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إنجازات بتضافر الجهود
أ. د. يونس عمرو 

رئيس جامعة القدس المفتوحة 
    متــي جامعــة القــدس املفتوحة مبســرة البنــاء والتمكني 

مســلحة بإميــان العاملــني فيهــا بــأن ســقف التطلعــات ال 

ــة  ــة األكادميي ــت املنظوم ــا واظب ــن هن ــاء، وم ــده س تح

واإلداريــة عــى رســم خطــط تطويريــة والعمــل عــى 

ــا   ــة أكادمييً ــزات نوعي ــد، بقف ــف الصع ــا يف مختل تطبيقه

ــي  ــازات الت ــن اإلنج ــًدا م ــق مزي ــا، لتحق ــا وطالبيً وإداريً

يشــهد لهــا، ولعــل فــوز الجامعــة حديثًــا بجائــزة ســقراط 

الدوليــة كأفضــل جامعــة رائــدة يف العلــوم والرتبيــة للعــام 

ــل  ــزة كأفض ــذه الجائ ــى ه ــها ع ــول رئيس ٢٠١٧م، وحص

ــني  ــة العامل ــى لحم ــل ع ــر دلي ــام ٢٠١٧م، لخ ــر لع مدي

يف املؤسســة وعــى تضافــر جهودهــم مــن أجــل مراكمــة 

ــاء  ــة ألبن ــات التعليمي ــل الخدم ــم أفض ــازات وتقدي اإلنج

شــعبنا الــذي مــا انفــك يبحــث عن تحقيــق حلمــه بالحرية 

واالســتقالل مســلًحا بالعلــم واملعرفــة كأداة نضــال أساســية 

الســتعادة الحقــوق املســلوبة.

     عــدد آخــر مــن مجلــة »ينابيــع« نقلــب عــر صفحاتــه 

املتخصصــة  العلميــة  املقــاالت  مــن  أخــرى  محطــات 

ونســتطلع إنجــازات جامعــة القــدس املفتوحــة يف مجــاالت 

عــدة، وبخاصــة يف مجال التشــبيك مــع املؤسســات العربية 

ــارة  ــة ومن ــة حضاري ــا قبل ــة أنه ــد الجامع ــة، لتؤك والدولي

تعليميــة ليــس  عــى الصعيــد املحــي فحســب، بــل عــى 

ــدويل. ــريب وال ــن الع الصعيدي

    رســالة شــكر نوجهها إىل أرسة الجامعة أكادمييني وإداريني 

وطالبـًـا، برعايــة حثيثــة مــن مجلس األمنــاء برئاســة املهندس 

عدنــان ســارة الــذي  لــوال تضافــر جهــوده مــا كنــا لنحقــق 

هــذا التقــدم الالفــت يف مســرة الجامعــة، كــا أننــا نوجــه 

رســالة عهــد ووفــاء لقيادتنــا الحكيمــة وعــى رأســها فخامــة 

ــه  ــوال رعايت ــذي ل ــازن( ال ــو م ــاس )أب ــود عب ــس محم الرئي

ودعمــه وإميانــه بــدور الجامعــة األكادميــي واملجتمعــي ملــا 

واصلنــا تلــك املســرة املكللــة مبحطــات نجــاح مضيئــة. 

االفتتاحية



منحــت جامعــة القــدس املفتوحــة، يــوم الثالثاء 

املوافــق 11-4-2017م، بحضــور الســيد الرئيــس 

البحرينــي  الــوزراء  رئيــس  محمــود عبــاس، 

األمــر خليفــة بــن ســلامن آل خليفــة الدكتــوراه 

الفخريــة تقديــًرا لجهــوده ودعمــه للقضيــة 

ــاء شــعبنا. الفلســطينية وأبن

جــاء ذلــك عقــب لقــاء الرئيــس عبــاس رئيــَس الــوزراء 

ــة  ــة البحريني ــة بالعاصم ــر القضيبي ــي يف ق البحرين

املنامــة، حيــث جــرى خــالل اللقــاء بحــث العالقــات 

بــني البلديــن الشــقيقني وآخــر التطــورات يف املنطقــة، 

خاصــة املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية.

ــصَّ  ــة ن ــس الجامع ــرو رئي ــس عم ــال أ. د. يون ــم ت  ث

تغطية
بمشاركة رئيس مجلس األمناء م. عدنان سمارة ونائب رئيس مجلس        األمنـــاء أ. د. رياض الخضري ووفد رئاسة دولة فلسطين

رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيـس    محمــود عباس يتفضل بتسليم 
درجة الدكتوراه الفخريـة لرئيـــــس وزراء مملكـة البحريـن
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شــهادة الدكتــوراه الفخريــة 

األمــر  لســمو  املمنوحــة 

آل  ســلان  بــن  خليفــة 

ــمّوه  ــمع س ــى مس ــة ع خليف

الرئيــس  فخامــة  ومســمع 

والوفــود  عبــاس  محمــود 

املرافقــة، ومــن بعــد ُســلّمت 

رئيــس  لفخامــة  الشــهادة 

الســيد  فلســطني  دولــة 

ليســلمها  عبــاس  محمــود 

البحرينــي.   الــوزراء  رئيــس  األمــر  لســمو  بــدوره 

وأشــاد رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس املفتوحة 

املهنــدس عدنــان ســارة بجهــود صاحــب الســمو 

امللــي األمــر خليفــة بــن ســلان آل خليفــة يف تعزيــز 

العمــل العــريب املشــرتك ودعمــه ومســاندته للقضيــة 

الفلســطينية، مؤكــًدا أن ســموه شــخصية لهــا دورهــا 

ــن  ــة البحري ــة مملك ــيخ مكان ــارز يف ترس ــادي الب القي

كنمــوذج للتنميــة مبختلــف أبعادهــا.

ــن  ــرًا م ــاءت تقدي ــهادة ج ــرو إن الش ــال أ. د. عم وق

ــن  ــة البحري ــود دول ــة لجه ــدس املفتوح ــة الق جامع

ملــًكا وحكومــة وشــعبًا لشــعبنا الفلســطيني وقيادتنــا 

ــن أجــل  ــالل، وم ــا ضــد االحت الفلســطينية يف معركتن

ذلــك قــررت الجامعــة أن تكــرم ســمو األمــر خليفــة 

بــن ســلان آل خليفــة رئيــس وزراء مملكــة البحريــن 

بشــهادة الدكتــوراه الفخريــة اعرتافـًـا بجميلــه ودعمــه 

ــك دعمــه  ــف املجــاالت مبــا يف ذل لفلســطني يف مختل

املوعــود لجامعــة القــدس املفتوحــة«.

ــر إىل فخامــة  وتوجــه األمــر خليفــة بالشــكر والتقدي

الرئيــس محمــود عبــاس الرئيــس األعــى للقــدس 

األكادمييــة  والهيئــة  الجامعــة  إدارة  املفتوحــة وإىل 

الفخريــة،  الدكتــوراه  درجــة  لنيــل  اختيــاره  عــى 

مشــيًدا ســموه مبــا متثلــه الجامعــة مــن قيمــة علميــة 

ــا  ــطيني، انطالقً ــع الفلس ــة يف املجتم ــة عالي وأكادميي

مــن رســالتها ورؤيتهــا لتحقيــق الريــادة والتميــز 

الجامعــّي املفتــوح  التعليــم  واإلبــداع يف مجــاالت 

وخدمــة املجتمــع والبحــث العلمــّي.

وجــدد ســموه تأكيــده عــى املوقــف الثابــت ململكــة 

البحريــن يف دعــم ومســاندة القضيــة الفلســطينية 

ــة  والحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني يف إقام

دولتــه والعيــش بســالم وأمــان، داعيًــا إىل أهميــة 

ــل  ــز العم ــة وتعزي ــف العربي ــيق املواق ــر وتنس تطوي

العــريب املشــرتك يف املحافــل الدوليــة ملســاندة حقــوق 

ــطيني. ــعب الفلس الش
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رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيـس    محمــود عباس يتفضل بتسليم 
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القــدس  جامعــة  فــازت  الله-ينابيــع-   رام 

املفتوحــة بجائــزة ســقراط الدوليــة للعــام 

2017م كأفضــل جامعــة رائــدة يف العلــوم 

والرتبيــة، وذلــك يف احتفــال أقيــم بالعاصمــة 

الربيطانيــة لنــدن لإلعــالن عــن الجائــزة.
ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــن جامع ــة ع ــزة نياب ــلم الجائ وتس

ــؤون  ــة لش ــس الجامع ــاعد رئي ــوديل مس ــاد اله د. م. ع
جامعة القدس املفتوحة 4

عن أفضل مؤسسة عاملة في مجال العلوم والتربية

»القدس المفتوحة« تفوز
 بجائزة سقراط الدولية 
الجمعية األوروبية لألعمال تمنح أ. د. يونس عمرو جائزة أفضل إدارة جامعة في المنطقة 

*صيدم: فوز »القدس المفتوحة« بالجائزة يضاف إلى 

سلسلة النجاحات التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي 

تغطية



ت  قــــا لعـــــال ا

الدوليـــة، مـــــن 

لجنــــة الجائــزة، 

ــع  ــاون مـــ بالتعـ

لــــجمعـيـــــــة  ا

بيــة  و ر و أل ا

التــي  لألعمــــال 

مقرهـــــا مدينــة 

أكســـــفورد.

جامعــة  وفــازت 

القــدس املفتوحــة 

واحــدة  بصفتهــا 

الجامعــات  مــن 

املميــزة يف العلــوم 

والرتبيــة، كــا فاز 

رئيــس الجامعــة أ. 

د. يونــس عمــرو 

بأفضـــل مـديـــر 

جـامـعـتـــه  أدار 

فـــــي املنطـــقة. 

وحصلــت الجامعــة بذلــك عــى ترخيــص يتعلــق بحقــوق 

اســتخدام لقــب »أفضــل جامعــة« ولقــب »أفضــل رئيس« 

طــوال خمســة أعــوام قادمــة ابتــداء مــن العــام ٢٠١٧م.

ومتنــح هــذه الجائــزة ســنويًا لثــالث فئــات هــي: القــادة 

الفضــى،  الطبيــة  واملارســة  والجامعــات،  الرتبويــون 

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــال ع ــات األع ومنظ

ومــن بــني الجامعــات التــي حصلــت عــى جوائــز ماثلــة: 

جامعــة ســويرسا املفتوحــة، والجامعــة الوطنيــة املفتوحــة 

وعــن بعــد يف كولومبيــا، وجامعــة )بنــي مريتــا( املســتقلة 

الرتكيــة،  كــوروه(  فــني  )أرت  وجامعــة  املكســيك،  يف 

وجامعــة  البحريــة،  للدراســات  األردنيــة  واألكادمييــة 

ــة إىل جامعــات  ــر، باإلضاف ــا يف الجزائ ــاين للتكنولوجي الي

ــا. ــوب أفريقي ــكا وباكســتان وجن ــا وجاي ــن ماليزي م

مــن جانبــه، قــال أ. د. يونــس عمــرو إن جامعــة القــدس 

املفتوحــة أضحــت واحــدة مــن الجامعــات الرائــدة عــى 

ــد  مســتوى الوطــن واملنطقــة، وقــد حصلــت عــى العدي

ــة  ــرن الذهبي ــزة الق ــا جائ ــة أبرزه ــز العاملي ــن الجوائ م

ــام ٢٠١6م  ــت يف الع ــويرسا، وحصل ــام ٢٠١5م بس يف الع

ــة مــن منظمــة  ــة الدولي ــات الجوال ــزة للتطبيق عــى جائ

ــديب. )األلكســو( ب
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ــذه  ــى ه ــول ع ــرو إىل أن الحص ــس عم ــار أ. د. يون وأش

ــا  ــز خريجيه ــة ومتي ــز الجامع ــد متي ــوم يؤك ــزة الي الجائ

حنــان  املفتوحــة«  »القــدس  ابنــة  بحصــول  وذلــك 

الحــروب عــى جائــزة أفضــل معلــم عــى مســتوى العــامل. 

ــا مراكــز عليــا  ويتــوىل خريجــو »القــدس املفتوحــة« حاليً

يف الدولــة الفلســطينية، وحققــوا إنجــازات ومتيــزوا يف 

ــة. ــول مختلف ــل وحق محاف

العديــد مــن  الجامعــة متتلــك  أن  أ. د. عمــرو  وبــني 

ــي عضــو يف عــدد كبــر مــن  االعتــادات الدوليــة؛ فه

الهيئــات واملنظــات واالتحــادات العربيــة واإلســالمية 

يف  التعليــم  تطويــر  يف  يســهم  ذلــك  وكل  والدوليــة، 

واملنطقــة. فلســطني 

وأضــاف أ. د. عمــرو أنــه عــى الرغــم مــن الوضــع 

الســيايس الصعــب يف الــرشق األوســط، وخصوًصــا يف 

فلســطني، اســتطاعت جامعــة القــدس املفتوحــة أن تثبــت 

نفســها واحــدة مــن أهــم مؤسســات التعليــم األكادميــي 

ــالب  ــايل آلالف الط ــم الع ــرص التعلي ــا ف ــز، بتوفره املمي

ــا. ــم لواله ــن التعلي ــوا م ــن مل يتمكن الذي

وأوضــح أ. د. عمــرو أن الجامعــة ســعيدة بالحصــول عــى 

تلــك الجائــزة املرموقــة التــي متثــل واحــدة مــن اإلنجازات 

املميــزة والنجاحــات التــي حققتهــا عــى مــدار )٢5( 

ــا مــن عملهــا يف الوطــن، وباتــت واحــدة مــن أهــم  عاًم

ــرشق األوســط يف اســتخدام  ــات عــى مســتوى ال الجامع

التعليــم اإللكــرتوين ومــن ثــم التعليــم املدمــج، وامتلكــت 

فضائيتهــا  آخرهــا  كان  التــي  التعليــم  أدوات  جميــع 

ــة(. ــدس التعليمي ــة الق )فضائي
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إىل ذلــك، شــكر د. م. عــاد 

ــزة  ــذي تســلم الجائ الهوديل-ال

نيابــة عــن رئيــس الجامعــة 

ــة  ــرو، يف كلم ــس عم أ. د. يون

ألقاهــا بحفــل تســلم الجائــزة 

املتحدة-الحضــور  باململكــة 

ــى  ــقراط ع ــزة س ــة جائ ولجن

لجهــود  املميــز  تقديرهــم 

املفتوحــة  القــدس  جامعــة 

حققتــه  الــذي  والتطــور 

ــا للحصــول عــى هــذه  وأهله

ــأن  ــة ب ــن واللجن ــد الحارضي ــم وع ــة، ث ــزة املرموق الجائ

»القــدس املفتوحــة«، ممثلــة بإدارتهــا وعامليهــا وطالبهــا، 

ــن  ــل م ــة العم ــا مواصل ــزة مكانته ــذه الجائ ــتحفظ له س

أجــل تحقيــق مزيــد مــن التقــدم والنجــاح.

وقــال د. م. الهــوديل إن الجامعــة تلقــت رســالة مــن 

لجنــة الجائــزة مفادهــا أن »القــدس املفتوحــة« مرشــحة 

للدخــول واملنافســة يف الجائــزة، فكانــت الجامعــة أن 

الوثائــق  قدمــت 

املتعلقــة  والصــور 

التــي  بالنجاحــات 

ومـــــن  حققتهــا، 

وبعـــــد  خاللهــــا 

ــة  ــر اللجنــ تقديـــ

لإلنجــــازات التــي 

ــا الجامعــة  حققتهــ

عـــــــت  ستــطــا ا

س  لقـــــــــــــد ا «

ــة« أن  املفتوحـــــــ

تحصــل عــى هــذه 

الجائــزة. 

ثــم نبــه إىل أن اختيــار املؤسســات الفائــزة يتــم بنــاء عــى 

جملــة معايــر علميــة خاصــة بالجائــزة، أبرزهــا: فاعليــة 

األداء، والقيــادة والتخطيــط االســرتاتيجي، واملســؤولية 

املــجـتمــعــيــــة، واالبتـــــــكـــــار واإلبــداع، واملهنيــة، 

ــات  ــة، وأخــــالقيـــــ ــة االستـثــنائيـــ ــارات اإلداري وامله

العــمـــل، وتبـنــي املســؤول ألفضـــل املارسات اإلدارية 

ومســــاهمـتـــه يف إنجــــاح املؤســــسة ومتيزها من خالل 

تقديــم الخدمــات بجــودة عاليــة.

معهــد  مقــر  يف  عقــد  االحتفــال  إن  الهــوديل  وقــال 

ــة لنــدن، وشــهد  ــن القــادة يف العاصمــة الريطاني املديري

عــرض فيلــم ملــدة مثــاين دقائــق يظهــر إنجــازات جامعــة 

القــدس املفتوحــة ونجاحاتهــا، وبــنّي الفيلــم أســباب 

اســتحقاق »القــدس املفتوحــة« يف أن تكــون مــن أفضــل 

الجامعــات يف مجــال التعليــم املفتــوح عــى مســتوى 

ــزة. ــذه الجائ ــى ه ــل ع ــة لتحص املنطق

    وبــني أيًضــا أن رؤيــة الجامعــة تتمثــل بتوفــر التعليــم 

ألبنــاء الشــعب الفلســطيني كافــة، خصوًصــا الفقــراء 

والنســاء والفئــات املهمشــة يف املجتمــع ومــن فاتهــم 

نقابة العاملني يف الجامعة  تهنىء االستاذ الدكتور يونس عمرو بفوز الجامعة بجائزة سقراط الدولية
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وعــر وزيــر الرتبيــة 

العــايل  والتعليــم 

صيــدم  صــري  د. 

اعتــــــزازه  عــــن 

األســـــرة  بــــاسم 

بهــذه  الرتبويــة 

التــي  اإلنجــازات 

تجســـــد حقيقــة 

أن فـــلســطـــــني 

هــي منــــــــــارة 

والعلمـــاء  للعلــم 

ــن، وأن  واملبدعيــــ

املفتوحــة«  »القــدس  أن  إىل  مشــراً  التعليــم،  قطــار 

ــر. ــاح إىل آخ ــن نج ــرتها م ــتواصل مس س

ــم  ــال بتنظي ــة لألع ــة األوروبي ــوم الجمعي           وتق

جوائــز ســقراط الســنوية كمبــادرة دامئــة، مــن أجــل 

ــدة وعــى  ــاء الضــوء عــى إنجــازات املؤسســات الرائ إلق

قادتهــا كذلــك مــن خــالل عملهــم الجــاد املتميــز، حيــث 

اســتطاعوا تحقيــق تطــور ملحــوظ ألعالهــم، مــا يدعــم 

تبــادل األفــكار والخــرات يف املجتمعــات الدوليــة يف 

مجــاالت متعــددة تشــمل االقتصــاد والسياســة والتعليــم 

ــة. والثقاف

والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  هنــأت  ذاتــه،  الســياق  يف   

بجائــزة  لفوزهــا  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  العــايل 

ــدة  ــة رائ ــام ٢٠١٧م كأفضــل جامع ــة للع ســقراط الدولي

ــرو  ــس عم ــها أ. د. يون ــوز رئيس ــة، وف ــوم والرتبي يف العل

ــالل  ــك خ ــة، وذل ــه يف املنطق ــر أدار جامعت ــل مدي بأفض

احتفــال أقيــم بالعاصمــة الريطانيــة لنــدن لإلعــالن عــن 

ــت عــى ترخيــص  ــإن الجامعــة حصل ــك ف ــزة. وبذل الجائ

يتعلــق بحقــوق اســتخدام لقــب »أفضــل جامعــة« ولقــب 

»أفضــل رئيــس« طــوال خمســة أعــوام قادمــة ابتــداًء مــن 
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هــذا الشــعب ورغــم العوائــق التــي يضعهــا االحتــالل يف 

طريقــه إال أنــه قــادر عــى أن يجــوب األرض ليحصــل عى 

ــة  ــة يف مختلــف املجــاالت الرتبوي ــز الدولي أســمى الجوائ

فيــة. لثقا لعلميةوا وا

وأكــد د. صيــدم أن إنجــازات شــعبنا ونجاحاتــه يف املحافل 

الدوليــة واإلقليميــة والعامليــة باتــت الســمة الغالبــة 

واملالزمــة لــه، وأن فــوز جامعــة القــدس املفتوحــة بجائــزة 

ــي  ــات الت ــلة النجاح ــاف إىل سلس ــة يض ــقراط الدولي س

ــي. ــا فلســطني عــى املســتوى العامل حققته

مبنى الجمعية األوروبية لألعال املرشفة عى جائزة سقراط الدولية - اكسفورد

د. صري صيدم وزير الرتبية والتعليم العايل



رام الله-ينابيع-منــح اتحــاد الجامعــات للتعلــم 

القــدس  جامعــة  بريطانيــا  يف  الحيــاة  مــدى 

املفتوحــة جائــزة دوليــة ألفضــل مــروع تعليمــي 

إبداعــي عــن مــروع »املركــز التعليمــي املتنقــل 

املهمشــة  املناطــق  التعليــم يف  فــرص  لتحســن 

جنــوب الخليــل واألغــوار الفلســطينية«.

 املــروع ينفــذه مركــز التعليــم املســتمر وخدمــة 

املجتمــع بتمويــل مــن برنامــج تنميــة وصمــود 

املجتمــع يف مناطــق )ج( والقــدس الرقيــة، الــذي 

تقــوده الحكومــة الفلســطينية ويديــره برنامــج 

األمــم املتحــدة اإلمنــايئ/ برنامــج مســاعدة الشــعب 

الســويد  حكومــات  مــن  بتمويــل  الفلســطيني 

ــج. ــا والرنوي والنمس

ــات  ــم للفئ   ويهــدف املــرشوع إىل تحســني فــرص التعلي

ــة  ــة الغربي ــوب الضف ــرة جن ــق الفق ــة يف املناط املهمش

ألفضل مشروع تعليمي إبداعي

اتحاد الجامعات للتعلم مدى الحياة في 
بريطانيايمنح »القدس المفتوحة« جائزة دولية

ويف األغــوار مــن خــالل شــاحنتني، واحــدة تعمــل جنــوب 

الخليــل واألخــرى يف األغــوار، وتضــم كل شــاحنة مختــر 

ــل، تتنقــل يف املناطــق املهمشــة  ــزًا بالكام حاســوب مجه

لتوفــر التعليــم للمناطــق التــي ال توجــد فيهــا بنيــة 

تحتيــة تكنولوجيــة، ويديــر املــرشوع د. م. إســالم عمــرو، 

ويســاعده طاقــم فنــي مــن مركــز تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــال برئاســة م. محمــد فحــل.

ــز  ــاة مرك ــدى الحي ــم م ــات للتعل ــاد الجامع ــح اتح  ومن

التعليــم املســتمر وخدمــة املجتمــع بجامعــة القــدس 

بــني )١4( مرشوًعــا تأهلــت  الجائــزة مــن  املفتوحــة 

للتصفيــات النهائيــة، وكانــت أبــرز تلــك املشــاريع قدمتهــا 

ــتون  ــة، ووكونس ــل الريطاني ــرا، ونيوكاس ــات: أدمي جامع

الريطانيــة، وشــيفلد الريطانيــة الجامعــة الريطانيــة 

املفتوحــة، والجامعــة األســكتلندية املفتوحــة.

 ثــم ســلّم د. م. إســالم عمــرو، مديــر املــرشوع ومســاعد 

رئيــس الجامعــة لشــؤون التكنولوجيا واإلنتــاج، وأ. محمود 

حوامــدة، مديــر مركــز التعليم املســتمر وخدمــة املجتمع، 
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تغطية



الجائــزة لرئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو.

 إىل ذلــك، قــال أ. د. يونــس عمــرو إن هــذه الجائــزة 

تشــكل متيــزًا جديــًدا للقــدس املفتوحــة بعــد أن 

ــا عــى جائــزة ســقراط وجائــزة القــرن  حصلــت حديثً

ــة. ــز العلمي ــن الجوائ ــدد م ــة وع الذهبي

 وأشــار أ. د. يونــس عمــرو إىل أن هــذه الجائزة تعكس 

ــة  ــدس املفتوح ــة الق ــالة جامع ــدويل لرس ــر ال التقدي

الشــعب  للوصــول إىل رشائــح  اإلبداعيــة  وقدرتهــا 

فلســفة  وتــأيت كذلــك ضمــن  كافــة،  الفلســطيني 

الجامعــة يف توفــر التعليــم املفتــوح وتســهيل عمليــة 

ــا املناطــق املهمشــة  التعليــم للرشائــح كافــة، خصوًص

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي بالضف

ــأن  ــه، قــال د. م. إســالم عمــرو: »نفتخــر ب  مــن جانب

يف  األول  املركــز  تتبــوأ  املفتوحــة  القــدس  جامعــة 

ــى  ــا ع ــوق به ــو وتتف ــذا النح ــى ه ــة ع ــابقة دولي مس

جامعــات عريقــة يف أوروبــا والــرشق األوســط«.

 وأشــار أ. محمــود حوامــدة، مديــر مركــز التعليم املســتمر 

وخدمــة املجتمــع، إىل أن هــذه الجائــزة متنــح ســنويًا 

ــز  ــى تعزي ــل ع ــادي يعم ــي ري ــرشوع تعليم ــل م ألفض

التعلــم مــدى الحيــاة يف قطــاع التعليــم، ثــم أعلــن عــن 

فــوز جامعــة القــدس املفتوحــة بهــذه الجائــزة يف املؤمتــر 

الســنوي لالتحــاد، الــذي عقــد يف مدينــة يــورك الريطانيــة 

ــدم  ــد أن ق ــك بع ــني 5-٢٠١٧/4/٧م، وذل ــا ب ــرتة م يف الف

طاقــم مــن مركــز التعليــم املســتمر مكــون مــن أ. محمود 

حوامــدة، وم. ســائدة أبــو حــالوة عرًضــا حــول هــذا 

املــرشوع واألثــر الــذي أحدثــه عــى الفئــات املهمشــة يف 

ــل واألغــوار. ــوب الخلي مناطــق جن
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رام الله-ينابيع-حصلــت جامعــة القــدس املفتوحــة عــى 

جائــزة محمــد بــن راشــد للغــة العربيــة يف دورتهــا الثالثــة 

للعــام ٢٠١٧م عــن أفضــل مبــادرة يف اســتعال شــبكات 

التواصــل االجتاعــي وتقديــم تطبيــق تقنــي ذيك لتعلــم 

ــوح  ــم املفت ــز التعلي ــدم مرك ــد أن تق ــة، بع ــة العربي اللغ

اللغــة  لتعلــم  )OLC( بتطبيــق ذيك ولعبــة تعليميــة 

العربيــة بعنــوان »اللغــة العربيــة مقــرر ذايت مفتــوح عــر 

اإلنرتنــت«.

     واحتفلــت الجامعــة بهــذه الجائــزة يف احتفــال حــره 

رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة م. عدنــان ســارة، ورئيــس 

الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، وعــدد مــن املســؤولني.

ــاء، رئيــُس املجلــس األعــى  ــأ رئيــُس مجلــس األمن    وهن

ــة أ.  ــَس الجامع ــارة رئي ــان س ــز م. عدن ــداع والتمي لإلب

»القدس المفتوحة« تفوز
 بجائزة محمد بن راشد للغة العربية 
أ.د. يونس عمرو: الجائزة تنسجم مع رؤية الجامعة في الريادة 

والتميز واإلبداع في مجاالت التعليم الجامعّي المفتوح

تغطية

د. عمــرو بهــذه الجائــزة، مؤكــًدا أنهــا تعكــس املســتوى 

الرفيــع الــذي وصلــت إليــه الجامعــة، خاصــة ريادتهــا يف 

ــم.  ــة التعلي ــا يف خدم ــف التكنولوجي مجــال توظي

    وقــال أ. د. عمــرو إن هــذه الجائــزة تــأيت انســجاًما مــع 

رؤيــة الجامعــة يف الريــادة والتميــز واإلبــداع يف مجــاالت 

التعليــم الجامعــّي املفتــوح وخدمــة املجتمــع، وقــد 

ــا  ــام ٢٠١6م مبادرته ــة الع ــذ بداي ــة من ــت الجامع أطلق

»التعليــم حــق للجميــع« تزامًنــا مــع االنتهــاء مــن تطويــر 

ــا  ــة وفتحه ــة الجامع ــا لطلب ــة وطرحه ــررات ذكي )٧( مق

ــني  ــع املتعلم ــة )OER( لجمي ــة مفتوح ــادر تربوي كمص

ــرر  ــا مق ــن ضمنه ــامل، وكان م ــول الع ــن ح ــني م والباحث

اللغــة العربيــة، كذلــك مقــرر تعلــم اإلدارة االســرتاتيجية 

ــام ٢٠١6م يف  ــو( للع ــزة )األلكس ــا بجائ ــاز أيًض ــذي ف ال
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ــة فلســطني. ــن دول ــة ع مجــال الرتبي

ــر  ــذا التقدي ــرو إن ه ــال أ. د. عم      وق

القــدس  جامعــة  ســعي  مــع  يتوافــق 

مــن  مجموعــة  لتحقيــق  املفتوحــة 

ــتويني  ــى املس ــرتاتيجية ع ــداف االس األه

ــز  ــا تعزي ــن أهمه ــريب، وم ــي والع الوطن

ــز  ــره وتعزي ــم وتطوي ــاح يف التعلي االنفت

التعلــم الرقمــي، وتنميــة مهــارات القــرن 

ــني، إذ  ــدى املتعلم ــن ل ــادي والعرشي الح

رشعــت الجامعــة بتنظيــم حملــة واســعة 

ــم  ــم والتعلي ــات التعل ــر بيئ ــاء وتطوي لبن

ــات  ــدث املســتجدات واالتجاه ــق أح وف

ــج  ــر املناه ــك تطوي ــمل ذل ــة. وش العاملي

التعليميــة والبنــى التحتيــة لبيئــة التعلــم 

اإللكــرتوين، وتطويــر مهــارات الكــوادر الرتبويــة والفنيــة، 

وبنــاء قــدرات الطلبــة والــكادر األكادميــي وصــوالً إىل 

ــة تدعــم  ــررات ذكي ــج وإطــالق مق ــم املدم ــي التعلي تبن

هــذا النمــط. 

    وأشــار أ. د. عمــرو إىل أنــه ســعيًا لتعزيــز مكانــة 

اللغــة العربيــة وتحقيًقــا لدميقراطيــة التعليــم، تــم فتــح 

املقــرر لــكل الراغبــني يف تعلمــه مــن حــول العــامل مجانـًـا، 

موضًحــا أنــه يهــدف إىل تنميــة املهــارات التطبيقيــة 

وفــق  املتعلمــني  لــدى  املختلفــة  اللغــة  ملســتويات 

اســرتاتيجية التعلــم الــذايت، وتطويــر اســرتاتيجيات تعلــم 

اللغــة العربيــة باســتخدام التكنولوجيــا مبــا ينســجم مــع 

أمنــاط التعلــم املختلفــة، ونــرش مصــادر تربويــة مفتوحــة 

اللغــة العربيــة. ويتوفــر املقــرر عــى  تدعــم تعلــم 

ــن الحواســيب  ــب( م ــر )الوي ــح ع شــكل نســخة للتصف

ــق  ــك عــى شــكل تطبي ــر كذل ــة، ويتوف ــف الذكي والهوات

ــة مــن خــالل متجــر  ــزة اللوحي ــة واألجه ــف الذكي للهوات

ــره لصاحــب  ــن شــكره وتقدي ــاً ع ــالي(، معرب )جوجــل ب

ــق  ــوم والفري ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس

القائــم عــى هــذه الجائــزة لحســن اســتقبالهم وضيافتهــم 

ــذي  ــة ال ــق الجامع ــة، ولفري ــد الجامع ــم لجه وتقديره

ــاز. ــذا اإلنج ــهم يف ه أس

    مــن جانبــه، أوضــح مدير مركــز التعليم املفتــوح أ. بهاء 

ثابــت أن مقــرر اللغــة العربيــة )١( يعــد مــن املقــررات 

اإلجباريــة لطلبــة الجامعــة، وقــد قامــت الجامعــة حديثـًـا 

بتطويــره كمقــرر ذيك وفــق أفضــل اســرتاتيجيات التعلــم 

وأحــدث التقنيــات، مراعيــًة البســاطة وتعــدد أمنــاط 

التعلــم وســهولة االســتخدام. 

    وقــال إن الجامعــة اتجهــت خــالل العامــني املاضيــني إىل 

ترسيــع خطواتهــا يف العمــل نحــو تعزيــز إنتــاج املصــادر 

الرتبويــة املفتوحــة العربيــة ونرشهــا مــن خــالل تطويــر 

معايــر إلنتــاج املحتــوى الرقمــي واعتــاد معايــر للنــرش 

املفتــوح، وإنشــاء مســتودع لنــرش املحتــوى الرقمــي التــي 

ــودة  ــة وج ــة باحرتافي ــررات ذكي ــاج مق ــن إنت ــت م مكن

عاليــة.

ــوز  ــذا الف ــتحقت ه ــة اس ــت أن الجامع ــد أ. ثاب      وأك

وســط منافســة شــديدة، فقــد بلــغ املجمــوع الــكي 

للمتقدمــني لجميــع فئــات الجائــزة )٧6٧( طلــب ترشــح 

ــب ترشــح  ــا )3٢( طل ــن بينه ــامل، م ــة بالع ــن )44( دول م

ــة  ــم اللغ ــم تعل ــي تدع ــة الت ــات الذكي ــة التطبيق يف فئ

ــة.  ــه الجامع ــازت ب ــذي ف ــة، ال العربي
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ــم  ــة للدع ــاء نتيج ــوز ج ــذا الف ــار إىل أن ه ــم أش      ث

الكامــل الــذي قدمــه أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة 

ــق  ــره للفري ــكره وتقدي ــن ش ــا ع ــة، معربً وأرسة الجامع

ــم  ــز التعلي ــن مرك ــن الخــراء م ــة م ــذي ضــم مجموع ال

ــوري  ــي ومط ــي والجرافي ــم التعليم ــوح يف التصمي املفت

)الويــب( والتطبيقــات الجوالــة واأللعــاب التعليميــة بعــد 

أن قامــوا بتطويــر التطبيــق الــذيك واللعبــة التعليميــة، ثــم 

ــاج  ــن قامــوا بإنت ــة الذي ــة القــدس التعليمي فريــق فضائي

باحرتافيــة  املذكــور  للمقــرر  التعليميــة  الفيديوهــات 

ــن  ــق م ــر عتي ــة أ. د. عم ــة العربي ــر باللغ ــة والخب عالي

ــرر.  ــي للمق ــوى التعليم ــد املحت ــذي أع ــة اآلداب ال كلي

          وكان أ. د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، كلــف 

ــزة  ــلم الجائ ــدي بتس ــمر النج ــي أ. د. س ــه األكادمي نائب

مــن ســمو األمــر حمــدان محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

ويل عهــد إمــارة ديب، وذلــك خــالل االحتفــال الــذي أقيــم 

بإمــارة ديب باإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى هامــش 

ــور  ــط حض ــة وس ــة العربي ــادس للغ ــدويل الس ــر ال املؤمت

ــامل. ــف دول الع ــن مختل ومشــاركة م

    ومــن الجديــر بالذكــر أن جائــزة محمــد بــن راشــد للغــِة 

ــني يف  ــود العامل ــٍر لجه ــع تقدي ــة أرف ــي مبنزل ــة، ه العربي

ــة أفــراًدا ومؤّسســات، وتتكــون مــن  ــة العربيّ ــدان اللّغ مي

)5( محــاور رئيســة تحتــوي عــى )١١( فئــة، ومرصــود لكل 

ــي  ــف دوالر أمري ــة )٧٠( أل ــتحقة بقيم ــزة مس ــة جائ فئ

ســنويًا مبجمــوع )٧٧٠( ألــف دوالر، وتنــدرج يف ســياق 

ــد  ــمو الشــيخ محّم ــي أطلقهــا صاحــب الّس ــادرات الت املب

بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربية 

املتحــدة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم ديب، للّنهــوض 

ــاة العامــة،  ــة ونرشهــا واســتخدامها يف الحي ــة العربيّ باللّغ

وتســهيل تعلّمهــا وتعليمهــا، إضافــة إىل تعزيــز مكانــة 

ــة وتشــجيع العاملــني عــى نهضتهــا. ــة العربيّ اللّغ

رام الله-ينابيــع- حصلــت مجلــة جامعة القــدس املفتوحة 

ــل  ــى معام ــية ع ــة والنفس ــات الرتبوي ــاث والدراس لألبح

وبحســب   ،)Arab Impact Factor( العــريب  التأثــر 

ترتيــب معامــالت التأثــر للمجــالت العلميــة املتخصصــة 

يف املجــال الرتبــوي والنفــي، فقــد احتلــت املجلــة املركــز 

األول عــى مســتوى املجــالت العلميــة املتخصصــة يف 

املجــال الرتبــوي والنفــي، التــي تصــدر عــن الجامعــات 

الفلســطينية، واملركــز الثــاين عــى مســتوى املجــالت 

ــريب. ــامل الع ــي تصــدر يف الع ــة والنفســية الت الرتبوي

      ومعامــل التأثــر هــو مقياس ألهميــة املجالت العلمية 

صهــا البحثــي، ويعكــس  املحكَّمــة ضمــن مجــال تخصُّ

التأثــر مــدى إشــارة األبحــاث الجديــدة إىل  معامــل 

األبحــاث التــي نـُـرشت ســابًقا يف تلــك املجلــة واالستشــهاد 

ــر العــريب مؤسســة دار  ــا؛ وتــرشف عــى معامــل التأث به
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تحــت رعايــة اتحــاد الجامعــات العربيــة؛ وبالتعــاون مــع 

ــة يف  ــة الرصين ــة والبحثي ــات العلمي ــرز املؤسس ــض أب بع

العــامل العــريب وخارجــه. 

وأكّــد أ. د. حســني عــوض عميــد البحــث العلمــي أن 

يًّــا ونوعيًّــا ملــدى  »معامــل التأثــر العــريب« يوفــر تقييــًا كمِّ

ــع  ــة يف جمي ــة املتخصص ــالت العربي ــة املج ــودة ورصان ج

ــي  ــاج العلم ــدف رصــد اإلنت ــك به ــة، وذل مجــاالت املعرف

ــي،  ــم األكادمي ــل للتقيي ــذا املعام ــتخدم ه ــريب،  ويُس الع

ــراء  ــم إج ــا. ويت ــالت ومتيزه ــذه املج ــودة ه ــد ج ولتحدي

التقييــم إلنضــام املجلــة ملعامــل التأثــر مــن خــالل تحليل 

ــهادات  ــدد االستش ــتعراض ع ــل اس ــددة، مث ــل متع عوام

بالبحــوث املنشــورة يف هــذه املجــالت مــن ِقبــل املجــالت 

األخــرى، واألصالــة والجــودة العلميــة للبحــوث املنشــورة، 

والجــودة التقنيــة لهيئــة التحريــر، ونوعيــة التحريــر، 

وانتظــام صــدور املجــالت، ونظــام تحكيــم البحــوث فيهــا، 

فضــاًل عــن اإللتــزام بأخالقيــات البحــث والنــرش العلميــني، 

وتتمثــل أهــداف معامــل التأثــر العــريب يف الكشــف عــن 

ــا  ــة بعضه ــالت العربي ــني املج ــا ب ــة في ــات العلمي العالق

البعــض، والتخصصــات العلميــة، والــدول العربيــة النــارشة 

لتلــك املجــالت بعضهــا البعــض؛ وذلــك عــن طريق أســلوب 
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رام الله-ينابيع

عقــدت جامعــة القــدس املفتوحــة خــالل العــام األكادميــي )2017/2016( مجموعــة مــن املؤمتــرات العلميــة 

ــزت حــول الحوكمــة،  ــامل العــريب، ترك ــة واملهمــة عــى مســتوى الوطــن وعــى مســتوى الع ــة الالفت الدولي

ــة  ــك مــن املوضوعــات ذات األهمي ــذايت، وغــر ذل ــم ال ــة، والتقوي ــذيك، واملســؤولية املجتمعي ــم ال والتعلي

التــي تهــم املســرة األكادمييــة يف الوطــن ويف املنطقــة والعــامل، ونذكرهــا عــى النحــو اآليت:

»القدس المفتوحة« تعقد مجموعة 
من المؤتمرات العلمية الدولية

عقــدت جامعــة القــدس املفتوحــة مــع نظرتهــا الجامعــة 

ــا  ــايض، مؤمتره ــان، يف آذار امل ــة ع ــة، بالعاصم األردني

العلمــي املشــرتك بعنــوان: »الحوكمــة والتنميــة اإلداريــة 

ــك  ــوح«، وذل ــع والطم ــات: الواق ــة يف املؤسس واالقتصادي

يف مقــر الجامعــة األردنيــة باململكــة األردنيــة الهاشــمية.

وعقــد املؤمتــر بحضــور رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة 

أ. د. يونــس عمــرو، ورئيــس الجامعــة األردنيــة أ. د. عزمي 

مؤمتر »الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية يف املؤسسات«
محافظــة، ونائبــي رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة: 

أ. د. ســمر النجــدي النائــب األكادميــي، وأ. د. عصــام 

خليــل النائــب املــايل، ونــواب رئيــس الجامعــة األردنيــة، 

واإلداريــة  التدريســية  الهيئتــني  وأعضــاء  والعمــداء، 

يف الجامعــة األردنيــة، وبحضــور عميــد كليــة العلــوم 

ــة د.  ــدس املفتوح ــة الق ــة يف جامع ــة واالقتصادي اإلداري

يوســف أبــو فــارة، وعميــد كليــة األعــال بالجامعــة 
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األردنيــة أ. د. رفعــت الشــناق، ود. حســني حايــل مديــر 

ــرة. ــه والب ــرام الل ــة« ب ــدس املفتوح ــرع »الق ف

ــاح املؤمتــر: »ســعيدون  ــال أ. د. يونــس عمــرو يف افتت وق

ــذه  ــزًا ه ــة األردن األوىل، منته ــاب جامع ــاء يف رح بااللتق

املناســبة ألنقــل لكم-أهلنــا يف األردن، ملــًكا وحكومــة 

وشــعبًا-تحيات شــعب فلســطني الــرازح تحــت االحتــالل، 

اللــه أن نعقــد املؤمتــرات القادمــة يف رحــاب  داعيًــا 

ــإذن اللــه«. ــة فلســطني ب القــدس الرشيــف عاصمــة دول

ــة أ. د. عزمــي  ــه، قــال رئيــس الجامعــة األردني مــن جانب

محافظــة، راعــي املؤمتــر، إن الجامعــة األردنيــة تعتــز 

بعقــد هــذا املؤمتــر الــذي اختــار موضوًعــا معــارًصا غايــة 

يف األهميــة ينســجم مــع رســالتها ورؤيتهــا يف نــرش املعرفة 

وإدارتهــا يف مبــادرة تثلــج الصــدور وتبعــث عــى الــرىض.

