���وع، يقول د. ح�ص���ن الأعرج، 
"رده يقودنا اإىل اأ�صئلة افرتا�صية 
اأخ���رى، م���ا هي اجل���دوى من 
وجود 48 موؤ�ص�ص���ة تعليم عال 
يف فل�صط���ن؟ لذا اأق���ول اإن هذا 
الكالم غري م�صوؤول، فنحن نفاخر 
العامل باأننا منتلك 48 موؤ�ص�صة تعليم 

عال".
وي�صي���ف د. ح�صن الأعرج “عندما 

سبب  بــأي  مقتنعًا  لست  األعـــرج:  د. 

عـــدم منحها  ـــــوزارة حـــول  ال تــــورده 

ــمــفــتــوحــة” تــراخــيــص  س ال
ـــد ـــق “ال

الدراسات العليا
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ملف العدد

األق���ى الرئي�س عبا�س كلمته يف الربمل���ان الأوروبي قال باحلرف 
ال�اح���د، اإن���ه لدينا 48 م�ؤ�س�س���ة تعليم ع���ال، فال�سيا�سة العليا 
للقي���ادة تق�م على �سرورة اأن يح�س���ل كل م�اطن على درجات 
علمي���ة، لي����س به���دف العمل فقط ب���ل لأننا نح���ن نتعلم لنثقف 
يه، لأن ال�سخ����س املتعلم ي�ستطي���ع اأن يجيرّ علمه  �سعبن���ا ون�عرّ
يف مزرعت���ه ويف بقالت���ه ويف اأ�سرته، فالتعلي���م لي�س للعمل فقط 
فامل���راأة تتعلم لتن�سئ جيال �ساحلا ومتعلم���ا، وليعلم ال�سب�ع اأن 
اأه���م عنا�سر الإنتاج ه���� عن�سر الإدارة، فاملتعل���م ي�ستطيع اأن 

يدير م�ؤ�س�سته، ونحن �سعب نفاخر باأننا متعلم�ن”.

ما العمل في حال استمر رفض الوزارة؟

يق���دم املخت�س�ن يف هذا املج���ال يف وزارة الرتبية والتعليم 
الع���ايل ويف جامعة القد�س املفت�حة حل����ل من اأجل فتح برنامج 
املاج�ستي وهنا يق�ل اأ. د. عمرو: “لن ن�سي على درب اجلامعات 
الأخ���رى بفت���ح الربنام���ج وت���رك الطلب���ة ي�سغط�ن عل���ى وزارة 
الرتبي���ة والتعليم العايل، بل �سنلتزم بالقان�ن مهما كلفنا الأمر، 
ونح���ن نعتقد جازمني اأن امل�سكلة لي�س���ت يف القان�ن بل يف وزارة 

الرتبية والتعليم التي تتخذ م�قفا �سلبيًا من القد�س املفت�حة”.
يف ال�سي���اق ذات���ه، يق�ل د. الأعرج: “طلب���ت لقاء مع دولة 
رئي����س ال����زراء د. �سالم فيا�س، عل���ى اأن تاأتي وزي���رة الرتبية 
والتعلي���م الع���ايل ملي����س العلم���ي، يف جل�س���ة خا�س���ة بح�س�ري 
�سخ�سيا وبح�س�ر رئي�س جمل�س اأمناء جامعة القد�س املفت�حة 
املهند����س عدنان �سمارة، وبح�س�ر رئي����س اجلامعة ا. د. ي�ن�س 
عم���رو لن�سع النقاط على احلروف، ونعرف اأين ال�س�اب واأين 
اخلطاأ. “القد�س املفت�حة” ت�سم كفاءات واإمكانيات، ول اأجد 
م���ربرا واحدا مينع جامعة القد����س املفت�حة من احل�س�ل على 

الرتاخي�س الالزمة لربنامج املاج�ستي”.
وي�س���ي اأ. د. كم���ال اإىل اأن “اجلامع���ة ممثل���ة ب�سخ����س 

رئي�سها اأ. د. ي�ن�س عمرو، ل تنام من اأجل حتقيق ما ت�سب� اإليه 
م���ن افتتاح برنامج املاج�ستي ونح���ن ن�فر ال�سبل ونعد ما يلزم 
يف ه���ذا املجال، ونح���اول التاأثي على امل�س�ؤول���ني باإظهار ن�عية 

اخلريجني املتميزين و�سن�سل اإىل ما نريد”.
يف ال�سياق ذاته يق�ل اأ. د. ال�سل�ادي “كثي من اخلريجني 
يلح����ن علينا لفتح برنامج الدرا�س���ات العليا لإكمال درا�ساتهم 
يف ظ���ل تعر�سهم لالإجح���اف من اجلامعات الأخ���رى، وبرامج 
املاج�ستي ال�سادرة عن القد�س املفت�حة �س�ف تتميز باجل�دة 
والن�عي���ة مقارن���ة باجلامع���ات الأخ���رى، فنحن لدين���ا برامج 
ماج�ست���ي ل ي�جد له���ا مثي���ل يف اجلامع���ات الفل�سطينية مثل 
برنامج الإدارة العامة الذي �سيخدم م�ظفي ال�سلطة وال�سركات 
وعم����م م�ظف���ي الإدارة وه� غي م�ج����د يف اجلامعات ونحن 

قدمناه ورف�س من قبل د. ال�سب�ع”.
وي�ؤك���د اأ. د. ال�سل����ادي “اأنه يف حال ا�ستم���ر الرف�س من 
قبل ال�زارة ملنح القد�س املفت�ح���ة فر�سة، �سيت�جه جهدنا اإىل 
اأعل���ى امل�ست�ي���ات من اأجل احل�س����ل على اعتم���اد املاج�ستي، 
ونح���ن نتعامل مع ال�زارة من منطلق الثقة ون�سي وفق القان�ن، 
ومل نعمل كما عملت بع�س اجلامعات التي افتتحت برامج وبعد 

ذلك جرى اعتمادها، لكننا مع القان�ن”.
ويخت���م اأ. د. ال�سل����ادي حديثه بالتاأكيد اأن���ه “رغم مرور 
ت�سع �سن�ات على تقدمي طلب احل�س�ل على برنامج الدرا�سات 
العلي���ا، اإل اأننا لن ن�ستخ���دم �س�ى الط���رق القان�نية للح�س�ل 
عل���ى طلبن���ا، خا�سة اأننا نتكل���م عن اجلامع���ة الأكرب من حيث 
ع���دد الط���الب والأكرب م���ن حيث التقني���ات العلمي���ة واملهنية، 
ونح���ن اأك���رب م�ؤ�س�سة غي ربحية يف فل�سط���ني، واملاج�ستي حق 

من حق�قنا ولن نرتاجع عنه”.
وي�سي���ف:  "النظ���رة ال�سلبي���ة للتعلي���م املفت����ح هي نظرة 

الواوي: مستويات عليا في الوزارة 

لجامعة  م��ع��ادي��ًا  ن��ه��ج��ًا  ت��ب��ن��ت 

منظمة التحرير الفلسطينية 
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قا�صرة لأن التعليم املفتوح اأ�صبح مطلبا عامليا و�صرورة تنموية، 
لأنه يوفر التعليم العايل جلمي���ع الراغبن القادرين عليه، وكل 
اجلامع���ات املفتوح���ة لديها برام���ج ماج�صت���ري اإل يف فل�صطن، 

وهذا الأمر ن�صاز ويجب اإ�صالحه".
من جهته، يرى رئي�س جمل�س الطلبة القطري زياد الواوي 
اأن مت�صوي���ات علي���ا يف ال���وزارة تبن���ت  موقفا معادي���ا جلامعة 
القد����س املفتوحة، جامعة  منظمة التحرير الفل�صطينية، منوها 
اإىل ان ال���وزارة طلبت من اجلامعة احل�صول على قرار �صيا�صي 
م���ن القي���ادة الفل�صطيني���ة الت���ي اأب���دت ا�صتهجانه���ا من طلب 
ال���وزارة، حيث وقع الرئي�س حمم���ود عبا�س على كتاب يعلن فيه 

موافقته على افتتاح برنامج الدرا�صات العليا.
وي�صيف : "رغم توقيع الرئي����س عبا�س على قرار موافقته 
ملنح الرتخي�س، غري اأن الوزارة بداأت تف�صر فحوى القرار بغري 
وجه ح���ق، بالقول اإن كتاب الرئي�س يعن���ي موافقة م�صروطة يف 
ح���ال عدم وجود ما يخالف القانون"، م�صريا اإىل اأن هذا الأمر 
يوؤكد جمددا اخت���الق الوزارة للذرائ���ع واأن الأ�صباب احلقيقية 
لعدم منح الرتاخي�س هي اأ�صباب غري منطقية ولي�صت مهنية.

رغ���م هذا اجلدل ب���ن اجلامعة من جه���ة، ووزارة الرتبية 

والتعليم الع���ايل من جهة اأخرى، تظل اأب�صار دار�صي “القد�س 
املفتوح���ة” �صاخ�ص���ة نحو اليوم الذي يتمكن���ون فيه من اكمال 
درا�صاتهم العليا يف اجلامعة التي فتحت اأبوابها وا�صعة اأمامهم، 
وي�ص���رت له���م احل�ص���ول عل���ى الدرج���ة العلمي���ة الأوىل، رغم 
ظروفهم اخلا�صة، و�صاعدتهم يف الرقي باأنف�صهم وجمتمعاتهم 

ملا فيه خري وطنهم ورفعته.

ملتزمون  الــجــامــعــة:  ــي  ف مــســؤولــون 

للتعليم  الوزارة  ونظرة  القانون  بتطبيق 

المفتوح “قاصرة” 

ملف العدد
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في الذاكرة

رئيس ديوان الرئاسة وعضو مجلس األمناء يروي ذكرياته الخاصة بتأسيس الجامعة

د. حسين األعرج:  عملت  "حماال" و "محاسبا" 

و"سكرتيرا" ومديرًا  لمنطقة في آن!

رام الله- ينابيع - يفتح رئي�س ديو�ن �لرئا�شة ع�شو جمل�س �أمناء جامعة 
�لقد����س �ملفتوحة د. ح�شني �الأعرج قلب���ه ل�"ينابيع"، ويرجع بعجلة �لزمان 
�إىل �ل���ور�ء لي�شتعيد ذكرياته مع مرحل���ة تاأ�شي�س �جلامعة، وي�شلط �ل�شوء 

على مو�قف ما ز�لت عالقة يف ذ�كرته.

مرحلة التأسيس

ي�ص���رد د. الأع���رج مرحلة تاأ�صي�س اجلامع���ة التي بداأت يف 
نهاي���ة ال�صبعيني���ات وبداي���ة  الثمانيني���ات من الق���رن املا�صي، 
حن فكرت القيادة الفل�صطيني���ة يف اإقامة جامعة تطبق فل�صفة 
التعلي���م املفت���وح يف الأرا�ص���ي الفل�صطينية؛ لتج���اوز اجراءات 
الحت���الل جت���اه اجلامع���ات الفل�صطيني���ة واملتمثل���ة حتدي���دا 

بالإغالق���ات ومنع اعط���اء الرتاخي�س لفت���ح جامعات جديدة. 
ويقول اإنه عندما اتخذت القيادة القرار نهائيا لقامة اجلامعة، 
اأحي���ل املو�صوع اإىل دائرة الرتبي���ة والتعليم يف منظمة التحرير 
الفل�صطينية التي ا�صتدع���ت بدورها خم�صة رجال من الأرا�صي 
املحتلة لتكليفهم ببدء تاأ�صي�س اجلامعة على الأر�س، منوها اإىل 
اأن الرج���ال اخلم�صة هم: د. ذياب عيو�س وكان يعمل يف جامعة 
بي���ت حل���م، ود. يون�س عم���رو وكان يعم���ل يف جامع���ة اخلليل، 
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ود. ح�ص���ن الأع���رج وكان يعمل يف جامع���ة النجاح، ود. عاطف 
عالونة وكان يعمل يف جامع���ة النجاح، وال�صيد مطيع اأبو حجلة 
الذي كان متقاعدا من �صلك الرتبية والتعليم بعد اأن كان رئي�س 
ق�صم المتحان���ات، وبعد ذلك ان�صم اإليهم د. ريا�س اخل�صري 

يف قطاع غزة.
وينوه د. الأعرج اإىل اأن اجلامعة بداأت العمل من مكتب يف 
العا�صم���ة الأردنية عمان تواجدت في���ه اإدارة اجلامعة ورئي�صها 
ال���ذي كان يعم���ل عل���ى و�ص���ع فل�صف���ة التعلي���م املفت���وح وو�صع 
املق���ررات التعليمي���ة، ويف الثاين من اآب ع���ام 1991 ويف اليوم 
الذي �ص���ادف غزو العراق للكوي���ت، ا�صتدعي الرجال اخلم�صة 
اإىل عم���ان حيث التقوا بجه���اد قر�صويل ) اأبو منهل( من دائرة 
الرتبية والتعليم يف منظمة التحرير الفل�صطينية، وجرى خالل 
الجتم���اع تكليف الرجال اخلم�صة بب���دء تاأ�صي�س اجلامعة على 
الأر����س، كما �صاركوا يف ور�صة عمل حا�صر فيها  خراء اجانب 

حول التعليم املفتوح.
وي�صي���ف" كان���ت ه���ذه جتربة جدي���دة، عدن���ا بعدها اإىل 
الأرا�ص���ي الفل�صطيني���ة للعم���ل كل يف جامعت���ه "، لفت���ا اإىل اأن 
اختي���ار الرج���ال اخلم�ص���ة كان تر�صيح���ا لهم م���ن  جامعاتهم 
واأب���دوا ا�صتعدادًا للم�صي قدم���ا يف تطبيق الفكرة على الأر�س. 
وكان د. من���ذر �ص���الح رئي�ص���ا للجامعة يف اخل���ارج، بينما كان 

رئي�صها يف الداخل د. ذياب عيو�س.
ويب���ن د. الأعرج اأن جامع���ة القد�س املفتوحة انطلقت من 
رح���م اجلامعات الفل�صطينية الأخرى، بتاأ�صي�س برنامج للتعليم 
املفت���وح يف كل جامعة على حدة، بهدف جتاوز م�صاألة احل�صول 

على ترخي�س من �صلطات الحتالل.
ووج���ه الأع���رج �صكره يف ه���ذا ال�صي���اق اإىل كل اجلامعات 
الفل�صطينية التي ن�صبت لنف�صها برنامج التعليم املفتوح  وقدمت 
جلامعة القد����س املفتوحة دعما غري حم���دود، �صواء من خالل 
رفده���ا بامل�صرف���ن الأكادميي���ن الأكف���اء، اأو من خ���الل توفري 
القاع���ات واملخترات واملواد الالزم���ة دون اأن تتقا�صى مردودا 
مالي���ا ج���راء ذلك، موؤك���دا اأن اجلامع���ات الأخ���رى لعبت دورا 
وطني���ا يف اإجن���اح فكرة "القد����س املفتوحة"، �ص���واء من خالل 

توفري الغطاء القانوين لها اأو تقدمي الت�صهيالت اللوج�صتية.

رغبة بعدم االصطدام مع االحتالل
وبهدف اجناح اجلامعة وعدم تعري�س فكرتها لالجها�س، 
عم���ل املوؤ�ص�صون كخلية نحل وا�صحة عل���ى الأر�س لكن بطريقة 
جنبته���م ال�صط���دام مع الحت���الل. يقول د. الأع���رج" ما زلت 
اأذكر اأن ال�صخ�س كان ياأتينا للت�صجيل يف هذه اجلامعة التي مل 
يكن يعرف هويتها، فاذا �صعرنا بارتياح نف�صي جتاهه �صارحناه 

باأن ا�صمه���ا "جامعة القد�س املفتوح���ة" ، واإذا �صككنا يف الأمر  
كنا نقول له اإنه "برنامج التعليم املفتوح"، مبينا اأن الهدف من 
اإن�صاء اجلامعة هو تاأهيل ال�صعب الفل�صطيني، وبخا�صة الفئات 
التي مل ت�صعفها ظروفها لكمال تعليمها مثل املعلمن واملوظفن 
حمل���ة ال�صه���ادات املتو�صطة )الدبلوم( الذي���ن كانوا ي�صطرون 
لل�صفر اإىل اخلارج لكمال تعليمهم، وكذلك العمال واملزارعون 
ورب���ات البي���وت والفق���راء الذي���ن ل ت�صم���ح له���م اأو�صاعه���م 

القت�صادية بال�صفر للخارج ملتابعة درا�صاتهم.

عمل على مدار الساعة
ي�ص���ري د. الأع���رج اإىل اأن املوؤ�ص�ص���ن و�صلوا اللي���ل بالنهار 
لجن���اح فكرة اجلامع���ة، فف���ي البدايات مل تكن هن���اك عطلة 
اأ�صبوعي���ة، حي���ث كان���ت تعقد حما�ص���رات ولق���اءات اأكادميية 

وامتحانات على مدار الأ�صبوع مبا يف ذلك اأيام اجلمعة.
اجلامع���ات  م���ن  الأكادميي���ون  "امل�صرف���ون  وي�صي���ف 
الفل�صطينية الأخ���رى �صاعدونا يف اإعداد املق���ررات الدرا�صية، 
الت���ي كان���ت م�صوؤولي���ة مكت���ب اجلامع���ة يف عم���ان والإ�صراف 

الأكادميي وكذلك املراقبة واإجناز المتحانات".

ترخيص لجمعية عثمانية
واأ�ص���ار د. الأع���رج اإىل اأن اجلامعة ب���داأت العمل يف املدن 
الرئي�صي���ة وحي���ث تواج���دت اجلامع���ات الأخ���رى وحتديدا يف 
اخللي���ل وبيت حل���م ونابل�س ورام اهلل وغزة، لفت���ا اإىل اأن مقر 
برنام���ج التعليم املفت���وح كان يف القد�س حيث ح�صلت اجلامعة 
عل���ى ترخي�س جمعي���ة عثمانية م���ن �صلطات الحت���الل ولي�س 

ترخي�صا جلامعة.
 يذك���ر اأن املوؤ�ص�ص���ن اخلم�ص���ة تولوا املنا�ص���ب التالية مع 
مرحلة التاأ�صي�س: د. ذي���اب عيو�س رئي�صا للجامعة يف الأرا�صي 
الفل�صطينية، ود. يون�س عم���رو مديرا ملنطقة اخلليل التعليمية، 
ود. عاط���ف عالون���ة مديرا ملنطقة رام اهلل والب���رية التعليمية، 
ومطي���ع ابو حجلة مدي���را للت�صجيل، ود. ح�ص���ن الأعرج مديرا 
ملنطقة نابل����س التعليمية ود. ريا�س اخل�ص���ري مديرا للمنطقة 

التعليمية يف غزة.

في الذاكرة

خمسة رجال استدعتهم منظمة 
التحرير حملوا على عاتقهم 

مسؤولية إنشاء الجامعة 
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الجهر برسالة الجامعة
ي�ص���رد د. الأع���رج حادثة تدلل على العم���ل ال�صري لن�صاء 
"القد����س املفتوح���ة"، منوه���ا اإىل انه تقدم بطل���ب لل�صلطات 
ال�صرائيلي���ة للح�صول على خط هاتف لرنامج التعليم املفتوح 
يف نابل����س، حيث ا�صطر اإىل ت�صجيله با�صمه ال�صخ�صي،  فظنوا 

اأنه طبيب ف�صجلوا اخلط با�صم ح�صن الأعرج كونه طبيبًا!. 
وي�ص���ري د. الأعرج اإىل اأن���ه يف العام 1993 بداأت اجلامعة 
تخرج من العمل يف اإطار اجلامعات الأخرى،  لتجاهر بر�صالتها 
وذل���ك تزامن���ا م���ع عملي���ة ال�ص���الم وتوقي���ع اتفاقي���ات او�صلو 
بن منظم���ة التحري���ر الفل�صطيني���ة وا�صرائيل. وب���داأت تنت�صر 
اأفقي���ًا وعموديًا، وو�صل���ت يف تعليمها وبراجمه���ا اإىل فروع مثل 
ال�صعودية، وكذلك انت�صار املراكز الدرا�صية واملناطق التعليمية 

يف كل حمافظة ومدينة وجتمع ريفي كبري. 

العمل بروح الفريق
يوؤكد د. الأعرج اأن �صمة روح الفريق طبعت عمل املوؤ�ص�صن 
الأوائل للجامع���ة، حيث عملوا كاأ�صرة واح���دة ومل يكن هدفهم 
�ص���وى اجناح فك���رة التعلي���م املفتوح، م�ص���ريا اإىل اأن���ه ا�صطر 
�صخ�صي���ا اإىل اأن يعم���ل "حم���ال" "و"�صكرت���ريا" و"حما�صبا" 
عندم���ا توىل من�صب مدي���ر منطقة نابل����س التعليمية. وي�صيف 

" كان ع���دد العامل���ن يف البدايات ل يتجاوز ع���دد اأ�صابع اليد 
الواح���دة، وا�صط���ررت ذات م���رة اأن���ا والدكتور ذي���اب عيو�س 
اإىل اأن نحم���ل قراب���ة ثالثة اآلف كتاب لن�صع���د بها اإىل طوابق 
علي���ا، وقد ا�صتغرق ذلك �صاعات عدة لأنه مل يكن هناك حينها 
عامل���ون �صوانا". وي�صيف" يف اأح���د الف�صول كنت اأنا من يقوم 
بعملي���ة الت�صجي���ل وال�صكرتاري���ا واملحا�صبة، ثم عين���ا فيما بعد 
�صكرترية وحما�صبا وبداأنا نتو�صع  اأفقيا ونفتح مقرات للجامعة 

اإىل اأن و�صلت اإىل ما و�صلت اإليه اليوم".

خارج اإلطار األكاديمي 
كان الرج���ال اخلم�ص���ة منتدبن من جامعاته���م للعمل يف 
"القد�س املفتوحة"، ثم تفرغ د. يون�س عمرو للعمل يف اجلامعة 
وكذلك د.ذياب عيو�س ومطيع اأبو حجلة، لكن د. ح�صن الأعرج 
ود. عاط���ف عالون���ة قررا يف الع���ام 1994 الع���ودة لعملهما يف 

جامعة النجاح.
ويق���ول" ع���دت للعم���ل يف جامع���ة النج���اح، وتزامن ذلك 
اي�ص���ا مع عملي يف املجال ال�صيا�ص���ي" منوها اإىل انه بداأ العمل 
يف الع���ام 1993 يف بيت ال�صرق للتح�ص���ري للوفد املفاو�س، ثم 
عن يف العام 1994 مبر�صوم من الرئي�س الراحل يا�صر عرفات 
وكي���ال لوزارة احلك���م املحل���ي وللم�صادفة فنح���ن الثالثة )د. 
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في الذاكرة

د. حسني األعرج ومحافظ اخلليل كامل حميد ورئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة، يفتتحون معرض التراث في اخلليل.
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عيو�س ود. عالونة ود. الأعرج( من اخلم�صة الأوائل اأي�صًا عّينا 
وكالء وزارات يف ال�صلط���ة الوطني���ة"، وبالتايل ب���داأ د. الأعرج 
يبتع���د عن حيات���ه الأكادميي���ة، ويف الع���ام 2006 ا�صتقال من 
وزارة احلك���م املحلي، وتر�صح لنتخابات املجل�س الت�صريعي عن 
حمافظ���ة جنن مر�صحا عن حركة فتح، لكن مل يحالفه احلظ،  
ث���م عمل بعدها م�صت�صارا ل����)CHF( وجلامعة النجاح. ويقول 
د. الأعرج" اأنا مل ا�صتقل من جامعة النجاح حتى هذه اللحظة، 

فاأنا يف اجازة بال راتب".
وع���ن د. الأعرج لحقا حمافظا للخليل، ثم رئي�صا لديوان 
املوظفن، ثم ع���ن يف 10-10-2010 رئي�صا لديوان الرئا�صة، 
حي���ث ما زال ي�صغل هذا املن�صب لغاية اليوم، وهو ع�صو جمل�س 

اأمناء يف جامعة القد�س املفتوحة.

مواقف وذكريات ال تنسى
ي�صتذكر د. الأعرج عددا من الأحداث التي ل تزال عالقة 
يف ذاكرته اأثناء عمل���ه، ففي اإحدى املرات، ا�صطر د. الأعرج 

للمغام���رة لإخف���اء معلومات عن جمل�س اجلامع���ة قادت فيما 
بع���د اإىل افتتاح مركز جن���ن الدرا�صي، ويق���ول الأعرج" كان 
هن���اك قرار بعدم افتتاح اي مرك���ز درا�صي يقل عدد الطالب 
امل�صجل���ن فيه عن 200، فاأخرت جمل����س اجلامعة اأن هناك 
200 طالب م���ن جنن م�صجلن يف منطق���ة نابل�س التعليمية، 
فوافق املجل�س على افتتاح مركز جنن الدرا�صي رغم اأن العدد 
احلقيق���ي لطلبة جن���ن امل�صجلن كان فق���ط 82 طالبا وكنت 
اأراهن اأن الطلبة ل���ن ي�صجلوا اإل اإذا مت افتتاح مركز يف جنن 
وهذا ما مت فعاًل، حيث اإنه بعد افتتاحه ارتفع العدد اإىل 210 
ط���الب". وي�صيف" ات�صح فيما بعد اأن توجهي كان �صائبا لأن 
ع���دد الطالب امل�صجل���ن  ل ميكن اأن يرتف���ع اإل اإذا مت افتتاح 
مراك���ز درا�صية يف املناطق اجلغرافي���ة املختلفة وهذا ما ثبت 

لحقا".
ويف موق���ف اآخر، يقول الأع���رج "ما زلت اأذك���ر البدايات 
عندم���ا كن���ت احتف���ظ بالأق�ص���اط يف بيتي اأو حمفظت���ي، وكان 
ال�صف���ر خماط���رة يف ذلك الوق���ت، واأكرث من م���رة كنا ن�صطر 
للوق���وف عل���ى احلواج���ز، ويف حمفظتي اأكرث م���ن ع�صرة اآلف 

دينار، رغم كل ما يف ذلك من خماطرة".
وي�صيف" هناك حادثة طريفة انني يف �صهر رم�صان قمت 
بدفع الزكاة وبعد التدقي���ق واملحا�صبة، ات�صح ان مبلغًا مقداره 
األ���ف دينار دفعت عنه ال���زكاة وثبت انه لي�س من اأموايل بل من 
اأم���وال اجلامعة، ندعو اهلل ان تك���ون يف ميزان ح�صناتنا اإنه هو 

ال�صميع العليم".
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في الذاكرة

أخفيت معلومات عن مجلس 
الجامعة أدت إلى فتح مركز جنين 

الدراسي

كرم���ت جامع���ة القد�س املفتوحة جمموع���ة من دار�صيه���ا وخريجيها املتميزي���ن واحلا�صلن على 
مراتب عليا يف م�صاركات وم�صابقات حملية وعربية، وذلك يف مقر رئا�صة اجلامعة برام اهلل.

ورح���ب رئي�س اجلامعة اأ. د. يون�س عمرو باحل�صور، م�ص���ريًا اإىل اأن “القد�س املفتوحة” انتهجت 
طيل���ة الوقت �صيا�ص���ة التكامل بن الإدارة والأكادميين والطلبة، الأمر الذي جنح يف خلق النتماء وجو 
عمل مريح ومثمر، وتال�صي عامل اخلوف عند املوظفن والدار�صن، بالإ�صافة اإىل متيز طلبة اجلامعة 

يف حت�صيلهم العلمي وتفوقهم.
واأ�ص���اف اأ. د. عم���رو: “ي�صعر الطلبة اأنهم يقومون بواجباتهم لبن���اء م�صتقبلهم، لهذا نرى نتائج 
م�صرف���ة منه���م، حيث اأ�صبح خريج “القد����س املفتوحة” متفوقًا على خريج���ي اجلامعات الأخرى، يف 

التخ�ص�صات كافة”.

“القدس المفتوحة” تحتفل

 بتكريم عدد من دارسيها وخريجيها المتميزين
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جتل����س والدت���ا الطفلن اأحم���د وكرمي لإج���راء مقارنة بن 
طفليهم���ا فبينما تتفاج���اأ والدة الطفل اأحم���د )5 �صنوات( من 
ك���رثة ثرث���رة طفله���ا وحركت���ه يف احل�صانة ح�صب م���ا تخرها 

املربي���ة هناك، ت�صتك���ي والدة كرمي )4 �صن���وات( من انطوائية 
ابنها وعدم اختالطه بالآخرين.

وحالت���ا الطفل���ن تختزلن ج���دل كبريا يف اأو�ص���اط الأ�صر 

كيف تتعامل األم مع طفلها الثرثار أو كثير الحركة؟

 قلقيلي���ة - ينابي���ع- عبيدة األقرع -  �لطفل �لرثثار �أو كثري �حلركة 
كث���ري� م���ا ي���وؤرق  �لعائل���ة يف �ل�شنو�ت �الأوىل م���ن تطوره، وكث���ري� ما يتم 
�لت�ش���اوؤل، م���ا ه���ي �الأ�شباب �لتي تدف���ع �لطفل �إىل �لرثث���رة؟ و�إالم ت�شري 
ثرثرته؟ وهل �لرثثرة عند �الأطفال مفتاح �للغة؟ وهل هي عادة مكت�شبة 

�أم موروثة؟ وكيف ميكن لالأم �أن تتعامل مع �لطفل �لرثثار؟
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اأ�صبابهم���ا و�صب���ل التعام���ل  الفل�صطيني���ة يف حماول���ة ملعرف���ة 
معهم���ا،ل �صيما ظاهرة الطفل الرثث���ار، والتي �صيرتكز البحث 
حولها يف تقريرنا هذا، ويف هذا ال�صياق، يرى اخت�صا�صيو علم 
النف����س اأنه م���ن الرائع اأن يك���ون يف العائلة طف���ل ثرثار، يخر 
عم���ا ي�صعر به ويعي�صه، وعما يفع���ل يف يومياته، فالكالم اأ�صا�س 

التوا�صل بن النا�س. 
اإن ال��رثث����رة ع��ن����د الأطفال يف املرحلة العمري����ة املمتدة من 
)3-9( ه����ي اأم����ر عادي، كم����ا ي����رى الأخ�صائيون، حي����ث يعي�س 
الطف����ل يف هذه الف����رتة مرحل����ة الكت�صاف ومعرف����ة كل ما حوله، 
لذلك جنده ي�صاأل اأ�صرته عن كل �صغرية وكبرية يراها اأو ي�صمعها.
وهنا ي���رى د. يحيى ندى مدير منطق���ة قلقيلية التعليمية، 
"يف الع���ادة يح���ب الطفل الرثثار العزلة، فق���د يكون ال�صبب يف 
الرثثرة م�صكلة نف�صية لدى الطفل، وهو يحاول برثثرته اإ�صقاط 
حالت���ه النف�صية، واإذا اأتيح���ت له الفر�صة لالنع���زال، ف�صيكون 
مرتاح���ًا لذلك، وب�صورة عامة نقول اأنه رغم مظهر الرثثرة يف 

حياته اإل اأنه يحب ال�صكوت".

اأما د. يو�صف دياب مدير منطقة نابل�س التعليمية فريى اأن 
عل���ى اأولياء الأمور حتمل اأطفاله���م واتخاذ جملة من الأ�صاليب 
الوقائي���ة التي ت�صغ���ل الطفل وجتعله ي�صع���ر بالإجناز فاملطلوب 
التخفي���ف م���ن اجله���ود الكالمية الت���ي يقوم به���ا وتفريغها يف 
جوانب عملية ممار�صاتية، لأن الإن�صان ب�صخ�صيته لفظ وعمل، 
و مبق���دار ما ننقل الطفل من الواقع اللفظي اإىل الواقع العملي، 

مبقدار ما ن�صهم بتقليل اللفظية الزائدة عنده.
دور الطفل 

ويقول الأخ�صائ����ي النف�صي يف منطقة قلقيلية التعليمية 
عالء تقي الدين عمر، اإن احلوار مع الطفل يلعب دورا مهما 
يف تنمي����ة تفك����ريه، حيث اأثبتت الدرا�ص����ات الجتماعية التي 
اأجري����ت حول التفاعل اللفظي اأن ه����ذا التفاعل يحقق اإتقان 
التح����دث واإدارة احلوار، وح�صن �صياغ����ة الأ�صئلة وتوجيهها 

بال�صكل والتوقيت املنا�صبن لدى الطفل.
وي�صيف:  "يعتر الطفل الرثثار م�صدر اإزعاج ملن حوله 
وبخا�ص����ة الوال����دان اللذان ي�صيق����ان ذرعا باأ�صئلت����ه التي ل 
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تنتهي، واأحيانا اأخرى قد تبدو حمرجة، وتعتر الرثثرة لدى 
الكث����ري من الأطفال الو�صيلة الوحي����دة ليعر بها الطفل عما 

يجول بخاطره من اأ�صئلة وو�صيلة للتوا�صل مع الآخرين".
ويقول اإن هناك اأ�صبابًا كثرية تدفع الطفل للرثثرة التي 
تعت����ر �صالحا ذا حدين اإذ قد تك����ون موؤ�صرا على الذكاء، اأو 
موؤ�ص����را على عدم الفهم لذلك يك����رث من الأ�صئلة يف حماولة 

للفهم ولكن دون جدوى.
وي�صتطرد الأخ�صائي قائاًل: هن���اك اأ�صباب اأخرى وراء 
ثرث���رة الأطفال، منها الرغبة وح���ب ال�صتطالع وا�صتك�صاف 
الع���امل من حول���ه، وقدرته العالية عل���ى التوا�صل الجتماعي 
لغويا، ناهيك عن اأنها قد تكون اإ�صارة على ذكاء الطفل وتعلم 

بع�س الأطفال القراءة، ما يرثي لديهم املفردات اللغوية.
وميكن اعتبار الرثثرة نوعا من ا�صتعرا�س قدرة الطفل 
يف نطق م����ا تعلمه من األف����اظ وعبارات م����ن البيئة املحيطة 
ب����ه، بالإ�صاف����ة اإىل اأنه قد يك����ون اإ�ص����ارة اإىل موهبة الطفل 

الإبداعية، واأخريا من اأجل اللعب والت�صلية وال�صحك·
كم����ا يوؤكد الأخ�صائي اأن الرثث����رة مفتاح اللغة، بخا�صة 
اأن الأطف����ال يف ال����دول ال�صرقي����ة يحظ����ون باهتم����ام كب����ري 

بالتزامن مع كرثة الإجناب.

نصائح عملية
وحت����ى نتعامل مع الطف����ل الرثثار ب�ص����كل �صحيح، يرى 
الأخ�صائي عم����ر، اأنه يتوجب على الوالدي����ن توفري اإجابات 
لت�ص����اوؤلت طفلهما، لأن ذلك يه����دئ الغمو�س الذي بداخله، 
ويج����ب على الوالدين احرتام الطفل ورغبته يف املعرفة، كما 
اأنهم����ا يجب األ يظهرا انزعاجًا من ثرثرته، كذلك على الأم 
اأن ت�صعر طفلها اأنها حت����ب اأن ت�صمع اأحاديثه ولديها الرغبة 
يف ال�صتم����اع اإلي����ه وم�صاركت����ه اأحاديث����ه م����ع تعليم����ه قوانن  
احلديث واأدبه، واأن عليه ال�صتماع لالآخرين حن يتحدثون، 
كما يجب م�صاع����دة الطفل يف اإيجاد اأن�صطة اأخرى تعر عن 
نف�ص����ه مث����ل الر�ص����م وكتابة الق�ص�����س، ه����ذا اإن كان يعرف 
الكتاب����ة، مع ممار�ص����ة الأن�صطة الريا�صية مث����ل امل�صي ولعب 

الكرة وقراءة بع�س الق�ص�س له·
وي�ص����ري  اأخ�صائي ا�صطراب����ات النطق واللغ����ة وال�صمع 
ورئي�س ق�صم الإر�ص����اد الرتبوي والرتبية اخلا�صة يف مديرية 
الرتبي����ة والتعلي����م �صمال اخلليل فايز �صح����دة �صرف اإىل اأنه 
حت����ى تتعامل الأم م����ع طفلها الرثثار ب�ص����كل �صحيح، فعليها 
اأول تقب����ل طفله����ا واحرتام����ه وا�صتيع����اب رغبت����ه يف املعرفة 
وم�صاعدته يف التعبري عن نف�صه وعدم قمعه من خالل النهر 

اأو الزجر اأو التوبيخ.

وي�صي����ف: “م����ن امله����م اأن تتحل����ى الأم بال�صر وعدم 
النزع����اج من ثرثرة طفلها، بل عليه����ا اأن جتيب عن اأ�صئلته 
ول ترتك����ه يف حال����ة م����ن الغمو�����س والت�صوي�����س، ب����ل عليه����ا 
الإجابة عن اأ�صئلة الطف����ل ب�صكل �صحيح وح�صب قدرته على 
ال�صتيع����اب ورغبته يف املعرفة، وعلى الأم ا�صتخدام عبارات 
ت�صجيعي����ة للطفل، وجتنب العب����ارات املحبطة التي ميكن اأن 
توؤث����ر ب�ص����كل �صلبي عل����ى �صلوك الطف����ل، وهنا باإم����كان الأم 
وهنا  اأن تق����ول لطفلها: “اأنت ذكي، ممت����از �صوؤالك مهم”، 
ت�صاع����د الأم طفلها يف حتويل �صلوكه اإىل �صلوك اإيجابي، كما 
اأن عليه����ا  تدريب طفلها عل����ى اآداب احلديث واحلوار، وهذا 
ياأتي اأول م����ن خالل احرتامه واإظهار الرغب����ة بال�صتماع له 

وم�صاركته حديثه واهتماماته.
وي�ص����دد �صرف، على اأنه يتوجب  على الأم احلر�س على 
تعلي����م طفلها كيفي����ة احرتام الآخرين وال�صتم����اع لهم اأي�صا 
وباإم����كان الأم توجيه حدي����ث الطفل ، يف حال كان حديثه يف 
موا�صيع غ����ري مهمة، وباإمكان الأم اأن ت�صاأل طفلها عن يومه 
يف املدر�صة، وم�صاعدته  يف تطوير مهاراته اللغوية من خالل 
ا�صتخدام العديد من الن�صاطات التي ت�صاعد الطفل التعبري 
عن نف�ص����ه مثل �صرد الق�ص�����س، وكتاب����ة مذكراته، يف حال 
مقدرته على الكتابة وقراءة الق�ص�س للطفل، واإجراء حوار 

بعد قراءة الق�صة.
اخلدم����ة  تخ�ص�����س  يف  امل�صاع����د  الأ�صت����اذ  ويق����دم 
الجتماعي����ة بالقد�س املفتوحة يف منطقة غ����زة التعليمية د. 
عاطف الع�صويل، عدة ن�صائح لالأم اأو ما اأ�صماها بالأ�صاليب 

الذكية للتعامل مع الطفل الرثثار التي اأوجزها فيما يلي: 
اأن�صتي له باهتمام وتعاملي معه بثقة .	 
ا�صمح����ي لطفلك بوقت كاف لطفل����ك ليتمكن من �صرد 	 

ما يرغب.
اظهري اهتمامًا �صادقًا مبا يقوله ول تتعجلي الأمور ول 	 

تخدعي طفلك يف الإجابة عن اأ�صئلته وجتنبي ال�صخرية 
مما يقول.

ل تفقدي اأع�صاب����ك وتتعاملي بانفعال واختاري النداء 	 
املحبب للطفل وناديه به اإن اأمكن.

خاطب����ي م�صاعر طفل����ك يف الوقت ال����ذي تخاطبن به 	 
عقله.

ا�صتغل����ي قدرات����ه وطاقات����ه با�صراكه يف مكتب����ة اأو لعبة 	 
ريا�صية وح����اويل توفري بع�����س ادوات الر�صم الب�صيطة 

مع امكانية التواجد يف مكان ف�صيح من وقت لخر.
واأخريًا قدمي الغذاء املنا�صب لطفلك با�صتمرار وتابعي 	 

درو�صه وجتنبي الإفراط يف الت�صامح اأو العقاب.
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�إذ� �شعدت �إىل �أعلى برج يف �لعامل ثم نظرت �إىل �لنا�س يف �الأ�شفل، فاإنك �شوف تر�هم جمرد نقاط، وجمرد كر�ت 
متدحرجة. و�إن �قرتبت �شيًئا ف�شيًئا من كل هوؤالء، ف�شوف جتد �أن �الأمر خمتلف، وعندما تزد�د يف �القرت�ب من 
�لنف�����س �لب�شري����ة ل����كل منهم، ف�شوف جتد �أن كالًّ منه����م لديه حديث د�ئم مع �لنف�س، د�خ����ل �شيارته �أو يف �لنادي 
�أو يف �ل�شارع، فالكل يفكر، �ملدر�س و�ملحامى و�لطبيب و�شائق �لتاك�شي و�لنجار و�لفالح. �لكل يتحدث، �أحياًنا يف 
�شم����ت م����ع نف�شه، و�أحياًنا �أخرى ير�ه �الآخ����رون، و�إن ت�شاءلت عن مدى �إيجابية هذه �الأحاديث �أو �شلبيتها وكيف 
ميك����ن لالإن�ش����ان �أن يتحكم بع�س �ل�شيء فيها، ف�شوف يتطل����ب ذلك �أن تتوقف حلظات لتقر�أ هذه �لفكرة يف �إطار 

خطو�ت عملية قابلة للتطبيق، من خاللها قد ت�شتطيع �أن تكون متميز�ً ولك �أثر وعالمة يف �حلياة.

د. عاطف الع�شويل 
منطقة غزة التعليمية

عشر خطوات
ا في حياتك

ً
 لتكون مميز

األولى: التِق ذاتك
حت���اول التع���رف عل���ى ذات���ك م���ن خ���الل ه���ذا التمرين 
الب�صي���ط: ميكنك اجللو�س اأمام املراآة لثواٍن معدودة لرتى كيف 
م���دى ر�صاك عن نف�صك وعن ت�صرفاته���ا، وهل حتب اأن تعدل 
وتط���ور من اأ�صلوبها اأم حتب اأن تقف على ذلك. الآن ميكنك اأن 
تتعاقد مع ذاتك وتتفق معها على اأن متار�س حياتك ب�صكل كامل 

ولكن يف اإطار منظم واإيجابي ومدرو�س.

الثانية: بر الوالدين
اعلم اأن ر�صى اهلل و�صخطه يف ر�صى الوالدين و�صخطهما، 
واأن من عق والديه عقه ولده. واإن مل حتَظ بقدر من روؤيتهم يف 

حياتك، فعليك الدعاء لهم قبل مماتك.

الثالثة: التِق عقلك
يف الغال���ب اأنت حتتاج اإىل معرفة الكث���ري عن عقلك حتى 
ت�صتطي���ع ا�صتخدامه مبزيد من الكفاءة. والي���ك خلفية �صريعة 
�ص���وف ت�صاعدك على معاي�صت���ك للمو�صوع، فامل���خ يحتوى على 
مالي���ن اخلاليا الع�صبي���ة، وعندما تقارن ب���ن اإمكانيات املخ 
الب�ص���ري، وبن امل�صتخ���دم منها بالفعل، ف�صتج���د اأن املخ يعمل 
%، اإًذا، فاإمكانات   10  - % باأق���ل من اإمكاناته بكث���ري: بن 1 
امل���خ الب�صري هائل���ة. لذلك، عليك اتباع مترين���ات النريوبك�س 
Neurobics، وه���و عل���م جديد لتمرينات امل���خ، مثل تغيريك 
لالأماك���ن التي تذهب للتن���زه اإليها اأو اأن تغ�ص���ل اأ�صنانك بيدك 
الي�ص���رى مرة واليمن���ى مرة اأخ���رى، اأو اأن تق���راأ جملة يف غري 
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اخت�صا�ص���ك، اأو اأن حت���دد اأوقاًت���ا لال�صتمت���اع بحياتك ب�صكل 
خمتلف.

الرابعة: إدارة الفكر
اعل���م اأن م�صاعرك تتحك���م فيها اأف���كارك، وم�صاعرك ل 
تكون حقيقية دائمًا، لأن اأفكارك هي التي تتحكم يف م�صاعرك، 
وهناك قوة للم�صاعر تنت���ج من قوة الأفكار، لذلك عند �صوؤالك 
لأح���د املمثلن كيف له اأن ي�صح���ك ويبكي يف م�صهد معن، فاإنه 
يق���ول لك اإن���ه ي�صتدعي اأف���كاًرا متكنه من القي���ام بهذا الدور. 

لذلك، عليك اإدارة م�صاعرك باإدارتك لأفكارك.
مث���ال ذل���ك اأن���ك تق���ف يف طاب���ور بن���ك لت�صتل���م الراتب 
واأمامك عدد كبري م���ن الأ�صخا�س، فبدًل من اأن تق�صي الوقت 
م�صطرًب���ا لطول الوقت، فيمك���ن اأن تق�صيه م�صتمتًعا مبالحظة 
�صلوك الآخرين اأو اإر�صال ر�صائل ملن حتب، اأو الرد على مكاملات 

فائتة، لأن الوقت يف كل الأحوال لن يتغري.

الخامسة: إدارة القلب
العامل بوج���ود اهلل هو القلب، واملتقرب اإلي���ه وال�صاعي اإليه 
هو القلب، واأع�صاء الإن�صان بالكامل جمبورة على طاعته، فعليك 
ا،  مراقبه قلبك واإدارة مهامه فيما ينفعه ويعود عليك بالنفع اأي�صً

لذلك، امالأ قلبك باحلب والأمل والإميان والت�صامح.

السادسة: التفكير االبداعي
غ���ري اأ�صئلت���ك تغ���ري حيات���ك، واأ�ص���األ دائم���ًا عل���ى العلم 
والبت���كار وجتنب اإ�صدار الأحكام لأنها تنته���ي بالف�صل، واعلم 
اأن الأخط���اء فر�ص���ة تتعل���م منه���ا املعرف���ة ال�صحيح���ة، لذلك 
ا�صح���ك على اأخطائك قبل اأن ت�صحك علي���ك، ول بد اأن تكون 
م�صوؤوًل عن حل م�صاكل���ك، لأنك �صبب وجودها، فالآخر ي�صف 

لك الطريق، ولكنك اأنت الذي �صت�صلكه. 

السابعة: كيف يحبك اآلخرون
يق���ول الكات���ب الأمريك���ي دي���ل كارنيجي: "هوايت���ي �صيد 
ال�صم���ك، وباإمكاين اأن اأ�صع اأفخر اأن���واع الأطعمة يف ال�صنارة، 
ولكنن���ي ل اأخ�ص���ع لرغبتي، ب���ل اأ�صع الطع���م املنا�صب لل�صمك 
لأنه ه���و الذي �صيلتهمه". بالتايل، علي���ك اأن تفكر كيف يحبك 
الآخرون ع���ن طريق اإ�صباع حب الذات لديه���م ورف�س ال�صجار 

معهم وجتنب اجلدل والنقد ال�صلبي.

