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مـنـــــــارات
يةفي المحافظات كافة
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            إن فكــرة تأســيس جامعــة القــدس المفتوحــة، جامعــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، التــي 
جســدت حلــم القــادة العظــام بنهجهــا القائــم علــى أســاس التعليــم المدمــج الــذي يوفــر للطلبــة 
فلســفة عصريــة تقــوم علــى فكــرة ذهــاب الجامعــة إلــى الطالــب بــداًل مــن ذهابــه إليهــا، قــد نجحــت 
فــي تكريــس منهجيــة تعليميــة أصيلــة قــادت إلــى تخريــج عشــرات اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا، وخاصــة 

أولئــك الذيــن حرمهــم االحتــال وحرمتهــم أوضاعهــم الصعبــة مــن إكمــال تعليمهــم.

كلمة األستاذ الدكتور يونس عمرو

فرصــة  الجامعــة  وفــرت  لقــد          
التعليــم الجامعــي لفئــات مختلفــة، وفــي 
والمــرأة،  المحــررون،  األســرى  مقدمتهمــا 
الدراســة  بيــن  يجمعــوا  أن  اختــاروا  ومــن 
أن  الجامعــة  وأثبتــت  آن.  فــي  والعمــل 
خريجيهــا علــى قــدر عــال مــن التعليــم 
علــى  تفوقــوا  إنهــم  بــل  والكفــاءة، 
فــي  األخــرى  الجامعــات  مــن  نظرائهــم 
امتحانــات التوظيــف الخاصــة بالعديــد مــن 
الدراســات  وفــي  والــوزارات،  المؤسســات 

العليــا.

وافقــت الجامعــة قبــل عــدة ســنوات علــى 
أن ُتخضــع مرافقهــا ومقدراتهــا لتقييــم 
مهنــي دولــي، انطاًقــا مــن إيمانهــا بضرورة 
فكانــت  تســير،  أرض  أي  علــى  تعــرف  أن 
النتيجــة أن حصلــت علــى تقييــم إيجابــي 
بواقــع )80%(، أمــا النســبة المتبقيــة فتــكاد 
تختفــي لــوال افتقــار الجامعــة فــي معظم 
أرجــاء  فــي  المنتشــرة  فروعهــا  مبانــي 
الوطــن إلــى مبــان مملوكــة، واعتمادهــا-
مضطرة-علــى المبانــي المســتأجرة. ومنــذ 
تلــك اللحظــة وفــي مشــروع طويــل المدى، 

رئيس جامعة القدس المفتوحة

تكريم خريجة الجامعة ازدهار الخطيب التي فازت بجائزة أفضل معلم على مستوى فلسطين
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قــرر مجلــس أمنــاء الجامعــة مشــكوًرا أن يســتبدل بتلــك المبانــي المســتأجرة مبانــي مملوكــة 
تتمتــع بمواصفــات عصريــة تليــق باســم جامعــة القــدس المفتوحــة ودورهــا األكاديمــي 
الوطنــي، وقــد نجحــت بتشــييد مبــان فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ، فجــاءت هــذه المباني 

ــن. ــات الوط ــع محافظ ــي جمي ــة ف ــارات أكاديمي ــة ومن ــا عمراني تحًف

هــا نحن نقترب شــيًئا فشــيًئا مــن اختتام 
رحلــة األلــف ميــل بخطــوات واثقــة، لــم 
تكــن لتتحقــق لــوال جهــود الحكومــة 
والمؤسســـــــات الوطنيــــــة والصــــناديق 
العربيــة، ومؤسســات المجتمــع المحلــي 
ورجــال الخيــر فــي هــذا الوطــن الحبيــب.

المواصفــات  ذات  الجامعــة  مبانــي  إن   
والـــــــعمرانية  واألكــــــاديمية  الفنيــــــة 
العاليــة المســتوى تعــّد عامــة فارقــة 
الفلســطيني،  العالــي  التعليــم  فــي 
لتمكيــن  باألســاس  شــيدت  وقــد 
ــاة  ــع بحي ــن التمت ــطيني م ــرد الفلس الف
نوجــه  فإننــا  لهــذا  مائمــة،  أكاديميــة 

ســاند  مــن  لــكل  الجزيــل  الشــكر 
ــي  ــر للمض ــّل أم كث ــد ق ــة بجه الجامع
األكاديمــي  المشــروع  بهــذا  قدًمــا 

الوطنــي.
ــع  ــدد التاس ــص الع ــا أن نخص ــد ارتأين لق
الضــوء  لتســليط  "ينابيــع"  مجلــة  مــن 
علــى مبانــي الجامعــة الحديثــة التــي 
بذلــت الجامعــة فــي ســبيلها كل جهــد 
ممكــن مــن أجــل أن تــرى النــور، آمليــن أن 
نصــل إلــى عــام 2020م وقــد اســتكملنا 
الجامعــة  مبانــي  فــي  البنــاء  عمليــة 

كافة.
واهلل ولي التوفيق

رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو يتفقد أعمال البناء في فرع يطا
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تسعى للتميز والكمال بمبانيها الجديدة
القدس المفتوحة

تسعى للتميز والكمال بمبانيها الجديدة

م. عدنان سمارة

من أولويات مجلس األمناء االستراتيجية
استكمال مشاريع  المباني  في الضفة

رام اهلل–ينابيع-تســعى جامعــة القــدس المفتوحــة للوصــول إلــى التميــز والكمــال فــي مبانيهــا التــي تعمــل 
ــزة  ــاع غ ــروع قط ــي ف ــاء ف ــتكملت البن ــد أن اس ــة بع ــة الغربي ــروع الضف ــف ف ــي مختل ــييدها ف ــى تش ــا عل حالًي
الخمســة، وتهــدف مــن ذلــك إلــى خلــق بيئــة تعليميــة مثاليــة تضاهــي الجامعــات العالميــة، بصفتهــا مــن أكبــر 

الجامعــات الفلســطينية وتضــم فــي أروقتهــا نحــو )40%( مــن طلبــة التعليــم العالــي فــي فلســطين.

مــن  عــدد  تحــدث  الســياق،  هــذا  فــي 
مســؤولي الجامعــة، وعلــى رأســهم رئيس 
مجلــس األمنــاء م. عدنــان ســمارة، ونائبــه 
د. ريــاض الخضــري، ورئيــس الجامعــة أ. د. 
يونــس عمــرو، ونوابــه، موضحيــن تطــورات 
التعليميــة  للعمليــة  وأهميتهــا  المبانــي 
ــة  ــروع الضف ــف ف ــي مختل ــة ف واألكاديمي

ــة. الغربي

ــعى  ــة س ــدس المفتوح ــة الق ــاء جامع ــس أمن ــمارة: "إن مجل ــان س ــاء م. عدن ــس األمن ــس مجل ــال رئي ق
ــك  ــتبدل بتل ــا لتس ــف فروعه ــي مختل ــة ف ــة بالجامع ــة خاص ــان مملوك ــى مب ــول إل ــة للوص ــذ البداي من

المســتأجرة، وهــا هــو العمــل جــار ليــل نهــار لتحقيــق ذلــك".

وأضــاف: "نحــن مصممــون علــى أن ننهــي جميــع 
لرئاســة  الجديــدة  الــدورة  هــذه  فــي  األبنيــة 
ونحــن  الجديــد،  األمنــاء  ولمجلــس  الجامعــة 
ســائرون علــى هــذا الطريــق فــي المحافظــات 
جميعهــا؛ فمنهــا مــا انتهــى فيهــا البنــاء، ومنهــا 
مــا يــزال. ونحــن مصممــون علــى أن تكــون مراكز 
الجامعــة كافــة ملــًكا لهــا، ليــس حًبــا فــي ذلــك 
فحســب، بــل لمناســبتها للتعليــم المدمــج الــذي 

يتــاءم ومناهجنــا وطريقــة تدريســنا وتعليمنــا فــي 
الجامعــة، وقــد قطعنا شــوًطا كبيًرا في هذا األمر".

ثــم قــال: "علينــا اليــوم واجــب كبيــر فــي ثــاث 
اهلل  ورام  وأريحــا،  طوبــاس،  هــي:  محافظــات 
للطــاب  مركــًزا  فيهــا  ســنبني  التــي  والبيــرة 
فــي  بنــاؤه  ســينطلق  الــذي  لــإدارة  وآخــر 
بهــا  يليــق  مركــًزا  وســيكون  المقبلــة،  الســنوات 
وعظمتهــــــا". الجامعــــة  ضخامــــة  ويعكــــس 
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حيــث  مــن  ســواء  التطــور،  عــن  الجامعــة  فــي  األكاديميــة  الحيــاة  تتوقــف  "ال  أيًضــا:  أضــاف 
ــة،  ــة واإللكتروني ــية الورقي ــج الدراس ــي، أو المناه ــي التعليم ــاءات، أو األداء األكاديم ــي واإلنش المبان
أو الخدمــات التعليميــة، أو األداء اإلداري، وســنظل علــى ذلــك دائبيــن مهمــا تطلــب األمــر مــن 
ــا  ــز دوره ــى تعزي ــح إل ــة تطم ــي واإلداري، فالجامع ــور العلم ــة للتط ــة حثيث ــتمر ومواكب ــد مس جه
األكاديمــي والمجتمعــي مــن خــال بنــاء مزيــد مــن مراكــز الدراســات واألبحــاث التابعــة لهــا، إلــى 

ــا".  ــا أيًض ــة له ــة التابع ــدس التعليمي ــة الق ــي فضائي ــز ف ــتمر والتمي ــر المس ــب التطوي جان

أعــداد  ازديــاد  الجامعــة  "تتابــع  تابــع:  ثــم 
وذلــك  متجــددة،  بخطــط  المطــرد  الطــاب 
المحاضــرات  قاعــات  تطويــر  خــال  مــن 
يتناســب  بمــا  والمكتبــات،  والمختبــرات 
وهــذا  والعصريــة،  الحديثــة  المعاييــر  مــع 
المتطلبــات  هــذه  توفيــر  ألن  مهــم؛  تحــد 
حاجــة  تلبــي  تعليميــة  بيئــة  ضمــان  فيــه 
ــكل  ــم بش ــزه للتعل ــه وتحف ــب وطموح الطال
اإلبــداع  فرصــة  لــه  تتيــح  ثــم  ومــن  مثالــي، 
وأدائــه  شــخصيته  صعيــد  علــى  والتميــز 
ــي".  ــه االجتماع ــزز تواصل ــا تع ــي، كم األكاديم

تضافــر  هــو  المطلــوب  إن  ســمارة  وقــال   
جهــود أبنــاء الجامعــة وأصدقائهــا وشــركائها، 
ــير  ــط، والس ــي ومخط ــكل جماع ــل بش والعم

األهــداف  إلــى  الوصــول  تضمــن  خطــوة  وفــق 
والوصــول  المقترحــة،  المبانــي  مــن  الرئيســة 
أيًضــا إلــى مصــادر تمويــل المبانــي التــي تحقــق 
ــر  ــح أكث ــا لتصب ــي به ــتقبلها وترتق ــة مس للجامع
حداثــة وتطــوًرا، فالمطلــوب إًذا هــو دراســة واقــع 
ــي  ــات ف ــع الجامع ــه م ــة ومقارنت ــي الجامع مبان
ــب  ــور والتغل ــة التط ــم مواكب ــي، ث ــم الخارج العال
علــى الفروقــات الموجــودة. أجــل، فنحــن فــي 
جامعــة القــدس المفتوحــة نؤمــن تماًمــا بأنهــا 
ــزة  ــتويات ممي ــى مس ــول إل ــا الوص ــتطيع دائًم تس
تواكــب جامعــات العالــم الخارجــي، وليــس غريًبــا 
عليهــا أن تحــوز جوائــز عالميــة عــدة فــي الجــودة، 
ــتوى  ــى مس ــات، عل ــا المعلوم واإلدارة، وتكنولوجي

جامعــات العالــم.

جامعــة  رئيــس  عمــرو،  يونــس  د.  أ.  أعــرب 
تكــون  بــأن  أملــه  عــن  المفتوحــة،  القــدس 
جميــع مبانــي الجامعــة خــال الســنوات األربــع 
تعــاون  يتطلــب  وهــذا  منجــزة،  القادمــة 
المجتمــع المحلــي والمؤسســات والصناديــق 
العربيــة، إلــى جانــب تعــاون الطلبــة والعامليــن 

فــي الجامعــة.

أ. د. يونس عمرو

نتوقع االنتهاء من تشييد مباني الجامعة 

 خال السنوات  األربع المقبلة 

وقــال إن الجامعــة دخلــت فــي التقييــم الدولــي فــي العــام 2006م بمبــادرة مــن البنــك الدولــي، وإن هــذا 
التقييــم الــذي نفــذه خبــراء مــن أوروبــا وجامعــة )منتوفــا( الكنديــة بّيــن أن الجامعــة حققــت درجــة ممتــازة 
وصلــت إلــى مــا نســبته )80%( مــن جــودة األداء أكاديمًيــا وإدارًيــا ومالًيــا، وتــكاد هــذه النســبة تكتمــل لــوال 

تلــك المبانــي المســتأجرة غيــر الائقــة.

ــادر منــذ  وقــال أ. د. عمــرو إن مجلــس األمنــاء ب
اســتراتيجية  خطــة  وضــع  إلــى  الوقــت  ذلــك 
خاصــة لتأميــن مبــان مملوكــة، وقــد انتهت من 
ذلــك الجامعــة فــي قطــاع غــزة بخمســة مبــان 
وآخــر لــإدارة، وكلهــا تمتلكهــا الجامعــة وفــق 
المواصفــات العالميــة. أمــا فــي الضفــة الغربيــة 
فقــد حققــت حتــى اآلن نســبة تجــاوزت )%70( 
ــة  ــن ثم ــة، ولك ــزة المملوك ــي الجاه ــن المبان م
فــروع مــا زالــت تقــدم خدماتهــا فــي مبــان 

ــتأجرة. مس

وأكــد أن عمليــة البنــاء تســير بشــكل جيــد، وأن 
ــا  ــح جميًع ــا لتصب ــاء مبانيه ــعى إلنه ــة تس الجامع
للجامعــة  إنجــاًزا  األمــر  هــذا  ويعــد  مملوكــة، 
ــا برســالتها فــي  التــي ال يمكــن لهــا أن تســمو عالًي
تلــك المبانــي المســتأجرة التــي ال تصلــح لخدمــات 

التدريــس.

العدد التاسع  2018 ينابيع4



ني
مبا

5 جامعة القدس المفتوحة ينابيع

قــال نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء بجامعــة 
إن  أ. د. ريــاض الخضــري:  القــدس المفتوحــة 
مجلــس أمنــاء الجامعــة، وبالتنســيق والتشــاور 
بهــذا  حقيقًيــا  اهتماًمــا  يولــي  رئاســتها،  مــع 
ــتأجرة  ــي المس ــك المبان ــن تل ــاء م ــر، فاالنته األم
مملوكــة  ومقــرات  مبــان  مكانهــا  لتحــل 
الجامعــة  خطــة  أولويــات  أهــم  مــن  يعــد 

االســتراتيجية.

أ. د. رياض الخضري

نطمح إلى إجراء تطوير مستمر وشامل
 على مباني ومراكز  الجامعة في غزة

ثــم تابــع: "أنهينــا إنشــاء الفــروع التعليميــة الخمســة فــي القطــاع، باإلضافــة إلــى مبنــى اإلدارة العامــة، 
ونطمــح إلــى إجــراء تطويــر مســتمر وشــامل علــى مبانــي الجامعــة ومراكزهــا فــي القطــاع، وســنحتفل 
قريًبا-بعــون اهلل-بإنجــاز مشــروع مميــز هــو: قاعــة المؤتمــرات، والتعليــم المســتمر، والمكتبــة، والصالــة 

الرياضيــة، بمســاحة تزيــد علــى خمســة دونمــات فــي فــرع الجامعــة بمدينــة رفــح".

ــر  ــى بالتطوي ــة تعن ــري أن الجامع ــح الخض وأوض
والتحســين المســتمر وأعمــال الصيانــة الازمــة 
لمبانــي الجامعــة ومرافقهــا، مــن أجــل تحســين 
جــودة الخدمــات المقدمــة للطلبــة، وتوفيــر بيئــة 
ــي  ــور األكاديم ــة للتط ــة ومواكب ــة مائم تعليمي
شــوًطا  الجامعــة  "قطعــت  يقــول:  واإلداري، 
المبانــي  إنشــاء  طريــق  فــي  ومهًمــا  طويــًا 
المملوكــة للجامعــة ومراكزهــا ومقــرات رئاســة 
الجامعــة، فقــد تمكنــا مــن توفيــر قطــع األراضي 
علــى  أنجــز  األبنيــة  وبعــض  المقــرات،  لجميــع 

النحــو األمثــل وبعضهــا اآلخــر قيــد اإلنشــاء، فيمــا 
بعــض  مرافــق  علــى  األخيــرة  اللمســات  توضــع 

ــروع".  الف
وبيــن أن الجامعــة توجهــت لمؤسســات المجتمــع 
ولرجــال  الدوليــة،  الداعمــة  والجهــات  المحلــي 
ــا  ــرت عاقاته ــن، وأثم ــات والمعنيي ــال والبلدي األعم
بهــدف  مناســبة  مبالــغ  بتوفيــر  وجهودهــا 
اســتكمال أو إنشــاء مبانيهــا، إلــى جانــب مبالــغ 
كبيــرة أيًضــا أســهمت بهــا الجامعــة إلنجــاز هــذه 

المشــروعات علــى النحــو الائــق.
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الرئيــس  نائــب  البطــش،  أ. د. جهــاد   قــال 
الجامعــة  "نجحــت  غــزة:  قطــاع  لشــؤون 
فــي  رجالهــا  مــن  المخلصيــن  بفضــل 
ــي  ــع مبانيهــا بقطــاع غــزة مبان جعــل جمي
ــج مبهــرة فــي  مملوكــة، وقــد حققــت نتائ
مجــال البنــاء، وتمتلــك اآلن خمســة أفــرع 
تعليميــة باإلضافــة إلى مبنــى اإلدارة العامة 
بقطــاع غــزة، وكان ذلــك نتــاج أيــام وأســابيع 
وشــهور طويلــة مــن العمــل والتواصــل مــع 
مؤسســات المجتمــع المحلــي والمؤسســات 
الدوليــة، التــي كان لهــا جزء من المســاهمة 
فيمــا  المبانــي،  هــذه  بعــض  إقامــة  فــي 
تكفلــت الجامعــة علــى نفقاتهــا الخاصــة 
الجــزء اآلخــر منهــا. حًقــا لقــد وصلنــا إلــى 
مرحلــة مــن التميــز، ونســعى للمزيــد مــن 
شــعبنا  تخــدم  التــي  واألبنيــة  اإلنشــاءات 

الفلســطيني فــي قطــاع غــزة".
الرغــم  علــى  أنــه  البطــش  د.  أ.  وأوضــح 
مــن االنقســام الــذي عاشــه شــعبنا فــإن 
الفــروع  بنــاء  عمليــة  تابعــت  الجامعــة 
ــدأت  ــا ب ــت، فيم ــى أن اكتمل ــزة إل ــاع غ بقط
التــي  اإلنشــاءات  لبنــاء  الثانيــة  المرحلــة 
مثــل  للطبلــة  مختلفــة  خدمــات  تقــدم 
الكافتيريــا، والصــاالت الرياضيــة، والمكتبات، 
وقاعــات المؤتمــرات. وفــي هــذه المرحلــة 
كان البــدء الفعلــي لبنــاء قاعــة المؤتمــرات 
ــة الرياضيــة فــي "فــرع رفــح" لتخــدم  والصال
ــة  ــن الجنوبي ــة الوط ــي بواب ــعبنا ف ــاء ش أبن

)رفــح(.

أ. د. جهاد البطش

نسعى لمزيد من اإلنشاءات واألبنية التي تخدم

شعبنا  في القطاع

ثــم تابــع: "عمــًا بتوجيهــات رئيــس الجامعــة، 
المحليــة  المؤسســات  جميــع  علــى  وباالنفتــاح 
والدوليــة، كانــت رئاســة الجامعــة بقطــاع غــزة 
المؤسســات،  هــذه  مــع  تواصــل  علــى  دوًمــا 
ودأبــت علــى تقديــم مقترحــات مشــاريع األبنيــة 
إلــى هــذه المؤسســات حتــى اســتطعنا الوصــول 
ــرى،  ــات األخ ــرًة للجامع ــكل مفخ ــان تش ــى مب إل
طــراز  أحــدث  علــى  مبنيــة  الجامعــة  ففــروع 
ومــزودة باألثــاث المناســب، وأنشــئت وفــق أحــدث 

مســتويات التكنولوجيــا".
وصلــت  الجامعــة  أن  البطــش  د.  أ.  وبيــن 
ذلــك  ومــع  التميــز،  مــن  عــال  مســتوى  إلــى 
ــر  ــى جهــود مســتمرة لتطوي ــا بحاجــة إل فإنه
مبانيهــا، ألننــا فــي زمــن بــات التطــور فيــه 
يتســم بالســرعة، لذلــك فــإن الجامعــة بحاجــة 
إلــى مزيــد مــن رعايــة المؤسســات الشــريكة 
نظــًرا لازديــاد المســتمر فــي عــدد طلبتهــا 
ــطيني،  ــعب الفلس ــام للش ــداد الع ــي التع وف
ــد مــن  ــاج مــع مــرور الزمــن إلــى مزي ــذي يحت ال

واألبنيــة. والمنشــآت  المســاحات 
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أ. د. سمير النجدي

توفير مرافق حديثة عزز الجانب االجتماعي وأعطى
    مجاال لمزيد من االهتمام بالنشاطات الامنهجية

أ. د. ســمير النجــدي: توفيــر مرافــق وســاحات 
وكافتيريــات حديثــة يعــزز الجانــب االجتماعــي 
ويفــــســــح مــجــــااًل لــمزيــــد مــن االهتمــــــام 

المنهجيــة  غيــر  بالنشــاطات 
ــى  ــا األول ــنوات عمله ــي س ــة ف ــرت الجامع اضط
تجاريــة  مبــان  اســتئجار  إلــى  فلســطين  فــي 
لتناســب  تأهيلهــا  إعــادة  ثــم  ومــن  وســكنية، 
الجبــارة  الجهــود  ورغــم  التعليميــة،  العمليــة 
التــي بذلــت، فــإن كثيــًرا مــن هــذه المبانــي عانــت 
مــن مشــكات أهمهــا االزدحــام، وضيــق الغــرف 
الصفيــة والممــرات والمرافــق العامــة، مــا أثــر 
ســلًبا فــي العمليــة التعليميــة برمتهــا. ونظــًرا 
الدراســية،  ومراكزهــا  الجامعــة  فــروع  لكثــرة 
فقــد كان مــن الصعــب توفيــر المبانــي المائمــة 
ــز،  ــروع والمراك ــك الف ــاح تل ــل افتت ــة قب المملوك
ولكــن منــذ نحــو عشــر ســنوات أصبــح الهــم 
األكبــر لــكل القطاعــات المســؤولة عــن الجامعــة 
حيــث  مــن  المناســب  المبنــى  توفيــر  هــو 
المســاحات، والتجهيــزات، والمختبــرات، واإلضــاءة، 
انعكــس  وهــذا  كافــة،  والخدمــات  والتهويــة، 
إيجاًبــا علــى نفســية الطالب والمــدرس والطاقم 
الجامعــة.  فــي  األداء  جــودة  وعلــى  اإلداري 

وبيــن أن غرفــة الصــف فــي جميــع المبانــي 
المملوكــة جهــزت وفــق المواصفــات الدوليــة 
واإلضــاءة،  والتهويــة،  المســاحة،  حيــث  مــن 
ســهل  هــذا  وكل  الحديثــة،  العــرض  وأدوات 
علــى المــدرس عــرض المعلومــة علــى النحــو 
ــب اســتيعاب  ــل، كمــا ســهل علــى الطال األمث
المعلومــة وفهمهــا فــي جــو تعليمــي مثالي.

مــن جانــب آخــر، قــال أ. د. النجــدي إن توفيــر 
عــزز  حديثــة  وكافتيريــات  وســاحات  مرافــق 
ــن  ــد م ــااًل لمزي ــى مج ــي وأعط ــب االجتماع الجان
والرياضيــة،  الامنهجيــة  بالنشــاطات  االهتمــام 
وكل هــذا يصــب فــي الجانــب الامنهجــي الــذي 
ــخصية  ــل ش ــل صق ــن أج ــة م ــه الجامع ــى ب تعن
تســاعده  متنوعــة  مهــارات  وإكســابه  الطالــب 
ــااًل  ــًوا فع ــون عض ــى يك ــتقبله حت ــاء مس ــي بن ف

فــي بنــاء مجتمعــه.
ســيمّكن  وواســعة  حديثــة  مبــان  وجــود  إن 
الجامعــة مــن التوســع فــي التخصصــات التــي 
تطرحهــا، ومــن ثــم اســتيعاب عــدد أكبــر مــن 
عاليــة  كانــت  إذا  فالجامعــة  الجــدد.  الطلبــة 
المســتوى في مبانيها ووســائل التعليم وتقنياته 
المتوافــرة لطابهــا فإنهــا حتًمــا ستســهم فــي 
جــودة تعليــم عاليــة لصنــاع حضــارة هــذا البلــد.  
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للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  قــال 
"وجــود  درويــش:  مــروان  د.  اإلداريــة 
خفــض  فــي  ســيؤثر  مملوكــة  مبــان 
المرونــة  وســيوفر  الجاريــة،  النفقــات 
التحتيــة  البنيــة  إعــداد  فــي  الكافيــة 
وتطويرهــا وتحديثهــا بكفــاءة وفعاليــة 
التحديــث  اتجاهــات  مــع  يتــاءم  وبمــا 
واالحتياجــات األكاديميــة والفنيــة، وهــذا 
ســيقنن التكاليــف ويضمــن ساســة ســير 
التواصــل  بتيســير  وترابطهــا  العمليــات 

المســتويات". جميــع  بيــن  واالتصــال 

د. مروان درويش

 المباني المملوكة تراعي توزيع المكاتب اإلدارية حسب 
  خصائصها وطبيعة التكامل والتواصل في مهماتها

وأضــاف: "راعــت التصاميــم الهندســية-منذ البداية-متطلبــات إدارة الجامعــة الحديثــة، وماءمتهــا مــع 
احتياجــات التعليــم المفتــوح، وذلــك مــن خــال إشــراك األطــراف المعنيــة فــي تحديــد المســاحات 
الوظيفيــة، آخــذة باتجاهــات التطــورات المســتقبلية، وتحديــًدا مــا يتعلــق بآفــاق التوســع الرأســي واألفقي 
ــات  ــة العملي ــا لطبيع ــاحات وفًق ــع المس ــاءات وتوزي ــار إدارة الفض ــن االعتب ــذة بعي ــة، آخ ــل الجامع لعم
ــات  ــات، وقاع ــة، والمكتب ــؤون الطلب ــوازم، وش ــة، والل ــجيل، والمالي ــول والتس ــب القب ــل: مكات ــيرها، مث وس

ــم". ــة واحتياجاته ــم الطلب ــع حج ــب م ــا يتناس ــق، بم ــاطات، والمراف النش

توزيــع  المبانــي  فــي  "يراعــى  تابــع:  ثــم 
المكاتــب اإلداريــة وفــق خصائصهــا وطبيعــة 
التكامــل والتواصــل فــي مهامهــا، ومــدى 
المباشــرة،  الطابيــة  بالخدمــات  ترابطهــا 
وتنفيــذ  الخدمــات  تقديــم  يضمــن  بمــا 
ــاءة  ــرعة وكف ــهولة وس ــة بس ــام اإلداري المه
انعكاســات  لذلــك  تكــون  أن  دون  عاليــة، 
ســلبية للبيئــة المحيطــة علــى ســير األعمــال 
للوحــدات اإلداريــة. وفــي هــذا الســياق، راعــت 
ــة  ــإدارة العام ــان ل ــة مب ــة إقام إدارة الجامع

األكاديميــة". المبانــي  عــن  منفصلــة 

المبانــي  أن  فيــه  شــك  ال  "ممــا  وأضــاف: 
التــي تأخــذ باالعتبــار معاييــر بيئــة العمــل 
المســاحات  توفيــر  حيــث  مــن  المحيطــة 
والمرونــة  الحركــة،  وســهولة  والمرافــق، 
المســتقبلية  للتوجهــات  االســتجابة  فــي 
فــي تطويــر أو توســيع أو إعــادة هندســة 
ــر  ــى العناص ــة إل ــة، باإلضاف ــات اإلداري العملي
ــراري  ــزل الحـــ ــب العـــ ــة وجوانــــ الجماليـــــ
واإلضــاءة وعناصــر األمــان، كل ذلــك مــن 
شــأنه أن يشــكل عامــًا مهًمــا وأساســًيا 
اإلنتاجيــة  وتحســين  العمــل  تطويــر  فــي 
وتكيفهــم  العامليــن  انســجام  وتعزيــز 
ينعكــس  مــا  للمؤسســة،  وانتمائهــم 

إيجاًبــا علــى إنتاجيتهــم".
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د. عصام خليل

 أ. د. محمد شاهين

نحن بحاجة إلى توفير )50( مليون دوالر الستكمال

مباني الجامعة

للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب  قــال 
الماليــة د. عصــام خليــل: "إن اأُلجــرات التــي 
ميزانيــة  بينــت  كمــا  الجامعــة  تدفعهــا 
دينــار  مليــون  إلــى  وصــل  2017م  العــام 
ســنوًيا، لذلــك بــدأت الجامعــة بالتفكير في 
تخفيــض المبلــغ مــن خــال توفيــر مبــان 
ــام  ــذ الع ــر من ــذا التفكي ــدأ ه ــة، وب مملوك
هنــاك  لدينــا  وأصبــح  غــزة،  فــي  1995م 
مبنــى مملــوك بكلفــة نحــو مليونــي دينــار، 
جميــع  أًمســت  حتــى  ذلــك  علــى  وســرنا 
نحــن  وهــا  مملوكــة،  غــزة  قطــاع  فــروع 
فــي الضفــة الغربيــة نســعى جاهديــن كــي 
تصبــح جميــع الفــروع مملوكــة للجامعــة".
وبيــن أن المبانــي تســير وفق خطــة للوصول 
إلــى أدنــى حــد مــن اأُلجــرات التــي تكلــف 
فضــًا  الجامعــة،  أمــوال  تســتنزف  مبالــغ 
للتعليــم.  مائمــة  غيــر  مبــان  أنهــا  عــن 
ــروع  ــة ف ــن ثم ــة، ولك ــطة مبدع ــة نش ــة تعليمي ــر بيئ ــي توفي ــهم ف ــة تس ــي المملوك ــا أن المبان موضًح
ال تــزال تقــدم خدماتهــا فــي مبــان ســكنية مســتأجرة تضطرنــا إلــى دفــع الضرائــب، وفيهــا أيًضــا نواجــه 
مشــكات فــي العمليــة التعليميــة والتربويــة. والجامعــة ترتقــي بمبانيهــا المملوكــة وتفخــر بهــا، وهــي اآلن 

.)%70( نســبته  مــا  تشــكل  مملوكــة  مبــان  فــي  خدماتهــا  تقــدم 

وقــال د. عصــام خليــل إن مواصلــة البنــاء فــي الجامعــة 
يواجــه معضلــة كبيــرة تتمثــل باألزمــة الماليــة؛ ففــي 
تلــك  مــن  المبانــي  تدعــم  الجامعــة  كانــت  الســابق 
اإليــرادات التــي يدفعهــا الطــاب، ولكــن ذلــك خلــق عجــًزا 
ــوال  ــتخدام أم ــف اس ــى وق ــا إل ــا اضطرن ــا، م ــًرا فيه كبي
ــام 2008م  ــاء ع ــس األمن ــي مجل ــرار ف ــذ ق ــاب وأخ الط
بعــدم بنــاء أي مبنــى مــن رســوم الطــاب، حينئــذ بــدأ 
البحــث عــن تمويــل للمبانــي، وقطعنــا فــي هــذا شــوًطا 
كبيــًرا، وحصلنــا علــى دعــم لبنــاء مبــان فــي مدينتــي 
ــن  ــم م ــى دع ــا عل ــم حصلن ــلفيت، ث ــرة وس رام اهلل والبي
الــدول العربيــة الشــقيقة لبنــاء فــروع مثــل ذلــك الدعــم 

ــارات. ــت واإلم ــا الكوي ــه دولت ــذي قدمت ال

وأوضــح د. عصــام خليــل أن الجامعــة تعانــي 
فــي الوقــت الحالــي مــن مشــكات كبيــرة 
المانحيــن  بعــض  التــزام  عــدم  ظــل  فــي 
بتوفيــر الدفعــات الماليــة المطلوبــة منهــم 
عقــود  أن  خصوًصــا  المبانــي،  الســتكمال 
ومقاوليــن  الجامعــة  بيــن  موقعــة  التنفيــذ 
محلييــن، مــا يلــزم الجامعــة أن توفــر دفعــات 

المقاوليــن. لهــؤالء 

مباني الجامعة وفرت بيئة حاضنة
 لألنشطة الطابية الامنهجية

لشــؤون  الجامعــة  رئيــس  مســاعد  قــال 
جامعــة  إن  شــاهين،  محمــد  د.  أ.  الطلبــة 
المفتــوح  التعليــم  قننــت  المفتوحــة  القــدس 
ليتــاءم مــع البيئــة الثقافيــة الفلســطينية، مــا 
حّمــل الجامعــة مســؤولية تطويــر المبانــي حتــى 
تتوافــق ومتطلبــات هــذا التعليــم واحتياجاتــه 
واإلداريــة  األكاديميــة  المجــاالت  كل  فــي 

الطابيــة. والخدمــات 

ــة  ــطة الطابي ــي واألنش ــي اليوم ــل الطاب ــً العم ــي، خصوص ــي المبان ــتتطور ف ــة س ــات الطابي وبيــن أن الخدم
ــار أن نســبة الطلبــة صغــار الســن اآلن فــي تزايــد. مــن خــال توفيــر الســاحات لهــا، علــى اعتب

وأوضــح أيضــً أن المبانــي الجديــدة توفــر قاعــات وســاحات للطلبــة حتــى يمارســوا فيهــا أنشــطتهم، وانعكــس 
ذلــك علــى طبيعــة العاقــات االجتماعيــة بيــن الطلبــة والتواصــل فيمــا بينهــم، وحضورهــم للفــروع التعليميــة 
ــط  ــج وخط ــاء برام ــى بن ــدرة عل ــا، والق ــطة وتنوعه ــم األنش ــادة حج ــم زي ــا، ث ــا بينه ــة وم ــاعات الدراس ــال س خ
ــة،  ــرق الرياض ــة، وف ــرق الدبك ــة، وف ــورال الجامع ــل: ك ــة مث ــة والفني ــرق الرياضي ــل الف ــطة، وتفعي ــق باألنش تتعل

وغيرهــا.
وبيــن أن األبنيــة الجديــدة انعكســت جليــً علــى المشــاركة فــي األنشــطة المحليــة والخارجيــة، وبينــت قــدرة 

الجامعــة علــى التفاعــل مــع هــذه األنشــطة بتوفيــر إمكانيــات إجرائهــا.
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ورؤســاء  محافظــون  أكــد   - محافظات-ينابيــع 
ضــرورة  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  أن  بلديــات 
تربويــة ووطنيــة يجــب دعمهــا وتوفير التســهيات 
كافــة لتمكينهــا مــن تشــييد مبــان مملوكــة لهــا 

ــن. ــاء الوط ــف أرج ــي مختل ف
أشــاروا فــي لقــاءات مــع "ينابيــع" إلــى أن الجامعــة 

محافظون ورؤساء بلديات:
مباني فروع  » القـدس المـفتوحــة «
ضرورة تربوية ووطنية وجب دعمها

ني
مبا

محافظات الوطن  وبلدياته أسهمت بشكل كبير في 
تجنيد الدعم وتوفير التسهيالت الالزمة للبناء

باتــت معلًمــا تعليمًيــا مهًمــا يوفــر خدمــة التعليــم 
ممكنــة،  كلفــة  وبأقــل  شــعبنا  ألبنــاء  المفتــوح 
مؤكديــن أنهــم أســهموا فــي توفيــر قطــع أراض 
وتجنيــد الدعــم الــازم لبــدء عمليــة البنــاء وتمكيــن 
الجامعــة مــن تشــييد صــروح تعليميــة تمكنهــا مــن 

أداء رســالتها فــي أجــواء مائمــة.

،، ،،
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ــم  ــواء إبراهي ــن، الل ــظ جني ــال محاف ق
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  إن  رمضــان، 
الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  مفخــرة 
ــي  ــم العال ــروح التعلي ــن ص ــامخ م ــرح ش وص
الســماء  عنــان  فــي  يحلــق  الفلســطيني، 
برفعــة وتميــز، فقــد كانــت ألبنــاء الوطــن 
منــارة ينهــل منهــا طالبــو العلــم والمعرفة، 
مراتــب  إلــى  للوصــول  قوًيــا  وســاًحا 
والعمــل  الخــاص  العمــل  فــي  متقدمــة 

العــام. الجماهيــري 

المبنى الجديد سيحّسن جودة التعليم

اللواء إبراهيم رمضان

وبيــن رمضــان أن أهميــة توفيــر مبنــى جديــد للجامعــة يعــّد مــن األمــور األساســية التــي ستحّســن جــودة 
التعليــم ونوعيــة الخريجيــن، مــن خــال توفيــر أفضــل الوســائل والنظــم والتقنيــات التعليميــة الحديثــة، مقارنــة 
بتلــك المبانــي المســتأجرة التــي لــم تعــد مائمــة، بــل تعــج باالزدحــام وتحّمــل إدارة الجامعــة أعبــاء ماليــة كبيــرة.  

تعليميــة  بيئــة  فــي  مســتقلة  مبــان  وجــود  إن    
مائمــة وحديثــة يمّكــن الجامعــة مــن المنافســة فــي 
التعليــم  إلــى ميــزة  باإلضافــة  اســتقطاب طلبــة جــدد، 
المفتــوح التــي تتبناهــا، هــذا إضافــة إلــى توثيــق الروابــط 
جهــة  مــن  الطلبــة  بيــن  مــا  وتعزيزهــا  االجتماعيــة 
بيئــة  بوجــود  أخــرى،  جهــة  مــن  المحلــي  والمجتمــع 
مائمــة تمكنهــم مــن توســيع المشــاركة فــي النشــاطات 

الجامعــة. حــرم  فــي  والامنهجيــة  المنهجيــة 

يقــول رمضــان: "إيماًنــا منا بأهمية مشــروع 
مبنــى الجامعــة، وضمــن مســؤولياتنا فــي 
ــا اإلجــراءات  ــر األمــن والتنميــة، اتخذن توفي
المختلفــة  للجهــات  وأوعزنــا  الازمــة، 
تســهيل  علــى  للعمــل  االختصــاص  ذات 
ــة  ــة الازم ــة التحتي ــات البني ــر خدم وتوفي
ــاه  مــن أعمــال شــق الشــوارع وإيصــال المي
ــا". ــاالت وغيره ــوط االتص ــاء وخط والكهرب

كامــل  أ.  الخليــل  محافــظ  أكــد 
حميــد أهميــة وجــود "فــرع يطــا"، خاصــة 
أنــه يتوســــط منطقــة ممتــدة ديمغرافًيــا 
ــموع  ــا والس ــي يط ــمل مدينت ــا تش وجغرافًي
ومحيطهمــا مــن المســافر والباديــة، وبلــدة 
ــرع  ــود الف ــوار، وإن وج ــم الف ــة ومخي الريحي
فــي هــذه المنطقــة يعــزز صمــود األهــل 
التــي  والبدويــة  المهمشــة  المناطــق  فــي 
ــلطات  ــا س ــي تبرمجه ــداءات الت ــه االعت تواج
االحتــال والمســتوطنون بهــدف طردهــم 

فرع للجامعة في يطا يعزز صمود األهالي

  كامل حميد 

مــن أراضيهــم واالســتياء عليهــا، مشــيرًا إلــى مشــاركة المحافظــة فــي المناســبات والمهرجانــات الوطنيــة 
ــن  ــة الملتحقي ــة والبدوي ــق المهمش ــة المناط ــاعدات لطلب ــر مس ــرع، وتوفي ــي الف ــد ف ــي تعق ــات الت والفعالي
ــي  ــات الت ــاءات واالجتماع ــال اللق ــن خ ــا"، م ــرع يط ــم "ف ــة لدع ــات المحافظ ــع إمكاني ــًدا وض ــرع، مؤك بالف
تعقدهــا المحافظــة، والمتابعــة مــع جهــات االختصــاص، ومتابعــة المجلســين االستشــاري والتنفيــذي، 
وتوصيــات لجنــة التربيــة والتعليــم العالــي فــي المحافظــة بضــرورة دعــم اإلجــراءات وتســهيلها، باإلضافــة 

إلــى مخاطبــة الجهــات المحليــة والدوليــة لدعــم مشــروع المبنــى الجديــد للفــرع.
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أكــد اللــواء أكــرم الرجــوب محافــظ 
نابلــس أّن أهميــة وجــود مبنــى جديــد 
يعنــي  المفتوحــة  القــدس  لجامعــة 

يفــي  ال  لموقــع  االستســام  عــدم 

بمتطلبــات الجامعــة مــن إدارة وطلبــة 

ــى  ــود مبن ــك فوج وهيئــة تدريســية، لذل

مــكان  فــي  ومتطــور  حديــث  جديــد 

ــية  ــة النفس ــيوفر الراح ــد س ــي واح جغراف

التدريــس،  وهيئــة  والطلبــة  لــإدارة 

مبنى جديد في نابلس يعني توفير مائم

 للعملية التدريسية

اللواء أكرم الرجوب

 اللواء جبرين البكري

وسيســهل عمليــة اختاطهــم ودمجهــم حتــى لــو كانــوا مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة، باإلضافــة 

إلــى التمكــن مــن التخطيــط للبنــاء والتطــور انســجاًما مــع اســتراتيجية الجامعــة واهتمامهــا بالجوانــب 

ــو  ــر ج ــال توفي ــن خ ــية، م ــة التدريس ــة والهيئ ــة الطلب ــتخدامها لمصلح ــرى، واس ــب األخ ــة والجوان العلمي

علمــي عــاٍل وراٍق. أّمــا دور المحافظــة فهــو تنســيقي وداعــم للجهــود التــي تبذلهــا إدارة الجامعة 

مــن أجــل توفيــر المــكان المائــم للطلبــة والهيئــة التدريســية، ودعــم إدارة الجامعة فــي الحصول 

علــى تمويــل مشــاريع خاصــة بالجامعــة، مــن أبنيــة وقاعــات ومكاتــب وغــرف للحلقــات الدراســية 

وغيرهــا مــن المرافــق.

