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ــد  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش س
ــان الحــروب  ــرم حن ــوم يك آل مكت
ــم يف  ــل معل ــزة افض ــزة بجائ الفائ

ــامل الع

فضائيــة  يف  الصباحــي  الربنامــج 
التعليميــة القــدس 



1العدد السابع ٢٠١٦  

كلمة عهد ووفاء لشعبنا
أ. د. يونس عمرو 

رئيس جامعة القدس المفتوحة 

االفتتاحية

خمســة وعــرون عامــاً مــرت عــى إطــاق جامعــة القــدس املفتوحــة خدماتهــا عــى أرض الوطــن، ُحلــم 

القــادة الكبــار وعــى رأســهم القائــد الرمــز يــارس عرفــات )رحمــه اللــه( والرئيــس محمــود عبــاس أبــو مــازن 

ــر  ــا هــي جامعــة القــدس املفتوحــة  جامعــة منظمــة التحري ــع، فه ــه يف عمــره( تحــول إىل واق )أطــال الل

الفلســطينية ترســخ أركانهــا قبلــة للباحثــني عــن العلــم يف فلســطني.

ــن أن  ــدالً م ــب ب ــة إىل الطال ــل الجامع ــرة نق      إن فك

ــراءات  ــى إج ــب ع ــة للتغل ــب إىل الجامع ــب الطال يذه

ــاز،  ــي اســتهدفت الجامعــات نجحــت بامتي ــال الت االحت

التعليــم املدمــج كفلســفة  تبنــي فكــرة  مــن خــال 

تعليميــة أثبــت جدواهــا، فهــا هــي »القــدس املفتوحــة« 

تدخــل كل بيــت فلســطيني ومتكــن فئــات املجتمــع كافــة 

مــن االلتحــاق بالتعليــم العــايل، فلــم تعــد أوضــاع العمــل 

أو األرسة أو األرَس أو الجنــس أو العمــر حائــاً دون إكــال 

ــر  ــة توف ــم املتبع ــل إن فلســفة التعلي ــايل، ب ــم الع التعلي

ــن  ــة م ــة فاعل ــادات مجتمعي ــق قي ــة لخل ــة املامئ البيئ

ــات  ــني رب ــة أو متك ــل والدراس ــني العم ــع ب ــال الجم خ

البيــوت مــن الجمــع  بــني دورهــن األرسي والرتبــوي 

ــم، باإلضافــة إىل  فتــح نوافــذ مــن األمــل  وإكــال التعلي

ــه  ــلحوا ب ــم ويتس ــوا تعليمه ــن يك يكمل ــا املحرري ألرسان

ــاة. ــاب الحي ــة صع ملواجه

      بــني انطاقــة عســرة وحــارض مرتســخ، تشــق »القــدس 

املفتوحــة« طريقهــا واثقــة نحــو املســتقبل، فمــن بدايــة  

بإمكانــات متواضعــة يف غــرف ضيقــة مســتأجرة، نجحــت 

ــان  ــن خــال إنشــاء  مب ــاً م ــة يف التوســع عمراني الجامع

ــة  ــزة والضف ــاع غ ــة بقط ــات مختلف ــة يف محافظ مملوك

الغربيــة، كــا أن العمــل جــار الســتكال مشــاريع األبنيــة 

يف باقــي املحافظــات، ومبشــيئة اللــه ســوف تتمكــن 

ــروع  ــاء م ــن إنه ــني م ــني املقبل ــال العام ــة خ الجامع

امتــاك مبــان لهــا يف املحافظــات كافــة، لتوفــر مــن خالها 

مزيــداً مــن عنــارص الثبــات والراحــة للطلبــة، وتســهم يف 



ــة التعليميــة النموذجيــة. توفــر البيئ

    إن الجامعــة عــى مــدار )25( عامــاً مل تكــن مكانــاً 

لتلقــي العلــم فحســب، بــل حرصــت دومــاً عــى 

ــبه  ــرد ويكس ــل الف ــاً يؤه ــاً مجتمعي ــون مصنع أن تك

لالتحــاق  الازمــة  القياديــة  الشــخصية  املهــارات 

بســوق العمــل واالندمــاج يف مؤسســات املجتمــع 

كافــة، لذلــك صبــت الجامعــة جهودهــا لتطويــر بنيتها 

التكنولوجيــة إميانــاً منهــا بأنهــا األداة املثــى للتطويــر 

يف هــذا العــر، فأنشــأت مراكــز تعنــى  بتطويــع 

ــة  ــة، ومواكب ــة التعليمي ــة العملي ــا ملصلح التكنولوجي

ــر  ــك لتوف ــتثار ذل ــدان، واس ــذا املي ــد يف ه كل جدي

ــة. ــارضات الوجاهي ــاندة للمح ــم مس ــاليب تعلي أس

ــد  ــا، فق ــرد عــى ســلم أولوياتن ــاء بالف      وألن االرتق

آثــرت الجامعــة أن تبنــي جســور التواصــل بــني طلبتها 

ــم يف  ــة، ودمجه ــج تدريبي ــن خــال برام ــع م واملجتم

ــة  ــة، فمصلح ــة مختلف ــاطات مجتمعي ــات ونش فعالي

ــة يف   ــت الجامع ــذا نجح ــا، ل ــور توجهاتن ــن مح الوط

تجســيد شــعار )وطــن يف جامعــة وجامعــة يف وطــن( 

ــة«  ــدس املفتوح ــد »الق ــم تع ــى األرض، فل ــاً ع واقع

ــذرة يف  ــت متج ــا أضح ــب، إمن ــم فحس ــة للتعلي واجه

ــطيني. ــت فلس ــة ويف كل بي كل محافظ

ــي،  ــا الف ــل بيوبيله ــوم، إذ تحتف ــة الي        والجامع

فهــي ماضيــة يف البحــث عــن كل مــا هــو جديــد 

كليــة  حديثــاً  أطلقــت  لذلــك  ملجتمعنــا،  ومفيــد 

ــر مــن خريجــي  ــا لتلبــي طمــوح كث الدراســات العلي

ــا  ــايل، ك ــم الع ــال تعليمه ــني يف إك ــة الراغب الجامع

أنشــأت كليــة اإلعــام الجديــد، وأطلقــت فضائيــة 

»القــدس التعليميــة« إميانــاً منهــا بأهميــة اإلعــام  يف 

ــك  ــام، لذل ــرأي الع ــى ال ــر ع ــايل يف التأث ــا الح عرن

حرصنــا عــى أن نطلــق تخصصــات مــن شــأنها أن 

تعــّد صحافيــني أكفــاء قادريــن عــى مخاطبــة العــامل 

وميتلكــون القــدرات واملؤهــات الازمــة للتواصــل 

ــارات  ــم مه ــال تعل ــن خ ــعبهم، م ــة ش ــرة لقضي ن

الصحافــة كمهــارة وملكــة،  بــني  تدمــج  رضوريــة 

والتكنولوجيــا كمتطلــب وأداة يف التخاطــب والتواصل. 

ــة،  ــي للجامع ــل الف ــل باليوبي ــوم نحتف ــا الي       إنن

ــنظل  ــا س ــعبنا بأنن ــاء ش ــاء ألبن ــد والوف ــدد العه ونج

حريصــني عــى التطويــر، متقبلــني أي نقــد يهــدف إىل 

التصويــب، فنحــن مدركــون بأننــا نبــذل جهــوداً كبــرة 

مــن أجــل البنــاء، ومــن يعمــل يخطــئ، وهــذه ســمة 

ــذي تحقــق  ــة ال تنتقــص مــن قيمــة اإلنجــاز ال بري

طــوال الســنوات املاضيــة.

       نقــدم اليــوم لجمهورنــا الفلســطيني عــدداً جديداً 

مــن مجلــة »ينابيــع«، التــي تعدهــا دائــرة العاقــات 

العامــة يف الجامعــة، مبينــني مــن خالهــا جملــة مــن 

ــات  ــس فئ ــي مت ــة الت ــة واألكادميي ــا املجتمعي القضاي

بــأن هــذه  أدراكاً  أكــر  عمريــة مختلفــة، ونحــن 

ــاش  ــراء النق ــوة إلث ــي دع ــا ه ــدر م ــات، بق املوضوع

مجتمعيــاً، هــي إشــارة إىل بعــض املحطــات، لكــن 

ــد  ــة بي ــف مرهون ــة التوق ــى محط ــد تبق ــكل تأكي ب

ــه. ــال تخصص ــرار كّل يف مج ــاب الق أصح

    هــي دعــوة أخــرى للتمتــع مبا نطرحه عــر صفحات 

ــوع  ــام املطب ــة اإلع ــخ أهمي ــي ترس ــة الت ــذه املجل ه

ــورة  ــكال اإلعاميــة املتط ــب األش ــدي، إىل جان التقلي

األخــرى يف مناقشــة مشــكاتنا، أو تســليط الضــوء عى 

مكامــن النجــاح الســاكنة فينــا، هــي دعــوة لتحســس 

األمل يف بعــض األمــور الســتلهام التجربــة وتصويــب 

األخطــاء، لكنهــا كذلــك تحفيــز لتســليط الضــوء عــى 

قصــص نجــاح تفتــح األبــواب ملزيــد مــن األمــل النبتــة 

التــي يســتمد منهــا شــعبنا قوتــه ليكمــل طريقــه نحــو 

الحريــة واالســتقال.

ــه  يف الذكــرى الـــ)25( لتأســيس الجامعــة، نعاهــد الل

وأبنــاء شــعبنا أننــا ســنظل أمنــاء عــى رســالة الجامعــة 

بيــت  كل  يف  واملعرفــة  العلــم  نــر  إىل  الهادفــة 

فلســطيني، وســيظل شــعارنا الــذي حملنــاه »لــن يحرم 

طالــب مــن التعليــم لســبب مــايل« نهجنــا الــذي لــن 

نحيــد عنــه، آملــني مــن اللــه العــي القديــر أن نحتفــل 

العــام املقبــل بذكــرى التأســيس وقــد تحققــت أمانينــا 

بإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا 

القــدس الريــف، وقــد زالــت الغمــة عــن أمتنــا 

ــامية. ــة واإلس العربي
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اليوبيل
الفضي

القدس المفتوحة: )25( عامًا من
 اإلضافات النوعية للتعليم في فلسطين

ــام  ــت يف الع ــي انطلق ــة« الت ــدس املفتوح ــت »الق نجح

1991م يف أن تتحــول مــن برنامــج للتعليــم املفتــوح 

ــن  ــعبنا الذي ــاء ش ــم ألبن ــر التعلي ــل توف ــن أج ــل م ُجع

ــم  ــن أه ــه، إىل واحــدة م ــال يف حين ــتهدفهم االحت يس

روافــد العلــم يف فلســطني، بــل أكرهــا وأهمهــا. و«ينابيع« 

تواكــب احتفــال الجامعــة بيوبيلهــا الفــي، وتتحــدث إىل 

ــا. ــة وتقدمه ــور الجامع ــول تط ــؤولني ح ــن املس ــدد م ع

صيدم: »القدس املفتوحة« تنجح في 
الصمود أمام اإلعصار

ــدم  ــايل د. صــري صي ــم الع ــة والعلي ــر الرتبي ــال وزي    ق

التحريــر  مبنظمــة  مرتبطــة  املفتوحــة«  »القــدس  إن 

ــارس  ــس الراحــل ي الفلســطينية، وبخاصــة شــخصية الرئي

يف  )جامعــة  املقولــة  تحقيــق  يف  ونجحــت  عرفــات، 

ــي  ــج مجتمع ــا مزي ــاً إنه ــة(. حق وطــن ووطــن يف جامع

مــن مختلــف املشــارب الفكريــة، فعــى الرغــم مــن 

ــة  ــاً باملكان ــظ غالب ــامل مل يح ــوح يف الع ــم املفت أن التعلي

ــل بجامعــة  ــه يف فلســطني متث ــة، ولكن ــة املطلوب التقديري

ــعبنا. ــاء ش ــرة ألبن ــكات كب ــت مش حل

وأضــاف: »كان أملنا-حتــى وقــت قريــب-يف أن نعيــد فتح 

فــروع الجامعــة يف بعــض الــدول التــي أغلقــت فيهــا كــا 

حــدث يف اململكــة العربيــة الســعودية، فالجامعــة وقفــت 

ــن أن  ــة، وكان ميك ــاع الصعب ــا يف األوض ــب أبنائن إىل جان

تلعــب دوراً إضافيــاً يف توفــر التعليــم ألبنائنــا 

ــة للتعليــم يف فلســطني، ونجــاح يف تثبيــت  رام الله–ينابيع-}خمســة وعــرون عامــاً مــن اإلضافــات النوعي

ــم لهــم والحــد مــن هجرتهــم إىل الخــارج بهــدف  ــر التعلي ــوق أرضهــم بتوف آالف الشــبان الفلســطينيني ف

التعليــم، وخدمــة للفئــات املهمشــة مــن الفقــراء وذوي االحتياجــات الخاصــة ومــن فاتهــم قطــار التعليــم، 

وتوفــر التعليــم لــأرسى املحرريــن واملــرأة الفلســطينية يف مختلــف أماكــن وجودهــا مبحافظــات الوطــن{، 

هــذا ملخــص لــدور »القــدس املفتوحــة« يف خدمــة مجتمعهــا عــى مــدار )25( عامــاً مــن العطــاء املتواصــل.
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ــه  ــارك الل ــول: ب ــا أق ــا هن ــة، وأن ــذه التجرب ــككني به املش

ــن أجــل  ــه م ــدم حيات ــام أســر ق ــاً أم ــح باب ــن فت يف كل م

ــل«. ــن األم ــاحة م ــه مس ــح ل ــطني، وفس فلس

م. سمارة: اجلامعة جنحت 
في توفير متطلبات العصر

ــس  ــس املجل ــة –رئي ــاء الجامع ــس أمن ــس مجل ــد رئي يؤك

أن  ســارة  عدنــان  املهنــدس  والتميــز  لإلبــداع  األعــى 

الجامعــة نجحــت يف تحقيــق أهدافهــا الراميــة إىل مامســة 

احتياجــات الفئــات املهمشــة وتوفــر فرصــة التعليــم لهــا، 

مشــراً إىل أن جامعــة القــدس املفتوحــة وهــي تحتفــل 

بيوبيلهــا الفــي أثبتــت أنهــا قــادرة عــى توفــر متطلبــات 

ــة. ــائل التعليمي ــدث الوس ــة أح ــر ومواكب الع

ــب  ــة إىل الطال ــاب الجامع ــرة ذه ــارة إن فك ــال م. س وق

بــدالً مــن أن يذهــب الطالــب إىل الجامعــة لبــت احتياجات 

أبنــاء شــعبنا مبختلــف الفئــات ووفــرت لهــم إمكانيــة 

ــل والدراســة. ــني العم ــع ب الجم

وأشــار إىل أن الجامعــة اليــوم تتطلــع إىل أن تســتمر يف 

ــان  ــا بتوجــه الجامعــة إىل إنشــاء مب مســرة التقــدم، منوًه

ــاً  ــب دوراً إضافي ــن أن تلع ــة، وكان ميك ــاع الصعب يف األوض

ــف  ــن مختل ــروا م ــن ُهّج ــا الذي ــم ألبنائن ــر التعلي يف توف

أماكنهــم بفعــل الراعــات داخــل الــدول العربيــة، ولكــن 

مل توفــق األمــور يف كثــر مــن املحطــات العتبــارات خــارج 

إرادة الجامعــة«.

ــة  ــت نقل ــة حقق ــدس املفتوح ــة الق ــول: »جامع ــع يق وتاب

نوعيــة يف التعليــم، وثبــت ذلــك يف خريجيهــا املوجوديــن يف 

امليــدان، فهــي تخــّرج شــباناً نوعيــني متخصصــني، وصمــدت 

ــا  ــتحق من ــر يس ــي كب ــور وطن ــا حض ــار، وله ــام اإلعص أم

ــذا  ــرايف ه ــار الجغ ــى االنتش ــادرة ع ــة ق ــرتام. فجامع االح

ــة يف  ــا )جامع ــاً إنه ــا ونفاخــر، حق ــا أن نفخــر به حــري بن

ــة(«. وطــن ووطــن يف جامع

ثــم ختــم حديثــه: »كلمــة حــق أقولهــا يف جامعــة القــدس 

املفتوحــة بهــذه املناســبة )اليوبيــل الفــي(: يجــب أال 

أبوابهــا  التــي فتحــت  الوحيــدة  الجامعــة  أنهــا  ننــى 

لــأرسى الفلســطينيني ومكنتهــم مــن االنتســاب إليهــا، بــدءاً 

مــن ســجن )هداريــم( وصــوالً إىل ســائر الســجون، وهــذه 

مفارقــة نوعيــة ونقطــة إبداعيــة تحســب لهــا رغــم بعــض 

جامعة القدس املفتوحة 4



ــا  ــد أنهين ــا: »لق ــة، قائ ــات كاف ــا يف املحافظ ــة له مملوك

خــال الســنوات القليلــة املاضيــة إنجــاز مشــاريع تشــييد 

أبنيــة يف عــدد مــن املحافظــات، وهــا نحــن ماضــون 

الســتكال هــذه املشــاريع بإنشــاء مبــان أخــرى يف بقيــة 

املحافظــات«.

وأكــد ســارة أن طلبــة الجامعــة وخريجيهــا يثبتــون يومــاً 

بعــد يــوم إبداعاتهــم مــن خــال احتــال مراتــب متقدمة 

يف املســابقات البحثيــة والعلميــة العامليــة، منوهــاً بفــوز 

ــا  ــة واختياره ــة العاملي ــرن الذهبي ــزة الق ــة بجائ الجامع

واحــدة مــن أفضــل)50 (مؤسســة يف العــامل.

وأضــاف: »فــوز حنــان الحــروب )خريجــة الجامعــة( 

بجائــزة أفضــل معلــم يف العــامل جــاء ليؤكــد جــدارة 

خريجــي الجامعــة وقدرتهــم عــى منافســة نظرائهــم يف 

ــاً«. ــاً أم عاملي ــاً أم عربي ــواء محلي ــرى، س ــات األخ الجامع

وأكــد أن فلســفة الجامعــة القامئــة عــى التعليــم املدمــج 

ــا  ــر، كونه ــات الع ــة ملتطلب ــر مواءم ــا األك ــت أنه أثبت

ــة  ــة والوســائط اإللكرتوني ــاءات الوجاهي ــني اللق تجمــع ب

ــة. املتقدم

أ.د. يونس عمرو: »القدس املفتوحة« 

أسهمت في زيادة التعليم في فلسطني
 

  قــال أ. د. يونــس عمــرو، رئيــس الجامعــة، إن »القــدس 

يف  املتعلمــني  نســبة  زيــادة  يف  أســهمت  املفتوحــة« 

الشــعوب  أكــر  الفلســطيني  الشــعب  وإن  فلســطني، 

العربيــة تعليــاً، فالتعليــم يف أوســاط شــعبنا ينطلــق 

مــن ثقافــة مجتمعيــة تعتمــل وترتســخ يف أذهــان اآلبــاء 

تضحــي  األرسة  أن  لدرجــة  الفلســطينيني،  واألمهــات 

مبدخراتهــا لتعلــم أبناءهــا، وحكايــات كثــرة نعرفهــا 

ــال  ــوات االحت ــارصت ق ــا ح ــل. وحين ــذا القبي ــن ه م

اإلرسائيــي الجامعــات واملعاهــد الفلســطينية بإجراءاتهــا 

التعســفية مــن إغــاق، ومنــع مــن أداء الرســالة، وتقطيــع 

)مــا  والطلبــة  األســاتذة  واعتقــال  الوطــن،  ألوصــال 

ــاً يهــدف إىل  ــادة الفلســطينية عمــاً احتالي ــه القي اعترت

تجهيــل شــعبنا(، ابتكــرت القيــادة وســيلة للتغلــب عــى 

ــا يعــرف  ــأن لجــأت إىل م ــة ب هــذه اإلجــراءات االحتالي

بـ»التعليــم املفتــوح« الــذي يعتمــد عــى مراكــز دراســية 

تنتــر يف مواقــع أهلنــا، مبعنــى »نقــل الجامعــة إىل 

الطالــب وليــس العكــس«، واســتعانت عــى ذلــك بخــراء 

املهندس عدنان سمارة
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ــكو(،  ــة )اليونس ــطينيني ومنظم ــني والفلس ــن األكادميي م

فأمثــرت هــذه الجهــود بإنشــاء جامعــة القــدس املفتوحــة 

التــي بــارشت عملهــا يف العــام )1991/1990(، وهــا هــي 

اليــوم تنتــر يف أرجــاء الوطــن مــن رفــح إىل جنــني، 

ــاً. ــتني ألف ــا الس ــدد طابه ــرتاوح ع وي

وأضــاف: »إن القــدس املفتوحــة أســهمت بفلســفتها 

ونهجهــا التعليمــي املــرن يف إثــراء قطــاع التعليــم يف 

الفلســطينية،  املجتمعيــة  الرائــح  مختلــف  أوســاط 

وبخاصــة الفقــراء، واملــرأة، واألرسى املحــررون، والجرحى، 

وذوو االحتياجــات الخاصــة بوجــه خــاص، ممــن حرمــوا 

يف غالبيتهــم التعليــم العــايل ألســباب مختلفــة، منهــا 

يفــر  مــا  وهــذا  والنضاليــة،  والبيئيــة  االجتاعيــة 

ــى  ــاط ع ــذه األوس ــن ه ــطينيني م ــة الفلس ــال الطلب إقب

ــك خفــض  ــا، يضــاف إىل ذل ــوم فيه ــي العل الدراســة لتلق

ســعر الســاعة املعتمــدة الــذي مكــن الفقــراء عــى وجــه 

ــرة«.  ــداد كب ــا بأع ــة فيه ــن الدراس ــوص م الخص

اجلامعة تتبع نظام تعليم عصري
 هو نظام »التعليم املدمج«

يقــول أ. د. ســمر النجــدي، نائــب رئيــس الجامعــة 

للشــؤون األكادمييــة، إن »القــدس املفتوحــة« جامعــة 

ــام  ــو نظ ــري، وه ــم ع ــام تعلي ــق نظ ــت يف تطبي نجح

تعليــم يدمــج بــني التعليــم اإللكــرتوين والتعليــم الوجاهي 

ــدي. التقلي

وأضــاف النجــدي أن هــذا النظــام نظــام عاملــي والجامعــة 

تتبنــاه، فالتعليــم املدمــج يف تقديــم املســاقات يســهم يف 

توظيــف وســائل التعليــم التقليديــة الوجاهيــة بالتزامــن 

ــة  ــة املختلف ــائل اإللكرتوني ــم باســتخدام الوس ــع التعلي م

يف إطــار نظــام التعليــم املفتــوح وفلســفته، ذلــك أن 

ــدي  ــام تقلي ــني: نظ ــني نظام التعليــم املدمــج يدمــج ب

وآخــر إلكــرتوين، بنســب تختلــف باختــاف املســاق الــذي 

ــدرّس يف الجامعــة، وهــذا نظــام تســتخدمه الجامعــات  يُ

التقليديــة، ولكننــا يف »القــدس املفتوحــة« نضعــه يف 

ســياق التعليــم املفتــوح الــذي يتميــز باملرونــة مــن حيــث 

الزمــان واملــكان. ومــن خــال هــذا النمــط تقــدم »القدس 

ــة  املفتوحــة« املقــرر لطلبتهــا عــى شــكل حزمــة تعليمي

متكاملــة عــر املحــارضات الصفيــة يف حــرم الجامعــة 

ــدف  ــت( به ــر )اإلنرتن ــة ع ــارضات تفاعلي ــا مح ويقابله

ــرر املرجــع العلمــي  ــاب املق ــّد الكت ــم، ويُع ــز التعل تعزي

للدراســة إىل جانــب مصــادر التعلــم الرقميــة عــى صفحة 

املقــرر اإللكــرتوين. ولتعزيــز التعلــم، توفــر الجامعــة 

بيئــة تفاعليــة لاتصــال والتواصــل بــني الطلبــة مــن 

 جهــة، وبــني الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس مــن جهــة 

أخــرى، وذلــك عــن طريــق نظــام املراســات عــى البوابــة 

األكادمييــة، وحلقــات النقــاش املتوافــرة عــى صفحــة 

ــرتوين. ــرر اإللك املق

وأوضــح أ. د. النجــدي أن »القــدس املفتوحــة« حــني 

رشعــت تقــدم نظــام تعليــم مفتــوح مل يكــن هنــاك 

اللقــاءات الوجاهيــة  تعليــم إلكــرتوين، فباإلضافــة إىل 
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الصفيــة والســاعات املكتبيــة كان مثــة وســائط مرئيــة 

ــاً  ــة، والحق ــم الصعب ــموعة توضــح املفاهي ــرى مس وأخ

أُدخــل التعليــم اإللكــرتوين ضمــن النظــم املعتمــدة، ثــم 

طُــّور واســتخدم يف العمليــة التعليميــة، ونحــن اليــوم 

مــن أفضــل الجامعــات التــي تســتخدم هــذا النظــام 

ــزة، وهــذا بشــهادة الجهــات  عــى وجــوه متقدمــة متمي

الخارجيــة ذات الخــرة يف هــذا املجــال.

وبــني النجــدي أن الجامعــة بــدأت بدايــات صعبــة نهايــة 

القــرن املنــرم، إذ مل يكــن نظــام التعليم املفتــوح معروفاً 

ــن  ــل م ــم يقل ــل بعضه ــا جع ــاس، م ــن الن ــر م ــدى كث ل

ــى  ــا ع ــا وقدرته ــت مكانته ــة أثبت ــن الجامع ــأنه، ولك ش

ــا  ــوق نظامه ــل تف ــع، ب ــام إىل املجتم ــذا النظ ــال ه إيص

هــذا عــى التعليــم التقليــدي يف كثــر مــن شــؤونه، فهــو 

يســتخدم أســاليب التعليــم الحديثــة مــن حيــث التزويــد 

ــى  ــاد ع ــخصية باالعت ــارات الش ــة امله ــة، وتنمي باملعرف

ــع  ــاىش م ــز ويت ــم املتحف ــة املتعل ــه رغب ــذات، وتلبيت ال

احتياجاتــه، خصوصــاً مــا ميتــاز بــه مــن مرونــة يف التعامل 

مــع الزمــان واملــكان.  

أجــل، تقدمــت الجامعــة وأصبحــت ذات ســمعة كبــرة، 

وتشــهد عــى ذلــك الجهــات املحليــة والدوليــة والســوق 

ــوم  ــت كل ي ــا يثب ــذا خريجه ــراء، وه ــغلون والخ واملش

قدرتــه ومتيــزه عــى كثــر مــن أقرانــه. ونراها يف الســنوات 

األخــرة تتقــدم يف مجــال توصيــل التعليــم باالعتــاد 

عــى التعليــم املدمــج، وتــوج األمــر حديثــاً بفضائيــة لهــا 

ــة(. ــدس التعليمي ــة الق )فضائي

متكني الفلسطينيني في أرضهم 
واحلد من الهجرة

يف هــذا الســياق، قــال أ. د. حســن الســلوادي، عميــد 

ــة،  ــا يف الجامع ــات العلي ــة الدراس ــي وكلي ــث العلم البح

ــب  ــت نص ــأتها وضع ــذ نش ــة« من ــدس املفتوح إن »الق

ــت  ــكل بي ــم ل ــال التعلي ــو إيص ــاً ه ــاً ثابت ــا هدف عينيه

فلســطيني، وبحكــم نشــأتها يف مراحــل االنتفاضــة األوىل 

نراهــا تــؤدي دوراً كبــراً يف توفــر التعليــم ألبنــاء الشــعب 

الفلســطيني الذيــن يســتهدفهم االحتــال، خصوصــاً أنــه 

كان يتدخــل يف كل تفاصيــل التعليــم، وبعــد عقديــن 

ونصــف العقــد مــن الزمــان أصبــح أثــر الجامعــة ملموســاً 

ألنهــا أوصلــت التعليــم الجامعــي إىل رشائــح مختلفــة مــن 

املجتمــع الفلســطيني، وال ســيا رشيحــة النســاء، فرناهــا 
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أ.د. سمير النجدي



اليــوم تحقــق أهدافهــا بنســبة )100%(، وأضحــى التعليــم 

ــح املجتمــع. ــا متاحــاً ملختلــف رشائ بفضله

وقــال إن »القــدس املفتوحــة« نجحــت بتثبيــت الطلبــة يف 

وطنهــم، ويف رفــع كفــاءة املوظفــني يف مختلف مؤسســات 

ــن الهجــرة إىل  ــل حــدت م ــام والخــاص، ب ــني الع القطاع

ــطيني؛ إذ  ــاد الفلس ــاً لاقتص ــكل دع ــذا ش ــارج، وه الخ

ــم  ــى التعلي ــترف ع ــت س ــي كان ــوال الت ــك األم إن تل

خــارج الوطــن بقيــت فيــه. والجامعــة برســومها املخفضــة 

ــو درس كل هــؤالء  ــم، ول ــى التعلي ــن ع شــجعت الكثري

الخريجــني خــارج الوطــن لشــكلوا عبئــاً عــى مجتمعهــم 

وأهاليهــم.

وأوضــح الســلوادي أن »القــدس املفتوحــة« تقــوم بــدور 

ــا  ــم وقراهــم وأين ــني يف مدنه ــت املواطن ــي يف تثبي وطن

حلــوا بــأرض الوطــن، فبانتشــارها مبحافظــات الوطــن 

كافــة وبفضــل قربهــا مــن املواطــن بــات ال حاجــة 

لانتقــال مــن محافظــة إىل أخــرى بهــدف التعليــم، فمــن 

أ.د. حسن السلوادي
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مكانــه يســتطيع أن يتعلــم ويدافــع عــن أرضــه ضــد 

االحتــال واالســتيطان، وبخاصــة األغــوار وأطــراف الباديــة 

ــة. ــن املناطــق النائي ــا م وغره

وقــال خامتــاً حديثــه: إن خريجــي الجامعة دخلــوا مجاالت 

ــاً عــر  ــاً وأكادميي ــة، وطــوروا أنفســهم مهني العمــل قاطب

دورات التأهيــل الرتبــوي التــي تقدمهــا الجامعــة، وهــذا 

ــة مســتدامة يف الوطــن،  ــة مجتمعي ــق تنمي أســهم يف خل

ــاج  ــر املجتمــع الفلســطيني، برفــع كفــاءة اإلنت ويف تطوي

ــا يف األرض. وســتواصل  ــات املجتمــع وتثبيته ــف فئ ملختل

الجامعــة عملهــا مــن أجــل القيــام مبــا هــو مطلــوب منهــا 

لخدمــة طلبتهــا ومجتمعهــا.

د. مروان درويش: »القدس املفتوحة« 
عملت على سد الفجوة بني مطالب 

سوق العمل ومخرجات اجلامعات

قــال د. مــروان درويــش، نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 

ــل  ــى تأهي ــت ع ــة« عمل ــدس املفتوح ــة، إن »الق اإلداري

القطاعــني الحكومــي والخــاص، وســعت إىل إعــادة تأهيــل 

القطاعــات عــن طريــق  املختلفــة يف هــذه  الكــوادر 

الــدورات املختلفــة التــي تقدمهــا وعــر برامــج تدريبيــة 

ــر  ــاً للمعاي ــتويات، وفق ــتى املس ــة لش ــة مختلف وتعليمي

ــل األســعار.  ــة، وبأق ــاءة عالي ــة، وبكف العاملي

وأشــار إىل أن التأهيــل كان بالتعــاون مــع مؤسســات 

دوليــة متخصصــة، متنــح شــهادات دوليــة تؤهــل العاملــني 

للتقــدم يف عملهــم والرتقيــة يف الســلم الوظيفــي، وتقــدم 

هــذه الرامــج بنــاء عــى دراســات حاجــة الســوق، ومنهــا 

املجتمــع  يف  املختلفــة  القطاعــات  رغبــات  تلبيــة  إىل 

ــطيني. الفلس

وبــني د. درويــش أن »القــدس املفتوحــة« تعمــل بتكامــل 

ورشاكــة حقيقيــة مــع القطاعــني العــام والخــاص يف هــذا 

ــة  ــي يف الثقاف ــر نوع ــداث تغي ــال، وأســهمت يف إح املج

مــن خــال تشــجيعها إقامــة مشــاريع صغــرة، فالجامعــة 

ــة املســتفحلة  ــة مشــكلة البطال ــا ملواجه تؤهــل خريجيه

بــني الشــباب يف فلســطني.

التدريبيــة  الجامعــة  برامــج  أن  إىل  درويــش  ولفــت   

املختلفــة وجــدت لســد الفجــوة بــني مخرجــات التعليــم 

واالحتياجــات الفعليــة لســوق العمــل، فســاهمت يف 

ــة  ــت الجامع ــا دأب ــر. وطامل ــب والتطوي ــل والتدري التأهي

يف تقديــم دروات تســهم يف معالجــة املشــكات اإلداريــة 

واملاليــة والفنيــة التــي تواجــه مؤسســات القطاعــني العــام 

ــاص. والخ

تعليم الفئات املهمشة
  فيــا يتعلــق بتعليــم الفئــات املهمشــة يف املجتمــع 

الفلســطيني، قــال عميــد شــؤون الطلبــة أ. د. محمــد 



شــاهني، إن »القــدس املفتوحــة« وفــرت التعليــم للفئــات 

املحرومــة انطاقــاً مــن فلســفتها ونظامهــا التعليمــي 

املــرن الــذي يأخــذ بعــني االعتبــار كل املعايــر األكادمييــة 

والجــودة والتعليــم املميــز، ووفــرت بوجــه خــاص ميــزات 

للمــرأة وذوي االحتياجــات بفضــل انتشــارها الجغــرايف يف 

ــطني. ــاً يف فلس )19( موقع

وقــال أ. د. شــاهني إن الجامعــة وفــرت التعليــم بتكلفــة 

ماديــة مناســبة، ونجحــت يف توفــر تكاليــف التنقــل 

ــم  ــكل يتعل ــرايف، ف ــا الجغ ــة بفضــل امتداده ــى الطلب ع

ــامل  ــكل ش ــا بش ــت التكنولوجي ــا وظف ــه، ك يف محافظت

ــة(. ــة القــدس التعليمي ــوالً إىل فضائيتهــا )فضائي وص

ــدرة  ــق ق ولفــت شــاهني إىل أن الجامعــة نجحــت يف خل

ــة  ــة عــر البواب ــة مرن ــة بطريق عــى التواصــل مــع الطلب

ــهمت  ــراءات أس ــذه اإلج ــة، وكل ه ــائط اإللكرتوني والوس

الفئــات  وخاصــة  بهــا،  الطلبــة  التحــاق  تســهيل  يف 

ــن يف  ــبة التحاقه ــت نس ــوايت وصل ــاث الل ــة، واإلن املهمش

بعــض الفــروع إىل )80%(، أمــا متوســط نســبة التحاقهــن 

ــم، فوجــود  ــن )50%(.  نع ــل ع ــا يق ــة ف ــروع كاف يف الف

ــي  ــق الت ــن املناط ــر م ــة يف كث ــدس املفتوح ــة الق جامع

ــراً يف  ــهم كث ــايل أس ــم الع ــات التعلي ــا مؤسس ــو فيه تخل

توفــر التعليــم العــايل الــذي مّكــن املــرأة لخدمــة نفســها 

ــوى العمــل  ــع مســاهمتها يف ق ــا، ورف ــا ومجتمعه وأرسته

ــة. ــوى البري والق

ــال  ــة، ق ــات املحرومــة وذوي اإلعاق ــق بالفئ ــا يتعل أمــا م

ــأرسى  ــة ل ــات خاص ــت خدم ــة قدم ــاهني إن الجامع ش

املحرريــن واألرسى داخــل الســجون، مــن خــال تســهيل 

التحاقهــم بالتعليــم العــايل، وتوفــر فــرص تعليــم مناســبة 

ــن )4000(  ــر م ــل أك ــك أن تؤه ــتطاعت بذل ــم، واس له

ــاً. ــاً ومهني ــاً وأكادميي أســر محــرر علمي

وفيــا يتعلــق بــذوي اإلعاقة، قــال إن الجامعة اســتطاعت 

أن توفــر التعليــم للمئــات منهــم، وخلقــت بيئــة مناســبة 

لهــم عــر توفــر مختــرات حاســوب للمكفوفــني يف أكــر 
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الجامعة نجحت في 
تثبيت الفلسطينيين في 

أرضهم وفي خدمة 
الفئات المهمشة وتأهيل 
القطاعين العام والخاص

مــن فــرع، وعــر تقديــم جملــة مــن التســهيات يف القبول 

كاالمتحانــات  األكادمييــة  الواجبــات  وأداء  والتســجيل، 

ــم  ــارة، وتقدي ــة اإلش ــن يف لغ ــف املتمك ــا، وتوظي وغره

ــة مــن ذوي اإلعاقــة ضمــن املعايــر  ــة للطلب منحــة كامل

ــرى  ــات أخ ــاً لفئ ــا ايض ــت خدماته ــا، وقدم ــول به املعم

كمــرىض التاســيميا والهيموفيليــا وغــر ذلــك.

وختــم حديثــه مؤكــداً أن »القــدس املفتوحــة« اســتطاعت 

أن تجعــل دميقراطيــة التعليــم أمــراً حقيقيــاً مارســة 

ــكل  ــم ل ــك مــن خــال توفرهــا فــرص تعلي ــوالً، وذل ال ق

ــاً بغــض النظــر عــن عمــره أو جنســه أو  ــدر أكادميي مقت

حالتــه الصحيــة أو حالتــه االجتاعيــة أو مــكان إقامتــه، 

بــل ذهبــت إىل أبعــد مــن ذلــك فرناهــا تقــدم كل 

التســهيات مبختلــف أشــكالها لــكل فئــة وفــق حاجتهــا.

أ.د. محمد شاهني



فضائية القــدس التعلـيميـة...

 إعـالم عصري بطابـع 
تثقيـفـي مـمـيــز 

تحت
المجهر

ذي  عــري  إعــام  تقديــم  إىل  الفضائيــة  وتهــدف 

طابــع تثقيفــي، يخاطــب فئــات املجتمــع وينســجم 

ــائل  ــي الوس ــذي يراع ــي ال ــام الرقم ــرات اإلع ــع متغ م

الحديثــة دون إغفــال وســائل اإلعــام التقليديــة. وبهــذا، 

ــة  ــز الثقاف ــع إىل تعزي ــة« تتطل ــدس التعليمي ــإن »الق ف

املجتمعيــة يف املجــاالت الحيويــة )الصحــة، والتعليــم، 
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رام الله-ينابيع-تعــد فضائيــة القــدس التعليميــة أحــدث وســيط تعليمــي لجامعــة القــدس املفتوحــة 
يف مجــال التعليــم اإللكــروين، وهــي فضائيــة تعنــى بتغيــر النمــط اإلعالمــي املحــي، وتســلط الضــوء 

عــى الــراث الفلســطيني والربامــج التعليميــة الثقافيــة واالجتامعيــة.



والبيئــة، والرياضــة، والطاقــة، والســياحة، والفندقــة(، 

ــايئ،  ــث الفض ــة الب ــج بتقني ــم املدم ــط التعلي ــز من وتعزي

ــا مــن  ــة للجامعــة وخريجيه ــراز املســؤولية املجتمعي وإب

خــال الرتكيــز عــى دور طلبتهــا ودور املــرأة يف املجتمــع 

ــا  ــت جدواه ــفة أثبت ــي فلس ــي، وه ــا التعليم يف نظامه

بشــهادة جامعــات عامليــة مرموقــة طفقــت تأخــذ بهــذا 

النهــج الــذي يقــوم عــى املزاوجة بــني اللقــاءات الوجاهية 

واألســاليب التكنولوجيــة الحديثــة. فـ»القــدس املفتوحــة« 

رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو: »بإطالق الفضائية نكون قد أنهينا
 آخر وسيط تعليمي لجامعة القدس المفتوحة في مجال التعليم 

اإللكتروني، لتكتمل بذلك كل الوسائط العالمية لدينا«.
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ــع  ــراكات م ــز ال ــاً إىل تعزي ــع أيض ــطيني، وتتطل الفلس

املؤسســات العربيــة والدوليــة، واالنفتاح عــى املجتمعات 

األخــرى والثقافــات العامليــة. وتبــث »القــدس التعليميــة« 

 /12645 )نايـــلســــات  الــرتدد:  عــر  برامجهــا 

ــز:27500(. ــدل الرتمي ــي/ مع أفق

ــال رئـــيـــــــــس  وقــــــــــــ

الجامعـــــة أ. د. يونـــــس 

عمـــرو: »بــــإطـــــــاق 

نكـــــون  الفضائيــة 

ــهينا آخــر  ــد أنـــ قـــــ

تعلــــيمي  وســيــــط 

ــة  لجـــــــــامــعـــــــ

املفتوحــة  الـقـــــدس 

فــــي مجــال التعليــم 

ــمل  اإللكــرتوين، لتــــكتـــ

بذلــك كل الوســائط العامليــة 

الفضائيــة  أن  مضيفــاً  لدينــا«. 

والثقافيــة  التعليميــة  الرامــج  ســتقدم 

ــام املحــي. ــدي لإلع ــر النمــط التقلي ــة، وتغ واالجتاعي

ــس  ــاعد رئي ــرو، مس ــام عم ــد د. م. إس ــه، أك ــن جانب م

ــاج، أن  ــا واإلنت ــدس املفتوحــة« لشــؤون التكنولوجي »الق

جامعــة القــدس املفتوحــة تتبــع فلســفة التعليــم املدمــج 

ــا ملصلحــة  ــف التكنولوجي ــراً يف توظي قطعــت شــوطاً كب

إلكرتونيــة  أســاليب  خــال  مــن  التعليميــة  العمليــة 

متطــورة، ومــا كان إطــاق »القــدس التعليميــة« إال خدمة 

لهـــــــذا الهــــدف، فهــــــذه القـنـــــاة ستـــــوفر 

أســــلوباً متـقــدمــــاً فـــي خدمــــــة 

التـــعليـمــيـــــــة،  العــــملية 

وسـتــــــــــــــقــــــــــدم 

تـــربويـــــة  بـــــــرامج 

ومــــجـتـــــمـعـــــــية 

مـتــنـــــــــوعـــــــــــة 

تــــــــخــــــــــــــــدم 

املـجتـمــــــــــعـيــــــن 

والعــريب  الفلســطيني 

عــى حــد ســواء، ويف هــذا 

ــاة  ــرو: »هــذه القن ــول عم يق

ــاف  ــراً يض ــاً عاب ــون رق ــن تك ل

إىل القنــوات الفضائيــة املوجــودة، بــل 

ســتقدم كل جديــد عــى الصعيديــن اإلعامــي 

والتعليمــي، كــا أنهــا ســتخدم كليــة »اإلعــام الجديــد« 

ــام  ــتتيح املجــال أم ــاً، وس ــة حديث ــا الجامع ــي أطلقته الت

ــم«. ــل له ــب والعم ــر التدري ــص بتوف ــة التخص طلب



13العدد السابع ٢٠١٦  

ابنة »القدس المفتوحة« 
حنان الحروب أفضل معلم في العالم 

رام الله-ينابيع-فــازت خريجــة جامعــة القــدس املفتوحــة  

حنــان الحــروب بجائــزة أفضــل ُمعلــم يف العــامل، مــن بــني 

عــرة معلمــني وصلــوا للقامئــة النهائيــة بعــد تصفيــة )8(

آالف مرشــح مــن )148( دولــة.

وأعلنــت مؤسســة »ڤــاريك« التعليميــة الخريــة، يف حفــل 

خــاص يف ديب، فــوز املعلمــة الحــروب بجائــزة أفضــل 

ــون دوالر.  ــا ملي ــامل، وقيمته ــم يف الع ُمعل

ــد اإلعــان عــن فوزهــا:  ــا بع ــت الحــروب يف كلمته وقال

ــال  ــي أطف ــة وســام كباق ــش بحري ــا العي ــد ألطفالن »نري

العــامل«، ودعــت ألن يكــون هــذا العــام عــام املعلــم 

الفلســطيني.

ــل يف  ــون األم ــطني يزرع ــي فلس ــاً إن معلم ــت أيض وقال

نفــوس أطفالنــا، مســتذكرة كلــات الشــاعر الفلســطيني 

GLOBAL TEACHER PRIZE

الراحــل محمــود درويــش »عــى هــذه األرض مــا يســتحق 

الحيــاة«.

وأشــارت إىل معانــاة الطلبــة واملعلمــني عــى حواجــز 

ــف  ــاة إىل الص ــذه املعان ــل ه ــت: »تدخ ــال، وقال االحت

عــى أشــكال عنــف، وهنــا يبــدأ دور التعليــم واملعلــم يف 

ــف«. ــذا العن ــن ه ــال م ــر األطف تحري

ــة  ــا يف املدرس ــن علموه ــني الذي ــع املعلم ــكرت جمي وش

ــاريك،  ــة ف ــة، ومؤسس ــدس املفتوح ــة الق ــكرت جامع وش

وزوجهــا وارستهــا التــي تحملــت الكثــر، وطلبتهــا يف 

الصــف، وأهــدت فوزهــا للمعلمــني الفلســطينيني والعرب 

ــامل . ــني يف الع وكل املعلم

ــم أرسة  ــرو باس ــس عم ــة أ. د. يون ــس الجامع ــأ رئي وهن

ــى  ــروب ع ــة الح ــني، املعلم ــني وإداري ــة، أكادميي الجامع

تحت
المجهر



فوزهــا بالجائــزة، معتــراً  إياهــا إنجــازاً يضاف إىل سلســلة 

اإلنجــازات التــي يراكمهــا أبنــاء الجامعــة يف مختلــف 

ــن. امليادي

ــى  ــم ع ــاً أنه ــون يومي ــة يثبت ــو الجامع ــاف« خريج وأض

ــل«. ــتحقون األفض ــة ويس ــاءة عالي كف

وقــال أ. د. عمــرو إن اختيــار ابنــة القــدس املفتوحــة 

ــم يف العــامل مبعــث فخــر لفلســطني بشــكل  أفضــل معل

عــام ولجامعــة القــدس املفتوحــة عــى وجــه الخصــوص 

ويثبــت أن املعلــم الفلســطيني صانــع األجيــال يســتحق 

ــر واحــرتام.  ــا كل تقدي ــا دوم من

ولفــت أ. د. عمــرو إىل أن الجامعــة خطت خال الســنوات 

األخــرة خطــوات متقدمــة عــى صعيــد االرتقــاء باملســرة 

ــة  ــة والتعليمي ــاليب الرتبوي ــة كل األس ــة، مواكب األكادميي

ــد  ــذي يع ــري ال ــكادر الب ــر ال ــى بتطوي ــة وتعن العري

العنــر األهــم يف ايــة عمليــة تطويــر.

ــن  ــان م ــم خريج ــطينيني بينه ــني فلس ــة معلم وكان ثاث

وفــداء  الحــروب  )حنــان  املفتوحــة  القــدس  جامعــة 

ــن  ــا م ــل )50( معل ــة أفض ــن قامئ ــروا ضم ــرت(  اخت زع

أصــل )8( آالف معلــم ومعلمــة حــول العــامل، شــاركوا يف 

مســابقة »نوبــل للتعليــم«، منهــم )11( معلــاً ومعلمــة 

فلســطينيني.