الثامنة: التفكير بالمقلوب
اأي النظ���ر بع���ن الآخرين وقل���ب الأف���كار، لذلك، فخالل 
تعامالت���ك مع الآخرين، عليك تغي���ري التفكري لكي تتعرف على 

الأف���كار الأخرى واأن جتع���ل العجلة مت�صي وت���دور، فرمبا راأيت 
الثقوب وا�صتطعت جتاوزها بالتفكري ال�صمويل، وهكذا.

التاسعة: اعمل الخير على قاعدة "أنا هو اآلخر"
لأن يهدي اهلل بك رجاًل خري لك من الدنيا وما فيها، ومن 
، غفر اهلل  �صع���ى لق�ص���اء حاجة اأخي���ه فق�صيت له اأم مل تق����سَ
ل���ه ما تقدم من ذنب���ه وما تاأخر، وهذا ه���دى الإ�صالم، وطوبى 
للرحماء لأنهم يرحمون، ومن �صاألك فال ترده، ومن ا�صتقر�صك 
فاأقر�ص���ه، وهذا هدي كل الأدي���ان التي اتفقت على اأن ما تفعله 
من خ���ري �صوف يعود عليك بالنف���ع، واأن الإن�صان ل ي�صتطيع اأن 

يعي�س مبعزل عن الآخر، لأنه يف حالة اعتماد متبادل معه.

العاشرة: المكان اآلمن
عندم���ا ي�صيق بك الأفق ول ت���رى اإل الهموم، فخذ ق�صطًا 
م���ن الراحة وتدرب على هذا التمري���ن من خالل ال�صرتخاء: 
باإمكان���ك اأن تغم����س عينيك لع�ص���ر دقائق وا�صم���ح جل�صمك 
بال�صرتخ���اء والراحة، ثم ح�صر نف�صك للذهاب لرحلة ذهنية 
ا حتب اأن تراه ورمبا �صاهدته قبل ذلك اأو  اإىل مكان خا�س جدًّ
تتمنى م�صاهدته، رمبا يكون بحًرا اأو �صجًرا اأو طبيعة خ�صراء. 
ح���اول اأن تتلم�س امل���كان وتتمت���ع بالرائحة العط���رة واملناظر 
اجلميل���ة داخله ولحظ م���اذا تلب�س وكم عم���رك وكيف ت�صعر 
يف ه���ذا املكان ومن ثم ت�ص���ور اأن هذا املكان به كائن حتب اأن 
ت���راه. الآن ميكنك ق�صاء بع�س الوقت مع���ه. ويف�صل اأن تكون 
مو�صيق���ى هادئ���ة بجانبك مثل م���وج البحر، اأو �ص���وت بالبل، 

وميكنك ق�صاء وقت اأكرث يف ال�صرتخاء.
كل ه���ذه اخلط���وات متكامل���ة ومرتابطة ل�صم���ان التميز، 
فمث���اًل لو اأ�صاأت التعامل م���ع النا�س وكنت عبو�س الوجه يف اأحد 
املواق���ف اأو م���ع اأحد زمالئ���ك يف العمل، فالت���ِق بذاتك وعليك 
الت�صحيح، ولو اأهنت اأحًدا، ف�صوف تطلب منك الذات العتذار 
ول���و فعلت �ص���وف ت�صفق ل���ك وتدعمك، من خ���الل اإح�صا�صك 

بالر�صى،  ياأتي التميز والإح�صا�س بال�صعادة والنجاح.



ينابيع - العدد الثالث 20

تربية

ذ�ت م�ش���اء، ح�ش���ر �إيّل �أح���د �أحف���ادي، وه���و تلمي���ذ يف �ل�شف �ل�شاد����س �البتد�ئي، 
يف مدر�ش���ة حكومي���ة يف منطقتن���ا �لتي ن�شك���ن فيها، وكان يحمل مع���ه كتاب �للغة 
�لعربي���ة ودف���رًت� وقلًما، وقال يل: “�شيدي، �أريدك �أن ت�شاعدين يف كتابة مو�شوع 

يف �لتعبري”. 

إني أقرع جرًسا:

د. �شيف اهلل عثمان
منطقة بيت حلم التعليمية

فقل���ت: جّيد، اأنا اأحب التعبري من���ذ اأن كنت تلميًذا مثلك، 
فما هو مو�صوع التعبري؟

فق���ال: اليوم در�صنا عن “اأم املازين”، وطلب منا الأ�صتاذ 
اأن نكتب مو�صوًعا مثله.

وهن���ا، تاأملت ما ق���ال، واأخ���ذت الكتاب من ي���ده، وقراأت 
وتذكرت اأننا اأثناء درا�صتنا  على م�صامع���ه در�س “اأم املازين”، 
البتدائي���ة كنا ق���د در�صنا ه���ذا الدر�س، وامل���ازين كاتب كبري، 

فكيف ي�صتطيع هذا التلميذ جماراته يف الكتابة؟ 

فقل���ت ل���ه: املعل���م اأراد اأن تكت���ب �صيًئا ي�صبه م���ا كتب عنه 
امل���ازين؟ يعن���ي �صيًئا يتعل���ق بحب اأم���ك لك وحر�صه���ا عليك، 

و�صهرها على راحتك، فهل ت�صتطيع اأن تفعل ذلك؟ 
اأجاب: �صاأحاول، ولكن كيف اأبداأ؟

فقلت لنتفق، اأنا اأب���داأ املو�صوع، فاأملي عليك البداية واأنت 
تكتب بخط يدك، فهل اأنت م�صتعد؟ 

اأجاب: نعم.
فاأخ���ذت اأملي علي���ه، وكنت اأجل����س قبالت���ه، ول اأرى كيف 

هل تؤدي 
مدارسنا 

وظيفتها؟
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تربية

يكتب، اإىل اأن فرغت من اإمالء بداية التعبري، 
فقلت له: هيا، عليك اأن تكمل.

فاأم�صك القلم يريد اأن يكتب واأنا اأنظر اإليه، لكنه مل يخط 
كلم���ة واح���دة، فقلت ل���ه: هل لديك فك���رة لتكمل الفك���رة التي 

اأمليتها عليك؟ فلم يجب ب�صيء.
وهنا قلت له: اقراأ ما اأمليته عليك، فهذا ي�صاعدك على التفكري.

لكنه مل ي�صتطع اأن يقراأ.
اأخذت الدفرت منه، لأرى ملاذا مل يقراأ، فلم اأ�صتطع اأن اأقراأ 
كلم���ة واح���دة مما اأمليت ومم���ا كتب، فبه���ّت، واأطرقت كثرًيا، 
م���رة اأنظر اإىل املكتوب، ومرة اأنظ���ر اإىل الطفل، ومرة اأفكر يف 

امل�صاألة.
بع���د ذلك، قل���ت حلفيدي: لن نكم���ل الكتابة ه���ذه الليلة، 
واحتف���ظ بالورق���ة هذه الت���ي اأمليتها عليك اإىل الغ���د، ف�صاأزور 

املدر�صة واأحتدث مع املدير والأ�صتاذ.
وهك���ذا كان، وو�صع���ت الأمر ب���ن يدي املدي���ر، فقلت له: 
انظ���ر؛ ه���ذا تلمي���ذ يف ال�صف ال�صاد����س، وهذا ما كت���ب الليلة 

املا�صية، فال اخلط مقروء، ول الكلمات �صحيحة، فما قولك؟
ا�صتدع���ى املدير املعل���م، وتناق�صنا يف امل�صكل���ة، فقال: اأنا 
معل���م جديد، امل�صكلة لي�صت مع���ي، واإمنا مع من كان قبلي، كما 

اأنني معلم اللغة العربية للتوجيهي.
فقلت له: “ليتك يف البداية تتاأكد من اأن التالميذ يجيدون 
ق���راءة الدرو�س، ث���م تبداأ متارين التعبري عل���ى م�صتوى اجلملة 
���ا اأن التلمي���ذ اإذا ا�صتط���اع اأن يوظ���ف الكلمة اأو  اأوًل”. مفرت�صً
املفردة يف جملة �صحيحة، فاإنه ي�صتطيع بعد ذلك اأن ينتقل اإىل 

كتابة الفقرات الق�صرية، ثم موا�صيع الإن�صاء.
وعل���ق املدير قائاًل: ل ي���كاد ياأتينا معلم للغ���ة العربية، اإّل 
ويقوم مكت���ب الرتبية بنقله اإىل مدر�ص���ة اأخرى، لذلك، حتدث 

هذه امل�صاكل.
وجاءين حفيدي هذا مرة اأخرى كي اأدر�صه در�ًصا يف اللغة 
الإجنليزي���ة، وكان ه���ذه امل���رة يف ال�صف ال�صاب���ع، واإذا بدر�س 
الق���راءة مكوًنا من قطعة طويلة اإىل حد ما. والكلمات اجلديدة 
على درجة من ال�صعوب���ة والتعقيد، ف�صاألته: هل قراأ املعلم لكم 

الدر�س، وفهمتم الكلمات اجلديدة قراءة، ولفظًا، ومعنى؟ 
فقال: لي�س كلها، وكان املعلم م�صرًعا يف �صرحه.

ووق���ع يف ي���دي الدف���رت ال���ذي يكتب في���ه، وكذل���ك كتاب 
“الكتابة”، واإذا بالو�صع كارثي، اخلط �صيئ، والأخطاء كثرية، 
ولكن الأمر الأخطر اأن املعلم و�صع اإ�صارة “�صح” طويلة وكبرية 

مع كلمة Excellent، على الرغم من كل ذلك.
اأتط����رق قلي����اًل اإىل خط����ورة دور املدر�ص����ة  اأن  اأري����د  وهن����ا 
البتدائي����ة يف نظامن����ا التعليمي والرتب����وي يف فل�صطن. فمعروف 
اأن ال����دور الأهم يف التكوين التعليمي واملع����ريف والثقايف، يقع على 
كاه����ل املدر�صة البتدائية، فاإذا حدث خل����ل يف هذا الدور، اختّلت 
بع����د ذلك العملي����ة التعليمية برمتها، وانتقل اخلل����ل وال�صعف اإىل 

املراحل التعليمي����ة الأخرى، ولعّل اأهم وظيفة ت�صطلع بها املدر�صة 
الأ�صا�صية اأو البتدائية هي اإك�صاب التالميذ عدة مهارات، ل �صيما 
القراءة والكتابة، واإج����راء بع�س العمليات احل�صابية اأو الريا�صية 
الأ�صا�صية، فاإذا مل يتقن التلميذ هذه املهارات ومل يكت�صبها، رافقه 

ال�صعف ولزمه، و�صعبت معاجلته يف املراحل الالحقة.
ل �ص���ك اأن هن���اك اآلف التالمي���ذ يعان���ون م���ن ال�صعف، 
ف���اإذا ف�صلت املدر�صة البتدائية يف اإك�ص���اب تالميذها املهارات 
الأ�صا�صية، فاإنها تفقد وظيفتها التي اأن�صئت من اأجلها، وت�صبح 

جمرد �صيء من اأر�س يباب.   
ا اأو واقعيًّا، اأود اأن اأثري عدًدا من الأ�صئلة  ولكي اأكون اإيجابيًّ

ملن  يعنيهم الأمر: 
كيف ميك���ن ملعلم ال�ص���ف البتدائي اأن ميّك���ن تالميذه من    -
ا )45 -55(  امله���ارات الأ�صا�صي���ة يف واقع �صف مكتظ ج���دًّ

تلميًذا؟
هل املناهج مالئمة مل�صت���وى التالميذ؟ وتاأخذ بعن العتبار    -

املراحل العمرية والنمائية والإدراكية لهم؟ 
ه���ل تراعي احتياج���ات املجتم���ع، وترتبط بالواق���ع الثقايف    -

املحيط باملتعلم واملجتمع؟
���ا ملمار�صة  ���ا ومهنيًّا وفنيًّ ه���ل املعلمون كله���م، موؤهلون علميًّ   -

العملية الرتبوية التعليمية؟
م����ا هو دور مدي����ر املدر�ص����ة بو�صف����ه م�صرًفا مبا�ص����ًرا يراقب    -
العملية التعليمية يوميًّا، هل هو فقط اإداري باملفهوم التقليدي 
ا موجه، ومر�صد، وم�صوؤول عن اأداء املعلمن  ال�صيق، اأم اأنه اأي�صً
يف مدر�صته؟ وهل يتح�ص�س مواطن ال�صعف يف اأدائهم، ونقاط 
ال�صعف يف ال�صفوف املختلفة؟ هل يتفح�س عن قرب عينات 
ق�صدي����ة اأو ع�صوائية من اأداء املعلمن، وكذلك التالميذ، وهل 
ي�ص����ارك املعلم����ن يف ت�صخي�����س امل�صكالت وو�ص����ع احللول لها 

بتبادلية دميقراطية هدفها الرتقاء مب�صتوى التعليم؟
اإىل اأي م���دى ي�صهم الإ�صراف والتوجيه الرتبوي املركزي يف    -

حت�صن م�صتوى التعليم يف مدار�صنا؟ 
رمّب���ا يق���ول قائ���ل: لق���د اأغفل���ت دور الأ�ص���رة يف حل هذه 

امل�صكالت. 
ف���اأرد قائ���اًل: دور الأ�صرة مكمل اإىل حّد م���ا ، ولكن هناك 
ح���دوًدا لدور الأ�صرة، فلي�صت كل الأ�ص���ر لديها الكفاءة ملعاجلة 
ال�صعف امل�صت�صري واملتجذر، لقد لحظت كّم الواجبات البيتية 
الهائ���ل ال���ذي يكلف ب���ه التالميذ، فكي���ف لأ�ص���رة لديها ثالثة 

تالميذ اأو اأربعة، اأن ت�صاعد يف هذا الأمر؟
ويالح���ظ غالًب���ا اأن بع�س املعلمن، يري���دون من البيت اأن 
ي�صطل���ع ب���دور املدر�صة كام���اًل. فيلقون العبء كل���ه على كاهل 

الأ�صرة.
وم���ن هن���ا، اأت�صاءل: ه���ل ت���وؤدي مدار�صن���ا وظيفتها جتاه 

الن�سء، واملجتمع، والأمة؟
اإين اأقرع جر�ًصا، فهل من مّدكر؟
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ولع���ل حاجة اجلامع���ات لالإنفاق عل���ى الن�صاطات اليومية 
فيه���ا بال�صيق���ل، وقي���ام الطلب���ة بدف���ع اأق�صاطه���م الدرا�صي���ة 
بالدين���ار، بالتزامن مع قي���ام اإدارات اجلامعات بدفع فروقات 
تذبذب العمالت للموظفن فيه���ا، اأ�صهمت اأي�صا يف تعزيز تلك 

املعاناة املالية.
وهن���ا يوؤك���د رئي����س جامع���ة القد����س املفتوح���ة اأ. د يون�س 
عم���رو، اأن "تذبذب �صعر �صرف العم���الت اأدى اإىل اأزمة مالية 
يف اجلامعات، وبات���ت موؤ�ص�صات التعليم العايل تعاين من اأزمة 
حقيقي���ة، فتذبذب �صع���ر �صرف العمالت اأث���ر ب�صكل كبري على 

اجلامعات مبا فيها القد�س املفتوحة".
وي�صرح اأ. د. عمرو ه���ذه الأزمة قائال: »امل�صدر الأ�صا�صي 

تذبذب العمالت.. يربك الجامعات

لإيرادات اجلامعة يت�صكل من خالل اأق�صاط الطلبة التي تقب�س 
بالدينار يف حن اأن م�صرتي���ات اجلامعة من لوازم وم�صتهلكات 

واأجرة اأبنية تدفع بال�صيقل«.
وي�صيف »عملنا على اأن ل يوؤثر انخفا�س �صعر الدينار على 
العامل���ن وله���ذا مت التفاق م���ع نقابة العاملن عل���ى ربط �صعر 
�ص���رف الدينار ب����)5.5( �صيقل، ويف الوق���ت نف�صه حر�صنا يف 
جامعة القد�س املفتوح���ة على عدم رفع اأق�صاط الطالب، كي ل 
نثقل على اأبناء �صعبنا الذين يعانون ظروفًا اقت�صادية �صعبة”.
وحول �صبل اخلروج من الأزمة، يوؤكد عميد كلية القت�صاد 
يف جامع���ة النجاح الوطنية الدكتور ناف���ذ اأبو بكر، اأن احلكومة 
يج���ب اأن تاأخ���ذ دوره���ا يف دع���م اجلامعات من خ���الل �صرف 

اخللي���ل-  ينابي���ع-  آية الس���يد أحم���د- ز�د تذبذب �أ�شعار �ش���رف �لعمالت 
�الأجنبي���ة، و�إ�ش���ر�ر �جلامع���ات �لوطني���ة عل���ى ع���دم ت���د�ول عمل���ة �الحت���الل 
)�ل�شيق���ل(، م���ن �ل�شعوبات �ملالية �لتي تعي�شه���ا �جلامعات �لوطنية يف �لوقت 
�لر�ه���ن بالتز�من مع عدم وفاء �حلكومة بدفع �ملبالغ �ملالية �لتي تعهدت بها 

للجامعات �لوطنية.
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م�صتحقاتها املالية لدى ال�صلط���ة الوطنية الفل�صطينية من اأجل 
احلف���اظ على ج���ودة التعلي���م وخمرجاته كي ل يك���ون الطالب 

الفل�صطيني هو املت�صرر نتيجة لهذا التذبذب.
وي�صي���ف “كما يجب ربط العمل���ة للموظفن بجدول غالء 
املعي�ص���ة حيث تت�صمن ق�صيم���ة الراتب ال�صهري���ة غالء املعي�صة 
ال�صهري وربط �صعر ال�صرف ب�صعر حمدد لأننا نعاين من غالء 

معي�صة ب�صبب غالء الأ�صعار نتيجة لأن الدولر مرتفع”.
يف ذات ال�صي����اق ي����رى رئي�����س معه����د الدرا�ص����ات والأبح����اث 
القت�صادي����ة ما�����س ووزير القت�ص����اد ال�صابق د. �صم����ري عبد اهلل، 
اأن “اأزم����ة اجلامعات ناجت����ة عن عدم متكن احلكوم����ة من الوفاء 
بالتزاماتها جتاه موؤ�ص�صات التعليم العايل، وهذه امل�صكلة الرئي�صية 
للجامعات، لأن الدع����م املايل الذي تتلقاه من احلكومة تنفقه على 

م�صاريفها الت�صغيلية التي حتتاج اإىل الدفع بال�صيقل”.
وي�صي���ف اأن معظ���م اجلامعات تخ�صر حالي���ا والأق�صاط ل 
توفر حاجاتها الأ�صا�صية ما يوؤدي اإىل زيادة العجز، وهذا العجز 
عادة توفره احلكومة بن احلن والآخر، ويف الآونة الأخرية ومع 
ال�صعوب���ات املالية مل ت�صتط���ع احلكومة دفع كام���ل املبلغ الذي 
تعهدت به ملوؤ�ص�ص���ات التعليم العايل، وبالتايل �صجل عجز كبري 
يف اجلامع���ات التي اقرت�صت م���ن البن���وك اأو �صناديق التوفري 

للتخفيف من اأزمتها التي فاقمها تذبذب الدولر اأ�صال”.
ويوؤك���د عب���د اهلل اأن خماط���ر �صعر ال�ص���رف يف فل�صطن 
وال���دول التي تتعامل باأكرث من عملة متداولة كبرية، وقد ت�صبب 

خ�صارة للموؤ�ص�ص���ات التعليمية كما يف الواقع الفل�صطيني، وهذه 
خماط���ر ميك���ن تفاديه���ا من خالل �ص���راء العم���الت يف البنك 
ب�صعر �صرف خمتلف عن الأ�صخا�س، لأنه يجري اإيداع القر�س 

و�صراء العمالت من نف�س البنك”.
يف ذات ال�صي���اق، يرى اأ�صتاذ القت�صاد يف جامعة بريزيت 
د. عدن���ان اأبو احلم����س، اأن تثبيت �صعر العم���الت للعاملن يف 
اجلامع���ات الفل�صطيني���ة اأ�صه���م يف زي���ادة الأعب���اء املفرو�صة 
عل���ى اجلامعات وزي���ادة ن�صبة العجز املتوق���ع يف كل جامعة من 
اجلامع���ات، وبالت���ايل ا�صطرت اجلامع���ات اإىل دفع املزيد من 
املخ�ص�صات املالية من موازناتها التي ل تاأتي �صوى من اأق�صاط 

الطلبة، هذا اأ�صهم اأي�صا يف خلق م�صكالت مالية كبرية.
وي�صي���ف د. اأبو احلم����س، اأن اجلامعات الفل�صطينية منذ 
عام���ن تعاين �صائقة مالية كبرية ولفت���ة وهي ناجتة عن عدم 
قي���ام احلكومة بتحويل امل�صتحقات اخلا�ص���ة باجلامعات والتي 
تتج���اوز ع�صري���ن ملي���ون دولر ملوؤ�ص�ص���ات التعلي���م الع���ايل يف 
الوط���ن، واأن ما حت�صل علي���ه اجلامعات من الطلبة تنفقه على 

م�صاريفها الت�صغيلية وكرواتب للعاملن.
واأو�صح اأن من امل�صتحيل يف ظل الو�صع القت�صادي ال�صعب 
ال����ذي تعي�ص����ه فل�صطن عموم����ا احلديث عن رف����ع لالأق�صاط على 
الطلبة لتغطية الحتياج����ات وامل�صاريف الت�صغيلية للطلبة، وهذا 
الأمر يتطلب تدخال عاجال من اأجل اإنقاذ اجلامعات من اأزمة قد 
تلحق بها وقد توؤثر على التعليم العايل ب�صكل عام وب�صكل ممنهج.
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% ومن  �صحر التي تخرجت م���ن الثانوية العامة مبعدل 96 
اجلامع���ة بامتياز قبل قرابة عام تق���ول: »مل يعد اأي معنى لتفوقي 
اأو متي���زي، فجهدي طوال ال�صنوات املا�صية �صاع �صدى، واأ�صحت 
البطالة م�ص���در �صعور بالإحباط والقلق واخل���وف من امل�صتقبل، 

معها تتال�صى القيم اليجابية الدافعة واملحفزة«.
وح���ال �صح���ر ل يختلف كث���ريًا عن ح���ال زمالئه���ا اإذ ت�صري 
الوطني���ة  ال�صلط���ة  موؤ�ص�ص���ات  ع���ن  ال�ص���ادرة  الإح�صائي���ات 
% من خريجي  الفل�صطيني���ة، اإىل اأنه يجري �صنويا ا�صتيعاب 20 
اجلامع���ات الوطني���ة، فيما ين�ص���م الباق���ون اإىل جي����س البطالة 

املتزايد يوما بعد يوم.

حلم الطالب بإيجاد وظيفة يصطدم بصخرة واقع مرير 

واأظه���رت اإح�صائي���ة �ص���درت موؤخرا عن اجله���از املركزي 
لالإح�صاء الفل�صطين���ي، اأن ن�صبة البطالة بن خريجي اجلامعات 
% عام 2011  والكلي���ات للفئة العمرية من )22-30( بلغت 45 
ح�ص���ب م�صح القوى العاملة من الع���ام نف�صه، كما اأن الإح�صاءات 
ت�صري اإىل اأن خريجي بع�س التخ�ص�صات يعانون اأكرث من غريهم 
م���ن ظاهرة بطال���ة اخلريجن، حيث �صجل���ت تخ�ص�صات العلوم 
% وتلتها  الرتبوي���ة واإع���داد املعلمن الن�صب���ة الأعلى فكان���ت 42 
%، ث���م العل���وم الجتماعية  تخ�ص�ص���ات العل���وم الإن�صاني���ة 26 

.% %، فتخ�ص�س ال�صحافة والإعالم 36  وال�صلوكية 27 
وبالنتقال للحديث عن �صوق العمل الفل�صطينية فان اأهم ما 

فرحة التخرج تتالشى أمام فرص العمل المحدودة

طوب���اس- ينابي���ع- حيدر كايد- مل ت���دم فرحة �لد�ر�شة �خلريج���ة  �شحر رفيق 
زك���ي ح���ج �شال���ح م���ن �شكان خمي���م �لفارع���ة �لقري���ب م���ن طوبا�س، طوي���ال بعد 
تخرجه���ا، ف�شرعان ما ��شطدمت ب�شوق �لعم���ل �ملحدودة، حيث تقدمت بالعديد 
م���ن �لطلب���ات للتوظي���ف يف �ملوؤ�ش�شات �لعام���ة و�خلا�شة ولك���ن دون جدوى حتى 

�ليوم.

اقتصاد
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مييزها هو ارتفاع النمو يف القوى العاملة، حيث اأ�صار وزير العمل 
% من خريجي اجلامعات ينخرطون  اأحمد جمدلين اإىل اأن 18 
�صنوي���ا يف �صوق العمل والباق���ي ين�صمون اإىل �صوق البطالة، وقال 
% م���ن العاطل���ن ع���ن العمل هم م���ن اخلريجن، واأن  اإن 47 
»هناك اأعدادًا كبرية من ال�صباب املتقدمن بطلبات الهجرة اإىل 

الدول العربية والأجنبية«.

انعكاسات سلبية
يف ه���ذا ال�صي���اق، يقول مدي���ر برنامج التنمي���ة الجتماعية 
والأ�صرية يف جامع���ة القد�س املفتوحة د. عماد ا�صتية: »العمل من 
اأهم احلاجات الإن�صاني���ة التي ي�صعى الفرد للح�صول عليها، عر 
اإعداد نف�صه علميًا ومهنيًا لينخرط يف اإحدى الوظائف التي يتطلع 
اإىل �صغله���ا بع���د �صن���وات الإع���داد الطويل هذه، لتوف���ري حاجاته 
الأ�صا�صي���ة ولتحقيق ذاته من خالل عمل منت���ج مفيد، كما يتطلع 
الإن�ص���ان لتعزي���ز مكانت���ه الجتماعي���ة والقت�صادية ع���ر عمله، 
ويعت���ر العمل واح���دًا من اأه���م العوامل التي ت�صاع���د الفرد على 
الندم���اج يف حميطه الجتماعي، �ص���واء اأكان ذلك على امل�صتوى 

املحلي اأم الوطني«.
وي�صي���ف د. ا�صتي���ة »بخ�صو����س خريج���ي اجلامع���ات، من 
املع���روف اأن جه���دًا كبريًا ي�صع���ه الفرد من خ���الل درا�صته �صواء 
يف مرحل���ة الدرا�ص���ة الأولي���ة اأو يف مرحل���ة الدرا�ص���ة اجلامعية، 
ويتوق���ع من هذا اجلهد م���ردودًا عر احل�صول على الوظيفة التي 
�صي�صغله���ا بع���د تخرجه، وم���ا �صتوفره ل���ه هذه الوظيف���ة من قوة 

حتدد دوره ومكانته الجتماعية كعن�صر منتج داخل املجتمع، ويف 
جمتمع ترتفع فيه ن�صبة بطالة اخلريجن كمجتمعنا«.

ويو�ص���ح ا�صتي���ة اأن ه���ذه املع���دلت املرتفع���ة م���ن البطال���ة 
تخل���ق حال���ة م���ن القلق تنت���اب الدار�ص���ن، وتتح���ول اإىل م�صدر 
اأ�صا�ص���ي لالإحباط عن���د الكثريين منهم بع���د تخرجهم، ويتحول 
ه���ذا الإحب���اط اإىل اعتزال تدريجي للمجتم���ع ليرتجم لحقا اإىل 
�صلوكي���ات لاجتماعي���ة، وبخا�صة اإذا ما تواف���رت البيئة امل�صجعة 

للخروج عن املجتمع وعاداته وقيمه وثقافته.
ويوؤكد ا�صتية احلاجة للعمل اجلاد من قبل اجلهات املخت�صة 
لتخفي���ف معدلت البطالة، ولياأخذ ال�صب���اب دورهم الطبيعي يف 

عملية التنمية باأ�صكالها املختلفة.

ال حلول سحرية
من جهت����ه، يقول املحل����ل القت�صادي وعميد كلي����ة القت�صاد 
الأ�صب����ق يف جامعة النجاح الوطنية اأ. د. طارق احلاج: »اإن البطالة 
ظاه����رة اقت�صادية ت����وؤدي اإىل جمموعة من الظواه����ر الجتماعية 
وال�صحي����ة ال�صيئ����ة ويع����ود ال�صب����ب الرئي�صي له����ا اإىل �صعف النمو 

القت�صادي«.
وي�ص���ري احلاج اإىل اأن اأحد اأ�صب���اب البطالة هو عزوف بع�س 
خريج���ي اجلامعات عن العمل خارج نط���اق تخ�ص�صهم ما يوؤدي 
اإىل زي���ادة اأعداد العاطلن عن العم���ل. ويرى اأنه ل حلول �صحرية 
لظاه���رة البطال���ة ول ميكن الق�ص���اء عليها جذري���ا، ولكن ميكن 

التخفيف من حدتها«.

يوم توظيف نظمته »القدس املفتوحة« في اخلليل.
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ويق���دم احل���اج حل���ول لتخفي����س البطالة، عر خل���ق نظام 
للتقاعد املبكر، ودعم القطاع���ات القت�صادية املختلفة والرتكيز 
على التدري���ب املهني والتعليم اجلامعي التقن���ي، ودعم املنتجات 
املحلية واحلد من الواردات لت�صجيع املواطن الفل�صطيني للت�صبث 
باأر�ص���ه بالإ�صاف���ة اإىل دعم اأ�صح���اب املواهب والأف���كار املبدعة 
بخا�صة من فئة ال�صباب وهذا الدور يقع على عاتق القطاع اخلا�س 
ال���ذي ي�صعى دائما اإىل تقدمي منتج اأو خدم���ة مناف�صة، بالإ�صافة 
اإىل دعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة وبخا�صة احلرفية واليدوية 
منه���ا، حيث اإن املجتم���ع كان يعتمد عليها يف توف���ري لقمة العي�س 
وخا�ص���ة يف جم���ال ال�صناعات التقليدية مث���ل التطريز واخلزف 
والفخ���ار وال�صابون وغريها، فالعودة اإىل الأ�صول احلرفية متكن 

املواطن من توفري مداخيل متنوعة ودائمة.

القدس المفتوحة تقدم حلوال

ويقول مدي���ر منطقة طوبا�س التعليمية د. ن�صال عبد الغفور 
اإنه »على الرغم م���ن اأن البطالة ظاهرة عامة، توؤرق اجلميع فاإن 
جامع���ة القد�س املفتوح���ة كرى اجلامع���ات الفل�صطينية، وبحكم 
طبيع���ة نظامه���ا التعليمي الفريد، الذي يحم���ل الدار�س م�صوؤولية 
تعلي���م ذات���ه بذات���ه، فاإنه���ا ت�صهم يف تزوي���د املجتم���ع بخريجن 
قادرين عل���ى العتماد على اأنف�صهم، لذا جن���د اأن هناك ن�صبة ل 
باأ�س بها منه���م ينخرطون حال تخرجه���م واأحيانًا قبل تخرجهم  

يف م�صاريع واأعمال خا�صة بهم«.
وي�صيف عبد الغفور: »من منطلق م�صوؤوليتها املجتمعية، فان 

جامعة القد�س املفتوحة اأولت ظاهرة البطالة ب�صكل عام اهتمامًا 
خا�ص���ًا، فبنظ���رة �صريعة يف بيانات دائرة امل���وارد الب�صرية، جند 
اأنه���ا ا�صتوعبت يف طواقمه���ا الإدارية والأكادميي���ة 211 خريجًا 
وخريج���ة من خمتلف التخ�ص�صات، وهذا يعني اأن البقية الباقية 
م���ن كادر اجلامعة الذي���ن يبلغ عددهم 1200 ه���م من خريجي 
اجلامعات الأخرى، هذا عدا عن اأكرث من 2000 م�صرف يعملون 
ب�ص���كل جزئي مع اجلامعة، اإ�صافة اإىل ذل���ك فقد �صعت اجلامعة 
اإىل اعتم���اد حلول ابتكارية لهذه الظاهرة ، فاأن�صاأت وحدة متابعة 
اخلريجن،الت���ي تهت���م بتدري���ب اخلريجن ومن هم عل���ى اأبواب 
التخرج وتاأهيلهم وتهيئتهم للدخول اإىل �صوق العمل، كما حتر�س 
عل���ى التوا�صل م���ع موؤ�ص�ص���ات املجتمع املختلف���ة وبخا�صة امل�صغلة 

ل�صتيعاب هوؤلء يف التوظيف اأو يف توفري فر�س تدريب لهم”.
كم���ا داأبت للغاي���ة نف�صها على تنظي���م اأيام توظي���ف �صنوية 
خلريجيه���ا ب�صكل اأتاح املجال اأمام التقاء خريجينا مع املوؤ�ص�صات 
امل�صغلة، والطالع على طبيعة عمل ه���ذه املوؤ�ص�صات واحتياجاتها 
واأت���اح يف الوق���ت نف�ص���ه له���ذه املوؤ�ص�ص���ات الط���الع عل���ى نوعية 
خريجينا وم�صتوياتهم، وقد اآتت هذه الأيام ثمارها بتوظيف كثري 

من خريجينا �صمن وظائف دائمة اأو موؤقتة.
كم���ا توجه���ت اجلامع���ة، نح���و اعتم���اد تخ�ص�ص���ات تلب���ي 
احتياجات ال�صوق كالإدارة ال�صحية الذي با�صرت به منذ اأكرث من 
عام، وهناك تخ�ص�س الرتبية اخلا�صة الذي من املنتظر اعتماده 
قريبًا، هذا ف�صاًل ع���ن بع�س الدبلومات املهنية املتخ�ص�صة التي 
م���ن �صاأنه���ا تلبي���ة احتياجات �ص���وق العم���ل يف جمتمعنا وحتد يف 

الوقت نف�صه من ظاهرة البطالة.

أحد أيام التوظيف التي نظمتها اجلامعة.
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وتعد عملي���ة غ�صيل الأموال من املو�صوع���ات التي ت�صتدعي 
الهتم���ام عل���ى خمتل���ف امل�صتوي���ات، حي���ث تعمل عل���ى زعزعة 
ال�صتقرار القت�صادي والت�صوي�س على املناخ ال�صتثماري املحلي 
والدويل، ما زاد الهتم���ام مبواجهتها من قبل العديد من الدول 
واملنظم���ات الدولية، حيث ل يقت�صر تهديد ه���ذه الظاهرة على 
اإقلي���م مع���ن اأو دولة معينة، ب���ل يت�صع ليطال القت�ص���اد العاملي 
باأ�صره، وبالتايل اقت�صاديات الدول النامية والعربية والإ�صالمية.
ا�صتخدم م�صطلح غ�صيل الأموال اأول ما ا�صتخدم من قبل 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية ن�صبة اإىل عملي���ات غ�صيل الأموال 
الت���ي كانت تقوم بها ع�صابات املافي���ا، وهناك م�صميات اأخرى 
مث���ل تبي�س الأموال اأو تنظيف الأم���وال اأو تطهري الأموال، وكل 

هذه التعبريات وامل�صميات توؤدي اإىل نف�س املعنى.
وينطوي مفهوم غ�صيل الأموال على جمموعة من العمليات 

لإخفاء امل�صدر غري امل�صروع لالأموال واإظهارها يف �صورة اأموال 
متح�صلة من م�صدر م�صروع، وبعبارة اأخرى ميكن و�صف عملية 
غ�صيل الأموال على اأنها عملية تهدف اإىل اإخفاء حقيقة الأموال 
امل�صتخدم���ة من ط���رق و�صبل غري م�صروعة م���ن خالل ت�صدير 
ه���ذه الأم���وال اأو اإيداعها لدى امل�ص���ارف يف دول اأخرى اأو نقل 
اإيداعها وتوظيفه���ا اأو ا�صتثمارها يف اأن�صطة م�صروعة لالإفالت 
به���ا من ال�صبط وامل�صادرة واإظهارها كما لو كانت مكت�صبة من 
م�ص���ادر م�صروعة، �صواء كانت عمليات الإي���داع وال�صتثمار يف 
دول متقدم���ة اأو نامي���ة، اأي ب�ص���كل خمت�صر ه���ي عملية تطهري 

لالأموال والأرباح امل�صتمدة من اأي ن�صاط غري �صرعي.
وتع���د عملية غ�صيل الأموال من ال�ص���ور احلديثة للجرائم 
القت�صادي���ة الت���ي �صاع���ت وك���رث احلدي���ث عنه���ا يف الع�ص���ر 
احلديث. وه���ي ظاهرة ترتبط باجلرمي���ة املنظمة مثل جرائم 

د. عمر اأبو عيدة

ي�شه���د �لعامل ب�شكل ع���ام، و�لعامل �لثالث ب�شكل خا�س، حالة م���ن �لرت�جع �القت�شادي 
نال���ت م���ن قطاعاته �ملالية �ملختلفة و�متدت لتنال من قطاعاته �القت�شادية �حلقيقية، 
ب�شب���ب دو�ٍع مالي���ة و�قت�شادي���ة وت�شريعية عديدة. ومن �الآف���ات �القت�شادية �لتي تهدد 

�ال�شتقر�ر و�لتقدم �القت�شادي ب�شكل م�شتمر ما يعرف بغ�شيل �الأمو�ل.

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

غسيل األموال
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الجتار باملخ���درات، والإره���اب، وتهريب الأ�صلح���ة، والرقيق، 
والغ����س، والتزيي���ف، والف�صاد امل���ايل وال�صيا�ص���ي وغريها. كما 
تت�صل عملية غ�صيل الأموال بالبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى 
ملا توفره ن�صاطاتها من قنوات وطرق ت�صتخدم يف غ�صيل الأموال 

غري النظيفة )ال�صرعية(.
وت�ص���كل ظاهرة غ�صي���ل الأم���وال م�صكلة عاملي���ة، اإذ يقدر 
ا  خ���راء �صن���دوق النقد الدويل حج���م الأموال املغ�صول���ة �صنويًّ
مببل���غ يرتاوح بن 6.2 ملي���ار دولر اإىل 1.6 تريليون دولر. اأي 
% من اإجمايل الن���اجت العاملي. ويحتل  % اإىل 5  م���ا ن�صبت���ه 2 
الغرب املقدمة يف الدول التي تتم فيها عمليات غ�صيل الأموال.

وتتعدد وتختلف الأ�ص����كال وامليادين واملجالت التي ت�صتخدم 
وانت�ص����اًرا  ا�صتخداًم����ا  املج����الت  اأك����رث  وم����ن  الأم����وال،  لغ�صي����ل 
امل�صارب����ات يف الأ�صه����م والبور�صات واأ�صعار العق����ارات والأرا�صي 
وال�صق����ق الفاخ����رة وكذلك يف جم����ال العقود والتوري����د احلكومي 
وامل����زادات واملناق�صات احلكومية وغري احلكومية. كما ت�صل اإىل 
جم����الت الهداي����ا والتحف الن����ادرة والأ�صياء الثمين����ة ذات القيم 
ا �صناعة ال�صينما ومكاتب الإنتاج ال�صينمائي  املعنوي����ة. ومنها اأي�صً
واليان�صي����ب واملراهن����ات واملاله����ي باختالف اأ�صكاله����ا واألوانها، 
اإ�صاف����ة اإىل ما �صبق من جم����الت واأ�صكال، فت�صتمر اأ�صكال غ�صيل 
الأم����وال لت�ص����ل ن�صاط����ات التهريب ع����ر احلدود ملختل����ف ال�صلع 
واخلدم����ات واأن�صطة ال�صوق ال�ص����وداء والر�ص����وة والف�صاد الإداري 
والرتبح م����ن الوظائف العامة والعمولت التي يح�صل عليها بع�س 
املتعاملن يف �صفق����ات ال�صلع الراأ�صمالي����ة والتكنولوجية املتقدمة 
والقرتا�س من البنوك املحلية دون �صمانات كافية واأعمال الغ�س 
والتجارة بال�صلع الفا�صدة وتزوير ال�صيكات والعتمادات امل�صتندية 
واحل����والت امل�صرفي����ة، وتزييف النق����ود املحلي����ة والأجنبية ذات 
الفئ����ات الكبرية، كما متتد هذه املجالت لتغطي الف�صاد ال�صيا�صي 

واأعمال اجلا�صو�صية الدولية وغريها من الأعمال غري امل�صروعة.
وحتظ����ى م�صكل����ة غ�صي����ل الأم����وال باأهمي����ة بالغة عل����ى جميع 
امل�صتويات القت�صادية العامة واخلا�صة ملا يرتتب على هذه العملية 
م����ن اآث����ار اقت�صادي����ة �صلبي����ة. اإن جناح ت�ص����رب الأم����وال املغ�صولة 
اإىل القت�ص����اد القوم����ي ي����وؤدي اإىل ح����دوث ت�صوه يف من����ط الإنفاق 
وال�صته����الك، ما ي����وؤدي اإىل نق�س املدخرات الالزم����ة لال�صتثمار 
وبالت����ايل حرمان الن�صاط����ات القت�صادي����ة املهمة م����ن ال�صتثمار 
الناف����ع للمجتم����ع. وعلى م�صتوى الدول، فنجاح ه����ذه العملية يوؤدي 
اإىل زي����ادة العج����ز يف ميزان املدفوع����ات وحدوث اأزم����ة �صيولة يف 
النقد الأجنبي، ما يهدد احتياجات الدولة لدى البنك املركزي من 

العمالت املدخرة.
ومع تزاي����د عمليات غ�صيل الأموال، ي����زداد الإنفاق البذخي 
غري الر�صيد، ما يوؤدي اإىل ارتفاع الأ�صعار املحلية وحدوث �صغوط 

تنظيمي����ة يف القت�صاد القوم����ي. وعلى امل�صت����وى التوزيعي، يوؤدي 
غ�صي����ل الأم����وال اإىل حدوث خلل يف توزيع الدخ����ل القومي وزيادة 
الفجوة ب����ن الأغنياء وذوي الدخل املحدود، م����ا يوؤدي بدوره اإىل 
عدم وج����ود ا�صتقرار اجتماعي مع اإمكانية ح����دوث �صراع طبقي 
واأعم����ال عنف. وعل����ى امل�صتوى احلكوم����ي يوؤدي ت�ص����رب الأموال 
املغ�صولة اإىل القت�ص����اد القومي للدول اإىل قيام احلكومة بفر�س 
ال�صرائ����ب اجلديدة اأو زي����ادة معدلت ال�صرائ����ب املفرو�صة من 
اأج����ل تغطية الفج����وة بن امل����وارد املتاحة واحتياج����ات ال�صتثمار 
القومي بعد تهرب الأموال اإىل اخلارج، وهذا يعني زيادة الأعباء 
على اأ�صحاب الدخول امل�صروعة يف املجتمع، كما يوؤدي اإىل تعطيل 
تنفي����ذ ال�صيا�صات املالية العام����ة واإعاقتها عن طريق التهرب من 
دفع ال�صريبة، ما ينعك�س �صلًبا على املوارد املالية العامة وعلى اأداء 
احلكومة والتزاماتها القت�صادي����ة والجتماعية. كما متتد الآثار 
القت�صادية لغ�صيل الأموال لتوؤثر على الأ�صواق املالية والبور�صات 
الت����ي ت�صتقبل الأم����وال الناجتة عن اجلرائ����م القت�صادية، حيث 
يت����م اللج����وء اإىل الأ�ص����واق املالية لي�����س بهدف ال�صتثم����ار، واإمنا 
به����دف اإمتام عمليات غ�صيل الأموال، الأمر الذي يعمل على عدم 
ا�صتق����رار الأ�صعار، حيث يت����م بيع الأوراق املالي����ة ب�صكل مفاجئ، 
ما ي����وؤدي اإىل حدوث انخفا�����س حاد يف اأ�صع����ار الأ�صهم والأوراق 
املالي����ة، ومن ثم انهي����ار مثل ه����ذه البور�صات، اأما عل����ى م�صتوى 
ال�صتثمار، فيوؤدي غ�صي����ل الأموال اإىل بروز م�صتثمرين جدد لهم 
ق����درات كبرية يف جمايل الدخار وال�صتثمار واجلراأة على حتمل 
املخاط����ر، ما ينعك�س �صلًبا على كب����ار رجال الأعمال وامل�صتثمرين 

من جهة، وعلى النمو القت�صادي من جهة اأخرى.
ب�ص���ورة عامة، ف���اإن الثقة �ص���وف تقل يف الأ�ص���واق وكذلك 
تق���ل كفاءة دور الأرب���اح، ب�صبب انت�صار جرائ���م خراء البور�صة 
والغ�س والختال�س وال�صتهتار بالقانون، ويوؤدي تنامي هذا النوع 
م���ن اجلرائم اإىل زيادة نفقات الأم���ن والدفاع على ح�صاب بقية 
القطاع���ات ول �صيم���ا القت�صادية والجتماعي���ة منها. فعمليات 
حتقيق الأمن العام تنق�صم اإىل عدة جمالت اأكرثها اأهمية الأمن 
القت�ص���ادي والجتماع���ي، حيث �صالم���ة املراف���ق القت�صادية 

ومكافحة التهرب ال�صريبي واجلمركي وحماية املال العام.
وم���ع اإدراك دول الع���امل خلط���ورة جرمي���ة غ�صي���ل الأموال 
والأ�صرار البالغة التي تنتج عنها، عمدت معظم الدول اإىل تكثيف 
جهودها ل�صتحداث العديد م���ن ال�صيا�صات املالية والقت�صادية 
والجتماعي���ة واجلنائية ل�صمان جناح عملي���ات مكافحة غ�صيل 
الأموال وا�صتملت ال�صيا�صات الدولية اجلنائية على اإبراز مالمح 
اأ�ص����س عمليات املكافح���ة، حيث مت عقد العديد م���ن التفاقيات 
الدولية الثنائية واجلماعية ملكافحة عمليات غ�صيل الأموال، كما 

�صدرت العديد من الدرا�صات والتوجيهات يف هذا ال�صدد.
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خريجو »القدس المفتوحة« 

سلعة رائجة في سوق العمل

اأحمد حممد �شلدان 
رئي�س ق�صم التدقيق الداخلي- غزة

كان ق���ر�ًر� حكيًم���ا و�شائًب���ا من منظم���ة �لتحري���ر �لفل�شطينية بقي���ادة �ل�شهيد �خلالد يف 
قلوبن���ا يا�ش���ر عرفات باإن�شاء جامع���ة �لقد�س �ملفتوحة، كجامعة عام���ة تتمتع با�شتقاللية 
مالية و�إد�رية و�أكادميية كاملة. وقد ولدت هذه �جلامعة يف ظروف �شعبة و�شقت طريًقا 
مليًئا بالتحديات و�الأزمات، يحدوها �الأمل نحو م�شتقبل فل�شطيني و�عد، �إىل �أن نه�شت 

�شاخمًة متحديًة كل �ل�شعاب، بف�شل قيادتها �لر��شدة وموظفيها �ملخل�شني. 

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »خري النا�س اأنفعهم 
للنا�س«، ومن وحي هذا احلديث، فاجلامعة مل تتوان ولو للحظة 
ع���ن متابعه �صوؤون خريجيه���ا الذين يعترون الن���اجت الأ�صا�صي 

لعملها وثمرة جهدها ووقتها املبذول يف تعليمهم وتثقيفهم.