اللــواء  لحــم  بيــت  محافــظ  أكــد 
وجــود جامعــة  أن  البكــري  جبريــن 
للطلبــة  أتــاح  المفتوحــة  القــدس 
االلتحــاق بجامعــة قريبــة مــن أماكــن 
ســكنهم، معبــًرا عــن ســروره بوجــود 
ــة  ــه البيئ ــر في ــل تتواف ــى متكام مبن
ــة  ــتطيع الطلب ــث يس ــة، حي التعليمي
االجتماعيــة  النشــاطات  ممارســة 

كافــة. والسياســية  والوطنيــة 

مبنى فرع بيت لحم متكامل

وقــال إن مبنــى الجامعــة يشــكل قلعــة تعليميــة تســهم بشــكل فعــال فــي رفــع المســتوى العلمــي 
ــتيعاب  ــادة اس ــى زي ــي أدى إل ــق اإلضاف ــاء الطاب ــى أن بن ــيًرا إل ــة، مش ــي المحافظ ــاري ف ــي والحض والثقاف

اإلقبــال المتزايــد علــى الجامعــة.

ــع  ــا وتدف ــى جانبه ــف إل ــا تق ــة دائًم ــات، وأن المحافظ ــرى الجامع ــي كب ــة ه ــا أن الجامع ــد أيًض أك

باتجــاه المزيــد مــن التطــور والتقــدم، وأنهــم فــي محافظــة بيــت لحــم يوظفــون خريجــي جامعة 

القــدس المفتوحــة لتميزهــم، كمــا يســتقبلون المتدربيــن مــن طلبــة الجامعــة باســتمرار.
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بينــت محافــظ محافظــة رام اهلل والبيــرة 
د. ليلــى غنــام أن لمبنــى "القــدس المفتوحــة" 
الــذي  الريــادي  للــدور  الجديــد أهميــة كبيــرة، 

المحافظــة  مســتوى  علــى  الجامعــة  تؤديــه 

آالف  يســتقطب  أكاديمًيــا  صرًحــا  بصفتهــا 

تعليمهـــــم  يستكملـــــون  الذيـــــن  الطلبــــة 

الحالــي  المبنــى  أن  مبينــة  فيهــا،  الجامعــي 

للجامعــة ال يوفــر البيئــة المناســبة وال يتناســب 

 د. ليلى غنام

محافظة رام اهلل والبيرة لعبت دوًرا 

في توفير الدعم 

مــع حجــم الجامعــة ودورهــا، وكذلــك ال يلبــي احتياجــات الطلبــة مــن مرافــق وســاحات ومختبــرات تســمح 

ــاءات  ــذه الفض ــل ه ــب مث ــي تتطل ــة الت ــاطات الامنهجي ــال النش ــن خ ــخصياتهم م ــوا ش ــأن يصقل ــم ب له

لتدعيــم تحصيلهــم األكاديمــي.

قدمتهــا  التــي  التســهيالت  أبــرز  أمــا 
قدًمــا  المضــي  أجــل  مــن  المحافظــة 
"كان  غنــام:  د.  فقالــت  المبنــى،  إلنجــاز 
للمحافظــة دور فــي التنســيق مــع الممــول 

رجــل األعمــال الفلســطيني حمــاد الحرازيــن، 

مــن  الجامعــة  مبنــى  مشــروع  وتقديــم 

تبّناهــا  التــي  المشــاريع  مــن  رزمــة  خــال 

الســيد الحرازيــن وتبــرع بســخاء إلنجازهــا 

والوطــن". المحافظــة  مســتوى  علــى 

ثم تقدمــت غنــام بجزيــل الشــكر لهــذا الرجل 
الوطنــي علــى هــذه المبــادرات، وكذلــك لثقتــه 

بالمحافظــة والتعــاون معهــا بالتبــرع فــي إنجاز 

الجامعــة،  إلــى  المشــاريع إضافــة  عــدد مــن 

كمشــروع بنــاء مستشــفى الكلــى فــي مجمــع 

احتياًجــا  ســيلبي  الــذي  الطبــي،  فلســطين 

مشــروع  وكذلــك  الكلــى،  لمرضــى  حقيقًيــا 

مدرســة بيــت فوريــك، ودعــم قــرى األطفــال 

)SOS(، والعديــد مــن المشــاريع األخــرى.  
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ــو  لفــت محافــظ طولكــرم، اللــواء عصــام أب
بكــر، إلــى أن وجــود مبنــى جديــد لفــرع جامعــة 
لــه أهميــة  المحافظــة  المفتوحــة فــي  القــدس 
كبــرى، باالنطــاق مــن مكانــة الجامعــة وحضورهــا 
ــر  ــة التحري ــة منظم ــا جامع ــًة أنه ــا، وخاص وتقدمه
ــادة  ــها الق ــي تأسيس ــهم ف ــي أس ــطينية الت الفلس
التــي  الكبيــرة  النجاحــات  بعــد  وتحديــًدا  الكبــار، 
حققتهــا الجامعــة أكاديمًيــا وعلمًيــا واجتماعًيــا 

اللواء عصام أبو بكر

مبنى طولكرم سيخدم اإلبداع

في المحافظة

وعلــى المســتويات كافــة، عــاوة علــى أنهــا تعــّد مــن الروافــد االقتصاديــة للمحافظــة، التــي تتطلــب وجــود مبنــى 
جديــد يواكــب تلــك التطــورات فــي خدمــة العمليــة التعليميــة فــي محافظــة العلــم والثقافــة واإلبــداع، كمــا أطلق 

ــات. ــر عرف ــس ياس ــهيد المؤس ــا الش عليه
عمليــة  واكبــت  المحافظــة  أن  وأكــد   
الجامعــة  لفــرع  الجديــد  المبنــى  بنــاء 
حيــث  األول،  اليــوم  منــذ  فــي طولكــرم 
اســتكمال  تبــذل جهــوًدا مكثفــة ألجــل 
البنــاء، وذلــك بنــاًء علــى تعليمــات الرئيــس 
وبمتابعــة  مــازن"،  "أبــو  عبــاس  محمــود 
مباشــرة مع رئيــس الوزراء األســتاذ الدكتور 
رامــي الحمــد اهلل، ومــع مستشــار رئيــس 

الــوزراء لشــؤون الصناديــق العربيــة واإلســامية الوزيــر 
ناصــر قطامــي، ومــع القطاعــات والجهــات الداعمــة 
والمموليــن كافــة، ســواء علــى المســتوى المحلــي 
أو الخارجــي، إضافــة إلــى وضــع مبنــى فــرع الجامعــة 
علــى أجنــدة الخطــة االســتراتيجية للمحافظــة، وكل 
هــذا جــاء مــن خــال التواصــل واللقــاءات المســتمرة 
ممثلــة  المفتوحــة،  القــدس  جامعــة  إدارة  مــع 
باألســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو، ومجلــس األمنــاء 

ممثــًا بالمهنــدس عدنــان ســمارة.
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رافــع  اللــواء  قلقيليــة،  محافــظ  يقــول 
ببالــغ  البدايــة  ومنــذ  "نظرنــا  رواجبــة: 
القــدس  لجامعــة  والتقديــر  االهتمــام 
المفتوحــة علــى أنهــا صــرح علمــي ووطنــي 
شــامخ، أســهم إســهاًما كبيــًرا فــي كســر 
الحصــار المفــروض علــى مدينــة قلقيليــة، 
عاًمــا  لمســناه  دائــم  حــراك  حالــة  وخلــق 
الموجــودة  الدافعيــة  فــي  عــام  بعــد 
المجتمــع فــي محافظتنــا  لــدى مكونــات 

. الحبيبــة"

وأضــاف: "كل هــذا زاد مــن أهميــة الجامعــة 
ــم  ــام، والتعلي ــى األم ــة إل ــة التنمي ــع بعجل للدف
بالجامعــة  الطلبــة  التحــاق  ســهل  المفتــوح 
ليكملــوا مســيرتهم األكاديميــة ويحصلــوا على 
الشــهادة الجامعيــة األولــى، مــا شــكل أثــًرا كبيًرا 
فــي التخفيــف مــن األعبــاء االقتصاديــة والماليــة 
عــن األســر التــي ال تســتطيع تعليــم أبنائهــا خــارج 
ــى  ــة عل ــة المترتب ــات المالي ــًرا للتبع ــة، نظ المدين

ــرى".  ــات أخ ــي محافظ ــم ف التعلي

ونعتــز  بــه  نفاخــر  فــرع  "لدينــا  تابــع:  ثــم 
التدريســية  وبهيئتــه  األكاديمــي  بمســتواه 
كافــة،  التخصصــات  فــي  المميزيــن  وبطلبتــه 
وكان الطلبــة أن أبدعــوا فــي حياتهــم العمليــة 
ــي  ــتوى العال ــى المس ــدّل عل ــا ي ــرج، م ــد التخ بع
مــن التعليــم والتأهيــل والخبــرات التــي تقدمهــا 

الجامعــة".

 اللواء رافع رواجبة

أحمد أسعد

 »القدس المفتوحة« صرح علمي ووطني شامخ

القدس المفتوحة« رافعة للعملية التعليمية

المحافظــة  قدمتهــا  التــي  التســهيالت  أبــرز  حــول 
ــة:  ــال رواجب ــى، ق ــاز المبن ــا إلنج ــي قدًم ــل المض ــن أج م
"ســعت محافظــة قلقيليــة، ومنــذ وضــع حجــر األســاس 
للفــرع الجديــد، للدفــع بعجلــة البنــاء إلــى األمــام، وقــد 
تجلــى هــذا مــن خــال سلســلة االجتماعــات التــي عقــدت 
فــي دار المحافظــة. وعقــدت لقــاءات مــع معظــم الجهــات 
الممولــة التــي تعاطــت مــع هــذا األمــر بإيجابيــة، وهــم: 
مجلــس الــوزراء، والصناديــق العربيــة، وجمعيــة أصدقــاء 
جامعــة القــدس المفتوحــة، ألن تشــييد المبنــى الجامعــي 
مــع  تواصلنــا  وقــد  تحقيقــه،  يجــب  اســتراتيجي  هــدف 
ــر  ــوزراء لتوفي ــس ال ــع مجل ــة وم ــل المختلف ــات التموي جه
جميــع المتطلبــات، وقــد تحقــق هــذا األمــر بفضــل التواصــل 
اليومــي مــع إدارة الفــرع الــذي لمســنا منــه المهنيــة العاليــة 
ــل  ــاز مراح ــات وإنج ــد األولوي ــي تحدي ــتجابة ف ــرعة االس وس

ــة". ــة مرحل ــامخ مرحل ــاء الش ــذا البن ه

محافظــة  محافــظ  بأعمــال  القائــم  قــال 
طوبــاس واألغــوار الشــمالية، أحمــد أســعد: 
للجامعــة  عريــق  تعليمــي  صــرح  وجــود  "إن 
التعليميــة  للعمليــة  رافعــة  يعــّد  طوبــاس  فــي 
فــي  للجامعــة  فــرع  فافتتــاح  المحافظــة،  فــي 
يكملــوا  أن  لكثيريــن  الفرصــة  أتــاح  المحافظــة 
التنقــل  ودون  عنــاء  دون  الجامعــي  تعليمهــم 
للمحافظــات المجــاورة، وتحديــًدا فــي ظــل انتشــار 

الحواجــز. 

ــات  ــت تخصص ــزة، وافتتح ــة متمي ــاءات علمي ــع  بكف ــدت المجتم ــتمر، رف ــور مس ــي تط ــة ف بيــن أســعد أن الجامع
جديــدة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة إقامــة مبنــى تعليمــي خــاص بهــا يلبــي االحتياجــات التعليميــة كافــة، ويوفــر بيئــة 
تتناســب ومتطلبــات الحيــاة الجامعيــة العصريــة، يقــول: "إن محافظــة طوبــاس تضــع علــى رأس أولوياتهــا 
إقامــة مبنــى تعليمــي لفــرع الجامعــة مــن خــال تواصلهــا مــع المؤسســات والهيئــات الدوليــة الداعمــة 
والمانحــة، وتحديــًدا المهتمــة بالتنميــة فــي محافظــة طوبــاس واألغــوار الشــمالية، باإلضافــة إلــى تفعيــل 
جمعيــة أصدقــاء الجامعــة، لتشــجيع أبنــاء المحافظــة علــى اإلســهام فــي توفيــر الدعــم لهــذا المبنــى"، 
منبًهــا إلــى أن جامعــة القــدس المفتوحــة هــي جامعــة منظمــة التحريــر وجامعــة الشــهيد ياســر عرفــات، وعلــى 

ــو مــازن" يرعــى هــذا الصــرح العلمــي الشــامخ ويواكــب إنجازاتــه. الجميــع أن يرتقــي بهــا، وخاصــة أن الرئيــس "أب
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البلــوي،  إبراهيــم  اللــواء  بيــن 
محافــظ ســلفيت، أهميــة وجــود مبنــى 
ــد لجامعــة القــدس المفتوحــة فــي  جدي
ــتيطانية  ــاع االس ــاًل: "األطم ــة قائ المحافظ
فــي ســلفيت عاليــة، وأن تمتلــك مؤسســة-
تقــدم خدمــة عامــة فــي مبناهــا الخــاص-
يعــزز وجــود المؤسســات ويعــزز الصمــود، 
وأن يكــون المبنــى معــًدا للتعليــم فهــذا 
ــا  ــق غايته ــة ويحق ــة التعليمي ــور العملي يط
فــإن  الحــال  كذلــك  تجلياتهــا،  بأســمى 
طابنــا يحتاجــون إلــى مبنــى الئــق قريــب 
عليهــم  يوفــر  ســكناهم  أماكــن  مــن 
تكاليــف الدراســة ويقــدم لهــم حيــاة أكثــر 

 اللواء إبراهيم البلوي

مبنى في مواجهة االستيطان

كرامــة. لهــذا، فنحــن فــي محافظــة ســلفيت أكدنــا ضــرورة وجــود مبنــى مســتقل للفــرع، وذلــك بالتواصــل الدائم 
مــع الجهــات ذات العاقــة لتســريع إنجــاز المبنــى".

رأى محافــظ رفح، أحمــد نصــر، أن جامعــة القدس 
ــو  ــهيد أب ــام الش ــد الع ــها القائ ــي أسس ــة الت المفتوح
ــل  ــادات العم ــف قي ــي تثقي ــًرا ف ــت دوًرا كبي ــار، لعب عم
الســجون  مــن  عنهــم  المفــرج  وتعليــم  الوطنــي 
اإلســرائيلية، واألمهــات، وكل مــن فاتــه قطــار التعليم، 
ــك  ــطيني، وذل ــع الفلس ــات المجتم ــن فئ ــم م وغيره
مــن خــال فلســفة الجامعــة الراميــة إلــى االنتشــار 

ــوب. ــى الجن ــى أقص ــمال إل ــى الش ــن أقص م
 وقــال: "فمــن حــق أبنــاء المحافظــة الجنوبيــة 
ــكنهم  ــن س ــوار أماك ــة بج ــم جامع ــون له أن تك
لتخفــف عنهــم التكاليــف والمصاريــف وغيرهــا 
مــن النفقــات التــي تفرضهــا الجامعــات األخــرى".

الجامعة لعبت دوًرا مهًما في تعليم

 قيادات العمل الوطني

 أحمد نصر

أكــد محافــظ خــان يونــس، د. أحمــد 
الشــيبي، أهميــة تشــييد مبنــى جديــد 
فـــي  المفتوحــة  القــدس  لجامعــة 
أكاديمًيــا  صرًحــا  بصفتــــه  المحافظــــة 
يتمثــل  فريــد  تعليمــي  بنظــام  مميــًزا 
فنيــة  وكتحفــة  المفتــوح،  بالتعليــم 
معماريــة تضــاف إلــى مقــدرات المحافظة 
مــن مؤسســات رائــدة تقدم خدمــة جليلة 
المحافظــة،  أبنــاء  مــن  كبيــرة  لشــريحة 
وتســهم فــي التخفيــف عــن كاهلهــم 
مــن الناحيــة االقتصاديــة والزمنيــة فــي 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  األوضــاع  ظــل 
ومحافظــة  بعامــة،  غــزة  قطــاع  أبنــاء 
ــى  ــون إل ــا يحتاج ــة؛ ف ــس بخاص ــان يون خ

 فرع خان يونس تحفة عمرانية في المحافظة

 د. أحمد الشيبي

التنقــل إلــى المحافظــات األخــرى إلكمــال دراســتهم كمــا الماضــي القريــب، وال الســفر إلــى خــارج الوطــن كمــا 
الماضــي البعيــد. ثــم وضــح الــدور الــذي قامــت بــه محافظــة خــان يونــس للمســاهمة فــي بنــاء مبنــى الجامعــة 
ــت  ــي واجه ــات الت ــل العقب ــى تذلي ــس، إل ــان يون ــة خ ــررات محافظ ــي مح ــن أراض ــة أرض م ــص قطع بتخصي

عمليــة البنــاء.
ثم أشــار إلــى أنــه علــى تواصــل دائــم مــع الجامعــة، ممثلــة برئيســها أ. د. يونــس عمــرو، ونائبــه لشــؤون قطاع 
غــزة أ. د. جهــاد البطــش، منــذ نشــأتها فــي محافظــة خــان يونــس، وذلــك مــن خــال العديــد مــن المناصــب 
التــي تبوأهــا كعضــو مجلــس تشــريعي ســابق عــن محافظــة خــان يونــس ووزيــر صحــة ســابق ومحافــظ حالًيــا 

بهــدف تذليــل العقبــات التــي تواجــه الجامعــة فــي المحافظــة.     
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ــو  ــير أب ــل، تيس ــة الخلي ــس بلدي ــح رئي أوض
ســنينة، أن بلديــة الخليــل رأت مــن واجبهــا تأمين 
قطعــة أرض لجامعــة القــدس المفتوحــة ألنهــا 
وبيــن  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  جامعــة 
ــو  ــل ه ــذا العم ــى ه ــل إل ــة الخلي ــا بلدي ــا دع أن م
العاقــة االســتراتيجية التــي تجمــع المؤسســتين 
)بلديــة الخليــل، وجامعــة القــدس المفتوحــة(، 
مــن  الجامعــة  أعفــت  البلديــة  أن  أيًضــا  وبيــن 
ــارًعا  ــدت ش ــم، وعّب ــاء القائ ــص للبن ــوم الترخي رس
التحتيــة  والبنــى  بالخدمــات  ومدتــه  للجامعــة 

ــة. الازم

كان من واجبنا توفير قطعة أرض

 تيسير أبو سنينة

المهندس
عدلي يعيش

المهنــدس  نابلــس،  بلديــة  رئيــس  قــال 
ــَد وترعــَرَع  ــا وِل عدلــي يعيــش: "بصفتــي مواطًن
ــا،  ــا ثانًي ــا لبلديته ــي رئيًس ــس أواًل، وبصفت ــي نابل ف
لجامعــة  الجديــد  المبنــى  إلــى  أنظــر  فإننــي 
كعامــة  نابلــس  فــي  المفتوحــة  القــدس 
فارقــة علــى صعيــد مســيرة التعليــم الجامعــي 
األخيــرة.  الســنوات  خــال  المحافظــة  فــي 
بلقــب  يوًمــا  تشــّرفت  التــي  المدينــة  فهــذه 
ــة  ــة وثقافي ــة علمي ــت حاضن ــاء(، بات ــّش العلم )ع
فلســطينية بامتيــاز، بفضــل جهــود أبنائهــا وأبنــاء 

مبنى فرع نابلس عامة فارقة

ــا- فلســطين المخلصيــن، ورؤيــة مؤسســاتها التــي تقــف جامعــة القــدس المفتوحــة-إدارة وكادًرا تعليمًي
علــى رأســها. وأنــا علــى أتــم الثقــة بــأّن هــذا المبنــى ســيوفر أجــواء أكاديميــة وتعليميــة مناســبة ألبنائنــا الطلبة 
مــن مختلــف مناطــق محافظــة نابلــس، ويمّكــن إدارة الجامعــة مــن اســتيعاب أعــداد إضافيــة فــي مختلــف 

التخصصــات". 
وفــي ســياق الحديــث، أشــار إلــى أن طلبــة الجامعــة يشــكلون أهــم عنــوان علــى مســتوى المحافظــة فــي 

إطــار الخدمــة المجتمعية.

 عبــر رئيــس بلديــة بيت جــاال، نقــوال خميس، 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــود جامع ــره بوج ــن فخ ع
كونهــا منتشــرة فــي جميــع أنحــاء الوطــن، فأكبر 
ــطينية  ــات الفلس ــي الجامع ــة ف ــن الطلب ــدد م ع
ــح  ــي تتي ــة الت ــدس المفتوح ــة الق ــي جامع ــو ف ه
لجميــع شــرائح المجتمــع أن يتعلمــوا؛ فرســومها 
منخفضــة تخفــف العــبء علــى األســرة، ولكونها 
ــي  ــن فه ــات الوط ــع محافظ ــي جمي ــرة ف منتش

توفــر المواصــات والســكن علــى الطلبــة.

فرع بيت لحم مبنى مميز 

نقوال خميس

ومبنــى الجامعــة الجديــد هــو مبنــى مميــز يعكــس صــورة الجامعــة اإليجابيــة ويشــجع الطلبــة علــى االلتحــاق 
بهــا، مؤكــدًا أن بنــاء الطابــق اإلضافــي أدى إلــى زيــادة اســتيعاب اإلقبــال المتزايــد عليهــا.
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يــرى رئيــس بلديــة رام اهلل، المهنــدس 
موســى حديــد، أن وجــود جامعــة القــدس 
ــة  ــي مدين ــة ف ــا المركزي ــة وإدارته المفتوح
رام اهلل يعــدّ إضافــة نوعيــة للمدينــة، لمــا 
ــم  ــان وقي ــن مع ــة م ــذه الجامع ــه ه تحمل
وإســهامات جوهريــة فــي دعــم العمليــة 

ــطيني. ــعبنا الفلس ــاء ش ــة ألبن التعليمي
وأقــر بــأن بلديــة رام اهلل يقــع علــى عاتقهــا 
كثيــر مــن األعبــاء المرتبطــة بتوفيــر البنيــة 
المؤسســات  التحتيــة والفوقيــة لمختلــف 
والســاكنين  والدوليــة  واألهليــة  الرســمية 
تســتطع  لــم  عليــه  وبنــاء  كذلــك،  فيهــا 
للجامعــة  مباشــر  دعــم  تقديــم  البلديــة 
مثــل توفيــر قطعــة أرض خاصــة بالمبنــى، 
مــع  البلديــة  ترتبــط  المقابــل  فــي  ولكــن 
الجامعــة بعاقــة متينــة واســتراتيجية، فقــد 
بمبنــى  الخاصــة  البنــاء  إجــراءات  ســهلت 
الجامعــة مــن جهــة، ووفــرت البنيــة التحتيــة 
تكــون  كــي  للمبنــى  المجــاورة  للمناطــق 
مائمــة لطبيعــة الخدمــات التعليميــة التــي 

تقدمهــا الجامعــة حيــن انتقالهــا.

 جامعة القدس المفتوحة إضافة نوعية 

في رام اهلل

المهندس
موسى حديد

فقــد  المســتقبلي،  التعــاون  بخصــوص  أمــا 
ــي  ــك ف ــة رام اهلل تمتل ــى أن بلدي ــد إل ــار حدي أش
رصيدهــا عاقــات قويــة مــع كثيــر مــن رجــال 
الدوليــة  والمؤسســات  والمموليــن  األعمــال 
الداعمــة، وتلعــب دور الميّســر والمســّهل أمــام 
مــن  المختلفــة،  الفلســطينية  المؤسســات 
أجــل تســهيل الحصــول علــى تمويــل حســب 
نولــي  البلديــة  فــي  "نحــن  يقــول:  أغراضهــا، 
جامعــة القــدس المفتوحــة أولويــة حقيقيــة 

فــي هــذا المجــال".

إبراهيــم  يطــا،  بلديــة  رئيــس  بيــن 
أهميــة "فــرع يطــا" لمدينتــي  أبــو زهــرة، 
ــافر  ــن المس ــا م ــموع ومحيطهم ــا والس يط

الوحيــدة  المؤسســة  باعتبــاره  والباديــة، 

للتعليــم العالــي فــي المنطقــة، نظــًرا لتزايد 

بأنهــا  المنطقــة  معتبــًرا  الســكان،  أعــداد 

بذلــك  وهــي  الوطــن،  فــي  كثافــة  األكثــر 

القــدس  لجامعــة  فــرع  وجــود  تســتحق 

فيهــا. المفتوحــة 

يطا تستحق وجود فرع لـ »القدس المفتوحة«

 إبراهيم أبو زهرة

ــي  ــة، والمحام ــو قبيط ــران أب ــابقان: زه ــة الس ــا البلدي ــا رئيس ــام به ــي ق ــة الت ــتكمال الخط ثــم أكــد اس
موســى مخامــرة، واعــًدا بمواصلــة دعــم البلديــة لهــذا المشــروع الجديــد حتــى اســتكماله، مشــيًرا إلــى 

أن البلدية-منــذ البداية-دعمــت الفــرع مــن خــال توفيــر قطعــة األرض التــي تبــرع بهــا أحــد المحســنين 

وهــو الدكتــور يوســف الهليــس، وتقديــم المســاعدة الماديــة والعينيــة، وتســخير آليــات البلديــة وعتادها، 

واإلشــراف الهندســي، كمــا أن البلديــة تعقــد اجتماًعــا موســًعا للمقاوليــن والمتعهديــن ورجــال األعمــال 

ووجهــاء العشــائر لحثهــم علــى دعــم هــذا المشــروع.
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ــس  ــد اهلل، رئي ــد اهلل حم ــدس حم ــال المهن ق
بلديــة عنبتــا، إن التعليــم هــو األســاس لجميــع 
أبنــاء محافظــة طولكــرم بعامــة، وأبنــاء بلــدة عنبتــا 
ذكــوًرا وإناًثــا بخاصــة، وأضــاف: "كنا نتطلع إلــى وجود 
صــرح تعليمــي فــي عنبتــا، وعنــد عــرض فكــرة إنشــاء 
مبنــى لجامعــة القدس المفتوحة وبصفتنا مجلًســا 
بلدًيــا يولــي التعليــم وتوفيــر أماكــن تعليميــة ضمــن 
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 سالم غروف

اســتراتيجيته، فقــد رحبنــا بإنشــاء المبنــى علــى أراضــي عنبتــا، وذللنــا كل الصعــاب إلنجــاح هــذا المشــروع". مؤكــًدا أنــه 
مشــروع حيــوي للبلــدة وسيشــجع االســتثمار فيهــا، باإلضافــة إلــى أنــه يشــكل تحفــة عمرانيــة لمدخــل البلــدة.

ولفــت إلــى أن المجلــس البلــدي أســهم فــي تقديــم األرض بســعر رمــزي للجامعــة، باإلضافــة إلــى التبــرع بخمســة 
دونمــات لصالحهــا فــي الموقــع نفســه، وحللنــا تلــك اإلشــكالية التــي تتعــارض مــع خــط تصنيــف األراضــي مــن أجــل 

ــة. ــية الازم ــات األساس ــة بالخدم ــة زّودت الجامع ــى أن البلدي ــيًرا إل ــروع، مش ــام المش ــاح إتم نج

ســالم  أريحــا،  بلديــة  رئيــس  قــال 
ــدس  ــة الق ــى جامع ــاء مبن ــروف، إن إنش غ
فــي  يســهم  أريحــا  فــي  المفتوحــة 
االقتصاديــة فــي  المحليــة  التنميــة  زيــادة 
كذلــك  ويســهم  ويكرســها،  المحافظــة 
لــدى  بالتعليــم  االهتمــام  زيــادة  فــي 
المواطنيــن فــي المحافظــة ويرفــع نســبة 
واألغــوار. أريحــا  فــي  أكاديمًيــا  المؤهليــن 
الجديــد  المبنــى  أن  إلــى  غــروف  يشــير 
تعلــم  فــرص  توفيــر  فــي  أيًضــا  يســهم 
و  األجنــاس  اختــاف  علــى  الفئــات  لــدى 

األعمــار والظــروف   االقتصاديــة واالجتماعيــة محلًيــا، وفــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة، ويحــد مــن البطالــة، ويســهم 
فــي وجــود بنيــة اجتماعيــة ســليمة، ويرفــد ســوق العمــل فــي أريحــا واألغــوار باأليــدي العاملــة المدربــة والمؤهلــة.
ــاعد  ــة، وسيس ــة وللمدين ــًدا للمحافظ ــا جدي ــا وثقافًي ــا حضارًي ــيضفي وجًه ــد س ــى الجدي ــروف أن المبن ــن غ وبي

ــال. ــات االحت ــرض لمضايق ــم دون التع ــي التعل ــة ف الطلب
وقــال غــروف إن مــن أبــرز التســهيات التــي قدمتهــا المحافظــة والبلديــة تتثمــل فــي إعفــاء الجامعــة مــن رســوم 
الترخيــص والبنــاء للمقــر الجديــد، وتقديــم حســم للقــدس المفتوحــة علــى رســوم الصــرف الصحــي، والمســاهمة 
فــي تغطيــة النشــاطات الطابيــة، وحــث الطلبــة الجــدد فــي المحافظــة علــى االلتحــاق بالقــدس المفتوحــة 

ــر عــدد مــن المنــح للطلبــة الفقــراء. وتســويق نظامهــا التعليمــي المفتــوح وتوفي

مبنى فرع أريحا يسهم في تكريس التنمية 

 االقتصادية المحلية 

المبنى تحفة عمرانية سيشجع
 على االستثمار في عنبتنا

المهندس
حمد اهلل حمد اهلل
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ــم  ــة، د. هاش ــة قلقيلي ــس بلدي ــار رئي أش
المصــري، إلــى أن بلديــة قلقيليــة ســعت علــى 
ــود  ــم وج ــى دع ــة إل ــس المتعاقب ــدار المجال م
مــن  لتعــزز  المدينــة  فــي  جامعــة  مــن  أكثــر 
مكانــة المدينــة الثقافيــة، ومكانتهــا كمركــز 
بمنزلــة  تكــون  مرافــق  وإيجــاد  للمحافظــة، 
نقــاط جــذب للزائريــن مــن خارجهــا، تعــزز صمود 

مواطنيهــا ورباطهــم علــى أرضهــا.

فرع قلقيلية منارة للعلم والعلماء

 د. هاشم المصري

م. حسان مجلي

ــبل  ــكل الس ــة ب ــعت البلدي ــي س ــامية الت ــداف الس ــدى األه ــت إح ــة كان ــدس المفتوح ــة الق ــى أن جامع ــار إل وأش
واإلمكانــات كــي تــرى النــور مــن خــال توفيــر قطعــة أرض وبنيــة تحتيــة ودعــم فنــي ولوجســتي واســتمرارية، لتبقــى 

ــامخة.  ــة الش ــة الثقافي ــوز المدين ــن رم ــًزا م ــاء ورم ــم والعلم ــارة للعل ــة" من ــدس المفتوح "الق

أكــد م. حســان مجلــي، رئيــس بلديــة طوباس، 
ــى  ــاء المبن ــي إنش ــرة ف ــو المباش ــه ه ــل اهتمام أن ج
طوبــاس،  فــي  الجامعــة  بفــرع  الخــاص  الجديــد 
علــى األرض التــي تمتلكهــا الجامعــة، مبيًنــا أنــه ال 
يألــو جهــًدا فــي البحــث عــن مصــادر التمويــل، ســواء 
ــرع  ــك أن ف ــة، ذل ــة أم دولي ــادر محلي ــن مص ــت م أكان
ــل  ــام ذوي الدخ ــد أم ــس الوحي ــو المتنف ــاس ه طوب

المحــدود إلكمــال تعليمهــم الجامعــي.
 ويضيــف: "منــذ تســلمي مهامــي، رئيًســا لبلديــة 
ــف  ــر مكت ــواب غي ــع األب ــرق جمي ــا أط ــاس، وأن طوب
إشــارات  ولدينــا  المحليــة،  الداخليــة  باألبــواب 
ــاء  ــي لإلنم ــدوق العرب ــن الصن ــا م ــة تلقيناه إيجابي

 ال نألو جهًدا بحًثا عن أموال لدعم

 فرع طوباس

االجتماعــي واالقتصــادي باقتــراب إقــرار التمويــل الخــاص بالمرحلــة األولــى، وهــذا مــا أفادنــا بــه د. ســمير جــراد".

فــي  جهــًدا  تــأُل  لــم  البلديــة  إن  قــال   
تجهيــز  حيــث  مــن  للجامعــة  الدعــم  توفيــر 
الطـــــرق  وشــــق  الهندســــية،  المخططــــات 
المؤديــة لقطعــة األرض المنــوي إقامــة المبنــى 

. عليهــا
العلمــي  الصــرح  بهــذا  "نعتــز  وتابــع: 
تخــرج  الجامعــة  تــزال  وال  وبخريجيــه، 
المحلــي؛  المجتمــع  لخدمــة  القيادييــن 

والمؤسســات هــم  الدوائــر  فمعظــم مديــري 
بلديــة  فــي  ســفراء  ولهــا  خريجيهــا،  مــن 
طوبــاس موظفــون قياديــون وإداريــون مبدعون 

 . " نهــا يمثلو
ثــم أشــار إلــى دور الجامعــة فــي التواصــل مــع 
مؤسســات المجتمــع المحلــي، وتحــدث عــن عاقــة 
التعــاون مــع البلديــة فــي مجــال التدريــب والتطــوع 

ــتركة. ــطة المش واألنش
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بلديــة  رئيــس  زبيــدي،  الكريــم  عبــد  قــال 
ســلفيت، إن وجــود مبنــى خــاص لفــرع جامعــة 
القــدس المفتوحــة فــي ســلفيت يشــكل إضافــة 

نوعيــة لمدينــة ســلفيت، ويتيــح الفرصــة أمــام العديد 

ــة  ــى فرص ــول عل ــن الحص ــيدات م ــة والس ــن الطلب م

التعليــم الجامعــي، خصوًصــا أن الجامعــة تقــدم 

خدماتهــا برســوم رمزيــة، إضافــة إلــى المســاعدة 

والنــدوات  البرامــج  خــال  مــن  القــدرات  بنــاء  فــي 

الجامعــة. تقيمهــا  التــي  واألنشــطة 
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 عبد الكريم زبيدي

تسهيات عديدة كي يرى فرع سلفيت النور

ــر محافظــات الوطــن  ــى أن "فــرع ســلفيت" شــكل رافعــة للتعليــم فــي محافظــة هــي مــن أكث ــار إل وأش
اســتهداًفا مــن قبــل االحتــال، فقــد لعبــت الجامعــة دوًرا كبيــًرا فــي توفيــر التعليــم للفقــراء والحــاالت 

االجتماعيــة مــن خــال برامجهــا لمســاعدة المعوزيــن مــن الطلبــة والمســوحات االجتماعيــة. 

وبيــن زبيــدي أن وجــود جامعــة منظمــة التحريــر 
فــي ســلفيت يشــكل فرًقــا حقيقًيــا فــي مواجهــة 

ــة،  ــذه المحافظ ــى أرض ه ــتيطاني عل ــروع اس مش

المفتوحــة  القــدس  لجامعــة  فــرع  وجــود  وإن 

االســتيطانية  الهجمــة  علــى  صارًخــا  ا  رّدً يعــّد 

علــى  للمحتــل  عماقــة  جامعــة  إنشــاء  وعلــى 

)أرئيــل(،  مســتوطنة  اغتصبتهــا  فلســطينية  أرض 

ــروع  ــع مش ــت م ــلفيت تفاعل ــة س ــى أن بلدي ــا إل الفًت

فــرع جامعــة القــدس المفتوحــة بســلفيت بصفتــه 

مشــروًعا وطنًيــا لمســاندة صمــود أهالــي المحافظة 

التــي يســتهدفها االحتــال، لهــذا قدمــت البلديــة 

كمــا  المبنــى،  عليهــا  أقيــم  التــي  األرض  قطعــة 

ــة  ــهيات كاف ــص والتس ــات والتراخي ــت الخدم قدم

ــور.  ــروع الن ــذا المش ــرى ه ــى ي حت
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ــر  ــة، وأن أكث ــة والخارجي ــطينية الداخلي ــل الفلس ــوق العم ــات س ــع احتياج ــى م ــددة تتماش ــة المتع ــدة والنوعي الفري
مــا يميــز الجامعــة مناهجهــا القويــة وامتحاناتهــا المنضبطــة وانخفــاض رســوم الدراســة فيهــا مقارنــة بالجامعــات 

ــرى. األخ

 عز الدين الدحنون

فرع في بيت الهيا إضافة نوعية
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ــة  ــس بلدي ــون، رئي ــن الدحن ــز الدي ــرح أ. ع ص
بيــت الهيــا، بــأن جامعــة القــدس المفتوحــة 
فــي محافظــة شــمال غــزة تمثــل إضافــة نوعيــة 
للمرافــق الحيويــة الموجــودة فــي المحافظــة، 
علــى  يوفــر  فيهــا  للجامعــة  فــرع  وجــود  وأن 
ــت  ــر الوق ــف، ويختص ــة المصاري ــور الطلب ــاء أم أولي
والمســافات علــى الطلبــة، باإلضافــة إلــى أن هــذه 
وتخصصاتهــا  المختلفــة  بكلياتهــا  الجامعــة 
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ــا  ــة رفــح، صبحــي رضــوان: "أن يقــول رئيــس بلدي
ســعيد جــًدا بوجــود جامعــة عريقــة مثــل جامعــة 
القدس المفتوحة بالمحافظــة، وأيدينا ممدودة من 
أجــل التخفيــف عن أهلنــا وأبنائنا في محافظــة رفح، 
ولــم نتــواَن لحظــة فــي تقديــم كل ســبل الدعــم، 
ــة عمليــات التراخيــص  فقــد كنــا معهــم منــذ بداي
والبنــاء، ووفرنــا بعض اآلليات الخاصة بتســوية األرض، 
وأمددنــا الجامعة بأشــجار الظل المناســبة، وشــاركنا 
فــي تجهيــز بعــض الممــرات الخاصــة بالطلبــة"، داعًيــا 
الجميــع للتكاتــف حــول مؤسســات التعليــم العالــي، 
وال ســيما الجامعــات، التــي تخــرج القــادة والمســؤولين 

وغيرهــم مــن فئــات المجتمــع.
 أيدينا ممدودة دومً للجامعة

 صبحي رضوان

أيمن أبو سويرح

صرح عريق يضفي أهمية لمكانة الزوايدة

أبــو  أيمــن  الزوايــدة،  بلديــة  رئيــس  قــال 
ســويرح، إن جامعــة القــدس المفتوحــة صــرح 
أهميــة  يضفــي  عريــق،  وتعليمــي  أكاديمــي 
لمكانــة الزوايــدة فــي منطقــة الوســطى، مشــيًرا 
إلــى خلــّو المنطقــة الوســطى مــن مبــان أو فــروع 
لجامعــات ســوى جامعــة القــدس المفتوحــة. 
المنطقــة  نــواة  الزوايــدة  ُُتعــّد   " وأضــاف: 
الوســطى، حيــث تصــل النصيــرات وديــر البلــح، 
وكان الختيــار موقــع الجامعــة علــى طريق صاح 
الديــن أثــٌر كبيــر فــي تخفيــف أعبــاء المواصــات 

ــة. ــاع بعام ــة القط ــة، وطلب ــطى بخاص ــة الوس ــة المنطق ــول لطلب ــهولة الوص ــافات وس ــب المس وتقري
ــاء،  ــة للبن ــص الازم ــح التراخي ــا من ــن بينه ــة، م ــدة للجامع ــهيات ع ــت تس ــة قدم ــى أن البلدي ــت إل ــم لف ث

ــاء. ــازم للبن ــل ال ــركار والرم ــر الُك ــاندة، وتوفي ــات المس ــر اآللي وتوفي

قــال رئيــس بلديــة دورا ، د. نعمــان عمــرو،  
نحــن فــي المجلــس البلــدي واســتمرارًا لسياســة  
الخطــة  وفــق  نعمــل  الســابقة،  المجالــس 
-2018( مــن  الزمنيــة  للفتــرة  االســتراتيجية 

وتطويــر  التعليــم  محاورهــا  وأحــد  2021م(، 
ســعي  وهنــاك  للمــدارس،  التعليميــة  البيئــة 
ــبة  ــة مناس ــة جامعي ــة تعليمي ــاد بيئ ــاد إليج ج
لجامعــة  جامعــي  حــرم  إيجــاد  تقتضــي 
انتظــار  طــال  أن  بعــد  المفتوحــة  القــدس 
المبنــى، حيــث باشــرت الجامعــة فــي عمليــة 
ــام 2017م،  ــن ع ــي م ــف الثان ــي النص ــاء ف البن
ووصلــت لمرحلــة متقدمــة في العمليــة، ونحن 

د. نعمان عمرو

نسعى إليجاد بيئة تعليمية جامعية مناسبة

ــاء حتــى تتمكــن  عازمــون علــى تقديــم ومــد يــد العــون للجامعــة الســتكمال المرحلــة األولــى مــن البن
الجامعــة مــن اســتخدام الحــرم الجديــد خــال عاميــن بــإذن اهلل، وال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر إلــى 
األســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة لمــا يوليــه مــن اهتمــام إليجــاد حــرم جامعــي لفــرع دورا 

ولجميــع الفــروع.
ــة  ــس البلدي ــل المجال ــتكمااًل لعم ــرو: »اس ــور عم ــال الدكت ــة، ق ــا البلدي ــي تقدمه ــهيات الت ــول التس وح
الســابقة ُمنحــت الجامعــة قطعــة أرض بمســاحة )7( دونمــات وســط البلــد، حيــث قيمــت األرض بنحــو )4( 

ماييــن دينــار أردنــي، وتــم إعفاؤهــا مــن رســوم التراخيــص الازمــة لذلــك«.
 وأضــاف: »نحــن نعلــم بأنــه ال توجــد موازنــة لبنــاء المقــر للجامعــة، لذلــك نعمــل جاديــن مــع إدارة الفــرع 

فــي دورا علــى جمــع التبرعــات وتذليــل العقبــات التــي تواجههــا«.