يذكــر أن جامعــة القــدس املفتوحــة فــازت العــام املــايض  

املؤسســة  مــن  املقدمــة  الذهبيــة  العامليــة  بالجائــزة 

ــة الدولي

 Century International Gold Quality Era Award

 Business Initiative Directions  )BID(

ومقرهــا جنيــف بســويرا، وذلك تقديــراً اللتــزام الجامعة 

التكنولوجيــا  واســتخدام  والقيــادة  الجــودة  بأصــول 

وقال أ. د. عمرو إن اختيار ابنة القدس المفتوحة أفضل معلم في 

العالم مبعث فخر لفلسطين بشكل عام ولجامعة القدس المفتوحة 

على وجه الخصوص ويثبت أن المعلم الفلسطيني صانع األجيال 

يستحق منا دوما كل تقدير واحترام.
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واإلبــداع، لتنفــرد عربيــاً يف مجــال التعليــم العــايل وعامليــاً 

يف مجــال التعليــم املفتــوح لهــذا العــام، وتغــدو واحــدة 

مــن أفضــل )50( مؤسســة رياديــة عــى مســتوى العــامل.

يشــار إىل أن الحــروب تــدرس الصــف الثــاين االبتــدايئ يف 

ــرة،  ــة يف الب ــة الحكومي ــل الثانوي ــميحة خلي ــة س مدرس

وأعلنــت مؤسســة »فــاريك« التعليميــة الخريــة، يف حفــل 

خــاص يف ديب، فــوز املعلمــة الحــروب بجائــزة أفضــل 

ــون دوالر. ــا ملي ــامل، وقيمته ــم يف الع ُمعل

وكانــت املربيــة الحــروب، التــي ترعرعــت يف مخيــم 

الدهيشــة لاجئــني يف مدينــة بيــت لحــم، اختــرت يف 

)17( شــباط املنــرم، ضمــن أفضــل عــرة مشــاركني يف 

ــامل. ــم يف الع ــل معل ــزة أفض ــة لجائ ــة النهائي املرحل

ــعار »ال  ــت ش ــة حمل ــادرة تعليمي ــروب مبب ــزت الح ومتي

ــب  ــات للع ــا تقني ــتخدمت فيه ــم«، اس ــف يف التعل للعن

لتحقيــق الشــعار عــى الطلبــة خاصــة الصــف الثــاين 

االبتــدايئ »األســايس« يف مدرســتها.

ــق بالصــور  ــم«، وهــو موث ــاب »نلعــب ونتعل وألفــت كت

ووســائل  ألعابــاً  تتضمــن  التــي  الصفيــة  واألنشــطة 

تعليميــة أخــرى كثــرة، وأعــدت معــرض وســائل وألعــاب 

تعليميــة فيهــا أكــر مــن ســبعني وســيلة ولعبــة تعليميــة 

ــة  ــات واللغ ــي الرياضي ــة ملبحث ــة وإثرائي ــة عاجي وتربوي

ــة. ــات البيئ ــن خام ــا م ــب مواده ــة أغل العربي

ــاريك  ــا مؤسســة ف ــي تنظمه ــزة، الت ــر أن هــذه الجائ يذك

يف اململكــة املتحــدة، متنــح كل عــام ملعلــم متميــز قــدم 

مســاهمة بــارزة يف مهنــة التعليــم، فهــي جائــزة تســعى 

العــامل  حــول  املعلمــني  بجهــود  واالحتفــاء  لاعــرتاف 

ــه عــى تاميذهــم ومجتمعاتهــم. ــذي يحدثون ــر ال وباألث

وتبلــغ قيمــة الجائــزة مليــون دوالر، وترشــح لهــا  )8000( 

ــم )50(  ــل منه ــامل وتأه ــاء الع ــن أرج ــة م ــم ومعلم معل

معلــا انتقلــوا إىل املرحلــة مــا قبــل النهائيــة قبــل تقليــص 

القامئــة إىل عــرة معلمــني.
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األستاذ الدكتور عمرو 
يفتتح كلية الدراسات العليا 

التابعة لجامعة القدس المفتوحة 
القــدس  جامعــة  رئيــس  افتتــح  ينابيــع-  اللــه-  رام 

املفتوحــة أ. د. يونــس عمــرو كليــة الدراســات العليــا 

ــص  ــى ترخي ــاً ع ــا حديث ــد حصوله ــة بع ــة للجامع التابع

مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.

ــدس  ــة أن »الق ــاح الكلي ــال افتت ــرو خ ــد أ. د. عم  وأك

لخدمــة  الهادفــة  مســرتها  يف  مســتمرة  املفتوحــة« 

ــاح  ــأن افتت ــاً ب ــه، منوه ــكل فئات ــع الفلســطيني ب املجتم

الكليــة جــاء بعــد والدة عــرة، وهــي متثــل بارقــة 

ــف الجامعــات  أمــل للخريجــني الفلســطينيني مــن مختل

الفلســطينية، وخاصــة خريجــي الجامعــة الذيــن أوصــدت 

يف وجوههــم فرصــة إكــال دراســاتهم العليــا، أو مل يعطــوا 

فرصــاً متســاوية مــع أقرانهــم مــن الجامعــات الشــقيقة.

 ونــوه أيضــاً بــأن »القــدس املفتوحــة« متثــل حلــم القــادة 

ــدف  ــئت به ــعبهم، وأنش ــم ش ــوا ه ــن حمل ــار الذي الكب

ــاب إىل كل  ــعبنا والذه ــاء ش ــم ألبن ــة التعلي ــر فرص توف

بيــت فلســطيني بــدالً مــن أن يذهــب الطالــب إىل 

الجامعــة، وذلــك للتغلــب عــى إجــراءات االحتــال ضــد 

ــايل. ــم الع ــات التعلي مؤسس

الدراســات  كليــة  الفتتــاح  العــرة  الــوالدة  أن  وبــني 

العليــا جــاءت لســببني، األول ســوء فهــم رســالة الجامعــة 

تحت
المجهر
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وفلســفتها القامئــة عــى التعليــم املدمــج وعــدم التفريــق 

بينــه وبــني التعليــم القائــم عــى االنتســاب، والثــاين عــدم 

قناعــة بعــض املســؤولني بحاجــة الجامعــة وخريجيهــا إىل 

هــذه الكليــة.

ــي  ــوزراء د. رام ــس ال ــكره إىل رئي ــرو ش ــه أ. د. عم ووج

ــة والتعليــم العــايل د. صــري  ــر الرتبي ــه، ووزي الحمــد الل

صيــدم، ورئيــس هيئــة االعتــاد والجــودة د. محمــد 

الســبوع، ملضيهــم يف إكــال منــح الرتاخيــص الازمــة 

ــاح هــذه  ــا مــن افتت لجامعــة القــدس املفتوحــة ومتكينه

ــق. ــت الطري ــي اعرتض ــات الت ــم كل املعوق ــة، رغ الكلي

ــه »القــدس  ــذي تبنت ــم املدمــج ال وأكــد عمــرو أن التعلي

املفتوحــة« بــات مطبقــاً يف العديــد مــن جامعــات العــامل 

املرموقــة، وأثبــت جــدواه ومواءمتــه ملتطلبــات العــر.

وأشــار إىل أن النجــاح الــذي حققتــه »القــدس املفتوحــة« 

ــى  ــرص اإلدارة ع ــببه ح ــابقة س ــنوات س ــدار س ــى م ع

التكنولوجيــة  التطــورات  ومواكبــة  النظــام،  تكريــس 

املدمــج  التعليــم  فلســفة  تعــزز  التــي  والتعليميــة 

باســتخدام الوســائط اإللكرتونيــة، وقــد كللــت حديثــاً 

بإطــاق فضائيــة »القــدس التعليمــة« التابعــة للجامعــة.

والتقــى أ. د. عمــرو طلبــة الدفعــة األوىل بكلية الدراســات 

العليــا يف يومهــم األول، مرحبــاً بهــم يف أرسة جامعــة 

القــدس املفتوحــة، متمنيــاً لهــم النجــاح والتوفيــق، قائــاً: 

»أنــا ســعيد أن أقــف اليــوم بــني طلبــة كليــة الدراســات 

العليــا التــي تعــّد محطــة مهمــة منــذ تأســيس الجامعــة«.

ولفــت إىل أن الصــدق والشــفافية مــن مبــادئ الجامعــة 

التــي كرســتها يف عاقتهــا بالطلبــة واملجتمــع املحــي عــى 

ــل األدوار  ــة بتكام ــان الجامع ــول: »إن إمي حــد ســواء، يق

ــة  ــباب املهم ــن األس ــا م ــني اإلدارة وطلبته ــفافية ب والش

التــي قومــت العمــل وحســنت األداء وقــادت إىل أن 

ــا«. ــدة يف كل مكوناته ــة أرسة واح ــون الجامع تك

ووجــه عــدد مــن الطلبــة أســئلة إىل رئيس الجامعــة فأجاب 

عنهــا، واعــداً ببــذل الجهــود لتوفــر كل مــا مــن شــأنه أن 

يخــدم الطلبــة ويوفــر أجــواء تعليميــة مناســبة لهــم.

ورافــق أ. د. عمــرو يف جولتــه التفقديــة بكليــة مســقط، 

ــا، د. ســمر النجــدي  ــة الدراســات العلي ــر كلي ــث مق حي

نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون األكادمييــة، وأ. د. حســن 

والبحــث  العليــا  الدراســات  كليــة  عميــد  الســلوادي 

ــة،  ــؤون الطلب ــد ش ــاهني عمي ــد ش ــي، وأ. د. محم العلم

ــرة«، ود.  ــه والب ــرع رام الل ــر »ف ود. رســان محمــد مدي

ــر  ــة، ود. آالء الشخش ــة الرتبي ــد كلي ــل عمي ــدي زام مج

مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون املتابعــة، ود. عبــد 

الهــادي الصبــاح مســاعد نائــب رئيــس الجامعــة للشــؤون 
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األكادمييــة، ود. حســني حايــل املســاعد اإلداري يف »فــرع 

رام اللــه والبــرة«، وعــدد مــن األســاتذة يف الجامعــة، 

وفــادي حــاد رئيــس مجلــس الطلبــة يف »فــرع رام 

اللــه والبــرة«، وطاقــم أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــة 

ــا. ــات العلي الدراس

أمــا أ. د. حســن الســلوادي عميــد كليــة الدراســات العليــا 

والبحــث العلمــي، فقــد ألقــى كلمــة رحــب فيهــا بزيــارة 

ــة. وأوضــح  ــة الكلي ــه طلب ــاء أبنائ ــة والتق ــس الجامع رئي

ــف  ــن مختل ــة م ــيخدم الطلب ــة س ــه الكلي ــا تطرح أن م

الجامعــة  وخريجــي  عامــة،  الفلســطينية  الجامعــات 

خاصــة، إذ ســيتيح لهــم فرصــة إكــال دراســاتهم العليــا، 

مشــراً إىل أن الجامعــة تخطــط لطــرح تخصصــات أخــرى 

ــة. يف أقــرب فرصــة ممكن

وكان أ. د. عمــرو قــد تجــول يف كليــة مســقط ضمــن مباين 

»فــرع رام اللــه والبــرة«، واطلــع عــى مرافقهــا. وتتكــون 

ــرت  ــاحة )1800( م ــق مبس ــن )6( طواب ــقط م ــة مس كلي

مربــع، وتضــم )4( مختــرات حاســوب، ومختــراً للعلــوم، 

و)18( قاعــة دراســية، ومكتبــة إلكرتونيــة، وغرفــة )فيديــو 

كونفرنــس(، وغرفــة تحكــم.

وكانــت الهيئــة الوطنيــة لاعتــاد والجــودة يف وزارة 

ــات  ــج الدراس ــدت برنام ــايل اعتم ــم الع ــة والتعلي الرتبي

العليــا يف جامعــة القــدس املفتوحــة، وجــاء االعتــاد 

برســالتني وجهتهــا الهيئــة بتوقيع وزيــر الرتبيــة والتعليم 

ــي  ــاق برنامج ــاح بإط ــدم، والس ــري صي ــايل د. ص الع

ماجســتر »اللغــة العربيــة وآدابهــا«، وماجســتر »اإلرشــاد 

ــوي«. ــي والرتب النف

وجــاء يف رســالتني منفصلتــني وجههــا وزيــر الرتبيــة 

والتعليــم العــايل إىل أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، 

أن نتائــج تقييــم الرنامجــني أظهــرت أنهــا يحققــان 

الــروط الخاصــة باالعتــاد الخــاص، واســتناداً إىل املــادة 

)18( مــن الفصــل الخــاص مــن قانــون رقــم )11( لســنة 

ــم العــايل، متــت املوافقــة عــى فتــح  1998 بشــأن التعلي

الرنامجــني بــدًءا مــن الفصــل الــدرايس األول مــن العــام 

.)2016/2015( الجامعــي 

ورحــب أ. د. يونــس عمــرو بافتتاح الرنامجــني الجديدين، 

ــى  ــايل، وع ــم الع ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــكره ل ــاً ش مقدم

رأســها د. صــري صيــدم.

جامعة القدس املفتوحة 18



ينابيع-يقــال إنــه ال شــعور يضاهــي ذلــك الــذي تحــس 

بــه عندمــا تفتــح كتابًــا تقــرأه وتشــم منــه رائحــة الــورق، 

ومــا إن تــرع بالقــراءة حتــى تنتقــل بأفــكارك إىل قصور 

ــا  ــفينة يقوده ــن س ــدة، أو إىل م ــال بعي ــحرية يف جب س

قراصنــة مــن القــرن الثامــن عــر.

لكــن، هــل فقــد الكتــاب هيبتــه يف عــامل بــات ال يتحــدث 

ــات ال  غــر لغــة »الصفــر والواحــد«؟ وهــل ســرنى مكتب

يــزور رفوفهــا غــر الغبــار؟

خر جليس يف الزمان »جهاز«؟!

كثــرًا مــا تــردد عــى مســامعنا »وخــر جليــس يف الزمــان 

كتــاب«، ولكــن مــع التطــور التكنولوجــي الــذي غــر 

معــامل املعمــورة يف الســنوات األخــرة، فقــد فقــدت كثــر 

مــن األمــور رونقهــا، فهــل كانــت قــراءة الكتــب واحــدة 

ــة  ــور، بخاص ــذا التط ــات به ــرت املكتب ــف تأث ــا؟ وكي منه

املكتبــات الجامعيــة التــي كانــت متتلــك محــوًرا رئيًســا يف 

ــاة الطالــب الجامعــي؟ حي

القــدس  فــرع جامعــة  الطالبــَة يف  »ينابيــُع«  ســألت 

املفتوحــة بنابلــس، إينــاس بشــر الحــاج عــي، عــّا 

إذا اســتبدلت بكتابهــا الورقــي جهــازًا لوحيًــا مرتبطًــا 

باإلنرتنــت، قالــت: »أنــا أدرس اللغــة اإلنجليزيــة، لــذا 

األكادمييــة،  مســريت  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  فالقــراءة 

ــدايت  ــى معتق ــرًا ع ــور تأث ــر األم ــن أك ــة م ــي حقيق وه

ــي  ــا ميكنن ــراءة ف ــة الق ــي أدرك أهمي وشــخصيتي، وألنن

ــا متوفــرة للحصــول  أن أهجــر مكتبــة الفــرع، كونهــا دامئً

هل حتيل )جوجل( 
مكتباتنا اجلامعية بيًتا لألشباح؟ 

ملف 
العدد
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عــى الكتــب واملراجــع العلميــة«.

وتضيــف: »لكــن إذا ســألتني عــّا أفضــل، ســأجيبك 

إننــي مــن أنصــار الكتــاب الورقــي، رمبــا بســبب الجانــب 

النفــي الــذي يربطنــي بــه، فلــه رائحــة مميزة، ويشــعرين 

ــادرة عــى االحتفــاظ باملعلومــات ملــدة أطــول،  ــي ق بأنن

فهــي معلومــات أســتطيع أن أملســها وأشــمها وأراها يف آن 

واحــد، وهــذا مــا أفتقــر إليــه يف محــرك البحــث العاملــي 

»جوجــل« ويف الكتــب اإللكرتونيــة، لــذا مــن املحــال 

ــو  ــى ل ــة حت ــب الحقيقي ــر يل الكت ــة توف أن أهجــر مكتب

ــت باملجــان«. ــب نفســها عــى اإلنرتن وجــدت الكت

أمــا نجــاء خلــوي، التــي تــدرس اإلعــام يف جامعــة 

النجــاح، فــا توافقهــا الــرأي، مبينــًة أن الوصــول إىل 

مكتبــة الجامعــة الســتعارة كتــاب يحــوي معلومــات 

ــه  ــت تضيع ــوى وق ــس س ــل«، لي ــى »جوج ــورة ع منش

وعمــل تكابــده، تقــول: »ليــس هــذا مــا يجعلنــي أهجــر 

مكتبــة الجامعــة، فأنــا أفّضــل القــراءة ليــاً، ولــن أحتــاج 

إىل إضــاءة إضافيــة غــر تلــك توفرهــا الكتــب اإللكرتونيــة، 

وبهــذا أكــون قــد اجتنبــت تلــك اإلضــاءة التــي تفرضهــا 

عــّي الكتــب الورقيــة، هــذا باإلضافــة إىل أن الكتــب 

ــن  ــد م ــى العدي ــول ع ــن الحص ــي م ــة متكنن اإللكرتوني

ــرة«. ــة كب ــه وبرع ــت ذات ــع يف الوق املراج

ــا(، صاحــب متجــر كتــب صغــر  أمــا أبــو عــاد )72 عاًم

يف إحــدى أزقــة البلــدة القدميــة بنابلــس، فيقــول: »أذكــر 

ــز  ــا تعج ــأون إيّل عندم ــوا يلج ــات كان ــة الجامع أن طلب

واملصــادر  الكتــب  توفــر  عــن  جامعاتهــم  مكتبــات 

املطلوبــة، أمــا اليــوم فــإن متجــري تحــول إىل مــكان أشــبه 

ــب ســواي«. ــرأ هــذه الكت ــأوى لأشــباح، وال أحــد يق مب

كيف تأثرت املكتبات اجلامعية 
بالتطور التكنولوجي؟

يوضــح القائــم بأعــال مدير قســم خدمــات املســتفيدين 

ــرات  ــرّار، أن أهــم تأث ــت، أ. محمــود م ــة برزي يف جامع

التطــور التكنولوجــي عــى عمــل املكتبــات الجامعيــة 

ــة  ــا باتت مخزن ــة فيه ــن يف أن البيانات الببليوغرافي يكم

اســتخراج  خالــه  مــن  ميكــن  محوســب  نظــام  يف 

التقارير املاليــة واإلداريــة بســهولة ورسعــة ودقــة، وبعــد 

دخــول نظــام الحوســبة عــر اإلنرتنــت ســاعد ذلــك رواد 

املكتبــات مــن طلبــة وباحثــني يف الحصــول عــى املعلومــة 

بشــكل أرسع وأدق.

ويضيــف: »اســتخدام قواعــد البيانــات اآلليــة وفــر مصدًرا 
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مجانيــة، أم مســتودعات رقميــة مفتوحــة املصــدر. وقــد 

أســهمت هــذه الخدمــات يف رفــع جــودة الخدمــات 

ــث يســتطيع  ــات للمســتفيدين، حي ــا املكتب ــي تقدمه الت

ــب  ــن الكت ــدود م ــر مح ــم غ ــول إىل ك ــتفيد الوص املس

اإللكرتونيــة واألبحــاث العلميــة املحكمــة املنشــورة يف 

املؤمتــرات العلميــة والدوريــات والرســائل الجامعيــة عــى 

ــه«.  ــو يف مكان ــامل  وه ــتوى الع مس

»التكنولوجيا لم ولن تلغي مكتباتنا«
يقــول أبــو حســنة: »إن التكنولوجيــا مل تلــغ دور املكتبات، 

ولــن تفعــل، فمهــا تطــور العلــم والتكنولوجيــا فــا 

ــن  ــي يف أي حــال م ــاب الورق ميكــن االســتغناء عــن الكت

األحــوال، ولكــن يجــب أن تطــرأ تغيــرات جذريــة جديــة 

ــن أن تلحــق  ــات يك تتمكــن م ــات عمــل املكتب عــى آلي

ــة »القــدس  ــذا الركــب التكنولوجــي«، مســتدالً بتجرب به

خدماتهــا  تطويــر  عــى  حرصــت  التــي  املفتوحــة« 

ــل يف  ــل واألفض ــلوب األمث ــا باألس ــتغال التكنولوجي واس

ــني. ــة والباحث ــة للطلب ــا املكتبي ــم خدماته تقدي

فالجامعــة صممــت بوابــة إلكرتونية آمنة تقــدم الخدمات 

للمســتفيدين مــن خالهــا، ثــم واكبــت الكــم الهائــل مــن 

املعلومــات باالشــرتاك يف قواعــد بيانــات إلكرتونيــة توفــر 

كل مــا هــو جديــد يف  املجــاالت والتخصصــات كافــة.

ومزجــت أيًضــا بــني مصــادر املعلومــات اإللكرتونيــة 

ــرة،  ــة كب ــن أهمي ــة م ــادر التقليدي ــا للمص ــة، مل والورقي

ــة مســتمرة  ــات باملصــادر التقليدي ــد املكتب ــة تزوي فعملي

ــة. ــادر اإللكرتوني ــزود باملص ــع الت ــوازي م بالت

ــذا  ــيًا للمعلومات، وه ــان أساس ــض األحي ــاً، ويف بع مكم

أدى إىل زيــادة اســتفادة جمهــور املكتبــات الجامعية مــن 

ــادر  ــر املص ــاهم يف توف ــة، وس ــادر اإللكرتوني ــك املص تل

ــل  ــه قل ــذا كل ــات، وه ــك املكتب ــز يف تل ــة والحي املطبوع

ــة واألســاتذة والباحثــني عى موظفــي  ــاد الطلب مــن اعت

ــة«. ــة يف البحــث والوصــول إىل املعلوم املكتب

ويــرى مــرار أن التطــور التكنولوجــي مكمــل لعمــل 

املكتبــات الجامعيــة، وليــس منافًســا لهــا، مؤكــًدا أن 

ــًا بالتطــور الطــارئ  ــر حت ــره، يتأث ــي، كغ ــل املكتب العم

ــي تشــهدها جميع  ــا الت ــات والتكنولوجي ــورة املعلوم وبث

دول العــامل، مبيًنــا أنــه مــع تطــور األداء وتغــره يجــب أن 

تخلــق املؤسســات وســائل تــردع الرقــات الفكريــة التــي 

ــاس. ــكل الن ــا ل ــت أســهل بعــد انتشــارها وإتاحته بات

التكنولوجيا خفضت امليزانيات املرهقة
يقــول مســاعد مديــر دائــرة املكتبــات، أمــني املكتبــة 

ــزة، أ.  ــاع غ ــة يف قط ــدس املفتوح ــة الق ــة بجامع املركزي

عبــد الهــادي أبــو حســنة، إن املكتبــات اضطــرت ســابًقا 

إىل توفــر ميزانيــات ضخمــة مرهقــة لتنميــة مجموعاتهــا 

ــة، وهــذا  ــة وتزويدهــا مبصــادر املعلومــات الورقي املكتبي

ــارئ. ــي الط ــور التكنولوج ــد التط ــرًا بع ــر كث ــر تغ األم

أن  عــى  الجامعــات  مكتبــات  تســتطع  »مل  يضيــف: 

تواكــب اإلنتــاج الفكــري الهائــل يف جميــع مجــاالت 

العلــوم، لكــن باســتخدام التكنولوجيــا اتجهــت املكتبــات 

إىل توفــر مصــادر معلومــات مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت، 

ســواء أكانــت قواعــد بيانــات باشــرتاك، أم قواعــد بيانــات 
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وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم يتحدث لـ«ينابيع«

اتهموا »القدس المفتوحة« بالتنازل عن

 جودة التعليم لكن التجربة أثبتت العكس

لقاء 
العدد

ــون  ــرار قان ــوه إق ــوزارة بصــدد نقــاش يتل ــدم إن ال ــم العــايل د. صــري صي ــة والتعلي ــر الرتبي ــال وزي ــه –ينابيع-ق رام الل

ــراره ســيتطور عمــل جامعــة القــدس املفتوحــة بشــكل ملحــوظ. ــم اإللكــرتوين يف فلســطني، ويف حــال إق خــاص بالتعلي

ويف مقابلــة خاصــة مــع »ينابيــع« أضــاف: »لزامــاً عــى الــكل الفلســطيني أن يعيــد النظــر يف طريــق التعليــم، ولزامــاً علينــا 

أن نهتــم بالتعليــم التقنــي واملهنــي عــى وجــه يســهم يف خدمــة املجتمــع وتقليــل البطالــة«.

وتابــع: »علينــا أن ننصــف جامعــة القــدس املفتوحــة، فهــي الجامعــة الوحيــدة التــي فتحــت بــاب التعليــم ألبنــاء شــعبنا 

املحرومــني، الذيــن أغلقــت أمامهــم الســبل يف ظــل االنتفاضــة األوىل، وقــد غــدت اليــوم واحــدة مــن كــرى الجامعــات يف 

الوطن«.

وجامعــة القــدس املفتوحــة كانــت مبنزلــة املعــول الــذي فتــح الطريــق أمــام مفهــوم التعلــم اإللكــرتوين، ولكــن البعــض 

اتهمهــا بالتنــازل عــن جــودة التعليــم بارتجالهــا هــذا، فبطــل مــا قالــوا وأثبتــت نقيــض مــا اتهمــوا.
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ــت يف  ــوزارة الحظ ــدم إن ال ــال د. صي ــر، ق ــياق آخ يف س

الفــرتة األخــرة اكتظاظــاً كبــراً يف مــدارس التعليــم التقنــي 

واملهنــي، ونحــن بحاجــة إىل بنــاء مزيــد مــن املــدارس يف 

ــم  ــول للتعلي ــجيع الدخ ــل تش ــن أج ــة م ــة املقبل املرحل

التقنــي واملهنــي كســبيل للحصــول عــى عمــل، فالتعليــم 

ال جــدوى منــه إذا كان مــن أجــل ذاتــه ومل تــر آثــاره.

ولفــت صيــدم إىل وجــود عدالــة يف التعليــم الجامعــي يف 

ــو  ــت ه ــا ثب ــن م ــك، ولك ــدروس يف ذل ــر م ــاالً غ ارتج

عكــس ذلــك. ونحــن اليــوم نفخــر بــأن فلســطني هــي أول 

ــار،  ــم الكب ــرتاتيجية تعلي ــى اس ــادق ع ــة تص ــة عربي دول

فعدالــة التعليــم أن يُفتــح التعليــم لــكل كبــر، أليــس مــن 

بــاب العدالــة أن ننصــف »القــدس املفتوحــة« إذ فتحــت 

بــاب التعليــم ألبنــاء شــعبنا مــن املحرومــني الذيــن 

نعمل على إقرار قانون التعليم
 اإللكتروني في فلسطين قريبا

فلســطني، لكنهــا تغيــب يف التوظيــف بعــد إنهــاء التعليم، 

ــأن  ــاً ب ــور، عل ــل ذك ــوق العم ــني إىل س ــم الداخل فعظ

اإلنــاث غالبــاً مــا يتفوقــن عليهــم يف التحصيــل العلمــي. 

وفيــا يــأيت نــص املقابلــة: 

املستقبل للتعليم عبر
 منصات إلكترونية

* هــل تعتقــد أن فلســفة التعليــم املدمــج القامئــة 

ــن التعليمــن املفتــوح واإللكــروين هــي  عــى الجمــع ب

األنســب يف عرصنــا الحــايل؟

أصارحكــم، نحــن يف مجلــس التعليــم اإللكــرتوين دخلنــا يف 

مثــل هــذا النقــاش، فوحدنــا املفهــوم وســّميناه »التعليــم 

شــهادات  اعتــاد  نظــام  نقــر  وعندمــا  اإللكــرتوين«، 

القــدس  جامعــة  واقــع  ســيتغر  اإللكــرتوين  التعليــم 

ــذا  ــن ه ــهادات م ــنعرتف بش ــذ س ــا حينئ ــة، ألنن املفتوح

ــون  ــوع وســنعرتف بشــهادات حازهــا أصحابهــا ويرغب الن

يف االلتحــاق بجامعــات أخــرى، فمــن األوىل أن أذهــب إىل 

جامعــة فلســطينية بهــدف الدراســة عوضــاً عــن الســفر 

ــه. ــرض ذات ــارج للغ إىل الخ

وجامعــة القــدس املفتوحــة كانــت مبنزلــة املعــول الــذي 

فتــح الطريــق أمــام مفهــوم التعلــم اإللكــرتوين، فاتهمهــا 

ــاك  ــم وأن هن ــودة التعلي ــن ج ــازل ع ــا تتن ــض بأنه البع

ــوا  ــتطيعوا أن يلتحق ــم مل يس ــبل، ث ــم الس ــت أمامه أغلق

ــدرات  ــك ق ــن ميتل ــة: م ــدث براح ــة؟ وأتح ــأي جامع ب

عقليــة يجــب أن تُفتــح أمامــه ســبل التعليــم بغــض النظر 

عــن الحواجــز، فالبروقراطيــة أمــام التعليــم نحــن الذيــن 

ــاً فلســطينية مل  ــرى بنت ــا ونحــن ن ــف بن ــا؛ إذ كي خلقناه

ــان  ــت امتح ــة أنه ــوام مبدع ــا الـــ )8( أع ــاوز عمره يتج

العامــة يف عمــر مثانيــة أعــوام، ثــم تنهــي  الثانويــة 

متطلبــات درجــة الدكتــوراه بجامعــة قطــر وهــي يف عمــر 

ــا؟! )12( عام

املنصــات  عــر  أضحــى  التعليــم  مســتقبل  إن  أجــل، 

اإللكرتونيــة، ألن الجامعــات العريقــة باتــت توفــر وســائل 

ــي أن  ــذا يعن ــوع، وه ــذا الن ــن ه ــهادات م ــول لش الوص

جميــع الجامعــات ســتعمل عــى مواءمــة أنظمتهــا وفــق 

ــرتوين. ــم اإللك ــج والتعلي ــم املدم التعلي

البطالة...مشكلة مركبة

* مثــة تقديــرات تشــر إىل أن مــا يقــارب )60-70%( مــن 

حامــي شــهادة البكالوريــوس يف فلســطن ال يجــدون 

عمــالً، فهــل يعــزى ذلــك إىل طبيعــة التخصصــات التــي 

تطرحهــا الجامعــات، أم أن الســوق مل تعــد قــادرة عــى 
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خلــق فــرص عمــل جديــدة؟

ــا  ــا عــى اتهــام بعضن ــة، ونحــن قــد اعتدن املشــكلة مركب

ــفة  ــام للمكاش ــن األي ــوم م ــس يف ي ــم نجل ــر، فل بالتقص

ــة التعليــم  وطــرْق املواضيــع وإيجــاد حلــول لهــا. وعملي

متامــاً كــا عمليــة التوظيــف وعمليــة التنمية يف فلســطني، 

ــات  ــا كل القطاع ــؤولة عنه ــرتكة مس ــات مش ــي عملي فه

ــن  ــني م ــن العاطل ــدث ع ــا نتح ــه. وعندم ــاع بعين ال قط

ــكلة  ــا مش ــى أنه ــث ع ــري الحدي ــا يج ــاً م ــل، غالب العم

الحكومــة، وعندمــا تــأيت القطــاع الخــاص ســائاً عــن 

ــى عــى قطــاع  ــوم ملق ــه تجــد الل ــف في ــة التوظي طبيع

التعليــم، أمــا إذا مــا ســألت قطــاع التعليــم فســيقال لــك: 

ــؤولة«. ــي املس ــات ه »الجامع

وأمــر البطالــة نــراه قــد اســتفحل مــع والدة الســلطة 

الفلســطينية، جــراء عــزوف املواطنــني عــن األعــال الحــرة 

والدخــول إىل قطــاع التوظيــف، حتــى بــات القطــاع األكــر 

ــر  ــه أو يفك ــاً يف أرض ــك عم ــن كان ميل ــطني، فم يف فلس

مبــروع مــا ميلكــه، اكتشــف أن األفضــل لــه أن يتجــه نحــو 

الوظيفــة التــي تضمــن لــه راتبــاً ثابتــاً وتأمينــاً صحيــاً فضــاً 

ــا حــد التخمــة يف عــدد  ــذا وصلن ــب التقاعــد، له عــن رات

ــن  ــدث ع ــوم نتح ــينا الي ــام، وأمس ــاع الع ــني بالقط العامل

»الريــادة« وأهميتهــا، كأن أمرهــا ســقط إلينــا مــن الســاء!

ــة تعــود  ــادة اســتحداث مروعــات خاق  أجــل، إن الري

ــه  ــاء علي ــة، وبن ــة االجتاعي عــى صاحبهــا باملــال واملكان

ــاد  ــع االقتص ــى واق ــي ع ــطني بن ــام األرسي يف فلس فالنظ

العائــي، وهــا نحــن اليــوم نعــود بعــد هــذه التخمــة إىل 

ــد بصــورة  ــدأ مــن جدي التفكــر باملشــاريع الخاصــة، ونب

عكســية، وكأن الريــادة فينــا اليــوم وحــي نــزل لتــوه مــن 

الســاء، أو كأنهــا اخــرتاع جديــد! ومــع هــذه اآلفــة التــي 

ــا أن نعيــد النظــر يف  تســمى »بطالــة« أصبــح لزامــاً علين

ــم  ــام بالتعلي ــا الدراســية، وبخاصــة طــرق االهت مناهجن

التقنــي واملهنــي.

كفانا تبادل االتهامات جزافا
* ماذا عن املجلس األعى للتعليم املهني والتقني؟

خــال املــدة القليلــة املاضيــة اســتطعنا أن نفّعــل املجلس 

ــع وزارة  ــة م ــي، بالراك ــي والتقن ــم املهن ــى للتعلي األع

العمــل، بهــدف التوجــه للتعليــم املهنــي والتقنــي، وهــذا 

ــة  ــد موضــوع الثانوي ــوزراء بع ــس ال ــيثار يف مجل ــر س أم

ــي  ــم املهن ــل إدراج التعلي ــن أج ــي(، م ــة )التوجيه العام

»الثانويــة  يف  النظامــي  التعليــم  جانــب  إىل  والتقنــي 

العامــة« والصفــوف التــي تســبقها، لتشــجيع هــذا النــوع 

مــن التعليــم. أمــا مــا يخــص )التوجيهــي( فسنســتحدث 

قســاً جديــداً هــو قســم الريــادة واألعــال، حتــى يفكــر 
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ــا بالحصــول عــى وظيفــة ال عــى تعليــم فقــط. أبناؤن

لهــذا نقــول إن القضيــة مركبــة وبحاجــة إىل رصاحــة 

ومكاشــفة واعــرتاف بــأن خلــاً مــا هنــاك، وكفانــا اتهامات 

يف هــذا الســياق، وإلقــاء للتهــم جزافــاً، فكلنــا مســؤولون، 

التــي  املنشــورة  األرقــام  يعــاين، وحقيقــة  ومجتمعنــا 

ــا تعــرف  ــة ألنه ــام غــر واقعي ــة أرق تتحــدث عــن البطال

البطالــة مــن عــدة زوايــا، فمثــاً: تصنــف الــذي يحصــل 

عــى قــوت يومــه بأنــه عامــل رغــم أن مــا يحصــل عليــه 

ال يلبــي الحــد األدىن مــن الحيــاة الكرميــة، ورمبــا ال ميلــك 

تأمينــاً صحيــاً، فأســس الحيــاة الكرميــة عنــده متخلخلــة. 

أجــل، إن املعلومــات تشــر إىل أن نســبة البطالــة يف قطــاع 

غــزة بلغــت )37%(، يف حــني وصلــت إىل )24%( يف الضفــة 

الغربيــة، وأنــا أقســم باللــه إن نســبة البطالــة فاقــت ذلك 

ــاء،  ــة االكتف ــف أرضي ــذا التصني ــن ه ــو تضم ــر، فل بكث

وتوفــر بيئــة نظيفــة، وحيــاة كرميــة، وتأمينــاً صحيــاً، مــا 

صلــح ذلــك عنــد كثــر مــن النــاس.

مفاجأة...مدارس التعليم املهني 
عاجزة عن استيعاب الطلبة

* كــم يجــب أن يحتــل قطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي 

مــن مجمــل التعليــم العــايل يف فلســطن؟ ومــا هــو 

ــايل؟ ــع الح الواق

الداخلــون قطــاع التعليــم املهنــي والتقنــي يف قطــاع 

ــن  ــد ع ــا ال تزي ــن )1%(، بين ــبتهم ع ــد نس ــزة ال تزي غ

)2%( يف الضفــة الغربيــة، أي مــا نســبته )1.5%( عــى 

مســتوى الوطــن، والصدمــة الكــرى التــي يجــب أن 

نعــرتف بهــا هــي أن الزمــاء طــوروا فكــرة لدمــج التعليــم 

ــر إىل  ــن بالنظ ــي، ولك ــم النظام ــي بالتعلي ــي والتقن املهن

ــم  ــا أن مــدارس التعلي ــات يف هــذا الســياق وجدن املعطي

املهنــي والتقنــي تفيــض بالطلبــة وعاجــزة عــن اســتيعاب 

ثمة عدالة في التعليم 
العالي، ولكنها في 

التوظيف بين الذكور 
واإلناث غائبة
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آخريــن، يف حــني حســبناها فارغــة ال إقبــال عليهــا، أو أن 

عــدد الطلبــة فيهــا قليــل، وهــذا سيشــكل فارقــاً نوعيــاً يف 

ــي. ــي والتنق ــم املهن ــاع التعلي ــه إىل قط التوج

ومــن يتوجــه إىل هــذا القطــاع )التعليــم املهنــي والتنقــي( 

ومل يســتطع الدخــول إليــه يستســلم فيعــود أدراجــه نحــو 

الدراســة األكادمييــة أو يبحــث لنفســه عــن طريــق آخــر، 

وهــذا مــا مثـّـل صاعقــة للجنــة الوطنيــة إلصــاح التعليــم، 

إذ كيــف تشــح مــدارس كهــذه لتضــخ للســوق خريجيها؟! 

أجــل، نحــن بحاجــة إىل إنشــاء مــدارس للتعليــم املهنــي 

ــك  ــدى تل ــول إن إح ــل تق ــذه وزارة العم ــي، وه والتقن

املــدارس تضطــر لوضــع الطلبــة الذيــن يرغبون بالتســجيل 

فيهــا عــى جــداول االنتظــار أو تعتــذر منهــم.

مطالبون بتغيير الصورة
 النمطية عن التعليم املهني

* توجــد إشــكالية يف موضــوع قبــول الخريجــن املهنيــن 

يف الجامعــات، ومثــة رشوط تعــوق قبولهــم أو تحــد منــه، 

هــل تــرى أن ذلــك يؤثــر عــى التعليــم املهنــي؟

ــي  ــم املهن ــع التعلي ــل م ــف يف التعام ــاط الضع ــم نق أه

التــي تصــل إىل  املجتمــع  النمطيــة يف  الصــورة  هــي 

ــم  ــي بالتعلي ــي والتقنن ــم املهن ــاط التعلي ــاء ارتب حــد إلغ

ــل  ــوارق يف الدخ ــاك ف ــم أن هن ــي، رغ ــاين والعلم اإلنس

ملصلحــة خريــج القطــاع املهنــي والتنقــي، لذلــك قلنــا يف 

اللجنــة الوطنيــة إلصــاح التعليــم إن مهمتنــا األوىل هــي 

قتــل الصــورة النمطيــة املوجــودة حاليــاً، وذلــك بتوســيع 

القاعــدة وتوســيع عــدد الداخلــني يف هــذا املجــال، وقلنــا 

ــارات  ــض امله ــون ببع ــاء ال يقوم ــّرج أطب ــا نخ ــاً إنن أيض

ــة  ــة مصارح ــاج لحمل ــن نحت ــم، فنح ــيطة يف منازله البس

ــاس  ــدان يك نظهــر للن ــزل إىل املي ومكاشــفة وإقــدام، ونن

ــاً. ــس عيب ــي لي ــي والتقن ــم املهن أن التعلي

ــية  ــا الدراس ــي مناهجن ــر ف ــادة النظ ــا إع علين

وطــرق االهتمــام بالتعليــم التقنــي والمهنــي
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التكنولوجيا قطاع واعد، ولكن...!
* كثــرون هــم الذيــن يراهنــون عــى قطــاع تكنولوجيــا 

ــذي سيســهم يف  ــاره القطــاع الواعــد ال املعلومــات باعتب

ــراً  ــرى خب ــك ن ــل ذل ــطن، مقاب ــة يف فلس ــة التنمي عملي

دوليــاً مــن أصــل فلســطيني يــرصح بــأن خريجــي 

فلســطن مــا زالــوا غــر قادريــن عــى املنافســة يف الخارج 

ألنهــم ال ميلكــون املهــارات التــي تؤهلهــم ملنافســة 

ــك؟ ــق عــى ذل ــف تعل ــاً، كي ــاً ودولي ــم عربي أقرانه

مثــة أحــكام مطلقــة يف فلســطني، ويف بعــض األحيــان 

نــرى مغــاالة يف جلــد مجتمعنــا وخريجينــا. نعــم، نعــرتف 

ــتطيع أن  ــا ال نس ــة علين ــة متقدم ــاك دوالً عربي ــأن هن ب

ننافســها نتيجــة حجــم إنفاقهــا عــى قطــاع التعليــم، 

ــتطيع أن  ــريب ال تس ــامل الع ــرة يف الع ــة دول كث ــن مث ولك

تنافــس فلســطني يف نوعيــة الخريجــني، ومشــكلتنا يف 

فلســطني تكمــن يف القوانــني املحفــزة، فأغلــب املبدعــني 

ــاث،  ــن اإلن ــم م ــات نجده ــا املعلوم ــال تكنولوجي يف مج

ــك نجــد أن )67%(  مــن الخريجــني الذكــور يف  ورغــم ذل

هــذا القطــاع يلتحقــون بســوق العمــل، يف حــني أن )%3( 

فقــط مــن الخريجــات يف هــذا القطــاع يلتحقــن بســوق 

ــة يف  ــاك عدال ــول »أن هن ــتطيع الق ــل نس ــل، إذاً ه العم

ــف؟« ــا يف التوظي ــاً له ــم وغياب التعلي

  إن قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واعــد 

ــه مل  ومرشــح ألن يكــون القطــاع األول يف فلســطني، ولكن

يقلــع لعــدة أســباب أهمهــا: النظــرة االجتاعيــة للمــرأة 

واملنافســة بينهــا وبــني الرجــل، وغيــاب القوانــني املحفــزة، 

فــا قوانــني تشــجع انطــاق هــذا املــروع مثــل قانــون 

اإللكرتونيــة،  التجــارة  وقانــون  اإللكرتونيــة،  التواقيــع 

ــا أن  ــا يف اعتبارن ــاً قرن ــن أيض ــت. ونح ــون لإلنرتن وقان

هــذه القوانــني ليســت أولويــات، مــا ســبب تراجعــاً هــذا 

ــاه  ــة تج ــورة النمطي ــر الص ــا يف تغي ــم قرن ــاع، ث القط

إدخــال املــرأة قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات، وقرنــا 

ــر  ــز، إذ كان مــن الواجــب أن نق ــر الحواف ــك يف توف كذل

فــرتة ســاح رضيبــي للمســتثمرين يف قطــاع الريــادة 

واإلبــداع، بهــدف املســاهمة يف تنميــة القطــاع وتقدمــه.

لسنا على أفضل حال
ــن  ــا م ــطينين-نتفاخر بأنن ــن الفلس ــا كنا-نح ــاً م * دامئ

أكــر الشــعوب تعلــامً، ومــن املســاهمن يف بنــاء األنظمــة 

التعليميــة لــدول أخــرى، ولكــن الســؤال امللــح: ملــاذا مل 

تحتــل أي جامعــة فلســطينية مرتبــة متقدمــة ضمــن 

التصنيفــات التــي تصدرتهــا أكــر مــن جهــة دوليــة؟ 

وهــل حقــاً أن التعليــم العــايل يف فلســطن يراجــع 

ــوا ومل  ــن تقدم ــة، أم أن اآلخري ــدول املحيط ــاب ال لحس

ــا؟ ــربح مكانن ن

كانــت  لــو  صحيحــاً  يكــون  أن  ميكــن  الــكام  هــذا 

ــة،  ــة تشــر إىل وجــود جامعــات عربي التصنيفــات الدولي

ــة  ــة عربي ــر أي جامع ــة ال تظه ــات العاملي ــي التصنيف فف

ــر  ــك فنحــن أك ــدا ذل ــا ع ــم )500(، وم ــد الرق ســوى بع

شــعب يرتــاد املــدارس يف العــامل العــريب، ولكــن ليــس كل 

ــو  ــاً، ول ــاً أو مثقف ــات متعل ــة ب ــب إىل املدرس ــن يذه م

ــة  ــة وطني ــاك لجن ــت هن ــا كان ــا عــى أفضــل حــال مل كن

إلصــاح التعليــم. رأينــا أن هنــاك نقــاط خلــل كبــرة 

ــدرة  ــة وق ــة الدراس ــاج وطريق ــاج يف املنه ــة إىل ع بحاج

املنهــاج عــى تفجــر طاقــات الطلبــة وفتــح مســاحة 

لإلبــداع، فالتعليــم املهنــي والتقنــي وطبيعــة )التوجيهــي( 

ــة  ــة وجاهزي ــة التعليمي ــي والبيئ ــط النف ــرق الضغ وط

املعلــم للتعامــل مــع التغيــر، باإلضافــة إىل دخــل املعلــم 

وحياتــه، كل هــذه املحــاور تعــد هــاً كبــراً يف فلســطني، 

ويجــب أال تكــون املــدارس مخــازن يرتادهــا األطفــال 

ــاء. ــودون يف املس ــاً ويع صباح

مدارس التعليم المهني 

والتقني عاجزة عن استيعاب 

الطلبة، ونحن بحاجة إلى 

بناء مدارس أخرى
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أول مدير لـ»فرع بيت حلم« يتحدث لـ »ينابيع« عن البدايات 

ماهر قمصية: عملت موظف تسجيل، ومحاسًبا، 
ومدير عالقات عامة، ومديًرا للفرع في آن واحد 

بيــت لحم–ينابيع-إمييــي ســعادة-»عملت موظــف تســجيل، ومحاســبًا، ومديــر عاقــات عامــة، إضافــة 

ــح  ــع التجــول لفت ــت من ــت لحــم، اخرتق ــدس املفتوحــة يف بي ــة الق ــرع جامع ــر لف ــوين أول مدي إىل ك

ــة،  ــع إدارة الجامع ــل م ــدف التواص ــح به ــدس دون تري ــة الق ــت مدين ــة، ودخل ــام الطلب ــرع أم الف

وكانــت فرحتــي كبــرة عندمــا رأيــت عــرات الطلبــة يســجلون يف الفــرع فــور إعــان افتتاحــه«. بهــذه 

الكلــات بــدأ أ. د. ماهــر بطــرس حنــا قمصيــة )أول مديــر لفــرع جامعــة القــدس املفتوحــة يف بيــت 

لحــم( حديثــه عــن تأســيس الفــرع.
ويف حديــث لــ»ينابيــع« أضــاف: »مل يكــن ســهاً أن أكــون أول مديــر يف فــرع لجامعــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، فقــد 

من 
الذاكرة

جامعة القدس املفتوحة 28

مــن اليمــني إىل اليســار: أ. د. يونــس عمــرو، و أ. د. ذيــاب عيــوش، ود. حســني األعــرج، و أ. احســان مصطفــى و أ. مطيــع 

أبــو حجلــة، و أ. د. ماهــر قمصيــة يف صــورة التقطــت عــام 1990 يف القــدس.