وقــال د. يوســف أبــو فــارة عميــد كليــة العلــوم اإلداريــة 

واالقتصاديــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، رئيــس اللجنــة 

العلميــة للمؤمتــر: »إن جامعــة القــدس املفتوحــة ســعيدة 

بتنظيــم هــذا املؤمتــر يف الجامعــة األردنيــة، وهــذا املؤمتــر 

إحــدى الثمــرات الكثــرة التــي تنجــم عــن التعــاون 

املشــرتك بــني املؤسســات الفلســطينية واألردنيــة العاملــة 

يف مجــال التعليــم العــايل«.

       وقــال أ. د. رفعت الشــناق، رئيــس اللجنة التحضرية 

للمؤمتــر: »ســعيدون بــأن تكــون كليــة األعــال هــي 

حاضنــة هــذا املؤمتــر العلمــي الــدويل الكبــر مــع جامعــة 

القــدس املفتوحــة حــول »الحوكمــة والتنميــة اإلداريــة«، 

فكليــة األعــال تســعى ملواكبــة املســتجدات والتطــورات 

ــع  ــة م ــذا جــاءت هــذه الرشاك ــة، ل ــة التعليمي يف العملي

جامعــة القــدس املفتوحــة تلبيــة لطموحــات الكليــة 

بتحقيــق التفاعــل والتعــاون مــع الدارســني«.

»القدس املفتوحة« و«الزرقاء« تعقدان املؤمتر العريب األول
 حول »املسؤولية املجتمعية للجامعات العربية«

برعايــة معــايل أ. د. عــادل الطويــي وزيــر التعليــم 

العــايل والبحــث العلمــي األردين، عقــدت جامعتــا القــدس 

املفتوحــة والزرقــاء األردنيــة، نيســان املــايض، املؤمتــر 

ــات  ــة للجامع ــؤولية املجتمعي ــول »املس ــريب األول ح الع
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ــة  ــاء باململك ــة الزرق ــة جامع ــك يف أروق ــة«، وذل العربي

ــمية. ــة الهاش األردني

الطويــي، ود.  د.  أ.  بحضــور معــايل  املؤمتــر  وافتتــح 

محمــود أبــو شــعرة رئيــس مجلــس إدارة جامعــة الزرقاء، 

وأ. د. محمــود الــوادي رئيــس جامعــة الزرقــاء، وأ. د. 

يونــس عمــرو رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة، ونائبــه 

ــه للشــؤون  ــش، ونائب ــروان دروي ــة د. م للشــؤون اإلداري

املاليــة د. عصــام خليــل، وأ. د. يوســف ذيــاب عــواد 

رئيــس اللجنــة التحضريــة، مديــر فــرع جامعــة القــدس 

املفتوحــة بنابلــس، ود. رشــدي القواســمة مديــر مكتــب 

القــدس املفتوحــة يف عــان، وأ. د. عمــر همــرشي رئيــس 

املؤمتــر، عميــد كليــة العلــوم الرتبويــة بجامعــة الزرقــاء، 

وأ. د. راتــب ســعود رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الزرقاء.

بافتتــاح  كلمتــه  يف  الطويــي،  الوزيــر  معــايل  وقــال 

اتجهــت  العــامل  يف  املتفوقــة  الجامعــات  إن  املؤمتــر، 

التعليــم،  التعلــم بــدالً مــن  ثالــوث جديــد هــو  إىل 

والبحــث والتطويــر واالبتــكار بــدالً مــن البحــث العلمــي، 

واملســؤولية املجتمعيــة بــدالً مــن خدمــة املجتمــع. 

ــدس  ــة الق ــرو، إن جامع ــس عم ــال أ. د. يون ــك، ق إىل ذل

ــام  ــذا االهت ــادرة إىل ه ــة واملب ــي الحاضن ــة ه املفتوح

ــا  ــت عمله ــد مأسس ــة ق ــا إىل أن الجامع ــؤول، الفتً املس

ضمــن هــذا االهتــام، ناقــالً تحيــات القيــادة الفلســطينية 

العــريب  البلــد  لهــذا  عبــاس  محمــود  األخ  برئاســة 

األصيــل)األردن( قيــادة وحكومــة وشــعبًا. 

ــر  ــوادي باملؤمت ــود ال ــاد أ. د. محم ــب آخــر، أش ــن جان م

العــريب  العمــل األكادميــي  إثــراء  الفاعــل يف  وبــدوره 

ضمــن هــذا االختصــاص واالســتحقاق املنشــودين، مشــيًدا 

مبواقــف صاحــب الجاللــة امللــك عبــد الله الثــاين يف حاية 

األردن ونســيجه االجتاعــي الرصــني، كــا أشــاد بالرشاكــة 

العلميــة لشــعبني شــقيقني جســدها مؤمتــر علمــي يعــد 

مــن أولويــات املرحلــة.

مــن جانبــه، قــال أ. د. عمر همــرشي، رئيس املؤمتــر وعميد 

كليــة العلــوم الرتبويــة بجامعــة الزرقــاء: »إن جامعــة 

ــا أن نلتقــي  ــه لــرشف لن ــاء جامعــة كل العــرب، وإن الزرق

باحثــني عربـًـا لنتــداول األفــكار حــول املســؤولية االجتاعية 

للجامعــات العربيــة«. إىل ذلــك، قــال أ. د. يوســف ذيــاب 

ــس  ــس، رئي ــة يف نابل ــدس املفتوح ــرع الق ــر ف ــواد، مدي ع

اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر وخبــر املســؤولية املجتمعيــة، 

إن عقــد هــذا املؤمتــر يعــد إنجــازًا عربيًا مســؤواًل مجتمعيًا، 

ــات  ــع الترشيع ــات ووض ــيع االهتام ــال لتوس ــح املج يتي

املناســبة نحــو مســتقبل واعــد يبــرش بتنامــي املســؤولية 

املجتمعيــة ثقافــة ومارســة.

املؤمتر الدويل األول حول  
»التعلم الذيك ودوره يف خدمة املجتمع«

ــري  ــايل د. ص ــم الع ــة والتعلي ــر الرتبي ــة وزي ــت رعاي تح

صيــدم وحضــوره، نظــم مركــزا »التعليــم املســتمر وخدمة 

القــدس  جامعــة  يف  املفتــوح«  و«التعليــم  املجتمــع« 

املفتوحــة، يف آذار املــايض، املؤمتــر الــدويل األول حــول 

»التعلــم الــذيك ودوره يف خدمــة املجتمــع«، وذلــك يف مقر 

الهــالل األحمــر مبدينــة البــرة، وعــر )الفيديوكونفرنــس( 

مــع مكتــب نائــب رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة 

لشــؤون قطــاع غــزة.

وشــارك يف افتتــاح املؤمتــر م. عدنــان ســارة رئيــس 

ــة،  ــس الجامع ــرو رئي ــس عم ــاء، وأ. د. يون ــس األمن مجل

وأ. د. ســمر النجــدي رئيــس اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر، 

ــة. ــؤون األكادميي ــة للش ــس الجامع ــب رئي نائ
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تــوىل  الــذي  املؤمتــر  وافتتــح 

عرافتــه مديــر دائــرة اإلعــالم أ. 

عبــد القــادر الدراويــش، وزيــُر 

الرتبيــة والتعليــم العــايل د. صــري 

جامعــة  »إن  بقولــه:  صيــدم 

القــدس املفتوحــة مل تــرتك بابًــا 

يف الوطــن إال فتحتــه، ومل تــرتك 

اعتلتــه،  إال  التعليــم  يف  منــرًا 

فهــي مقدمــة الحلــول الخالقــة 

يف التعليــم، تقــدم أمنوذًجــا عطــرًا 

طيبًــا يف مجــال التعليــم الــذيك، 

بعــد أن نجحــت يف تخريــج أفضل 

معلمــة يف العــامل، وهــي املعلمــة 

حنــان الحــروب«.

ــاء  ــس أمن ــس مجل ــان ســارة رئي ــال م. عدن ــك، ق إىل ذل

جامعــة القــدس املفتوحــة، رئيــس املجلس األعــى لإلبداع 

القــدس  والتميــز، يف كلمتــه باالحتفــال: »إن جامعــة 

املفتوحــة فكــرة إبداعيــة ولــدت مــن رحــم املعانــاة 

لتقــدم التعليــم ألبنــاء شــعبنا ونجحــت يف التطــور عــى 

مــدار )٢5( عاًمــا بشــكل غــر مســبوق، وأصبحــت رائــدة 

التعليــم يف الوطــن ورائــدة التعليــم عــى مســتوى الوطــن 

العــريب«.

وقــال أ. د. يونــس عمــرو: »اليــوم تجاوزنــا حكايــة الصف، 

ــا  ــني، ووصلن ــردي، واألســتاذ، والتلق ــم الف ــة التعلي وحكاي

ــة املتدفقــة عــر  إىل رضورة االضطــالع باملعلومــات الهائل

هــذه األجهــزة املتقدمــة املتطــورة، بحيــث نســتطيع 

القــول إن كل فــرد أو كل جاعــة تريــد أن تتقــدم يف 

ميــدان مــن مياديــن العلوم مــا عليهــا إال االطــالع والتلقي 

مــن الوســائل الذكيــة«. ثــم بــني أن للوســائط اإللكرتونيــة 

ســلبيات أدت إىل االســتغناء عــن الكتــاب النــي، ويف هذا 

ــم  ــدان القل ــوم هــو فق ــا يخــى الي ــه: »إن م ــع قول يتاب

أيًضــا، خاصــة أننــا بدأنــا نالحــظ بالنــشء الجديــد ضعًفــا 

شــديًدا يف التعبــر والكتابــة، حتــى إن بعــض األطفــال ال 

يحســنون اإلمســاك بالقلــم، لذلــك علينــا أن نحافــظ عــى 

ــم  ــائل التعل ــام بوس ــع االهت ــا م ــم تزامًن ــاب والقل الكت

الــذيك«. 

إىل ذلــك، قــال نائــب رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة، 

رئيــس اللجنــة التحضريــة للمؤمتــر أ. د. ســمر النجــدي، 

ــد  ــام املتزاي ــن االهت ــت م ــر نبع ــد املؤمت ــرة عق إن فك

ــة. ــة التعليمي ــة يف العملي ــا الذكي ــال التكنولوجي بإدخ

عــى  الضــوء  ألقــي  املؤمتــر  جلســات  خــالل  ومــن 

السياســات التنظيميــة واالســرتاتيجية الوطنيــة للتعلــم 

ــذيك  ــم ال ــة التعل ــاح بيئ ــم، وإيض ــة التعلي ــذيك ورقمن ال

ــة  ــات ذوي االحتياجــات الخاصــة والطلب ــة متطلب يف تلبي

ــك جــرى التطــرق  ــني يف املناطــق املهمشــة، وكذل القاطن

إىل االســتخدام األمثــل للتكنولوجيــا.

أ. د. جــون  وضــم املؤمتــر متحدثــني رئيســيني هــا: 

تراكســلر خبــر يف التعليــم باســتخدام الجهــاز النقــال 

ــدة، وأ. د.  ــة املتح ــون( باململك ــة )ولفرهامبت ــن جامع م

عبــد الفضيــل بينــاين الرئيــس الفخــري للمنظمــة العامليــة 

 .)e-Omed(للفضــاء الرقمــي املفتــوح من أجــل املتوســط
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ورشة عمل حول »التقويم الذايت املؤسيس«

ــة، يف  ــدس املفتوح ــة الق ــودة بجامع ــرة الج ــدت دائ عق

ــذايت  ــم ال ــوان: »التقوي ــل بعن ــايض، ورشــة عم شــباط امل

يف  وذلــك  أمنوذًجــا«،  املفتوحــة  القــدس  املؤســي: 

ــو  ــة معــايل أ. د. ســلطان أب ــه، تحــت رعاي ــة رام الل مدين

ــة،  ــام اتحــاد الجامعــات العربي ــرايب العــدوان، أمــني ع ع

ــايل. ــم الع ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي ــاون م وبالتع

وشــارك يف الورشــة، عــر )ســكايب(، معــايل أ. د. ســلطان 

ــدم  ــري صي ــايل د. ص ــور مع ــدوان، بحض ــرايب الع ــو ع أب

العــايل، وم. عدنــان ســارة  والتعليــم  الرتبيــة  وزيــر 

رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة القــدس املفتوحــة، رئيــس 

املجلــس األعــى لإلبــداع والتميــز، وأ. د. محمــد الســبوع 

رئيــس الهيئــة الوطنيــة لالعتــاد والجــودة، وأ. د. يونــس 

عمــرو رئيــس »القــدس املفتوحــة«، ونوابــه ومســاعديه، 

ومديــري الفــروع، والعمــداء ومديــري املراكــز والدوائــر، 

ــات  ــف مؤسس ــن مختل ــني م ــن املهتم ــر م ــد غف وحش

التعليــم العــايل يف الوطــن، وممثلــني عــن املؤسســات 

ــا ألنشــطة  ــة اختتاًم ــأيت هــذه الورش ــة والخاصة.وت العام

مــرشوع التقويــم الــذايت املؤســي للجامعــة اســتناًدا 

ــاد لجامعــات وبرامــج  ــل ضــان الجــودة واالعت إىل دلي

التعليــم املفتــوح والتعلــم عــن بعــد، الصــادر عــن األمانــة 

العامــة التحــاد الجامعــات العربيــة بالتعــاون مــع جامعــة 

القــدس املفتوحــة منــذ عــام ٢٠١3م، حيــث تناولــت 

التجربــة الرائــدة إصــدار أول دليــل لضــان الجــودة 

ــر  واالعتــاد للتعليــم املفتــوح يف الوطــن العــريب، وتطوي

ــذايت املؤســي املســتند  ــم ال أول نظــام محوســب للتقوي

ــت فــرق  إىل الشــواهد عــى املســتوى اإلقليمــي، إذ عمل

التقويــم عــى إجــراء التقويــم الــذايت املؤســي للجامعــة 

ــذي  ــب ال ــام املحوس ــتخدام النظ ــة باس ــاوره املختلف مبح

يدعــم تحميــل الشــواهد واألدلــة ويقــوم باحتســاب 

ــة،  درجــة املؤسســة ودرجــات املحــاور الرئيســة والفرعي

ــة. ــؤرشات النوعي ــات امل ودرج
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نظمــت جامعــة القــدس 

املفتـــــوحة وجمعــــية 

الخدمــــــة  كليـــــــات 

اتحــاد  يف  االجتاعيـــة 

الجامعــــــات العربيـــة 

الحديثــــة  والجامعــــة 

لــإلدارة والعلــوم، برعايــة 

الشــؤون  وزيــر  معــايل 

أ.  اللبنــاين  االجتاعيــة 

بيــار أبــو عــايص، مؤمتــرًا 

االجتاعــي«. العمــل  يف  »القيــادة  بعنــوان  علميًــا 

 وحــر املؤمتــر ممثلــون عــن املؤسســات الحكوميــة 

واألهليــة اللبنانيــة، وممثــل عــن ســفارة دولــة فلســطني 

املستشــار ماهــر مشــيعل، مبشــاركة عــدد مــن الجامعــات 

واملؤسســات املهنيــة املتخصصــة مــن إحــدى عــرشة دولــة 

عربيــة هــي: لبنــان، وفلســطني، واألردن، ومــر، والعراق، 

العربيــة، وقطــر، والســعودية، والكويــت،  واإلمــارات 

ــاء الضــوء  والســودان، واملغــرب. وهــدف املؤمتــر إىل إلق

عــى املشــاكل والنزاعــات التــي أفرزتهــا الحــروب وكيفيــة 

التدخــل االجتاعــي للحــد مــن آثارهــا ونتائجهــا، وتبــادل 

الخــرات بــني الباحثــني واملؤسســات العربيــة مــن خــالل 

ــكالت،  ــذه املش ــج ه ــي تعال ــم الت ــج بحوثه ــرض نتائ ع

ــي  ــاور الت ــن املح ــة م ــى مجموع ــاته ع ــز يف جلس ورك

تهتــم مبجــاالت الخدمــة االجتاعيــة وميادينهــا املختلفــة، 

وإعــداد قــادة اجتاعيــني لديهــم مــن املعرفــة واملهــارة 

مــا يؤهلهــم للعمــل يف حــاالت األزمــات والحــروب 

ــة  ــات مهني ــة ملؤسس ــارب عربي ــرض تج ــوارث، وع والك

ــة عــن  ــار املرتتب ــن اآلث ــات للحــد م ــت خــالل األزم عمل

املشــكالت االجتاعيــة الناشــئة عــن النزاعــات، وبخاصــة 

ــة. ــال والنســاء واملشــكالت األرسي مشــكالت األطف

القدس المفتوحة وجمعية كليات الخدمة االجتماعية

 تنظمان مؤتمر القيادة في العمل االجتماعي

ــة  ــد كلي ويف كلمــة جامعــة القــدس املفتوحــة نقــل عمي

ــات  ــتية تحي ــاد اش ــة د. ع ــة واألرسي ــة االجتاعي التنمي

رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو إىل املؤمتريــن، مشــرًا 

إىل أهميــة هــذا املؤمتــر كونــه يناقــش واحــدة مــن أهــم 

ــش  ــذي تعي ــريب ال ــن الع ــه الوط ــي تواج ــات الت التحدي

ــكاس  ــن، وانع ــدام األم ــن انع ــة م ــه حال ــن دول ــر م كث

ذلــك عــى املجتمــع واألفــراد، وبخاصــة ظاهــرة الهجــرة 

املرعبــة ســواء أكانــت الهجــرة الداخليــة أم الخارجيــة يف 

ــي  ــة الت ــروب الداخلي ــا أن الح ــة، موضًح ــدول العربي ال

شــهدتها املنطقــة قــد تركــت آثارهــا عــى األرسة وبنيتهــا 

ووظائفهــا، وعــى الشــباب واألطفــال والنســاء، مــا يتطلب 

ــا مكثًفــا مــن خــالل مؤسســات قــادرة عــى  تدخــالً مهنيً

ــة املشــكالت. ــات ومواجه ــم الخدم تقدي

 وعقــدت عــى مــدار يومــني مثــاين جلســات، قــدم فيهــا 

ــم  ــة ملخصــات أبحاثه ــات العربي ــن الجامع ــون م الباحث

األوضــاع  عــى  مجملهــا  يف  ركــزت  التــي  وخراتهــم 

االجتاعيــة والنفســية لألطفــال والنســاء املترريــن مــن 

الحــروب والكــوارث، وخاصــة الالجئــني والنازحــني منهــم، 

يف  العــريب  الوطــن  يف  االجتاعيــني  األخصائيــني  ودور 

ــا. ــة عليه ــار املرتتب ــم اآلث ــة وترمي معالج
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  جمــع هــذه البيانــات - يف الجيــل الرابــع - كان يتطلــب 

ــارش  ــر مب ــارش أو غ ــرشي بشــكل مب ــر الب تدخــل العن

ــر  ــادر غ ــدودة املص ــا مح ــا جعله ــان، م ــب األحي يف أغل

فعالــة يف كثــر مــن التطبيقــات، ولكــن مــا أضافــه 

ــل الخامــس لشــبكة اإلنرتنــت مــن تقــدم يف جمــع  الجي

البيانــات مــن مصادرهــا املختلفــة باالعتــاد عــى أجهــزة 

ــدة تعــرف بـــ  ــة جدي االستشــعار )Sensor( أســس تقني

»إنرتنــت األشــياء«، إذ أصبحــت املستشــعرات مصــدًرا 

مهــًا لجمــع البيانــات يف كثــر مــن التطبيقــات الحيويــة، 

وكذلــك يف املناطــق الخطــرة عــى حيــاة اإلنســان أو التــي 

ــا.  يصعــب الوصــول إليه

ــو د.  ــياء« ه ــت األش ــح »إنرتن ــق مصطل ــن أطل إن أول م

 Massachute كيفــني أشــتون املديــر التنفيــذي يف معهــد

ومــن  ١999م.  العــام  يف    Institute of Technology

إنترنــت األشـيـاء
Internet of things

ــوان  ــاب بعن ــال كت ــذا املج ــة يف ه ــب املؤلف ــل الكت أوائ

 Neil( ــامل ــه الع ــدأ األشــياء بالتفكــر« لصاحب ــا تب »عندم

Gershenfeld(، وبعــد ذلــك ازداد اهتــام مراكز األبحاث 

بهــذا العلــم الجديــد وبــدأت الــرشكات التجاريــة تتنافــس 

 )LG( يف تطبيــق هــذه التقنيــة يف منتجاتهــا، فــكان لرشكة

الســبق يف وضــع مخططــات لتطبيــق هــذه التقنيــة فيــا 

عــرف بـــ »ثالجــات اإلنرتنــت« يف العــام ٢٠٠٠م. ازداد 

ــر  ــة، وتش ــنوات املاضي ــة يف الس ــذه التقني ــام به االهت

إحصائيــات رشكــة BI Intelligence إىل أن عــدد األجهــزة 

ــار  ــى )٢5( ملي ــيزيد ع ــياء س ــت األش ــتخدمة إلنرتن املس

جهــاز يف عــام ٢٠٢٠م، وأن القيمــة الســوقية تقــرتب مــن 

ــاين املرفــق.  )٧.١( تريليــون دوالر وفــق الرســم البي

 تتنافــس رشكات التكنولوجيــا عــى وضــع تعريــف لهــذه 

 *أ. عامر أبو زنيد

ــن  ــر م ــتخدمت يف  كث ــارع، فاس ــكل متس ــة بش ــنوات املاضي ــت يف الس ــبكة االنرتن ــى ش ــدة ع ــات املعتم ــرت التطبيق   انت

املجــاالت، ومــن أهــم هــذه املجــاالت شــبكات التواصــل االجتامعــي التــي أحدثهــا الجيــل الرابــع مــن شــبكة اإلنرتنــت، حتــى 

ــة مــن حناياهــا.  ــا و اســتنباط املعرف ــات وتحليله ــاًم يف التواصــل و جمــع البيان ــا مه ــا أصبحــت رشيانً إنه

تكنولوجيا
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التقنيــة، فهنــاك العديــد مــن التعريفــات املقرتحــة، ذلــك 

أن هــذه التقنيــة ال تــزال تحــت التطويــر وال يوجــد 

ــا  ــن تعريفه ــن ميك ــدد، ولك ــاري مح ــف معي ــا تعري له

بأنهــا قــدرة األشــياء عــى االتصــال ببعضهــا البعــض 

عــر شــبكة اإلنرتنــت دون تدخــل العنــر البــرشي، 

ــياء  ــات األش ــراءة بيان ــة بق ــعرات الطرفي ــوم املستش وتق

وإرســالها إىل مركــز تجميــع املعلومــات، ومــا مييــز هــذه 

املستشــعرات صغــر حجمهــا وقدرتهــا عــى االتصــال مــع 

ــات. ــل البيان ــة لنق ــزة املحيط ــع األجه ــا وم بعضه

ــي  ــا ه ــايل:  م ــؤال الت ــف إىل الس ــذه التعري ــا ه يقودن

ــة  ــياء؟ اإلجاب ــت األش ــا بإنرتن ــن ربطه ــي ميك ــياء الت األش

ــعرات إىل  ــة املستش ــن إضاف ــى: ميك ــي: أي يشء، مبعن ه

األجســام املتحركــة والثابتــة عــى حــد ســواء، وعــى هــذا 

ــت  ــبكة اإلنرتن ــط بش ــيئًا يرب ــان ش ــار اإلنس ــن اعتب ميك

عــن طريــق  ســوار املعصــم الــذيك، وكذلــك ميكــن ربــط 

الحيوانــات الريــة والبحريــة بتثبيــت مستشــعر عــى 

ــات. ــن التطبيق ــر م ــذا كث ــب ه ــمها، وإىل جان جس

أمثلة على تطبيقات إنترنت األشياء
ســهل »إنرتنــت األشــياء« عــى اإلنســان التحكــم باألشــياء 

ــود  ــكان. فوج ــود امل ــن قي ــرره م ــدة وح ــة والبعي القريب

املــكان القريــب مل يعــد رضوريـًـا يف كثــر مــن التطبيقــات 

ــدة.  ــرة والبعي ــن الخط ــات  يف األماك ــا التطبيق وخصوًص

فقــد أصبحــت أجهــزة االستشــعار 

قــادرة عــى قيــاس البيانــات مــن 

الزمــن  يف  املختلفــة  مصادرهــا 

الحقيقــي، بــل أصبحــت قــادرة 

البيئــة  التحكــم يف هــذه  عــى 

وإصــدار األوامــر الالزمــة مثــل: 

والتحكــم  الحرائــق،  إخــاد 

ــك.  ــر ذل ــامة، وغ ــازات الس بالغ

املــدن الذكيــة: تعــد تطبيقــات 

املــدن الذكية من أكــر التطبيقات  

فيوفــر  العــامل،  حــول  انتشــاًرا 

إنرتنــت األشــياء البيانــات إىل صنــاع القــرار لتمكينهــم مــن 

ــى  ــة ع ــرور واملحافظ ــة امل ــات تســهل حرك ــع سياس وض

البيئــة والبنيــة التحتيــة، مثــال ذلــك مراقبــة حركــة ســر 

املركبــات  ومنــع حدوث االختناقات املرورية،  فالســيارات 

الذكيــة عــى ســبيل املثــال لديهــا القــدرة عــى االتصــال 

بشــبكة اإلنرتنــت واملركبــات املحيطــة، وكذلــك مكونــات 

ــة. ــة للمركب ــادة الذاتي ــهيل القي ــة، لتس ــة التحتي البني

املنــازل الذكيــة: ســهلت تقنيــة إنرتنــت األشــياء عــى 

ــن  ــد م ــن بع ــزل ع ــزة املن ــم بأجه ــتخدمني  التحك املس

خــالل شــبكة اإلنرتنــت، مثــال ذلــك »ثالجــات االنرتنــت«،  

ــات الثالجــة  ــب محتوي ــزة االستشــعار تراق ــك أن أجه ذل

واالتصــال باملزوديــن واختيــار أفضــل األســعار دون تدخل 

ــك  ــن  ذل ــًدا ع ــس بعي ــزل. ولي ــب املن ــن صاح ــارش م مب

ــاء  ــه وتحضــر امل ــزل وتهويت ــة حــرارة املن التحكــم بتهوي

ــه.   ــزل إلي ــل وصــول صاحــب املن الســاخن قب

األجهــزة القابلــة لالرتــداء )Wearables(: الكثــر مــن 

املستشــعرات ميكــن تثبيتهــا عــى املالبــس واألحذيــة 

ــاعة  ــد الس ــان، وتع ــا اإلنس ــي يرتديه ــوارات الت واإلكسس

الذكيــة مــن أشــهر تطبيقــات »إنرتنــت األشــياء« املالمســة 

للجســم، فهــي تســتطيع قــراءة البيانــات باســتخدام 

ــالها عــر شــبكة اإلنرتنــت  أجهــزة االستشــعار ثــم إرس
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دون تدخــل مــن مســتخدمها. مثــال ذلــك قيــاس الضغــط 

ونبضــات القلــب وحركــة املريض ومــكان وجــوده، وغرها 

مــن البيانــات الحيويــة، ومثــة تطبيقــات كثــرة يف مجــال 

ــة. ــة الصحي ــة والعناي ــم والصناع التعلي

جمع  البيانات وطرق نقلها
جمــع البيانــات يف الزمــن الحقيقــي مــن خــالل عــدد كبر 

مــن املستشــعرات مهمــة ليــس ســهلة، فهــي تنتــج كــًا 

هائــاًل مــن البيانــات يف زمــن قصــر. إن رسعــة وصول هذه 

ــد  ــات يع ــز البيان ــل إىل مرك ــة العم ــن منطق ــات م البيان

مــن أهــم تحديــات هــذه الشــبكة، فتتصــل املستشــعرات 

مــع بعضهــا  البعــض باســتخدام أمــواج الراديــو بــرتددات 

Multi-( ــات مبــا يعــرف بـــ محــدودة لنقــل هــذه البيان

  .)hop

ــاج  ــات ) Big data( يحت ــن البيان ــر م ــم الكب ــذا الك ه

ــة  ــة  يف  عملي ــة عالي ــرة ورسع ــن  كب ــاحة تخزي إىل مس

ــوي عــى  ــد تحت ــا، فق املعالجــة لتســهيل االســتفادة منه

ــم يف  ــر مه ــن تغي ــر ع ــات ال تع ــررة أو بيان ــات مك بيان

ــن  ــح م ــذا أصب ــعرات،  له ــل املستش ــة عم ــة منطق حال

الــروري إســناد مهمــة جمــع البيانــات والتحكــم يف 

إرســالها إىل املستشــعرات الطرفيــة لتقليــل عــدد الرســائل 

املرســلة يف الشــبكة واملحافظــة عــى مصــدر الطاقــة 

ــتخدمني. ــة املس ــظ خصوصي وحف

الملخص
إن تقنيــة »إنرتنــت األشــياء« أصبحــت مــن أهــم عنــارص 

ــاالت،  ــات واالتص ــا املعلوم ــة يف تكنولوجي ــورة الحديث الث

الزمــن  إىل شــبكات  اإلنرتنــت  حيــث حولــت شــبكة 

الحقيقــي مــن خــالل اســتخدام مستشــعرات صغــرة 

الحجــم قليلــة التكلفــة،  قــادرة عــى االتصــال بالشــبكات 

املحيطــة والتفاعــل معهــا دون تدخــل العنــر البــرشي، 

ــا  ــات، أهمه ــد مــن التحدي ــة تواجــه العدي وهــذه التقني

املحافظــة عــى مصــدر الطاقــة، ورسعــة جمــع البيانــات 

ودقتهــا، وأمــن البيانــات خــالل جمعهــا وإرســالها إىل 

ــات. ــظ البيان ــز حف مرك

*فرع دورا
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*د. ثابت سليامن صباح

علــم  فــروع  أحــد  االصطناعــي  الــذكاء  يعــد 

يبحــث يف  الــذي  العلــم  اآليل، وهــو  الحاســب 

إمكانيــة جعــل اآلالت تبــدو كالبــر يف ترصفاتهــا 

وتنفيذهــا للمهــام، مــا يجعلنــا نحــن البــر نعتقــد 

أن لديهــا القــدرة عــى التفكــر أو أنهــا آالت ذكيــة.

 بــدأ االهتــام بهــذا العلــم منــذ أربعينيــات القــرن 

املــايض، إال أنــه مــا زال يكتســب اهتاًمــا متزايــًدا نظــرًا 

للنجاحــات التــي حققتهــا تطبيقاتــه يف مجــاالت حيويــة 

متنوعــة كالدفــاع، واالســتخبارات، والحاســوب، والرتجمــة 

اآلليــة، وغرهــا مــن املجــاالت، إذ تتميــز تطبيقاتــه بأنهــا 

تعدديــة يشــارك فيهــا علــاء الحاســب اآليل والرياضيــات 

ــوم النفــس واللغــة والفلســفة واملنطــق. وعل

يهــدف الــذكاء االصطناعــي يف األســاس إىل توظيف قدرات 

ــه الفائقــة يف محــاكاة الســلوك  الحاســوب، خاصــة رسعت

اإلنســاين املتســم بالــذكاء، وذلــك مــن خــالل إنتــاج 

الذكاء االصطناعي وتطبيقاته

ــة  ــادرة وحدهــا عــى إيجــاد الطريق ــج حاســوبية ق برام

األنســب لحــل مســألة مــا، أو اتخــاذ قــرار يف موقــف مــا 

اســتناًدا إىل العمليــات االســتداللية املتنوعــة التــي ُغــذي 

بهــا الرنامــج مســبًقا. وتتميــز برامــج الــذكاء االصطناعــي 

بعــدد مــن الخصائــص التــي تعطيهــا القــدرة عــى العمــل 

بشــكل مختلــف عــن برامــج الحاســوب التقليديــة التــي 

تعتمــد عــى خوارزميــات دقيقــة وواضحــة )أي سلســلة 

مــن الخطــوات املحــددة التــي يــؤدى اتباعهــا إىل ضــان 

الوصــول إىل حــل للمســألة(، ومــن هــذه امليــزات:

التمثيــل الرمــزي للبيانــات: وهــو التمثيــل الــذي ال يعتمد 

باألســاس عــى الرمــوز الرقمية.

تكنولوجيا
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ــددة  ــات مح ــود خوارزمي ــدم وج ــرًا لع ــة: نظ االجتهادي

لحــل املســائل التــي تحتــاج إىل برامــج الــذكاء االصطناعي. 

تقــوم هــذه الرامــج بالبحــث عــن الطــرق املمكنــة 

لحــل املســألة واتبــاع إحداهــا التــي ميكــن أن تكــون 

غــر مضمونــة النتائــج، مــع اإلبقــاء عــى فرصــة للتغيــر 

ــم التوصــل إىل حــل  ــق أخــرى يف حــال مل يت ــاع طري واتب

ــة. ــة املتاح ــت والدق ــددات الوق ــن مح ــألة ضم للمس

متثيــل املعرفــة: متتلــك برامــج الــذكاء االصطناعــي القــدرة 

عــى متثيــل مفاهيــم املعرفــة والتعبــر عنهــا بلغــة قريبــة 

مــن اللغــة الطبيعيــة املســتخدمة بــني البــرش، وميكــن أن 

تســتخدم برامــج الــذكاء االصطناعــي مصطلحــات ضبابيــة 

ضمــن القواعــد املســتخدمة للوصــول إىل حــل للمســألة. 

ــة  ــت درج ــدة )إذا كان ــتخدم القاع ــن أن تُس ــالً ميك فمث

ــة وصــداع،  ــآالم عضلي ــة، ويشــعر ب ــض عالي حــرارة املري

فــإن هنــاك احتــاالً قويًــا بأنــه يعــاين مــن األنفلونــزا( يف 

برامــج التشــخيص العالجــي الذكيــة. 

العمــل يف ظــل عــدم اكتــال البيانــات: متتــاز برامــج 

الــذكاء االصطناعــي بالقــدرة عــى الوصــول إىل حــل 

ــات  ــع البيان ــر جمي ــدم توف ــال ع ــى يف ح ــائل حت للمس

الالزمــة التخــاذ القــرار. وبالطبــع قــد يكــون الحــل الــذي 

تــم الوصــول إليــه يف ظــل عــدم توفــر البيانــات الالزمــة 

ــا مــن الحلــول املمكنــة يف حــال توافــر هــذه  أقــل صوابً

البيانــات، مــع احتــال عــدم صحتــه عــى اإلطــالق. وهــو 

مــا يحــايك الســلوك اإلنســاين يف بعــض الحــاالت التــي قــد 

يضطــر فيهــا التخــاذ قــرار رسيــع كــا يف حالــة الطبيــب 

ــى  ــه ال تســمح باالنتظــار حت ــا حالت ــج مريًض ــذي يعال ال

ظهــور نتائــج التحاليــل التــي سيســتفيد منهــا عــى وجــه 

ــو توفــرت يف الوقــت املناســب. ــد ل التأكي

التعامــل مــع البيانــات املتضاربــة: وهــذه الســمة تعطــي 

برامــج الــذكاء االصطناعــي القــدرة عــى اســتنباط أمنــاط 

ــي تعــد  ــات الت ــل هــذه البيان ــة يف ظــل وجــود مث معين

ــد  ــي ق ــات الت ــي البيان ــة، وه ــان متناقض ــر اإلنس يف نظ

ــددة املصــادر. ــوي عــى أخطــاء متع تحت

بالــذكاء االصطناعــي مفهــوم تعليــم اآللــة،  ويرتبــط 

ــي تعطــي الحاســوب  ــات الت ــات والتقني وهــو الخوارزمي

القــدرة عــى »التعلــم«، حيــث يتضمــن ذلــك اســتخراج 

ــتغاللها.  ــم اس ــن ث ــام وم ــات الخ ــن البيان ــات م املعلوم

وقــد بــرزت قــدرات الــذكاء االصطناعــي وتعلــم اآللــة يف 
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ــا: ــر منه ــن املجــاالت، نذك ــد م العدي

متييــز الــكالم: وهــو عمليــة تحويــل األصــوات إىل كلــات 

مكتوبــة، حيــث يتضمــن ذلــك تحديــد لغــة الــكالم، ومــن 

ثــم التعــرف عــى املقاطــع والكلــات. وتســتخدم هــذه 

التقنيــات يف مجــال الرتجمــة الفوريــة عــى ســبيل املثــال.

معالجــة اللغــات الطبيعيــة: تســعى هــذه التقنيــات 

ــر  ــني األوام ــل تلق ــن أج ــة م ــات الطبيعي ــم اللغ إىل فه

الحاســوب  برامــج  ذلــك  مبــارشة، ومثــال  للحاســوب 

القــادرة عــى اإلجابــة عــن 

إنســان  يطرحــه  ســؤال 

للحاســوب ســواء أكان مكتوبـًـا 

منطوقًــا. أو 

ــذه  ــل ه ــكالم: تعم ــة ال صناع

تحويــل  عــى  الرمجيــات 

بلغــات  املكتوبــة  النصــوص 

)كالم  أصــوات  إىل  مختلفــة 

منطــوق(، وتســتخدم هــذه التقنيــات يف التطبيقــات 

الخاصــة. البريــة  االحتياجــات  بــذوي  الخاصــة 

ــذه  ــل ه ــتطيع مث ــة: تس ــة اليدوي ــى الكتاب ــرف ع التع

التقنيــات قــراءة الحــروف والكلــات املكتوبــة بخــط 

ــو كانــت  ــا إىل نصــوص كــا ل ــد أو املطبوعة وتحويله الي

ــح. ــة املفاتي ــتخدام لوح ــة باس مدخل

ــا:  ــرف عليه ــا والتع ــكال ومقارنته ــاذج واألش ــز الن متيي

تســتخدم هــذه التقنيــات يف التعــرف عــى الوجــوه 

وبصــات األصبــع والعــني، وكذلــك التعــرف عى األشــكال 

واألجســام يف الوســائط الرقميــة خاصــة الصــور ومقاطــع 

ــو.  الفيدي

ــة  ــم تغذي ــرارات: يت ــم الق ــم دع ــرة ونظ ــة الخب األنظم

الحاســوب بأكــر كميــة مــن املعرفــة التــي ميتلكهــا الخراء 

ــات  ــن البيان ــل م ــم هائ ــة إىل ك ــني، إضاف ــال مع يف مج

الخــام ثــم التعامــل معهــا، واملعرفــة عــر تقنيــات خاصــة 

للبحــث واالســتنتاج لتعطــي نتائــج متاثــل نتائــج الخبــر 

ــة ملتخــذي القــرار. البــرشي وتقــدم البدائــل املمكن

تختلــف  كهروميكانيكيــة  آالت  وهــي  الروبوتــات: 

الــذكاء  تقنيــات  وتتيــح  واســتخداماتها،  قدراتهــا  يف 

االصطناعــي للروبوتــات القــدرة عــى الحركــة وفهــم 

الخارجيــة. االســتجابة للعوامل  وكذلــك  محيطهــا 

ــة  ــي املخصص ــذكاء االصطناع ــج ال ــع برام ــم: تتمت التعلي

للتعليــم بالقــدرة عــى تحديــد مســتويات املتعلمــني 

املختلفــة واحتياجاتهــم التعليميــة، إضافــة إىل قدرتهــا 

عــى تحليــل املحتــوى التعليمــي وتوجيهــه واختيــار 

لعرضــه  األمثــل  الطريقــة 

قــدرات  مــع  يتوافــق  مبــا 

املتعلــم ومســتواه عــى  كل 

مثــل  وتســتخدم  انفــراد. 

هــذه الرامــج تقنيــات تحليــل 

املعرفــة الرتاكميــة وســلوكيات 

التعلــم الخاصــة بــكل متعلــم، 

التــي يتــم الحصــول عليهــا 

مــن خــالل تفاعالتــه مــع النظــام التعليمــي:

وتلخيــص  والتصنيــف،  والنظــر،  والرؤيــة  األلعــاب، 

ــة(،  ــموعة، واملرئي ــة، واملس ــة )املكتوب ــات الرقمي املحتوي

والتوقعــات، وغرهــا مــن املجــاالت.

وأخــرًا ميكــن القــول إن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي قد 

غــزت شــتى مجــاالت الحيــاة وأصبحــت يف بعــض األحيــان 

ــب  ــذر بعواق ــا ين ــتخدميها، م ــى مس ــها ع ــرض نفس تف

وخيمــة يف ظــل اعتــاد البــرش املتزايــد عــى الــذكاء 

االصطناعــي كــا يــرى العــامل الفيزيــايئ ســتيفن هوكينــغ. 

ــل أن  ــن أج ــه اآلالت م ــورت في ــذي تط ــت ال ــي الوق فف

ــه  ــل حيات ــان وجع ــة اإلنس ــارق لخدم ــذكاء خ ــع ب تتمت

أفضــل، يجــري تطويــر امليكنــة العســكرية مبــا فيهــا مــن 

ــت  ــى أصبح ــار حت ــن دون طي ــرات م ــات والطائ الروبوت

تتمتــع بقــدرات قــد يصعــب التحكــم بهــا يف بعــض 

ــان، مــا يــدق نواقيــس الخطــر حــول االســتعاالت  األحي

ــا. ــة للتكنولوجي ــر املرشوع  غ
* كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
فرع رام الله والبرة
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ــد اإلنرتنــت ومــا         ال مجــال للمــرء أن ينكــر فوائ

نتــج عنــه مــن االنفتــاح عــى مواقــع التواصــل االجتاعي، 

فـــأضحت كلــات )الفيســبوك( و)الواتــس أب( و)تويــرت( 

مــن الكلــات التــي تطــرق آذاننــا مــراًرا وتكــراًرا كل يــوم، 

بــل صــارت جــزًءا مهــًا مــن الحيــاة  اليوميــة، حتــى أنــك 

تنظــر للمــرء فتجــد جهــازه ال يفــارق يديــه.