ني
مبا

العدد التاسع  2018 ينابيع24

محافظات-ينابيــع- أكــد طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة أن إنجــاز الجامعــة لعــدد مــن المبانــي 
المملوكــة لفروعهــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أســهم فــي خلــق بيئــة تعليميــة مائمــة.

          وأشــار الطلبــة فــي لقــاءات مــع "ينابيــع" إلــى أن المبانــي الجديــدة تتمتــع بأفضــل المواصفــات والمعاييــر 
التعليميــة، وذات مســاحات كبيــرة تســاعد الطلبــة علــى تنظيــم نشــاطات منهجيــة وغيــر منهجيــة متنوعــة، 

موضحيــن أن المبانــي الجديــدة تشــكل معالــم حضاريــة وتحًفــا عمرانيــة يعتــّد بهــا.

 معالم حضارية مميزة ستساعد الطلبة على 
تنفيذ األنشطة المنهجية والالمنهجية

طلبة »القدس المفتوحة« :
المباني الجديدة تسهم في 
،،خلق بيئة تعليمية مناسبة

،،
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زياد الواوي
رئيس مجلس الطلبة القطري

        تعــّد جامعــة القــدس المفتوحــة كبــرى 
منظمــة  جامعــة  وهــي  الوطــن،  جامعــات 
شــعار  رفعــت  التــي  الفلســطينية  التحريــر 
)جامعــة فــي وطــن ووطــن فــي جامعــة(، 
وصــروح  مبــان  لديهــا  يكــون  أن  وتســتحق 
ــي  ــا األكاديم ــالتها ودوره ــق برس ــة تلي تعليمي
والحركــة  الطلبــة  مجلــس  وإن  والوطنــي، 
الطابيــة عموًمــا، كانــت داعًمــا رئيًســا لرئاســة 

زياد الواوي

إيناس رائد سعيد

رئيس مجلس الطلبة القطري

الجامعــة ومجلــس أمنائهــا فــي التوجــه نحــو امتــاك مبــان مملوكــة لهــا تتــاءم واالحتياجــات 
ــع  ــع المجتم ــل م ــال التواص ــن خ ــر م ــة دور كبي ــس الطلب ــة، وكان لمجل ــة والطابي ــة والعلمي التربوي

المحلــي ومــع المموليــن لتجنيــد الدعــم المالــي الــازم للمباشــرة فــي عمليــة البنــاء.
قطعــت الجامعــة شــوًطا كبيــًرا، وانتهــت مــن تشــييد مبــان فــي فــروع عــدة، وتواصــل العمــل 
إلنجــاز المبانــي فــي الفــروع األخــرى، وال مجــال للشــك فــي مــدى مســاهمة هــذه األبنيــة المطابقــة 
النشــاطات  انعكاســات مهمــة علــى صعيــد  التعليــم مــن  العالميــة فــي  الجــودة  لمواصفــات 

المنهجيــة والامنهجيــة التــي ينظمهــا الطلبــة.

الطلبــة،  اتحــاد  رئيــس مجلــس  يقــول 
محمــد خيــر عبــد الــرؤوف ولــد علــي،

 إنــه مــن الضــرورة القصــوى أن يكــون لنــا في 
فــرع جنيــن مبــان خاصــة ذات اســتقالية 
وبأســوار خاصــة، ألن ذلك يعطــي خصوصية 
المشــكات  مــن  ويقلــل  للطلبــة،  مهمــة 

ــرع. ــي الف ــة ف ــه الطلب ــي تواج الت

فرع جنين 

وأضــاف ولــد علــي: "يشــعر الطالــب بوجــود 
وهــدوء  للدراســة  لــه  مخصــص  مــكان 
ــع  ــزة التوس ــل مي ــبين، بفض ــكان مناس وم
داخــل حــرم الجامعــة، باإلضافــة إلــى أن 
ــة  ــى الجامع ــر عل ــة توف ــي المملوك المبان
ــغ ماليــة كانــت تصــرف أجــرة ســنوية  مبال
تكابدهــا، واليــوم يمكــن االســتفادة منهــا 

ــة". ــدم للطلب ــية تق ــح دراس ــر من عب

ســعيد،  رائــد  إينــاس  الطالبــة  أمــا 
خاصــة  مبــان  إيجــاد  ضــرورة  إن  فتقــول 
بالجامعــة يمهــد للطلبــة حصولهــم علــى 
ــذ  ــة وتنفي ــبة للدراس ــة ومناس ــن مائم أماك
األنشــطة، وإن كل طالــب جامعــي يطمــح 
تلبــي احتياجاتــه  بــأن يكــون داخــل مبــان 
تتضمــن  المواصفــات،  بأحــدث  ومجهــزة 
مرافــق مهيــأة )خاصــة الحدائــق وأماكــن 
الجلــوس(، وماعــب، وصــاالت خاصــة تقــام 
فيهــا األنشــطة وحفــات تخريــج الطلبــة.

طالبة
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عيســى  ياســين  مــراد  الطالــب  يؤكــد 
ــة  ــرع الجامع ــك ف ــروري أن يمتل ــن الض ــه م أن
مبانــي جديــدة بســبب االزديــاد المســتمر فــي 
أعــداد الملتحقيــن، مــا أدى إلــى أزمــة حقيقية 
المرافــق  وبجميــع  الحاليــة  المبانــي  داخــل 
التابعــة للمبانــي، باإلضافــة إلــى ضــرورة وجود 
ــات  ــة الفعالي ــبة إلقام ــن مناس ــات وأماك قاع
واألنشــطة الطابيــة المنهجيــة والامنهجيــة 
كمعــارض فنيــة وغيرهــا. وتابــع: "إن جامعتنــا 
ال تقــل أهميــة عــن أي جامعــة موجــودة فــي 

مراد ياسين عيسى

طالب

فلســطين؛ فمــن حــق طلبتهــا أن يتمتعــوا باســتقالية وجماليــة فــي المبانــي التــي يدرســون فيهــا". 

الطالــب زيــاد نجــار
رئيس مجلس اتحاد الطلبة 

بيئــة  خلــق  فــي  الجديــد  المبنــى  يســهم 
ــا علــى راحــة الطالــب  تعليميــة تنعكــس إيجاًب
الجديــد  الجامعــة  فــرع  فمبنــى  ونفســيته، 
ــر  مصمــم وفــق أفضــل المواصفــات والمعايي
ــذه  ــرة، وه ــاحات كبي ــو ذو مس ــة، وه التعليمي
ميــزة الســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة 
تخصصــات  لطــرح  أيًضــا  وفرصــة  الجــدد، 
جديــدة تواكــب متطلبــات العصــر الحديــث، 
عمرانيــة  لوحــة  يشــكل  أنــه  إلــى  باإلضافــة 

المدينــة. جميلــة علــى مدخــل 

فرع  طولكرم 

زياد النجار

رئيس مجلس الطلبة

إن توفيــر مبنــى جديــد للجامعــة هــو كل مــا 
يتمنــاه الطلبــة، ألنــه يقــدم كثيــًرا مــن المزايــا 
التــي تفرضهــا كل بيئــة تعليميــة حقيقيــة 
والموقــع  والمرافــق  الســاحات  حيــث  مــن 
وهــذا ســيتيح للطلبــة حريــة الجلــوس فــي 
أماكــن مريحــة، وحريــة التنقــل بيــن مرافقهــا 
توفــر  إلــى  باإلضافــة  والخارجيــة،  الداخليــة 
عاليــة  مواصفــات  ضمــن  الكبيــرة  القاعــات 
العصــر  روح  تحاكــي  حديثــة  ومختبــرات 
المدرجــات  توفيــر  جانــب  إلــى  ومتطلباتــه، 
الداخليــة والخارجيــة ومــكان لألنشــطة التــي 

محمد حفيظة 

طالب

ــي  ــه العلم ــه وتحصيل ــى أدائ ــا عل ــس إيجاًب ــًيا وينعك ــب نفس ــح الطال ــذا يري ــة. وكل ه ــا الطلب يقيمه
باإلضافــة إلــى الزيــادة المتوقعــة ألعــداد الطلبــة.
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فرع  الخليل

يشــير رئيــس مجلــس اتحــاد الطلبــة، صالــح 
الطابيــة  الحركــة  جعــل  المبنــى  أن  إلــى  جابــر، 
بطريقــة  شــخصيتها  عــن  التعبيــر  علــى  قــادرة 
تتيــح  والقاعــات  والســاحات  فالموقــع  أفضــل؛ 
للحركــة الطابيــة التفاعــل مــع الطلبــة بشــكل 
أفضــل، والتعامــل مــع المجتمــع المحلــي بشــكل 
ــات التواصــل مــع الحركــة الطابيــة فــي  أرحــب، وب

الجامعــات األخــرى أمــًرا ممكًنــا.

صالح جابر

رئيس مجلس الطلبة

يشــير الطالــب إســالم اطميــزي إلــى أن 
أحــد أســباب تســجيله فــي الجامعــة وجــود 
حــرم جامعــي يتيــح لــه التفاعــل اليومــي مــع 
الطلبــة فــي الســاحات والكافتيريــا، باإلضافــة 

إلــى وجــود خدمــات مختلفــة أخــرى. 

إسالم اطميزي

طالب

"أمــي  فتقــول:  نيــروخ  مــالك  الطالبــة  أمــا 

2008م،  عــام  قبــل  الجامعــة  فــي  درســت 

وكلمــا حدثتهــا عــن الجامعــة ومــا فيهــا مــن 

مرافــق، تقــول: )علــى زماننــا مــا كان فــي إشــي 

مثــل هيــك، ويــا ريــت لو ظروفــي بتســمح أعود 

ــش  ــرى ألعي ــرة أخ ــة م ــي الجامع ــجيل ف للتس

الحيــاة الجامعيــة مثــل مــا تعيشــونها أنتــم(".

مالك نيروخ

طالبة

 ويركــز الطلبــة علــى تأثيــر المبنــى إيجاًبا في 

راحتهــم النفســية، فهذه ســونيا جــرادات 

"هــذه جامعتــي وهــذا مبناهــا،  تعلــق: 

وحينمــا أدعــو زمياتــي مــن الجامعــات 

بالفخــر  أشــعر  فيهــا،  لزيارتــي  األخــرى 

ــل  ــم مث ــن: إن جامعتك ــن يقل ــة حي خاص

مازحــة:  عليهــن  فــأرد  الجامعــات،  كل 

جامعتنــا أحلــى مــن كل الجامعــات".

سونيا جرادات 

طالبة
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فرع  بيت لحم

ــب  ــة، الطال ــاد الطلب ــس اتح ــس مجل ــر رئي وعب
القــدس  بجامعــة  فخــره  عــن  مزهــر،  معتــز 
المميــز،  األكاديمــي  الصــرح  ذلــك  المفتوحــة، 
فــي  ايجاًبــا  يؤثــر  الجامعــة  مبنــى  أن  مؤكــًدا 
نفســية طلبــة الفــرع ويشــجعهم علــى االلتحــاق 
بهــا وممارســة حياتهــم الجامعيــة واألكاديميــة 

فعالــة. بطريقــة 
وأشــار إلــى أن بنــاء الطابــق الرابــع كان لــه دور كبيــر 
فــي اســتيعاب طلبــة جــدد بســبب زيــادة القاعــات 

الصفيــة التــي تخــدم العمليــة التعليميــة.

معتز مزهر

رئيس مجلس الطلبة

إن  طقاطقــة،  محمــود  رغــدة  الطالبــة  وتقــول 
جديــدة  تخصصــات  إضافــة  يتيــح  الجديــد  المبنــى 
مــن  ويزيــد  الفلســطينية،  العمــل  ســوق  تطلبهــا 
الطلبــة الملتحقيــن بالفــرع، ويســهم أيًضــا فــي تلبيــة 
احتياجــات الطلبــة، ويســاعدهم للترتيــب للنشــاطات 
كان  وكلمــا  والامنهجيــة.  المنهجيــة  المختلفــة 
االلتحــاق  علــى  الطلبــة  شــجع  جميــًا  المبنــى 

والتفــوق. الدراســة  علــى  وســاعدهم 

رغدة محمود
طقاطقة

طالبة

فواقســة،  موســى  محمــد  الطالــب  وقــال 
علــى  ويحتــوي  جــًدا،  واســع  الفــرع  مبنــى  إن 
ــاق  ــى االلتح ــة عل ــجع الطلب ــق، ويش ــع المراف جمي
بالجامعــة ويســهل العمليــة التعليميــة، مشــيًرا 
إلــى أن الطابــق اإلضافــي سيســهم فــي زيــادة 

الطلبــة. عــدد 

موســى  محمــد 
فواقســة

طالب
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فرع رام اهلل والبيرة

فادي حّماد -رئيس مجلس اتحاد الطلبة 
مــن  بــد  ال  جامعــي  حــرم  وجــود  عــدم  إن 
الجامعيــة  الحيــاة  مفهــوم  مــن  ينتقــص  أن 
والتعليميــة، وعليــه فــإن وجــود مبنــى أكاديمــي 
اهلل  رام  فــرع  يخطوهــا  خطــوة  أهــم  يعــّد 
الحالــي قــد تســبب  الوضــع  أن  والبيــرة، ذلــك 
فــي كثيــر مــن األزمــات، ووضــع أمــام الطلبــة 
ــب  ــا الطال ــب أن يواجهه ــرة ال يج ــات كثي معوق

الجامعيــة. دراســته  مرحلــة  خــال 
ينعكــس وجــود المبانــي الجديــدة كذلــك علــى 

فادي حّماد 

رئيس مجلس الطلبة

تعزيــز مكانــة الجامعــة لــدى المجتمــع المحلــي وحتــى الدولــي، ويترتــب علــى ذلــك تقــدم نوعــي وتطــور حقيقــي 
علــى أداء الطلبــة مــن خــال حاضنــة وبيئــة تراعــي احتياجاتهــم وطموحاتهــم.

أمــا علــى الصعيــد األكاديمــي فــإن البيئــة التعليميــة ستتحســن وســينعكس ذلــك علــى شــخصية الطلبــة ويرفــع 
ــة  ــن طلب ــن م ــجع المترددي ــى سيش ــذا المبن ــود ه ــه أن وج ــك في ــا ال ش ــي، ومم ــم األكاديم ــتوى تحصيله ــن مس م

الثانويــة العامــة علــى االلتحــاق بالجامعــة، فــي ظــل وجــود مبــان وأجــواء جامعيــة مناســبة.

التمتــع  للطلبــة  يتيــح  جديــد  مبنــى  وجــود 
بحياتهــم الجامعيــة بشــكل طبيعــي، واألهــم 
مــن ذلــك تعزيــز انتمائهــم للجامعــة أســوة 
الذكريــات  ألن  األخــرى،  الجامعــات  بطلبــة 
الجامعيــة ســتظل أبــًدا مرافقــة لهــم، وكذلــك 
ــي  ــطة ف ــذ األنش ــة تنفي ــا للطلب ــيكون متاًح س
ــي  ــا ف ــن تنفيذه ــداًل م ــة، ب ــا المخصص أماكنه
ــا. ــع حالًي ــه الوض ــا علي ــة كم ــر مائم ــن غي أماك

رغد الشعيبي  

طالبة

تأكيــد،  بــكل  الجديــد،  األكاديمــي  المبنــى  إن 
ســيتيح للطلبــة االســتفادة مــن المرافــق كافــة، 
والقاعــات  الحديثــة،  التعليميــة  كالمختبــرات 
الدراســية الواســعة والمجهــزة بشــكل جيــد. ثم 
ــى  ــي )كمبن ــى الحال ــى المبن ــة إل ــرة الطلب إن نظ
الجامعيــة،  الحيــاة  روح  تعكــس  ال  ســكني( 
ولكــن هــذه النظــرة ســيزيلها مــن أذهانهــم 

المبنــى الجديــد. 

ناريمان أبو صالح 

طالبة
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رهام المغربي-نائب رئيس مجلس الطلبة 
ــا تجعــل مــن الطالــب مقبــًا علــى  ا وأكاديمًي     وجــود بيئــة متكاملــة مريحــة ومناســبة للطالــب دراســّيً
الدراســة وتلقــي المحاضــرات علــى نحــو أفضــل، ثــم إن حداثــة المســتلزمات داخــل المبنــى الجديــد 

ــره. ــا لعص ــب مواكًب ــن الطال ــل م ــم يجع ــر مه ــي أم ــة ه ــا الحديث ــا للتكنولوجي ومواكبته

فرع  أريحا

محمد نبيل برهم-عضو مجلس طلبة
علــى  الجديــد  المبنــى  يحتــوي  أن  أرجــو    
عالــي  المســتوى  ذات  الدراســية  القاعــات 
الجــودة وفــق مواصفــات الجامعــات األخــرى، 
لألنشــطة  وملعــب  مــدرج  إلــى  باإلضافــة 
ومجلــس  بالجامعــة  الخاصــة  واالحتفــاالت 
حدائــق  وجــود  الضــرورة  ومــن  الطلبــة، 
والطلبــة،  للموظفيــن  ســيارات  ومواقــف 
ومكتبــة ذات ميــزات عاليــة، وكافتيريــا خاصــة 
كبيــرة. بمســاحة  المبنــى  داخــل   بالطلبــة 

أمل جمال خلف-طالبة  
         يجــب أن تتوافــر فــي الفــرع شــبكات )إنترنــت( 
مفتوحــة للطلبــة ومقاعــد مريحــة، باإلضافــة إلى 
عيــادة خاصــة، ونرجــو أن يتيــح المبنــى الجديــد 

إمكانيــة فتــح تخصصــات جديــدة.
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فرع  يطا

عــالء  الطلبــة،  اتحــاد  مجلــس  رئيــس  يــرى 
مخامــرة، أنــه مــن حــق مدينــة يطــا أن يكــون 
فيهــا فــرع لجامعــة القــدس المفتوحــة، مبيًنــا 
أهميتــه باعتبــاره الصــرح العلمــي الوحيــد للتعليــم 
العالــي فــي مدينتــي يطــا والســموع، ومحيطهما 
ــم  ــة ومخي ــدة الريحي ــة وبل ــافر والبادي ــن المس م
ــكل  ــه يش ــتكماله كون ــرورة اس ــًدا ض ــوار، مؤك الف
مبنــى مملــوًكا للجامعــة حتــى يكــون بديــًا عــن 
ذلــك المبنــى المســتأجر. ذلــك أن المبنــى الجديــد 
العالميــة  المواصفــات  المملــوك ســتتوافر فيــه 

عالء مخامرة

رئيس مجلس الطلبة

للبيئــة األكاديميــة الجامعيــة، وسيشــمل المبانــي الحديثــة والســاحات والمرافــق والماعــب والحدائــق، عــاوة علــى أنــه 
يــؤدي إلــى فتــح تخصصــات جديــدة تلبــي حاجــة ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى إمكانيــة فتــح قســم للدراســات العليــا.

الطالــب  الطالبيــة،  الحركــة  قــادة  أحــد  يؤكــد 
محمــود أبــو زهــرة، أن المبنــى الجديــد للفــرع ســيكون 
بــه،  الملتحقيــن  لزيــادة عــدد الطلبــة  عامــًا محفــًزا 
بصفتــه  الجامعيــة  األكاديميــة  البيئــة  يوفــر  كونــه 
أهــم المعالــم الحضاريــة لمدينــة يطــا، وإنــه ســيخدم 
كل عائــات المناضليــن مــن األســرى والشــهداء، الذيــن 
الماليــة، وال  الناحيــة  يعاملــون معاملــة خاصــة مــن 
ســيما أن فــي الجامعــة )25( نوًعــا مــن المســاعدات، 

ففلســفتها وطنيــة غيــر ربحيــة.

محمود أبو زهرة

أحد قيادات الحركة الطابية

إن  قولهــا  مخامــرة  إيمــان  الطالبــة  وختمــت 
المبنــى الجديــد للفــرع ســيزيد مــن شــعور األهالــي 
خاصــة  أبنائهــم،  تعليــم  تجــاه  والطمأنينــة  باألمــن 
ــدس  ــة الق ــا لجامع ــا مقيًم ــه فرًع ــم، كون ــاث منه اإلن
ــه  ــى أن ــاوة عل ــكناهم، ع ــق س ــي مناط ــة ف المفتوح

يوفــر عليهــم أعبــاء الســفر ونفقاتــه.       
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رئيس مجلس اتحاد الطلبة
أيمن أبو هاشم 

أ.  برئيســها  ممثلــة  الجامعــة،  رئاســة  نشــكر 
علــى  دورا،  فــي  الفــرع  وإدارة  عمــرو،  يونــس  د. 
جهودهــم التــي بذلوهــا ويبذلونهــا إليجــاد مبنــى 
المؤسســة  بأنهــا  الجامعــة، علًمــا  باســم  يليــق 
الوحيــدة للتعليــم العالــي فــي جنوبنــا الغالــي، 

فرع  دورا

فرع  قلقيلية

أيمن أبو هاشم 

رئيس مجلس الطلبة

وســيكون هنــاك نقلــة نوعية ألنشــطتنا الامنهجية، وســيكون المبنى مــن العوامــل الجاذبة الســتقطاب الطلبة.   

محمد رزق 
الشحاتيت 

طالب

الطالب محمد رزق الشحاتيت 
علــى  فيــه  العامليــن  وكل  الفــرع  إدارة  أشــكر 
الجامعــة،  فــي  وجودنــا  خــال  معنــا  تعاونهــم 
أن  وأرجــو  الجامعيــة،  حياتنــا  تســهيل  وفــي 
ــة ذوي  ــا لفئ ــد مائًم ــرع دورا الجدي ــى ف ــون مبن يك
ــك  ــا، وكذل ــي إليه ــي أنتم ــة الت ــات الخاص االحتياج

الطلبــة. لبقيــة 

يقــول رئيــس مجلــس اتحــاد الطلبــة فــي فــرع قلقيليــة، محمد كســاب، 
إن القــدس المفتوحــة فــي قلقيليــة منــارة ال يســتهان بهــا؛ فهــي تقــدم 
عاليــة  وجــودة  بكفــاءة  ككل  والمحافظــة  للمدينــة  التعليميــة  خدماتهــا 

ــرى.   ــات األخ ــا الجامع ــت فيه نافس

مرح عبد
الناصر ملحم 

طالبة

الحيــاة  فــي  والتطــور  الرقــي  نلمــس  أصبحنــا 
بتصميمــه  الجديــد  الفــرع  بوجــود  الجامعيــة 
وجمــال موقعــه، ما شــجعنا علــى االلتــزام بحضور 

الفــرع. علــى  المســتمر  والتــردد  المحاضــرات 

ــباب  ــابق الش ــم يتس ــل حل ــد مث ــرع الجدي ــح الف أصب
لالتحــاق بــه، لمــا يتمتــع بــه مــن رقــي وقــوة جــذب 
والمرافــق  الواســعة  الســاحات  أن  كمــا  للطلبــة، 
الكثيــرة فيــه ألغــت إشــكالية االكتظــاظ وأصبحــت 

ــة. ــن الحرك ــرة م ــاحة كبي ــاك مس هن

 أحمد عصام 
عاهد نزال

طالب
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أيمــن  الطلبــة،  مجلــس  رئيــس  قــال 
الجهــود  تتضافــر  أن  "يجــب  العيلــة:  أبــو 
ــادي إلنجــاز المشــروع األهــم  وتتشــابك األي
فطلبتنــا  المحافظــة،  مســتوى  علــى 
لهــم  تتيــح  مناســبة  لمرافــق  تّواقــون 
ممارســة أنشــطتهم وفعالياتهــم". وبّيــن 
أن المبنــى يراعــي متطلبــات الحيــاة الجامعيــة 
لمــا يوفــره مــن مســاحات خضــراء ومرافــق 

فرع  طوباس

للمبنــى. وتبرعاتهــم  مســاهماتهم  علــى  الفــرع  طلبــة  شــكر  ثــم  متميــزة،  جامعيــة  لحيــاه  مهمــة 

أيمن أبو العيلة

رئيس مجلس الطلبة

فــرع  فــي  دراغمــة  يــزن  الطالــب  أمــا 
طوبــاس فيقــول: "إن تشــييد مبنــى خــاص 
للجامعــة فــي طوبــاس يعــّد نقلــة نوعيــة 
للمحافظــة واألغــوار الشــمالية؛ الفتقارهــا 
وتعــد  عــال،  تعليــم  مؤسســة  أي  إلــى 
تمكيــن  مصــادر  مــن  آخــر  مصــدًرا  أيًضــا 
وإننــا  األغــوار ودعًمــا لصمودهــم.  أهالــي 
وبرامجهــا  وإنجازاتهــا  بجامعتنــا  نفتخــر 
ســيوفر  المبنــى  إنشــاء  وإن  وخريجيهــا، 
لنــا حيــاة جامعيــة تزيــد ارتبــاط الطالــب 

الجامعــة". بهــذه  والخريــج 

يزن دراغمة

طالب

فرع  سلفيت

الدايــم،  عبــد  نــورس  الطالبــة  تقــول 
ــة: "إن طبيعــة  ــاد الطلب ــس اتح ــة مجل رئيس
اإلنســان بوجــه عــام تتطلــب دائًمــا التحديــث 
وإن  األفضــل،  إلــى  والتغييــر  والتجديــد 
بالًغــا  أثــًرا  ســلفيت  فــي  الجديــد  للمبنــى 
العمليــات  وكل  والعامليــن  الطــاب  فــي 
فالطالــب  الجامعــة.  داخــل  تحــدث  التــي 
متحمــس للذهــاب إليهــا وممارســة العمليــة 
داخــل  نفســية  براحــة  ويشــعر  التعليميــة، 
المبنــى الجديــد؛ لجمــال التصميــم، واتســاعه، 
ــت  ــي صمم ــة الت ــته اإلبداعي ــة هندس وطريق
لتائــم أغــراض التعليــم واحتياجــات الطلبة". 

نورس عبد الدايم

رئيسة مجلس الطلبة
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قســم  مــن  نجــم،  بــراء  الطالبــة  توضــح 
األبنيــة  أن  تاحــظ  بأنهــا  العربيــة،  اللغــة 
التــي  الواســعة  بالمســاحات  تمتــاز  الجديــدة 
األنشــطة  وممارســة  الطلبــة  حركــة  تســهل 

ســهولة. بــكل  التعليميــة 
اإلعــالم،  قســم  مــن  بطــران،  خالــد  أمــا 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  "إن  فيقــول: 
هــي بيتــي الكبيــر الــذي يصقــل شــخصيتي 
بعــد خروجــي مــن المرحلــة المدرســية إلــى 
مرحلــة ذات أفــق أوســع، أشــارك مــن خالــه 
فــي ثقافــات وبيئــات اجتماعيــة مختلفــة 
تتاقــح وتتفاعــل فــي كثيــر كــي أصــل إلــى 
تلــك الســمات التــي يبحــث عنهــا كل طالــب 

فرع  غزة

فرع  شمال غزة

ويتمناهــا، المعرفــة وتطويــر القــدرات"، متمنًيــا للجامعــة مزيــًدا مــن التوفيــق والتطويــر لمــا توفــره مــن إمكانيــات 
وأماكــن لارتقــاء بمســتوى الطلبــة كــي تجعلهــم مميزيــن ومبدعيــن بيــن صفــوف زمائهــم فــي مجــاالت شــتى.

خالد بطران

طالب

الطالب أحمد الكحلوت
فــي  للجامعــة  مملــوك  مبنــى  وجــود    
ــع  ــود بالنف ــي، ويع ــر إيجاب ــزة أم ــمال غ ــة ش محافظ
توفيــر  حيــث  مــن  المحافظــة  أبنــاء  جميــع  علــى 
مصاريــف المواصــات، باإلضافــة إلــى اختصــار الوقــت 
والمســافات، يقــول: "مبنــى الفــرع أّثــر إيجاًبــا علــى 
القاعــات  لتوفيــره  واألكاديميــة  الجامعيــة  حياتنــا 
الدراســية المناســبة ومختبــرات الحاســوب واإلنترنــت.

الطالبة حنين دواس
فــي  للجامعــة  مبنــى  وجــود  أن  تــرى    
ــن  ــي م ــة لألهال ــى الطمأنين ــث عل ــزة يبع ــمال غ ش
حيــث إرســال أبنائهــم إلكمــال دراســتهم، نظــًرا 
ــي  ــط ف ــع متوس ــا بموق ــة وتمتعه ــرب الجامع لق
ــهم  ــه أس ــى أن ــة إل ــزة، باإلضاف ــمال غ ــة ش محافظ
فــي تحســين ســمعة الجامعــة بيــن الجامعــات 

القطــاع. فــي  األخــرى 
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فرع  رفح

وقار جربوع 

طالبة

الطالبة وقار جربوع 
فــي  المفتوحــة  القــدس  جامعــة    
تطــور دائــم، وال ســيما فــرع رفح، فــإدارة الفرع 
الراحــة  ســبل  كل  لتوفيــر  جاهــدة  تعمــل 
ــاحات  ــام بالمس ــال االهتم ــن خ ــا م لطلبته
ومظــات  أماكــن  وتخصيــص  الخضــراء، 
لجلــوس الطلبــة، والحــرص الشــديد علــى 
نظافــة المبنــى، مــا يعكــس صــورة إيجابيــة 

فيــه. الجامعيــة  للحيــاة 

الطالب عالء أبو ختلة 
ــد  ــا اليــوم نمــارس أنشــطتنا الرياضيــة والثقافيــة كافــة بــكل أريحيــة، ومــن خــال المشــروع الجدي  أصبحن
الــذي وضــع حجــر األســاس لــه هــذا العــام ســتوفر الجامعــة قاعــة مؤتمــرات ضخمــة، ومكتبــة إلكترونيــة، 

وقاعــات خصصهــا الفــرع لألنشــطة الطابيــة غيــر المنهجيــة.
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الطالب محمد شوقي محمد أبو لحية 
"إن المبنــى الجديــد للفرع-ومــا يتمتــع بــه مــن إمكانــات ماديــة وتقنيــة توفــر ســبل الراحة للطلبة، كســهولة 
عمليــة التنقــل بيــن القاعــات الدراســية واألقســام اإلداريــة، ووجــود مرافــق متنوعــة كالكافتيريــا والمصلــى 
ــر  ــي توفي ــهم ف ــك أس ــام-كل ذل ــل األقس ــة داخ ــات اإلداري ــام المعام ــرعة إتم ــراء، وس ــاحات الخض والمس
جــو أكاديمــي الئــق أدى إلــى ارتفــاع مســتوى التحصيــل العلمــي". معرًبــا عــن رضــاه الكامــل عــن الخدمــات التــي 

تقدمهــا الجامعــة وعــن مســتوى التقــدم فــي جميــع الخدمــات والمرافــق فــي الجامعــة.

فرع  خان يونس

فرع  الوسطى

بينــت الطالبــة شــيماء محمــد حمــد أبــو لبدة 
أن الجامعــة بمنزلــة بيتهــا الثانــي؛ لمــا تشــعر 
ــد  ــى الجدي ــا، فالمبن ــان داخله ــة وأم ــن راح ــه م ب
للفــرع ومــا يتمتــع بــه مــن مســاحة كبيــرة، ســواء 
ــراء  ــاحات الخض ــية أو المس ــات الدراس ــي القاع ف
توفيــر  فــي  أســهم  الكافتيريــا،  أو  الخارجيــة 
الطلبــة،  أماكــن خاصــة للطالبــات بعيــدة عــن 
وراحــة.  بحريــة  التحــرك  الطالبــة  فتســتطيع 
ــات  ــن إمكان ــد م ــرع الجدي ــه الف ــع ب ــا يتمت وإن م
إلــى  تضطــر  ال  جعلتهــا  إلكترونيــة  وتقنيــات 
ــذ أي  ــي لتنفي ــرم الجامع ــل الح ــن داخ ــروج م الخ
إجــراء تحتاجــه بصفتهــا طالبــة، كمــا جعلتهــا 

علــى تواصــل دائــم مــع أســاتذتها وزمائهــا الطلبــة، وعلــى درايــة كاملــة بجميــع مســتجدات الجامعــة مــن خــال 
اإلعانــات والرســائل اإللكترونيــة وإن كانــت خــارج الحــرم الجامعــي.  

الطالبة نجاح نهاد عباس مهنا
أنــا طالبــة درســت فــي مبنــى الجامعــة القديــم، 
الجديــد  المبنــى  فــإن  المقارنــة  أردت  مــا  وإذا 
الواســعة،  المســاحة  أفضــل بكثيــر مــن حيــث 
دقيًقــا،  تنظيًمــا  المنظمــة  الكبيــرة  والقاعــات 
والمختبــرات الواســعة ذات األجهــزة المتطــورة، 
وكل هــذا لــه تأثيــر إيجابــي علــى الطالــب نفســًيا 
واجتماعًيــا وعلمًيــا، إذ إن الطالــب أصبــح يشــعر 
بالراحــة داخــل الجامعــة، وبــات أكثــر إقبــااًل علــى 
الدراســة ونهــل العلــم منــه، لمــا يــراه مــن مناظــر 
ــس  ــح النف ــراء تري ــاب خض ــجار وأعش ــة وأش جميل

والنظــر.
أمــا مــن حيــث األقســام التــي يتعامــل الطالــب معهــا، كالتســجيل، والماليــة، وشــؤون الطلبــة، فقــد أصبحــت أكثــر 

اتســاًعا، وال وجــود الزدحــام فيهــا، فالطالــب ينجــز معاماتــه بــكل يســر.

شيماء محمد 
حمد أبو لبدة

نجاح نهاد 
عباس مهنا

طالبة

طالبة
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تقــول ريــم مــروان حمــدان : "توجهــت إلــى 
ــه،  ــجيل في ــد للتس ــة الجدي ــى الجامع مبن
وشــعرت  المبانــي،  أجمــل  مــن  فوجدتــه 
ــات  ــى قاع ــه عل ــه واحتوائ ــة لنظافت بالراح
واســعة نظيفــة منظمــة علــى نحــو دقيــق، 
يتعامــل  التــي  األقســام  كل  أن  ووجــدت 
مــا  وواســعة،  منظمــة  الطالــب  معهــا 
معاماتــه  إتمــام  الطالــب  علــى  يســهل 

تعــب". أي  دون 

 ريم مروان 
حمدان 

طالبة

ووفــرت الجامعــة ســبل الراحــة واإلمكانــات الحديثــة كافــة، باإلضافــة إلــى توفيــر مختبــرات مجهــزة 
بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة المتقدمــة، وأضحــى الطالــب فيهــا يجــد كل مــا كان يفتقــده فــي 
ــات، ومســاحات واســعة، وحدائــق وأشــجار، وأماكــن جلــوس، وهــذا مــا  المبنــى القديــم مــن إمكان
جعــل الطلبــة يشــعرون بالراحــة النفســية، إضافــة إلــى وجــود مصلــى وأقســام واســعة تتيــح للطلبة 

الحريــة والســهولة فــي تنفيــذ معامــات التســجيل والماليــة واالحتياجــات األخــرى.

37 جامعة القدس المفتوحة ينابيع
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مشــاريع  خطــة  جــاءت  ينابيــع-  اهلل-  رام 
المفتوحــــة  القــــدس  جـــامعــــة  مبانـــــي 
األمنـــــــاء  مجلـــــس  استراتيجيــــة  ضمـــــن 
األبنيــة  إلــى  بالتحــول  الجامعــة  ورئاســة 
المســتأجرة،  تلــك  مــن  بــداًل  المملوكــة 
لمــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن أهميــة فــي 
المــدى المنظــور فــي تعزيــز أداء الجامعــة 
ودورهــا ومكانتهــا المتناميــة فــي االقتصــاد 
يعكســها  التــي  الفلســطيني  والمجتمــع 
التنامــي الســريع  والكبيــر ألعــداد الطــاب، مــا 
علــى  والقــدرة  المرونــة  الجامعــة  يعطــي 
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مشاريع مباني
      القدس المفتوحة … 

                     إنجازات وطموح
،، ،،

د. م. علي زكي

رئاسة الجامعة تبذل جهودًا دؤوبة لتجنيد

التمويل والدعم لهذه المشاريع

التوســع بشــقيه الرأســي واألفقــي، المســتند إلــى أســس تراعــي النواحــي النوعيــة والفنيــة والهندســية 
واألكاديميــة، وذلــك اســتكمااًل للجهــود الهادفــة للنهــوض بعمليــة التعليــم الجامعــي المفتــوح وفــق 
معاييــر الجــودة الشــاملة، وبمــا يلبــي متطلبــات وتحديــات تنميــة وتطويــر القــوى البشــرية فــي فلســطين.
يقــول د. م. علــي زكــي، مديــر وحــدة الهندســة واإلنشــاءات: "تابعــت دائــرة التخطيــط فــي الســابق، 
رئيــس  عمــرو  يونــس  الدكتــور  األســتاذ  توجيهــات  واإلنشــاءات،  الهندســة  وحــدة  بعدهــا  ومــن 
وتنفيــذ  بلــورة  أجــل  مــن  وتنســيقها  واإلجــراءات  والمخططــات  الدراســات  الســتكمال  الجامعــة، 
هــذه االســتراتيجية التــي رافقتهــا جهــود دؤوبــة جبــارة ومتواصلــة مــن قبــل رئاســة الجامعــة، فــي 
تجنيــد التمويــل والدعــم لهــذه المشــاريع، حيــث تــم إنجــاز مراحــل مهمــة بهــذا االتجــاه. وقطعــت 
الجامعــة، وعلــى رأســها مجلــس أمنائهــا ورئاســتها، حتــى اآلن شــوًطا كبيــًرا فــي إنجــاز اســتراتيجيتها 
ــي  ــل الحال ــة الفص ــع نهاي ــام 2002م، وم ــذ الع ــتأجرة من ــن المس ــداًل م ــة ب ــي المملوك ــال المبان بإح
ســتكون الجامعــة قــد أنجــزت وشــغلت خمســة فــروع فــي المحافظــات الشــمالية، بمســاحة إجماليــة 
تقــدر بـــ )37( ألــف متــر مربــع، تشــمل فــروع: الخليــل، وبيــت لحــم، ونابلــس، وقلقيليــة، ومبنــى مســقط 
ــة،  ــات الجنوبي ــي المحافظ ــروع ف ــة ف ــلفيت، وخمس ــرة، وس ــرع رام اهلل والبي ــع لف ــي)1( التاب األكاديم

باإلضافــة إلــى مبنــى اإلدارة العامــة فــي غــزة، بمســاحة إجماليــة تقــدر بـــ )24( ألــف متــر مربــع".
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طموح وصعوبات
،،           في كل المحافظات

،،

بالمهنــدس  ممثــًا  األمنــاء،  مجلــس  أن  زكــي  يبيــن 
الجامعــة  ورئاســة  المجلــس،  رئيــس  ســمارة  عدنــان 
رئيــس  عمــرو  يونــس  الدكتــور  باألســتاذ  ممثلــة 
ــف  ــى تكثي ــرة عل ــنوات األخي ــي الس ــا ف ــة، حرص الجامع
الجهــود باتجاه تســريع إنجازات اســتراتيجية إلحال األبنية 
المملوكــة بــداًل مــن تلــك المســتأجرة، لمــا فــي ذلــك مــن 
انعكاســات إيجابيــة علــى العمــل األكاديمــي واإلداري في 
الجامعــة، وتعزيــز قدراتهــا المســتقبلية علــى التوســع 

الرأســي، ورفــع نوعيــة المخرجــات التعليميــة. 