كان عــّي وقتئــذ اخــرتاق الحصــار املفــروض عــى القــدس 

للمشــاركة  تريح-أســبوعيًا  والدخــول-دون  املحتلــة 

ــق  ــري املناط ــاك ملدي ــد هن ــذي كان يعق ــاع ال يف االجت

التعليميــة، فضــاً عــن أننــي كنــت أتحدى منــع التجول يف 

بيــت ســاحور للوصــول إىل »فــرع بيــت لحــم«، بــل كنــت 

أجــوب الوديــان مشــيًا يك أصــل إىل مبنــى الجامعــة«.

ثــم نــراه يتحــدث عــن لحظــات فــرح كبــرة عاشــها 

يف  التســجيل  عــى  يقبلــون  الطلبــة  شــاهد  عندمــا 

الجامعــة والدخــول إليهــا فــور اإلعــان عــن ذلــك، يقــول: 

»ســعدت كثــرًا حــني رأيــت الطلبــة يقبلــون بأعــداد 

ــة  ــهر قليل ــد أش ــة، فبع ــة يف الجامع ــو الدراس ــة نح الفت

ــوح  ــم املفت ــج التعلي ــر الرنام ــن تســلمي منصــب مدي م

التابــع لفــرع الجامعــة ببيــت لحــم عــام 1991م، أدركــت 

متاًمــا أن »القــدس املفتوحــة« ســتصبح واحــدة مــن كــرى 

الجامعــات عــى مســتوى الوطــن، وتجــى ذلــك يف اإلقبال 

الشــديد عــى التســجيل فيهــا فــور اإلعــان عنهــا يف العــام 

ــة  ــطينية إىل الضف ــلطة الفلس ــول الس ــان دخ 1993م، إب

ــزة«. ــة وقطــاع غ الغربي

وأردف يقــول: »نعمــل كأرسة واحــدة، مل يكــن مثــة فــرق 

ــة  ــكلٌّ يســعى إىل األهــداف والرؤي ــر وغــره، ف ــني مدي ب

التــي تأسســت الجامعــة عــى أساســها ومــن أجلهــا، وقــد 

نجحــت هــذه األرسة يف الوصــول إىل أوســع انتشــار عــى 

مســتوى املحافظــة والتطــور بفتــح فــروع أخــرى«.

وعــن عمــل الجامعــة الــري الــذي كان يف بدايتــه، قــال 

ــت  ــك الوق ــال يف ذل ــراءات االحت ــبب إج ــة: »بس قمصي

مل يكــن باإلمــكان اســتعال اســم »جامعــة القــدس 

ــم  ــج التعلي ــه بـــ »برنام ــتعيض عن ــذا اس ــة«، ل املفتوح

ــوش  ــاب عي ــذ د. ذي ــوح«، وســاعدين يف عمــي وقتئ املفت

رئيــس الجامعــة يف حينــه، وأ. د. يونــس عمــرو أحــد 

ــا  ــم تعاون ــة، ث ــس الحــايل للجامع ــرز املؤسســني والرئي أب

ــا لتعيــني طاقــم إداري وآخــر أكادميــي لتســير أمــور  مًع

ــرع«. الف

ويضيــف: »نجــاح الجامعــة يف وصولهــا إىل كل بيــت 

فلســطيني، وإخــاص عامليهــا وتفانيهــم، ودعــم رئاســتها 

29العدد السابع ٢٠١٦  



للباحثــني ومؤلفــي املقــررات الدراســية ذات الجــودة 

العاليــة، واســتخدامها أحــدث تقنيــات التعليــم الجامعي، 

كل هــذا ســاعد يف أن تكــون »القــدس املفتوحــة« قبلــة 

للباحثــني عــن التعليــم، وأن تصبــح مــن كــرى الجامعــات 

ــطينية«. الفلس

ــال  ــور يف مج ــن تط ــاهدت م ــا ش ــى م ــاًء ع ــع: »بن وتاب

ــي  ــث التدفق ــج والب ــم املدم ــث والتعلي ــم الحدي التعلي

»القــدس  مســتقبل  أن  أؤكــد  االفرتاضيــة،  والصفــوف 

املفتوحــة« ســيكون مرقــاً، بعــد أن أضحــت منــراً للعلــم 

يف فلســطني وعــى مســتوى العــامل، وســتظل منــارة يفتخر 

ــت فلســطيني«. ــا كل بي به

ولفــت إىل أن شــعبنا محــب للعلــم شــغوف بــه، وأن 

ــذه  ــدول، وه ــائر ال ــًة بس ــرة مقارن ــني كب ــبة املتعلم نس

جامعــة القــدس املفتوحــة أنشــئت تلبيــة لحاجــة الشــعب 

الفلســطيني إىل العلــم، فهــي مؤسســة فلســطينية رائدة يف 

دعــم صمــود هــذا الشــعب ضــد االحتــال، وتوفــر فرًصــا 

للعمــل وأخــرى للعلــم لقطــاع كبــر مــن املواطنــني الذيــن 

ــة. ــة منتظم ــرغ للدراســة يف جامع ال يســتطيعون التف

وعــن رأيــه بالتعليــم يف فلســطني بوجــه عــام، يقــول 

ــال  ــاون يف مج ــل التع ــال جع ــود االحت ــة إن وج قمصي

جهــة،  مــن  الفلســطينية  الجامعــات  بــني  البحــوث 

ــة  ــن جه ــة م ــا العاملي ــطينية ومثيلته ــات الفلس والجامع

ــر أن وجــود  ــا، غ ــاً إن مل يكــن محــاالً أحيانً أخــرى صعب

ــر  ــاعد يف ن ــم س ــني يف عمله ــني واملتفان ــض املخلص بع

ــة. ــوث العلمي ــن البح ــد م العدي

وتابــع: »تحســني الوضــع االقتصــادي يســهم، بوجــه عــام، 

يف تطويــر التعليــم بفلســطني، ولكــن األهــم هــو التنــوع 

يف الرامــج التــي تلبــي حاجــة املجتمــع الفلســطيني، 

والخــروج عــن النمطيــة والرقابــة والتكــرار، والرتكيــز عــى 

إكســاب الطالــب خــرات عمليــة تؤهلــه للبحــث واإلبداع 

العلمــي، تنطلــق إىل آفــاق عامليــة يف املعرفــة املتجــددة«.

ويف ختــام كامــه، وجــه كلمــة لطلبــة »القــدس املفتوحة« 

جــودة  عــى  »حافظــوا  قائــا:  ومدرســيها،  وعامليهــا 

ح  جنــا إل ل  لتجــو ا منــع  قــت  ختر ا و  ، مــة تا ية  بســر نعمــل  كّنــا 
معــة للجا لتعليميــة  ا طــق  ملنا ا ي  يــر مد ع  جتمــا ا
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ــم وأوقاتكــم  ــوا مخلصــني، وكرســوا جهودك العمــل، وكون

لهــذا الــرح العلمــي األكــــادميي، فــالجـامـعــــة علـــى 

الطـــريق الــصـحيـــح، ويــــجـــب أن تستــــمر عــى هذا 

ــود«. ــف الجه بتكات

ماهر قمصية في سطور

ــام  ــة ع ــة األردني ــة يف الجامع ــر قمصي ــرج أ. د. ماه تخ

ــل  ــم حص ــات، ث ــوس يف الرياضي ــة بكالوري 1977م بدرج

عــى درجــة املاجســتر عــام 1979م مــن جامعــة )إنديانا( 

بالواليــات املتحــدة يف التخصــص ذاتــه، وبعــد عودتــه إىل 

أرض الوطــن عمــل مدرًســا يف جامعــة بيــت لحــم حتــى 

ــادر إىل  ــم غ ــام 1986م، ث ع

الواليــات املتحــدة إلكــال 

اإلحصــاء  يف  الدكتــوراه 

1987م،  عــام  الريــايض 

ــس  ــا إىل التدري ــود الحًق ليع

يف جامعــة بيــت لحــم.

شــغل  1992م  عــام  يف 

قســم  رئيــس  منصــب 

الرياضيــات بجامعــة بيــت 

ــنوات،  ــر س ــدة ع ــم مل لح

ــرة أخــرى  ــادر م ــل أن يغ قب

إىل الواليــات املتحــدة حيــث 

ــس  ــة التدري ــه مهن ــت علي ــاك ُعرض ــاؤه، وهن ــل أبن يعم
عليــا  دراســات  شــهادات  متنــح  مرموقــة  بجامعــة 

والدكتــوراه(. )املاجســتر 
ــت  ــة بي ــني بجامع ــة العامل ــاً لنقاب ــة رئيس ــل قمصي عم
لحــم خــال فــرتة االنتفاضــة الفلســطينية األوىل، وعمــل 

عضــًوا يف مجلــس التعليــم العــايل الـفـلسـطيـــني طيـلـــة 
ــوام )1994-1992(. ثـاثـة أعـ

وكــــان مـــن مــؤســســــي الـجـمعـــــية الفـلسـطيـنية 
التحضريــة ملؤمتــر  اللجنــة  الرياضيــة، ومــن  للعلــوم 
الرياضيــات الفلســطيني العاملــي الثالــث الــذي نظــم 
بدعــم مــن القائــد الراحــل أبــو عــار، وقــد حــره أكــر 

ــة.  ــة عاملي ــن )15( دول ــث م ــة باح ــن مئ م
يعمــل قمصيــة اآلن أســتاًذا مشــاركًا بجامعــة ديتــون 

األمركيــة.  )University of Dayton(

أدركت أن »القدس المفتوحة« 
ستصبح واحدة من كبرى 
الجامعات على مستوى الوطن
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ــة  ــث )3G( طــال انتظارهــا يف فلســطن، والســبب مامطل ــل الثال ــة الجي ــد عيد-تقني رفح-ينابيع-خال

االحتــالل يف تخصيــص الــرددات الالزمــة للجانــب الفلســطيني، لكــن أخبــاراً إيجابيــة تــرددت حديثــاً 

تجعلنــا قريبــن مــن تطبيــق هــذه التقنيــة فلســطينياً، وســتمكن املواطنــن مــن اســتخدام اإلنرنــت 

عــرب هواتفهــم النقالــة يف أي مــكان وبرسعــة عاليــة. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه اليــوم: كيــف 

ميكــن للجامعــات االســتفادة مــن هــذه التقنيــة لتحســن جــودة التعليــم؟

كيف يمكن للجامعات الفلسطينية
 أن تستفيد من خدمات الجيل الثالث؟

تكنولوجيا
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خدمات متعددة
يوضــح مهنــدس االتصــاالت أحمــد ررصص أن تقنيــة 

الجيــل الثالــث ســتوفر عر الهواتــف الذكيــة رسعــة نقــل 

ــا  ــل الثاين، ك ــا يف الجي ــن نظرته ــراً م ــى كث ــات أع بيان

ــو، وهــذا  ــة خدمــة مكاملــات الفيدي ســتوفر هــذه التقني

ــا  ــة م ــن رؤي ــيهم م ــات ومدرس ــة الجامع ــيمكن طلب س

يفعلــه كل طــرف يف الوقــت نفســه، إىل جانــب تحدثهــم 

الحــي  البــث  خدمــات  أيضــاً  وســتوفر  بعضهــم،  إىل 

والتلفــاز املتنقــل وإرســال رســائل الوســائط بــكل ســهولة 

ويــر، وغرهــا مــن الخدمــات التــي تســهل حيــاة النــاس 

ــات بوجــه خــاص. ــة الجامع ــام وطلب بوجــه ع

وأضــاف م. ررصص قائــاً: »إن تقنيــة الجيل الثالث ســتؤثر 

إيجابــاً يف ســر الحيــاة الجامعيــة بوجــه عــام، وعــى 

أســاليب التدريــس املســتخدمة بوجــه خــاص، وال ســيا 

تلــك األســاليب التــي تعتمــد عــى تقنيــة االتصــاالت 

الحديثــة املرتكــزة عــى االنرتنــت«، مشــراً إىل  الرعــات 

نقــل  يف  وبخاصــة  التقنيــة،  ســتوفرها  التــي  الكبــرة 

البيانــات، مثــل أســاليب التعلــم اإللكرتونيــة وأدواتــه 

كالصفــوف االفرتاضيــة، واملقــررات اإللكرتونيــة املحوســبة، 

والوســائط التعليميــة اإللكرتونيــة، وغرهــا مــن التقنيــات 

واألدوات.

نقلة نوعية
 ويــرى خبــر االتصــاالت د. مــازن الخطيــب، عضــو هيئــة 

ــح،  أن  ــدس املفتوحــة يف رف ــة الق ــرع جامع التدريس بف

تقنيــة الجيــل الثالــث تعد  نقلــة نوعيــة يف أســاليب 

التعلــم التــي تعتمدهــا »القــدس املفتوحــة« بصفتهــا 

ــة املعتمــدة  ــم الحديث جامعــة تعتمــد عــى أمنــاط التعل

ــس  ــاً أن ينعك ــة، متوقع ــال الحديث ــات االتص ــى تقني ع

ذلــك عــى تفعيــل الصفــوف االفرتاضيــة واملقــررات 

اإللكرتونيــة املحوســبة التــي ســتدرج يف أجهــزة االتصــال 

املتنقلــة، حيــث ســتوفر للطالــب املحتــوى التعليمــي 

التفاعــي أينــا وجــد، ســواء أكان يف الســيارة، أم يف حــرم 

الجامعــة، أم يف البيــت، ويف كل مــكان، ألن هــذه التقنيــة 
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ــال  ــف النق ــت عــر الهات ــة االتصــال باإلنرتن ــر إمكاني توف

ــة،  ــات أمــوره التعليمي ــع مجري الخــاص بالطالــب يك يتاب

مثــل عمليــة التســجيل، وحضــور املحــارضات اإللكرتونيــة، 

وتحميــل الكتــب واملــواد الدراســية، وتلقــي الرســائل 

والريــد اإللكــرتوين، ومتابعــة آخــر أخبــار الجامعــة، 

ــور األخــرى. ــن األم وغرهــا م

الجامعــة ســتفعل  »إن  يقــول:  الخطيــب  د.  وأضــاف 

ــث دروســها  ــة لب ــاة التعليمي ــون التعليمــي والقن التلفزي

للطلبــة يف شــتى املجــاالت، ومــن ثــم تســاعد يف التغلــب 

عــى مشــكلة ازدحــام الصفــوف التعليميــة، وكذلــك 

ســتحل مشــكلة املبــاين التعليميــة، ألن املتعلــم ســيحصل 

ــا بشــكل  ــال، إم ــه النق ــن خــال هاتف ــة م ــى املعلوم ع

متزامــن مــن خــال تقنيــة الصفــوف االفرتاضيــة وغرهــا 

ــة، أو بشــكل غــر متزامــن مــن  ــات التعليمي مــن املنتدي

خــال التلفزيــون التعليمــي والتســجيات املســجلة التــي 

يســتطيع الطالــب أن يدرجهــا هاتفــه بســهولة ورسعــة«.

توقعات الطلبة
ــة  ــص تربي ــو غايل )تخص ــة أب ــة هب ــؤال الطالب ــد س  عن

ــة يف  ــذه الخدم ــن ه ــتفادة م ــدى االس ــن م ــة( ع ابتدائي

الحيــاة الجامعيــة قالــت: »يف حــال طُبّقــت تقنيــة الجيــل 

الصفيــة وحمــل  اللقــاءات  الثالــث ســيصبح حضــور 

ــأتابع  ــذ س ــي حينئ ــر رضوري، ألنن ــة غ ــب الجامعي الكت

ــذي ســأدرج كل  محــارضايت مســتعينة بهاتفــي النقــال ال

ــع  ــة وم ــع الجامع ــأتواصل م ــاً، وس ــه إلكرتوني ــي في كتب

زمــايئ وزميــايت واملدرســني بســهولة ورسعــة مــن خــال 

ــادل  ــدف تب ــل به ــع التواص ــة ومواق ــات االفرتاضي املنتدي

ــات. املعلوم

أنظمــة  )تخصــص  حجــازي  محمــد  الطالــب  أمــا 

معلومــات حاســوبية( فقــد أوضــح أن تقنيــة الجيــل 

الثالــث ســتمنحنا فرصــاً كبــرة للبحــث العلمــي مــن 

خــال املصــادر اإللكرتونيــة للتعليــم واملكتبــات العلميــة 

ــة  ــذ برع ــا حينئ ــول إليه ــتطيع الوص ــي نس ــة الت العاملي

كبــرة، وســتفتح آفاقــاً جديــدة للطلبــة الجامعيــني بعــد 

تخرجهــم مــن حيــث التوظيــف والعمــل، وســتوفر أيضــاً 

ــع«. ــى املجتم ــراً ع ــتنعكس كث ــة س ــاحات خدمي مس

تقنية الجيل الثالث ستؤثر إيجابًا في سير 
الحياة الجامعية بوجه عام، وعلى أساليب 

التدريس المستخدمة بوجه خاص
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ظهــر  2004م  العــام  عابــد-يف  جنن-ينابيع-عامــر 

ــاج  ــبوك( وكان نت ــي )فيس ــل االجتاع ــع التواص موق

موقــع )فيــس ماشــن( التابــع لجامعــة )هارفــرد( 

املعتمــد عــى نــر صــور لشــخوص محدديــن، إذ 

ــر  ــارون الشــخصية األك ــذ يخت كان مســتخدموه حينئ

ــة، إىل أن  ــة الجامع ــى طلب ــراً ع ــة، وكان مقت جاذبي

ــيس  ــرغ( بتأس ــارك زوكرب ــب )م ــب النجي ــام الطال ق

موقــع )فيســبوك( الــذي انتــر الحقــاً ليعــم أصقــاع 

ــتخدميه  ــدد مس ــح ع ــة الرق، وأصب ــورة برع املعم

ــاراً ال يكفــون عــن  النشــطني شــهرياً نحــو )1.44( ملي

ــئلة  ــا إىل أس ــات تقودن ــك املعلوم ــتخدامه، وكل تل اس

ــذا  ــد ه ــامل بع ــا الع ــي ينتظره ــات الت ــول التوقع ح

ــع  ــل املتوق ــا هــي البدائ ــا: م ــرتايض« منه ــامل االف »الع

ظهورهــا بعــد )الفيســبوك(؟، وهــل ســيبقى هــذا 

التطبيــق مســيطراً عــى حصــة األســد باســتحواذه عــى 

ــتقباً؟ ــر مس ــام الجاه اهت

ــة  ــن كلي ــر )م ــو ظه ــد أب ــرى د. فري ــياق ي ــذا الس يف ه

اإلعــام بجامعــة النجــاح الوطنيــة( أن اإلنرتنــت مثــل 

مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تطــور االتصــال والتواصــل 

واإلعــام املجتمعــي ومواقــع التواصــل االجتاعــي، ومتيــز 

موقــع )الفيســبوك( وغــره مــن الرامــج الشــبيهة بقدرتهــا 

عــى التواصــل بــني األفــراد والجاعــات مــن دون حواجز، 

(؟! ماذا بعد الـ )

تكنولوجيا
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وهــذا مل يكــن متوفــراً يف وســائل االتصــال القدميــة.

يضيــف أبــو ظهــر متحدثــاً عــن املســتجدات واملتغــرات 

التــي ميكــن أن تطــرأ عــى وســائل التواصــل االجتاعــي: 

»بتقديــري إن أي تعديــل أو تغــر يف مواقــع التواصــل 

االجتاعــي سيشــمل الجوانــب الشــكلية واإلخراجية دون 

الجوانــب الجوهريــة«، موضحــاً أن أي تغــر ســيقتر 

ــا، أو  ــة تبادله ــة وطريق ــالة أو املعلوم ــكل الرس ــى ش ع

عــى شــكل اإلطــار الــذي يتــم التواصــل مــن خالــه، ثــم 

تطــرق إىل عــدد مــن الرامــج الشــبيهة بـ)الفيســبوك( كـــ 

)تويــرت(، و)لينكــد إن(، و)انســتغرام(، التــي اقتــرت 

ــا  ــدة عــى الشــكل الخارجــي، وهــذا م تطبيقاهــا الجدي

ــاً. ــع عــى كرســيها جميع جعــل )الفيســبوك( يرتب

والتطــور التكنولوجــي، كــا يبــني أبو ظهــر، يفاجئ اإلنســان 

دامئــاً، وليــس مــن الســهل التنبــؤ والتوقــع بنوعيــة جديــدة 

لاتصــال والتواصــل، وأهــم ميــزة تكنولوجيــة حديثــة هــي 

دمــج جميــع وســائل االتصــال والتواصــل قدميــاً وحديثــاً يف 

مــكان واحــد صغــر هــو )الهاتــف الــذيك(.

)الفيسبوك( سيبقى مسيطرا
ويف الجانــب التكنولوجــي، يــرى د. خالــد ربايعــة )مديــر 

مركــز أبحــاث املعلوماتية بالجامعــة العربيــة األمريكية يف 

جنــني( أن ســيطرة )الفيســبوك( عــى العــامل التكنولوجــي 

ســتبقى متواصلــة، وسيســتحوذ عــى اهتــام مزيــد مــن 

الجاهــر بالرغــم مــن وجــود دراســات تــرى غــر ذلــك.

وأضــاف: »أعتقــد أن )الفيســبوك( ســيبقى مســتحوذاً عى 

ــي،  ــل االجتاع ــا التواص ــامل تكنولوجي ــد يف ع ــة األس حص

وسيســتحوذ عــى مــا نســبته )66%( مــن حجــم الســوق 

مقارنــة بـــ )24%( لـــ )جوجــل بلــص(، و)15%( لـ)تويــرت(. 

ــدد  ــر إىل أن ع ــبوك( تش ــة بـ)الفيس ــاءات الخاص اإلحص

ــع  ــغ م ــد بل ــراد، وق ــزداد باضط ــا زال ي ــتخدمني م املس

ــتخدم،  ــار مس ــن )1,5( ملي ــر م ــام 2016م أك ــة ع بداي

بلغ عدد مستخدمي الفيسبوك 

مع بداية عام 2٠١٦م أكثر

 من )١,5( مليار مستخدم
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مســتخدمي  عــدد  بلــغ  فيــا 

اســتحوذت  الــذي  )الواتســاب( 

عليــه رشكــة )فيســبوك( أكــر مــن 

خدمــات  وطــرح  باســتمرار  املنــاورة  عــى  القــدرة 

وتطبيقــات جديــدة، واالســتحواذ عــى رشكات ناشــئة، مــا 

يضمــن لهــا االســتمرار يف الســيطرة عــى ســوق شــبكات 

االجتاعــي. التواصــل 

ــاً  ــبوك( زخ ــدم لـــ )الفيس ــا يق ــة »أن م ــني د. ربايع وب

جديــداً واســتمراراً لجلــب أعضــاء جــدد دخولــه مجــاالت 

إىل  االجتاعــي  والتواصــل  الرتفيــه  تتعــدى  جديــدة 

ــائل  ــر وس ــويق ع ــال. فالتس ــاالت األع ــويق ومج التس

التواصــل االجتاعــي يعــد اليــوم مــن أهــم املجــاالت يف 

قطــاع األعــال عــى كل املســتويات، بــدءاً مــن الــركات 

ــة«. ــركات العماق ــداً إىل ال ــرة ج ــرة والصغ الصغ

)الفيســبوك( فتــح مجــاالت جديــدة  أن  أيضــاً  وبــني 

لأعــال التجاريــة، وخاصــة التجــارة اإللكرتونيــة الفرديــة؛ 

ــاً  ــراً إلكرتوني ــح متج ــوم أن يفت ــخص الي ــكان أي ش فبإم

عــر هــذا التطبيــق ويحقــق أرباحــاً ال بــأس بهــا، وخاصــة 

يف ظــل االســتخدام املكثــف، إضافــة إىل أن )الفيســبوك( 

ــن  ــد م ــي تزي ــات الت ــن التطبيق ــد م ــى العدي ــل ع يعم

ــل  ــا التواص ــوق تكنولوجي ــى س ــتحواذه ع ــعبيته واس ش

 )Oculus( ــوس ــق أوكل ــا تطبي ــر منه االجتاعــي، نذك

 Facebook for( ملحــاكاة الواقــع، وتطبيــق األعــال

work( ، ولــدى الركــة أيضــاً خطــط لطــرح عــدد آخــر 
ــات. مــن التطبيق

وختــم د. ربايعة حديثه »ســيبقى )الفيســبوك( مســتحوذاً 

عــى اهتــام الجاهــر مســتقباً، نظــراً لتحقيقــه أرباحــاً 

هائلــة، ولقدرتــه عــى الســيطرة بــراء املواقــع الصغــرة 

القابلــة لاســتمرار واملنافســة، كتطبيــق )واتســاب( الــذي 

ــه  ــة إىل تعدي ــبوك(، باإلضاف ــة )فيس ــه رشك ــيطرت علي س

مرحلــة الرتفيــه والتســلية إىل عــامل األعــال والتجــارة 

اإللكرتونيــة الفرديــة«.
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)700( مليــون مســتخدم«.

أن  إىل  ربايعــة  ولفــت 

اســتخدام األجهــزة الذكيــة 
وســتظل  ســاعدت  املحمولــة 

تســاعد عــى اســتمرار ارتفــاع 

التواصــل،  رشكات  شــعبية 

فتحــول  )الفيســبوك(؛  خاصــة 

املســتخدمني إىل تلــك األجهــزة 

وســهولة التفاعــل معهــا زاد مــن 

كل  يف  التقنيــات  تلــك  انتشــار 

ــة  ــدول النامي ــة ال ــكان، بخاص م

ضعــف  تعــاين  كانــت  التــي 

ــق  ــن طري ــت ع ــال باإلنرتن االتص

األســاك )الكوابــل(، فضــاً 

الــركات  تلــك  أن  عــن 

ــا  ــادرة فيه ــة ق ــت إىل مرحل وصل

ــادة الســوق واالســتمرار  ــى قي ع

ــدة الحقــة، حيــث  لســنوات عدي

ــة  ــة الســوقية لرك بلغــت القيم

 )250( مــن  أكــر  )فيســبوك( 

مليــار دوالر، وبلغــت أرباحهــا 

 )12( مــن  أكــر  للعــام 2015م 

ــد  ــك تع ــي بذل ــار دوالر، وه ملي

يف  قيمــة  الــركات  أكــر  مــن 

ــا بعــد )أبــل(  أســواق التكنولوجي

مليــار،   )475( قيمتهــا  البالغــة 

 )340( البالغــة  و)جوجــل( 

األرقـــام  وهـــذه  مليــــار. 

الركــة  تعطــي  الفلكيــة 



هل أصبحنا انطوائيين 
بسبب مواقع التواصل االجتماعي؟

بديــا– ينابيع-ســائد عواد-)هــل أصبحنــا انطوائيــني وعبيــد 

ــي ظــل  ــاس ف ــن الن ــر م ــه كثي ــة؟( ســؤال يتداول ــا اجلوال هواتفن

رواج مواقــع التواصــل االجتماعــي واســتخدامها بهــدف التواصــل 

ــار  والتعــارف. وفــي هــذا الســياق يحــذر مختصــون مــن أن اإلكث

مــن اســتخدام هــذه املواقــع واالبتعــاد عــن العالقــات الوجاهيــة 

ســيؤدي إلــى تدميــر العالقــات األســرية واالجتماعيــة، وإلــى تعزيــز 

ــف  ــي مختل ــي ف ــارك املجتمع ــدم التش ــة وع ــر االنطوائي مظاه

ــتركة. ــبات املش ــا واملناس القضاي
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 ويف هــذا يبــني الدكتــور أمني أبــو وردة )املحارض يف اإلعام 

والباحــث املتخصــص يف مواقــع التواصــل االجتاعــي( 

أن االســتخدام الواســع لشــبكات التواصــل االجتاعــي 

ــن  ــوى م ــة القص ــر الغالبي ــى تفك ــة ع ــاراً جم ــرك آث ت

املســتخدمني، وأوجــد أشــكاالً مــن العاقــات والتغيــرات 

ــداً  ــن، تحدي ــرور الزم ــع م ــة م ــورة جلي ــرز بص ــدت ت ب

ــزالق يف  ــل، واالن يف ظــل اإلدمــان عــى االســتخدام الطوي

ــلبية.  ــيئة س ــرازات س ــت إف ــي خلف ــات الت ــض املتاه بع

صحيــح أن هنــاك آثــاراً إيجابيــة الســتخدام هــذه املواقــع 

يف شــتى املجــاالت، لكــن مثــة آثــار ســلبية مدمــرة تصيــب 

ــا انغــاق العاقــات وجمودهــا، وتفــي  املجتمــع، أهمه

العاقــات  فتتفــكك  األرَس  تصيــب  التــي  االنطوائيــة 

ــخها. ــة وتفس االجتاعي

يقــول: »إن االبتعــاد كثــراً عــن العاقــات الوجاهية يف ظل 

ــة،  ــاد عــى االفرتاضي ــورة التواصــل االجتاعــي، واالعت ث

واالجتاعيــة  األرسيــة  العاقــات  تدمــر  إىل  ســيؤدي 

وتعزيــز مظاهــر االنطوائيــة وغيــاب التشــارك املجتمعــي 

ــا واملناســبات«. ــف القضاي يف مختل

يف الســياق ذاتــه، يــرى أ. مصطفــى عقــل )املحــارض 

ــدس  ــة الق ــة بجامع ــة واألرسي ــة االجتاعي ــة التنمي بكلي

املفتوحــة( أن ملواقــع التواصــل أثريــن: أحدهــا إيجــايب 

كونهــا )مواقــع التواصــل االجتاعــي( قربــت إلينــا الخــر 

واملعلومــة وعرّفتنــا بثقافــات الشــعوب األخــرى، بــل 

أصبحنــا بفضلهــا منفتحــني عــى عــوامل جديــدة، وقــرت 

ــا  ــة مــع أصدقائن املســافات عــر برامــج التحــدث املجاني

وأقاربنــا، ســواء أكانــوا داخــل الوطــن أم يف دول عربيــة أو 

أجنبيــة، وبهــذا نكــون قــد وفرنــا الوقــت والجهــد وتجنبنا 

ــر الســلبي فيتجــى  ــة املرتفعــة. أمــا األث التكاليــف املادي

بفقــدان التواصــل الوجاهــي الحــي بــني األصدقــاء أو بــني 

أفــراد األرسة، وهــو مــا نامســه يف املناســبات االجتاعيــة 

والدينيــة وغرهــا، فبتنــا نــرى مظاهــر جديــدة مــن 

ــا عــى  ــة م ــة واملشــاركة، كإنشــاء مجموع أشــكال التهنئ

أحــد الرامــج مثــل )واتســاب، وفيســبوك، وغرهــا(، 

ــاد. ــبات واألعي ــاين يف املناس ــا الته ــادل أفراده ويتب

ــع عقــل يقــول: »مــن وجهــة نظــري، أرى أن الفــرد  وتاب

كلــا اقــرتب مــن هــذه املواقــع زادت الهــوة بينــه وبــني 
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ــا  ــة وعاقاتن ــورة التقني ــني الث ــة ب ــة عاق ــه، فثم مجتمع

األرسيــة واالجتاعيــة. إضافــة إىل ذلــك أالحــظ أن لــدى 

البعــض هوســاً باقتنــاء أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم يف 

مجــال األجهــزة الذكيــة، وهــذا يعــد إدمانــاً يضفــي أحيانــاً 

إىل مشــكات أرسيــة، خاصــة إذا مــا كان رب األرسة مجــراً 

عــى توفــر كل جديــد ألبنائــه حتــى يتســاووا بقرنائهــم يف 

الجـامعــــات أو املــدارس أو بـأقـربـائـهـم«.

ثـم تحـدث عـن 

أمراض محددة قد 

تنشأ نتيجة قضاء 

أوقات طويلة أمام 

شاشة الهاتف 

الخلوي أو الحاسوب، 

مثل اإلصابة بتآكل 

الفقرات، أو مشكات يف القوام بسبب قلة الحركة 

ومارسة الرياضة، أو مشكات أخرى مثل )تلوث( 

املفاهيم واألفكار، خاصة إذا ما كانوا أحداثاً منضمني 

إىل مجموعات تواصل اجتاعي غريبة تغيب عنها عني 

املسؤول الرقيب.

أمــا املربيــة معــايل صدقــي إبراهيــم )املدرســة للغــة 

ــول:  ــة(، فتق ــا الثانوي ــات بدي ــة بن ــة يف مدرس اإلنجليزي

ــم،  ــى أبنائه ــايب ع ــدور رق ــوا ب ــايل أن يقوم ــى األه »ع

وخاصــة فئــة طــاب املــدارس، ألن اســتخدامهم الهواتــف 

الذكيــة طويــاً ودخولهــم عــامل اإلنرتنــت، وخصوصــاً 

مواقــع التواصــل االجتاعــي، قــد يدخلهــم طــور اإلدمــان 

ــل  ــول أهم ــل كس ــا جي ــأ فين ــم ينش ــن ث ــة، وم أو العزل

هواياتــه مــع األصدقــاء، وأهمــل اللعــب والرياضــة ونفــر 

عــن الذهــاب إىل املكتبــات العامــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

أرى أن االســتخدام الطويــل قــد تنتــج عنــه مشــكات يف 

ــة  ــص للدراس ــت املخص ــون الوق ــدرايس، ك ــل ال التحصي

ــع«. ــك املواق ــتخدام تل ــاع يف اس ض

وعــززت املربيــة معــايل كامهــا ببحــث أجرتــه عــى 

أن هنــاك  فيــه  الثانويــة، خلصــت  املرحلــة  طالبــات 

تأثــراً لهــذه املواقــع عــى العاقــات داخــل األرسة، وعــى 

الوقــت الــذي يجــب أن يقــى للدراســة واألداء املــدريس، 

وهــذا يقــود إىل مشــكات أرسيــة أحيانــاً، ورمبــا تتفاقــم 

إذا  املشــكات  تلــك 

تلــك  اســتخدمت  مــا 

املواقــع بصــورة ســلبية 

املوجــه  عنهــا  يغيــب 

والرقيــب.

كـافــــة  الطـلبـــة 

قـــاله  مــا  يؤكــدون 

درويــش،  مؤيــد  راين  الطالــب  يقــــول  الـمـربـــون؛ 

بجامعــة  االجتاعيــة«  »الخــدمــــة  فـــي  املتخصــص 

محــور  أصبــح  )الفيســبوك(  »إن  املفتوحــة:  القــدس 

حديثنا-نحــن األصدقاء-لدرجــة أننــا نجلــس معــاً يف بعض 

األحيــان وينشــغل كل منــا بهاتفــه الشــخيص، فــرتى أحدنا 

ــهل  ــا يس ــبكة بين ــر الش ــه ع ــا« لصديق ــل »تعليق يرس

لــو أراد أن يحادثــه مشــافهة يف الجلســة ذاتهــا. بــل 

يتعــدى األمــر ذلــك، فــرت أشــعر حــني تنــذر البطاريــة 

باالنتهــاء أو تنقطــع الشــبكة بأننــي منقطــع عــن العــامل، 

ألننــي ال أســتطيع أن أواصــل حيــايت بعيــداً عــن أصدقــاء 

إدمــان«.  هــذا  أجــل  )الفيســبوك(، 

ــات  ــن الصداق ــل م ــم الهائ ــم الك ــك، ورغ ــل ذل ــع: »مقاب يتاب

واملعــارف عــر )الفيســبوك( أشــعر داخليــاً بالعزلــة، فأنــا ممــن 

يحبــون الجلســات الوجاهيــة مــع األهــل واألرسة واألصدقــاء، 

نتحــدث معــاً يف جــو يســوده الحــوار واأللفــة ال الصمــت«.

هناك تأثير لهذه المواقع على العالقات 
داخل األسرة، وعلى الوقت الذي يجب أن 
يقضى للدراسة واألداء المدرسي، وهذا يقود 

إلى مشكالت أسرية أحيانًا
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الجامعات الفلسطينية تسهم في 
دعم المشاريع الصغيرة وتوجيهها

الخليل-ينابيع-آيــة الســيد أحمــد-إن إيجــاد مشــاريع 

ــة  ــق مجدي ــات لَطري ــو الجامع ــا خريج ــرة ميلكه صغ

نحــو تخفيــض مســتويات البطالــة، ويســهم جزئيــاً يف 

ــة يف فلســطني، فعــى  ــة االقتصادي ــة التنمي دفــع عجل

مــن تتوقــف مســؤولية إيجادهــا؟ ومــا دور الجامعــات 

يف توجيــه الشــباب نحوهــا؟ ومــا املعوقــات أمــام 

الخريجــني؟ 

هذا ما تتناوله »ينابيع« يف تقريرها هذا.

اقتصاد

املشاريع الصغيرة
 أحد أعمدة التنمية

يقــول أ. أحمــد الزعاريــر )عضــو هيئــة تدريــس بجامعــة 

ــدس  ــة الق ــرع جامع ــرغ يف ف ــر متف ــو غ ــدس، وعض الق

ــة يف  ــرة مهم ــاريع الصغ ــل(: »إن املش ــة بالخلي املفتوح

ــا  ــكلة، ف ــة للمش ــول الرئيس ــد الحل ــي أح ــة وه التنمي

ــوع  ــيط ذو ن ــا بس ــر، وإنتاجه ــال كب ــاج إىل رأس م تحت

ــة«. ــا قليل ــادي، وتكلفته ع

ويــرى أ. عبــد القــادر الدراويــش )عضــو هيئــة تدريــس 
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الصغــرة هــي الحــل الوحيــد للوضــع االقتصــادي املتعــر 

ــا،  ــباب نحوه ــجع الش ــب أن نش ــة، فيج ــة العالي والبطال

وأال نغفــل دور التعليــم التقنــي واملهنــي بصفتــه واحــداً 

ــز النمــو االقتصــادي. ــن ركائ م

ــة بجامعــة القــدس  ــة واالقتصادي ــة العلــوم اإلداري يف كلي

املفتوحــة( أن »مثــة عاقــة مهمــة بــني املشــاريع الصغــرة 

ــوال  ــودة ل ــا املنش ــدث تنميتن ــا أن نح ــة، وميكنن والتنمي

ــك«. ــي تحــول دون ذل ــال الت إجــراءات االحت

ــة  ــس جامع ــب رئي ــي )نائ ــلطان التميم ــن س ــا أ. أمي أّم

بوليتكنــك فلســطني لشــؤون التخطيــط والتنميــة، مســاعد 

رئيــس الجامعــة للعاقــات العامــة 

والدوليــة( فيقــول: »إن مــا نســبته 

الصغــرة  الــركات  مــن   )%99(

ــود  ــد العم ومتوســطة الحجــم تع

الفقــري للتنميــة، ودورهــا أســايس 

اإلنتاجيــة  العمليــات  ألن  عامليــاً 

فيهــا أســهل منهــا يف الــركات 

ــرة«.  الكب

حل لدعم 
االقتصاد املتعثر

»الوضــع  أن  الزعاريــر  أ.  يوضــح 

الفلســطيني  للشــباب  الحــايل 

ــة؛ ألن  ــج ال يســهم يف التنمي الخري

عــدد الخريجــني كبــر ونوعيتهــم ال 

ــل«.  ــوق العم ــات س ــي متطلب تلب

ويقــول أ. الدراويــش إن »املشــاريع 

أمــام  اقتصاديــة  آفاقــاً  تفتــح 

خفــض  يف  وتســهم  الخريجــني، 

البطالــة«، داعياً إىل توجيه الشــباب 

ــراً إىل أن  ــم، ومش ــر قدراته لتطوي

اســتمرار املشــاريع يرتبــط بوجــود 

مديــر مبــدع قــادر عــى املنافســة 

يف ســوق محــدودة وصغرة نســبياً.

أ. ســلطان أن املشــاريع  ويؤكــد 
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الشباب بحاجة إلى
 دفعة معنوية ومادية

  

يرى أ. الزعارير أن تحديد نوعية الخريجني وكميتهم مســؤولية 

الحكومــة والقطــاع الخــاص، مؤكــداً أن للجامعــات دورهــا يف 

االســتاع لهــذه االحتياجات والرتكيــز عى التخصصات املرتبطة 

. بها

فيــا يــرى أ. ســلطان أن الــدور دور الحكومــة، ولكــن األوضــاع 

الصعبــة وارتفــاع البطالة يحتم عــى الجامعات التحــرك إليجاد 

حــل للخريجني. 

وهنــا يدعــو أ. الدراويــش الحكومــة إىل دعــم هــذه 

ــة  ــر بيئ ــة، وتوف ــادرات متويلي ــر إطــاق مب املشــاريع ع

اســتثارية مناســبة، وخلــق بنــى تحتيــة رضوريــة وحوافز 

ــة.  ــة وتصديري رضيبي

ــو  ــد أب ــول أ. محم ــة، يق ــاريع املقبول ــة املش ــن طبيع وع

ماريــة )ضابــط إقــراض يف فــرع مؤسســة فاتــن للتنميــة 

ــه  ــق علي ــروع تنطب ــض أي م ــن ال نرف ــل(: »نح بالخلي

الــروط، بــل نهتــم بالقطــاع الزراعــي ونشــجع املــزارع 

ــراً  ــدة نظ ــعر الفائ ــض س ــال تخفي ــن خ ــطيني م الفلس

ــب«. ــه الصع لوضع

دور اجلامعات تأهيلّي فقط

يقــول أ. ســلطان إن دور الجامعــات أســاس يف تعزيــز 

الريــادة،  ثقافــة  نــر  ويف  الخريجــني،  بــني  الوعــي 

ــة  ــادي، وتنمي ــلوب الري ــني إىل األس ــن التلق ــال م واالنتق

املهــارات الحياتيــة والرياديــة، مبينــاً أن دورهــا أيضــاً 

البيئــة  تدريبيــة، وتهيئــة  يكمــن يف طــرح مســاقات 

الحاضنــة للمشــاريع مــن خــال وجــود حاضنــات أعــال 

داخلهــا، وخلــق أفــكار تجاريــة، والتشــبيك الــازم لتمويل 

ــه لعمــل مشــاريع ناجحــة. املشــاريع، واإلرشــاد والتوجي

فيــا يــرى أ. الزعاريــر أن دور الجامعــات يف إكســاب 

املعرفــة واملهــارة وتوجيــه الطلبــة نحــو نوعيــة املشــاريع 

ــر. ــي ال غ ــوي تأهي ــر نجاحــاً دور ثان األك

توعيــة  إىل  »نســعى  الدراويــش:  أ.  يقــول  ذلــك،  ويف 

الرامــج  عــر  الصغــرة  املشــاريع  بأهميــة  الطلبــة 

األكادمييــة، وتعريفهــم مباهيتهــا وخصائصهــا ومشــكاتها، 

ــة  ــاليب الحديث ــة واألس ــارف العلمي ــم باملع ــم تزويده ث

لصياغــة الخطــط والدراســات الفنيــة واملاليــة واإلجــراءات 

القانونيــة الازمــة، ونعلمهــم كيفيــة قيــاس البدائــل 

املتاحــة أمامهــم، باإلضافــة إىل أنشــطة التوعيــة وورشــات 

ــل«. العم

على اجلهات حتديد املشاريع
 التي حتتاجها السوق

يقــول أ. الزعاريــر: »يجــب عــى الجهــات الحكوميــة 

ــدء أوالً مــن ســوق العمــل وحــر  والقطــاع الخــاص الب

مــا تحتاجــه مــن املشــاريع الصغــرة وتوفــر التســهيات 

الكفيلــة إلنجاحهــا، وبعــد ذلــك يفــرض عــى الجامعــات 

ــي  ــد العم ــى الصعي ــا ع ــية. أم ــط الدراس ــل الخط تعدي
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فيجــب أن يكــون هنــاك تنســيق بــني القطاعــني الخــاص 

والحكومــي والجامعــات، وهــو-إن وجد-يجــب أن يعــزز 

أكــر«، مشــراً يف حديثــه إىل الرنامــج الثنــايئ الــذي 

ــدس. ــة الق ــه جامع تطرح

وعــى الصعيــد النظــري، يقــول أ. ســلطان: »إننــا بصــدد 

ــب، ونحــاول التمحــور حــول  ــاليب التدري ــل يف أس تعدي

الطالــب بــإدراج مســاقات جديــدة تتعلــق باملهــارات 

ــة لأعــال  ــكل التخصصــات، وتأســيس حاضن ــة ل الحياتي

داخــل الجامعــة لتبنــي األفــكار، وقــد اســتحدثنا )مركــز 

ــدف  ــال( به ــادة األع ــا وري ــل التكنولوجي ــكار ونق االبت

ــع القطــاع الخــاص«. ــة م ــكار التجاري ــي األف تبن

ال متويل للخريجني

يبــني أ. الزعاريــر أن البنيــة التحتيــة للمشــاريع غــر 

مناســبة، وأن غيــاب التمويــل وافتقــار املســاندة لصاحــب 

ــلع  ــول الس ــن غ ــات م ــة الصناع ــدم حاي ــروع وع امل

ــني  ــام الخريج ــات أم ــم املعوق ــن أه ــد م ــتوردة، تع املس

الذيــن يســعون إىل تأســيس مشــاريعهم الخاصــة.

فيــا يــرى أ. أميــن ســلطان أن املشــكلة تكمــن يف ثقافــة 

»الخــوف مــن املســتقبل«، مــا مينــع الشــباب مــن تجريب 

أفــكار إبداعيــة جديــدة. ثــم إن العقبــات القانونيــة أمــام 

إقامــة املشــاريع، وانعــدام التمويــل لتطويــر األفــكار، 

الخارجيــة، وضعــف  األســواق  االنفتــاح عــى  وعــدم 

املهــارات التســويقية، وانعــدام التواصــل مــع املؤسســات 

املســاندة املهتمــة بتطويــر األفــكار واألعــال اإلبداعيــة، 

كلهــا تحــد مــن ســعي الخريجــني لتحقيــق إنجازاتهــم.

)10%( فقط من اخلريجني
 اجتهوا نحو املشاريع اخلاصة

ــو  ــوا نح ــني اتجه ــن الخريج ــة م ــر أن قل ــني أ. الزعاري يب

ــات  ــل يف تخصص ــم يعم ــراً منه ــاص، وأن كث ــل الخ العم

ــم. ــوه يف جامعاته ــا درس ــرة مل مغاي

ــاً عــى هــذا، يشــر أ. ســلطان إىل أن )10%( مــن  وتعقيب

خريجــي الجامعــة اتجهــوا نحــو املشــاريع الصغــرة، 

وأن هــذه املشــاريع حتــى اآلن غــر ناضجــة وتحتــاج 

ــة، موضحــاً أن الجامعــة تحــاول التواصــل مــع  إىل الرعاي

أصحابهــا وتوفــر مــا يحتاجونــه مــن إمكانــات بغيــة 

التطويــر واالســتمرارية. 

ــادروا  ــة ب ــن الطلب ــرات م ــش أن ع ــح أ. الدراوي ويوض

بالقيــام مبشــاريعهم، وجهودهــم هــذه تكللــت بالنجــاح 

والتطــور، ولكنهــا مــا زالــت بحاجــة إىل تكاتــف الجهــود 

ــال  ــال األع ــن رج ــني م ــداد ريادي ــدف إع ــة، به الوطني

الصغــار الذيــن ميثلــون رصيــداً بريــاً واعــداً للمشــاريع 

ــرة.  الكب

ويبــني أ. أبــو ماريــا أن املشــاريع الصغرة عصــب االقتصاد، 

لتنوعهــا وكرتهــا، بينــا نســبة الخريجــني الذيــن يعملــون 

يف ذلــك محــدودة، بســبب رغبــة هــؤالء يف البحــث عــن 

وظيفــة، ولكــن رسعــان مــا يعدلــون عــن رغباتهــم تلــك 

ــروع  ــاك م ــل يف امت ــتقبلهم أفض ــرون أن مس ــني ي ح

صغــر.