لق���د مرت اجلامعة يف جتارب عدي���دة تفردت يف بع�صها، 
واأخرى جنًب���ا اإىل جنب مع املوؤ�ص�ص���ات التعليمية الأخرى، فقد 
متي���زت متي���ًزا م�صرًفا باأنه���ا خ�صعت لنظام تق���ومي �صامل من 
خ���الل الهيئ���ة العام���ة للج���ودة يف وزارة التعليم الع���ايل بدعم 

اقتصاد
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م���ن البن���ك ال���دويل، وبتنفي���ذ م���ن جامع���ة مانيتوب���ا الكندية 
)University Of Manitoba(، وق���د كان تقومًيا �صموليًّا 
ملكون���ات العملي���ة التعليمية كاف���ة يف اجلامعة، وكان���ت النتائج 
ا، وجاءت انعكا�ًصا لأداء القيادة والعاملن  ممي���زة وم�صرفة جدًّ

املميز.
كما لعب���ت جامعة القد����س املفتوحة دوًرا ب���ارًزا يف اإتاحة 
الفر�صة للكثري من العاملن يف املوؤ�ص�صات الفل�صطينّية، والذين 
ل ي�صتطيع���ون النقط���اع ع���ن العم���ل لرف���ع م�صتواه���م العلمي 
واللتح���اق يف اجلامع���ات نتيج���ة �صع���ف الو�ص���ع القت�صادي 
والتزاماتهم احلياتّية؛ حيث وفرت لهم اجلامعة هذه الفر�صة، 
حي���ث متكن عدد كبري من العامل���ن يف املوؤ�ص�صات الفل�صطينّية 
من حت�صن و�صعهم العلم���ي وبالتايل احل�صول على ترقيات اأو 

امتيازات اأو النتقال اإىل وظائف اأعلى.
واأن�ص���اأت اجلامع���ة بواب���ة اخلريج���ن الإلكرتونية خلدمة 
املناط���ق  كل  يف  اجلامع���ة  خريج���ي  م���ن  الآلف  ع�ص���رات 
واملحافظ���ات، اإذ يوج���د الآن اأك���رث م���ن )30,000( خري���ج 
له���م حق الع�صوي���ة يف بواب���ة »خريجي اجلامعة«. وه���ي و�صيلة 
لالت�ص���ال والتوا�ص���ل مع خريجي جامعة القد����س املفتوحة، اإذ 
يعت���ر اإن�صاوؤها جزًءا من م�صوؤوليات اجلامعة جتاه طلبتها التي 
ل تنته���ي بتخرج الطالب، ب���ل ت�صتمر من خالل متابعته وتقدمي 
ما اأمكن من خدمات ل���ه وقيا�س لالأثر والتغذية الراجعة كاأحد 

موؤ�صرات التطوير واتخاذ القرارات امل�صتقبلية.
ا ب�صوؤون  كم���ا اأن�صاأت جامعة القد�س املفتوح���ة ق�صًما خا�صًّ
اخلريج���ن يقدم اخلدم���ات التدريبي���ة والإر�صادي���ة خلريجي 
اجلامع���ة وي�صاعده���م يف اإيج���اد فر����س عمل منا�صب���ة تتوافق 
م���ع تخ�ص�صاتهم وقدراته���م وميولهم، وزي���ادة تفاعل الطلبة 
واخلريج���ن م���ع املجتم���ع املحل���ي واخلارج���ي، والتوا�ص���ل مع 
املوؤ�ص�صات، لت�صويق اخلريجن واإيجاد فر�س عمل منا�صبة لهم 

والت�صبيك مع مكونات املجتمع املحلي.
كم���ا تعق���د اجلامع���ة �صنويًّا ما تع���رف  ب� »اأي���ام التوظيف 
للخريج���ن«، �صم���ن �صل�صلة اأيام توظيف تنظمه���ا دائرة �صوؤون 
الطلب���ة بتوجيهات م���ن رئي�س اجلامعة الأ�صت���اذ الدكتور يون�س 
عم���رو، تلبية حلاج���ات اخلريجن واملوؤ�ص�ص���ات على حد �صواء، 
به���دف ت�صبيك خريجي اجلامعة مع موؤ�ص�صات القطاعن العام 
واخلا�س، وتلبية حاج���ات ال�صوق املحلية. وتهدف اجلامعة من 
وراء تنظيم اأيام التوظيف هذه اإىل الق�صاء على مع�صلتي الفقر 
والبطالة، عر ت�صافر جهود القطاعن العام واخلا�س بت�صغيل 

خريجي اجلامعات.
وح�صب درا�صات خا�صة باجلامعة، فاإن خريجيها يتوزعون 

ا اأو  يف كاف���ة قطاع���ات العم���ل الفل�صطين���ي �ص���واء كان حكوميًّ
���ا، واأن���ه بلغ متو�ص���ط عدد املتقدم���ن للتوظيف  ���ا اأو اأهليًّ خا�صًّ
خالل الأع���وام الدرا�صية الثالثة الأخرية من خريجي اجلامعة 
11200 متقدم، من متو�صط اإجمايل متقدمن قدره 23 األًفا، 
ا  وبل���غ متو�صط الذي���ن مت تعيينهم من خريج���ي اجلامعة �صنويًّ
700 معل���م، اأي م���ا ن�صبته % 23 من املعين���ن خالل الأعوام 
الثالث���ة املا�صية. وقد ح�صل خريج���و اجلامعة على الكثري من 
الوظائف احلكومية واإداراتها وهيئات وكالة الغوث واملوؤ�ص�صات 

املالية القت�صادية والتجارية املختلفة.
% م���ن طاق���م اجلامع���ة الإداري  كم���ا اأن نح���و 25- 30 
والأكادمي���ي ه���م من خريج���ي اجلامعة، وممي���زون يف اأدائهم 
لواجباتهم والتزاماتهم، ومنهم من ثابر وكافح واجتهد اإىل اأن 
ا فيها، كمدراء مناطق تعليمية ونواب لرئي�س  تبواأ من�صًبا رياديًّ
اجلامعة كالأخ الدكتور جهاد البط�س، ومعه الكثري من خريجي 

اجلامعة.
لقد �صاهم���ت جامعة القد�س املفتوح���ة يف تنمية العاملن 
���ا يف املوؤ�ص�ص���ات الفل�صطيني���ة، ويف حتقي���ق اأهدافه���ا يف  مهنيًّ
التنمي���ة الب�صري���ة يف املجتمع الفل�صطين���ي، ومعرفة مدى تلبية 
حاجات���ه، ومعرفة جوان���ب التنمية املهنّي���ة للخريجن، واأمتنى 
من موؤ�ص�صات ال�صلطة الوطنية العمل على ا�صتقطاب اأكر عدد 
ممكن م���ن اخلريجن، و�صخ دماء جدي���دة يف ميدان الوظيفة 
العمومي���ة، اآماًل م���ن اخلريج���ن اأن يكونوا عنواًن���ا جلامعتهم 

ونرا�ًصا لوطنهم الغايل فل�صطن.

مشرف أكاديمي من منطقة 
طولكرم التعليمية يفوز بالمركز 

األول في مسابقة

 »تحقيق المخطوط«

القد����س  جامع���ة  يف  الأكادمي���ي  امل�ص���رف  ف���از 
املفتوح���ة/ منطق���ة طولك���رم التعليمي���ة د. ابراهي���م 
ربايعة باجلائزة الأوىل يف امل�صابقة التي نظمتها وزارة 
الثقافة الفل�صطينية حتت عنوان “حتقيق املخطوط”.
ي�صار اإىل اأن اأهمية امل�صابقة تنبع من كونها تك�صف 
مكن���ون امل�ص���ادر والوثائ���ق املخطوط���ة يف فل�صطن، 
كالكت���ب وامل�صادر الأر�صيفية، ع���دا عن م�صاهمة هذا 

الفوز يف تطوير جمال البحث العلمي يف اجلامعة. 
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زراعة

التجار يجردون المزارعين تعبهم 

ويحصدون حصة األسد من األرباح 

وائل نظيف 

�إن �لفل�شف���ة �لتي بنيت عليها جتارة �ملنتجات �لزر�عية غري و��شحة وي�شوبها �لكثري 
م���ن �لعي���وب، ويعود ذل���ك الأ�شباب كثرية �أهمه���ا وجود �الحتالل وم���ا يرتبط به من 
ع���دم �شيطرتن���ا عل���ى �ملعابر �لفل�شطيني���ة وبالتايل تكرث �لتد�خ���الت نتيجة �مل�شالح 
�لتجاري���ة �ملختلف���ة وترت�ج���ع ق���درة �ل�شلطة �لقائم���ة على �شبط �لعملي���ة �لتجارية 
مبجمله���ا و�الإم�شاك بخيوطه���ا كافة ومنها �الجتار باملنتج �لزر�عي، وغالبا ما تكون 

�حللقة �الأ�شعف، �لتي ميثلها يف هذه �حلالة �ملز�رع �أكرث �لنا�س ت�شرر�. 

 مشرف غير متفرغ- منطقة أريحا التعليمية 
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ف���اإذا ما دققنا النظر جند اأن ال�ص���كل الذي يتميز به هذا 
القطاع هالمي غري حمدد املعامل وذلك لالأ�صباب التالية:

اعتم���اد املزارع���ن على التج���ار الو�صيط���ن )الكم�صيون( . 1
كجهة لتموي���ل ن�صاطاتهم الزراعية لغي���اب بنوك الت�صليف 
الزراع���ي ذات التمويل احلكومي وراأ�س امل���ال الدوار الذي 
ت�صاف اإليه قيمة الت�صخم فقط، مع �صغر حجم راأ�س املال 
الذي توفره البن���وك التجارية للقط���اع الزراعي وال�صروط 
القا�صية الت���ي تفر�صها لظنها اأن الن�ص���اط الزراعي يت�صم 
باخلط���ورة العالي���ة، كما تراجع يف ظل العومل���ة التي جعلت 
امل���زارع ل يرتبط يف منطه الزراع���ي مبا هو مطلوب حمليا 
لال�صته���الك، وبات امل���زارع يربط اإنتاج���ه بالعتماد على 
امل�صتهلك العاملي )مث���ل الريحان والأع�صاب الطبية التي ل 
ت�صتهلك حمليا وتزرع لتلبية الطلب يف الأ�صواق اخلارجية(.

م����ا زالت البلديات هي املنظم له����ذه الأ�صواق وامل�صيطر على . 2
اأدائه����ا يف غياب دور فعال ل����وزارة الزراع����ة كجهة حكومية 
تعن����ى به����ذا القط����اع وينطبق ذل����ك عل����ى امل�صال����خ وا�صواق 

الأغنام.
يعتم���د التجار على بور�صة املنتج���ات الزراعية يف اإ�صرائيل . 3

يف حتديد اأ�صعار البتداء يف �صبيحة كل يوم عمل.
غي���اب �ص���ركات الت�صويق الفل�صطينية الكب���رية التي تدر�س . 4

الأ�صواق العاملية وتوجه الإنتاج بناء على طلب هذه الأ�صواق 
دون اإغف���ال ال�ص���وق املحلي���ة، وغالب���ا م���ا تعمل مث���ل هذه 
ال�ص���ركات منا�صفة مع احلكومة وتعمل باآليات ال�صوق ملا يف 

ذلك من مرونة يف الإجراءات. 
ت�صوي���ق . 5 يف  ال�صن���دوق  ي�صتخ���دم  الفل�صطين���ي  امل���زارع 

منتجات���ه دون وزن، بينم���ا ياأت���ي التاجر ويعب���ئ حمتويات 

هذا ال�صن���دوق يف كرتون خا�س لل�صوق الإ�صرائيلية ويبيعه 
بالوزن، ما ي�صاعف ربحه على ح�صاب املزارع. 

غياب روؤي���ة ت�صويقية لدى املزارع بخ�صو����س تلبية �صروط . 6
امل�صتهلك لدى ال�صوق الإ�صرائيلية، حيث ميكن ملجموعة من 
املزارع���ن اإن�صاء بيت تعبئة  غري مكل���ف والعمل على تلبية 
�صروط امل�صتهلك لدى ال�ص���وق الإ�صرائيلية، ويكونون بذلك 
قد األغ���وا حلقة م���ن �صل�صل���ة الت�صويق املبا�صر ب���ن التاجر 

الو�صيط وجتار ال�صوق الإ�صرائيلية. 

وميكن اأن نتناول اأربعة اأ�شكال من اال�شتغالل التي يتعر�ض 
لها املزارع: 

أوال: استغالل تجار مستلزمات اإلنتاج الزراعي:
يورد املزارعون منتجهم اإىل ال�صوق املركزية وهم م�صجلون 
ل���دى اأ�صحاب حمالت الكم�صيون م���ن بداية املو�صم،  ويف ذلك 
الوق���ت يكون امل���زارع باأم����س احلاج���ة لل�صيولة النقدي���ة للبدء 
بالتح�صري للمو�صم الزراع���ي ويف هذه احلالة ل ي�صتطيع �صراء 
م�صتلزم���ات الإنت���اج من ب���ذور وا�صمدة وعالج���ات وبال�صتيك  
بالدف���ع النقدي فيلج���اأ اإىل التاجر لال�صتدان���ة على املو�صم ول 
ي�صتطيع اأن ي�صاأل عن اأ�صعار امل�صتلزمات وبالتايل ت�صجل فواتري 

فقط حلن فرتة الإنتاج . 

 ثانيا: استغالل التاجر ) الوسيط ( :
تقدر نتائج درا�صة م�صحية نفذها احتاد الفالحن بالتعاون 
% من املنتجات الزراعية  م���ع موؤ�ص�صة جايكا اليابانية اأن 30 
يف الأغوار ال�صمالية ت�صدر لل�صوق الإ�صرائيلية. وتتم من خالل 

التاجر الو�صيط الفل�صطيني. 
ويت���م �صراء املنتج���ات من املزارع مبا�ص���رة وب�صعر ال�صوق 

زراعة
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املركزية للمدينة وُتعباأ يف كراتن وت�صلم اإىل التاجر الإ�صرائيلي 
بعد وزنها من خالل  املعابر التجارية وُي�صتغل املزارع من خالل 
التاج���ر الو�صي���ط حيث ُتب���اع بال���وزن اإ�صافة اإىل دف���ع التاجر 
الإ�صرائيلي بدف���ع �صيقلن على كل �صندوق للتاجر الو�صيط من 
ب���اب ت�صهي���ل املهمة، وه���ذا ياأتي على ح�صاب امل���زارع.  وهناك 

عدة اأ�صكال لال�صتغالل منها: 
تعطي���ل ال�صاحن���ات عل���ى املعاب���ر واحلواجز ما ي���وؤدي اإىل 	 

فقدان اجلدوى الت�صويقية للمنتج . 
تكلف���ة ارتفاع فح����س ال�صمية )مبلغ 400 �صيق���ل لكل �صنف / 	 

وحدة زراعية من دومن اإىل خم�صة دومنات يتحملها املزارع(. 
يف حالة عدم التزام التاجر الإ�صرائيلي بدفع ثمن الب�صاعة 	 

للتاج���ر الو�صيط الفل�صطيني، يحت���ال التاجر الو�صيط على 
امل���زارع ام���ا بالتخل���ف عن دفع ثم���ن الب�صاع���ة اأو حماولة 

التقليل من مقدارها.
وكحالة درا�صية ولعدم وجود �صوق مركزية لت�صويق اخل�صار 	 

يف الأغ���وار، ي���ورد املزارعون ب�صائعهم اأو ج���زءًا منها  اإىل 
اأ�صواق مركزية ) نابل�س،  حوارة، جنن،  طولكرم (. 

وهذا ي�صكل عبئًا وم�صاريف كبرية من خالل اأجرة ال�صحن 
وحج���ز الب�صائ���ع  عل���ى املعابر لع���دة �صاعات بحج���ة الفح�س 
الأمن���ي وتكون الب�صائع يف �صناديق بال�صتيكية  وتغلف بجالتن 
يكل���ف كل �صن���دوق 30 اأغ���ورة بالإ�صافة اإىل عام���ل لتغليف كل 
�صن���دوق  واأجرة نق���ل )3( �صواقل لكل �صن���دوق  و11 % بدل 

كم�صيون وبلدية.  
يف ح���ال ارتفاع اأ�صعار اخل�صار يعمل التاجر على ا�صترياد 
منت���ج من الأردن بهدف الربح اأكرث وهذا يوؤدي اإىل خ�صارة، ثم 
يلج���اأ التاجر اإىل �ص���راء ب�صائع  م���ن امل�صتوطنات غري �صاحلة 

للت�صدير. 

ضمان  خــالل  مــن  المحلي  التاجر  استغالل  ثالثا: 
المحصول: 

يق���وم التاجر ب�صم���ان املنتج الزراعي من امل���زارع وب�صعر 
منخف����س، وذلك حلاجة املزارع اإىل ال�صيولة النقدية، ويف هذه 
احلالة، يقوم التاجر ب�صمان )�صراء( املح�صول ودفع جزء من 
الثم���ن والباقي على �صي���كات. واإذا ما خ�ص���ر التاجر والأ�صباب 
كثرية، يخ�صم جزءًا من قيمة ال�صمان. وهذا ما يح�صل �صنويا 

ما يحمل املزارع عبئًا اآخر على دخله ومن اأرباحه.

الكمسيون  ــالت  ــح م أصــحــاب  اســتــغــالل  رابـــعـــا: 
للمزارعين: 

يحدث ذلك بخا�صة يف ف���رتة التح�صري للمو�صم الزراعي 

واحتي���اج املزارع مل�صتلزمات الزراع���ة ) اأ�صتال، بذور، اأ�صمدة، 
عالج���ات وم���واد زراعية اأخرى ( . حيث ان امل���زارع يفتقد اإىل 
ال�صيول���ة يف بداية املو�صم ويلجاأ اإىل حمل الكم�صيون ما ي�صطره 
%( عل���ى م�صتلزمات الإنتاج من  اأن يدفع زي���ادة حوايل )20 
�صعرها الأ�صلي، بالإ�صافة اإىل اأن حمالت الكم�صيون مقابل اأن 
% من املورد ) عمولة ( غري  ل 10  ت�ص���ّدد عنهم ، فاإنه���ا حت�صّ
% من  مرئي���ة. وهذا يثقل كاهل امل���زارع بالإ�صافة اإىل ن�صبة 8 
املبيع���ات تعود ل�صالح الكم�صيون مقاب���ل ت�صجيلها يف دفاترهم 

وحت�صيلها من التاجر.
 وكثريًا م���ا ُيخف�س ال�صعر للتاجر م���ن ح�صة املزارع على  

ح�صابه ال�صخ�صي. 

وهناك اأ�شكال متعددة من اال�شتغالل والغ�ض التي يقع بها 
املزارع ومنها:

اأن كث���ريًا من املزارعن يتعر�صون لالأدوية املغ�صو�صة 	 
ال�ص���ارة وغ���ري النافعة، لعدم وج���ود خمترات لدى 
وزارة الزراعة خمت�صة بفح�س �صالحية هذه املواد.

كثري من املواد اإر�صادات ا�صتخدامها لي�صت مرتجمة 	 
باللغ���ة العربي���ة بحيث يتمك���ن  املزارع م���ن قراءتها 

وا�صتخدامها ح�صب التعليمات املو�صى بها.
 عمليات الغ�س يف نوعية  الأ�صتال.	 

خريج من »القدس المفتوحة« يفوز 
في منافسة للحصول على درجة 

الماجستير في الجامعات األميركية

 فاز اإ�صماعيل النجار اخلريج من جامعة القد�س 
املفتوح���ة بفر�ص���ة درا�ص���ة املاج�صت���ري يف اجلامعات 
الأمريكي���ة �صم���ن م�صروع تطوي���ر الك���وادر التعليمية 
الفل�صطيني���ة املم���ول من الوكال���ة الأمريكي���ة للتنمية 
الدولي���ة )USAID( بالتعاون مع موؤ�ص�صات املجتمع 
املفت���وح وعدد من اجلامع���ات الأمريكية، حيث اجتاز 
النج���ار مراح���ل الرت�صي���ح التناف�صية الت���ي ت�صمنت 
معايري متي���ز ومناف�صة اأكادميية عالي���ة بن العاملن 
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل، ليح�صل على املنحة 

من بن �صبعة فائزين.

زراعة
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هك���ذا يرر حممد علي احلج عل���ي )23 عامًا( من نابل�س 
جلوءه لقتناء اأحدث التكنولوجي���ا لإثبات �صخ�صيته، فظاهرة 
انت�ص���ار املوبايالت باهظة الثمن بن فئة ال�صباب اأم�صت �صرطًا 

جوهريًا للع�صرية.
الطال���ب يف جامع���ة القد����س املفتوحة اأحمد زي���ادة )24 
عامًا(، يف�ص���ر تغيريه لأجهزته املحمولة �صهري���ًا بقوله: "اأحب 
اقتن���اء كل جدي���د، خا�صًة يف جم���ال املوبايالت الت���ي ل تنفك 
تذهلن���ا بتطبيقاتها احلديثة واملفي���دة. ل اأتذكر اأنني احتفظت 
بهات���ف نقال لأكرث من �صهر، خا�ص���ًة اأنه ميكن اليوم احل�صول 
عليه���ا ب�صهولة، فكثري م���ن النا�س ي�صرتون الهوات���ف امل�صروقة 

بن�صف ال�صعر اأو اأقل".    

طلبة في الجامعات.. 

جيوب فارغة و"جواالت فارهة"

ه���ل يج���ب يف اأيامن���ا ه���ذه اأن يج���ري امل�صتهل���ك خل���ف 
ال�صيح���ات التي ل تتوقف اإىل اأن تنقط���ع اأنفا�صه وتفرغ جيوبه 
لكي ي�صب���ح ع�صريًا؟ نور م�صطفى، �صاح���ب متجر ات�صالت 
يف نابل����س ي�صن���ف زبائنه اإىل فئات، مو�صح���ًا اأن الأكرث اإقباًل 
عل���ى �ص���راء الأجهزة احلديثة اأو رمب���ا ذات ال�صعر الباهظ هي 
فئ���ة ال�صب���اب عامة، وبالأخ����س طالب اجلامع���ات واملدار�س، 
وه���ذا ي���زداد ب�ص���كل ملحوظ يف ف���رتة نتائ���ج الثانوي���ة العامة 

)التوجيهي(.
اأم���ا بالن�صب���ة لالأجه���زة اخلليوي���ة املرغوبة فيق���ول "اإذا 
ا�صط���ررت اإىل ت�صني���ف املوباي���الت يف قائم���ة الأك���رث �صعبية 
�صيك���ون ال���� iPhone، حتم���ًا يف راأ����س القائمة ب���ن ال�صباب، 

رام الله-ينابيع- وفاء احلج علي -  حاماًل ثالثة هو�تف نقالة وبر�أ�شه �ملرفوع وقليل من �لغرور بينما 
مي�ش���ي يف �أروق���ة كليت���ه، يقول “عندي نوع من �لهو�س فيما يتعلق باملوبايالت، حيث يجب �أن �أ�شرتي كل 
جه���از حدي���ث يف �ل�ش���وق، هذ� يجعلني �أبدو ع�شرياً وغنياً! و�لكل يحرتم ذلك. كما �أن �الإمكانات �مل�شافة 

�إىل كل جيل جتعلني �أدمن على �قتناء �آخر ما يف �ل�شوق، بغ�س �لنظر عن �ل�شعر”.
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كل اإن�ص���ان ي�صعى ل�ص���راء كل جهاز جدي���د يف ال�صوق يعاين من 
عقدة نق�س".

الطال���ب يف جامع���ة النج���اح الوطني���ة حمم���ود العا�ص���ي 
)24 عام���ًا( ل ي�صتخ���دم املوباي���ل اإل لل�ص���رورة، موؤك���دًا اأن 
ظاه���رة اقتناء كل حديث ل تقت�ص���ر على جن�س دون اآخر، لكن 
تختلف الأ�صباب، ففي راأيه الأجهزة احلديثة لي�صت اإل مظاهر 
خارجية خادعة "يتباهى الط���الب بجوالتهم احلديثة، لإيهام 
الفتي���ات اأنه مقتدر ماديًا، اأما الطالبات فالحظت اأنهن ي�صعن 

وراء مظاهر خارجية تتطلبها ال�صياكة )الع�صرية(".
مي�ص���ي ال�صواب يف و�صط الأ�ص���وات املنق�صمة التي تنادي 
بالتاأييد ت���ارًة وبالرف�س تارًة اأخرى. فيلج���اأ دكتور علم النف�س 
يف جامعة القد����س املفتوحة عبد الكرمي عتي���ق لتف�صري اأ�صباب 
ظاه���رة انت�ص���ار الأجهزة اخلليوي���ة وغريها م���ن التكنولوجيا، 
قائاًل" الإع���الم يحفز النا�س على تبن���ي الو�صائل التكنولوجية 
احلديث���ة، واأول من يح�صل على املنتجات احلديثة هم النخب، 
اأو النا����س املقت���درون مادي���ّا. وم���ا ي�صاعد يف انت�ص���ار الأجهزة 
احلديثة بن الطلبة هو العامل ال�صيكولوجي، حيث ي�صعى الفرد 
لقتن���اء اأحدث ال�صرعات كن���وع من التقليد، ظّن���ًا منهم اأنهم 

هكذا �صين�صمون اإىل فئة النخبة".
���ح د.  عتي���ق اأن اخلج���ل ال���ذي ي���راود معظ���م فئة  ويو�صّ
ال�صب���اب، عند عدم قدرتهم على مواكب���ة الأجيال التكنولوجية 
احلديث���ة، ينبع من “اإح�صا�س بالنق�س اأو الدونية، لذا قد يلجاأ 

ال�صخ�س اإىل مالحقة امل�صتجدات بطرق غري م�صروعة”.

ويليه ال���� Blackberry، اإل اأن هذه الأنواع يقل �صراوؤها نظرًا 
ملحدودي���ة توافره���ا يف فل�صط���ن و�صعره���ا الباهظ، ل���ذا يقبل 
 C7، النا����س على �صراء اأنواع حديثة خمتلفة ابت���داًء من نوكيا
 Samsung وغريه���ا ذات الأ�صع���ار الأكرث معقولي���ة، اإىل N8
Galaxy باأنواعه" وي�صري م�صطفى اإىل اأن الأجهزة الطاغية 
عل���ى ال�صوق ال�صبابي���ة هي تلك التي ي���رتاوح �صعرها بن 500 

و1000 �صيقل. 
"نعي�س يف ع�ص���ر القرية ال�صغ���رية املرتبطة من �صمالها 
اإىل جنوبه���ا باأرقى الأجه���زة واأحدثها، وما زل���ت اأحلم بجهاز 
حمم���ول ل ينتم���ي للق���رن املا�ص���ي، ه���ذا ل يتنا�ص���ب مع جيل 
الي���وم!"، تقط���ب �صمر عم���ر من جامع���ة بريزي���ت، حاجبيها، 
بينما يرن موبايلها الأ�صود من طراز نوكيا 1280، وتقرتب من 
اجله���از حماولًة حتليل الرقم الذي يظهر على ال�صا�صة املعتمة، 

املك�صورة من منت�صفها، وت�صتطرد: “هذا خمجل!”. 
ترف�س ماجدة احلج علي، )22 عامًا( من جامعة النجاح 
الوطني���ة، حم���ل جهاز ق���دمي حتى عن���د خروجها م���ن البيت، 
"�صرطي كي اآخذ جه���ازًا معي اإىل كل مكان واأبقى على توا�صل 
م���ع عائلتي ه���و اأن يكون جهازًا حديثًا ومتط���ورًا مثل كل �صباب 
جيل���ي. اأف�صل اأن اأبقى منقطعة ع���ن اأهلي اأثناء تواجدي خارج 

البيت على اأن اأحمل جهازًا عمره 20 �صنة!".
اأم يحي���ى )54 عامًا( من حمافظة نابل�س، ت�صتكي وتقول: 
"نفق���ات اجلامع���ة ل تقت�ص���ر الي���وم عل���ى موا�ص���الت وكت���ب 
وم�صاري���ف �صخ�صي���ة تثقل كاه���ل العائلة، بل اأجه���زة خليوية 
ثمين���ة وب�ص���كل دوري لأبنائ���ي الثالثة، فهم ل�صب���ب ما يريدون 

اقتناء الأحدث، وهذا يزيد الو�صع القت�صادي �صعوبًة".
ثقاف���ة “املوباي���ل” مل ت�صتح���وذ بع���د عل���ى كل العقول، 
فاجلزء الأكر من ال�صباب يوؤمنون باأن الهاتف املحمول خلق 
لغر����س اأوحد "اإجراء مكامل���ة واإنهائها" لذا ميكن ال�صتغناء 
عن الأجهزة اخلليوية املكلف���ة بجهاز حا�صوب عائلي، يحوي 
كل ه���ذه الزيادات م���ن كامريات ذات ج���ودة عالية واأجهزة 
اإر�ص���ال ع���ن بع���د "بلوت���وث" وت�صف���ح الإنرتن���ت وقوامي�س 
وخرائ���ط. فه���ذه الإ�صافات تعم���ل كمغريات ل�ص���راء اأجهزة 
حممول���ة وتبديله���ا با�صتمرار، نظ���رًا اإىل اأن كل جهاز جديد 
ي�ص���م اإمكانات اأك���ر وتطبيق���ات اأحدث واأغ���رب ت�صتهدف 

العقول ال�صابة. 
الطالب���ة يف جامعة القد�س املفتوح���ة م�صعدة زغلول )25 
عام���ًا( توؤي���د هذا ال���راأي وتق���ول "حم���ال اأن اأ�صن���ف املوبايل 
يف قائم���ة اأولويات���ي، ما دام اجله���از يق�صي الغر����س منه وهو 
الت�ص���ال فلي�س من ال�صروري اأن يكون جهازًا غاليًا، اعتقد اأن 
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اإن م���ا ح�ص���ل يف عاملنا الي���وم من تغريات مهم���ة، يطرح 
العدي���د من التحدي���ات والفر����س، وتاأتي ث���ورة املعرفة لتطرح 

زيادة التناف�س الدويل على خمتلف الأ�صعدة.
كما تتعاظ���م اأهمية املعرف���ة يف القت�ص���اد وعملية اتخاذ 
الق���رارات الر�صيدة، حتى غدت �صمة القرن احلادي والع�صرين 
ه���ي �صم���ة القت�صاد القائ���م على املعرف���ة، اإذ تدخ���ل املعرفة 
كعن�ص���ر اأ�صا�صي اأكرث م���ن تنمية قطاع���ات الإنتاج واخلدمات 
كاف���ة، بحي���ث اأ�صب���ح العم���ل اأك���رث اأهمي���ة يف عملي���ة النم���و 
القت�صادي والتنمي���ة، على خالف النظريات التي كانت تعتقد 
اأن العملي���ة التناف�صية، ويف ظل وجود العوامل التقليدية )العمل 
وراأ�س املال(، متكن كل دوافع التقدم. هذا التوجه يف القت�صاد 
�صي�صتمر لفرتة طويلة �صراًعا على املعرفة، ل �صراًعا على راأ�س 
امل���ال اأو املواد اخلام الرخي�صة، لأنها هي التي �صت�صنع القدرة 
وتوف���ر املال وتخلق املواد اخلام وتفتح الأ�ص���واق، بل اإن املعرفة 

�صت�صكل اقت�صاًدا جديًدا يف جمالته واآلياته ونظمه.
اإن من ب���ن التط���ورات والتحديات الهائلة الت���ي تواجهها 

املنظم���ات املعا�صرة هي ظاه���رة العوملة وم���ا اأفرزتها من اآثار 
ونتائ���ج والتح���ول نح���و القت�صاد املع���ريف ومنظم���ات املعرفة. 
لق���د غدا الكثري م���ن املفكرين والباحث���ن واملمار�صن يعترون 
املعرف���ة من اأهم موارد املنظم���ة واأ�صبح ينظر اإىل املعرفة على 
اأنها املورد الوحيد الذي ميكن اأن يحقق للمنظمة ميزة تناف�صية 

م�صتدامة ي�صعب ن�صخها اأو تقليدها.
يق���ول العامل امل�صه���ور بيرت درك���ر اإن منظم���ات الت�صنيع 
واخلدم���ات واملعلومات �ص���وف تقوم على املعرف���ة يف امل�صتقبل، 
و�ص���وف تتطور منظمات الأعم���ال اإىل منظمات تتبنى وتكت�صف 
املعرف���ة بطرق كثرية، اإننا �صائرون نح���و دخول جمتمع املعرفة 
ال���ذي مل يع���د امل���ورد القت�صادي في���ه راأ����س  امل���ال اأو املوارد 

الطبيعية اأو العمل بل املعرفة.
اإن عومل���ة القت�ص���اد املت�صارع���ة تفر����س حتدي���ات كبرية 
على املنظمة: اجل���ودة، واخلدمة، والإب���داع، والقيمة، و�صرعة 
ال�صتجاب���ة وغريه���ا. واملعرفة ه���ي التي توف���ر للمنظمة ميزة 
تناف�صي���ة م�صتدام���ة. وميزة املعرف���ة ميك���ن ا�صتمراريتها لأنها 

ثورة المعرفة
د.اأحمد ح�شني زغب 

أستاذ اإلدارة- منطقة نابلس التعليمية
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تعطي عائدات ومزايا متزاي���دة وتعك�س املوجودات املادية التي 
تتناق����س كلما مت ا�صتخدامها، فاملوج���ودات املعرفية تزداد مع 

ال�صتعمال.
هن���ا �صاأتوقف قلياًل عند تاأثري ظاهرة العوملة على ال�صيادة 
الوطنية للدولة. اإن اآليات ظاهرة العوملة وقنواتها اأتاحت للقوى 
���ا واإعالميًّا، جتاوز  ا وتكنولوجيًّ املهيمن���ة على الع���امل اقت�صاديًّ
ال�صيادة الوطنية للدولة يف البلدان النامية، الأمر الذي اأ�صعف 
�صلط���ة الدولة يف هذه البل���دان، واإن كان اإ�صعاف �صلطة الدولة 
يف البل���دان النامية من �صاأنه اأن يخف���ف قب�صتها على �صعوبها، 
ف���اإن ذلك يوؤدي يف الوقت نف�صه اإىل انك�صاف هذه البلدان اأمام 
تاأث���ريات م�صالح الق���وى املهيمنة على الع���امل واأطماعها. ومن 
اأج���ل تفادي خماطر ظاه���رة العوملة، فال غنى ع���ن تفعيل دور 
املواطن���ن واإف�صاح املج���ال اأمامهم للم�صاهم���ة يف عملية �صنع 
الق���رار، وينبغ���ي اأن تدرك ه���ذه الأنظم���ة اأن ال�صبي���ل الوحيد 
للحف���اظ عل���ى قراره���ا الوطن���ي هو حت�ص���ن جمتمعه���ا �صد 

التاأثريات ال�صلبية التي تفرزها ظاهرة العوملة.
لق���د اأ�صبح اتخاذ القرار جزًءا من فل�صفة النظم الإدارية 
ال�صامل���ة واملتكامل���ة، وه���و نت���اج التفاعل اخلالق ب���ن املعرفة 
والروؤي���ة الذاتي���ة للمدير، ومن ث���م فاإن هذه املعادل���ة التوازنية 
ثنائي���ة العوامل هي يف واقعها قائم���ة على نظام معلومات فعال 
ومتكامل يعمل على حتقيق الثورة املعرفية، وعلى زيادة تراكمها 
وتدعيمها بالروؤي���ة احلقيقية واملبنية عل���ى منهجية الدرا�صات 
امل�صتقبلي���ة ذات الق���درة عل���ى �صنع م�صتقبل اأف�ص���ل وو�صع كل 
ذل���ك يف اإطار نظام املعلومات ذي الطبيعة التوافقية املتجددة، 

خا�ص���ة واأن تكنولوجيا املعلومات ونظمه���ا تتطور ب�صرعة هائلة 
ومبع���دلت منو غ���ري م�صبوق���ة، واأ�صبحت ت�صكل يف ح���د ذاتها 
اقت�ص���اًدا م�صتق���الًّ وقائًما بذاته، حيث اأ�صبح���ت املعرفة �صلعة 
تطل���ب لذاتها، ويف الوقت ذاته اأح���د عوامل الإنتاج امل�صتخدمة 
يف اإح���داث وتوليد القيم���ة القت�صادية، ولعل اإ�صهام املعرفة يف 
التنمي���ة هو الذي جعل الدول املتقدمة تبني اقت�صادها اجلديد 

عليها. لقد فتح ذلك كله اقت�صاًدا جديًدا يتميز بالآتي:
جتدد احلاجة اإليه والرغبة والطلب على منتجاته املعرفية . 1

الت���ي تدخل يف كل ن�صاط وتدخل يف كل عمل وتدخل يف كل 
و�صف���ة وب�صكل يت�صاعد يف ن�صبته وي���زداد يف معدلته اإىل  
الدرجة التي ميكن الق���ول معها با�صتحالة قيام ن�صاط من 

دون معرفة.
جتدد امل�صادر املعرفية ومنوها وازديادها وعدم ن�صوبها، . 2

�ص���واء بال�صتعم���ال اأو بال�صتخدام اأو بالحتف���اظ، بل اإنه 
مبرور الزمن وبتعدد ال�صتخدام، تزداد امل�صادر املعرفية 

وترتاكم املعارف.
ابت����كار م�ص����ادر معرفي����ة جدي����دة وتطوي����ر و�صائ����ل تبادلها . 3

وتنويعها وانت�صارها، وعدم وجود حواجز على هذا التبادل.
لق���د اأدى ه���ذا اإىل تطور الإنت���اج املعريف ونظ���م الت�صويق 
ونظم التموي���ل والأن�صطة املعرفية. اإن ه���ذا القت�صاد اجلديد 
متاًم���ا اأ�صبح حموره الطبيعي هو اتخاذ قرار اإداري �صليم، وما 
اأحوجن���ا يف عاملن���ا العربي اإىل العتماد عل���ى املعرفة، حيث اإن 
عدم العتماد على املعرفة اأدى اإىل انعكا�صات �صلبية من اأهمها 
زي���ادة امل�صتحيالت، فعن طريق زي���ادة املمنوعات، ومثال ذلك 
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املمنوعات يف ظل اتفاقية حق���وق امللكية الفكرية، يزداد العامل 
املتق���دم غنى وث���راء وتتعاظم اأرباح���ه ويت�صارع من���وه بالن�صبة 
لل���دول النامية، وتتطور و�صائل البح���ث والتطوير فيه اإىل مدى 
يجعل من امل�صتحيل �صراءها وا�صتخدامها بوا�صطة الدول الأقل 
ا، ومع الوقت، تزداد قائمة اخرتاعات العامل املتقدم وتزداد  منوًّ

قائمة امل�صتحيالت يف الدول النامية.
اإن التنمي���ة ال�صامل���ة يف وطنن���ا العرب���ي تتطل���ب جه���وًدا 
مكثفة ومتوا�صل���ة يف اإنتاج املعرفة وتطبيقها، ول يكفي اأن يظل 
العامل العربي م�صتورًدا للمعرف���ة والتقنيات، فمثل هذه التبعية 
ت�صلبه القدرة على نهج ط���رق متميزة يف حتقيق تنميته وتوافق 

�صخ�صيته احل�صارية.
اإن اجلامع����ات يف وطنن����ا العرب����ي ما زال����ت تعنى بن�صر 
املعرفة امل�صتوردة دون اإنتاجه����ا اأو حتى التفكري يف تطبيقها 
اأحياًنا اأو تطويعها، مبا يتنا�صب وظروف التنمية التي يطمح 
اإليه����ا، وما زالت تعد طلبتها دومن����ا اعتبار حلاجات التنمية 
من املعرف����ة وامله����ارات، الأمر الذي جنم عن����ه �صعور بع�س 

طلبتها بغربتهم عنها وبعقم املعرفة التي يكت�صبونها فيها.
اإن ه���ذا القت�ص���اد الذي يجت���اح العامل ويتدف���ق كالأمواج 
اله���ادرة، اأ�صبح���ت مع���ه املعرف���ة تتوال���د وتخلق ذاته���ا وتبتكر 

اجلديد منها ومبعدلت فائقة ال�صرعة. لقد ثبت يقيًنا اأنه:
ل تقدم من دون نظام معلومات فعال عايل الكفاءة.. 1
ل من���و متتالًيا م���ن دون نظ���ام معلومات كاف ق���ادر على . 2

توليد املعرفة.

ل جن���اح يف الت�صدير من دون نظام معلومات قوي يحقق . 3
الجتياح لالأ�صواق اخلارجية.

ل جن���اح لال�صت���رياد م���ن دون نظام معلوم���ات قادر على . 4
حتويل ال�صترياد احلا�صر اىل ت�صدير م�صتقبلي.

ل تنمي���ة فعال���ة م���ن دون نظ���ام معلوم���ات يوف���ر اأ�صرار . 5
ال�صناعة ويوفر بيانات عن جمالت العمل والن�صاط.

ل ارتق���اء متوا�صاًل من دون نظام معلومات يهيئ الأذهان . 6
ل�صتقب���ال مالمح الع���امل املقبل يف م�صتقب���ل باحتياجاته 

واأهدافه.
ختام����ا، اإن الدعوة اإىل خلق املعرفة لي�صت مقاًل يكتب، 
ولكنه����ا جه����اد ومعان����اة ت�صاهم في����ه الأمة ب����كل موؤ�ص�صاتها 
ومعاهده����ا وجامعاتها، فالعامل من حولن����ا كما نرى، يتقدم 
ب�صرع����ة مذهل����ة، وكل من يق����ف يف مكانه ل ب����د اأن يرتاجع 
ويتخل����ف، ونحن ل منل����ك من الوقت م����ا ي�صمح لن����ا بالتلكوؤ 

واحلرية والتجربة واخلطاأ، وعلينا ا�صتغالل اإمكاناتنا.
اإن ال�صراع العاملي يف عامل العوملة، عامل الألفية الثالثة، 
لن يكون �صراًعا على راأ�س املال اأو املواد اخلام الرخي�صة اأو 
الأ�ص����واق املفتوحة، ب����ل اإنه، و�صي�صتمر لف����رتة طويلة، �صراع 
على املعرفة، لأن املعرفة هي التي �صت�صنع القوة وتوفر املال 
وتخلق امل����واد اخلام وتفتح الأ�صواق، ب����ل اإن املعرفة �صت�صكل 

اقت�صاًدا جديًدا يف جمالته واآلياته ويف نظمه.

 خالل امللتقى الطالبي العربي اإلبداعي الرابع عشر 

حصول »القدس المفتوحة« على المرتبة األولى في مسابقة البحوث العلمية

ح�صل���ت جامعة القد����س املفتوحة على املرتبة الأوىل يف م�صابق���ة البحوث العلمية للطلبة عن حمور ج���ودة التعليم العايل، 
والثاني���ة على م�صتوى املحاور الأربعة التي عقدها امللتق���ى الطالبي الإبداعي الرابع ع�صر لحتاد اجلامعات العربية بعنوان »دور 
اجلامع���ات العربية يف مواجهة التحدي���ات املعا�صرة« والذي عقد يف جامعة الإ�صكندري���ة يف جمهورية م�صر العربية، ومب�صاركة 
العديد من اجلامعات الفل�صطينية منها جامعة بريزيت واجلامعة العربية الأمريكية. وقد ت�صمن امللتقى اأربعة حماور تدور حول 

جودة التعليم العايل، والبحث العلمي، والإبداع التكنولوجي، والثقافة والهوية العربية يف ظل العوملة.
وفازت الطالبة داليا حممود جعار من منطقة طولكرم التعليمية باملرتبة الأوىل عن بحثها »دور جامعة القد�س املفتوحة يف 
مواجه���ة ال�صعوب���ات التي تواجه الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�صة - »منطقتا طولكرم وقلقيلية التعليميتان اأمنوذجًا« �صمن 
حم���ور ج���ودة التعليم العايل والذي ي�صرف عليه الدكت���ور ح�صني عو�س، وقد اأثنت اللجنة على البح���ث املقدم يف معاجلة ق�صية 
اجتماعي���ة تتعل���ق بذوي الحتياجات اخلا�ص���ة وتالم�س حاجات املجتمع. وتاأتي م�صاركة اجلامع���ة يف البحث املقدم من بن 91 

بحثًا قدمت من ع�صرات اجلامعات من الأقطار العربية كافة، والتي قبل منها 61 بحثًا للمرحلة الثانية.
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وهناك عدة تعريفات لعلم الريا�صيات، فمنهم من يعرفه 
عل���ى اأنه علم الدرا�صة املنطقية لك���ّم الأ�صياء وكيفية ترابطها، 
كم���ا اأنه عل���م الدرا�صة املج���ردة البحت���ة الت�صل�صلي���ة للق�صايا 
والأنظم���ة الريا�صي���ة، وه���ي واحدة من اأك���رث اأق�ص���ام املعرفة 
الإن�صاني���ة فائدة واإث���ارة. ولعل �صعوبة تعري���ف كلمة ريا�صيات 

تعزى اإىل كرثة املوا�صيع العديدة التي ت�صملها.
اأم���ا احلو�صبة، فهي ح���ل م�صائل ريا�صي���ة تت�صمن اإجراء 
العدي���د م���ن العملي���ات العددي���ة. واحلا�ص���وب اأداة ريا�صي���ة 
تق���وم بالعملي���ات احل�صابية ب�صرع���ة عالية. وي�صتخ���دم علماء 
الريا�صي���ات احلا�ص���وب لإجراء العملي���ات احل�صابي���ة املعقدة 

أهمية الرياضيات
 في حياتنا وعالقتها مع الحاسوب

تكنولوجيا

 حمزة كنعان
مشرف أكادميي في برنامج التربية- تخصص الرياضيات- منطقة طولكرم التعليمية

تع���د �لريا�شي���ات م���ن �أه���م �ملو�د �لعلمي���ة �الأ�شا�شي���ة، فهي تعرف باأنه���ا مفتاح �لعل���وم، حتى �إن 
��شتخد�مه���ا �مت���د �إىل م���و�د كان يعتق���د �أن���ه ال عالق���ة له���ا بالريا�شي���ات، مث���ل �للغ���ة و�لعلوم 

�الجتماعية و�لرتبوية، وقد دخلت �لريا�شيات �إىل هذه �لعلوم من باب �لتحليل �الإح�شائي.

خ���الل دقائق قليل���ة، وهي عمليات ق���د يتطل���ب اإجراوؤها اآلف 
ال�صنن با�صتخدام القلم والورقة.