يف هــذه املواقــع التفاعليــة الخــر الكثــر إن أُحســن 

املواقــع  بــني  التنقــل  فمــن  وتوظيفهــا،  اســتخدامها 

اإللكرتونيــة العلميــة واملوســوعات ومحــركات البحــث إىل 

طــرق التواصــل االجتاعــي التــي أوجــدت ســبالً جديــدة 

يتواصــل بهــا النــاس كتابــة ورؤيــة، فيتبادلــون املعلومــات 

ــخص  ــة الش ــهم يف خدم ــه يس ــذا كل ــك. وه ــر ذل إىل غ

ــر يف  ــنها دون أن يق ــهل حياتــه الدنيويــة ويحس ويس

ــه. ــع وقت ــة أو يضي ــه الديني واجبات

لكــن الخشــية تكمــن يف االنجــراف التــام والتوغــل فيهــا 

حتــى غــدا البعــض يســتغني عــن وجبــة الطعــام وال 

إبعــاد  بــل ال يســتطيع  )الفيســبوك(،  يســتغني عــن 

عينيــه ولــو قليــالً عــن شاشــة جهــازه، مــا أدى إىل تأخــر 

ــات، هــذا إىل جانــب األرضار  ــل الواجب ــات وتعطي األولوي

الصحيــة التــي تلحــق بهــذه الرشيحــة مــن النــاس وهــم 

كــر، وال ســيا فئــة الشــباب، فتجدهــم يؤخــرون الصــالة 

ــر  ــب والتوت ــن الغض ــة م ــم حال ــا، وتتملكه أو يضيعونه

حتــى اتجــاه أقــرب النــاس إذا مــا حاولــوا تقديــم النصــح 

لهــم، فانتــرش العقــوق وضيّعــت الصلــوات وُهجــر كتــاب 

ــه تعــاىل. الل

مثــة محاذيــر أخــرى تكمــن وراء نــرش أرسار البيــوت ومــا 

ــات وفضــح املســتور  ــا، فانتهكــت الخصوصي يحــدث فيه

باملشــاعر  والبــوح  الخاصــة  الصــور  نــرش  درجــة  إىل 

*أ. أميمة قراقع

ــائل  ــه وس ــرت في ــة، وتي ــواب املعرف ــه أب ــت في ــرص فتح ــا يف ع ــٍد أنن ــى أح ــى ع ــاد يخف ــا ع      م

ــد.  ــث نري ــل إىل حي ــا ويوص ــاب ويذلله ــرب الصع ــامل يق ــام ع ــد أم ــال يشء بعي ــل، ف ــال والتواص االتص

تكنولوجيا



أمــره، وبــنّي لنــا رســولنا صــى اللــه عليــه وســلم أن املــرء 

ســيقف بــني يــدي ربــه يــوم القيامــة ليســأله عــن عمــره 

فيــا أفنــاه، فــا تــراه يجيــب مــن كانــت حالــه إدمــان 

ــره؟! ــبوك( وغ )الفيس

إن التكنولوجيــا الحديثــة ســالح ذو حديــن، فإمــا أن 

نصيــب منهــا الخــر الكثــر إن أحســنا اســتثارها أو 

تســتدرجنا إىل طريــق خطــر يبعدنــا عــن أهدافنــا وعــن 

ــا. ــاء ربن إرض

ــه  ــي الل ــس، ونتق ــة للنف ــة مراجع ــف وقف ــا أن نق آن لن

تعــاىل يف أنفســنا، ويف أرسنــا ويف أوقاتنــا، وأن نتحى بالعزم 

واإلرادة وضبــط الوقــت وتنظيمــه والحــرص عــى املفيــد 

ــعرنا  ــال ش ــت، ويف ح ــة الوق ــكالم ومضيع ــو ال ــرك لغ وت

بفقــدان اإلرادة وعــدم الســيطرة عــى الوقــت والنفــس 

فــاألوىل هجــر هــذه املواقــع متاًمــا وعــدم الدخــول إليهــا، 

فنحــن محاســبون عــى أوقاتنــا وعــى صالتنــا وعــا نقول 

ونكتــب وننــرش ونحــادث، ولنتحمــل مســؤوليتنا بجديــة 

اتجــاه بيوتنــا وأبنائنــا ومجتمعنــا وأمتنــا عامــة.
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واملغــازالت الزوجيــة وغرهــا، بــل رمبــا يتبادلــون الشــتائم 

ــاء إىل غــر ذلــك  أو يتباهــون بالصــور أو الطعــام أو األبن

ــن االنغــاس  ــا الرســول م ــي حذرن ــا الت ــور الدني ــن أم م

والتنافــس فيهــا، واألســوأ مــن ذلــك أن تجــد مــن يتابــع 

ــى أن  ــا، وين ــة أو ينرشه ــات املحرم ــور والفيديوه الص

ــة  ــات محرم ــم عالق ــر، أو يقي ــا النظ ــزين وزناه ــني ت الع

مــع الجنــس اآلخــر تحــت عنــوان الحــب أو الصداقــة أو 

التســلية حتــى شــمل هــذا األمــر املتزوجــني واملتزوجــات، 

حــاالت  وتزايــدت  باالنهيــار،  مهــددة  األرس  فصــارت 

الطــالق بســبب )الفيســبوك( أو )الواتــس أب( أو غرهــا.

نقلــب صفحــات  ونحــن  الوقــت  هــدر  عــن  ومــاذا 

)الفيســبوك( أو نتحــدث مــع اآلخريــن لفــرتات طويلة؟! ال 

بــأس مــن بعــض الوقــت نتواصــل فيــه مبــا يفيــد ويحقــق 

صلــة الرحــم أو التواصــل مــع النــاس واألهــل واألصدقــاء، 

ــن  ــة م ــو حال ــع ه ــى أرض الواق ــدث ع ــا يح ــن م ولك

ــذي  ــل ال ــت الطوي ــم بالوق ــعر أحده ــال يش ــان، ف اإلدم

ــاة،  ــو الحي ــت ه ــع أن الوق ــع، م ــذه املواق ــه يف ه يقضي

ــم  ــني عظي ــدة ليب ــور عدي ــه يف س ــم ب ــاىل أقس ــه تع والل
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*م. رامي تيلخ

يف الســنوات األخــرة أصبحــت البيانــات إحــدى األصــول 

املهمــة )Key Asset( يف كثــر مــن املؤسســات واألعــال. 

ــبة  ــة املحوس ــة واألنظم ــات اإللكرتوني ــت الخدم وأصبح

مــورًدا مهــًا يف هــذه القطاعــات، وصــار جــزء مــن 

عــى  يُنفــق  أو  يُرصــد  املؤسســات  هــذه  ميزانيــات 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومــا يلزمهــا مــن 

طواقــم برشيــة ومــوارد تكنولوجيــة، وذلــك لدورهــا 

ــودة  ــى ج ــك ع ــكاس ذل ــات وانع ــم أداء املؤسس يف دع

الخدمــات املقدمــة للمواطنــني ورسعتهــا، وأهميــة ذلــك 

يف التنافــس الســتقطاب الزبائــن وتطويــر األعــال.

ــات  ــن بيان ــه م ــج عن ــا نت ــور وم ــذا التط ــب ه إىل جان

ــات  ــي وتطبيق ــل االجتاع ــع التواص ــورة مواق ــرت ث ظه

 Internet of( األشــياء  وإنرتنــت  الذكيــة  الهواتــف 

Things( التــي أســهمت بشــكل كبــر يف إنتــاج كــم هائــل 

وبشــكل متســارع مــن البيانــات بجميــع أنواعهــا: النصية، 

ــا. ــة، وغره ــة، والصوري والصوتي

تكمــن يف كشــف معلومــات  البيانــات ال  أهميــة  إّن 

ــا  ــن واألشــياء واألحــداث وعالقته عــن األشــخاص واألماك

ببعضهــا وطريقــة تخزينهــا والوصــول إليهــا، بــل تتعــدى 

ذلــك لالســتفادة منهــا مــن خــالل فهمهــا وتحليلهــا 

واســتخراج املعرفــة منهــا، وهــذا مــا يقتــي بالطبــع 

ــات. ــم البيان ــتخدام عل اس

إّن علــم البيانــات حقــل علمــي متعــدد التخصصــات 

مــن  مجموعــة  وهــو   ،)Interdisciplinary Field(

املهــارات املتنوعــة التــي مــن خاللهــا ميكــن تحويــل 

ــتخالص  ــات، واس ــام )Raw Data( إىل معلوم ــات خ بيان

فلسطين وعلم البيانات
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ــط  ــة التخطي ــني عملي ــهم يف تحس ــد تس ــا ق ــة منه معرف

وترسيعهــا، وقــد تدعــم يف عمليــة اتخــاذ القــرار وتســاعد 

ــارة  ــارات عب ــذه امله ــتقبلية. وه ــداث مس ــؤ بأح يف التنب

عــن مزيــج مــن علــوم الحاســوب واإلحصــاء، إضافــة 

إىل مهــارات التحليــل والتنقيــب والبحــث والتواصــل. 

ــددة  ــاالت متع ــات يف مج ــتهدف بيان ــم يس ــذا العل وه

مثــل: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والزراعــة، واالقتصــاد، 

والتســويق، و تنبــؤات الطقــس، وغرهــا. 

عــى الرغــم مــن أّن مصطلــح علــم البيانــات غــر شــائع-

ــر  ــد ظه ــًدا، وق ــس جدي ــه لي ــًدا يف منطقتنا-ولكن وتحدي

هــذا املصطلــح يف األبحــاث العلميــة املتخصصــة يف علــم 

الحاســوب منــذ ســتينيات القــرن املــايض وذُكِــر مبســميات 

أخــرى مثــل التنقيــب يف البيانــات )Data Mining(. وقــد 

قـُـّدم هــذا املصطلــح يف موضــوع مســتقل يف العقــد األول 

مــن القــرن الحــايل وأخــذ باالنتشــار وبــدأ يظهــر جليًّــا يف 

العديــد مــن املقــاالت العلميــة واألوراق البحثيــة ويف أهم 

ــرشت  ــام ٢٠١٢م ن ــة. ويف ع ــرات العلمي ــالت واملؤمت املج

تزعــم  مقالــة   )Harvard Business Review( مجلــة 

بــأن وظيفــة املتخصــص يف علــم البيانــات )عــامل بيانــات( 

 Data هــي األكــر جاذبيــة يف القــرن الواحــد والعرشيــن

.Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century

ــة  ــكل صعوب ــة يش ــارات املطلوب ــوع يف امله ــذا التن إّن ه

تتمثــل يف توفــر املهــارات املذكــورة مجتمعــة يف شــخص 

ــات  ــال إن االســتفادة مــن البيان واحــد. فعــى ســبيل املث

املتوفــرة حــول مــرض معــني للمســاعدة يف تطويــر عــالج 

لهــذا املــرض تســتلزم توفــر املعرفــة والخــرة الطبيــة 

اإلحصــاء  مجــاالت  يف  والخــرة  الدرايــة  إىل  باإلضافــة 

ــة  ــإّن االســتفادة الفعال ــم ف ــن ث وبرمجــة الحاســوب، وم

تتطلــب تشــكيل فريــق متكامــل يتوافــر فيــه هــذا املزيج 

ــدف املنشــود. ــارات للوصــول إىل اله ــن امله م
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ــة  ــت بالعملي ــات ليس ــن البيان ــة م ــتخراج املعرف إّن اس

الســهلة واملبــارشة، فهــي تبــدأ مــن استكشــاف البيانــات 

ــة أي  ــا وإزال ــددة، وإعداده ــادر متع ــن مص ــا م وجمعه

 )Data Clean( بيانــات غــر رضوريــة أو غــر دقيقــة

وفهــم توزيــع البيانــات وعرضهــا رســوميًّا وبيانيًّــا يف 

ــا  ــة بينه ــات املختلف ــاف العالق ــا واكتش ــة لتحليله محاول

ــوب.  ــل املطل ــوالً إىل التحلي وص

ــًدا يف  ــا، وتحدي ــيوعه عامليًّ ــم وش ــذا العل ــع رضورة ه وم

الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأوروبــا- حيــث يالحظ ذلك 

ــل  ــروض العم ــة وع ــف املطلوب ــالل عدد الوظائ ــن خ م

ــة  ــذا املجال، إضاف ــني يف ه ــة للمتخصص ــزة املقدم املتمي

إىل طــرح تخصــص علــم البيانــات أو تخصصــات ذات 

تلــك  التعليميــة يف  املؤسســات  مــن  كثــر  عالقــة يف 

الــدول- إال أّن هنــاك نقًصــا ملحوظًــا يف الخــراء عــى 

ــى اإلقليمــي(، كــا أّن الوعــي  ــي )أو حت املســتوى الوطن

ــه غــر مالحــظ، أو  ــم وتطبيقات ــة هــذا العل اتجــاه أهمي

ــة هــذه  عــى األقــل مل نســمع إعالميًّا-حتــى لحظــة كتاب

املقالة-عــن قصــة نجــاح حقيقيــة ُســخر فيهــا هــذا العلــم 

لدراســة البيانــات املتنوعــة املوجــودة )أو إنتاجهــا يف 

حــال عــدم توفرهــا( يف مؤسســاتنا الوطنيــة والقطاعــات 

املتعــددة. ولكــن تجــدر اإلشــارة إىل أّن هنــاك عــدًدا مــن 

الــرشكات الخاصــة واملؤسســات املاليــة واملرفيــة يف 

 ،)Business Intelligence-BI( فلســطني تســتخدم تقنية

التــي تلعــب الــدور الــذي يقــوم بــه علــم البيانــات مــع 

الفــرق يف أّن )BI( تعتمــد عــى بيانــات تاريخيــة، وعــادة 

.)StructuredData( ــة ــة منظم ــون ذات بني ــا تك م

إّن املطلــوب وطنيًــا هــو اســتغالل هــذا العلــم مبــا 

يخــدم  تطويــر التخطيــط للمســتقبل وتحســني الخدمــات 

املقدمــة للمواطنــني وتطويــر األعــال. ويقــع جــزء مــن 

ــايل يف فلســطني  ــم الع املســؤولية عــى مؤسســات التعلي

ــاء  ــة، وإنش ــا األكادميي ــص يف برامجه ــذا التخص ــرح ه بط

املراكــز البحثيــة املتخصصــة، ورفــع الوعــي بأهميــة هــذا 

ــن  ــات م ــن البيان ــتفادة م ــة االس ــي وكيفي ــل العلم الحق

خــالل عقــد ورش تدريبيــة متخصصــة ومرتبطــة بســوق 

العمــل. ومــن جهــة أخــرى، وعــى الصعيــد الفــردي، فــإّن 

فــرص تطويــر املهــارات مفتوحــة ومتاحــة، وتحديــًدا 

ــة  ــات وهندس ــا املعلوم ــاالت تكنولوجي ــني يف مج للعامل

ــاب  ــائل اكتس ــايئ، وإّن وس ــل اإلحص ــات والتحلي الرمجي

املعرفــة متعــددة يف علــم البيانــات، فهنــاك العديــد 

ــا عــى بعــض  ــدورات املتخصصــة مطروحــة مجانً مــن ال

.)edx(و )courser( :املواقــع اإللكرتونيــة املشــهورة مثــل

وختاًمــا، فــإّن علــم البيانــات مــن املجــاالت الواعــدة التــي 

ــة  ــات املختلف ــات والقطاع ــن املؤسس ــر م ــا كث تحتاجه

ــني  ــل ب ــب التكام ــي تتطل ــوم الت ــن العل يف فلســطني، وم

مهــارات مختلفــة، إذ ال تــزال هنــاك فرصــة يف صنــع قصــة 

نجــاح حقيقيــة يف هــذا العلــم إذا مــا توافــرت البيانــات 

ــر القــدرات واملهــارات،  ومصــادر املعرفــة ووســائل تطوي

ــاع  ــا وصن ــتوى اإلدارات العلي ــى مس ــك ع ــي ذل ــم تبّن ث

القــرار.

*مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

تعلم وتكنولوجيا
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رام اللــه- ينابيــع- »منــذ أقــل مــن عريــن 

عاًمــا مل نكــن نتخيــل أنــه ميكننــا أن نأخــذ 

إلكــرتوين  جهــاز  يف  معنــا  كاملــة  املدرســة 

تحتويــه جيوبنــا مــن بعــد أن كان التعليــم 

محتوًمــا بوجــود مــدارس ومقاعــد ولــوح أخــر 

ــه«،  ــا لوج ــات وجًه ــا املعلوم ــاتذة يلّقنونن وأس

يقــول الخبــر يف التعليــم الجــوال )املتنقــل( 

املحــارض يف جامعــة )ويلفرهامبتــون( الربيطانيــة 

الربوفيســور جــون تراكســلر.

ــا يف  ــذي طــرأ عــى حياتن ــر ال ــع: »التطــور الكب ويتاب

هــذه املــّدة القصــرة نســبيًا غــّر كل يشء، مبــا يف ذلــك التعليــم 

ــى  ــة؛ فأم ــد أو مدرس ــوح أو مقاع ــا بل ــن مرتبطً ــذي مل يك ال

ــات  ــمية، وب ــدوام الرس ــاعات ال ــا وس ــدود الجغرافي ــرتق ح يخ

التعلـيم المحمـول…نـهج استغنى عن
 القلم وكسر حواجز القاعة الصفّية

تعلم وتكنولوجيا
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هنــاك تعليــم متنقــل مكمــل لوجهــه اآلخــر الــذي يتمثــل 

ــدي«. ــم التقلي يف التعلي

مصطلح تعليمي جديد
 )Mobile Learning( التعليــم املتنقــل أو الجــوال

ــتخدام  ــر إىل اس ــد يش ــوي جدي ــح لغ مصطل

املتنقلــة  املعلومــات  تكنولوجيــا 

مثــل  املحمولــة،  واألجهــزة 

الهواتــف املحمولــة، وأجهــزة 

الشــخي والكّفــي  الكمبيوتــر 

وفــق  وذلــك  وملحقاتهــا، 

املوســوعة  عــى  جــاء  الــذي  التعريــف 

)ويكيبيديــا(. اإللكرتونيــة 

النــوع مــن  يوضــح تراكســلر أن هــذا 

انتــرش بشــكل كبــر ورسيــع  التعليــم 

يف معظــم دول العــامل بســبب انتشــار 

األجهــزة املحمولــة وســهولة الحصــول 

عــى اإلنرتنــت، غــر أنــه مــا زال يواجــه 

بعــض العقبــات لكونــه تعليــًا حديــث 

ــبيًا. ــد نس العه

تعليم دقيق وجدير بالثقة
حاجــة  ال  أنــه  يــرى  مــن  »هنــاك 

وأن  املحمــول،  للتعليــم  حقيقيــة 

ــال  ــق أجي ــدي كاٍف لخل ــم التقلي التعلي

ــول تاكســلر،  متمكنــة فيــا تعمــل« يق

ــرًا  ــم كث ــن التعلي ــد م ــط الجدي ــذا النم ــا أن له مبيًن

مــن امليّــزات التــي جعلــت منــه مكمــالً نــادًرا مــا ميكــن 

التخــي عنــه يف أيامنــا هــذه خــالل العمليــة التعليميــة.

ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــلر أن ه ــر تراكس ــر الخب ويذك

ــه  ــة للتعديــل، مــا يجعل ــا ذا اســتنتاجات قابل يعــّد دقيًق

ــه يعــّد ذا  ــالً للنقــل، كــا أن ــرًا بالثقــة وقاب ــًا جدي تعلي

ــة  ــت والتكلف ــق بالوق ــا يتعل ــبيًا في ــة نس ــاءة عالي كف

والجهــد واملصــادر، كــا أنــه تعليــم أخالقــي 

يواكــب التطــورات الحقيقيــة التــي يشــهدها العامل. 

ــًدا  ــب جه ــول يتطل ــم املحم ــا أن التعلي ــنّي أيًض ويب

التطبيــق  يف  أقــل  ووقتًــا 

مــن التعليــم العــايل، وهــو 

حســب  للتعديــل  قابــل 

مــا  الطارئــة،  التطــورات 

ــالً. ــًا أصي ــه تعلي يبقي

لماذا يصعب تطبيق 

التعليم المحمول؟
ــا  ــم م ــلر أن أه ــر تراكس يذك

مــن  النــوع  هــذا  يواجهــه 

أمنــاط  تنــّوع  هــو  التعليــم 

التعليــم  وشــعبية  التعليــم 

إىل  باإلضافــة  التقليــدي، 

كل  يف  اإلنرتنــت  توفــر  عــدم 

ــم  ــب الفه ــذا إىل جان ــكان، ه م

املغلــوط لهــذا التعليــم مــن قبــل 

ــة  ــة، وبخاص ــات املختلف املجتمع

حيــث  الثالــث،  العــامل  دول 

ــاده  ــب مف ــاد يف الغال ــرسي اعتق ي

ــم املتنقــل أكــر تكلفــة مــن  أن التعلي

التقليــدي، وأقــل كفــاءة منــه. التعليــم 

ــم  ــل، رغ ــم املتنق ــون للتعلي ــد ال يك ــك، فق ــبب ذل وبس
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كونــه أســلوبًا مبتكــرًا، فرصــة لتطبيقــه يف مؤسســات 

التعليــم العــايل أو حتــى املــدارس، ويعــزي تراكســلر ذلــك 

إىل عوامــل اســرتاتيجية مختلفــة مثــل: التمويــل، واملــوارد 

املؤسســة،  وســمعة  املاديــة  واملمتلــكات  البرشيــة، 

باإلضافــة إىل متطلبــات  الفكريــة، والخــرة،  وامللكيــة 

وتوقعــات املوظفــني والطلبــة املســتفيدين، ثــم املجتمــع 

ــر.  ــن التغي ــوع م ــذا الن ــل ه ــد ال يتقب ــذي ق ــط ال املحي

ويرجــح الخبــر تراكســلر أن يكــون التعليــم بحاجــة 

ــن  ــره م ــارش، كغ ــل املب ــي والتفاع ــب الوجاه إىل الجان

العمليــات اإلنســانية، كــا أنــه ال يواكــب يف كل األحيــان 

التكنولوجيــا الحقيقيــة خــارج غــرف الصــف واملحارضات.

»القدس المفتوحة« استثمرت في هذا التعليم
ــه  ــذي تنتهج ــج ال ــم املدم ــلر إن التعلي ــول تراكس      يق

ــم  ــني التعلي ــذي يجمــع ب جامعــة القــدس املفتوحــة، )ال

يســّهل  اإللكــرتوين(،  والتعليــم  والوجاهــي  التقليــدي 

عليهــا مواكبــة التعلـّـم اإللكــرتوين. ثــم راح يشــيد بجهــود 

الجامعــة يف اخــرتاق الحــدود الجغرافية والوقتيــة واملاّدية 

ــوت الفلســطينية مــن خــالل  ــم والوصــول إىل البي للتعلي

ــررات  ــة، واملق ــائل التعليمي ــة، والوس ــوف االفرتاضي الصف

ــي  ــة الت ــات املحمول ــة، والتطبيق ــارضات اإللكرتوني واملح

ــم.  ــم التعلي تدّع

بروفوسور جون تراكسلر يحارض يف ورشة عمل استضافتها »القدس املفتوحة«
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* د. خر الرجبي

توفــر جامعــة القــدس املفتوحــة الرائــدة يف نظام 

التعلم املفتوح )Open Learning System( يف 

فلسطن والعامل العريب لطالبها منظومة تعيل 

ميــة مميــزة تشــجع الطــالب وتســاعدهم عــى 

التعلــم بطريقــة ســهلة ميــرة، وقــد تكــون 

فريــدة مــن نوعهــا.
ــر  ــى توف ــة« ع ــدس املفتوح ــت »الق ــأتها دأب ــذ نش فمن

بطــرق   )Learning Resources( التعلــم  مصــادر 

 ،)Self-Learning( تســاعد الطالــب عــى  التعلــم الــذايت

ــه  ــون في ــكل يك ــدة بش ــية املع ــب الدراس ــرت الكت فوف

 Student Focused( الطالــب محــور العمليــة التعليميــة

Learning( إذ اشــتملت هــذه الكتــب بعنايــة عــى 

أمثلــة وتدريبــات وتقوميــات ذاتيــة وملخصــات ومســارد 

للمصطلحــات، باإلضافــة إىل ذلــك وفــرت مجموعــة مــن 

الفيديوهــات التعليميــة والوســائط  املســاندة املســاعدة 

ــا.    ــم ذاتيًّ ــن يتعل ــد أدوات تســاعد م ــي تع الت

ــر كل  ــن، وع ــن الزم ــف م ــن ونص ــن عقدي ــر م ــْر أك ع

مراحــل تطورهــا، شــهدت جامعــة القــدس املفتوحــة 

تطــوًرا مهــاًّ يف نظامهــا التعليمــي واكــب مجريــات 

التطــور يف اســتخدام التكنولوجيــا يف تحســني التعلــم 

ــدى  ــم ل ــرق التعل ــني ط ــل تحس ــن أج ــا م )TEL( عامليً

ــدس املفتوحــة  ــة الق ــد جامع ــا تع ــوم أيًض الطــالب. والي

 )Blended Learning( رائــدًة يف مجــال التعلــم املدمــج

إشـراقـة التـعـلم المنعـكـس  )Flipped     Learning( فــي جــامعة القـدس المفتوحــة

تعلم وتكنولوجيا
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التعليميــة  األنظمــة  أنجــع  منــازع  بــال  بــات  الــذي 

ــة  ــا الجامعــات التقليدي ــا وتتبناه الحديثــة التــي تبنته

اقتــداء بالجامعــات املفتوحــة.

يركــز النظــام التعليمــي يف جامعــة القــدس املفتوحــة 

عــى دور الطالــب وواجبــه يف دراســة املحتــوى التعليمــي 

بطريقــة تُبنــى فيهــا شــخصية الباحــث وتُعطيه اســتقاللية 

ــوى  ــب املحت ــر للطال ــة توف ــزة، فاملنظوم ــخصية ممي وش

ــه  ــر ل ــا وتوف ــه ذاتيًّ ــّد ليفهم ــاب املع ــي يف الكت التعليم

تعيينــات تُقــدم لــه يف بداية الدراســة لتحفزه عــى القراءة 

واالســتمرار، وتُوفــر لــه  تســجيالت الصفــوف االفرتاضيــة 

)Recorded Virtual Classes( الســابقة التــي 

شــأنها شــأن الفيديوهــات والوســائط املســاندة، 

وتوفــر لــه كذلــك اللقــاءات األكادمييــة التــي 

ــا  ــا م ــة وخصوًص ــواد التعليمي ــا امل ــش فيه تناق

يصعــب فهمــه باتبــاع طريقــة بعيــدة كل البعــد 

عــن التلقــني )Lecturing(، ويغلــب عــى هــذه 

اللقــاءات املشــاركة والتفاعــل.
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النظــام التعليمــي املوجــود يف جامعــة القــدس املفتوحــة 

اليــوم، بــال شــك، ليــس وليــد صدفــة وليــس فوضويًّــا، إمنــا 

ــا ونتيجــة بحــوٍث كثــرة وتجــارب  جــاء منظــًا وتدريجيًّ

ــوم، ويتجــى هــذا  ــه الي ــا هــو علي ــة وصــوالً إىل م مضني

 )Blended Learning( النظــام باســتخدام التعلم املُدمــج

أو  املنعكــس  بالتعلــم  يعــرف  الــذي  أشــكاله  وأحــد 

ــادة  ــة امل ــم الطلب ــي )Flipped Learning( فيتعل الخلف

معتمديــن عــى أنفســهم مــن خــالل مــا يوفــر لهــم مــن 

ــة  ــى بواب ــم ع ــر له ــا يوف ــات وم ــة وتعيين ــواد تعليمي م

املقــررات اإللكرتونيــة مــن تســجيالت لصفــوف افرتاضيــة 

ســابقة وملفــات مســاعدة يف وحــدة إدارة امللفــات، ثــم 

يــأيت الطلبــة إىل اللقــاءات األكادمييــة ملناقشــة مــا كانــوا 

ــن  ــس الذي ــة التدري ــاء هيئ ــع أعض ــوه م ــوه ودرس طبق

ــا وإرشــاديًّا. يكــون دورهــم توجيهيًّ

إّن نظــام التعلــم املنعكــس يتيــح للطالــب مجموعــة 

كبــرة مــن املميــزات التــي تتيــح وقتًــا أكــر للتعلــم مــا 

 )Face-to-Face Meetings( هــو يف اللقــاءات الوجاهيــة

ــة  ــواد التعليمي ــن امل ــم م ــب عليه ــا صُع ــم م ــك بفه وذل

ــتوى  ــى مس ــل أع ــدة تص ــكار جدي ــق أف ــم خل ــن ث وم

 Bloom›s( مــن مســتويات التعلــم يف تصنيــف بلــوم

املختلفــة  األشــكال  اســتخدام  أن  كــا   .)Taxonomy

ــا  للتعلــم املدمــج ومنهــا التعلــم املنعكــس يــؤدي تلقائيًّ

إىل زيــادة جــودة التعليــم، إذ يســتلزم هــذا النمــط مــن 

ــب  ــدم للطال ــدة تق ــة جي ــواد تعليمي ــداد م ــم إع التعلي

ــة. ــداف التعليمي ــق األه ــى تحقي ــاعده ع وتس

يف الختــام، تجــدر اإلشــارة إىل أن جامعة القــدس املفتوحة 

تتميــز يف اســتخدام نظامهــا التعليمــي بطريقــة متطــورة 

حديثــة تصــب يف مصلحــة الطالــب وتواكــب جديــد 

ــدة  ــة الجدي ــذه اإلرشاق ــد ه ــا، وتع ــر والتكنولوجي الع

ــة  ــورًة تعليمي ــس ث ــم املنعك ــة للتعلي ــتخدام الجامع باس

ــة. ــة متقدم وحضاري

*برنامج التعليم املفتوح-القدس جامعة القدس المفتوحة
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ــدس  ــة الق ــالق فضائي ــى إط ــر ع ــام م رام الله-ينابيع-ع

التعليميــة، وعــى الرغــم مــن حداثــة التجربــة فــإن 

الفضائيــة فرضــت نفســها بقــوة يف ســاحة اإلعــالم الفضايئ 

الجمهــور  اهتــام  لتســتقطب  والعــريب  الفلســطيني 

العــريب ومتابعتــه مــن خــالل تقديــم باقــة متميــزة مــن 

ــس  ــة تالم ــاليب حديث ــالل أس ــن خ ــة وم ــج الهادف الرام

ــور. ــع الجمه واق

ويف ســياق مســرتها الرائــدة، ســعت فضائيــة القــدس 

التعليميــة إىل بنــاء شــبكة عالقــات وثيقــة مــع مؤسســات 

ــة  ــد الفضائي ــة، لتؤك ــار التكاملي ــة يف إط ــة وعربي إعالمي

ــه  ــذي ميكــن أن يؤدي ــدور ال ــة ال ــا أهمي والقامئــون عليه

ــارصة. ــا املع ــوي يف حياتن ــالم الرتب اإلع

القــدس  فضائيــة  مديــر  عمــرو،  إســالم  م.  د.  يقــول 

التعليميــة، مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون التكنولوجيــا 

واإلنتــاج، إن الفضائيــة وضعــت مجموعــة مــن األهــداف 

يف مرحلــة التأســيس وقــد تحقــق بعضهــا يف العــام األول، 

والعمــل جــار عــى تحقيــق األهــداف األخــرى. وبــني أن 

ــاء شــبكة أوســع مــن الــرشاكات  الفضائيــة تتطلــع إىل بن

إضافــة إىل الــرشاكات القامئــة التــي يجــري تطويرهــا 

ــدة  ــز قاع ــا يف تعزي ــة ورغبته ــة الفضائي ــى رؤي ــاء ع بن

ــخاص  ــات واألش ــكل املؤسس ــكره ل ــا ش ــا، موجًه وجوده

ــة  ــة اإلذاع ــا هيئ ــة ويف مقدمته ــاندوا الفضائي ــن س الذي

ــات(. ــال س ــة )ب ــطينية ورشك ــون الفلس والتلفزي

وأكــد د. م. عمــرو أن الفضائيــة حاولت أن تخــرج بأجندة 

ــات  ــه القطاع ــب ب ــي تخاط ــع قطاع ــة ذات طاب إعالمي

فضائية القدس التعليمية واإلعالم الفلسطيني…

مشاركة في األعمال وشراكة في اآلمال 

إعالم ومجتمع
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ــزت  ــد متي ــة وق ــة املختلف املجتمعي

إىل  الوصــول  ونجحــت يف  بذلــك، 

واملهنيــة  العمريــة  التوزيعــات 

واملعرفيــة والجغرافيــة والدميغرافيــة 

للمجتمــع الفلســطيني. 

ــج  ــة برام ــرى يف الفضائي ــال: »ن وق

والطفــل  املــرأة  عــن  تتحــدث 

واألســر  واملعلــم  والعامــل 

ــة  ــة والقري ــن املدين ــل، وع واملناض

واملخيــم، وكانــت هــذه محاولــة 

ــعبنا  ــعة لش ــورة الواس ــس الص لعك

الفلســطيني«. ثــم تابــع: »نعتــز بأننــا ســلطنا الضــوء عــى 

ــا  ــا تعيشــها عاصمتن ــا م ــات الحساســة ومنه بعــض امللف

ــة يف  ــات املهمش ــا الفئ ــا لقضاي ــك تطرقن ــدس، وكذل الق

الجنــوب ويف األغــوار، ثــم ســلطنا الضــوء عــى أزمــة 

األغــوار الفلســطينية ومــا يجــري مــن اســتهداف وتهويــد 

أيًضــا  وتطرقنــا  فيهــا، 

النجــاح  قصــص  إىل 

الدولــة  مؤسســات  يف 

واملجتمــع املــدين وعــى 

الفــردي،  الصعيــد 

نقــدم  أن  وحاولنــا 

جميــع هــذه املفاهيــم 

الوطنيــة عــى وجــه جديــد«.

ولفــت د. م. عمــرو إىل أن الفضائيــة قدمــت برامــج نوعية 

ــاًل:  ــر يف املجتمــع، قائ مختلفــة أســهمت يف إحــداث تغي

»نحــن وســيلة إعــالم مرتبطــة باملجتمــع الفلســطيني 

ونستشــعر بوجــه عــام رضورة الرتكيــز عــى مفاهيــم 

الهويــة الوطنيــة الفلســطينية يف زمــن حــرب املعلومــات 

التــي نعيشــها«، مؤكــًدا أن الفضائيــة حملــت عــى عاتقها 

ــي وزارة  ــا بتبن ــا، منوًه هــذه املســؤوليات ونجحــت فيه

الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية مرشوًعــا لتعريــف طلبتنــا 

ــوزارة  ــد ال ــادة الفلســطينيني، وأضــاف: »نشــيد بجه بالق

وتبنيهــا الدائــم والرسيــع لحاجــات الثقافــة الفلســطينية، 

ونعــد هــذا العمــل نجاًحــا وانتصاًرا لفكــرة تعزيــز الثقافة 

ــن  ــة، ونح ــات العمري ــتى الفئ ــطينية لش ــة الفلس الوطني

ــوزارة واملؤسســات الفلســطينية ذات الشــأن نتحمــل  وال

ــا الوطنيــة«. ــد ثقافتن مســؤولية تأكي

وشــكر د. م. عمــرو كل مــن أســهم يف إنجــاح عمــل 

ــذ  ــة من ــة التعليمي الفضائي

رأســها  وعــى  انطالقهــا 

القــدس  جامعــة  إدارة 

املفتوحــة ومجلــس أمنائهــا 

عملهــا،  ســهلوا  الذيــن 

ــم  ــف الطواق ــك مختل وكذل

فيهــا. العاملــة 

عســاف: الكفــاءات العلميــة الفلســطينية منتــرشة يف 

ــه ــامل كل الع

يقــول معــايل الوزيــر أحمــد عســاف، املــرشف العــام عــى 

الهيئــة العامــة إلذاعــة وتلفزيــون فلســطني ووكالــة األنباء 

»الحيــاة  وصحيفــة  )وفــا(  الفلســطينية  واملعلومــات 

الجديــدة«: مثــة خصوصيــة للتعليــم يف فلســطني، خلقتهــا 

االحتــالل  لسياســات  املتصّديــة  املســتمرة  محاوالتنــا 

تعليمهــم  يف  الفلســطينيون  متيّــز  فقــد  التهجريــة، 

وعلمهــم، مــا خلــق كفــاءات علميــة فلســطينية منتــرشة 

 د. م. إسالم عمرو: نسعى 
إلى التركيزعلى مفاهيم 

الهوية الوطنية في
 زمن حرب المعلومات
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ــامل«. يف كل مــكان يف الع

       ويتابــع: » لعــب اإلعــالم الرتبــوي دوًرا مهــًا يف ذلــك، 

عــر تشــجيع هــذه الكفــاءات ودعمهــا، ومــن خــالل 

االســتمرار عــى نهــج التميّــز يف العلــم، األمر الــذي أوصلنا 

ملراحــل متقدمــة جــًدا، ميّزتنــا عــى مســتوى العــامل، مثــل 

ــة  ــان الحــروب )خريجــة جامع حصــول الفلســطينية حن

ــم يف العــامل،  القــدس املفتوحــة( عــى لقــب أفضــل معل

باإلضافــة إىل غرهــا مــن اإلنجــازات التــي حققناهــا«.

ويؤكــد عســاف أن هــذا التميــز العلمــي مل يــأت محــض 

الصدفــة، بــل إثــر تراكــم طويــل مــن االهتــام بالعمليــة 

الرتبويــة، ومــن ضمنهــا اإلعــالم الرتبــوي.

لإلعــالم  نوعيــة  إضافــة  التعليميــة  القــدس  فضائيــة 

الرتبــوي:

القــدس املفتوحــة  يبــنّي عســاف أن تجربــة جامعــة 

ــة  ــد تجرب ــا تع ــالل فضائيته ــن خ ــوي م ــالم الرتب يف اإلع

رائــدة مميــزة، فعــى الرغــم مــن عمرهــا القصــر فإنهــا 

اســتطاعت أن تفــرض ذاتهــا يف الســاحة الفلســطينية، 

وميكــن القــول إنهــا متابََعــٌة عــى نحــو كبــر عى مســتوى 

ــي أو  ــي أو التعليم ــد العلم ــى الصعي ــواء ع ــن، س الوط

ــايت. الحي

ويضيــف: »متكنــت الفضائيــة مــن أن تصــل إىل هــذا 

املســتوى يف وقــت قصــر مــن خــالل تجســيد رســالة 

جامعــة القــدس املفتوحــة يف مختلــف املجــاالت«، آمــالً 

بــأن تواصــل الفضائيــة تطورهــا ومنوهــا ألن ذلــك يصــب 

ــطيني. ــعب الفلس ــة الش يف مصلح

أمــا عــى صعيــد التعــاون املشــرتك فيقــول: »هنــاك اتفاق 

بــني الهيئــة والجامعــة، يشــمل عــدًدا مــن املجــاالت؛ 

فالفضائيــة تســتفيد مــن باقــة )بــال ســات( التــي متلكهــا 

الهيئــة، باإلضافــة إىل أن املؤسســتني منفتحتــان عــى 

صعيــد املنتوجــات اإلعالميــة املختلفــة، مؤكــًدا أن الهيئــة 

ســتواصل دعمهــا للفضائيــة إلميانهــا بالــدور املهــم الــذي 

ــذي تتبعــه. ــه والنهــج ال تؤدي
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رام الله-ينابيــع- منــذ إطــالق خدماتهــا عــى أرض الوطــن 

عــام ١99١م، وجامعــة القــدس املفتوحــة تضــع موضــوع 

متكــني املــرأة ودعمهــا عــى ســلم أولوياتهــا، ويتضــح مــن 

خــالل األرقــام الصــادرة عــن عــادة القبــول والتســجيل 

واالمتحانــات يف الجامعــة أن عــدد خريجــي الجامعــة 

حتــى بدايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الجامعــي 

)٢٠١٧/٢٠١6م( قــد بلــغ )986٠١( خريــج وخريجــة، 

وتشــكل اإلنــاث نحــو )64%( مــن مجمــل الخريجــني، أي 

أن عــدد الخريجــات قــد بلــغ )63١١٠(.

يف الســياق ذاتــه، شــكلت اإلنــاث نحــو )66,4%( مــن 

مجمــل طلبــة الجامعــة املنتظمــني، إذ بلــغ عــدد الطلبــة 

)56866( طالبًــا، منهــم )3٧٧68( مــن اإلنــاث. وتصــدرت 

املــرأة املشــهد فيــا يتعلــق بالتفــوق األكادميــي، إذ 

ــول والتســجيل  ــام الصــادرة عــن عــادة القب تشــر األرق

واالمتحانــات إىل أن عــدد الطلبــة املتفوقــني يف الجامعــة 

ــة،  ــا ومتفوق ــها )٢١38( متفوقً ــرتة نفس ــالل الف ــغ خ بل

ــدد  ــل ع ــن مجم ــا نســبته )8١,8%( م ــاث م شــكلت اإلن

ــة.  ــات )١٧49( متفوق ــدد املتفوق ــغ ع ــني وبل املتفوق

لماذا نهتم بالمرأة؟
وضعــت »القــدس املفتوحــة« املــرأة عــى ســلم أولوياتهــا، 

ويف هــذا يقــول أ. د. ســمر النجــدي، نائــب رئيــس 

الجامعــة للشــؤون األكادمييــة: »املــرأة متثل املجتمــع كله؛ 

فهــي نصفــه وهــي التــي تعــّد نصفــه اآلخــر، لــذا أولتهــا 

الجامعــة منــذ انطالقتهــا األهميــة الكــرى بــكل اهتــام 

ورعايــة، وذللــت لهــا الصعوبــات مــن أجــل التحاقهــا بهــا 

ورفــع مــا وقــع عليهــا مــن إجحــاف فيــا يخــص التعليــم 

يف العقــود املاضيــة، إذ مل يكــن تعليــم الفتــاة بوجــه عــام 

في »القدس المفتوحة«...

لألنثى ما للذكرين!
)64%( من خريجي الجامعة و)66%( من طلبتها...إناث

امرأة ومجتمع
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مــن جــل اهتامــات العائلــة الفلســطينية، لهذا نــرى اآلن 

أن مــا يقــارب مــن ثلثــي طلبــة الجامعــة مــن اإلنــاث«. 

ــت  ــة« عني ــدس املفتوح ــدي أن »الق ــح أ. د. النج وأوض

ــرة  ــات كث ــم فئ ــر الفــرص لتعلي ــى بتوف ــت تعن ــا زال وم

ــي  ــك الت ــة تل ــطيني، وخاص ــع الفلس ــة يف املجتم ومهم

ــا ســابًقا يف الحصــول عــى فــرص متســاوية  ــل حقه مل تن

أو  االجتاعيــة،  منهــا  متعــددة  لظــروف  التعليــم  يف 

ورمبــا  السياســية،  أو  االقتصاديــة، 

ــا،  ــباب مًع ــذه األس ــع ه تجتم

الجامعــة  بــأن  منوًهــا 

بنظامهــا املــرن )املفتوح( 

الجغــرايف  وانتشــارها 

ميزتــني  )أهــم 

وبتــدين  للجامعــة( 

رســوم الدراســة فيهــا 

)مــع توفــر مســاعدات 

املقتدريــن  لغــر  ماليــة 

ماليًــا( وفــر فرصــة لتعليــم املــرأة 

ومتكينهــا مل توفرهــا أي مؤسســة تعليــم 

عــال أخــرى يف فلســطني.