معظم املشاريع محاّل جتارية
 وهي أكثر ربحًا من الوظائف

ــف  ــوع يف مختل ــاريع تتن ــة: »إن املش ــو ماري ــول أ. أب يق

القطاعــات، ولكنهــا يف الخليــل تتوجــه نحــو القطــاع 

ــال  ــح مح ــون إىل فت ــني يتجه ــم املقرتض ــاري، فمعظ التج

ــايل«. ــم امل ــر الدع ــم يف توف ــة عنده ــة، والصعوب تجاري

القــدس  بجامعــة  الزراعــة  كليــة  يف  الخريــج  يقــول 

املفتوحــة، ســعد يحيــي القواســمة: »أسســت مروعــي 

هــذا )إنتــاج نبــات زينــة وأشــتال خضــار، واســتراد مــواد 

ــاًء  ــة( بن ــا يف الســوق املحلي ــارج وبيعه ــن الخ ــة م زراعي

عــى تخصــيص العلمــي وخــريت العمليــة. ودراســتي 

العلميــة،  واملفاهيــم  املــدارك  أكســبتني  الجامعــة  يف  جامعة القدس املفتوحة 44



ــراءات  ــة يف اإلج ــت صعوب ــي واجه لكن

عــن  فضــاً  والرســمية،  القانونيــة 

القطــاع  ملشــاريع  العاليــة  املخاطــرة 

الزراعــي، ولكــن دخــل مروعــي هــذا 

أفضــل مــن الوظيفــة«. 

الزراعــة  كليــة  يف  الخريــج  ويبــني 

صالــح  املفتوحــة،  القــدس  بجامعــة 

العمــل  فــرص  تــدين  أن  عطاونــة، 

للمهنــدس الزراعــي دفعتــه باتجــاه بنــاء 

مــروع خــاص يتناســب مــع دراســته، 

فكانــت الجامعــة نقطــة االنطــاق نحــو 

طــرح األفــكار واالقرتاحــات التــي تصلــح 

ــة  ــة وتطبيقي ــون مشــاريع عملي ألن تك

تــؤدي إىل نتائــج إبداعيــة، فيــا شــكل 

العقبــة  والتمويــل  املــادي  الدعــم 

الكــرى أمامــي.

يجمــع كثــرون عــى أن دور الجامعــات 

العمــي مقتــر عــى التوعيــة والتأهيل 

الخريجــني  مســاندة  يف  والتدريــب 

ــذا  ــم عــى إنشــاء املشــاريع، وبه وحثه

تعــد الجامعــات جــزءاً مــن حل مشــكلة 

البطالــة، خاصــة تلــك الجامعــات التــي 

ــني ذوي  ــة بخريج ــوق املحلي ــد الس ترف

ولكــن  ومهنيــة،  تقنيــة  تخصصــات 

يــرز  تأثــراً  األكــر  العمــي  الــدور 

مــن  الســوق  احتياجــات  تحديــد  يف 

الكــوادر البريــة التــي تحقــق التنميــة 

ــة،  ــاع الراهن ــل األوض ــة يف ظ االقتصادي

ــات  ــق الجه ــى عات ــع ع ــا يق ــذا م وه

الحكوميــة والقطــاع الخــاص.
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خــان يونس-ينابيع-رائــد دحالن-يعــاين املواطــن الفلســطيني غــالًء يف األســعار وأزمــة اقتصاديــة 

ــراء  ــور، وج ــيايس املتده ــي والس ــع األمن ــراء الواق ــرة ج ــة األخ ــا يف اآلون ــت ذروته ــدة وصل متصاع

إجــراءات االحتــالل التعســفية مــن حصــار طويــل ظــامل عــى قطــاع غــزة، وتقســيم ألرايض الضفــة 

ــام  ــه االنقس ــا ترك ــى م ــا، وال نن ــا وثرواته ــى مقدراته ــيطرة ع ــررة للس ــاوالت املتك ــة، واملح الغربي

ــن. ــاء الوط ــطيني يف كل أنح ــن الفلس ــاة املواط ــل حي ــى مفاص ــدوش ع ــروح وخ ــن ج ــض م البغي

موظفو القطاع العام بين غالء 
األسعار والقروض البنكية

اقتصاد
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ــارع  ــاط الش ــديد يف أوس ــر الش ــن التذم ــة م ــود حال تس

كبــرة،  بصــورة  املعيشــة  غــاء  ظــل  يف  الفلســطيني 

ــتلزمات  ــم املس ــمل معظ ــاء ش ــون أن الغ ــد املواطن وأك

الروريــة.

 ويف هــذا الســياق بــني املوظــف بســام أحمــد أنــه معيــل 

ــهري ال  ــه الش ــراد، وأن راتب ــة أف ــن مثاني ــة م ألرسة مكون

ــه، فضــاً عــن   ــراء املســتلزمات األساســية لبيت ــي ل يكف

التزامــه بتســديد فواتــر الكهربــاء وامليــاه، واصفاً األســعار 

بأنهــا أســعار تفــوق الخيــال.

ــاع  ــراً: »إن ارتف ــم متذم ــد إبراهي ــف محم ــول املوظ ويق

مــن  الروريــة  املســتلزمات  األســعار شــمل معظــم 

خــراوات وكهربــاء وميــاه ومحروقــات، منوهــاً بــأن 



ــا يف  ــل قيمته ــاء تص ــورة كهرب ــع فات ــدوره دف ــس مبق لي

ــب  ــن رات ــا م ــيقل اقتطعه ــان إىل )600( ش ــض األحي بع

شــهري ال يتجــاوز )2200( شــيقل.

فــإذا كان هــذا حــال املوظفــني، فكيــف يكــون حــال مــن 

ليــس لديهــم مصــدر دخــل يعيلهــم؟!

وهــذا التاجــر أبــو حســام يشــر إىل أن الســلع تصــل 

املســتمر  الحصــار  بســبب  الثمــن  مرتفعــة  األســواق 

ــع بأســعار  ــا إىل البي ــا يضطرن ــة، م واملارســات اإلرسائيلي

مرتفعــة تفــوق قــدرة املواطــن الرائيــة.

تفاقم األزمة

ــم  ــطيني أن الرق ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز املرك ــن الجه أعل

ــاً  ــجل ارتفاع ــطني س ــتهلك يف فلس ــعار املس ــايس ألس القي

بنســبة )1.43%( خــال العــام 2015م مقارنــة مــع العــام 

2014م؛ بواقــع )1.77%( يف الضفــة الغربيــة، و)%1.29( 

ــاع يف  يف قطــاع غــزة، و)0.33%( يف القــدس، وجــاء االرتف

أســعار اللحــوم يف املقدمــة بنســبة )14.2%(، وأســعار 

الخــراوات بنســبة )13.97%(، وأســعار خدمــات التعليــم 

ــبة )%7.23(. ــه بنس ــعار الفواك ــبة )4.27%(، وأس بنس

ــا  ــإن أول م ــعار ف ــاع األس ــة وارتف ــاء املعيش ــل غ ويف ظ

يقــوم بــه املوظــف هــو التوجــه إىل البنــك للحصــول عــى 

قــرض يلبــي احتياجــات أرستــه، وبحســب بيانــات ســلطة 

النقــد لعــام 2014م فهنــاك )270( ألــف مقــرتض يف 

الســوق الفلســطينية مــن البنــوك العاملــة، وبلــغ إجــايل 

التســهيات التــي حصلــوا عليهــا نحــو )3,4( مليــار دوالر 

)تســهيات قــروض األفــراد(. 

ــة  ــن جمعي ــادرة ع ــة ص ــام مالي ــات وأرق ــفت بيان وكش

البنــوك يف فلســطني أن إجــايل القــروض والتســهيات 

بنســبة  ارتفعــت  البنــوك يف فلســطني  التــي قدمتهــا 

)11.8%( خــال الشــهور الثانيــة األوىل مــن عــام 2015م 

ــام 2014م. ــن الع ــا م ــرة له ــرتة املناظ ــع الف ــة م مقارن

القروض البنكية...إلى متى؟

أدى تفاقــم األزمــة االقتصاديــة يف فلســطني إىل لجــوء 
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أعــداد كبــرة مــن موظفــي الوظيفــة العموميــة إىل 

ــم  ــور حياته ــت لتيســر أم ــة كحــل مؤق ــروض البنكي الق

والتخفيــف مــن معاناتهــم، إذ وصــل عــدد املوظفــني 

ــف  ــف موظ ــام 2013م إىل )77( أل ــة الع ــني نهاي املقرتض

ــطينية. ــد الفلس ــلطة النق ــات س ــى بيان ــاًء ع بن

»أنــا متــرر والبنــوك مســتفيدة« هــذا مــا قالــه املوظــف 

املقــرتض هاشــم حســني بســبب تعــره يف توفــر األقســاط 

الجامعيــة ألبنائــه مــن راتبــه، مــا دفعــه إىل االقــرتاض مــن 

ــد أن  ــا بع ــه أدرك في ــة، لكن ــه املالي ــل ألزمت ــك كح البن

القــروض ال تزيــل عــن كاهلــه الديــون بــل تزيدهــا.  

ثــم بــني املوظــف عــوض عبــد الرحمــن أن ســوء األوضــاع 

ــه إىل  ــا دفعت ــي يعانيه ــة الت االقتصادي

أن يقــرتض مبلغــاً مالياً 

البــــنك  مــن 

لســـــــد 

ت  جــا حتيا ا

أرستــه، يقــول: 

»منــــــــذ أربـــــع 

أتقـــاض  مل  سنـــوات 

ــي   ســوى )40%( مــن راتب

قســط  خصــم  بســبب 

القــرض وفـــواتيــــر الكهربــاء...

ونحوهــا، وهــذا زاد مــن مشــكلتي، 

ثــم أيقنــت أن القــروض رمبــا تحــل 

ــد،  ــة األم ــة طويل ــق أزم ــا تخل ــه ولكنه ــة مؤقت أزم

وخاصــة ملوظــف يتقــاىض دخــاً ثابتــاً وال يجــد لــه مصدراً 

آخــر«، محــذراً املوظفــني مــن اللجــوء إىل القــروض كحــل 

املاليــة. ملشــكاتهم 

ويبــدو أن القــروض البنكيــة ســتظل ســيفاً مســلطاً عــى 

رقــاب املوظفــني مــا دامــوا ال يجــدون لهــم مخرجــاً 

ــا. ــم عنه يغنيه

ركود في مستوى املعيشة
وملــا ســئل املحلــل االقتصــادي يف معهــد )ماس( للدراســات 

ــط  ــي متوس ــل يكف ــه: )ه ــد الل ــمر عب ــة د. س االقتصادي

األجــور متطلبــات الحيــاة؟( أجــاب: »إن موضــوع متوســط 

األجــور غامــض نســبياً، وطاملــا طمحنا بأن يعلو، وفلســطني 

منــذ خمــس ســنوات مل تشــهد تضخــاً يف األســعار، رغــم 

ــم  ــل بتعاظ ــاس متث ــوِّق األس ــن املع ــل، لك ــاع القلي االرتف

البطالــة، فضــاً عــن أن عــدم ارتفــاع األجــور أدى إىل ركــود 

يف مســتوى املعيشــة«.

 ثـــــــم أســهب يف رشح لجــوء موظــف القطــاع العــام يف 

فلســطني إىل القــروض، موضحــاً أن ذلــك أمــر طبيعــي يف 

حيــاة اإلنســان ويف املجتمــع املتحر، 

أن  املوظــف  وعــى 

يقــرتض بقــدر مــا 

يســتطيع أن 

يســدد، 

معــــلــــناً 

ــب  أن الشــــــعــــ

أقـــــل  الفلسطيـــــــني 

الشــعوب املقرتضــة إذا مــا 

قــــــــورن بغيـــــره.

يتعلــق  فيــا  أمــا 

ــاد  ــى االقتص ــف أو ع ــى املوظ ــتقبلية ع ــورة املس بالخط

الوطنــي إذا مــا اســتمر موظفــو القطــاع العــام باالعتــاد 

عــى االقــرتاض لســد الحاجــات االســتهاكية، فــرناه يقــول: 

»ال توجــد خطــورة عــى املوظــف وال عــى االقتصــاد 

الوطنــي، بــل إن هــذا ينشــط االقتصــاد الوطنــي يف املــدى 

القريــب، وعــى املوظــف أن يسرتشــد ثم يلتزم بالتســديد، 

حتــى ال يــؤدي ذلــك إىل انهيــار يف البنــوك الفلســطينية«.
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ينابيع-طوباس-حيــدر كايد-جذورهــا تــرب يف عمــق 

األرض والتاريــخ، مباركــة صامــدة مــن عهــد كنعــان، 

أضحــت رمــزاً للســام وســبباً مبــارشاً يف مواجهــة املحتــل 

ــة  ــز املحافظ ــن ركائ ــزة م ــي ركي ــل، ه ــتوطنيه. أج ومس

عــى األرض والهويــة، ومصــدر دخــل رئيــس ألرُس الريــف 

ــطيني. الفلس

بلغــت مســاحة األرض املشــجرة بالزيتون يف فلســطني عام 

2010م نحــو )558( ألــف دونــم، وهــذه املســاحة تشــكل 

مــا نســبته )54%( مــن مســاحة األرايض الزراعيــة البالغــة 

)960231( دومنــاً، وذلــك حســب التعــداد الزراعــي للعــام 

2010م، معظمهــا يف املحافظــات الشــالية.

   يعــاين القطــاع الزراعــي مشــكات متعــددة، منهــا قلــة 

املوازنــة التــي تعتمدهــا وزارة الزراعــة، إذ ال تلبــي طموح 

املزارعــني، وال تســهم يف القضــاء عــى بعــض اآلفــات 

كآفــة عــني الطــاووس التــي أتــت عــى كثــر مــن أشــجار 

ــن موســم إىل  ــاج م ــذب اإلنت ــة إىل تذب ــون، باإلضاف الزيت

آخــر، والتذبــذب الدائــم يف أســعار الزيــت، وتفتــت 

ــات. وتشــر الخطــة االســرتاتيجية لأعــوام )2016- امللكي

2019( الصــادرة عــن مجلــس الزيتــون الفلســطيني إىل أن 

عــدد الحيــازات املزروعــة زيتونــاً بلــغ )77( ألــف حيــازة، 

وتشــر الخطــة إىل أن أكــر مــن نصــف حيــازات الزيتــون 

تقــل عــن خمســة دومنــات، وتقــدر الحيــازات التــي 

زيتون فلسطين يقاوم االستيطان

زراعة
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تزيــد عــن )30( دومنــاً بـــ )11%( مــن إجــايل الحيازات. 

ونتيجــة لذلــك اتجــه عــدد مــن املزارعــني الفلســطينيني 

نحــو العمــل يف قطــاع الخدمــات لتوفــر مصــدر دخــل 

ثابــت لهــم.

اقتالع الزيتون سياسة إسرائيلية
لاحتــال واالســتيطان اإلرسائيــي تأثــر كبــر عــى حياتنــا، 

ــال القامئــة عــى مصــادرة األرض تعــوق  ففلســفة االحت

هــذا القطــاع الزراعــي وتحــد مــن تطــوره. يقــول مســؤول 

ملــف االســتيطان يف شــال الضفــة الغربيــة، غســان 

دغلــس: »إن عــدد املســتوطنات بلــغ )184( مســتوطنة، 

يضــاف إليهــا )171( بــؤره اســتيطانية، أقيــم أغلبهــا عــى 

قمــم الجبــال الفلســطينية الصالحــة لزراعــة الزيتــون«.

ويوضــح دغلــس أن اعتــداءات املســتوطنني خــال العــام 

2015م بلغــت )922( اعتــداء، نتــج عنهــا تدمــر أكــر مــن 
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ــا أشــجار  ــاً، معظمه ــاً وحرق ــرة قطع )6800( شــجرة مثم

زيتــون. وأشــار إىل أن مســتوطني )يتســهار( املقامــة 

ــاورة  ــرى املج ــن الق ــدد م ــن وع ــة بوري ــى أرايض قري ع

قطعــوا نحــو )150( شــجرة زيتــون تقــع يف »خلــة ســوار« 

القريبــة مــن قريــة بوريــن، يقــول: »إن االحتــال يفــرض 

قيــوداً وتعقيــدات كل حــني عــى األرايض، خاصــة وقــت 

ــا،  ــل فيه ــاً للعم ــدد أوقات ــون، فيح ــف الزيت ــم قط موس

ــن  ــة م ــم القريب ــاء بأراضيه ــن االعتن ــني م ــع املواطن ومين

ــتوطنات. املس

جالود متثل املعاناة
  

ــاج  ــه ح ــد الل ــود، عب ــروي جال ــس ق ــس مجل ــر رئي يش

ــتيطان  ــع االس ــاة م ــد، إىل أن القريــة تعيــش مأس محم

الــذي ابتلــع نحــو )16000( دونــم مــن أراضيهــا البالغــة 

مســاحتها )20000( دونــم.

ــا،  ــود عــر مســتوطنات تخنقه ــط بجال ــف: »تحي ويضي

وقــد رفــع املجلــس القــروي، بالنيابــة عــن أهــايل جالــود، 

أربــع قضايــا للمحكمــة العليــا اإلرسائيليــة.

وتظهــر معانــاة أهــايل جالــود والعاملــني بالقطــاع الزراعي 

مــن خــال دفاعهــم املتواصل عــن )2000( دونم مشــجرة 

ــن املســتوطنات  ــاً م ــع قريب ــا يق ــر منه ــاً، جــزء كب زيتون

ــجرة،  ــن )1500( ش ــر م ــا بأك ــدر عدده ــة، ويق املحيط

فيــا يضيــق االحتــال الخنــاق عــى أصحابهــا فــا يســمح 

لهــم باالعتنــاء بهــا ســوى يومــني عــى مــدار العــام، يــوم 

لحــرث األرض وآخــر لجنــي مثــار الزيتــون. ويقــول حــاج 

ــجار  ــى أش ــم ع ــوا عربدته ــتوطنني مارس ــد إن املس محم

ــام 2015م نحــو )450( شــجرة  ــوا يف الع ــون، فأحرق الزيت

ــزء  ــى الج ــاء ع ــة للقض ــواد كياوي ــتخدموا م ــا واس منه

اآلخــر.
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 جهزه مركز التعليم املستمر وخدمة املجتمع في جامعة القدس املفتوحة

املركز التعليمي املتنقل...شاحنة تنقل 
العلم واألمل إلى املناطق املهمشة

يطا-ينابيع-ماجــد الجربينــي- »عندمــا أرى االبتســامة عــى وجــه الطلبــة لــدى رؤيتهــم الشــاحنة 

الجديــدة التــي تحــوي مركــز التعليــم املتنقــل، أدرك أهميــة هــذا املركــز«، هكــذا قالــت ســوار 

ــة يف تخصــص نظــم معلومــات حاســوبية-فرع القــدس املفتوحــة يف يطــا،  كامــل أحمــد )الطالب

املتطوعــة باملركــز( واصفــة هــذا املــروع الــذي أنجــزه مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع 

يف جامعــة القــدس املفتوحــة.

تربية
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املركــز التعليمــي املتنقل-الــذي جهــزه مركــز التعليــم 

املســتمر وخدمــة املجتمــع يف جامعــة القــدس املفتوحــة، 

ــة  ــوب الخليل-مركب ــم جن ــرص التعلي ــني ف ــدف تحس به

شــاحنة مجهــزة بأجهــزة حاســوب ومكتبــة تتضمــن 

كتبــاً إلكرتونيــة وأخــرى مطبوعــة، بهــدف رفــع كفــاءات 

ــة،  ــر دورات تدريبي ــتهدفة ع ــدارس املس ــاتذة يف امل األس

وتعزيــز قيــم التطــوع والعمــل الخــري ومهــارات العمــل 

الجاعــي مــن خــال مشــاركة الشــباب يف حمــات 

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــم املحلي ــة اســتهدفت مجتمعاته تطوعي

ــن يف  ــني النســاء يف هــذه املناطــق وتحســني مهاراته متك

مجــال الحاســوب. 

هذا املركز ضمنا
 إلى القرية الصغيرة 

ــة أ.  ــية املختلط ــة األساس ــة الكعابن ــر مدرس ــول مدي يق

عــودة نــارص نجــادة: »بعدمــا أصبحــت املعمــورة قريــة 

ــذه  ــا يف ه ــعرنا وكأنن ــض، ش ــا ببع ــط بعضه ــرة يرتب صغ

ــا مهمشــني، ولكــن املركــز املتنقــل هــذا  املناطــق مــا زلن
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منحنــا فرصــة التعــارف عــى هــذا العــر الجديــد، ووفــر 

لنــا خدمــات التكنولوجيــا التــي نفتقــر إليهــا يف مدارســنا، 

ــم،  ــودة التعلي ــني ج ــى تحس ــاعد ع ــات تس ــي خدم وه

واملعلومــات  الحاســوب  مبجــال  يتعلــق  مــا  وخاصــة 

التكنولوجيــة األخــرى التــي تعينهــم عــى البحــث وإعداد 

ــا  ــذا بتن ــم، وهك ــات التعلي ــن متطلب ــر وغرهــا م التقاري

ــة الصغــرة«. جــزءاً مــن هــذه القري

املهــارات  مــن  كثــراً  »اكتســبُت  نجــادة:  ويضيــف 

ــي مدرســاً، فتعرفــت عــى آخــر  ــدة يف أدايئ بصفت الجدي

املســتجدات يف عــامل الحاســوب وبرامجــه، حــني شــاركت 

زمــايئ املدرســني وأصدقــايئ مــن املجتمــع املحــي يف دورة 

ــد يف  ــي تعق ــوب( الت ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي )الرخص

ــل«. ــي املتنق ــز التعليم املرك

أريــج محمــد عــي دعاجنــة، الطالبــة يف الصــف العــارش 

ــا  ــف فرحته ــة، تص ــية املختلط ــب األساس ــة البوي مبدرس

ــاهد  ــا نش ــادًرا م ــة: »ن ــل، قائل ــز املتنق ــا رأت املرك عندم

هــذا الكــم مــن التطــور يف هــذه الزاويــة مــن العــامل، لــذا 

فرحــت كثــرًا عندمــا رأيــت كل هــذه األجهزة والشاشــات 

املكتبــة  تصفــح  عــى  فتدربــت  واحــدة،  شــاحنة  يف 

ــة  ــورات التكنولوجي ــة التط ــت حقيق ــة، والمس اإللكرتوني

ــز«. ــذا املرك بفضــل ه

فائدة للمجتمع كله
ــذي نفــذ بتمويــل مــن حكومــات الســويد،  هــذا املركــز ال

ــود  ــة وصم ــج تنمي ــال برنام ــن خ ــج، م ــا، والرنوي والنمس

 )CRDP( ــة ــدس الرقي ــة »ج« والق ــع يف املنطق املجتم

ــال  ــن خ ــذ م ــطينية، وينف ــة الفلس ــره الحكوم ــذي تدي ال

برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ/ برنامــج مســاعدة الشــعب 

ــا يف  ــى علومه ــي تتلق ــات الت ــر للفئ ــطيني، مل يحتك الفلس

ــات  ــكل فئ ــه ل ــدم خدمات ــل يق ــات، ب ــدراس أو الجامع امل

املجتمــع، وبرهــان ذلــك مــا بينتــه فاطمة ســامة الفقــر )أم 

لثــاث طالبــات يف مراحــل مختلفــة مــن املدرســة( يف قولهــا: 

»شــاركت بنــايت يف نشــاطات املركــز التعليمــي املتنقــل أثنــاء 

ــدة  ــة جدي وجــوده يف املدرســة، واكتســبت وإياهــن معرف

عــن الحاســوب وكيفيــة اســتخدامه، وشــاركنا يف العديــد من 

نشــاطاته الرتفيهيــة والتثقيفيــة والتوعوية، ونتمنــى تكرارها 
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يك تعــم الفائــدة عــى وجــه أكــر«.

أمــا والــدة الطالبــة فاطمــة نجــادة مــن مدرســة الكعابنــة 

ــاطات  ــاركت يف نش ــا ش ــنّي أنه ــة، فتب ــية املختلط األساس

املركــز التعليمــي املتنقــل، ألنهــا رأت أنــه يامــس حاجــة 

بالحاســوب  يتعلــق  فيــا  واألهــايل، خاصــة  الطــاب 

ــي تســهم  ــة الت ــة والرتفيهي ــة والتوعوي ــع الرتبوي واملواضي

يف تطويــر القــدرات ورفــع الكفــاءات«، مؤكــدة أن املركــز 

التعليمــي املتنقــل يســهم كثــرًا يف تعزيــز دور املــرأة يف 

ــع«. املجتم

املركز غّير مفهوم التطوع
 والتعليم لدى كثيرين

تقــول الطالبــة املتطوعــة يف املركــز ســوار كامــل: »يف 

ــًا للكثريــن،  مناطــق كهــذه، يشــكل املركــز املتنقــل حل

ــة  ــا اجتاعي ــهد أوضاًع ــق تش ــذه املناط ــن ه ــر م فكث

أو سياســية أو اقتصاديــة اســتثنائية يصعــب يف ظلهــا 

ــوق«. ــط الحق ــى أبس ــول ع الحص

ال يقتــر عمــل املركــز عــى توفــر التعليــم يف الحاســوب 

وتقديــم الكتــب اإللكرتونيــة، بــل يهتــم بالعمــل التطوعي، 

ويف هــذا تقــول ســوار: »لطاملــا آمنــت بالتطــوع والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد، لهــذا ركــزت عــى تعليــم الطلبــة 

والنســاء وإرشــادهم إىل كيفية اســتخدام الحاسوب واملكتبة 

اإللكرتونيــة، للحصــول عــى معلومــات تهمهــم. أجــل، لقــد 

غــر املركــز نظرتنــا إىل التطــوع والتعليــم برمتــه«.

الفئة املستهدفة تولي التعليم أهمية 
قصوى رغم صعوبة األوضاع

معتصــم الجنــدي )طالــب الســنة الثالثــة يف تخصــص 

ــا( يتعجــب  ــة يف يط ــرع الجامع ــة بف ــة االجتاعي الخدم

التــي  املناطــق  يف  الســائد  األكادميــي  الوضــع  مــن 

ــا  ــل حياتن ــول: »ال أتخي ــل، ويق ــز املتنق ــتهدفها املرك يس

اليوميــة بــدون اإلنرتنــت والتكنولوجيــا ومواقــع التواصــل 

وغرهــا، أمــا هنــا فالوضــع مختلــف متاًمــا، لــذا فمواقــع 

التواصــل االجتاعــي، وغرهــا مــن ســبل الحيــاة املريحــة، 

تعــد يف أدىن قامئــة أولوياتهــم، ورغــم ذلــك فــإن التعليــم 

ــور عندهــم«. ــن أهــم األم م

ويتابــع: »تطوعــت يف نشــاطات عــدة ويف أماكــن مختلفة، 

لكنــي بتطوعــي يف هــذا املركــز اســتفدت مــا مل أســتفده 

يف غــره، فهــو مــروع جديــد مل نعتــد عليــه يف فلســطني، 

ــا  ــت شــيئًا ملموًس ــز أضاف ــي يف هــذا املرك ــم إن خدمت ث

ألن الطلبــة الذيــن كنــت أقابلهــم كانــوا يقــدرون عملنــا 

وكانــوا حًقــا تواقــني للتعلــم«.

مــن خــال الرحــات التطوعيــة التــي حرهــا مــع املركــز 

ــه  ــوم نظرائ ــل، اســتطاع معتصــم أن يصــل إىل هم املتنق

جنــوب  يف  املهمشــة  املناطــق  وســكان  الطلبــة  مــن 

الخليــل بوجــه عــام، يقــول: »أهــم مــا كان يشــغلهم 

ــق  ــي تتعل ــوم الت ــم، خاصــة العل ضعــف مســتوى التعلي

بالحاســوب، فعــى الرغــم مــن أنهــم أنــاس بســطاء 

ــذا دربتهــم  ــاة، ل ــم عندهــم مــن أساســيات الحي فالتعلي

يف عــدد مــن املجــاالت، وحاولــت أن أعــزز قدراتهــم 
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الحاســوبية واملعرفيــة بوجــه عــام، وكلــا ألقــي درًســا أو 

محــارضة تبــنّي يل أن تفاعلهــم يعــر عــن مــدى حاجتهــم 

ــا«. ــعيهم له ــة وس ــم واملعرف للعل

متطوعة: »املركز طورني
 أكادميًيا ومن ثم مهنًيا«

ــص  ــة يف تخص ــة )الطالب ــو صبح ــم أب ــم إبراهي ــول ري تق

الرياضيــات بفــرع »القــدس املفتوحــة« يف يطــا( إنهــا 

رافقــت املركــز التعليمــي املتنقــل يف مرحلتــه التشــغيلية 

ــه  ــا في ــخ 2016/1/4م، وإن تطوعه ــت بتاري ــي انطلق الت

ــدراً  ــة ومص ــه مدرس ــها بصفت ــرة بنفس ــة كب ــبها ثق أكس

وتوضــح:  الخــرة،  لتناقــل  عليــه  يعتمــد  معلوماتيــاً 

»تعلمــت كثــراً عــن كيفيــة تعامــي مــع الطلبــة واملتلقني 

بوجــه عــام، وعملنــا يف أوضــاع حياتيــة صعبــة إىل حــّد ما، 

وهــذا سيســهل عــّي عمــي مســتقباً يف معظــم البيئــات 

ــكان  ــن الس ــة م ــى مجموع ــاً ع ــت أيض ــرة، وتعرف املتوف

ــو  ــه يخل ــف، وبوج ــر تكل ــم بغ ــون حياته ــن ميارس الذي

ــم  ــت أن لديه ــدن، وأدرك ــودة يف امل ــر املوج ــن املظاه م

رغبــة قويــة جــًدا يف التعلــم، وهــذا أمــر نفتقــره يف كثــر 

ــن املــدن والقــرى األخــرى«. م

تطوعهــا يف املركــز مل يفــد ســكان املناطــق املهمشــة 

وطلبتهــا فحســب، بــل أثــرى مخزونهــا املعلومــايت يف كثــر 

ــوبية. ــة والحاس ــا التطوعي ــاالت، منه ــن املج م

يذكــر أن املركــز التعليمــي املتنقــل ينفــذ أنشــطة أكادميية 

ــر  ــة اســتخدام مخت ــم املتلقــني كيفي ــل تعلي متنوعــة، مث

الحاســوب يف تطبيــق املنهــاج التعليمــي املقــرر للمرحلــة 

املتوســطة )مــن الصــف الســادس إىل الصــف العــارش( يف 

عــدد مــن املــدارس منهــا: الهذالــني، والكعابنــة، ومســافر 

يطــا، والزويديــن، والديــرات، والبويــب، ومدرســة الدقيقة 

يف مســافر يطــا، والســيميا يف الســموع. 

ــدوات وورشــات  ــن الن ــد م ــز أيضــاً العدي وســينظم املرك

ــة للمجتمــع املحــي يف شــتى املجــاالت،  العمــل التوعوي

ــك  ــرأة، وذل ــة امل ــة، وصح ــال، والزراع ــة األطف ــل تربي مث

باســتخدام التكنولوجيــا املتوافــرة يف املركــز، وســيجري 

ــة  ــات الواقع ــات وبعــض الكلي ــة الجامع ــتعانة بطلب االس

وكليــة  والبوليتكنــك،  لحــم،  )بيــت  الضفــة  جنــوب 

ــق. ــذه املناط ــة يف ه ــات تطوعي ــذ حم ــروب( لتنفي الع

وكان مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع يف جامعة 

القــدس املفتوحــة اختتــم يف نهايــة شــباط املايض، أنشــطة 

املتنقــل لتحســني فــرص  التعليمــي  مــروع »املركــز 

ــك  ــل«، وذل ــوب الخلي ــم يف املناطــق املهمشــة جن التعلي

يف ورشــة ختاميــة عقــدت مبقــر فــرع الجامعــة يف يطــا. 

وحــر الورشــة الختاميــة عدنــان ســارة رئيــس مجلــس 

ــز، ود.  ــداع والتمي ــى لإلب ــس األع ــس املجل ــاء، رئي األمن

يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، وممثلــون عــن املمولــني، 

وفــوزي أبــو هليــل مديــر مديريــة تربيــة جنــوب الخليــل 

ممثــل وزيــر الرتبيــة والتعليم العــايل، ومحمــود الحوامدة 

مديــر مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع، ود. 

ــا«،  ــرع يط ــر »ف ــال مدي ــم بأع ــروب القائ ــد الح محم

ــس  ــرة، ورئي ــوىس مخام ــي م ــا املحام ــة يط ــس بلدي ورئي

ــة الســموع يوســف الســامني.  بلدي

كــا حــر أيضــاً نائبــا رئيــس الجامعــة للشــؤون اإلداريــة 

ــل،  ــة د. عصــام خلي ــش، وللشــؤون املالي ــروان دوري د. م

ــروع، وعمــداء  ــرو الف ــة، ومدي ــس الجامع ومســاعدو رئي

الكليــات، ومديــرو املراكــز والدوائــر واملوظفــون، وممثلــو 

ــس  ــاء مــن املجل ــة، وأعض ــة الريك ــات الوطني الجامع

التريعــي، وقــادة األجهــزة األمنيــة، والــركاء يف بلديتــي 

يطــا والســموع، ود. ميشــيل صنصــور رئيــس جامعــة 

بيــت لحــم.

وتحــدث خــال االحتفــال كل مــن املهنــدس ســارة، وأ. 

د. عمــرو، ود. الحــروب، ورئيســا بلديــة يطــا والســموع، 

ــل الخــاص لرنامــج  ــت املمث ــو فالين ــل، وروبرت ــو هلي وأب

األمــم املتحــدة/ برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني، 

وأكــدوا جميعــا عــى أهميــة هــذا املركــز يف توفــر 

التعليــم يف املناطــق املهمشــة جنــوب الخليــل ويف بدايــة 

القــدس، داعــني إىل تنفيــذ مزيــد مــن املشــاريع الرائــدة 

يف هــذا الســياق.
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رام الله-ينابيع-»بــات يعرفنــا جيــداً ألنــه يتقــن لغتنــا )وهــذا ديــدن عدونــا مــذ احتــل أرضنــا(، لــذا علينــا أن 

ــة، يك يدرســوا حقيقــة هــذا العــدو وأســلوب تفكــره«.  ــا اللغــة العربي ــم أبنائن ــادر بتعلي نب

  وهــذا أرشف عبــد املجيــد )43 عامــاً( يقــول: »لــو كنــت مســؤوالً يف وزارة الربيــة والتعليــم ألقــررت تدريــس 

اللغــة العربيــة منــذ الصفــوف األساســية، فنحــن يف احتــكاك دائــم معهــم، هــم يحتلــون أرضنــا، ويدرســون كل 

ــا عــى متابعــة شــؤوننا  ــدرة من ــر ق ــة، فراهــم أك ــا العربي ــم لغتن ــم أبنائه ــة مــن خــالل تعلي ــا الثقافي مكوناتن

واتخــاذ قــرارات تنســجم ومصالحهــم، لهــذا أرى أهميــة إدراج لغتهــم )اللغــة العربيــة( يف مدارســنا وجامعاتنــا، 

فكلنــا يجــب أن يــدرس لغتهــم هــذه انطالقــاً مــن األثــر القائــل )مــن تعلــم لغــة قــوم أمــن رشهــم(.

 لمــاذا ال ُتــدرج »العبريــة« لغــة 

أساســية في المــدارس والجامعات؟

تربية
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   تبــدو فكــرة إدراج اللغة العريــة يف املدارس والجامعات 

الفلســطينية-لغة أساســية-محل جــدل، فــرنى البعــض 

ــاً يف  ــاً وثقافي ــدو فكري ــة الع ــوى دراس ــك بدع ــد ذل يؤي

إطــار حــرب الوعــي التــي يشــنها علينــا، وكيفيــة التصــدي 

ملخططاتــه االســتيطانية، فيــا يــرى آخــرون أن ذلــك 

سيشــتت تفكــر أطفالنــا الذيــن ينبغــي أن يتعلمــوا 

لغتهــم األم، باإلضافــة إىل لغــة أخــرى عامليــة )تبــدو فيهــا 

اإلنجليزيــة مرشــحة ألكــر مــن اعتبــار(، يك تــدرج ضمــن 

ــة األوىل. ــل التعليمي املراح

ــة  ــول أ. عــوض مســحل، املحــارض األكادميــي بجامع ويق

»تاريــخ  تدريــس  يف  املتخصــص  املفتوحــة،  القــدس 

القــدس«، وهــو أســر محــرر: »شــخصياً ال أعــارض تدريس 

أبنائنــا اللغــة العريــة يف املــدارس والجامعــات، فأنــا مــن 

ــه«. ــدي )اعــرف عــدوك( مــن خــال لغت مؤي

يتابــع: »مقابــل هــذا يجــب أن نكــون حذريــن، فالجــدوى 

مــن تدريــس اللغــة العريــة معرفــة االحتــال ودراســته، 

وهــذا يتكلفــه أطفــال صغــار، بــل طــاب يعــون حقيقــة 

يُســهم يف إكســابه معــارف ومهــارات كثــرة، ولكــن 

ــة  ــادة النظــر يف السياســات الرتبوي ــك يجــب إع ــل ذل قب

ــة  ــن كل مرحل ــودة م ــم املقص ــات التعل ــد مخرج وتحدي

ــا التــي تحتــاج  تعليميــة ميــر بهــا الطالــب. ومــن القضاي

إىل إعــادة نظــر فيهــا املنهــاج املــدريس والكــم الكبــر مــن 

املــواد الدراســية التــي تثقــل عــى الطالــب، مــا يقــود إىل 

ــم  ــة تعل ــدم فاعلي ــة، وع ــو املدرس ــلبية نح ــات س اتجاه

ــا  ــارات التفكــر العلي ــدين مه ــواد املدرســية، وت بعــض امل

ــك. ــدى الطالــب، وغــر ذل ل

ــب  ــدى الطال ــة ل ويشــر د. زامــل إىل وجــود قــدرة فاعل

يف التعلــم، وهــذا لــن يكــون بالتلقــني، بــل بوجــود بيئــة 

تعليميــة تعلميــة غنيــة مشــجعة، متتــاز مبنهــاج مــدريس 

يراعــي مهــارات القــرن الواحــد والعريــن، ويوظــف 

اســرتاتيجيات تعليميــة متمركــزة حــول الطالــب، معــززة 

بالتكنولوجيــا والتقنيــات التعليميــة التــي تيــر تعلمــه، 

ــا إىل طالــب ُمبــدع ُمبتكــر.  وهــذا مــا يوصلن

 ويــرى د. زامــل أن ال بــأس مــن تدريــس اللغــات األخــرى 

ــة يف مراحــل متأخــرة مــن  رشط أن تكــون مــواد اختياري

ــج  ــل إىل نض ــد وص ــب ق ــون الطال ــث يك ــة، بحي املدرس

ــل أن يكــون  ــذا أُفّض ــا يجــري عــى األرض، له م

تدريــس اللغــة العريــة يف مراحــل متأخــرة، 

ــا يحتاجــون أوالً إىل أن يتعلمــوا لغتهــم  فأطفالن

األم قبــل اللغــات األخــرى«، مؤكــداً أهميــة 

إدراج اللغــة العريــة ضمــن مســاقات اختياريــة 

يف الجامعــات دون املــدارس حتــى ال نثقــل عــى 

كاهــل أبنائنــا وســط ازدحــام الرنامــج املــدريس.

    ويقــول د. مجــدي زامل، القائــم بأعال عميد 

ــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، إن  ــة الرتبي كلي

تعلــم لغــات أخــرى إىل جانــب اللغــة األم أمــر 

مهــم، كونــه يفتــح اآلفــاق ملتابعــة ثقافــات 

أخــرى، موضحــاً أن األولويــة تكمــن يف تدريــس 

أبنائنــا اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغتهــم األم، ثــم 

ــة األوىل،  ــة كونهــا اللغــة العاملي اللغــة اإلنجليزي

للطالــب  أخــرى  لغــات  إدراج  أن  إىل  مشــراً 
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ميكنــه مــن مواكبــة املغــزى مــن تعلــم اللغــات األخــرى، 

ويكــون قــد أدرك لغتــه أوالً وتعلــم أساســيات لغــة 

ــر  ــون أم ــرى أن يك ــاً. وي ــاً( ثاني ــة مث ــة )اإلنجليزي عاملي

ــاً  ــك، منوه ــني يف ذل ــرتوكاً للراغب ــة م ــة العري ــم اللغ تعل

ــذه  ــة ه ــات الجامعي ــة التخصص ــن طلب ــة أن يتق بأهمي

اللغــة، وبخاصــة املختصــون يف العلــوم اإلنســانية كالعلــوم 

التخصصــات  وبعــض  واإلعــام،  والتاريــخ  السياســية 

العلميــة، مــع توخــي الدقــة والحــذر يف تحديــد املنهــاج 

ــة(،  ــة )العري ــذه اللغ ــون ه ــن سيدرس ــخاص الذي واألش

حتــى ال يزرعــوا مفاهيــم واعتقــادات مغلوطــة يف عقــول 

ــة. الطلب

ويؤكــد د. زامــل أن تعليــم اللغــات عــى وجــه مؤثــر فاعــل 

يتطلــب رؤيــة واســرتاتيجيات وبرامــج ومصــادر تعلــم 

ــارف  ــب املع ــاب الطال ــى إكس ــادرة ع ــة ق ــوادر بري وك

واملهــارات الازمــة. فعــى ســبيل املثــال، نلحــظ وجــود متيز 

لــدى بعــض املــدارس الخاصــة يف تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة، 

ــة،  ــة املدرس ــا: رؤي ــدة، منه ــارات ع ــود إىل اعتب ــذا يع وه

واســرتاتيجيات التعليــم، واملــواد، والكتــب، واألنشــطة، 

ومصــادر التعلــم، واســرتاتيجيات التقويــم، التــي من شــأنها 

أن تعــزز تعلــم هــذه اللغــة لــدى طلبتهــا. 

أمــا وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل د. صــري صيــدم 

فأكــد يف لقــاء مــع »ينابيــع« أن إدراج اللغــة العريــة 

يف املنهــاج التعليمــي قــد طــرح يف مــدارس القــدس 

دون غرهــا، يقــول: »رأينــا أال تتخــذ الــوزارة قــراراً بهــذا 

ــم  ــن ث ــاً وم ــق نقاشــاً مجتمعي الشــأن، واألفضــل أن نخل

ــار  ــيدخلنا يف إط ــذا س ــر كه ــوه، فأم ــع بدل ــديل املجتم ي

ــرات، وســنجد مــن  ــا املهات ــدات وســتكر مــن حولن املزاي

ــال«. ــع االحت ــني م ــا باملطبع يتهمن

ــد  ــة( رســمياً يف مدارســنا يع ــرار )العري وأضــاف: »إن إق

موقفــاً سياســياً إذا مــا قيــس باملفهــوم الســيايس، وهــذا 

املوقــف مبعــزل عــن موقــف مجتمعــي شــامل، يعــد 

انتحاريــاً لوزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل. ولكــن ينبغــي 

ــاء شــعبنا أن يتعلمــوا كل لغــة يرغبونهــا، ذلــك  عــى أبن

ــاً أخــرى«.  ــح آفاق ــروح والعقــل وتفت ــا تغــذي ال أنه
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الوســطى-ينابيع-محمد مزروعــي -يحجــم كثــر مــن الفلســطينين عــن إجــراء فحوصــات دوريــة للكشــف 

املبكــر عــن األمــراض الخطــرة التــي ال يشــعر بهــا املصــاب إال يف مراحــل متقدمــة يصعــب عندهــا الســيطرة 

عــى املــرض ومعالجتــه، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الفحــص الــدوري الشــامل الــذي يتــم مــن خاللــه الكشــف 

املبكــر عــن مســببات العديــد مــن األمــراض الخطــرة التــي تــؤدي إىل املــوت املفاجــئ مســتقبالً، وأهميــة 

معالجتهــا يف مراحلهــا األوىل قبــل تفاقــم الحالــة فيمــي العــالج مســتحيالً.

صحة

لماذا يحجم الفلسطينيون عن إجراء 
فحوصات صحية شاملة دورية؟ 

مواطن يتساءل: 
ما فائدة الفحوصات؟!

املواطــن محمــد عفانــة، املصــاب مبــرض يف القلــب، يقول: 

ــق يف  ــت فحوصــات شــاملة بعــد أن شــعرت بضي »أجري

ــدة  ــة جي ــت النتيج ــدر، وكان ــى الص ــل ع ــس وبثق التنف

حســب تأكيــدات األطبــاء، ويف اليــوم نفســه، بينــا كنــت 

أســر برفقــة أحــد أصدقــايئ، شــعرت بوخــزة شــديدة يف 

صــدري، تبعهــا ضيــق شــديد يف التنفــس، حينئــذ جثــوت 

ومل أبــرح مــكاين«.

يتابــع: »مل يكــن باســتطاعتي أن أفعــل شــيئاً، واتصــل 

 ونعــزو هــذا اإلحجــام إىل عــدم معرفــة كثــر مــن النــاس 

بأهميــة هــذا األمــر، ولكــن نــرى بعضــاً منهــم عــى 

ــق  ــن ضي ــكو م ــه يش ــك ولكن ــة ذل ــة بأهمي ــة تام دراي

ــم  ــاة، وبعضه ــات الحي ــل ومتطلب ــط العم ــت وضغ الوق

مــن يرعبــه املجهــول فيخــى أن يفاجئــه األطبــاء بأشــياء 

ــن ال  ــاك م ــم، وهن ــم حياته ــص عليه ــة تنغ ــر متوقع غ

ــم، ومثــة  ــج فحوصاته ــني وال بنتائ ــاء املحلي يثقــون باألطب

ــق  ــة تعــاين الضي ــاس ليســت بالقليل ــة أخــرى مــن الن فئ

ــا  ــي تحتاجه ــرة الت ــة الكب ــة املالي ــادي بســبب التكلف امل

ــات.  ــض الفحوص بع
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صديقــي بســيارة إســعاف تقلنــي إىل أقــرب مشــفى، 

الطبيــب  أفــادين  والتخطيطــات  الفحوصــات  وبعــد 

ــى  ــور ع ــق، وأن األم ــو للقل ــأن ال يشء يدع املتخصــص ب

ــادرة«. ــكاين املغ ــرام وبإم ــا ي م

ــزيل  ــويل إىل من ــفى ووص ــادريت املش ــد مغ ــف: »بع يضي

شــعرت بنوبــة أخــرى شــديدة افقدتنــي وعيــي، وعندمــا 

أفقــت وجــدت نفــي يف مشــفى آخــر غــر الــذي كنــت 

فيــه، وأبلغنــي األطبــاء املختصــون بــأن وضعــي الصحــي 

تدخــل جراحــي،  إىل  ماســة  بحاجــة  وأننــي  صعــب، 

فخضعــت لعمليــة جراحيــة، وأنــا اآلن بحالــة صحيــة 

ــه«. ــت في ــا كن ــر م أفضــل بكث

ويتســاءل عفانــة: أرشفــُت عــى الهــاك ومل يكتشــفوا 

أننــي مريــض، فــا فائــدة الفحوصــات الدوريــة إذاً؟!

ــراً  ــق كث ــوم ال أث ــا الي ــذروين، فأن ــم أن تع ــول: »عليك يق

ــا،  ــه يف بلدن ــني علي ــي وال بالقامئ ــف الصح ــج الكش بنتائ

ــا ملســته بنفــي«. أجــل، هــذا م

»أنا بخير...فلماذا 
أبحث عن األمراض؟!«

   يعــّر الشــاب عــاد نصــار عــن رأيــه قائــاً: إذا كنــت 

بخــر وبصحــة جيــدة، فلــاذا أخضــع إىل فحوصــات 

وأبحــث عــن أمــراض تنغــص عــّي عيشــتي، ثــم أدخــل يف 

ــب وذاك؟ ــذا الطبي ــني ه ــل ب ــات بالتنق متاه

ــه، وســأدخل يف  ــه رأي ويكمــل: »كل واحــد مــن هــؤالء ل

دائــرة ال أعــرف لهــا بدايــة مــن نهايــة، لذلــك أفضــل أن 

أعالــج نفــي بنفــي، ومــن ثــم أكــون قــد وفــرت نفقــة 

ــاش والوضــع  ــا يف يشء بب ــوم م ــاً )الي كل فحــص«، معقب

املــادي صعــب جــداً(.