واإذا اأردن����ا حتدي����د املوا�صي����ع الت����ي يحتاجه����ا الطال����ب يف 
حياته العلمي����ة والعملية، فيمكن اخت�صاره����ا يف املوا�صيع التالية: 
احل�صاب )اجلمع، والطرح، والق�صمة، وال�صرب(، ح�صاب امل�صاحة 
واحلجم، الأ�صكال الهند�صية الب�صيط����ة، التمثيل الريا�صي املجرد 
لالأ�صياء املح�صوبة، مبادئ الهند�صة، املعادلت اجلرية الب�صيطة، 
مب����ادئ الإح�ص����اء، الر�صم البي����اين، ح�صاب التفا�ص����ل والتكامل، 

املجموعات، املنطق.
وعندما ي���رى الطالب الفائ���دة العملية م���ن الريا�صيات، 
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فاإن���ه �صيندفع لي�صتزيد من امل���ادة، واإل، ف�صيبقى ال�صوؤال الذي 
يتكرر بن الطلبة هو: ما الفائدة من الريا�صيات؟

وميكن تق�صيم الريا�صيات اإىل ريا�صيات بحتة وريا�صيات 
تطبيقية. وتهتم الريا�صي���ات البحتة بتطوير املعرفة الريا�صية 
لذاتها، دون اعتبار لتطبيق حايل عاجل، فمثاًل، قد يبتدع اأحد 
علم���اء الريا�صيات عاملًا خياليًّا لكل �صيء، فيه اأبعاد اأخرى غري 
الطول والعر�س والرتفاع. وتهتم الريا�صيات التطبيقية بتطوير 

اأ�صاليب ريا�صية لت�صتخدم يف العلوم واملجالت الأخرى.
و�الآن، �شنلق���ي نظ���رة �شريع���ة ومهمة على بع����س �لتطبيقات 

�ملهمة يف حياتنا ملادة �لريا�شيات:  
���ا يف تطوي���ر التقنية احلديثة 	   لعب���ت الريا�صي���ات دوًرا مهمًّ

كالآلت، واملواد، وم�صادر    الطاقة.
ويف احلياة اليومي���ة، تدخل الريا�صيات يف تفا�صيل حياتنا، 	 

كاأن نتع���رف اإىل الوقت وبقي���ة نقودنا بعد �صراء �صيء ما. اأو 
كيف ننظم ميزانية البيت اأو دفرت ال�صيكات.

للريا�صي���ات دور مه���م يف العلوم، فهي ت�صاع���د العلماء على 	 
ت�صميم جتاربهم وحتليل بياناتهم. وتعتمد العلوم الفيزيائية، 
كغريه���ا من العلوم مثل الفلك والكيمياء، اإىل حد كبري، على 
الريا�صيات، كما تعتمد العل���وم الإن�صانية، كالقت�صاد وعلم 
النف����س وعلم الجتماع، بق���در كبري، على الإح�ص���اء واأنواع 
اأخرى. فمث���اًل ي�صتخدم اخل���راء القت�صادي���ون احلا�صوب 

لعمل ت�صميمات ريا�صية لالأنظمة القت�صادية.
كم���ا اأن الريا�صي���ات �صرورية يف ت�صمي���م اجل�صور واملباين 	 

وال�صدود والطرق ال�صريعة والأنفاق.
يف الهند�ص���ة، تدر�س خوا�س الأ�صكال يف الف�صاء وعالقاتها 	 

بع�صها مع بع�س.
ي�صتخ���دم الفلكي���ون والبح���ارة وامل�صاحون ح�ص���اب املثلثات 	 

ب�ص���كل كب���ري حل�ص���اب الزواي���ا وامل�صاف���ات، يف حال���ة تعذر 
القيا�س بطريقة مبا�صرة.

ح�صاب التفا�ص���ل والتكامل والتحليل، ل���ه تطبيقات عدة يف 	 
الهند�ص���ة والفيزي���اء والعلوم الأخرى، حي���ث يبحث ح�صاب 
التفا�صل يف حتديد معدل تغ���ري الكمية، وي�صتخدم حل�صاب 
ميل املنحنى والتغري يف �صرعة الطلقة، اأما ح�صاب التكامل، 
فهو ي�صتخدم حل�صاب امل�صاحة حتت منحنى، ومقدار ال�صغل 
الناجت عن تاأثري قوة، وح�صاب الأحجام وال�صطوح الدورانية.

 املت�صل�ص���الت الالنهائي���ة له���ا تطبيقات مهم���ة يف درا�صة 	 
احلرارة واهتزازات الأوتار.

الحتم���الت تفيد يف معرفة مدى احتم���ال وقوع حدث ما، 	 
فمثاًل، ميكن، با�صتخدام الحتمالت، ح�صاب فر�س ظهور 

وجه القطعة يف ثالث رميات لقطعة نقدية.

الإح�ص���اء يهت���م بالبيان���ات وحتليله���ا ملعرف���ة الأمن���اط 	 
والجتاه���ات العام���ة، حي���ث ت���زود الط���رق الإح�صائي���ة 
باملعلوم���ات  والعلم���اء،  التج���ارة  وخ���راء  احلكوم���ات 

ال�صرورية لأبحاثهم.
للريا�صي���ات يف جم���ال املع���ادلت التفا�صلي���ة تطبيق���ات 	 

كث���رية يف حياتن���ا العلمي���ة والعملي���ة، مثل: مفه���وم النمو 
للم���ادة والكائن���ات، والتري���د، واملزي���ج،  وال�صمح���الل 

واملقذوفات، والهتزازات امليكانيكية.
ونظ����ًرا لأهمية عل����م الريا�صي����ات، ومع التط����ور احلا�صل يف 
املج����الت املعرفية وتطبيقها، ومع ظه����ور متغريات جديدة يف هذا 
الع����امل، ظهرت اجتاه����ات حديثة  يف التعلي����م بوا�صطة احلا�صوب. 
وق����د كان ل����دى الرتبوي����ن الريا�صي����ن اهتم����ام كبري لفك����ر تعليم 
الريا�صيات باحلا�صوب، وظهرت عدة برامج بالإجنليزية والعربية 
لتعليم الريا�صيات بوا�صطة احلا�صوب، واأجرى فريق من الباحثن 
املتخ�ص�ص����ن جمموع����ة م����ن البح����وث عل����ى م�صت����وى املاج�صتري 

والدكتوراة تتناول تعليم فروع الريا�صيات با�صتخدام احلا�صوب.
وق����د ثبت����ت من خ����الل ه����ذه البح����وث فاعلي����ة احلا�صوب يف 
تعلي����م الريا�صيات باحلا�ص����وب، واأن من اأه����م املوا�صيع الريا�صية 
الت����ي تعلم بوا�صطة احلا�صوب ه����ي التحليل العددي ملا يحتويه هذا 
املو�صوع م����ن العمليات الكث����رية واملعقدة الت����ي ينفذها احلا�صوب 
ب�صكل �صريع، بالإ�صافة اإىل علوم امل�صفوفات التي ميكن ا�صتخدام 
برنام����ج MathCAD يف اإج����راء العملي����ات عليه����ا، مث����ل اجلمع 
وال�ص����رب وح����ل املعادلت، كما اأن هناك برام����ج حديثة ت�صاعد يف 

ر�صم املنحنيات لالقرتانات الريا�صية الب�صيطة واملعقدة.
ويف جم���ال بح���وث العملي���ات، ي�صتخ���دم احلا�ص���وب حلل 
امل�ص���كالت الإداري���ة، واإيج���اد الق���رارات بعمل متثي���ل ريا�صي 
مل�صكل���ة م���ا، واتخاذ قرار له���ا، مثل عمل برنام���ج يقرتح �صعًرا 

منا�صًبا ل�صلعة معينة.
اإن خال�شة هذه املقالة هي اأنه:

ل يوج���د فرق ب���ن طريقة التفكري لدى ع���امل الريا�صيات 
وعامل احلا�صوب.

اخلوارزميات امل�صتخدم���ة بوا�صطة احلا�صوب يف الأ�صا�س 
اأتت من الريا�صيات.

الكثري من علماء احلا�صوب هم خراء يف الريا�صيات.
الكث���ري م���ن هي���اكل البيان���ات جت���د له���ا مو�صوع���ات يف 
 ،)Graph( والأ�صكال ،)Tree( الريا�صي���ات، مثل الأ�صج���ار
حي���ث اإن هن���اك فرًع���ا م�صتق���الًّ يف عل���وم الريا�صي���ات با�صم 

)Graph Theory( “نظرية الأ�صكال والر�صوم”. 
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المرأة الفلسطينية وثالوث األسرة  والوظيفة والدراسة 

كما يفعل الرجال لكن بالكعب العالي!

بي���ت حل���م – رف���ح - ينابي���ع – �إميلي �شعادة- �م���ر�أة حتمل يف �إحدى يديه���ا كتاباً ويف 
�الأخ���رى طفله���ا، بينم���ا تذ�ك���ر قبي���ل �متح���ان. فت���اة حتم���ل كتابه���ا معه���ا �إىل �لعمل 
��شتع���د�د�ً لي���وم �المتحان. و�أخرى تنهي دو�مها يف �لعمل، ثم تبد�أ عملها كربة منزل، 
ث���م يب���د�أ موعدها مع �لكتاب �لذي قد يك�شر �لعقب���ات بينها وبني �ل�شهادة �جلامعية. 
ه���ذه م�شاه���د تقليدي���ة يف حي���اة كثري م���ن طالبات “�لقد����س �ملفتوحة”، مث���ل مارينا 

ق�شي�س من منطقة بيت حلم �لتعليمية.

“الأمه���ات  اآلف  م���ن  واح���دة  رابع���ة(  )�صن���ة  مارين���ا 
الطالب���ات” يف “القد����س املفتوح���ة”، متحدية الوق���ت ال�صيق 
واجلهد الذي ي�صتهلك الإن�صان ويعيد ترتيب اأولوياته احلياتية، 
تقول: “�صمعت عن جامعة القد�س املفتوحة من �صديقاتي وكنت 
حينئذ اأبحث عن عمل ينا�صبني، وعندما عرفت اأن باإمكاين اأن 

اأعم���ل واأدر�س يف وقت واح���د، التحقت ب� “القد����س املفتوحة” 
وبعده���ا مبا�ص���رة ا�صتلمت عمل���ي يف مدر�صة راهب���ات الوردية 
يف بي���ت حل���م، فوازنت بن عملي ودرا�صتي لك���ي اأ�صاعد زوجي 
بتخفي���ف الأعباء القت�صادية من جه���ة، و�صقل �صخ�صيتي من 

جهة اأخرى”.
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م�صوؤولي���ات جم���ة وحتديات كبرية جتتم���ع لتجعل من الأم 
العامل���ة والدار�ص���ة مكافحة تعي����س يف ثالوث الوق���ت والروتن 
واجله���د. ول ي�صعنا اإل اأن نرف���ع قبعاتنا وننحني احرتامًا لهن. 
وت�صتطرد مارينا وا�صفة حياتها بعد اإجنابها اأطفالها “اأجنبت 
اأولدي الثالثة واأنا اأعمل واأدر�س. وما ي�صر يل الأمر كان �صهولة 
التعامل مع امل�صاقات الف�صلية يف اجلامعة، والتقنيات احلديثة 
مث���ل ال�صفوف الفرتا�صي���ة التي ت�صاعد الدار����س كثريًا، رغم 
اأين ل اأنكر اأن الأمر مل يكن بهذه ال�صهولة، ففي رحلتنا يف طلب 

العال �صهرنا الكثري من الليايل”.
الأم الدار�ص���ة �صهري ن���ازي )�صنة ثاني���ة( يف منطقة بيت 
حل���م التعليمية وجدت “القد����س املفتوحة” باب���ًا لطموحاتها، 
تق���ول: “اعتقدت اأنني �صاأ�صطر لالختي���ار بن عملي ودرا�صتي 
وعائلت���ي، خفت كث���ريًا اأن اأجر على الت�صحي���ة باأحدها، ولدي 
ثالث���ة اأطفال وعم���ل، لكني ان�صمم���ت اإىل “القد�س املفتوحة” 
موقن���ة اأن الرحل���ة اإىل الأح���الم �صتك���ون �صعبة لك���ن لن تكون 
م�صتحيلة، واأن الظروف القت�صادية ال�صيقة يجب اأن تنتهي”.
امل�صرف���ة الأكادميية يف منطقة رفح التعليمية تغريد حنون 
ت���رى اأن امل���راأة الفل�صطينية الت���ي دخلت كل مع���رتكات احلياة 
ونا�صل���ت مع الرجل جنبًا اإىل جنب، فاإنها بعد اأن تتزوج ت�صتمر 
يف درا�صته���ا اجلامعية، ومن ثم تلتحق ب�صوق العمل لتجني ثمار 

جهده���ا. وهن���اك العديد م���ن رب���ات الأ�صر الفق���رية وزوجات 
ال�صه���داء والأ�ص���رى اللوات���ي ع���دن اإىل مقاع���د الدرا�ص���ة بعد 
انقطاع طويل، وبالرغم من ظروفهن القت�صادية والجتماعية 
ال�صعب���ة جدًا، اإل اأنهن اأبدعن وتفوقن حي���ث اأكملن درا�صتهن 
اجلامعي���ة وح�صل���ن على اأعلى ال�صه���ادات، وجنحن يف حتقيق 

اأهدافهن. 
وتق���ول الدار�ص���ة �صابرين م���ن منطقة رف���ح التعليمية اإن 
الدرا�ص���ة اجلامعي���ة اأو�صلتني اإىل م���ا كنت اأ�صب���و اإليه دائما، 
فبع���د �صبع���ة ع�صر عاما من ممار�ص���ة دوري كربة بيت يف حياة 
هادئة مريحة روتينية، وجدت اأنني كنت مغيبة عن العامل، واأن 

�صعادتي مل تكن لتكتمل اأبدا دون جناح اأحققه لنف�صي.
لك���ن الطري���ق اإىل العل���م مل تك���ن 
معّبدة اأبدًا، بخا�صة عندما يكون الرفيق 
اأطف���اًل �صغ���ارًا وعم���اًل، فالتحديات يف 
وجه الأمهات اللواتي يعملن ويدر�صن يف 
اآن، تبل���غ اأوجها يف جمتم���ع يعي�س اأغلبه 

حتت خط الفقر.
برنام���ج  يف  الأكادمي���ي  امل�ص���رف 
الرتبي���ة يف منطقة بيت حل���م التعليمية 
د. نائ���ل عب���د الرحمن يو�ص���ح: "�صكلت 
جامع���ة القد�س املفتوح���ة مدخاًل وا�صعًا 
لتمك���ن �صرائح �صعبن���ا الفل�صطيني على 
اختالف فئاته واأماكن تواجده، فمنحت 
املراأة فر�صة النط���الق نحو الآفاق التي 
امت���دت من قب���ل  لأنا����س معدودين، ما 
اأتاح للم���راأة الفل�صطيني���ة على اختالف 
الفئات العمرية اأن تتجاوز احلواجز التي 
كان���ت تقف حائلة بينها وبن حقوقها يف 
اأن تنع���م بعائلة وعمل و�صه���ادة يف وقت 

واحد.
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وج���ود اآلف الطلبة م���ن كل بقاع الوطن، باأ�ص���كال واألوان 
وعقليات تكاد تنا�صب كل الأذواق، اأو رمبا كون اجلامعة املرحلة 
الفا�صل���ة بن �ص���ن املراهق���ة والن�صوج، فيك���ون ال�صخ�س عند 
ه���ذه املرحلة يف �صنه الأمث���ل للبحث عن رفي���ق امل�صتقبل الذي 
ق���د يتطاب���ق معه يف الذهني���ة اأو اجليل؛ يفرت����س اأن يجعل من 

فتيات جامعيات:
 لن نلبس األبيض لزميل في الجامعة!

رام الل���ه- ينابي���ع- وفاء احل���ج علي - "ال يوجد �أح���د يف �جلامعة مطاب���ق للمو��شفات 
�لتي �أريدها يف رجل حياتي، �قت�شادياً ونف�شياً و�جتماعياً"، بينما تلقي نظرًة �شريعة على 
�لطلب���ة �ملتو�جدين يف �شاح���ة �جلامعة، تف�شر �لد�ر�شة يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة هويدة 

�شبلة )23 عاماً( رف�شها لفكرة �لزو�ج من طالب جامعي. 

اجلامع���ة اأو�ص���ع ف�صاء ل�صطي���اد الن�صف الآخ���ر. لكن الواقع 
يختل���ف، نظرًا اإىل اأن الثنائيات اجلامعية التي تنجح يف تخطي 
العقبات والدخول اإىل القف�س الذهبي يف النهاية هي عدد قليل 

ن�صبيًا، لأ�صباب متعددة. 
ولأن القت�ص���اد املزدهر من �صف���ات الع�صر احلايل، فاإن 
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هذا اجلانب يوؤدي دورًا مهمًا يف اختيار �صريك امل�صتقبل بالن�صبة 
للفتي���ات. الدار�ص���ة يف جامع���ة القد�س املفتوح���ة �صفية �صواخة 
)23 عام���ًا( ت�صعر اأن ال�صاب اجلامع���ي يف غالبية الأحيان "ل 
ميك���ن العتم���اد عليه، فاإىل جان���ب كون كثري م���ن الوعود التي 
ت�صمعه���ا الفت���اة يف اجلامعة يف نهاية الأمر كذب���ة طفولية، فاإن 

طالب اجلامعة لي�س مهياأً لأن يفتح بيتًا ويوؤ�ص�س عائلة". 
ويحي���ل اآخرون اأ�صباب الإعرا�س ع���ن فكرة كون اجلامعة 
اجلان���ب  اإىل  امل�صتقب���ل،  �صري���ك  لختي���ار  منا�صب���ًا  مكان���ًا 
الجتماعي. الدار�صة يف "القد�س املفتوحة" �صعيدة اخل�صيب، 
)19 عام���ًا(، تق���ول "اجلامعة لي�ص���ت مكانًا منا�صب���ًا لختيار 
�صري���ك امل�صتقبل، لأ�صب���اب عدة اأهمها اأن���ه عملّيًا من ال�صعب 
ج���دًا العي����س م���ع �صخ�س مل يك���ّون ذات���ه بعد، وبالت���ايل يكون 
الأخري معتمدًا على اأ�صرته يف جوانب كثرية من حياته، لذا فاإن 
ا�صتقالل���ه وحرية راأيه حمدودة جدًا. هذا عدا عن اأن اجلامعة 
ل تك�صف كل �صخ�صية الطرف الآخر، فالعالقة تكون حم�صورة 
يف جانب �صئيل، الأم���ر الذي يلغي حقيقة الفرد خارج ال�صرح 
العلم���ي، وه���ذا يبن���ى العالق���ة على خ���داع ومظاه���ر خارجية 

م�صطنعة".
ول تقت�ص���ر معايري اختيار ال���زوج اأو الزوجة على الناحية 
القت�صادي���ة اأو الجتماعية بل يتعدى ذلك لي�صمل اأ�صبابًا تتعلق 
بنف�صي���ة ال�صخ�س. يقول الطالب يف جامع���ة النجاح ب�صار عبد 
اهلل )22 عام���ًا(: "بعد كل ما راأيت���ه اثناء درا�صتي اجلامعية، 
فم���ن امل�صتحي���ل اأن اخت���ار اأم اأولدي م���ن اجلامع���ة، وعندم���ا 
اأق���رر الزواج، �صتختار يل اأمي فت���اة ذات تعليم متوا�صع، هكذا 

�صاأ�صكل �صخ�صيتها مبا يخدم م�صلحة اأ�صرتنا واأطفالنا".
ومب���ا اأن ق���رار الزواج يف جمتمعاتن���ا املحافظة لي�س فقط 
بي���د ال�ص���اب اأو الفتاة، بل يتع���دى ليكون ل���راأي الوالدين الوزن 
الأعظ���م يف الختي���ار، فه���ا ه���ي اأم حمم���د )45 عام���ًا( من 
حمافظ���ة نابل����س، ت�صم �صوته���ا اإىل الكثريين "ل���دي ابنان يف 
جيل زواج، فعر�ص���ت علّي �صديقاتي قائم���ة باأ�صماء اخليارات 
املحتمل���ة، وكن كله���ن فتيات جامعي���ات، لكني رف�ص���ت لأن ما 
ن�صمعه عن طالبات اجلامعات يدلل على اأنه نادرًا ما تكون هذه 
اأمًا اأو زوجة �صاحلة، لأن التعليم لالأ�صف ويف معظم احلالت ل 
ي�صل���ح الإن�صان، وطبعًا ل ينطبق هذا على الكل، لكن على عدد 
ل باأ����س به، لذا ل���ن اأجازف بفقدان ا�صتق���رار احلياة الزوجية 

لأولدي".
ومتث���ل ق�صية اختي���ار ال�صريك من داخ���ل اجلامعات اأحد 
املوا�صي���ع الجتماعي���ة اجلدلي���ة، فكث���ري م���ن الطلب���ة يجدون 
اجلامعة اإحدى الو�صائ���ل ال�صرعية الكثرية للزواج. الدار�س يف 

"القد�س املفتوح���ة" ها�صم خليل )24 عام���ًا(، من منا�صري 
ال���زواج ب���ن طلبة اجلامع���ات، فيق���ول "ل اأج���د اأي م�صكلة يف 
اأن تك���ون اإح���دى زميالتي يف اجلامعة زوجت���ي م�صتقباًل، حيث 
تعجبن���ي الفتاة اجلامعية املثقفة، واأعتق���د اأنني اأ�صتطيع حتمل 

امل�صوؤولية التي تاأتي مع كوين طالبًا متزوجًا".
ت�صان���ده الدار�ص���ة يف "القد�س املفتوح���ة" م�صعدة زغلول 
)25 عامًا( وتق���ول: "قد تكون اجلامعة مكانًا منا�صبًا لختيار 
ال���زوج اأو الزوجة، فهي مكان يعج بالعقليات املتعددة والأ�صكال 
الت���ي تر�صي كاف���ة الأذواق، ع���دا عن اأنها حت���وي جمتمعًا من 

العقول املتعلمة". 
وتن�صم اإليهم الطالبة يف اجلامعة الأمريكية يف جنن اآلء 
ح�صن���ي )19 عامًا(، قائلًة: "اإذا تق���دم يل �صاب من اجلامعة 
�صاأواف���ق ب���كل تاأكيد، فهم الأق���رب �صنًا وثقافًة من���ا، ولي�س كل 
�ص���اب يف اجلامعة ع���دمي م�صوؤولية اأو كاذب���ًا اأو لعوبًا، كما اأنني 
ل اأري���د الزواج من �صاب ل يحمل �صهادة جامعية اأو فرق العمر 

بيني وبينه كبري".
افرتا�صي���ًا تع���د اجلامعة حق���اًل خ�صب���ًا، وف�ص���اًء وا�صعًا 
وحيويًا للزاوج بن الطلبة، فالذهنية تتغري باجتاه اإيجابي فيما 
يخ�س مو�صوع اختيار �صريك امل�صتقبل، حيث اإن "اأحد املعايري 
اأو املتغ���ريات الأ�صا�صي���ة يف روؤية ال���زواج )خا�صًة عند الرجل( 
اأن تك���ون املراأة موؤهلة وقادرة على حتمل اأعباء الأ�صرة، فتاأهيل 
الطرفن ا�صبح اأحد امل�صتج���دات املهمة يف بناء الأ�صرة، واأخذ 
ال���وزن الأك���ر يف ق�صية الختي���ار، بعد اأن كان���ت ح�صة الأ�صد 
للح�ص���ب اأو العائل���ة" يو�ص���ح دكت���ور علم الجتم���اع يف جامعة 

القد�س املفتوحة حممد فرحات. 
وعن انت�صار هذه الظاهرة بن الطلبة يتابع د. فرحات: "ما 
ن�صاه���ده على اأر�س الواقع خمتل���ف بع�س ال�صيء، فعدد حالت 
ال���زواج التي تتم بن الطالب داخل اجلامعات قليل، لأن هناك 
اعتب���ارات كثرية حتدد ذلك، �صواًء اقت�صادي���ة اأو اجتماعية اأو 
ثقافي���ة. فمث���اًل التجارب الفا�صل���ة تلعب دورًا مهم���ًا يف انت�صار 
الزيج���ات بن الطالب اجلامعين. كما اأن روؤية الطالب، بحكم 
املعاين���ة، لزميالته ب�صيء م���ن العمومية قد يوؤث���ر على قناعته 
بال���زواج من داخل حمي���ط اجلامعة. اأما بالن�صب���ة للبنات فقد 
يرين اأن ال�صاب اجلامعي غري موؤهل على ال�صعيدين ال�صخ�صي 
والجتماع���ي، فالفتاة يف مقتبل العمر غالبًا ما ترتبط ب�صخ�س 
يكره���ا �صن���ًا، وبالت���ايل، يك���ون يف معظم احل���الت من خارج 
اجلامع���ة. ه���ذه الأمور وغريها ر�صمت واقع���ًا يتجه فيه ال�صعب 
الفل�صطيني نحو الزواج التقليدي اأكرث من الرتباط بن طالب 

اجلامعات رغم كل التغيريات الإيجابية احلا�صلة".
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تراث

هك���ذا ر�صم نقيب العاملن يف جامع���ة القد�س املفتوحة اأ. 
عبد القادر الدراوي�س ال�صيناريو، مفاقمًا خماوف الفل�صطينين 
م���ن الو�صع احلرج الذي يقبع حتته املوروث الرتاثي، ومعلاًل يف 
الوق���ت نف�صه �صر اهتم���ام “القد�س املفتوح���ة” البالغ بالرتاث 

الفل�صطيني.
وا�صتط���رد قائ���اًل “ميث���ل ال���رتاث احلم����س الن���ووي لأي 
دولة، وه���و ال�صاهد الأكر على وج���ود الفل�صطينين منذ اجلد 

اخلليل-ينابي���ع- كان ق���د خ���رج لتوه من مهرجان �ل���رت�ث �لذي نظمت���ه �جلامعة، فجل�س 
عل���ى مكتب���ه ور�ح يطب���ع على حا�شوبه، �شاغطاً بعزم على كل ح���رف، وكاأنه يريد بهذ� �إخر�ج 
كل م���ا ي���دور يف ذهن���ه دون �الحتفاظ ب�ش���يء، �أو رمبا �أر�د �لت�شديد عل���ى �أن ما يكتبه يف غاية 
�جلدي���ة. �أخ���ذت عين���اه تتنقالن من ط���رف �إىل �آخر، يقر�أ بتمعن ويعّدل هن���ا وهناك، �إىل �أن 
طب���ع ورق���ة كت���ب فيها: “لقد �شرق���و� �لزّي �لفل�شطين���ي و�ألب�شوه مل�شيف���ات �شركة “�لعال”، 
و�شرق���و� �لكوفي���ة �لفل�شطيني���ة و�شمم���و� عليه���ا �لعل���م �الإ�شر�ئيل���ي وجنمة د�في���د )د�وود(، 
و�شرقو� �ملاأكوالت �ل�شعبية، و�ملنتجات �لنحا�شية و�لفخارية، و�شرقو� �أدبنا �ل�شعبي وترجموه 

ليتفاخرو� به على �أنه ثقافة يهودية”.

"القدس المفتوحة"

 تنتصر للتراث وتعزز االنتماء للوطن

الكنعاين الأول، واأن غرينا هم العابرون الذين مروا وان�صرفوا، 
و�صين�صرفون، موروثنا الثقايف ه���و الذي ير�صد اأحداثًا كتبتها 

اأجيالنا تاريخًا، وبنتها ح�صارة، وج�صدتها هوية وانتماء”.
م���ن ه���ذا املنطل���ق، تنظ���م “القد����س املفتوح���ة” �صل�صلة 
م���ن الأن�صطة الرتاثي���ة، من بينه���ا موؤمترات ال���رتاث الثالثة، 

ومهرجان الزجل يف طولكرم، ومهرجان الزيتون وغريها.
يك�ص���ف رئي�س اجلامع���ة اأ. د. يون�س عم���رو ال�صر مبينًا اأن 
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ثقافة وتراث

الهتم���ام بال���رتاث ينبع من “�ص���رورة الت�ص���دي لالعتداءات 
الإ�صرائيلي���ة امل�صتمرة بح���ق الرتاث، الت���ي تتمثل يف حماولت 
م�صخ���ه وت�صخيف���ه وطم�صه، وان�صغال اجلي���ل اجلديد بالن�صال 
والثورة، وبالتايل عدم اإملامه برتاثه كعن�صر من عنا�صر اإثبات 
حق���ه باأر�س فل�صطن، حيث ان كل ما يعرفه اجليل الفل�صطيني 
اجلدي���د حول تراثه ا�صتمده من الأجيال ال�صابقة، نظرًا اإىل اأن 

الرتاث يعر عن وجود �صعبنا على هذه الأر�س منذ القدم”.  
لقد اأثبتت »القد�س املفتوحة« وجودها فيما يتعلق باملوروث 
الثق���ايف، واأ�صبحت ملكة متوجة بن املوؤ�ص�صات املهتمة بالرتاث 
واملحافظ���ة عليه. عميد البح���ث العلمي والدرا�ص���ات العليا يف 
اجلامعة اأ. د. ح�صن ال�صلوادي يبّن اأنها اأم�صت من »املوؤ�ص�صات 
الرائ���دة يف احلف���اظ عل���ى ال���رتاث الفل�صطين���ي، فنحن نعقد 
)م���ن بن اأن�صطة اأخرى( �صنوي���ًا موؤمترًا تراثيًا يغطي جغرافيًا 
كل اأرج���اء فل�صط���ن، ويعقب املوؤمت���ر اإ�ص���دار مو�صوعة تغطي 
الف�صيف�ص���اء الرتاثي���ة الوطني���ة كافة، وبخا�ص���ة يف ظل انعدام 

ثقافة املوروث الرتاثي يف الأدب«.
ي�صار اإىل اأن جمعية اإنعا�س الأ�صرة كانت تتوىل مهمة ن�صر 
الثقاف���ة الرتاثي���ة يف املا�ص���ي، والآن حتتل »القد����س املفتوحة« 
الري���ادة يف الدرا�ص���ات املتعلق���ة بال���رتاث متناول���ًة كل اأمناطه 

و�صوره.
وا�صتط���رد اأ. د. ال�صل���وادي قائ���اًل »اأمتن���ى اأن ن�صد فراغًا 
كب���ريًا يف هذا املجال احليوي، لأن ال���رتاث بالإ�صافة اإىل كونه 
تطبيق���ًا عمليًا، فه���و  درا�صات علمية ونظرية، ل���ذا فمهمتنا اأن 
ن�صد هذا اجلان���ب من خالل تاأليف مو�صوعة تراثية �صاملة لكل 

اأرجاء الوطن الفل�صطيني من البحر اإىل النهر«.

وملا للم���وروث الرتاثي من اأهمية بالغ���ة يف اإثبات وجود اأي 
دول���ة، يوؤكد رئي�س ديوان الرئا�صة الفل�صطينية د. ح�صن الأعرج 
اأن »اله���دف الأ�صا�ص���ي م���ن الن�صم���ام لليون�صكو ه���و اأن تكون 
فل�صط���ن ع�صوًا يف هذه املنظمة الدولية ك���ي يكون با�صتطاعتنا 
ت�صجي���ل اأي ارث ح�ص���اري وثق���ايف لديه���ا، لأنه ح�ص���ب النظام 
الداخلي له���ذه املنظمة الأممية، فاإن ت�صجي���ل وتقدمي الطلبات 
يكون م���ن دولة ع�صو فيها، حيث اأ�صبح مبقدورنا الآن اأن نطلب 
حماي���ة اأي اإرث ثقايف اأو ح�صاري فل�صطين���ي اأو ت�صجيله«. مبينًا 
اأن الأن�صط���ة التي تنظمه���ا »القد�س املفتوحة« هي جزء ل يتجزاأ 
من املقاومة يف �صبيل اإعالن الدولة امل�صتقلة، قائاًل: »للموؤمترات 
العلمي���ة دور كبري ب���ال �صك يف البحث وو�ص���ع املعايري، وحتديد 
الأ�ص����س والقواعد والنظريات، عدا عن اأنه���ا تاأتي باأفكار وروؤى 
ومتوي���ل جديد، فال يقت�صر دور حماية الرتاث من الندثار على 
احلكومة اأو اجلامعات اأو الطالب فح�صب، فكل فرد فينا م�صوؤول 
ع���ن هذا التاريخ وهذا الإرث، لأنه لي�س ملكًا لفرد اأو موؤ�ص�صة اأو 
وزارة، ل���ذا من واجبنا ع���دم ال�صماح لأي فئ���ة العبث به، وهذه 
م�صوؤولي���ة فردية وجمتمعية ودولي���ة، ولكن الأ�صا�س هو الفرد يف 
احلفاظ على كل �صيء، لهذا ت�صري اجلامعة يف الطريق ال�صائب 

من خالل توعية طالبها باأهمية التم�صك مبوروثنا الثقايف«.
كم���ا �ص���دد د. الأع���رج على اخلط���ر الذي يته���دد الرتاث 
الفل�صطين���ي، موؤك���دًا اأن »الآث���ار الفل�صطينية ُت�ص���رق منذ عام 
1948م م���ن قب���ل الحت���الل الإ�صرائيل���ي، ال���ذي يجرّيه���ا 
وي�صوقها كاأنها اإرث ح�صاري وثقايف لل�صعب اليهودي، وهذا كله 
زي���ف! ي�صرقون �صج���رة الزيتون الرومي���ة ويزرعونها يف اأماكن 
�صكناه���م، فه���م يبذلون اأق�ص���ى قّوتهم لإثبات وج���ود اأي �صيء 

يربط ال�صعب اليهودي بالقد�س«.
واأ�ص���اد امل�ص���رف الأكادميي يف منطق���ة رام اهلل التعليمية 
عم���اد الظاظ���ا مبكانة »القد����س املفتوحة«، الت���ي اأولت الرتاث 
الفل�صطيني اأهمية كبرية لأنه ل يعد هوية ال�صعب فح�صب، بل هو 
ال���ذي يعزز النتماء للوطن، فيقول: »لهذا وحتت �صعار »جامعة 
يف وط���ن ووطن يف جامعة« فهي معني���ة بكل ما يتعلق بالرتاث«. 
كما اأ�صار اإىل اأن »اجلامعة �صت�صتمر يف عقد املوؤمترات الرتاثية 
ب�ص���كل دوري للحف���اظ عليه واإع���ادة مل �صمل���ه، وحماولة طبعه 
ون�ص���ره حتى يبن هوية هذا ال�صعب العريق���ة واأ�صالته وتاريخه 
الق���دمي، وهذا يتج�صد يف الرتاث بكل �ص���وره �صواء كان ماديًا، 
اأو معنوي���ًا، اأو متمثاًل بالأغني���ة اأو الق�صة اأو احلكاية اأو النكات 
اأو املث���ل اأو غريه، الأمر ال���ذي يعطي عمقًا للح�ص���ارة والثقافة 

والتاريخ الفل�صطيني«.
ويف �صريه����ا نحو التم�صك بالرتاث والعتزاز به وزرع حبه يف 
نفو�����س طلبتها، ن�ص����اأت بن اجلامعة و�صركة ج����وال تواأمة للوقوف 
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جنب����ًا اإىل جنب يف وجه الهجمات ال�صاري����ة التي ت�صتهدف طم�س 
ال�صخ�صي����ة الفل�صطيني����ة. ممث����ل �صركة ج����وال يف موؤمتر الرتاث 
الثال����ث عالء حج����ازي اأ�ص����اد باجلامعة قائ����اًل: »خلق����ت القد�س 
املفتوح����ة لنف�صه����ا اإط����ارًا وهام�ص����ًا كب����ريًا جدًا ملو�ص����وع اخلدمة 
الجتماعية يف املجتمع الفل�صطين����ي، وبخا�صة يف مو�صوع الرتاث 
الفل�صطيني، و »جوال« ترى اأن على موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س كافة 
اأن تتب����ع هذا النهج وتتخذ من ه����ذه امل�صوؤولية اآلية حلماية الرتاث 
الفل�صطين����ي بخا�صة يف ظ����ل الهيمنة الإ�صرائيلي����ة التي ت�صتهدف 

لي�س فقط اغت�صاب الأرا�صي الفل�صطينية بل الرتاث اأي�صًا«. 
وا�صتط���رد اأن “القد����س املفتوحة من اجلامع���ات الرائدة 
يف فل�صط���ن، والتي تتوا�صل مع “جوال” ب�صكل م�صتمر لتنظيم 
اأن�صط���ة متعلقة بالرتاث، كما اأنها معنية باحلفاظ على املوروث 
الفل�صطيني من ال�صياع، لذا حت���اول جوال دائمًا الوقوف جنبًا 

اإىل جنب مع هذه اجلامعة”.
م���ن جهت���ه اأكد مدير منطق���ة اخلليل التعليمي���ة د. نعمان 
عمرو اأن موؤمتر ال���رتاث الثالث الذي اأقيم يف حمافظة اخلليل 
“ج���اء ا�صتكماًل جلهود موؤ�ص�صات خمتلفة وعلى راأ�صها بلدية 
اخللي���ل التي ت�صع���ى لت�صجي���ل مدين���ة اخلليل القدمي���ة �صمن 
امل���وروث الثق���ايف العامل���ي ملنظمة اليون�صك���و”، م�ص���ريًا اإىل اأن 
“القد����س املفتوحة” ت�صعى م���ن خالل هذه الأن�صطة الرتاثية 
اإىل اإثب���ات اأن “ال�صعب الفل�صطيني حي واأن ذاكرته احل�صارية 

والثقافي���ة والرتاثي���ة حمفورة يف خميل���ة الأجي���ال ال�صابة واأنه 
�صعب يعي�س منذ ما يزيد على �صتة اآلف عام يف هذه الأر�س”.
وت�صع���ى ه���ذه الأن�صط���ة اإىل كونها �صرخ���ة مدوية لإيقاظ 
الفل�صطيني���ن م���ن �صباته���م، واإل�صاقه���م برتاثه���م وبالت���ايل 
وجودهم، ورغم كل العقبات حققت املحاولت النجاح املاأمول. 
الدار����س حممد فطافطة م���ن منطقة اخللي���ل التعليمية يقول: 
وتعلقنا برتاثها، فهي  ت�صعرنا بقربنا من فل�صطن  “جامعتن���ا 
بفعالياته���ا التي تعن���ى بالرتاث حتافظ على ذل���ك الكنز الذي 
يكم���ن يف موروثنا الثق���ايف، كما اأنه���ا ت�صع���ى اإىل تعزيز الدور 
الثق���ايف العاملي لفل�صطن، فمن خ���الل هذه الن�صاطات حتافظ 
اجلامع���ة عل���ى فل�صطن م���ن التهوي���د وطم�س الهوي���ة، فتوطد 
العالق���ة بن الفل�صطيني وتراث���ه وتذكرنا باأن ما خلفه اأجدادنا 

ما زال حّيًا لن ميوت ما دمنا نريده اأن يبقى كذلك”.
وت�صاركه ال���راأي الدار�ص���ة اأنوار اجلعري قائل���ة: “كوننا 
جي���اًل جدي���دًا فل���م نتعاي����س م���ع تراثن���ا م���ن دب���كات ولبا�س 
وق�ص����س وحكاي���ات كم���ا فع���ل اآباوؤن���ا واأجدادنا، هن���ا جاءت 
والرتاث،  بالتاري���خ  املهتمة  املفتوح���ة” باأن�صطته���ا  “القد����س 
ف�صنح���ت لأذهاننا الفر�صة للعودة اإىل زم���ن الأ�صالة والعراقة 
الفل�صطيني���ة، والتم�صك اأكرث واأكرث بثقافتن���ا التي حتكي ق�صة 
�صع���ب انتهك���ت حريته وكرامت���ه، فننم���و ثقافيًا نح���ن كاأفراد 

ون�صبح اأكرث وعيًا باأهمية هذه الب�صمة التي ي�صكلها تراثنا”.

بريشة الدارس
 قصاص عبد الله قصاص 

منطقة قلقيلية التعليمية.
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اإن مل�صطل����ح م����ا بعد احلداث����ة مدل����ولت معق����دة ومت�صعبة، 
وه����و ي�ص����ري اإىل جمموعة م����ن الأفكار ب����داأت بالظه����ور كدرا�صات 
اأكادميي����ة يف الثمانينيات م����ن القرن الع�صري����ن ويف خمتلف فروع 
املعرفة كالفن����ون والآداب واملو�صيق����ى والتكنولوجيا، فهو م�صطلح 
ي����دل على جمموعة من املواقف التاريخية والجتماعية، ويدل على 
ت�ص����ّكل اجتماعي كامل، ولكن����ه مع مرور الوق����ت اأ�صبح مفهوًما يف 
النق����د الأدب����ي وي�صري اإىل ميزات جديدة يف الإب����داع الأدبي. وهذا 
امل�صمى هو امتداد طبيعي للحداثة، وهي تيار ظهر يف نهاية القرن 
التا�ص����ع ع�صر وبداية الق����رن الع�صرين ووقف موق����ف النقي�س من 
القي����م واملُثل التقليدية وخا�ص����ة نظرته للف����ن والأدب، ثم تطورت 
احلداث����ة اإىل احلداثة الراقية ما بن 1910-1930، وقد تغرّيت 
النظرة اإىل الأدب واأ�صكاله املتنوعة ودوره ب�صكل عميق ومثري. ومن 
رّواد هذه احلركة البارزي����ن فرجينيا وولف وعزرا باوند وغريهما 
كث����ريون. ثم تطورت من نظرة ه����وؤلء الكتاب نظرة جديدة لالأدب 

�صميت »ما بعد احلداثة«، والتي من اأبرز مميزاتها:
1-  الرتكيز عل����ى الناحية النطباعية والذاتية يف الإبداع الأدبي، 
وان�ص����ب الهتمام على كيف ُترى الأُمور وُتق����راأ وُتدرك، ولي�س 
كم����ا كان الأم����ر يف ال�صابق على م����ا اأو ماذا ُي����درك، ون�صاأ تيار 

ي�صمى تيار الوعي يف الكتابة.
2-  البتع����اد يف ال�صرد الق�ص�صي عن الأُطر التقليدية، كاللتزام 
مبواق����ف اأخالقية معينة، اأو العتماد على املوقف املو�صوعي يف 
�ص����رد الأَحداث والذي ميّثله ما ي�صمى �صمري الغائب العامل بكل 

الدقائق، وقد مثل هذا التيار وليم فولكرن.
3-  اإن احل����دود الفا�صل����ة ب����ن الأَجنا�س الأدبي����ة املختلفة مل تعد 
وا�صح����ة املعامل كم����ا كانت يف ال�صاب����ق، وهذا جل����ّي يف الطابع 
النرثي الوثائقي يف ال�صعر احلديث والذي ميثله ت. �س. اإليوت.

4- الرتكي����ز يف العم����ل الأدب����ي عل����ى املقطوع����ات الت����ي تبدو غري 
متكامل����ة واأن����ه ل تراب����ط ب����ن مكوناته����ا، فالوح����دة الع�صوية 

التقليدية للعمل الأدبي مل تعد قائمة.
5- و�ص����وح الوعي على ال����ذات يف الأعمال الأدبية والفنية، ما مّيز 
ه����ذه الإبداعات م����ن ناحية البناء الفني لأنه����ا حاولت الك�صف 

عن خبايا النف�س وما يرافق ذلك من فيو�س ذاتية للفنان.
6- رف�����س تق�صيم الأدب اإىل اأدب رفي����ع واأدب �صائع اأو و�صيع، لأن 
الأدب مهم����ا كان، فاإن مبدعه ي�صتعمل كل ما هو متاح لديه من 

و�صائل.
فم����ا بعد احلداث����ة تختلف يف نظرتها وموقفه����ا عّما هي عليه 

د. معت�شم توفيق اخل�شر
م�صرف اأكادميي متفرغ- منطقة طولكرم التعليمية

نظ����رة احلداثة. فعلى �صبيل املثال، فاإن قطعة �صعرية تنتمي حلقبة 
احلداثة »كالأر�س اليباب« تنعى اإىل ما اآلت اإليه احل�صارة الغربية 
م����ن بعد عن القيم التقليدية والتنا�ص����ق والتناغم، ويف املقابل فاإن 
نظ����رة ما بعد احلداثة وموقفه����ا يختلفان عن ذلك، فهي تدعو اإىل 

ترك احلياة املتغرية وغري املتنا�صقة كما هي، بل ومتجدها.
فم����ا بع����د احلداثة هي نت����اج ت�ص����كل ح�صاري واك����ب مراحل 
تط����ور الراأ�صمالية ب�صكل خا�س اأدت اإىل ظهور تّيارات وممار�صات 
ثقافية معينة، واأنتجت فيما اأنتجت الفنون والآداب التي ا�صطبغت 
بطابعه����ا. وقد متّيزت املرحلة الراقي����ة ملا بعد احلداثة، والتي منر 
به����ا الآن، بث����ورة املعلوماتي����ة الت����ي جعل����ت العامل كالقري����ة، وهذه 
احلقب����ة التي نعي�صه����ا اأنتجت اأدًب����ا متّيز بالنفتاح عل����ى الثقافات 

الأخرى، �صواء بالأخذ من الآخرين اأو يف اإعطائهم.
اإن من اأب����رز �صمات ما بعد احلداثة نقده����ا للمقولت امل�صّلم 
به����ا، وكذل����ك الوعي ب����اأن ه����ذه املق����ولت حتت����وي يف داخلها على 
تناق�����س وع����دم ا�صتق����رار يظه����ران داخ����ل املوؤ�ص�ص����ات املجتمعية 
املتعددة واملمار�صات ال�صلوكي����ة والجتماعية. مبعنًى اآخر، فاإن اأية 
حماولة خللق ما ي�صمى النظ����ام والتنا�صق، ل بد اأن ُيقاَبل بفو�صى 
توؤدي اإىل الفراغ الفو�صوي يف املجتمع ويف حياة النا�س، ولهذا فما 
بع����د احلداثة حتبذ املقولت غ����ري املعممة، لأنها ل تّدعي ال�صتئثار 
باحلقيقة واملنطق وهي توؤمن بالأ�صياء املدركة واحلقيقة الواقعية.               
واأخ����رًيا، فاإن مفهوم ما بع����د احلداثة يتن����اول ق�صية ال�صوؤال 
ع����ن تنظيم املعرفة، لأن املجتمعات احلديث����ة ترى اأن املعرفة �صنو 
العلم، فاملعرفة ه����ي العلم والعك�س �صحيح، والإن�صان يح�صل على 
املعرف����ة من خالل التثقف ليكون مطلًع����ا ومثقًفا، وهذه هي املثالية 
املت�صمن����ة يف ثقاف����ة ما بعد احلداثة يف جمي����ع املعارف وخا�صة يف 
الآداب والفن����ون. والأه����م ه����و الواقعية املعرفية، حي����ث اإن املعرفة 
يف جمتم����ع ما بع����د احلداثة هي معرف����ة وظيفي����ة، اأي اأن الفرد ل 
يتعل����م من اأجل التعلم بل من اأجل ا�صتخدام هذه املعرفة وتطبيقها 
خلدم����ة املجتمع واحل�صول على وظيفة، ففل�صفة التعليم تقوم الآن 
عل����ى �صيا�صة الرتكيز على امله����ارات واملهنيات ولي�س على املثاليات 
الإن�صاني����ة الغام�صة والعامة، ومن هن����ا فاإن�صان هذه احلقبة ي�صاأل 

عن جدوى تعلم اأمر ما قبل الإقدام عليه. 