ضمــن هذا الســياق، نجحــت رئاســة الجامعــة، بالتعاون 
مــع الجهــات المعنيــة، فــي تخصيــص األراضــي الضرورية 
والمبانــي  الجامعــة،  فــروع  مبانــي  جميــع  إلنشــاء 
اإلداريــة التابعــة للجامعــة. والعمــل قائــم اآلن علــى 
وطولكــرم،  جنيــن،  لفــروع:  مشــاريع  خمســة  تنفيــذ 
والمبنــى األكاديمــي)2( التابــع لفــرع رام اهلل والبيــرة، 
ويطــا، ودورا، باإلضافــة إلــى بنــاء الطابــق اإلضافــي الرابــع 
فــي فــرع بيــت لحــم، وتقــدر المســاحة اإلجماليــة لهــذه 

المشــاريع بنحــو )50( ألــف متــر مربــع.

أمــا المشــاريع المســتقبلية التــي تعمــل الجامعــة عليهــا حالًيــا، فتشــمل إنجــاز ثاثــة مبــان لفــروع: أريحــا، وطوباس، 
والقــدس، باإلضافــة إلــى مبانــي اإلدارة العامــة فــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، ومبنــى مركــز خدمــات بديــا. 

وتقــدر المســاحة اإلجماليــة لهــذه األبنيــة المخطــط لهــا بنحــو )33( ألــف متــر مربــع.

ويتابــع زكــي: "تجــدر بنــا اإلشــارة إلــى أن هــذه المشــاريع بحاجــة إلــى تجنيــد التمويــل الضــروري الســتكمالها، 
فثمــة العديــد مــن مراحــل البنــاء فــي المشــاريع المصنفــة "قيــد التنفيــذ" مــا زالــت بحاجــة إلــى مصــادر 
ــا  ــر حالًي ــا توف ــة، فم ــال الخارجي ــتكمال األعم ــطيب واس ــال التش ــة ألعم ــات الضروري ــر الموازن ــل وتوفي تموي
مــن تمويــل ال يتعــدى )30%( مــن التمويــل المطلــوب الســتكمال هــذه األعمــال، علًمــا بــأن الموازنــة 
التقديريــة لهــا تقــدر بنحــو )30( مليــون دوالر. أمــا األعمــال المســتقبلية األخــرى المخطــط لهــا فهــي 

بحاجــة إلــى موازنــة تقــدر بنحــو )20( مليــون دوالر".
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يبيــن زكــي أنــه عنــد تصميــم مشــروع أي مبنــى يؤخــذ 
والتقنيــة  والتربويــة  الديمغرافيــة  النواحــي  باالعتبــار 
جانــب  إلــى  والامنهجيــة  المنهجيــة  واألنشــطة 
متطلبــات العمــارة المســتدامة مــن ناحيــة مكونــات 
المبنــى وتوزيــع الفراغــات، وخصوًصــا أن جامعة القدس 
الــذي  المدمــج  التعليــم  أســلوب  تتبنــى  المفتوحــة 
يجمــع بيــن خصائــص التعليــم النظامــي والتعليــم 
وتقنيــات  وســائط  اســتخدام  علــى  القائــم  المفتــوح 
التعليــم اإللكترونــي، وألن التعليــم المفتــوح يشــترط أن 
يكــون )25%( مــن اللقــاءات صفيــة وجاهيــة، فإنــه مــن 
الضــروري توفيــر البنــى التحتيــة الضروريــة مــن المقــرات 
والمراكــز التابعــة للجامعــة حتــى تضمــن دعــم الطلبــة 
 )%75( الـــ  يعــوض  بمــا  التفاعليــة  التعليميــة  والبيئــة 
ــم  ــي، ث ــم النظام ــن التعلي ــى م ــاءة أعل ــة وكف بفعالي
ــة. ــن كاف ــات الوط ــي محافظ ــة ف ــى الطلب ــول إل الوص

والتصاميــم  الدراســات  وضــع  فــإن  هــذا،  وبســبب 
الديمغرافيــة،  االتجاهــات  مراعــاة  يوجــب  الهندســية 
العمــري  والتركيــب  المســتقبلية،  الطــاب  وأعــداد 
والجنســي والصحــي للطــاب، باإلضافــة إلــى الجوانــب 
التربويــة والتعليميــة التفاعليــة، عبــر توفيــر المســاحات 
المائمــة مــن القاعــات وتجهيزاتهــا المناســبة لحجــم 
التــي  والعمليــة  النظريــة  المقــررات  وعــدد  الشــَعب 
ــا، مــع إيجــاد هامــش مائــم آلفــاق التطــور  تطــرح فصلًي
ــدد  ــث ع ــن حي ــتقبًا، م ــي مس ــي واألفق ــع الرأس والتوس
الملتحقيــن، وعــدد التخصصــات، والبرامــج التــي تطرحهــا 

الجامعــة. 

مــن جانــب آخــر، مــن الضــروري األخــذ باالعتبــار توفــر 
البنيــة التحتيــة فــي المبنــى، وخاصــة تلــك المتعلقــة 
بقاعــات الوســائط، والمختبــرات، والتجهيــزات التقنيــة، 
والمكتبــات، وقاعــات المطالعــة، والمرافــق المتعلقــة 
ــل  ــة تجع ــة بطريق ــق اإلدارة المصمم ــجيل، ومراف بالتس
ــهلة  ــة وس ــة واضح ــة والخارجي ــة الداخلي ــبكة الحرك ش
الحركــة. ويراعــى فــي التصاميــم الجديــدة أيًضــا توفيــر 
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لمكاتــب  واســعة  مســاحات 
ــة  ــر للطلب ــم المباش ــم الدع ــم تقدي ــنى له ــى يتس حت
مــن خــال الســاعات المكتبيــة، باإلضافــة إلــى توفــر 
المرافــق التــي تدعــم األنشــطة الامنهجية وتشــجعها، 
مثــل: توفيــر قاعــات النشــاطات، والقاعــات متعــددة 
المناســبة،  بالتقنيــات  المجهــزة  والمســارح  األغــراض، 
الواقيــة  بالمظــات  المــزودة  الخارجيــة  والســاحات 
ــبة،  ــات المناس ــر الكافتيري ــر، وتوفي ــمس والمط ــن الش م
مــن  والمبنــى  المرافــق  هــذه  بيــن  التواصــل  وتأميــن 
الداخــل، خصوًصــا أن هيكليــة الطلبــة تتشــكل مــن 
فئــة الشــباب خريجــي الثانويــة الجــدد، ومــن ثــم تمثــل 
احتياجاتهــم أولويــة لــدى رئاســة الجامعــة وهيئاتهــا 

اإلداريــة واألكاديميــة. 

المواصفات الفنية                 
،،ومواءمتها للتعليم المدمج 

،،
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كيف لهذه المباني
،،أن تغّير الحياة الجامعية للطلبة؟

،،

يبيــن زكــي أن طبيعــة المبانــي الجامعيــة مــن شــأنها أن 

تشــكل بيئــة جاذبــة ومحفــزة للطلبــة، ناهيــك عــن تعزيــز 

جانــب االنتمــاء والراحــة النفســية لــدى الطلبــة، عبــر االهتمــام 

بالتصميــم الخارجــي والداخلــي، وتوفيــر المســاحات الضروريــة 

ــق  ــة، وف ــق الضروري ــيارات والمراف ــف الس ــاحات ومواق ــن س م

المعاييــر الهندســية والفنيــة، كونهــا إلــى جانــب توفيــر البنــى 

التحتيــة لألنشــطة المنهجيــة والتعليميــة التفاعليــة، فإنها تتيح 

الفرصــة أمــام الطلبــة لاندمــاج فــي األنشــطة الامنهجيــة 

ــة  ــي وتنمي ــم الذات ــززة للتعل ــائل المع ــادر والوس ــر المص وتوفي

الجوانــب الشــخصية واالجتماعيــة لــدى الطلبــة. كمــا أن توفــر 

بيئــة  سيشــكل  النشــاطات،  وقاعــات  كالمســارح  المرافــق، 

محفــزة للتفاعــل بيــن الجامعــة بمكوناتهــا الطابيــة واإلداريــة 

المحلــي. المجتمــع  مــع  واألكاديميــة 

ويتابــع: "ال ننســى أهميــة مراعــاة الجامعــة الحتياجــات 

الجامعــة،  فــي  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي  الطلبــة 

وتوفيــر  الصلــة،  ذات  المعاييــر  تطبيــق  ناحيــة  مــن 

مختبـــــرات المكفوفيــــــن والمرافـــــــق التــــي تراعـــــي 

وال  الطابيــة.  الحيــاة  فــي  ودمجهــم  احتياجاتهــم 

يغيــب عــن الذهــن هنــا بــأن توفيــر البيئــة الداعمــة 

والمكتبــات  المختبــرات  وتوفيــر  والتعلــم  للتعليــم 

ستشــكل  ذلــك  كل  والمطالعــة،  الوســائط  وقاعــات 

والفئــات  المحــدود  الدخــل  ذوي  للطلبــة  داعًمــا 

ــم  ــوا طموحاته ــي يحقق ــع لك ــي المجتم ــة ف المهمش

العوائــق،  هــذه  علــى  والتغلــب  والبحــث،  بالدراســة 

تحديــدًا فــي المناطــق التــي تعانــي مــن قيــود اقتصادية 

واجتماعيــة".
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الدراويش: المبنى يمكن األكاديميين والطلبة من القيام بنشاطاتهم وفعالياتهم بشكل مريح

،،القدس المفتوحة ،،

تبني صرحًا علميًا شامخًا في ربوع الخليل

ــدس  ــة الق ــّيدت جامع الخليل-ينابيع-ســماح أبوزينة-ش

أرض  علــى  بالخليــل  فرعهــا  مبنــى  المفتوحــة 

مســاحتها )6500( متــر مربــع فــي منطقــة أبــو كتيلــة 

ــة  ــت بأربع ــل تبرع ــة الخلي ــت بلدي ــة، كان ــة المغارب بخل

دونمــات ونصــف منهــا، فــي عهــد رئيســها األســبق 

ــة،  ــي النتش ــد النب ــى عب ــدس مصطف ــوم المهن المرح

لحســاب  دونميــن،  مســاحة  أي  الباقــي،  شــراء  وتــم 

الجامعــة، ويقــع المبنــى فــي الجهــة الغربيــة مــن 

هادئــة  جميلــة  منطقــة  فــي  الخليــل  محافظــة 

ــب  ــن الصخ ــدة ع ــة، وبعي ــجار والطبيع ــة باألش محاط

والضوضــاء، ويأتيهــا الهــواء الطلــق مــن كل الجهــات. 

ــا  ــة منه ــز خمس ــق، أنج ــتة طواب ــن س ــى م ــون المبن يتك

عــدد  فبتبــرع  الســادس  الطابــق  أمــا  2008م،  عــام 

ويســتخدم  عــام 2012م،  ليســتكمل  المتبرعيــن  مــن 

طابــق التســوية موقفــً للســيارات، وجــزء منــه مخزنــً 

وأرشــيفً. أمــا الطابــق األرضــي ففيــه مكاتــب اإلدارييــن، 

خاصــة  وقاعــة  فيزيــاء،  ومختبــر  الجامعــة،  وكافتيريــا 

وجــاءت  الخدمــات.  وقســم  المســتمر،  بالتعليــم 

الطوابــق األخــرى )الثانــي، الثالــث، والرابــع، والخامــس( 

وإلكترونيــات،  حاســوب،  ومختبــرات  تدريســية،  قاعــات 

و أحيــاء. كيميــاء  ومختبــرات 
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افتتــح المبنــى الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ 25/ 2008/12م، بحضــور رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، وعضــو 
ــات  ــات ومؤسس ــن فعالي ــر م ــدد كبي ــه، وع ــي حين ــل ف ــة الخلي ــس بلدي ــرج، ورئي ــين األع ــاء د. حس ــس األمن مجل

محافظــة الخليــل.

الرئيس أبو مازن يفتتح مبنى فرع الخليل عام 2008م

يقــول أ. عبــد القــادر الدراويــش، القائــم بأعمــال 
خدماتــه  يقــدم  الفــرع  "كان  الفــرع:  مديــر 
فــي  مســتأجر  مبنــى  خــال  مــن  التعليميــة 
شــارع عيــن ســارة بالخليــل، ونتيجــة لتزايــد أعــداد 
ــد  ــة بع ــاق بالجامع ــي االلتح ــن ف ــاب الراغبي الط
أبنــاء  لــدى  كبيــرة  وســمعة  شــهرة  حــازت  أن 
رئيــس  رأى  التشــغيلية،  ومؤسســاته  شــعبنا 
توفيــر  ضــرورة  عمــرو  يونــس  د.  أ.  الجامعــة 
مــع  التواصــل  لألكاديمييــن  يتيــح  أكبــر  مبنــى 
ــام  ــة القي ــح للطلب ــح، ويتي ــكل مري ــم بش طلبته
بنشــاطاتهم وفعالياتهــم، وهكــذا بــدأ البناء في 

2008م". عــام  واســتكمل  2006م،  عــام 

المســرح يفتتح في بداية العام 2018
ويشــير أ. عبــد القــادر الدراويــش إلــى أن مســرح فــرع الخليــل 
ظــل قائمــً دون تشــطيب، إلــى أن تمكنــت الجامعــة مــن 
الحصــول علــى مشــروع لتشــطيبه مــن )بكــدار(، وبــدأ العمــل 
فــي عمليــات التشــطيب مــن بدايــة العــام 2017م، وتــم 
ــى  ــرح عل ــم المس ــام 2018م، وصم ــة الع ــي بداي ــليمه ف تس
شــكل أدراج متتاليــة، مقســمة إلــى مســربين: أحدهمــا جهــة 
الشــمال واآلخــر جهــة اليميــن، يســتوعب نحــو )320( زائــرًا 
يطلــون علــى منصــة واســعة مرتفعــة أمامهــم، وبجانبهــا 
غرفــة خدماتيــة، وقــد جهــز بأثــاث ذي مواصفــات عاليــة 
العاليــة  والضوئيــة  الصوتيــة  باألنظمــة  ومــزود  الجــودة، 

ــتوى.  المس
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المجلــس  رئيــس  أعلــن  الخليل-ينابيــع-  

واإلعمــار  للتنميــة  الفلســطيني  االقتصــادي 

جامعــة  يدعــم  المجلــس  أن  "بكــدار" 

الوطــن  جامعــة  المفتوحــة  القــدس 

الفلســطيني باعتبارهــا عابــرة للمحافظــات 

وتمثــل عنوانــً ليــس فقــط للتعليــم وإنمــا 

الوطنيــة.  للتربيــة 

علــى  لــه  كلمــة  خــال  اشــتية  د.  وقــال 

هامــش افتتــاح مســرح الجامعــة بالخليــل إن 

شــعبنا يربــي أبنــاءه فــي "القــدس المفتوحة" 

أجلــه،  مــن  والتضحيــة  الوطــن  حــب  علــى 

ــاء وطــن وسيســهم  فشــعبنا مصــر علــى بن

فــي بنــاء أوطــان اآلخريــن، ونحــن ذاهبــون إلــى 

أكد أنها أم الجامعات وال تحصرها جغرافيا

،،

،،

اشتية: »القدس المفتوحة« 
على رأس أجنــدات »بكدار«

أبعــد مــدى فــي فــك العاقــة مــع االحتــال 

ــي  ــرب سياس ــي: مس ــارب، وه ــدة مس ــي ع ف

طريــق  فــي  اقتصــادي  ومســرب  مغلــق، 

واحــد، ومســرب أمنــي للحفــاظ علــى أرواح 

أبنائنــا ولتحقيــق مكاســب سياســية، فالوضــع 

الراهــن ال يمكــن لــه أن يســتمر.

وأعلــن د. اشــتية إنشــاء مســرح فــي فــرع 

القــدس المفتوحــة بنابلــس، وإنشــاء مبنــى 

ــذ  ــة بتنفي ــرع قلقيلي ــي ف ــة ف ــد للجامع جدي

فلســطين  يمثــل  إنــه  وقــال  "بكــدار"،  مــن 

وســيعرض  للتنميــة،  اإلســامي  البنــك  فــي 
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احتياجــات جامعــة القــدس المفتوحــة علــى رأس 

أجنــدات المجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة 

واإلعمــار "بكــدار".

وفــي نهايــة االحتفــال، كرمــت جامعــة القــدس 

المفتوحــة "بكــدار"، حيــث قــدم أ. د. يونــس عمــرو 

ومحافــظ الخليــل ورئيــس البلديــة ونــواب رئيــس 

ــتية. ــد اش ــور محم ــة للدكت ــً تقديري ــة، درع الجامع

مــن جانبــه، أهــدى د. اشــتية التكريــم الــذي 

حصــل عليــه مــن جامعــة القــدس المفتوحــة إلى 

ــل  ــة الخلي ــي محافظ ــح ف ــم فت ــر أقالي ــاء س أمن

ــاء  ــم أبن ــي دع ــح ف ــة فت ــى دور حرك ــد عل للتأكي

شــعبنا الفلســطيني.

الشــبيبة  واتحــاد  الطلبــة  مجلــس  كــرم  كمــا 

د.  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  فــي  الطابيــة 

عمــرو. يونــس  د.  وأ.  اشــتية،  محمــد 
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سعادة-أســس  لحم-ينابيع-إميلــي  بيــت 
فــرع بيــت لحــم عــام 1991م، مــع انطاقــة 
الجامعــة فــي الوطــن، وبدأ في مبنى مســتأجر، 
ــت  ــه ابتاع ــة في ــى الدراس ــال عل ــا ازداد اإلقب ولم
رئاســة الجامعــة قطعــة أرض فــي مدينــة بيــت 
جــاال حيــث أقيــم مبنــى مْلــك مكــون مــن ثاثــة 
متــر   )1000( طابــق  كل  مســاحة  طوابــق، 
ــتيعاب  ــام 2007م الس ــى ع ــح المبن ــع. افتت مرب
طلبــة الجامعــة بتكلفــة كليــة تبلغ نحــو )1,75( 
مليــون دينــار أردنــي، بمــا فــي ذلــك ثمــن قطعــة 

األرض التــي تــم البنــاء عليهــا.
ودمــج  الفــرع  فــي  الطلبــة  عــدد  تزايــد  مــع 
إليــه،  الدراســي  ســاحور  بيــت  مركــز  طلبــة 
أصبحــت الحاجــة ماســة إلــى زيــادة مســاحة 
مبنــى الفــرع الــذي ضــاق علــى هــذه الزيــادة، 
حينئــذ أضيــف إليــه طابــق آخــر، وكانــت التكلفــة 
مســاحته  تبلــغ  الــذي  الرابــع  للطابــق  الكليــة 
أيضــً )1000( متــر مربــع نحــو )500000( دوالر، 
وكان )80%( مــن المبلــغ الكلــي بالتعــاون مــع 
أفــراد المجتمــع المحلــي، لتصبــح قــدرة المبنــى 

وطالبــة. طالــب   )4000( اآلن  االســتيعابية 
ــوي  ــع يحت ــق الراب ــر أن الطاب ــر بالذك ــن الجدي م
غــرف  وثــاث  صفيــة،  قاعــات   )10( علــى 
وقاعــة  ومصّلــى،  واإلدارييــن،  لألكاديمييــن 
عامــة  ومرافــق  حاســوب،  ومختبــر  أنشــطة، 
عــدد 2. وجــاء المبنــى منســجًما مــع التــراث 
العمرانــي العربــي األصيــل الــذي تحــرص رئاســة 

تنفيــذه. علــى  الجامعــة 

المبنــى  "إن  صــالح:  علــي  د.  الفــرع  مديــر  يقــول 
الجديــد أتــاح للجامعــة إمكانيــة فتــح العديــد مــن 
الشــروط  يســتوفي  فهــو  الجديــدة،  التخصصــات 
قاعــات  حيــث  مــن  كافــة،  والتعليميــة  التربويــة 
التدريــس، ومختبــرات الحاســوب، وقاعات األنشــطة 
التعليــم  تطويــر  مــن  مكــن  كمــا  الطابيــة، 
كمختبــر  تدريســية،  قاعــات  وإضافــة  اإللكترونــي 
ــر التعليــم المســتمر،  ــة، ومختب الوســائط التعليمي
ومختبــر االمتحانــات الدوليــة الــذي يســهم فــي 
المحلــي  المجتمــع  مــع  طيبــة  عاقــة  خلــق 
تدريبيــة  دورات  عقــد  خــال  مــن  ومؤسســاته، 
ــات  ــود قاع ــى وج ــة إل ــات. باإلضاف ــذه المؤسس له
لألنشــطة التــي تتيــح عقــد أنشــطة ال منهجيــة، 
فــي  تســهم  ونــدوات  عمــل  ورشــات  وترتيــب 
والوطنيــة. القياديــة  الطالــب  شــخصية  صقــل 

بيت لحم...
مبنى عصري ينسجم مع
العربي العمراني  ،،التراث 

،،

د. علي صالح

المبنى أتاح للجامعة إمكانية فتح العديد

من التخصصات الجديدة

المتبــرع رجــل األعمــال جبريــن طقاطقــة، الــذي درس 
بألمانيــا، وأصــر علــى أن يتعلــم باســتيقاظه مبكــرًا كل 
الجامعــة،  أقســاط  يوفــر  حتــى  الخبــز  لبيــع  يــوم 
ــم إذا  ــم العل ــًدا أن يدع ــه عه ــى نفس ــع عل كان قط

ملــك المــال؛ ألن التعليــم أهــم شــيء فــي الحيــاة. 
ــنغافورة  ــس وزراء س ــر برئي ــه تأث ــال إن ــه، ق ــاء مقابلت أثن
تعانــي  ســنغافورة  كانــت  عندمــا  يــو(  )ليكــوان 

رجل األعمال
جبرين طقاطقة

المتبرع

مــن الفقــر والبطالــة، فوضــع هدفــه الرئيــس 
"التعليــم أوًلا"، مــا جعــل ســنغافورة اآلن مــن 
أكبــر دول العالــم اقتصادًيــا. لذلــك قــرر رجــل 
األعمــال طقاطقــة أن يتبــرع لجامعــة القــدس 

التعليــم. علــى  الفقــراء  يســاعد  الــذي  المميــز  األكاديمــي  الصــرح  هــذا  المفتوحــة، 
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 الحاج خضر نمر الجراشي

المتبرع

وعــن مبنــى الفــرع يقــول طقاطقــة: "عندمــا يكون هناك مبنى جديد يحتوي على جميــع المرافق فإنه 
يعكس نفسية إيجابية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، ما يسهم في ازدهار العملية التعليمية". 

ــام  ــر ع ــي، مدي ــر الجراش ــر نم ــاج خض ــا الح أم
أحــد  وهــو  مجموعــة الجراشــي لالســتثمار، 
لحــم،  بيــت  فــي  الجامعــة  لفــرع  المتبرعيــن 
فقــد أكــد دعــم مجموعــة شــركات الجراشــي 
المحلــي،  المجتمــع  مؤسســات  مــن  للعديــد 
وخصوصــً مؤسســات قطــاع التعليــم، مشــيرًا 
تنمــو  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  أن  إلــى 
مــا  باســتمرار،  طلبتهــا  عــدد  ويــزداد  وتتطــور 
ــى  ــم مبن ــرار بدع ــاذ الق ــة التخ ــع المجموع دف
الفــرع فــي بنــاء الطابــق اإلضافــي. وأضــاف: 
للجامعــــــــة  متكامـــــل  مبنـــــى  "وجـــــود 

ســمعة  أن  وأكــد أيًضــا  العلمــي".  أدائهــم  زيــادة  فــي  ويســاعد  الطلبــة  لــدى  نفســية  راحــة  يعكــس 
ــً إلــى أنــه علــى اســتعداد  الجامعــة ونجاحهــا وتميــز خريجيهــا يجعــل رجــال األعمــال يدعمونهــا باســتمرار، الفت

لاســتمرار فــي دعــم هــذا الصــرح األكاديمــي المميــز.
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رام اهلل-ينابيع-بهــاء الخطيب-يعمــل فــرع 
مبنــى  إلــى  لانتقــال  بجــد  والبيــرة  اهلل  رام 
البنــاء  بعمليــة  شــرع  وقــد  عصــري،  حديــث 

2020م. عــام  بحلــول  ينتهــي  أن  ويتوقــع 

ــرع: "إن أي  ــر الف ــل مدي ــين حماي ــول د. حس يق
جامعــة تســتهدف تطويــر بيئتهــا التعليميــة 
ــة  ــاة جامعي ــا حي ــر لطلبته ــن أن توف ــد م ال ب
مائمــة يشــعرون مــن خالهــا باســتمتاعهم 
علــى مقاعــد الدراســة ، وتمثــل لهــم ذكريــات 
ونحــن  المســتقبل،  فــي  إنســانية  وتجــارب 
بهــذه  نؤمــن  والبيــرة  اهلل  رام  فــرع  فــي 
ســيضع  الجديــد  الفــرع  فحــرم  الفكــرة؛ 
بصمتــه الواضحــة فــي شــخصية الطالــب، لمــا 
يراعيــه هــذا المبنــى مــن معاييــر بنــاء عصريــة 

حديثــة".

 د. حسين حمايل

 المبنى سيكون مجهزًا بأحدث التقنيات والمرافق الخدمية

ويعتقــد د. حمايــل بــأن هــذا المبنــى األكاديمي 
ومــا يضــم مــن مرافــق حيويــة تتمثــل بمختبــرات 
حســب  بســاحات  جــاءت  التــي  الحاســوب 
مجهــزة  تدريــس  وقاعــات  العلميــة،  المعاييــر 
مثــل:  خدميــة  ومرافــق  التقنيــات،  بأحــدث 
ــن  ــيزيد م ــة، س ــاحات الخارجي ــات والس الكافتيري
االلتحــاق  علــى  العامــة  الثانويــة  طلبــة  إقبــال 

فيــه. الجامعيــة  بالدراســة 

فرع رام اهلل والبيرة…
العمل مســتمر لتشييد مبنى 

،،عصري بحلول 2020 م
،،
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الحرازين:  العلم هو المخرز الذي نفتح  به كل الجدران ونتخطى كل الصعاب

رجــل األعمــال الفلســطيني الســيد حمــاد حســن الحرازيــن 
الــذي دعــم مراحــل تشــييد مبنــى "حســن الحرازيــن األكاديمــي" 
فــي فــرع رام اهلل والبيــرة، قــال إنــه لمــس طموحــً فــي الشــارع 
الفلســطيني، ومــا زالــت الجبهــة الفلســطينية جبهــة مرتفعــة 
وصامــدة فــي وجــه االحتــال، "أمــا نحــن الفلســطينيين األصيلين 
الذيــن تركنــا وطننــا فــي ســن صغيــرة، فســنواصل المســير 

وســنواجه تلــك العقبــات الكثيــرة".

ــه نفتــح  ــن: "إن العلــم هــو المخــرز الــذي ب ــاف الحرازي وأض
أدعــم  أنــا  لهــذا  الصعــاب،  كل  ونتخطــى  الجــدران  كل 
ــي  ــب أهل ــعيد بح ــي س ــطين، وإن ــدي فلس ــي بل ــم ف العل

وبلــدي واحترامهــم لــي".

ــدث  ــتطيع أن أتح ــي، أس ــيرتي وعلم ــال مس ــه خ ــع: "إن ــم تاب ث
ــل  ــكان أفض ــد م ــن ال يوج ــم، ولك ــي العال ــخص ف ــع أي ش م
مــن فلســطين، رغــم أننــي زرت كل العالــم، وســأواصل دعــم 
أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، ودعــم جامعــة القــدس المفتوحة".

ــي  ــي حيات ــة ف ــّر لحظ ــم تم ــً: "ل ــال أيض وق

وأعمــل  فلســطين  فــي  أفكــر  وأنــا  إال 
وبالتعليــم،  بأنفســنا  إيمانــً  أجلهــا،  مــن 
فــي  وتعظيمهــم  شــهداءنا  تذّكرنــا  وإن 
أصحــاب  فنحــن  ســبيلنا؛  هــو  نفوســنا 
ــل  ــن أج ــطة م ــي إال واس ــا أموال ــة، وم قضي
ــوال  ــي أم ــي، فه ــي وطن ــم ف ــم التعلي دع

الفلســطيني". الشــعب  حــق  مــن 

إلــى ذلــك، قــال د. حمايــل، مديــر فــرع رام اهلل 
أبنــاء  يمثــل  الحرازيــن  حمــاد  إن  والبيــرة، 
فــي  يســهمون  الذيــن  الباريــن  فلســطين 
المشــاريع  وتمويــل  شــعبهم  أبنــاء  دعــم 
أرجــاء  مختلــف  فــي  والتعليميــة  الصحيــة 

ــن. الوط

معلومات عامة عن المبنى
سعة المبنى: )9000( متر مربع.

عدد الطوابق: )9(.
األغــراض: مبنــى أكاديمــي، ومكاتــب أعضــاء الهيئــة 

التدريســية، وبعــض األقســام اإلدارية.
التكلفة الكلية: )6( مايين دوالر.

نسبة اإلنجاز: )50%( من البناء عظمً.

واالنتقــال:  األعمــال  النتهــاء  المتوقــع  التاريــخ 
األعمــال  ارتبــاط  بســبب  وذلــك  2020م،  عــام 
الجديــد  اإلداري  بالمبنــى  للمبنــى  الخارجيــة 

للبنــاء".  الثالثــة  "المرحلــة 
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مبنى فرع سلفيت…
تتألق لجامعة  ،،وجه مشرق 

،،

ســلفيت - ينابيع-فــؤاد الزيــر - انطاًقــــا مــــن 

االســتراتيجية  وخطتهــا  الجامعــة  سياســية 

إلنشــاء مبــان خاصــة بهــا، ســعى فــرع ســلفيت 

مبنــى  لبنــاء  تمويــل  عــن  البحــث  فــي  قدًمــا 

ــى  ــات األول ــذ اللحظ ــلفيت، ومن ــرع س ــاص لف خ

تواصــل مــع المختصيــن بالجامعــة مــن أجــل 

إعــداد الخرائــط والرســومات لمبنــى جديــد يلبــي 

احتياجــات الطلبــة والــكادر اإلداري واألكاديمــي.

 

بعــد جهــود متواصلــة، بتوجيهــات مــن أ. د. يونــس عمــرو رئيس 

ــن  ــة م ــة كامل ــى منح ــول عل ــرع الحص ــتطاع الف ــة، اس الجامع

وزارة الماليــة لبنــاء المقــر، بكلفــة ماليــة تقــدر بنحــو )2,8( مليون 

طوابــق،  أربعــة  مــن  مكــون  مبنــى  إلقامــة  أميركــي،  دوالر 

التعليــم  مرافــق  تضــم  مربــع  متــر  آالف  خمســة  بواقــع 

مؤتمــرات  وقاعــة  ومختبــرات،  دراســية،  قاعــات  مــن  كافــة، 

ــن  ــرقة ع ــورة مش ــس ص ــي تعك ــزة الت ــدث األجه ــزة بأح مجه

ــه. ــع مراحل ــي جمي ــور ف ــب التط ــي تواك ــة الت الجامع
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د. باسم شلش

المبنى ركن أساسي في دعم صمود أبناء محافظة سلفيت

 التي تواجه الغول االستيطاني

يقــول د. باســم شــلش مديــر الفــرع:" انتهينا 
قياســي،  زمــن  فــي  المشــروع  هــذا  مــن 
وذلــك  لانتبــاه،  والفــت  الئــق  وبشــكل 
بجهــود القائميــن علــى البنــاء، والمتابعــة 
الحثيثــة، ويعــّد المبنــى فــي ســلفيت تحفــة 
عمرانيــة فــي المحافظــة ألنــه المبنــى األكبــر 
علــى اإلطــاق فــي المدينــة، ويوجــد فيــه 

أحــدث مــا توصلــت إليــه علــوم الهندســة". 
ــلفيت  ــى س ــة مبن ــن أهمي ــلش ع ــدث ش وتح
أبنــاء  لصمــود  أساســًيا  ركًنــا  يعــّد  الــذي 
المحافظــة التــي تواجــه الغــول االســتيطاني 
أن  مبيًنــا  المحافظــة،  أبنــاء  يحاصــر  الــذي 
فــرع ســلفيت يســهم فــي تطويــر الشــباب 
الفلســطيني وتنميتــه، وقــد أســس لتكويــن 
جيــل يبنــي الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا 
القــدس الشــريف، هــذا الجيــل القــادر علــى 
التأثيــر فــي السياســات والقــرارات التــي تســهم 

فــي عمليــة البنــاء والتطويــر. 
القــدس  جامعــة  إن  أيًضــا  شــلش  يقــول 
المفتوحــة بســلفيت هــي الجامعــة الوحيــدة 
ــي  ــي ف ــم الجامع ــات التعلي ــدم خدم ــي تق الت
والتعليــم،  العلــم  منــارة  وهــي  المحافظــة، 
وتتواصــل مــع جميع المؤسســات إلقامة العديد 
مــن الفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة والوطنيــة. 

الخدمــات  يقــدم  بســلفيت  الجامعــة  فــرع  إن 
التعليميــة بأحــدث الوســائل والطــرق، مــن خــال توفيــر 
الحيــاة األكاديميــة ووســائل الراحــة للحركــة الطابيــة، 
تمتلــك  متمكنــة  مخرجــات  إلــى  بهــا  والوصــول 
المهــارات والكفــاءات التــي تحتاجهــا ســوق العمــل 

 . لفلســطينية ا
الماليــة،  لــوزارة  شــكره  وافــر  عــن  شــلش  وأعــرب 
الممــول الحصــري والوحيــد للمبنــى، وجزيــل شــكره 
ــة  ــت البلدي ــي؛ إذ قدم ــريك الفعل ــلفيت الش ــة س لبلدي
قطعــة األرض التــي مســاحتها )5( دونمــات فــي مركــز 
المدينــة، إضافــة إلــى تلــك التســهيات عبــر جميــع 
دوائرهــا إلتمــام هــذا المبنــى بأســرع وقــت ممكــن. 
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أريحا...
قطعة بمساحة ستة دونمـــات إلقامة 
،،مبنى إداري وأكاديمي ومالعب وحدائق

،،

 د. راتب أبو رحمة

إقامة المبنى سيكون له انعكاسات إيجابية ال حصر لها

خطــة  تتكــون   - جاليطــة  أريحا-ينابيع-ســالم 
القــدس  جامعــة  فــرع  مبنــى  إنشــاء  مشــروع 
وأكاديمــي،  إداري  مبنــى  مــن  بأريحــا  المفتوحــة 

ســيارات. ومواقــف  وحدائــق،  وماعــب، 

ُمنحــت الجامعــة قطعــة أرض بمســاحة ســتة 
دونمــات مــن أراضــي الدولــة بالقــرب مــن اســتراحة 
أريحــا، وتــم بنــاء ســور إســمنتي مســلح علــى األرض 
وبئــر ميــاه، وغرفــة حــارس، وغرفــة اســتعامات 
شــيقل  ألــف   )349( إجماليــة  بكلفــة   ، )عظــم( 

ــة. ــن الجامع ــل م بتموي

تســعى إدارة الجامعــة فــي الفتــرة الحاليــة للمشــروع 
إلــى تنفيــذ القســم الثانــي مــن المرحلــة األولــى للمبنــى 
مربًعــا  متــًرا   )3885( بـــ  مســاحته  تقــدر  الــذي  األكاديمــي 
بثاثــة طوابــق، وتقــدر التكلفــة الكليــة ألعمــال المشــروع 
لهــذا  تمويــل  توفيــر  بعــد  وذلــك  دوالًرا،  بـــ)3,623,354( 
المبنــى، مــن أجــل خدمــة الجامعــة وخدمــة التجمعــات 
الســكانية المحيطــة بهــا؛ لحل مشــكلة الزيادة الســنوية في 
أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بالجامعــة الذيــن وصــل عددهــم 
الجامعــي  العــام  مــن  األول  الفصــل  خــال  الفــرع  فــي 
)2018/2017م( نحــو )1000( طالــب وطالبــة، تشــكل اإلنــاث 

ــوع.  ــذا المجم ــن ه ــبته )73.3%( م ــا نس م

يؤكــد د. راتــب أبــو رحمــة، مديــر فــرع أريحــا، أن إلقامــة مبنــى 
العمليــة  علــى  جــدًا  كبيــًرا  انعكاًســا  أريحــا  لفــرع  حديــث 
األكاديميــة واســتيعاب الطلبــة ضمــن حــرم جامعــي متطــور 
وحديــث، يلبــي المعاييــر األكاديميــة والمهنيــة ذات الصلــة، 
وهــذا يعكــس األهميــة المتزايــدة التــي شــكلها الفــرع فــي 
المنطقــة مــن حيــث قدرتــه ودوره فــي جــذب تعليمهــم 

الجامعـــــي، وتحديــــــدًا العنصــــــر النســــــائي 
والموظفيــن، وهــذا أيًضــا ســيعكس الجوانــب 
للخريجيــن  الــذات  تحقيــق  فــي  اإليجابيــة 
ــاء  ــي بن ــر ف ــم دور كبي ــون له ــات، ويك والخريج
ــي.  ــع المحل ــي المجتم ــة ف ــات الوطني المؤسس

أسماء متبرعين للمبنى:
-صبح فؤاد الزغير.   

-شركة دار البناء.   
-محمد عبد جايطة.  

-يوسف الزمر.  

العدد التاسع  2018 ينابيع52



ني
مبا

53 جامعة القدس المفتوحة ينابيع

مبنى فرع يطا...
تعزيــز للهوية الوطنية في منطقة 

،،تخلو من مؤسســات التعليم العالي

،،
يطا-ينابيع-ماجــد الجبريني-يمثــل مشــروع 
رؤيــة  بيطــا  الجامعــة  لفــرع  الجديــد  المبنــى 
فــي  االســتراتيجية  أهدافهــا  وأحــد  الجامعــة 
ــوض  ــوح والنه ــم المفت ــفة التعلي ــيد فلس تجس
بــه، ويكمــن ذلــك فــي التحــول إلــى المبانــي 

المملوكــة بــداًل مــن تلــك المســتأجرة.