ــي: »جــرت العــادة يف أن  ــاء الجدي ــة وف ــف الطالب وتضي

ــم  ــدوري( ه ــص ال ــراء )الفح ــذا اإلج ــع إىل ه ــن يخض م

كبــار الســن، نظــراً لخــور أجســامهم وضعــف مناعتهــم، 

ليســوا  أنهــم  ويــرون  يكرتثــون،  فــا  الشــباب  أمــا 

ــاك مــن  ــدة. وســتجد هن ــه، فهــم بصحــة جي بحاجــة إلي

ــه  ــون عن ــم يعزف ــراء، ولكنه ــذا اإلج ــة ه ــون أهمي يدرك
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ــم  ــور حياته ــغالهم بأم ــم وانش ــق أوقاته ــني بضي متذرع

ــون  ــرتح أن يك ــذا أق ــا، ل ــة وغره ــؤولياتهم البيتي أو مبس

ــا أن  ــا اعتدن ــا يف طبيعتن ــاً، ألنن ــدوري إجباري ــص ال الفح

ــنا«. ــق أنفس ــل بح نهم

درهم وقاية خير من قنطار عالج
  تقــول الدكتــورة الصيدالنيــة غــادة خالــد النجــار: »عرفنا 

ــا ال  ــاج(، ولكنن ــار ع ــن قنط ــر م ــة خ ــم وقاي أن )دره

ــخص  ــن ش ــمع ع ــا نس ــراً م ــة، وكث ــذه الحكم ــل به نعم

مــا أصيــب بجلطــة دماغيــة أو ذبحــة صدريــة، أو مبــرض 

خبيــث يف رئتيــه أو معدتــه اكتشــف يف مراحــل متأخــرة، 

ــدوري يعــود  وســبب اإلحجــام عــن الفحــص الصحــي ال

إىل أن كثــراً مــن النــاس يعتقــدون أن الكشــف الــدوري 

لكبــار الســن فقــط، وهــذا اعتقــاد خاطــئ، ألن الفحــص 

ــة،  ــة العمري ــب املرحل ــف حس ــة تختل ــل الطبي والتحالي

للشــباب دون  تجــرى  التــي  والتحاليــل  فالفحوصــات 

ــار الســن  ــي تجــرى لكب ــك الت ــف عــن تل األربعــني تختل

ــد الخامســة والســتني.  بع

النســاء  )اختصــايص  أســد  أبــو  محســن  د.  وأكــد     

ــات  ــة الفحوص ــى( أهمي ــهداء األق ــفى ش ــوالدة مبش وال

الدوريــة لإلنــاث عامــة وللمــرأة الحامــل خاصــة، وذلــك 

ــا »رسطــان  ــة، ويف مقدمته ــراض الخبيث ــد انتشــار األم بع

الرحــم« وهــو مــن أخطــر األمــراض التــي تصيــب الجهــاز 

التناســي لــدى املــرأة، يليــه »رسطــان عنــق الرحــم« وهــو 

مــن األمــراض الفتاكــة التــي تهــدد صحــة املرأة وســامتها. 

ومــن هنــا تــأيت أهميــة الكشــف املخــري الــدوري، الفتــاً 

إىل أن ســبب عــدم اهتــام كثــر مــن النــاس بإجــراء 

فحوصــات دوريــة يعــود إىل جهلهــم بأهميتهــا وجهلهــم 

ــة أو  ــراض الخبيث ــن األم ــة بالكشــف ع بفوائدهــا املتمثل

ــا.   ــدارك معالجته غرهــا، وت

 ودعــا د. أبــو أســد الجهــات املختصــة، ســواء يف املــدارس 

ــي،  ــذا الوع ــر ه ــفيات، إىل ن ــات أو املستش أو الجامع

ــاً اإلعــام بـــأن يأخــذ عــى عاتقــه مهمــة تكثيــف  مطالب

ــع  ــدرك الجمي ــى ي ــة حت ــة التوعوي ــن الناحي ــود م الجه

ــة الكشــف الصحــي. ــة الصحــة وأهمي أهمي



ليندا دراغمة:

 الجسد هّش واإلرادة فوالذية
 

طوباس-ينابيع-حيــدر كايد-تشــق الطالبــة لينــدا كامــل دراغمــة بخطواتهــا املتثاقلــة وبصوتهــا الخافــت دربهــا 

نحــو املســتقبل، فتطيــح باملــرض وتبطــل أوجاعــه، وتتنفــس العلــم واألمــل. ورغــم األدوات الطبيــة التــي تشــاركها 

حياتهــا قــرساً، ورغــم جهــاز التنفــس االصطناعــي الــذي يــرص عــى مالزمتهــا مــدى الحيــاة، فإنهــا تحجــز مقعدهــا 

الدائــم يف كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة بجامعــة القــدس املفتوحــة.

تقــول: »نجحــت يف بنــاء صداقــة متينــة ومتناقضــة تجمــع الكتــب الجامعيــة باألجهــزة الطبيــة، فأجــدين أتعايــش 

مــع تلــك املعــدات التــي تــالزم جســدي، ثــم أراين ألتصــق بالــورق الــذي ميــدين بقــوة األمــل، ويشــعرين بأهميــة 

إنجــاز واجبــايت ودرويس يك أحقــق ذايت وأعــرب املســتقبل متجاهــالً تلــك األنابيــب والحقــن وأدوات اإلنعــاش«.

مرأة 
ومجتمع
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أول األوجاع
ــة  ــل املثان ــع املــرض بفع ــرة م ــا امل ــدأت الشــابة رحلته ب

االرتداديــة التــي أدت إىل فشــل كلــوي واســتئصال إحــدى 

ــان  ــت يف امتح ــا ونجح ــع مرضه ــت م ــني، فتعايش الكليت

الثانويــة العامــة، وحصلــت عــى معــدل )84%( يف الفــرع 

األديب.

ــم  ــة رغ ــاً ذهبي ــي( أيام ــام )التوجيه ــت أي ــروي: »كان ت

ــة، وكنــت أمتنــى زرع كليــة يف جســدي،  املتاعــب الصحي

ــادين  ــدري ق ــن ق ــؤمل، لك ــكى امل وأال أصــل إىل غســيل ال

إىل الوقــوع رهينــة ذلــك ثــاث مــرات كل أســبوع يف 

ــني  ــل ب ــدأت أتنق ــذ ب ــس، حينئ ــي بنابل ــفى الوطن املش

أرسة املستشــفيات ومقاعــد الدراســة يف فرع الجامعــة 

ــدوء«. ــكل ه ــس ب بنابل

ــة  ــت رهين ــي، ووقع ــم وضع ــا: »تفاق ــث أحزانه ــوايل ب ت

ــة  ــت يل أكــر مــن عملي ــوي، وأجري ــد الرئ انســداد الوري

قســطرة مل يكتــب لهــا النجــاح، مــا أجــرين عــى التعايــش 

مــع التنفــس االصطناعــي اليومــي. وبعــد فــرتة انتقلــت 

ــايف  ــت يف املش ــة، ومكث ــطني املحتل ــل فلس ــاج داخ للع

اإلرسائيليــة قرابــة الشــهرين، وعــدت متحــررة مــن جهــاز 

ــادث  ــراء ح ــرى ج ــة أخ ــت النتكاس ــجني، فتعرض األوكس

ــا يف طريقــي لغســل الــكى«. ســر وأن

تستمر املتاعب
ــن  ــاه يف البط ــع املي ــى أن تتجم ــا معن ــوه أمل، ف  أمل يتل

والرئتــني أكــر مــن مــرة يوميًــا عــر فتحــة دامئــة يف 

ــواع  ــن عــرة أن ــر م ــا أك ــازع عوامله البطــن؟ أجــل، تتن

ــا  ــاور رسيره ــا تج ــوم، في ــا كل ي ــل جوفه ــة تدخ أدوي

ــا  ــذا م ــاإلرادة، وه ــا ب ــا ومتده ــلح به ــي تتس ــا الت كتبه

يجعلهــا دامئــة البســمة يف وجــه األمل.

تلخــص أوجاعهــا وأحامهــا وتقــول: »أمنيتــي أن استنشــق 

الهــواء مــن دون أجهــزة، فاألكســجني نعمــة وهبهــا اللــه 

ــه  ــده وأعجــز عــن الوصــول إلي ــي أفتق ــكل حــي، لكنن ل
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طبيعيــا«.

تعيــش دراغمــة مــع عائلتهــا ذات العــرة أفــراد، وكلهــم 

ينشــدون راحتهــا؛ أمهــا ترافقهــا يف رحــات العــاج، بينــا 

يســاعدها شــقيقها األصغــر عبــد اللــه داخــل املنــزل 

باســتمرار، وتتمنــى لــو أنهــا تســتطيع إكرامــاً أن متــد يــد 

العــون لــه يف دروســه.

أحالم جامعية
تقــول دراغمــة: »مل أدخــل مبنــى الحــرم الجامعــي منــذ 

ثاثــة أعــوام، ولكــن نظــام التعليــم املفتــوح يســمح 

يل بإكــال تعليمــي الجامعــي، وأنــا اآلن عــى أبــواب 

التخــرج، وأمتنــى أن أجلــس بــني زمــايئ وزميــايت لتأديــة 

االمتحانــات واالســتاع للمحــارضات، وكي رغبــة يف أن 

ــا  ــي م ــي الت ــي، جامعت ــايت أرض جامعت ــع زمي ــول م أج

انفكــت تســاعدين يف الرســوم الدراســية وتوفــر يل كل مــا 

احتاجــه، فاالمتحــان يصلنــي إىل البيــت واملشــفى، وهــذه 

ــايت«. ــن أنســاها طــوال حي خدمــات ل

تتابــع: »يســكن يف الئحــة أحامــي بعــد التخــرج حصــويل 

عــى وظيفــة مناســبة، وتحقيــق أمنيــات الطفولــة بقيــادة 

ســيارة، لكــن الجلــوس خلــف املقود عــى مقعــد القيادة-

والحالــة هذه-بــات بعيــد املنــال. ثــم ال أنــى حــال 

ــا اآلن أخــي،  ــل، ويعيلن ــدي ال يعم ــادي؛ فوال ــي امل عائلت

فيــا تضطــر العائلــة إىل دفــع تكاليــف عــاج إضافيــة ال 

يوفرهــا التأمــني الصحــي كالتصويــر واملراجعــات وغرهــا، 

مــا يشــكل عبئــاً إضافيــاً«.

نداء ليندا
حــق  هــي  بــل  عاديــة،  »أحامــي  دراغمــة:  تختتــم 

ــن وزارة الصحــة أن  ــى م ــي، وأمتن ــن هــم مث طبيعــي مل

ــف دوالر(  ــوزارة )12 أل ــه يل ال ــا وفرت ــى عاجي، ف تتبن

ــذا  ــل ه ــم أقف ــاً، ث ــن كافي ــد مل يك ــة يف الهن ــة كلي لزراع

ــايف  ــرى يف املش ــب أن تج ــذه يج ــة كه ــف ألن عملي املل

ــداً  ــد ي ــى أن أج ــرع، وأمتن ــر املت ــال توف ــطينية ح الفلس

ــي«. ــاز محنت ــاعدين ألجت تس
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة األقرع-كثــرون يصفــون املــرأة 

بالنامــة، ويعتقــدون أن الرثــرة والنميمــة والقيــل والقال 

عــادات يحتكرهــا الجنــس اللطيــف، لكــن مــاذا إن مل تكن 

تلــك الصــورة ال تعــدو كونهــا صــورة منطيــة؟ 

ــال،  ــاء والرج ــن النس ــدد م ــتطلعت آراء ع ــع« اس »ينابي

ــوع  ــة باملوض ــات متعلق ــات وأدبي ــى دراس ــت ع واطلع

للوصــول إىل حقيقــة األمــر... فهــل صحيــح أن املــرأة أكــر 

مرأة 
ومجتمع

أحقًا أن المرأة أكثر ثرثرة من الرجل؟
منيمــة مــن الرجــل؟

النميمة مللء الفراغ!
ــة غشــاش )خريجــة جامعــة القــدس  ــة آمن تقــول الطالب

املفتوحة-تخصــص خدمــة اجتاعيــة(: »القــول قــول 

حــق، ويتجــى يف املــرأة التــي ال تجــد مــا يشــغلها، فتحتل 

النميمة جــّل وقتهــا، فهــي عندهــا وســيلة للتفريــغ عــن 
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ــت  ــد الوق ــا تج ــدرس ف ــل أو ت ــي تعم ــا الت ــس، أم النف

ــة  ــا لخدم ــور، فنجدهــا تكــرس جــل وقته لتفاهــات األم

ــة  ــدر قيم ــرأة منتجــة تق ــي ام ــع مجــد، فه ــو ناف ــا ه م

ــت وتســخره لأفضــل«. الوق

أمــا الحاجــة أم عــي )66 عاًمــا( فتقــول: »املــرأة تتحــدث 

عــن املوضــة واأللبســة واألطعمــة، ويف كثــر مــن األحيــان 

يغــدو حديثهــا فضفضــة، وهــذا ال يعنــي أنهــا منامــة«.

ويف لقائنــا مــع زوجهــا املــزارع الحــاج أبــو عــي، يجيــب: 

ــا منامــة، ويف الحقيقــة  »ال ميكــن للمــرأة أن تعــرتف بأنه

ــي  ــة الت ــانها(«، ويف اللحظ ــع بلس ــي بيوق ــو ال ــا ويل )ي

أبــر فيهــا عينــي زوجتــه الحاجــة أم عــي تحدقــان بــه 

ــوت(.  ــر هالبي ــني نواوي ــس بضل ــول )ب أردف يق

صورة منطية
الطالبــة ســبأ زايــد، املتخصصــة يف اإلدارة الصحيــة، تبــدي 

رأيهــا: »إلصــاق ســمة النميمــة باملــرأة ظلــم لهــا. نعــم، 

نجدهــا ترثــر يف األمــور الحياتيــة اليوميــة )املاكيــاج، 

ــة،  ــت منام ــا ليس ــخ(، ولكنه ــق اليوم...إل ــة، وطب واملوض

ــد التواصــل الكامــي  ــه تفريغــاً يزي فاألمــر ال يعــدو كون

والعاقــات اليوميــة«. وعنــد ســؤالها عــن الرجــل قالــت: 

»أمــا الرجــل فيقــي ســاعات يســعى يف النميمــة ألنــه ال 

ميلــك مواضيــع أخــرى تشــغل لســانه غــر الحديــث عــن 

فــان هــذا ومــا فعــل فــان ذاك«.

وهــذا فــارس ماجــد زيــد، املتخصــص باملحاســبة يف ســنته 

الثانيــة، يقــول: »ليســت يل تجــارب حقيقيــة يف هــذا 

املجــال، لكنــي اطلعــت مــن قبــل عــى دراســات أجنبيــة 

ــن  ــر منيمــة م ــني أن الرجــل أك ــة وتب ــد هــذه املقول تفن

ــي تبقــى األمــور وجهــات نظــر«. املــرأة، وبرأي

للعلم رأيه
ــل  ــف رج ــملت أل ــة، ش ــة حديث ــة بريطاني ــت دراس أثبت

وامــرأة، أن الرجــال أكــر منيمة وثرثــرة مــن النســاء، وتبني 

ــدث  ــو يتح ــاً وه ــاعات يومي ــاث س ــي ث ــل مي أن الرج

ويتناقــل األخبــار، ثــم يســتمتع بإطــاق الشــائعات ونقــل 

الفضائــح، وميــارس هــذه الهواية يف ســاعات العمــل، بينا 

متــي املــرأة وقتهــا بالحديــث عــن األزيــاء ومســتحرات 

ــال  ــن خ ــة. وم ــا الخاص ــات وحياته ــل واملسلس التجمي

ــة  ــاء أن النميمــة ظاهــرة حي ــر العل ــك الدراســة اعت تل

ــد  ــد تزي ــني املوظفــني وق ــات ب ــاء العاق تســاعد عــى بن

مــن إنتاجهــم يف العمــل.

ويف دراســة أخــرى حديثــة كشــفت أن املــرأة تقــي 

َخمــس ســاعات يوميــاً يف النميمــة والدردشــة، وأنهــا 

ــن  ــا الحميمــة أكــر م ــدث إىل صديقته تســتمتع بالتح

ــن  ــول اآلخري ــور ح ــث تتمح ــم األحادي ــا، وأن أه زوجه

والطبــخ والحميــات الغذائيــة واألطفــال.

ــة يف  ــي )298( دقيق ــرأة تق ــة أن امل ــت الدراس وأوضح

ــن، ســواء أكانــت يف مــكان العمــل  التحــدث مــع اآلخري

أو املنزل، ويبــدو أن أكــر األمــور تــداوالً هــي مشــكات 

العاطفيــة،  معارفهــن  وعاقــات  واألطفــال  اآلخريــن 

تليهــا موضوعــات التســوق واملسلســات وزيــادة الــوزن 

ــة، وامللبوســات. وذكــرت الدراســة أن  ــات الغذائي والحمي

ــث  ــن يف الحدي ــن نهاره ــزءاً م ــني ج ــاء يقض ــث النس ثل

عــن الغــذاء الــذي تناولنــه، يف حــني تحدثــت ربعهــن عــن 

ــدة. ــات جدي وصف

ال عالقة للجنس بالنميمة والثرثرة
ــة  ــو هيئ ــاعد اإلداري وعض ــدر )املس ــد ب ــح د. عمي يوض

ــة بفــرع  ــة التنميــة االجتاعيــة واألرسي التدريــس يف كلي

جامعــة القــدس املفتوحــة يف ســلفيت( معلقــاً عــى 

الدراســة الســابقة، أن الفــراغ والروتــني اليومــي منشــأ كل 

منيمــة، ومل تكــن يومــاً لصيقــة نــوع دون آخــر، فالنميمــة 

ســلوك اجتاعــي تفرضــه البيئــة املحيطــة بالشــخص 

نفســه، ســواء أكان ذكــراً أم أنثــى، وإن األمــر متعلــق 

بثقافــة اإلنســان وأخاقه وطبائعه، مشــراً إىل تعــدد اآلراء 

املشــككة يف صحــة الدراســة عــى اعتبار أن الســائد يف كل 
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املجتمعــات أن املــرأة أكــر ثرثــرة مــن الرجــل، ومــن ثــم 

هــي األكــر وقوعــاً يف النميمــة.

ــة  ــن النميم ــة ع ــراء دراس ــب إج ــن الصع ــف: »م ويضي

يف  يســعون  فالذيــن  صحيحــة،  نتائــج  ذات  وتكــون 

ــا أن  ــاء، ك ــة النس ــك، وخاص ــون بذل النميمــة ال يعرتف

املجتمعــات العربيــة تختلــف اختافــاً كبــراً عــن غرهــا؛ 

فاملــرأة العربيــة غالبــاً مــا تكــون ربــة منــزل وال تعمــل، 

مــا يجعلهــا متتلــك وقــت فــراغ تشــغله يف الحديــث مــع 

ــرأة  ــاف امل ــات، بخ ــن أو األخري ــن اآلخري ــا ع صديقاته

األوروبيــة التــي تعمــل طــوال ســاعات اليــوم، مــع رضورة 

التنبــه إىل أن نتائــج الدراســة ال تتفــق مــع الواقــع العــريب. 

وتتلخــص الدوافــع النفســية للنميمــة لــدى الفــرد برغبتــه 

ــا  ــر، بوصفه ــي الكب ــم االجتاع ــى الدع ــول ع يف الحص

مركــزاً لتفاعــل املجموعــة، ووســيلة تقييميــة عــن الغــر، 

ــون  ــد يك ــاء، وق ــذب األصدق ــى ج ــاعد ع ووســيلة تس

للجانــب الفســيولوجي أثــر يف التعامــل بهــذه العــادة بــني 

ــك بعــض الدراســات«. ــاس كــا أشــارت إىل ذل الن

أعدهــا  التــي  النفســية  »بحسب الدراســات  ويتابــع: 

الباحثــون يف جامعــة )ميشــيغان( األمركيــة، فــإن النميمــة 

تنشــط هرمــون بروغســترون )progesterone( املســؤول 

عــن خفــض القلــق والضغــط النفــي عنــد النســاء، 

أكــر  وتجعلهــن  بينهــن  االجتاعيــة  األوارص  وتقــوي 

ــعادة«. س

الرجل يختار بعناية من يثرثر معه
ــرع  ــة يف ف ــة االجتاعي ــبيطة )األخصائي ــول أ. زردة ش تق

»القــدس املفتوحــة« بقلقيليــة(: »التحــدث إىل اآلخريــن 

ــر يف  ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــد م ــم يرجــع إىل العدي وعنه

ــة  ــس املتعب ــرأة ذات النْف ــخصيته، فامل ــرء وش ــس امل نف

القلقــة تبــادر بالــكام كنــوع مــن الفضفضــة ليس أكــر، 

أمــا الرجــل فيتحــرى أشــخاصاً يثــق بهــم ليفضفــض 

لهــم، وطبيعتــه هــذه تختلــف عنهــا لــدى املــرأة، فهــي 

ــتطاعتها،  ــا واس ــن قدرته ــر ع ــرج األم ــال خ ــض ح تفضف

فرناهــا تتحــدث بــدون وعــي، فيقــال )املــرأة دامئــاً 

تتكلم أكــر(، مــع العلــم أن هنــاك اختافــاً بــني األشــخاص 

ــس«. ــن الجن ــر ع ــرف النظ ب

ويؤكــد أ. عمــرو محمــد دراغمــة )املتخصــص يف الخدمــة 

االجتاعيــة، وعضــو هيئــة تدريــس بفــرع الجامعــة 

ــل  ــان يف أن يتواص ــيلة اإلنس ــكام وس ــاس( أن ال يف طوب

ــه، وأن الجنســني  ــن ذات ــه ويعــر ع ــه وأرست ــع مجتمع م

ــول  ــذا الق ــاف ه ــك، وخ ــة إىل ذل ــا بحاج ــران وه يرث

غــر صحيــح، ولكــن األمــر يكمــن يف نــوع الرثــرة ووقتهــا، 

ــل  ــع العم ــه يف مواضي ــر ثرثرت ــل يك ــظ أن الرج فاملاح

واالقتصــاد والشــؤون االجتاعيــة والسياســة واملباريــات، 

وتكــون ثرثرتــه يف أماكــن عملــه والنــوادي واملاعــب، 

أمــا املــرأة فترثــر يف الشــؤون الحياتيــة العامــة ذات 

والرتبيــة،  )الصحــة،  املتعددة املتنوعــة  املوضوعــات 

ثرثرتهــن  وتــأيت  العاطفيــة...(،  والقضايــا  واألطفــال، 
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مبناســبة أو بــدون مناســبة، ويرتبــط هــذا بالطبيعيــة 

الفســيولوجية عندهــا، فهــي أحيانــاً متيــل إىل كــرة الــكام 

ــاة  ــا يف الحي ــي تواجهه ــات الت ــن الضغوط ــف م للتخفي

نتيجــة تعــدد األدوار التــي متارســها، أمــا الرجــل فيجهــد 

ــه الفكريــة والعقليــة، لذلــك أعتقــد  يف اســتعراض مهارات

ــرة. ــا يف الرث ــان بعضه ــرأة مكم ــل وامل أن الرج

وتعلــق أ. ثائــرة محمــد )أســتاذة علــم االجتــاع يف فــرع 

ــر  ــاء أك ــد أن النس ــرة(: »أعتق ــه والب ــرام الل ــة ب الجامع

ميــاً إىل املناقشــات العامــة مــن الرجــال، وذلــك بحكــم 

التــي متيــل إىل اإلســهاب والخــوض يف كل  طبيعتهــن 

ــوع كان«. ــدة ألي موض ــروع املعق ــل والف التفاصي

  يقــول د. عبــد اللــه النجــار )أخصــايئ اجتاعــي ونفــي، 

ــل(:  ــني يف الخلي ــني االجتاعي ــة األخصائي ــني رس نقاب وأم

ــل،  ــن الرج ــة م ــر منيم ــرأة أك ــأن امل ــاد ب ــود االعتق »يس

ــن  ــر م ــا أك ــراغ عنده ــت ف ــود وق ــك إىل وج ــرد ذل وم

ــا  ــياً ف ــا نفس ــوية، أم ــاءات النس ــرة اللق ــل، وإىل ك الرج

فــرق بــني الرجــل واملــرأة، ألن األمــر يعــود إىل خلــل 

نفــي يعــر عنــه الطرفــان )الرجــل واملــرأة( كحيلــة 

ــامي، أو  ــص، أو للتس ــن النق ــة م ــض حال ــة لتعوي دفاعي

لتريــر ســلوك مــا تجــاه النفــس أو اآلخريــن، ومــن هنــا 

ــة النفســية عنــد الذكــر واألنثــى،  ترتبــط النميمــة بالحال

ــة، إذاً  ــرت النميم ــل النفــي ك ــة الخل ــا زادت حال فكل

ــة النفســية«. ــل بالحال فاألمــر ليــس مرتبطــاً بالجنــس، ب

أمــا أ. جهــاد الريف فيعتقــد أن املــرأة أكــر منيمــة مــن 

الرجــل بســبب طبيعتهــا املحبــة لكــرة الــكام والدردشــة 

مــع األخريــات، واتفقــت معــه أ. مريــم أبــو قــوش التــي 

عــزت ذلــك إىل كــرة التجمعــات يف أوقــات مختلفــة، 

ــرأي، ورأى أن  ــا ال ــد خالفه ــا أ. ســليان بشــارات فق أم

ــة  ــا، والثاث ــه منه ــرأة لخوف ــن امل ــة م ــر منيم ــل أك الرج

ــس  ــة تدري ــاء هيئ ــة« وأعض ــة اجتاعي ــو »خدم أخصائي

بـ»فــرع أريحــا«.

ويقــول د. عاطــف العســويل )أســتاذ علــم االجتــاع 

والخدمــة االجتاعيــة، وعضــو هيئــة التدريس بفــرع 

جامعــة القــدس املفتوحــة يف غــزة(: »النميمة-بصفــة 

عامة-هــي النــزول بالحديــث إىل اإلشــاعة واإلفســاد بــني 

ــرازه. إن  ــيء وإب ــار ال ــو إظه ــل ه ــع أن األص ــاس، م الن

عمليــة نقــل الــكام تحتــاج غالبــاً إىل دائــرة واســعة مــن 

العاقــات، وألننــا نراهــا أوســع لــدى الرجــل فإنــه األكــر 

ــواه  ــكام مبحت ــذا ال ــل ه ــل نق ــن ه ــكام، ولك ــاً لل نق

الحقيقــي أم أضــاف إليــه بغيــة الكــذب واإلشــاعة؟! 

فالرســول-صى اللــه عليــه وســلم-نهى عــن نقــل الــكام 

ــال:  ــذب وق ــن الك ــوع يف براث ــدم الوق ــة لع ــة عام بصف

»كفــى باملــرِء إمثــاً أن يُحــدث بــكل مــا ســمع«، ويعتمــد 

األمــر عــى القــدرة عــى كتــم األرسار واالحتفــاظ بالــكام. 

والدراســات التــي تناولــت هــذا األمــر راوحــت بــني 

ــاً أكــر منيمــة مــن  الجنســني؛ أي أن الرجــل يكــون أحيان

ــل،  ــن الرج ــة م ــر منيم ــاً أك ــرأة أحيان ــون امل ــرأة، وتك امل

وفقــاً للخصائــص النفســية والوضــع االجتاعــي املحيــط 

ــا«. ــكل منه ب
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مرأة 
ومجتمع

طوباس-ينابيع-حيــدر كايــد: »مــن مربيــة يف ريــاض 

ــة«،  ــط والتنمي ــتر يف التخطي ــة ماجس ــال إىل درج األطف

ــاباً  ــي تزوجــت ش ــك هــي قصــة ســمية بشــارات، الت تل

مــن قريتهــا طمــون مبحافظــة طوبــاس، مل تكــن تتجــاوز 

الخامســة عــرة ســنة يف ذلــك الوقــت، وبعــد أقــل مــن 

شــهرين لزواجهــا عــادت وزوجهــا لتعيــش أغلــب وقتهــا 

مــع عائلتهــا، ولتلتقــي بقريناتهــا اللــوايت مــا زلــن يرتديــن 

ــزي املــدريس. ال

   تقــول بشــارات: »كنــت حــني أشــاهدهن يذهــن صباحاً 

ــن  ــم مل تك ــن حل ــت ع ــي تخلي ــعر بأنن ــة أش إىل املدرس

ــداً بكــراً  ــك فــإن ول معاملــه قــد اكتملــت بعــد، ومــع ذل

ــاوز  ــذ أتج ــن حينئ ــار، مل أك ــل الث ــه كان أجم ــت ب رزق

عامــي الســادس عــر، وقبــل أن أكمــل أعوامــي العرين 

كان يل أبنــاء ثاثــة، فعظمــت معانــايت وكــر معهــا فرحــي 

بهــم، فــا يشء يضاهــي مداعبتهــم واللهــو معهــم«.

رحلة العمل والنشاط املجتمعي
 تبدأ رغم نقص املؤهالت

ــرى  ــل وبأخ ــدورة للتجمي ــمية ب ــت س ــد أن التحق    بع

ــا  ــة عمله ــا العملي ــت أوىل تجاربه ــة، كان ــم الخياط لتعل

مدرســًة يف إحــدى ريــاض األطفــال، تتقــاىض مبلغــاً زهيداً، 

كونهــا ال تحمــل شــهادة الثانويــة العامــة. تبــني بشــارات 

أن هــذا العمــل حفزهــا لتبــدأ مرحلــة مهمــة وفصــاً آخر 

نحــو املســتقبل، تقــول: »خــال تلــك الفــرتة بــدأت أشــعر 

ــي  ــا فاتن ــوض م ــررت أن أع ــي، فق ــا ينقصن ــيئاً م ــأن ش ب

ــذ  ــه ذايت، حينئ ــق في ــي أحق ــاط مجتمع ــال نش ــن خ م

ــت  ــطة، فتطوع ــدورات وأنش ــق ب ــن أللتح ــابقت الزم س

ــات  ــطيني، ويف جمعي ــر الفلس ــال األحم ــة اله يف جمعي

خريــة ونســوية أخــرى، ولكــن كل ذلــك مل يرو ظمئــي«.

ــا  ــاً بعمله ــق ذرع ــة تضي ــطة االجتاعي ــذت الناش      أخ

من مربية في رياض األطفال إلى مجال التخطيط والتنمية

»القدس المفتوحة« تحقق طموح سمية بشارات
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يف روضــة األطفــال، ذلــك أن صاحبــة الروضــة تتلقــى 

انتقــادات متتاليــة بســبب وجــود مربيــة مل تكمــل صفهــا 

التاســع. مل يشــفع لهــا تفوقهــا وإخاصهــا يف كــف ألســنة 

ــا  ــة، مــن هن ــا العلمي ــة عــن مؤهاته ــاء أمــور الطلب أولي

قــررت العــودة إىل مقاعــد الدراســة، وكان امتحــان قيــاس 

مســتوى الصــف التاســع خطوتهــا األوىل، ثــم تابعــت 

مســرتها للحصــول عــى شــهادة الثانويــة العامــة، تقــول: 

ــة  ــر، خاص ــدي كب ــك أن التح ــة، ذل ــاً صعب ــت أيام »كان

بعــد انقطــاع عــن التعليــم دام ثاثــة عــر عامــاً. وألننــي 

ــداً  ــت جه ــة بذل ــك املرحل ــل يف تل ــل الفش ــن احتم مل أك

ــه  ــي وزوجــي، ومل آب ــت بتشــجيع عائلت ــاً، وحظي مضاعف

الكثريــن ممــن يحيطوننــي، إىل أن حققــت  النتقــاد 

ــة«. ــة العام ــان الثانوي النجــاح يف امتح

احلياة اجلامعية
املفتوحــة،  القــدس  بجامعــة  بشــارات  التحقــت     

ــك  ــن تل ــة، وع ــتها الجامعي ــرتة دراس ــال ف ــطت خ ونش

ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــود جامع ــول: »إن وج ــة تق املرحل

ــة،  وانتشــارها كان ســبباً مهــاً يف إكــال مســريت العلمي

ــك أنهــا أتاحــت يل فرصــة التعبــر عــن ذايت بانتخــايب  ذل

عضــواً يف مجلــس الطلبــة، ويف هــذه الفــرتة اســتفدت مــن 

ــان  ــطت يف لج ــة، ونش ــاالت مختلف ــرة يف مج دورات كث

املــرأة للعمــل االجتاعــي، ويف كثــر مــن املؤسســات 

الخريــة. إن مرونــة نظــام التعليــم الــذي توفــره »القــدس 

املفتوحــة« كان عامــاً مهــاً لخــوض تجــارب إضافيــة يف 

مجــال العمــل مــع مؤسســات املجتمــع املحــي. وخــال 

ــا ســاهمت  ــت فيه ــي تفوق ــة الت ــرتة دراســتي الجامعي ف

الجامعــة يف صقــل شــخصيتي وإكســايب مهــارات ومعــارف 

ــاة«. ــرتك الحي ــي لخــوض مع أهلتن

    بعــد أن تخرجــت بشــارات يف الجامعــة، حيــث قضــت 

ــني ســني  ــن ب ــة م ــر روع ــع ســنوات هــي األك ــا أرب فيه

عمرهــا، اســتكملت مــن خالهــا مــا فاتهــا وعوضتــه 

بالخــرة والعلــم، وبعــد أقــل مــن عــام عملت يف مؤسســة 

ــة«  ــدس املفتوح ــان »الق ــا إع ــة، ومل يفته ــر( الدولي )ك

ــم  عــن شــاغر )باحــث اجتاعــي( حتــى ســارعت بتقدي

االمتحانــات  تجتــاز  أن  واســتطاعت  توظيــف،  طلــب 

الخاصــة بشــغل الوظيفــة، تقــول: »حصــويل عــى درجــة 

ــي  ــة وعم ــدس املفتوح ــة الق ــن جامع ــوس م البكالوري

فيهــا فتــح أمامــي آفاقــاً جديــدة يف جميــع مجــاالت 

ــايل  ــردود امل ــاهم امل ــة س ــة العائلي ــن الناحي ــاة، فم الحي

الــذي أتقاضــاه يف تحســني املســتوى املعيــي لــأرسة، ويف 

تعليــم أبنــايئ يف الخــارج؛ فقــد درس ابنــي األكــر الطــب، 

ــك الفــرتة اســتطعت أن أكمــل دراســة املاجســتر  ويف تل

ــة  ــن الناحي ــا م ــية«. أم ــة السياس ــط والتنمي يف »التخطي

املجتمعيــة فقــد خضــت تجــارب أكــر أهميــة، وتحديــداً 

يف مجــال العمــل التنظيمــي والســيايس؛ فانتخبــت عضــواً 

ــاس«. ــح بطوب ــة فت ــم حرك يف إقلي

   وتابعــت قولهــا: »إن إكــال دراســتي للاجســتر مل 

ــة  ــا الجامع ــي وفرته ــوال التســهيات الت ــق ل ــن ليتحق يك

ــرو وإدارة  ــس عم ــور يون ــتاذ الدكت ــها األس ــة برئيس ممثل

فرعهــا بطوبــاس«. وتقــول إنهــا كانــت تتمنــى أن تكمــل 

ــا األم  ــدس املفتوحــة ألنه ــة الق ــا يف جامع دراســتها العلي

والحاضنــة األوىل لهــا ولــكل نســاء فلســطني ممــن فاتتهــن 

ــاح الفرصــة أمــام  ــم، وتأمــل بشــارات أن تت فــرص التعلي

ــم  ــا. ث ــا فيه ــاتهم العلي ــال دراس ــة إلك خريجــي الجامع

ــع إىل  ــا أتطل ــن يقــف، وأن اختتمــت قولهــا: »طموحــي ل

ــوراه(. الدكت

»حصولي على درجة البكالوريوس 

من جامعة القدس المفتوحة وعملي 

فيها فتح أمامي آفاقًا جديدة

 في جميع مجاالت الحياة«
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بيــت لحم-ينابيع-إمييــي ســعادة-املرأة عطــاء ال يتوقــف، فهــي تضطلــع بــأدوار عــدة وتعمــل جاهــدة عــى 

إتقانهــا بعزميــة وإرصار لتــؤدي واجباتهــا ومســؤوليتها عــى أكمــل وجــه.

زميلتنــا أمــل وهبــة )أم نديــم( مثــال حــي عــى ذلــك، هــي أرملــة وأم وموظفــة، واصلــت مشــوارها بعزميــة 

ــا  ــوارها إلعالته ــت مش ــاً، فتابع ــة وابن ــا ابن ــاركاً له ــة ت ــد وهب ــيد محم ــا الس ــات زوجه ــد أن م وإرصار بع

وتحمــل املســؤولية.

أمل وهبة...تحتضنها »القدس 
المفتوحة« بعد أن خذلتها الغربة

عزميــة  وحولتهــا  ومعاناتهــا  عــى خوفهــا  تغلبــت   

ــا  ــر البنيه ــل يك توف ــذ األم ــح نواف ــت تفت وإرصاراً، وراح

الهــدوء واالطمئنــان، فكانــت »القــدس املفتوحــة« مبنزلــة 

بــر األمــان، واســتطاعت مــن خــال عملهــا يف الجامعــة أن 

ــا. ــام صغريه ــا وأم ــق النجــاح أمامه تشــق طري

وظيفتها ساعدتها وطفليها
يف العــام 1984م تخرجــت أمــل وهبــة يف جامعــة برزيت 

متخصصــة تخصصــاً رئيســاً يف علــم االجتــاع وفرعيــاً 

ــة يف مجــال  ــة اجتاعي ــت باحث ــم عمل ــم نفــس، ث يف عل

تخصصهــا بــوزارة الشــؤون االجتاعيــة، ويف العــام 1990م 

تزوجــت مــن محمــد داود عبــد الــرزاق وهبــة الــذي كان 
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يعمــل يف ذلــك الوقــت بــوزارة الســياحة، وقضــت معــه 

نحــو )15( عامــاً قبــل أن يتوفــاه اللــه يف الواليــات املتحدة 

األمريكيــة عــام 2005م، لتعــود بعــد ثاثــة أشــهر مضــت 

عــى وفاتــه إىل أرض الوطــن برفقــة الطفلــني.

  بدايــة عــام 2006م تقدمــت أمــل وهبــة بطلــب وظيفــة 

يف قســم البحــث االجتاعــي بفــرع جامعــة القــدس 

املفتوحــة يف بيــت لحــم، وكان لهــا مــا أرادت، ثــم تحولت 

إىل أمينــة مكتبــة »بيــت ســاحور الــدرايس«، وهــي اآلن-

بعــد دمــج املركــز بالفرع-أمينــة مكتبــة فــرع الجامعــة يف 

بيــت لحــم، وقــد ســاعدتها وظيفتهــا هــذه عــى تربيــة 

صغريهــا وإنجــاز املســؤوليات امللقــاة عــى عاتقهــا.

  تقــول وهبــة: »جامعــة القــدس املفتوحــة ســند يل 

ــا يف  ــي أن أراه ــن قلب ــو م ــذا أدع ــه، ل ــد الل ــّي بع ولطف

مقدمــة املؤسســات الفلســطينية، وأمتنــى لهــا مزيــداً مــن 

التقــدم واإلبــداع والنجــاح مبناســبة مــرور )25( عامــاً 

عــى تأســيس هــذا الــرح العريــق الــذي شــهد يف عهــد 

رئيســه أ. د. يونــس عمــرو منــواً وازدهــاراً، فقــد قــدم لهذه 

املؤسســة أبعــاداً مــن الثبــات واإلرصار والعطــاء دون ملــل 

أو كلــل، وهــذا مــا يقــوي عزامئنــا ويشــحذ هممنــا، حيــث 

ــا وال  ــقف لطاقاته ــارة ال س ــود جب ــة بجه ــود الجامع يق

حــدود لطموحهــا، وصــوالً إىل جامعــة يفخــر بهــا الوطــن 

ويعتــز بهــا أبنــاء فلســطني كلهــا، ودليــل ذلــك حصولهــا 

حديثاًعــى جائــزة القــرن الذهبيــة بصفتهــا واحــدًة مــن 

أفضــل )50( مؤسســة رياديــة عــى مســتوى العــامل للعــام 

ــدس املفتوحــة تشــمخ  ــة الق ــذا ســتظل جامع 2015م، ل

ــعب  ــر لش ــن ح ــتظل األوىل يف وط ــن وس ــموخ الوط كش

مــن األحــرار«.

اجلامعة تقف إلى 
جانب وهبة والشعب

ــاح: »إن  ــي ص ــم« د. ع ــت لح ــرع بي ــر »ف ــول مدي يق

جامعــة القــدس املفتوحــة أنشــئت عــى أرض فلســطني يف 

العــام 1991م بقــرار مــن الشــهيد الراحــل يــارس عرفــات، 

الفلســطيني يف وجــه سياســة  لدعــم صمــود شــعبنا 

التهجــر والتجهيــل التــي يفرضهــا االحتــال بإغاقــه 

الجامعــات الفلســطينية والــزج بــاآلالف مــن أبنــاء شــعبنا 

ــة،  يف الســجون ومنعهــم مــن تحصيــل دراســاتهم العلمي

فكانــت الجامعــة ملجــأ الذيــن حرمــوا تعليمهــم العــايل، 

وهــا هــو عــدد امللتحقــني بهــا اليــوم يتعــدى )63( ألــف 

طالــب وطالبــة، يتلقــون الخدمــات التعليميــة مــن أكــر 

مــن )1500( موظــف وموظفــة مــن الهيئتــني األكادمييــة 

واإلداريــة، الذيــن وفــرت لهــم الجامعــة مصــدر رزق 

دائــم كريــم يرعــون بــه أرسهــم دون الحاجــة إىل جهــات 

أخــرى، وهنــا أســجل شــكري لرئاســة الجامعــة عــى 

ــت  ــي أثبت ــانية الت ــاالت اإلنس ــذه الح ــل ه ــا مث رعايته

ــي  ــة الت ــل وهب ــة أم ــد الزميل ــتها. وتع ــا ملؤسس انتاءه

تعمــل أمينــة مكتبــة بفــرع بيــت لحــم  منوذجــاً  للنجــاح 

والتميز«.   

ــا أن  ــو علي ــاء أب ــات أ. رج ــرة املكتب ــرة دائ ــد مدي وتؤك

ــا  ــن أدائه ــا وحس ــت جدارته ــة أثبت ــل وهب ــة أم املوظف

ــت لحــم، مشــرًة  ــرع بي ــة يف ف ــة مكتب ــا أمين يف وظيفته

ــاحور  ــت س ــز بي ــة )مرك ــا يف مكتب ــدأت عمله ــا ب إىل أنه

الــدرايس( ســابقاً، ورسعــان مــا أجــادت العمــل يف املكتبــة 

واجتــازت الــدورات الخاصــة للعمــل الفنــي يف املكتبــات، 

ــرتوين.  ــدي أو اإللك ــواء التقلي س

ــن  ــة م ــى املكتب ــرف ع ــة ت ــة وهب ــوم فالزميل ــا الي أم

ــة  ــة املكتبي ــدم الخدم ــة، وتق ــة والفني ــني اإلداري الناحيت

للمســتفيدين، ســواء مــن الطلبة أو أعضــاء هيئة التدريس 

أو املجتمــع املحــي، فضــاً عــن النشــاطات التــي تتــوىل 

أمرهــا فصليــاً بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس مــن 

أجــل إفــادة الطلبــة الخريجــني يف كيفيــة إعــداد الســرة 

ــرس  ــة والفه ــتخدام املكتب ــة اس ــم بآلي ــة، وتعريفه الذاتي

اآليل وقواعــد البيانــات، مــن خــال خطــة تعدهــا فصليــاً 

متضمنــة آليــات تســويق خدمــات املكتبــة املختلفــة 

ــة مــع مؤسســات املجتمــع املحــي. وتشــبيك املكتب



شــامل غزة-ينابيع-محمــد دياب-)الوظيفــة بتســرتك وإذا 

ــال  ــه األجي ــول شــعبي توارثت ــرك( ق ــا بتفق ــك م ــا أغنت م

ــكن  ــًة تس ــة أمني ــت الوظيف ــل بات ــة جي ــخ يف ثقاف ورس

وجدانــه منــذ الصغــر مــروراً مبراحــل دراســته، ظانــاً 

ــر الطــرق  ــن أق ــد م ــا يع ــة م أن الحصــول عــى وظيف

ــن التطــور  ــم م ــة مســتقرة. وعــى الرغ ــاة آمن ــاء حي لبن

الــذي شــهدته املفاهيــم االقتصاديــة يف ظــل انتشــار 

ــاة  ــرة يف الحي ــادرة واملخاط ــرة واملب ــوق الح ــة الس ثقاف

ــطيني  ــاد الفلس ــك يف االقتص ــر ذل ــإن تأث ــة، ف االقتصادي

يبقــى محــدوداً فيــا يتعلــق بإقبــال الشــباب عــى إقامــة 

املشــاريع االقتصاديــة الرياديــة وتفضيلهــا عــى الوظيفــة.

شباب
وحياة

لماذا يفكر شبابنا بالوظيفة
 أكثر من إنشاء مشروع ريادي؟ 

ويُرجــع أ. شــاكر جــودة )املحــارض يف كلية العلــوم اإلدارية 

واالقتصاديــة بجامعــة القــدس املفتوحــة( تفضيل الشــباب 

ــوب  ــاع منس ــة إىل ارتف ــاريع الريادي ــى املش ــة ع للوظيف

شــعورهم باألمــن املرتاكــم مــن ســنوات الهجــرة الطويلــة، 

وتشــوه االقتصــاد املحــي املرتبــط باقتصــاد االحتــال 

ــة  ــن درج ــع م ــا يرف ــر، م ــكل كب ــه بش ــر في ــذي يؤث ال

املخاطــرة يف إنشــاء مشــاريع رياديــة، كــا أن نســبة كبرة 

ــن  ــني الذي ــن الاجئ ــة هــي م ــن ســكان األرايض املحتل م

ــاع  ــة وقط ــوا يف الضف ــن أرايض 1948م وعاش ــروا م هاج

غــزة تحــت خــط الفقــر، مــا عــزز لديهــم ثقافــة غرســوها 

ــك رأس  ــن ال ميل ــة مل ــة الوظيف ــم بأهمي ــول أبنائه يف عق
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ــة. مــال للنهــوض بأوضاعــه االقتصادي

ويقــول أ. جــودة إن مــا زاد مــن رســوخ ثقافــة اللجــوء إىل 

ــة بســبب إجــراءات  ــردي األوضــاع االقتصادي ــة ت الوظيف

االحتــال مــن حصــار وحــروب تدمريــة، إضافــة إىل 

سياســة وكالــة الغــوث ومؤسســات املجتمــع املــدين التــي 

عــززت مفهــوم اإلغاثــة بــدالً مــن مفهــوم االعتــاد عــى 

ــدى الشــباب. ــة ل ــذات وتشــجيع املشــاريع الريادي ال

قطــاع  يف  الخريجــني  بــني  البطالــة  بيانــات  أن  ومــع 

غــزة تشــر إىل مــا نســبته )41%( وفــق مــا نــره مركــز 

اإلحصــاء الفلســطيني يف آب 2015م، فــإن حلــم الحصــول 

عــى وظيفــة يبقــى مطلــب الغالبيــة مــن الشــباب 

الفلســطيني.