»ما بعد الحداثة« في النقد األدبي الغربي الحديث
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»الكت����اب هو خ����رُي جلي�س«، عبارة تعك�����س اأهمّية الكلمة 
والق����راءة يف حياتن����ا، فالق����راءة منف����ذ عميق لله����روب من 
�صواعق اجلهل، كما تع����د موهبة وهواية، ول تدرك اأهميتها 
اإل ال�صع����وب احلي����ة والواعية واحلري�صة عل����ى تعويد نف�صها 
على الق����راءة، فالقراءة تعتر مفتاح املعرفة وطريق الرقي، 
وه����ي و�صيلة لتو�صيع املدارك والق����درات، لأن املرء حن يقراأ 
ويطال����ع يف خمتلف اأنواع العلوم، يك����ون ذلك مدعاة لتو�صيع 
مدارك����ه واإث����راء عقليته، وما م����ن اأمة تق����راأ اإل ملكت زمام 
القي����ادة والريادة. ومنذ نزول الوحي يف غ����ار حراء كنا اأمة 
اق����راأ، لكن هل اأمة اقراأ تقراأ اأم ل تعلم اإىل القراءة �صبيال؟ 
من����ذ القدم وللمعرف����ة و�صائله����ا واأ�صالي����ب انت�صارها، ومنذ 
الق����دم كان الكت����اب اأ�صهر تل����ك الو�صائل واأهمه����ا، وما زال 
حت����ى الي����وم الو�صيلة الأوىل ب����ال منازع، رغ����م كل ما تخلقه 
القراءة م����ن قوة فكرية، نرى الهتم����ام بالقراءة يف الوطن 
العربي اأقل بكثري من الدول الأخرى، ولوحظ ذلك يف تراجع 
مبيع����ات الكت����ب ونق�س ع����دد املكتب����ات يف الوط����ن العربي 

واقع القراءة في الوطن العربي

د. نا�شر جا�شر االأغا 
 مشرف أكادميي متفرغ- برنامج التربية- منطقة خان يونس التعليمية

مقارن����ة بعدد ال�ص����كان املتزايد، ومل ن����َر اأي تطورات جديدة 
يف ه����ذا املجال منذ �صنوات كثرية، ب����ل راأينا حمدودية وقلة 

يف الكتب املنتجة.
ووفًق����ا لتقري����ر اليون�صك����و، ف����اإن اأعل����ى ن�صب����ة لالأمي����ة 
تتواج����د يف الوطن العربي، والقراءة تاأتي يف املرتبة الأخرية 
بالن�صب����ة لهتمامات املواطن العرب����ي بعدما تعددت هواياته 
واهتماماته، فبلغ معدل القراءة عند الفرد يف الوطن العربي 
)6( دقائ����ق �صنويًّا مقاب����ل )200( �صاعة للف����رد يف اأوروبا 
واأم����ريكا. واأن الطفل الأمريكي يق����راأ تقريًبا )6( دقائق يف 
الي����وم، بينما يقراأ الطفل العربي )7( دقائق �صنويًّا. كما اأن 
ع����دد ما ي�صدر م����ن الكتب يف الوطن العرب����ي �صنويًّا حوايل 
)5000( كتاب، مقابل )35000( يف اليابان و)85000( 
يف اأم����ريكا. وقدر عدد املدونات العربي����ة بحوايل 490 األف 
مدون����ة، وه����ي ن�صب����ة ل تتع����دى 0.7 يف املائ����ة م����ن جمموع 
����ا، وجميع ه����ذه الأرقام ل تخل����ق اإل اخلوف  املدون����ات عامليًّ
عل����ى �صعوبنا من تفاق����م ن�صب الأمية واجله����ل يف امل�صتقبل، 
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وعدم مقدرتنا حينها على مواكبة الأمم املتقدمة واإدراكها، 
وت�صب����ح اأمة اق����راأ على ح�صي�س اجله����ل والتخلف الفكري. 

وهذا بالطبع ميثل معادلة غري عادلة.
ومن االأ�شباب الفعلية وراء هذه املعدالت املخيفة:

ق�ص����ور مناه����ج التعلي����م والرتبي����ة يف الوط����ن العربي . 1
و�صعفه����ا واعتماده����ا عل����ى احلفظ والتلق����ن، ما جعل 
كثريين منهم يقف موق����ف العداء للكتاب ويف نفو�صهم 

عداء تقليدي للكتاب املدر�صي.
ع����دم تغيري اأ�صاليب تنمية مه����ارات القراءة يف املرحلة . 2

البتدائية فالثانوية فاجلامعية.
عدم ت�صجيع اأفراد الأ�صرة الطفل على القراءة والتفكري . 3

منذ ال�صغر.
مناف�ص����ة و�صائ����ل الإع����الم املختلف����ة للكت����اب وخا�ص����ة . 4

الف�صائيات والإذاعات.

غي����اب مفه����وم التعلي����م والتثقي����ف الذاتي عن����د اأفراد . 5
املجتمع.

حالة الإحباط والياأ�س التي يعي�صها الإن�صان يف املجتمع . 6
العربي والإ�صالمي.

الغزو الثقايف الغربي وترويج ثقافة الالمبالة والأنانية.. 7
غياب الروح الت�صجيعية لدى املوؤ�ص�صات الثقافية.. 8
قلة الدعم امل����ايل لإن�صاء املكتبات العامة ودعم الكتاب . 9

لي�صبح رخي�س الثمن ويف متناول اجلميع.
عدم اهتمام ال����دول بالكّتاب واأعماله����م، ومكافاأتهم . 10

على اأعمالهم املتميزة كما تفعل الدول الأخرى.
اتباع بع�س الدول �صيا�ص���ة فر�س التخلف التعليمي . 11

يف  والتحك���م  عليه���م  لل�صيط���رة  �صعوبه���م  عل���ى 
رغباتهم.
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هل هناك تخصصات جامعية ذكورية 
وأخرى أنثوية؟! 

غزة- ينابيع- محمد دياب- قاعات در��شية مليئة باالإناث، بينما يجل�س يف �لو�شط 
�ش���اب حائر، و�أخ���رى يحكمها �لرجال فيما جتل�س �أنثى بينهم تعرتيها �لغر�بة، فهل 
ميك���ن �أن يق���ال �ن تخ�ش�شات جامعية �أ�شبحت حك���ر�ً على جن�س دون �الآخر؟ وتتبع 
ه���ذ� �ل�ش���وؤ�ل �أ�شئلة عدة، فكيف يختار �لطلب���ة تخ�ش�شاتهم؟ وملاذ� هذ� �لتفاوت بني 
ع���دد �لذك���ور و�الإناث يف تخ�ش�س ما؟ وهل يح���دد �جلن�س م�شمى �لطالب �لوظيفي 
م�شتقباًل؟ وهل �شتبقى �الأنثى مدر�شة لغة �إجنليزية و�لرجل مهند�شاً كهربائياً �إىل 

�الأبد؟ 
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حي���ث اأجم���ع امل�ص���رف الأكادميي يف عل���م النف����س الرتبوي 
د. �صف���وت دي���اب واملتخ�ص�س يف اخلدم���ة الجتماعي���ة اأ. نزار 
امل���خ، على اأنه ل توج���د تخ�ص�صات جامعية م�صنف���ة على اأ�ص�س 
جن�صوية، واأنه ل يوجد باملطلق معيار للجن�س عند قبول الدار�صن 
يف اأي من التخ�ص�صات اجلامعية، لكن انت�صار هذا البعد مرتبط 
بالأ�صا�س مبنظومة القيم ال�صائدة يف املجتمع والفكرة املبنية عن 
ه���ذا التخ�ص�س من منظ���ور القيم والثقافة والع���ادات والتقاليد 

املعمول بها.
وي�صيف امل�صرف���ان دياب واملخ اأن تاأثري العامل اجلن�صوي يف 
اختي���ار التخ�ص����س اجلامعي وخا�صة لدى الإن���اث يكون وا�صحًا 
يف البيئات الريفي���ة والقبلية التي حتكمها عادات وتقاليد تفر�س 

قيودًا على املراأة يف مناح عدة ومنها التعليم والعمل.
الدار�ص���ة يف تخ�ص����س املحا�صبة جهينة دخ���ان من منطقة 
�صم���ال غ���زة التعليمي���ة تقول انه���ا ل ترى ان هن���اك تخ�ص�صات 
خا�ص���ة بالذكور اأو الإناث، فهناك اأعداد كبرية من الإناث در�صن 
املحام���اة والهند�صة والطب فيما هناك اأع���داد كبرية من الذكور 
يعمل���ون يف مهن���ة التدري�س، وت�صي���ف جهين���ة ان اختيارها لهذا 
التخ�ص����س جاء بناًء على رغب���ة الأهل، ومع ذلك فهي مقتنعة به 

وترى اأن مهنة املحا�صبة تتنا�صب مع طموحاتها.
وي���رى الدار����س اأحم���د طبي���ل امللتح���ق برنام���ج التنمي���ة 
الجتماعي���ة يف منطقة �صمال غزة التعليمية اأنه ل فرق بن الذكر 
والأنث���ى فيما يتعلق باختي���ار التخ�ص�صات اجلامعي���ة، واأن تاأثري 
اجلن����س يف الختيارات ل تاأثري له مقارن���ة مع مدى توفر الفر�س 

يف �صوق العمل. 
اأما الدار�صة �صو�صن اأحم���د وهي ملتحقة بتخ�ص�س الرتبية 
البتدائي���ة يف منطق���ة �صم���ال غ���زة التعليمي���ة، فه���ي ل توافقهم 
ال���راأي، فبالن�صب���ة له���ا هن���اك تخ�ص�ص���ات خلقت لالأنث���ى الأم 
واملربي���ة والبن���ة، وتق���ول “مهنة التدري����س هي اأك���رث املهن التي 

تنا�ص���ب الأنثى، واختي���اري لتخ�ص�صي ه���ذا كان مبنيًا على هذا 
الأ�صا�س”، واأ�صافت اأن اأهلها كان لهم التاأثري الكبري يف اختيارها 
لرنام���ج الرتبية كونه مالزمًا ملهن���ة التدري�س التي حتظى بقبول 

والدها دون غريها من املهن الأخرى.
ويف املو�ص���وع ذات���ه، اأظه���رت نتائ���ج ا�صتبانة نفذه���ا ق�صم 
العالق���ات العام���ة مبنطق���ة �صم���ال غ���زة التعليمية اأواخ���ر العام 
% من طلبة  املا�ص���ي، واأجري���ت على عين���ة ع�صوائي���ة مثل���ت 5 
% من اأفراد العينة  جامع���ة القد�س املفتوحة يف املنطقة، اأن 76 
وافق���وا على اأن اختيارهم للتخ�ص����س كان على اأ�صا�س اعتبارات 

اجلن�س )اأي مدى مالءمة التخ�ص�س للجن�س(.
وبالنظ���ر اإىل توزي���ع الدار�ص���ن ح�صب الرام���ج الأكادميية 
واجلن����س يف منطقة �صمال غزة التعليمية، نلحظ اأن هناك تفاوتًا 
كبريًا بن اأعداد الدار�صن الذكور والإناث يف الرامج ذات الطابع 
التطبيق���ي، مثل برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، حيث بلغ 
ع���دد الدار�صن الذكور يف الف�ص���ل الدرا�صي ال�صابق 72 دار�صًا، 
يف ح���ن بلغ عدد الإناث 15 دار�صة، كما يالحظ هذا التفاوت يف 
برنامج العلوم الإدارية والقت�صادية الذي بلغ فيه عدد الدار�صن 
الذك���ور 265 دار�ص���ًا، بينما الإن���اث 63 دار�ص���ة. وبالنظر اإىل 
برنام���ج الرتبية، نرى العك����س، حيث بلغ ع���دد الدار�صن الذكور 
امل�صجل���ن يف هذا الرنامج 923 دار�صًا اأما عدد الدار�صات فهو 

1308 دار�صة.
املخت�ص���ون يعتق���دون اأن اعتب���ارات اجلن����س عن���د اختيار 
التخ�ص����س اجلامع���ي �صتفق���د تاأثريه���ا �صيئ���ًا ف�صيئ���ًا، البع���د 
اجلن�صوي �صيتال�صى يف ظل تزايد الوعي بدور املراأة ومكانتها يف 
املجتم���ع، واحلاجة املا�صة لها يف خمتلف مناحي احلياة العملية، 
والنجاحات التي حققتها يف �ص���وق العمل عززت من ثقة املجتمع 
يف قدرته���ا عل���ى التاأث���ري الإيجاب���ي والفعال يف خمتل���ف مناحي 

احلياة. 

عند  للجنس  معيار   ال 
ــدارســيــن في  قــبــول ال
التخصصات  مــن  أي 

الجامعية
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ولعل العالق����ة بن الدار�����س وامل�ص����رف الأكادميي يف 
نظ����ام التعلي����م املفت����وح الذي تنتهج����ه القد�����س املفتوحة، 
تب����دو اأكرث اأهمي����ة بالن�صبة للدار�ص����ن مقارنة باجلامعات 
النظامي����ة، اإذ اإن الدار�صن يرغب����ون يف معرفة املزيد من 
العل����م، بخا�صة اأنهم يرغب����ون يف ال�صتفادة من ال�صاعات 
املكتبي����ة، خ����الل انتظامهم بالتعلي����م املفتوح ال����ذي يوفر 
له����م العلم اإىل جان����ب التعلم، ويوفر فر�ص����ة للعلم لأولئك 
الذين فاتهم قطار التعلم مقارنة بزمالئهم يف اجلامعات 

النظامية.
وتدرك اجلامعة اأن العالقة بن الدار�صن وامل�صرفن 
الأكادميي����ن هي اأهم املدخالت الرتبوي����ة التي توؤدي دورًا 

مهمًا يف فاعلية العملية التعليمية وكفاءتها«.

العالقة بين الدارس والمشرف األكاديمي.. 

فوائد بالجملة   

اخللي���ل- ينابي���ع - آي���ة الس���يد أحم���د- »فو�ئد جم���ة«، هكذ� ميك���ن �خت�ش���ار عالقة 
�لد�ر�س بامل�شرف �الأكادميي يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، فالد�ر�س بحاجة �إىل بناء عالقة 
مميزة مع �مل�شرف �الأكادميي للح�شول على �لعلم �لذي يرغب يف معرفته، بخا�شة خالل 
�ل�شاعات �ملكتبية، و�مل�شرف �الأكادميي يرغب �أي�شا يف تقدمي كل ما ميلكه من علمه �أمال 

يف �لو�شول �إىل خريجني قادرين على خدمة �أنف�شهم وجمتمعهم بال�شكل �الأمثل.

شؤون طالبية

»اأول����ت اجلامع����ة تل����ك العالقة اأهمي����ة بالغ����ة و�صعت اإىل 
تعزيزه����ا ومتتينها وتعميقه����ا ، اإميانًا منها ب����اأن هذه العالقة 
توؤث����ر اإيجاب����ًا على العملي����ة التعليمية، وت�صكل حاف����زًا لدافعية 
الدار�ص����ن نحو التعلم والتح�صيل الدرا�صي والتفاعل اخلالق، 
وه����ي اأي�صًا تعزز ثق����ة الدار�����س بنف�صه، وت�صق����ل �صخ�صيته، 
وحت����دث لديه عمق����ًا يف التفكري«، به����ذه الكلمات حتدث مدير 
منطق����ة اخللي����ل التعليمي����ة د.نعمان عم����رو ع����ن العالقة بن 

الدار�س وامل�صرف الأكادميي.
 وي�صي����ف »بالرغ����م م����ن اأن اللق����اء املكاين ال����ذي يجمع 
الدار�ص����ن وامل�صرفن مقل�س احلجم وحمدود الزمن يف منط 
التعلي����م املفتوح الذي تتبناه اجلامع����ة، اإل اأن هناك تكثيفًا يف 
عملي����ة التوا�صل من خالل تعدد و�صائل الت�صال بن امل�صرفن 
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والدار�صن، بل اإن  قوة التعليم املفتوح تكمن يف ارتكازه على 
م�صادر التوا�ص����ل املتنوعة واملتع����ددة، فامل�صرف الأكادميي 
موج����ود بن �صطور املق����ررات الدرا�صية وما فيها من اأن�صطة 
وفعالي����ات، وه����و اأي�صًا موج����ود يف اللق����اءات ال�صفية وعر 
التوا�ص����ل الإلك����رتوين املتاح على م����دار ال�صاع����ة من خالل 

ال�صفوف الفرتا�صية والبوابة الأكادميية«.
وي�صري عمرو اإىل ان »تعدد اأ�صكال هذا التفاعل التي تتميز 
بها البيئة التعليمية يف جامعة القد�س املفتوحة يوؤدي  اإىل بناء 
اأمناط اإيجابية م���ن العالقات بن الدار�ص���ن والأ�صاتذة، ول 
تتوقف ه���ذه العالقات على اجلانب املع���ريف فقط، بل تتعداه 
اإىل اجلوان���ب الجتماعي���ة والنف�صي���ة وال�صيا�صي���ة، ونظ���را 
لأهمي���ة هذا املو�ص���وع، فقد ا�صتطلعن���ا اآراء عدد من اأطراف 

العملية التعليمية يف اجلامعة حول هذا املو�صوع«.
وي�ص����ري العديد م����ن امل�صرف����ن الأكادميي����ن يف جامعة 
القد�����س املفتوح����ة اإىل اأن اإدارة اجلامعة حتر�����س على بناء 
ج�صور من العالقات الجتماعي����ة بن الدار�صن وامل�صرفن، 
بهدف زيادة اآفاق التفكري اأمام الدار�صن، وتو�صيع مداركهم 
وامل�صاهم����ة يف بناء �صخ�صيتهم العلمية املتكاملة، وقد جرت 
�صياغ����ة هذه العالق����ة �صمن اإطار اأكادمي����ي وقانوين، نظرًا 
لأهميتها للجوانب النف�صية والجتماعية والعقلية للدار�صن، 
و�صع����ت اجلامع����ة  اأي�ص����ًا اإىل  تعزي����ز العالقة ب����ن الدار�س 
وامل�ص����رف، م����ن اأج����ل زي����ادة الدافعي����ة لديه����م وحتفيزهم 

لالإجناز والتقدم العلمي.
وهن����ا يوؤك����د الباح����ث والأكادمي����ي يف منطق����ة اخللي����ل 
التعليمية حممد �صاهن، اأن التعليم املفتوح يت�صمن مبجمله 
ثالث����ة اأبع����اد رئي�صة: احل����وار والبن����اء وا�صتقاللي����ة املتعلم، 
واحل����وار يرتب����ط ب�ص����كل مبا�ص����ر بالعملي����ات التفاعلية بن 
الدار�ص����ن وامل�صرفن الأكادميين، الت����ي ت�صكل اأهم مداخل 
جناح برام����ج التعليم املفتوح، وذلك لأن����ه يت�صمن يف ثناياه 
جوان����ب معرفي����ة تتعلق بنق����ل املعرف����ة والإجابة ع����ن اأ�صئلة 
الدار�صن، اإ�صاف����ة لذلك هناك جوان����ب اجتماعية ونف�صية 
اإن�صاني����ة تتعل����ق بدع����م الدار�ص����ن وحتفيزه����م وت�صجيعهم 
وتق����دمي الإر�ص����ادات والتوجيه����ات ال�صرورية له����م من اأجل 
رفع م�صت����وى اندفاعهم نح����و الدرا�ص����ة والتح�صيل، ولذلك 
كلم����ا كان����ت بيئة التعل����م املفت����وح زاخ����رة وفعال����ة بعمليات 
التفاعل وم�صتثمرة للتكنولوجيا ب�صكل فعال لتوطيد الروابط 
ب����ن الطلبة وامل�صرف����ن، انعك�س ذلك اإيجاب����ًا على حت�صيل 

الدار�صن وموا�صلتهم لعملية التعلم.
كم����ا يرى اأ�صت����اذ ال�صح����ة النف�صي����ة يف منطقة اخلليل 

التعليمي����ة الدكت����ور يو�ص����ف اأبو ها�ص����م، اأن اجلامع����ة ت�صعى 
لتحقيق توازن يف فل�صفتها جتاه الهتمام باجلوانب املعرفية 
م����ن ناحية واحلر�����س على اجلوانب ال�صلوكي����ة والجتماعية 
والوجدانية للدار�ص����ن من ناحية اأخرى، وي�صيف اأبو ها�صم 
يف ه����ذا ال�صدد اأن من بن امله����ام الرئي�صة التي يفرت�س يف 
اأي����ة موؤ�ص�صة علمية القيام بها، الإعداد النف�صي والجتماعي 
اإ�صاف����ة اإىل اجلانب املعريف ل�صخ�صي����ة الدار�صن، وموؤخرا 
اأب����دت اجلامع����ة اهتمام����ًا بالغًا به����ذا املو�صوع ع����ر تكثيف 
الأن�صط����ة الالمنهجي����ة واملوؤث����رات العلمي����ة وت�صجيع احلوار 
وملف����ات النقا�س عر الرام����ج احلا�صوبي����ة، والتي بدورها 
�صاهم����ت يف تطوير �صخ�صي����ات الدار�ص����ن يف كل اجلوانب 
املعرفي����ة والوجداني����ة الجتماعي����ة وهي بهذا ت����وؤدي ر�صالة 

بالغة الأهمية يف التنمية الب�صرية يف املجتمع الفل�صطيني.
وم����ن جان����ب اآخر، بّن امل�ص����رف الأكادمي����ي يف منطقة 
التط����ورات  م�صاهم����ة   م����دى   عي����دة،  د.ف�ص����ل  اخللي����ل 
التكنولوجي����ة والتطبيق����ات الهائلة لالإنرتن����ت وظهور مواقع 
التوا�صل الجتماعي يف زيادة فر�س التوا�صل بن الدار�صن 
وامل�صرف����ن، واأو�ص����ح اأن اخلدم����ات املختلف����ة الت����ي تقدمها 
النرتن����ت خ�صو�ص����ًا فيم����ا يتعل����ق بتدف����ق املعلوم����ات وفتح 
جم����الت خمتلف����ة للتوا�ص����ل ودون تكالي����ف تذك����ر، اأ�صهمت 
يف تعزي����ز فل�صفة دميقراطي����ة التعليم الت����ي تتبناها جامعة 
القد�����س املفتوح����ة ، وو�صع����ت جم����الت الأخ����ذ والعطاء بن 

الأ�صتاذ والدار�س اجلامعي.
ويتحدث من�ص����ق تخ�ص�س تعليم الرتبية الإ�صالمية اأ.د 
اإ�صماعيل �صندي، حول م�صاركة الطالب يف تقومي اأ�صاتذتهم 
وتاأث����ري هذه العملية يف  تعزيز العالق����ة بن الطرفن قائاًل:  
“حقيق����ة اأنا مع هذا التوجه، اأي اإ�صراك الدار�صن يف تقومي 
الأ�صاتذة، وال�صتئنا�س باآرائهم يف هذا املجال، ول يجوز لنا 
التقلي����ل م����ن الوعي املع����ريف والن�صج الذي ميتلك����ه الدار�س 

اجلامعي”.
وي�صي���ف “اإ�صراك الدار�صن يف تق���ومي الأ�صاتذة م�صاألة 
مهم���ة، وميك���ن لالأ�صات���ذة اأن يفيدوا من نتيجته���ا يف تطوير 
التح�ص���ن  اإىل  تدفعه���م  راجع���ة  تغذي���ة  اأدائهم،باعتباره���ا 
والتطوي���ر واجل���ودة والإتق���ان، واأن ذل���ك ُي�صه���م يف تعزي���ز 
العالق���ة بن الطالب والأ�صاتذة، اإذا ما كان ال�صعار قول عمر 
بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه:رحم اهلل من اأهدى اإيل عيوبي”. 
كما اأن لالأن�صطة غري املنهجية دورًا كبريًا يف بناء ج�صور 
التوا�ص����ل بن الطلب����ة وامل�صرفن، حيث يوؤك����د اأحد م�صوؤويل 
احلرك����ة الطالبي����ة يف اجلامع����ة الدار�س مهن����د اجلعري، 
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قائ����اًل: “ت�صه����م الأن�صطة غ����ري املنهجية يف تعزي����ز العالقة 
بن الدار�ص����ن والأ�صاتذة اجلامعين، من خالل ك�صر جميع 
احلواج����ز بن الدار�س والأ�صتاذ ما ي�صاهم يف خلق حالة من 
الثق����ة املتبادل����ة وهي ت�صه����م يف بناء �صخ�صي����ة الدار�س من 
خمتل����ف جوانبها، العقلي����ة والنف�صي����ة والجتماعية، وتزوده 
مبه����ارات وخرات كث����رية، وتزرع الثق����ة يف نف�صه وتزيد من 
فعاليت����ه، لذا فاإن اجلوانب التي يتع����ذر على املنهاج طرحها 
يف املقرر الدرا�ص����ي، ت�صتطيع الأن�صطة الالمنهجية اأن تزيد 

حالة الوفاق الجتماعي بن الدار�س واأ�صاتذته.
كم���ا اأن العالقة بن امل�صرف والطالب، لها اأثر على تفوق 
الطالب، وه���ذا ما توؤكده الدار�صة مه���ا ال�صاحب، تخ�ص�س 
علوم، التي تقول: “اإن التوا�صل مع الأ�صتاذ واملحا�صر ي�صاعد 
يف تر�صي���خ املعلومات لدى الدار�س، وبالت���ايل ي�صهم ذلك يف 

التف���وق”، وت�صي���ف “التوا�صل امل�صتمر م���ع الأ�صتاذ وح�صور 
املحا�ص���رة ي�صعره مبدى حر�صي واهتمامي يف احل�صول على 
املعلوم���ة، فهذا يزيد م���ن جهد الأ�صت���اذ يف تو�صيح املعلومة، 
بخا�ص���ة عندم���ا تك���ون امل���ادة علمي���ة كالعل���وم والريا�صيات 
وحتت���اج اإىل �ص���رح وتب�صيط وفه���م، كما ل اأغف���ل دور البوابة 
الإلكرتوني���ة الأكادميية الت���ي ت�صهم يف توا�صلي م���ع الأ�صتاذ 

ب�صكل اأف�صل”.
ويف النهاي����ة يجم����ع امل�صرف����ون واملحا�ص����رون عل����ى اأنه 
ل توج����د عالق����ة مثالية ب����ن الدار�����س والأ�صت����اذ اجلامعي، 
فالعالقة ن�صبية متطورة يتحمل كل طرف جزءًا من امل�صوؤولية 
يف تر�صيخه����ا والرتقاء بها نحو الأف�ص����ل يف اإطار من املودة 
واملحبة املتبادلة و�صمن نظرة علمية ر�صينة حتفظ احلقوق 

والواجبات لكل طرف من اأطراف العملية التعليمية.
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التخ���ّرج مع���ارف  ينّم���ي م�ص���روع 
جم���ال  يف  ومعلومات���ه  الدار����س 
التخ�ص�س، ويبن���ي �صخ�صيته العلمّية، 
ويحّثه على الق���راءة الواعية، وي�صاعده 
املعلوم���ات  ا�صتثم���ار  ح�ص���ن  عل���ى 
املتوافرة يف امل�ص���ادر واملراجع واملواقع 

الإلكرتونّية.
ولع���ل اأك���رث م���ا يث���ري النتب���اه يف 
كتاب���ة م�صروع التخّرج حم���اولت بع�س 

مشروع التخّرج واقًعا وطموًحا.. 

وآلية كشف السرقة البحثّية

اأ. حممود ربايعة 
 املشرف األكادميّي للغة العربية وأساليب تدريسها- منطقة جنني التعليمّية

الدار�صن-امل�صّجلن يف املقرر– �صراءه 
غ���ري  اخلا�ص���ة  املكتب���ات  بع����س  م���ن 
���ا، اأو �صرقته من بع�س  املن�صبط���ة علميًّ
املواق���ع الإلكرتونّي���ة البحثّي���ة املنث���ورة 
يف �صت���ى املواق���ع؛ ومن ث���ّم، فال منا�س 
من و�ص���ع جمموع���ة اإج���راءات تراقب 
ه���ذه املح���اولت احلثيث���ة عن���د بع����س 
الدار�ص���ن، وتعن عل���ى ك�صفها، وو�صع 
حّد لهذه املكتبات التي تعي�س على فتات 

الأرزاق، وتعم���ل عل���ى ه���دم الدافعي���ة 
الدار����س  مت���ّدان  اللت���ن  واحلما�ص���ة 
بالطاق���ة عل���ى الكتابة. وتتمح���ور هذه 

الآلية يف الإجراءات الآتية:
1. اأقّدم للدار�ص���ن يف املقرر التعريف 

املنهجي للعنوان.
2. اأقّدم لهم الأمور املنهجية التي ينبغي 
مراعاته���ا عن���د اختي���ار العن���وان، 
ومنه���ا: اأن يك���ون العن���وان حمدًدا 

�لبح���ث �لعلمّي هو قرين �حل�ش���ارة، و�لر�فد �لرئي�س �لذي ت�شتقي منه �ل�شعوب تقّدمها 
ورقّيه���ا، وع���ن طريق���ه �شع���د �لعلم���اء �إىل �لعل���ى و�لف�ش���اء، و�كت�شف���و� جو�ن���ب مهمة يف 
�لك���ون و�أ�ش���ر�ره، وكذ� م�شروع �لتخّرج �لذي يَعّد �للبن���ة �الأوىل من لبنات �لبحث �لعلمي 
�لر�ش���ني، �ل���ذي هو نتاج علمّي متو��ش���ع متو��شل؛ كان قد تدّرب علي���ه �لد�ر�شون طو�ل 
�ملرحل���ة �الأكادميّي���ة �الأوىل يف �جلامعة من ح�شن �لتعب���ري ور�شانته، وح�شن فهم �ملقروء 
م���ن مظّن���ات �لعل���وم و�الآد�ب، وو�شعه���ا يف ُبحْي���ث مُمنهج ي�ش���ري على جمموع���ة �إجر�ء�ت 
خا�ش���ة، تتخ���ذ من �شر�مة  �لتنفيذ قاعدة منهجّية �أثن���اء كتابة مكّوناته �لبنائّية، و�إعادة 

ذ�ك �الإجر�ء حيثما ورد دومنا كلل وال ملل، ويف َجلد و�شرب.
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العمومي���ة،  ع���ن  وبعي���ًدا  ومكّثًف���ا 
الغمو����س،  م���ن  ووا�صًح���ا وخالًي���ا 
ا عن  ومبا�صًرا ي�صهل فهم���ه، ومعّرً
م�صم���ون البحث وحمت���واه، ومرًزا 
اأهمي���ة املو�ص���وع، ويج���ري اإح�صار 
مناذج عناوين بحثّية منتقاة بعناية 

لغاية التطبيق عليها.
3. اأطلب م���ن الدار�صن حتديد طبيعة 
الق�صية املراد درا�صتها من املقررات 
املطروحة يف التخ�ص�س؛ لكي تكون 
الق�صية مت�صلة مبجال التخ�ص�س، 
ونابعة من رغبته���م يف الكتابة فيه؛ 
لأّن ح���ّب املو�صوع واحلما�س الذاتي 
لدى الدار�س الباحث ميّدانه بطاقة 
دافع���ة اإىل العم���ل، والكتاب���ة. على 
نح���و: )النحو، وال�ص���رف، والنقد، 
والعرو����س، والبالغة، والأدب، ويف 
بع�س اإ�صكاليات تدري�س العربية يف 

مدار�س جنن(.
4. الطل���ب من الطال���ب اإعادة الطالع 
على املقررات التي ح�صل فيها على 
اأعل���ى العالمات؛ لكي يخت���ار منها 
الق�صي���ة البحثي���ة امل���راد درا�صتها 

والكتابة فيها، وحتديد العنوان.
امل�ص���ادر  قوائ���م  م���ن  ال�صتف���ادة   .5
واملراج���ع املرفق���ة ب���كل وح���دة من 
وحدات املقررات املعنية- يف اختيار 

الق�صية وحتديد العنوان.
6. الطل���ب منه���م الدخ���ول اإىل املواقع 
البحثي���ة الإلكرتونّي���ة التي اخرتتها 
له���م، واأمليتها عليهم؛ لك���ي ي�صّكل 
كل دار����س روؤية م�صبقة عن عناوين 
م���ن  القريب���ة  العلمي���ة  الأبح���اث 

رغباتهم.
7. الطل���ب منه���م الع���ودة اإىل مكتب���ة 
املنطقة التعليمّي���ة، واحل�صول على 
ملف اأ�صم���اء امل�صاريع ال�صابقة التي 
قّدمه���ا الدار�ص���ون ال�صابقون؛ لكي 
يتجّنب الدار�س التك���رار، وال�صرقة 

العلمي���ة اأثن���اء مرحل���ة البحث عن 
الق�صية، وحتديد العنوان.

8. الإ�ص���رار على كتاب���ة خّطة البحث، 
يذك���ر  خمت�ص���رة؛  اأكان���ت  �ص���واء 
فيه���ا العنوان، وعناوي���ن الف�صول، 
ل���ة؛ يذك���ر فيه���ا العنوان،  اأم مف�صّ
وطبيعة املو�صوع، واأ�صباب اختياره، 
ومنهج���ه، وف�صوله.. وت�صليمها قبل 
الب���دء بالكتاب���ة؛ لكي اأراق���ب جّدة 
العنوان، وحداثته، وذلك من خالل 
والدرا�ص���ات  واملراج���ع  امل�ص���ادر 
ال�صابق���ة املذكورة يف اخلطة، والتي 
�صوف يعتمد عليه���ا الدار�س لإمتام 

م�صروعه.
9. تب���ادل اأ�صم���اء امل�صاريع م���ع اأ�صماء 
يف  الآخري���ن  الدار�ص���ن  م�صاري���ع 
امل�صرف���ن  م���ع  الأخ���رى  ال�صع���ب 
خ�صي���ة  ف�ص���ٍل،  كّل  يف  الزم���الء 
غ���ري  اجلماع���ي  والعم���ل  التك���رار 

املاأذون له، والغ�س الثنائّي.
ت�صلي���م  الدار�ص���ن  م���ن  الطل���ب   .10
البح���ث ف�ص���اًل ف�صاًل؛ لك���ي يقراأ 
اأو  متن���ه،  �ص���واء  دقيق���ة،  ق���راءة 
امل�صادر الأولي���ة واملراجع الرئي�صة 
وكذل���ك  البح���ث،  يف  امل�صتخدم���ة 
امل�صتفاد منها؛  الإلكرتوني���ة  املواقع 
ولذلك َيطلب م���ن الدار�صن توثيق 
املواقع الإلكرتوني���ة توثيًقا �صحيًحا 

لهذه الغاية.
11. تكلي���ف الدار�صن باإلقاء جمموعة 
املالحظات املنهجّي���ة والعلمّية التي 
ر�صدتها بعد قراءة كّل الف�صل اأمام  
الدار�صن داخ���ل غرفة اللقاء، لكي 
تتفّع���ل اآلية �صبط الغ����س؛ اإذ يظهر 
الدار�س الكاتب البحث قدرة عالية 
ووا�صح���ة يف مناق�ص���ة املالحظ���ات 
املنهجي���ة والعلمي���ة اأم���ام زمالئ���ه 
الغا�ّس  الدار����س  بينما  الدار�ص���ن، 
لبحث���ه يتلعث���م ويتباط���اأ يف �صردها 

لزمالئ���ه يف مناق�صتها؛ ما ي�صري –
اإىل  حد ما- اإىل حالة الغ�س، وهذه 

الآلية تتبع يف كّل ف�صل.
12. الطل���ب من الدار�صن ت�صليم ن�صٍخ 
اقتبا����سٍ ج���رت  اأّي  م�ص���ّورة ع���ن 
ال�صتفادة منه يف ف�صول البحث مع 
ت�صوي���ر معلومات الن�صر كاملة عند 
ت�صليم الف�ص���ل للتدقيق والت�صويب 
واملالحظة؛ غاي���ة تفعيل اآلية �صبط 

الغ�س وال�صرقة العلمّية.
13. معرف���ة ا�صم املكتب���ة اخلا�صة التي 
�صيطبع الدار�س بحثه فيها؛ لأّنه بعد 
ط���ول التجربة يف ه���ذا ال�صياق، فقد 
اآل اإىل خراتن���ا املتوا�صع���ة اأ�صم���اء 
مكتبات خا�ص���ة التي تبي���ع امل�صاريع 
بيًع���ا، والت���ي تعتم���د اآلي���ة ال�صرق���ة 
العلمي���ة من الأبح���اث املن�صورة على 
اأو يف  املواق���ع الإلكرتونّي���ة البحثي���ة 
املج���الت العلمية املحّكم���ة اخلا�صة 
ببع����س اجلامع���ات اأو يف  املكتب���ات 
الإلكرتوني���ة، منهًج���ا غ���ري قومي يف 
كتاب���ة امل�صاريع للدار�ص���ن الك�صاىل 
م���ن  مزي���د  اإىل  يحتاج���ون  الذي���ن 
املراقب���ة واملالحظ���ة، وتفعي���ل اآلي���ة 
�صب���ط الغ�س وال�صرق���ة العلمية على 

كتاباتهم.
كتاب���ة  الدار�ص���ن  م���ن  الطل���ب   .14
البحثّية  الإلكرتونّية  املواقع  عناوين 
ب�ص���كل كام���ل ووا�صح؛ لك���ي ي�صهل 
طريق���ة  ومراقب���ة  اإليه���ا  الدخ���ول 

الإفادة منه.
15. التدريب املتكرر على اآلية ال�صتنتاج 
يف  امل�صتخدم���ة  القتبا�ص���ات  م���ن 
ف�ص���ول البح���ث؛ وذل���ك م���ن خالل 
الرتكيز على الكلمات املفتاحّية فيه، 
والبحث عنه���ا، والعب���ارات الالزمة 
للتعبري عن هذا ال�صتنتاج، وموقعّية 
ال�صتنت���اج يف الفق���رة، وموقع���ه من 

القتبا�س.
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صحة

تعّرف ال�صمنة )البدان���ة( اأنها حالة مر�صية يح�صل فيها 
تراك���م للدهون الزائدة باجل�صم ب�ص���كل يوؤدي اإىل وقوع م�صاكل 

�صحية متزايدة وانخفا�س متو�صط عمر الفرد املاأمول.
وي�صتم���ر ر. �صلعو����س وا�صفًا و�صعه، وحي���اة كثريين ممن 
يعانون م���ن ال�صمنة »مررت باأطفال كان���وا يلعبون الكرة، فقال 
اأحده���م انتظ���روا اإىل اأن مير ال�صاب، فاأجاب���ه اأحد اأ�صدقائه: 

ق�صدك الفيل!«.

استعدادات بيولوجية

قد يحّمل املجتمع م�صوؤولية ال�صمنة لل�صخ�س امل�صاب بها، 
ك���ون ال�صمنة مذمومة اإىل حد بعي���د يف ثقافة الفل�صطينين، اإذ 
يوؤكد د. حممد فرح���ات، الع�صو يف جمل�س الأمناء يف اجلمعية 
العربي���ة لعل���م الجتم���اع، وامل�ص���رف الأكادمي���ي يف تخ�ص�س 
الجتم���اع بجامع���ة القد�س املفتوحة، »يف معظ���م الأحيان ُيالم 
ال�صخ����س ال�صمن، دون اأن يدرك املجتم���ع اأن البدانة عادة ما 

 45% من الفلسطينيين يعانون البدانة

السمنة.. وحش يتربص خلف كل طبق 

رام الله-ينابيع-وفاء احلج علي- »ينتابني �خلجل عندما �أرى �أ�شدقائي يتحركون بخفة بينما 
�أحاول �للحاق بهم و�أنفا�شي تنقطع.. �ألوم نف�شي، و�أمي و�أبي �للذين مل ينبهاين يف �لوقت �ملنا�شب �إىل 
�أن م���ا ي�شب���ع غري���زة جوع���ي �ليوم، �شاأدفع ثمن���ه �لغايل على ح�ش���اب �شحتي وثقتي بنف�ش���ي غد�ً«. لكن 
عالم���ات �الإح���ر�ج مل تبُد جلية عليه، فمع خدوده �ملكتنزة، وعينيه �لغائرتني يف وجهه �الأبي�س �ملمتلئ، 
بالكاد ميكن مالحظة �أي تغري يف مز�جه. هذه طبيعة حياة ر. �شلعو�س من ر�م �هلل، �لذي يتجاوز وزنه 

يف �شن �لثامنة ع�شرة �ل�120 كيلوغر�ماً.
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تكون نتيج���ة ا�صتعدادات بيولوجية يف اجل�ص���م اأو نظام غذائي 
غ���ري منا�ص���ب اأو كليهم���ا. هذا ق���د يعر�س ال�صخ����س امل�صاب 
لل�صخرية اأو الإهانات، خ�صو�صًا يف املجتمعات املتخلفة. واحلد 
م���ن ردود الفعل هذه يكمن يف م�صاألة ثقافية معقدة، حتتاج اإىل 
تبديل التوجهات، فهي ق�صي���ة تربوية وثقافية واأخالقية حتتاج 
جله���ود كل الأط���راف، ولي�ص���ت هن���اك و�صفات جاه���زة بهذا 

اخل�صو�س«.
ح.جباري���ن )22 عام���ًا( م���ن حمافظ���ة اخللي���ل، ت�صرد 
ب�ص���يء م���ن الأ�ص���ى: »تقدم �ص���اب خلطبت���ي، ولح���ظ اأن اأمي 
�صمينة، فذهب ومل يعد متذرعًا باأنني ممتلئة بع�س ال�صيء، لذا 
فالأرجح اأنني �صاأ�صبح يف امل�صتقبل بدينة«. اأما اإبراهيم �صحادة 
)25 عامًا( من نابل�س فيته���م الفتيات ال�صمينات بال�صتهتار، 
ويقول: »اأن يطل���ق الإن�صان العنان جل�صمه لك���ي ي�صمن وي�صمن 
وي�صم���ن بحرية، ينم عن لمبالة، اإذًا فال�صخ�س ال�صمن يجب 
اأن يتحم���ل العواقب. اأنا �صخ�صيًا لن اأتزوج من فتاة ل ت�صتطيع 
ال�صيطرة على �صهيته���ا، ففي اأيامنا يجب على الفتاة املحافظة 

على ر�صاقتها«.

أبعاد جمالية ونفسية واجتماعية

هن���ا تاأخ���ذ ال�صمنة منحى اأك���رث تعقيدًا مما يب���دو للوهلة 
الأوىل، فهي لي�صت م�صاألة �صحية فقط بل اأي�صًا نف�صية وجمالية 
واجتماعية، وقد تكون العنو�صة اأحد الأبعاد الجتماعية احلادة 
التي تخلقها ال�صمنة، فح�صب ما يقول د. فرحات: »تعد ال�صمنة 
اإىل ح���د بعي���د �صببًا للعنو�صة عند الفتي���ات امل�صابات بها، اإنها 
ظاه���رة موج���ودة ويج���ب معاجلتها م���ن جذوره���ا ثقافيًا ومن 
خ���الل النظام الغذائي، لك���ن الأهم يكمن يف معاجلة فهم هذه 

امل�صاأل���ة يف نفو�س كل املعنين، حتى واإن مل يكن هوؤلء م�صابن 
بال�صمنة«.

هك���ذا جتتمع نظرات املجتمع ال�صاخرة، والإرهاق النف�صي 
واجل�ص���دي الذي يعاني���ه ال�صخ����س ال�صمن، لتج���ّر روحه اإىل 
احل�صي����س. يو�ص���ح امل�ص���رف الأكادمي���ي يف جامع���ة القد����س 
املفتوح���ة، تخ�ص����س عل���م النف����س الرتب���وي د. زي���اد بركات، 
العالق���ة بن ال�صمن���ة وال�صحة النف�صية: »اإنه���ا عالقة دائرية، 
اأي اأن اختالل ال�صحة النف�صية قد يوؤدي اإىل ال�صمنة، وال�صمنة 
ق���د ت�صه���م يف ظه���ور بع����س ال�صطراب���ات النف�صي���ة«، ممثاًل 
عل���ى هذا بدرا�ص���ة ن�صرت يف دورية »الأر�صي���ف للطب النف�صي« 
يف مار����س )2010(، الت���ي  اأجراها املعه���د الوطني الأمريكي 
لل�صح���ة النف�صية، حيث اأظه���رت الدرا�صة اأن ال�صمنة تزيد من 
خط���ر الإ�صاب���ة بالكتئاب بن�صب���ة )55 %(، والكتئاب بدوره 
يزي���د خط���ر الإ�صابة بال�صمن���ة بن�صب���ة )58 %(. وي�صيف د. 
ب���ركات اأن »املري����س النف�صي اأكرث عر�ص���ة لالإ�صابة بال�صمنة، 
وذل���ك لأ�صباب متعددة منها ما هو وراث���ي، حيث وجدت بع�س 
الخت���اللت اجلينية امل�صرتكة، ت�صهم يف ظهور بع�س الأمرا�س 
النف�صي���ة وكذل���ك زي���ادة ال���وزن«، ذاك���رًا اأن بع����س الأمرا�س 
النف�صي���ة يك���ون زي���ادة ال�صهي���ة اأح���د اأعرا�صه���ا«. وهنا يجب 
الإ�ص���ارة اإىل اأن���ه لي�س بال�ص���رورة اأن تك���ون ال�صخ�س ال�صمن 

مري�صًا نف�صيًا.
ولء زغب���ي )19 عام���ًا( م���ن طولكرم، تتجن���ب املناطق 
املزدحم���ة بالنا�س ب�صبب نف�صيتها املتعب���ة »اأخ�صى اأن يقارنوين 
بالفتي���ات الر�صيقات، اأكره الذهاب اإىل اجلامعة وال�صوق اأو اأي 
م���كان ي�صج بالنا�س، لأنن���ي اأرى نظراتهم التي حتمل �صيئًا من 
ال�صفقة جتاه���ي لكوين هكذا )بدينة(، فاأرج���ع اإىل البيت واأنا 
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عازم���ة على اأنن���ي �صاأتوقف عن الأكل نهائي���ًا، لأنني املذنبة يف 
حالت���ي هذه. اأحيانًا اأتقي���اأ بعد الأكل لأنن���ي اأ�صعر بذنب كبري. 

اأخ�صى اأن تزداد حالتي النف�صية �صوءًا«.