األكاديميــة  المؤسســة  يطــا"  ويعــّد "فــرع   
الوحيــدة التــي توفــر فرصــة التعليــم العالــي 
لمنطقــة ممتــدة جغرافًيــا وديموغرافًيــا تشــمل 
مــن  ومحيطهمــا  والســموع،  يطــا  مدينتــي 
ومخيــم  الريحيــة،  وبلــدة  والباديــة،  المســافر 
ــى )150(  ــكانها عل ــدد س ــد ع ــذه يزي ــوار، وه الف

ألــف نســمة. 
 وجــود هــذا الفــرع يوفــر علــى طلبــة هــذه 
ومتاعبــه  الســفر  مشــاق  مواجهــة  المناطــق 
وتكاليفــه، خاصــة أن المناطــق الريفيــة منهــا 
تعانــي قلــة فــي الدخــل، فقــرب الفــرع مــن 

ني
مبا

د. محمد  الحروب

 المبنى الجديد سينجز وفق أحدث المواصفات

 وسيقدم خدمات متكاملة

اإليجابــي  النفســي  األثــر  يوّلــد  ســكناهم  مناطــق 
أمــام  يتيــح  أنــه  إلــى  باإلضافــة  ولذويهــم،  لهــم 
طلبــة مدينــة الســبع المحتلــة منــذ العــام 1948م 
فرصــة  وبــدو،  ومــدن  قــرى  مــن  بهــا  يحيــط  ومــا 
متابعــة تعليمهــم الجامعــي، مــا يزيــد مــن توعيتهــم 
للحفــاظ علــى هويتهــم الفلســطينية والصمــود فــي 
ــي  ــة الت ــر العنصري ــات التهجي ــام حم ــم أم مناطقه
يشــنها االحتــال تحــت مــا يعــرف بقانــون )برافــر(. 
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يتكــون مشــروع المبنــى الجديــد مــن ثالثــة مبــان 
منفصلــة، وهــي:

المبنى األول-مبنى الخدمات:
يتكــون مــن ثاثــة طوابــق بمســاحة إجماليــة )1100( 
متــر مربــع، ويشــمل: مكتبــة، ومســجًدا، وقاعــة 

ــطة. ــرة لألنش كبي
المبنى الثاني-المبنى األكاديمي الرئيس:

إجماليــة  بمســاحة  طوابــق  خمســة  مــن  يتكــون 
كبيــرة  قاعــات  ويشــمل:  مربــع،  متــر   )4500(

إداريــة. ومكاتــب  ومختبــرات،  للتدريــس، 
المبنى الثالث-مبنى اإلدارة:

إجماليــة  بمســاحة  طوابــق  خمســة  مــن  يتكــون 
)2500( متــر مربــع، ويشــمل: مكاتــب اإلدارة، وجميع 

األقســام اإلداريــة.  

ــة  ــات العالمي ــع المواصف ــق م ــي تتواف ــذه المبان ه
مكاتــب  وتضــم  الجامعيــة،  األكاديميــة  للبيئــة 
واســعة  وقاعــات  للحاســوب،  ومختبــرات  لــإدارة، 
المؤتمــرات  لعقــد  كبيــرة  وقاعــات  للتدريــس، 
ومســرًحا،  ومكتبــة،  العمــل،  وورش  والنــدوات 
ومدرًجــا، وســاحات، وماعــب، وحدائــق. وهــو بذلــك 
يشــكل صرًحــا علمًيــا شــامًخا، ومعلًمــا حضارًيــا، 
وتحفــة عمرانيــة متميــزة فــي مدينــة يطــا. وُأنجــزت 
أعمــال العظــم لمبنــى الخدمــات والقاعة بمســاحة 
)1100( متــر مربــع تبرعــات مــن المجتمــع المحلــي، 
شــحدة  األعمــال  رجــل  منــه  بجــزء  تكفــل  وقــد 
التســوية  لطابــق  العظــم  أعمــال  أمــا  حريــزات. 
ــي  ــي الت ــى األكاديم ــي للمبن ــق األرض ــة الطاب وأرضي
قيــد  فهــي  مربًعــا  متــًرا   )725( بمســاحة  هــي 
المجتمــع  مــن  وماليــة  عينيــة  بتبرعــات  التنفيــذ، 
المحلــي، وقدمــت الجامعــة لذلــك مبلــغ )60.000( 
دوالر، علمــً بــأن قيمــة التمويــل المطلوبــة تبلــغ 

دوالر.  )5.400.000(

أهميــة  الحــروب،  الفــرع د. محمــد  يبيــن مديــر 
ــاة  ــى الحي ــاته عل ــث انعكاس ــن حي ــى م ــذا المبن ه
تخــدم  ظــروف  وتوفيــر  األكاديميــة،  العمليــة 

الطالــب وتســهم فــي بنــاء شــخصيته، وال ســيما أنــه ســيأتي 
وفــق المواصفــات العالميــة ألحــدث أنــواع التعليم، وســيكون 
المؤسســة  أنــه  إلــى  ويشــير  خدماتــه.  بــكل  متكامــًا 
احتيــاج  ذات  منطقــة  فــي  العالــي  للتعليــم  الوحيــدة 
مرتفــع، لذلــك ســيزيد مــن نســبة تعليــم الفتيــات فــي بيئــة 
ــو  ــاق نح ــى االنط ــاعد عل ــادات، وسيس ــض الع ــا بع تحكمه
اإلبــداع المتــاح مــن خــال برامــج الجامعــة التــي تجســدت 
ــز المحليــة  فــي حصــول الجامعــة علــى العديــد مــن الجوائ

واإلقليميــة والدوليــة. 

ــو  ــي نح ــع المحل ــود المجتم ــف جه ــن تكات ــم م ــى الرغ عل
إنجــاز المبنــى والمؤسســات الرســمية، فإنه بحاجــة إلى وقفة 
جــادة مــن قبل جميع الدوائر الرســمية في الســلطة الوطنية 
الفلســطينية؛ ألنــه يعــّد مــن األولويــات فــي المنطقــة، وحتــى 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــت م ــرع وق ــي أس ــز ف ــاء وينج ــل البن يكتم
المبــادئ التــي أســس مــن أجلهــا فــي إيصــال التعليــم لــكل 
بيــت، والتوفيــر علــى األهالــي برســوم منخفضــة، وتعزيــز 
وســتكون  االســتيطاني،  التحــدي  منطقــة  فــي  الصمــود 
الصامــدة  الســبع  مدينــة  فــي  ألهلنــا  مفتوحــة  األبــواب 

للدراســة بكلفــة أقــل بحكــم قــرب المســافة.  
ــم  ــروع، ومنه ــذا المش ــح ه ــوا لصال ــال تبرع ــال أعم ــة رج ثم
ــاج  ــرر الح ــا ق ــار، فيم ــار نص ــطيني أ. نص ــال الفلس ــل األعم رج
مدينــة  فــي  االعتباريــة  الشــخصيات  )أحــد  ربيــع  جمعــة 
ــة  ــا أهمي ــد، مبيًن ــى الجدي ــروع المبن ــح مش ــرع لصال ــا( التب يط
وجــوده مكاًنــا آمًنــا لألهالــي ألن أبناءهم-خاصــة اإلنــاث- 
ــم  ــا يجنبه ــم، م ــي بلده ــة ف ــة مقيم ــي جامع ــون ف يدرس
متاعــب الســفر ومشــقته ونفقاتــه، وهــذا يشــكل حافــًزا 
لألهالــي ويشــجعهم علــى إلحــاق أبنائهــم بالفــرع، حاًثــا 
المجتمــع المحلــي بــكل مكوناتــه علــى توفيــر الدعــم الــازم 
ــم  ــد المعال ــامًخا، وأح ــا ش ــا علمًي ــون صرًح ــتكماله ليك الس

العمرانيــة المميــزة فــي المدينــة.
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دورا-ينابيع-خالــد العواودة-فــرع الجامعــة بمدينــة 
دورا مــن الفــروع األولــى التــي طرحــت فكــرة إقامــة 
ــرة  ــذه الفك ــرع ه ــم الف ــد ترج ــا، وق ــوك له ــى ممل مبن
علــى أرض الواقــع بحصولــه علــى قطعــة أرض عــام 
2015م تبرعــت بهــا بلديــة دورا، بمســاحة ) 6800 ( متــر 
مربــع، ثــم طفــق الفــرع يجــري المخططــات المتعلقــة 
بالمبنــى، فتمكــن مــن الحصــول علــى التراخيــص الازمة 

لذلــك.

ــاء  ــل إنش ــن أج ــل م ــاد تموي ــى إيج ــة عل ــت الجامع  دأب
قــراًرا  اتخــذت  المســاعي  تعثــرت  أن  وبعــد  المبنــى، 
بالمشــاركة مــع المجتمــع المحلــي، وذلــك عــن طريــق 
ــة  ــا رئاس ــي، فيم ــع المحل ــن المجتم ــات م ــع التبرع جم

الجامعــة تقــدم المصانعــة )أي أجــرة المقــاول(. 
يتكــون المبنــى المصمــم مــن )6( طوابــق بمســاحة 

دورا...
فكــــرة امتــالك مبنـى مملـوك 
،،للجامعة تشــق طريقها نحو الواقع

،،
)6000( متــر مربــع، ومكتبــة منفصلــة تكــون للجامعــة 
تقــدم خدماتهــا للمجتمــع المحلــي، ثــم قاعــة نشــاطات 
منفصلــة مــع ســاحات ومــدرج خارجــي، والهــدف مــن 
إنشــائه هــو توفيــر بيئــة تعليميــة مائمــة لتكــون جاذبــة 
المجــاورة  الجغرافيــة  المناطــق  جميــع  مــن  للطــاب 
ــي  ــب ف ــى النق ــل حت ــة الخلي ــوب مدين ــن جن ــدة م الممت
الداخــل المحتــل، وتوفيــر أماكــن إقامــة أنشــطة غيــر 
منهجيــة للطلبــة. علًمــا أن عــدم ماءمــة المبنــى الحالــي 
كان ســبًبا مــن أســباب تراجــع عــدد الطلبــة فــي الفــرع، مــا 

ــرى. ــات أخ ــرى أو جامع ــروع أخ ــون بف ــم يلتحق جعله
ــا فــي  يعــّد مبنــى الجامعــة المؤسســة التعليميــة العلي
ــا،  ــة دورا وقراه ــدم مدين ــل، ويخ ــة الخلي ــوب محافظ جن
ومخيــم الفــوار، وبلــدة الظاهريــة، باإلضافــة إلــى عــرب 
الرماضيــن، وطلبــة الداخــل المحتــل أيًضــا، ويقــدر عــدد 

الســكان لتلــك المناطــق نحــو )250( ألــف مواطــن. 
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يقــول مديــر فــرع دورا د. جمــال بحيــص: 
فــي  للجامعــة  مملــوك  مبنــى  "إقامــة 
دورا يأتــي تنفيــًذا لسياســة الجامعــة التــي 
ــان  أقرهــا مجلــس األمنــاء، برئاســة م. عدن
ســمارة، لتوفيــر مبــان مملوكــة لجميــع 
الفــروع، وذلــك بهــدف إيجــاد بيئــة تعليمية 
مناسبــــة ومائمــــة وجاذبــــة للطلبــــــة، 
وتلبــي احتياجاتهــم التعليميــة وحياتهــم 

الجامعيــة التــي يتــم فيهــا صقــل الشــخصية"، منبًهــا بأنه-وبنــاء علــى توجيهــات مــن رئيــس الجامعــة أ. د. يونس 
ــة. ــي المنطق ــر ف ــل الخي ــن أه ــات م ــع التبرع ــرع بجم ــرع الف عمرو-ش

وأضــاف بحيــص: "وجدنــا تجاوًبــا مــن أهــل الخيــر، واســتطعنا لغايــة اآلن أن نجمــع نحــو مليــون شــيقل، وأنجزنــا 
ــاحة )900م²(،  ــوية بمس ــاء التس ــتطعنا إنه ــن. واس ــوية وطابقي ــن تس ــون م ــى، المك ــة األول ــن المرحل ــزًءا م ج
ونعمــل جاهديــن إليجــاد داعميــن ومتبرعيــن لانتقــال مــن المبنــى الحالــي المســتأجر إلــى الفــرع الجديــد خال 

عاميــن بعــون اهلل". 

د. جمال بحيص

نعمل جاهدين لتجنيد دعم إلنجاز المبنى 

واالنتقال إليه خال عامين
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نابلس-ينابيــع - هانــي مقبــول - أسســت جامعــة 

ســنة  الشــريف  القــدس  فــي  المفتوحــة  القــدس 

ــة؛ لتقــّدَم خدماتهــا  ــر ربحي 1991م، جامعــة عامــة غي

التعليميــة فــي ســائر محافظــات الوطــن، وتمنــح فرصة 

التعليــم العالــي لقطــاع كبيــر مــن المواطنيــن، تعزيــزًا 

أكثــر  مــدى  وعلــى  لخبراتهــم.   وإثــراًء  لصمودهــم، 

مــن )25( ســنة مضــت، اســتخدمت الجامعــة مبانــي 

مســتأجرة أرهقــت ميزانيتهــا الماليــة، فضــًا عــن عــدم 

ــع  ــا تض ــل إدارته ــا جع ــم، م ــراض التعلي ــا ألغ ماءمته

نصــب عينيهــا خّطــًة تقــوم علــى التحــول المتــدرج مــن 

مبــاٍن مســتأجرة إلــى مبــاٍن مملوكــة تلبــي احتياجــات 

ــر. العص

مــن هنــا بــدأت فكــرة إنشــاء مبنــى فــرع نابلــس تشــغل 

بــال المســؤولين فــي الجامعــة عامــة والفــرع بخاصــة، 

وأخــذت الفكــرة تــرى النــور منــذ تاريــخ 2006/04/20م، 

حيــن الحصــول علــى قطعــة مــن أراضــي بيــت وزن 

ــذ  ــة، حينئ ــي الدول ــن أراض ــات م ــعة دونم ــاحة تس بمس

المنطقــة،  تلــك  فــي  جديــد  مبنــى  تأســيس  تقــرر 

بمســاحة )15000 م²(. ثــم شــكلت لجنــة إلنشــاء مبنى 

الفــرع هنــاك، برئاســة رجــل األعمــال الفلســطيني منيــب 

مبنى فرع نابلس…
،،نقلة علمية نوعية في الشــكل والمضمون 

،،

وشــخصيات  أعمــال  رجــال  وعضويــة  المصــري،  رشــيد 

خطــة  إعــداد  إلــى  هدفــت  ومجتمعيــة،  اعتباريــة 

ــدول  ــن ال ــن م ــن ومتبرعي ــتقطب ممولي ــتراتيجية تس اس

واإلســامية  العربيــة  والصناديــق  والصديقــة  العربيــة 

ورجــال األعمــال فــي الداخــل والخــارج.

ومــع بــدء مرحلــة البنــاء، ومــا تاهــا مــن تشــطيب، يجــدر 

بنــا أن نشــير إلــى الذيــن قّدمــوا إســهامات ســخية تبقــى 

وعمــق  عطائهــم  جزالــة  علــى  شــاهدة  الدهــر  بقــاء 

انتمائهــم، ســواء مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

أو مــن الــدول العربيــة الشــقيقة، وفــي مقدّمتهــا دولــة 

الــزكاة،  بيــت  ومنهــا  الخيريــة؛  ومؤسســاتها  الكويــت 

والهيئــة الخيريــة اإلســامية. وقــد كان لســفارة دولــة 

ــفير  ــعادة الس ــة بس ــقيق، ممثل ــي األردن الش ــت ف الكوي

والعطــاء  التعــاون  صــور  أبهــى  الدعيــج،  حمــد  د. 

الكبيريــن، بــدءًا باإلجــراءات وانتهــاء بتحويــل األمــر إلــى 

لإنمــاء  العربــي  الصنــدوق  أّن  كمــا  ملمــوس.   واقــع 

ــً  ــواَن أيض ــم يت ــت ل ــي الكوي ــي ف ــادي واالجتماع االقتص

ــرح  ــى اإلداري والمس ــتكمال المبن ــي اس ــهام ف ــن اإلس ع

ــى  ــد عل ــا يزي ــّدَم م ــن ق ــة، حي ــال الخارجي ــض األعم وبع

ذلــك. إلنجــاز  أمريكــّي  دوالر   )1350000(

57 جامعة القدس المفتوحة ينابيع



ني
مبا

العدد التاسع  2018 ينابيع58

ني
مبا

يتألف مبنى فرع نابلس الجديد من أربعة مباٍن، موزعة على النحو اآلتي

طوابــق،  خمســة  مــن  ويتألــف   : اإلداري  أواًل-المبنــى 

ويشــتمُل  الفــرع،  فــي  اإلداريــة  لألعمــال  ويســتخدم 

المحاســبة،  وقســم  الطلبــة،  شــؤون  قســم  علــى 

القبــول  وقســم  والمشــتريات،  اللــوازم  وقســم 

واالمتحانــات. والتســجيل 

إضافــة إلــى تلــك األقســام؛ يشــتمل هــذا المبنــى علــى 

ــى )520م²(  ــل إل ــة تص ــاحة إجمالي ــرع بمس ــة للف مكتب

ــيد  ــب رش ــال د. م. مني ــل األعم ــن رج ــل م ــً، بتموي تقريب

َيْت المكتبــة باســمه، كمــا يشــتِمُل  المصــري، وقــد ُســمِّ

علــى عيــادة طبيــة، ُجّهــزْت بتبــرٍع مــن بيــت الــزكاة فــي 

دولــة الكويــت الشــقيقة، ويشــتمل أيضــً علــى قســم 

للــوازم والمشــتريات وآخــر للتعيينــات.

خمســة  مــن  يتألــف   : األكاديمــي  المبنــى  ثانيــً: 

المســتمر  التعليــم  مركــز  علــى  تشــتمل  طوابــق، 

النطــق  وتأهيــل  للســمع  ومركــز  المجتمــع،  وخدمــة 

بتكلفــة تصــل إلــى نحــو )67000( دوالر، قدمهــا بيــت 

الــزكاة الكويتــي، كمــا يحتــوي المبنــى علــى أكثر مــن )40( 

قاعــة دراســية و)7( مختبــرات حاســوب. ومكاتــب ألعضــاء 

ــرع. ــر الف ــي لمدي ــاعد األكاديم ــٍب للمس ــس ومكت التدري

ثالثــً: مبنى كلية العلــوم اإلدارية والحاســوبية: ويتألف 

مــن أربعــة طوابــق، وفيــه )16( غرفــة دراســية، وخمســة 

مختبــرات حاســوب، وبلغــت تكلفتــه اإلجماليــة نحــو مليون 

دوالر أمريكــي ممولــة مــن الهــال األحمــر اإلماراتــي. 

رابعــً: المْســَرح  : ويقــع أمــام المبنــى األكاديمــي جنوبــً، 

وُأِعــّد لعقــد والمؤتمــرات العلميــة واألدبيــة واألمســيات 

اإلجماليــة  مســاحته  وتبلــغ  والوطنيــة،  الثقافيــة 

نحــو)500م²(، ويتســُع لـــ )400( شــخص. ومــن المتوقــع 

وتقديــرًا  2018م.  ســنة  مــن  آذار  غــرة  فــي  افتتاحــه 

لجهــود المتبرعيــن، فقــد ارتــأت اإلدارة تســمية غــرف 

التدريــس والقاعــات بأســماء المتبرعيــن. 
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 أ. د. يوسف ذياب عواد

 المبنى ينسجم مع معايير الجودة الشاملة

 والسياسات التربوية العالمية

ــودة  ــاد والج ــة االعتم ــا هيئ ــي أقّرته ــدة الت ــر المعتم ــع المعايي ــاءم م ــة يت ــة للجامع ــي الحديث ــاء المبان إّن إنش
والنوعيــة بــوزارة التعليــم العالــي بفلســطين، وقــد أســهم إنشــاؤها بتوفيــر أفضــل الوســائل والنظــم والتقنيــات 
التعليميــة الحديثــة خدمــة للطلبــة وألعضــاء هيئــة التدريــس. وإذا كانــت فــروع جامعــة القــدس المفتوحــة 
ومراكزهــا التعليميــة البالغــة )20( فرعــً و مركــزًا تضــّم أكثــر مــن )65( ألــف طالــب وطالبــة، وهــي نســبة تشــّكل 
ــّدر بـــ )8500(  ــؤالء تق ــن ه ــة م ــبة عالي ــإّن نس ــطين، ف ــي فلس ــي ف ــم العال ــن بالتعلي ــن الملتحقي ــو )40%( م نح
طالــب وطالبــة يتلقــون تعليمهــم فــي فــرع نابلــس. وذلــك بفضــل المبانــي الواســعة، ومــا تشــتمل عليــه مــن 

تقنيــات تعليميــة عاليــة، ووســائل راحــة للطالــب والُمــدّرس. 

ــف  ــس أ. د. يوس ــرع نابل ــر ف ــّق، إّن لمدي والح
ــذا  ــاء ه ــي إنش ــة ف ــة طويل ــاب عــواد رحل ذي
المبنــى، إذ أشــرف شــخصيً - منــذ البــدء - 
ومــا يــزال، علــى جميــع مراحــل بنــاء المبانــي 
الجديــدة منــذ العــام 2006م حتــى هــذه 

اللحظــة.
نتيجــة اإلقبــال المتزايــد مــن الطلبــة علــى 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــرع جامع ــاق بف االلتح
الشــديد  االزدحــام  وبســبب  نابلــس،  فــي 
فــــي المبانــــي القديمـــــة المســـــــــــتأجرة 

وارتفــاع ســعر أجرتهــا، يقــول مديــر الفــرع أ. د. عــواد: "ارتأينــا بــأن نخطــو إلــى األمــام، ونكــون الســباقين فــي 
هــذا المجــال لنســتوعب متطلبــات المرحلــة المقبلــة؛ فإنشــاء المبانــي الجديــدة للجامعــة خطــوات نحــو 
مواكبــة التطــورات مــن حولنــا، وبخاصــة فــي المجــال األكاديمــي، ألننــا نؤمــن بــأن االســتثمار فــي التعليــم 
األكاديمــي ســتنعكس فوائــده إيجابــً علــى الطــاب والبيئــة التعليميــة والمجتمــع وســوق العمــل؛ لذلــك 
وفــق  والمضمــون  الشــكل  فــي  نوعيــة  علميــة  نقلــة  يشــكل  الجديــد  الجامعــي  الحــرم  مبنــى  فــإن 

معاييــر الجــودة الشــاملة، وبمــا ينســجم مــع السياســات التربويــة العالميــة «. 
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طوباس-ينابيع-حيــدر كايد-"مبنــى فــرع جامعــة 
القــدس المفتوحة بطوباس حلم ســيتحقق قريًبا"، 

بهــذا بــدأ مديــر الفــرع د. ســهيل أبــو ميالــة حديثــه 

عــن المبنــى الــذي ســيقام علــى قطعــة أرض تبلــغ 

مســاحتها ســبعة دونمــات ونصــف الدونــم، وتبلــغ 

مســاحة البنــاء المنــوي إنشــاؤه نحــو )5000( متر مربع 

فــي أجمــل ضواحــي مدينــة طوبــاس.

      يقــول أبــو ميالــة إن المبنــى صمــم ليناســب 
احتياجــات العمليــة التعليميــة ومــا يرافقهــا مــن 
ــارس  ــة يم ــة عصري ــاة جامعي ــل حي ــن أج ــان م مب
ومتنوعــة،  مختلفــة  أنشــطة  الطالــب  فيهــا 

منهجيــة وغيــر منهجيــة.    
وأشــار إلــى أن المبنــى ســيتضمن العديــد مــن 
ــة،  ــطة طابي ــات أنش ــة، وقاع ــرات التعليمي المختب
ــن  ــة، وأماك ــاحات مختلف ــًلا، وس ــرًحا متكام ومس
ليراعــي  مصمــم  أنــه  مبيًنــا  وحدائــق،  خضــراء، 

المعاقيــن. احتياجــات 
ــل،  ــد التموي ــة لحش ــود الهادف ــول الجه     وح
يقــول أبــو ميالــة: "نعمــل وفــق توجيهــات أ. د. 
يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة، وبالتنســيق مــع 
ومؤسســات  وبلديتهــا،  طوبــاس،  محافظــة 
المحافظــة المختلفــة، لفتــح آفاق التعــاون مع 

مؤسســات التمويــل الدولــي".

طوباس...
،،تترقب بنــاء عصريًا بمواصفات حديثة

،،

د. أبو ميالة: سنحقق حلمنا بالتعاون مع المؤسسات المحلية بإقامة مبنى للجامعة في المحافظة

   وأضــاف: "ثمــة مؤشــرات إيجابيــة حــول اعتمــاد مشــروع 
المبنــى خــال األشــهر القليلــة المقبلــة، باإلضافــة إلــى جهود 

ــغ  ــر مبال ــن توفي ــفرت ع ــي أس ــتوى المحل ــى المس ــذل عل تب

مــن المجتمــع المحلــي". وســجل أبــو ميالة الشــكر لجمعية 

ــم  ــور العال ــة، وللدكت ــدس المفتوح ــة الق ــاء جامع أصدق
ــزران،  ــو خي ــالم أب ــان د. س ــب اإلنس ــي،  ولطبي ــان مجل عدن
وللحــاج عــزت الطاهــر، لتبرعهــم بمبالــغ لصالــح إنشــاء 
المبنــى، وقــدم شــكره أيًضــا للعامليــن فــي الجامعة على 
ــوام،  ــة أع ــدة ثاث ــم لم ــن رواتبه ــبة )2%( م ــم بنس تبرعه
باإلضافــة إلــى مــا يقدمــه طلبــة الفــرع مــن أجــل إنجــازه.

كل  علــى  إيجاًبــا  ســينعكس  المبنــى  وجــود  إن  وقــال 
مكونــات العمليــة التعليميــة للعامليــن والطلبــة، وســيوفر 
أجــواء مريحــة بتوفيــر مرافــق جامعيــة أكثــر ماءمــة، 

وتحديــًدا فــي مجــال األنشــطة الامنهجيــة.
بالقائــم  ممثلــة  المحافظــة،  دور  عــن  تحــدث  ثــم 
بأعمــال المحافــظ أحمــد أســعد، ودور رئيــس البلدية م. 
حســان مجلــي، مبيًنــا أن هــذه المؤسســات قدمــت كثيــًرا، 
ــور  ــة أم ــرع لمتابع ــع إدارة الف ــام م ــل ت ــى تواص ــي عل وه
ــًا: "إن أملنــا بهــم كبيــر، ونحــن بالتفافنــا  المبنــى، قائ
مبنــى  بإقامــة  حلمنــا  ســنحقق  جامعتنــا  حــول 
للجامعــة فــي طوبــاس علــى طريــق بنــاء مؤسســات 
دولتنــا الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

الشــريف".

العدد التاسع  2018 ينابيع60



ني
مبا

61 جامعة القدس المفتوحة ينابيع

مبنى جنين...
مميزة  معمارية  هوية 
،،ترى النور خالل عامين

،،

القــدس  جامعــة  عابــد-  عامــر  جنين-ينابيــع- 
المفتوحة-هــي )جامعــة فــي وطــن ووطــن فــي جامعة(، 
حملــت هــذا الشــعار منــذ نشــأتها وســعت بــكل الجهــود 
ــر  ــة  لتوفي ــن كاف ــات الوط ــي محافظ ــار ف ــبل لانتش والس
التعليــم لجميع فئات المجتمــع، واختــارت الكوادر البشــرية 
المميــزة لتقــدم أفضــل مــا لديهــا لملتحقيهــا، ولكــن ثمــة 
مشــكلة ظلــت تصطــدم بهــا، وهــي عــدم توفــر مبــان 
مملوكــة للجامعــة، فكانــت أن اضطــرت إلى اســتئجار مبان 
لتقــدم مــن خالهــا الخدمــات التعليميــة، ومــن جهــة أخرى 
ســعت إلــى توفيــر مبــان مملوكة لجميــع الفروع المنتشــرة 
علــى امتــداد شــقي الوطــن، وهــا هــي فروعهــا اليــوم فــي 
معظمهــا مملوكــة ومهيــأة للعمليــة التعليميــة بأفضــل 
الوســائل، ومــا تبقــى منهــا هــو فــي طــور اإلنشــاء، وســوف 

تجهــز بأقــرب وقــت.
ــر  ــزال: "إن توفي ــاد ن ــن د. عم ــرع جني ــر ف ــول مدي يق
والعامــة  الخاصــة  الوظيفيــة  المعاييــر  تراعــي  مبــان 
العمليــة  تحســين  فــي  فعــال  بشــكل  سيســهم 
األكاديميــة؛ فعندمــا تكــون القاعــات الدراســية مصممــة 
ــعة  ــاحة والس ــث المس ــن حي ــوب م ــق المطل ــدة وف ومع
لــه انعــكاس  والتهويــة واإلضــاءة، فــإن ذلــك ســيكون 
إيجابــي علــى الطالــب وعلــى عضــو هيئــة التدريــس، كمــا 
ــد  ــة، وبالتحدي ــة والجامع ــة الطلب ــق دوًرا لخدم أن للمراف
إلجــراء مختلــف األنشــطة الامنهجيــة التــي لهــا دور كبيــر 
ــر  ــا أث ــارات له ــده بمه ــب ورف ــخصية الطال ــل ش ــي صق ف

فــي بنــاء شــخصيته وتســاعده فــي حياتــه العمليــة.
وتابــع د. نــزال: "ســيكون للمبنــى أثــر كبيــر علــى واقــع 
المحلــي،  وللمجتمــع  للطلبــة  المقدمــة  الخدمــات 
كمــا أن لــه عاقــة غيــر مباشــرة فــي تنميــة المنطقــة 
المحيطــة الدائمــة، وعاقــة مباشــرة ووطيــدة فــي 
رفــد أعــداد الطلبــة الملتحقيــن بالفــرع عنــد االنتقــال 

ــل". ــرة العم ومباش

د. عماد نزال

توفير مبان تراعي المعايير الوظيفية ستسهم
 بشكل فعال في تحسين العملية األكاديمية

نبذة عن المشروع 
سعة المباني: )10000( طالب وطالبة.

عدد الطوابق: )4( طوابق، )4 عمارات( + مبنى إداري ومسرح.
التكلفة الكلية التقديرية: )5.800.000( دوالر

نسبة اإلنجاز: )40%( من مباني العظم دون تشطيب.
التاريــخ المتوقــع لانتهــاء مــن التشــطيب: حســب توفيــر التمويــل 

)وعلــى األغلــب عامــان(.
مرحلــة التشــغيل المتوقعــة: متوقــع تشــغيله بعــد عاميــن، إذا ما 

توفــر التمويــل الكافــي.
انعكاسات المبنى على واقع العملية التعليمية 

 ســيكون لهــا أثــر كبيــر علــى واقــع الخدمــات المقدمــة للطلبــة 
ــة  ــي تنمي ــرة ف ــر مباش ــة غي ــا عاق ــا أن له ــي، كم ــع المحل وللمجتم
المنطقــة المحيطــة بالمبانــي الدائمــة، وعاقــة مباشــرة ووطيدة في 
رفــع عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالفــرع عنــد االنتقــال ومباشــرة العمل.

أهمية المبنى كتحفة عمرانية 
يشــكل المبنــى بتصميمــه الــذي ســيرى النــور بعــد اكتمالــه معلًمــا 
معمارًيــا مميــًزا، حيــث يحمــل هويــة معماريــة بلغــة تجمع بيــن األصالة 
والتــراث الفلســطيني مــع الحداثــة، إذ روعــي فــي التصميــم المــزج بيــن 
المدرســة المعماريــة التراثيــة والمدرســة الحديثة، كما روعي التقســيم 
ــة،  ــة التعليمي ــا المؤسس ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــي وطبيع الوظيف
بهويتــه  مميــًزا  يكــون  ألن  التصميــم  أتجــه  فقــد  لذلــك  وتســهيًا 
المعماريــة. وبالنظــر إلــى المبانــي تجدهــا تعبــر عــن واقــع االســتخدام، 
حيــث صممــت علــى شــكل المبانــي المتصلــة المنفصلــة فــي آن واحد، 

وهــذا بحــد ذاتــه مــا يميزهــا فــي التصميــم.
مصادر التمويل 

1-صندوق البلديات.                2-وزارة الحكم المحلي.
3-البنك اإلسالمي للتنمية.     4-الصناديق العربية واإلسالمية.
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طولكرم-ينابيع-محمد ابو ســفاقة-يقوم مشــروع 

ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــرع جامع ــد لف ــى الجدي المبن

ــدر  ــاحة أرض تق ــى مس ــرم عل ــة طولك ــي محافظ ف

ــي:  ــة ه ــان رئيس ــة مب ــمل ثاث ــً، تش ــو )15( دونم بنح

مربعــً،  متــرًا  بمســاحة )7460(  األكاديمــي  المبنــى 

بتكلفــة تقــدر بنحــو )4.370000(، ويضــم )7( طوابــق، 

وهــو منجــز فــي مرحلــة العظــم حتــى اللحظــة، 

ويضــم قاعــات تدريســية وأقســامً تتمثل بـ التســجل، 

ــرات،  ــوازم، والمختب ــبة، والل ــة، والمحاس ــؤون طلب وش

بالطلبــة،  المرتبطــة  األقســام  وجميــع  والمكتبــة، 

ــة،  ــس الطلب ــا، ومجل ــة للكافتيري ــى قاع ــة إل باإلضاف

ــس.  ــة التدري ــاء هيئ ــب أعض ومكات

ــد،  ــه بع ــل ب ــدأ العم ــم يب ــذي ل ــى اإلداري ال ــا المبن أم

فهــو بمســاحة )2400( متــر مربــع، وبتكلفــه تقــدر بـــ 

)1.462.725( مليــون دوالر شــامًا المســرح، ويضــم 

د. سالمة سالم

المبنى الجديد يعزز البيئة الجامعية المناسبة د. جــراد: الصنــدوق العربــي لإنمــاء االقتصــادي 
واالجتماعي راض عــن أداء »القدس المفتوحة« 

وشــفافيتها فــي التعامل

الفــرع،  مديــر  مكتــب  المبنــى  هــذا  ويضــم  طابقيــن. 

العامــة،  والعاقــات  واإلداري،  األكاديمــي  والمســاعَدين 

وشــؤون الموظفيــن، باإلضافــة إلــى المســرح بمســاحة 

)500( متــر مربــع، وهــو مــدرج يتســع لنحــو )400( شــخص، 

والمؤتمــرات  والنــدوات  األنشــطة  ألغــراض  ويســتخدم 

وغيرهــا  التخريــج  وحفــات  والفعاليــات  العمــل  وورش 

ــة. ــطة الامنهجي ــن األنش م

وســاحات،  خارجيــة،  أعمــااًل  فيشــكل  تبقــى  مــا  أمــا   

وبنــى  خارجيــة،  اســتنادية  وجدرانــً  خارجيــً،  ومدرجــً 

دوالر.  )950000( بـــ  تقــدر  بتكلفــة  تحتيــة 

 ويشــكل موقــع المبنــى الجديــد أحــد أهــم المراكــز 

الســكانية علــى خطــوط تمــاس الرابــع مــن حزيــران التــي 

االســتيطاني  التوســع  عــن  األول  الدفــاع  خــط  تشــكل 

نظــرًا لموقعهــا االســتراتيجي المهــم فــي الضفــة.

مبنى فرع طولكرم...،،

،، تشمــل 15 دونمـــًا 
رئيسة مبان  ثالثة 
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لقــد أنجــز حتــى اللحظــة المبنــى األكاديمــي بمرحلــة 
وســوف  مربعــً،  متــرًا   )7460( بمســاحة  العظــم، 
علــى  جــار  والعمــل  العــام 2018م،  بدايــة  ُيســّلم 
ــن  ــروع. وتكم ــاز المش ــتكمال إنج ــل الس ــر تموي توفي
توجهــات  مــع  االتســاق  فــي  المشــروع  أهميــة 
مــن  بالتخلــص  للجامعــة  االســتراتيجية  الخطــة 
ــة  ــان مملوك ــى مب ــول إل ــتأجرة، والتح ــي المس المبان
علــى  والقــدرة  المرونــة،  مســتوى  رفــع  أجــل  مــن 
وإتاحــة  المبنــى،  مســاحات  واســتغال  التخطيــط، 
صعيــد  علــى  المســتقبلي  التوســع  أمــام  المجــال 
المســاحة، واســتيعاب الطــاب والبرامــج والتخصصات 
الجديــدة، ثــم توفيــر الخدمــات األكاديميــة وفقــً 
ــة،  ــن جه ــة م ــودة  ذات الصل ــة والج ــر المهني لمعايي
وحــل مشــكلة االكتظــاظ فــي احتياجــات العــدد 
المتزايــد مــن الدارســين مــن المســاحات الكليــة مــن 
األبنيــة مــن جهــة أخرى، حيث يشــكل المبنــى الجديد 
تحفــة عمرانيــة مــن حيــث التصميــم والتنفيــذ، تمــزج 

ــخ. ــق التاري ــر وعب ــة الحاض ــن عراق بي

طولكــرم:  فــرع  مديــر  ســالم  ســامة  د.  يقــول 
البيئــة  مــن  يعــزز  للفــرع  جديــد  مبنــى  إنشــاء  إن 
الجامعيــة المناســبة، القــادرة علــى جــذب أكبــر عــدد 
مــن الفئــات المســتهدفة التــي حرمــت حــق التعليــم 
لســبب أو آلخــر، بخاصــة فئــة النســاء والموظفيــن، 
ــر  ــع وتوفي ــى التوس ــدف إل ــد يه ــى جدي ــاء مبن وإنش
وفقــً  األكاديميــة،  وغيــر  األكاديميــة  الخدمــات 
للمعاييــر المهنيــة ذات الصلــة، مــن أجل حل مشــكلة 
االكتظــاظ ومواجهــة التطــور فــي احتياجــات العــدد 
المتزايــد مــن الطلبــة مــن المســاحات الكليــة مــن 
اإلعاقــة،  ذوي  الطلبــة  احتياجــات  ومراعــاة  األبنيــة، 
باإلضافــة إلــى العيــش فــي بيئــة تعليميــة متطــورة، 

ــن  ــل بي ــن التفاع ــواء م ــق أج ــذي يخل ــر ال األم
والطلبــة،  المحليــة  والمجتمعــات  الجامعــة 
والنشــاطات  الخدمــات  مســتوى  ويرفــع 

ــً  ــار أيض ــا. وأش ــة ونوعيته ــة والامنهجي األكاديمي
أداء  مســتوى  ســيعزز  المشــروع  هــذا  أن  إلــى 
والخدماتيــة،  واألكاديميــة  اإلداريــة  الخدمــات 

االجتماعــي  النشــاط  فــي  الفاعــل  دورهــا  ويرســخ 
المحافظــة. فــي  واالقتصــادي 

يتابــع ســامة: "ســنقوم علــى تجهيــز مختبــرات تلبــي 
ــا الحديثــة وتواكبهــا،  متطلبــات العصــر والتكنولوجي
وتنميــة  الطلبــة  علــى  إيجابــً  ينعكــس  ذلــك  ألن 
قدراتهــم بأســاليب علميــة حديثــة متطــورة تواكــب 
ــة  ــة إبداعي ــز بحثي ــاء مراك ــى إنش ــة إل ــر، باإلضاف العص

ــزة".  متمي
"القــدس  بــدور  الجــراد  ســمير  د.  أشــاد  جانبــه،  مــن 
المفتوحــة" فــي دعــم أبنــاء الشــعب الفلســطيني، 
االقتصــادي  لإلنمــاء  العربــي  الصنــدوق  أن  مبيًنــا 
المفتوحــة"  "القــدس  أداء  عــن  راض  واالجتماعــي 
وشــفافيتها فــي التعامــل، معرًبــا عــن نية الصنــدوق دعم 
ــدوق(  ــه )الصن ــك ألن ــتوجب، ذل ــا يس ــي كل م ــة ف الجامع
يســعى إلــى تعزيــز أداء الجامعــات الفلســطينية وتحســين 
 الوضــع األكاديمــي والتعليــم العالــي فــي فلســطين.

وقــال: "يعمــل الصنــدوق مع دولة فلســطين منذ عام 
بالفلســطينيين،  خاًصــا  برنامًجــا  خصــص  إذ  1985م، 
الشــأن"،  بهــذا  األمــور  زمــام  أكفــاء  رجــال  وتســلم 
ــدول  ــم ال ــي دع ــًدا ف ــر جه ــدوق ال يدخ ــا أن الصن موضًح

األعضــاء وعلــى رأســها فلســطين ومؤسســاتها.
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،،

نوعية ،،فرع قلقيلية الجديد... نقلة 

فــرع  األقرع-بــدأ  قلقيلة-ينابيع-عبيــدة 

ــام  ــز ع ــه كمرك ــم خدمات ــة تقدي قلقيلي

نتيجــة  فــرع  إلــى  تحــول  ثــم  1998م، 

الزيــادة الواضحــة فــي أعــداد الطلبــة فــي 

العــام 2004م، ويعــد هــذا الفــرع الوحيــد 

فــي المحافظــة الــذي يلبــي حاجتهــا مــن 

ــل  ــة الفص ــع بداي ــة. م ــات التعليمي الخدم

الدراســي مــن العــام )2017/2016( افُتتــح 

الحــرم الجامعــي الجديــد، وبــات يحظــى 

باهتمــام كبيــر مــن مؤسســات المجتمــع 

المحلــي، كمــا أن هنــاك تفاعــًا متبــاداًل 

مــع مؤسســات المجتمــع المحلــي مــن 

ــم  ــة ودمجه ــب الطلب ــج تدري ــال برنام خ

فــي العديــد مــن المؤسســات المحليــة، 

وذلــك خــال الــدورات التــي يقدمهــا الفرع 

ــتمر. ــم المس ــز التعلي ــا مرك وينظمه

أمــا  متــر،   )5400( المبنــى  ســعة  تبلــغ 

طوابقــه الخمســة فهــي: قاعات دراســية، 

للحاســوب  ومختبــرات  أنشــطة،  وقاعــة 

وللتعليــم اإللكترونــي وللتعليــم مســتمر 

وكذلــك  لاتصــاالت،  وآخــر  وللعلــوم 

مكاتـــــب للموظفيـــــــن واألكاديمييـــــن، 

ــة، ويضــم  ــا، ومجلــــــس طلبــــ وكافتيريـــ

مقاعــد  تحــوي  أمامــه  ســــــاحة  أيًضـــــا 

مــع  وأخــرى  الطلبــة  لتجــوال  وأماكــن 

ــدرج. م

 د. جمال رباح

المباني الجديدة تسهم بوضوح في رسم شخصيات الطلبة

تقــدر كلفــة إنشــاء المشــروع بنحــو )1,78( مليــون 

مرحلتيــن؛  تشــطيب  مــن  االنتهــاء  وتــم  دوالر. 