 وهــذا مــا أكــده أحمــد حمدونــة )الطالــب يف كليــة 

الرتبيــة بفــرع »القــدس املفتوحــة« يف شــال غــزة( الــذي 

يــرى أن الوظيفــة متثــل خــط األمــان لحيــاة مســتقرة يف 

ــع، ويف  ــا املجتم ــر به ــي مي ــة الت ظــل األوضــاع االقتصادي

ظــل انعــدام فــرص االســتثار التــي تتســم عــادة بنســب 

عاليــة جــداً مــن املخاطــرة.

وعــن دور الحكومــة ومؤسســات املجتمــع املــدين يف 

تشــجيع مبــادرات األعــال الرياديــة لــدى الشــباب، 

يقــول أ. أســلم الشــندغي )أســتاذ االقتصــاد بفــرع جامعة 

القــدس املفتوحــة يف شــال غــزة( إن كل مــا يطــرح مــن 

مبادرات-ســواء أكانــت مــن قبــل الحكومــة أم مؤسســات 

ــراض، بهــدف  ــوك ومؤسســات اإلق القطــاع الخــاص كالبن

تشــجيع الشــباب عــى إنشــاء مشــاريع رياديــة-ال يرقــى 

ملســتوى تغيــر ثقافــة الشــباب تجــاه تفضيــل الوظيفــة، 

ــادرات ومشــاريع محــدودة  ــا مب ــى كونه ــر ع ــل تقت ب

ــل  ــباب العاط ــن الش ــرة م ــداد الكب ــل األع ــر يف ظ التأث

ــا  ــي ميــر به ــة الت مــن العمــل ويف ظــل األوضــاع العصيب

ــطيني. ــاد الفلس االقتص

ــا  ــة التكنولوجي ــب يف كلي ــة )الطال ــى حنون ــر مصطف وع

ــال  ــة يف ش ــدس املفتوح ــرع الق ــة بف ــوم التطبيقي والعل

ــال  ــادي يف مج ــروع ري ــة م ــه يف إقام ــن رغبت ــزة( ع غ

الحاســوب، ولكنــه يعــدل عــن ذلــك يف كل مــرة لغيــاب 

التمويــل الــازم، ولفــرض مؤسســات اإلقــراض التــي ترعــى 

مثــل هــذه املشــاريع فوائــد عاليــة.

ويبقــى حلــم الظفــر بوظيفــة مــا مطلبــاً يتمنــاه كثــر من 

ــد  ــاً بع ــم عام ــزداد عدده ــن ي ــني الذي ــباب الخريج الش

ــدرايس )2014- ــام ال ــم يف الع ــغ عدده ــث بل ــام، حي ع

2015(، مــن جامعــات غــزة عــى ســبيل املثــال، )9454( 

خريجــاً مــن الذكــور، و)9371( مــن اإلنــاث، وفــق بيانــات 

وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل.
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رام الله-ســلفيت-ينابيع-مل يكــن محمــود أنيــس حســني 

صــرة )41 عاًمــا( يظــن يوًمــا أن الظــروف ســتجمعه 

وابنتــه شــهد )18عاًمــا( عــى مقعــد درايس واحــد، لكــن 

»القــدس املفتوحــة«، كعادتهــا، احتضنتــه بعــد أن تحــرر 

ــم يف الســنة  ــني للعل ــه طالب مــن األرس لتجمعــه مــع ابنت

ــة األوىل. الجامعي

نشــأ محمــود يف بلــدة بروقــني مبحافظــة ســلفيت، ترعــرع 

فيهــا ألرسة فقــرة، فوالــده الــذي كان عامــاً جاهــد مــن 

أجــل توفــر لقمــة عيــش ألبنائــه التســعة )أربعــة أشــقاء 

وخمــس شــقيقات(.

 عــرف منــذ نعومــة أظفــاره أن األرض كنــز، فتنســم عبــق 

ترابهــا وعشــق زيتونهــا الضــارب يف التاريــخ، وعلــم مــع 

على مقعد دراسي واحد بعد )١2(عاًما من األسر

شباب
وحياة

مــرور األيــام بــأن مثــة مــن يشــوه املــكان ويصــادر حلمــه 

ويرفــض أن تكــون تلــك الشــجرة رمــزًا للســام واملحبــة، 

ــب  ــل املغتص ــذا املحت ــع ه ــش م ــذ أدرك أن التعاي حينئ

أشــبه بعمليــة انتحــار، مــا حــداه إىل االلتحــاق بصفــوف 

كتائــب شــهداء األقــى التابعــة لحركــة فتــح قبيــل 

انتفاضــة األقــى، ليصبــح مطلوبـًـا ال تنفــك قــوات املحتل 

تطــارده. آمــن بــأن البندقيــة رضورة لحايــة شــجرة 

ــال يف املعمــورة.    ــاق مــن آخــر احت ــون، ولانعت الزيت

أقدمــت  عــدة،  ســنوات  اســتمرت  مطــاردة  وخــال 

ســلطات االحتــال عــى هــدم منــزل العائلــة، ليقــع 

محمــود بُعيــد ذلــك يف األرس مــرة أخــرى ويُحكــم عليــه 

بالســجن الفعــي مــدة )12( عاًمــا، بعــد أن كان قــد 
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أمــى فيــه ســنتني ونصــف الســنة إبــان االنتفاضــة األوىل.

زج مبحمــود يف غياهــب الســجون لينضــم إىل رجــال باعــوا 

ــه  ــاركًا خلف ــة، ت ــن الحري ــني ع ــم باحث ــهم وحياته أنفس

زوجــة، وثاثــة أبنــاء: شــهد، ويــزن، ورزق.

ــوام  ــة األع ــة، ابن ــهد الطفل ــرت ش ــنون، وك ــت الس  مض

الســتة لحظــة اعتقــال والدهــا، وكان كل يــوم يف االنتظــار 

»متــى يخــرج أيب مــن الســجن؟« ميــر عليهــا كســنة. 

ــرج،  ــار الف ــذاب يف انتظ ــاف الع ــت األرسة كل أصن عاش

ــود األرس. ــود قي ــك محم ــا ويف ــد )12( عاًم ــى بع ليتج

تــرك ابنتــه طفلــة، وهــا هــي شــهد تكــر وتتعاظــم 

أحامهــا، لتنهــي الثانويــة العامــة بنجــاح، وتقــرر االلتحاق 

بفــــــــــرع 

س  لقــــد ا «

املفتـــــوحة« 

يف سـلفيـــت، 

بينـا يلتـحق 

األب األســـر 

املحـــــــــرر 

آثــر  الــذي 

يكـــــمل  أن 

يف  تعليمــــه 

لـــجـــامعة  ا

التعليمــي. والبــرة  اللــه  رام  بفــرع  نفســها، 

يقــول محمــود: »أن تــرتك ابنتــك طفلــة، ثــم تخــرج مــن 

ــدس  ــة الق ــا بجامع ــا مًع ــا لتلتحق ــد )12( عاًم أرسك بع

ــا شــعب  ــل عــى أنن ــل دلي ــم، ب املفتوحــة، لشــعور عظي

يســعى للتعليــم مهــا كانــت التحديــات وتقــدم العمــر«.

ــة،  آثــر محمــود أن يلتحــق بتخصــص الخدمــة االجتاعي

ــًدا  ــاً أن هــذا التخصــص مــن شــأنه أن يكســبه مزي موقن

مــن املهــارات العلميــة الازمــة لخدمــة مجتمعــه وتغيــر 

الواقــع الحــايل، بينــا رغبــت شــهد يف أن تلتحــق بتخصص 

باألعــال  املقرتنــة  التخصصــات  أن  موقنــة  املحاســبة 

ــا أكــر اتســاًعا لوظيفــة مــا. والتجــارة ســتفتح لهــا آفاقً

ــذا  ــه، ل ــرام الل ــة ب ــة حكومي ــود يف وظيف ــل محم  يعم

التحــق بفــرع »القــدس املفتوحــة« هنــاك، بينــا التحقت 

شــهد بفــرع ســلفيت حيــث تســكن العائلــة. 

يقــول محمــود: »صحيــح أننــي أدرس بفــرع وشــهد بآخر، 

لكننــا يف الجامعــة ذاتهــا، وهــذا يؤكــد أن جامعــة القــدس 

ــات  ــر يف املحافظ ــز ينت ــي متمي ــة رصح أكادمي املفتوح

ــاء شــعبنا مهــا كانــت  ــم ألبن ــر فــرص التعلي ــا، ليوف كله

أوضاعهــم«.

ــكل  ــة ل ــر فرص ــوح يوف ــم املفت ــام التعلي ــف: »نظ ويضي

والدراســة«،  العمــل  بــني  يجمعــوا  يك  شــعبنا  أبنــاء 

مـشيــــرًا إىل 

الفلســفة  أن 

التـــــعليمية 

هـــــذه هــي 

ب  قـــــر أل ا

ملـامســــــة 

قــــــــع  لوا ا

ــطيني. الفلس

وتفخـــر شهد 

ــا وأباهــا  بأنه

طــــالــــبان 

ــل،  ــة: »أيب مناض ــة، قائل ــدس املفتوح ــعة الق يف جامـــــ

والســجن حــال دون إكــال تعليمــه، وهــا هــي »القــدس 

ــوا  ــكل األرسى يك يكمل ــا أليب ول ــح ذراعيه املفتوحــة« تفت

ــة  ــك الفئ ــم بتل ــي تهت ــي الت ــا بجامعت ــم، فمرحبً تعليمه

ــا«. ــل حظً ــة األق ــات املجتمعي وبالفئ

فــروح  كصديقــني،  اليــوم  يتعامــان  وشــهد  محمــود 

الشــباب حــارضة بينهــا، يتمتعــان بســات قياديــة، 

ــدركان  ــم، وي ــوم، يواصــان التعلي ــا كل ي ــر أحامه وتك

أن الوطــن يحتــاج إىل كل جهــد مــن أجــل أن ينعتــق مــن 

االحتــال«.
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة األقرع-يعمــد كثــرون مــن 

ــم الخاصــة عــر وســائل التواصــل  خــال صفحاته

االجتاعــي إىل كتابــة منشــورات عديــدة عــى 

شــاكلة )وخــر رفيــق يف الزمــان كتــاب(، )اقــرأ 

الروايــة الفانيــة(، )اســتمتع بالكتــاب الفــاين(. 

هــذه املنشــورات تتكلــم بلســان أصحابهــا، فيعــزو 

البعــض هــذا النــوع مــن الكتابــات إىل النــدرة 

والشــح يف عــدد القــراء، وكأن قــراءة الكتــب تعــد 

مــن اإلنجــازات الشــخصية التــي يحــب مارســوها 

ــرتايض. ــامل االف ــا يف الع ــوا به أن يتباه

ويعــد البعــض الثقافــة العامــة وســعة االطــاع 

جــزءاً مــن امليــل الفــردي، وال عاقــة لــه بالوجــوب 

والفــرض، لكــن يف املقابــل يــرى آخــرون أن امتــاك 

الحــد األدىن مــن املعرفــة واالطــاع املتنــوع أســاس 

ــراد  ــا أف ــاً أنن ــا، وخصوص ــخصية وصقله ــاء الش بن

ــكار  ــن اآلراء واألف ــد م ــارك العدي ــي نتش ــار جاع ــش يف إط نعي

ــذا ينبغــي عــى الشــخص أن يكــون صاحــب اطــاع  ــة، ل املختلف

وثقافــة عامــة.

يف محاولــة اإلجابــة عــن الســؤال )إذا مــا كان طلبــة املــايض أكــر 

ثقافــة واطاعــاً مــن طلبــة الحــارض؟( فقــد أجريــت مقابلــة 

هاتفيــة مــع أ. د. حســن الســلوادي، عميــد البحــث العلمــي 

وكليــة الدراســات العليــا بجامعــة القــدس املفتوحــة، رد قائــاً: »إن 

ــوع مــن عــدم الدقــة  ــني الفرتتــني محفوفــة بن ــة ب حقيقــة املوازن

بحكــم األوضــاع االجتاعيــة وأدوات الثقافــة نفســها، ويعتقــد بــأن 

هنــاك فرقــاً نوعيــاً بــني العقــود الســابقة والحاليــة، نظــراً لطبيعــة 

الدوافــع خلــف الهــدف الرئيــس وهــو االطــاع والثقافــة وامتــاك 

املعرفــة الحقــة«.

ــد يف  ــاب ســابقاً كان املصــدر الوحي ويشــر الســلوادي إىل أن الكت

ــا  ــازت تكنولوجي ــا ح ــخصية، في ــة والش ــي واملعرف ــكيل الوع تش

االتصــاالت الرقميــة حصــة األســد يف هــذا املجــال، مــا جعــل 

ــام  ــه ع ــراد بوج ــن األف ــهل، لك ــة أرسع وأس ــن املعرف ــث ع البح

شؤون
طالبية

هل كان طلبة الزمن الماضي أكثر
 ثقافة واطالعًا من طلبة الحاضر؟
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باتــت أكــر ميــاً للبحــث عــن املعلومــات واملعرفــة 

ــط. ــا فق ــة إليه ــني الحاج ــة ح العام

ويســتحر الســلوادي مقارنــة أخــرى يف هــذا املوضــوع، 

فيقــول: »إن الطلبــة يف الفــرتة املمتــدة بــني خمســينيات 

ــمى  ــا يس ــكلون م ــوا يش ــه كان ــايض ومثانينيات ــرن امل الق

ــب«. ــم الكت ــون بينه ــوا يتبادل ــة، إذ كان ــة املتنقل باملكتب

ــة املــايض فــرص الذهــاب  ــروي الســلوادي تحــنّي طلب وي

ــني  ــة ب ــتعارة، ويف مقارن ــدف االس ــة به ــة العام إىل املكتب

الزمنــني أو الجيلــني جعــل يكــرر »إن أعــداد مرتــادي 

ــام«. ــد ع ــاً بع ــل عام ــة يق ــات العام املكتب

ارتبــاط  نفســية وعاقــة  أن عاقــة  الســلوادي  ويــرى 

تبنــى بــني القــارئ والكتــاب بســبب طــول مــدة القــراءة، 

لكنهــا تغيــب بــني املــرء والشاشــة، مشــراً إىل أن العوامــل 

االجتاعيــة التــي تختلــف مــن فــرتة إىل أخــرى لعبــت دوراً 

رئيســاً يف هــذا الســياق، إذ كان األهــل يف الســابق يروضــون 

املســتحيل مــن أجــل التعليــم، فيــا أصبــح االعتــاد اآلن 

شــبه مطلــق عــى املدرســة، وكأنهــا صاحبــة الــدور الوحيــد 

يف التعليــم والتغذيــة املعرفيــة والثقافيــة.

ويختــم أ. د. الســلوادي قولــه: »إن القيمــة االجتاعيــة 

للعلــم واملعرفــة تراجعــت، فالتعــب يف البحــث عــن 

املعلومــة ومصادرهــا يزيــد املتعــة ويجعلهــا قيّمــة، ولكنها 

اليــوم لــدى الجيــل الحــايل يف متنــاول األيــدي، وهــذا مــا 

ــا«. ــن أهميته ــص م ــا وأنق ــا قيمته أفقده

حافــظ  أ.  الفلســطيني  والصحفــي  الكاتــب  ويؤكــد   

الرغــويث أن طلبــة اليــوم أكــر إملامــاً باملعلومــات العامــة 

ولكــن بوجــه ســطحي، فيــا الطلبــة يف املــايض أكــر 

عمقــاً وفهــاً، ذلــك أن الكتــاب مصــدر رئيــس للمعرفــة 

واســتقائها. ويــرى أن الكتــب أّم املعرفــة، وهــي أكــر دقــة 

ــوم. ــائل الي ــن وس ــة م ــة وموضوعي وعلمي

 وكأداة لــردم الهــوة معرفيــاً وثقافيــاً بــني األجيــال، يشــر 

ــني  ــا املتوفــرة ب الرغــويث إىل رضورة اســتغال التكنولوجي

ــث  ــة البح ــارة وثقاف ــز مه ــايل يف تعزي ــل الح ــدي الجي ي

عــن املعرفــة. 

ــتغال  ــب اس ــن الواج ــه م ــول إن ــه يق ــياق ذات ويف الس

ــا  ــوب والتكنولوجي ــدارس كالحاس ــية يف امل ــواد الدراس امل

وغرهــا، وتســخرها يف خدمــة الثقافــة العامــة والبحــث 

ــة. ــة العلمي واملعرف

فمــن الــرورة إذاً اإلشــارة إىل أن الثقافــة العامــة ليســت 

ــي  ــا ه ــددة، إمن ــات مح ــا وال مبجتمع ــل م ــة بجي مقرتن

ــا. رهــن صاحبه
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شؤون
طالبية

خالد العواودة*

بــدأ تاريــخ الحركــة الطابيــة الفلســطينية يف الفــرتة التــي 

واجه فيها الشعب الفلسـطيني االنتــداب الريطـــــاين، 

 غــر أن تأثرها يف الطلبة أو يف الشــــــارعني الفلسطيني 

والعــريب كان ضعيفــاً، يعــود ذلــك إىل قلــة عــدد الطلبــة 

يف املجـتمــــع الفلسطيني آنذاك بسبب سياسة التجهيـــل 

ــن  ــاين وزم ــم العث ــر الحك ــة أواخ ــانت متبع ــي كــــ الت

االنتداب البـــــريطاين، عدا عن أن التعليم كـــان مقتـــراً 

عــى أبنــــــاء العــــائات وأصحــاب النفــوذ ألســباب عدة 

يف ذلــك الوقــت. 

اتبعت سلطات االنتداب آنذاك سياسة الحد من التعليم، 

بتحديد انتشار املدارس، لذا بقي الحال عى ما هو عـليه 

حتى انتهاء االنتداب الريطـاين واحتال إرسائيل األراضـي 

الحركة الطالبية وتراجع 
تأثيرها في الشارع الفلسطيني

الفلسطينية عام 1948م، وتريد السـكان الفلسطينـيني 

مــن ديارهم، وتشكـــيل وكالة غوث وتشغيل الاجئـــني 

الفلسطينيني.

لاجئــني  مخيــات  وجــود  إىل  أدى  التغــر  هــذا  إن 

وإىل  الجــوار  دول  إىل  الشــعب  وتهجــر  الفلســطينيني 

ــة، ولكــن هــذا  ــة بعــد النكب األرايض الفلســطينية املتبقي

العلــم  التوجــه نحــو  الفلســطينيني إىل  قــاد  التهجــر 

والدراســة، فنشــطت الحركــة الطابيــة يف مــا تبقــى 

ــذت  ــون، وأخ ــؤالء الاجئ ــل ه ــا ح ــل أين ــن األرض، ب م

تتبلــور هنــاك اتحــادات طلبــة فلســطني، ومنهــا مــا كان 

ــى  ــا تبق ــر ويف م ــطينيون يف م ــون الفلس ــّكله الاجئ ش

مــن قطــاع غــزة الــذي كان يخضــع للســيادة املريــة يف 

ــادة  ــك االتحــادات قي ــني تل ــك الوقــت، وخــرج مــن ب ذل
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للشــعب الفلســطيني ورمــوز للنضــال، وعــى رأســهم )أبو 

عــار( الــذي كان يــرأس اتحــاد الطلبــة الفلســطينيني يف 

حينــه، ومتكــن رئيــس اتحــاد طلبــة فلســطني يف مــر مــن 

تشــكيل أكــر حركــة تحــرر وطنــي عــن طريــق االتصــال 

باملناطــق األخــرى، ثــم انطلقــت حركــة فتــح عــام 1965م 

التــي اســتطاعت بتضافــر جهــود الــكل الفلســطيني 

وقيادتــه آنــذاك أن تحــرك املجتمــع العــريب والــدويل  وأن 

ــات  ــلم األولوي ــى رأس س ــطينية ع ــة الفلس ــع القضي تض

ــة. ــة والعربي العاملي

نقابيــاً  الفلســطينية  الطابيــة  األطــر  عمــل  يكــن  مل 

فحســب، بــل كان-إىل جانــب ذلك-أطــاراً سياســياً يعنــى 

بتعبئــة عنــارصه مــن الطلبــة تعبئــة وطنيــة، ورفــد الحركة 

الوطنيــة باملقاتلــني يف كثــر مــن الحــاالت، ومــرد هــذا أن 

أمــام هــذه األطــر هدفــني: املحافظــة عــى حقــوق الطلبة 

وتوفــر الدعــم املــادي الــازم لدراســتهم، واملحافظــة عــى 

الهويــة الفلســطينية يف أماكــن وجودهــم، هــذا إضافة إىل 

نــر رســالة األطــر يف أماكنهــا، وتعبئــة الشــباب لانخــراط 

يف العمــل الوطنــي ســواء أكان عســكرياً أم سياســياً أم 

فنيــاً.

منــذ بدايــة تأســيس مجالــس الطلبــة يف الجامعــات 

الفلســطينية أوائــل الســبعينيات، نراهــا قــد لعبــت دوراً 

مهــاً يف تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، بــل أثــرت 

فالنشــاط والنضــال  الفلســطيني،  الســيايس  القــرار  يف 

ــة  ــس حال ــذاك كان يعك ــات آن ــذه الجامع ــايب يف ه الط

الشــارع الفلســطيني، خاصــة يف ظــل وجــود منظمــة 

ــا  ــة مواقفه ــم إن طبيع ــا يف الخــارج، ث ــر وقياداته التحري

وعملهــا انعكســت خــارج أســوار الجامعــات مــن خــال 

التوجيــه والتوعيــة والتواصــل مــع املجتمــع والعمــل مــن 

ــات  ــزي للجامع ــدور املرك ــال ال ــذا دون إغف ــا، ه خاله

ــوادر  ــارص وك ــة بعن ــة الوطني ــد الحرك ــطينية يف رف الفلس

ــة. ــابة واعي ش

   باإلضافــة إىل دور الحركــة الطابيــة وإســهامها، بصفتهــا 

رافــداً أساســياً للحركــة الوطنيــة واملشــهد الســيايس العــام، 

فقــد كان أبــرز دور لهــا هــو إســقاط الخيــار األردين الــذي 

كان مطروحــاً عــى الســاحة، وتبعــه أيضــاً تشــكيل روابــط 

ــة  ــة الحرك ــرى الحرك ــا ن ــذايت، ولكنن ــم ال ــرى والحك الق

الطابيــة تــؤدي دورهــا األكــر واألبــرز يف إنهائــه، فدفــع 

ــال أو  ــا  باالعتق ــك، إم ــن أجــل ذل ــراً م ــاً كب ــا مثن أبناؤه

االستشــهاد أو اإلصابــة. 

  إن املنعطفــات التاريخيــة التــي مــرت بهــا القضيــة 

الفلســطينية يف الســنوات األخــرة أثــرت يف مــدى فاعليــة 

مجالــس الطلبــة والحركــة الطابيــة بوجــه عــام يف القــرار 

الســيايس، وأبــرز هــذه التحــوالت كانــت يف املرحلــة التــي 

ــة  ــة الغربي ــطينية يف الضف ــلطة الفلس ــا الس ــكلت فيه ش

وقطــاع غــزة، إذ أضحــى هناك تراجــع يف التعبئــة الوطنية 

العامــة بــني صفــوف الطلبــة، بــل طغــت التعبئــة الحزبية 

ــن  ــول م ــة، فتح ــة الطابي ــذه الحرك ــدف ه ــف ه واختل

مقارعــة االحتــال والتعبئــة ضــده إىل مناكفــات داخليــة 

بــني األطــر، بــل إىل رصاعــات داخليــة يف اإلطــار الواحــد، 

بهــدف الوصــول إىل مصلحــة الفــرد. وإن أخطــر مــا حــل 

بالحركــة الوطنيــة عامــة والحركــة الطابيــة خاصــة قضيــة 

املحاصصــة عــى ثاثــة محــاور: 

1 - محاصصة تنظيمية .

2 - محاصصة جغرافية .

3 - محاصصة محاور )يف اإلطار الواحد(.

ونقــول آســفني إن املحاصصــة  أثــرت يف الحركــة الطابيــة 

ــع الحصــص يف الشــارع  ــني توزي ــن قوان ــت جــزءاً م وبات

ــه،  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــرت طبيع ــطيني، فتغ الفلس

ــة يف  ــات القامئ ــن الراع ــم ره ــة وحركته ــح الطلب وأصب

ــطيني. ــارع الفلس الش

وال ننــى االنقســام الحاصــل يف الوطــن الــذي أثر ســلباً يف 

الحركــة الطابيــة والوضــع الســيايس بوجــه عــام، ومــا مــن 

أحــد ميكنــه تجاهــل هــذا األمــر، إذ أصبحــت مناظــرات 

الكتــل الطابيــة تقتــر عــى أن يعــري كل إطــار األطــر 
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األخــرى ويشــوهها، يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الحركــة 

ــى  ــوري، تتغن ــري والث ــل الجاه ــة العم ــة طليع الطابي

ــات  ــد ب ــوم فق ــا الي ــال. أم ــة االحت ــا يف مقارع بإنجازاته

ــى  ــرى ويتباه ــر األخ ــات األط ــص إخفاق ــار يتلص كل إط

بكشــفها بهــدف تشــويهها، وبهــذا نــرى أن العمــل النقــايب 

بــني األطــر الطابيــة  قــد انتقــل مــن منافســة لتقديــم مــا 

هــو أفضــل إىل تناحــر وإىل محاولــة إلنهــاء اإلطــار اآلخــر.

ــة  ــة الطابي ــايض الحرك ــني م ــة ب ــا للمقارن ــا يدفعن إن م

بحارضهــا هــو تراجــع دور هــذه الحركة يف قيادة الشــارع 

وضعفهــا يف التأثــر فيــه، ويرجــع ذلــك إىل أســباب عــدة، 

نذكــر منهــا:

أوالً-  فقــدان الثقــة مبرجعيــات الكتــل الطابيــة بســبب 

ــاة،  ــي الحي ــع مناح ــلباً يف جمي ــر س ــذي أث ــام  ال االنقس

ــد أن  ــن كل يري ــه، ولك ــادي بإنهائ ــع ين ــاً أن الجمي عل

ــي يريدهــا. ــج الت ــه الخاصــة وبالنتائ ــه عــى طريقت ينهي

ــات األطــر  ــة يف انتخاب ــة الدميقراطي ــاب العملي ــاً- غي ثاني

الطابيــة وبعــض مجالــس اتحــاد الطلبــة، واســتبدال 

ــاور.  ــائرياً ومح ــاً وعش ــا جغرافي ــا، وتوزيعه ــات به تعيين

ــة مــن حــركات  ــل الطابي ــات الكت ــاً-  تحــول مرجعي ثالث

ــث  ــا يبح ــة، كل فيه ــزاب حاكم ــة إىل أح ــرر ومقاوم تح

ــه. ــه وراتب عــن وجــوده ورتبت

رابعــاً- وجــود خلــل يف التعبئــة الفكريــة لــدى أبنــاء 

الحركــة الطابيــة، وقلــة املعلومــات عــن طبيعــة العمــل 

النقــايب املنــوط بهــم، وذلــك بســبب اختيارهــم بطريقــة 

التعيــني أو زجهــم ضمــن قامئــة انتخابيــة ال تشــرتط  

ــائري أو  ــرايف أو العش ــع الجغ ــق املوق ــا وف ــاطهم، إمن نش

ــوري. املح

*رئيــس قســم شــؤون الطلبــة، منســق العالقــات العامــة 

بفــرع »القــدس املفتوحــة« يف دورا.
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قلقيلية-ينابيع-عبيــدة األقرع-الشــعر جــزء مــن كينونتنــا 

وعروبتنــا، ولكــن هــل تأثــرت ميولنا الشــعرية مــع التطور 

الســائد؟ وهــل بــات النــاس يفضلــون ســاع الشــعر بــدالً 

مــن قراءتــه مــع انتشــار الثقافــة الســمعية؟

ــت  ــدس املفتوحــة« فكان ــة »الق ــا الســؤال إىل طلب وجهن

ــى النحــو اآليت: ــم ع إجاباته

الصوت والكلمات أسرع
 وصواًل إلى القلب 

»مــع أين حائــرة يف اإلجابــة، لكنــي أفضــل االســتاع إليــه 

أكــر مــن قراءته« تقول الطالبة ســايل ســامي خــروب، ابنة 

الســنة الثالثــة يف تخصــص العلــوم املاليــة واملرفيــة، ثــم 

تضيــف: »حــني يلقــي كثــر مــن الشــعراء قصائدهم عــى 

مســامعنا نستشــعر مبــا يجــول يف خواطرهــم مــن أفــكار، 

ثقافة
وفنون

أيقرأ الفلسطينيون الشعر أم يسمعونه؟

ويف قلوبهــم مــن مشــاعر وأحاســيس تتداخــل بــني الفــرح 

والحــزن والثــورة والغــزل والهجــاء وغرهــا مــن دون 

ــدي  ــن مه ــذل ب ــال مه ــا ق ــا أســمع م أن نراهــم، فعندم
العدد السابع ٢٠١٦  81



أمــا أبــو بكــر عبــد 

شـــــقر،  الحكيــــم 

الطالــب يف تخصــص 

ــا  املحاســبة مبركــز بدي

الــــدراســـي، فيقــول: 

»أنــا أحــب الشــعر، 

ــل  ــقه، وأفض ــل أعش ب

املســموع منــه عــى 

ــنوهاً  ــوب«، مـــ املكت

بــأن الشــعر مســموعاً 

هــو األصــل، فقــد كان 

يف بداياتــه ينتقــل بالروايــة مشــافهة، يف حــني أن ســاعه 

ملــن يجيــد القــراءة الشــعرية املعــرة يحلــق بــه إىل آفــاق 

بعيــدة ال يجدهــا يف الشــعر مكتوبــاً، »فالســاع لــه مــن 

الجــال والتأثــر والتعبــر أكــر مــن املكتــوب، هــذا مــن 

ــال. ــذا ق ــري« هك ــة نظ وجه

وهــذا مــا يؤكــده الطالــب مــروان عيــى محمــد كنعــان، 

مــن فــرع الجامعــة ببيــت لحــم، حــني قــال: »إن ســاع 

الشــعر، وخصوصــاً مــن الشــاعر نفســه، يؤثــر يف املتلقــي 

فيتفاعــل معــه أكــر مــا لــو كان قــرأه«. 

)عبثــاً ال تحــاول، ال فنــاء لثائــر، أنــا كالقيامــة، ذات يــوم 

آت( يــزرع بداخــي وطنــاً وأمــاً. وأقــول إن لــكل شــاعر 

طريقتــه الخاصــة بــه، وال بــد مــن أن للقــراءة أثــراً آخــر 

يف نفــس القــارئ، فالكلمــة املقــروءة تــرتك معنــى يرتســم 

يف عينــي القــارئ ويرســخ يف ذاكرتــه، فكثــرون هــم 

ــر أن نســمع  ــن غ ــه م ــوا في ــن ســطروا الشــعر وأبدع م

أصواتهــم، ورمبــا كانــت كلاتهــم ســبباً يف هاكهــم كــا 

حــدث للمتنبــي«.

أمــا محمــد قديــح ابــن الســنة الثالثــة املتخصــص يف 

ــي  ــة تلق ــاف يف طريق ــة اخت ــول: »مث ــة العربية فيق اللغ

ــا  ــد فين ــا، ورمبــا يزي ــه رمبــا يبكين الشــعر، فاالســتاع إلي

الحاســة والتحــدي والثــورة، يرجــع هــذا إىل طبيعــة 

الشــعر وشــخصية الشــاعر وحضــوره أثنــاء اإللقــاء، فكــم 

ــه  ــي ل ــا نحــوه مرغمــني وآخــر ال نلق ــاعر يجذبن ــن ش م

بــاالً وال نعلــم مــن أيــن بــدأ وكيــف انتهــى. وأنــا بصفتــي 

شــاعراً أفضــل قــراءة الشــعر عــى ســاعه؛ فالقــراءة 

ــن  ــاً ع ــاين، فض ــق املع ــوض أعم ــارئ يف خ ــاعد الق تس

ــي،  ــال امللق ــن انفع ــداً ع ــص بعي ــاول الن ــارئ يتن أن الق

ومــن ثــم يصــل إىل مــا يريــده، ويأخــذ مــن النــص روحــه 

الجاليــة، ويســتطيع أن يقــرأه غــر مــرة إذا مــا وصــل إىل 

ــه ويحــايك شــعوره«. ــدرك كنه مقطــع ي
جامعة القدس املفتوحة 82



األديب  النقــد  يف  املشــارك  األســتاذ  حننــي،  د.  يقــول 

الحديــث بفــرع الجامعــة بقلقيليــة: »أنــا الشــاعر أفّضــل 

ــل  ــه« وعل ــل قراءت ــد فأفض ــا أنا الناق ــعر، أم ــاع الش س

ذلــك بقولــه: »أعتقــد أن إلقــاء الشــعر يضفــي عــى 

القصيــدة أبعــاداً نفســية، وهــذه األبعــاد جــزء مهم مــن 

ماهيــة القصيــدة، فكأنــك بســاعك قصيــدة مــا تتمثلهــا 

ــا«. ــا وجالياته ــكل أبعاده ب

وأســهب قائــاً: أمــا الناقــد فيحتــاج إىل الــرتوي واإلعــادة 

غــر مــرة حتــى يحصــل عــى ذلــك التمثــل، ويســتطيع أن 

يفــك رموزهــا ويحلــل أبعادهــا«. 

وأخــراً نقــول إن قناعــات القــارئ تعكــس جواب الســؤال، 

وســاعه  قراءتــه  يف  موجــودة  الشــعر  لــذة  وتبقــى 

ــه. ــه وكلات ــه ومدلوالت ــعار مبعاني باالستش

الكلمات وحدها تكفي!
  يــرى الطالــب أميــن محمــد حســن الجوابــرة، ابــن 

الســنة الرابعــة يف تخصــص املحاســبة مــن فــرع الجامعــة 

ــاعاً، ألن يف  ــه س ــل من ــراءة أفض ــعر ق ــل، أن الش بالخلي

ذلــك إثــراء فكريــاً واستشــعاراً بصــور جاليــة وإيحائيــة 

معــرة، ومعرفــة لعمقــه، ومقــدرة عــى قــراءة واقــع 

الشــعراء يف كل األزمــان، ومعرفــة بالطبقــات الفكريــة 

ــعارهم. ــا أش ــي يضمنونه ــات الت ــا، وباملوضوع ومنبعه
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ــم  ــن مدنه ــر ع ــطينيون بالتعب ــكيليون الفلس ــون التش ــف الفنان ــد-مل يكت ــيد أحم ــة الس الخليل-ينابيع-آي

ــل ســخروا  ــات فحســب، ب ــا بالكل ــون به ــي يؤمن ــم الت ــم ومفاهيمه ــة وقيمه ــة والثقافي ورموزهــم الوطني

فرشــاتهم وألوانهــم ومواهبهــم للكفــاح والنضــال ضــد املحتــل اإلرسائيــي، وباتــت هــذه ســاحاً فعــاالً، بــل 

ــه. ــكاً واســتمرارية من أكــر فت

ــه  ــا تحــدث عن ــل الرحمــن، ونجمــل م ــة خلي ــر نســلط الضــوء عــى الفــن التشــكيي مبدين يف هــذا التقري

ــم. ــي تواجهه ــات الت ــم واملعوق ــم وتطلعاته ــم ولوحاته ــة يف أعاله ــاين املدين بعــض فن

الخليل في عيون فنانيها...
ألوان الكفاح الفلسطيني

نوع جديد من النضال
إن تاريــخ الفــن التشــكيي الفلســطيني مختلــف عنــه يف 

باقــي الوطــن العــريب لوجــود االحتــال، فهــذه أ. هــدى 

عابديــن مديــرة مديريــة وزارة الثقافــة يف الخليــل تقــول: 

»يســتهدف االحتــال جميــع نواحــي الحيــاة لطمــس 

ــى  ــه، وع ــس حضارت ــطيني وطم ــعب الفلس ــخ الش تاري

الرغــم مــن ذلــك، فقــد بــرز للفــن التشــكيي رواد أثـّـروا 

يف بنــاء حركــة تشــكيلية فلســطينية، كان أبرزهــم الفنــان 

ــد  ــه بُعي ــرض ل ــم أول مع ــذي أقي ــموط، ال ــاعيل ش إس

ــم جــال  ــوين لفلســطني، وافتتحــه الزعي ــال الصهي االحت

ــكيي  ــن التش ــدأ الف ــا ب ــن هن ــزة. م ــارص يف غ ــد الن عب

الفلســطيني املؤرشــف، فعقبــه الرعيــل الثــاين وســار عــى 

الــدرب، نذكــر منهــم: كامــل املغنــي، وســليان منصــور، 

ونبيــل العنــاين، وعصــام بــدر، ويوســف كتلــو، وآخريــن، 

ــخ الفــن الفلســطيني املقــاوم«. ــدء بتاري للب

تنبــع أهميــة الفــن التشــكيي بصفتــه واحــداً مــن القيــم 

الجاليــة، ومبــا يتناولــه مــن مواضيــع وطنيــة توثــق 

التاريــخ والحضــارة الفلســطينية، يقــول الفنــان التشــكيي 

ثقافة
وفنون

جامعة القدس املفتوحة 84



يوســف كتلــو: »الفــن الفلســطيني التشــكيي يلعــب دوراً 

مهــاً يف النضــال الوطنــي مــن خــال )البوســرت( الســيايس 

والجداريــة التوثيقــة ألشــخاص أو أحــداث فلســطينية 

تناولــت العديــد من املوضوعــات السياســية يف فلســطني 

ويف محافظــة الخليــل عــى وجــه الخصــوص، عــن طريــق  

املنحوتــات  الجداريــة الضخمــة التــي  تنصــب يف أكر من 

مدينــة فلســطينية، ومنهــا جداريــة الحلــم الفلســطيني يف 

ــم   ــل الحل ــه، ومتث ــرام الل ــة الفلســطينية ب وزارة الخارجي

الفلســطيني يف التحــرر والتقــدم اإلنســاين«.  

ــس  ــة تدري ــد الصغــر عضــو هيئ ــورة تغري ــول الدكت وتق

بجامعــة بوليتكنــك فلســطني: »الفــن التشــكيي هنــا فــن 

ــة،  ــود بصل ــت لليه ــطيني، ال مي ــعب الفلس ــري للش ح

فاليهــود مل يكــن لهــم توثيــق ثقــايف، ال من ناحيــة العارة 

ــطينية  ــى األرض الفلس ــا ع ــام، وم ــه ع ــون بوج وال الفن

اليــوم هــو فلســطيني بحــت بــدم وروح عربيــة«.

جزء ال يتجزأ من الهموم الفلسطينية
الفــن التشــكيي يف مدينــة الخليــل وفلســطني عامــة 

يتنــاول املوضــوع الســيايس، وهــذا ناتــج عــن وجــود 

ــع، ويف هــذا  ــال الجمي ــة تشــغل ب ــة سياســية وطني قضي

يقــول الفنــان كتلــو: »ألن الفنــان التشــكيي الخليــي 

ــة التشــكيلية الفلســطينية، إذ  ــن الحرك جــزء ال يتجــزأ م

يجــب عليــه أن يتنــاول مواضيــع عــدة، فإننــا نــراه أكــر 

مــا نــراه يحمــل هــم وطنــه، ذلــك أن املشــهد الســيايس 

ــه«.  ــره وروح ــى فك ــاٍغ ع ط

ــق  ــة يف توثي ــروع املهم ــن الف ــكيي م ــن التش ــد الف يع

الفنــون، حالــه حــال غــره مــن الفنــون، بــل نزيــد عــى 

ذلــك أن الفــن التشــكيي يوثــق بالصــورة، مــا يحــول دون 

التاعــب فيــه، فتبقــى الصــورة راســخة عــى مــر الزمــن. 

ــه  ــة، ألن ــزات رسيع ــذ قف ــد: »يأخ ــورة تغري ــول الدكت تق

يتســارع مــع تســارع القضايــا السياســية واألحــداث التــي 

منــر بهــا، تحديــداً مــن بدايــة االحتــال، وثــاث انتفاضات 

كفيلــة أن تشــكل مفاصــل مهمــة يف التاريــخ الفلســطيني 

بوجــه عــام، ومدينــة الخليــل بوجــه خــاص«.

وجســد الفــن التشــكيي يف الخليــل معــامل البلــدة القدمية، 

ــة  ــة واألصال ــور يف العراق ــى الص ــات أبه ــجت اللوح ونس

التــي متتــاز بهــا املعــامل التاريخيــة والســياحية هنــاك، يف 

هــذا يقــول الفنــان التشــكيي مــازن دوفــش: »التقطــت 

صــوراً توثــق معــامل مدينــة الخليــل وتظهــر جالهــا، 

ــر(،  ــن القم ــى م ــي أح ــريض األول )مدينت ــّميت مع وس

أبديــت اهتامــي فيــه وأظهــرت أجمــل معاملهــا، كالحــرم 

اإلبراهيمــي الريــف، لــي أعــرّف النــاس بعراقــة املدينــة 

أربــط  أن  املعــرض  يف  واجتهــدت  وتراثهــا،  وجالهــا 

ــد كــا يف لوحــة )مســجد عــي  ــم بالجدي تاريخهــا القدي

بــكاء( التــي تعمــدت فيهــا أن أظهــر معــامل املســجد 

ــاً. ــاً وحديث قدمي

ــات  ــل جداري ــة الخلي ــكيي يف مدين ــن التش ــاول الف وتن

ــان  ــول الفن ــه يق ــطينيني، وفي ــال الفلس ــن األبط ــدد م لع
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ــاين،  ــان كنف ــهداء: غس ــات للش ــت جداري ــو: »صمم كتل

وماجــد أبــو رشار، وباجــس أبو عطــوان، وجدارية الشــاعر 

ــخ  ــق تاري ــا توث ــش، وجميعه ــود دروي الفلســطيني محم

هــؤالء األبطــال الذيــن ضحــوا مــن أجــل فلســطني«.  

املواضيع التي تناولها الفن
 التشكيلي عن خليل الرحمن

الفنــان كتلــو،  أعــال  أروع  جداريــة )عيــون ســارة( 

ــي وردت  ــع األســطورة الت ــج مواضي ــول: »تعال ــا يق وعنه

ــني الحــق الفلســطيني التاريخــي  ــم، وتب يف القــرآن الكري

والدينــي والســيايس يف املدينــة، وحاولــت أن أجمــع فيهــا 

كل الرمــوز الثقافيــة والتاريخيــة التــي تعــر عــن ســكان 

ــك«. ــة وغــر ذل ــم اليومي ــم وحياته ــة طــرق عمله املدين

ــة  ــان جســد القضي ــول: »كل فن ــش فيق ــان دوف ــا الفن أم

ــز عــى  ــن يرك ــه الخاصــة، فنجــد م الفلســطينية بطريقت

أنــا  أمــا  الــرتاث،  يهمــه  وآخــر  الفلســطيني،  الثــوب 

فاهتممــت بالطابــون، والثــوب، والحــرم اإلبراهيمــي، 

والبلــدة القدميــة، وعنــب الخليــل وخزفهــا وفخارهــا. ثــم 

ــة،  ــيايس للمدين ــع الس ــن الوض ــر ع ــن التعب ــل ع مل أغف

خاصــة قضيــة األرسى الفلســطينيني، فجســدت معاناتهــم 

)األســر  لوحــة  أبرزهــا  وكان  املختلفــة،  لوحــايت  يف 

الفلســطيني(«. 

ثــم تحدثــت الفنانــة التشــكيلية الدكتــورة شــفا العملــة 

عــن البلــدة القدميــة يف أعالهــا قائلــة: »الفــن التشــكيي 

نــوع مــن الرؤيــة لنقــل الثقافــة وتخليــد املــكان، فلوحــايت 

عــن البلــدة القدميــة فيهــا إحســاس لتخليــد رمــوز تراثيــة 

نســتمد منهــا الطاقــة والقــوة للوصــول إىل فضــاء رحــب 

ال حــدود لــه«. 

فيــا تحــدث الفنــان يوســف كتلــو عــن البلــدة القدميــة 

ــول:  ــزن(، يق ــف الح ــة تلتح ــة )مدين ــل يف لوح يف الخلي

»هــذه اللوحــة تجســد الحيــاة يف مدينــة الخليــل وتبــني 

ــاً رائعــاً للحــرم اإلبراهيمــي  ــا، وتعــرض رســاً فني عراقته

والبلــدة القدميــة وواقــع الصناعــة فيهــا ومــا تعانيــه مــن 

اســتيطان«.

جامعة القدس املفتوحة 86



إجنازات الفن التشكيلي في اخلليل
ــو  ــرد ه ــن الف ــاً، لك ــاز جمعي ــد اإلنج ــو: »يع ــول كتل يق

العامــل الحاســم يف تطــور الثقافــة، والثقافــة فرديــة 

العديــد مــن املعــارض  ونفعهــا عــام. أجــل، أقمــت 

ــن  ــر م ــا أك ــتفاد منه ــي اس ــب الت ــة وورش التدري الفني

)300( شــاب يف األعــوام املاضيــة، وأمتنــى أن يكــون العــام 

املقبــل أكــر عطــاء ومنفعــة ثقافيــا«. ويف الســياق ذاتــه، 

تعقــب د. تغريــد: »نحــن يف مرحلــة جديــدة مــن النضال، 

والفــن التشــكيي أرسع وســيلة لتوصيــل أفكارنــا وقضايانا 

للعــامل، وإن مــا كان يرتبــص مبدينــة الخليــل مــن تقســيم 

ــب  ــذا يج ــى األرض، له ــاً ع ــذه فعلي ــدأ تنفي ــد ب وتهوي

ــة«. ــع الحــايل للمدين ــن الواق ــر ع ــث أك الحدي

نظرة تقييمية للفن
 التشكيلي في اخلليل

التشــكيي يف مدينــة  الفــن  الفنــان كتلــو أن  يوضــح 

ــود  ــن الرك ــه م ــش حال ــائر الوطن-يعي ــا يف س الخليل-ك

بســبب اإلهــال وغيــاب املهتمــني، غــر أننــا اليــوم نلحظ 

تطــوراً إيجابيــاً كبراً ونهضة تشــكيلية ال بــأس بها هنا«.     

ويف هــذا يقــول دوفــش: »هــو فــن راق، ويحتــاج إىل 

ــا،  ــل معاناتن ــة تنق ــا ثقاف ــن فين ــاً، فالف ــا جميع اهتامن

نحــن الفلســطينيني، مــن خــال لوحــة تعــرض يف املحافــل 

ــة فتكــون خــر رســالة«. الدولي

العقبات التي تواجه الفن
 التشكيلي في احملافظة

يبــني الفنــان كتلــو: »العقبــات التــي تواجــه الفنــان 

ــان يف  ــه الفن ــي تواج ــا الت ــي ذاته ــل ه ــة الخلي يف مدين

فلســطني كلهــا، فــا رعايــة كافيــة، وال )جالــري( يختــص 

بعــرض األعــال الفنيــة وبيعهــا«. 

ــر يف هــذه  ــات ك ــون وفنان ــة فنان ــش: »مث ويعقــب دوف

ــن  ــدون م ــذوون، إذ ال يج ــم ي ــل( ولكنه ــة )الخلي املدين

ــم«. ــم وبفنه ــم به يهت

آمال الفنان التشكيلي وطموحاته
يعــر الفنــان كتلــو عــن آمالــه قائــاً: »أحلــم بــأن يكــون 

واهتــام  عام للعــرض،  و)جالــري(  اهتــام  هنــاك 

ــني وتســويق أعالهــم وبيعها لتحل محــل  بأعــال الفنان

ــط ــي تزين معظم املؤسسات الفلس ــة الت ــال الرديئ األع

ينية«. 