دمج المرأة في عملية التنمية المجتمعية
عــن دور الجامعــة يف دعــم املــرأة الفلســطينية ومتكينهــا، 

ــدأت  ــا: »ب ــاء األغ ــرأة د. هيف ــؤون امل ــرة ش ــول وزي تق

ــا يف فلســطني يف العــام  جامعــة القــدس املفتوحــة عمله

ــة للشــعب الفلســطيني وبطلــب  ١99١م كخطــوة نضالي

مــن  وانطالقًــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  مــن 

العــايل يف  للتعليــم  الفلســطيني  الشــعب  احتياجــات 

ــالل  ــود االحت ــة لوج ــة نتيج ــكانية صعب ــاع س ــل أوض ظ

اإلرسائيــي عــى أرضــه واســتهدافه شــتى املؤسســات 

ــة  ــكلت الجامع ــا ش ــة. يف حينه ــًدا التعليمي ــه، وتحدي في

مســاحة مفتوحــة أمــام كثــر مــن الشــباب الفلســطيني 

ــح فرصــة اســتكال تعليمــه العــايل بســبب  ــذي مل مُين ال

أحــداث االنتفاضــة األوىل مــن جهــة، واســتهداف االحتالل 

اإلرسائيــي للجامعــات الفلســطينية يف ذلــك الوقــت، 

إال أن أهــم مــا أســهمت فيــه الجامعــة حينئــذ 

ــاث  ــح فــرص لإلن ــى اللحظــة هــو من حت

يف  واالنخــراط  تعليمهــن  الســتكال 

ســوق العمــل وتعزيــز دورهــن يف 

لــذا  املجتمعيــة،  التنميــة  عمليــة 

نــرى أن نســبة التعليــم العــايل يف 

مســتوى  عــى  اإلنــاث  صفــوف 

ــزًا  ــجلت متي ــت وس ــد ارتفع ــن ق الوط

ــامل«. ــتوى الع ــى مس ــطني ع لفلس

ثــم تابعــت: »تلــك الفــرص وتلــك املســاحات ال 

تعنــي نســبًا وأرقاًمــا فقــط، إمنــا تعنــي دمــج الفتيــات 

فتعليمهــن  املجتمعيــة،  التنميــة  عمليــة  يف  والنســاء 

ومتكينهــن ومنحهــن فرًصــا لتغيــر واقعهــن وأرسهــن 

ــا  ــاج إليه ــور تحت ــن أم ــتثار طاقاته ــل واس ــو األفض نح

ــرر  ــرشوع التح ــتكال م ــل اس ــن أج ــطني م ــة فلس دول

ــاء«.  والبن

ال  دوًرا  املفتوحــة  القــدس  لجامعــة  »إن  وتضيــف: 

ــات والنســاء، وعــى وجــه  ــه يف متكــني الفتي ميكــن إغفال
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املــرأة  معرفــة  تنميــة  يف  أســهمت  فقــد  الخصــوص 

ومتكينهــا، إذ إن مــا ينــوف عــى )٧٠%( مــن مجمــل عــدد 

ــم يشــر  ــاث، وهــذا مــؤرش مه ــن اإلن ــة الجامعــة م طلب

ــدس  ــن إىل جامعــة الق ــاء والفتيــات يتوجه إىل أن النس

ــنها«. ــي يعش ــة الت ــاع الصعب ــتجابة لألوض ــة اس املفتوح

فــروع جامعــة  انتشــار  »لقــد شــجع  أيًضــا:  وتتابــع 

القــدس املفتوحــة يف مختلــف املحافظــات العائــالت 

ــات  الفلســطينية عــى إرســال الفتي

ــايل بســبب  ــم الع لاللتحــاق بالتعلي

ــة  ــاحة الزمني ــكاين واملس ــرب امل الق

املناســبة، وتحديــًدا يف ظــل أوضــاع 

أمنيــة خاصــة ناتجــة عــن االحتــالل 

ــة  ــى حري ــتمرة ع ــه املس وانتهاكات

الحركــة والتنقــل. ليــس هــذا فقــط، بــل نجــد أن العديــد 

ــن  ــن م ــوايت حرم ــاء الل ــن النس ــن م ــات ه ــن الطالب م

الــزواج يف ســن  بســبب  العــايل  تعليمهــن  اســتكال 

مبكــرة أو بســبب وضــع اقتصــادي أو اجتاعــي مــا، 

ومــن ثــم توفــرت لهــن بيئــة تعليميــة تتــاىش مــع 

واقعهــن وتتناســب وأحوالهــن، وهــذا أمــر يف غايــة 

األهميــة النعكاســه عــى املــرأة أوالً وعــى األرسة بوجــه 

خــاص وعــى املجتمــع بعامــة. فــال شــك إذن يف أن املــرأة 

أمــور  إدارة  عــى  أقــدر  املتعلمــة 

حياتهــا بســبب املعرفــة املكتســبة 

وأكــر متكيًنــا ملــا يتوافــر لهــا مــن 

العمــل  بســوق  لاللتحــاق  فــرص 

واالنخــراط يف املجتمــع ويف عمليــة 

التنميــة مســتقباًل«. 

ــا:  ــول األغ ــه، تق ــد ذات ــى الصعي وع

»ال ميكــن أن نغفــل تجربــة حنــان 

الحــروب التــي فــازت بجائــزة أفضــل 

عــر  العــامل  عــى مســتوى  معلــم 

التعليــم(،  للعنــف يف  )ال  مبادرتهــا 

ــو مل توفــر لهــا جامعــة القــدس املفتوحــة الفرصــة يف  فل

اســتكال تعليمهــا العــايل لتطلــق إبداعاتهــا ملــا وقفــت 

عــى ذلــك املــرسح العاملــي ملهمــة آالف املعلــات 

واملعلمــني يف شــتى أنحــاء العــامل. وشــاء اللــه أن ترتشــح 

معلمــة أخــرى خريجــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة 

ــاركة يف  ــة للمش ــن قلقيلي ــح م ــو صال ــوزان أب ــي س وه

ــل«. ــام املقب ــا للع ــزة ذاته الجائ

ــنّي: »تشــكل جامعــة القــدس  وتب

املفتوحــة جــرًسا نحــو إطــالق متيز 

املــرأة الفلســطينية وإبداعاتهــا، 

يف  الطالبــات  تشــجيع  عــر 

الجامعــة للمشــاركة يف مســابقات 

وطنيــة وعربيــة ودوليــة. إن توجه 

الجامعــة ذاك أســهم يف عكــس الصــورة الحقيقيــة لقدرات 

املــرأة الفلســطينية وإبداعاتهــا، فقــد فــازت العديــد مــن 

الطالبــات مببــادرات خالقــة تتحــدث عــن نفســها وتشــر 

العظيمــة  الهائلــة والطاقــات  بوضــوح إىل اإلمكانــات 

للفتيــات الفلســطينيات، التــي كان آخرهــا فــوز الطالبــة 

جمــة أبــو الحســن بأفضــل مــرشوع مناخــي عى مســتوى 

ــة األوىل يف  ــل باملرتب ــان عق ــة أدي ــوز الطالب فلســطني، وف

ــذكاء العقــي عــى مســتوى الوطــن العــريب،  مســابقة ال

مشاركة جامعة القدس املفتوحة يف امللتقى الطاليب اإلبداعي الثامن عرش الذي عقد يف جامعة جنوب الوادي 
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وفــوز الطالبــة إرساء غيــث بجائــزة »رشيــف الشــطريت« 

ــت  ــرج تح ــث تخ ــات ببح ــا املعلوم ــة تكنولوجي ــن فئ ع

حــوادث  عــن  للكشــف  اإللكــرتوين  »النظــام  عنــوان 

الســر«، وأخــرًا وليــس آخــرًا ترشــح طالبتــني لجائــزة 

املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم مــن خــالل 

تطبيــق يكشــف عــن موقــع وصــورة أي شــخص يحــاول 

اخــرتاق هاتفــك الخلــوي. ونقــدر للجامعــة أيًضــا تعزيزها 

كـــة  ر ملشــــــا

ت  لـــــبا لطـــا ا

ملـجتمـعــيــــة  ا

ــر  ــية ع والسياس

ــن  مــا تنفــذه م

نشــاطات داخــل 

ــا«. حرمه

تبيـــن الوزيرة أن 

التحــاق النســاء 

ت  لفتيـــــــــا وا

بجـــــامعـــــــة 

القــدس املفتوحــة وفــر مســاحة لدمجهــن يف النشــاطات 

املجتمعيــة والتنظيميــة املختلفــة، األمــر الــذي عــزز 

مشــاركتهن االجتاعيــة والسياســية ســواء عــر النشــاطات 

التــي تنفذهــا الجامعــة أو عــر انتخابــات مجالــس الطلبة 

ــذه  ــل ه ــراط يف مث ــات باالنخ ــزت الفتي ــد متي ــا. وق فيه

األنشــطة عــر املبــادرات العديــدة التــي قادتهــا، باإلضافــة 

إىل أن برنامــج العمــل التطوعــي يف الجامعــة زاد من حس 

ــن، وعــزز مــن مشــاركتهن يف  ــة لديه املشــاركة املجتمعي

املؤسســات والنشــاطات الوطنيــة واملجتمعيــة املختلفــة. 

تضيــف: »يف إطــار عملهــا، ســعت الجامعــة إىل بنــاء 

رشاكات وتنفيــذ ورش عمــل ومؤمتــرات متخصصــة يف 

إطــار تعميــم قضايا النــوع االجتاعــي وتعزيــز دور املرأة 

ومكانتهــا يف املجتمــع الفلســطيني. فقــد طــورت الجامعة 

رشاكات مــع العديــد مــن املؤسســات النســوية الحكوميــة 

واألهليــة مــن أجــل تعزيــز دور النســاء يف إطــار مناهضــة 

ــال ال  ــبيل املث ــى س ــن، ومنها ع ــز ضده ــف والتميي العن

الحــر مذكــرة التفاهــم التــي وقّعــت مــع وزارة شــؤون 

املــرأة وعــى غرارهــا عقــد مؤمتــر »أوراق نســوية« يف آذار 

املــايض بهــدف مراجعــة السياســات الوطنيــة وتطويرهــا 

نشــاطات  الجامعــة  نفــذت  كذلــك  النســاء.  لحايــة 

ــا  ــدين، منه ــع امل ــع مؤسســات املجتم ــدة م ــج عدي وبرام

تعزيــز  برنامــج 

يف  املــرأة  مشــاركة 

ويف  االنتخابــات 

التحــول  عمليــة 

مــع  الدميقراطــي 

املــرأة  جمعيــة 

كذلــك  العاملــة، 

الهــام  مؤمترهــا 

ذات  املــرأة  حــول 

اإلعاقــة يف فلســطني: 

وتحديــات«.  واقــع 

وتذكــر الوزيــرة األغــا أن الجامعــة متكنــت مــن رفــع 

القــدرات يف مجــال قضايــا النــوع االجتاعــي، حيــث 

ــة  ــات متخصص ــا يف تدريب ــوًرا وإناثً ــا ذك ــت طلبته دمج

ذات عالقــة بقضايــا النــوع االجتاعــي، وكان منهــا النــوع 

االجتاعــي، وقضايــا املــرأة مــع جمعيــة »نســاء مــن 

ــر الصــورة  ــا أســهم يف تغي ــاة« يف ســلفيت، م أجــل الحي

النمطيــة لــدى الطلبــة عــن واقــع املــرأة وقضايــا العنــف.

ومتكنــت الجامعة-وفــق مــا ترى-مــن تغيــر الصــورة 

تجاه قضايــا  املجتمــع  حساســية  وزيــادة  النمطيــة 

النــوع االجتاعــي، تقــول األغــا: »أطلقــت الجامعــة 

ــا  ــالل برامجه ــن خ ــي م ــة، الت ــدس التعليمي ــة الق فضائي

تتنــاول قضايــا عــدة مرتبطــة بقضايــا النــوع االجتاعــي 

وحقــوق املــرأة، فنجحــت يف تقديــم برامــج خــارج اإلطــار 

ــف«.  ــل العن ــوار ق ــا زاد الح ــدي، فكل التقلي
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تبــني د. األغــا أن الجامعــة توجهــت نحــو فتــح تخصــص 

جديــد خــاص بالنــوع االجتاعــي وقضايــا املــرأة، مــا يؤكد 

اهتامهــا بتعزيــز ثقافــة متكــني املــرأة، وهــذا يســهم يف 

تخريــج جنــود يؤمنــون بحقــوق املــرأة ويعــززون دورهــا 

ــطينية  ــة الفلس ــة التنمي ــع ويف عملي ــا يف املجتم ومكانته

مســتقباًل. 

وفيــا يخــص الحركــة األســرة، تقــول األغــا: »إطــالق 

الجامعــة برنامــج توفــر التعليــم لــألرسى داخــل ســجون 

االحتــالل يشــكل التفاتــة مهمــة نحــو حقوقهــم، وتحديًدا 

ــن  ــم نضاله ــًا يف دع ــل إن هــذا يســهم حت األســرات، ب

ضــد االحتــالل داخــل الســجون، ويواجــه حرمانهــن مــن 

ــن يف  ــرص اندماجه ــن ف ــبب االعتقال، ويؤّم ــم بس التعلي

ــة مبجــرد تحررهــن مــن االعتقــال«. ــة التنمي عملي

الــدول  يف  األكادمييــة  املؤسســات  دور  »إن  وتضيــف: 

كافــة دور أســايس وحيــوي إلحــداث التغيــر والتأثــر 

جميــع  تشــمل  مســتدامة  تنميــة  الثقافات نحــو  يف 

الفئــات ومبســاهمة شــتى قطاعــات املجتمــع، وعليــه 

مــن  وغرهــا  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  دور  فــإن 

ــق  ــهم يف تعمي ــطينية سيس ــات الفلس ــات والجامع الكلي

ــاء  ــني )أعض ــل الخريج ــي وتأهي ــوع االجتاع ــا الن قضاي

املجتمــع املســتقبي( للعمــل عــى تعزيــز تلــك القضايــا 

وتعميمهــا«.

إن جهــود جامعــة القــدس املفتوحــة كثــرة ومهمــة، 

تتطلــع  ولهــذا  التغيــر،  إحــداث  حتــًا يف  وســتنجح 

هــذا  مــع  رشاكتهــا  تعزيــز  إىل  املــرأة  شــؤون  وزارة 

الجســم الوطنــي الكبــر مــن أجــل حقــوٍق أكــرَ للنســاء 

ــاء  ــا مــن أجــل ببن الفلســطينيات وأدوار مختلفــة لفتياتن

العتيــد«. مســتقبلنا 

نسبة اإلناث بين العاملين في الجامعة
تحتــل املــرأة العاملــة مكانــة مرموقــة يف جامعــة القــدس 

املفتوحــة، إذ تبلــغ نســبة اإلنــاث العامــالت يف الكادريــن 

ــني،  ــل العامل ــن مجم ــو )٢٧%( م ــي نح اإلداري واألكادمي

وهــي نســبة عاليــة إذا مــا قورنــت مــع الجامعــات 

ــرى. ــطينية األخ الفلس

ويقــول أ. طــارق املــروك مديــر دائــرة الشــؤون البرشيــة 

ــة  ــة يف الجامع ــرأة العامل ــة«، إن امل ــدس املفتوح يف »الق

ــي  ــة الت ــل إدارة الجامع ــن قب ــر م ــام كب ــى باهت تحظ

تحــرتم املــرأة وتؤمــن بأنهــا رشيكــة للرجــل يف بنــاء 

ــن. الوط

عنــد  الجامعــة  تتبعــه  الــذي  املعيــار  أن  إىل  وأشــار 

التوظيــف هــو الكفــاءة والخــرة بغــض النظــر عــن 

ــة  ــب طبيع ــي تتطل ــف الت ــض الوظائ ــس إال يف بع الجن

العمــل وجــود ذكــور أو إنــاث، مبيًنــا أن الجامعــة ملتزمــة 

بتطبيــق أنظمتهــا الداخليــة التــي ترفــع مــن شــأن املــرأة 

ــل  ــون العم ــق قان ــة إىل تطبي ــا، باإلضاف ــون حقوقه وتص

ــا.  ــد حقه ــذي يؤك ال
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* مأمون أبو الرب

ــبب  ــذا بس ــال، وه ــا يق ــرة ك ــة صغ ــامل قري ــح الع أصب

ــت،  ــا واإلنرتن ــامل التكنولوجي ــر الواســع يف ع ــد الكب التزاي

ــت  ــرة إىل البي ــة الصغ ــن القري ــامل م ــص الع ــل تقل ال ب

التواصــل  مواقــع  أحدثتــه  مبــا  وخصوًصــا  الصغــر، 

ــات  ــه ب ــك أن االجتاعــي وعــى رأســها )الفيســبوك(، ذل

ــث  ــن حي ــي م ــل االجتاع ــع التواص ــم مواق ــن أضخ م

عــدد املســتخدمني باختــالف فئاتهــم العمريــة، فنالحــظ 

أن كبــار الســن والصغــار عــى حــد ســواء ينشــئون لهــم 

ــه، يســتخدمونها ويقضــون معظــم  ــة في حســابات خاص

أوقــات فراغهــم ملتابعــة كل مــا هــو جديــد فيهــا، فأصبــح 

كل مســتخدم ينــرش األخبــار، ويلقــي بالعبــارات، ويضيف 

الصــور ومقاطــع الوســائط املتعــددة كالصــوت والفيديــو، 

ــك.  وغــر ذل

ويف بعــض األحيــان يالَحــظ أن رسعــة انتشــار األخبــار عــر 

)الفيســبوك( أرسع مــن رسعــة الصــوت! فــا أن يضــاف 

ــدأ  ــى تب ــك حت ــر ذل ــا أو غ ــواء أكان صحيًح ــا س ــر م خ

اإلعجابــات والتعليقــات بالهطــول كاملطــر، وال غرابــة إذا 

ــه ال  ــور نفس ــر أو املنش ــذا الخ ــب ه ــدت صاح ــا وج م

يعلــم بهــا.

املســتخدم مــن خــالل  )الفيســبوك( شــخصية  حــدد 

واإلعجــاب،  كاملشــاركة  بهــا  يقــوم  التــي  العمليــات 

والتعليــق، وغــر ذلــك، وتحولــت هــذه العمليــات يف 

معظــم األوقــات إىل مجامــالت بــني املســتخدمني؛ فبعــض 

املســتخدمني يحصلــون عــى نســبة إعاجابات ومشــاركات 

أقــل مــن غرهــم وبعــض آخــر يحصــد الكثــر منهــا 

عــى الرغــم مــن امتالكهــم األصدقــاء أنفســهم يف بعــض 

األحيــان، وهــذا كلــه يعــود إىل أمــور عــدة منهــا الوضــع 

االجتاعــي للمســتخدم، والوضــع املــادي، كذلــك اختــالف 

الرتبــة الوظيفيــة؛ إذ ليــس عجبًــا لشــخص ذي ســلطة إذا 

مــا أرفــق صــورة أو عبــارة مــا أن تنهــال عليهــا اإلعجابــات 

والتعليقــات املنمقــة املزخرفــة مبينــة لــه الــوالء، يف حــني 

أن العبــارة أو الصــورة ذاتهــا لــدى مســتخدم آخــر ال تــكاد 

الترابط  التكنوأسري عبر )الفيسبوك(
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مــا  عــى  تحصــل 

األول  عليــه  حصــل 

إال ممــن هــم حولــه 

الصغــرة  كأرستــه 

واألخ،  واألم،  )األب، 

وأحيانًــا  واألخــت(، 

مــن الدرجــة الثانيــة، 

يحصــد  ال  وغالبًــا 

ــه! ــوى صوت س

أشــر يف هــذا املقــال 

إىل بعــض األمــور التــي يجــب علينــا أخذها بعــني االعتبار، 

ثــم ســأعرض مجموعــة مــن األســئلة التــي ســأتركها لكــم 

بــال إجابــات.

ــة  ــا مــن الناحي ــي يجــب مراعاته  فمــن أهــم األمــور الت

التقنيــة هــي ضبــط إعــدادت )الفيســبوك( الخاصــة 

ــا األمــر  ــة املســتخدم، أم ــك حســب رغب باملســتخدم وذل

ــة  ــة والخصوصي ــي )الرسي ــب األمن ــق بالجان ــاين فيتعل الث

ــار  ــتخدم اختي ــى املس ــب ع ــات(، إذ يج ــن املعلوم وأم

ــات  ــة إىل كل ــرتاق، باإلضاف ــة االخ ــرور صعب ــات م كل

مــرور خاصــة بأجهــزة الهاتــف النقــال )املوبايــل( أو 

ــتخدم  ــع املس ــى ال يق ــك حت ــخي، وذل ــوب الش الحاس

وغرهــم،  والفضوليــني  واملخربــني  املتطفلــني  ضحيــة 

وعــى املســتخدم أيًضــا تنزيــل برامــج الحايــة املضــادة 

ــج.  ــات والرام ــة البيان ــل حاي ــن أج ــات م للفايروس

أمــا عــن األســئلة فكثــرة، ولكــن ســأكتفي بطــرح بعضهــا 

وهــي: 

- أيصلــح أن تســتبدل بحضورالشــخص إىل موقــع املناســبة 

تقنيــة التعليــق عــر موقــع )الفيســبوك(، خاصــة إذا مــا 

كانــت املســافة قريبــة منــه؟ 

- أتعــّد تقنيــة »اإلعجــاب« عــى مناســبات األتــراح ذات 

معنــى مقصــود عنــد البعــض أم تعــّد ســوء اســتخدام؟

- هــل يوحــي االبتعــاد عــن »التعليــق« أو »املشــاركة« إىل 

ــدم املعرفة؟  ع

- كيــف أمــى لنــا أن نلبــي دعــوة منشــور مــا بـــ 

»اإلعجــاب« أو »التعليــق« مــن دون أن نتبــني مــادة ذلــك 

املنشــور؟ 

- هل أضحى )الفيسبوك( مالًذا للمتطفلني واالنتهازين؟ 

ــد  ــف عن ــجيل املواق ــيلة لتس ــبوك( وس ــي )الفيس - أمي

ــض؟  البع

ــط  ــن الرتاب ــوي م ــبويك( أق ــط )الفيس ــات الرتاب ــل ب - ه

األرسي؟ 

ــج  ــذا الرنام ــر ه ــتخدم ع ــاء املس ــدد أصدق ــّد ع - أيع

عــدًدا واقعيًــا أم شــكليًا؟ 

ــر  ــع  أك ــع املعــروض عــى هــذا املوق ــل م - هــل نتفاع

ــوب؟  ــن املطل م

- أبحاجة نحن إىل )فيسبوك( لنقوي عالقاتنا األرسية؟ 

- هــل نســتطيع رشب القهــوة مــع األصدقــاء بــدون 

الجوالــة؟  بأجهزتنــا  االنشــغال 

- هل غّر )الفيسبوك( منط حياة كثر من األفراد؟ 

- هل مبقدورنا االبتعاد عن )الفيسبوك( لفرتة طويلة؟

*عضو هيئة تدريس-جامعة القدس املفتوحة- فرع جنني
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*د. سهيلة أحمد شاهن

ــة  ــة رشيح ــم، وخاص ــتخدمن وحاميته ــه املس ــا لتوجي ــا ودينًي ــا أخالقًي ــة واجًب ــة الرقمي ــس املواطن تعك

الشــباب واملراهقــن، فتعرفهــم مبنافــع التقنيــات الحديثــة والحاميــة مــن أخطارهــا، وكيفيــة التعامــل مــع 

التكنولوجيــا مــن خــالل مبــادئ االحــرتام والتعليــم والحاميــة، واملشــاركة عــرب الوســائل اإللكرتونيــة بطريقــة 

الئقــة وقوانــن رقميــة خاصــة وضعــت للحــد مــن التجــاوز واالخــرتاق، ثــم التعليــم مــن خــالل إتاحــة تبــادل 

املعلومــات باســتخدام األدوات التكنولوجيــة التــي توفرهــا، فضــالً عــن إمكانيــة التجــارة اإللكرتونيــة، واتبــاع 

وســائل األمــان مــن خــالل تحديــد الحقــوق واملســؤوليات وتوفــر األمــن الرقمــي، إضافــة إىل توفــر الصحــة 

والســالمة لألفــراد يف عــامل التكنولوجيــا الرقميــة والتقنيــة.

المؤسسات التعليمية وتحديات

 المواطنة الرقمية في عصر اإلنترنت

ــد  ــاع القواع ــع اتب ــل املجتم ــراد داخ ــى األف ــب ع ويج

ــل الســلوك التكنولوجــي للشــخص  ــي تجع ــة الت األخالقي

ــن،  ــع اآلخري ــل م ــي يف التفاع ــول االجتاع ــم بالقب يتس

مــن  تتضمــن مجموعــة  الرقميــة  املواطنــة  أن  ذلــك 

الحقــوق والواجبــات وااللتزامــات.

أصبــح نــرش ثقافــة املواطنــة الرقميــة يف مجتمعاتنــا مــن 

ــول إىل  ــب أن تتح ــة يج ــاة ورضورة ملح ــيات الحي أساس

مشــاريع وبرامــج تربويــة للتعــاون مــع مبــادرات املجتمع 

املــدين واملؤسســات اإلعالميــة، حتــى نتمكــن مــن حايــة 
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ــا  ــدة للتكنولوجي ــلبية املتزاي ــار الس ــن اآلث ــا م مجتمعاتن

ــة مجتمــع  ــز االســتفادة منهــا للمســاهمة يف تنمي وتحفي

املعرفــة الرقمــي. 

ــم  ــت أن يهت ــر اإلنرتن ــة يف ع ــرورة امللح ــن ال     وم

القامئــون بالتخطيــط لسياســات التعليــم العــايل مــن خالل 

تطويــر اإلمكانــات التقنيــة داخــل املؤسســات التعليميــة 

مــن أجــل خلــق املواطــن الرقمــي الصالــح ونــرش ثقافــة 

ــة. ــة الرقمي املواطن

ــا دور  ــون له ــة أن يك ــات التعليمي ــى املؤسس ــب ع  يج

فاعــل  يف مواجهــة تحديــات املواطنــة الرقميــة مــن خالل:

والتقنــي  واملجتمعــي  الفكــري  التحــدي  مواجهــة   -  

لحايــة أنفســنا وأبنائنــا مــن التخريــب الرقمــي والحروب 

ــة. ــة الرقمي ــة والجرمي الرقمي

 - مواجهــة األرضار املتنوعــة التــي ميكــن أن تنجــم عــن 

ــة. االســتخدام غــر الرشــيد للتقني

ــدًءا  ــة والعمــل عــى محوهــا ب ــة الرقمي ــة األمي - مواجه

ــة. ــن املدرســة إىل الجامع م

 - مواجهــة تدخــل التكنولوجيــا بشــكل ســافر يف تحديــد 

العديــد مــن القــرارات املتعلقــة برتبيــة األبنــاء وبشــؤون 

حياتنــا.

- مواجهــة األفــكار والتصــورات واملشــكالت الرقميــة التــي 

تحتويهــا بعــض املواقــع والوقــوف عــى نوعيــة الثقافــات 

أبنائنــا وأجيالنــا، والتحكــم  إىل  التــي تصــل  الغربيــة 

بهــا والتعامــل بحكمــة ولياقــة وفاعليــة معهــا عــر 

التكنولوجيــا وتقنياتهــا.

الرقميــة والجرائــم اإللكرتونيــة  القرصنــة   - مواجهــة 

وتوفــر هــذه الحايــة الرقميــة للمســتخدم، وذلــك مــن 

أجــل املحافظــة عــى أرسارنــا ومعطياتنــا مســتقبالً. وعلينا 

أخــذ مــا يناســبنا مــن املعلومــات واملعطيــات التــي تبنــى 

القيــم.

ــى  ــل ع ــد، والعم ــا ال يفي ــت مب ــدر الوق ــة ه  - مواجه

توعيــة النــاس بــاألرضار الصحيــة لإلدمــان والجلــوس 

ســاعات أمــام األجهــزة الحاســوبية واألجهــزة الذكيــة 

وآثارهــا الســلبية عــى الصغــار والكبــار.

*جامعة القدس املفتوحة - فرع رفح
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ويــأيت إعــداد املعلمــني وتأهيلهــم قبــل الخدمــة ويف 

ــة  ــات علمي ــق مخرج ــن تحقي ــن م ــورة متك ــا بص أثنائه

تربويــة تأخــذ بيــد الطالــب نحــو التميــز واإلبــداع، 

باإلضافــة إىل تعزيــز دور املعلــم لالرتقــاء مبهنــة التعليــم، 

وذلــك عــن طريــق وضــع نظــام شــامل ومعايــر محــددة 

ملهنــة التعليــم وفًقــا للمعايــر التــي تقرهــا الــوزارة مــن 

خــالل تعزيــز مكانــة مهنــة التعليــم وتحســينها، واإلســهام 

ــني. ــج املعلم ــة برام ــم ونوعي ــة التعلي ــني نوعي يف تحس

بنــاء عــى هــذه االســرتاتيجية، أعــدت وزارة الرتبيــة 

ــادة  ــة لزي ــة تربوي والتعليــم العــايل خطــة برامــج تدريبي

الكفــاءة اإلنتاجيــة للمعلــم عــن طريــق معالجــة القصــور 

أو تزويــد املعلمــني بــكل مــا هــو جديــد يف مجــاالت 

قبــل  للمعلمــني  واتجاهــات  مهــارات  مــن  التعليــم 

ــة  ــات الرتبوي ــن التخصص ــالً ع ــا، فض ــة ويف أثنائه الخدم

ــا عــى كل  يف مؤسســات التعليــم العــايل، وأصبــح إجباريً

ــوم  ــة يف العل ــم أن يكــون حاصــالً عــى درجــة علمي معل

ــة. الرتبوي

ــل  ــي يحص ــات الت ــود والتدريب ــذه الجه ــن ه ــم م بالرغ

عليهــا املعلــم فــإن التعليــم البنــي هــو الغالــب يف 

العمليــة التعليميــة، ليــس يف املراحــل األساســية فحســب، 

بــل يف املرحلــة الجامعيــة أيًضــا. 

ــم  ــذي يعل ــم ال ــرى املعل ــذا ن ل

عــى  املتــدرب  أو  الطالــب 

الحديثــة  التعليــم  أســاليب 

ــلوب  ــتخدم األس ــه يس ــو ذات ه

بــني  مــررت  فــإذا  التقليــدي، 

تســمع  املــدارس  صفــوف 

وراي(  مــن  )عيــدو  املعلــم: 

أو )حطــو ســطر عــى الفقــرة 

نتعلم وال ندرسنتعلم وال ندرس

*أ. لويس حشمة

تســعى وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ومؤسســات التعليــم الريكــة وطنًيــا ودولًيــا للخــروج بخطــة 

وطنيــة اســرتاتيجية تســتهدف تطويــر الــكادر الرتبــوي وخصوًصــا املعلمــن.

تربية
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ــدة(  ــدة إىل الجل ــن الجل ــة( أو )االمتحــان م األوىل والثاني

ــة حســب الطريقــة الــي أعطيتــك إياهــا(،  )حــل املعادل

واألســتاذ الجامعــي يــرشح ملــدة ســاعة أو تــأيت محارضتــه 

عــى شــكل رشائــح ميــرر مــن خاللهــا املعلومــات بشــكل 

عابــر ثــم عــى الطالــب أن يحفظهــا ليقــدم فيهــا امتحانـًـا. 

إًذا أيــن البحــث وأيــن اإلبــداع الــذي تتكلــم عنــه الخطــة 

التعليــم؟ يف  االســرتاتيجية 

ــم هــو  ــأن التعلي ــًا ب ــم، عل ملــاذا مل يتغــر أســلوب املعل

ــا  ــتخدم معلمن ــى اآلن يس ــاذا حت ــلوك؟ ومل ــر يف الس تغ

التعليــم البنــي التلقينــي؟ أألنــه ال يــدرك دوره األســايس 

ــي  ــة ه ــأن املعرف ــم ب ــى الرغ ــة ع ــة التعليمي يف العملي

ــني؟ ــة بحــث ال تلق عملي

 ال يــدرك الجهــاز األكادميــي أن ســبب فشــل هــذه 

التدريبــات هــو الرتكيــز عــى الجانــب الفنــي فقــط، لــذا 

يــرى )فريــري( أن املســؤولية األخالقيــة يف مارســة مهنــة 

التعليــم ويف عمليــة إعــداد املعلمــني ال ينبغــي أن تختــزل 

ــل يجــب أن تتجــاوز اإلعــداد  ــب، ب ــًدا يف صــورة تدري أب

ــذات  ــي لل ــكيل األخالق ــذور التش ــط بج ــي وأن ترتب الفن

اإلنســانية والتاريــخ اإلنســاين، ومــن ثــم يجــب أن تلتصــق 

ــة. ــة التعليمي ــة باملهن املســؤولية األخالقي

أمــا آن األوان إلعــادة التفكــر مبفهــوم التعليــم وتحويلــه 

إىل نظــام تعلــم أكــر مــن أي وقــت مــى؟ نحــن يف أمــس 

ــج،  ــي ويف املناه ــام التعليم ــر يف النظ ــة إىل التغي الحاج

خصوًصــا أننــا يف عــر االختــالف والتنــوع وعــر اإلبــداع 

واالبتــكار، لــي نحصــل عــى نتائــج أفضــل. 

إذا نظرنــا إىل األســس الفلســفية التــي قامــت عليهــا أفكار 

ــو فريــري( وأهمهــا )النظــر إىل املعرفــة عــى أنهــا  )باول

ــق(  ــل مطل ــد جه ــه ال يوج ــني، وأن ــث ال تلق ــة بح عملي

ســتتغر نظــرة التعليــم يف بالدنــا، وهــذا مــا يجــب العمــل 

عليــه يف التدريــب للمعلمــني. إذا أخذنــا مبقولــة )التعليــم 

بحــث وليــس تلقيًنــا( علينــا إًذا-بصفتنا معلمني-مســاعدة 

ــة  ــوا صفح ــني ليس ــإن املتعلم ــث، ف ــى البح ــالب ع الط

ــده  ــة وح ــك املعرف ــم  ال ميتل ــإن املعل ــك ف ــاء، كذل بيض

ومل يكــن مصــدر املعلومــة الوحيــد، خصوًصــا مــع وجــود 

ــذه  ــم يف ه ــى املعل ــذا فع ــذه. له ــا ه ــت يف أيامن اإلنرتن

ــادًرا  ــم ق ــا كان املعل ــرة )كل ــن فك ــزوف ع ــة الع املرحل

ــل عــى  ــذا دلي ــب( فه ــاغ الطال ــة )دم عــى مــلء األوعي

كفاءتــه، وكلــا كانــت األواين قــادرة عــى االمتــالء فهــذا 

دليــل عــى امتيــاز الطالــب(. أجــل، هذا مــا يعانيــه طالبنا 

يف الوقــت الحــايل، فشــخصية الطالــب ســهلة القيــاد ألنهــا 

ــم  ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــظ، وه ــاع والحف ــادت الس اعت

ــك  ــة، ذل ــة تربوي ــدة أو قيم ــني أي فائ ــدم للمتعلم ال يق

ــب يف  ــاع وعي ــظ واالســرتجاع مل يكــن ســوى ضي أن الحف

األســلوب، لذلــك يجــب عــى الــكادر األكادميــي أن يغــر 

مفهــوم املعلــم للعمليــة التعليميــة ويغــر املنهــاج الــذي 

يعتمــد يف أغلبــه عــى التذكــر، وذلــك عــى النحــو اآليت:

 ما يتعلق بالمعلم: 

ــة  ــس مصــدر املعلوم ــه لي ــم أن يعــي أوالً أن -عــى املعل

ــي  ــدم العلم ــا والتق ــة التكنولوجي ــه مواكب ــده، وعلي وح

عاداتنــا  عــى  واملســائل محافظًا  والحلــول  بالوســائل 

وتقاليدنــا، موضًحــا أهميــة اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة 

ــي االتجــاه  ــة نســتطيع أن ننم ــذه الحال ــم، وبه يف التعلي

ــن اســتخدام هــذه الشــبكة. اإليجــايب م

ــني،  ــدى املتعلم ــة ل ــات العلمي ــض االتجاه ــة بع  - تنمي

ــة.  ــل حــب االســتطالع والبحــث والتجرب مث

الناقــد والتفكــر االبتــكاري لــدى  التفكــر   - تنميــة 

املتعلمــني. فعــى املعلــم دامئًــا أن يــرتك معلومــة ناقصــة 

حتــى تكــون محــل بحــث لــدى الطالــب لإلجابــة عنهــا. 
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وهــذا يتطلــب مــن املعلــم البحــث وتعلــم كل مــا 

يســتجد، مبعنــى أال يقــر علمــه عــى معلومــات املــادة 

التــي يدرّســها. فمعلمونــا يفتقــرون إىل البحــث العلمي يف 

اتجــاه تخصصاتهــم، وبهــذا فإننــا نعــزز البحــث العلمــي 

ــا. ــة أيًض ــدى الطلب ل

مســاعدة املتعلــم للوصــول إىل املعلومــات بنفســه بــدالً 

ــارة  ــق إث ــن طري ــك ع ــم، وذل ــه املعل ــا ل ــن أن يقدمه م

املشــكالت حتــى يحــث الطالــب عــى البحــث عــن حلول 

لهــا عن طريــق العمــل التعــاوين أو املجموعــات والنقاش، 

فــدور املعلــم هــو توجيــه العمليــة التعليمية وتيســرها. 

وهــذا يــؤدي إىل إكســاب الطالــب الثقــة بالنفــس وتنميــة 

قدرتــه عــى تقبــل اآلراء املختلفــة والبعــد عــن التعصــب 

للــرأي الواحــد إضافــة إىل تقويــة إحساســه باآلخريــن 

ومراعــاة مشــاعرهم واحــرتام أفكارهــم.

فيما يتعلق بالمنهاج
 مــن ناحيــة أخــرى، فعــى الجهــات املســؤولة تعديــل 

النظــر يف املنهــاج الــذي يعتمــد يف أغلبــه عــى التذكــر، 

ــرر  ــاء املق ــن إنه ــم م ــار املعل ــدم إجب ــة إىل ع باإلضاف

الــدرايس حتــى ال يتعجــل املــادة خشــية مــن املرشفــني 

املحتــوى  عــى  الرتكيــز  حســاب  عــى  الرتبويــني 

والبحــث والتحليــل. ثــم إن تعزيــز الرحــالت امليدانيــة 

ــر  ــه أم ــب اختصاص ــراء كل حس ــع خ ــارضات م واملح

ــه.  ــر عن يجــب أال نغــض الب

وأخــرًا، وجــب علينــا أن نثــر ســؤاالً: مــا الهــدف مــن 

التعليــم؟ أمــن أجــل التوظيــف أم مــن أجــل االرتقــاء 

ــة  ــا نتيج ــى بالدن ــروض ع ــع املف ــر  الواق ــض قه ورف

ــالل؟ االحت

»ال يوجد تعليم محايد، فهو إما للقهر أو للتحرير«

باولو فريري

*عضو هيئة تدريس-جامعة القدس املفتوحة-فرع رام الله والبرة 



*د. عاطف العسويل

شــهدت املجتمعــات العربيــة بوجــه عــام تراجًعــا    

ــن متيزهــا  ــاء عــى الرغــم م ــاء باألبن ــة اآلب ــرًا ىف عالق كب

عــن غرهــا مــن املجتمعــات الغربيــة واألجنبيــة، فــروز 

ثــورة تكنولوجيــا املعلومــات مــن بعــد التصنيــع كان لــه 

ــول  ــة تح ــن أن طبيع ــم م ــك. وبالرغ ــر ىف ذل ــم األث عظي

األرس مــن األرس املمتــدة الكبــرة إىل األرس النووية الصغرة 

ــداد  ــع، أمســت أع ــر املفاجــىء الرسي نتيجــة هــذا التغ

ــا  ــزان، فاعرتاه ــدم ات ــة ع ــن األرس ىف حال ــة م ــر قليل غ

ــاء  ــة اآلب ــالل تجــى أحــد مظاهــره ىف عالق ــالل واعت اخت

باألبنــاء، وال يعــود ســبب ذلــك إىل التطــور التكنولوجــي 

ومــا ســببه مــن تأثــر يف املجتمعــات، بــل كان الســبب ىف 

طبيعــة اســتيعاب ذلــك التغــر مــن قبــل اآلبــاء واألبنــاء، 

ذلــك أن كل تغــر يتطلــب القــدرة عــى اســتيعابه، ومــن 

هنــا نشــر إىل أن القــدرة املطلوبــة هــي القــدرة الفكريــة 

ال العضليــة، أي أن املشــكالت الناجمــة عــن طبيعــة هــذا 
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التغــر يتطلــب حلهــا إعــال الفكــر والعقــل وليــس 

اســتخدام العنــف والقــوة الــذي يقــود الطرفــني إىل 

ــوق.  ــود والعق الجح

ــا  ــًدا مختلًف ــة جه ــة واألجنبي ــات الغربي ــت املجتمع  بذل

ــن  ــه م ــداد ل ــق اإلع ــن طري ــر ع ــك التغ ــتيعاب ذل الس

ــاء  ــداد األبن ــداع وإم ــى اإلب ــز ع ــم والرتكي ــث التعلي حي

باملهــارات املختلفــة مــع توفــر وســائل الرعايــة الرتفيهيــة 

والتثقيفيــة للجميــع ىف ذلــك، ثــم إن املؤسســات العامــة 

والخاصــة واألهليــة شــاركت إىل حــد كبــر ىف الرتكيــز عــى 

دعــم اآلبــاء واألبنــاء مــن حيــث أســاليب الرتبية الســليمة 

ــع رضورة  ــوه، م ــل من ــن مراح ــة م ــل ىف كل مرحل للطف

ــراد األرسة،  ــع كل أف ــه وم ــاىب مع ــوار اإليج ــجيع الح تش

والحــد مــن الحــوار الســلبي، ثــم اتبــاع الوســائل والطــرق 

املختلفــة ىف الرتبيــة باللعــب والحــب والتســامح واإليثــار، 

ــاء ىف  ــاء واألبن ــدة لآلب ــب املفي ــن الكت ــر سلســلة م وتوف

 Parenting(هــذا اإلطــار، مــع الــدورات التدريبيــة مثــل

تـأمالت فـى عـالقـة اآلباء مع األبنـاء

تربية
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skills(  و)love bridge( بــني اآلبــاء واألبنــاء وغرهــا، 

وقــد نجحــوا إىل حــد مــا ىف ذلــك. وأحــدث مــا قــرأت ىف 

 / 3-١-٢ Magic for kids( هــذا الشــأن مجموعــة كتــب

تومــاس فالــني (، وكان كل كتــاب مــن املجموعــة مخصًصــا 

لعــدد مــن املواقــف ىف التعامــل مــع األطفــال، ومــن ثــم 

يتــدرب عليــه الوالــدان، وهكــذا.