أمراض عضوية

ويتابع د. ب���ركات اأن املخاطر املحدقة بال�صخ�س امل�صاب 
بال�صمنة تزداد، وبخا�صة يف ظل احلمالت الإعالمية »ال�صر�صة«، 
التي ت�صع الر�صاقة كمعيار اأ�صا�صي للجمال، مثل و�صع عار�صات 
الأزي���اء واملمثالت كمثل اأعل���ى للفتيات، وبخا�ص���ة املراهقات، 
وه���ذا بدوره ي�صه���م يف خلق اأمرا�س نف�صية مث���ل الكتئاب غري 
النموذج���ي الذي على عك�س ال�صائع )النموذجي(، حت�صل فيه 
زي���ادة يف ال�صهية، وبخا�صة لالأطعمة الغني���ة بالن�صويات وذات 
ال�صع���رات احلراري���ة املرتفع���ة، ما ي���وؤدي اإىل زي���ادة كبرية يف 
الوزن، وال�صطراب الوجداين ثنائي القطبي، الذي قد يح�صل 
في���ه ب�ص���كل اأكر اأثن���اء نوبات الهو����س فق���دان لل�صيطرة وخلل 
يف تقدي���ر كمية الطع���ام املتناولة، وا�صطراب النه���م اأو ال�صره 
الغذائ���ي (Binge Eating Disorder)، وه���و ا�صط���راب 
يتمي���ز بنوبات من تن���اول كميات كبرية من الطع���ام، مع �صعور 
بفق���دان التحك���م ويتبعه���ا اإح�صا����س بالن���دم وال�صي���ق. وهذا 
 Bulimia ( ال�صط���راب يختلف ع���ن ال�صطراب الع�صاب���ي
 Nervosa (، حيث حتدث اإثره نوبات من ال�صره يتبعه القيء 
املتعمد اأو ا�صتخدام امل�صهالت ملن���ع زيادة الوزن، والندفاعية، 

والكتئاب والقلق. والن�صحابية “العزلة”، 
ويق���ول اأخ�صائ���ي التغذي���ة العالجية، اأمن ع���ام املجل�س 
الطب���ي الفل�صطيني �صابقًا د. اأ�صامة �صالح: »اإن ال�صمنة لي�صت 
حالة ج�صمية توؤثر على ال�صكل اخلارجي اأو نف�صية امل�صاب بها، 
ب���ل تعد اأح���د اأخطر اأمرا����س الع�صر«، م�ص���ريًا اإىل اأن ن�صبتها 
يف فل�صط���ن ت���رتاوح بن 40 و45%. هنا يج���در الت�صاوؤل، هل 

اأ�صبحت ال�صمنة يف فل�صطن وباًء؟

ي�ص���ري ا�صت�ص���اري التغذي���ة العالجي���ة د. �ص���الح اإىل اأن 
اكت�ص���اف ال�صمنة يتم من خالل مقايي�س عدة، مثل معامل كتلة 
الوزن والطول، ومقايي�س الذراع واخل�صر وغريها، فاإذا جتاوز 
ال���وزن   20  %م���ن املعيار الطبيعي للف���رد، ي�صنف ال�صخ�س 

على اأنه يعاين من مر�س ال�صمنة.

أسباب مرضية

���ح د. �ص���الح اأن »الأ�صب���اب الوراثي���ة اأو املر�صي���ة  ويو�صّ
لالإ�صابة بالبدانة ل تتجاوز ال� 10%، فاملذنب يف زيادة �صرعة 
ه���ذا الوح�س الذي متثله ال�صمنة و�صرا�صته، هو العوامل البيئية 
ومنط احلياة الذي يتبعه الأفراد، مثل انعدام احلركة والن�صاط 
اجل�صم���اين، واجللو�س على احلا�صوب، عدا ع���ن انت�صار ثقافة 
غذائي���ة خاطئة، ل���ذا يكمن احلل يف الكت�ص���اف املبكر لل�صمنة 
)يف مرحل���ة الطفولة، ل�صهولة عالجه���ا، وتفاقمها(، واأن تنفق 
الدول���ة اأمواًل على التثقيف الغذائي لتف���ادي انت�صار الظاهرة، 

بدًل من اإنفاقها املالين على عالج ال�صمنة وم�صاعفاتها«.
�صفي���ة عب���د ال�ص���الم )46 عامًا( م���ن قرية دي���ر بلوط، 
حتاول جتنيب اأطفالها معاناتها، تقول »اأعاين من ال�صمنة منذ 
اأن كن���ت طفل���ة، وكذلك اأمي، واأ�صبت مبر����س ال�صكري عندما 
كنت يف الأربعن، عدا عن اأمرا�س خمتلفة ب�صبب وزين الزائد، 
فن�صحني الطبيب باإنقا�س وزين واإجراء فحو�س دورية لتجنب 
خماطر اإ�صابتي بجلطة قلبية. اأفرت�س اأنني ورثت زيادة الوزن 
م���ن اأم���ي، لذا ل�ص���ت مطمئنة ملا ق���د يح�صل لأطف���ايل عندما 
ي�صبح���ون بعمري، كيف اأفهمهم اأنه يتوجب علي حرمانهم من 
كثري من الأكالت التي يحبونها لكي ل تتكرر جتربتي معهم؟«. 
راني���ة �صح���رور )20 عام���ًا(، الطالبة يف جامع���ة النجاح 
الوطني���ة تقول »اأحل���ظ ازدياد ن�صبة البدان���ة يف اجلامعة، لكن 
انت�ص���ار ال�صمن���ة لي�س حكرًا على فل�صطن، ف���كل الدول العربية 
باتت تعاين من هذا الوباء، حيث ت�صري الدرا�صات اإىل اأن ن�صبة 
البدين���ن يف العامل اأعل���ى من ن�صبة الذين يت�ص���ورون جوعًا يف 
املجاع���ات يف بع����س ال���دول الأفريقي���ة والآ�صيوي���ة والالتينية، 
والأغ���رب اأنه بعد اأن ا�صتهرت م�ص���ر على مدى التاريخ بجمال 
ن�صائه���ا مث���ل كليوب���رتا ونفرتيت���ي وغريهم���ا، تع���اين الن�ص���اء 
امل�صريات هذه الأيام ال�صمنة، تعد من اأعلى الن�صب يف العامل«.

لقد اتفق جميع من حتدثنا معهم على اأن ال�صمنة ل تتوقف 
عند كونها »اآفة« جمالية، بل هي اأحد اأمرا�س الع�صر الع�صوية 
والنف�صي���ة، لك���ن الأطب���اء وخ���راء التغذي���ة مل يتعامل���وا معها 
كمر����س ع�صال، بل كمر�س ميكن التعامل معه ووقفه، واإن راأوا 
اأن واأده يف مهده والوقاية منه، خري األف مرة، بل واأكرث جناعة، 

من حماولة عالجه واحلد من اآثاره. 
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يق���ول ذياب “اأنا ك�صاب مدخ���ن اعرتف اأن التدخن �صار 
بال�صحة، واأن�صح اجلميع بعدم ممار�صته، ولكن هناك ظروف 
جت���ر ال�صخ����س على فع���ل ذلك”، م�ص���ريا اإىل اأن���ه “يف حالة 
التوتر والرنفزة ي�صطر ال�صخ�س لإ�صعال �صيجارة اعتقادًا منه 

باأنها مهدئة لالأع�صاب”. 
وي�صي���ف :“على املدخنن احرتام غريهم من الطلبة غري 
املدخن���ن، فالتدخن ال�صلبي عادة ما يكون اأخطر من التدخن 

السيجارة طفل مدلل للطلبة والعاملين في الجامعات  

جنني-ينابي���ع- عامر عاب���د- �ل�شيجارة �بن مدلل للطالب ر�م���ي حممد ذياب �لذي ال 
يكاد يطفئ �شيجارة حتى ي�شعل �أختها غري �آبه باملكان �لذي يتو�جد فيه. ذياب وهو د�ر�س 
يف جامع���ة �لقد����س �ملفتوح���ة- منطقة جن���ني �لتعليمية مدخ���ن �شره يدرك متام���ا �أ�شر�ر 
�لتدخ���ني �ل�شحي���ة، ويوؤمن �أن ممار�شة ع���ادة �لتدخني يف �الأماكن �لعام���ة ظاهرة �شلبية، 
وم���ع ذل���ك ت���ر�ه ميار�س م���ا ال يوؤمن به، في�شعل �شيج���ارة تلو �أخ���رى، و�إن كان متو�جد� يف 

�شاحات �جلامعة و�أروقتها.

الع���ادي، كم���ا اأن التدخ���ن يف اجلامعة ُيعد بحد ذات���ه انتهاكا 
للمحرمات”. 

ظاهرة تنتشر 

ذياب لي����س اإل حال���ة اأ�صبحت ظاهرة منت�ص���رة يف اأروقة 
اجلامع���ات، فكثري م���ن الطلبة وحت���ى العامل���ن يف اجلامعات 

ميار�صون عادة التدخن يف اأماكن الدرا�صة والعمل.

انتشار التدخين في الحرم الجامعي.. انتهاك للمقدسات األكاديمية



الدار�ص���ة �صحى زكارن���ة تقول “التدخن وه���م، ومر�س، 
وع���ادة �صيئة، ومتع���ة وهمية، وي�صب���ب اإرهاقا مالي���ا لل�صخ�س 
ال���ذي ميار�س هذه العادة، وله تاأثري على البيئة، كما اأنها  تلوث 

الهواء والأر�س”.
وت�صيف “هناك كثري من الطالب يعترون اجلامعة متنف�صا 
وحيدا للتدخن بحرية ودون �صوابط، لعدم ا�صتطاعتهم ممار�صة 

هذه العادة يف منازلهم خوفا من الأهل اأو احرتاما لهم”.
الطال���ب حممد خ�صر عار�صة يق���ول “اأود اأن تختفي هذه 
الظاه���رة من اجلامعة ومن كل الأماكن العامة، لأنها توؤثر على 

جميع الطالب، واملدخن ل يراعي �صعور الآخرين ”.

مطالبة باجراءات عقابية 
اأم���ا الطالب���ة �صباأ لبدي ف���رتى اأن “الكثري م���ن الطالب، 
وبخا�ص���ة من هم يف املرحل���ة اجلامعي���ة الأوىل ميار�صون هذه 
الع���ادة لعتقاده���م اأنه���ا تعر ع���ن رجولتهم وتك�صبه���م الثقة 
بالنف����س، وباعتق���ادي اأن ظاه���رة التدخ���ن يف اجلامع���ات قد 

ت�صهم يف ازدياد انت�صارها على املجتمع  ب�صكل عام”.
وت�صتطرد قائل���ة :“اإن الطلبة املدخنن ل يعريون اهتماما 
لزمالئه���م الآخرين ملا ي�صببونه له���م من اإزعاج �صواء كان هذا 
ناجم���ًا عن الروائ���ح الكريهة التي تنبعث م���ن ال�صجائر، اأو من 

جراء اإلقاء اأعقاب ال�صجائر وهي م�صتعلة على الأر�س”.
وتب���دي �صب���اأ انزعاجها م���ن ظاهرة تدخ���ن امل�صرفن يف 
القاع���ات الدرا�صي���ة، وتقول “اأحبذ اأن متنع ه���ذه الظاهرة يف 
اجلامع���ات والأماكن العامة، واأن تكون هناك اإجراءات عقابية 
مل���ن ميار�س هذه الع���ادة ال�صيئ���ة يف الأماكن العام���ة وبخا�صة 

اجلامعات”.
يقول الأ�صتاذ خالد اأبو الهيجا امل�صرف يف برنامج اخلدمة 
الجتماعي���ة يف جامع���ة القد�س املفتوحة  “مم���ا ل �صك فيه اأن 

م�صكل���ة انت�صار التدخ���ن داخل اجلامعات م���ن امل�صاكل املهمة 
التي يجب التخل�س منها”.

وي�صي���ف “كانت وما زال���ت ظاهرة التدخ���ن يف الأماكن 
العام���ة، وبخا�ص���ة اجلامع���ات يف خمتلف بالد الع���امل مو�صع 
بال�صح���ة  املعني���ة  والهيئ���ات  احلكومي���ة  ال�صلط���ات  اهتم���ام 
الجتماعية، كما اأنها ما زالت مو�صع اهتمام بالن�صبة للمهتمن 
يف الط���ب النف�صي وال�صح���ة العقلية والجتماعي���ة”، مو�صحا  
اأن “ ه���ذا الهتم���ام يرج���ع اإىل الآث���ار الجتماعي���ة والنف�صية 
والقت�صادي���ة املرتتبة على التدخن الت���ي تدمر الفرد والأ�صرة 
واملجتم���ع، حيث اإن التدخن يوؤثر على �صحة املدخنن وغريهم 
�صلبي���ًا، كذل���ك يعم���ل عل���ى تبدي���د اأم���وال النا�س ويوؤث���ر على 

عالقاتهم الجتماعية”.
وطال���ب اأب���و الهيج���ا جمل�س التعلي���م الع���ايل الفل�صطيني 
باتخاد قرار مبنع التدخ���ن يف اجلامعات الفل�صطينية ومعاقبة 

كل من يخالف ذلك.
ويق���ول مدي���ر منطقة جن���ن التعليمي���ة د.عماد ن���زال اإن 
التدخ���ن ظاه���رة �صيئة داخ���ل الأماك���ن العام���ة، وبخا�صة يف 
اجلامع���ات، واأن���ا �صخ�صيا مع من���ع التدخ���ن يف جميع مرافق 

اجلامعات مع تخ�صي�س اأماكن حمددة للمدخنن.
واأ�ص���اف “اإذا كان هناك قرار اإداري مبنع التدخن داخل 

اأروقة اجلامعة، �صنلتزم به و�صنقوم بتطبيقه فورا”.
واأك���د رئي�س جامعة القد����س املفتوحة اأ. د. يون�س عمرو اأنه 
ل يوج���د قرار من قبل جمل�س التعلي���م العايل مبنع التدخن  يف 
اجلامع���ات. وقال “ اأنا �صخ�صيا اأمار�س التدخن يف اجتماعات 
جمل����س التعليم الع���ايل، ول اعتقد اأنه ميكن اتخ���اذ قرار مبنع 
التدخ���ن يف ظل الو�ص���ع الفو�صوي ال���ذي نعي�ص���ه”، موؤكدا يف 
الوق���ت ذاته اأن اجلامعة �صتحرتم القوان���ن والأنظمة ال�صادرة 
عن جمل�س التعليم العايل مبا فيها منع التدخن يف حالة اتخاذ 

قرار بخ�صو�س ذلك.
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في يوم “الكالسيكو” الناس فئتان: مدريدي وكاتالوني

الهوس بالريال وبرشلونة ..

تشجيع رياضي أم فراغ فكري؟!
نابلس- ينابيع- ديانا صالح- م�شاء نابل�س هذ� �ليوم لي�س ك�شباحها، توقفت حركة �ل�شري فجاأة، �أعالم بي�شاء 
و�أخ���رى خمري���ة وزرق���اء �نت�شرت يف �ل�ش���و�رع و�مليادين وفوق ��شطح �ملن���ازل، �متالأت �ملقاه���ي و�ملطاعم  مبرتاديها 
مت�شمري���ن �أم���ام �شا�ش���ات �لتلف���از، و�آخرون تركو� �أعماله���م و��شغاله���م و�رتباطاتهم وهرع���و� �إىل �لبيت م�شرعني، 
ذ�ب���ت �لف���و�رق �الجتماعي���ة و�ل�شيا�شية يف حلظات، و�نق�شم �لنا�س �إىل فريق���ني، وبعد ت�شعني دقيقة �نحب�شت فيها 
�الأنفا�س، تعالت �أبو�ق �ل�شيار�ت،  بع�س �ل�شبان يت�شاجرون على قارعة �لطريق، ومئات يهتفون يف �ل�شو�رع و�الأزقة، 
كل يد�فع با�شتماتة عن ر�أيه وتوجهه،  �إنه لي�س يوم �ال�شتقالل، ولي�شت حلظة تاريخية للق�شية �لفل�شطينية، �إنه 

باخت�شار يوم »�لكال�شيكو« �لذي يطلق ح�شر� على مبار�ة ريال مدريد وبر�شلونة �ال�شبانيني.

معبودة الجماهير تأسر قلوب الفلسطينيين
الفل�صطيني���ون م�صحورون بلعبة كرة الق���دم اأكرث الريا�صات 
�صعبي���ة ك�صائ���ر �صع���وب الع���امل، ولك���ن تع�صبه���م لري���ال مدريد 
وبر�صلون���ة اأخ���ذ يزداد ب�ص���كل مط���رد يف ال�صن���وات الأخرية، بل 
اإن  الت�صجي���ع اأ�صب���ح ياأخذ اأ�صكال عنيفة مث���ل الت�صاجر وتخريب 

اأمالك عامة، وخالفات اجتماعية وزوجية رمبا.
ويق���ول ق�صي حامد املوظف يف جامع���ة القد�س املفتوحة اإنه 
�صاهد مرة عامال يف مقهى  ينهال بال�صرب على �صاب ل ل�صيء اإل 

لأنه ماحكه بعد  انتهاء مباراة بن بر�صلونة وريال مدريد.

ال�صب���ان يحفظون ع���ن ظهر قل���ب تاريخ الفريق���ن واأ�صماء 
لعبيهما وحتى تفا�صيل حياتهم ال�صخ�صية واأجورهم وميولهم.

يقول ب�صام ابوعرة مدير الق�صم الريا�صي يف �صحيفة احلياة 
اجلدي���دة "ل ترى �صغ���ريا ول كبريا اإل ويعدد ل���ك اأ�صماء لعبي 
الفريق���ن وكافة التفا�صيل التاريخي���ة املتعلقة بهما"، م�صريا اإىل 
ان التع�صب بداأ يزداد يف ال�صنوات الأخرية كون الفريقن ي�صمان 
يف �صفوفهم���ا اأبرز جنوم الع���امل، ويف ظل تاألق الك���رة الأ�صبانية 
عل���ى ال�صاح���ة العاملي���ة. وي�صيف "ال�ص���راع ب���ن الفريقن لي�س 
ريا�صي���ا فح�ص���ب، بل له خلفي���ة �صيا�صية بامتي���از باعتبار الريال 
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ميثل فري���ق العا�صمة، والبار�صا ميثل مقاطع���ة كاتالونيا املطالبة 
بالنف�صال عن اإ�صبانيا".

ويرى اأبو عرة اأن اهتمامات اجلمهور املحلي بت�صجيع الريال 
والبار�صا اأمر طبيعي يف ظ���ل ال�صعبية اجلماهريية للفريقن على 
م�صت���وى الع���امل، لكن الأمر ال���ذي يثري ال�صتغراب ه���و التع�صب 
للفريق���ن اأكرث من ت�صجيع الأندية املحلي���ة وحتى الفريق الوطني 
بل ان الت�صجيع الأعمى للفريقن ياأتي على ح�صاب الهتمام بالهم 
العام والق�صية الوطنية. وقال "رمبا يبحث ال�صبان الذين يعي�صون 
يف ع�ص���ر النهزامي���ة عن رم���وز للن�ص���ر والتاألق وله���ذا تراهم 

ي�صجعون الفرق القوية".

هناك من يغذي الظاهرة!
يعتق���د د.�صبحي الط���رياوي وهو اأ�صتاذ م�ص���ارك يف كلية 
الرتبي���ة الريا�صي���ة بجامعة النج���اح- رئي�س جمعي���ة امل�صتقبل 
الفل�صطين���ي للتنمي���ة والدميقراطي���ة اأن هناك م���ن يغذي هذه 
الظاه���رة مل�صاحل���ه القت�صادي���ة اأو ال�صيا�صي���ة قائ���ال "جتار 
امل�صال���ح والنفوذ ممن يهيئ���ون هذه الفر�س له���وؤلء ال�صابات 
وال�صب���اب لتغي���ري وجهة نظره���م وبو�صلته���م احلقيقية للوطن 
وال���ذات اىل اأم���ور غام�صة"، م�ص���ريا اإىل اأن ذل���ك يتجلى من 
خالل التح�ص���ري وال�صتعداد والتهيئة ملثل ه���ذه املباريات التي 
ب���دت مظاهرها توح���ي وكاأننا يف �ص���راع بن الر�ص���ا والريال 

ولي�س بيننا وبن الحتالل.
وي�صي���ف "بع����س املوؤ�ص�ص���ات الفل�صطيني���ة ب���داأت بتهيئة 
قاع���ات لعر�س املباريات و�صا�صات عر����س يف ال�صاحات العامة 
كاأنن���ا يف عيد وطني وحتت �صعارات براق���ة ومل يراعوا ان هذا 
الهو����س عمل على ت�صتيت العالق���ات اليجابية بن الأفراد على 

م�صتوى البيت والعائلة وال�صارع، فرتى هذا ي�صجع الريال وذلك 
ي�صجع بر�صلونة وتن�صاأ خالفات حادة بينهما". 

اأدى اإىل ان�صغ����ال  “الهو�����س”  ويق����ر الط����رياوي ب����اأن ه����ذا 
الفل�صطيني����ن ع����ن ق�صاياه����م الأ�صا�صي����ة املتعلق����ة بوجوده����م ، 
م�صتهجنا هذا التع�صب الأعمى لالعبن واأندية ل ميّتون لنا ب�صلة 

من حيث امل�صري اأو اللغة اأو املوقف ال�صيا�صي.

اإلعالم العب أساسي
من جهت���ه يرى حازم ذوقان  رئي�س ق�صم �صوؤون الطلبة يف 
منطق���ة نابل�س التعليمي���ة التابعة جلامعة القد����س املفتوحة اأن 
الهال���ة الإعالمية التي حتي���ط مبباراة بر�صلون���ة وريال مدريد  
ت���وؤدي اإىل ا�صطف���اف جماه���ريي عري�س جتاه اأح���د الفريقن 
وت�صبح الأمور عل���ى درجة عالية من ال�صخونة واخلطر وتطغى 
والجتماعي���ة  ال�صيا�صي���ة  والولوي���ات  الهتمام���ات  كل  عل���ى 

والقت�صادية وكانها هروب من كل ذلك. 
وي�ص����ري ذوق����ان اإىل ع����دة عوامل ت����وؤدي اإىل الهو�����س الكروي 
والتع�ص����ب، بينها: قلة الثقافة الريا�صي����ة، و�صغط احلياة اليومية 
وع����دم وج����ود متنف�����س اآخ����ر، وع����دم المي����ان بال����روح الريا�صية 

واأ�صا�صها تقبل النتيجة اأيا كانت فوزا اأم خ�صارة.
وي����رى املوظف عماد عم����ر حنتويل )47( عام����ا والذي يتابع 
مباريات كرة القدم منذ اأكرث من ثالثن عاما اأن التقدم الإعالمي 
والتكنولوجي �صاهم ب�صكل رئي�صي يف ا�صتقطاب الت�صجيع للفريقن 
من كل اأنحاء العامل، قائال  "يف املا�صي كنا نتابع املباريات املحلية 
يف ال����دول التي نعي�س فيها عر القنوات الأر�صي����ة، اأما اليوم فاإننا 
نتابع اأقوى الدوريات الأوروبية  مبا�صرة من خالل توفر الف�صائيات 

الناقلة لها".
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واأ�ص����ار اإىل اأن ال����دوري ال�صباين مل يكن الأق����وى حتى بداية 
الت�صعيني����ات م����ن الق����رن املا�صي لكنه ب����داأ بعد ذلك يغ����زو العامل 
واأ�صب����ح الكال�صيك����و ال�صب����اين ه����و كال�صيكو الع����امل ب�صبب انفاق 
وي�صي����ف  "يف كل بلدان  امللي����ارات وا�صتقطاب اأب����رز الالعبن” . 
الع����امل من اأق�صى ال�ص����رق اىل اق�صى الغرب يعد اليوم الذي تقام 
ب����ه مباراة ريال مدريد مع بر�صلونة يوما خمتلفا،  وتتجه اأنظار كل 
املتابع����ن مم����ن يحبون الريا�ص����ة وممن ل يحبونه����ا ومن خمتلف 
الأعمار ومن كال اجلن�ص����ن اإىل �صا�صات التلفزيون ملتابعة اأحداث 
ه����ذه املب����اراة"،  منوه����ا اإىل اأن النق�صام يف الت�صجي����ع بن اأفراد 
الأ�صرة الواح����دة يف فل�صطن هو�س جميل �ص����رط ال يتعدى حدود 
املعقول. ويخل�س اإىل القول "الهو�س بالريال وبر�صلونة يف فل�صطن 

لي�س ت�صجيعا ريا�صيا بقدر ما هو فراغ فكري". 

ظاهرة إنسانية .. ومخزون من الكبت

يوؤك����د مدير برنام����ج اخلدمة املجتمعي����ة والأ�صرية يف جامعة 
القد�س املفتوحة د.عماد ا�صتية اأن ت�صجيع الفرق الريا�صية ظاهرة 
اإن�صاني����ة طبيعية، وه����ي جزء م����ن الرتكيبة النف�صي����ة الجتماعية 
لالأف����راد يف تطلعهم لالنتم����اء جلماعة، وتعب����ري مكثف عن حمبة 
ه����ذا الفريق او ذاك �ص����واء من خالل ع�صق اأدائ����ه الكروي او اأحد 
لعبي����ه او الإعج����اب بقدرت����ه على تق����دمي عرو�����س كروية حترك 

امل�صاعر الفنية واملهارية لدى امل�صاهدين.
وي�ص����ري اإىل اأن ت�صجي����ع ف����رد لفري����ق وخالل م����دة طويلة من 
الزمن قد يخلق نوعا من التع�صب بحيث ي�صبح ل يرى فيه ال كل 
م����ا هو ايجابي ويتوقع الفوز دائم����ا،  وي�صبح غري قادر على جمرد 
�صماع فكرة هزميته، ما يدخل الفرد يف حالة من التع�صب الأعمى، 

وما ق����د يدفعه للقيام ب�صلوكيات قد ل تك����ون مقبولة، ويظهر ذلك 
م����ن خالل ال�صراخ ب�صوت عال اإذا ما اأحرز الفريق الذي ي�صجعه 
هدف����ا او فيما اذا اخفق يف حتقيق هدف متوقع، لي�صل الأمر حلد 
اخلروج اإىل ال�صوارع والعت����داء على املال العام واإزعاج املواطنن 
من خالل اإطالق العنان لأب����واق ال�صيارات وال�صراخ اجلمعي غري 

املقبول وامل�صتهجن يف الو�صع الطبيعي.
وي�صي����ف ا�صتي����ة  "بالرغ����م م����ن اأن الك����رة ف����ن يقودن����ا اإىل 
ال�صتمت����اع به يف احلالت الطبيعية، غري اأنه ويف كثري من احلالت 
ل ميك����ن تف�صريه يف �صياقه الكروي وخلفيت����ه الريا�صية التي تنمي 
ال����روح اجلماعية ل����دى الالعب����ن وامل�صجعن وت�صق����ل الح�صا�س 
باملواطن����ة وحمب����ة الآخرين ك����ون الريا�صة ت�صق����ل وتهذب �صلوك 
ممار�صيه����ا وم�صجعيه����م، اإل اأن مث����ل هذه احلالت م����ن التع�صب 
واله�صتريي����ا والهيج����ان الت����ي قد تراف����ق عملي����ه الت�صجيع ل ميكن 
تف�صريه����ا ال مبخ����زون الكب����ت ال����ذي عا�صه الفرد خ����الل مراحل 
عم����ره املختلفة والناجت عن الظلم والقه����ر واحلرمان الذي ينفجر 

يف �صاعة غ�صب جامح اأو �صعادة هائلة".
ويوؤك����د د. ا�صتي����ة اأن خمزون����ا م����ن الكب����ت ي�صك����ن الن�ص����ان 
الفل�صطين����ي من����ذ طفولت����ه كونه عا�س ح����الت من القه����ر والظلم 
املتمث����ل بقهر الحت����الل وظلمه، لفتا اإىل اأن خم����زون الكبت  هذا 
كان اأحد مركب����ات ال�صخ�صية الفل�صطينية الت����ي ات�صمت يف بع�س 
�صلوكياتها بالعدوانية، وبالتايل فمن املعقول اأن ت�صاحب الت�صجيع 
لأي من الفرق الريا�صية حالة من الهيجان التي تعد مبثابة تنفي�س 
ع����ن حالة الحتقان، وتعبري ع����ن حالة من عدم الر�صى عن الواقع 
ومظهر م����ن مظاهر الرف�س الن����اجت عن تنام����ي الياأ�س والحباط 
نتيجة حرمان الفل�صطينين من اأب�صط حقوقهم ال�صيا�صية واملدنية.
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فــــــي بـــطولة نظمهـــا مركـــــز االستـــكشــــــــــاف والمـغامرة األردنـــــي قــرب البحــر الميــت

وق���د عاد وف���د اجلامع���ة اإىل اأر����س الوطن بع���د تتويجه 
بالبطول���ة. وهناأ رئي�س اجلامعة الأ�صت���اذ الدكتور يون�س عمرو 
وف���د اجلامعة امل�ص���ارك يف البطولة على ه���ذا الإجناز املميز، 
واأك���د م���ن خالل ات�صال���ه بالوفد عل���ى الروح العالي���ة واخللق 
الرفي���ع اللذين يتحلى بهم���ا طالب القد����س املفتوحة، وقدرته 
الدائمة عل���ى متثيل اجلامعة اأف�صل متثي���ل يف املحافل املحلية 

واخلارجية. 
م���ن جهته ق���ال د. حممد �صاهن عميد �ص���وؤون الطلبة اإن 
اجلامعة حر�صت على امل�صاركة يف فعاليات البطولة واإجناحها، 
من حلظة اعتمادها من جمل�س عمداء اجلامعات الفل�صطينية 

رام الل���ه- ينابي���ع- توج���ت جامع���ة �لقد����س �ملفتوح���ة بلق���ب بطول���ة �ملغام���رة و�لتح���دي �الأوىل 
للجامع���ات �لفل�شطيني���ة �لت���ي نظمه���ا مرك���ز �ال�شتك�ش���اف و�ملغام���رة �الأردين يف �ملناط���ق �جلبلية 

و�الأودية �ملحاذية للبحر �مليت، يف �لفرتة �ملمتدة ما بني 2012/1/13-9.

"القدس المفتــــوحة" بطـــلــــــة الجامعـــــــــات الفلـسطيـنية فـي المغامرة والتحدي

رياضة

خالل اجتماعه الأخري، وذل���ك من خالل التوا�صل مع الكابنت 
ثائر عيا�س مدير مركز ال�صتك�صاف واملغامرة الأردين.

وهن���اأ د. �صاه���ن وف���د اجلامعة عل���ى هذا الإجن���از رغم 
الظروف ال�صعبة والتحديات الكثرية التي رافقتهم يف البطولة 
من حي���ث حت���دي ال���ذات والبيئة والزم���ن والعم���ل اجلماعي 
املنظ���م اإ�صاف���ة اإىل حتديات املن���اخ وطبيعة احلي���اة املعي�صية 
والبيئي���ة، م�صريا اإىل اأن الدقة يف اإجناز التحديات �صمن زمن 
قيا�ص���ي وعم���ل الفريق بروح اجل�ص���د الواحد حقق���ا املطلوب، 
واأن ثق���ة رئا�صة اجلامعة بطلبته���ا وبان�صباطهم وقدرتهم على 
العطاء كانت حا�ص���رة قبل البطولة واأثناءه���ا وبعدها، موؤكدا 
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رياضة

فــــــي بـــطولة نظمهـــا مركـــــز االستـــكشــــــــــاف والمـغامرة األردنـــــي قــرب البحــر الميــت

رياضة

اأن اجلامع���ة �صتب���ذل ما يف و�صعه���ا من اأج���ل التمثيل امل�صرف 
للجامع���ات الفل�صطيني���ة يف بطول���ة اجلامع���ات العربي���ة التي 

�صتقام يف وقت لحق.
بدوره �صك���ر الأ�صتاذ اإياد ا�صتية ال���ذي ا�صرف على فريق 
اجلامع���ة، اجلهود كافة الت���ي بذلت من اأجل اإجن���اح م�صاركة 
الوف���د يف ه���ذه البطولة، �ص���واء عل���ى �صعيد اجلامع���ة ممثلة 
برئي�صه���ا اأ. د. يون����س عم���رو، واملتابعة احلثيث���ة من د. حممد 
�صاه���ن عمي���د �ص���وؤون الطلبة، وعل���ى �صعي���د املنظمن ممثلة 
مبركز ال�صتك�صاف والغامرة الأردين وعلى راأ�صه الكابنت ثائر 
عيا����س وهيئة التدريب التابعة له، وهيئ���ة التحكيم التي قادها 
د. اإي���اد مغايرة- اأ�صتاذ م�صاع���د يف جامعة البلقاء التطبيقية، 
و�صم���ت كاًل م���ن ال�صادة ه���اين طا�صمان واآدم عم���اوي ونادر 
الرفاع���ي وخليل فره���ود، ومراق���ب البطولة وجلن���ة التحكيم 
الأ�صت���اذ امي���ن مظه���ر قائد ع�ص���رية جوال���ة جامع���ة النجاح 

الوطنية. 

واأ�ص���ار اإىل اأن فعاليات البطولة بداأت من حلظة ا�صتقبال 
الوفود امل�صاركة يف ج�صر امللك ح�صن- الكرامة، من قبل اإدارة 
املرك���ز والطواقم التدريبية، حيث انطلق���ت الوفود اإىل املخيم 
الك�صف���ي الدائم يف منطقة الكرامة وب���داأ امل�صاركون يف ن�صب 
خيامه���م ومن ثم خ�صعوا لتدريب مكث���ف على مهارات اللياقة 
البدني���ة كخطوة افتتاحية ملعرف���ة الطاقة الق�صوى من القدرة 
والتحم���ل لف���رق املغامرين م���ن اجلامعات امل�صارك���ة، وخ�صع 
امل�صاركون خ���الل البطولة ملجموعة م���ن التدريبات والتمارين 
مث���ل الإن���زال احل���ر والت�صلق اجلبل���ي واملناف�ص���ات اجلماعية 
وتدريبات متخ�ص�صة يف ا�صتخدام اخلارطة والبو�صلة وحتديد 
اإحداثيات الهدف، ا�صرف عليها كل من املدربن الكابنت خالد 

مقابلة، والكابنت امين ال�صر�س.
وق���د نفذت هذه البطولة عل���ى ثماين مراحل تناف�صت من 
خاللها الفرق امل�صاركة على اجتياز املوانع والتحديات والت�صلق 
اجلبلي، والإنزال من املقاط���ع الهوائية وال�صخرية يف اجلبال 

"القدس المفتــــوحة" بطـــلــــــة الجامعـــــــــات الفلـسطيـنية فـي المغامرة والتحدي
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رياضة

العالي���ة ومن �صاللت املي���اه املوجودة يف منطق���ة وادي حمارة 
با�صتخدام احلبال، اإ�صافة اإىل املهارات الذهنية والعمل �صمن 

فريق. 
ويف اليوم الأخري انطلقت الوفود امل�صاركة اإىل بيت �صباب 
عم���ان يف مدينة احل�صن لل�صباب حي���ث اأقيم احلفل اخلتامي 
للبطولة بح�ص���ور الدكتور نايف �صعادة م�صاع���د وزير ال�صباب 
والريا�ص���ة الأردين راع���ي البطول���ة، وع���دد كبري م���ن ممثلي 
املوؤ�ص�ص���ات الر�صمي���ة واخلا�صة واأجهزة الأم���ن العام والدفاع 
امل���دين، حي���ث كرمت الطواق���م الفني���ة والإداري���ة والتدريبية 
التي �صاهمت وب�صكل كبري يف اإجناح فعاليات البطولة، وقامت 
اجلامع���ات امل�صاركة بتب���ادل الهدايا التذكاري���ة والدروع حيث 
قدم���ت جامعة القد�س املفتوحة درع �صك���ر وتقدير ملعايل وزير 
ال�صب���اب والريا�ص���ة الأردين الدكت���ور حمم���د ن���وح الق�ص���اة، 

اإ�صاف���ة اإىل هدية رمزية تعر ع���ن الرتاث الفل�صطيني، كذلك 
قدمت درع �صك���ر وتقدير ملركز ال�صتك�صاف واملغامرة الأردين 
ممثال بالكابنت ثائر عيا����س مدير املركز وقائد البطولة، ومن 
ث���م اأعلنت نتائج البطولة يف اأج���واء حما�صية واأخوية حيث توج 
ممث���ل معايل وزي���ر ال�صباب الأردين  جامع���ة القد�س املفتوحة 
بلقب البطولة و�صلمها كاأ�س املرك���ز الأول وميدالياته، واحتلت 
جامع���ة النجاح الوطنية املرك���ز الثاين وح�صل���ت جامعة بيت 
حلم على املركز الثالث وحلت جامعة بريزيت يف املركز الرابع.
ومث���ل اجلامعة يف ه���ذه البطولة كل م���ن الطلبة: �صلطان 
�صم���ارة من منطق���ة جنن التعليمي���ة، واإبراهي���م �صرحان من 
منطقة بي���ت حلم التعليمية، وحممد اأبو حتف���ة وعنان نواجعة 
م���ن مركز يط���ا الدرا�ص���ي،  وب�صار ف���ران من منطق���ة نابل�س 

التعليمية،  و�صيف  العواودة من منطقة دورا التعليمية.

الفريق خالل فعاليات البطولة.

عميد شؤون الطلبة د. محمد شاهني  و رئيس قسم اخلريجني  أ.إياد إشتية، يهديان رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة 
ورئيس اجلامعة أ.د. يونس عمرو، كأس البطولة.
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رياضة

 وح�صر البطولة كل من: د. يحيى ندى مدير منطقة قلقيلية 
التعليمية، ود. خالد الق���رواين مدير منطقة �صلفيت التعليمية، 
ود. تي�ص���ري ابو �صاكور مدي���ر منطقة دورا التعليمية، ود. يو�صف 
ذي���اب مدير منطقة نابل�س التعليمية، ود. ماجد ملحم امل�صاعد 
الأك��ادي��م���ي مبنطقة اخلليل التعليمي���ة، وال��م�صاعد الأكادمي�ي 
اأ. اأحم���د جر، واأ. عماد �صالح امل�صاعد الإداري مبنطقة جنن 
التعليمي���ة، واأ.عبد الق���ادر الدراوي�س نقي���ب العاملن يف جميع 
ف���روع اجلامع���ة، ود. رائد منر نقيب العامل���ن يف فرع قلقيلية، 
واأ.عاطف الوزين نقيب العاملن يف فرع نابل�س،  واأ. نور الأقرع 

امل�صاع���د الإداري اأمن �صر املكت���ب احلركي يف منطقة قلقيلية، 
واأ.زي���اد الواوي رئي�س املجل�س القط���ري ملجال�س احتاد الطلبة، 
واأ.حممد ك�ص���اب رئي�س جمل�س احتاد الطلب���ة يف فرع قلقيلية، 

ومب�صاركة ثمانية فرق من خمتلف املناطق التعليمية.
 وتكون���ت اللجن���ة امل�صرفة عل���ى البطولة من اأ. ن���ور الأقرع 
امل�صاع���د الإداري مبنطق���ة قلقيلي���ة  واأ.ماجد ح�صن���ن امل�صرف 
الأكادمي���ي باملنطق���ة، واأ.خالد عربا�س ع���ن رابطة ال�صحافين 
الريا�صين، واأ.ق�صي عناية واأ.اإبراهيم ح�صنن عن نادي قلقيلية 

الأهلي، واأ.ماجد موايف واأ.عالء حوتري عن جلنة احلكام.

نظمتها منطقة قلقيلية وتوجت فيها  منطقة  القدس التعليمية

قلقيلي���ة- ينابي���ع- ��شت�شاف���ت منطق���ة قلقيلي���ة �لتعليمي���ة  يف جامع���ة �لقد����س 
�ملفتوح���ة وبالتع���اون م���ع نقاب���ة �لعامل���ني و�ملكت���ب �حلرك���ي للعامل���ني نظري�تها من 
�ملناط���ق �لتعليمي���ة يف �ملحافظ���ات �ل�شمالي���ة يف بطول���ة خما�شي���ات ك���رة �لق���دم �حياًء 
لذك���رى �ال�شتقالل و�لتي ج���رت على مالعب مد�ر�س �ملر�بط���ني �الأ�شا�شية و�ل�شالم 

�لثانوية يف مدينة قلقيلية.

حيي ذكرى االستقالل وإعالن 
ُ

"القدس المفتوحة" ت

الدولة ببطولة خماسيات في كرة القدم
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رياضة

وجرت املباري���ات وفق الدوري املج���زاأ، ولعبت 
جمي���ع الف���رق يف كل جمموع���ة بع�صه���ا م���ع بع�س، 
حيث �صع���د اإىل املربع عن املجموع���ة الأوىل فريقا 

نابل����س واخلليل، و�صعد اإىل املرب���ع عن املجموعة 
الثاني���ة فريق���ا قلقيلية والقد����س، وفازت منطقة 
القد�س التعليمي���ة على منطقة نابل����س التعليمية 
بهدف مقابل ل �صيء، فيما فازت منطقة قلقيلية 

التعليمي���ة على منطق���ة اخللي���ل التعليمية بنتيجة 
كب���رية وبواق���ع )4 – 0( لينتق���ل فريق���ا قلقيلي���ة 

والقد����س للمب���اراة النهائية، الت���ي ح�صمتها منطقة 
القد����س التعليمي���ة عل���ى ح�ص���اب منطق���ة قلقيلي���ة 
التعليمي���ة وبهدف يتيم ليح�ص���ل فريق القد�س على 

لقب بطولة ال�صتقالل.
ويف نهاي���ة البطولة األقى د. يحي���ى ندى كلمة بداأها بتهنئة 
اأ.د. يون����س عمرو رئي�س اجلامعة ع���ر الهاتف للفائز بالبطولة 
منطقة القد�س التعليمية، وكافة املناطق التعليمية التي �صاركت 
يف ه���ذا العر�س الريا�ص���ي ملوظفي اجلامعة، واأك���د ندى اأهمية 
ه���ذه البطول���ة يف ذكرى ال�صتق���الل، متمنيًا اأن تق���ام البطولة 

املقبلة يف العا�صمة الأبدية لفل�صطن يف القد�س ال�صريف.
 و�صك���ر ن���دى كل من �صاهم يف اإجناح ه���ذه البطولة وعلى 
راأ�صه���م مديرية الرتبية والتعليم ممثل���ة بالأ�صتاذ يو�صف عودة 
واإدارة ن���ادي قلقيلية الأهلي وجلنة احلكام  يف قلقيلية والهالل 
الأحم���ر الفل�صطيني وبلدية قلقيلية وكذلك العاملون يف منطقة 

قلقيلي���ة التعليمية كافة واملتطوع���ون الذين �صاهموا ب�صكل كبري 
يف ت�صيري اأمور هذه البطولة.

وُت���وج فريق منطق���ة اخلليل التعليمية ب���درع املركز الثالث 
وميدالي���ات برونزي���ة وفريق منطق���ة قلقيلية التعليمي���ة بكاأ�س 
املرك���ز الثاين وميدالي���ات ف�صي���ة وكاأ�س املرك���ز الأول ملنطقة 
القد����س التعليمي���ة وامليدالي���ات الذهبي���ة، كم���ا ُك���رم احلكام 
امل�صارك���ون كافة بدرع تقديري لكل واحد منهم وتكرمي الإعالم 
ممث���ال بالأ�صتاذ خال���د عربا�س، وح�صل لع���ب منطقة نابل�س 
التعليمي���ة عمر الأقطم عل���ى كاأ�س هداف البطول���ة بواقع �صتة 

اأهداف. 
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رياضة

و�صج���ل ه���دف  »القد�س املفتوحة« الالع���ب املوهوب تامر 
�صالح، فيم���ا �صجل للفريق ال�صيف: مي�س بيلي هدفن، وجوان 

دوجن، داليان �صينج هدفًا لكل منهما.
وح��صر اللق�����اء د. حمم��د �صاهن عمي���د �ص��وؤون الط�لبة، 

واأ. زياد الواوي رئي�س جمل�س الطلبة القطري.

شوط سلبي
ب���داأت املباراة بج����س نب�س بن الفريق���ن ا�صتمرت قرابة 
ثم���اين دقائ���ق، وكان���ت اأوىل فر����س اللق���اء جلامع���ة القد����س 
املفتوحة حينما راوغ تامر �صالح اآخر املدافعن وانفرد باملرمى 

قبل اأن ي�صددها مبحاذاة القائم.

»القدس المفتوحة« تخسر كروّيًا 

وفلسطين تربح متضامنين معها

خالل زيارة فريق »لنتخط الحدود« من جامعة لندن

رام الل���ه -ينابي���ع- خ�شر فريق جامع���ة �لقد�س �ملفتوحة �أمام فريق جامع���ة لندن باأربعة 
�أه���د�ف مقاب���ل ه���دف و�ح���د، يف مبار�ة ودية ج���رت على ��شت���اد �ل�شهيد في�ش���ل �حل�شيني ، 
وذلك يف �إطار جولة يقوم بها فريق جامعة لندن يف �الأر��شي �لفل�شطينية وم�شر و�الأردن 
�شم���ن روؤي���ة �لفريق �لر�مية لتوطيد �لعالقات بني �ل�شع���وب من خالل كرة �لقدم. ورغم 

�خل�شارة، فاإن فل�شطني ربحت جمموعة من �لطلبة �ملت�شامنني مع ق�شية �شعبها.

وبعد انق�صاء ربع ال�صاعة الأول، بداأ فريق جامعة لندن يتقدم 
رويدا رويدًا باجتاه مرمى جامعة »القد�س املفتوحة«، حيث اعتمد 
على التمريرات الق�ص����رية وحماولة الخرتاق من الأطراف. وقد 
وق����ف حار�س املرمى اأحمد �صالمة �صدًا منيعًا اأمام عدة حماولت 
خطرة �صنها الفريق ال�صيف. فقد ت�صدى ل�صتة انفرادات متتالية 

يف الدقائق 10 و16، و22 و23،  و 32، و34.
وظهر دفاع القد�س املفتوحة بقي���ادة النجم زكريا عا�صي 
متما�ص���كًا اأم���ام ع���دة هجم���ات من�صق���ة لفريق جامع���ة لندن، 
الذي حاول لعبوه غري م���رة الخرتاق من الأطراف والعتماد 
على الك���رات العر�صية، بينما اكتفى لعب���و »القد�س املفتوحة« 
بالعتم���اد على الهجمات املرتدة، الت���ي مل تخل من اخلطورة، 
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رياضة

وكان���ت اأبرزها يف الدقيق���ة 40 من زمن اللق���اء، حينما تبادل 
لعب���و اجلامع���ة عدة متري���رات يف العم���ق، انفرد عل���ى اإثرها 
باملرم���ى غ���ري اأن مدافع الفري���ق املناف�س تدخ���ل لإبعادها اإىل 
خارج امللعب يف اللحظة الأخرية. وانتهى ال�صوط الأول بالتعادل 

ال�صلبي رغم الفر�س ال�صائعة من الفريقن.

شوط سريع غني باألهداف

وكنتيج���ة طبيعي���ة ملجري���ات ال�ص���وط الأول، كث���ف فري���ق  
جامع���ة لن���دن �صغطه م���ع بداية ال�ص���وط الثاين و�ص���ط تراجع 
لعب���ي القد�س املفتوحة، ويف الدقيق���ة 47 ومن هجمة من�صقة 
�صجل ج���وان دوجن الهدف الأول يف اللق���اء اإثر انفراده باملرمى 

وا�صعًا الكرة بقوة على ي�صار احلار�س املتاألق اأحمد �صالمة.
مل يه���داأ لعب���و القد����س املفتوحة بعد هذا اله���دف، وكان 
الرد �صريعًا بعد دقيق���ة واحدة فقط، حيث تعر�س تامر �صالح 
للعرقل���ة داخل منطقة اجلزاء، فتكفل بها بنف�صه لي�صجل هدف 

التعادل جلامعة »القد�س املفتوحة«.
اأعطى هذا اله���دف �صحنة معنوية كبرية لالعبي »القد�س 
املفتوحة«، حيث امتدوا نحو منطقة املناف�س وت�صابق املهاجمون 
على اإ�صاعة الفر�س ال�صهلة، كانت اأخطرها لأدهم غزال الذي 
رف����س هدية اإثر ك���رة عر�صية على باب املرم���ى ف�صدد برعونة 
كب���رية للخ���ارج، يف حلظة �صكلت حت���وًل يف اللق���اء، حيث دفع 

فريق اجلامعة الثمن باهظًا فيما بعد.
ويف الدقيق���ة 62 ن���ال لع���ب فري���ق لن���دن الك����س وليامز 
البطاق���ة ال�صف���راء الأوىل يف اللقاء اإثر جلوئ���ه اإىل ا�صتخدام 

اخل�صونة املتعمدة، وكذلك نال توران جان�صر الإنذار الثاين.