كانــت الثانيــة بتاريــخ 2016/10/2م، وقريبــً ســتبدأ 

ــز  ــل أنج ــة، وبالمجم ــة الثالث ــذ المرحل ــة تنفي مرحل

البنــاء فــي نحــو )90%( مــن المبنــى.

الحيــاة  علــى  الجديــد  الحــرم  وجــود  انعكــس 

تحفــة  فالمبنــى  الفــت،  بشــكل  الجامعيــة 

ــد  ــّد الوحي ــة، ويع ــة قلقيلي ــي محافظ ــة ف عمراني

فــي المحافظــة الــذي يقــدم خدمــات التعليــم 

العالــي، فوجــوده بمرافقــه المختلفــة وجماليــة 

مكانــه وتصميمــه يحــث الطلبــة علــى االلتحــاق بــه 

والوجــود فيــه، بعــد أن كان مبنــى الحــرم القديــم 

أربعــة  مــن  ومكوًنــا  مكتًظــا  مســتأجًرا  مبنــى 

طوابــق ال تــكاد تتســع للطلبــة، بــل تعانــي مــن 

ــدم  ــن ع ــًا ع ــل، فض ــدار الفص ــى م ــاظ عل االكتظ

ماءمتــه للحيــاة الجامعيــة التــي تليــق بالطلبــة.
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ــا  ــل أول م ــاح: "لع ــال رب ــرع د. جم ــر الف ــول مدي يق
الجديــد  المبنــى  أهميــة  حــول  أنظارنــا  يلفــت 
وأثــره فــي العمليــة األكاديميــة هــو االنعكاســات 
النفســية علــى الطلبــة؛ حيــث يشــعر الطالــب 
بالنقلــة النوعيــة. وإن األماكــن الرحبة والســاحات 
الواســعة والمرافــق الخدماتيــة وقاعــات الدراســة 
يتناســب  بشــكل  والتهويــة  باإلضــاءة  المــزودة 
والمختبــرات  التعلميــة  التعليميــة  والعمليــة 
الطالــب  شــعور  إلــى  أدى  ذلــك  كل  وغيرهــا، 
بالراحــة والرضــا وجعلــه يقبــل علــى اللقــاءات 

ــول". ــرات أط ــا لفت ــث فيه ــة ويمك الصفي

الطــــالب  المبنـــــى  "شجـــــع  أضــاف:  ثــــــم 
الامنهجيــة  باألنشــطة  االلتحــاق  علــى 
كالمحاضــرات، والنــدوات والــورش، مــا أســهم 

أي  غيــاب  إلــى  أدى  وهــذا  شــخصيته،  صقــل  فــي 
ــس  ــا انعك ــة، كم ــن الطلب ــكات بي ــات أو مش اضطراب
علــى اســتقرار الجامعــة. فالمبانــي الجديــدة تســهم 
بوضــوح فــي رســم شــخصيات الطلبــة، ألنهــا صممــت 
بطريقــة تســتجيب لمتطلبــات التعليــم الجامعــي، 
فــي حيــن تفتقــد ذلــك المبانــي المســتأجرة، وهــذا 
الدراســي  الطالــب  تحصيــل  علــى  إيجاًبــا  ينعكــس 

ورســالتها". الجامعــة  رؤيــة  مــع  ويتقاطــع 

متبرعون للمبنى
مؤسسات أفراد

ــطينية/وزارة المالية الحكومة الفلس محمد رشــيد الداعور 
بلديــة قلقيلية شــريف أحمد يوسف سعيد ذرة

بنك التنمية اإلســامي يوســف أحمد يوسف سعيد ذرة
صنــدوق اإلنماء الكويتي السبع وليد 
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ســعي  إطــار  الخضري-فــي  اهلل  غزة-ينابيع-عبــد 
أهدافهــا  لتحقيــق  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 
كل  ومواكبــة  أدائهــا،  وأســلوب  خدماتهــا  وتطويــر 
القضايــا المتعلقــة بالطلبــة الملتحقيــن بهــا مــن أبنــاء 
قطــاع غــزة، وال ســيما بعــد اإلقبــال المتزايــد مــن قبــل 
الجامعــة  فــروع  بجميــع  الطلبــة  مــن  الملتحقيــن 
إذ  المحافظــات،  جميــع  فــي  المنتشــرة  بالقطــاع، 
بلــغ عددهــم فــي العــام الدراســي )2018/2017م( 
نحــو )13,000( طالــب وطالبــة، أنشــأت رئاســة الجامعة 
مكتبــً خاصــً بهــا فــي محافظــة غــزة فــي العــام 
2002م، ليكــون همــزة وصــل بيــن رئاســة الجامعــة 
الخمســة،  غــزة  قطــاع  وفــروع  كافــة،  بإداراتهــا 
مؤسســاته  بــكل  عــام  بوجــه  المحلــي  والمجتمــع 
وشــرائحه، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وذلــك 
لتســهيل التواصــل وتقديــم أفضــل الخدمــات بشــكل 

يلبــي احتياجــات المســتفيدين.
شــيد المبنــى الحالــي لمكتــب نائــب الرئيــس لشــؤون 
قطــاع غــزة فــي العــام )2006/2005(، وتبلغ مســاحته 

ني
مبا

،،همزة وصل...،، بين رئاســة الجامعة وفروع قطاع غزة الخمسة
اإلجمالية نحو)  1800 م² (، بينما يبلغ الحجم الكلي لمبنى 
ــة  ــي باإلضاف ــق أرض ــن طاب ــون م ــب )1400م²(، ويتك المكت
إلــى طابقيــن آخريــن، ويحتــوي الطابــق األرضــي علــى دائــرة 
الهندســة والصيانــة، ودائــرة المشــتريات والمخــازن، ويحتــوي 
الطابــق األول علــى مكتــب مجلــس األمنــاء، ومكتــب نائــب 
نائــب  مســاعد  ومكتــب  غــزة،  قطــاع  لشــؤون  الرئيــس 
الجــودة،  دائــرة  ومكتــب  غــزة،  قطــاع  لشــؤون  الرئيــس 
 ،)ICTC( ومكتــب دائــرة العاقــات العامــة، والديوان، ومكتــب
ومكتــب عمــادة شــؤون الطلبة. بينما يحتــوي الطابق الثاني 
ــرة  ــب دائ ــجيل، ومكت ــول والتس ــادة القب ــب عم ــى مكت عل
ــرة  ــب دائ ــة، ومكت ــرة المالي ــب الدائ ــرية، ومكت ــوارد البش الم

التعليــم المســتمر، وقاعــة االجتماعــات المركزيــة.
بلغــت التكلفــة اإلجماليــة لمكتــب نائــب الرئيــس لشــؤون 
قطــاع غــزة حوالــي )287,000( دوالر تقريبــً ويتــوزع التمويــل 

علــى النحــو اآلتــي:
الطابقــان األرضــي واألول: مؤسســة التعــاون الفرنســية، 

دوالر.  )187,000( إجماليــة  بتكلفــة 
الطابق الثاني: بتمويل ذاتي من الجامعة )100,000( دوالر.
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جامعــة  الحلو-تبــذل  غزة-ينابيع-ناديــة   
القــدس المفتوحــة جهــوًدا كبيــرة فــي عملية 
ــع  ــي، وتض ــم األكاديم ــيرة التعلي ــر مس تطوي
المجــال  هــذا  فــي  الخطــط  مــن  العديــد 
الماديــة  البيئــة  تطويــر  ومنهــا  لتنفذهــا، 

والعمرانيــة.  والتعليميــة 
ــا إنجــاًزا مهًمــا تمثــل  حققــت الجامعــة حديًث
بإعــادة ترميــم مبنــى فــرع الجامعــة الرئيــس 
بمدينــة غــزة، هــذا المبنــى المكــون مــن أربعــة 
الخارجــي  بالترميــم  حظــي  حيــث  طوابــق، 
واألســوار بتمويــل مــن برنامــج األمــم المتحــدة 
دوالر.   )37,000( بـــ  تقــدر  بتكلفــة  اإلنمائــي، 
مــر  داخلــي  بترميــم  حظــي  ذلــك  وبعــد 
فــي ثــاث مراحــل، بتكلفــة تقديريــة بلغــت 
جميعهــا  تكللــت  وقــد  دوالر،   )190.000(
باإلنجــاز الــذي تمثــل فــي )البــدروم(، واألرضــي، 
مســاحة  وبلغــت  والثانــي.  األول  والطابقيــن 
مربــع،  متــر   )7000( نحــو  مســقوًفا  المبنــى 
ــب  ــات، ومكات ــم قاع ــا كان رم ــن م ــن ضم وم

إداريــة، ومختبــرات علــوم وحاســوب.
الجــودة  معاييــر  بمختلــف  المبنــى  يتمتــع   
الخاصــة باألبنيــة الجامعيــة، من حيث مســاحة 
القاعــات البالغــة )50( متــًرا مربًعــا إلــى )80( 
ــا، وثمــة قاعــة مؤتمــرات بمســاحة  ــًرا مربًع مت
)250( متــًرا مربًعــا. وبــدأ المشــروع فــي حزيــران 
ــدر  ــباط 2017م، وتق ــي ش ــى ف 2016م، وانته
مســاهمة الجامعــة فــي مبنــى فــرع غــزة 

ــي. ــار أردن ــو )1,170,000( دين نح

د. محمد
أبو الجبين

نجحنا في إعادة ترميم المبنى على ثاث مراحل

ــزة،  ــة غ ــة بمدين ــرع الجامع ــر ف ــن، مدي ــو الجبي أشــار د. محمــد أب
ــة، تعمــل علــى  إلــى أن الجامعــة وضمــن خطــط الجــودة التعليمي
جــودة المبانــي والغــرف الدراســية. ومــن هنــا كانــت فكــرة ترميــم 
ــع  ــل جمي ــط، ب ــزة فق ــة غ ــل مدين ــه أه ــذي ال يعرف ــى ال ــذا المبن ه
ســكان قطــاع غــزة، حيــث تخــرج فيــه عــدد كبيــر مــن الطلبــة مــن 

المحافظــات كافــة.
ــل  ــي )3( مراح ــر ف ــى م ــم المبن ــى أن ترمي ــن إل ــو الجبي ــت أب  ولف
تكللــت باإلنجــاز، الــذي تمثــل فــي )البــدروم(، واألرضــي، والطابقيــن 
األول والثانــي. وبلغــت مســاحة المبنــى مســقوًفا نحــو )7000( 
ــة،  ــب إداري ــات، ومكات ــم قاع ــا كان رّم ــن م ــن ضم ــع، وم ــر مرب مت

ــوب. ــوم وحاس ــرات عل ومختب
الجامعــة، وهــي تحقــق هذا اإلنجــاز على المســتوى العمراني، فإنها 
تؤكــد فلســفتها ومبادئهــا األساســية،  ومنهــا تهيئة البنيــة التحتية 
المناســبة )مبــان، وتجهيــزات، وأثــاث، واتصــاالت، وغيرهــا( الســتيعاب 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الطلبــة وفــق خطــة مدروســة، وتوفيــر 
تعليــم عــال للجميــع، وتطبيــق نظــام التعليــم المفتــوح مــع 
المســتجدات العلميــة والتكنولوجيــة والبحــث العلمــي، وتشــجيع 
الحريــة األكاديميــة وحريــة التفكيــر ضمــن إطــار المحافظــة علــى 
علــى  والحــرص  اآلخريــن  واحتــرام  والشــريفة  الحميــدة  األخــاق 
ــاطات  ــل نش ــب، وجع ــام بالطال ــق االهتم ــة، وتعمي ــدة الوطني الوح
وتخريجــه  تعلمــه  ودعــم  لخدمتــه  موجهــة  كافــة  الجامعــة 
بمســتوى عــال مــن النوعيــة، وتعميــق االهتمــام بنوعيــة األداء علــى 

جميــع الصعــد ضمــن خطــة للجــودة الشــاملة.

فرع غزة...،،

الجودة ،، بمعايير  كامل  التزام 
الجامعيــة باألبنية  الخاصة 
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شمال غزة-ينابــــــيع  - أشـــرف قنديــــل - افتتح 
فــرع الجامعــة فــي محافظــة شــمال غــزة عــام 
ــاء  ــة ألبن ــه التعليمي ــدم خدمات ــى يق 2001م حت
محافظــة شــمال غــزة، البالــغ عددهــم أكثــر من 
)328000( نســمة، وفــي العــام الدراســي )2017-

ــو  ــه نح ــجلين في ــة المس ــدد الطلب ــغ ع 2018( بل
)3365( طالًبــا وطالبــة.

تبلــغ المســاحة اإلجماليــة لمبنــى الفــرع )4000( 
متــر مربــع، وأقيــم علــى مســاحة أرض )4117( 
متــًرا مربًعــا تقريًبــا، ويتكــون مــن )بــدروم( وطابــق 
أخــرى،  طوابــق  ثاثــة  إلــى  باإلضافــة  أرضــي، 
ويحتــوي )البــدروم( علــى المســتودعات، وقســم 
الطابــق  يحتــوي  بينمــا  والمشــتريات،  اللــوازم 
واإلدارة،  الســكرتاريا  مكاتــب  علــى  األرضــي 
والتســجيل"  "القبــول  وقســمي  والمكتبــة، 
ــوي  ــق األول فيحت ــا الطاب ــة". أم ــؤون الطلب و"ش
علــى مختبــرات الحاســوب واإلنترنــت، ومختبــر 
شــؤون  أقســام:  إلــى  باإلضافــة  الســمعيات، 
العامــة،  والعاقــــــات  والماليــــــة،  الموظفيــن، 
والتعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع، وقســم 
واالمتحانــات.  واإلنترنــت،  الحاســوب  مختبــرات 
ويحتــوي الطابــق الثانــي علــى مكاتــب أعضــاء 
وقاعــة  دراســية،  وقاعــات  التدريــس،  هيئــة 
مكاتــب  علــى  الثالــث  يحتــوي  بينمــا  النــدوات، 

أعضــاء هيئــة التدريــس، وقاعــات دراســية.
ــر فــرع شــمال غــزة د. رأفــت جــودة  وبيــن مدي
فــي  جامعــة  أول  المفتوحــة"  "القــدس  أن 
ألبنــاء  أبوابهــا  تفتــح  غــزة  شــمال  محافظــة 
المحافظــة بفئاتهــم كافــة، لتشــكل رافعــة 
تعليميــة وثقافيــة تنتقــل بأبنــاء هــذه المحافظة 
ــع  ــب م ــي يتناس ــي واجتماع ــتوى ثقاف ــى مس إل
وتقــدم  تكنولوجيــا  مــن  العصــر  يحملــه  مــا 
علمــي لــه األثــر الكبيــر فــي إحــداث تغييــرات 
إيجابيــة فــي المجــاالت الحياتيــة لســكان شــمال 

د. رأفت جودة

للمبنى أثر كبير في إحداث تغييرات إيجابية في المجاالت

الحياتية كافة لسكان المحافظة

غــزة كافــة. وأقبــل أبنــاء المحافظــة علــى االلتحــاق بالجامعــة 
للعلــم  وحبهــم  شــغفهم  مــدى  أظهــرت  كبيــرة  بصــورة 
والثقافــة، ليمســي فــرع شــمال غــزة الفــرع األكبــر فــي قطــاع 

ــة.  ــدد الطلب ــث ع ــن حي ــزة م غ
وفــرت الجامعــة، مــن خــال مرافقهــا ونظامهــا التعليمــي 
األكاديميــة  للمجــاالت  الحاضنــة  التعليميــة  البيئــة  المميــز، 
اختيــار  فــي  الطــاب  إليهــا  يتطلــع  التــي  والتكنولوجيــة 
تخصصاتهــم، واعتمــدت فــي تعليمهــا علــى الطــرق والوســائل 
التعليميــة الحديثــة المعتمــدة علــى تكنولوجيــا العصــر، وإنهــا 
ــم  ــلوب التعلي ــات )أس ــن الجامع ــا م ــن غيره ــز ع ــذا تتمي ــي ه ف
وبنــاء  مهاراتهــم  صقــل  علــى  الطلبــة  ســاعد  مــا  المدمــج(، 
ــل  ــن للتعام ــوا جاهزي ــة، ليصبح ــة والثقافي ــخصيتهم العلمي ش
مــع المجتمــع، وتتوفــر فيهــم القــدرة علــى التطويــر واإلبــداع. 
ووصــل عــدد خريجــي فــرع جامعــة القــدس المفتوحــة بشــمال 
غــزة إلــى )5900( طالــب وطالبــة منــذ بدايــة عمــل الفــرع حتــى 

نهايــة عــام )2016-2017م(.
الجهات المتبرعة

بلغــت التكلفــة اإلجماليــة للفــرع نحــو )915000( دوالر أمريكــي، 
ــي: ــو التال ــى النح ــرع عل ــاء الف ــل بن ــوزع تموي ويت

ــد  ــطيني )UNDP/PAPP(، وق ــعب الفلس ــاعدة الش ــج مس برنام
أســهم بمبلــغ )380000( دوالر تقريبــً.

رئاسة الجامعة، أسهمت بمبلغ )265000( دوالر.

اللجنة القطرية، أسهمت بمبلغ )270000( دوالر.
ومــن الجديــر ذكــره بــأن الجامعــة أســهمت فــي منشــآت فــرع 
شــمال غــزة ومبنــاه ومرافقــه بما يقــارب )630,000( دينــار أردني.

ني
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رافعة علميــة وثقافية وتكنولوجية،،مبنى شمال غزة...،،
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أ. د. حمدي أبو جراد

الوســطى - ينابيع-محمــد مــزروع - كان للنمــو 
الســريع والكبيــر فــي أعــداد الطلبــة ضــرورة قصوى 
المبانــي  مســتوى  علــى  التوســع  فــي  للشــروع 
ــي  ــة ف ــن أهمي ــه م ــا تحمل ــة؛ لم ــة بالجامع الخاص
تعزيــز أدائهــا ودورهــا ومكانتهــا المتجهــة نحــو 
التطــور. مــن هنــا، وبنــاًء علــى توجيهــات رئيــس 
لشــؤون  ونائبــه  عمــرو،  يونــس  د.  أ.  الجامعــة 
القطــاع أ. د. جهــاد البطــش، شــرعت الجامعــة 
بالتوســع علــى أســس تراعــي النواحــي النوعيــة 
والفنيــة واألكاديميــة، وبمــا يلبي متطلبــات المرحلة 
وتحدياتهــا، وذلــك مــن أجــل النهــوض بالعمليــة 
التعليميــة بجميــع احتياجاتهــا. وقد أنجــزت مراحل 
ــا  ــود ملكيته ــي تع ــى مبان ــول إل ــي التح ــة ف مهم

ــتأجرة.  ــك المس ــن تل ــداًل م ــة ب للجامع
كان لـ"فــرع الوســطى" نصيــب مــن هــذه التطورات 
التــي طــرأت علــى مبانــي الجامعــة علــى مســتوى 
الوطــن؛ فقــد بــدأ إنشــاء المبنــى الجديــد للفــرع 
فــي العــام 2013م، واســتمر العمــل حتــى نهايــة 
النصــف األول مــن العــام 2016م، وأنشــئ خــال 
طوابــق  ثاثــة  مــن  مكــون  مبنــى  الفتــرة  هــذه 
دونمــات  ســتة  مســاحتها  أرض  قطعــة  علــى 
وأربعمئــة متــر، وبــدأت عمليــة البنــاء بإنشــاء الطابــق 
األرضــي علــى مســاحة )850( متــًرا مربًعــا في شــهر 
ــت  ــة بلغ ــة مالي ــام 2013م، بتكلف ــن الع ــباط م ش
أنشــئ  نفســها  المــدة  وفــي  يــورو،   )300,000(
ــورو،  ــت )20,000( ي ــة بلغ ــة مالي ــرع بتكلف ــور للف س
بتمويــل مــن )UNDP(. وفــي نيســان مــن العــام 

الوسطى...،،

،، مبنــى من ثالثة طوابق على قطعة أرض 
الدونم مساحتها ستة دونمات ونصف 

2013م، أنجــز الطابــق األول بتكلفــة )230000( دوالر، بتمويــل 
مــن الجامعــة. فــي حيــن أنجــز الطابــق الثانــي بتكلفــة بلغــت 
)200000( دوالر تقريًبــا فــي نيســان 2016م. وبلغــت مســاهمة 
الجامعــة الكليــة فــي مبنــى الفــرع ومنشــآته ومرافقــه نحــو 

ــار أردنــي. )380,000( دين
يقــول مديــر الفــرع أ. د. حمدي أبو جــراد: "إن جامعة القدس 
ونائبــه  عمــرو،  يونــس  د.  أ.  برئيســها  المفتوحة-ممثلــة 
لشــؤون القطــاع أ. د. جهــاد البطش-اســتطاعت أن تلبــي 
حاجــة الفــرع مــن خــال التخطيــط المــدروس الممنهــج 
علــى الصعيديــن المــادي والفنــي؛ فعلــى الصعيــد المــادي 
وفــرت الجامعــة جميــع االحتياجــات واإلمكانــات الماديــة 
ــرت  ــة أبه ــق حيوي ــزات، ومراف ــان، وتجهي ــن مب ــة، م الازم
كل مــن زار الجامعــة، وصــور الفــرع خيــر شــاهد علــى ذلــك. 
أمــا علــى الصعيــد الفنــي فقــد وفــرت جميــع البرامــج 
ــن.  ــة والموظفي ــق بالطلب ــا يتعل ــغيل كل م ــة لتش الازم
وهــذا انعكــس إيجاًبــا علــى الجامعــة بالعمــوم، وعلــى 
ــادة ملحوظــة  الفــرع بالخصــوص، حيــث أدى ذلــك إلــى زي
فــي أعــداد الطلبــة المقبليــن عليهــا والمقبوليــن فيهــا، 
وإلــى رفــع معــدالت الطلبــة فــي مقرراتهــم الدراســية".

تخطيط مدروس من الناحيتين المادية والفنية

 أسهم في إنجاز المبنى
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خــان يونــس - ينابيــع - رائــد دحــان - نجحــت الجامعــة فــي 
تجهيــز مبنــى فرعهــا فــي خــان يونــس، البالغــة مســاحته 
)2400م²(، بتمويــل مــن حملــة الفاخــورة فــي دولــة قطــر، 
مــع  بالتعــاون  غــزة،  إعمــار  إلعــادة  التعــاون  مجلــس  ودول 
ــا. ــون دوالر تقريًب ــة ملي ــدة، بقيم ــة بج ــامي للتنمي ــك اإلس البن

 يتكــون المبنــى مــن طابقيــن )أرضــي، وأول(، وأقيــم علــى أرض 
مســاحتها )15( دونًما، وســّلم المبنى منتصف العام 2014م. 
وقــد أثــرى طــراز البنــاء واإلمكانــات المتوفــرة فيه-التــي تتــاءم 
وسياســة التعليــم المفتــوح التــي تتبناهــا الجامعة-الحيــاة 
ــذ  ــة( من ــة واإلداري ــن )األكاديمي ــة والموظفي ــة للطلب الجامعي

ــي )2014/2013م(. ــام الدراس ــة الع ــه بداي ــت في أن انطلق

مبنى خان يونس...،،

،، بارز فوق  معلم أكاديمي 
»المحـــررات« أراضي 

مبانــي  أحــد  يونــس  خــان  فــرع  مبنــى  يعــّد   
مؤسســـــات التعليــــــم العالــــــي المهمــــــة فــي 
المحافظــة؛ كونــه أحــد فــروع مؤسســة تعليميــة 
خدميــة رياديــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أنــه 
أنشــئ بصفتــه نقطــة ارتــكاز وشــرارة بدايــة إعمــار 
وتثبيــت حــق لمنطقــة طالمــا رزحــت تحــت وطــأة 
عــام 1967م  منــذ  اســتيطانية  كبــؤرة  االحتــال 
وحتــى عــام 2005م، حيــث أنشــئ علــى جــزء مــن 
أراضــي "المحــررات" )المســتوطنات ســابقً(، وقــد 
ــار  ــارب الـــ )67،000( دين ــا يق ــة بم ــهمت الجامع أس

ــه. ــرع ومرافق ــآت الف ــي منش ــي ف أردن
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 د. عماد نشوان 

 أ. شادي صالح

إقامة المبنى انعكس على نسبة إقبال الطلبة على الجامعة

ممثل برنامج الفاخورة في قطاع غزة

 رغم االنتشار الكثيف للجامعات والمعاهد

أكــد مديــر فــرع خــان يونــس د. عمــاد 
نشــوان أن للمبنــى الجديــد للفــرع أثــًرا فــي 
أصبحــت  إذ  وقيمتهــا،  الجامعــة  مكانــة 

فــي مقابلــة لـ"ينابيــع" مع أ. شــادي صالــح، ممثل 
برنامــج الفاخــورة فــي قطــاع غــزة، إحــدى أبــرز 
الجهــات الممولة إلقامة المبنــى، يقول: "الفاخورة 
برنامــج يتبــع مؤسســة )التعليــم فــوق الجميــع( 
ــه اقتصــر البرنامــج علــى  ــة، ففــي بدايات القطري
للحاجــة  ونظــرًا  الدراســية،  المنــح  تقديــم 
الماســة فــي غــزة، فقــد تطــور البرنامــج ليهــدف 
إلــى إعــادة بنــاء وتأهيــل المبانــي والمؤسســات 
التعليميــة التــي تضــررت فــي الحــروب األخيــرة، 
ــة  ــدارس، باإلضاف ــد، والم ــات، والمعاه كالجامع
إلــى مشــاريع الدعــم النفســي وذوي اإلعاقــة، 
ــزة  ــم بأجه ــات التعلي ــز مؤسس ــك تجهي وكذل

ــرات حديثــة". ومختب

الضــرر  حســب  يأتــي  الدعــم  أن  إلــى  صالــح  أ.  وأشــار   
ــر  ــا للتطوي ــة، وحاجته ــات التعليمي ــق بالمؤسس ــذي لح ال
والتنميــة. وأضــاف: "بعــد الحــرب األخيــرة علــى القطــاع 
حصــرت األضــرار فــي المؤسســات التعليميــة المختلفــة، 
وكان الدعــم الكريــم مــن صنــدوق قطــر للتنميــة، بمبلــغ 

ــي.  ــون دوالر أمريك ــى )40( ملي ــل إل ــي وص إجمال

وحــول أهميــة هــذا المبنــى، يقــول أ. صالــح: "نؤمــن بــأّن 
البيئــة الجامعيــة جــزء مهــم مــن العمليــة التعليميــة، 
ومــن هــذا المنطلــق ُشــرع بتنفيــذ مشــاريع البنــاء 
األمميــة،  المؤسســات  عبــر  التعليميــة  للمؤسســات 
 ،)UNDP( اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  برنامــج  وهــي 
الفلســطينيين  الاجئيــن  وتشــغيل  غــوث  ووكالــة 
)األونــروا(، ومنظمــــــة األمــــم المتحـــــــدة للطفولــة 
ويتــم  الفاخــورة،  برنامــج  وبإشــراف  )اليونيســيف(، 
العمــل مــع المؤسســات حســب التخصــص. وإنــه علــى 
قــدر أهميــة بنــاء المبانــي والمؤسســات التعليميــة 
وتأهيلهــا يظــّل االســتثمار فــي اإلنســان الفلســطيني 
لذلــك  الوطنيــة،  التنميــة  عمــاد  ألّنــه  األهــم؛  هــو 
قدمنــا ومــا زلنــا نقــّدم منًحــا دراســية للطلبــة، حيــث 
بلــغ إجمالــي عــدد المنــح الموزعــة حتــى اآلن )970( 

منحــة بكالوريــوس فــي الجامعــات المحليــة".

قائمة المتبرعين
ــوا  قائمــة بأســماء المتبرعيــن للمبنــى، ســواء أكان
حســب  وترتيبهــم  أشــخاًصا،  أم  مؤسســات 

األهــم واألقــل أهميــة.

حملة الفاخورة في دولة قطر
)المبنى الرئيسي(.

دول مجلس التعاون إلعادة إعمار غزة
)المبنى الرئيسي(.

البنك اإلسامي للتنمية بجدة
)المبنى الرئيسي(.

مؤسسة الخليج التعليمية
)مظلة(.

المهندس ناجي عوض أبو إسحاق وأخوه 
الدكتور سامي عوض أبو إسحاق

)مبنى المصلى(.

ــارزًا فــي محافظــة خــان يونــس،  ــا ب ــا أكاديمًي معلًم
كمــا أســهم فــي زيــادة ثقــة المجتمــع المحلــي بها 
وبقدراتهــا األكاديميــة واإلداريــة، مشــيرًا إلــى أنــه 
ومــن خــال التعامــل المباشــر مــع الطلبــة والكتــل 
الطابيــة بــكل توجهاتهــا، استشــعرنا حجــم الرضــا 
عــن الخدمــات األكاديميــة واإلداريــة التــي تقدمهــا، 
الطلبــة  إقبــال  نســبة  علــى  ذلــك  وانعكــس 
عليهــا بالرغــم مــن االنتشــار الكثيــف للجامعــات 

ــة. ــي المحافظ ــد ف والمعاه
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رفــح  مركــز  افُتتــح   - عيــد  - خالــد  رفح-ينابيــع 
ــي  ــة ف ــس الجامع ــرار مجل ــى ق ــاًء عل ــي بن الدراس
بترحيــب  آنــذاك  المركــز  وحظــي  العــام 2001م، 
أهالــي المدينــة، حيــث شــهد إقبــااًل متميــًزا مــن 
الطلبــة، وشــّكل عــدد الطلبــة الملتحقيــن بالمركــز 
فــي العــام نفســه نحــو )1298( طالبــً وطالبــة، 
تجــاوز  حتــى  ازديــاد  فــي  الطلبــة  عــدد  واســتمر 
ــن  ــام 2003م. وم ــي الع ــة ف ــب وطالب )2000( طال

ثــم حــّول المركــز إلــى منطقــة تعليميــة.
 

الطلبــة  ألعــداد  رســمية  إحصائيــة  آخــر  حســب 
المســجلين بالفــرع فــي الفصــل األول )1171( نحــو 
 )38( حوالــي  فيــه  ويعمــل  وطالبــة،  طالًبــا   )2560(
الهيئــة  أعضــاء  عــدد  بلــغ  بينمــا  إدارًيــا،  موظًفــا 
التدريسية )11( من ذوي الكفاءات، وغيرهم العشرات 

ــن. ــر المتفرغي ــية غي ــة التدريس ــاء الهيئ ــن أعض م
 

مــع هــذا التوســع والتزايــد فــي أعــداد الطلبــة فــي 
ســعت  بخاصــة،  غــزة  وقطــاع  بعامــة  الجامعــة 
الجامعــة، ممثلــة برئاســتها، لتوفيــر قطــع أراض 
مائمــة وبمســاحات ومواقــع متميــزة لبنــاء مقــرات 
دائمــة للفــروع التعليميــة عليهــا لتحــل محــل تلــك 
المبانــي المســتأجرة، فــكان أن خصصــت قطــع 
أراض للفــروع التعليميــة كافــة فــي قطــاع غــزة، 
وال ســيما فــي مدينــة رفــح أقصــى جنــوب الوطــن، 
ــرض  ــن، بغ ــف مواط ــكانها )200( أل ــدد س ــغ ع البال
التجهيــز لبنــاء الصــرح الخــاص بفــرع رفــح التعليمــي 
فــي المنطقــة الغربيــة مــن المحافظــة. وبتاريــخ 
2012/6/30م احتفلــت جامعــة القــدس المفتوحة 
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مبا

د. سلمان الديراوي

العمل جار إلقامة مبنى للمؤتمرات 
مكون من أربعة طوابق وصالة رياضية 

رفــح  محافظــة  وأهالــي  كافــة،  وطواقمهــا  بكوادرهــا 
ومخاتيرهــا، بوضــع حجــر األســاس لمبنــى فــرع رفــح الدائــم 
ــاحة )2400(  ــى مس ــي واألول عل ــق األرض ــن الطاب ــون م المك
)هيئــة  المانحــة  الجهــات  مــن  ســخي  بتبــرع  مربــع،  متــر 
قطــر الخيريــة والبنــك اإلســامي–جدة( بلــغ )863000( دوالر.
مــن  وعــدد  دراســية،  قاعــات  عــدة  مــن  المبنــى  تكــون 
المكاتــب اإلداريــة والمســاحات الخضــراء، وتســلمت الجامعــة 
المتســارع  التزايــد  ومــع  2013/7/10م.  بتاريــخ  المشــروع 
فــي عــدد الطلبــة المســجلين بــه، بــدأت رئاســة الجامعــة 
ــطيب  ــاء وتش ــل إنش ــادر لتموي ــن مص ــث ع ــرى بالبح ــرة أخ م
ــى  ــع، حت ــر مرب ــاحته )1200( مت ــة مس ــي البالغ ــق الثان الطاب
تســتطيع أن تقــدم خدماتهــا للطالــب علــى نحــو أمثــل، 
ولتمكيــن الطالــب والعامــل واألم مــن االلتحــاق بالفــرع دون 
أ.  الجامعــة  رئيــس  مــن  كريمــة  وبتوجيهــات  عوائــق.  أي 
ــزة أ. د.  ــاع غ ــؤون قط ــه لش ــة نائب ــرو، ومتابع ــس عم د.  يون
جهــاد البطــش، بــدأ العمــل علــى إنشــاء الطابــق الثانــي عــام 
2016م، إلــى أن تــم تشــطيب الطابــق علــى مســاحة )1200( 
متــر مربــع فــي تمــوز 2017م. وبذلــك يكــون فــرع رفــح قــد 
ــا فيمــا يخــص احتياجــات أبنــاء محافظــة  حقــق اكتفــاء ذاتًي
رفــح، وإن كانــت بالحــد األدنــى المطلــوب. ومــن الجديــر ذكره 
بــأن الجامعــة أســهمت بمــا يقــارب الـــ )250,000( دينــار أردنــي 

ــه. ــح ومرافق ــا برف ــي فرعه ــي مبان ف

فرع رفح...،،

،، شامـخ أكـاديمي  صــرح 
الجنوبية المنطقة  به  تفخر 
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وحــول اآلثــار اإليجابيــة التــي يمكــن أن يجنيهــا 
مملــوك  مبنــى  إلــى  تحولــه  جــراء  الفــرع 
يتســع لمــا يزيــد علــى )3000( طالــب وطالبــة، 
وانعكاســاته علــى العمليــة األكاديميــة، يقــول 
أهــم  "إن  الفــرع:  الديــراوي مديــر  د. ســلمان 
مــا تتميــز بــه المبانــي المملوكــة للجامعــة 
حيــث  نســبًيا،  الكبيــرة  المســاحات  وجــود 
متــر   )3000( تبلــغ  خضــراء  حديقــة  توجــد 
 )2800( بمســاحة  ملعــب  وكذلــك  مربــع، 
القاعــات  مــن  وعــدد  وكافتريــا،  مربــع،  متــر 
ومصلــى،  والمختبــرات،  والصغيــرة،  الكبيــرة 
الكاملــة  الحريــة  للطالــب  تقــدم  ومكتبــة 
ــة  ــة المنهجي ــطته العلمي ــة أنش ــي ممارس ف
والامنهجيــة علــى الســواء. وراحــت الجامعــة 
تنظــم النــدوات واللقاءات والمســابقات داخل 
أروقتهــا ومبانيهــا، وأصبحــت المعلــم األول 
ــم  ــث تقدي ــن حي ــة م ــة الجنوبي ــي المنطق ف
الخدمــات التعليميــة وغيرهــا مــن الخدمــات 
مــن  الجامعــة  تقدمهــا  التــي  المجتمعيــة 
ــع  ــات المجتم ــا بمؤسســـــ ــال عاقتهــــ خـــــ
المحلــي، كمــا أن مبنــى الفــرع الجديــد جــاء 
ضمــن مشــروع إســكاني جديــد فــي المنطقــة 
حيــث  الســعودي،  المشــروع  وهــو  الغربيــة، 

أضفــى لمســة جماليــة للمنطقــة".

وأضــاف أيًضــا: "تمكنــت جامعــة القــدس المفتوحــة مــن 
الحصــول علــى دعــم كريــم مــن مؤسســة الخليــج التعليمية 
لتجهيــز مبنــى للمؤتمــرات مكــون مــن أربعــة طوابــق، وصالــة 
ــد علــى مليونــي دوالر، ووضــع  رياضيــة مغطــاة، بتمويــل يزي
إلعــداد  حالًيــا  جــار  والعمــل  للمشــروعين.  األســاس  حجــر 
ــك  ــذ، وبذل ــي التنفي ــوًرا ف ــدء ف ــل للب ــط العم ــط وخط الخرائ
يصبــح فــرع رفح صرًحا أكاديمًيا شــامًخا نعتــز بوجوده ونفخر، 
ونبــارك ألبنائنــا فــي رفــح علــى هــذه اإلنجــازات التــي حققتهــا 

رئاســة الجامعــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة".

فــي لقــاء لـ"ينابيــع" مــع أ. آمنــة العــاوور، مديــرة 
جمعيــة الخليــج التعليميــة )إحدى أبــرز الجهات 
جمعيــة  "تعــد  تقــــــــول:  للمبنــى(،  المتبرعــة 
الخليــج التعليميــة مــن الجمعيــات العاملــة فــي 
وســبل  بالجامعــات  تعنــى  التــي  غــزة،  قطــاع 
والبنــاء،  التجهيــز،  حيــث  مــن  التعليــم  تطويــر 
وتقديــم كل ســبل الدعــم، مــن أجــل توفيــر 
ــى أن  ــة إل ــة"، الفت ــبة للطلب ــة مناس ــة تعليمي بيئ
المشــاريع  مــن  العديــد  قدمــت  المؤسســة 
لجامعــة القــدس المفتوحــة بفــروع قطــاع غــزة 
فــي الفتــرة الســابقة، مثــل المبانــي والتجهيــزات.

آمنة العاوور

مديرة جمعية الخليج التعليمية
)إحدى أبرز الجهات المتبرعة للمبنى(

وأضافــت: "ســنقدم خــال العــام 2018م عــدًدا آخــر مــن 
ــح،  ــرع رف ــيما ف ــة، وال س ــدس المفتوح ــروع الق ــاريع لف المش
 180( بقــدرة  الشمســية  الطاقــة  وتجهيــز  تركيــب  مثــل 
kva( لمبنــى الفــرع بالكامــل، وأنظمــة المراقبــة، وتجهيــز 
مختبــري وســائط مجهزيــن بـــ )50( جهــاز حاســوب محمــول 

)البتــوب(، وعــدد مــن األجهــزة الخاصــة بالمختبــرات".
الجهات المتبرعة

قطعة األرض خصصتها سلطة األراضي الفلسطينية – رام اهلل. 

 هيئة قطر الخيرية في فلسطين، والبنك اإلسامي للتنمية –جدة، تمويل الطابق األرضي واألول.

جمعية الخليج التعليمية، د. آمنة العاوور، جزء من الطابق الثاني، واألثاث الخاص بالطابق الثاني.

جمعية الخليج التعليمية، مبنى المؤتمرات والصالة الرياضية.
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ــي  ــث العلم ــة البح ــة طليع ــدس المفتوح ــة الق ــة لجامع ــة التابع ــوث الزراعي ــز البح ــكل مرك ــا - ينابيع-يش أريح
الزراعــي التطبيقــي للجامعــة. وأنشــئ فــي العــام 2016م بمحافظــة أريحــا ألهميــة ذلــك الموقــع فــي القطــاع 
ــدف  ــن، وبه ــة والخريجي ــة الزراع ــة كلي ــب طلب ــارية، وتدري ــة واالستش ــة واإلنتاجي ــاالت البحثي ــف الح ــي بمختل الزراع
ــا  ــي يواجهه ــكات الت ــل المش ــي ح ــاهمة ف ــة، ومس ــة والمطري ــق المروي ــي المناط ــي ف ــاع الزراع ــر القط تطوي

ــه. ــادة دخل ــته وزي ــتوى معيش ــين مس ــم تحس ــطيني، ث ــزارع الفلس الم

مركز البحوث الزراعية ...،،

،، في طليعـــة البحـث العلمـي 
الوطن في  التطبيقي  الزراعي 

عمل المركز وأهدافه
يترجــم المركــز رؤيــة الجامعــة ورســالتها فــي خدمــة المجتمــع 
ــي  ــم ف ــف القائ ــة الضع ــر معالج ــى األرض، عب ــطيني عل الفلس
البحــوث العلميــة الزراعيــة التطبيقيــة فــي فلســطين، ولتطويــر 
التعــاون البحثــي بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث الوطنيــة، 
ــة  ــة العلمي ــرات والمعرف ــادل الخب ــا لتب ــبيك بينه ــل التش وتفعي

ــي. ــاع الزراع ــة للقط خدم
يدعم المركــز البرامــــج البحثيـــــة الزراعيــــــة فــي الجامعــة 
بالتعــاون مــع كليــة الدراســات العليــا والبرامــج التدريبيــة لطلبــة 
كليــة الزراعــة مــن أجــل تطويــر جــودة الخريجيــن وتحســينها.