األمــر األكــر أهميــة أن يصبــح اآلباء-نتيجــة ملــا    

تقدم-غــر مدركــني للســبب املــؤدي إىل عــدم طاعــة 

أبنائهــم لهــم، مــا يجعــل مــن اســتجابتهم وردود أفعالهــم 

ــن  ــد م ــه يزي ــى وج ــلبية وع ــم بالس ــاء تتس ــاه األبن اتج

ــدم  ــى ع ــع منحن ــا يرتف ــن هن ــم. وم ــة بينه ــر العالق توت

الطاعــة ليصــل إىل القمــة، وقــد يصــل إىل الهجــر أو 

ــد  ــك ال ب ــل، لذل ــع األرسة بالكام ــة م االنفصــال يف العالق

ــد مــن  مــن أن يتوقــف كل أب عــن هــذا الســلوك وال ب

وقفــة مــع أفــكاره؛ يغرهــا ويقودهــا إىل الطريــق اإليجاىب 

ــد مــن جــراء هــذا  وحســاب املكســب والخســارة والعائ

ــادة  ــب قي ــه يتطل ــع ابن ــف أب م ــلوك، ألن كل موق الس

الفكــر لالتجــاه اإليجــاىب، والعلــم يشــر إىل أن هنــاك 

طريقــني ىف التفكــر ال ثالــث لها: األول يــؤدى إىل النجاح 

والصعــود، واآلخــر يقــوده إىل الخســارة واإلخفــاق، فــاألب 

هــو صاحــب االختيــار ىف طبيعــة العالقــة، وبذلــك تتغــر 

ــار  ــلبية باختي ــكاره الس ــن أف ــه ع ــة تحول ــاعره نتيج مش

الطريــق اإليجــايب ىف التفكــر وتعلمــه طرقًــا جديــدة 

وســباًل مختلفــة ىف التعامــل واإلقنــاع، وبذلــك يحقــق 

النجــاح املنشــود. فبمجهــود ذايت أو بطلــب مســاعدة 

مختصــني ميكــن لــألب أن يصــل إىل لــب املشــكلة، ومــن 

ثــم يقــف عــى الحــل بــدالً مــن البــكاء عــى اللــن 

املســكوب والشــكوى مــن ســوء العالقــة بينــه وبــني 

ــه. أبنائ

 ال بــد لــألب إذن أن يــدرك أن املشــكلة رمبــا تكمــن 

ــه  ــاه أبنائ ــه تج ــلبية وردود أفعال ــه الس ــم مواقف ىف تراك

ــكلة، إذ إن كل  ــم املش ــس يف تفاق ــبب الرئي ــون الس فيك

موقــف صعــب كان يتطلــب منــه أن ينهيــه بــرشح 

وتفســر وتوضيــح وصياغــة نهايــة ســعيدة، ذلــك أن 

العالقــة مــع األبنــاء هــي سلســلة مــن املواقــف والقصــص 

الســيناريوهات  كاتــب  مبنزلــة  فيهــا  وهــو  الصغــرة، 

املختلفــة ىف كل مــرة. فمثــالً عنــد لجــوء األب للــرب أو 

ــر  ــه مــن أن يقــدم التري ــد ل العقــاب يف موقــف مــا ال ب
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والتفســر للطفــل، ألنــه بغــر ذلــك يبنــي يف طفلــه 

كراهيــة مســترتة عــن ترفاتــه غــر املــررة وقــد تنتهــى 

بالعصيــان والتمــرد وتتفــى العقــدة مــا بــني الفكــر 

ــا  ــرة ويربطه ــل الفك ــتدعى الطف ــذ يس ــاعر، حينئ واملش

ــده ويجــد أن العقــدة قــد تجمــدت  باملشــاعر تجــاه وال

ــه  ــود إىل طبيعت ــاج إىل أن يع ــذى يحت ــر ال ــدم املتخ كال

ــن  ــألب م ــد ل ــذه الب ــة كه ــام، ويف حال ــط الت ــل التجل قب

ــه وســلوكه عــى الفــور، وهــذا  ــر طريقت ــدأ يف تغي أن يب

ــه  ــع أبنائ ــل م ــاعره ىف التعام ــكاره ومش ــر أف ــأىت بتغي ي

والبــدء مــن جديــد، ألن رصيــد حــب أبنائــه لــه ال يــزال 

موجــوًدا، كــا أن مشــاعر الحــب تجاهــه أيًضــا مســترتة 

يســتطيع أن يعتمــد عليهــا ىف حــل املشــكلة. وأتذكــر أن 

أحــًدا مــا يف إحــدى الحــاالت، عندمــا طُلــب منــه توضيــح 

عالقتــه مــع والديــه ذكــر يل أن والــده مل يحضنــه إال مــرة 

ــة  ــه لحظ ــد وفات ــت بع ــي كان ــى الت ــط، وه ــدة فق واح

اســتدعوه إللقــاء نظــرة عليــه قبــل الــوداع األخــر، لذلــك 

ــاء املختصــني عــن ســبب عــدم طاعــة  عندمــا يســأل اآلب

أبنائهــم لهــم ال بــد مــن أن يوجهوا الســؤال ألنفســهم أوالً 

وســوف يجــدون اإلجابــة تكمــن يف طريقتهــم وأســلوبهم 

يف الرعايــة والرتبيــة والتنشــئة، فالرتبيــة بالحب والتســامح 

واالحتضــان أســهل الطــرق إلذابــة الــدم املتختــر-إن جــاز 

ــة  ــد املرتتب ــك العق ــم ويف ف ــم بأبنائه ــر-ىف عالقته التعب

عــى التنشــئة غــر الســوية.

ولهــذا املوضوع أيًضــا عالقة وطيــدة بالظروف االجتاعية 

والسياســية واالقتصاديــة والفقــر والكثافــة الســكانية 

والتعليــم وغــر ذلــك، والحــل يبــدأ مــن داخــل املجتمــع 

ومــن ثقافــة البــدء ال مــن ثقافــة االنتظــار، مــع محاولــة 

االســتفادة مــن كل املــوارد املتاحــة واملتوفــرة، مــع رضورة 

تضافــر كل الجهــود داخــل املجتمــع كلــه والتشــبيك مــع 

املؤسســات ذات العالقــة لتعليــم اآلباء األســاليب الحديثة 

ــك  ــر، وذل ــع الع ــب م ــا يتواك ــة مب ــورة يف الرتبي واملتط

بإدماجهــم يف دورات تدريبيــة وتعليميــة. ومثة مؤسســات 

بــدأت بالفعــل ولكــن جهودهــا حتــى اآلن مبعــرة مل 

تصــل إىل الغالبيــة العظمــى مــن الفئــات املســتهدفة 

ــن  ــد م ــكار العدي ــني أف ــد ب ــوز العق ــك رم ــادها وف إلرش

اآلبــاء واألبنــاء. وتكمــن الخطــوره أيًضــا يف عــدوى انتقــال 

تبعــات التفــكك مــن داخــل األرس إىل املجتمــع. وهــا هنــا 

أتذكــر حالــة أحدهــم وقــد حــر لالسرتشــاد عــن طريقــة 

صحيحــة للتعامــل مــع والــده صعــب املــزاج، إذ إن االبــن 

ــة عامــني وهــو يعيــش معــه  ــده طيل كان قــد قاطــع وال

ــر  ــب غ ــعر بالذن ــه، واآلن يش ــه ال يحادث ــه ولكن ىف أرست

أنــه ال يســتطيع التــرف، فقدمــُت لــه النصــح واإلرشــاد 

ــه أن لجــوءه للمســاعدة يعــّد أوىل الخطــوات  وذكــرت ل

اإليجابيــة تجــاه الحــل، ومــن ثــم ســيرتتب عــى ذلــك حل 

ــون  ــا الياباني ــة وصفه ــذه الطريق ــل، وه ــكلة بالكام املش

بطريقــة الكايــزن )خطــوة إيجابيــة واحــدة تقــودك نحــو 

التغيــر( ومــن ثــم كانــت الخطــوات األخــرى ىف تحســني 

العالقــة بينــه وبــني والــده، وهكــذا.

ختاًمــا، نحــن ىف حالــة اعتــاد متبــادل، وال بــد مــن طلــب 

ــك أن الغــرب  ــا تعــذر إيجــاد الحــل، ذل املســاعدة إذا م

ــل  ــان الهائ ــذا الطوف ــه له ــد نفس ــد أع ــل ق ــن قب كان م

القــادم، فاملجتمعــات العربيــة وحكامهــا يجــب أن توجــه 

ــاليبها،  ــة وأس ــة الوالدي ــو املعامل ــة نح ــوا البوصل ويوجه

ويجــب أن تُخصــص العديــد مــن املشــاريع الداعمــة 

لبنــاء اإلنســان يك تكــون ىف خــط متــواز مــع تشــييد ُدور 

ــاع أوىل خطــوات  ــا باتب ــادة والقصــور، ولنبــدأ جميًع العب

طريقــة »الكايــزن« نحــو الحــل، وهــي خطــوة االحتضــان، 

حتــى وإن تــم اختصارهــا بقبلــة »تصبحــون عــى خــر« 

ــني  ــدة ب ــوز العق ــك رم ــق لف ــة الطري ــي بداي ــذه ه فه

ــاء.  ــاء واألبن اآلب

*أستاذ علم االجتاع والخدمة االجتاعية املشارك
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*أ.د. محمد عبد اإلله الطيطي

املنظــات  يف  هامــًة  مكانــًة  القيــادة  تحتــل       

ــز  ــوًرا ترتك ــكل مح ــة، وتش ــة والخاص ــات العام واملؤسس

عليــه مختلــف النشــاطات يف هــذه املنظــات، وقــد 

حتمــت هــذه األهميــة رضورة العمــل عــى تطويــر 

القيــادات يف هــذه املنظــات مبــا يتوافــق مــع متطلبــات 

العــر، وال ســيّا يف الوقــت الــذي اتســعت فيــه دائــرة 

ــام  ــدد امله ــادة الحجــم وتع ــن خــالل زي ــا م ــل فيه العم

ــادة  ــود قي ــب وج ــذي يتطل ــر ال ــات؛ األم ــوع العالق وتن

ــادرة عــى الســر  ــا وق ــا وواجباته ــة ومدركــة ملهامه واعي

الســبل  بأفضــل  األهــداف  تحقيــق  نحــو  باملنظمــة 

وأقــل التكاليــف. وال ميكــن نقــل النظــم املؤسســية مــن 

التقليديــة إىل الفاعليــة يف األداء إال مــن خــالل االهتــام 

ــا،  ــر إلحاًح ــرًا أك ــكل متغ ــت تش ــي أصبح ــادة الت بالقي

ــة. ــات اإلدارة الحديث ــن س ــارزًة م ــمًة ب وس

    وتــرز أهميــة القيــادة يف أي مؤسســة كونهــا بصفتهــا 

حلقــة الوصــل بــني العاملــني وخطــط املؤسســة وتصوراتها 

املســتقبلية، وألنهــا البوتقــة التــي تنصهــر بداخلهــا كافــة 

املفاهيــم والسياســات واالســرتاتيجيات، كــا أنهــا رضورة 

لتدعيــم القــوى اإليجابيــة يف املؤسســة وتقليــص الجوانب 

الســلبية فيهــا، وهــي القــادرة عــى الســيطرة عــى 

املشــكالت التــي تواجــه العمــل، ووضــع الحلــول الالزمــة 

ــن  ــؤولة ع ــي املس ــادة ه ــإن القي ــم ف ــن ث ــا، وم لعالجه

تنميــة األفــراد وتدريبهــم ورعايتهــم، ومواكبــة التغــرات 

واملســتجدات التــي تحيــط باملؤسســة، والعمــل عــى 

ــا. ــا ملصلحته توظيفه

    وقــد أكــدت دراســات )اليونســكو( أن نتائــج أي 

مؤسســة أو منظمــة منوطــة إىل حــد كبــر بإدارتهــا التــي 

متثــل القيــادة املســؤولة عــن ســر العمــل وعــن توجيههــا 

عــى أســاس أن النجــاح يف أي عمــل أو تنظيــم مــن 

ــذي  ــلوب ال ــة أو األس ــى الطريق ــد ع ــات يعتم التنظي

تــدار بــه تلــك التنظيــات وقــدرة القيــادة عــى توجيــه 

ــا.     ــوب فيه ــداف املرغ ــو األه ــاطات نح ــال والنش األع

    وللقيــادات يف املؤسســات الرتبويــة أهميــة خاصــة 

ــا  ــف به ــي تتص ــانية الت ــة اإلنس ــرًا للطبيع ــزة نظ ومتمي

هــذه املؤسســات التــي تشــتمل عــى شــبكة واســعة 

ــات. ــن العالق ــدة م ومعق

التغيير التربوي وقيادته

تربية
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القيــادة  وتعــد 

مــن  النوعيــة 

دوافــع  أهــم 

اإليجــايب  التغيــر 

الجامعــات  يف 

ــم  ــة، والتعلي بخاص

والعــام  العــايل 

بعامــة، وخاصــة يف 

التعامــل  أســلوب 

املرؤوســني،  مــع 

ــالل  ــن خ ــك م وذل

أعضــاء  تشــجيع 

التدريــس  هيئــة 

عــى عمــل التغيــر 

ــاع  ــم إىل اتب ــكار، ودفعه ــداع واالبت ــرص اإلب ــم ف ومنحه

ــؤوليات  ــاركتهم يف املس ــة، ومش ــرتكة للمؤسس ــة مش رؤي

اإلداريــة وبنــاء فريــق العمــل الواحــد، وميكــن أن ينظــر 

ــا  ــدى توافره ــا وم ــة وأفكاره ــادة النوعي ــات القي إىل س

لــدى القيــادات الرتبويــة، وخاصــة اإلداريــني، بأنهــا العامل 

ــة،  ــة التعلمي ــة التعليمي ــوض بالعملي ــى النه ــاعد ع املس

مــن خــالل األفــكار والقيــم األخالقيــة وبنــاء روح التعــاون 

التــي يتبناهــا هــذا النمــط القيــادي، وكذلــك مــن خــالل 

العقليــة  القــادة ملرؤوســيهم نحــو االســتثارة  توجيــه 

ــاع الســلوك القــدوة، وتوســيع  ــداع يف التفكــر، واتب واإلب

الجامعــة.  أهــداف  تحقيــق  يف  الرؤيــة 

     وانطالقًــا مــن رضورة مراجعــة واقــع املؤسســات 

ــا،  ــة خصوًص ــادات الرتبوي ــع القي ــا وواق ــة عموًم التعليمي

ظهــرت الحاجــة إىل العمــل عــى بنــاء وتأســيس قيــادات 

متميــزة تســتطيع مواكبــة تجديــدات العــر وتطوراتــه، 

حاملــة نظــرة اســترشافية ثاقبــة، وقــادرة عــى معرفــة مــا 

يجــب عملــه وكيفيــة أدائــه، مــن خــالل اســتخدام وســائل 

وأســاليب جديــدة يف التفكــر تســهم يف تنميــة املعــارف 

والخــرات واملهــارات األساســية واملعرفيــة، وتدعــم قــدرة 

ــة  ــاتذة والطلب ــاءة األس ــع كف ــم، وترف ــى التعل ــرد ع الف

ــا وتوجــه  ــة تحكــم تطبيقاته ــة وعلمي عــى أســس تربوي

ــادة األداء  ــة يف زي ــات اإليجابي ــق االتجاه ــا وتخل طرائقه

ورفــع الكفــاءات بأفضــل الطــرق.

     ولقــد اجتهــد العلــاء والباحثــون يف تحديــد دور 

القيــادة كمتغــر مهــم يف متهيــد الطريــق ملؤسســات 

تعليميــة أكــر فعاليــة وحساســية وتحويليــة للقــرن 

الحــادي والعرشيــن، حتــى تعــددت املفاهيــم التــي 

ــرايئ إىل  ــد اإلج ــر إىل القائ ــن املدي ــادة م ــف دور الق تص

القائــد التعليمــي إىل القائــد التحويــي.

الفاعــل للقيــادة يف  الــدور املهــم      وتأكيــًدا لهــذا 

ــرتة  ــذ ف ــات ومن ــررت التوصي ــة تك ــات التعليمي املؤسس

ــرورة  ــدوات ب ــرات والن ــن املؤمت ــد م ــة يف العدي طويل

تقديــم عنايــة خاصــة بالقيــادات الجامعيــة والعمــل عــى 

ــم  ــر التعلي ــاء يف مؤمت ــا ج ــا، ك ــا وأدائه ــادة فاعليته زي

العــايل األول، وتعزيــز دور اإلدارة الجامعيــة ودعمهــا 

مبتطلبــات التجديــد واإلبــداع.



*د. محمد اشتيوي

قــد يتحقــق نجــاح العمــل اإلداري أو فشــله مبــدى توافــر 

عوامــل القــوة واإلمكانــات املتوفــرة لــدى املنظــات 

ــة أو  ــة أو املعنوي ــة املادي ــن الناحي ــك م ــواء أكان ذل س

البرشيــة أو غــر ذلــك، وملــا كان املفهــوم اإلداري عموًمــا 

يذهــب إىل تحويــل تلــك اإلمكانــات واملقــدرات اململوكــة 

إىل مخرجــات ميكــن االســتفادة منهــا ســواء عــى صــورة 

ــرشي  ــر الب ــالل العن ــن خ ــك م ــات، فذل ــلع أو خدم س

ــره  ــل دون غ ــة التحوي ــم يف عملي ــر األه ــه العن بصفت

مــن العوامــل اإلنتاجيــة األخــرى، فهــو الــذي يبــث عنــر 

ــدم ميــي  ــاة يف املنظمــة وميــي يف عروقهــا كــا ال الحي

ــل  ــر مدخ ــه عن ــم بأن ــى الرغ ــان، وع ــروق اإلنس يف ع

مــن مدخــالت العمليــة اإلنتاجيــة، فإنــه هــو الــذي 

يقــوم بعمليــة تحويــل جميــع 

العنــارص املدخلة-وهــو مــن 

ضمنهــا-إىل تلــك املخرجــات 

توفــر  فــإذا  إليهــا،  املشــار 

العنــر البــرشي الفاعــل كــاًّ 

ونوًعــا فــإن العمليــة اإلنتاجية 

بكامــل مراحلهــا ستســهم يف 

العمــل.  النجــاح يف  تحقيــق 

الوقــوف  مــن  بــد  ال  وهنــا 

ــام اإلدارة  ــام مســتوى اهت أم

العليــا بهــذا العنــر املهــم 

يف العمليــة اإلنتاجيــة، ومــدى 

ــا  ــة تعامله ــه وطريق ــا ب ثقته

اإلدارة الرديفــــــة
ــه.  مع

بعــض اإلدارات العليــا يف املنظــات تتبع أســلوب املركزية 

املطلقــة يف إدارة أعالهــا وتعامالتهــا مــع العاملــني، وهــذا 

ســيحجب قــدرات العاملــني وإمكاناتهــم التــي ميكــن 

االســتفادة منهــا يف تحســني األعال يف املنظمــة وتطويرها، 

فتصبــح املنظمــة منظمــة الرجــل الواحــد، ويصبــح املديــر 

هــو اآلمــر الناهــي يف كل تفاصيــل العمــل ومجرياتــه، مــا 

يتطلــب حاجــات ومتطلبــات للعمــل تفــوق قــدرات هــذا 

املديــر املركــزي، فيســب فشــاًل نســبيًا متفاوتـًـا يف األداء.

العليــا  اإلدارات  مــن  العديــد  هنــاك  ذلــك،  مقابــل   

للمنظــات تنتهــج أســلوب الالمركزيــة يف العمــل، وتتقبل 

تعدديــة اآلراء والعمــل الجاعــي التشــاريك، وتتكــون 

مفاصــل العمــل فيهــا بشــكل تراكبــي عضــوي، فيتــم 

57العدد الثامن ٢٠١٧  

علوم إدارية
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النظــر إىل مخرجــات العمــل فيهــا كمنتــج شــارك وأســهم 

فيــه الجميــع ويتحمــل مســؤولية نجاحــه وفشــله الجميع 

أيًضــا، فــكل مســتوى أو مرحلــة مــن مراحل اإلنتــاج تكون 

ــث  ــن حي ــا وم ــث ماهيته ــن حي ــة م ــؤوليتها مختلف مس

القامئــون عليهــا، بذلــك يفتــح مفهــوم الالمركزيــة املجــال 

أمــام العاملــني لــي يتحملــوا مســؤولياتهم عــن أعالهــم 

التــي يؤدونهــا، ولكــن 

هــذا مرهــون بقدراتهــم 

التــي  وإمكاناتهــم 

أهلتهــم لهــا املنظمــة 

ــام  ــى القي ــم ع ودربته

بهــا، وهــو مــا ميكــن 

إىل  الضمنيــة  ترجمتــه 

املفهــوم العلمــي بـــــ »التمكــني اإلداري« الــذي يشــر إىل 

نقــل املديريــن جــزًءا مــن صالحياتهــم ومســؤولياتهم ملــن 

ــوا  ــى يقوم ــة حت ــتويات اإلداري ــم يف املس ــم أدىن منه ه

التــي  وإمكاناتهــم  تخصصاتهــم  بحســب  بأعالهــم 

يســتطيعون مــن خاللهــا تأديــة األعــال املوكلــة إليهــم، 

وكأن اإلدارة العليــا مــن خــالل نقلهــا جــزًءا مــن صالحياتها 

ــه تدريبهــم وتأهيلهــم ليارســوا دور  ــني تقصــد ب للعامل

القيــادة األعــى منهــم يف املنظمــة، وهــذا يؤهــل إىل 

ــف  ــاب املوظ ــال غي ــال ح ــى األع ــاوب ع ــة التن إمكاني

األصيــل مــن اإلدارة العليــا وشــغل املوظــف األدىن منــه يف 

املســتوى اإلداري مكانــه، وهــذا يســد الفجــوة يف العمــل 

ويجعلــه مســتمرًا دامئـًـا غــر مرتبــط بشــخص واحــد، وكأن 

العاملــني يشــكلون قــوة رادفــة إلدارتهــم العليــا ميكــن أن 

ــك. ــة لذل ــة املنظم ــد حاج ــنادي عن ــا اإلس ــارس دوره مت

فمفهــوم اإلدارة الرديفــة ميكــن أن يتحقــق مــن منطلــق 

متتلكــه  الــذي  املميــز  البــرشي  املخــزون  إىل  النظــر 

ــا  ــذي مــن شــأنه أن يحقــق تشــكياًل ضمنيً املنظــات، ال

ومعرفيًــا ومهاريًــا ميكــن االنطــالق مــن خاللــه نحــو 

ــذي  ــدر ال ــو املَُق ــرى، وه ــات األخ ــع املنظ ــس م التناف

ــد  ــه عن ــا يف املنظمــة أن تعتمــد علي ــإلدارة العلي ميكــن ل

الحاجــة، وال ســيا عنــد غيــاب دور اإلدارة العليــا األصيلــة 

ــون ذاك  ــث يك ــن األســباب املختلفــة، بحي ــا ألي م تبًع

املقــدر البــرشي جاهــزًا لســد الفجــوة الحاصلــة، وأن 

يتقلــد مقاليــد اإلدارة العليــا وتحمــل املســؤولية الكاملــة 

عــن عمــل املنظمــة وأدائهــا، كــا أن دور اإلدارة الرديفــة 

ال يقــف عنــد ســد 

الفجــوة  هــذه 

إن  بــل  فحســب، 

دورهــا دور الرافــد 

لــإلدارة  الداعــم 

أثنــاء  يف  العليــا 

أيًضــا  وجودهــا 

ــن أن  ــي ميك ــا الت ــارات العلي ــتوى امله ــن مس ــا م انطالقً

ــات. وهــذا  ــن األوق ــت م ــة يف أي وق ــا املنظم ــد منه تفي

ــة  ــارص البرشي ــن العن ــة م ــل هــذه النوعي ــا يجعــل مث م

ــه اســرتاتيجيًا طــوال  ــاد علي ــا ميكــن االعت ــا نوعيً مخزونً

ــوع  ــذا الن ــّد ه ــي تع ــة الت ــة، وإن املنظم ــاة املنظم حي

مــن العنــارص البرشيــة وتجّهــزه تجعــل لنفســها هامًشــا 

مــن األمــان املعتمــد عــى مخــزون بــرشي احتياطــي عنــد 

الحاجــة. 

عــى  املخــزون  ذاك  اســتخدام  يف  التفكــر  يقــف  وال 

املســتوى املحــي للمنظمــة، بــل مــن املمكــن للمنظمــة 

أن تنطلــق مــن خاللــه إىل البيئــة الخارجيــة كأحــد عنــارص 

املنافســة بــني أقرانهــا مــن املنظــات األخــرى، ســواء مــن 

ــالل  ــن خ ــة، أو م ــلعية أو الخدمي ــا الس ــث مخرجاته حي

إســناد املنظــات الضعيفــة مهاريـًـا بقدراتهــا االستشــارية 

ــا ومســتواها يف  ــع مكانته ــر ورف الداعمــة باتجــاه التطوي

ــع  ــات يض ــن املنظ ــن م ــإرداف آخري ــل. ف ــوق العم س

املنظمــة محــل التميــز ومحــل االهتــام واملقارنــة لتكــون 

ــر املختلفــة.  ــات التطوي ــد عملي ــه عن ــالً يحتــذى ب مث

*جامعة القدس املفتوحة- فرع الوسطى

هناك العديد من اإلدارات العليا للمنظمات 

تنتهج أسلوب الالمركزية في العمل، وتتقبل 

تعددية اآلراء والعمل الجماعي التشاركي
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*د. محمد عبد الرحمن أبو الجبن

 إن حيــاة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 

قائــد هــذه األمــة، مليئــة بالــدروس والعــرب الخاصة 

باملشــاركة وإبــداء الــرأي واألخــذ باألفضــل. القــرآن 

يِف  املشــورة ﴿َوَشــاِوْرُهْم  عــى  يحــضُّ  الكريــم 

اأْلَْمــِر﴾ فمــن خصائــص املؤمــن أنــه يشــاور، لكــْن 

د  ــارة ألويل الخــربة، فعــوِّ مــن يستشــر؟! االستش

نفســك بــكل عملــك وبإدارتك وبتجارتــك وصناعتك 

ــه  ــق بعلم ــان تث ــن إنس ــَث ع ــك، أْن تبح وزراعت

ــترته  ــت إذا اس ــره، فأن ــه لتستش ــه وورع وخربت

 فقــد اســتعرت خــربة خمســن عاًمــا بســؤال واحد. 

فــإذا كان النبــي املعصــوم، املؤيــد بالوحــي وباملعجــزات 

مأمــوًرا أن يشــاور أصحابــه، فنحــن إًذا مــن بــاب أوىل أن 

ــد  ــه إال وق ــع يف رش عمل ــان يق ــن إنس ــا ِم ــر، وم نستش

ــم.  ــتعار عقوله ــال اس ــار الرج ــن استش ــه، فم ــرد برأي انف

فالــذيك العاقــل املوفــق هــو الــذي يستشــر، والنبــي 

عليــه الصــالة والســالم كان يحــثّ أصحابــه عــى املشــاركة 

ــرف  ــا يع ــاس«، وكلن ــا الن ــي أيه ــروا ع ــم »أش ــه له بقول

قصــة الصحــايب مــع رســول اللــه يف موقعــة بــدر لتحديــد 

موقــع املعركــة ومــا فيهــا مــن دروس وعــر وقــدوة لــكل 

َمــن يــأيت بعــده مــن العلــاء واألمــراء. فمفهــوم املشــاركة 

هــو اشــرتاك ذهنــي ووجــداين يحفــز العاملني ويشــجعهم 

ــل  ــى تحم ــجعهم ع ــاون ويش ــرأي والتع ــداء ال ــى إب ع

ــة. املســؤولية يف إنجــاز أعــال معين

إن منهــج املشــاركة يف اإلدارة يشــفي مــن علــل انخفــاض 

ــك  ــني، ومــع ذل ــدى العامل ــة ل ــة واإلنتاجي ــروح املعنوي ال

ــم  ــا ألنه ــم، رمب ــون يف وظائفه ــن محبط ــد أن املديري نج

ال يفهمــون أدوارهــم جيــًدا يف نظــم املشــاركة يف اإلدارة. 

ــي  ــم التنظيم ــدأ بالتصمي ــاركة يف اإلدارة يب ــج املش فمنه

ــا ويســمح باندمــاج العاملــني يف  للعمــل لــي يكــون عونً

اتخــاذ القــرارات التشــغيلية، ويكــون لهــم دور نشــط يف 

ــل. إدارة العم

ــا  بالرغــم مــن انتشــار مبــدأ املشــاركة وتبنيــه، فإننــا غالبً

ــم  ــول مفاهي ــني ح ــني ومرتبك ــن محبط ــد املديري ــا نج م

املشــاركة، وخاصــًة يف املراحــل األوىل لتطبيــق هــذا املبــدأ، 

فثمــة فــرٌق وجاعــات عمــل خــارج الســيطرة، واعــرتاف 

نتيجــة  يــأيت  إحباطهــم  بــأن  الوســطى  اإلدارة  رجــال 

العمــل  عمليــات  عــى  لنفوذهــم  املســتمر  فقدهــم 

وتحــدي خراتهــم وتخصصهــم بآخريــن، هــذا كلــه يخلــق 

ــد إحــداث  ــة عن ــوى البرشي ــري الق ــام مدي مشــكالت أم

دور املشاركة في اإلدارة
علوم إدارية
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ــة. ــة املنظم ــر يف ثقاف التغي

ــه اإلدارة يف  ــذي تعاني ــاط ال ــباب اإلحب ــني أس ــن ب إن م

تطبيــق مبــدأ املشــاركة يف اإلدارة التقلــب يف األطــوار 

اإلدارة  إىل  الســلطوية  اإلدارة  مــن  لالنتقــال  واملــزاج 

املشــاركة، فاملديــرون غالبًــا يفتقدون »خريطــة املفاهيم« 

التــي تســاعدهم عــى إدراك التقلبــات يف املنــاخ عنــد كل 

ــا  ــدون هــذه الخريطــة يســلكون طرقً ــر، وب ــة تغي مرحل

ــحيقة. ــان س ــون يف ودي ــة ويقع خاطئ

فســوف  املفاهيــم  خريطــة  املديــرون  افتقــد  فــإذا 

يتحركــون طبًقــا لتوقعاتهــم الشــخصية، وغالبًــا مــا تكــون 

غــر حقيقيــة بالنســبة لهــم أو بالنســبة لفــرق وجاعــات 

عملهــم، ويجــدون أنفســهم يف مفــرتق الطــرق بــني 

توقعاتهــم عــن ســلوكهم يف املشــاركة ومــا يعتقدونــه يف 

املارســة الديكتاتوريــة يف أنهــا هــي التــي تنجــز األعــال 

ــداف.    ــق األه وتحق

إن نظــم املشــاركة يف اإلدارة متــر مبراحــل خمــس، ولــكل 

وتحقــق  املديريــن  ترشــد  مفاهيــم  مرحلــة خريطــة 

الفعاليــة املطلوبــة للمنظمــة يف تلــك املرحلــة، واملراحــل 

هــي:

إنشــاء  فكــرة  إىل  الحاجــة  إدراك  وتعنــي  املفاهيــم: 

نظــام املشــاركة يف اإلدارة أو تغيــر النظــام القائــم إىل 

املشــاركة، وهــذا يتطلــب وجــود وكالء للتغيــر ومروجــني 

ــة هــو فهــم الفكــرة،  للفكــرة، والتحــدي يف هــذه املرحل

وتعنــي أيضــا تفريــخ األفــكار وحضانتهــا إذ تبــدأ املنظمــة 

إلحــداث  واإلعــداد  والتصميــم  التخطيــط  بعمليــات 

التغيــر املخطــط، أي أنهــا تبــدي وتقــدم تأييدهــا لرؤيــة 

وكالء التغيــر، والتحــدي يف هــذه املرحلــة هــو قبــول 

ــرة.  الفك

التطبيــق: ويعنــي تشــكيل البنــاءات الهيكليــة التــي 

ــدي يف  ــاركة يف اإلدارة، والتح ــوذج املش ــن من ــف ع تكش

ــل. ــرة تعم ــل الفك ــو أن تجع ــة ه ــذه املرحل ه

والكفــاءة  التكيــف  بحالــة  يبــدأ  وهــذا  التحــول: 

ــا  ــدار، فالجاعــات وفــرق العمــل تنمــو هــي أيًض واالقت

ــؤولية  ــل مس ــد تحم ــدار إىل ح ــاءة واالقت ــال الكف يف مج

تعظيــم فعاليــة املنظمــة، والتحــدي يف هــذه املرحلــة هــو 

ــرة. ــاظ بالفك االحتف

ــو العقــي والفكــري،  ــي التحســني والنم النضــوج: ويعن

ــة هــو التحســني املســتمر. والتحــدي يف هــذه املرحل

تختلــف األدوار املطلوبــة مــن املديريــن باختــالف مراحــل 

ــة املنظمــة )املســتوى  ــم فعالي املشــاركة يف اإلدارة لتعظي

األول لــإلدارة/ املرشفــني/ رؤســاء فــرق وجاعــات العمل(.

يف املراحــل األوىل: يوجهــون وينمــون مهــارات أعضــاء 

املنظمــة وخاصــًة املهــارات الفنيــة الوظيفيــة تكنولوجيًــا، 

ــل. ــويق، والتموي ــع، والتس والتصني

مهــارات إداريــة وتنظيميــة )اتخــاذ القــرارات الجاعيــة، 

والتغذيــة الراجعــة تقبــالً وعطــاًء، وتقبــل العمــل ضمــن 

ثقافــات مختلفــة ومتعــددة(.

ــاء يف إدارة  ــارات األعض ــة مه ــة: تنمي ــة النهائي يف املرحل

القــوى الخارجيــة التــي تؤثــر يف قــرارات املجموعــة: 

ــاركة يف  ــد للمش ــب التأيي ــة كس ــادر، ومحاول ــر املص توف

ــني  ــطة املنافس ــة أنش ــة، ومراقب ــة الرئيس ــطة املنظم أنش

وســلوكهم، وعمليــات التنســيق والتكامــل بــني مســتويات 

اإلدارة املختلفــة.

نصيحــة: إذا كان هنــاك أدىن احتــال للتوقــف أو إجهاض 
ــذ املــرشوع،  ــدء يف تنفي الفكــرة، فمــن األفضــل عــدم الب

ــتمرارية يف  ــع االس ــل توق ــق تعطــي أم ــة التطبي ألن بداي

املــرشوع، وإال شــاع منــاخ تنظيمــي بعــدم الثقــة، ويصبــح 

مــن الصعــب إن مل يكــن مــن املســتحيل الســر يف هــذا 

الطريــق مــرًة أخــرى باألعضــاء أنفســهم.

»من املفضل عدم القفز من قمة جبل إىل املجهول«

ووجــداين  ذهنــي  اشــرتاك  هــي:  املشــاركة  أن  تذكــر 

يحفــز العاملــني ويشــجعهم عــى إبــداء الــرأي والتعــاون 

ويشــجعهم عــى تحمــل املســؤولية يف إنجــاز أعــال 

ــة.  معين

* أستاذ مشارك – بحوث العمليات ونظم دعم القرار

جامعة القدس املفتوحة - فرع شال غزة
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* أ. د. يوسف ذياب عواد

َقــْدَر  بالــغ  باهتــامم  قلــام حظــي موضــوع 

املجتمعيــة  املســؤولية  موضــوع  بلغــه  مــا 

للجامعــات، وذلــك انطالًقــا مــن دورهــا التأثــري 

الكبــر والعميــق يف مختلــف جنبــات املجتمــع، 

ال ســيام التنمويــة منهــا؛ فهــي )الجامعــات( 

األكــر تأثــرًا يف طلبتهــا ثقافــة ومامرســة، وهــي 

التــي متتلــك القــدرات واالختصاصــات التــي 

جامعة القدس المفتوحة

 الُمباِدرة الحاِضنة للمسؤولية 
المجتمعية للجامعات العربية

متكِّنهــا مــن تدريــب الكــوادر وتطويرهــا لصالــح 

القطاعــات املجتمعيــة. 

ــة فحســب،  ــوم مل تعــد مؤسســة تعليمي ــة الي إّن الجامع

بــل مؤسســة مجتمعيــة يتوقــع منهــا املجتمــع أن تقــدم 

إســهامات بــارزة وناجــزة مــن خــالل رشاكــة واقعيــة 

ــت  ــن أي وق ــر م ــه اآلن، وأك ــلَّم ب ــن املُس ــة. وم متوازن

ــُب اهتاماتهــا عــن  مــى، عــدم وجــود جامعــة مــا تُغيّ

مشــكالت املجتمــع؛ ذلــك أَن عليها أن تســهم يف تشــخيص 

مسؤولية مجتمعية
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الواقــع وتشــارك يف معالجتــه ضمــن خــرة تخصصيــة 

مبنيّــة عــى خطــة مدروســة يضــع القامئــون عليهــا نصــب 

أعينهــم تقديــر أولويــات التدخــل وآلياتــه وتحديــد رشكاء 

املرحلــة، وتخصيــص مســتلزماتها املاديــة والبرشيــة. هــذه 

الخطــة الناجــزة يتوقــع منهــا أن تقســم أهدافهــا بفعــل 

أنشــطة إجرائيــة موزعــة عــى مــدار الســنة وتقيــس 

إنجازاتهــا، وتحــدد إخفاقاتهــا ضمــن مــؤرشات قيــاس، لهــا 

ــة. معايرهــا املوضوعي

يتميــُز  للجامعــات  املجتمعيــة  املســؤولية  عهــد  إّن 

ــي  ــة الســابقة الت ــر عــن النظــرة التقليدي ــه الكب باختالف

ــن  ــع م ــا كان ينب ــا م ــا، وغالبً ــا معيًن ــال جانبً ــت تط كان

ــوم تطــال  ــا هــي الي ــة، بين منطلقــات إنســانية أو خري

ــر  ــب كب ــا جان ــة له ــة واجتاعي ــة وبيئي ــاًدا اقتصادي أبع

مــن الشــمولية، وباتــت املواصفــة الدولية اآليــزو )٢6٠٠٠ 

ISO( تشــرتط عــى الجامعــات تحقيــق أهــداف متعلقــة 

باملســؤولية املجتمعيــة رشطًــا رئيًســا لتحقيــق امتيازاتهــا.

فعــى ســبيل املثــال ال الحــر، كان األســاس الــذي يجــري 

التعامــل معــه مــع الطلبــة املحتاجــني ينطلــق مــن توفــر 

ــام أو فصــل  ــة كل ع ــم بداي ــة له ــة أو كلي أقســاط جزئي

ــي دون  ــع املح ــنني يف املجتم ــض املُحس ــن بع درايس م

خدمــات أخــرى، بينــا هــي اليــوم تعُضــُد طلبتهــا 

إدخالهــم  خــالل  مــن  ومهــارات  خــرات  وتكســبهم 

اهتامــات  صلــب  يف  تعــّد  متعــددة  مســارات  يف 

ــل  ــة ذوي التحصي ــس الطلب املجتمــع، كالتطــوع يف تدري

التــرع  أو  مدارســهم،  أو  منازلهــم  داخــل  املتــدين 

بالــدم، أو الخدمــة الطوعيــة يف مستشــفيات معينــة 

ــات  ــة، أو املشــاركة يف فعالي ــر مختلف ومؤسســات ودوائ

ــار، كــا أصبحــت  ــرة باالعتب ــة جدي ــة تخــّص قضي هادف

ــتمر  ــم املس ــة التعل ــم فرص ــر له ــوم توف ــات الي الجامع

ــل  ــتمرار، ب ــرة باس ــع املتغ ــات املجتم ــق حاج ــا يحق مب

ــل.  ــوق العم ــات س ــب احتياج ــات حس ــرح تخصص تط

متابعــة  دوائــر  تخصــص  الجامعــات  أصبحــت  كــا 

للخريجــني لدمجهــم يف ســوق العمــل، ســواء بالتدريــب 

ــد  ــدرات أو بعق ــز الق ــرف بتعزي ــا يع ــرج مب ــد التخ بع
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أيــام توظيــف، بالتعــاون مــع الــرشكات واملؤسســات 

والــوزارات، إلتاحــة املجــال لعــرض االحتياجــات ومطابقــة 

ــه،  ــك كل ــاف إىل ذل ــل. ويض ــني بالعم ــدرات للمهتم الق

وجــود برامــج اإلعاقــة واإلبــداع التــي دفعــت كثــرًا 

ــا  ــورت خدماته ــا تط ــرتاع. ك ــراءات اخ ــاج ب ــم إلنت منه

ــة  ــرات ناطق ــر مخت ــة، وتوف ــات الصحي ــمل العالج لتش

للمكفوفــني، ومراكــز تعنــى باضطرابــات الطفولــة، كذلــك 

إعفــاء ذوي اإلعاقــة مــن األقســاط واســتيعاب نســبة 

منهــم بوظائــف تناســب طبيعــة إعاقاتهــم. كــا عقــدت 

الجامعــات كثــرًا مــن النــدوات واملؤمتــرات يف موضوعــات 

عــدة، كالبيئــة والتلــوث وإعــادة تدويــر املنتــج ومعالجــة 

ميــاه الــرف الصحــي وتعزيــز ثقافــة النظافــة. كــا 

العالقــة بســوق  النشــاطات ذات  مــن  كثــرًا  أبــرزت 

ــارت  ــال، وأث ــني والع ــوق املعاق ــل واالقتصــاد وحق العم

اهتامــات كبــرة بتعميــق النهــج الدميوقراطــي وتعزيــز 

الشــفافية واملســاواة وإيجــاد صناديــق للشــكاوى بشــتى 

ــة  ــم الصح ــرس دعائ ــة تغ ــات فعال ــق آلي ــبل لتحقي الس

ــني. ــني فاعل ــلوكيات مواطن ــوية يف س ــية الس النفس

إن الجامعــات اليوم-أكــر مــن أي وقــت مى-تنتهــج 

مبــدأ الرشاكــة مــع املؤسســات املجتمعيــة لتحقيــق 

منفعــة متبادلــة تصــّب يف خدمــة املجتمــع؛ عى مبــدأ أن 

الجامعــات هــي صاحبــة املبــادرات املبنيــة عــى الحاجــة 

الفعليــة وصهرهــا يف الصالــح العــام، كــا أن لديهــا مــن 

ــع،  ــم املناف ــرش مبحــارصة األرضار وتعظي ــا يب ــات م الطاق

ــر  ــة أك ــة البديل ــو الطاق ــتثار نح ــه االس ــل يف توجي ولع

ــال عــى ذلــك. مث

ــة  ــات املرعي ــع التوجه ــجاًما م ــبق وانس ــا س ــوء م ويف ض

املفتوحــة،  القــدس  جامعــة  خطــت  وعامليًــا،  محليًــا 

وبتشــجيع مــن رئاســتها ممثلــة باألســتاذ الدكتــور يونــس 

ــذا  ــة ه ــاه منهجي ــة تج ــة ناجح ــوات عملي ــرو، خط عم

ــا  ــة. ولعله ــني والطلب ــوس العامل ــره يف نف ــى وتأط املنح

الجامعــة األوىل التــي وضعــت ضمــن اســرتاتيجياتها بنــًدا 

خاًصــا معلًنــا ومتعلًقــا باملســؤولية املجتمعيــة عــى مــدى 

خمــس ســنوات بغيــة اســتقطاب مهتمــني وتحقيــق 

مبــدأ الرشاكــة بوصفهــا جــزًءا مهــًا مــن إجراءاتهــا؛ ألن 

املســؤولية املجتمعيــة ال تتــم دون رشكاء، فبقــدر مــا 

ــم  ــة الك ــن زاوي ــداف م ــق األه ــرشاكات تتحق ــدد ال تتع

ــا. ــوع مًع والن

ــة حــني  ــات املســؤولية املجتمعي ــخ بداي وقــد تجــى تاري

ــات  ــة للجامع ــؤولية املجتمعي ــاص باملس ــل خ ــَف دلي أُلِّ

عــام ٢٠١٠م وأُهديــْت نســخة منــه أو أكــر لــكل جامعــة 

ــة  ــة، بغي ــام للجامعــات العربي ــع االتحــاد الع ــة تتب عربي

تحفيــز االهتــام بهــذا املنحــى الجديــد وتبنــي سياســات 

خاصــة بــه، ال ســيا أن تعميــم الخــرة بهــذا املجــال 

يحتــل نــواة االهتــام ذاتــه. ثــم أتْبََعــْت جامعــة القــدس 

املفتوحــة ذلــك بعقــد مؤمتــر علمــي شــاركت فيــه 

ــارة  ــد يف إث الجامعــات الفلســطينية وأســهم إىل حــد بعي

االهتــام بهــذا املوضــوع عــى نحــو مناســب، وكان مــن 

أبــرز إنجــازات املؤمتــر العمــل عــى تأليــف مقــرر درايس 

ــة  ــا لطلب ــون إجباريً ــة ويك ــؤولية املجتمعي ــاول املس يتن

ــا لغرهــم،  كليــة التنميــة االجتاعيــة واألرسيــة واختياريً

ــى اآلن  ــنة ٢٠١١م حت ــذ س ــرر من ــذا املق ــد ســجل له وق

مــا يزيــد عــن ثالثــني ألــف طالــب وطالبــة، وبذلــك 

تكــون جامعــة القــدس املفتوحــة أول مــن أرىس قواعــد 

ــيد  ــام الرش ــذا االهت ــس له ــة وأس ــؤولية املجتمعي املس

ــاج درايس  ــن منه ــة ضم ــات العربي ــد الجامع ــى صعي ع

متكامــل يكــرس االهتــام والخــرة مًعــا حتــى يفيــد 

الطلبــة مــن ذلــك، ويســهموا بجهودهــم يف عمليــة البنــاء 

والتطويــر بوصــف ذلــك واجبًــا يعــززه االنتــاء والرشاكــة 

ــاء.  والعط

ويف ســعي جديــد عقــدت جامعــة القــدس املفتوحــة 

اتفاقيــة رشاكــة مــع جامعــة الزرقــاء األردنيــة لعقــد 
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املؤمتــر العــريب األول يف املســؤولية املجتمعيــة للجامعــات 

ــا  ــا مّن خــالل الفــرتة الواقعــة بــني ١9-٢٠١٧/4/٢٠م، إميانً

بقدرتنــا يف التأثــر وتصديــر الخــرة وإقحامهــا عمــق 

االســرتاتيجيات الخاصــة بالجامعــات، وإتاحــة الفرصــة 

تتصــل  التــي  التحديــات  وصياغــة  الخــرات  لتبــادل 

بالعوملــة ومبجتمعــات املعرفــة والحداثــة، لتكــون عونًا لنا 

ولآلخريــن يف تبنــي أفــكار رياديــة يف الرشاكــة املجتمعيــة 

واإلقليميــة أيًضــا، تلــك التــي ينبغــي أن تلعــب فيهــا 

الجامعــات دوًرا مركزيًــا.