انهيار التحصينات الدفاعية

وو�ص���ط عدة تبدي���الت اأجراها الفري���ق ال�صيف، ويف ظل 
افتقاد م���درب »القد�س املفتوحة« يحيى عا�ص���ي للبدلء ب�صبب 
وج���ود عدة غيابات، نظرًا لرتباط عدد من لعبي اجلامعة مع 
اأنديتهم يف دوري اآخر، نال التعب من لعبي »القد�س املفتوحة«، 
الأم���ر الذي ت�صبب يف انهيار وا�ص���ح يف اخلط الدفاعي وهو ما 
�صمح لالعبي الفريق ال�صي���ف با�صتغالل املوقف و�صن هجمات 
مكثف���ة �صجل���وا من خالله���ا ثالثة اأه���داف متتالي���ة، وحتديدًا 
يف الدقائ���ق 73 و76 و 82، وكاد يدف���ع فري���ق اجلامعة فاتورة 
طرد لعبه جم���روح �صبيح اإثر تلقيه اإن���ذارًا ثانيًا، فلعب فريق 
اجلامع���ة الدقائ���ق الأخ���رية بع�ص���رة لعب���ن، وذاد احلار����س 
املب���دع اأحمد �صالمة عن مرماه بب�صالة ليمن���ع الفريق املناف�س 
م���ن ت�صجيل اأهداف اأخرى، لينتهي اللق���اء بفوز �صريح للفريق 

ال�صيف وباأربعة اأهداف مقابل هدف واحد.

مالحظات:
حك���م اللقاء: عماد بوحة لل�صاحة، و�صاعده ربيع احل�صيم، 	 

واأحمد طه.
التق���ط الفريقان �صورًا تذكاري���ة قبيل بدء اللقاء، بجانب 	 

يافط���ة كب���رية تدع���و اإىل تاأيي���د ان�صم���ام فل�صط���ن اإىل 
ع�صوية الأمم املتحدة.

 ح���اول د. حمم���د �صاه���ن عمي���د �ص���وؤون الطلب���ة خ���الل 	 
ال�صرتاح���ة ب���ن �صوط���ي اللقاء، اإج���راء �صفقة م���ع اأحد 
الطلبة احلا�صرين لتدعيم �صفوف اجلامعة يف ظل غياب 
ع���دد من الالعب���ن الأ�صا�صين ، غ���ري اأن "هذا الالعب" 
مل يك���ن لديه ح���ذاء ريا�صي، وهو ما ح���ال دون م�صاركته 

يف اللقاء!
اأ�ص���رف على تدريب الفريق باقت���دار يحيى عا�صي، بينما 	 

اأ�ص���رف عل���ى الفريق املوه���وب اأ. و�صام غني���م من دائرة 
�صوؤون الطلبة.

عان���ى 	  الت���ي  الثغ���رات  ير�ص���د  �صاه���ن  د. حمم���د  كان 
منه���ا فري���ق اجلامعة يف اخل���ط الدفاع���ي، ويعطي بع�س 
التعليم���ات للم���درب مبعاجلة بواطن اخلل���ل، لكن املدرب 
مل يك���ن ميلك اأوراق���ًا رابحة يف ظل غي���اب عدد كبري من 

الالعبن الأ�صا�صين.
 التق���ط عدد من لعبي الفريقن �صورًا تذكارية مع اللواء 	 

جري���ل الرجوب رئي�س الحت���اد الفل�صطيني لكرة القدم، 
رئي����س اللجن���ة الأوملبية، ال���ذي كان يهم مبغ���ادرة ا�صتاد 
ال�صهيد في�صل احل�صيني قبيل مغادرة اللقاء،  ودار حديث 
عابر ب���ن اللواء ود. حمم���د �صاهن، متن���ى فيه الرجوب 

للفريقن التوفيق.
تاأخ���ر موعد عق���د اللقاء قرابة �صاعة ع���ن موعده  ب�صبب 	 

وجود تدريب خ���الل دورة لإعداد مدربات نظمها الحتاد 
الفل�صطين���ي لك���رة الق���دم، وق���د ت�صب���ب ذل���ك يف تاأخري 
انته���اء اللقاء قرابة �صاعة، الأمر الذي اأثار حفيظة �صائق 
احلافل���ة الت���ي اقلت الفريق���ن اإىل اأر�س امللع���ب، قبل اأن 
تهداأ اع�صابه بعد اأن األقى عدد من احل�صور »نكتا« خالل 

رحلة العودة.
اأج���رى د. حمم���د �صاه���ن وع���دد م���ن لعب���ي الفريقن 	 

مقاب���الت تلفزيونية بعد انته���اء اللقاء حتدث���وا فيها عن 
دور الريا�ص���ة يف التقري���ب ب���ن ال�صع���وب، واأعلن خاللها 
لعبو جامعة لندن عن تاأييدهم للحقوق امل�صروعة لل�صعب 

الفل�صطيني يف مواجهة الحتالل.
�صلم د. حممد �صاهن ح���كام اللقاء دروعًا تقديرية عقب 	 

انتهاء اللقاء.
تول���ت اأ. جيه���ان ال�صربيني م���ن دائرة العالق���ات العامة 	 

الرتجمة. 
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اقالمنارياضة

اأ.ع�شام بدران 
مشرف أكادميي- منطقة نابلس التعليمية

من خ����الل تدري�ص����ي ملق����رر الثقافة 
الإ�صالمي����ة يف جامع����ة القد�����س املفتوحة 
الأهمي����ة  تاأك����دت يل  عدي����دة،  ل�صن����وات 
البالغ����ة لتدري�����س ه����ذا املق����رر للطال����ب 
ال����كايف  بال�ص����كل  اجلامعي����ن  والطالب����ة 
املعا�ص����ر  الواق����ع  حاج����ة  يغط����ي  ال����ذي 
م����ن امل�صتج����دات واملتغ����ريات ومواجه����ة 

التحديات املختلفة.
اأك����رث  م����ن  »ثقاف����ة«  م�صطل����ح  اإن 
امل�صطلحات ت����داوًل و�صيوًعا يف الكتابات 
حتدي����د  �ص����رورة  اأرى  ل����ذا،  املعا�ص����رة، 

املق�صود بالثقافة ب�صورة عامة.
فالثقافة هي معرف����ة عملية مكت�صبة 
تنط����وي عل����ى جان����ب معي����اري، وتتجل����ى 
يف �صل����وك الإن�ص����ان الواع����ي يف تعامله يف 
احلي����اة الجتماعية م����ع الوجود )اخلالق 

واملخلوقات(.
واحل����ق اأن هذا اجلان����ب املعياري يف 
الثقافة هو الذي ميي����ز ثقافة عن اأخرى، 
والثقافة لي�����س حملها الكت����ب اأو الأذهان 
فح�صب، بل ل ب����د اأن تظهر وا�صحة جلية 
يف �صل����وك الفرد اأو اجلماع����ة يف حياتهم 
و�صط جمتمعاته����م، وعليه، ل يكون الفرد 
مثقًف����ا بالفع����ل اإل اإذا مار�س يف حياته ما 

لديه من معرفة عملية. 
ومم����ا ل �ص����ك في����ه اأن جمتمعاتن����ا 
تتعر�س لغ����زو ثقايف خطري يتهدد كيانها، 
وي�صتهدف تعاليمه����ا وثقافتها وح�صارتها 
وهويته����ا، ومن اأخط����ر ما يواج����ه الهوية 
الإ�صالمي����ة يف املرحل����ة املقبل����ة، م�صكل����ة 
العوملة، فالعوملة تغلي����ب اإرادة على اإرادة، 
وثقافة على ثقاف����ة، لذا، فاإن جهًدا كبرًيا 
يج����ب اأن يب����ذل م����ن اأجل احلف����اظ على 

الهوية امل�صلمة.
وم����ن هن����ا ب����رزت اأهمي����ة تدري�����س 
الثقافة الإ�صالمي����ة لطلبتنا، هذه الثقافة 
الت����ي تهتم ب����كل جوانب الإن�ص����ان امل�صلم: 
امل�صل����م  وترب����ط  وفك����ره،  وقلب����ه  عقل����ه 

ب����ن ما�صي����ه الزاه����ر، وحا�ص����ره القلق، 
وم�صتقبله املن�صود. 

وتتجل����ى اأهمية تدري�س مادة الثقافة 
خ����الل  م����ن  اجلامع����ات  يف  الإ�صالمي����ة 
معرف����ة اأهداف تدري�صها، واأهم الأهداف 

لتدري�صها ما يلي:
تعمي����ق معاين العقي����دة الإ�صالمية يف 	 

نفو�س الطالب.
توطيد ارتباط الطالب باهلل عز وجل، 	 

والنبي عليه ال�صالة وال�صالم، ودينه 
الإ�صالمي، واأمته.

بناء �صخ�صية الطالب اجلادة لي�صبح 	 
اإن�صاًنا �صاحًل����ا متوازًنا فكريًّا ونف�صيًّا 
علم����ي،  بر�صي����د  وت����زوده  ����ا،  و�صلوكيًّ
ليتمكن من التعامل مع جوانب احلياة 

املتعددة وم�صتجداتها.
����ا وخلقيًّا مبا 	  حت�ص����ن الطال����ب فكريًّ

ميكنه من ال�صمود يف وجه التحديات 
الثقافي����ة والفكرية التي تواجهه، ومبا 
ميكنه م����ن القيام بواجب����ه يف التزام 
اأحكام الإ�ص����الم يف جميع اأمور حياته 
وفًق����ا لالأ�ص�س التي ج����اءت يف القراآن 

الكرمي وال�صنة املطهرة.
تزوي����د الطال����ب مب�ص����ادر الت�صري����ع 	 

الإ�صالم����ي وخ�صائ�ص����ه، وتب�ص����ريه 
باملنه����ج الإ�صالم����ي ال�صام����ل لتنظيم 
ال�صيا�صي����ة  املج����الت  يف  احلي����اة 

والجتماعية والقت�صادية.
�ص����د 	  الطال����ب  يف  املناع����ة  غر�����س 

املتناق�ص����ة  والتحدي����ات  التي����ارات 
م����ع الثقاف����ة الإ�صالمي����ة يف املا�ص����ي 
واحلا�ص����ر، مبا يجعل����ه حمافًظا على 
اأ�صالت����ه، وواثًق����ا م����ن نف�ص����ه ودين����ه 
واأمت����ه، واأن يتع����رف عل����ى دور الأم����ة 
الإ�صالمية يف ن�ص����ر احل�صارة، ون�صر 
الن����ور والهداي����ة واخل����ري والعدالة يف 

اأرجاء الأر�س كافة.
نفو�����س 	  يف  الجتماعي����ة  ال����روح  ب����ث 

الطالب، وتر�صيخ انتمائهم ملجتمعهم 
واأمتهم، والرتكيز على اأهمية الأ�صرة 
ورب����ط  وبنائه����ا،  اأحكامه����ا  وتعلُّ����م 
الدي����ن بالواقع، واإخراج����ه من دائرة 
النظرية اإىل واحة التطبيق واملمار�صة 

الف�صيحة.
ومن خالل درا�صة الثقافة الإ�صالمية، 
نتعرف كي����ف ربى الر�ص����ول عليه ال�صالة 
وال�ص����الم اأ�صحابه، فقد بع����ث ر�صول اهلل 
�صل����ى اهلل عليه و�صلم يف اأم����ة تغلبت فيها 
ع����ادات واأع����راف جاهلية، اأم����ة ل تعرف 
معروًفا، ول تنكر منكًرا، فكانوا قوًما اأهل 
جاهلية يعب����دون الأ�صنام، وياأكلون امليتة، 
وياأت����ون الفواح�����س، ويقطع����ون الأرح����ام، 
وي�صيئ����ون اجل����وار، وي����اأكل الق����وي منه����م 
ليوح����دوه  اهلل  اإىل  فدعاه����م  ال�صعي����ف؛ 
ويعب����دوه، ويخلعوا م����ا كان����وا يعبدون هم 
واآباوؤهم من دون����ه من احلجارة والأوثان، 
واأمرهم ب�صدق احلدي����ث، واأداء الأمانة، 
و�صل����ة الرحم، وح�صن اجلوار، والكف عن 
املحارم والدم����اء، ونهاهم عن الفواح�س، 
وق����ول ال����زور، واأكل م����ال اليتي����م، وقذف 
املح�صن����ات، واأمرهم بال�ص����الة والزكاة، 
وال�صي����ام، ف�صدق����وه واآمنوا ب����ه، واتبعوه 
على ما ج����اء به، وعب����دوا اهلل وحده، فلم 
ي�صركوا به �صيًئا، وحرموا ما حرم عليهم، 
واأحلُّ����وا ما اأحل لهم، فاأثمرت جياًل قراآنيًّا 

فريًدا قادًرا على حتمل م�صوؤولياته.
مم����ا تق����دم، تت�صح احلاج����ة امللحة 
اإىل تعمي����ق مفه����وم الثقاف����ة الإ�صالمي����ة 
وخ�صائ�صه����ا واحلر�س عل����ى جت�صيدها 
يف �صلوكن����ا، واإع����داد الطال����ب للتاأثري يف 
بناء ذات����ه واأ�صرت����ه، وم�صاركته يف نه�صة 

جمتمعه واأمته.

أهمية تدريس
 مقرر الثقافة اإلسالمية في الجامعات
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حتدي���ات  احل���ايل  عاملن���ا  يواج���ه 
كبرية يفر�صه���ا التدفق املع���ريف الهائل 
يفر����س  م���ا  التكنولوج���ي،  والتط���ور 
تغ���ريات كثرية على خمتل���ف القطاعات 
وال�صيا�صي���ة  والجتماعي���ة  ال�صناعي���ة 
والرتبوية وغريه���ا، وهذا ي�صهم يف خلق 
فجوة بن الإن�صان والبيئة- الواقع الذي 
يعي����س فيه ويتعام���ل معه، حي���ث اأ�صبح 
الإن�ص���ان يت�صل باأي اإن�ص���ان كان ويف اأي 
مكان من الأر�س من خالل ال�صغط على 
زر، وه���ذا ما جعل الفيل�ص���وف الفرن�صي 
األن فنكليك���رو ي�صب���ه الإن�ص���ان العام���ل 
على ال�صب���كات بو�صفه �صائًح���ا جواًل ل 
يرتب���ط مبكان حمدد، اأي اأن بو�صعه وهو 
يف غرفته اأن يتجول �صائًحا عر الأمكنة 
دون اأن ي���رح مكانه، هذا التطور الهائل 
هو الذي اأ�صه���م يف التفكري والعمل على 

اإيجاد الن�صان العاملي املبدع. 
وعندما ت�صع الرتبي���ة يف جمتمعنا 
تربي���ة الإبداع واإيجاد املب���دع هدًفا لها، 
فاإنه���ا بذل���ك ت�صع���ى اإىل تنمي���ة قدرات 
الف���رد وطاقات���ه، والعم���ل عل���ى التغيري 
ال�صيط���رة  روح  وتعزي���ز  والتجدي���د 
والتحدي وال�صجاعة وحتم���ل امل�صوؤولية، 
وبه���ذا ت�صبح الرتبي���ة الإبداعية مهتمة 
باإعداد الفرد للحي���اة وامل�صتقبل، وذلك 
م���ن خ���الل حتقي���ق النم���و ال�صام���ل يف 
خمتل���ف املج���الت املعرفي���ة والنف�صي���ة 
والوجداني���ة والجتماعي���ة وغريها، كما 
ُتع���د الرتبية املح���ور الرئي����س يف و�صول 
الفرد اإىل الإب���داع واأ�صا�ًصا لالإبداع، من 
خ���الل الرتكيز عل���ى اجلوان���ب النوعية 
يف التفك���ري والفعالي���ات، وال�صتناد اإىل 

املنهجي���ة احلديث���ة الت���ي ت�ص���ري اإليه���ا 
الرتبي���ة احلديث���ة يف النظ���ر اإىل املتعلم 
كمح���ور لعملي���ة التعلم والتعلي���م، وهذا 
يتطلب العم���ل على اإيج���اد الرتبية التي 

ت�صهم يف تربية الأفراد تربية اإبداعية.
ويعت���ر الإب���داع ال�صب���ب الرئي����س 
مل���ا و�صل���ت اإلي���ه الب�صرية جمع���اء، من 
ح�ص���ارة ورق���ي يف جمالته���ا املختلف���ة 
عر مر الع�ص���ور، حيث اإن الخرتاعات 
والكت�صاف���ات الت���ي يتم التو�ص���ل اإليها، 
ما هي اإل نتيج���ة جهود املبدعن. وحتى 
نرتقي مبجتمعنا نح���و احلداثة والتطور 
يف �صتى املج���الت، فال بد لنا من اإيجاد 
التن�صئ���ة ال�صليم���ة لالأف���راد، والرتبي���ة 
الإبداعية يف البيت واملدر�صة واجلامعة.

والعمل الإبداع���ي يعني يف حقيقته 
ابت���كار �ص���يء جديد عن املو�ص���وع الذي 
نبدع في���ه، اأي �صيء خمتل���ف عما اعتاد 
علي���ه الذه���ن اأو التفك���ري ال�صائ���د م���ن 

ت�صورات وحلول تقليدية. 
وهن���اك م���ن ي�ص���ري اإىل التغ���ريات 
املواط���ن  يعي�صه���ا  الت���ي  والتحدي���ات 
العرب���ي والقوان���ن والأنظم���ة التي تعيق 
العمل البداع���ي، اإل اأن املواطن العربي 
باإمكانه جتاوز العقبات والتحديات التي 
تواجهه، للو�ص���ول اإىل التقدم والبداع، 
وهناك الكث���ري من املبدع���ن العرب يف 

وطننا العربي.
ويت�صح من النظري���ات التي عملت 
على تف�صري الإبداع، وجود تعريفات عدة 
لالإب���داع، وارتب���ط ذلك بق���درات الفرد 
العقلية ودوافعه و�صماته وميوله وثقافته 

واملحي���ط الجتماعي ومهارات���ه، كما اأن 
تع���دد التعريف���ات اخلا�ص���ة بالإب���داع ل 
يعن���ي اأن بع�صه���ا خطاأ والبع����س الآخر 
�ص���واب، واإمنا تتج���ه كل نظرية اأو عامل 
اإىل روؤيته م���ن زوايا حمددة تختلف عن 

الأخرى.
واتف���ق الباحثون حول جمموعة من 
اخل�صائ�س لالإبداع والتفكري الإبداعي 
الأمن���اط  ع���ن  الف���رد  ابتع���اد  وه���ي: 
م���ع  والتعام���ل  التفك���ري،  يف  التقليدي���ة 
الأ�صي���اء واملواق���ف مبنظ���ور جديد غري 
ماألوف، وحل���ول متمي���زة للم�صكالت مل 
تاأِت على غ���رار منوذج �صابق، وا�صطباغ 
احللول الإبداعي���ة املقدمة بعدم ال�صيوع 

من جانب وباملالءمة من جانب اآخر.
وي�صري علم���اء النف�س اإىل اأن املبدع 
وم���ن خ���الل العملي���ة الإبداعي���ة يجتاز 
اأرب���ع مراحل وهي الإع���داد والتح�صري، 
واحل�صان���ة، والإله���ام اأو الإ�ص���راق، كما 
اأن عملي���ة الإبداع الت���ي تنجم عن الفكر 
املب���دع مت���ر به���ذه املراح���ل حي���ث يتم 
ال�صتعداد والتاأه���ب بتجميع ب�صع اأفكار 
وتداعيات دون ال�صيطرة عليها، ثم ترز 
فكرة عامة تكرر نف�صها بطريقة لاإرادية 
من حن لآخر، ثم تتبلور هذه الفكرة يف 
مرحل���ة لحقة، ث���م تعقب ذل���ك مرحلة 
ت�صاغ فيه���ا هذه الفكرة وتتحدد معاملها 

وتف�صيالتها.
ويعد اخليال من املقومات الرئي�صة 
لالإبداع، اإ�صافة اإىل الذكاء، والدافعية، 
واملناخ الجتماع���ي، واملثابرة يف العمل، 
وي�ص���ري �صاك���ر عب���د احلمي���د يف كتاب���ه 

والتقدم للرقي  سبيلنا  اإلبداعية  التربية 
د. جمدي علي زامل 

مشرف متفرغ ومنسق التربية العملية- القدس املفتوحة
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“عل���م نف�س الإب���داع” اإىل اأن���ه ل اإبداع 
من دون خيال، حيث يعرف اخليال على 
اأن���ه القدرة العقلي���ة الن�صطة على تكوين 
ال�صورة والت�ص���ورات اجلديدة. فخالل 
الن�ص���اط اخليايل، متتزج �صور وخرات 
“املا�ص���ي  الثالث���ة  الأزمن���ة  وتوقع���ات 
وبهذا المتزاج  واحلا�صر وامل�صتقب���ل”، 
ينت���ج ذل���ك املرك���ب اجلديد ال���ذي هو 

املنتج اخليايل الإبداعي.

ومن االأقوال التي توؤكد اأهمية اخليال 
يف االأداء االإبداعي:

- “اإنن���ي اأحي���ا يف قل���ب خي���ايل فاأن�صئ 
املدرك���ة”  ال�ص���ور  م���ن  موكًب���ا 

)وولف(.
- “يتك���ون الإن�ص���ان م���ن ج�ص���م وعق���ل 
وخي���ال، لك���ن خيال���ه هو م���ا يجعله 

مرموًقا” )ما�صفيلد(.
- “اأن تعرف، فذلك ل �صيء؛ اأن تتخيل، 
فذلك كل �صيء” )اأناتول فران�س(.

وبين���ت روجرز يف كتابه���ا “التعليم 

الإبداع���ي” جمموعة م���ن اخل�صائ�س 
التي متيز الطالب املبدع عن غريه وهي: 
الرغب���ة يف اقتحام املجه���ول والغام�س، 
واملمار�ص���ة،  التفك���ري  وال�صتقاللي���ة يف 
وع���دم المتث���ال لالأع���راف والتعليمات 
به���دف  وذل���ك  اجلام���دة،  التقليدي���ة 
اخلو����س يف املواق���ف ال�صعب���ة للو�صول 

للحل والتو�صيح املنا�صب.
كم���ا ينبغ���ي العم���ل عل���ى تعلي���م 
الف���رد كيف يفك���ر، فعل���ى املعلم و�صع 
الطالب اأم���ام املواقف وامل�صكالت التي 
تتطل���ب ا�صتخ���دام العق���ل واملحاولت 
اجلادة والعميق���ة لإيجاد اآراء منطقية 
ومدرو�ص���ة، ويتطل���ب ذلك م���ن املعلم 
ا�صتخدام الفعاليات والأن�صطة الفعالة 
والأ�صئل���ة الت���ي تث���ري تفك���ري الطال���ب 
وتوجهه نحو ما تعلمه وتف�صريه لل�صوؤال 
املوج���ه اإليه م���ن قبل املعل���م، حيث اإن 
املعلم الذي ميتل���ك املهارات واملعارف 
الالزمة يف جمال تنمية التفكري، يكون 
ق���ادًرا عل���ى تنمية هذه امله���ارات لدى 

الطلبة، وبالتايل جعله���م قادرين على 
اللح���اق بهذا التط���ور والتغري ال�صريع، 
ومبدعن يف معاجلته���م للق�صايا التي 
تعرت�صه���م، وهذا يتطلب م���ن الرتبية 
العدي���د  تعزي���ز  الرتب���وي  والنظ���ام 
الإبداعي���ة  والق���درات  امله���ارات  م���ن 
كالطالق���ة الفكري���ة واملرون���ة الفكرية 
للم�ص���كالت  واحل�صا�صي���ة  والأ�صال���ة 
بامل�صكل���ة  التفك���ري  يف  وال�صتمراري���ة 
لفرتة زمني���ة طويلة حت���ى يتو�صل اإىل 

احلل.
وحت���ى نحق���ق الإب���داع يف تعليمنا، 
ل ب���د من العمل باجت���اه تنمية العمليات 
العقلية لدى الطلب���ة، وزيادة دافعيتهم، 
العم���ل  يف  املثاب���رة  عل���ى  وتعويده���م 
والإنت���اج، والثقة بالنف����س، وال�صتقالل 
وتعزي���ز  والتعل���م،  والعم���ل  بالفك���ر 
اجنذابهم نح���و امل�صكالت واملو�صوعات 
التي تتجه نحو التعقيد، وتنمية قدرتهم 
وامل�ص���كالت  املواق���ف  مواجه���ة  عل���ى 

ب�صجاعة.

ف��ال��ق��د���ُس ق��ل��ب��ْي وح����بُّ ال��ق��د���سِ اأوِرَدت������ي
��َدت��ي  م��ْر���صِ اأن����تِ   ث����وانٍ   اإِل  ال���ع���ْم���ُر  م���ا 
م��ْن��َف��َع��ت��ي ف���ي���ِك   دوم�����ًا  الآَن  اأَرى  اإن����ّ���ي 
�صاِكن�َتي ����واقِ   الأ�����صْ َم���عِ   اأن����ِت  اأم�����ص��ي��ِت 
ن���ْح���و الأم�������اِم ودوم������ا ف��ي��كِ  اْدِع�����������َي��ت��ي
��ِرَع��ت��ي اأح��ب��ْب��ُت ف��ْي��ك ال��ُع��ل��ى اأْع��ل��ي��ُت اأ���صْ
َدتي �صيِّ ��ب��ْح��ِت  اأ���صْ ب��ْل  ال��راأ���س  على  خ���وذا 
يف ك�����لِّ ه�����ذا ل���ق���ْد اأْع����ل����ي����ِت م��ْن��ِزل���َ��ت��ي
م���ْن اأي����َن ج��ئ��َت ف��ع��ْد يف ال��ق��د���سِ اأْدِوَي���ت���ي
م���ا ن��ف��ُع ق��ل��ب��ي ب����دونِ احُل������بِّ اأب�����ِن��ي���َ�����ت��ي؟
��ل���َ��ت��ي اإن�����ّ����ي اأح������بُّ َوب���الأْح�������ص���انِ ُم��ْع�����صِ
م��ْن ج���ْوِف ���ص��ْدري اأن���ا اأه��دي��ِك خ��اِط��َرت��ي

جامعتي أنا..  
الدار�ض:  فادي عبد الرحمن جمدوبة

منطقة جنني التعليمية
���م���ْي���ُت���ه���اِ ب���َح���ن���ان ال���ق���ل���ِب ج��اِم��َع��ت��ي اأ����صْ
��َت��ِت ���صَ يف  ك��ْن��ُت  ع��ْم��رًا  ��ُت  ع�����صْ قبِلها  م��ن 
���راي���ْي���ن���ي واأْن���������ِت َدم����ي ف���ال���ي���وم ب�����تِّ ����صَ

اأ����ص���ت���اُق ب����ْل يف ُع���ي���وين ذِل������َك الأَم�������لُ   
ق���ْل���ب���ي ب����ِ���ال َم���ل���لٍ َي�����ْدع�����و الأم���������اَن ل���ِك
�ُصُفني ُت���رى  ب��ات��ْت  ال��َه��وى  حُم��ي��ط  ب���ْل يف 
ُك��ُت��ب��ي   اأرى  ح��ب��ا  ال���ن���وى  اأداري  ���ص��وق��ا 
���َه���ُدُه م���ا����سٍ  ل��ه��ا ك�����اَن وال����ت����اري����ُخ ي�������صْ
ت��ق��ِف ف����ال  م��ا���ص��ي��ه��ا  ت���ن���ِك���ُر  اأن�������َت  اإْن 
ي�����ص��ُب��ق��ن��ا الآَن  ف���ال���َك���الُم  وت�����ْب  ان������دْم 
م�ْصِكل�َتي واحل����بُّ  ل��ه��ا  ��ق��ي  ع�����صْ ك����اَن  اإْن 
ل���ِك   ب���اَت  الي���وَم  واليا�صم���ُن  فال���ورُد 
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  تتاأرج����ح العل����وم الجتماعية بن 
قطب����ي املنهجي����ة الرئي�ص����ن، وهم����ا: 
املنه����ج الكم����ي واملنهج الكيف����ي، فعلى 
الرغ����م م����ن اأن الغالبي����ة العظمى من 
الباحث����ن مييل����ون اإىل املنه����ج الكمي، 
اإل اأن ذل����ك ل يقل����ل، عل����ى الإط����الق، 
من �صاأن املنهج الكيف����ي. وهناك فرق 
ب����ن  الجتماعي����ة  العل����وم  يف  وا�ص����ح 

ا�صتخدام املنهجن الكمي والكيفي.
اإن املنه���ج الكم���ي ُي�صتخدم عادة 
حل�صر الظواهر الجتماعية والنف�صية 
وربطها، ويعني املنهج الكمي للكثريين 
الع�صوائي���ة  العين���ة  تقني���ة  ا�صتخ���دام 
randomization واملنهج التجريبي 
و�صبه التجريب���ي واملقايي�س املو�صوعية 
والتحليالت الإح�صائية املعقدة ومنهج 
امل�ص���ح الجتماعي، واملنه���ج الكمي له 
وذو   ،Positivistic و�صعي���ة  نظ���رة 
 ،reductionist جزئي���ة  خا�صي���ة 
 ،deduction وقائم عل���ى ال�صتنباط
وموج���ه   ،objective ومو�صوع���ي 
 ،results-orientedالنتائ���ج نح���و 
وذو نظ���رة حماي���دة للع���امل. كم���ا اأن 
املنهج الكمي م�صم���م للتحقق والتاأكد 
م���ن العالق���ات املو�صوف���ة ع���ن طريق 
والعالق���ات  فالتجري���ب  النظري���ة. 
الرتباطية، التي يك���رث ا�صتخدامها يف 
هذا املنهج م�صممة بهدف التحقق من 
العالقات ب���ن املتغريات. واأدوات جمع 
البيان���ات يف املنه���ج الكم���ي م�صمم���ة 

التعدد المنهجي في العلوم االجتماعية..

 اتجاه حديث في البحث العلمي
د. ح�شني عو�ض 

مشرف أكادميي وباحث- مدرس مناهج البحث العلمي

وثابت���ة،  مو�صوعي���ة،  حقائ���ق  لتق���دم 
ورقمي���ة، وقابل���ة للمالحظ���ة والقيا�س 
اأو متغ���ريات معرف���ة  ح���ول جزئي���ات 
���ا. ومن ه���ذه الأدوات:  تعريًف���ا اإجرائيًّ
املالحظ���ة املقننة، وت�صامي���م البحث 
واملقايي����س  وال�صتم���ارة،  التجريبي���ة، 

املقننة.
اأم���ا املنه���ج الكيف���ي، في�صتخ���دم 
ع���ادًة ملعرف���ة اخل�صائ����س الأ�صا�صية 
الجتماعي���ة  للظواه���ر  وال�صروري���ة 
الكيف���ي  املنه���ج  ويرتب���ط  والنف�صي���ة. 
با�صتخدام املنه���ج الإثنوغرايف ومنهج 
درا�ص���ة احلال���ة واملقاب���الت العميق���ة 
واملالحظة بامل�صارك���ة. واملنهج الكيفي 
 ،induction قائ���م عل���ى ال�صتق���راء
ويهت���م بالظواهر ب�صف���ة اأكرث، ويعتر 
ذاتي���ة  �صبغ���ة  وذا  �صمولي���ة  اأك���رث 
subjective، وموجًها نحو اخلطوات 
نظ���رة  ول���ه   ،Process–oriented

اأنرثوبولوجية نحو العامل.
الع���امل  الكيف���ي  وي�ص���ور املنه���ج 
عل���ى اأن���ه �صدي���د التعقي���د، واحلقائق 
في���ه دائم���ة التغ���ري ومكونة م���ن اأبعاد 
متعددة من الت�ص���ورات واملعاين، التي 
تتاأث���ر ب�ص���دة بالتفاع���ل ب���ن ال�صي���اق 
البيئ���ي والتفاعل الذات���ي لالأ�صخا�س. 
ويه���دف املنه���ج الكيف���ي اإىل الك�ص���ف 
يف  القائم���ة  العالق���ات  مع���اين  ع���ن 
اإطار الظواه���ر الجتماعية، واأثر هذه 
العالقات عل���ى الأداء الجتماعي. اأما 

الأدوات امل�صتخدم���ة يف ه���ذا املنه���ج، 
فه���ي املالحظ���ة املبا�صرة غ���ري املقننة 
واملقابل���ة غ���ري املقنن���ة واملقايي�س غري 
املقنن���ة والطبيعية، الت���ي ت�صتخدم يف 
درا�ص���ة الظواهر اخلالي���ة من التحكم 
التجريب���ي. وبالرغ���م من ع���دم وجود 
تقنن اأو اأنظمة حمددة للمنهج الكيفي، 
كما هي احلال يف املنهج الكمي، اإل اأن 
جه���ود جم���ع البيان���ات يج���ب اأن تتبع 
خطوًطا عامة تتطلب ال�صدق والثبات، 
ف�ص���اًل عن املهارة واملثاب���رة والتمرين 

امل�صتمر للباحثن.
هن���اك  اأن  اإىل  الإ�ص���ارة  وجت���در 
اتفاًق���ا حم���دوًدا بن العلم���اء املهتمن 
باملنهجية على اأوجه ال�صبه والختالف 
بن املنهجن الكم���ي والكيفي، والفرق 
بجذورهم���ا  يتعل���ق  املنهج���ن،  ب���ن 
الفل�صفي���ة. فاملنهج الكم���ي منطلق من 
 logical الفل�صفة املنطقي���ة الو�صعية
positivism، الت���ي ت���رى اأن املعاين 
م�صتقلة عما نراه من حولنا من اأ�صياء، 
واأنه���ا )اأي املعاين( من املمكن تفتيتها 
للقيا����س  قابل���ة  �صغ���رية  اأج���زاء  اإىل 
عن طري���ق مقايي����س مو�صوعي���ة. اأما 
املنه���ج الكيفي، فمنطلق م���ن الفل�صفة 
 social الجتماعي���ة  البنائي���ة 
constructionism، الت���ي ت���رى اأن 
هناك حقائ���ق متع���ددة، واأن احلقيقة 
يف واق���ع اأمرها له���ا م�صتوي���ات واأبعاد 
متعددة، واأن املع���اين ميكن فهمها من 
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خ���الل م�صتوي���ات متعددة ع���ن طريق 
ال�صياق الجتماعي.

ويف الواق����ع، ف����اإن هن����اك خالًف����ا 
����ا بن اأن�صار كل منهج، يتمثل يف  جدليًّ
حماول����ة اإب����راز نقاط الق����وة يف املنهج 
املرغوب فيه، واإبراز نقاط ال�صعف يف 
املنهج الآخر. فاأن�ص����ار املنهج الكمي، 
عل����ى �صبي����ل املث����ال، ي�ص����ريون اإىل اأن 
املنهج الكيفي تظهر فيه ذاتية الباحث 
واأن النتائج املتح�صل عليها با�صتخدام 
ه����ذا املنهج نابعة من ذاتي����ة الباحث، 
وعلي����ه، فهو اأبعد من املنهج الكمي عن 

املو�صوعية، وبالتايل عن العلم.
اأم���ا اأن�صار املنهج الكيفي، فريون 
اأن املنه���ج الكمي ميثل ان�صياًقا ل مرر 
ل���ه خلف الأرق���ام والإح�ص���اء، التي ل 
ميك���ن اأن تع���ر ب�ص���دق ع���ن ظاهرة 
م���ا، ول متكن م���ن التمع���ن يف درا�صة 
الظواه���ر ب�صف���ة عام���ة، ل���ذا، فه���ي 

�صطحية.
ومع ازدياد نرة اخلالف وحدته، 
بداأت تظهر موؤخ���ًرا الكتابات املعتدلة 
التي تنادي باأن كال املنهجن له مزاياه 
وله عيوبه، واأن هناك مت�صًعا يف العلوم 
الجتماعية لكليهم���ا، وعليه، فكالهما 

مطلوب.
وحقيق���ة الأمر اأن هذين املنهجن 
مكم���الن لبع�صهم���ا، اإذ اإن كال منهما 
ينظ���ر اإىل الظواه���ر الجتماعي���ة من 
زاوية خمتلفة. وق���د يتبادر اإىل الذهن 
للوهل���ة الأوىل �ص���وؤال يتعل���ق بكيفية اأو 
م���دى اإمكاني���ة دمج هذي���ن املنهجن. 
الو�صيل���ة  املنهج���ي  التع���دد  وميث���ل 
الوحيدة للجمع بن هذين املنهجن يف 
درا�صة واحدة، اإذ باإم���كان الباحث اأن 
ي�صتخ���دم املنهجن الكمي والكيفي مًعا 
يف درا�صة الظاه���رة نف�صها م�صتخدًما 

التعدد املنهجي.

ي��ف��ي�����س ل�������ص���ان���ه ب���ال���ذك���ر ج��اه��ا 
ت���اله���ا  اإذا  امل���������ص����اء  وق������ت  ويف 
وم������ا ق���ل���ب���ي ي����ري����د ب���ه���ا ����ص���واه���ا 
م��ب��ت��غ��اه��ا  ن���ف�������ص���ي  رّب  ي�����ا  اأن�������ل 
ول����ك����ن ف�������ص���ل رح���م���ت���ك���م رج���اه���ا 
ون������������ارًا خ���ل���ف���ه ي���ح���م���ى ح���م���اه���ا 
ف���ك���ان���ت دائ�����م�����ا ت����رج����و ه���داه���ا 
ول����ك����ن زي������ف ����ص���ي���ط���ان غ�����ص��اه��ا 
ده����اه����ا  مم������ا  ����ص���ق���ي���م���ة  وداو 
ع���اله���ا  رب�������ي  ي�����ا  ذاك  يف  وزد 
وح�����ب�����ك�����ُم لأف��������ك��������اري ����ص���ب���اه���ا 
وخ���ي���م���ت���َي ال����ت����ي وث����ق����ت ع���راه���ا 
ف����ت����غ����دو ن�������ار �����ص����ح����راء م���ي���اه���ا 
وت����ه����دي ���ص��م�����س اأي����ام����ي ���ص��ن��اه��ا 
اإل���ه���ا  غ�����ري ح�������ص���رت���ك���م  ف���م���ا يل 
خ��ل��ق��ت ال���ن���ا����س خم��ت��ل��ف ه���واه���ا 
�صحاها  يف  ي��وم��ي  ك�����ص��م�����س  ف��ك��ان 
ت��ق��اه��ا  يف  ع����ق����ول  ����ص���م���ت  ق�����ال  و 
ورب�������ي ع����ر�����س  م����ولن����ا اع���ت���اله���ا 
اأي����ح����ت����م����ل����ون م������ن ن�������ار ل���ظ���اه���ا 
ل�������ص���ن���ة خ�����ري م�����ن اأر������ص�����ل�����ت ط��ه 
رب����اه����ا ن���ع���ي���م���ا يف  ن�����ح�����رم  ف�����ال 

ف�����ال ت���ك���ت���ب ل�����دع�����وان�����ا ���ص��ق��اه��ا 
 
 

مناجاة
 الدار�شة رجاء ابو �شالح

منطقة طوبا�س التعليمية

 ���ص��األ��ت ال��ط��ري م���ن اأه������داك ق��ل��ب��ًا 
ب���ت�������ص���ب���ي���ح وت����ه����ل����ي����ل ����ص���ب���اح���ا 
اح���ت���وت���ن���ي  اهلل  ع����ن����اي����ة  ف�����ق�����ال 
ف���ق���ل���ت ام������ن اإل�����ه�����ي ب���ال���ع���ط���اي���ا 
ت���رج���ت  خم�����ل�����وق  اأي  يف  ف����م����ا 
����ص���ك���وت اإل�����ي�����ك ق���ل���ب���ا م��ط��م��ئ��ن��ا 
ون���ف�������ص���ًا غ����ره����ا ط������ول ال��ت��م��ن��ي 
ل���ه���ا ب��خ��ري  و م����ا ك������ان ال�������ص���الل 
ن����ور  ال����������درب  و  ك����رب����ه����ا  ف����ف����رج 
ل���دي���ك���م  وق���ف���ت���ه���ا  ب�����ال�����ذل  ادم 
ف���ي���ا اأم����ل����ي ف����������وؤادي ق����د م��ل��ك��ت��م 
اعت�صامي  اأر�����س  و���ص��ال��ك��م  ف��ح��ب��ل 
وق����ط����رة ج����ودك����م ل����الأر�����س حت��ي��ي 
ول����ف����ت����ة ع���ي���ن���ك���م جت����ل����و ظ���الم���ا 
ف����ط����اب ل��ن��ف�����ص��َي ال���ت���وح���ي���د ح��ب��ا 
وج������ن ب������َي ال�����دع�����اء ف���ق���ل���ت رب���ي 
ب�����ص��ري خ��ري  اأر�����ص����ل����ت احل���ب���ي���ب  و 
���ص��را  و  ل����ل����ورى خ������ريا  ف����اأو�����ص����ح 
ف��������ذاك ت���ق���ي���ك���م ي����ج����زى ج���ن���ان���ا 
وم�����ن ي�����ص��ط��ط ف���وااأ����ص���ف���ا ع��ل��ي��ه��م 
ف����ه����ب ل���ع���ق���ول���ن���ا ح�������ص���ن ات����ب����اع 
ف�صل  مب��ح�����س  اجل���ن���ان  اأدخ���ل���ن���ا  و 
اإل������ي������ك دع�������اءن�������ا رب��������ي رف���ع���ن���ا 
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تفر�صه���ا  الت���ي  التحدي���ات  اإّن 
املجتم���ع  عل���ى  املتج���ددة  الظ���روف 
العاملي، جعلت الدول املتقدمة تدرك اأّن 
املمار�صات املاألوفة مل تعد كافية ملواجهة 
املواق���ف اجلدي���دة؛ فكل موق���ف جديد 
ينط���وي عل���ى م�صكالت متنوع���ة تتطلب 
طالق���ة يف التفك���ري ومرون���ة يف التنفيذ 
واأ�صالة وتف���رًدا يف احلّل، ولذلك فتحت 
تل���ك الدول اأبوابها اأمام العقول املوهوبة 
املبدع���ة، ووف���رت لهم الفر����س املادية، 
وا�صتثم���ار  لرعايته���م  املُن���اخ  وهي���اأت 

اإبداعاتهم يف كافة املجالت.  
وهذا م���ا دفع الرتبوين للبحث عن 
ا�صرتاتيجي���ات تدري����س تنا�ص���ب الطلبة 

القصة وأهميتها التربوية

وتراك���م  املت�صارع���ة،  التغ���رّيات  وف���ق 
املعرف���ة، والتق���دم التكنولوجي ال�صريع؛ 
لالجت���اه باملتعلم ليتعلم ويبن���ي معرفته 
ال���دول  يف  الرتبي���ة  فاجته���ت  بنف�ص���ه، 
املتقدمة اإىل رفع �صاأن الأفراد، والرتقاء 
بقيمتهم العقلّية من خالِل تنميِة التفكري 

لديهم ليكونوا ُبناة امل�صتقبل.
واإّن ن���اجت التعل���م دال عل���ى اأ�صلوب 
التعلي���م، فحي���ث يتح���دد للطلب���ة م���اذا 
يتعلم���ون وكي���ف ومت���ى، وتك���ون الإثابة 
يف  يتفوق���ون  الطلب���ة  ف���اإّن  خارجي���ة، 
اختب���ارات التح�صي���ل، ويك���ون اأداوؤهم 
�صعيف���ًا يف اختبارات الإب���داع والتفكري 
املنطق���ي وح���ّل امل�صكالت؛ الت���ي تتطلب 

ا�صتقالليًة يف التفكري واإطالقًا للطاقات 
يتنا�ص���ب مع ما ت�صهده ث���ورة املعرفة من 
جتلياٍت غ���ري ماألوفٍة جتعل م���ن امِلخيال 
الإن�ص���اين الرحب اأداة فاعلًة للتحليق يف 

ف�صاء املعرفة.
هادف���ة  نرثي���ة  حكاي���ة  والق�ص���ة 
اأو  الواق���ع  اأو  اخلي���ال  م���ن  م�صتم���دة 
واخلي���ال  مًع���ا،  والواق���ع  اخلي���ال  م���ن 
م���ن  يخل���و  وق���د  ���ا،  خرافيًّ يك���ون  ق���د 
الآث���ار  ذات  والأ�صاط���ري  اخلراف���ات 
ال�صلبية يف املج���الت النف�صية والرتبوية 
التدري�س  وُتع���د طريق���ة  والجتماعي���ة، 
القائمة على تقدمي املعلومات واحلقائق 
ب�صكل ق�ص�صي م���ن الطرائق التقليدية 

د. �شعاد العبد 
منطقة بيت حلم التعليمية
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الت���ي تن���درج حت���ت جمموع���ة العر�س. 
وه���ذه الطريقة ُتعد من اأق���دم الطرائق 
التي ا�صتخدمها الإن�صان لنقل املعلومات 
والعر، وهي م���ن الطرائق املثلى لتعليم 
الطلب���ة خا�صة الأطف���ال منهم، لت�صاعد 
على ج���ذب انتباهه���م وتك�صبهم الكثري 
التاريخي���ة  واحلقائ���ق  املعلوم���ات  م���ن 

واخللقية ب�صورة �صيقة وجذابة.
والق�ص���ة ب���اب وا�ص���ع م���ن اأب���واب 
التعلي���م، ت�صل���ح للكث���ري م���ن املجالت 
واملواقف التعليمية وت�صتخدم يف كثري من 
املواد والدرو����س التي يراد منها التو�صل 
اإىل حقائ���ق واأهداف �صلوكية واأخالقية، 
ول ُب���ّد م���ن ربط الق�ص���ة بالهدف الذي 
نوردها من اأجله. واأ�صارت كوثر عبيدات 
يف درا�ص���ة بعن���وان “فعالي���ة ا�صتخ���دام 
طريقتي الق�ص���ة وال�صتق�صاء يف تعليم 
ع���دد من القيم لطلب���ة ال�صف ال�صاد�س 
اإىل تفوق طريقة  البتدائي يف الأردن”، 
الق�صة على طريق���ة ال�صتق�صاء، وهذا 

موؤ�صر على اأهمية الق�صة يف التدري�س.
عل���ى  الق�ص���ة  مدخ���ل  وي�صاع���د 
اإتاحة الفر�ص���ة اأمام الطلبة للتعبري عن 
اأنف�صه���م واأفكارهم ب�صتى اأنواع التعبري، 
م���ن �ص���رد وتلخي����س ومتثي���ل وحترير. 
وي�صاعد اأي�صًا على اإ�صباع حاجة الطالب 
يف الوق���وف عل���ى اأ�ص���رار بيئت���ه وتعرف 

بع�س ما يدور فيها من م�صكالت.
ويرى كل من »رو، واألفرد، و�صميث« 
اأّن ممار�ص���ة قراءة الق�ص�س وال�صتماع 
اإليه���ا ي�صاعد يف حت�ص���ن م�صتوى الوعي 
الذات���ي وتعزيز الح���رتام للذات وزيادة 
الثق���ة بالنف�س. ويذك���ر »هاملتون وويز« 
اأّن ال�صتم���اع للق�ص����س يوؤثر يف ال�صامع 
من حيث: احل���ث على ا�صتخدام اخليال 
واإث���ارة  اللغ���ة  تطوي���ر  يف  وامل�صاع���دة 
املف���ردات  وتو�صي���ع  للق���راءة  الدافعي���ة 
وخل���ق  الإبداعي���ة  الكتاب���ات  وحتفي���ز 
م�صت���وى م���ن الهتم���ام لثقاف���ة املجتمع 

وللثقافات الأخرى.