يحــرص المركــز أيًضــا علــى عقد اتفاقيــات تفاهم وتعــاون بحثي 
علمــي بيــن الجامعــات الوطنية والعربية واألجنبيــة لتحقيق ارتقاء 

وتطور مســتمر للبحــث العلمي التطبيقي وتحقيــق أهدافه.

أهم العقبات التي يواجهها 
تتمثــل أهــم العقبــات التــي يواجههــا المركــز 
ذات  الجهــات  لــدى  اإلداريــة  اإلجــراءات  ببــطء 
ــوث  ــذ البح ــة تنفي ــى إعاق ــؤدي إل ــا ي ــة، م العاق
فــي موعدهــا المناســب، باإلضافــة إلــى صعوبــة 
ــل  ــة للعم ــة المدرب ــة الفني ــدي العامل ــر األي توفي
الموازنــة  ومحدوديــة  البحــوث،  مراكــز  فــي 
الماليــة المخصصــة ألغــراض البحــث العلمــي. 
باإلضافــة إلــى ضعــف التعــاون والتنســيق بيــن 
الزراعيــة والجامعــات علــى  والبحــوث  المراكــز 
ــن  ــي، وبي ــي والدول ــي واإلقليم ــتوى المحل المس
الخــاص  والقطــاع  الزراعيــة  البحــوث  مراكــز 

الحكوميــة(. غيــر  والمؤسســات  )المنظمــات 
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أهم اإلنجازات البحثية للمركز 
تمكــن المركــز مــن إدخــال وإنتــاج محصــول القــوار 
بصفتــه َعَلًفــا لتغذيــة حيوانــات المزرعــة )األغنــام(، 
بالتعــاون مــع كليــة الزراعــة فــي جامعــة النجــاح 
الوطنيــة والمركــز الوطنــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي 
التحتيــة  البنيــة  ُجّهــزت  ثــم  قباطية–جنيــن،  فــي 
لمركــز البحــوث الزراعيــة والقيــام بزراعــة محصــول 
ــا،  ــة بأريح ــوث الزراعي ــز البح ــة مرك ــي محط ــوار ف الق
الــذي أظهــر مقاومــة لملوحــة التربــة الموجــودة فــي 
المشــروع اإلنشــائي  العربــي، وُزرع أيًضــا محصــول 
القــوار باســتخدام الميــاه المعالجــة من محطة تنقية 
نابلــس / ديــر شــرف في أراضــي المزارعين، بالتعاون مع 
جمعيــة ديــر شــرف التعاونيــة الزراعيــة، بهــدف دراســة 
مقارنــة تأثيــر المياه المعالجــة مع الميــاه الزراعية على 

ــه. ــوار وإنتاج ــول الق ــو محص نم
تمكــن المركــز مــن تنفيــذ برنامــج مكافحــة سوســة 
ــة  ــة االقتصادي ــج لألهمي ــذا البرنام ــر ه ــل، واختي النخي
لمحصــول النخيــل فــي القطــاع الزراعــي، وفــي ضــوء 
الخســائر الماديــة الكبيــرة التــي يتعــرض إليهــا قطــاع 
محصــول النخيــل، بســبب انتشــار آفــة سوســة النخيل، 
التــي تــؤدي إلــى هــاك األشــجار المصابــة وموتهــا 

بالشــكل  مكافحتهــا  أســاليب  توفــر  لعــدم  وحرقهــا 
المطلــوب، وتعــاون المركــز فــي ذلــك مــع المركــز الوطنــي 
للبحــوث الزراعيــة فــي قباطيــة – جنيــن، وكليــة الزراعــة فــي 

جامعــة فلســطين التقنية–خضــوري.
 Ambrosia( الــوادي  عشــبة  حــول  بحًثــا  المركــز  وأجــرى 
maritime(، التــي تعــد مــن األعشــاب الضــارة التي تنتشــر في 
محافظات شمال فلسطين بشكل وبائي نتيجة لسهولة 
انتشــار بذورهــا بالطرق الميكانيكية وبالريــاح والمياه، ويتمثل 
ضررهــا بمنافســتها للمحاصيــل الزراعية المختلفــة، ونتيجة 
لذلــك فــإن هنــاك رغبــة ومطالــب مســتمرة مــن قبــل 
المزارعيــن المتضرريــن خــال الفعاليــات وورشــات العمــل أو 
فــي وســائل اإلعــام المختلفــة. وبالرغــم مــن عمليــات 
مكافحتهــا كيميائًيــا مــن قبــل المزارعيــن، مــا زالــت هنــاك 

صعوبــات تواجــه هــذه اآلفــة العشــبية وانتشــارها.
ثــم درس المركــز تأثيــر المســتخلصات النباتيــة )مثــل أوراق 
محصــول  إنبــات  علــى  الزيتــون(  وأوراق  الجعــدة،  نبــات 
الفقــوس )صنــف الســاحوري( وإنتاجيتــه، وأشــارت النتائج إلى 

ــات.  ــن المعام ــوي بي ــرق معن ــود ف ــدم وج ع

التوجهات المستقبلية للمركز
ــة،  ــوث المقترح ــن البح ــدد م ــذ ع ــى تنفي ــز إل ــه المرك يتج
أبرزهــا بحــث حــول تحســين صنــف خيــار )بيــت ألفــا(، الــذي 
يعــد مــن الثمــار المهمــة فــي فلســطين والعالــم العربــي، 
وهــو ذو مــردود اقتصــادي عــال. ينمــو نبــات الخيــار بشــكل 
مثالــي داخــل البيــوت المحميــة، واختيــر صنــف )بيــت ألفــا( 
ألنــه يحتــوي علــى جينــات الخيــار الفلســطيني القديــم ذي 
الرائحة المميزة، وتتطلب عملية التحســين عمليات تهجين 

للصنــف مــع نفســه ومــع صنــف آخــر ذي عقــد بكــري. 
االســتزراع  بمشــروع  النهــوض  إلــى  المركــز  يســعى 
ــة،  ــة والطبي ــات العطري ــة النبات ــروع زراع ــمكي، ومش الس
ــروف  ــة لظ ــة متحمل ــار مهجن ــذور خض ــاج ب ــروع إنت ومش
م  وتقــدَّ الدراســات  وســتعّد  والملوحــة،  الجفــاف 
والخدمــات  والتوجيهــــات  واإلرشــــــادات  االستشـــــارات 

فــي  تعتمــد  وترتيبــات  عمــل  برامــج  وفــق  البحثيــة 
طواقــم  أو  الجامعــة  طاقــم  علــى  األوليــة  المراحــل 
أخــرى خارجيــة، كطواقــم غيــر متفرغــة، باإلضافــة إلــى 
ــاء  ــل أعب ــي تحم ــن ف ــة المتدربي ــاركة الطلب ــل مش تفعي
بحيــث  البرامــج  صياغــة  فــي  هــذه  وســتركز  العمــل، 

تغطــي عوائدهــا التكاليــف بالحــد األدنــى.
ــات  ــذه بأولوي ــول أخ ــور ح ــز فتتمح ــز المرك ــه تمي ــا أوج أم
احتياجــات القطــاع الزراعــي الفلســطيني، وحل مشــكات 
المــزارع ومتطلبــات ســوق العمــل الفلســطينية، ونجاحــه 
ــل  ــال محاصي ــل إدخ ــور، مث ــي أم ــا ف ــون ريادًي ــي أن يك ف
جديــدة )محصول القــوار البقولي العلفي والصناعي ألول 
مــرة إلــى فلســطين(، وإدخــال تقنيــة جديــدة لمكافحــة 

سوســة النخيــل )مكافحــة ميكانيكيــة وكيميائيــة(.
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ــز  ــى مرك ــز إل ــه أن ترتك ــن وخارج ــتوى الوط ــى مس ــاالت عل ــف المج ــزت بمختل ــة تمي ــري بجامع رام اهلل - ينابيع-ح
للغــات قــادر ومتمكــن مــن إيصــال رســالتها بالشــكل المطلــوب إلــى نظيراتهــا غيــر الناطقــات بالعربيــة، لهــذا 
فقــد أنشــأت جامعــة القــدس المفتوحــة مركــز "عــادل زعيتــر" للترجمــة واللغــات فــي أيــار 2017م كأحــد المراكــز 
البحثيــة التابعــة لعمــادة البحــث العلمــي، لتلبيــة حاجتهــا وحاجــة المجتمــع إلى مركــز ترجمة متخصص يعنى بنشــر 
ثقافــة الترجمــة ودعمهــا مــن خــال الترجمــة والتعريــب والنشــر وتأهيــل المترجميــن وتدريبهــم، لتحقيــق المســؤولية 
المجتمعيــة للجامعــة فــي هــذا المجــال، واإلســهام فــي دفــع حركــة الترجمــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي.

مركز عادل زعيتر للترجمة ...،،

يسعى إلى دفـــع حركـة الترجمة ،،
واإلقليمي المحلي  المستوى  على 

التسمية والرؤية واألهداف
اختــارت الجامعــة "عــادل زعيتــر" ليحمــل اســم المركــز 
عرفاًنــا بمــا قدمــه هــذا العالــم الفلســطيني مــن 
ــة  ــر الثقاف ــة ونش ــال الترجم ــي مج ــة ف ــازات جليل إنج
كتاًبــا   )35( مــن  أكثــر  لترجمتــه  والعالميــة؛  العربيــة 
ــال  ــن خ ــز م ــعى المرك ــة. ويس ــاالت مختلف ــي مج ف
الترجمــة إلــى نشــر الثقافــة واإلنتــاج العلمــي المتطــور 
فــي مختلــف العلــوم، وإلــى تحســين دور الجامعــة 
الريــادي ومكانتهــا فــي البحــث العلمــي والمســتوى 

ــا. ــا وعالمًي ــي محلًي الثقاف
يســعى المركــز إلــى تقديــم الخدمــات المتميــزة فــي 
مجــاالت الترجمــة وفــق المعاييــر العالميــة، واإلســهام 
ــي  ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــة الترجم ــع حرك ــي دف ف
نقــل  خــال  مــن  المختلفــة،  بأشــكالها  واإلقليمــي 
إلــى  يهــدف  كمــا  وتوطينهــا،  وإنتاجهــا  المعرفــة 
نشــر ثقافــة الترجمــة ودعمهــا مــن خــال الترجمــة 
وتدريبهــم،  المترجميــن  وتأهيــل  والنشــر،  والتعريــب 
وتحقيــق المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة فــي هــذا 

المجــال.
ــادرة  ــة ق ــاء بيئ ــي إنش ــهام ف ــى اإلس ــا إل ــدف أيًض ويه
علــى رعايــة القــدرات اإلبداعيــة والعلميــة للمتميزين ثم 

تطويرهــا فــي مجــال الترجمــة، ليكونــوا نــواة فاعلــة 
والعالــم  فلســطين  فــي  الترجمــة  حركــة  إثــراء  فــي 
العربــي، مــن خــال ترجمــة الوثائــق والمطبوعــات الورقيــة 
والرقميــة الخاصــة بالجامعــة، وتأهيــل المترجميــن تأهيــًلا 

نوعًيــا عبــر البرامــج الدراســية والــدورات التدريبيــة.
يشــجع المركــز أعضــاء هيئة التدريس على نشــر بحوثهم 
العلميــة فــي المجــات والدوريــات الدوليــة الرصينــة، وذلك 
بترجمتهــا إلــى اللغــة اإلنجليزيــة أو مراجعــة أبحاثهــم 
العالميــة،  نحــو  بهــم  االنطــاق  أجــل  مــن  المترجمــة 
عالمًيــا  الجامعــة  تصنيــف  مســتوى  تحســين  ثــم 
ــدارات  ــم اإلص ــة أه ــى ترجم ــك إل ــعى كذل ــا. ويس ومحلًي
ــال  ــي مج ــة ف ــة، وخاص ــوم المختلف ــي العل ــة ف العالمي
التكنولوجيــا، مــن اللغــات العالميــة إلــى العربيــة، باإلضافة 
إلــى ترجمــة أهــم اإلصــدارات الفلســطينية والعربيــة فــي 
الفكــر العربــي القديــم والمعاصــر إلــى اللغــات األجنبيــة 

فــي إطــار التواصــل بيــن الثقافــات.
وهكــذا يخــدم المركــز الجامعــة والمجتمــع مــن خــال 
والفوريــة  التحريريــة  الترجمــة  أنــواع  مختلــف  توفيــر 
للمؤتمــرات والــورش والنــدوات العلميــة والفعاليــات التــي 
تنظمهــا الجامعــة ولمؤسســات المجتمــع المحلــي التــي 

ــة. ــذه الخدم ــى ه ــاج إل تحت
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أهم الخدمات التي يقدمها 
يقــدم المركــز عــدًدا مــن الخدمــات، تتركــز فــي ترجمــة الوثائــق، 
والمطبوعــات الورقيــة والرقميــة، ومراجعــة الوثائــق المترجمــة 
الخاصة بجامعة القدس المفتوحة ثم تدقيقها، وترجمة األبحاث 
ــًدا  ــة تمهي ــة اإلنجليزي ــى اللغ ــس إل ــة التدري ــاء هيئ ــة ألعض العلمي
لنشــرها فــي المجــات والدوريــات الدوليــة الرصينــة وفــق معاييــر 
يحددهــا المركــز ولجنتــه االستشــارية، ووفــق طاقتــه التشــغيلية.
يحّكــم المركــز األعمــال التــي يترجمهــا متخصصــون، وذلــك بعــد 
صاحيتهــا،  مــن  للتأكــد  االستشــارية  اللجنــة  علــى  عرضهــا 
ولتحقيــق الدقــة فــي الترجمــة، وتمهيــًدا لنشــرها فــي المجــات 
والدوريات الدولية الرصينة. وســتنظم ورشــات وندوات علمية حول 
قضايا الترجمة والتعريب من أجل رفع قدرات الطلبة والمترجمين 
فــي مجــال الترجمــة التحريريــة والفورية من قبل متخصصين في 
هــذا المجــال.  ومــن أجل ذلك يتعاون المركــز مع المراكز المناظرة 
علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، ويقــدم البرامــج 
التدريبية في مجال الترجمة لســد احتياجات الجامعة والمجتمع.

أمــا مســتقباً فيســعى المركــز إلــى التطويــر المســتمر لطاقمــه 
وإعداداتــه الفنيــة لتقديــم خدمــات جديــدة، مثــل ترجمــة بعــض 
الكتــب والدراســات المهمــة ونشــرها، وخاصــة العلميــة، في مجال 
وحســب  الجامعــة  حاجــة  حســب  واالتصــاالت  التكنولوجيــا 
توصيــات اللجــان االستشــارية المتخصصــة، ثــم إنشــاء وحــدة 
ــة،  ــة، وطبي ــن قانوني ــا، م ــة بأنواعه ــة التحريري ــى الترجم ــب عل تدري

ــا. ــة، وغيره ــة، وأدبي وصحفي
الفوريــة  للترجمــة  مختبــر  إلنشــاء  جهــوًدا  المركــز  ســيكرس 
واســتقطاب كــوادر مؤهلــة فــي هــذا المجــال؛ لكــي يتمكــن مــن 
تدريــب المعنييــن علــى هــذا النــوع مــن الترجمــة، وسيســعى أيًضــا 
إلــى تقديــم دبلــوم مهنــي متخصــص فــي الترجمــة االحترافيــة، 

ــا. ــا وعملًي يرتكــز إلــى تدريــب الكــوادر وتأهيلهــم نظرًي

أهم اإلنجازات والعقبات
ترجمــة  مــن  إنشــائه،  منــذ  المركــز،  تمكــن 
وتدقيــق العديــد مــن الوثائــق واألوراق الرســمية 
والملخصــات البحثيــة لمختلــف دوائــر الجامعــة 
التقــدم  فــي  الجامعــة  ومســاعدة  وكلياتهــا، 
لعــدد مــن المشــاريع والمنــح البحثيــة والتطويريــة 
عــن طريـــــق كتابــــــة المقترحـــــــات وترجمتهــا، 
مشــروع  علــى  العمــل  إتمــام  إلــى  باإلضافــة 
ــع  ــي بجمي ــث العلم ــات البح ــع مج ــال جمي إدخ
ــدر  ــوح المص ــام مفت ــي النظ ــابقة ف ــا الس أعداده
بمراجعــة  وذلــك  عالميــة،  مجــات  تصبــح  كــي 
أبحاثهــا  وتزويــد  الســابقة  األعــداد  جميــع 
ــة  ــة باللغ ــات مفتاحي ــات وكلم ــن وملخص بعناوي
للمترجميــن  بيانــات  قاعــدة  وإعــداد  اإلنجليزيــة، 
المســاعدين والمدربيــن مــن أجــل اللجــوء إليهــم 
عنــد الحاجــة، ثــم عقــد ورشــات عمــل تدريبيــة في 
مجــال الترجمــة باســتخدام التكنولوجيــا الحديثة.

يتمحــور  فأهمهــا  والعقبــات  المشــكات  أمــا 
حــول محدوديــة الطاقــة التشــغيلية، مــا يصعــب 
توســيع عمــل المركــز ونشــاطاته، كمــا تعــد قلــة 
يواجههــا  التــي  العقبــات  أهــم  مــن  التمويــل 
ــب  ــة الكت ــة ترجم ــل لعملي ــاد تموي ــز؛ فإيج المرك
إلــى  تحتــاج  الترجمــة  وهــذه  للغايــة،  صعبــة 
إلــى  وأحياًنــا  إضافييــن  بمترجميــن  االســتعانة 

إضافيــة. موازنــات  يتطلــب  مــا  متخصصيــن، 
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بجامعــة  الفنــي  اإلنتــاج  مركــز  أضحــى  اهلل-ينابيــع-  رام 
القــدس المفتوحــة واحــًدا مــن المراكــز الرائــدة فــي مواكبــة 
ــً  ــا، وفق ــة وتحديثه ــم التعليمي ــاج المفاهي ــي إنت ــور ف التط
لمتطلبــات العصــر وانســجامً مــع التقــدم التكنولوجــي 
الحاصــل فــي مجــال اإلنتــاج الفنــي والتقنــي، وذلــك للتعــاون 
فــي  والخارجيــة  المحليــة  األكاديميــة  المؤسســات  مــع 
مجــاالت اإلنتــاج والتدريــب الفنــي والتقنــي، كمــا يتميــز المركــز 

ــا. ــي يقدمه ــدة الت ــة الرائ ــات اإلعامي بالخدم
يعــود تأســيس مركــز اإلنتــاج الفنــي إلى اتفاقيــة دعم تقني 
بيــن الحكومــة األلمانيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
فــي  وذلــك  الفلســطينية،  الوطنيــة  بالســلطة  الممثلــة 
الثانــي عشــر مــن شــهر أيــار عــام 1997م، لينضــم بذلــك إلى 

مجموعــة مراكــز جامعــة القــدس المفتوحــة. 
لفلســفة  فعليــًة  وترجمــًة  أساســيً  ركنــً  المركــز  يعــد 
الجامعــة  تتبناهــا  التــي  و"المدمــج"  المفتــوح  التعليــم 
وتقــدم خدماتهــــــا التعليميــــــــة ضمــــــن إطارهــا منــذ 
انطاقتهــا، فالمركــز يعمــل بجهــود طواقمــه المتخصصة 
إلنتــاج المفاهيــم التعليميــة التــي تســاعد الطلبــة فــي 
عــن  مســؤول  أيضــً  وهــو  األكاديمــي.  تحصيلهــم 
وفعالياتهــا  الجامعــة  لنشــاطات  التلفزيونيــة  التغطيــة 
كافــة  الجامعــة  دوائــر  احتياجــات  وتغطيــة  المختلفــة، 
مــن تصاميــم جرافيكيــة، ومنشــورات، ومطبوعــات أخــرى، 
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات اإلنتــاج الفنــي فــي مجــاالت 
والتعليميــة. الوثائقيــة  األفــام  إنتــاج  أهمهــا  متعــددة، 

تقوم رؤية المركز على تلبية احتياجات الجامعة من الوســائط 
التعليميــة بطريقة مبتكــرة تواكب المســتجدات التكنولوجية 

العالميــة وفــق مواصفات الجودة الشــاملة ومعاييرها.
ــم  ــفة التعلي ــق فلس ــي تحقي ــز ف ــداف المرك ــص أه وتتلخ
المفتــوح التــي تتبناهــا الجامعة من خــال التصميم واإلنتاج 
الفيديــوي الغنــي بالمــواد التفاعليــة للمقــررات الدراســية 
بوجــه يخــدم العمليــة التعليميــة، وإنتــاج أفــام وتقاريــر 
وريبورتاجــات تعليميــة مســاندة للمقــررات الدراســية، وإنتــاج 
برامــج وأفــام وتقاريــر وريبورتاجــات ثقافيــة واجتماعيــة 

ودعائيــة ووطنيــة تخــدم طلبــة الجامعــة.

مركز اإلنتاج الفني  ...،،

يواكب التطور في إنتــاج المفاهيم التعليمية ،،
ــا لـمتطلبـــات العصــر  وتحديثهــا وفًقـ

 أبــرز أهــداف المركــز تكمــن فــي خدمــة عمليتــي 
فــي  والمســاهمة  و"المدمــج"،  المفتــوح  التعليــم 
ــق  ــن طري ــة ع ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــر البح تطوي
واالجتماعيــة  التعليميــة  والبرامــج  األفــام  إنتــاج 
والثقافيــة، والريبورتاجــات والتقاريــر التعريفيــة وبثهــا 
عبــر فضائيــة القــدس التعليميــة التــي انطلقــت فــي 

2016م. العــام  فــي  نيســان  مــن  األول 

أقسام المركز
يضــم مركــز اإلنتاج الفني مجموعة من األقســام، هي: 
قســم الوســائط المتعــددة، وقســم البرامــج، وقســم 

التصميــم الجرافيكي، وفضائيــة القدس التعليمية.
يدعــم قســم الوســائط المتعــددة رؤيــة "القــدس 
المفتوحــة" فــي تطبيــق نظــام التعليــم المفتــوح 
و"المدمج"، مواكًبا المستجدات العلمية والتكنولوجية. 
إنتــاج  مجــال  فــي  خدماتــه  بتقديــم  القســم  بــدأ 
المفاهيم التعليمية المساندة الغنية بالمواد التفاعلية، 

ــر العمليــة التعليميــة.  بشــكل يســهم فــي تطوي
الجامعــة  مقــررات  إثــراء  إلــى  القســم  يطمــح 
اإللكترونيــة بمحتويــات عاليــة الجــودة، ويســعى حثيًثا 
لذلــك، ويفتــح أبوابــه لتقديــم االستشــارات التقنيــة 
المفتــوح  التعليــم  خدمــات  مجــال  فــي  والفنيــة 
و"المدمــج" للمؤسســات األكاديميــة ذات العاقــة. 
يقــوم قســم البرامــج بإنتــاج البرامــج التلفزيونيــة التي 
ــوم  ــا يق ــة، كم ــي والجامع ــع المحل ــدم المجتم تخ
بعمــل التقاريــر التلفزيونيــة، باإلضافــة إلــى التغطيــة 
فــي  وأنشــطتها  الجامعــة  لفعاليــات  اإلعاميــة 
محافظــات الوطــن كافــة، كالمؤتمــرات وورشــات 
العمــل وحفــات التخريــج، باإلضافــة إلــى ذلــك ينتــج 

األفــام التعريفيــة والوثائقيــة والدعائيــة.
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توفيــر  الجرافيكــي  التصميــم  قســم  إلــى  يــوكل 
دعائيــة  مــواد  مــن  الجامعــة  دوائــر  احتياجــات 
وإعانيــة، مثــل الملصقــات )البوســترات(، والمطويــات، 
األبعــاد،  وثاثيــة  ثنائيــة  المتحركــة  واإلعانــات 
بهــا  يتمتــع  التــي  الحقيقيــة  المهــارات  فتعكــس 

المجــال. هــذا  فــي  الجامعــة  كادر 
 Rich Media( وينتج القسم أيًضا وسائـــط مـتـــعددة
Interactive( تخــدم العمليــة التعليميــة. أضـــف إلــى 
ذلــك أن القســم يقــدم خدمــات التدريــب لموظفــي 
مجــال  فــي  المحلــي  المجتمــع  وأفــراد  الجامعــة 
التصميــم والملتيميديــا. كمــا يســعى إلــى تطويــر 
تخــدم  التــي  المســاندة  التعليميــة  المفاهيــم 

العمليــة التعليميــة.

فضائية القدس التعليمية
انطلقــت فضائيــة القــدس التعليميــة فــي األول مــن 
فحواهــا  رســالة  فــي  العــام 2016م،  مــن  نيســان 
إعــام تعليمــي وعصــري "حديــث" يخــدم المجتمــع 
تقديــم  خــال  مــن  فئاتــه،  بــكل  الفلســطيني 
وتثقيفــه  المجتمــع  تعليــم  علــى  يركــز  محتــوى 
بأســلوب متنــوع يعــزز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية.
تســتهدف الفضائيــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني 
والخريجيــن  الجامعــات  طــاب  وخاصــة  كافــة، 

المــدارس. وطــاب 
تقــدم الفضائيــة إعاًمــا عصرًيــا ذا طابــع تثقيفــي 
يخاطــب كل فئــات المجتمــع وينســجم مــع متغيــرات 
اإلعــام الرقمــي عبــر إنتــاج محتــوى يبــرز الشــخصية 
ــة  ــي الفضائي ــه ف ــة دوره ورأي ــور وأهمي ــة للجمه الفردي
والمجتمــع، كل فــي مجالــه، ومحتوى يظهر التجمعات 
الحضريــة والبيئــة التــي يعيــش فيهــا الجمهــور، عبــر 
إنتــاج محتــوى يعــزز اســتخدام أســاليب التربيــة األســرية 
المعاصــرة التــي تربــط بيــن الحداثــة واألصالــة، وإنتــاج 
محتــوى تعليمــي وتربــوي لألطفــال بشــكل جــذاب 

يراعــي المســتويات الذهنيــة لديهــم.

للمــرأة  وتوعوًيــا  تثقيفًيــا  محتــوى  الفضائيــة  وتنتــج 
الفلســطينية فــي األمــور الحياتيــة المختلفــة، وينتــج 
محتويات خاصة بالتعليم المدرســي من حيث تســهيل 
المفاهيــم، وأســاليب اإلدارة الصفيــة الحديثــة، وتنــاول 
القضايا التربوية بعمق، وتقديم محتوى تعليمي لطلبة 

التعليــم العالــي، كمهــارات الدراســة وإدارة الوقــت.
تســعى الفضائيــة إلــى دمــج وســائل اإلعــام الرقمــي 
إعــام  مســارات  وتطويــر  التقليــدي،  اإلعــام  مــع 
متنــوع وشــامل يصلح للنشــر علــى المنصــات اإلعامية 
المختلفــة مــع توظيــف تطبيقــات )الموبايــل( واإلعــام 
االجتماعــي فــي اإلعــام التقليــدي )الفضائيــة(، وذلــك 
عــن طريــق: إنتــاج محتــوى إعامــي يدمــج مــا بيــن 
االجتماعــي،  واإلعــام  و)الموبايــل(  المرئــي  اإلعــام 
ــات  ــتخدام برمجي ــي، واس ــي المجال ــر ف ــح للنش ويصل
)الموبايــل( فــي إنتــاج البرامــج التلفزيونيــة، واســتخدام 
ــي  ــوى تلفزيون ــاج محت ــي إنت ــة ف ــبكات االجتماعي الش
للتفاعــل مــع الجمهــور مــن خالــه، واســتخدامها فــي 

النشــر أيًضــا.

ــة  ــة المجتمعي ــز الثقاف ــى تعزي ــة إل ــعى الفضائي تس
الفلســطيني  للمجتمــع  الحيويــة  المجــاالت  فــي 
ــباب  ــب الش ــي يخاط ــوى إعام ــاج محت ــال إنت ــن خ م
عامــة،  المجتمــع  شــرائح  وباقــي  خــاص،  بشــكل 
العــام،  والصالــح  المواطنــة  يعــزز  مضمــون  وإنتــاج 
وإنتــاج محتــوى يوضــح أهــم الســلوكات والممارســات 
الصحيحــة فــي المجــاالت المذكــورة، وأهميــة االلتزام 
بهــا مــع توجيــه الجمهــور علــى ذلــك، وتعزيــز الوعــي 

ــوم. ــه بمفه ــطيني وربط ــان الفلس ــي لإنس البيئ
تعــزز الفضائيــة نمــط التعليــم المدمــج فــي جامعــة 
القــدس المفتوحــة بتقنيــة البــث الفضائــي عــن طريق 
بــث حلقــات صفــوف تفاعليــة، وإنتــاج مــواد تعليميــة 
بأنمــاط جديــدة، وإنتــاج مــواد إرشــادية للطلبــة حــول 

الجامعــة، وإنتــاج مــواد إرشــادية للخريجيــن.

تقــدم الفضائيــة معــارف متنوعــة تثــري المعلومــات ومناهــج التفكيــر لــدى المشــاهدين مــن خــال 
توفيــر وإنتــاج إعــام متنــوع بمضمــون راق يجــذب الجمهــور ويبــرز أهميــة التنــوع المعرفــي. كمــا تبــرز 
المســؤولية المجتمعيــة للجامعــة وخريجيهــا مــن خــال التركيــز علــى طلبــة الجامعــة ودورهــم الريــادي 
ــا  ــرز أيًض ــم. وتب ــاح عنه ــص نج ــم قص ــة، وتقدي ــة والخاص ــاته العام ــطيني ومؤسس ــع الفلس ــي المجتم ف
ــات  ــع المؤسس ــراكات م ــزز الش ــوى يع ــدم محت ــاء، وتق ــن واالنتم ــدة الوط ــزز وح ــطينية وتع ــة الفلس الهوي
العربيــة والدوليــة واالنفتــاح علــى المجتمعــات األخــرى والثقافــة العالميــة، وتســعى كذلــك لتعزيــز دور 

المــرأة وأهميتــه فــي المجتمــع والتربيــة فــي البيــت والعمــل.

تســلط الفضائيــة الضــوء علــى فئــات المجتمــع المختلفة مــن خال برامج حــول المناطق المهمشــة والمناطق 
النائيــة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى ذوي اإلعاقــة وإبــراز احتياجاتهــم وحقوقهم في العيــش الكريم.

بعــد أقــل مــن عــام علــى انطاقهــا، تخطــو فضائيــة القــدس التعليميــة اليــوم خطــى واثقــة فــي معتــرك 
ــا. ــع أبوابه ــن أوس ــاص م ــكل خ ــطينيين بش ــاس والفلس ــوت الن ــت بي ــد دخل ــم وق ــام والتعلي اإلع

هــا هــي الفضائيــة اليــوم تقــدم دورتها السادســة بعد أن تكلــل عملها بالنجاح، وأنجــزت خال هذه الــدورات ما 
يزيــد علــى )150( برنامًجــا تلفزيونًيــا والعديــد مــن البرامــج المباشــرة، خاًفا لــدورة رمضان البرامجيــة والمتكاملة 

التــي المســت واقــع الشــعب الفلســطيني وحضارتــه وعاداتــه وتقاليده بأحــدث المعدات وأمهــر الطواقم.
ــا  ــة إعامن ــو رفع ــة نح ــى واثق ــة، خط ــدس المفتوح ــة الق ــة جامع ــتنا، شاش ــال شاش ــن خ ــوم م ــو الي نخط
الفلســطيني وتطويــره للمحافظــة علــى إرثنــا وموروثنــا الثقافــي والحضــاري واالجتماعــي الــذي يعــزز صمودنــا.
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اإلداريــة  البحــوث  مركــز  أســس  اهلل-ينابيــع-  رام 
واالقتصاديــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة فــي العــام 
للتنميــة،  األوروبيــة  الوكالــة  مــن  كامــل  بدعــم  2016م 
ضمــن المشــروع األوروبــي الشــهير )إراســموس+(، وبهــدف 
حــول  عاليــة  بجــودة  تحليليــة  ودراســات  أبحــاث  إجــراء 
وتقديــم  األعمــال،  وسياســات  االقتصاديــة  السياســات 
مختلــف  فــي  الازمــة  والتحليــات  والمشــورة  الخبــرة 
المجــاالت حــول بدائــل السياســات االقتصاديــة وسياســات 
األعمــال طويلــة ومتوســطة وقصيــرة المــدى، ثــم تقديــم 
خدمــات استشــارية عاليــة الجــودة، وبرامــج بنــاء قــدرات 
الفلســطيني  واألهلــي  الخــاص  القطــاع  مؤسســات 
وإمكاناتهــا،  قدراتهــا  لتطويــر  الحكومــي،  والقطــاع 
وكذلــك تشــجيع األنشــطة الطابيــة البحثيــة واحتضــان 
الفــرق البحثيــة التــي شــكلت حديًثــا مــن أعضــاء هيئــة 
الوطنيــة  االقتصاديــة  باألولويــات  ربطهــا  ثــم  التدريــس، 

الفلســطينية. المؤسســة  وأولويــات 

تطلعات المركز ومميزاته
يقــول مديــر المركــز، د. شــاهر عبيــد، إن  المركــز يبنــي شــبكة 
ــى  ــاس إل ــة باألس ــة الهادف ــة والخارجي ــات الداخلي ــن العاق م
تدعيــم التنميــة المجتمعية التي تأتــي عبر تعزيــز دور الجامعة 
ــراكة  ــات الش ــم عاق ــه، وتدعي ــع وتنميت ــة المجتم ــي خدم ف
والتعــاون مــع المؤسســات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن 
أجــل تأهيــل وتطوير قــدرات ومهــارات أفــراد المجتمع المحلي 
الراغبيــن فــي تحســين مهاراتهم، ثم تأهيــل وتطوير القــدرات 
والمهــارات البحثيــة للكــوادر البشــرية العاملــة في مؤسســات 

التعليــم العالي الفلســطينية.
التنميــة المجتمعيــة   ومــن أجــل اإلســهام فــي تحقيــق 
المســتدامة فــي فلســطين، يســعى المركــز إلــى تعزيــز 
وتعزيــز  والصناعيــة،  والمجتمعيــة  األكاديميــة  الشــراكة 
المفتوحــة  القــدس  جامعــة  بيــن  والشــراكات  التواصــل 
والمؤسســات الخاصــة والعامــة، والمؤسســات غير الحكومية 
فــي فلســطين، وتشــجيع التعــاون البحثــي بيــن الباحثيــن 
فــي الجامعة ومؤسســات القطــاع الخــاص لاســتفادة مــن 
النتائــج المعرفيــة بمــا يســاعد فــي حــل مشــكات المجتمــع 

الفلســطيني.
يتطلــع المركــز ألن يكــون أحــد المراكــز الرائــدة والمرموقــة 
فــي مجــال أبحــاث األعمــال واالقتصــاد علــى المســتويين 
ــرار  ــاع الق ــاعدة صن ــي مس ــهم ف ــي، ليس ــي واإلقليم المحل
وواضعــي السياســات ومؤسســات األعمــال وغيرهــا فــي 
توفيــر المعرفــة والمعلومــات واألدوات التــي تحقــق أهدافــه 
ــداف  ــة بأه ــورش التعريفي ــة ال ــى إقام ــة إل ــة، باإلضاف المختلف
ــج  ــم برام ــم، وتقدي ــن وتحفيزه ــب الباحثي ــز ودوره لجل المرك
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــارية وبرام ــات استش ــة وخدم ــة متقدم تدريبي

،،مركز البحوث اإلدارية واالقتصادية  ...،، الفلسطيني لالقتصاد  رافعة 
لمختلف المؤسســات، بهــدف تطويــر اإلنتاجيــة وتعزيزها. 
اإلداريــة  المشــكات  تشــخيص  إلــى  المركــز  يســعى 
واالقتصاديــة ومعالجتهــا وتحليلها ونشــر الفكــر اإلداري 
واالقتصــادي، عــن طريق إجــراء البحوث والدراســات التــي 
تعــد أهــم أولويــات المركــز، وتحقيــق الريــادة فــي البحث 
العلمــي، وأن تكــون للمركــز بصمــة واضحــة فــي تعزيــز 
البحــث العلمي فــي كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصادية 
والجامعــة وتقديــم خدمــات متميــزة علــى مســتوى 

المراكــز البحثيــة لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس.
يتميــز المركــز بتوفيــره البنيــة التحتيــة البحثيــة التــي 
تســتجيب الحتياجــات الباحثيــن، وتطويــر وتعزيــز شــبكة 
مــن الباحثيــن العلمييــن المحلييــن والدولييــن والتشــبيك 
بينهــم، ثــم بنــاء وتعزيــز القــدرات البحثيــة التطبيقية في 

ــارة. الجامعــة فــي مجــاالت اســتراتيجية مخت

التمويل والصعوبات
ــة  ــة األوروبي ــن الوكال ــل م ــا بالكام ــز حالًي ل المرك ــوَّ يم
)إراســموس+(  األوروبــي  المشــروع  ضمــن  للتنميــة 
لغايــة شــهر تشــرين األول مــن العام 2018م، ويســعى 
المركــز إلــى التعاون مع الهيئات والمؤسســات العلمية 
والبحثيــة داخــل فلســطين وخارجهــا عــن طريــق إجــراء 
ــاد  ــة إيج ــرات، ومحاول ــارف والخب ــادل المع ــوث وتب البح
ســبل وقنــوات لتشــجيع األفــراد والمؤسســات علــى 
دعــم المشــروعات البحثيــة وتمويلهــا بمــا يعــزز دور 

ــة. الجامع
وُشــكلت خمــس مجموعــات بحثيــة إلجــراء بحــوث 
تامـــــس الواقــــــع الفلسطينــــــي وســـــتزداد هــذه 
هيئــة  أعضــاء  مــن  العديــد  لتشــمل  المجموعــات 
التدريــس فــي كليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة.

ثمــة بعــض الصعوبــات التــي تواجــه المركــز، منها عدم 
وجــود تعــاون كاف بيــن األكاديمييــن، وســيطرة النزعــة 
الفرديــة علــى المجــال البحثي، وعــدم اهتمام كثير من 
مؤسســات التعليــم العالــي بفكــرة البحث الجماعــي 
الــذي يشــارك فيــه فريق متكامــل من الباحثيــن، إضافة 
إلــى غيــاب لغــة التفاهــم المشــترك بيــن الجانبيــن، 
المؤسســات  أو  الــوزارات  إحــدى  تنفــق  مــا  نــادًرا  إذ 
أو الشــركات علــى بحــوث تطبيقيــة، أو تســتعين أو 

تسترشــد بنتائجهــا وتوصياتهــا المطروحــة.
كمــا يمثــل عــدم وجــود تعــاون كاف بيــن األكاديمييــن، 
إضافــة إلــى ســيطرة النزعــة الفرديــة علــى المجــال 
البحثــي، وعــدم اهتمــام كثيــر مــن مؤسســات التعليم 
العالــي بفكــرة البحث الجماعــي الــذي يشــارك فيــه 
ــات  ــم الصعوب ــن أه ــن م ــن الباحثي ــل م ــق متكام فري
التــي يواجههــا. إضافــة إلــى غيــاب لغــة التفاهــم 
المشــترك بيــن الجانبيــن؛ إذ نــادًرا ما تنفق إحــدى الوزارات 
أو المؤسســات أو الشــركات علــى بحــوث تطبيقيــة، أو 
تســتعين أو تسترشــد بنتائجهــا وتوصياتهــا المطروحة.
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أعمال المركز
بإجــراء  المركــز  أعمــال  تتمثــل 
ــة  ــات تحليليـــــ ــاث ودراســــــ أبحــــــــ
السياســات  حــول  عاليــة  بجــودة 
االقتصاديــة وسياســـــات األعمــــــال، 
وذلــك لضمـــــــان جــودة القــرارات 
التــي تتخــــــذها، وتقديــم الخبــرة 
والمشــورة والتحليــات الازمــة فــي 
بدائــل  حــول  المجــاالت  مختلــف 
ــات  ــة وسياس ــات االقتصادي السياس
ومتوســطة  طويلــــــــة  األعمـــــــال 

وقصيــرة المــدى.