أجــل، إننــا أمــام هــذه الجهــود املباركــة، لنأمــُل يف مرحلــة 

ــم  ــبة تقح ــات مناس ــتصدار ترشيع ــري اس ــة أْن يج الحق

الجميــع يف الهــّم التنمــوي لنؤســس مشــاركة طوعيــة 

تقــُع ضمــن عــدة خيــارات، يقــوم بهــا الفــرد باختيــار مــا 

يناســبه لإليفــاء بهــا. ومبعنــى آخــر، إّن الترشيــع ال يعفــي 

أحــًدا مــن واجبــه املســؤول مجتمعيًــا؛ طالبًــا أو إداريـًـا أو 

ــا، وهــذا بطبيعــة الحــال نقطــة انتصــار مهمــة يف  أكادمييً

تطــور حــال املســؤولية املجتمعيــة للجامعــات.

ــب  ــب أال يغي ــه، يج ــك كل ــة ذل ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

عــن بالنا-ونحــن نتحــدث عــن املســؤولية املجتمعيــة 

للجامعــات يف عمقهــا العــريب-أن هنــاك بعــًدا دوليًــا 

لتكريــس  املنشــود  الجهــد  فيــه  ينصهــر  أن  ينبغــي 

كربــط  دوليــة،  بتقاطعــات  مجتمعيــة  مســؤولية 

املســؤولية املجتمعيــة باملســؤولية اإلنســانية، وربــط ذلــك 

ــة(  ــد الداخــي أو )قومي ــة عــى الصعي ــات وطني بتقاطع

عــى الصعيــد اإلقليمــي. وعــى الرغم مــا قدمتــه جامعة 

القــدس املفتوحــة مــن إســهامات كبــرة، فــإن املجــال ال 

يــزال يتســع الحتضــان رؤى جديــدة ومنطلقــات ســديدة 

لتعميــق مأسســة للمســؤولية املجتمعيــة وإرســاء معــامل 

مســتقبل واعــد يقــدم فيــه الفــرد واجباتــه، ويحصــد مــا 

لــه مــن حقــوق. وبــني هــذا وذاك نلمــس جهــوًدا متفانية 

ــا يدفعنــا جميًعــا إىل تحّمــل تأثراتنــا التــي  والتزاًمــا قوميً

تســبب الــرر، ونســارع لتعظيــم اإليجابيــات. ليــس هــذا 

فحســب؛ بــل ال بــد أن نعــرف مســؤوليتنا املجتمعيــة مــن 

زاويــة مارســاتنا والتزامنــا بواجباتنــا مــن خــالل تقديــم 

ــة والوقــوف عــى الظواهــر  ــة واملهني اســتثاراتنا الفكري

ــا. ــام مبعالجته ــارة االهت الســلبية وإث

ــيًا  ــم نفس ــس باألص ــا لي ــؤول مجتمعيً ــخص املس إن الش

ــه  ــدر نفس ــرف ق ــن يع ــل م ــا، ب ــار دعائيً ــس بالرث ولي

ويعــرف معضــالت مجتمعــه، وال يقــف موقــف املتفــرج 

ــل  ــع ويعم ــة املجتم ــه يف بوتق ــر ذات ــل يصه ــا، ب أمامه

ــة  ــجرة وارف ــقاية ش ــرة يف س ــر وبص ــن ب ــة وع بطواعي

ــاس جمعــوا آمالهــم وآالمهــم ليســعدوا  ــا أن ــأُ ظالله يَتََفي

ــل  ــاٍة تتكام ــة نظــام حي ــوا برفاهي ــة وينعم ــة صديق ببيئ

ــذا  ــع يف ه ــون الجمي ــبل، ويك ــزز الس ــه األدوار، وتع في

ــرون  ــة، وينظ ــن األهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــع ع املجتم

ــا تنظــر األخــرى وترقــب  لذواتهــم بإحــدى أعينهــم، في

اســتحقاقات مجتمعيــة. لــذا فاملســؤولية املجتمعيــة بهذه 

الصــورة ال ضبــاب يكتنفهــا أو يتحيــُف تعريفهــا؛ ألن الكل 

يعمــل يف مصلحــة الــكل، وكأن لســان حالهــا يقــول: أنــت 

ــاالً  ــب ح ــه، وتجن ــاء ترتضي ــهم بعط ــى أن تس ــادر ع ق

ــَدك  ــِهْر ُجْه ــالم، وأش ــض امل ــن، فانف ــك أو بآخري ــر ب ت

ــض  ــن في ــك م ــعر بقيمت ــك وتش ــزز مواطنت ــة تع طواعي

إنجازاتــك التــي ال ترنــو لكســب مــادي أو نفــع شــخي، 

ــَرَى  ــوا فََس ــِل اْعَملُ ــال﴿ َوقُ ــّل وع ــّق ج ــول الح ــا بق إميانً

اللَّــُه َعَملَُكــْم َورَُســولُُه َوالُْمْؤِمُنــوَن﴾ صــدق اللــه العظيــم.

فــرًدا أو مؤسســة، فاملســؤولية ال  أكان األمــر  وســواء 

تعفــي أحــًدا مهــا كان موقعــه، ألن املصلحــة املجتمعيــة 

ــا. ــة مًع ــرد والجاع ــود الف ــل إال بوج ال تكتم

*مدير فرع نابلس-خبر املسؤولية املجتمعية للجامعات
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*أحمد حلمي استيتي

تعريف الخوف:                               

ــاين  ــعور اإلنس ــه الش ــوف بأن ــس الخ ــاء النف ــرف عل يع

بالرهبــة اتجــاه حــدث مــا أو يشء مــا مــّر بــه أو قــد ميــّر 

ــل  ــد يص ــة، وق ــه العضوي ــرًا يف وظائف ــبب تغ ــه، فيس ب

ــروب  ــل اله ــلوك مث ــر يف الس ــاف إىل تغي ــة املط يف نهاي

واالختبــاء، أو التجمــد اتجــاه األحــداث املؤملــة التــي 

يتصورهــا، واتفــق العلــاء عــى تســمية هــذا النــوع مــن 

الخــوف بـــ »الخــوف املــريض«.

أنواع الخوف:

مــن  الخــوف  وهــو  العاليــة:  األماكــن  مــن  الخــوف 

املرتفعــات، أو مــن تســلق الجبال، أو الركــوب يف الطائرات 

ــراد، إذ ال  ــح األف ــل بعــض مصال ــك، وهــذا يعطّ وغــر ذل

ــاء. ــة األبن ــفر أو مداعب ــتطيعون  الس يس

ــن التحــدث  ــرد م ــي: وهــو خــوف الف الخــوف االجتاع

ــض  ــة بع ــى مناقش ــدرة ع ــدم املق ــور، أو ع ــام الجمه أم

ــك تعطــاًل  ــد يســبب ذل ــذا  ق ــاء العمــل، وبه ــور أثن األم

ــخصية. ــه الش ملصالح

الخــوف مــن الحيوانــات: هــو أن يخــاف الفــرد مــن 

ــب، أو  ــأر، أو الكل ــة كالرصــور، أو الف ــات األليف الحيوان

النملة...الــخ، وهــذا قــد يوقــع الفــرد بإحــراج حــني يواجه 

هــذه الحيوانــات مــع أبنائــه، وقــد ينتقــل هــذا الخــوف 

ــاء. إىل األبن

الخــوف مــن املــرض واألطبــاء: وهــو أن يخــاف الفــرد مــن 

ــه مبــرض عــادي أو معــد،  ــاء إصابت ــاء أثن املــرض أو األطب

وينتــج عــن هــذا تأخــر يف الشــفاء.

العالج من الخوف:                       

ــة  ــر املهدئ ــخاص إىل رشب العقاق ــض األش ــأ بع ــد يلج ق

أو بعــض األعشــاب الطبيعيــة التــي قــد تهــدئ األعصــاب 

مــن أجــل التخلــص مــن الخــوف، ولكــوين متخصًصــا 

بالرمجــة اللغويــة العصبيــة فإننــي أرى أن هــذه العقاقــر 

كيـفـيــة 
التـخلــص

مـن الخـوف

علم نفس
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ولكنهــا  األعصــاب  تهــدئ  قــد  الطبيعيــة  واألعشــاب 

ـا مــن العقــل الباطنــي، ومثّــة  ال تنهــي الخــوف نهائيًـّ

طريقــة اســتخدمها أخصائيــو علــم النفــس الســيكولوجّي 

ــة  ــة العصبي ــة اللغوي ــون يف الرمج ــتخدمها متخصص واس

للتخلــص مــن هــذا الخــوف نهائيًّــا، فاللــه ســبحانه 

ــق اإلنســان صــايف الذهــن ال يخــاف مــن أي  وتعــاىل خل

يشء، ومــن خــالل اتصالــه مبــا حولــه فإنــه يرمــج عقلــه 

ــى  ــه ع ــى أحاسيس ــم يبن ــًة، ث ــلبيًة أو إيجابي ــًة س برمج

هــذه الرمجــة التــي تــرىّب عليهــا يف صغــره أو مــن خــالل 

ــط. ــع املحي ــه باملجتم اتصال

مثّــة افــرتاض بالرمجــة اللغويــة العصبيــة يقــول »أنــا 

ــايل«،  ــج أفع ــن نتائ ــؤول ع ــا مس ــي، إًذا أن ــم بعق أتحك

ــا بحيــث  ــا أن نرمــج عقولن وبهــذا االفــرتاض يجــب علين

ــريض. ــوف امل ــن الخ ــج م نتعال

خطوات العالج من الخوف المرضي:

إحضار اليء الذي نخاف منه.

أخــذ نفــس عميــق )4 – ٢ – 8(، أي نعــّد مــن )١-4( أثنــاء 

الشــهيق، ونعــد )١-٢( بحبــس النفــس، ثــم نعــد )١- 8( 

أثنــاء الزفــر مــع إغــالق العينــني حتــى تهــدأ األعصــاب.

تخيــل أن أمامــك شاشــة ســينا، ثــم شــّغل هــذه الشاشــة 

لتحــر فيلــًا يتضمــن الــيء  الــذي تخــاف منــه، بعدئذ 

ــراء  ــدأ بإج ــم اب ــة، ث ــن الشاش ــد ع ــك بعي ــن أن ــد م تأك

ــالً  ــه، فمث ــاف من ــذي تخ ــيء ال ــورة ال ــى ص ــل ع تعدي

إذا كنــت تخــاف مــن حيــوان أليــف لــّون هــذا الحيــوان 

بألــوان تحبهــا، أو غــّر مــن شــكله لــرتى شــيئًا تحبّــه، ثــم 

تقــّدم نحــو الشاشــة، واســتمتع باملناظــر التــي تراهــا، ثــم 

ــح داخــل الشاشــة، وحــاول  تقــّدم أكــر وأكــر لــي تصب

أن تلمــس الــيء الــذي تخــاف منــه، إذا ملســته اســتمتع 

باللعــب بــه، وإذا مل تســتطع مالمســته خــذ نَفًســا عميًقــا 

وأخرجــه دفعــًة واحــدًة، ثــم افتــح عينيــك.

إذا كنــت تخــاف مــن املرتفعــات شــّغل فيلــًا عــن 

عــى  يصعــدون  أو  املالهــي،  يف  يلعبــون  أشــخاص 

الغيــوم  مبنظــر  أو  باللعــب  ويســتمتعون  الطائــرات، 

الرائــع، ثــم حــاول أن تســتمتع معهــم وأن تســأل نفســك 

ــر«،  ــد خط ــم؟ ال يوج ــتمتع مثله ــاذا ال اس ــا: »مل وتحدثه

وحــاول أيًضــا التقــرب مــن الشاشــة، وإذا شــعرت بالراحــة 

ــة،  ــل الشاش ــى تدخ ــّدم حت ــتمر بالتق ــّدم اس ــت تتق وأن
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وحــاول أن تعيــش معهــم هــذه التجربــة والفرحــة، وإذا 

ــا وأخرجــه دفعــًة واحــدًة،  مل تســتطع فخــذ نفًســا عميًق

ــك. ــح عيني وافت

باســتخدام ســبابة اليديــن ارضب تحــت العينــني، وأنــت 

ــا متقبــل نفــي متامــاً«، وذلــك )١٠( مــرات،  تتكلــم: »أن

ثــم خــذ شــهيًقا مــن األنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن 

الفــم.

باســتخدام ســبابة اليديــن ارضب بجانــب العينــني، وأنــت 

تتكلــم: »أنــا واثــق مــن قــدرايت«، )١٠( مــرات، ثــم خــذ 

شــهيًقا مــن األنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

 باســتخدام ســبابة اليديــن ارضب بجانــب الحاجبــني، 

وأنــت تتكلــم: »أنــا واثــق مــن نفــي« )١٠( مــرات، ثــم 

ــن  ــدة م ــة واح ــه دفع ــف وأخرج ــن األن ــهيًقا م ــذ ش خ

ــم. الف

تدليــك وســط الجبــني )بــني الحاجبــني(، ثــم أخــد شــهيق 

مــن األنــف وإخراجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

بالســبابة اليمنــى ارضب عــى الشــفة العليــا، وأنــت 

ــذ  ــم خ ــرات، ث ــك )١٠( م ــوف« وذل ــذا الخ ــم: »ه تتكل

شــهيًقا مــن األنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

ــت  ــفى، وأن ــفة الس ــى الش ــى ارضب ع ــبابة اليمن بالس

ــم خــذ شــهيًقا  ــرات، ث ــم: »هــذا الخــوف«، )١٠( م تتكل

ــم. ــن الف ــة واحــدة م ــف وأخرجــه دفع ــن األن م

باســتخدام اليــد اليمنــى ارضب جهــة القلــب، وأنــت 

ــم خــذ  ــرات، ث ــن نفــي« )١٠( م ــق م ــا واث ــم: »أن تتكل

شــهيًقا مــن األنــف وأخرجــه دفعــة واحــدة مــن الفــم.

ارضب موضــع النبــض باليــد اليمنــى، وأنــت تتكلــم: »أنــا 

واثــق مــن نفــي«  )١٠( مــرات.

ــري، مــع متابعــة  ــى بشــكل دائ ــد اليمن حــرك ســبابة الي

ــرات. ــع بنظــرك )١٠( م ــة اإلصب حرك

ــه  ــم أخرج ــوان، ث ــرش ث ــه ع ــا واحبس ــا عميًق ــذ نفًس خ

ــه«. ــد لل ــم: »الحم ــت تتكل ــطء وأن بب

وبعــد تطبيــق هــذه الخطــوات فكــر بالــيء الــذي 

تخــاف منــه، واســأل نفســك: هــل تشــعر بالشــعور نفســه  

ــورة  ــاط املذك ــق النق ــل تطبي ــه قب ــت تشــعر ب ــذي كن ال

أعــاله؟

ــّرر الخطــوات وحــاول   إذا شــعرت بتحســن ملحــوٍظ  ك

أن تحــر الــيء الــذي تخــاف منــه، وتقــرّب منــه، وإذا 

كنــت تخــاف مــن املرتفعــات حــاول الصعــود ببــطء عــى 

ــد  ــون ق ــك تك ــاً، وبذل ــوف نهائي ــي الخ ــات لتلغ املرتفع

تخلصــت مــن ذلــك الخــوف املــريض.

عزيزي القارئ، سنحلل الخطوات 

التي ذكرت سابًقا:

ــاء  ــد إلغ ــا يع ــش معه ــك للتعاي ــك لشاشــة وحث إن تخيل

برمجــة ســابقة وهــو الخــوف والعيــش مــع ذاك الحــدث 

دون خــوف، ثــم االســتمتاع مبــا منحنــا إيــاه اللــه يف هــذه 

الدنيــا.

عندمــا يكــون اإلنســان متوتــرًا أو خائًفــا فــإن نقطــة 

تجمــع الطاقــة الكهرومغناطيســية تكــون تحــت العينــني، 

ــذه  ــوزع ه ــني تت ــت العين ــبابة تح ــرب بالس ــد ال وعن

ــك  ــوف عن ــك الخ ــل ذل ــه لتفص ــى كل الوج ــة ع الطاق

ألنــك إنســان أكرمــك اللــه بأحســن تقويــم، وأنــك متقبــل 

ــا،  ــا متاًم ــه عليه ــرك الل ــي فط ــة الت ــى الطريق ــك ع نفس

وعنــد أخــذك الشــهيق تكــون قــد أدخلــت كميــة كبــرة 

مــن األوكســجني حينئــذ تتقبــل نفســك وتخــزن يف عقلــك 

الباطنــي هــذا االعتقــاد، وعنــد إخــراج الزفــر دفعــة 

واحــدة تكــون قــد أخرجــت التوتــر مــن عقلــك الباطنــي.

  الجانــب األمامــي األميــن للعقــل مســؤول عــن التحليــل 

واملنطــق، والجانــب األيــرس مســؤول عــن االبتــكار، ومــع 

أخــذك شــهيًقا وزفــرًا تكــون قــد أدخلــت إىل عقلــك أنــك 

واثــق مــن قدراتــك.

 بالــرب عــى جانبــي الحاجبــني وتدليكهــا تكــون 

قــد وزعــت نقطــة تركيــز الخــوف مــن عقلــك وبعرتــه، 
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وعندمــا تقــول »أنــا واثــق مــن نفــي« فإنــك تركــز عــى 

ثقتــك بنفســك وبــدأت بتوزيعــه عــى بقيــة أجــزاء عقلك 

ــي. ــك الباطن ليتخــزن يف عقل

تتكتــل الطاقــة الرهيبــة عنــد اإلنســان عــى شــفتيه، 

وبالــرب عليهــا تكــون قــد نــرشت الطاقــة عــى أنحــاء 

جســمك، وعندمــا تقــول »هــذا الخــوف« تكــون قــد 

ــك. ــه عن ــي وأبعدت ــك الباطن أخرجــت الخــوف مــن عقل

الهــدف مــن اســتخدام حركــة اإلصبــع بشــكل دائــري مــع 

الرتكيــز بالنظــر عــى حركتــه هــو املــرور باملراكــز العقليــة 

الســبعة عنــد اإلنســان )الذاكــرة البريــة، والذاكــرة 

ــة،  ــرة الرتكيزي ــذات، والذاك ــع ال ــدث م ــمعية، والتح الس

ــري(  ــن الب ــمعي، والتكوي ــن الس ــيس، والتكوي واألحاس

وذلــك مــن أجــل فتــح امللفــات العقليــة وتخزيــن عــدم 

الخــوف فيهــا.

عزيــزي القــارئ، إن اللــه ســبحانه وتعــاىل خلــق اإلنســان 

ليســتمتع فيهــا ويكتشــف أرسارهــا  الدنيــا  يف هــذه 

ــتغاللها  ــا واس ــه إياه ــه الل ــي وهب ــه الت ــتغل طاقات ويس

ــا. ــذه الدني ــا يف ه ــه لن ــه الل ــا خلق ــاف م الكتش

مالحظــة مهمــة: الخطــوات املذكــورة أعــاله ال تلغــي دور 

الطبيــب النفــي إذا تطلــب األمــر ذلــك.

القول ما قاله الدكتور إبراهيم الفقّي  رحمه الله:

ــْش  ــٍة يف حياتِك...وع ــُر لحظ ــا آخ ــٍة كأنّه ــْش كلَّ لحظ ع

ــان باإلمي

وعْش بالحّب...وعْش بالكفاح

وقّدر قيمَة الحياِة

 فــال منــاَص مــن أن تكــون ناجًحــا يف دنيــاك، ومفلًحــا يف 

آخرتــك.

 * رئيس قسم شؤون الطلبة– فرع جنني
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*أ. مي محمود الشامي

تعــد مشــكلة األطفــال مــن أكــر املشــكالت انتشــاًرا يف املجتمعــات العربيــة بصــورة عامــة، ومجتمعنــا 

الفلســطيني بصــورة خاصــة، والطــالق أبغــض الحــالل عنــد اللــه، ومكــروه يف مجتمعاتنــا املحافظــة. 

ــد  ــد عن ــبيل الوحي ــون الس ــد يك ــه ق ــرأة، ولكن ــل أو ام ــاه رج ــال يتمن ــردي ف ــد الف ــى الصعي ــا ع أم

الوصــول إىل طريــق مســدود بــن الزوجــن إذا مــا اســتحالت العــرة وصعبــت الصحبــة.

العمريــة األوىل التــي تعــد اللبنــة األساســية للتنشــئة 

ــد إىل أن  ــا بع ــه في ــى حيات ــس ع ــي تنعك ــليمة الت الس

يصبــح رجــاًل. فالطفــل الطبيعــي الــذي ينمــو يف أرسة 

ســعيدة متاســكة اجتاعيًــا وأخالقيًــا ينمــو منــًوا طبيعيًــا 

ــا  ــه وســلوكه يف املســتقبل. أم ــك عــى أخالق ينعكــس ذل

الطفــل الــذي يعيــش ألرسة مفككــة وتعــاين رشًخــا فيؤثــر 

ــك ســلبًا عــى نشــأته وســلوكه، والطــالق واحــد مــن  ذل

أهــم األســباب املؤديــة للتفــكك واالنحــالل، وهــو الــذي 

يهــدم بنــاء األرسة ويدمــر حيــاة أفرادهــا عــى الصعيديــن 

ــي. النفــي واالجتاع

ــه  ــل نصيب ــد الطف ــدة يحص ــلبية عدي ــار س ــالق أث وللط

منهــا، وال تقتــر اآلثارعــى عمــر معــني، إمنــا تؤثــر عــى 

ــلوكياته  ــن األرسة س ــتقي م ــل يس ــا؛ فالطف ــار كله األع

ــن  ــراه م ــا ي ــي مب ــي والعق ــوازن النف ــه والت وأخالقيات

انـعـكـــــاس 

الطالق على 
األطـفــــال

مــا ال شــك فيــه أن تربيــة الطفــل وتنشــئته تقــع 

عــى عاتــق الوالديــن، مــع تكثيــف املســؤولية عــى 

ــر  ــؤول األول واألخ ــايس واملس ــي األس ــا الراع األم بوصفه

عــن الطفــل وتربيتــه يف جميــع مراحــل منــوه الجســدي 

والنفــي والفكــري.

ــل  ــل الطف ــات يُهَم ــاء واألمه ــني اآلب ــراع ب ــل ال ويف  ظ

عــى حــال  الخالفــات  وتنعكــس هــذه  واحتياجاتــه، 

الطفــل النفســية واملعنويــة، فيلجــأ إىل البــكاء  تــارة وإىل 

ــه  ــر ب ــا مي ــاه مل ــت االنتب ــدف لف ــرى به ــارة أخ ــأس ت الي

مــن قلــق وتوتــر واضطــراب، وليعــر مــن خــالل ترفاتــه 

ــب  ــة، إىل جان ــة واملحب ــان والرعاي ــه إىل الحن ــن حاجت ع

ــى  ــدرك معن ــد لي ــي تزي ــرى الت ــة األخ ــه املادي احتياجات

ــر. ــا ك الشــقاء كل

ــه، خاصــة يف ســنيه  ــا بأمــه وأبي ــرًا بالًغ ــر الطفــل تأث يتأث

أسرة وطفل
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والديــه، فيقلدهــم مبــا يصــدر عنهــم مــن أمــراض ســلوكية 

ــة. وأخالقي

ــب  ــق بالجان ــو متعل ــا ه ــلبية م ــار الس ــذه اآلث ــن ه وم

ــة  ــال هــذه الفئ ــارت الدراســات، فأطف ــا أش ــوي ك الرتب

ــج  ــون النتائ ــدرايس وتك ــل ال ــدين التحصي ــن ت ــون م يعان

أســوأ مــن كل التوقعــات؛ فقــد يصــل بهــم األمــر إىل حــد 

التــرسب الــدرايس وامليــل نحــو األميــة، ومن ثــم افتقارهم 

ــة مــن  ــة، إىل جانــب النظــرة الدوني للمهــارات االجتاعي

قبــل أقرانهــم، كذلــك نظــرة املجتمــع املشــوبة بالشــفقة 

أو التحقــر، مــا يدفعهــم يف كثــر مــن األحيــان إىل العزلــة 

ــن  ــة يف تكوي ــؤالء صعوب ــد ه ــا يج ــا م ــواء. وغالبً واالنط

عالقــات اجتاعيــة لعــدم شــعورهم بالوفــاء، بــل إن 

ــزواج. ــه العقــدة مــن ال منهــم مــن تتكــون لدي

هــذه  عــى  للطــالق  النفســية  اآلثــار  أمــا        

الرشيحــة، فتظهــر جليــة مــن خــالل شــعورهم بالخــوف 

واالرتبــاك والعدوانيــة واالنطــواء وضعــف الثقــة بالنفــس 

ــم  ــن ورفضه ــع اآلخري ــف م ــى التكي ــدرة ع ــدم الق وع

ــار  ــف اآلث ــد تتضاع ــا، وق ــا لكليه ــن ورمب ــد األبوي ألح

ــار. ــا االنتح ــان ورمب ــراف واإلدم ــة االنح ــل إىل درج لتص

ومــن الــرر الواقــع عــى هــؤالء األطفــال بعدهــم عــن 

إرشاف آبائهــم ونصحهــم، ثــم إنهــم ليفتقــدون الشــعور 

ــال  ــن األب يف ح ــق يف حض ــذي يتحق ــان ال ــن واألم باألم

ــزم األب  ــا ل ــان إذا م ــاب الحن ــم غي ــه، ث ــزم أم ــا ل إذا م

دونهــا. ويف بعــض األحيــان يتــزوج األب مــن أخــرى 

ــا  ــال ذاته ــه، والح ــة أبي ــع زوج ــه م ــل عيش ــر الطف في

حــني تتــزوج األم؛ فتتضاعــف املشــكالت عــى جميــع 

ــبب  ــا بس ــن ألطفاله ــال الوالدي ــد إه ــدة. ويزي األصع

العــبء النفــي الواقــع عليهــا، وهــذا يدفــع األبنــاء إىل 

أن يتخــذوا مــن الشــوارع ملجــأ فيتــرشدون وينحرفــون، 

ــة. ــة محرم ــل إىل مهن ــأ الطف ــد يلج وق

 معانــاة األطفــال مــن صدمــة انفصــال والديهــم تفقدهــم 

ــون  ــل يعيش ــتقرار، ب ــة واالس ــن والحاي ــاس باألم اإلحس

أن  يحــاول  فهــذا  الوالديــن،  بــني  املنازعــة  رصاعــات 

يجرهــم إىل صفــه واآلخــر مثلــه، مــا يفقدهــم الثقــة ومــا 

ــن  ــا م ــر هربً ــامل آخ ــش يف ع ــر للعي ــم إىل التفك يدفعه

ــوع فريســة يف  ــل يصبحــون عرضــة للوق ــة، ب هــذه البيئ

أحضــان املترشديــن الذيــن يقودونهــم إىل عــامل الجرميــة. 

ــالق  ــة الط ــأن كارث ــّر ب ــن أن نق ــا م ــد لن ــام، الب ويف الخت

ــراد  ــع أف ــب جمي ــرة تصي ــية ومري ــية قاس ــة نفس تجرب

األرسة وتخرجهــم مــن أنــس الصحبــة واأللفــة ومــن 

ســكينة الــدار ورحابهــا إىل دائــرة بــال مركــز، كــا تفقــد 

املجتمــع عنــارص صالحــة فيــه وتزعــزع أمنــه واســتقراره.
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* نظمية حجازي

رشع اللــه تعــاىل الــزواج الــذي هــو أســاس للحيــاة 

الكرميــة، فقــد ورد يف محكــم كتابــه: »َوِمــْن آيَاتِــِه 

ــا  ــكُُنوا إِلَْيَه ــا لَِتْس ــكُْم أَْزَواًج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم ــَق لَكُ أَْن َخلَ

ــاٍت لَِقــْوٍم  ــَك آَليَ ًة َوَرْحَمــًة إِنَّ يِف َذلِ ــْم َمــَودَّ َوَجَعــَل بَْيَنكُ

يََتَفكَّــُرون«} الــروم: 21{. صــدق اللــه العظيــم 

التــي تعــد  لــألرسة  الركيــزة األساســية  فالــزواج هــو 

بدورهــا املؤسســة االجتاعيــة األوىل يف املجتمــع، فكــون 

ــام  ــك لقي ــيمهد ذل ــليمة س ــس س ــى أس ــوم ع األرسة تق

مجتمــع قــوي متاســك ينتــرش بــني أفــراده األمــن 

واملحبــة والعالقــات املتاســكة التــي تقــوم عــى التفاهــم 

ــاك بعــض  ــك فــإن هن واالنســجام، وعــى الرغــم مــن ذل

ــى  ــا تبق ــة مل ــالق حاي ــا الط ــون فيه ــي يك ــاالت الت الح

مــن الكيــان األرسي بعــد اســتفحال املشــكالت وانتشــارها 

لتطــال كل أركان األرسة.

ــة- ــدان العربي ومــن خــالل اإلحصــاءات املنتــرشة يف البل

ومــن ضمنهــا املجتمــع الفلســطيني-نالحظ ارتفــاع نســب 

الطــالق، حيــث أشــارت تلــك اإلحصــاءات الصــادرة عــن 

الجهــاز املركــزي لإلحصاء الفلســطيني إىل وقــوع )3,6٧5( 

حالــة طــالق قبــل الدخــول، و)3,4١٠( حالــة طــالق بائــن 

ــث  ــة طــالق رجعــي، بحي بعــد الدخــول، و)١,٠94( حال

شــكل املجمــوع العــام لحــاالت الطــالق )١٧9,8( نهايــة 

عــام ٢٠١5م.

أسباب انتشار الطالق 
ــور  ــزوج، وقص ــار ال ــوء اختي ــل: س ــة مث ــباب العام األس

ــؤ يف  ــدم التكاف ــزواج، وع ــداف ال ــوح يف أه ــدم وض وع

كل مــن املســتوى الثقــايف أو االجتاعــي أو االقتصــادي، 

األخالقــي، ووســائل  واالنحــالل  الديــن  عــن  والبعــد 

اإلعــالم مبــا تصــوره مــن صــور خياليــة غــر واقعيــة 

للحيــاة الزوجيــة.

األســباب االجتاعيــة:  وتتمثــل بطبيعــة العالقــات التــي 

تربــط كال الزوجــني ببعضهــا، وكذلــك طبيعــة املعاملــة 

بينهــا )العنــف املوجــه مــن أحدهــا ضــد اآلخــر، 

ــاق  ــدم االتف ــؤولية، وع ــل املس ــدم تحم ــال، وع واإله

عــى طريقــة التنشــئة االجتاعيــة لألبنــاء، والبعــد عــن 

ــي، أو  ــايف والتعليم ــتوى الثق ــالف يف املس ــن، واالخت الدي

ــن  ــد م ــي الح ــة ف ــة االجتماعي دور الخدم
ــطيني ــع الفلس ــي المجتم ــالق ف ــبة الط نس
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عــدم التوافــق بــني الزوجــني ويشــمل ذلــك التوافــق 

االجتاعــي،  والتكيــف  الشــخصية  وتوافــق  الفكــري 

ومــدى تقبــل كل منهــا لآلخــر، والقــدرة عــى التعــاون 

ــي تعــرتض مســرة  ــات الت ــة املشــكالت والعقب يف مواجه

الحيــاة األرسيــة التــي متكنهــم مــن الســيطرة عــى األمــور 

وضبــط الــذات، ثــم تــأيت الخيانــة الزوجيــة، وتدخــل 

األهــل الســلبي بني األزواج الشــابة، واملشــكالت الجنســية 

ــني(.  ــد الزوج ــم أح أو عق

ــي  ــة الت ــات االقتصادي ــد األزم ــة: تع ــباب االقتصادي األس

ــالق،  ــباب الط ــد أس ــن أح ــطينية م ــا األرس الفلس ــر به مت

ــة  ــم الخطب ــل الدخــول، فبعــد أن تت ال ســيا الطــالق قب

يســتغرق األمــر عــدة ســنوات إلمتــام مراســيم الــزواج مــن 

أجــل توفــر املتطلبــات األساســية للــزواج، مــا يدفــع إىل 

ــروف  ــة الظ ــى مواجه ــدرة ع ــدم الق ــبب ع ــالق بس الط

ــة يلعــب  ــاة الزوجي ــاء الحي ــة، ويف أثن ــة الصعب االقتصادي

العامــل االقتصــادي دوًرا كبــرًا يف اســتقرارها فمســتلزمات 

ــه  ــذي يعاني ــي ال ــاة متجــددة يف ظــل الغــالء املعي الحي

ــض  ــة، ورف ــة البطال ــم أزم ــتمرار تفاق ــع ككل واس املجتم

ــة مــن الكفــاف فتلجــأ إىل  بعــض النســاء العيــش يف حال

ــذا  ــة، وه ــات املادي ــن االلتزام ــر م ــزوج بكث ــة ال مطالب

ــة التــي رسعــان مــا  يــؤدي إىل وجــود املشــاحنات اليومي

ــون  ــات األرسة فيك ــى مكون ــلبية ع ــا الس ــل بآثاره تنتق

الطــالق هــو الحــل الوحيــد إلنقــاذ مــا تبقــى مــن الكيــان 

األرسي. 

آثار الطالق على الزوجة المطلقة 
إن أبــرز هــذه اآلثــار نظــرة املجتمــع الدونيــة إىل املــرأة 

ــن  ــا م ــه تجاهه ــي تصــدر عن ــل الت ــة وردود الفع املطلق

ــبب األول يف  ــا الس ــا باعتباره ــوم عليه ــاء الل ــث إلق حي

ــا  ــا، م ــا وبيته ــى أرسته ــة ع ــى املحافظ ــا ع ــدم قدرته ع

يســبب لهــا مزيــًدا مــن املشــاعر الســلبية عــى املســتوى 

ــا  ــق به ــي تلح ــكالت الت ــك املش ــف إىل ذل ــي، أض النف

عــى املســتوى االقتصــادي بحيــث تصبــح العائــل الوحيــد 

ألرستهــا، كــا أنهــا تتحمــل تربيــة أطفالهــا يف ظــل قيــود 

مجتمعيــة تفرضهــا عليهــا العــادات والتقاليــد، ســواء 

كانــت هــذه الرقابــة مــن األرسة التــي يتحكــم فيهــا 

العنــر الذكــري أو مــن املجتمــع الــذي يطوقهــا بثقافتــه 

ــا. ــه له ونظرت

 آثار الطالق على الزوج المطلق 
ــق  ــزوج املطل ــر الطــالق عــى ال ــأن أث ــد البعــض ب  يعتق

يكــون أخــف وطــأة، إالّ أن كثــرًا مــن الدراســات بينــت 

تزايــد نســبة الرجــال املطلقــني الذيــن يعانــون مــن 

مشــكالت نفســية وأمــراض سيكوســوماتية بعــد الطــالق 

ــل،  ــن ذي قب ــم م ــذه بحالته ــم ه ــت حالته ــا قورن إذا م

وغالبًــا مــا يشــعر الــزوج املطلــق أنــه فقــد قوتــه وتأثــره 

كــزوج وأب، خاصــة إذا مل تكــن لديــه وصايــة عــى أبنائــه، 

ــا مــا تكــون مــن حــق األم. ــة غالبً ألن الحضان

آثار الطالق على األبناء 
ــكك  ــالق والتف ــر الط ــات أن أث ــن الدراس ــر م ــت كث بين

األرسي يالحــظ بشــكل ملمــوس عــى األطفــال مــن حيــث 

ــا،  ــي يتلقونه ــة والنفســية الت ــة التنشــئة االجتاعي طبيع

عوًضــا عــن وجــود التنشــئة االجتاعيــة املزدوجــة إذا مــا 

تــم انفصــال الوالديــن وزواج كل منهــا بآخــر، وقد يكون 

ــبب  ــم بس ــن آبائه ــي ع ــي واالجتاع ــال العاطف االنفص

حضانــة هــؤالء األطفــال مــن قبــل الجــدة أو أن يودعــوا 

ــة  ــم الثق ــا يفقده ــة، م ــة متخصص ــات إيوائي يف مؤسس

ــخصياتهم  ــل ش ــم تصق ــن ث ــم، وم ــاس إليه ــرب الن يف أق

بالنقمــة والعــداء عــى أرسهــم وعــى مجتمعاتهــم إن مل 

يتلقــوا الرعايــة واملعاملــة الســليمتني، ومــع تتابع ســنوات 

العمــر وفقدانهــم للعاطفــة األبويــة تصبــح قلوبهــم أكــر 

قســوة وســلوكياتهم غــر ســوية.

آثار الطالق على المجتمع 
ــي  ــرة الت ــار الخط ــاع اآلث ــاء االجت ــن عل ــر م ــر كث ذك

يرتكهــا الطــالق عــى املجتمــع مــن حيــث الجيــل الــذي 

يصــّب جــام غضبــه عــى املجتمــع لفقدانــه الرعايــة 
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ــد  ــا العدي ــرى يف مجتمعن ــا ن ــك أصبحن ــه، لذل ــة ل الالزم

مــن األطفــال الذيــن يجوبــون الشــوارع ليــل نهــار، وكــرة 

ــة  ــل الرسق ــال مث ــا األطف ــي يرتكبه ــم الت ــداد الجرائ أع

ــن  ــر م ــة، واألخط ــة والرذيل ــب والعال ــال والنص واالحتي

ذلــك كلــه وجــود جيــل فاقــد ملقومــات املواطنــة الفاعلــة 

ــه.   ــاه مجتمع ــؤوليته تج ــعور مبس أو الش

الدور المتوقع للخدمة االجتماعية في الحد

 من نسبة الطالق في المجتمع الفلسطيني
النهــوض  يف  هاًمــا  دوًرا  االجتاعيــة  الخدمــة  تلعــب 

ــق املســاهمة يف مســاعدة  ــن طري ــع اإلنســاين ع باملجتم

النــاس عــى حــل مشــكالتهم االجتاعيــة والتخفيــف مــن 

حــدة املشــكالت التــي تظهــر بفعــل التغــرات التــي تطال 

املجتمــع بســبب التغــر االجتاعــي. فمجــاالت الخدمــة 

ــم  ــذي يهت ــة متعــددة ومنهــا املجــال األرسي ال االجتاعي

ــاء األرسة  ــني أعض ــا ب ــة م ــالت االجتاعي ــة التفاع بطبيع

فيــا بينهــم، كــا أنــه يهتــم بالعالقــات االجتاعيــة 

ــارش  ــل مب ــا تفاع ــون له ــي يك ــة يف املجــاالت الت اإليجابي

ــا  مــع األرسة مــن أجــل املحافظــة عــى متاســكها وقيامه

ــا.  ــة املنوطــة به ــاألدوار االجتاعي ب

ــطيني  ــع الفلس ــالق يف املجتم ــكلة الط ــن مش ــد م وللح

ال بــد مــن مارســة املهنــة االجتاعيــة عــى املســتويات 

ــة: الثالث

املســتوى الوقــايئ: ويكــون ذلــك مــن خــالل التعــرف عــى 

ــتفحال  ــكك األرسي واس ــؤدي إىل التف ــي ت ــكالت الت املش

بالحمــالت  والقيــام  الطــالق،  ثــم  ومــن  املشــكالت 

ــي متكــن الجمهــور املســتهدف  ــة الت ــة والتثقيفي التوعوي

ــا. ــع تفاقمه ــا ومن ــل حدوثه ــا قب ــل معه ــن التعام م

املســتوى العالجــي: تتعامــل املهنــة مــع املشــكالت التــي 

ــدوث  ــس لح ــبب الرئي ــون املس ــد تك ــالً، وق ــت فع وقع

ــذه  ــى ه ــب ع ــا للتغل ــة جهوده ــه املهن ــالق، فتوج الط

ــا  ــج عنه ــرر النات ــل ال ــا وتقلي ــع تفاقمه املشــكالت ومن

ــع حــدوث الطــالق. ــث متن ــع، بحي إىل أدىن حــد متوق

املــوارد  املهنــة  تســتثمر  وفيــه  التنمــوي:  املســتوى   

والقــدرات املوجــودة لــدى أعضــاء األرسة مــن أجــل .       