فيــا تدعــو الدكتــورة تغريــد إىل أن يتــم توجيــه بوصلــة 

البلــدة  نحــو  التشــكيي  الفــن 

ــه  ــا تعاني ــل وم ــة يف الخلي القدمي

حاليــاً مــن تقســيم واســتيطان 

الظــرف  يف  األهــايل  ومعانــاة 

نقــل  بذلــك  ليتســنى  الراهــن، 

مســتوى  عــى  املعانــاة  هــذه 

العــامل العــريب والعــامل كلــه.

بــأن  دوفــش  الفنــان  ويطمــح 

يشــارك يف املعــارض الدوليــة لنقل 

الفلســطيني  الشــعب  معانــاة 

للعــامل بأكملــه. 
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غزة-ينابيع-معــن العيلة-بــدأت رحلتهــا بأشــعار طفوليــة وهــي يف العــارشة مــن عمرهــا، فــدوى عــوض عبــد اللــه أبــو 

ــرع  ــة بف ــة الرتبي ــها يف كلي ــاليب تدريس ــة وأس ــة العربي ــة يف اللغ ــة املتخصص ــن، الطالب ــة والعري ــت الرابع ــر بن ظاه

ــا تشــعر بالعشــق  ــا جعله ــة أظافرهــا، م ــذ نعوم ــد الشــعرية من ــد القصائ ــزة، تعلقــت برتدي ــدس املفتوحــة« يف غ »الق

ــه. ــا بنظــم الشــعر وكتابت ــت تنمــي موهبته ــم جعل الروحــاين والتأمــل، ث

فدوى أبو ظاهر...
الشعر أقرب إليها من حبل الوريد 

ثقافة
وفنون
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بداية املوهبة مع الشعر
َسلُوا محباً يف الهوى يُجيُب        

     خياُل األحبِة إن غابوا يغيُب 

ويُسأُل ىف هذا ظعٌن غريُب

    وال يُستشاُر يف الحنن طبيُب

 

  »بهــذا بــدأُت أشــق طريقــي يف كتابــة الشــعر وأنــا 

جلهــا  تركــز  كتابــات  كانــت  اإلعداديــة،  املرحلــة  يف 

ــي  ــت شــقيقتي الت ــة كان ــك املرحل عــى الخواطــر، يف تل

ــدين  ــت مت ــايت، وكان ــى كتاب ــجعني ع ــناً تش ــرين س تصغ

ــر. ــو ظاه ــول أب ــعر« تق ــذواق للش ــا ال برأيه

وتضيــف: »كنــت ألجــأ إىل زوج أختــي الــذي هــو 

مبنزلــة أخــي، وكنــا نتبــادل األشــعار ونعقــد 

عــى  يشــجعني  وظــل  الشــعرية،  املناظــرات 

حفــظ املزيــد مــن األشــعار حتــى منــا أســلويب يف 

ــان«. ــكل يشــر إيّل بالبن ــدأ ال ــة وب ــة الثانوي املرحل

 تلــك الطالبــة الشــاعرة مــا انفكــت تؤلــف القصائــد 

وتُلقيهــا كل صبــاح عــر اإلذاعــة املدرســية، ومــا كانــت 

اللغــة  الكتــب املدرســية ســوى كتــاب  تفضــل مــن 

ــه عــن األشــعار بحــَث ظــآٍن عــن  ــة، تبحــث في العربي

املــاء، فقــد نقشــت الشــعر ىف مهجتهــا وشــاً، بــل كان 

ــه مل  ــا من ــن حظه ــد، لك ــل الوري ــن حب ــا م ــرب إليه أق

ــد  ــك ال ب ــم ذل ــا، ورغ ــف إىل جانبه ــا ومل يق ينصفه

ــول:  ــني، تق ــن أن يل ــاً م يوم

       لقد وقع منك يا حظ ما يؤذي 

       فام رميت إال خائبة 

          وما فرحت إال أتتني منك نائبة 

ــا ماذهــا  ــا ودفرتهــــ ــا، كان قلـــمـهـ يف خضــم معاناته

مشــاق  مــن  بصحبتهــا  وتهــرب  تحملهــا  الوحيــد، 

الحيــاة وخطوبهــا، فواصلــت معهــا طريــق اإلبــداع، 

ــاً إىل أن  ــاعرة حق ــها بالش ــف نفس ــذ تص ــن حينئ ومل تك

ــرت  ــا أب ــول: »بعدم ــة، تق ــة الجامعي ــت باملرحل التحق

ــص  ــأنُهم، وأخ ــاً ش ــم عظي ــاً قَدرُه ــاً كرمي ــت أُناس وعرف

بالذكــر الدكتــور عاطــف أبــو حادة)هــذا الشــاعر الــذي 

شــجعني حــني قــرأ أول قصيــدة كتبتهــا ونالــت إعجابــه(

هنــا كانــت البدايــة الحقيقيــة ملســريت 

فرحــت  هــذه،  الشــعرية 

أكتــــب وأكتــــب يك 

بأفضــل  أخــرج 
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القصائــد، ووقفــت عــى أول الطريــق الصحيــح، فاتخــذت 

ــم  ــايت، ث ــدوة يل يف كتاب ــور الشــاعر عاطــف ق ــن الدكت م

ال أنــى فضــل زوجــي الــذي طاملــا شــجعني ىف مســريت 

بآرائــه، ومثلــه كانــت شــقيقتي نفيســة املحبــة للشــعر«.

الدكتــور ســعيد  األســتاذ  أنــى فضــل  »ال  وتضيــف: 

الفيومــي الــذي كثــراً مــا اســتمع إيّل وأنــا أنشــد الشــعر، 

فكنــت آخــذ بنقــده ألبيــايت وبعــض مفــردايت، فســاعدين 

ذلــك فـــي تعـــديل مســاري وتنميــة موهبتــي، ويف تذوق 

الشــعر والخــوض فيــه، وكــم كنــت أرس عندمــا تنــال 

ــؤالء«.   ــاء كه ــاب عظ ــديت إعج قصي

القــدس  )جامعــة  فضــل جامعتهــا  فــدوى  تنكــر  وال 

املفتوحــة( يف تطــور موهبتهــا مــن خــال عقــد مســابقات 

شــعرية وتشــجيعها للمواهــب، ومــن خــال مشــاركتها يف 

ــة.  ــا الجامع ــي تنظمه ــات الت الفعالي

مشاركات
ــت  ــد نال ــاً، وق ــا إلكرتوني ــر قصائده ــدوى تن ــدأت ف ب

إعجــاب الكثريــن مــن الشــعراء يف العــامل العــريب، ونالــت 

استحســان املجــات التــي نــرت فيهــا أعالهــا الشــعرية، 

منهــا مجلــة )درة الوجــدان( التــي شــاركت فيهــا بصفتهــا 

مصححــة لأعــال الشــعرية، ومجلتــا )ســاكن الوجــدان(، 

و )خواطــر العشــاق(، ومجــات أخــرى إلكرتونيــة. 

ــا صفحــة شــعرية باســم )صفحــة شــعرية للشــاعرة  وله

فــدوى أبــو ظاهــر( نــرت فيهــا معظــم قصائدهــا 

ــال(.  ــد( و)خي ــاذا يفي ــل )م ــاً مث ــاً ولغوي ــة فني الناضج

  كتبــت فــدوى حديثــاً قصيــدة بعنوان )ارضب بســكينك( 

إهــداء لــروح الشــهيد مهنــد حلبــي تقــول فيها: 

تقدم بقلبك ال تخش الحدود   

      ارضب بسكينك ومت ميتَة األسود 

ــاً(،  ــا حب ــة، منهــا: )ألجــم فــاك ي  وكتبــت قصائــد عاطفي

ــد(، و)عــى العهــد(. و)مــاذا يفي

واستهلت قصيدتها )عى العهد( بقولها:

       عى العهد ما زلت، لسُت أحيد

سواك الرجال لدّي عبيد           

       لعمري ألبكيك كل الدهور 

ومن يك مثي بدمع يزيد            

وتؤكــد أبــو ظاهــر أنهــا تصبــو يف املســتقبل القريــب إىل 

نــر ديــوان مطبــوع، وترجــو أن تنــال أعالهــا الشــعرية 

ــه،  ــاً يشــار إلي ــح اســمها عل ــني، وأن يصب إعجــاب القارئ

مشــرة إىل أن تخصصهــا يف اللغــة العربيــة سيســاعدها يف 

تحقيــق ذلــك، وتختتــم حديثهــا: »أخطــط لكتابــة روايــة 

تتحــدث عــن القضيــة الفلســطينية، ولكتابــة أعــال 

ــة أخــرى«.  قصصي
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العمارة الحديثة تجتاح
 البناء الفلسطيني العريق

رام الله-ينابيع-خليــل ترجامن-عندمــا تجــوب شــوارع مدننــا وتلقــي نظراتــك عــى أحــد األحيــاء ســرتى رصاع 

ــاً قدميــاً يصافــح الشــمس خجــاً أمــام  ــه، فــرتى بيت ــاء ومكونات ــة متجســداً يف أشــكال البن العراقــة والحداث

عــارة ضخمــة، ولعــل شــارعاً قدميــاً قــد جهــل هويتــه كبــار الســن ملــا أمل بــه مــن تغــرات، أو ســوقاً قدميــة مل 

يبــق مــن أصالتهــا غــر اســمها الــذي علــق يف أذهــان املؤرخــني. أجــل، لقــد اســتبدل ببيــوت الطــني والحجــر 

ــرى  ــورد االصطناعــي، ومل نعــد ن ــة والحاكــورة كــرايس الباســتيك وال ــات اإلســمنت، وبجلســات الدالي مكعب

ســوى أبنيــة شــاهقة مزينــة مبنــارش الغســيل وخزانــات ميــاه ومكيفــات تســلب منــا الهــدوء ونقــاء الهــواء، 

فهــل حقــاً قــد اجتاحنــا البنــاء الحديــث وســلب عراقــة مدننــا؟

ــايف يف  ــوروث الثق ــة وامل ــم األبني ــة يف قس ــر املهندس تش

ــدن  ــم امل ــريف إىل أن معظ ــد الص ــه م. دع ــة رام الل بلدي

والقــرى الفلســطينية تتميــز بطابــع عــام مــن البنــاء 

القديــم، فهــو صفــة تــدل عــى تاريخ هــذه املــدن والقرى 

وتحــدد هويتهــا، موضحــة أن تطــور املــدن والتجمعــات 

الســكانية مــع الزمــن يشء طبيعــي يف أي مجتمــع، غــر 

أن القضيــة األساســية تكمــن يف كيفيــة التعامــل مــع 

ــخ  ــة التاري ــوه هوي ــي ال تش ــة الت ــور بالطريق ــذا التط ه

ــكانية. ــع الس ــن املواق ــة م ــة القريب ــدات القدمي والبل

أسباب التوجه إلى البناء احلديث
توضــح الصــريف أســباب توجــه النــاس إىل البنــاء الحديث، 

قائلــة: » بوجــه عــام يجهــل معظــم النــاس أهميــة هــذا 

املــوروث، لــذا فهــم يعتــرون هــذا الــرتاث بنــاء متهالــكاً 

واحتياجاتــه،  املعــارص  اإلنســان  تطلعــات  يخــدم  ال 

بســبب افتقــاره إىل تلــك املتطلبــات التــي يوفرهــا البنــاء 

الحديــث. ثــم إن الطمــع يف اســتغال األرض التــي تقــوم 

عليهــا تلــك املبــاين التاريخيــة بســبب ارتفــاع ســعرها يف 

عمار 
وعقار



ــاً، جعــل بعــض  ــه مث ــة رام الل بعــض املــدن والتجمعــات الســكانية، كمدين

أصحابهــا يفكــرون بهدمهــا لبنــاء عــارة ســكنية حديثــة يجنــون مــن ورائهــا 

ــه«. ــل من ــم ال طائ ــاء قدي ــر، فذاك-وفــق رؤيتهم-خــر مــن بن املــال الكث

االستثمار األفضل
ــاء العــارات ليــس بأفضــل مــن ترميــم  تقــول الصــريف: »إن االســتثار يف بن

البيــوت القدميــة«، مركــزًة عــى رضورة التفكــر يف طــرق أخــرى لاســتثار مــع 

الحفــاظ عــى هــذا املــوروث التاريخــي.

وتوضــح أن اســتعال املبــاين القدميــة وطريقــة االســتثار فيهــا يعتمــد عــى 

ــة  ــه، وطبيع ــه، وحجم ــى، وتكوين ــة املبن ــل: طبيع ــل مث ــن العوام ــد م العدي

ــة. ــه، وموقعــه يف املدين ــع الفراغــات في توزي

وتحــث الصــريف ســكان البلــدات القدميــة عــى البقــاء فيهــا، ألن ذلــك يحميهــا 

ويطيــل عمرهــا االفــرتايض، أمــا املناطــق املهجــورة واألبنيــة املنفــردة املنتــرة 

ــراض ســكنية أو  ــادة اســتخدامها ألغ ــة إع ــرتح دراســة إمكاني ــة فتق يف املدين

ســياحية، أو اســتصاحها كمراكــز ثقافيــة وتعليميــة أو مقــرات ومكاتب لبعض 

املؤسســات والــوزارات، وهــذا يحفــظ لهــا كينونتهــا ودوامهــا. 

خطر البناء احلديث بات يلوح في األفق
وشــددت م. الصــريف عــى رضورة أن تعــي البلديــات واملؤسســات ذات 

ــاء القديــم، مؤكــدًة أن الجهــل بــه يشــوه  العاقــة الخطــر الــذي يواجــه البن

املبــاين القدميــة ويدمرهــا، ويخفــي جــزءاً كبــراً مــن هــذا املــوروث العمــراين، 

ــاء  ــدة عــى أنقــاض البن ــاء العــارات الســكنية الجدي تقــول: »إذا اســتمر بن

ــمنتية  ــاً إس ــا كت ــل مدنن ــا ويحي ــدد هويتن ــر يه ــام خط ــن أم ــم فنح القدي

ضخمــة تربــض فــوق تاريخنــا«، ثــم أكــدت دور البلديــات واملؤسســات 

ــلوبه يف  ــاء وأس ــة البن ــول كيفي ــة ح ــات واضح ــاد آلي ــود وإيج ــرض القي يف ف

ــا. ــة له ــق املحاذي ــة أو املناط ــق التاريخي املناط
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القوانني والتشريعات
يف أثنــاء الحديــث عــن كيفيــة التعامــل مــع املبــاين 

التاريخيــة يف ظــل غيــاب نظــام خــاص يتعامــل مــع 

ذلــك، تنــوه م. الصــريف بقصــور نظــام األبنيــة والتنظيــم 

للهيئــات املحليــة رقــم )5( لعــام 2011م )نظــام الحكــم 

املحــي عــام 2011م( يف الجانــب املتعلــق بحايــة املبــاين 

التاريخيــة وآليــة التعامــل معهــا، مشــرة إىل أن املــوروث 

ــس إىل  ــكل رئي ــم بش ــه يقس ــة رام الل ــراين يف مدين العم

ــردة  ــة املنف ــاين التاريخي ــة، واملب ــدة القدمي ــمني: البل قس

الواقعــة خــارج حــدود البلــدة القدميــة. ثــم أوضحــت أن 

ــردة  ــاين املنف ــف املب ــة أجــرت دراســة حــول تصني البلدي

وفــق معايــر القيمــة الجاليــة، والقيمــة التاريخيــة 

واالجتاعيــة، ومــدى النــدرة واألصالــة، وغرهــا مــن 

القيــم األخــرى، وبنــاًء عــى هــذا تحــدد طبيعــة التعامــل 

مــع املبنــى مــن حيــث اإلضافــات املســموحة، أو الرتميــم، 

أو الهــدم، أو غــر ذلــك. أمــا مــا يتعلــق بالبلــدة القدميــة 

أنجزنــا  2014م  صيــف  نهايــة  »يف  الصــريف:  فتقــول 

ــدة  ــز عــى البل ــز »رواق«، رك ــع مرك ــاً مشــرتكاً م مروع

العمــراين،  ونســيجها  التاريخيــة  ومكوناتهــا  القدميــة 

وخرجنــا بدراســة كاملــة عــن طبيعــة املبــاين ومواصفاتهــا 

ــني  ــا إىل مخرج ــا، فوصلن ــا تحتاجه ــة م ــا وماهي ووضعه

أساســيني لهــذا املــروع هــا: دليــل الحفــاظ عــى املركــز 

التاريخــي يف رام اللــه، وقامئــة للمشــاريع املقرتحــة خــال 

ــة«. ــنوات آتي خمــس س

ــريف  ــح الص ــني فتوض ــكام والقوان ــق باألح ــا يتعل ــا م أم

أن البلديــة وضعــت أحكامــاً مقرتحــة خاصــة بالبلــدة 

القدميــة واملبــاين املنفــردة ثــم رفعتهــا للمصادقــة عليهــا 

ــوزارة  ــاع ال ــد اط ــي، وبع ــم املح ــل وزارة الحك ــن قب م

عليهــا أعادتهــا للبلديــة بغيــة دراســتها مــرة أُخــرى، وهــي 

ــد. ــن جدي ــة م ــة والصياغ ــد الدراس اآلن قي

مشاريع البلدية في هذا السياق
ــة رام  ــا بلدي ــاريع نفذته ــة مش ــريف جمل ــرت م. الص ذك

اللــه وأخــرى قيــد التنفيــذ، تهــدف كلهــا إىل حايــة البنــاء 

القديــم وإعــادة إحيائــه، منهــا مــروع »حــوش قنــدح« 

يف البلــدة القدميــة الــذي سيشــّغل منتصــف هــذا العــام، 

ــة،  ــه النهائي ــو اآلن يف مراحل ــاع« وه ــروع »دار الص وم

باإلضافــة إىل مبنيــني مشــغلني هــا: مبنــى املحكمــة 

ــى االســتعامات الســياحية. ــة ومبن العثاني

وبينــت الصــريف أنــه وبنــاء عــى الدراســة املتعلقــة 

باملبــاين التاريخيــة املنفــردة )الواقعــة خــارج حــدود  جامعة القدس املفتوحة 94



ــة  ــد ُصنفــت هــذه حســب األهمي ــدة القدميــة(  فق البل

إىل قســمني: املبــاين التاريخيــة املنفــردة املصنفــة )أ(، 

وهــي مبــان ممنوعــة مــن الهــدم مــع فــرض قيــود عــى 

اإلضافــات املقرتحــة عليهــا بحيــث ال تتجــاوز مــا نســبته 

)20%( مــن مســاحة البنــاء القديــم بغيــة توفــر الخدمات 

لهــا فقــط، مــع ضــان عــدم تغطيــة واجهاتهــا الرئيســة، 

ــاين  ــا املب ــى، أم ــو )75( مبن ــكي نح ــا ال ــغ مجموعه ويبل

التاريخيــة املنفــردة املصنفــة )ب( فهــي مبــان ذات قيــود 

ــى القســم األول. ــك املفروضــة ع ــن تل أخــف م

درجة اخلطورة على رام الله

بعــض املالكــني يلجــأون إىل املحاكــم بغيــة اســتئناف قــرار 

البلديــة القــايض مبنــع الهــدم، وألننــا نعــاين عــدم وجــود 

قانــون مصــادق عليــه لحايــة تلــك املبــاين، فقــد أخذنــا 

ــة«. ــذ الحاي ــا تنفي عــى عاتقن

وأشــادت الصــريف بــدور البلديــة يف توعيــة أهــل رام 

اللــه املقيمــني خــارج الوطــن، وذلــك مــن خــال مؤمتــر 

أبنــاء رام اللــه الســنوي املقــام يف املدينــة، مشــرة إىل أن 

ــه  ــة، لتوج ــدة القدمي ــل البل ــوالت داخ ــّر ج ــة تس البلدي

البيــوت وإصاحهــا،  هــؤالء وتشــجعهم عــى ترميــم 

هــذا باإلضافــة إىل العديــد مــن الفعاليــات املوســمية 

املجتمعيــة التــي تنفــذ يف منطقــة البلــدة القدميــة بهــدف 

ــان«. ــوار نيس ــة« و»ن ــوق الحرج ــل »س ــا، مث إحيائه
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حــذرت م. الصــريف مــن وجــود خطــر 

حقيقــي يهــدد البنــاء القديــم يف رام اللــه، 

قائلــة: »مثــة أشــخاص ال يهمهــم البنــاء 

ــر  ــدى كث ــتثار ل ــه االس ــي، فوج التاريخ

مــن هــؤالء يتمثــل يف هــدم األبنيــة القامئة 

وبنــاء العــارات الســكنية وتأجرهــا أو 

بيــع شــققها، وهــذا يعــد تهديــداً للمبــاين 

القدميــة، خاصــة إذا مــا طمــع مالكهــا 

بجنــي مزيــد مــن املــال جــراء ذلــك«، 

وتعقــب: »يف الوقــت ذاتــه، ال ننكــر تزايــد 

الوعــي لــدى كثــر مــن النــاس حــول 

ــة«. ــاين القدمي ــى املب ــاظ ع ــة الحف أهمي

دور البلدية
للبلديــة دور يف توعيــة الناس حــول أهمية 

ــوة  ــاين القدميــة والدع املحافظــة عــى املب

إىل اســتصاحها مــا أمكــن، لكــن املشــكلة 

هــدم  عــى  املقــدم  املالــك  يف  تكمــن 

املبــاين التاريخيــة، يف هــذا تقــول الصــريف: 

»بصفتنــا بلديــة، نأخــذ عــى عاتقنــا منــع 

هــدم املبــاين املحميــة، ولكــن نــرى بعــض 

الحــاالت مــا زالــت معلقــة يف املحاكــم، ألن 
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الفلسطيني…
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القرن الواحد 

والعشرين
بيــت لحم-ينابع-إمييــي ســعادة-مصممو أزيــاء 

الفلســطيني  الثــوب  يحّدثــون  فلســطينيون 

التقليــدي، جامعــني فيــه بــني الــرتاث والحداثــة، 

والكاســيكية واملوضــة، والرســمية والشــبابية، 

ــاس العــر  ــوب املطــرز لب ــات الث ــى ب حت

ــه  ــرد ب ــاً تنف ــه طابع ــة متنح ــة وطني بلمس

ــا  ــن مثياته ــز ع ــطينية وتتمي ــرأة الفلس امل

ــه كل  ــز ب ــأرسه، وتتمي ــامل ب يف الع

منطقــة عــن غرهــا داخــل الوطن.

تراث
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أصالة الثوب مصونة
ــرة  ــن فك ــة ع ــدي حنون ــاء هاي ــة األزي ــت مصمم تحدث

تجديــد األثــواب القدميــة، مؤكــدة أنهــا تراعــي املحافظــة 

عــى شــكل الثــوب وحشــمته، مــع األخــذ بعــني االعتبــار 

ــا. ــة للصباي ــاء الحديث األزي

تقــول: »للتطريــز معنــى كبــر يخصنــا نحن الفلســطينيني، 

ــا،  ــة م ــن منطق ــر ع ــوب تع ــمة يف الث ــمة ورس ــكل س ف

لــذا أرغــب يف أن يتعــرف الجميــع عــى معنــى التطريــز 

ــى  ــاظ ع ــن الحف ــر ع ــم يع ــز القدي ــي، فالتطري الفاح

ــه«. ــز ب ــذي نعت ــه ال ــة الشــعب الفلســطيني وتراث هوي

فالطابــع  امللبوســات،  عــى  التصميــم  يقتــر  ومل 

الفلســطيني طغــى عــى اإلكسســوارات أيضــاً، تقــول 

ــني روح  ــع ب ــوارات أن تجم ــي يف اإلكسس ــة: »أراع حنون

العــر والــرتاث، وميكــن اســتخدامها يف »ِحنَّــة العــروس« 

التــي مــا زال أهــل منطقــة بيــت لحــم يحافظــون عليهــا 

ــوم  ــوب ي ــس الث ــروس تلب ــة، فالع ــزة تراثي ــا ركي بصفته

حنائهــا، وهكــذا يتجــدد تراثنــا األصيــل ويحيــا يف الذاكــرة 

ــل«. ــد جي ــاً بع جي

)مــن  التحريــرة والقصــب  تُدخــل  أنهــا  وأشــارت إىل 

مقومــات ثــوب مناطــق بيــت لحــم، وبيــت جــاال، وبيــت 

ــرتاث  ــى ال ــاظ ع ــة، للحف ــم الحديث ــاحور( يف التصامي س

ــم. القدي

وهــذه خولــة الطويــل، مصممــة أزيــاء فلســطينية، تصمم 

األثــواب عــى أصالتهــا، وتســعى إىل تحديثهــا مــع بقائهــا 

محافظــة عــى هويتهــا. 

وتبــني الطويــل أنهــا تســعى لتصميــم يظهــر جــال املــرأة 

ــة  ــة املحيط ــن الطبيع ــتوحى م ــش مس ــطيني بنق الفلس

بهــا، فنجــد أن كل نقــش يخــص ثــوب منطقــة محــددة، 

فهــذا »عــرق العنــب« يخــص ثــوب الخليــل، فيــا تضــع 

كل امــرأة ملســتها الخاصــة بهــا.

التطريــزات  يرقــون  اإلرسائيليــني  أن  إىل  وأشــارت   

تدعــو  ومــا جعلهــا  إليهــم.  وينســبونها  الفلســطينية 

الفتيــات إىل ارتــداء الثــوب القديــم هــو املحافظــة عــى 

الهويــة الفلســطينية قبــل أن تصــادر إرسائيــل مــا تبقــى 

مــن هــذا الــرتاث العريــق، مبينــة أن ذلــك ال مينــع مــن 

تحديــث األثــواب مبــا يتوافق والقــرن الـــواحد والعرين، 

لكــن دون املســاس بالهويــة األصيلــة، واإلثبــات لــكل 

ــى  ــادرات ع ــطينيات ق ــات فلس ــاك مصم ــامل أن هن الع

ــث. ــم والحدي ــني القدي ــج ب الدم

لكل ثوب خصوصية من حيث املكان 
أمينــة  الجرمــق،  بنــات  مديــرة مدرســة  تحدثــت     

ــع  ــدة تتب ــوع )بل ــة يف تق ــة الحرفي ــدوق يف الجمعي الصن

محافظــة الخليــل( أ. ســمرة الشــاعر، عــن أصــل الثــوب 

الفلســطيني، قائلــة: »الثــوب الفلســطيني حكايــة، ووفقــاً 

ملــا ميليــه التاريــخ فــإن أصلــه يعــود إىل الكنعانيــني«، ثــم 

ــطينية،  ــرأة الفلس ــاة امل ــز يف حي ــة التطري ــت أهمي تناول

ــم،  ــن أجداده ــاد ع ــه األحف ــعبياً يتوارث ــاً ش ــه فن بوصف

ــه  ــل تدرج ــدي، ب ــا التقلي ــني ثوبه ــي لتزي ــتعمله ه وتس

ــا. ــة عــى بيته ــاء ملســات جالي ــاث إلضف قطــع أث

لــكل منطقــة رســوماتها وألوانهــا التــي متيزهــا عــن غرهــا 

ــا  ــل إن باســتطاعة شــخص م مــن املناطــق األخــرى، وقي

يتجــول يف مــدن فلســطني أو أســواقها القدمية-حيــث 

تتجمــع النســوة مــن جميــع أنحــاء فلســطني-أن ينســب 

كل واحــدة منهــن إىل منطقتهــا التــي جــاءت منهــا، بنظرة 

خاطفــة إىل ثوبهــا.

فثــوب مدينــة رام اللــه والبــرة ذو اللــون األحمــر النبيذي 

وســم بنخلــة جعلــت فيــه، فيــا ارتــدت نســوة الخليــل 

ثوبــاً أحمــر مائــاً إىل البنــي موســوماً بـ«خيمــة الباشــا«، 

ــا  ــر م ــدة أك ــع القاع ــرو م ــورة ال ــا فص ــوب ياف ــا ث أم

مييــزه، ووســمه يف غــزة الوســادة أو املقــص، وهــذا ثــوب 

بــر الســبع عــرف بوســم »الحجــب« وكان أحمــر برتقاليــاً. 

ومــع أن مثــل هــذه الوســوم أو الرســومات متيــز منطقــة 

ــات  ــددة وتركيب ــكال متع ــا بأش ــا نراه ــرى، فإنن ــن أخ ع

مختلفــة منتــرة يف أنحــاء فلســطني، كــا أن ترتيــب 
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ــدروس،  ــل م ــوائياً، ب ــن عش ــوب مل يك ــى الث ــز ع التطري

ــا  ــكل منه ــّم، ول ــة، والُك ــال، والبَِنيق ــة، والذيّ ــاك الَقبّ فهن

ــة.  وحــدات تطريزي

عوامل تغير الثوب
مثــة عوامــل أثــرت يف تطــور األثــواب، كانتقــال الفتــاة بعد 

ــا  ــت تأخــذ معه ــة، حــني كان ــة مختلف ــا إىل منطق زواجه

ــدة،  ــا مــع الرســومات الجدي رســوماتها القدميــة وتجمعه

ــر  ــذي أث ــال ال ــل واالتص ــائل النق ــور وس ــن تط ــاً ع فض

كثــراً يف التصاميــم، فأخــذت النســوة يتبادلــن الرســومات 

التطريزيــة التقليديــة دون املســاس بالبنيــة األساســية يف 

التكويــن، مــا أضفــى عــى األثــواب رونقــاً جديــداً.

ــآس  ــروب وم ــن ح ــا م ــا واكبه ــطينية وم ــة الفلس وللحال

ــو  ــات غرت-ول ــطيني، فاالنتفاض ــا الفلس ــى ثوبن ــر ع أث

يســراً-يف طبيعــة وســم الثــوب، فصمــم بعضهــا معتمــداً 

الزيتــون،  عــى خارطــة فلســطني، والعلــم، وأغصــان 

ــة  ــر بشــكل خــاص يف مدين ــة الســام، وهــذا ظه وحام

الخليــل وســمي بـ»ثــوب االنتفاضــة«، لينتــر ويعــم قرى 

فلســطني ومدنهــا، بــل تعداهــا إىل خــارج الوطــن حيــث 

ــطينيون. ــم الفلس يقي

سرقات في وضح النهار
   أجــل، مل يســلم تراثنــا بوجــه عــام وثوبنــا خاصــة مــن 

ــى  ــل ع ــذا املحت ــدأب ه ــره، ف ــال وتزوي ــات االحت رسق

اســتخدامه لباســاً ترتديــه مضيفــات الطــران اإلرسائيليات، 

ــى  ــي تعن ــة الت ــبات العاملي ــه يف املناس ــل راح يباهــي ب ب

بحفــظ الــرتاث، لــذا عملــت الجمعيــات الحرفيــة الرتاثيــة 

املهتمــة بالــرتاث عــى تنشــيط إحيــاء الثــوب الفلســطيني 

ــه بحلــة جديــدة تحافــظ عــى أصالتــه وتتــاىش  وإعادت

مــع الحداثــة، ليبقــى رمــزاً للهويــة الفلســطينية، ويظــل 

عنوانــاً يوميــاً حــارضاً متجدداً، وهــذا مــا أصبحنــا ناحظــه 

مــن جديــد يف حفــات الحّنــاء واألعــراس واملناســبات 

املختلفــة، ونــرى وســومه جليــة عــى أنــواع اللبــاس 

والزينة وقطــع األثــاث. 

تراث آخر يصمد حتى اليوم
ــزة  ــات املمي ــراح والحف ــن األف ــرس الفلســطيني م    الع

التــي حافظــت عــى هويتهــا رغــم مــا شــابها مــن تجديد، 

ــاء  ــة الحن ــد ليل ــاعر: »تع ــمرة الش ــول أ. س ــذا تق ويف ه

يف الــرتاث الفلســطيني مــن أجمــل ليــايل العمــر، وهــذه 

ــا تكــون النســاء يف  ــة، وفيه ــوم أو بليل تســبق الزفــاف بي

ناحيــة والرجــال يف أخــرى، ولهــا طقــوس وأغــان خاصــة 

ــا  ــاً م ــا غالب ــة إىل أخــرى، ولكنه ــن منطق ــف م ــا تختل به

ــة بعجــن  ــدأ هــذه الليل تشــرتك يف عــدد مــن األمــور. تب

الحنــاء يف بيــت أهــل الرجــل العــروس، بحضــور القريبات 

ــه  ــر، يضــاف إلي ــاء يف وعــاء كب والجــارات، فيوضــع الحن

الشــاي والخمــرة والزعفــران والهيــل والزيــت، ويصحــب 

العجــن أغــاٍن تخصــص للعــروس«.

وتضيــف الشــاعر أن مــرور الزمــن وانقــاب الحالــة 

املاديــة لــدي كثريــن غــّر بعــض الطقــوس مــع محافظتها 

ــج واألغاين-بعــد عجــن  ــة، فأصبحــت األهازي عــى األصال

الحناء-يقّدمهــا املطربــون وأجهــزة التســجيل، وازدادت 

ــع العــروس. ــص م مشــاركة الرق

ــة  ــى كتاب ــر ع ــى يقت ــه فأم ــاء وطلي ــش الحن ــا نق أم

اســمي العروســني عــى راحتـَـي كل منهــا بــدالً مــن طــي 

ــل  ــاً داخ ــاء جاف ــأ الحن ــاً يعب ــعر، وأحيان ــني والش القدم

ــة  أكيــاس مناســبة إضافــة إىل تلــك التــي تكــون يف صيني

العــروس، بــدون عجــن، وتــوزع عــى الحارضيــن للذكــرى 

أو لاســتفادة منهــا الحقــاً. ولكــن تغيــرات غــر جوهريــة 

ــون  طــرأت عــى هــذا التقليــد، فــرنى بعضهــم يحتفل

ــدف  ــوم به ــدل ي ــني ب ــني متتالي ــاء« يوم ــة الحن بـــ »جبل

الراحــة، ونــرى آخريــن يحتفلــون يف صــاالٍت لضيــق 

ــل  ــاء أجم ــة الحن ــت ليل ــا زال ــذا م ــم ه ــوت، وبرغ البي

ــراس. ــوس األع طق

األعراس قدميًا...احتفاالت
 تدوم ألسبوع

ــاف  ــل الزف ــاعر: »حف ــول الش ــاف، تق ــوم الزف ــن ي    ع
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كامــاً للرجــال الذيــن يتوافــدون مهنئــني، ويحيــون ليــايل 

ــا  ــس فيه ــراء، يجل ــأرض ع ــام ب ــهرات تق ــبوع يف س األس

املدعــوون صفــني متقابلــني أو أكــر، وهنــاك يتســابق 

الفرســان ويرقصــون ممتطــني خيولهــم العربيــة األصيلــة، 

والرقــص  و»الســحجة«،  الدبكــة،  فــرق  عــن  ناهيــك 

الشــعبي، وهــل يضــرك لــو تــرى هنــاك شــعراء يتبــارون 

ويتنافســون يف ذكــر مناقــب العروســني وأهلهــا، أو 

تســمع »مهاهــاة« لنســوة يحثــن حناجرهــن عــى األغــاين 

ــعبية؟«. ــج الش واألهازي

وتضيــف: »يف يــوم الزفاف تــكاد القرية تنشــغل بإجراءات 

ــاف، نظــراً لتعــدد هــذه اإلجــراءات وتشــعبها.  ــوم الزف ي

ففــي الصبــاح تبــدأ عمليــة إعــداد وليمــة العــرس بالذبــح 

والطبــخ، وقبــل الظهــر يــأيت العــروس فيســاعده الشــبان 

عــى االســتحام ولبــس الثيــاب الجديــدة املزينــة بالــورد 

ثــم يطيبونــه، وبعــد خروجــه عــى هيئتــه تلــك تســتقبله 

أهازيــج الشــبان الذيــن ينتظــرون تلــك اللحظــة«.

ووقــت الظهــر تقــام عــى رشفــه )العــروس( مأدبــة 

لجميــع أهــايل القريــة وضيوفهــا، وهــي وجبــة مكونــة من 

الجريشــة )مجــروش القمــح املطبــوخ بالســمن البلــدي(، 

أو منســف »الفتــة الفلســطينية« مطبــوخ بلحــم الضــأن.

وتوضــح الشــاعر: »تجــري العــادة بــأن تقــام حلقــة دبكــة 

ــة  ــج حــداء شــعبي وأغــان وطلعــات متواصل عــى أهازي

حتــى العــر، وهــو موعــد »الزفــة«، وقبيــل هــذا تكــون 

العــروس قــد »طلعــت« مــن بيــت والدهــا إىل بيــت 

ــث  ــا إىل حي ــروس ووالده ــال الع ــب خ ــها، فيذه عروس

تكــون »مصمــودة« عــى »اللــوج« يف بيــت والدهــا، 

ــزف العروســان يف  ــا. وي ــت زوجه ــا إىل بي ــم يصطحبانه ث

موكــب حاشــد يخــرتق أحيــاء القريــة، ويكــون العــروس 

قــد امتطــى صهــوة جــواد أصيــل، وحمــل يف يــده مظلــة 

ــدم  ــورد. ويتق ــة والذهــب وال ــل الناعم ــة باملنادي مزخرف

»الحــّداء الشــعبي« والرجــال املوكــب، ثــم تقــي التقاليد 

بــأن يســارع العــروس إىل »عــش الزوجيــة« فيكشــف 

عــن وجــه عروســه، ويقــدم لهــا الهدايــا، ومــن ثــم يخــرج 

ــة  ــد جول إىل حيــث يســهر الرجــال، لتســتأنف مــن جدي

ــاء«. أخــرى مــن الرقــص والغن

أجــل، هكــذا كانــت »ســهرة الحنــة« وهكــذا كان العــرس 

الفلســطيني، ومــا زال شــعبنا يفخــر بهــذه العــادات 

ــابها. ــذي ش ــم ال ــا رغ ــى أصالته ــها ع ــد وميارس والتقالي
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من المعتقل إلى أستاذية 
سفينتها »القدس المفتوحة«

د. جهاد البطش*
يــوم وطئــت قدمــي حاجــز املنطــار، خارجــاً مــن حافلــة 

)أتوبيــس( تحريــر األرسى مــن ســجن )أنصــار 3( يف 

1991/10/15م، وعــى الرغــم مــن أنهــا املــرة الثالثــة التي 

أتحــرر فيهــا مــن هــذا املعتقــل الصحــراوي اللعــني، فــإن 

نيــة الــزواج حينئــذ مل تدخــل قلبــي وعينــي كــا أتــرايب، 

إمنــا كان عــيَّ أن أذهــب منــذ الصبــاح ألســأل: هــل 

فتــح االحتــال الجامعــات؟ هــل بإمــكاين الدراســة؟ لقــد 

أيقنــت بنــاًء عــى نتــاج تجربتــي االعتقاليــة عــدة مــرات 

ــور النضــال(. ــم ن أن )العل

مــا إن حلَّــت قدمــا الشــهيد يــارس عرفــات الوطــن حتــى 

ــات  ــال وعقب ــة وجب ــدة يف أودي ــة جدي ــدأ شــعبنا تجرب ب

كثــرة ســيتجاوزها، ولقــد كنــت ممــن رفــض امتطــاء 

الخيــل أو الرمــاح، بــل وجــدت تلــك الســفينة التــي تســر 

عــى غــر مــا ســبق، مجاديفهــا هادئــة ولكنهــا توصــل إىل 

األمــان كل مــن نشــطت ســواعد جنبــات وجدانــه وعقلــه 

وأخلصــت عملهــا.

ــدس  ــة الق ــا جامع ــة إنه ــدس املفتوح ــة الق ــا جامع إنه

املفتوحــة

يــوم الســابع عــر مــن تريــن األول عــام 1995م كنــت 

قــد أثــرت اســتغراب زوجتــي حــني نقشــت مبســار عــى 

ــر عــام  جــدار غرفــة مهجعــي )الســابع عــر مــن أكتوب

ــروراً  ــك غ ــن ذل ــاد البطــش(، مل يك ــور جه 2005م: الدكت

بقــدر فرحتــي أننــي ســجلت يف هــذه الجامعــة، وســأكون 

ممــن ســيبحرون عــى متنهــا، وكنــت أجهــل أنهــا ال متنــح 

درجــة ماجســتر، ولكــن كل مــا أعرفــه وأحفظــه وأمتنــاه 

يف وجــداين أنهــا بعــد عــرة أعــوام ســتوصلني إىل مينــاء 

أقالمنا
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الدكتــوراه.

وصلــت املينــاء بتعــب وعنــاء، فدخلــت ملرحلة املاجســتر 

ــن  ــآتها م ــا ومنش ــل يف مبانيه ــي أجم ــة ه ــة وطني جامع

ــاتذتها  ــل يف أس ــت أنب ــا ليس ــة«، لكنه ــدس املفتوح »الق

وال أســمى مــن رســالتها، ومــا زلــت أذكــر قــول أحدهــم 

ــو  ــدس املفتوحــة« ول ــم يف »الق ــم تخرجت ــا أنك يل: »طامل

عــا معدلــك فيهــا يــا جهــاد، فــا تصلحــون للاجســتر«، 

لكنــه بعدئــذ كان مــن أولئــك الذيــن أقــروا يل مبحبتهــم 

واعتزازهــم حــني رأى طالــب »القــدس املفتوحــة« )هكــذا 

ــادى( األول عــى الدفعــة يف الفصــول  كنــت أحــب أن أن

الثاثــة التــي درســنا فيهــا املســاقات.

  ويف جمهوريــة مــر العربية، كنت قد اشــرتيت مقررات 

»القــدس املفتوحــة« املتخصصــة بالتاريــخ وأهديتها قســم 

التاريــخ يف تلــك الجامعــة، ذلــك أنهــا )القــدس املفتوحــة( 

ــك  ــن أن ذل ــم م ــى الرغ ــاك، وع ــة هن ــلتني للدراس أرس

ــون  ــطينيون، تقول ــا الفلس ــم، أيه ــال يل: »إنك ــور ق الدكت

إننــي موظــف كبــر بالســلطة وإننــي أســر، وأعمــل 

محــارضاً بالقــدس املفتوحــة«، وكــم كانــت لحظــات 

ــك فعــاً. ــاه اليقــني بأننــي كذل ســعيدة عندمــا أت

ــوراه الذي-بفضــل  ــوم مناقشــتي للدكت ــد كان ي نعــم، لق

ــا  ــالة، إمن ــاوة ملخــص الرس ــة يف ت ــه-مل أســتعمل ورق الل

ــة  ــاز املخاطــر اللغوي ــك، واســتطعت أن أجت ــت ذل ارتجل

التــي كان ممكنــاً ورودهــا لــوال تعلمــي اللغــة وإتقانهــا 

مــن خــال تعلــم أحــكام كتــاب اللــه عــز وجــل.

  كنــت مــراً عــى أن يكــون عــام 2015م عــام حصــويل 

عــى األســتاذية يف تخصــيص، وهــا هــي لحظــات شــائقة 

حــني أمــر بتجربــة كتابــة األبحــاث العلميــة، واملشــاركة يف 

املؤمتــرات فيقبــل بعضهــا ويرفــض اآلخــر، ثــم النــر هنــا 

وهنــاك، واالســتاع إىل تجــارب اآلخرين، وزيــارة املكتبات 

كل خميــس مــع الطلبــة. مل أكــن حينئــذ أرتــدي اللبــاس 

ــك  ــه، ذل ــا أحببت ــذي طامل ــة والربطــة( ال الرســمي )البدل

أننــي أقــف بــني رفــوف الكتــب مــع الطلبــة، وأصطــف يف 

طابــور أمــام آلــة التصويــر والــكل يجهــل عمــي دكتــوراً 

محــارضاً يف »القــدس املفتوحــة«، كنــت أجمــع معلومــايت 

بيــدي، وأفضــل اســتخدام القلــم الرصــاص الــذي أعشــق 

الكتابــة بــه، فهــو يشــجع عــى املحــو ثــم الكتابــة األكــر 

صوابــاً، وكــم أحببــت أن أطبــع وأن أعــّدل بيــدي مــا يــراه 

املحكــم!

تلــك الرحلــة التــي وصلــت فيها-بفضــل اللــه-ألن أكــون 

أول طالــب تخــرج يف »القــدس املفتوحــة« ويحصــل عــى 

ــا  ــه ك ــل لنفس ــزو الفض ــد يع ــا أح ــتاذية، ف ــة األس رتب

ــوىس  ــوم م ــني يف ق ــن املؤمن ــذي كان م ــارون ال ــل ق فع

حــني جحــد قائــاً: »إمنــا أوتيتــه عــى علــم عنــدي«، بــل 

ــرج يف  ــن تخ ــالة إىل كل م ــذه رس ــرتف )وه ــيَّ أن أع ع

ــر هــذه  ــه ع ــن الل ــك الفضــل م ــة( أن ذل هــذه الجامع

ــع  ــعاراً يرف ــن ش ــي مل تك ــدة الت ــراء العتي ــة الغ الجامع

بــل رســالة وجدانيــة للوطــن، ال يشــعر مبحبتهــا إال مــن 

ــاذا  ــاً، والســؤال: م ــا جميع ــص لن ــي تخل ــا، فه ــص له أخل

ــة؟ ــذه الجامع ــي إىل ه ــي أن أنتم يعن

إجابــة طويلــة، ومبعنــى أوســع، لــن تجــد لــه حــدوداً يف 

ــك  ــي أن ــي تعن ــر، فه ــط الكب ــرب أو يف املحي ــان الع لس

تبــدأ باإلخــاص لهــا مــن أحســن مــا تعمــل، وهــي 

العبــادات، وذلــك بالدعــاء والتــرع إىل اللــه أن يحفــظ 

ــاً  ــاء ســيكون خالي ــذا الصــدق بالدع ــة، فه هــذه الجامع

مــن الريــاء والنفــاق إذا تطوعــت وصليــت ركعتــني ليــاً 

للدعــاء لهــذه الجامعــة وملــن تحــب، إن االنتــاء لهــذه 

الجامعــة يعنــي أن أكــون رســوالً لهــا بســلويك وتفكــري 

ــاء، وأن  ــن الده ــوم، وم ــة الق ــن علي ــاس، وم ــام الن أم

ــقها أو  ــا سيعش ــمع به ــن س ــس كل م ــا، فلي ــع عنه أداف

ــة. ــباب مختلف ــا ألس ــا أو يتمناه يحبه

 مــن األهمية-بصفتــي موظفــاً يف هــذه الجامعــة-أن أتفــاىن 

ــه  ــة الل ــوله، فمحب ــرين ريب ورس ــا أم ــه ك ــي وأتقن يف عم

ــرم،  ــل واألك ــوى واألجم ــه األق ــب، ألن ــن أي حبي ــذب م أع

فالحــارس يجــب أن يبغــض النــوم يف أثنــاء عملــه، ألن عينيه 

وأذنيــه ســاحه، فالتحــي بالصــر ورباطــة الجــأش والتخلــق 

بالحســنى يف معاملــة الطلبــة كلهــا مــن عامــات االنتــاء 

الحقيقــي، وإن مــن فقــد قدرتــه عــى اســتيعاب طالــب مــا 
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فأبــدى تذمــراً لهــو املوظــف الــذي ال انتــاء لديــه.