وتنب���ع اأهمية الق�صة م���ن مقدرتها 
مي���ول  واإر�ص���اء  الهتم���ام  اإث���ارة  عل���ى 
الإن�صان الطبيع���ي اإىل الق�ص�س، ومتتع 
ال���روح، وتركز النتب���اه عل���ى املعلومات 
التي تق���دم، وي�صاعد مدخل الق�صة على 
تكوين اجتاهات مرغ���وب فيها من مثل: 
القت���داء بالآخرين، والرتف���اع مب�صتوى 
اللغ���ة واأ�صلوب الطال���ب، والنطق ال�صليم 
لالألف���اظ، والرتكي���ب اجلي���د للعبارات. 
ال�صع���ور  اإىل  الق�ص���ة  مدخ���ل  وي���وؤدي 
بال�صتمتاع عند الو�صول اإىل حّل العقدة، 
ما يثري الهتمام ويجذب النتباه وي�صاعد 

على جناح العملية الرتبوية.
وعلي���ه، فق���د دع���ا الرتبوي���ون اإىل 
اإدخ���ال الق�ص���ة يف املناه���ج املدر�صي���ة 
وخا�ص���ة يف مرحل���ة التعلي���م الأ�صا�صي، 
ويدخ���ل �ص���رد الق�ص���ة الآن يف معظ���م 
البل���دان العربّي���ة، حيث دخل���ت الق�صة 
منه���ج اللغ���ة العربي���ة واأ�صبح���ت اأح���د 
عنا�صره، ومل تقت�ص���ر ح�ص�س الق�صة 
عل���ى درو����س اللغ���ة العربي���ة والرتبي���ة 
الإ�صالمية، واأ�صبحت يف بع�س املدار�س 
جزًءا من بع�س املواد الأخرى مثل: مواد 
الأ�صغال اليدوية، اإذ ي�صرد املعلم الق�صة 
عل���ى الطلبة ثم يطلب منهم التعبري عما 

�صمعوه بالر�صم اأو بالأ�صغال اليدوية.
وُت�ص���كل مرحل���ة التعلي���م الأ�صا�صي 
التعلي���م،  حلق���ات  م���ن  الأوىل  احللق���ة 
ومتهد ه���ذه املرحل���ة التعليمي���ة ملراحل 
التعلي���م الأخ���رى، وُيوج���ه الهتمام اإىل 
ه���ذه املرحل���ة العمري���ة حي���ث يكت�ص���ب 
فيها الإن�صان امله���ارات الأ�صا�صية، وُتعد 
القاع���دة العري�ص���ة التي �صُيبن���ى عليها 
التعلي���م الالحق، وهي حج���ر الزاوية يف 
النظ���ام الرتبوي ويف اأي نظ���ام تعليمّي، 
���ا  ومتنحه���ا املجتمع���ات املتقدم���ة فكريًّ

الأولوية والهتمام الكبريين.
ملهرج���ان  تقوميي���ة  درا�ص���ة  ويف 
القراءة للجميع، اأ�صارت ليلى كرم الدين 
اإىل اأّن اأك���رث اأنواع الكتب جذًبا لالأطفال 

م���ن �ص���ن )9-12( �صن���ة ه���ي الكت���ب 
الق�ص�صية، وبالذات الق�ص�س اخليالية 

والق�ص�س العلمية "اخليال العلمي". 
وي����رى الكات����ب عب����وب العبا�ص����ي اأّن 
الق�ص����ة تاأتي يف املق����ام الأول من قراءات 
اإليه����ا  مييل����ون  فجميعه����م  الأطف����ال، 
وي�صتمتعون به����ا، فالق�صة ميكن اأْن ت�صهم 
يف التكوي����ن العقل����ي واخللق����ي والوجداين 
ا ت�صتثري  واملهاري للطف����ل. والق�ص�س اأي�صً
اهتمام����ات الطف����ل وت�صاع����ده يف التعرف 
على احلياة باأبعاده����ا املختلفة يف املا�صي 
واحلا�ص����ر وامل�صتقبل. ومن الق�ص�س التي 
اأثارت انتب����اه الأطفال يف الع�صر احلا�صر 
ق�ص�����س اخلي����ال العلمي؛ فق����د اأ�صبح لها 
رواج كبري يف ع�صرن����ا احلا�صر. وقد كان 
التق����دم التكنولوج����ي الذي واك����ب الع�صر 
وراء ذلك ال����رواج، كما اأ�صه����م يف ازدهار 
ق�ص�����س اخلي����ال العلمي عدد مم����ن تهياأ 
لهم ن�صي����ب م����ن الثقافة العلمي����ة، واأكرث 

تلك الق�ص�س تتناول امل�صتقبل.
اأدب اخلي����ال  ب����اأّن  وهن����اك اعتق����اد 
مزي����ًدا  امل�صتقب����ل  يف  �صيجت����ذب  العلم����ي 
م����ن الق����راء؛ لأّن تدف����ق الأف����كار العلمي����ة 
والتكنولوجي����ة اجلدي����دة والإث����ارة العقلية 
الت����ي ين����در توافره����ا يف الأل����وان الأخرى 
م����ن الأدب واحلكاي����ة، واحلبك����ة الدقيقة 
ه����ذا  كل  اخلي����ال،  اأج����واء  يف  والتحلي����ق 
يوؤلف اأجزاًء م����ن عنا�صر ال�صحر العديدة 
الت����ي تفي�س به����ا الق�ص�����س العلمية، وهو 
م����ا ميكن اأْن يحق����ق فوائد كث����رية للطفل، 
فه����ي متنحه ج����زًءا م����ن الثقاف����ة العلمية 
املطلوب����ة له����ذا الع�ص����ر الت����ي اأ�صب����ح من 
ال�صروري الرتقاء به����ا حتى ميكن للطفل 
دخول الع�صر القادم وفهمه والتفاعل معه 
ومواكبت����ه. وه����ذه الثقاف����ة العلمي����ة تربط 
العل����وم با�صتخداماتها حتى يتقبلها الطفل 
ويتمثله����ا وتثري لدي����ه الأ�صئل����ة: »كيف.. ؟ 
ومل����اذا.. ؟ وم����ا..؟« الت����ي كان����ت وراء كل 
الخرتاع����ات والكت�صاف����ات الت����ي و�صل����ت 

اإليها الب�صرية.
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وال�������ّن�������ا��������ضُ ح����������ْرى ف�����رق�����ة و�����ش����ت����اُت������ش�����اءْل�����ُت ن���ْف�������ش���ى َه��������ْل ُه�����ن�����اك جن������اُة؟

ج����ى ال����دُّ و�����ش����ط  يف  الح  ب����ط����ْي����ف  ����ش���ب���اتف����������اإذا  ي������ط������وُل  ال  ب����ف����ك����رك  اْن�����ه�����������ضْ 
�����ش����ي����اءُه اإن  احل���������قِّ  ط�����ري�����ق  وع������ظ������اتوا������ش�����ل�����ك  ح�����ك�����م�����ة  ���������������ك  ربِّ اآالُء 
ُرع���������اةال�����ع�����ق�����ل واخل�������ل�������ق ال����ع����ظ����ي����م ر�����ش����ال����ة ال������ع������امل������ني  يف  اع�����ت�����ل�����ى  ب����ه����م����ا 
����ش���ع���ادة ع�����رف�����ت  اإذا  ال�����ر������ش�����اد  ُرق�������اةدرب  ال����ق����ل����وب  اإىل  ال����ن����ف����و�����ض  وه��������دى 
غ�������ّن�������اءة ح������دي������ق������ة  احل���������ي���������اة  ال������ن������ظ������راتاإن  ت����ن����ج����ل����ي  رك�����������ن  ك��������ل  يف 
جم����اه����دا احل������ي������اة  درب  يف  ������ش�����ار  وج����������د احل��������ي��������اة حت�����ّف�����ه�����ا االأزم���������������اتم������ن 
واآي��������ه ال�������وج�������ود  يف  ع����ي����ون����ك  ف��������������اإذا ل�������ه ال�����ف�����ك�����ر امل������ن������ر ح���������ش����اةف��������������اأدْر 
ب����ه����م����ا ت�����������زول ع�������ن ال�������������ورى ال������ع������راتب�������ال�������راأي وال��������������راأي امل����ق����اب����ل ع�������ش���م���ٌة

***

ه���������و ل������ل������ع������ق������ول م�����������ن�����������ارٌة وح������ي������اة�������ش������رح ال�����ث�����ق�����اف�����ة ������ش�����اه�����ٌق ب���ن���ي���ان���ه
وب������������ه ت��������ق��������ام ب������ف������ك������ره احل�����ل�����ق�����اتف���������������اإذا ن������زل������ت مب������ن������ت������داه ف����رح����م����ٌة 
ب���������ش����ن����اه����م����ا ُت���������ش����ت����م����ط����ر ال�����ّرح�����م�����اتال�����ع�����ل�����م واالإمي��������������������ان ن�����ه�����ج ح���������ش����ارة
����ش���م���اتف�����������رى اجل������م������ي������ع ب������رك������ن������ه مب����ح����ّب����ة احل���������ش����ي����ف  ف��������ال��������راأي  ظ����ل����م  ال 
ف����اإن����ه احل����ب����ي����ب  ال������وط������ن  اإىل  وط����������ن ال�������������ش������الم اأخ��������������������ّوٌة و������ش�����التي������ْرن������و 

***

جامعة القدس المفتوحة

صرح الثقافة
  د.  زهر اإبراهيم اآل �شيف

مشرف أكادميي متفرغ - منطقة نابلس التعليمية
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م��������ن ه�������������ْدي رب����������ك رح��������م��������ٌة وه����������داةي������ا اأّي�������ه�������ا االإن�������������ش������ان ح�������ش���ب���ك اأن������ه
ق���������رب امل�������ك�������ان و������ش�����اق�����ت ال�����ف�����ج�����واتال�������ك�������ون اأ�������ش������ح������ى ق������ري������ة ب���ع���ل���وم���ه
اأرك����ان����ه����ا يف  االأر�������������ض  ه�������ذي  ف������������اإذا ال�����������ش�����ح�����ارى ُخ�����������ش�����رة ون����ب����اتف�����َع�����م�����ْرت 
���ع���اةوك���������ش����ف����ت ع������ن ������ش�����رِّ احل������ي������اة دق���ي���ق���ه���ا ����شُ ال���ب���ع���ي���د  ال����ن����ج����م  اإىل  وم���������ش����ى 
وو������ش�����ل�����ت ف����ال����ق����م����ر امل�����������ش�����يء ح�������ش���اةوت������خ������ذت �����ش����ل����ط����ان ال�����ع�����ل�����وم م����راك����ب����ًا
اأ��������ش�������راره يف  ال������ك������ون  ك����ن����ه  ه���ن���اتو�������ش������رت  َدَه�������ْت�������ك  اإْذ  ����ش���ع���ي���ك  ������ش�����لَّ  م�����ا 
جت���وب���ه���ا ال�����ب�����ح�����ار  ج��������وف  يف  ف�������������اإذا ال���������ش����ف����ني ق���������ش����ي����دة وُح�����������داةوخم������������ْرت 

***

ب����ظ����الل����ه ن���������ش����ت����ف����ْئ  مل  م��������ا  ف�������ب�������ن�������اره ال����������وي����������الت وال������ّن������ك������ب������اتال�����ع�����ل�����م 
وال����������راأ�����������ضُ اأج������������وف واحل�������ي�������اة مم����اتف����������������اإذا ب��������ه م��������ن غ��������ر ف������ك������ر �����ش����ل����ٌة
ح���������ش����ارًة ي�������ش���ي���ُد  ع�����ل�����ٌم  ي����ك����ن  مل  واأداةاإْن  ط������ري������ق������ٌة  ال���������دم���������ار  ف������ي������ه 
ال��������ّن��������اُر ق��������ْد ُح�������ّف�������ْت ب����ه����ا ال���������ش����ه����واتوال����ظ����ل����م م�����ن ط����م����ع ال����ن����ف����و�����ض وط��ب��ع��ه��ا
غ���ّي���ه���ا ُت�����ن�����ه�����ي  اأخ��������������الق  ال  دي���������ن  واأذاة؟!ال  ������ش�����وك�����ة  احل�������������ش������ارة  ف�����ه�����ل 
ال����ه����دى ال  ب���ال�������ش���الل���ة  مت�������ش���ي  ي���������ا وْي�������ل�������ه�������ا اأجت�������������������ّرٌ وط���������غ���������اة؟!وت����������روح 
م������ن غ������دره������م ق������د ُدّن�������������ش������ت ُح�����رم�����اته���������ذي ف���ل�������ش���ط���ني احل����ب����ي����ب����ة ت���ك���ت���وي
وال�����������ش�����ع�����ُب ي������ا وي�����ل�����ي ل������ه احل���������ش����راتاأح���������������الُف غ�������������ْدٍر ل����ل����ث����ق����اف����ة ت�����ّدع�����ي
ُت��ب��ت��ل��ى ال����ع����روب����ة  اأر����������ض  يف  وال������ك������ف������ر ي�������ا وي������ل������ي ل�������ه ال������ّث������م������راتوال�����ّن�����ا������ض 
وت�����������ش�����لُّ�����ه ال����������ث����������ارات وال�������ّن�������ع�������رات�����ش����ع����ُب ال�����ع�����روب�����ة ب����ال����ت����ف����رّق ي���ك���ت���وي
وع������ل������ى ال�����������ش�����ع�����وب جُت�������������ّرر ال����ت����ب����ع����اتوت���������ش����رب����ل����وا ج����ه����ال ف���������ش����اع ت����راث����ه����م
ف��������ال��������راأي وال�����ع�����ق�����ل احل���������ش����ي����ف ب���ن���اةم�������ن ك���������ان ي����ن���������ش����د ل�����ل�����ع�����روب�����ة ع�������زًة
���ه���ى م�������ا م���������ات ������ش�����ع�����ٌب م�������ن ب����ن����ي����ه ح����م����اةم������ا خ��������ار جم��������ٌد م������ن دع�����ائ�����م�����ه ال���نُّ
ودع��������������اةب����ال����ق����د�����ض ن������را�������ضٌ و�����ش����ف����ر ح���������ش����ارِة م���������ن���������ٌر  رك��������������ن  ك��������������لِّ  يف 
�������ت االآي�����������اتوه�����ن�����ا ب���������ش����اح ال�����ق�����د������ضِ ف����ي����ه ت����راُث����ن����ا ������ه������ادة ُخ�������طَّ ب�����������دِم ال�������������شّ

***

رك���ن���ه���ا ْز  ُي��������ع��������زَّ اإن  امل������ن������اب������ُر  ُه���������داةه��������ذي  وال�������ُع�������ق�������وُل  اآٍت  ف�����ال�����ف�����ج�����ُر 
ل�������ش���ع���وب���ن���ا ع�����ال�����ي�����ًا  اأردُتْ  ����ه����واتف�������������اإذا  ت�����ْرق�����ى ال�����ع�����ل�����وُم ومُت����ت����ط����ى ال���������شّ

ح�������ش���ارًة  اأرّدت  اإْن  ب������راأْي������ك  ُع�������ش���اةج�����اه�����ْد  ُت����خ����ف����ك  ال  ب����ف����ك����رك  وان�����ه�����������ضْ 
ي������ا ق�����د������ض م�����رح�����ى َوّل������������ت ال���ن���ك���ب���اته�������ّل ال����رب����ي����ع ع����ل����ى ال�����ع�����روب�����ة م���رح���ب���ا
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"القدس المفتوحة" تشارك
 في سلسلة مؤتمرات واجتماعات دولية

رام الل���ه- ينابيع- �شاركت جامعة “�لقد�س �ملفتوح���ة” يف �الأ�شهر �لقليلة �ملن�شرمة، 
يف �شل�شلة من �لن�شاطات �لدولية، نوجزها فيما ياأتي:

ورشة عمل حول المنهج الشمولي 

�ص���اركت جامعة القد�س املفتوحة يف ور�ص���ة عمل حول 
املنهج ال�ص���مويل لتحقي���ق اجلودة يف التعلي���م العايل الذي 
عقده جمل����س �صمان اجلودة يف احت���اد اجلامعات العربية 
بالتع���اون م���ع املجل����س الثق���ايف الريط���اين خ���الل الفرتة 
11-2012/1/12 يف مدين���ة عمان باململكة الأردنية 
الها�صمي���ة، وقدمت مديرة دائرة اجلودة اأ. �صادية خملوف 

مداخلة حول جامعة القد�س املفتوحة.

مؤتمر المؤرخين العرب

عقد احت���اد املوؤرخن العرب بالقاه���رة موؤمتره ال�صنوي يف 
يوم���ي 7 - 8 كان���ون الأول 2011م، وكان عنوان املوؤمتر لهذا 
العام »املراأة العربية عر ع�صور التاريخ«. ومثل اجلامعة فى هذا 
املوؤمتر نائب رئي�س اجلامعة ل�صوؤون قطاع غزة د. جهاد البط�س، 
ومدي���ر منطقة رف���ح التعليمي���ة اأ. د. �صالح الع���اوور. وت�صمنت 
اجلل�صة ال�صابع���ة ورقة لالأ�صتاذ الدكتور �ص���الح العاوور بعنوان 

»املراأة الفل�صطينية حترك ال�صارع وتتحرك نحو ال�صتقالل«.

ورشة عمل حول حوكمة الجامعات

�صاركت جامعة القد�س املفتوح���ة، ممثلة بنائب الرئي�س لل�صوؤون 
الأكادميي���ة اأ. د. �صفي���ان كمال، يف ور�صة عم���ل نظمها البنك الدويل 
يف القاهرة خالل الفرتة 19-2011/11/20م، ملناق�صة مو�صوع 
حوكمة اجلامع���ات، وذلك مب�صاركة 40 جامعة من اأربع دول عربية، 

هي املغرب وتون�س وم�صر وفل�صطن.

مؤتمر علمي بباريس 

�ص���ارك د. نعم���ان عم���رو مدي���ر منطق���ة اخللي���ل 
التعليمي���ة بورقة علمية يف موؤمت���ر لدعم ت�صجيل اخلليل 
عل���ى قائم���ة منظم���ة الأمم املتح���دة للرتبي���ة والعل���وم 
والثقافة »اليون�صكو« والذي اأقيم يف معهد العامل العربي 
يف العا�صم���ة الفرن�صية باري�س. وج���اءت الورقة العلمية 
بعنوان "العمران يف مدينة اخلليل والرتاث احل�صاري". 

المؤتمر العربي الثامن لرعاية الموهوبين 
والمتفوقين 

�صارك د. نادر اأبو خلف مدير برنامج الرتبية يف املوؤمتر الثامن 
لرعاي����ة املوهوب���ن واملتفوق���ن الذي انعق���د يف العا�صم���ة الأردنية 
»عم���ان« خ���الل يوم���ي 15-2011/10/16م، وحت���دث د. اأبو 
خلف مبداخ���الت متعددة يف جل�صات املوؤمتر ع���ن املبدع واملجتمع، 
واملوهب���ة وبراجمه���ا املالئم���ة، واملوهب���ة وامل���ردود امل���ايل، وعدم 
ق���درة املوهوب على ممار�صة حياته العادي���ة ب�صبب كرثة ان�صغالته 
وارتباطات���ه. كم���ا �صارك فيه من فل�صطن د. زي���اد جرجاوي مدير 

منطق�ة غ�زة التعليمية.

ورشة عمل  حول الجودة في التعليم العالي 

�صاركت جامعة القد�س املفتوحة ممثلة ب� اأ. �صادية خملوف 
مدي���رة دائرة اجلودة و اأ. حممد ابو معيلق مدير مركز التعليم 
املفت���وح OLC، يف ور�ص���ة عمل بعن���وان “اجل���ودة يف التعلي���م 
الع���ايل ودور تكنولوجيا املعلومات يف حت�صن نتائج الت�صنيفات 
الدولي���ة للجامع���ات يف الوطن العربي” )نح���و جامعات تواكب 
الع�ص���ر( يف الأردن. وقدمت اأ. �صادي���ة خملوف عر�صًا بعنوان 
“معايري جودة الأداء يف التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س 

املفتوحة”. 
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مؤتمر الفقر والحرية واألمن

�ص���ارك د. يو�ص���ف ذي���اب عواد مدي���ر منطق���ة نابل�س 
التعليمية مبوؤمتر الفقر واحلرية والأمن الذي نظمته جامعة 
موؤت���ة يف الف���رتة الواقعة م���ا ب���ن 2011/9/17-15. 
وق���د �صارك د.ع���واد اإىل جانب ع�صويت���ه يف اللجنة العلمية 
للموؤمتر بورقة بحثية بعنوان  "الت�صامح بن الدين وال�صيا�صة 

كا�صتجابة عاملية ملواجهة التطرف والإرهاب".

ورشة عمل حول الخدمة االجتماعية

�صارك���ت جامعة »القد�س املفتوح���ة« يومي الأربعاء 
واخلمي����س 14-2011/9/15 م، يف ور�ص���ة عم���ل 
عق���دت يف العا�صم���ة اللبناني���ة ب���ريوت ح���ول اخلدمة 

الجتماعية.  

مؤتمر »الجامعة العلمية المتوسطية« 

�صاركت جامع���ة القد�س املفتوح���ة يف موؤمتر »اجلامعة 
العلمي���ة املتو�صطية«، ال���ذي انعقد يف مدينة فا����س باململكة 
املغربي���ة يف الف���رتة ب���ن 26 اإىل 30 اأيل���ول املا�صي. ومثل 
اجلامع���ة يف ه���ذا املوؤمت���ر اأ. حممد اأبو معيل���ق مدير مركز 

.)OLC( التعليم املفتوح

مؤتمر حول معالجة الصور واإلشارة

  �صارك���ت جامع���ة القد����س املفتوح���ة يف اأواخ���ر �صهر اآب 
وبداي���ة �صهر اأيل���ول املا�ص���ي، يف موؤمتر حول معاجل���ة ال�صور 

والإ�صارة، يف اقليم كاتالونيا-اإ�صبانيا.
وقّدمت جامع���ة القد�س املفتوحة ر�صال���ة علمية للم�صرفة 
الأكادميي���ة يف منطق���ة اخللي���ل التعليمي���ة اإ�صراء عل���ي عمرو، 

بعنوان
 «Parameter estimation in the general 

contourlet pansharpening method using 
bayesian inference،»

 والتي حازت بدورها على قبول متميز من جمهور املوؤمتر.

�صارك���ت جامعة القد�س املفتوحة ممثل���ة بنائب الرئي�س 
لل�ص���وؤون الإدارية د. �صمري النجدي، يف موؤمتر قر�س الدويل 
املتخ�ص����س يف الأبح���اث الرتبوي���ة، وال���ذي عق���د يف الفرتة 
 Middle املمت���دة ب���ن 8-11 من �صهر �صب���اط  2012، يف

East Technical University، �صمال قر�س.

وق���دم د. النجدي يف املوؤمتر الذي �ص���ارك فيه اأكرث من 
بعنوان علمية  ورقة  باحث،   500

«Educational Games: Do they make a difference?»،
 عالج فيها واقع تعلم مقررات الكيمياء يف فل�صطن، ودور 
التكنولوجي���ا يف تطوي���ر اأ�صاليب تعلمه. كما ع���رف ب�«القد�س 
املفتوح���ة، متحدثًا عن دورها الريادي يف دعم �صمود ال�صعب 

الفل�صطين���ي، موؤك���دًا ترحيب اجلامع���ة بعقد �ص���راكات علمية 
وتربوية مع اجلامعات واملنظمات العاملية.

اجلامع���ة  خري���ج  املوؤمت���ر،  يف  املتحدث���ن  كب���ري  ووع���د 
الريطاني���ة املفتوح���ة، الأ�صت���اذ الدكتور يف جامع���ة بالميوث 
الريطانية �صتيف ويلر، بتلبية اأية دعوة من »القد�س املفتوحة«، 
للتح���دث يف جم���ال تكنولوجيا التعلي���م، مبدي���ًا اهتمامًا كبريًا 
به���ا، كونها اأوىل اجلامع���ات الفل�صطينية التي تعتمد على نظام 

التعليم املفتوح.
ي�صار اإىل اأنه عر�ص���ت ونوق�صت 420 ورقة علمية حمكمة 
م���ن 37 دولة، م���ن بينه���ا اأم���ريكا وكن���دا وبريطاني���ا واأملانيا 

وال�صويد وبلجيكا وتركيا واإيران وال�صعودية وليبيا وفل�صطن.
                   

»القدس المفتوحة« تشارك في مؤتمر قبرص الدولي لألبحاث التربوية
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نشاطات وفعاليات

لقاء علمي لمبتعثي جامعة حلوان
عق���دت اجلامعة لق���اًء علمي���ًا ا�صتعر�س ر�صائ���ل املاج�صتري 
بتاري���خ  وذل���ك  امل�صري���ة،  حل���وان  اخلا�ص���ة مببتعث���ي جامع���ة 
عل���ى  بالتاأكي���د  اللق���اء  وخ���رج  رام اهلل.  2012/12/14م يف 
�ص���رورة ا�صتف���ادة املوؤ�ص�صات املعني���ة باخلدم���ة الجتماعية من 

الدرا�صات املطروحة.

مهرجان الشعر الشعبي الفلسطيني األول 

نظم���ت اجلامعة، بالتعاون مع الحتاد العام للكتاب والأدباء 
الفل�صطيني���ن وبدعم من �صركة جوال، مهرج���ان ال�صعر ال�صعبي 
الفل�صطين���ي الأول احتف���اًء ب�ص���ادن ال���رتاث ال�صاع���ر والباح���ث 
الراحل عب���د العزيز ابو هدبا، وحتت عنوان »دورة �صادن الرتاث 
الراحل الكبري اأ. عبد العزيز اأبو هدبا«، وذلك يف طولكرم بتاريخ 

2011/12/20م.

واأجمع امل�صاركون يف املهرجان على التم�صك بال�صعر ال�صعبي 
الفل�صطيني كون���ه واحدًا من اأهم ماأثورات ال���رتاث الوطني، كما 
دع���وا اإىل الع���رتاف بجهد ال�صعراء الذين مت�صك���وا به وحافظوا 

عليه طوال هذه ال�صنوات.

مؤتمر التراث الثالث 

عق���دت اجلامع���ة موؤمترًا حت���ت عن���وان »ال���رتاث ال�صعب���ي 
الفل�صطين���ي يف حمافظ���ة خلي���ل الرحم���ن.. هوية وانتم���اء«، يف 
مدين���ة اخلليل بتاري���خ  28 /11 /2011م، واأجم���ع امل�صاركون به 
عل���ى اأهمي���ة ال�صتف���ادة من ع�صوي���ة فل�صط���ن يف منظمة الأمم 
املتحدة للثقافة والرتبية والتعلم »اليون�صكو« لإدراج املواقع الأثرية 

الفل�صطينية كمعامل عاملية وحمايتها من التهويد والحتالل.

كما �صّددوا عل���ى اأهمية الرتاث الفل�صطين���ي للعامل واإدراك 
املجتمع الدويل الذي منح فل�صطن الع�صوية يف »اليون�صكو« ذلك، 
وهو م���ا يجب ا�صتغالل���ه من اأجل وق���ف املمار�ص���ات الإ�صرائيلية 

الهادفة لتهويد تراثنا وتاريخنا الفل�صطيني.

مهرجان الزيتون األول 

ُنظ���م املهرج���ان، حت���ت رعاي���ة دول���ة رئي����س ال���وزراء د. 
�ص���الم فيا����س، وافتتحت���ه منطق���ة اخللي���ل التعليمي���ة بتاريخ 
2011/11/19م. وكان م���ن اأه���م م���ا خرج في���ه املهرجان، 
مطالب���ة امل�صاركن ال�صلط���ة الوطنية باتخاذ اإج���راءات رادعة 
بح���ق املتورط���ن يف تهري���ب زي���ت الزيت���ون م���ن اإ�صرائيل اإىل 
الأرا�صي الفل�صطينية، كما اأكدوا على �صرورة اتخاذ اخلطوات 
الالزم���ة لدعم امل���زارع الفل�صطيني وتثبيت���ه يف اأر�صه ملواجهة 

احلرب ال�صتيطانية التي ت�صن عليه.

يوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخامس

ُعقد ه���ذا اليوم حتت عنوان »اأم���ن املعلومات.. التحديات 
واحللول« ونظمه مرك���ز تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف رام 

اهلل بتاريخ  7 /9 /2011م. 
واأك���د امل�صارك���ون واخلراء الدولي���ون الذي���ن �صاركوا يف 
املوؤمتر على اأهمية حماية املعلومات يف ظل التطور التكنولوجي 
ال���ذي ت�صه���ده فل�صطن والع���امل، وبخا�ص���ة املوؤ�ص�ص���ات املالية 

والأمنية واملوؤ�ص�صات العامة العاملة يف الوطن.
كم���ا اأو�ص���وا ب�ص���رورة حماي���ة املعلوم���ات م���ن ال�صرق���ة 
وال�صتخدام غري القانوين، واأكدوا على اأهمية افتتاح تخ�ص�س 

جامعي يف جمال »اأمن املعلومات«.

»القدس المفتوحة« تعقد مؤتمرات متعددة

رام الل���ه- ينابي���ع-  حتت �شع���ار »جامعة يف وطن ووط���ن يف جامعة«، وحر�شاً 
عل���ى تعزي���ز دوره���ا �الأكادمي���ي و�ملجتمعي، نظم���ت »�لقد����س �ملفتوحة«، وحتت 
رعاية رئي�شها �أ. د. يون�س عمرو موؤمتر�ت ومهرجانات خمتلفة خالل �الأ�شهر 

�لقليلة �ملن�شرمة، نوجزها فيما يلي:



ويقع الع���دد يف جملدي���ن، يت�صم���ن الأول اأبحاثا عامة يف 
جمالت علمية خمتلفة، فيما خ�ص�س الثاين للعلوم الرتبوية.

ويت�صم���ن املجل���د العام م���ن املجلة ع���ددا م���ن الأبحاث، 
وه���ي: “الدوافع النف�صية والجتماعية والإدارية وراء ا�صتخدام 
ال�صب���اب الفل�صطين���ي لو�صائ���ل الت�ص���ال احلديث���ة” للدكتور 
زياد ب���ركات ود. �صائ���ل �صبحة، و “قيا�س الكف���اءة امل�صرفية 
با�صتخ���دام منوذج حد التكلفة الع�صوائية- درا�صة حالة البنوك 
اجلزائري���ة 2004-2008” للدكت���ور حدة راي����س واأ. نوي 
فاطم���ة الزه���راء، و“اأثر ج���ودة املنتج و�صع���ره وقيمته املدركة 
عل���ى القدرة التناف�صي���ة ل�صركات الأدوي���ة الأردنية )من وجهة 
نظ���ر امل�صتهل���ك الأردين(” للدكت���ور �صاك���ر ترك���ي اإ�صماعيل، 
و“جوان���ب من حياة ال���دروز يف �صوء كتاب���ات رحالة غربين” 
للدكت���ور مروان جرار، و“تاأثري املدر�ص���ة املعمارية املحلية على 
بناء قبة ال�صخ���رة” للدكتور عدنان اأحمد ابو دية، و“ال�صحة 
الوقائية يف الإ�صالم” للدكت���ور مروان علي القدومي، و“منهج 
التف�ص���ري املو�صوعي للمو�صوع القراآين عر�س، ونقد، وجتديد” 
للدكت���ور عل���ي عب���د اهلل ع���الن، و“الإب���راء: حقيقت���ه واأنواعه 
و�ص���روط �صحته” لال�صتاذ عبد احلمي���د عبد املح�صن هنيني، 
و“التنوع���ات النطقي���ة ال�صامي���ة لالأ�ص���وات اللغوي���ة املقلقلة” 
للدكتور ح�صن م�صطف���ى غوامنة ود. حممود مبارك عبيدات، 
و“اأ�صم���اء مدين���ة القد�س ودللتها يف ل�ص���ان العرب” للدكتور 
عبد الروؤوف خريو�س، و“الثابت واملتغري يف ال�صيا�صة اخلارجية 
الأمريكية يف عهد الرئي�س جورج بو�س وانعكا�صاته املتوقعة على 

�صيا�ص���ة باراك اأوباما” للدكت���ور رائد حممد نعريات واأ. ق�صي 
اأحم���د حام���د، و“الدميقراطية ب���ن الفكر والفع���ل” لالأ�صتاذ 

زهري فريد مبارك.
اأم���ا املجل���د الث���اين من املجل���ة ال���ذي خ�ص����س للرتبية، 
فت�صم���ن العدي���د م���ن الأبح���اث وه���ي: “م���دى تاأث���ري املن���اخ 
التنظيم���ي يف منطق���ة �صلفي���ت التعليمية عل���ى الأداء الوظيفي 
للعامل���ن فيه���ا من وجه���ة نظره���م” للدكتور خال���د قرواين، 
و“درجة ممار�صة الأ�صاليب الإ�صرافية كما يت�صورها امل�صرفون 
الرتبوي���ون يف مديريات الرتبية والتعلي���م يف حمافظات �صمال 
فل�صط���ن” للدكتور عبد الكرمي القا�ص���م، و“اأثر تطبيق برامج 
الت�صري���ع والإث���راء عل���ى الدافعية للتعل���م والتح�صي���ل وتقدير 
الذات ل���دى الطلبة املوهوبن يف الأردن” للدكتورة ثريا دودين 
ود. فتح���ي ج���روان، و“فاعلي���ة برنام���ج اإر�ص���ادي جماعي يف 
مواجه���ة ال�صغوط النف�صية لدى طلبة ال�صف العا�صر الأ�صا�صي 
مبحافظ���ة املف���رق يف الأردن” للدكت���ور ناي���ف فدعو�س علوان 
احلم���د، و“اأمناط الع���زو ال�صببي للنجاح والف�ص���ل لدى الطلبة 
اجلامعين يف �صوء متغريي اجلن�س وحرية اختيار التخ�ص�س” 
للدكت���ور ثائر غباري ود. يو�صف اأبو �صندي ود. خالد اأبو �صعرية 

ود. نادر جرادات.
وت�صمن املجلد الرتبوي اأي�ص���ا البحاث التالية: “الإ�صاءة 
الوالدي���ة اجل�صدي���ة والعاطفي���ة للطفل وعالق���ة ذلك مبتغريي 
اجلن�س والعمر لدى عينة من طلبة املرحلة الأ�صا�صية يف مدينة 
عم���ان” للدكتورة حن���ان العناين ود. مرمي اخلال���دي ود. عبد 

صدور العدد 26 من مجلة الجامعة
 لألبحاث والدراسات المحكمة

رام الل���ه – ينابي���ع- �شدر عن عم���ادة �لبحث �لعلم���ي و�لدر��شات 
�لعليا يف جامعة �لقد�س �ملفتوحة موؤخر�، �لعدد �ل�شاد�س و�لع�شرون 
من جملة جامعة �لقد�س �ملفتوحة لالأبحاث و�لدر��شات �ملحكمة.
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إصدارات

صدور العدد السادس من المجلد 
الثالث من المجلة الفلسطينية 

للتعليم المفتوح

الروؤوف اليماين، و”درجة امتالك معلمي املرحلة الأ�صا�صية يف 
الأردن ملب���ادئ اقت�صاد املعرفة وتطبيقهم لها يف تدري�صهم من 
وجه���ة نظره���م اأنف�صهم” للدكتور حممد العماي���رة ود. تي�صري 
اخلوال���دة ود. عاطف مقابلة، و”تقومي واقع الأن�صطة الطالبية 
التعليمي���ة )ال�صفي���ة والال�صفي���ة( امل�صاحب���ة ملق���ررات اللغة 
العربي���ة يف كلية الرتبي���ة يف جامعة الإ�ص���راء” للدكتور حممد 
اخلطي���ب ود. حمم���د املق�صق����س، و”ت�صور مق���رتح ل�صروط 
اختي���ار الطلبة يف كليات الرتبية باجلامع���ات الردنية يف �صوء 

�صروط القبول العاملية” للدكتور حممد ال�صلخي.
وق���ال اأ. د. ح�ص���ن ال�صل���وادي رئي�س هيئة حتري���ر املجلة، 

مدي���ر برنام���ج البحث العلم���ي والدرا�ص���ات العلي���ا يف جامعة 
القد����س املفتوحة، اإن �صدور ه���ذا العدد ياأتي يف �صياق التطوير 
الذي خططت ل���ه اجلامعة واعتماده يف تطوي���ر البحث العلمي 

ورفد م�صريته بالأبحاث املتميزة يف خمتلف التخ�ص�صات.
واأ�ص���اف اأن هذا الإ�صدار املكون م���ن جملدين ياأتي اأي�صا 
�صمن اخلطة الإ�صرتاتيجي���ة البحثية حيث زيدت اأعداد املجلة 
م���ن 3 اأع���داد �صنوّيًا اإىل اأربع���ة، لت�صبح جمل���ة ف�صلية، وهي 
املجل���ة الوحيدة يف فل�صط���ن التي ت�صدر به���ذا الكم، وقد دعا 
اإىل ذل���ك الإقب���ال املتزايد م���ن الباحثن للن�ص���ر يف املجلة، ول 

�صيما من الدول العربية ال�صقيقة.

ويق���ع العدد يف 287 �صفحة، وي�صم اأبحاثا متخ�ص�صة 
يف التعلي���م املفت���وح ن�صرها متخ�ص�ص���ون وباحثون من داخل 

اجلامعة وخارجها.
ويت�صم���ن الع���دد العديد م���ن الأبحاث اأبرزه���ا “تقومي 
جودة التعلم اللك���رتوين يف جامعة القد�س املفتوحة يف �صوء 
املعايري العاملية للجودة” للدكتور �صمري النجدي، وبحث حول 
“موؤ�صرات جودة تقنية التدفق الفيديوي يف التعليم اجلامعي 
املفت���وح” للدكتور حممد عبد الفت���اح �صاهن والدكتور عادل 
ريان، وبحث اآخر حول “م�صاهمة التعليم اجلامعي املفتوح يف 
متك���ن ال�صابات من وجهة نظر اخلريجات يف منطقة اخلليل 

التعليمية” للدكتورة رجاء الع�صيلي.
كم���ا يت�صمن الع���دد اأبحاثا اأخرى هي: “اأث���ر ا�صتخدام 
التعل���م اللكرتوين يف تدري�س العلوم على التح�صيل الدرا�صي 
ل���دى دار�صي جامع���ة القد�س املفتوح���ة” للدكت���ورة وفاء ابو 

عق���ل، و“اجتاهات طلب���ة الريا�صيات واحلا�ص���وب يف جامعة 
القد�س املفتوحة – منطقة �صلفيت التعليمية- نحو ا�صتخدام 
التعل���م اللك���رتوين يف تعل���م الريا�صي���ات” للدكت���ور ماه���ر 
الق���رواين، و“ا�صتخ���دام بيئ���ات التعلم اللك���رتوين وعالقته 
بدافعية الجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة 
�صمال غ���زة التعليمي���ة” للدكتور خالد عبد ال���دامي ود. عبد 

ال�صالم ن�صار.
وق���ال اأ. د. ح�صن ال�صلوادي مدير برنامج البحث العلمي 
والدرا�ص���ات العلي���ا يف جامع���ة القد����س املفتوح���ة، اإن املجلة 
�صه���دت تطوي���رًا يف الآونة الأخ���رية متثل يف نوعي���ة الأبحاث 
املن�ص���ورة ويف اآلي���ة حتكيمه���ا، حي���ث ترك���ز يف جمملها على 
تطوير منط التعليم املفتوح وتقومي جتاربه وبخا�صة يف جامعة 
القد�س املفتوحة التي تعتمد ه���ذا النمط التعليمي فل�صفة لها 

يف التعليم.

رام الل���ه- ينابيع- �ص���در عن عمادة البحث العلم���ي والدرا�صات 
العليا يف جامعة القد�س املفتوحة موؤخرا، العدد ال�صاد�س من املجلد الثالث 

من املجلة الفل�صطينية للتعليم املفتوح.
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إبداعات طالبية

  اأيا وطني يا اأغنية ال�صباح 
يا قافيةً  من نرج�سٍ  وجراح..

ل اأخاف منكَ  لكنكَ 
تخاُف �صوتي اأن ميوت ،

فال اأعوُد اأر�صمُ  لونك
ول اأبوح بدمعك فيموت 

ومتوت ذاكرتي ..
ولكن كتاب الذكريات 
واأنت حرف احلياة...

اأعرتف اأن حرويف ترحل يف
رحلة ع�صقَك وبكائي..

فاأنا قد�صيٌّ ما زلت و�صاأبقى
اأم�صك �صوتي بيدي حن

اأنام..
ترحل اأيامي وتعود ، لكن

�صوء نافذتي ل يزول ،
فاأنتَ  اإرث ٌ من جدود

ونهر خوٍف من وعود..

 اأروح اأنا ويجيء غريي ،
فقّرة ل تنام واأنت

غريب..
اأو واأنت وحيد..

�صوؤاٌل جديد ، اأين 

 َوطن...
ُ

قافية
اأنت يا وطني مني ؟؟

اأ�صتبقى ال�صال�صل يف جبهتي
وحتت احلدود؟؟

اأّم اأن ال�صماء قما�ٌس 
خفيف ل ي�صمد اجلراح ، 

واأنت هنا ما زلَت اأغنية 
ال�صباح وقافية من 

نرج�سٍ  وجراح. 
اأعطيكَ  �صمريي يا وطن

العيدِ  والرد الفقري..
اأرجوك اأم�صك �صوتك 

بيديكَ  قبل اأن تنام  لكن
ما�صيًا ل ت�صري..

عنوانك كتابي، وعط�س

ترابكَ  ُطُرقي حن 

اأ�صري..
ثمانية ع�صر عامًا واأنا

اأخطُ  طفولتي عند
�صخركَ  باأ�صغر الكلمات..

واليا�صمنُ  ي�صحو يف
منت�صف العمر لي�صيء

�صمعة الإخال�س..

 الدار�شة تهاين فتحي حممد �شواملة
منطقة طوباس التعليمية

غّن للحلمِ  الذي يدُق
عنقي يف كل حلم،

غّن حلفنةِ  ريحٍ 
ت�صعل �صرمديتي

فيخرُج وطني من
ج�صدي ويعود احلبُ 

متاح !! 
نحن هنا واأنت هناك 
يف �صطرٍ  من �صطور 

امل�صتحيل ، 
ل تقّيدين بحبك

يا وطني فاأنا جزٌء 
من حريتك كل عام...

يف ال�صباح يرحلون واأنت 
 تكون ،

ويف امل�صاء يرحلون واأنت 
تكون ..

 اأ�صتبقى ال�صال�صل يف جبهتي
وحتت احلدود؟؟

اأّم اأن ال�صماء قما�ٌس 
خفيف ل ي�صمد اجلراح ، 

واأنت هنا ما زلَت اأغنية 
ال�صباح وقافية  من 

نرج�سٍ  وجراح. 



ينابيع - العدد الثالث 88

نشاطات وفعاليات

 كما كان يف قدمي الزمان .....
يحمل بن يديه الزهور ...... 

وبن �صلوعه اآلف اجلراح
ي�صحك ويغازل ال�صخور ........ 

ويف عينيه األف انك�صار
كان ..... وكان ال�صتاء طويال .... 

وكانت احلكايات بال ابطال ...
كان كالريح يف كل مكان .... 

ولي�س له مكان
ك�صمت احلرب يف انفا�س ال�صهيد

كالزوبعة واجلنون ... 
وكاألف رمح يف خا�صرة الن�صيان

كان �صديقي ..... وبقي �صغريا ....
اه���داه القدر ال���ف حكاي���ة وحكاية .... 

والف جرح يف ثنايا الفرح
من اجله����ا زرع اجلنة زنبق����ا وعطورا .... 
وم�صى الطريق تائها ليريد �صوى العبور ..

ر�صم باظاف���ره الع�صق على اجلدران ... 
وحل���ق مع الطيور ... وكت���ب ال�صعر وقال 

للنا�س ... انا الوطن
وان���ا ق�ص���ة كل الب�ص���ر ... وان���ا العا�صق 

املجنون ...
وم���رت على بابه ال�صفين���ة غريبة منهكة 

كحبات املطر ...
وما بق���ي هناك �صوى خطوات عا�صق مر 

قرب الديار ..
وتب���دل العم���ر .. و�صاب���ت الح���الم ... 

وطني الحزين..
و�صاع الذي كان ...

وقال اجلميع ... مات قبل الوان ...
نع���م ... كان اللي���ل طوي���ال وخميفا ... 

ومالأ الرعد ال�صماء ..
وم���ا هداأ املط���ر ... ن���ام �صديق���ي على 

و�صادته العارية ...
ورمقني بنظرة حتم���ل يف �صمتها الكون 

وقال يل ....
خ���ذي ا�ص���الء روح���ي .... ومللم���ي بقايا 
الف�ص���ل من عمري وقويل ملن بعدي ..... 

كم كنت باأخطائي جميل
ثم بكل ما يف جوارحه من براءة اغم�س 
عينيه .... وب���كل يقن نامت الحالم يف 

قلبه ال�صغري
ورحل عن احلياة ...

رح���ل ...ت���اركا بح���ر دم���ع ودم وغ�صنا 
اخ�ص���ر وراء كل ذك���رى .... وداع���ا ي���ا 

�صديق ..

الدار�شة �شماح �شفيان ابراهيم
مركز بديا الدراسي 

إبداعات طالبية

مل اعزف يوما على عودي هكذا ... ابكي 
والدموع ت�صيل عل���ى ا�صابعي ... وتعانق 

الوتار ..
وتتماي���ل اأناتي مع الع���ذاب ... كم كنت 

تتوق اىل �صباك ...
ي���ا  ع���د   ... الريئ���ات  �صحكات���ك  اىل 
�صدي���ق اىل هن���اك ... الزم���ن الق���دمي 

يناديك ....
ات���رك وراءك الق�صة والعود .... وق�صوة 

الحلان ....
غ���دروك ي���ا �صديق���ي ... قالوا ل���ك ... 
ياأت���ي احلب دوما برفق���ة احلياة ... ومل 
يعلم���وك ان املوت دوم���ا رفيقهما الثالث 

...
بكل ما يف ال���روح من جروح ... وبكل ما 

يف ال�صعور من حنن ...
وداعا يا �صديقي ...   وداعا يا وطني ...

ص
صا

ه ق
الل

بد 
ص ع

صا
س ق

دار
ة ال

يش
بر

مية
علي

الت
ية 

قيل
 قل

قة
نط

 م