التغلــب عــى الصعوبــات املرتتبــة عــى حــدوث الطــالق.

للخدمــة  مكاتــب  اســتحداث  يف  املســاهمة  كذلــك 

وهــي:   االجتاعيــة 

مكاتــب فحــص: وهــي للراغبــني يف الــزواج الذيــن يجرون 

ــكالت األرسيــة  ــادي وقوعهــم يف املش ــا لتف ــا طبيً فحًص

الناتجــة عــن األوضــاع الصحيــة، وللتقليــل مــن الــوالدات 

ــرض  ــل م ــراض مث ــض األم ــة لبع ــون حامل ــد تك ــي ق الت

ــدز.  ــايئ، واإلي ــد الوب ــيميا، والكب الثالس

مكاتــب استشــارات الــزواج:  وهــذه مكاتــب تقــدم 

النصــح واإلرشــاد إلنجــاح الــزواج، إذ يقــوم األخصائيــون 

يف مختلــف أماكــن وجودهــم بتقديــم التوعيــة لــألرس يف 

جميــع املجــاالت، مثــل مجــال تربيــة األطفــال ورعايتهــم 

ــم األرسة. وتنظي

قســم اإلرشــاد األرسي داخــل املحاكــم الرعيــة: يهــدف 

ــني الزوجــني وإعــادة  هــذا القســم إىل حــل الراعــات ب

ــم  ــراد األرسة وتأهيله ــني أف ــجام ب ــم واالنس ــو التفاه ج

بالدرجــة التــي متكنهــم مــن ترتيــب أوضــاع بيتهــم مــن 

جديــد، وإعــادة التوافــق مــا بــني األزواج مــن أجــل ضان 

اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة عــى أســس ســليمة.

وهنــا يــرز دور األخصــايئ االجتاعــي يف املحاكــم الرشعية 

كونــه مــن يتــوىل زمــام األمــور يف املســاهمة بحــل 

املشــكالت مــن خــالل اإلنصــات الواعي لــكال الزوجــني، ما 

يتيــح لــه الفرصــة بتكويــن صــورة واضحــة عــن املشــكلة 

وأســبابها والعوامــل التــي أدت إليهــا، وكيفيــة التوصــل إىل 

حــل يــريض الزوجــني ويحافــظ عــى األرسة.

كل ذلــك يســاعد يف الحفــاظ عــى األرسة بــكل مكوناتهــا: 

الــزوج، والزوجــة، واألبنــاء، وتدعيــم العالقــات والتفاعالت 

ــث  ــاء األرسة بحي ــني أعض ــل ب ــال والتواص ــرق االتص وط

تكــون أرسة متحابــة متاســكة قــادرة عــى تأدية رســالتها 

الســامية يف الحيــاة.

*فرع طولكرم 
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*أ. عالء زايد

يبــدو أن هنــاك تفاوتًــا بــني أفــراد املجتمــع يف إدراك 

ــض  ــة، إذ إن بع ــص اإلدارة الصحي ــام لتخص ــوم الع املفه

يــزود  ســوف  التخصــص  هــذا  أن  يعتقــدون  األفــراد 

مبهــام  يقــوم  بخريــج  الفلســطيني  العمــل  ســوق 

ــة أو مبهــام   ــه داخــل املؤسســات الصحي املمــرض ومهارات

ــوط،  ــاد مغل ــذا اعتق ــا، وه ــة ومهاراته ــكرتاريا الطبي الس

ــا عــن  ــا كليً ألن تخصــص اإلدارة الصحيــة يختلــف اختالفً

ــكرتاريا  ــص الس ــن تخص ــمل م ــض وأش ــص التمري تخص

الصحيــة  اإلدارة  فتخصــص  الطبيــة. 

ــذي  ــض ال ــف عــن تخصــص التمري يختل

العمليــة  باألســاليب  الخريــج  يــزود 

للتعامــل مــع األجهــزة واألدوات الطبيــة، 

ويختلــف عــن الســكرتاريا الطبيــة الــذي 

يؤهــل الكــوادر تأهيــالً علميًــا بإكســابهم 

الالزمــة  والفنيــة  اإلداريــة  املهــارات 

وقواعــد أعــال الســكرتارية الطبيــة.

العمــل  ســوق  يــزود  الصحيــة  اإلدارة  تخصــص  إن 

الفلســطيني بخريــج ميلــك املعرفــة واملهــارات والقــدرات 

الطبيــة  املشــكالت  مواجهــة  يف  املطلوبــة  الفنيــة 

والصعوبــات اإلداريــة وتحســني األداء يف تقديــم الخدمات 

ــات  ــة للمؤسس ــوارد املالي ــتخدام امل ــن اس ــة وحس الطبي

الصحيــة، مــن خــالل رســم آليــات واضحــة لتقديــم هــذه 

ــل  ــة. فالعم ــف املمكن ــل التكالي ــرىض بأق ــات للم الخدم

ــاء ال  ــا أطب ــغله دامئً ــة يش ــات الصحي اإلداري يف املؤسس

ميلكــون املعرفــة واملهــارات والقــدرات اإلداريــة الكافيــة، 

واقع تخصص اإلدارة الصحية في فلسطين

صحة



ــض  ــة بع ــادة هيكل ــة إىل إع ــه ماس ــن بحاج ــل، نح أج

لتالئــم  الصحيــة  مؤسســاتنا  يف  اإلداريــة  الوظائــف 

ــة ذات  ــات الطبي ــر الخدم ــة يف توف ــات الحديث املتطلب

األداء العــايل، وبحاجــة أيًضــا إىل إعــادة النظــر يف الوصف 

الوظيفــي لتلــك الوظائــف وتوضيحهــا، واألهــم مــن ذلــك 

ــذي  ــخص ال ــة للش ــات الوظيفي ــى  املواصف ــوف ع الوق

ســوف يشــغل هــذه الوظائــف حتــى يقــدم أفضــل أداء 

ــره. ــي وتطوي ــل اإلداري الصح ــني العم ــه لتحس لدي

عمــل املؤسســات الصحيــة يف فلســطني بحاجــة إىل تطوير 

مجــاالت خدماتهــا الطبيــة واالســتدامة فيهــا وصــوالً إىل 

ــوادر  ــود ك ــب وج ــذا يتطل ــن ه ــبة، ولك ــودة املناس الج

ــح  ــة، ويتض ــم الطبي ــة باملفاهي ــا دراي ــا له ــة إداريًّ مؤهل

هــذا مــن خــالل دور جامعــة القــدس املفتوحــة بطرحهــا 

تخصــص اإلدارة الصحيــة الــذي يهــدف إىل توفــر كــوادر 

مؤهلــة يف العمــل اإلداري الصحــي، قادريــن عــى العمــل 

ــة املهــارات واملعرفــة  بكفــاءة وفاعليــة مــن خــالل تنمي

والقــدرات اإلداريــة للملتحقــني بــه وتطويرهــا ملوظفــي 

املؤسســات الصحيــة الفلســطينية.

محارض يف جامعة القدس املفتوحة/ فرع دورا
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عــى الرغــم مــا ميلكونــه مــن القــدرات الطبيــة، وهــذا 

ــو: ــاؤالت وه ــم التس ــد أه ــرز أح ي

ملــاذا يعــني األطبــاء املميــزون الالمعــون يف مجــال العمــل 

اإلداري، وال يعينــون يف املجــال الطبــي بالرغــم مــن وجود 

أفــراد مؤهلــني يســتطيعون القيــام بالعمــل اإلداري عــى 

أكمــل وجــه؟ 

عندمــا يعــني األطبــاء يف مجــال العمــل اإلداري فــإن 

املجتمــع واملــرىض ســيخرسون هــؤالء األطبــاء طبيًّــا. وقــد 

ــن  ــر م ــي أك ــر اإلداري يق ــات أن  املدي ــت الدراس أثبت

)8٠%( مــن وقتــه يف التعامــل مــع اآلخريــن، ومــا تبقــى 

مــن الوقــت يكــون يف الوظائــف اإلداريــة البحتة وأنشــطة 

ــة  ــارات واملعرف ــع بامله ــن يتمت ــا إال م ــرى ال يجيده أخ

ــا،  ــارة يف مجتمعن ــف الخس ــر يضاع ــذا أم ــة، وه اإلداري

ــب  ــف الطبي ــني يكل ــن ح ــارة األوىل تكم ــك أن الخس ذل

بالعمــل اإلداري الصحــي وال وقــت لديــه للقيــام بعملــه 

ــني  ــل ح ــة فتتمث ــارة الثاني ــا الخس ــي. أم ــال الطب يف املج

يفشــل الطبيــب يف القيــام بالعمــل اإلداري الصحــي عــى 

ــه  ــدم قدرت ــبب ع ــه بس ــوب من ــو مطل ــذي ه ــه ال الوج

ــة. ــه دراســات علمي ــك، وهــذا مــا أكدت عــى ذل



ابنة »القدس المفتوحة« مجد حلبي:
 أؤمن بأن الشاعر يولد من رحم المعاناة 

ــة القــدس  ــا بجامع رام الله-ينابيع-تكمــل دراســتها العلي

ــة، ويف غضــون  املفتوحــة ملتحقــة برنامــج اللغــة العربي

مــدة قصــرة ســجلت حضورهــا بقــوة عــى الســاحة 

ــطينية. ــة الفلس األدبي

    »ينابيــع« تفتــح حــواًرا شــامالً مــع ابنــة جامعــة 

ــن  ــي تؤم ــي، الت ــد حلب ــاعرة مج ــة الش ــدس املفتوح الق

بــأن الشــاعر يولــد مــن رحــم املعانــاة، وتؤكــد أن الشــعر 

مــا زال ســالًحا ندافــع بــه عــن أوطاننــا رغــم مــا نشــهده 

ــاء:  ــص اللق ــأيت ن ــا ي ــدم تكنولوجــي، وفي مــن تق

ــخصية  ــك الش ــن حيات ــذة ع ــي نب ــك أن تقدم ــل ل *ه

واألرسيــة؟
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* لوال )الفيسبوك( لما ظهرت موهبتي
* الشعر كان وما زال سالًحا ندافع به عن أوطاننا

ثقافة
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اســمي مجــد أحمــد حلبــي، مــن قريــة روجيــب التابعــة 

ــة  ــا، متزوج ــر )٢9( عاًم ــن العم ــغ م ــس، أبل ــة نابل ملدين

وأم لطفلــني. أعمــل مدرّســة يف مدرســة بيســان األساســية 

للبنــات، وأكمــل حاليًــا مشــواري يف التعليــم لنيــل درجــة 

املاجســتر يف األدب والنقــد بجامعــة القــدس املفتوحــة يف 

مدينــة رام اللــه.

*وماذا عن حياتك األدبية؟

منــذ نعومــة أظفــاري وأنــا أميــل فطريًــا للتأمــل يف هــذا 

ــي  ــا أراه بطريقت ــر م ــة تفس ــه، محاول ــون ومخلوقات الك

ــن  ــارشة م ــة يف الع ــل لطفل ــة تأم ــي لحظ ــة، فف الخاص

عمرهــا خرجــت للنــور كلــات منحت تلــك الطفلــة رغبة 

ــه األشــعار  يف أن تكــون شــاعرة. دفــرت صغــر أكتــب علي

وأقســمها إىل موضوعــات مختلفــة، لكننــي حينئــذ مل أجــد 

دعــًا ســوى عبــارات تشــجيعية غــر كافيــة مــن معلــات 

اللغــة العربيــة، فانطويــت عــى نفــي أحتضــن كلــايت 

تلــك. كــرُت وكــرت معــي لكنهــا ظلــت حبيســة أوراقــي 

وخزانتــي، إىل أن وصلــت ســن الخامســة والعرشيــن، بعــد 

ذلــك رأيــت يف وســائل التواصــل االجتاعــي )الفيســبوك( 

خاصــة، إىل جانــب بعــض املواقــع اإللكرتونيــة مثــل »دنيــا 

ــا- ــي تصــدر بأملاني ــة »معــارج الفكــر« الت ــرأي« ومجل ال

نافــذة أطــل مــن خاللهــا عى اآلخريــن بكلايت وأشــعاري. 

* يقولــون إن اإلنســان ابــن بيئتــه، فكيــف صقلتــك 

بيئتــك شــاعرة؟

ــه،  ــن ب ــا أؤم ــاة، هــذا م ــن رحــم املعان ــد الشــاعر م يول

ــة  ــا طبيع ــة تزينه ــة جبلي ــة-يف بيئ ــن وجودي-طفل ولك

خالبــة منحنــي جرعــات كبــرة مــن اإلبــداع، احتضنتنــي 

ــه ظــل  ــا، لكن روح شــفافة كنســات الهــواء تفــوح أريًج

كزجاجــة عطــر مغلفــة. أجــل، أُودعــت فكــرًا خاًصــا 

أبــوح  فــال  قليــالً،  أنطــوي  ومزاًجــا مختلًفــا جعــالين 

بأفــكاري إال لقلمــي وأوراقــي، أهــرب إىل رســوم الكارتــون 

أغــذي بهــا خيــايل وأتقمــص شــخصياتها وأعيــش أدوارهــا.

* كيــف تريــن مســتقبل الشــعر العــريب يف ظــل التطورات 

التكنولوجية واإلعالمية املتســارعة؟

رمبــا يــرى بعــض أن التكنولوجيــا تســهم يف االبتعــاد عــن 

الشــعر واألدب، ولكنــي وجــدت يف )الفيســبوك( ضالتــي 

ــرة،  ــر القص ــب الخواط ــدأت أكت ــي. ب ــا ملوهبت ومتنفًس

ــت  ــه تعرف ــن خالل ــكالها، وم ــف أش ــص مبختل ــم القص ث

ــوة مســريت يف  ــكل ق ــوا ب ــن دعم ــاء الذي إىل بعــض األدب

الشــعر ورأوا أنــه بإمــكاين أن أكــون شــاعرة، أذكــر منهــم 

ــي  ــل محي ــتاذ وائ ــزال، واألس ــتاذي الفاضــل حســان ن أس

الديــن، لــذا فبإمــكان الوســائل التكنولوجيــة أن تكشــف 

ــاء إن أُحســن اســتغاللها. ــن مواهــب الشــعراء واألدب ع

* أي الشعراء تفضلن وملن تكتبن؟

تطربنــي كثــرًا قصائــد محمــود درويــش ونــزار قبــاين، وال 

أمــل عــى نحــو شــبه يومــي ســاعها مســجلة، وأحــب 

ــران  ــات ج ــل إىل كتاب ــايب، وأمي ــم الش ــعار أيب القاس أش

* ال أبوح بأفكاري إال لقلمي وأوراقي 
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ــؤالء الشــعراء الذيــن  ــل جــران، أنصــت إىل كل ه خلي

ــد  ــجيًّا، فأج ــا ش ــًا حزيًن ــيًا ونغ ــا رومانس ــون حسًّ ميتلك

ــن روحــي. ــة م ــجان قريب ــة باألش ــم املليئ أرواحه

ــا  ــايت املمزوجــة بصــدق الشــعور، وأشــعر به ــب كل أكت

تخالــط دمــاء أورديت فأنرشهــا للكــون نغــًا شــجيًا، 

ولعلنــي أكتــب لتلــك األرواح التــي يخونهــا التعبــر 

فتبحــث عــن كلــات تنطــق بلســان حالهــا.

*أمــا زال الشــعر يجســد وســيلة مؤثــرة لشــعب يســعى 

لالســتقالل؟

أجــل، فالشــعر ســيظل ديــوان البــالد والعبــاد، فقــد كان 

ــل  ــد محت ــا ض ــن أوطانن ــه ع ــع ب ــالًحا نداف ــا زال س وم

ــن  ــا م ــرق ومينعن ــتى الط ــكاتنا بش ــاول إس ــك يح ال ينف

ــا. ــة بحقوقن املطالب

* كيــف تنظريــن إىل الشــعر يف فلســطن وبــأي مســتوى 

هــو؟ 

وصــل الشــعر الفلســطيني إىل العامليــة، فهــو عنــدي مــن 

ــية  ــا السياس ــا ألن أوضاعن ــعر، رمب ــتويات الش ــى مس أرق

وواقعنــا املــؤمل يســهم يف تفجــر املوهبــة الشــعرية التــي 

ال تحدهــا قضبــان ســجن وال ســالح جنــدي عــى حاجــز 

عســكري، فتطــوف كلاتنــا رغــم كل الجــدران لتصــل إىل 

كل مــكان.

* كيــف تريــن جامعــة القــدس املفتوحــة مــن عــن أديبة 

التحقــت بهــا طالبًة؟

منــذ أن تخرجــت يف »القــدس املفتوحــة« حاملــة شــهادة 

ــا  ــة برنامًج ــح الجامع ــر أن تفت ــا أنتظ ــوس وأن البكالوري

ــق  ــى تحق ــت حت ــنوات مض ــت س ــا، س ــات العلي للدراس

مــا كنــت أصبــو إليــه، حملــت أوراقــي بــكل لهفــة 

ــة بجامعــات  ــا رغــم بعــد املســافة مقارن وانطلقــت إليه

أخــرى قريبــة منــي، فهــي جامعتــي التــي أعتــز بهــا، وهــا 

أنــا اليــوم أشــعر بالفخــر واإلكبــار كــوين إحــدى طالباتهــا 

ــج  ــي برنام ــن التحاق ــوم األول م ــذ الي ــرى، فمن ــرة أخ م

املاجســتر ُدعيــت للمشــاركة يف ندوتهــا األدبيــة النقديــة 

حــول كتــاب )األنــا واآلخــر يف شــعر عبــد النــارص صالــح(، 

وكانــت تلــك مقدمــة إلبــداع الشــخصية القويــة وصقلهــا، 

حينئــذ أرسرت لنفــي »لقــد أحســنت االختيــار يــا مجــد، 

ومــن هنــا ســينطلق بــك األمــل«.

* هــل كان للملتقــى اإلبداعــي الطــاليب األول الــذي 

عقدتــه الجامعــة أثــر فيــك؟

ــل  ــم بصق ــن يهت ــاك م ــعرت أن هن ــى ش ــذا امللتق يف ه

املواهــب وتنميتهــا، بــل رأيــت اإلعجــاب مبــا أكتــب 

مرســوًما يف عيــون مــن حــروا مــن قامــات العلــم 

بالدنــا،  يف  املرموقــة  العلميــة  الدرجــات  وأصحــاب 

فامتــألت نفــي ثقــة بــأن صــويت ميكــن أن يصــل، وأن مــا 

أكتبــه ميكــن أن يــؤدي دوًرا يف الحركــة األدبيــة مســتقبالً. 

ــي أشــارك  ــرة األوىل الت ــت هــذه هــي امل ــد كان أجــل لق

فيهــا وأنــرش عــى املســامع مــا أكتــب، وآمــل أن تســتمر 

ــره. ــداع وتطوي ــم اإلب ــات لدع امللتقي

ــد  * مــاذا عــام يتعلــق بخطتــك املســتقبلية عــى الصعي

األديب؟

أخــرين كثــرون ممــن رأيــت فيهــم حســن الذائقــة األدبية 

بــأن يف كلــايت مذاقـًـا خاًصــا وصوتـًـا رقيًقــا يتجــاوز أعاق 

الشــعور، لــذا أمســت رغبتــي يف أن أجمــع هــذه األشــعار 

بــني دفتــي كتــاب أكــر مــن أي وقــت مــى يك تصبــح يف 

ــة  ــة رواي ــدأت بكتاب ــل ب ــن قب ــت م ــراء، وكن ــاول الق متن

كتجربــة أوىل، وآمــل بــأن تنضــج قريبًــا لــرتى النــور.

بعض األشعار 
يا قلب

ــى  ــراح تراكمت...حت ــال الج ــا ب ــب م ــا قل  ي
ــاكا  ــًا بأس ــدوت مكب غ

ــل  ــذاب دقيقة...ع ــن الع ــترحت م ــا اس ه
ــاكا  ــن دني ــّل م ــكاء يم الب

مــاذا تريــد وأّي خيــر ترتجي...قــد ضــاق وســع 
األرض عــن مســعاكا

مــن ذا يعيــرك بســمة تحيــا بها...مــن ذا 
ســيأتي داعًمــا يمنــاكا 
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ــب ال  ــب ودّلني...فالح ــا قري ــك ي ــدأ بنفس اب
ــواكا ــدون ه ــا ب يحي

*********

ال تعاجلني بظنك 
ال تلم طول الليالي...إذ تغشاه ضبابي 

تزرع الشوك وتمضي...ناوًيا طول الغياب 
فإذا ما البعد أفنى...ما بقلبك من رضاب 

جئت تستجدي حناًنا...ترتجي لون الخضاب 
ها هو الشوك أتاك...حامًا كل العذاب 

ناشًرا فيك المآسي...قائًا هذا ثوابي 
ال تلم قلبي إذا ما...شابه لون الغراب

زارع الشوك يعاني...وخزها وقت اإلياب 
**********

عذرا 

 ويزخرف الكلمات يكسوها قائد من زمرد حرفه 
 ويرش عطر خداعه النفاذ فوق مروجها

 كيما تؤوب إليه في وقت األصيل
 ويلون البسمات فوق شفاهه 

 ويذيب ثلج الخوف من ذكرى المكان 
 هو ثعلب يختال بين كرومنا 

 يصطاد بالحرف اللذيذ أرانبا 
 وتغوص بين نيوبه األحام 

 يا ويح قوم قد أعاروا صحنهم 
 للغير يرتع فيه، يصحو أو ينام 

 سلب الحنين جماله والذكريات 
 واستل من قلب الزهور أريجها 

 ومضى يوزع للورى ريًحا تجيء به القبور الهامدات
 عذًرا صديقي ...ألف عذر...لست أدري

 هل تغير دمعتي لون القصيدة 
هل بصوتي سوف تسكت روح من سرق الزمان 

نشيدها 
 ...فغدت سقيمة

يا أيها التاريخ عذًرا،
ليس في أفواهنا حب يذوب

 إذا سرت قرب العيون جميلة
  أو مرت النسمات ترقص عندنا تهدي السكينة 

 ما عادت األطيار تشدو قربنا 
 أرواحنا ظلماء يسكن في زوايا فكرها الغربان 

 تمحو بحقد كل أبيض من غمام الود 
 ترسمه األكف تصافح الشطآن 

 تغدو الحياة سفينة
 ربانها أعمى يقود زمامها 

وعبيده قد مجدوا الشيطان 

**********

 في غير موعده
يحبها كثيًرا، لكن نظراته تهرب بعيًدا كلما ساقتها 

األقدار أمامه، يدور في خلده كام كعطر الورد، 
ومع ذلك تراه يتبخر، ينتشر الثلج بينهما، وتهب 

ريح تتلف كل غرس على ضفاف قلبه، وحين تغادر 
تخرج تلك النسمات الدافئة من فؤاده كي تعيد 

على مسمع األيام أجمل كلمات الغرام في صمت 
رهيب، فالوحدة مزقت سكون الظام، ويستمر 
الحديث رغم علمه بأن نغماته لم تامس أوتار 

أحد.
واجه ألمك

أحرق أوراقه، ذاك الحزن الذي قاسمك شرايين 
 الفؤاد، واستحم بكريات دمك.

ابتسم بكل ما أوتيت من فرح وأنت تشاهد رماده 
يتطاير، دفتر أيامك ما زال يحوي أوراًقا. ابدأ 

من جديد، بأمل جديد، فا شيء يستحق انحناءة ألم 
على وجنتيك.
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* أ. سناء تايه

ــاءات  ــب يف فض ــه الكات ــق ب ــداع يحل ــة إب الكتاب

يختلــط فيهــا الواقــع بالخيــال، ويســعى بــكل 

ــوًرا  ــه بفكــر راق يشــكل عب جهــد لينــر درب قرائ

ــم. ــا القي ــت فيه ــارات اختلط لحض

واملتتبــع لكتــاب هــذا العــر يجــد أننــا ولألســف يف 

ــب  ــم يكت ــمني، قس ــاب إىل قس ــه الكت ــم في ــر انقس ع

ــات  ــازف ويشــر إىل أزم ــى الجــرح الن ــه ع ليضــع إصبع

مجتمعــه باحثًــا عــا يضمــد هــذا الجــرح دون أن يفقــد 

الــدور الفنــي واإلبداعــي واللغــوي خدمــة للمجتمــع 

بــكل أطيافــه، فهــذا النــوع مــن الكتــاب يتعــدى القشــور 

ليصــل إىل الجوهــر. أمــا القســم اآلخــر فهــو الــذي أســهم 

الذائقــة األدبيــة واســتغل أوجــاع شــعبه  انحــدار  يف 

ــهرة،  ــب الش ــخصية وكس ــه الش ــيه ملصالح ــف مآس ووظ

ــه  ــول إىل بغيت ــا للوص ــه مطمًع ــات مجتمع ــت أزم فكان

بأســلوب رخيــص وأدوات ســطحية. إن أمثــال هــذه الفئــة 

الوصوليــة ال متتلــك رؤى فنيــة أدبيــة ونقديــة، وال يتعــدى 

ــلوب  ــع بأس ــا املجتم ــرايف لقضاي ــل الفوتوغ ــم النق دوره

ــؤالء  ــال ه ــر أمث ــي أديب، فيتدث ــداع فن ــطحي دون إب س

الكتــاب باملســائل اإلنســانية واالختفــاء خلفهــا والحديــث 

فيهــا بطريقــة إنشــائية غــاب عنهــا الوعــي وإدراك رؤيــة 

ــة. فلســفية إبداعي

   هــذا النــوع مــن الحضــور الزائــف ألمثــال هــذه الفئــة 

األدب  رســم صــورة مخجلــة يف  إىل  يــؤدي  املتهالكــة 

املقــارن، ذلــك أن كل تعاطــف زائــف يف الجانب اإلنســاين 

الكتاب المتطفلونالكتاب المتطفلون

ثقافة
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ــه ضعــف فنــي أديب مــن جانــب آخــر. يقابل

ــاب يســيئون  ــال هــؤالء الكت ــه أن أمث   ومــا ال شــك في

للغتنــا العربيــة وآدابهــا ألنهــم ال ميتلكــون ناصيــة اللغــة 

ــون  ــة، فيصيب ــة واألدبي ــة الفني الســليمة وال أدوات الكتاب

ــل  ــة يف ظ ــة كارثي ــون النتيج ــل وتك ــة مبقت ــة العربي اللغ

غيــاب املرجعيــات النقديــة الحرفيــة. فأمثــال هــؤالء 

ــد  ــون النق ــن يفهم ــباههم الذي ــدى أش ــا ل ــون رواًج يالق

ــال  ــم الشــخصية، ف ــم ومصالحه ــق أهوائه ــه وف ويفّصلون

ميتلكــون مناهــج نقديــة تــري العمــل األديب وتســلط 

ــالت.  ــة دون مجام ــوء مبوضوعي ــه الض علي

   إن غيــاب الفلســفة يف املناهــج والجامعــات أدى إىل 

غيــاب الرؤيــة الفلســفية يف قــراءة األعــال األدبيــة، 

جانــب  مــن  باملوضوعيــة  يتســم  الحقيقــي  فالنقــد 

ــل الكاتــب  ــزام األخالقــي مــن جانــب الناقــد وتقب وااللت

للنقــد دون أخــذ األمــر عــى محمــل شــخي، لكــن 

ولألســف تغــرت املوازيــن وتحــول النقــد إىل مجامــالت،  

و »اإليجابيــة« الوحيــدة عنــد مــن يدعــي النقــد هــو رفع 

قيمــة الكاتــب واملســاهمة يف نــرش منشــورات ال تســتحق 

النقــاش والشــهرة، وال يتعــدى دور الناقــد املــادح ســوى 

عــرض العمــل والدفــاع عنــه دون تغذيــة راجعــة، ودون 

حــوار نقــدي، كأنــه اســتُدعي ليــري اللقــاء باملــدح 

والثنــاء عــى مــن ال يســتحق، والتغــايض عــن نقــاط 

وحــني  الكاتــب،  ضعــف 

الســلبي  الناقــد  يلتقــي 

إىل جانــب أشــباهه مــن 

الكتــاب الوصوليــني تكــون 

اإلبــداع  تدمــر  النتيجــة 

األديب والنقــدي. ويف ظــل 

غيــاب الناقــد الحقيقــي 

يطفــو الكاتــب الطفيــي 

فيحتــل  الســطح  عــى 

الســاحة األدبيــة.

ــك  ــل يف تل ــرة املنشــورات، ب ــا يف ك ــرة يوًم ــن الع  مل تك

التــي تســتحق أن تنــرش وتشــهر وتناقــش ، لكــن مــا 

ــى  ــني ع ــني متطفل ــارع ب ــارض تس ــا الح ــدث يف وقتن يح

األدب للنــرش والرتويــج ملنشــوراتهم، مــا أدى إىل هبــوط 

ــي  ــن املنشــورات الت ــة م ــذوق األديب، وهــذه التخم يف ال

ــا،  ــا ولغتن ــه أســاءت ألدبن ال تســتحق مــداد مــا كتبــت ب

فهــي كالبحــر املتالطــم األمــواج، ومــن واجــب املســؤولني 

والحــركات األدبيــة والنقديــة والثقافيــة والفئات الشــعبية 

واألنديــة األدبيــة أن توفــر أطــواق النجــاة ألدبنــا العريــق، 

وتغربــل هــذه الفئــة مــن الكتــاب والنقــاد الذيــن ال 

ميتلكــون الوعــي الــكايف لإلحاطــة مبقومــات الكاتــب 

الناجــح والناقــد املوضوعــي، وكل مــا يدركونــه الفواصــل 

ــا  ــة للوصــول إىل مكتســبات شــخصية. إن مــا علين الزمني

فعلــه يف هــذه الحــال تحويــل اإلمكانــات والطاقــات 

ــليمة  ــة س ــة ونقدي ــة أدبي ــى بيئ ــاظ ع ــة للحف اإليجابي

ــد. ــتقبل الواع ــاة واملس ــة النج ــا إىل ضف ــر به والس

وهنــا يــأيت دور كتابنــا املرموقــني الذيــن لهــم األثــر 

اإليجــايب يف إثــراء أدبنــا وإماطــة اللثــام عــن هــؤالء ألنهــم 

ــاء  ــني األدب ــا ب ــكان له ــوائب ال م ــيبقون ش ــة س يف النهاي

ــني. ــاب الحقيقي والكت

*جامعة القدس املفتوحة/فرع طولكرم



جامعة القدس المفتوحة 82

»ينابيع«-منــذ مــا يزيــد عــى )25( عاًمــا، وجامعــة 

ــع  ــب م ــا إىل جن ــل جنًب ــة تناض ــدس املفتوح الق

الفلســطينين، ومل يكــن كفاحهــا هــذا أكادميًيــا 

فحســب، بــل اعتمــدت اإلبــداع والفــّن والفولكلــور 

ــل  ــد الجه ــا ض ــا يف مقاومته ــلحة له ــة أس والثقاف

ــك. ــر ذل ــاد وغ واالضطه

ــطيني،  ــة للفولكلــور الفلس ولــي تنتــرص الجامع

فقــد ارتــأت تشــكيل كــورال غنــايئ مؤهــل لتمثيلها 

محلًيــا ودولًيــا مبــا ينســجم مــع القيــم واملثــل التــي 

تتبناهــا ويعــزز الــرتاث والفلكلــور الفلســطيني 

الشــعبي، وهكــذا كانــت والدة فرقــة »كــورال« يف 

فــرع الجامعــة بطولكــرم.

انطالقة »كورال« يعكس

 الهوية الوطنية الفلسطينية
يبــنّي مديــر فــرع »القــدس املفتوحــة« يف طولكــرم د. 

ســالمة ســامل أن إنشــاء كــورال الجامعــة جــاء وليــد فكــرة 

ــؤون  ــادة ش ــالل ع ــن خ ــه م ــت إدارت ــرع، إذ عمل الف

الطلبــة عــى إعــداد رؤيــة لهــذه الفكــرة التــي حظيــت 

ــرو  ــس عم ــة أ. د. يون ــس الجامع ــن رئي ــل م ــم كام بدع

ــة  ــاد الطلب ــس اتح ــة ومجل ــؤون الطلب ــادة ش ــن ع وم

ــة يف  ــل الجامع ــورال يف متثي ــة الك ــك ألهمي ــري، ذل القط

ــق  ــن عم ــه م ــا يعكس ــة وم ــة والدولي ــبات الوطني املناس

انتائهــا للهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وألنــه يعــزز 

ــداع  ــة ويجســد فلســفة اإلب املواهــب والقــدرات الطالبي

والتميــز التــي تتبناهــا رئاســة الجامعــة، ويقــوي روابــط 

ــي. ــع املح ــع املجتم ــل م ــال والتواص االتص

الذيــن ميتلكــون مواهــب  الطلبــة  ويوضــح ســامل أن 

غنائيــة أو موســيقية يســجلون للرتشــح، ثــم تُخــّول لجنــة 

متخصصــة تضــم إدارة الفــرع وشــؤون الطلبــة، باإلضافــة 

ــني  ــني وعازف ــن فنان ــة م ــارج الجامع ــن خ ــرات م إىل خ

قادريــن عــى تقييــم األداء وإبــداء آرائهــم ومالحظاتهــم 

حــول املشــاركني، ســواء أكان ذلــك مــن الناحيــة الصوتيــة 

ــل  ــاء األفض ــاء وانتق ــر األس ــدف ح ــيقية، به أو املوس

كورال »القدس المفتوحة«...وجه جديد للنضالكورال »القدس المفتوحة«...وجه جديد للنضال

فنــــون
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ومــن لديهــم املوهبــة الحقيقــة. بعدئــذ يخضــع أعضــاء 

فرقــة الكــورال لتدريبــات مكثفــة مــن قبــل متخصصــني 

ــر األداء. ــن أجــل تطوي ــاء والعــزف م يف مجــال الغن

ــل  ــورال متث ــة الك ــرم« أن فرق ــرع طولك ــر »ف ــني مدي ويب

ــة  ــا وطبيع ــالل عروضه ــن خ ــطيني م ــور الفلس الفولكل

األغــاين التــي تؤديهــا، وخاصــة األغــاين الشــعبية والرتاثيــة 

الرســالة  والفلكلوريــة، وهــي بذلــك تســهم يف نــرش 

الوطنيــة وتعــزز الــرتاث الفلســطيني وتحافــظ عليــه 

وتوصلــه إىل املحافــل الرســمية املحليــة والدوليــة.

شاهين: سنمّد الموهوبين 

بكل اإلمكانات الالزمة
يقــول عميــد شــؤون الطلبــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة 

أ. د. محمــد شــاهني، إن الــرتاث والفلكلــور الشــعبي 

مــن  يعــد  هــذا  كل  الثقــايف  واملــوروث  الفلســطيني 

ــه  ــه، ألن ــة ل ــرآة صادق ــطينية وم ــة الفلس ــم الهوي دعائ

ميثــل الجــذور الضاربــة يف التاريــخ التــي تعــود بأصالتهــا 

األرض  عــى  األوىل  الكنعانيــة  الحضــارة  إىل  وأصولهــا 

ــرق  ــا أن الِف ــنّي أيًض ــل آالف الســنني. ويب الفلســطينية قب

الفنيــة تلعــب دوًرا حضاريـًـا عــر عروضهــا التــي تقدمهــا 

ــا  ــة محليً ــات املختلف ــني الثقاف ــل ب ــة تواص ــا لغ بصفته

ــه،  ــح الشــعب وفنون ــا مالم ــن خالله ــرز م ــا، وت وخارجيً

ومــن هنــا جــاءت فكــرة تشــكيل الكــورال الغنــايئ، فمــن 

خاللــه »نتيــح الفرصــة للطلبــة يف اكتشــاف ذواتهــم 

ــن«. ــر الف ــاء ع ــم واالرتق ــا بينه ــل في والتواص

ــؤون  ــادة ش ــعي ع ــار س ــن إط ــاهني: »ضم ــع ش ويتاب

الطلبــة لتطويــر واقــع اإلبداعــات واملواهــب الفنيــة 

ــا  ــإن رؤيتن ــة، ف ــا املختلف ــة بفروعه ــة يف الجامع واألدبي

تتمثــل بتخصيــص مجــال محــدد لــكل فــرع، مــن خــالل 

توافــر مــن مواهــب وإبداعــات، وذلــك بعــد تحليــل تلــك 

البيانــات الــواردة مــن الفــروع، وصــوالً إىل تنــوع للفــرق 

ــة  ــة والثقافي ــك لتغطــي املجــاالت الفني وشــموليتها، وذل

كافــة. فتشــكيل كــورال جامعــة القــدس املفتوحــة يعــد 

ــة  ــا مؤسس ــة بصفته ــورة الجامع ــزز ص ــة ثقافية تع قيم

ــو اإلنشــاد  وطنيــة فلســطينية رائدة، فينتســب إليــه محبّ

والعــزف عــى اآلالت املوســيقية مــن طلبــة الجامعــة مــن 

مختلــف الفــروع يف وقــت مــا، وســتكون النــواة والبدايــة 

مــن فــرع طولكــرم«.



كيف للعمادة أن تستكشف

 المواهب وتطورها؟ 
يقــول أ. د. شــاهني إن العــادة تركــز 

عــى حفــظ كل املواهــب واإلبداعات 

ــة،  ــا )فني ــالف أنواعه ــة، باخت الطالبي

وأدبيــة، واســتعراضية، أو غرهــا(، 

نظــام  عــر  تبويبهــا  خــالل  مــن 

األنشــطة  قســم  لــدى  محوســب 

مبيًنــا  العــادة،  يف  الطالبيــة 

بــكل  الكــورال  تجهيــز  يتــم  أنــه 

اإلمكانــات اللوجســتية والتحضــرات 

والتدريبــات الالزمــة ليمثــل الجامعة 

يف املحافــل الداخليــة والخارجيــة بطريقــة الئقــة.

رافعة فنّية وثقافية للجامعة
ــواوي،  ــاد ال ــري زي ــة القط ــس الطلب ــس مجل ــول رئي يق

الطالبيــة  األنشــطة  تشــجع  املفتوحــة«  »القــدس  إن 

ــاءات  ــن اللق ــر م ــت الكث ــد نظم ــة، وق ــب الفني واملواه

ــب  ــويل املواه ــي ت ــك، فه ــى بذل ــي تعن ــرات الت واملؤمت

املتميــزة يف فروعهــا أهميــة كبــرة كونهــا مؤسســة كبــرة 

وممتــدة، لــذا فليــس غريبًــا أن تحتضــن مواهــب دفينــة 

ــا. ــا ويرزه ــن يرعاه ــاج إىل م تحت

ــن إدارة  ــة م ــادرة وانطالق ــاك مب ــت هن ــف: »كان ويضي

فــرع طولكــرم والطلبــة مــن أجــل تأســيس هــذا الكــورال 

ــب  ــاف املواه ــرى، واستكش ــروع األخ ــرشه إىل الف ــم ن ث

ــذه  ــة ه ــني لغربل ــر متفرغ ــني وغ ــني متفرغ ــر مرشف ع

املواهــب وتقييمهــا وتوجيههــا. فانتشــار الجامعــة يف كل 

املحافظــات يتطلــب الحــرص عــى االستكشــاف والبحــث 

ــورال  ــة ك ــات للجامع ــذا ب ــز، وهك ــداع ومتيّ ــن كل إب ع

ــني«. ــني وعازف ــات مغن ــن طــالب وطالب مكــون م

ويؤكــد الــواوي أن الكــورال وغــره مــن مواهــب الطلبــة 

يشــكل رافعــة للجامعــة وألنشــطتها وكادرهــا الطــاليب يف 
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املجتمــع املحــي واملحافــل الدوليــة.

نقلة نوعية في الفن والفولكلور الفلسطيني
أمــا عن ســبب انضامهــم للكورال فهنــاك إجاع   

مــن أعضــاء الفرقــة عــى أن مســرتهم فيهــا ســتضمن لهم 

ــا، وســيجعل منهــم فنانــني محتملــني  ــا وثقافيً تطــوًرا فنيً

ــة وخــرة. ــر معرف ــدر وأك أق

ــورال،  ــه للك ــبب انضام ــن س ــؤالنا ع ــد س فعن  

يقــول نــارص زريقــي، أحــد أعضــاء الفرقــة: »كان هــديف 

الرئيــس خدمــة املؤسســة التــي احتضنتنــي، وإيصــال 

ــة  ــة نوعي ــد نقل ــذي يُع ــورال ال ــالل الك ــن خ ــالتها م رس

للجامعــة ورســالتها الثقافيــة والوطنيــة إىل جانب رســالتها 

األكادمييــة، وآمــل بــأن تتمكــن الفرقــة مــن االرتقــاء 

ــة«. ــة والعاملي ــة والدولي ــات املحلي واملشــاركة يف املهرجان

أمــا مؤمــن عــواد، عضــو آخــر يف الكــورال، فقــد   

التحــق بالكــورال ألنــه يجد فيــه مصبًــا ملوهبته وتشــجيًعا 

مــن مؤسســة تعليميــة عريقــة، متوقًعــا أن تكــون هــذه 

التجربــة أوىل خطواتــه نحــو النجوميــة.

وتقــول آيــة رسوجــي، العضــو يف الكــورال أيًضــا،   

ــا  ــل موهبته ــن صق ــه ســتتمكن م ــا ب ــد التحاقه ــا بع إنه

الغنائية وستتقن الفن الوطني امللتزم. 
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تقــرتن  عندمــا  األقــرع-  قلقيلية-ينابيع-عبيــدة 

تُصَنــع  بالعمــل  واإلرصاُر  بالتحــدي  اإلرادُة 

املعجــزات بتوفيــق اللــه، هــذا مــا حــدث مــع 

املهنــدس ســعيد إبراهيــم ســعيد داود املعــروف ِبـــ 

ســعيد ملحــم القلقيــيل، ابــن الـــ )33( ربيًعــا، الذي 

مــرَّ خاللهــا مبحطــات كثــرة مــن النجــاح والتفــوُّق 

ــدويل . ــيل وال ــتويَن املح ــى املس ع

أنهــى ســعيد دراســة الثانويــة العامــة عــام ٢٠٠١م وحــاز 

معــدل )9٠%( يف الفــرع العلمــي، التحــق بعَدهــا بجامعــة 

ــة اإلمــارات وحصــل  ــا بدول عجــان للعلــوم والتكنولوجي

ــص هندســة الحاســب  عــى درجــة البكالوريــوس يف تخصُّ

ــص  ــا عــى شــهادة تخصُّ ــر(، وحصــل أيًض اآليل )الكمبيوت

معتَمــدة يف شــبكات الحاســوب)CCNA( مــن رشكــة 

)CISCO( األمريكيــة عــام ٢٠٠9م، وهــي الرشكــة األوىل 

عامليًّــا يف مجــال شــبكات الحاســوب، عمــل بعــد التخــرُّج 

يف مؤسســة االتصــاالت اإلماراتيــة بقســم اإلنرتنــت.