املعــاين  مــن  كثــراً  يل  يعنــي  كأكادميــي  انتــايئ  إن 

ــن  ــؤال ع ــي الس ــادق ال يعن ــاء الص ــؤولية، فاالنت واملس

موعــد املحــارضة أو طلــب االســتحقاق، بــل هو-كــا 

عرفــت أســاتذة القــدس املفتوحة-الــذي يحــب عــى 

الــدوام أن يكــون موجــوداً يف جامعتــه، فــرتاه بــني طلبتــه 

يف قاعــة املحــارضات تــارة ومبكتبــه املتواضــع تــارة أخــرى، 

دائــم الســؤال عــن حاجــة الجامعــة لــه يف أي مهمــة أو 

ــه،  ــل مغادرت ــة وقب ــرم الجامع ــه ح ــد دخول ــف عن تكلي

إنــه الحريــص يف األزمــات عــى أن يظــل إىل جانــب إدارة 

الفــرع وإىل جانــب املســؤولني وقــت حاجتهــم إليــه، إنــه 

الــذي يكــر الحديــث عــن الجامعــة يف أثنــاء محارضتــه، 

حتــى إنــك إذا مــا تصفحــت حســابه الخــاص عــى برامــج 

التواصــل االجتاعــي )الفيســبوك، أو التويــرت، أو غرهــا( 

ــأدىن  ــة، وهو-ب ــص الجامع ــا تخ ــورة م ــاً لص ــد نصيب تج

انتاء-يدعــو اللــه أن يحفــظ هــذه الجامعــة عند تســلمه 

ــة كل شــهر. ــه نهاي حقــه وراتب

ــة«، إذ مل  ــدس املفتوح ــي أن أؤرخ لـ»الق ــن حق ــس م لي

أكــن مــن الذيــن مــنَّ اللــه عليهــم وأكرمهــم باملســاهمة 

يف تأسيســها، وإين إذا مــا فعلت-وليــس انتفاصــاً مــن 

فضــل أحد-فقــد أختــار مــن بينهــم رمزهــا الــذي واكبهــا 

منــذ بدايتهــا حتــى اآلن، رئيســها الحــايّل األســتاذ الدكتــور 

يونــس عمرو-أطــال اللــه يف عمــره-وإين أفتخــر بــأن 

ــه وســعة صــدره وقــت  أعــرف حزمــه حــني الحــزم، ولين

للمســتقبل،  الثاقبــة  للحــارض ورؤيتــه  اللــني، نظرتــه 

وأبوتــه وحنانــه الــذي يعجــز عــن إخفائهــا خــال عمله، 

فرتاهــا يف عينيــه وحديثــه الدائــم، ولكنه الشــديد الرادع 

لــكل مــن يخــل بأمانــة مهنتــه مــن العاملــني، فــا يقســو 

إال دفاعــاً عــن الجامعــة، وتــراه إىل جانــب ذلــك يقــف إىل 

جانــب الطالــب الراغــب يف التعليــم وإن اســتحق الفصــل 

قانونيــاً، لطيــف ال يســمح بامتهــان أي موظفــة ألنهــا 

امــرأة، إمنــا يحــق لهــا حقهــا، ثــم إنــه يرحــم عزيــز القــوم 

ــان وصــل بهــذه املؤسســة إىل هــذا الشــكل  ذل، هــو رب

والجوهــر.

فالرســالة لــكل طالــب أو طالبــة يف »القــدس املفتوحــة« 

أن هــذه الســفينة، كــا أوصلــت كاتــب هــذه الكلــات 

إىل هــذا املينــاء الجميــل، أوصلــت املئــات واآلالف إىل أن 

ــوا جــزءاً مــن طليعــة هــذا املجتمــع، فــكان منهــم  يكون

الوزيــر، ووكيــل الــوزارة، والضابــط العظيــم، ومديــر 

مؤسســة تطوعيــة، ورجــل أعــال، وأســتاذاً جامعيــاً، وأُمــاً 

تخــرج األجيــال تلــو األجيــال.

أخــراً ومــع حلــول اليوبيــل الفــي للجامعــة، أال تســتحق 

ــا نفســه: كيــف ســأويف  هــذه املؤسســة أن يســأل كل من

يــن لهــذه الجامعــة؟ بهــذا الدَّ

*نائب رئيس الجامعة لشؤون قطاع غزة
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اقالمنا

العولمة السياسية مرآة العولمة االقتصادية
نظـرة نقديــة

نـديم صبـري مسلّم *

نبذة تاريخية عن مفهوم العوملة: 
ــاً  ــذي عكــس تشــابكاً عفوي ــة ال ــاً ملفهــوم العاملي     خاف

ــض  ــا الفائ ــدر فيه ــث يُص ــعوب، حي ــني الش ــات ب للعاق

مــن اإلنتــاج ويُســتورد مــا يُفتقــر إليــه، فــإن هــذا 

املفهــوم بــات يعكــس حقيقــة هــذا التشــابك األكــر 

كثافــة، فتحــول مــن حالتــه العفويــة إىل حالــة مقصــودة 

منظمــة بوعــي، وُمجســد بــأدوات تعمــل ملصلحــة قــوى 

للقــارات.  عابــرة  فــوق قوميــة  اجتاعيــة  اقتصاديــة 

ومتظهــر هــذا املفهــوم تطبيقــاً بدايــة تســعينيات القــرن 

العريــن، عقــب ســقوط جــدار برلــني وتفــكك االتحــاد 

الســوفييتي.

ــب،  ــر والجوان ــددة األط ــة متع ــة عملي ــرة العومل     ظاه

وبالتبعيــة العلميــة املوضوعيــة فــإن مفهــوم العوملــة 

ــداً  ــاً أوح ــس مفهوم ــة لي ــرة العومل ــس ظاه ــذي يعك ال

ــة،  ــا املختلف ــات ظاهرته ــر بتجلي ــل متأث ــه، ب ــاً علي متفق

ــون.  ــا الباحث ــن خاله ــنظر م ــي يـ ــا الت ــدد الزواي وبتع

   جــرى العــرف الســائد يف األدبيــات الغربيــة عــى 

تعريــف العوملــة بأنهــا: »زيــادة درجــة االرتبــاط املتبــادل 

ــات انتقــال  بــني املجتمعــات اإلنســانية مــن خــال عملي

ــخاص  ــاج واألش ــات اإلنت ــوال، وتقني ــلع، ورؤوس األم الس

واملعلومــات«. وهــذا التعريــف العمومــي تجــاوزه عمقــاً 

ــون. ــون ومتخصص ــاً أكادميي وتخصص
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ــة  ــاء السياس ــرز عل ــد أب ــاو )أح ــس روزن ــرى جيم    ي

ــه  ــل ظاهــرة العوملــة( أن ــوا تحلي ــن حاول ــة الذي األمريكي

ــذه  ــم ه ــز يائ ــل جاه ــف كام ــع تعري ــر وض ــن املبك م

ــني  ــة ب ــا عاق الظاهــرة، مشــراً إىل أن العوملة-مفهوماً-له

مســتويات متعــددة للتحليــل )االقتصــاد، والسياســة، 

والثقافــة، وااليديولوجيــا(، وتشــمل إعــادة تنظيــم اإلنتاج، 

وتداخــل الصناعــات غــر املحــدود، وانتشــار أســواق 

ــدول،  ــف ال ــتهلكة ملختل ــلع املس ــل الس ــل، ومتاث التموي

ونتائــج الــراع بــني املجموعــات املهاجــرة واملجموعــات 

ــة.  املقيم

ويــرى أيضــاً أن مهمــة إيجــاد صيغــة مفــردة تصــف كل 

هــذه األنشــطة، يف ظــل ذلــك كلــه، تبــدو عمليــة صعبــة 

حتــى لــو تطــور هــذا املفهــوم، فمــن املشــكوك فيــه أن 

ــتعَمل بشــكل واســع.  ــل ويُس يُقبَ

ــاو  ــس روزن ــداه جيم ــذي أب ــظ ال ــة أن التحف    والحقيق

العوملــة تحفــظ  تعريــف محــدد ملفهــوم  تقديــم  يف 

ــة  ــوابق تاريخي ــدة، ال س ــرة جدي ــذه الظاه ــرر، ألن ه ُم

ــة  ــا، فالعومل ــع به ــي تتمت ــل هــذه الشــمولية الت ــا مبث له

تبــر مبرحلــة جديــدة كليــاً للتنظيــم العاملــي. أمــا منهــج 

روزنــاو يف وضــع تعريــف للعوملــة فيتمثــل يف رضورة 

تحديــد املشــكات املرتبطــة بهــذا املفهــوم منــذ البدايــة، 

مركــز  )مستشــار  ياســني  الســيد  الباحــث  بــني  كــا 

الدراســات السياســية واالســرتاتيجية يف األهــرام( يف إحــدى 

مداخاتــه. غــر أن مســاواة روزنــاو بــني املســتويات 

املتعــددة التــي تدخــل يف العاقــة مــن حيــث التحليــل، 

كاملســتوى االقتصــادي واملســتوى اإليديولوجــي مثــاً، 

يُعــد غــر موضوعــي؛ ذلــك أن املســتوى االقتصــادي املــايل 

لهــذه الظاهــرة هــو أول مــا ظهــر منهــا، وهــو أهــم مــن 

ــي. ــتواها اإليديولوج مس

   تعــد العوملــة مبنزلــة بنيــة جديــدة تطبــع النظــام 

العاملــي وتبــر مبرحلــة أكــر تعقيــداً للعاقــات الدوليــة، 

يتجــى هــذا يف جميــع األصعــدة، مــع اختــاف أهميــة كل 

صعيــد؛ فنجــد العامــل االقتصــادي أهمهــا، يليــه العامــان 

الســيايس والثقــايف، فالعوامــل األخــرى. وال ميكــن تصــور 

ــة  ــورات العلمي ــاالت والتط ــورة االتص ــن دون ث ــة م عومل

والتقنيــة املذهلــة التــي يشــهدها عاملنــا املعــارص، إذ إن 

املميــزات القوميــة اليــوم تتــآكل تدريجيــاً.

   وجديــر باملاحظــة أن منظــور العــامل العــريب للعوملة كا 

يظهــر مــن خــال كتّابــه ومؤلفيــه هــو منظــور إيجــايب يف 

بعــض التجليــات، كاالتصــاالت والثــورة العلميــة التقنيــة، 

ــرى،  ــات أخ ــاه تجلي ــة تج ــة( متحفظ ــا )العومل ــر أنه غ

أهمهــا الجانبــان الثقــايف واألخاقــي، بحكــم خصوصيتهــا 

يف العاملــني العــريب واإلســامي، وبحكــم مرجعياتهــا التــي 

تختلــف عنهــا يف الغــرب وثقافتــه. 

األسس االقتصادية للعوملة السياسية: 
مــرت الرأســالية منــذ تشــكلها قبــل خمســة قــرون 

بثــاث مراحــل، هــي:

*حقبــة تكــون الرأســالية: متيــزت هــذه بكونها رأســالية 

تجاريــة )ماركينتليــة(، وتزامنــت مــع اكتشــاف العــامل 

الجديــد، وفتــح طــرق التجــارة العظيمــة عــر املحيطــات، 

ــث. ونشــوء ظاهــرة االســتعار الحدي

*حقبــة ازدهــار منــط اإلنتــاج الرأســايل يف املركــز: متيــزت 

ــورة  ــد الث ــة، فبع ــالية صناعي ــا رأس ــرتة بكونه ــذه الف ه

الصناعيــة منتصــف القــرن الثامــن عــر ســيطر رأس 

ــابقه،  ــن س ــادة م ــلم القي ــد ليتس ــي الجدي ــال الصناع امل

وامتــازت هــذه الفــرتة أيضــاً بالتنافــس التزاحمــي الحــر.

*حقبــة ازدهــار منــط اإلنتــاج الرأســايل االحتــكاري: 

بــدأت منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر، حيث اســتحالت 

ميزاتهــا  لهــا  احتكاريــة  رأســالية  الحــرة  املزاحمــة 
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الخاصــة، فاآلليــة الجديــدة للرأســالية االحتكاريــة تتســم 

بتصديــر رأس املــال بعــد أن كان تصديــر البضائــع ميــزة 

ــابقة.  ــة الس الحقب

   وقــد رافــق بــروز الرأســالية االحتكاريــة اشــتداد النزعة 

االمرياليــة لــدى الــدول الكــرى باســتعار مناطــق العــامل 

املختلفــة ونهــب ثرواتهــا، مــا ألحــق اقتصاديــات البلــدان 

املســتعَمرة باقتصاديــات الــدول املســتعِمرة، فتأســس 

ــن  ــر م ــزال كث ــادل واألدوار، ال ت ــن التب ــاص م ــوع خ ن

مميزاتــه بــارزة جليــة يف اقتصاديــات الــدول املســتعَمرة 

حتــى أيامنــا هــذه.      

الرأسمالية، البنية والصيرورة بعد 
احلرب العاملية الثانية: 

ــايل  ــع الرأس ــف التوس ــرب، اتص ــذه الح ــة ه ــد نهاي بع

بالضخامــة، خاصــة يف الفــرتة مــن 1945م حتــى 1973م، 

ــكان متوســط النمــو  وســجلت معــدالت منــو قياســية، ف

الســنوي )5%( قياســاً بالناتــج الداخــي الخــام عامليــاً. كــا 

أن التعــاون إلعــادة بنــاء اقتصاديــات الــدول الغربيــة 

ــام 1947م  ــال( ع ــي )مارش ــروع األمري ــال امل ــن خ م

أصبــح رضورة لضــان األمــن الســيايس والعســكري لهــذه 

الــدول يف مواجهــة االتحــاد الســوفييتي )القــوة العظمــى 

الصاعــدة عــى مــرح العاقــات الدوليــة يف تلــك الفرتة(. 

   هــذا املــروع واالســتثارات األمريكيــة األخــرى يف 

أوروبــا الغربيــة واليابــان وغرهــا، إضافــة إىل اســتحداث 

هيئــات نقديــة وتجاريــة دوليــة كصنــدوق النقــد الــدويل 

ــات«، كل هــذا أســهم يف  ــة »الغ ــدويل ومنظم ــك ال والبن

تعزيــز املبــادالت التجاريــة الدوليــة وربــط االقتصاديــات 

العامليــة بنيويــاً ببعضهــا. ثــم إن بــروز الــركات متعــددة 

عــى  الجنســيات أحــدث زيــادة كميــة كبــرة جــداً 

مســتوى التصنيــع والتبــادل عامليــاً، وأحــدث طفــرات 

كيفيــة متتاليــة عــى طبيعــة االقتصــاد العاملــي، فصبغــه 

بخصائــص جديــدة تؤخــذ بعــني االعتبــار مــن املختصني يف 

-  د.نديــم البيطــار : » حــدود الهويــة القوميــة ، 

نقــد عــام » ، بــروت : دار بيســان ، 2002 .

-  كريســتيان بالــوا : » االقتصــاد الرأســايل العاملــي 

» ، بــروت :دار ابــن خلــدون ، 1978 .

-  ســمر أمــني : » التطــور الامتكافــئ ، دراســة 

ــة » ،  ــالية املحيطي ــة للرأس ــكيات االجتاعي التش

بــروت : دار الطليعــة ، 1978 .

- روجيــه غــارودي : » كيــف نصنــع املســتقبل ؟ » ، 

القاهــرة -  بــروت : دار الــروق، 2001 .

املراجع

عمليــات تحليــل الفواعــل، املؤثريــن يف تشــكيل شــبكات 

العوملــة املتشــابكة التــي تتفاعــل بشــكل يقلــل تدريجيــاً 

مــن قــدرات الــدول الوطنيــة. 

   *بـاحث أكــادميــــــي
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أقالمنا

الـمســـاِعـدات الـشـخـصـيــة 
فـي األجـهـزة الـــذكـيــــة

أ.إبراهيم رمضان* 

أ. ليث إبراهيم* 

بعــد ســنوات عــدة مــن البحــوث املشــرتكة املرتبطــة 

بعلــم الــذكاء االصطناعــي، ومعالجــة اللغــات الطبيعيــة، 

ومتثيــل املعرفــة يف عــدة جامعــات أمركيــة قادتهــا جامعة 

ــواة »املســاعد  ــون إىل ن )ماساتشوســتس(، توصــل الباحث

املســاعد  بإنتــاج  )أبــل(  رشكــة  فبــدأت  الشــخيص«، 

الشــخيص وتضمينــه عــى أنظمــة التشــغيل الخاصــة بهــا 

لتعلــن يف العــام 2007م عــن انطــاق املســاعد الشــخيص 

 .)Siri( ــه اســم ســري ــذي أطلقــت علي ال

يف  العماقــة  الــركات  بــدأت  الحــني  ذلــك  ومنــذ   

ــتثار  ــات إىل االس ــات بااللتف ــا املعلوم ــاع تكنولوجي قط

ــخصية  ــاعدات الش ــات املس ــة بتقني ــاث املرتبط يف األبح

ــن  ــا، وكان م ــب هــذه التكنولوجي ــة اللحــاق برك ومحاول

 )Microsoft( مايكروســوفت  رشكتــا  الــركات  أبــرز 

أصــدرت رشكــة جوجــل  وقــد   .)Google( و جوجــل 

ــام 2011م،  ــخيص ع ــاعدها الش ــن مس ــخة األوىل م النس

وأطلقــت عليــه جوجــل نــاو )google now(، ثــم تبعتهــا 

رشكــة )مايكروســوفت( يف العــام 2015م وأطلقــت عــى 

مســاعدها الشــخيص اســم كورتانــا )Cortana(، والهــدف 

الرئيــس مــن ذلــك هــو الحفــاظ عــى حصصهــا يف ســوق 

الهواتــف الذكيــة املتضمنــة للمســاعدات الشــخصية ثــم 
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ــوق.   ــاء يف الس البق

لكــن مــا هــي تلــك املســاعدات؟ وكيــف تأسســت؟ ومــا 

أبــرز األعــال املرتبطــة بهــا؟ 

ــل(  ــديس بـــ )أب ــر الهن ــه املدي ــري )Siri(: أسس أوالً- س

داج كتــاوس، ونائبــه آدم شــاير، ونائــب رئيــس التصميــم 

ــق يف متجــر  ــك يف العــام 2007م، وأُطل ــر، وذل ــوم غروب ت

)أبــل( بأمريــكا بوصفــه تطبيقــاً يســاعد املســتخدمني يف 

عمليــة حجــز املطاعــم ورشاء تذاكــر الســينا، مــن خــال 

تفعيــل أوامــر صوتيــة يلقيهــا املســتخدم بلغتــه العاديــة، 

وكان جهــاز أبــل)iPhone s4( أول جهــاز يتضمــن برنامــج 

ــى أول  ــرف )s( ع ــري( ودل الح ــخيص )س ــاعد الش املس

ــل(  ــة )أب ــني رشك ــواىل تضم ــم ت ــة )Siri(، ث ــروف كلم ح

التفاعليــة،  )ســري(  ملكتبــة  انتشــاراً  األكــر  اللغــات 

فشــهد العــام 2015م تضمــني اللغــة العربيــة لغــة أوامــر 

.)9 IOS( ــام ــري( يف نظ ــخيص )س ــاعد الش للمس

رشكــة  بــدأت   :)google now( نــاو  جوجــل  ثانيــاً- 

)جوجــل( بطــرح املســاعد الشــخيص الخــاص بهــا كتطبيق 

ــرف  ــى التع ــم ع ــو قائ ــد( و)IOS(، وه ــم )أندروي لنظ

ــزه  ــا ميي ــة، وأكــر م ــكام ومعالجــة األوامــر الصوتي إىل ال

التصنيــع الصــويت لإلجابــة بنــاء عــى مــا يكتبــه املســتخدم 

أو يلفظــه. ثــم طُــرح )جوجــل نــاو( بصيغتــه االفرتاضيــة 

يف اإلصــدار )4.1( مــن إصــدارات )أندرويــد(. ومــن أبــرز 

الخدمــات التــي يقدمهــا التطبيــق عنــد الطلــب شــفوياً:

-ترجمة الكلات. 

-مواعيد رحات. 

-جداول العروض الخاصة بالسينا. 

 .)Calendar( تضمني جوجل-

هــذا باإلضافــة إىل خدمــات متنوعــة أخــرى كالتنبيهــات 

املروريــة، واألماكــن الجغرافيــة، وغــر ذلــك.

 ومــن أبــرز مــا مييــز )جوجــل نــاو( أنــه يحــّول املســتخدم 

إىل محــرك البحــث )جوجــل( إذا مــا واجهتــه صعوبــة يف 

اإلجابــة عــن الطلــب.

رشكــة  اســتوحت   :)Cortana( كورتانــا  ثالثــاً- 

)مايكروســوفت( هــذا االســم مــن اســم شــخصية يف لعبــة 

ــذا  ــد ه ــل، ويع ــن قب ــا م ــة أطلقته ــت الرك ــو كان فيدي

املســاعد مــن املســاعدات الرقميــة املتطــورة، وُدمــج أول 
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األمــر بنظــام )وينــدوز فــون 8.1( يف العــام 2014م، وعنــد 

ــذا  ــا( يف ه ــن )كورتان ــدوز 10( ُضّم ــخة )وين ــرح نس ط

نــاً يف تلك  النظــام، ولــي تُبقــي مســاعَدها الشــخيص متضمَّ

األجهــزة التــي تحمــل هــذه األنظمــة، جاهــدت الركــة 

يف أن يكــون املســاعد مرنــاً سلســاً إىل حــد مــا. ومــن أبــرز 

ــتخدميه:  ــا( ملس ــا )كورتان ــي يقدمه ــات الت الخدم

-االتصال وإرسال الرسائل النصية وتسجيل املاحظات. 

-التذكر.  

-عملية املاحة. 

الــواردة ضمــن ســاعات  الرنــني واإلشــعارات  -ضبــط 

-محــددة بنغمــة مــا أو بــدون نغمــة. 

-املحادثــة يف شــتى املوضوعــات والحصــول عــى إجابــات 

محــددة.  

وللوصــول إىل قاعــدة كبــرة مــن العمــاء، فقــد طرحــت 

)مايكروســوفت( نســخاً مــن التطبيــق موجهــة إىل األجهزة 

ــن  ــك م ــد( و)IOS(، وذل ــي )أندروي ــل بنظام ــي تعم الت

ــتني«  ــني »املتنافس ــا الركت ــة بكلت ــر الخاص ــال املتاج خ

مــن وجهــة نظرهــا، وهــا )جوجــل بــاي( و )أبل ســتور(. 

*ملحوظة: قدمت األسئلة باللغة اإلنجليزية. 

*عضوا هيئة تدريس بفرع »القدس املفتوحة« يف جنن.

املراجع : 

8A%8A%D8%B1%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9

www.google.com

8%88%D8%AC%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9

88%86%D8%A7%D9%D9%_4

83%8A%D9%85%D8%A7%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9

83%81%D8%AA_%D9%88%D9%88%D8%B3%D9%%D8%B1%D9

86%D8%A7%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%%D9

http://gadgets.ndtv.com/apps/features/cortana-vs-google-now-vs-

siri-whos-better-whos-best-778209

السؤال / املساعد الشخيص .)Siri( سري .)google now( جوجل ناو .)Cortana( كورتانا

كيف الجو يف الخارج؟  عرض صفحة الطقس.  عرض صفحة الطقس. عرض صفحة الطقس مع تقرير 

قصر بالصوت للحالة الجوية. 

ما اسم زوجته؟  عرض اسم زوجة الرئيس األمريي 

ميشيل أوباما. 

عرض اسم زوجة الرئيس األمريي 

ميشيل أوباما. 

عرض اسم زوجة الرئيس األمريي 

ميشيل أوباما. 

كم طول جر الجولدن جيت؟  أعطى املسافة باألمتار.  أعطى املسافة باألقدام. أعطى املسافة باألقدام.

جد يل أقرب صيدلية؟  أظهر ثاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز. 

أظهر ثاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز. 

أظهر ثاثة خيارات ضمن دائرة 

نصف قطرها نصف ميل من موقع 

الجهاز مع تحديد جيد للمواقع. 

عند الطلب بحجز غذاء يف مطعم 

)كردو(. 

ال إجابة.  فتح شاشة املطعم لحجز الوجبة.  ال إجابة.

أخراً حس فكاهي يف عرض اإلجابات.  الرتكيز عى األعال.  الدمج بني االثنني معاً. 

108جامعة القدس املفتوحة

وهذا الجدول يوضح املقارنة بن املساِعدات الثالثة بعد طرح األسئلة نفسها:



لماذا يحفظ شباننا أسماء نجوم العالم 
ويجهلون أسماء العبي منتخبهم؟

ســلفيت–ينابيع-فؤاد الزير-ملــاذا يحفظ شــباب فلســطني 

ــاء  ــون أس ــدم ويجهل ــرة الق ــامل يف ك ــوم الع ــاء نج أس

منتخبهــم الفلســطيني؟ ســؤال يحــاول كثــرون مــن 

ــه. ــة عن ــة اإلجاب ــة والعاملي ــدم املحلي ــرة الق ــي ك متابع

اإلعــام  وســائل  أن  يــرى  عــي  محمــد  الشــاب    

الفلســطينية أحــد األســباب الرئيســة يف ضعــف املعرفــة 

بالتفاصيــل الكرويــة الفلســطينية، فثمــة إهــال للرياضــة 

الفلســطينية، وخاصــة رياضــة كــرة القــدم، وتــكاد الرامــج 

الرياضيــة تكــون معدومــة أو غــر كافيــة إعاميــاً، فضــاً 

ــاب  ــة وغي ــات املحلي ــارش للمباري عــن انعــدام البــث املب

إىل  تهــدف  تحليــل  واســتوديوهات  رياضيــة  قنــوات 

الوقــوف عــى مكامــن القــوة والضعــف للفــرق الرياضيــة 

ــة.  ــة املحلي ــف األندي ــرة يف مختل ــني امله ــراز الاعب وإب

ويوضــح الشــاب مهنــد خالــد مصطفــى، املتابــع للشــؤون 

الرياضيــة، أســباب غيــاب شــهرة العبينــا املحليــني قائــاً: 

ــل  ــا يف املحاف ــرق أنديتن ــا وف ــاركة منتخبن ــن مش »مل تك

الدوليــة خــارج فلســطني إال مــن أجــل رفــع العلــم 

وتســجيل الوجــود، هــذا فضــاً عــن غيــاب أي إنجــازات 

ــر«. تذك

أمــا الطالــب الشــاب خليــل الرفاعــي فيقــول »إن الفــرق 

املحليــة يجــب أن تحــث الخطــى مــن أجــل تحقيــق 

ــك  ــى ذل ــة، ويتج ــذه الرياض ــاء به ــة لارتق ــزة نوعي قف

بتوفــر اإلمكانــات املاليــة والفنيــة لاعبــني، كأن تســتعني 

فرقنــا بآخريــن مــن الخــارج، وتعــر أنديــًة خارجيــة 

العبــني محليــني موهوبــني بغيــة إكســابهم فرصــاً ذهبيــة 

لاحــرتاف، ومــن ثــم عودتهــم إىل أرض الوطــن ليحققــوا 

نتائــج إيجابيــة لفرقهــم املحليــة وملنتخبنــا الوطنــي. ومــن 
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هنــا نلحــظ مســتوى العبينــا الذيــن يشــاركون يف منتخبنــا 

الوطنــي مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية الذيــن يعيشــون 

يف أمريــكا الاتينيــة، ونــرى أن مســتواهم يفــوق مســتوى 

ــا املحليــني«. العبين

يف ســياق متصــل، تــرى الشــابة عليــاء مطــري، 

ــني  ــوة ب ــة فج ــدم، أن مث ــرة الق ــة لك املتابع

مــن  العربيــة  وجارتهــا  املحليــة  كرتنــا 

ــاك،  ــول: »هن ــة، تق ــة التدريبي الناحي

ــون  ــون دوليـ لديهــم مدرب

والعبــــون 

مســتقدمون عــى مســتوى عــال، إضافــة 

إىل اهتامهــم بوجــود منشــآت رياضيــة 

تقــوم عــى أســس ومعايــر عامليــة، 

ــة  يف  ــج مرضي ــم يحققــون نتائ ــم إنه ث

الخارجيــة«. املشــاركات 

ويف محاولــة لتحليــل مــا يحدث، يشــر 

هــاين مأمــون عــواد، رئيــس رابطــة 

مشــجعي فريــق برشــلونة يف فلســطني، 

شــبابنا  معرفــة  عــدم  ســبب  أن  إىل 

ــل  ــي مقاب ــا الوطن ــي منتخبن بأســاء العب

العامليــني،  الاعبــني  بأســاء  معرفتهــم 

يعــود إىل أن رياضــة كــرة القــدم يف عرنــا 

الحــايل أمســت صناعــة ذات منتجــات، وهــذه غائبــة عــن 

عاملنــا العــريب وعــن فلســطني تحديــداً. ثــم يعــزو عــواد 

ســبب ذلــك إىل غيــاب دور األنديــة الحقيقــي الــذي 

ــر النجــوم مــن خــال املشــاركة يف البطــوالت، وإىل  يظه

عــدم توفــر مــدارس كرويــة تســتقطب الاعبــني الصغــار 

ــة،  ــرق املحلي ــتوى الف ــذب مس ــم إن تذب ــفهم. ث وتكتش

واضطــراب نتائــج املنتخــب الوطنــي خــال املشــاركة يف 

البطــوالت، وغيــاب اإلعــام الريــايض الــذي يــكاد يكــون 

ــا.  ــا العبين ــر يف عــدم معرفتن ــر أث ــه كب ــاً ل معدوم

وأضــاف عــواد أن النهــوض بالحركــة الرياضيــة، وخاصــة 

رياضــة كــرة القــدم، يحتــاج إىل توفــر العديــد مــن 

العنــارص، وأهمهــا اإلعــام الريــايض شــاماً الصحــف 

الرياضيــة  والرامــج  الرياضيــة، 

الخاصــة  والقنــوات  التلفزيونيــة، 

بالرياضــة.

وأضــاف: »إن التحــاد كــرة 

القــــدم الفـــــلسطيني-

بصفتــه ممثل فلســطني 

يف )الفيفــا(-  دوراً 

فــــي  رئيـــساً 

النهــــوض 

بالحركــة 

الرياضيــة، بــل عليــه أال يألــو 

جهــداً يف ســبيل ذلــك رغــم 

عمــره الفتــي، فهــو املســؤول 

مـــرافق  إنشـــــاء  عــن 

ــرة  ــة بك ــة خاص رياضي

شــتى  يف  القــدم 

محــافــظـــــات 

الوطــن«.

قــال  ذلــك،  إىل 

الصحفــي الريــايض يف تلفزيــون فلســطني محمــد علــوي: 

»أظــن أن هــذه الظاهــرة موجــودة يف مختلــف دول 

ــود إىل  ــك يع ــامل، ال يف فلســطني وحدهــا، وســبب ذل الع

ــة  ــروي، وخاص ــهد الك ــى املش ــامل ع ــوم الع ــطوة نج س

الدوريــات األوروبيــة، باإلضافــة إىل تنــاول وســائل اإلعــام 

العامليــة جميــع تفاصيــل الحيــاة يف امللعــب وخارجــه، مــا 

يجعــل هــؤالء النجــوم مــادة دســمة يتناولهــا املتابعــون 

بالتعليقــات والتحليــل يف شــتى وســائل اإلعــام، وأخــص  جامعة القدس املفتوحة 110



هنــا وســائل التواصــل االجتاعــي«.

وتابــع: »أمــا يف فلســطني فالحالــة قامئــة، فاعبــو املنتخب 

الفلســطيني باتــوا معروفــني لــدى الشــباب، خاصــة بعــد 

تســويقه بصــورة جيــدة عــى ضــوء التطــور الكبــر الــذي 

طــرأ عــى الكــرة الفلســطينية، وظهــوره يف أكــر املحافــل 

ــكأس  ــة ل ــات املؤهل ــه التصفي ــة، وخوض ــة الكروي القاري

العــامل وكأس آســيا«.

 ويف الســياق ذاتــه، يقــول اإلعامــي الريــايض، خليــل جــاد 

اللــه، إن الهالــة اإلعاميــة التــي يحظــى بهــا نجــوم العــامل 

ــب  أكــر بكثــر مــن التــي يحظــى بهــا العبــو املنتخ

الوطنــي، وال ســيّا أن معظــم الوســائل اإلعاميــة التــي 

تحظــى باملتابعــة هــي وســائل إعــام عامليــة.

وأضــاف: »أرى أن العــب املنتخــب الوطنــي يحظــى 

باهتــام جاهــري أكــر منــه اآلن مقارنــة باملــايض، 

ــم  ــة كأس األم ــي لبطول ــل التاريخ ــد التأه ــيّا بع ال س

املســابقات  انتظــام  وبعــد  2015م،  عــام  اآلســيوية 

ــطينية  ــرة الفلس ــر الك ــن أن أم ــاً ع ــذا فض ــة، ه املحلي

يحتــاج إىل بعــض الوقــت«.
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هل هناك ألعاب للفقراء
 وأخرى لألغنياء في فلسطين؟

ــة  ــاب الرياضي ــد األلع ــاء الخطيب-تع رام الله-ينابيع-به

ــب  ــا عج ــورة، ف ــكان املعم ــاة س ــن حي ــاً م ــزءاً أصي ج

أن يقــدر محبــو إحــدى املباريــات مبئــات املايــني، كتلــك 

و»برشــلونة«  مدريــد«  »ريــال  فريقــي  تجمــع  التــي 

ــام  ــب اإلع ــيكو(. ويلع ــة بـــ )الكاس ــبانيني، املعروف اإلس

ــز مســتهلي الرياضــة عــى  ــارزاً يف تحفي ــايض دوراً ب الري

ــامل. ــذا الع ــر يف ه ــر فأك ــراط أك االنخ

ــرون:  ــاءل كث ــة يتس ــورة العام ــذه الص ــن ه ــداً ع وبعي

هــل تنحــر متابعــة األلعــاب الرياضيــة ومارســتها عــى 

طبقــة دون أخــرى؟ وإن كان األمــر صحيحــاً كيــف يبنــى 

هــذا؟

ــة دون أخــرى إىل  ــل إىل لعب   يعــزو البعــض أســباب املي

ــكل  ــة ل ــواد الرتويجي ــج امل ــي تنت ــة الت ــة اإلعامي املاكين

لعبــة، أمــا البعــض اآلخــر فيعزوهــا إىل أبعــاد لهــا عاقــة 

ــر  ــرق كب ــة ف ــها، فثم ــاب نفس ــة لألع ــأة التاريخي بالنش

ــة  ــرتات طويل ــد ف ــا بع ــم نجومه ــرز معظ ــة ب ــني لعب ب

أمضوهــا يف أزقــة الشــوارع والحــارات الشــعبية املظلمــة، 

ولعبــة أخــرى تحتــاج إىل أرض معشــبة أو إىل قاعــات 

ــزة عــى وجــه خــاص. مجه

   األوضــاع يف فلســطني ليســت بأفضــل حــال مــن غرهــا، 
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فاالحتــال الجاثــم عــى األرض يغــر مــن الســات العامة 

ــة  ــية والديني ــة والسياس ــة والرياضي ــطة االجتاعي لأنش

ــض  ــة بع ــرة مارس ــتبعاد فك ــك اس ــال ذل ــا، ومث وغره

األلعــاب كـ»اإلســكواش« و»الجولــف« لغيــاب البيئــة 

ــي  ــدات الت املامئــة ملارســتها. وعــى الرغــم مــن التعقي

ــذا  ــي تجــري به ــر الحــوارات الت ــو عــى الســطح إث تطف

ــن الســياق  ــزل ع ــإن فلســطني ليســت مبع الخصــوص، ف

ــاب  ــى يف األلع ــة« حت ــود »نخبوي ــايض بوج ــي الق العامل

ــة. الرياضي

يف هــذا الســياق، يؤكــد رئيــس تحريــر الصفحــة الرياضيــة 

ــود  ــري، وج ــر الجعف ــة أ. عم ــا« اإلخباري ــة »مع يف وكال

ــارها يف  ــا وانحس ــم قلته ــا رغ ــة يف بادن ــة رياضي نخبوي

فئــات وأماكــن جغرافيــة محــددة، ضاربــاً مثــاً أن بعــض 

ــس  ــرة املــرب )التن ــة ك ــر ماعــب للعب الجامعــات توف

األريض( وخــال حضــوره إلحــدى املســابقات املحليــة 

ــى  ــا ع ــاركة فيه ــرت املش ــة اقت ــذه اللعب ــة له املنظم

بعــض أبنــاء الطبقــة املرموقــة، إضافــة إىل بعــض العاملــني 

ــة. ــات األجنبي ــفارات واملمثلي يف الس

وأكــد الجعفــري وجــود بعــض صــاالت )البولينــغ( يف 

بعــض املــدن الفلســطينية، مشــراً إىل أن معظــم مرتاديهــا 

مــن الطبقــة االجتاعيــة ذاتهــا. وخــال الســنوات القليلــة 

ــع  ــل رياضــة »الدف ــاً رياضــات مث ــرزت إعامي ــة ب املاضي

ــم  ــة، ث ــة ضخم ــغ مالي ــاج إىل مبال ــي تحت ــي« الت الرباع

اســتطرد حديثــه عــن رياضــة الخيــول بشــقيها الريــايض 

فلســطني ألســباب لهــا صلــة بالرتويــج اإلعامــي مــن 

جانــب، وباالحتــال اإلرسائيــي الــذي يتدخــل يف تفاصيــل 

ــب أخــرى.  ــن جوان ــاة الفلســطيني م حي

ثــم متنــى محمــود الســقا، مديــر وحــدة اإلعــام يف 

ــل  ــدت مث ــو وج ــة، ل ــباب والرياض ــى للش ــس األع املجل

هــذه األنــواع مــن الرياضــات النخبويــة يف فلســطني 

ــع  ــف م ــراه يختل ــع. ون ــام الجمي ــة أم ــت متاح وأصبح

ــة أو  ــاً ال وجــود لرياضــات طبقي ــه: »حق ــري بقول الجعف

نخبويــة يف مجتمعنــا«، وعــزا ذلــك إىل طبيعــة التوجهــات 

اإلعاميــة الرياضيــة التــي تســهم كثــراً يف تشــكيل الثقافة 

الرياضيــة، منوهــاً بكــون بعــض هــذه الرياضــات متــارس 

ــس إال. ــة لي ــراض ترفيهي ألغ

الثقافــة  الســقا عــى دور اإلعــام يف تشــكيل  ودلــل 

ــراز الجانــب االقتصــادي واالجتاعــي مــن  ــة وإب الرياضي

الرياضــة، فاســتقطاب رجــال األعــال لقيــادة بعــض 

أنديــة كــرة القــدم دليــل عــى هــذا التوجــه نحــو الشــهرة 

اإلعاميــة وتحقيــق مكانــات اجتاعيــة جديــدة. ثــم 

ــاً:  ــع الرباعــي قائ تحــدث عــن بعــض الرياضــات كالدف

»هــي رياضــة موســمية ذات مبــادرات شــخصية، ومل 

ــة  ــق برياض ــا يتعل ــا م ــد«. أم ــم بع ــع املنظ ــذ الطاب تأخ

ــذب بعــض رجــال األعــال،  ــا تجت ــل فأشــار إىل أنه الخي

ــاً. ــاً حقيقي ــداداً إعامي ــا امت ــد له وال تج

ــي  ــال اإلرسائي ــقا أن االحت ــد الس ــة، أك ــام املقابل يف خت

لعــب دوراً يف تشــكيل مختلــف األنشــطة االجتاعيــة 

والسياســية واالقتصاديــة ملجتمعنــا الفلســطيني.
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ــر  ــني إىل آخ ــن ح ــم م ــث تنظ ــايل، حي والج

ــول: »البعــض  ــول، يق مســابقات لجــال الخي

يهتــم بالخيــول ويعتنــي بهــا ويرعاهــا بهــدف 

ــع  ــي تُدف ــة الت ــغ الطائل ــم املبال ــة رغ املنافس

مقابــل ذلــك، وهــذه محصــورة أيضــاً يف فئــات 

بعــض  مثــن  يزيــد  إذ  محــددة،  اجتاعيــة 

ســاالت الخيــل عــن )40( ألــف دوالر أمريي.

ــة، أكــد الجعفــري أن معظــم  ــام املقابل يف خت

ــراً يف  ــاراً كب ــر انتش ــات مل تنت ــذه الرياض ه



كان العــام 2015م حلــًوا ومــرًا يف الوقــت نفســه عــى »القــدس املفتوحــة«، فرغــم اإلنجــازات الكثــرة التــي متكنــت مــن 

تحقيقهــا ورغــم األفــراح التــي أدخلتهــا إىل البيــوت والقلــوب الفلســطينية، فــإن جامعــة األرسى والشــهداء بكــت يف هــذا 

العــام الدمــوي مثانيــة مــن أبنائهــا الذيــن استشــهدوا عــى أيــدي العــدو املحتــل، وهــم:

أبناء الجامعة الذين ارتقوا شهداء
 خالل العام الدراسي )2016-2015(

حامد جمعة عطا رومنن، من أريحا
ولد حاد عام 1992م يف العوجا،

 واستشهد بتاريخ 26-06-2015م، عى حاجز حوارة.

عبد املجيد مجدي الوحيدي، من شامل غزة
ولد عبد املجيد عام 1996م يف جباليا،

 واستشهد فيها بتاريخ 09-10-2015م.

أحمد رشيف العبد الرسحي، من الوسطى
ولد أحمد عام 1985م يف مدينة غزة، واستشهد بتاريخ 20-

10-2015م، عى الحدود الرقية لغزة، وهو أب لطفلني.

رائد ساكت عبد الرحيم الثلجي، من الخليل
ولد رائد عام 1993م يف مدينة الخليل،

 واستشهد فيها بتاريخ 26-10-2015م.

رشا محمد حامد العوييص، من قلقيلية
ولدت رشا عام 1991م يف مدينة قلقيلية، 

واستشهدت فيها بتاريخ 09-11-2015م.

محمد منر حسن صالح، من رام الله والبرة
ولد محمد عام 1991م يف قرية عارورة، واستشهد 

بتاريخ 17-11-2015م، عى مدخل بلدة ترمسعيا.

عي محمد عقاب محمد، من جنن
ولد عي عام 1995م يف مخيم الفارعة، واستشهد 

بتاريخ 09-01-2016م عى حاجز الحمرا.

سعيد جودت سعيد أبو الوفا، من جنن
ولد عام 1985م يف الزاوية، واستشهد بتاريخ

 09-01-2016م عى حاجز الحمرا، تاركًا خلفه أربعة أبناء.
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الترقيات األكاديمية التي أنجزت خالل العامين 2016-2015

أستاذ

االسم     الفرع     التخصص          

الصحة النفسية     خانيونس        أ.د. سامي أبو إسحاق   
علم الحيوان )عامل الطفيليات(    شال غزة     أ.د. بسام الزين      

الفقه املقارن     دورا     أ.د. محمد سامة الشلش     

اإلدارة الرتبوية     دورا     أ.د. تيسر أبو ساكور      

املناهج وأساليب تدريس الرياضيات    الخليل     أ.د. عادل ريان      

التاريخ الحديث واملعارص    نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة    أ.د. جهاد البطش     

أ.د. محمد أحمد شاهني                 عميد شؤون الطلبة    اإلرشاد النفي والرتبوي       

العلوم السياسية     خان يونس     أ.د. عبد النارص الفرا      

القياس والتقويم     غزة     أ.د. حمدي أبو جراد      

التاريخ      سلفيت     أ.د. عدنان عياش      

التاريخ/ التاريخ اإلسامي والوسيط    نابلس     أ.د. عبد الرحمن املغريب      

أستاذ مشارك

التخصص      الفرع     االسم        
الحديث الريف وعلومه    بيت لحم     د. غسان عيى هرماس      

املحاسبة/ تدقيق حسابات    غزة     د. صري مشتهى      

علم النفس الرتبوي     دورا     د. نبيل املغريب      

اإلدارة العامة     جنني     د. شاهر عبيد      

التجارة/ إدارة مالية     طولكرم     د. خالد زبدة      

الرتبية الخاصة     د. تامر سهيل         مساعد نائب الرئيس  للشؤون اإلدارية     

رياضيات      غزة     د. أحمد الغليظ      

تاريخ حديث ومعارص     رفح     د. زكريا العثامنة      

املحاسبة/ املحاسبة  اإلدارية واالسرتاتيجية والتكاليف   الخليل     د. مجدي الكببجي     

التاريخ/ التاريخ الوسيط     نابلس     د. جال حسني سامة      

اللغة العربية/ العلوم اللغوية    شال غزة     د. مدحت ربيع دردونة      

محارض

التخصص      الفرع     االسم        

نظم معلومات حاسوبية    دورا     أ. أحمد النتشة      

اللغة العربية وآدابها     الخليل     أ. أساء عبد القادر شاهني     

مناهج وطرق التدريس     رفح     أ. زياد محمد حمودة      

نظم معلومات حاسوبية    جنني     أ. محمد عبد الله فاري      

تكنولوجيا املعلومات     الوسطى     أ.أرشف محمود طه      

علم االجتاع     سلفيت     أ.مصطفى يزيد عقل      

حوسبة علمية     طولكرم     أ.محمد محمود أبو عمر     

علم الحاسوب     شال غزة     أ. قاسم زرندخ      

رياضيات      جنني     أ. رياض زيدان      

اقتصاد وإحصاء     أريحا     أ. عائدة خر      

علوم اإلحصاء     الخليل     أ. كامل عيى سليم      

علم الحاسوب     جنني     أ.طروب أحمد سعد      

إدارة أعال      طولكرم     أ.أنيس ربايعة      

الخدمة االجتاعية     الوسطى     أ.نزار خليل املخ      

حوسبة علمية     رام الله والبرة    أ.عيى أسعد      
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دخلوا القفص الذهبي
ــب  ــادت الوقــوف إىل جان ــا، فقــد اعت لطاملــا كانــت »القــدس املفتوحــة« وســتظل البيــت اآلخــر ملوظفيه

أبنائهــا يف الــرّساء والــراء. وهكــذا، مل تكتــف ببكائهــا عــى أبنائهــا الذيــن ارتقــوا شــهداء، بــل كانــت جــزًءا 

مــن فرحــة آخريــن دخلــوا القفــص الذهبــي خــالل العــام 2015م، وهــم:

رانية بصر، من فرع بيت لحم، بتاريخ 03-01-2015م.

عــوض مســحل، مــن دائــرة العاقــات العامــة، بتاريــخ 06-

09-2015م.

ســمر خــدرج، مــن مركــز التعليــم املســتمر، بتاريــخ 06-

01-2015م.

املعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  ســحويل،  رمــزي 

28-01-2015م. بتاريــخ  واالتصــاالت، 

بشر القواس، من فرع قلقيلية، بتاريخ 15-09-2015م.

بشار مبارك، من فرع نابلس، بتاريخ 23-10-2015م.

ســعودي حــّداد، مــن املســتودع املركــزي )الــرام(، بتاريــخ 

22-08-2015م.

املعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  رشيتــح،  خليــل 

05-06-2015م. بتاريــخ  واالتصــاالت، 

الســبع شــجاعية، مــن فــرع رام اللــه والبــرة، بتاريــخ 07-

06-2015م.

أماين خواجا، من مركز التعليم املفتوح، 05-06-2015م.

املعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مــن  بــدران،  هديــل 

16-08-2015م. بتاريــخ  واالتصــاالت، 

يرسى عمرو، من فرع دورا، بتاريخ 13-03-2015م.

ــخ 05-08- ــم، بتاري ــت لح ــرع بي ــن ف ــن، م ــدي نباه مج

2015م.

عرفات ذوقان، من فرع نابلس، بتاريخ 12-02-2015م.

خليــل الرنتيــي، مــن فــرع رام اللــه والبــرة، بتاريــخ 19-

07-2015م.

ــرة،  ــه والب ــرع رام الل ــن ف ــيخ، م ــن دار الش ــد الرحم عب

07-08-2015م. بتاريــخ 
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غزة... سحر بحرك يرفع 
سقف آمالنا إلى عنان السماء
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صور
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