ــه القلقيــي؛  ــر واصل ــاج إىل إرصار كب ــل يحت طريــق طوي

ــَص  ففــي أثنــاء دراســته الجامعيــة بكليــة الهندســة تخصَّ

أيًضــا بالقــراءات العــرش؛ فحصــل عــى إجــازٍة بهــا متصلــِة 

ــند إىل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وتطلَّــب منــه  السَّ

ــا  ــٍت مــن الشــعر غيبً ــك حفــَظ أكــر مــن )١5٠٠( بي ذل

يف القــراءات والتجويــد، ثــمَّ حفــظ بعَدهــا زهــاء )١٠٠٠( 

ــو  ــرش )وه ــراءات الع ــعر يف الق ــن الش ــد م ــٍت جدي بي

مــن طيِّبــة النــرش( ســعيًا للحصــول عــى إجــازة جديــدة 

ــا  ــرش، وهــو م ــة الن ــق طيِّب ــن طري ــراءات العــرش م بالق

يُعــرَف عنــَد أهــل هذا الفــن ِبـ  القــراءات العــرش الكرى.

وحــني ســألنا ســعيًدا عــاَّ ســيفغله بعــَد عودتــه إىل أرض 

الوطــن قــال: »كان فخــرًا يل أننــي أُوكِلــُت بإمامــة املصلــني 

يف املســجد األقــى املبــارك كأحــِد األمئــة يف رمضــان منــذ 

عــام ٢٠٠8م حتــى اآلن«. أراد ســعيد أن يدعــم إنجازاتــه 

ــا،  ــة ُعلي ــهادة جامعي ــده بش ــرآن وتجوي ــراءات الق يف ق

فكانــت االنطالقــة مــن »القــدس املفتوحــة« التــي فتحــت 

ذراعيهــا لــه كــا هــي مــع بقيــة أبنــاء شــعبنا، فالتحــق 

ابن »القدس المفتوحة«
 يركض بنهم وراء أنهر العلم والمعرفة

سعيد القلقيلي 

يحفظ القرآن الكرمي 

كاماًل غيًبا بالقراءات 

العشر املتواترة 

تحت الضوء
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ــذ  ــة اإلســالمية، وكان مجتهــًدا من ــم الرتبي ــص تعلي بتخصُّ

صــات الفــرع خــالل  البدايــة، بــل كان األوَل عــى كلِّ تخصُّ

الفصــل الــدرايس )١١5١( .

ــي  يقــول ســعيد: »التحقــُت بهــذه الجامعــة الرائعــة الت

ــي لديهــم القدرات  تحتضــن أبنــاء شــعبنا وتطوِّرهــم وتنمِّ

إنهــا  واملهــارات، 

جميًعــا،  جامعتنــا 

القــدس  جامعــة 

التــي  املفتوحــة، 

تعــّد اليــوم بصيــص 

نــور يــيء الطريق 

بالعلــم لــكلِّ مــن 

طريقــه  أعتمــت 

هــي  بالجهــل، 

املبدعــني  منتجــة 

وحارســة املتفوقــني، 

ــني  ــر بع ــا تنظ أراه

تــريبِّ  التــي  األمِّ 

عــى  أبناءهــا 

جامعتــي«. لــك  فشــكرًا  الفضيلــة، 

وعــن إجازاتــه يف حفــظ القــرآن الكريــم بقراءاتــه العــرش 

ث ســعيد:  ويف حفــظ املتــون العلميــة املتعلقــة بهــا، تحــدَّ

»مــّن اللــه ســبحانه وتعــاىل عــيَّ فحصلــُت عــى إجــازات 

يف حفــظ القــرآن الكريــم غيبًــا بالقــراءات والتجويــد 

متصلــة اإلســناد إىل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، 

يتُهــا مــن أكابــر الشــيوخ املختصــني بهــذا العلــم، وكان  تلقَّ

ــا مــن طريــق  منهــا إجــازة بجمــع القــراءات العــرش غيبً

يتُهــا مــن الشــيخ لــؤي بــن محمــد  رَّة، تلقَّ الشــاطبية والــدُّ

اإلبراهيــم الحمــويِّ يف ُديب عــام ٢٠٠٧م، وكــذا إجــازة 

ــق الشــاطبية مــن  ــة حفــص عــن عاصــم مــن طري برواي

الشــيخ العالمــة املقــرئ الدكتــور أميــن رُشــدي ُســَويد يف 

ــة جــدة عــام ٢٠١١م، وغرهــا مــن اإلجــازات«. مدين

ويف حفــظ املتــون العلميــة يقــول: »حصلــُت عــى إجــازة 

متصلــة اإلســناد يف حفــظ كلٍّ مــن مــن الشــاطبية يف 

رَّة يف  القــراءات الســبع غيبًــا )١١٧3 بيتًــا(، ومــن الــدُّ

ــا( مــن الشــيخ  ــا )٢4١ بيتً مــة غيبً القــراءات الثــالث املتمِّ

الدكتــور أميــن رُشــدي ُســَويد عــام ٢٠١١م مبدينــة جــدة، 

مــة  وإجــازة ثالثــة مــن الشــيخ نفســه يف حفــظ مــن املقدِّ

ــا )١٠9 أبيــات( عــام ٢٠٠٧م يف  الجزريــة يف التجويــد غيبً

إمــارة الشــارقة«.

ــا بعًضــا  ــا مــن ســعيد ملحــم القلقيــي أن يذكــر لن طلبن

ــه الدوليــة فقــال: »لقــد مثَّلــُت  مــن مشــاركاته وإنجازات

مجــال  يف  كثــرة  دوليــة  محافــل  يف  فلســطني  دولــة 

القــرآن الكريــم )مســابقات الحفــظ والقــراءات، ودورات 

التحكيــم(، فشــاركُت يف املســابقة الهاشــمية الدوليــة 

لحفــظ القــرآن الكريــم وتفســره وتجويــده يف العاصمــة 

ن عــام ٢٠١٠م، وحصلــُت فيها_بفضــل  األردنيــة عــاَّ

الله_عــى املركــز األول مكــرًرا مبشــاركة نحــو )4٠( دولــة، 

كــا شــاركُت يف مســابقة موســكو الدوليــة لحفــظ القــرآن 

ــكو  ــية موس ــة الروس ــدت يف العاصم ــي ُعِق ــم، الت الكري

عــام ٢٠١١م وحصلــت فيهــا عــى املركــز األول مبنافســة 
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نحــو )36( دولــة، ثــم شــاركُت يف جائــزة الكويــت الدولية 

لحفــظ القــرآن الكريــم وقراءاتــه وتجويــد تالوتــه )فــرع 

الحفــظ بالقــراءات الســبع( يف الكويــت عــام ٢٠١3م، 

واســتطعُت_بتوفيق الله_الحصــول عــى املركــز الثــاين 

ــامل  ــارَّات الع ــف ق ــة مــن مختل ــني نحــو )6٠( دول ــن ب م

ــزة، وشــاركُت  ــذه الجائ دة له شــاركْت يف الفــروع املتعــدِّ

حديثًــا يف دورة تدريبيــة ُعِقــدت يف مكــة املكرمــة يف 

تحكيــم مســابقات القــرآن الكريــم الدوليــة وقــد جــاءت 

عــى هامــش مســابقة امللــك عبــد العزيــز الدوليــة لحفظ 

ــام ٢٠١6م  ــر ع ــن اآلخ ــك يف ترشي ــم، وذل ــرآن الكري الق

ــة  ــني )٢٠( دول ــن ب ــز األول م ــى املرك ــا ع ــُت فيه وحصل

ــدورة«. شــاركت يف هــذه ال

ــزة، التــي  ــه هــذه بالناجحــة املمي ووصــف ســعيد تجارب

ــز،  ــداع والتميُّ ــَو اإلب ــه نح ــًا يف حيات ــوُّاًل مه ــكَّلت تح ش

وعــن حياتــه قــال ســعيد: »أنــا متــزوج ورزقنــي الله_عــزَّ 

ــا  قــدرُُه وعال_بابنتــي مريــم التــي تبلــغ مــن العمــر حاليًّ

أربعــة أعــوام«، وعــن الجامعــة تابــع: »جامعــة القــدس 

املفتوحــة فتحــت يل بابًــا كاد يُغلَــق أمامــي؛ لقــد قــررُت 

دراســة الرشيعــة بعــد أن مــى عــى تخرُّجــي مــن 

الثانويــة العامــة أكــرُ مــن خمــس ســنوات، وهــذا مــا ال 

قــْت يل الجامعــة هــذا  تقبلــه كثــر مــن الجامعــات، فحقَّ

الطمــوح بتبنِّيهــا نظــام التعليــم املفتــوح الــذي يناســبني 

ويناســب حيــاة معظــم الطلبــة، الســتطاعة الطالــب 

ــم والعمــل«. ــني التعلُّ املزاوجــة ب

ــة  ــرع أنَّ هــذه الجامع ــر الف ــاح مدي ــد د. جــال رب وأكَّ

التــي خرَّجــت كثــرًا مــن القيــادات الفلســطينية لَتســتحقُّ 

أن نقــف لهــا وقفــة إجــالل وإكبــار؛ فهــي حاضنــة 

والقــدرات،  املواهــب  وداعمــة  الفلســطينيِّ  الشــعب 

وهــي حاميــة الكفــاءات أمثــال ســعيد الــذي يســتحقُّ أن 

نأخــذ بيــده ونقــف بجانبــه يف مســرته اإلبداعيــة، وبــنيَّ 

ــا؛  ــام لطلبته ــرص واالهت ــني الح ــر بَع ــة تنظ أنَّ الجامع

ــتقبل  ــور مبس ــأ د. ن ــا، وتنبَّ ــفراء له ــم س ــرى فيه ــي ت فه

ــي يف  ــعيد القلقي ــب س ــة للطال ــات متتالي ــر ونجاح باه

ــرش  ــا يف ن ــي يبذله ــوده الت ــارِكًا جه صــه، مب ــال تخصُّ مج

القــرآن وتعليمــه، وخدمــة بلــده فلســطني ومتثيلهــا خــر 

ة. ــدَّ ــة ع ــل دولي ــل يف محاف متثي
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ــُت  ــا د. نــور األقــرع املســاعد األكادميــي فيقــول: »رأي أمَّ

ــَض  ــاب، الراك ــَل للصع ــدَّ املتحِم ــَب املُِج ــعيد الطال يف س

وراء أنهــر العلــم واملعرفــة املغــرتَف منهــا مــا مييــز فكــره 

ــم ويعمــل مبــا علــم«. ــم ليعلِّ ــا ملـَـن تعلَّ وعلمــه، فقدًم

 وقــال رئيــس قســم شــؤون الطلبــة أ. أمجــد ســليم: 

أمثــال  املتفوقــني  لطلبتها_خاصــة  الجامعــة  »تُيَــرسِّ 

ســعيد_اإلجراءاِت التــي مــن شــأنها تســهيُل حياتهــم 

ــة؛ فحصــل القلقيــي عــى منحــة تفــوُّق خــالل  األكادميي

ــى  ــب ع ــجيُع الطال ــو تش ــا إًذا ه ــل )١١6١(، َدورُن الفص

ــِل  ــة، وصق ــكالته األكادميي ــلِّ مش ــداع، وح ــوُّق واإلب التف

ــب  ــن بجان ــه، فنح ــه وخرات ــِر مهارات ــخصيته، وتطوي ش

ــا«. ــا دامئً طلبتن

ســعيد:  يقــول  وهواياتــه  وخراتــه  مهاراتــه  وعــن 

»أســتمتع بكتابــة الشــعر، وأســعد كثــرًا باملطالعــة، كــا 

ــفر جــًدا، ومــن هوايــايت أيًضــا مارســة  أننــي أحــبُّ السَّ

األلعــاب الرياضيــة«، ثــم راح يســهب: »أرُشِف عــى الكثر 

ــرآن  ــم وإســنادهم بالق ــات وإجازته ــة والطالب ــن الطلب م

الكريــم واملتــون العلميــة ذات الصلــة، كــا أننــي عضــو 

ــة،  ــاف قلقيلي ــة أوق ــة يف مديري ــار الحفظ ــة اختب يف لجن

ــن اختارتهــم وزارة األوقــاف  ــة الذي وأحــد األعضــاء الثالث

ــراء فلســطيني«. ــس إق لوضــع تصــوُّر ملجل

ويؤكــد ســعيد أنَّ مــن ذاق طعــم التفــوُّق والحصــول 

عــى املركــز األول ال يطيــب لــه التخــي عنــه أبــًدا، بهــذا 

وبهمتــه الوقــادة يطمح ســعيد باالســتمرار حتــى الحصول 

ــا  ــر منطلًِق ــراءات والتفس ــوراه يف الق ــة الدكت ــى درج ع

مــن جامعــة القــدس املفتوحــة، ومــن طموحاتــه الكــرى 

ــا بالقــراءات العــرش، وقــد  تســجيل القــرآن الكريــم صوتيًّ

بــدأ فعليًّــا باإلعــداد لهــذا املــرشوع العظيــم الــذي كانــت 

مــُة القــراءات والتجويــد د.  ــا عالَّ رشارتــه أن قــال لــه يوًم

ل  أميــن رُشــدي ُســَويد: »إن ســنحت لــك فرصــة أن تســجِّ

ختمــة للقــرآن الكريــم بصوتــك فافعــل؛ فــا قلــُت ذلــك 

ألحــد مــن قبلــك«، قــال ذلــك تعليًقــا عــى تــالوٍة لســعيد 

عــى قنــاة »اقــرأ« الفضائيــة.

لــه كتابــات شــعرية متنوعــة املوضوعــات، منهــا مقطوعــة 

كتبهــا أثنــاء دوامــه يف إحــدى الليــايل مبؤسســة االتصــاالت 

يف اإلمــارات قبــل ســنوات، يحــي فيهــا شــوقه إىل الوطــن 
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الغايل:

طيـُف الباِد أتـى إليَّ َوالَحــا ...
َيحـكـي النَّسيَم َعشيًَّة وصباحـا    

َفـْرُط اشتيـاقي ال أنـاُم ألجِلـِه...
   ما قـرَّ َجـْفُن ُمهاجـٍر وارتاحـا

أخفيـُت َشوقي ال أبوُح بـِه فمـا ... 
داَم الخـفـاُء فصاَر بعُد ُصراحا   

ْت بَي األسفاُر يـا تبَّا لـهـا ... شطَّ
ألقْت ورائْي أْبـُحـًرا وِبـطاحـا    

منَّيُت نفسي أنَّ َعْوًدا عاِجـــًا...
سُيزيل ما بـَي َلـوعًة وُنـواحـا    

فارقُت أرضي ال ألجلِ َضرورةٍ  ...
أبقيُتها تشـكـو أذًى وِجـراحــا    

تجري بها األنهاُر ال ِمن ماِئهــا ...
   بْل ِمـن َدمِ األبطالِ جـاَد وساحا

ا... ـً ـعـ أو ِمْن دموعِ الباكياِت َتَوجُّ
تنعى النؤوَم: أَما َسِمْعَت ِصياحا؟!    

لـن ينجلْي يـوًما ظاُم هزيَمـٍة ...
إال ِبَجعلِ العازفاِت ِرماحــــا    

يا ربِّ أظِهْر ديَن أحمَد في الورى ...
   ِمْن أجلِ ذلَك نبذُل األرواحـــا

أخفيُت شوقي ال أبوُح به فمــــــــا ...
داَم الخفاُء فصاَر بعُد ُصراحـــا    

ْت بَي األسفاُر يا تبًَّا لهـــــا ... شطَّ
طاحــا ـِ ألقْت ورائْي أْبُحرًا وب    

منَّيُت نفسي أنَّ َعْودًا عاِجـــــــــًا ...
سُيزيل ما بي لوعًة وُنواحـــــا    

فارقُت أرضي ال ألجلِ َضــــــــرورةٍ  ...
   أبقيُتها تشكو أذًى وِجراحــــا

تجري بها األنهاُر ال ِمن ماِئهــــــا ...
بْل ِمن َدمِ األبطالِ جاَد وساحـــا    

عـــــــــــًا ... أو ِمْن دموعِ الباكياِت َتَوجُّ
تنعى النؤوَم أَما َسِمْعَت ِصياحــا؟!    

لن ينجلْي يومًا ظاُم هزيَمـــــــــٍة...
إال ِبَجعلِ العازفاِت ِرماحــــــا    

يا ربِّ أظِهْر ديَن أحمَد في الــورى ...
ِمْن أجلِ ذلَك نبذُل األرواحـــــا    

ــا كتبهــا ارتبطــت مبوقــف  ــا ســعيد أبياتً كــا عــرض علين

حــدث معــه؛ فقــد أتــاه ذاَت ليلــة خــٌر ســاءه جــًدا 

وأحزنــه كثــرًا فتمنَّــى أْن لــو انتظــر حاملُــُه الصبــاَح 

إلخبــاره؛ فوقْــُع الخــِر يف الليــل أشــدُّ منــه يف النهــار، 

ــاًل: ــب قائ فكت

ُصـبَّـْت عَلـيَّ فواِجـُع األخبــــاِر ...
يا َلـْيـَت حـاِمـَلها أتـى ِبـَنهـاِر    

َفـَلَعـلَّ ِفـي َطـّيـاِتـها أَمـًا َيجـي ...
َفـالـّنوُر َيْسطـُع ِمـن لهيِب الـّناِر    

إّنـي إذا َعـَصـَفـْت بقلـبَي َلْوَعــٌة ...
ى َمـَزْجـُت الّصبَر باألذكــاِر َحـرَّ    

َوَعـِلـْمـُت أنَّ اهلَل ُيْجِرْي ِحـْكـَمــًة ..
   فأرْيـِه ِمـن نفِسْي ِرضـا األقـداِر

َفـَكـما يزوُر الـَهـمُّ في ليٍل كـــذا ...
َربُّ الّسمـاِء يزوُر في األسحــاِر    

ومن كتاباته أيًضا

َفـَلَعـلَّ ِفـي َطـّيـاِتـها أَمـٌل َيـِجـــي ...   
َفـالـّنوُر َيْسطـُع ِمـن لهيِب الـّناِر 

إّنـي إذا َعـَصـَفـْت بقلبَي َلْوَعـــٌة ...   
ى َمـَزْجُت الّصبَر باألذكــاِر َحـرَّ

َوَعـِلـْمـُت أنَّ اهلَل ُيْجِرْي ِحـْكـَمـًة ...    
فأرْيـِه ِمـن نفِسْي ِرضا األقـداِر

َفـَكـما يزوُر الـَهـمُّ في ليٍل كــذا ...
َربُّ الّسمـاِء يزوُر في األسحــاِر   
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رام الله-ينابيع

أنوثتهــن  ورقــة  نعومتهــن  رغــم 

الخــراء  املالعــب  ســحرتهن 

تجدونهــن  الجمهــور،  وشــغف 

املميــزة  الصــور  يقتنصــن 

واملواقــف املثــرة ليوثقنهــا يف 

كامراتهــن  عــرب  تقاريرهــن 

األنشــطة  أنــواع  كل  يف 

ويكتــن  الرياضيــة، 

بســطور  أســامءهن 

ــد  ــب وجه ــن تع م

وســـــط 

مـــــــن  جيـــــــش 

الذكــور،  الرياضيــن  اإلعالميــن 

فكانــت لهــن بصمــة يف اإلعـــالم 

الفلســطيني. الريــايض 

كان  قريــب  أمــــــد  فمنـــــذ 

يف  الصــحفيـــــات  وجـــــــود 

ــة  ــب واألنشــطة الرياضي املالعــ

أمــــرًا »مســتنَكرًا« يف املجتمـــع 

عالــم  يقتحمــن  الفلســطينيات 
ــتحياء ــى اس ــي عل ــالم الرياض اإلع

الفلســطيني، يســتهجنه الجمهــور الــذي  يســتهجن وجود 

األنثــى يف املالعــب واملباريــات، فاملجــال صعــب وال يزال 

محــدوًدا، والتعليقــات الســلبية كثــرة، لكــن الطمــوح 

تغلّــب عــى الصعــاب، لــرى عــدد الصحفيــات يف 

تزايــد ملحــوظ بعــد أن كان معــدوًدا عــى أصابــع 

ــات  ــادة العــدد وإثب ــح املجــال يتســع لزي ــد، وأصب الي

الجــدارة بالعزميــة وبتكاتــف الصحفيــات مًعــا.

أماندا الشيخ وجدت

 ضالتها يف اإلعالم الريايض

وجــدت الشــابة أمانــدا الشــيخ يف 

ــه  ــا، فاتخذت ــايض ضالته ــالم الري اإلع

طريقهــا نحــو اإلبــداع، فهــي خريجة 

الرياضيــة،  الرتبيــة  يف  متخصصــة 

تتابــع  صغرهــا  منــذ  وهــي 

ــات كــرة القــدم وتعشــق  مباري

الفريــق اإلســباين )برشــلونة( 

متابعــة  شــغفتها  أن  بعــد 

الرياضــــة عبـــــر الرامــج 

الكرتونيــة. الرياضيــة 

»عملـــــت  وتـقــــول: 

بقســــــم  ســـــابًقا 

الرتبيــة الرياضيــة يف 

الحيــاة  صحيفــة 

ريــاضة
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الجديــدة، فاكتســبت الخــرة يف مجــال 

اإلعــالم، ذلــك أن تجربتــي يف الصحافــة 

يّف  وشــكلت  كانــت جديــدة  الرياضيــة 

مهنيــة  تجــارب  عشــت  كبــرًا،  تحديًــا 

مســريت  يف  جــًدا  ومهمــة  شــائقة 

لرياضيــة«. ا

ــرز املشــكالت التــي  وبينــت الشــيخ أن أب

واجهتهــا خــالل عملهــا يف املجــال الريــايض 

يتقبــل  الــذي ال  املجتمــع  هــي نظــرة 

ــالط  ــب، واخت ــوي يف املالع ــر النس العن

اإلعالميــات يف امليــدان، والســفر خــارج 

ــات. ــة املنتخب ــالد برفق الب

اإلعــالم  يف  عملــت  األطــرش:  مرنــا 

ضالتــي فوجــدت  صدفــة  الريــايض 

بينــت اإلعالميــة الرياضيــة يف تلفزيــون 

ــر  ــا مل تفك ــرش، أنه ــا األط ــطني، مرن فلس

اإلعــالم  مجــال  بدخــول  عملهــا  قبــل 

ــا  ــل دفعته ــايض، لكــن توفــر فرصــة مــن هــذا القبي الري

ــعى  ــا تس ــه م ــدت في ــذي وج ــال ال ــذا املج ــام ه القتح

ــهرة. ــور والش ــن التط ــه م إلي

ــص  ــة تخص ــي حامل ــد تخرج ــع«: »عن ــول لــــ »ينابي  تق

الصحافــة واإلعــالم مل أكــن أفكر يف العمل مبجــال الرياضة، 

ولكنــي بعدئــذ وجدتنــي مبدعــة وســعيدة فيــه، خاصــة 

أننــي أصبحــت متخصصــة فيــه، فأنــا أغطــي النشــاطات 

الرياضيــة منــذ أربــع ســنوات«.

وتابعــت: »بــدأت أتابــع الرياضــة املحليــة وأتعلــم منهــا، 

ــن  ــة وأصبحــت م ــت للرياضــة الدولي ــا انتقل ــان م ورسع

املهتمــني يف هــذا املجــال«.

ــن بعــض  ــات يواجه ــات الرياضي ــا أن اإلعالمي ــرى مرن وت

الصعوبــات نظــرًا للثقافــة الســائدة التــي تحتكــر اإلعــالم 

الريــايض للرجــل، ولكــن مــع االســتمرار يف العمــل تنكــرس 

الحواجــز وتصبــح هــؤالء اإلعالميــات متميــزات ويشــاركن 

لحظــة بلحظــة يف التغطيــة الرياضيــة.

بيان قرعان...من العبة يف منتخب

 فلسطن إىل إعالمية رياضية

يف ســياق متصــل، تحولــت الشــابة بيــان قرعــان، العاملــة 

ــة،  ــة األوملبي ــة للجن ــة التابع ــطني الرياضي ــبكة فلس يف ش
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مــن لعــب رياضــة كــرة القــدم إىل إعالميــة رياضيــة 

ــدرس  ــي اآلن ت ــا يف هــذا املجــال، فه ــا مــن خرته انطالقً

يف  وتطمــح  برزيــت،  بجامعــة  واإلعــالم  الصحافــة 

التخصــص يف اإلعــالم الريــايض.

وتقــول: »كنــت ألعــب يف مؤسســة شــباب البــرة، ومثلــت 

منتخــب فلســطني تحــت ســن )١9( عاًمــا يف بطولــة غرب 

آســيا، وبعــد ذلــك دخلــت الجامعــة وحظيــت باهتــام 

مــن مــدريّس يف تخصــص اإلعــالم الريــايض، والتحقــت 

ــدريت عــى  ــر ق ــدة لتطوي ــاة الجدي ــة الحي ــا بصحيف حاليً

ــي يف  ــد تخرج ــرات بع ــك الخ ــن تل ــتفيد م ــة ألس الكتاب

الجامعــة«.

تحديــات  الرياضيــات  اإلعالميــات  »تواجــه  وتضيــف: 

تتعلــق بالعــادات والتقاليــد التــي ترفــض دخــول البنــات 

للمعلــب، ولكننــي مبســاعدة عائلتــي ووالــدي الــذي كان 

ــوف  ــز الخ ــرس حاج ــت يف ك ــب نجح ــي يف امللع يرافقن

وأصبحــت حــارضة بقــوة يف املالعــب وأكتــب وأصــور 

ــدي«. وح

توضــح قرعــان أن النســاء أصبحــن 

الريــايض  اإلعــالم  مجــال  يقتحمــن 

باضطــراد، وقــد نجحــن يف أن يظهــرن 

الفلســطينية  الفتــاة  أن  للجميــع 

ــالم  ــل يف اإلع ــى العم ــا ع ــادرة أيًض ق

الريــايض ومارســة الرياضــة وتغطيــة 

قــادرة  كذلــك  الرياضيــة،  األخبــار 

يف  الصحفيــني  كبــار  منافســة  عــى 

ــم  ــة لدع ــا بحاج ــال، ولكنه ــذا املج ه

وتشــجيع مــن األهــل والجامعــات عــر 

ــالم  ــة باإلع ــاقات متخصص ــاد مس إيج

الريــايض.

أحرار جبارين تطمح للحصول عى 

شهادة الدكتوراه يف اإلعالم الريايض

ــرار  ــة، أح ــة الرياضي ــورة والكاتب املص

وصحفيــة  مصــورة  أول  جباريــن، 

رياضيــة تطمــح للحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه يف 

اإلعــالم الريــايض، فهــي حاصلــة عــى إجــازة البكالوريوس 

يف اإلعــالم والتلفــزة، وإجازة املاجســتر يف بناء املؤسســات 

البرشيــة، وتعمــل مســؤولة اإلعــالم  املــوارد  وتنميــة 

النســوي يف االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، وهــي 

مــن الصحفيــات املتقدمــات يف هــذا املجــال بالضفــة 

ــت  ــني عمل ــني اللت ــا الصحفيت ــد زميلتيه ــطينية بع الفلس

إحداهــا يف القــدس واألخــرى يف غــزة.

وكان الســبب الرئيــس لدخولهــا عــامل اإلعــالم الريــايض هو 

ــة إىل شــح  ــدم، باإلضاف ــرة الق ــة ك ــا ملتابع شــغفها وحبه

الصحفيــات الرياضيــات أســوة بالرجــال، ثــم نجحــت يف 

أن تكــون إحــدى املتميــزات بتغطيــة األحــداث الرياضيــة 

كتابــة وتصويــرًا.

وأرادت جباريــن أن تجعــل لهــا بصمــة مميــزة خاصة أنها 

كانــت واحــدة مــن صحفيــات عــدة دخلــن هــذا املجــال، 

ــز تقاريرهــا، فالصــور  ــا وانطلقــت تجه ــت كامرته فحمل
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املصــورة  حتــى  املكتوبــة،  والتقاريــر 

منهــا، جــاءت مــن تنفيذهــا بالكامــل، 

واســتطاعت أن تلفــت النظــر إىل كتابتهــا 

ــارزة يف تغطيــة أهــم  ودورهــا إعالميــة ب

ــة. ــاطات الرياضي ــات والنش املباري

تقــول أحــرار: »إن التحديــات يف تلــك 

ــاة األوىل  ــت الفت ــد كن ــرة؛ فق ــرتة كب الف

التــي اقتحمــت املســتطيل األخــر تصور 

مباريــات الرجــال مــع باقــي الزمــالء، 

فــكان أمــرًا غــر عــادي وجــود فتــاة 

بامللعــب ومل يتقبلــه كثــر مــن الجاهــر 

والالعبــني«.

ــات  ــن خريج ــال م ــة إقب ــع: »مث ــم تتاب ث

يف  والتــدرب  العمــل  عــى  الصحافــة 

مجــال اإلعــالم الريــايض واإلعالم الســيايس 

واالجتاعــي، وأصبحــت لدينــا رابطــة 

ــك،  ــالً يف ذل ــرًا فاع ــات مؤث ــت الفتي ــايض وبات ــالم ري إع

ويوجــد اآلن نحــو )٢5( إعالميــة رياضيــة يف الوطــن 

مقابــل أكــر مــن )١5٠( إعالميًــا ذكــرًا، وهــذا رقــم مبــرش 

بالخــر«.

السقا: يجب تعزيز حضور اإلعالميات

 الرياضيات يف امليدان

يف هــذا الســياق، أكــد املحــرر الريــايض يف صحيفــة األيــام 

املحليــة، أن ظهــور اإلعالميــات يف الوســط الصحفــي 

ــة  ــا نتيج ــرًا طبيعيً ــى أمــــــ ــطيني أم ــايض الفلس الري

تطــور الحركــة الرياضيــة والشــبابية ونهوضهــا يف كل 

ــة  ــك الرياضــة النســوية. فالصحاف املســتويات، مبــا يف ذل

الرياضيــة اليــوم أصبحــت عنــًرا فعــااًل يف املجتمــع 

الصحافــة  ألن  خاصــة،  للصحفيــات  جــذب  وعنــر 

ــا وعليهــا إقبــال كبــر إذا مــا  الرياضيــة متابعــة جاهريً

قيســت بالصحافــة السياســية واملحليــة االقتصاديــة.

ــا  ــا العــريب فإنن ــا إىل محيطن ــا نظرن ــول الســقا: »إذا م يق

نلحــظ قفــزة نوعيــة لوجــود صحفيــات رياضيــات يف 

ــر  ــي، فكث ــب التقن ــن إىل الجان ــاالت اتجه ــف املج مختل

منهــن أبدعــن يف هــذا املجــال خاصــة يف املحافظــات 

الشــالية والجنوبيــة، ذلــك أن األوضــاع تتطــور وتنعكــس 

ــة النســوية«. ــع الرياض ــى واق ــا ع إيجابً

وتابــع: »لتشــجيع دخــول الصحفيــات مجــال اإلعــالم 

الريــايض يجــب علينــا أن نوفــر فــرص عمــل لهــن يف 

املجــال ذاتــه مــن أجــل تعزيــز مواهبهــن وصقلهــا، وعــى 

الرغــم مــن وجــود مؤسســات تســتقبلهن، كاملجلــس 

ــر كاف«. ــذا غ ــإن ه ــة، ف ــباب والرياض ــى للش األع

ووجــه الســقا كلمــة لإلعالميــات الرياضيــات يؤكــد فيهــا 

ــاة  ــى الفت ــب، وع ــة املصاع ــي مهن ــالم ه ــة اإلع أن مهن

ــب  ــم طال ــك، ث ــدرك ذل ــال أن ت ــذا املج ــي تدخــل ه الت

النســوية مــن خــالل  الرياضيــة  بالصحافــة  باالرتقــاء 

املطـــــــالعة والــــــدورات وغيـرهــــــــــا.
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 *أ. د. عدنان عياش

ــة يف  ــة والديني ــات العرقي ــن األقلي ــامرية م ــة الس الطائف

ــم  ــل جرزي ــًدا جب ــس وتحدي ــة نابل ــكن مدين ــامل، تس الع

ــا. ــالً مقدًس ــم وجب ــامريون قبلته ــّده الس ــذي يع ال

يــرى الســامريون أنهــم ورثــة بنــي إرسائيــل الحقيقيــون 

ــة التــي  وحــاة التــوراة، وأنهــم ميلكــون النســخة األصلي

ــا  ــا ووصاياه ــكون بتعاليمه ــث يتمس ــا، حي ــت عليه نزل

العــرش، وهــم األقليــة الباقيــة مــن األســباط أوالد يعقــوب 

عليــه الســالم.

ــم  ــعب قدي ــا ش ــم بقاي ــامريون ه ــه فالس وعلي   

ــني  ــل القدميــة يف القرن كان يقطــن شــال مملكــة إرسائي

ــن  ــر م ــم أك ــني، وكان عدده ــس امليالدي ــع والخام الراب

مليــون ومئتــي ألــف نســمة أقامــوا يف عــدة مــدن وقــرى 

ــا  ــى شــال مــر، في ــالد الشــام وفلســطني وحت ــن ب م

تناقــص عددهــم عــام ١9١٧م إىل )١46( شــخًصا.

ــرأ  ــن ط ــرن العرشي ــن الق ــث م ــد الثال ــع العق  يف مطل

ــامريني، إذ  ــل الس ــي إرسائي ــخ بن ــايب يف تاري ــول إيج تح

بــدأت مالمــح التطــور التدريجــي تتجــى يف مختلــف 

أمنــاط حياتهــم، ومــع اســتقرار وضعهــم االجتاعــي 

واالقتصــادي أخــذ عددهــم يف االزديــاد حتــى وصــل اليوم 

يف نابلــس )368( فــرًدا مــن الذكــور واإلنــاث، باإلضافــة إىل 

ــن  ــة م ــون القريب ــة حول ــرًدا يســكنون يف منطق )3٧6( ف

يافــا، وبالرغــم مــن ذلــك فهــم أقــل شــعوب األرض عــدًدا 

وأقدمهــم تاريًخــا، ومــع هــذا فهــم أكــر الشــعوب شــبابًا 

ــن  ــا ع ــد ورثوه ــادات وتقالي ــم ع ــم، وله ــا لعدده قياًس

ــونها يف  ــل يقدس ــا، ب ــكون به ــني يتمس ــم األقدم أجداده

ــان. ــر مــن األحي كث

عــى  الطويــل  تاريخهــم  خــالل  الســامريون  حافــظ 

هويتهــم املميــزة كشــعب ذي ســات خاصــة، إنهــم 

العــري  الخــط  هــو  بهــم  خاًصــا  ـا  خطًـّ يســتعملون 

القديــم، وينطقــون بلغتهــم وفــق اللفــظ العــري القديــم 

الــذي كان شــائًعا لــدى اليهــود حتــى بدايــة األلــف األول 

ــود إىل  ــة تع ــم فعريق ــم وعاداته ــا تقاليده ــالدي، أم املي

ــار  ــل الدي ــذ دخــول بنــي إرسائي ــك من آالف الســنني، وذل

الطائفة السامرية في نابلس    

أقــالم
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ــام  ١638 ق.م . ــون ع ــن ن ــع ب ــادة يوش ــة بقي املقدس

ــي  ــباط االثن ــن األس ــباط م ــة أس ــبهم إىل ثالث ــود نس  يع

ــالم، واألســباط  عــرش أبنــاء ســيدنا يعقــوب عليــه الس

الثالثــة هــم: ســبط الوي، وســبط يوســف عليــه الســالم، 

وســبط )أفرايــم، ومنشــه(، أمــا يف الوقــت الحــارض فعــدد 

عائالتهــم خمــس، وأصلهــا ينحــدر مــن ســبطني مــن 

ــرش وهــي: ــي ع ــباط االثن األس

عائلة الكهنة، وأصلها يعود إىل سبط الوي.

عائلة مفرج، وأصلها يعود إىل سبط يوسف.

عائلة الدنفي، وأصلها يعود إىل سبط يوسف.

عائلة صدقة، وأصلها يعود إىل سبط يوسف.

عائلة رسواي، وأصلها يعود إىل سبط يوسف.

ــن  ــف م ــا يوس ــا ابن ــه( ه ــم، ومنش ــأن )أفراي ــًا ب  عل

ــل. راحي

تاريخــم إىل مــا قبــل 645٠ ســنة، ويعتــرون  يعــود 

تاريخهــم قــد بــدأ يف املرحلــة األوىل عندمــا ظهــر ســيدنا 

آدم عليــه الســالم، ويعتــرون ســيدنا نــوح عليــه الســالم 

الجــد العــارش لهــم، أمــا ســيدنا إبراهيــم عليه الســالم فهو 

عندهــم الجــد العرشيــن إىل أن بعــث اللــه تعــاىل ســيدنا 

مــوىس بــن عمــران ليحررهــم مــن عبوديــة فرعــون مــر، 

وقادهــم مــوىس عليــه الســالم إىل هــذه األرض املقدســة 

ــذه  ــني إىل ه ــول الكنعاني ــد وص ــام ٢٧98 ق.م. أي بع ع

ــا. البــالد  بخمســائة عــام تقريبً

 أمــا املرحلــة الثانيــة مــن حياتهــم فيقولــون إنهــا بــدأت 

ــون  ــن ن ــادة يوشــع ب ــوا األرض املقدســة بقي عندمــا دخل

عــام ١638 ق.م، وحســب مــا رواه مؤرخوهــم فإنــه 

ــقاقات  ــامات وانش ــت انقس ــنة حدث ــرور ٢6٠ س ــد م بع

ــن ســليان، وانشــق  ــك رحبعــام ب ــام املل يف صفوفهــم أي

ــوه  ــوىس ونصب ــيدنا م ــة لس ــة األصلي ــن الديان ــود ع اليه

ملــًكا عليهــم وســكنوا جنــوب فلســطني، أمــا القســم الثاين 

الــذي ســار حســب الرشيعــة اليهوديــة والديانــة اليهودية 

ــه  ــيدنا داوود علي ــن س ــام ب ــك يربع ــه املل ــب علي ونص

ــى  ــا مبن ــد ســكنوا شــال فلســطني وكان فيه الســالم فق

ــه الســالم عــى جبــل جرزيــم  هيــكل ســيدنا مــوىس علي
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املقــدس )الجبــل الجنــويب ملدينــة نابلــس( واتخــذوا مــن 

سبســطية عاصمــة لهــم، وقــد ســموا انفســهم )شــامريم( 

وهــي مبعنــى )املحافظــني(، ثــم حرفــت بعــد ذلــك مــن 

ــة فأصبحــت )ســامريني(. ــة إىل العربي العري

ــخ والســامريون عــى عــداء مســتحكم  ــك التاري ــذ ذل من

مــع اليهــود، إذ نشــبت بينهــم حــروب عــدة قتــل فيهــا 

أعــداد كبــرة مــن الطرفــني. ويف القــرن الثامــن قبــل 

يف  كان  األشــوريني،  حكــم  فــرتة  يف  وتحديــًدا  امليــالد، 

مملكــة الســامرة نحــو )3٠٠( ألــف نســمة، فســبى امللــك 

األشــوري رسجــون الثــاين )3٠( ألًفــا منهــم ثــم رّحلهــم إىل 

بابــل يف العــراق، ويف ســنة 586 ق.م أنهــى نبوخــذ نــر 

ــر أورشــليم. ــوب ودم ــة الجن دول

كثــر مــن أبناء املنطقــة ال مييزون بــني اليهودية والســامرية 

وكأنهــا وجهــان لعملــة واحــدة، ونتيجــة للدراســات التــي 

ــم  ــني ه ــر يل أن اإلرسائيلي ــد ظه ــخصيًا فق ــا ش ــت به قم

ــوا  ــم مل يعرتف ــؤالء وآباؤه ــامريني، وه ــوا بالس ــن عرف الذي

ــود  ــامريني واليه ــني الس ــب ب ــالف الناش ــة، والخ باليهودي

يعــود تاريخــه إىل مــا قبــل 3385 ســنة، وأن هنــاك ســبعة 

ــة،  ــوراة اليهودي ــامرية والت ــوراة الس ــني الت ــالف ب آالف خ

وأهــم هــذه الخالفــات:

أوالً- التــوراة املقدســة: فهــي عنــد الســامرين األســفار 

الخمســة األوىل فقــط، أســفار ســيدنا مــوىس، وأقــدم 

نســخة ميلكهــا الســامريون تعــد هــي األصــل وفــق قولهــم، 

وعمرهــا اآلن 364٠ ســنة، يف حــني أن أقــدم نســخة خطيــة 

ــف ســنة. ــود ال يتجــاوز عمرهــا أل ــا اليه ميلكه

ثانيًــا- جبــل جرزيــم: وهــو قبلــة أنظــار الســامريني 

لقدســيته، وقــد ذكرتــه الرشيعــة الســامرية باســم )جبــل 

ــامرية  ــوراة الس ــا الت ــم تذكره ــدس فل ــا الق ــة(، أم الرك

إطالقًــا، إمنــا اتخذهــا اليهــود عاصمــة لهــم وعدوهــا 

قبلتهــم، وهــذا عائــد إىل مرجعيــة سياســية ال دينيــة كــا 

ــون. يدع

ــروض عــى كل  ــد الســامريني مف ــام: هــو عن ــا- الصي ثالثً

ــدد  ــد ح ــود فق ــد اليه ــا عن ــع، أم ــدا الرضي ــا ع ــرد م ف

ــوق. ــا ف ــنة ف ــن )١6( س ــن س ــام م الصي

رابًعــا- األعيــاد: مثــة اختــالف بــني أعيــاد الســامريني 

وأعيــاد اليهــود؛ فعيــد الفســح ال يــأيت عندهم أيــام اإلثنني 

ــد  ــوا ق ــود يكون ــإن اليه ــذا ف ــة، وبه ــاء والجمع واألربع

حددوهــا وفــق أهوائهــم، بينــا كانــت عنــد الســامريني 

ــق حســابات محــددة. وف

الســامريون ال يتدخلــون يف السياســة، وال يــرى لهــم 

ــي أو حكــم  ــالل اإلرسائي ــق باالحت ــا يتعل رأي واضــح في

ــى  ــم ع ــن حصوله ــم م ــى الرغ الســلطة الفلســطينية ع

مقعــد يف املجلــس الترشيعــي زمــن املرحــوم الرئيــس 

ــى  ــوا ع ــد حصل ــل ق ــن قب ــوا م ــات، ومل يكون ــارس عرف ي

ــي. ــن األردين واإلرسائي ــزة يف العهدي ــذه املي ــل ه مث
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