وقــدم المركــز خدمــات استشــارية عاليــة الجــودة وبرامــج بنــاء 
قــدرات لمؤسســات القطــاع الخــاص واألهلي الفلســطيني والقطاع 

الحكومــي، لتطويــر قدراتهــا وإمكاناتهــا، وربــط مخرجــات البحــث العلمــي 
والسياســات العامــة، وبنــاء منصــة للحوار والنقــاش حول القضايــا االقتصادية 

واإلداريــة والماليــة المختلفــة.
ــطيني  ــل الفلس ــي الداخ ــاد ف ــاء االقتص ــوادر وعلم ــز الك ــتقطب المرك يس
والمهجــر وفــي العالــم أجمــع للعمــل علــى دراســة وتحليــل وتقديــم 
ــطينية،  ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــة االقتصادي ــارات التنمي ــول خي ــورة ح المش
وتشــجيع واحتضــان األنشــطة الطابيــة البحثيــة والفــرق البحثيــة التــي 
ُشــكلت حديًثــا مــن أعضاء هيئة التدريــس، ثم ربطها باألولويــات االقتصادية 

ــطينية. ــة الفلس ــات المؤسس ــة وأولوي الوطني

األولويات البحثية للمركز
ــادي  ــر اإلداري واالقتص ــر الفك ــكات ونش ــا المش ــا ومعالجته ــة وتحليله ــة واالقتصادي ــور اإلداري ــخيص األم ــد تش يع
عــن طريق إجــراء البحوث والدراســات مــن أولويــات المركــز. وإن اهتمــام مركــز البحــوث اإلداريــة واالقتصاديــة بالبحــوث 
التطبيقيــة دفــع الباحثيــن لاســتفادة مــن مشــاكل الواقــع وتقديــم الحلــول لهــا، دون االكتفــاء بالبحــوث الوصفيــة 

أو النظريــة التــي تقــف عنــد حــد وصــف بعــض األحــداث والظواهــر دون معالجــة.
 ويهــدف مركــز البحــوث بكليــة العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة إلــى تحقيــق الريــادة فــي البحــث العلمــي وأن تكــون 
لــه بصمــة واضحــة فــي تعزيــزه فــي الكليــة والجامعــة، وتقديــم خدمــات متميــزة علــى مســتوى المراكــز البحثيــة 

لجميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالكلية.

عالقة المركز مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية
يأتــي افتتــاح مركــز البحــوث اإلداريــة واالقتصاديــة ضمــن السياســة االســتراتيجية للجامعــة ولعمــادة كليــة العلــوم 
اإلداريــة واالقتصاديــة فــي بنــاء وتطويــر قــدرات المجتمــع المحلــي المتجــددة، واإلســهام فــي الوصــول إلــى تنميــة 

مجتمعيــة شــاملة ومســتدامة.

يعنــى المركــز ببنــاء شــبكة مــن العاقــات الداخليــة والخارجيــة التي تهدف باألســاس إلــى تدعيم التنميــة المجتمعية 
عــن طريــق تعزيــز دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وتنميتــه، وتدعيــم عاقــات الشــراكة والتعــاون مــع 
المؤسســات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة، مــن أجــل تأهيــل وتطويــر قــدرات أفــراد المجتمــع المحلــي الراغبيــن فــي 
تحســين مهاراتهــم، ومــن أجــل تأهيــل وتطويــر القــدرات والمهارات البحثيــة للكوادر البشــرية العاملة في مؤسســات 
التعليــم العالــي الفلســطينية. ولإســهام فــي تحقيــق التنمية المجتمعية المســتدامة في فلســطين يســعى المركز 
إلــى تعزيــز الشــراكة األكاديميــة والمجتمعيــة والصناعيــة، وتعزيــز التواصــل والشــراكات بيــن جامعــة القــدس المفتوحــة 
والمؤسســات الخاصــة والعامــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة فــي فلســطين، وتشــجيع التعــاون البحثــي بيــن الباحثيــن 
فــي الجامعة ومؤسســات القطــاع الخــاص، لاســتفادة مــن النتائــج المعرفيــة، بما يســاعد فــي حل مشــكات المجتمع 

الفلسطيني.
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القــدس  جامعــة  اهلل-ينابيع-أضحــت  رام 
المصــادر  تطويــر  مجــال  فــي  رائــدة  المفتوحــة 
المســتوى  علــى   )OER( المفتوحــة  التربويــة 
مصــادر  تطويــر  فــي  تجربتهــا  وباتــت  اإلقليمــي، 
التعلــم الرقميــة محــط اهتمــام عربــي ودولــي، 
خصوصــً أن الجامعــة حصــدت عــددًا مــن الجوائــز 

المجــال. هــذا  فــي 
آخــر تلــك الجوائــز كانــت فــي العاصمــة التونســية، 
حيــث فــاز مركــز التعليــم المفتــوح فــي الجامعــة 
التربويــة  المصــادر  تطويــر  مجــال  فــي  بجائــزة 
)OER(، وحصلــت القــدس المفتوحــة  المفتوحــة 
ــة  ــزة المنظم ــى جائ ــطين عل ــة فلس ــن دول ــة ع نياب
)األلكســو(  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
ــي  ــنة 2017م، الت ــة لس ــة العربي ــات الجوال للتطبيق
اهتمــت بتطبيــق مميــز فــي الجــوال عــن مدينــة 

القــدس.
الجوائــز  مــن  بمجموعــة  الجامعــة  فــازت  كمــا 
العالميــة فــي مجــال المصــادر التربويــة المفتوحــة 
مثــل  الذكيــة،  التطبيقــات  مجــال  وفــي   )OER(
جائــزة )األلكســو( للتطبيقــات الجوالــة 2016م عــن 
أفضــل تطبيــق ذكــي فــي مجــال التربيــة علــى 
مســتوى دولــة فلســطين، وجائــزة محمــد بن راشــد 
ــي  ــق ذك ــل تطبي ــن أفض ــة 2017م ع ــة العربي للغ
العالــم،  مســتوى  علــى  العربيــة  اللغــة  لتعلــم 
ووقــع االختيــار علــى مشــروع تطويــر المســاقات 
ــد  ــه أح ــة، بصفت ــة مفتوح ــادر تربوي ــة كمص الذكي
المشــاريع اإلبداعيــة فــي المنتــدى الوطنــي الثانــي 

للعلمــاء فــي فلســطين للعــام 2017م.
وبــارك رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، للقائميــن 
علــى المراكــز المتخصصــة هــذه الجوائــز واإلنجازات 
التــي ســجلت فــي مجــال تطويــر المصــادر التربويــة 
المفتوحــة )OER(، معتبــرًا أنــه يأتي في إطار التطور 
الــذي تشــهده الجامعــة فــي مختلــف القطاعــات، 

وبخاصــة مجــال التكنولوجيــا التعليمية.
وقــال أ. د. عمــرو إن الجهــود التــي تبذلهــا قطاعــات 
ــا وتوظيفهــا لصالــح  ــر التكنولوجي الجامعــة لتطوي
ملحوظــً  تقدمــً  شــهدت  التعليميــة  األغــراض 
وتطويــر  الذكــي  التعلــم  مجــال  فــي  خصوصــً 
المصــادر التربويــة المفتوحــة )OER(، مذّكــرا بتتويــج 
الوســائط التعليميــة فــي الجامعــة بإطــاق نمــوذج 
ــة  ــدس التعليمي ــة الق ــم فضائي ــي ث ــم الذك التعل
التــي هــي إحــدى الوســائل التعليميــة الضروريــة 
ــتند  ــذي يس ــج ال ــم المدم ــفة التعلي ــة فلس لخدم
والوســائل  الوجاهيــة  اللقــاءات  بيــن  الدمــج  إلــى 
ــز  ــدة جوائ ــة ع ــدت الجامع ــا حص ــة، كم اإللكتروني

ــور. ــذا التط ــة ه ــة نتيج ــة وعالمي عربي

وأكــد أ.د. عمــرو أن التطبيقــات الحاصلة على الجوائز العربية هي 
مصــادر مفتوحة لكل من يرغب باالســتفادة منها حــول العالم.

ــاء  ــوح أ. به ــم المفت ــز التعلي ــر مرك ــد مدي ــه، أك ــن جانب م
ــادر  ــال المص ــي مج ــازات ف ــذه اإلنج ــل وه ــذا العم ــت أن ه ثاب
التربويــة المفتوحــة )OER( والتعلــم الذكــي هــو ثمــرة جهــد 
ــتكمااًل  ــي اس ــة، ويأت ــود الجامع ــه جه ــرت في ــي تضاف جماع
ــن  ــود المجهولي ــاكرًا الجن ــداع، ش ــز واإلب ــي التمي ــيرتها ف لمس
مــن طواقــم فنيــة وتربويــة أســهمت فــي تحقيــق هــذه 

اإلنجــازات.
وأشــار إلــى أنــه منــذ مطلــع العــام 2016م أطلقــت الجامعة 
الذكــي  التعلــم  علــى  القائــم  للتعلــم  جديــدًا  نموذجــً 
ــم  ــاقات التعل ــي "مس ــة، وه ــة المفتوح ــوح والممارس المفت
الذاتــي المفتوحــة عبــر اإلنترنــت )SLOOC( "وشــمل ذلــك 
إطــاق ثاثــة مســاقات تزامنــً مــع إطــاق النمــوذج تــاه 
إطــاق العديــد مــن المســاقات، وأصبــح هــذا النمــوذج جــزءًا 
مــن نمــط التعليــم بالجامعــة إلــى جانــب التعليــم المدمــج. 
التربويــة  المصــادر  مــن  النمــوذج  هــذا  أن  ثابــت  أ.  وأوضــح 
الذاتــي  التعلــم  اســتراتيجية  علــى  ويركــز  المفتوحــة، 
ومخرجــات تعلــم تتمحــور حــول المتعلــم. ويتنــوع أســلوب 
عــرض المحتــوى ليراعــي التنــوع فــي أنمــاط المتعلميــن؛ حيث 
ــى  ــوي عل ــم تحت ــات تعل ــكل لبن ــى ش ــوى عل ــم المحت يصم
فيديوهــات ونصــوص وخرائــط مفاهيميــة ورســوم تفاعليــة 
وإنفوجرافيــك وغيرهــا. كمــا يحتــوي النمــوذج علــى تقويمات 
ألعــاب  علــى  وكذلــك  تفاعليــة،  ونهائيــة  تكوينيــة  ذاتيــة 
تعليميــة لتعزيــز عمليــة التقويــم. النمــوذج مــزود بمؤشــر 
إنجــاز المتعلــم الــذي يشــير إلــى مــدى تقــدم المتعلــم فــي 
تعلمــه، وتنشــر المســاقات المطــورة وفقــً للنمــوذج الذكــي 
علــى شــكل مصــادر تربويــة مفتوحــة بتراخيــص المشــاع 
والمشــاركة  المباشــر  للتصفــح  متاحــة  وهــي  اإلبداعــي، 
ــي  ــتودع الرقم ــال المس ــن خ ــف م ــيب والهوات ــن الحواس م
علــى  ذكيــة  تطبيقــات  شــكل  علــى  ومتوفــرة  للجامعــة 
منصتــي )جوجــل بــاي( للتطبيقــات و)األلكســو( للتطبيقــات 
حــازت  و2017   2016 العاميــن  وخــال  العربيــة.  الجوالــة 

عربيــة. جوائــَز  الذكيــة  المســاقات  مــن  العديــد 

القدس المفتوحة تسعى لتعزيز االنفتاح في مجال التعليم
قــال د. م. إســام عمــرو، مســاعد رئيــس الجامعــة لشــؤون 
رســالة  مــع  انســجامً  "إنــه  واإلنتــاج:  التكنولوجيــا 
المفتوحــة"  "القــدس  تســعى  وأهدافهــا،  الجامعــة 
االســتراتيجية  األهــداف  مــن  مجموعــة  تحقيــق  إلــى 
أهمهــا  ومــن  والعربــي،  الوطنــي  المســتويين  علــى 
وتعزيــز  وتطويــره،  التعليــم  فــي  االنفتــاح  تعزيــز 
التعلــم الذكــي والمصــادر التربويــة المفتوحــة باللغــة 
العربيــة، وتنميــة مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 

المتعلميــن".
،،

،،القدس المفتوحة... رائدة في تطويــر مصادر التعليم المفتوح 



كز
مرا

83 جامعة القدس المفتوحة ينابيع

الجامعــة  شــرعت  2013م  العــام  "منــذ  وتابــع: 
التعلــم  بيئــات  وتطويــر  لبنــاء  واســعة  بحملــة 
والتعليــم، وفــق أحــدث المســتجدات واالتجاهــات 
العالميــة اســتنادًا إلــى مبــدأ الوصــول المفتــوح 
 Open Access &( والممارســة المفتوحــة للمحتــوى
Practice ( وشــمل ذلــك إعــادة بنــاء البنــى التحتيــة 
لبيئــة التعلــم الرقمــي وتطويرهــا فــي الجامعــة 
بشــكل كامــل، وتطويــر مهــارات الكــوادر التربويــة 
والفنيــة، وتدريــب وبنــاء قــدرات الطلبــة والــكادر 

األكاديمــي. 
ــت  ــن، اتجه ــن الماضيي ــال العامي ــً: "خ ــال أيض وق
العمــل  فــي  خطواتهــا  تســريع  إلــى  الجامعــة 
المفتوحــة  التربويــة  المصــادر  إنتــاج  تعزيــز  نحــو 
العربيــة ونشــر المحتــوى العربــي الرقمــي مــن خال 
ــم  ــوى التعل ــة لمحت ــة وفني ــر تربوي ــر معايي تطوي
الرقمــي واعتمــاد معاييــر التأليــف والنشــر المفتــوح 
 Creative( أو مــا يعــرف بتراخيــص المشــاع اإلبداعــي
Commons(، وإنشــاء مســتودع للمحتــوى الرقمــي 
ومنصة لمشــاركة الفيديوهات التعليمية ومنصة 
لمشــاركة الملخصات التعليمية تحتــوي على أكثر 

مــن )4000( مصــدر تعليمــي وفيديــو وملخــص".

وقــال د. م. عمــرو: "فــي عــام 2015م، وبعــد تعزيــز 
أطلقــت  اإللكترونيــة،  المنصــات  علــى  الوصــول 
إلنتــاج  التعليميــة  القــدس  فضائيــة  الجامعــة 
المحاضــرات التعليميــة لجميــع المتعلميــن العــرب 
عبــر البــث الفضائــي. وفــي عــام 2016م وبعــد 
نحــو ســنتين مــن البحــث والتطويــر، توجــت جهــود 
ــي  ــم الذك ــد للتعل ــوذج جدي ــاق نم ــة بإط الجامع
قائــم علــى المصــادر التربويــة المفتوحــة، ينافــس 
أفضــل النمــاذج التعليميــة علــى مســتوى العالــم، 
وقامــت مجموعــة مــن الخبــراء بالجامعــة بتطويره 

بتمويــل ذاتــي مــن الجامعــة".

وأضــاف د. م. عمــرو إنــه تماشــيً مــع جهــود "القــدس 
العربيــة  التربويــة  المصــادر  إنتــاج  فــي  المفتوحــة" 
المفتوحــة ونشــرها، فــإن للجامعــة مشــاركات دوليــة، 
مــن  برعايــة  اإلقليمــي  االجتمــاع  فــي  آخرهــا  كان 
)اليونســكو( فــي العاصمــة األردنيــة عّمان، الستكشــاف 
اســتخدام وتوظيــف المصــادر التربويــة المفتوحــة فــي 
الوطــن العربــي فــي العــام 2016م، والمؤتمــر العالمــي 
الثانــي للمصــادر التربويــة المفتوحــة المنعقــد فــي 

ــكو(. ــن )اليونس ــة م ــام 2017م برعاي ــلوفينيا بالع س
توجــت  هنــاك  الجامعــة  مشــاركة  أن  إلــى  وأشــار 
لتنفيــذ  )اليونســكو(  مــن  تمويــل  علــى  بحصولهــا 
مشــروع التطبيــق الذكــي للمصــادر التربويــة المفتوحة 
الجيــدة(،  والممارســات  واســتخدامها،  )مفهومهــا، 
للمعلومــات  رانيــا  الملكــة  مركــز  مــع  بالتعــاون 
ــم  ــة والتعلي ــوزارة التربي ــع ل ــم التاب ــا التعلي وتكنولوجي
األردنيــة. ويهــدف هــذا المشــروع بشــكل أساســي 
إلــى تعزيــز الوعــي حــول أهميــة المصــادر التربويــة 
المفتوحــة مــن حيــث إنتاجهــا وإعــادة اســتخدامها 
وإعــادة توزيعهــا وفــق معاييــر عاليــة الجــودة، كذلــك 
حــول تراخيــص التأليــف والنشــر المفتــوح والممارســات 
التربويــة المفتوحــة، مــن أجــل تحســين جــودة التعليم 

ومخرجاتــه فــي الوطــن العربــي.  

وتابــع قائــا: "يعــّد هــذا المشــروع أحــد المشــاريع 
المحــدودة الفائــزة على مســتوى المنطقــة العربية، 
وقــد جــاء بعــد قيــام )اليونســكو( بتوجيــه نــداء 
لتقديــم مقترحــات مشــاريع حــول دعــم تطويــر 

قطــاع المصــادر التربويــة المفتوحــة فــي المنطقــة العربية".
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القــدس  جامعــة  جهــود  ينابيع- ضمــن  اهلل-  رام 
التربويــة  المصــادر  وإثــراء  تعزيــز  فــي  المفتوحــة 
المفتوحــة العربيــة علــى اإلنترنــت، تعمــل الجامعــة 
حاليــً على تطوير مســاق ذكّي حول المصــادر التربوية 
 )OER-open Educational resources( المفتوحــة 
بعنــوان: "التطبيــق الذكي للمصــادر التربوية المفتوحة 
)مفهومهــا، واســتخداماتها، والممارســات الجيــدة("، 
تنفيــذًا التفاقيــة وقعــت بيــن الجامعــة ومنظمــة 
اليونســكو )مكتــب القاهــرة اإلقليمــي(، بالتعــاون مــع 

وزارة التربيــة والتعليــم األردنيــة. 

ــن  ــدر ع ــان ص ــي بي ــت "القــدس المفتوحــة" ف وقال
أن  بعــد  التوقيــع  هــذا  "جــاء  اإلعــام:  دائــرة 
بالشــراكة  رئيســية  كجهــة  الجامعــة  تقدمــت 
بمقتــرح  األردنيــة،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع 
العربيــة  باللغــة  للناطقيــن  الموجــه  المشــروع 
البيــان  العالــم.  وأوضــح  حــول  مــن  كافــة 
الصحفــي أن المشــروع يهــدف بشــكل أساســي 
التربويــة  المصــادر  حــول  الوعــي  تعزيــز  إلــى 
إنتاجهــا،  حيــث  مــن  وأهميتهــا،  المفتوحــة 
وفــق  توزيعهــا،  وإعــادة  اســتخدامها،  وإعــادة 
معاييــر عاليــة الجــودة وتراخيــص التأليــف والنشــر 
المفتوحــة،  التربويــة  والممارســات  المفتــوح 

ومخرجاتــه. التعليــم  جــودة  لتحســين 

بالتعــاون مع وزارة التربية والتعليم األردنية ممثلــة بمركز الملكة رانيا العبد اهلل 
لتكنولوجيــا التعليم والمعلومات

)OER( تعمل على تطوير مســاق حــول المصادر التربوية المفتوحة 

القدس المفتوحة،،،،

يعــّد هــذا المشــروع أحــد المشــاريع المحــدودة الفائــزة 
علــى مســتوى المنطقــة العربيــة، وقــد جــاء بعــد قيــام 
)اليونســكو( فــي شــهر حزيران/يونيــو الماضــي بتوجيــه نــداء 
ــاع  ــر قط ــم تطوي ــول دع ــاريع ح ــات مش ــم مقترح لتقدي

ــة. ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة المفتوح ــادر التربوي المص

ــر المشــروع مــن جامعــة القــدس المفتوحــة  وقــال مدي
ــة  ــات رئاس ــي بتوجيه ــروع يأت ــرو، إن المش ــام عم د. م. إس
الجامعــة ممثلــة باألســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيــس 
النظــام  تعزيــز  فــي  الجامعــة  رؤيــة  وضمــن  الجامعــة، 
الازمــة  المصــادر  بجميــع  وتزويــده  المفتــوح  التعليمــي 

ــك. لذل

ضمــن  حاليــً  ينفــذ  المشــروع  أن  عمــرو  م.  د.  وأوضــح 
اتفاقيــة التعــاون مــا بيــن مركــز التعليــم المســتمر وخدمــة 
المجتمــع بجامعــة القــدس المفتوحــة، ومركــز الملكــة 
والمعلومــات  التعليــم  لتكنولوجيــا  اهلل  العبــد  رانيــا 
ــم  ــة األم ــة، ومنظم ــم األردني ــة والتعلي ــوزارة التربي ــع ل التاب
علــى   )UNESCO( والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  المتحــدة 

ــهر. ــة أش ــدار أربع م
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سنســاعد  المســاق  هــذا  إطــار  فــي  إنــه  وقــال 
األكاديمييــن والمعلميــن مــن الــدول العربيــة فــي 
يحتاجونهــا  التــي  والمعــارف  المهــارات  اكتســاب 
للمحتــوى  الغنيــة  اإلمكانــات  اســتغال  وتعزيــز 
دمــج  كيفيــة  وســيتعلمون  المفتــوح،  اإللكترونــي 
المصــادر التعليميــة المفتوحــة فــي مســاقاتهم 
المحتــوى  اســتخدام  إعــادة  وطــرق  ودروســهم 
الســهلة  بــاألدوات  التعريــف  ثــم  اإللكترونــي، 
لتطويــر المــوارد التعليميــة المفتوحــة للطــاب وبيــان 
كيــف وأيــن يمكــن نشــرها، وبيــان كيفيــة إنشــاء 
مجتمعــات مســتدامة لتبــادل المبــادرات واألفــكار 
والخبــرات. وكجــزء مــن هــذا المشــروع ســُتعقد ورش 

واألردن. فلســطين  فــي  المدربيــن  لتدريــب  عمــل 
خمــس  يضــم  المشــروع  أن  عمــرو  م.  د.  وبيــن 
مراحــل، تتمثــل األولــى فــي تحديــد االحتياجــات مــن 
ــي األردن  ــن ف ــن والمعلمي ــرار واألكاديميي ــاع الق صن
المحتــوى  بتأليــف  تتعلــق  والثانيــة  وفلســطين، 
التعليمــي، وهــذه تتــم بالتعــاون مــا بيــن خبــراء 
مــن الجامعــة وآخريــن دولييــن بنــاء علــى نتائــج 
تحليــل االحتياجــات، أمــا المرحلتــان الثالثــة والرابعــة 
ــن  ــا م ــوح بتنفيذهم ــم المفت ــز التعلي ــوم مرك فيق
خــال التصميــم التعليمــي للمســاق وتطويــره علــى 
شــكل تطبيــق ذكــي. وتزامنــً مــع إطــاق المســاق 
ســتعقد ورشــتان فــي األردن وفلســطين لتدريــب 
المدربيــن، وســيجري خالهمــا تقييــم المســاق مــن 

الورشــات. مــن  المســتفيدين  خــال 

ولفــت د. م. عمــرو إلــى أن المشــروع يهــدف إلــى تعزيــز 
فــي  وممارســاتها  المفتوحــة  التعليميــة  المــوارد  ثقافــة 
التعليميــة  المــوارد  فهــم  وتقييــم  العربيــة،  البلــدان 
المفتوحــة وزيادتهــا فــي الــدول العربيــة وخاصــة فــي األردن 
ــم  ــودة التعلي ــين ج ــات تحس ــادة إمكان ــم زي ــطين، ث وفلس
ونتائــج التعلــم، وإنشــاء مجمعــات إقليميــة للممارســات 
ــطين  ــي فلس ــيق ف ــات تنس ــع جه ــة م ــة المفتوح التعليمي
واألردن، ثــم التحقيــق فــي القيــود المفروضــة علــى تطويــر 
فــي  اســتخدامها  وإعــادة  المفتوحــة  التعليميــة  المــوارد 
فلســطين واألردن، وأخيــرًا نشــر الخبــرات المتعلقــة بتطويــر 

المــوارد التعليميــة المفتوحــة واعتمادهــا.

وبيــن أن مخرجــات المشــروع ســتكون عبــارة عــن تطويــر 
ــب  ــرب، وتدري ــن الع ــع المتعلمي ــه لجمي ــي موج ــق ذك تطبي
)40( مشــاركً مــن فلســطين واألردن )أكاديمييــن، ومعلمين، 
وصنــاع قــرار( كمدربيــن، وســيتمكن هــؤالء المشــاركون مــن 
عقــد دورات تدريبيــة فــي أماكــن عملهــم لتعميــم الفائــدة 

علــى زمائهــم وطلبتهــم.
وســتنتج عــن المشــروع مجموعــة مــن أشــرطة الفيديــو 
ــر  ــي ستنش ــة الت ــة المفتوح ــوارد التعليمي ــن الم ــرة ع القصي

عبــر )اإلنترنــت( وتبــث علــى فضائيــة القــدس التعليميــة.
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د. شادي أبو عياش

فــي  اإلعــام  لــدور  المســتمر  التطــور  إن 
المجتمــع الحديــث، والمعتمــد فــي األســاس 
االتصــال  لوســائل  التكنولوجــي  اإلنتــاج  علــى 
التــي أصبحــت عنصــًرا أساســًيا مــن العناصــر 
العاقــات  مــن  العديـــــــد  تشــــــكل  التــــــي 
تعريــف  إعــادة  ضــرورة  يفــرض  االتصاليــة، 
ــكل  ــى ش ــر عل ــوم كان يقتص ــام كمفه اإلع
مؤسســي معيــن، إلــى عنصــر بــارز أصبــح يدخــل 
فــي تركيبــة العاقــات االجتماعيــة ويؤثــر فــي 
ــل،  ــياق متص ــي س ــة. وف ــة العام ــكل الثقاف ش
أولويــات  ضمــن  تنــدرج  الصحافــة  زالــت  مــا 
الجامعــات  تقدمهــا  التــي  اإلعــام  برامــج 
الفلســطينية دون األخــذ بعيــن االعتبــار التطــور 
ــة  ــي الحيوي ــل اإلعام ــاالت العم ــتمر لمج المس
تحتاجهــا  التــي  العمــل  ومســاحات  األخــرى 
ســوق العمــل وتوفرهــا تكنولوجيــا االتصــال 

الحديــث.
اإلعــام  باحثــي  مــن  العديــد  يجــادل 
واالتصــال بــأن التطــور التكنولوجــي لوســائل 
محــرك  دائــم  كعامــل  ودخولهــا  االتصــال 
انعكــس  المجتمعــي،  التواصــل  لتفاصيــل 
كان  باعتبــاره   اإلعــام  مفهــوم  علــى  تباعــً 
التــي  المؤسســات  فــي  يتمثــل  تقليديــً 
األخبــار،  ضمنهــا  ومــن  المعلومــات  تقــدم 

تطوير مفهوم اإلعالم في ،،
،،المجتمع عبر البوابة األكاديمية

فــي  يدخــل  ديناميكيــً  عامــًا  ليصبــح  تطــوره  إلــى 
 النســيج االتصالــي بيــن أفــراد المجتمــع ومؤسســاته.

طالمــا ســاد منهجــان أساســيان فــي البحــث اإلعامــي 
ــى  ــذي يعن ــر" ال ــوذج التأثي ــا: "نمـــــــــ ــدي همـــــ التقلي
ــا  ــور، أم ــى الجمه ــائله عل ــام ورس ــرات اإلع ــة تأثي بدراس
اآلخــر فمنهــج دراســة مــاذا يفعــل الجمهــور باإلعــام أو 
مــا ُيعــرف بـ"دراســة الجمهــور". إال أن اتســاع رقعــة 
تداخــل اإلعــام وإســهامه فــي التأثيــر فــي الثقافــة 
العامــة والعاقــات االجتماعيــة-ال ســيما تطــور أشــكال 
إلــى  عمــودي  مــن  المؤسســي  الجماهيــري  االتصــال 
أفقــي ومنــه إلــى اتصــال فــي االتجاهــات كافة-فــرض 

اتجاهــات جديــدة فــي أبحــاث اإلعــام. 
فــي هــذا اإلطــار، بــرز منهــج بحثــي جديــد اصطلــح عليــه 
اجتهــد  مــا  وهــو   )Medialization( اإلنجليزيــة  باللغــة 
التحــول  "عمليــات  بمصطلــح  العربيــة  إلــى  بترجمتــه 
اإلعامــي وتأثيراتــه". ومــن أبــرز مــا يقدمــه هــذا المنهــج 
البحثــي هــو تنــاول المؤسســات االجتماعيــة والعمليــات 
آليــات  علــى  اإلعــام  تأثيــرات  ظــل  فــي  الثقافيــة 
ــكل  ــك ش ــا، وكذل ــي إطاره ــل ف ــرق التواص ــا وط عمله
مخرجاتهــا. وبمعنــى آخــر إن اإلعــام لــم يعــد عنصــًرا 
مســتقًا عــن المؤسســات االجتماعيــة والثقافيــة، بــل 
أصبــح عنصــًرا فعــااًل يؤثــر فــي تشــكيل الثقافــة العامــة 
والمؤسســات االجتماعيــة، ومــن ثــم فــإن دراســة اإلعام 
والثقافيــة  االجتماعيــة  البنيويــة  التحــوالت  إطــار  فــي 
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المتأثــرة بوســائل االتصــال يمكــن أن تقــدم فهًمــا 
ــام  ــات اإلع ــور أو مؤسس ــة الجمه ــن دراس ــق م أعم

منفصــل.  بشــكل  ورســائلها 
فــي  العــام  الفهــم  إلــى  ينقلنــا  المفهــوم  هــذا 
المؤسســـــة األكاديميـــــــة الفلسطـــــينية لإعــام 
ــة  ــج التعليمي ــى البرام ــم عل ــذا الفه ــات ه وانعكاس
وربمــا  ودوائــره.  اإلعــام  كليــات  فــي  المتوفــرة 
يمكــن نقــاش هــذا الفهــم مــن زاويتيــن: الفصــل 
األخــرى،  والعلــوم  اإلعــام  برامــج  بيــن  المســتمر 
مــن  غيرهــا  دون  الصحافــة  برامــج  علــى  والتركيــز 

مجــاالت العمــل اإلعامــي األوســع.
إن عــزوف األكاديميــة الفلســطينية عــن تطويــر برامج 
أكاديميــة تضــع اإلعــام فــي ســياقه االجتماعــي 
العلــوم  دراســات  برامــج  تضمينــه  عبــر  واإلنســاني 
ــرة  ــه الطف ــا تحدث ــم م ــة، بالرغ ــانية واالجتماعي اإلنس
مــن  الحديــث  االتصــال  أســس  فــي  التكنولوجيــة 
تأثيــرات علــى المجتمــع، لــه تأثيرات ســلبية على فرص 
الخريجيــن فــي ســوق العمــل، وكذلــك علــى تطويــر 
لبرامــج  الغالبــة  الســمة  إن  إذ  األكاديمــي.  البحــث 
اإلعــام فــي األكاديميــا ال تــزال تتعامــل مــع اإلعــام 
فنونــه  تدريــس  يجــب  مســتقل  دراســي  كحقــل 
ــار  ــى اعتب ــرى، عل ــوم األخ ــن العل ــل ع ــكل منفص بش
ــات  ــى المؤسس ــر عل ــل تقتص ــذا الحق ــة ه أن حاضن
اإلخباريــة، دون األخــذ بعيــن االعتبــار تطــور وســائل 
االتصــال الحديــث علــى التركيبــة االتصاليــة والثقافــة 
التــي  العلــوم  مختلــف  علــى  وتأثيراتهــا  الســائدة 

ــث. ــع الحدي ــان والمجتم ــدرس اإلنس ت
العاقــة المتطــورة بيــن علــم النفــس واإلعــام فــي 

اإلعــام"  نفــس  "علــم  الدراســي  الحقــل 
الــذي يتنــاول التأثيــرات النفســية لاتصــال 
فــي  واالتصــال  الفلســفة  وبيــن  الحديــث، 
يطــور  الــذي  االتصــال"  "فلســفة  حقــل 
وكذلــك  لاتصــال،  فلســفي  لمفهــوم 

فــي العلــوم السياســية ضمــن حقــل "االتصــال 
السياســي" الــذي يتنــاول تأثيــرات اإلعــام الحديــث 
ــا،  ــا ودولًي علــى العمليــات السياســية اليوميــة محلًي
ــام  ــل اإلع ــن حق ــة بي ــة اللصيق ــب العاق ــى جان إل
يفــرض  هــذا  كل  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
ــذه  ــي ه ــة لتراع ــج األكاديمي ــر البرام ــة لتطوي حاج

األخــرى. والعلــوم  اإلعــام  بيــن  العاقــات 
وجلهــا برامــج إذا مــا طورت وقدمــت للطلبة يمكن 
ــاالت  ــح مج ــل لفت ــوق العم ــي س ــا ف ــر إيجاًب أن تؤث
عمــل حديثــة يكــون اإلعــام محــوًرا أساســًيا لهــا، 
وكذلــك االرتقــاء فــي حقــل البحــث العلمــي فــي 
ــرى. ــة األخ ــانية واالجتماعي ــوم اإلنس ــام والعل اإلع

الصحافــة  بتربــع  المتعلقــة  األخــرى  النقطــة  أمــا 
علــى عــرش برامــج اإلعــام األكاديميــة علــى حســاب 
تنــدرج  أيًضــا  فهــي  األخــرى،  اإلعاميــة  المجــاالت 
ــل  ــي حق ــره ف ــام وحص ــام لإع ــم الع ــن الفه ضم
ــس  ــات تدري ــي توجه ــر ف ــذي يؤث ــر ال ــة، األم الصحاف

اإلعــام محلًيــا ودراســته.
إن البيئــة االجتماعيــة المتأثــرة بالبيئــة السياســية 
ــرائيلي  ــال اإلس ــع االحت ــة م ــا العاق ــي تحكمه الت
دفعــت بأعــداد كبيــرة مــن الطلبــة للتوجــه إلــى 
أولويــة  ذات  مهنــة  كونهــا  الصحافــة،  دراســة 
وطنيــة لجهــة المفهــوم الوطنــي بضــرورة نقــل 
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االتصــال  وســائل  عبــر  الفلســطينية  الروايــة 
خــارج فلســطين ونشــر ممارســات االحتــال 
ــة  ــاش مهن ــي انتع ــهم ف ــا أس ــرائيلي، م اإلس
الصحافــة محلًيــا، وهــذا أدى إلــى تعاظــم 
بتغطيــة  المختصيــن  الصحفييــن  أعــداد 
ــة  ــاب الصحاف ــى حس ــية عل ــا السياس القضاي
كالقضايــا  األخــرى،  بالقضايــا  المتخصصــة 
ــاالت  ــية، ومجــــ ــة، واالجتماعـــــــ االقتصاديــــــ
وغيرهــا. التعليميــة،  أو  الصحيــة،  الخدمــات 

المتحركــة  والصــورة  الصــورة  طغيــان  إن 
علــى النــص فــي الســياق اإلعامــي الحديــث 
قــد  أكبــر،  جمهــور  جــذب  علــى  وقدرتــه 
تقتصــر  كمهنــة  الصحافــة  بتميــز  أطــاح 
مواطــن  كل  أصبــح  إذ  المختصيــن،  علــى 

ــر  ــدث عب ــًا للح ــي ناق ــل االجتماع ــائل التواص ــل وس بفض
ــي،  ــدي للصحف ــدور التقلي ــوم بال ــو ويق ــورة والفيدي الص
المهنيــة  والمهــارات  القــدرات  إلــى  افتقــر  وإن  حتــى 

الازمــة لممارســة هــذه المهنــة.
رغــم تطــور وســائل االتصــال وانعكاســاتها علــى اتســاع 
والمجتمــع  الفــرد  وانخــراط  اإلعامــي  العمــل  جوانــب 
فــي عمليــة اإلنتــاج اإلعامــي، فــإن ذلــك لــم يحــل دون 
تكــرار برامــج الصحافــة فــي الجامعــات المحليــة التــي مــا 
ــه  ــي كون ــة ف ــرة التقليدي ــام النظ ــى اإلع ــر إل ــت تنظ زال

حقــًا يــدرس أســاليب العمــل الصحفــي فحســب.
مــا زال هــذا الفهــم المحــدود لمجــاالت العمــل اإلعامي 
ــدرج  ــات تن ــج وتخصص ــتحداث برام ــام اس ــا أم ــف عائًق يق
الحديــث  اإلعــام  لــدور  األوســع  النظــرة  إطــار  فــي 
ومجــاالت العمــل فيــه. فصناعــة الســينما علــى ســبيل 
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المثــال، ومــا يتصــل بهــا مــن حقــول عمــل، ســواء 
علــى مســتوى كتابــة الســيناريو واإلخــراج وتقنيــات 
اإلنتــاج اإلعامــي الســينمائي، هــي مجــاالت غائبــة 
عــن الخطــط التطويريــة األكاديميــة الفلســطينية، 
أضــف  وهنــاك.  هنــا  خجولــة  مبــادرات  باســتثناء 
إلــى ذلــك محدوديــة حقــل البحــث اإلعامــي الــذي 
يمكــن تطويــره عبــر اســتحداث برامــج أكاديميــة 
تناقــش قضايــا اإلعــام وعاقاتهــا بالفــرد والمجتمع 

ومؤسســاته مــن زاويــة بحثيــة علميــة.
إلــى  يؤشــر  الحاضــر  بمعطيــات  المســتقبل  إن 
لمختلــف  الحديــث  االتصــال  اقتحــام  اســتمرارية 
بــد  ال  التطــور  هــذا  ولمواكبــة  الحيــاة.  مناحــي 
البرامــج  تطويــر  بمنهجيــات  التفكيــر  إعــادة  مــن 
األكاديميــة لتأخــذ بعين االعتبــار الحاجة الموضوعية 

المعتمــدة  المجتمعيــة  االتصــال  نظــم  لدراســة 
علــى فهــم أعمــق لــدور اإلعــام وتداخلــه فــي 
ــل  ــيع حق ــس لتوس ــا يؤس ــة، م ــات االجتماعي العاق
البحــث اإلعامــي المرتبــط بشــكل مباشــر بالعلــوم 
يوســع  وكذلــك  األخــرى،  واإلنســانية  االجتماعيــة 
قاعــدة العمــل اإلنتاجــي فــي حقــل اإلعام األوســع، 
ــن  ــاد ع ــو االبتع ــي نح ــر اإليجاب ــه التأثي ــيكون ل ــا س م
األســلوب التقليــدي فــي قيــاس حاجة ســوق اإلعام 
للمؤسســات  االســتيعابية  القــدرة  علــى  باالعتمــاد 
الصحافيــة وحدهــا دون غيرهــا مــن المؤسســات 

االقتصاديــة واالجتماعيــة األخــرى. 

عميد كلية اإلعام-جامعة القدس المفتوحة
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أ. د. عبد الناصر الفرا
قبــل مائــة عــام، أي فــي الثانــي مــن تشــرين الثانــي 
عــام 1917م، أصــدر وزيــر خارجيــة بريطانيــا، بتشــجيع 
أمريكــي، وعــده الــذي ســمي باســمه )وعــد بلفــور(، هــذا 
الوعــد الــذي أعطــى مــن ال يملــك إلــى مــن ال يســتحق، 
يتجــرأ  كــي  لبريطانيــا  ملــًكا  ليســت  ففلســطين 
بلفــور ويصــدر وعــده الــذي ينــص علــى "أن حكومــة 
جالــة الملــك تنظــر بعيــن العطــف إلــى تأســيس 
وطــن قومــي للشــعب اليهــودي فــي فلســطين، 
مــن  التــي  التدابيــر  كل  التخــاذ  مســتعدة  وهــي 
علــى  الغايــة،  تلــك  بلــوغ  علــى  تعمــل  أن  شــأنها 
ــق  ــراء يلح ــأي إج ــمح ب ــن يس ــه ل ــا بأن ــم ضمًن أن ُيفه
الضــرر بالحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع بهــا 
القوميــات غيــر اليهوديــة القاطنــة فــي فلســطين، 
وال بالحقــوق أو بالمراكــز السياســية التــي يتمتــع بهــا 

ــر".  ــد آخ ــي أي بل ــود ف اليه
ــاج  ــة، تحت ــألة طويل ــور مس ــد بلف ــألة وع ــع أن مس الواق
ــا  ــل تبيانه ــن أج ــات م ــطور والصفح ــن الس ــر م ــى كثي إل
وتوضيحهــا، ولكننــا فــي هــذا المبحــث نحــاول تناولهــا 
ــي: أن  ــد وه ــذا الوع ــا ه ــدف إليه ــي يه ــة الت ــن الزاوي م
ــن  ــل م ــة، ويتنق ــى غرب ــة إل ــن غرب ــطيني م ــرج الفلس يخ
منفــى إلــى آخــر، بانتظــار غربــة جديــدة أو منفــى جديــد.

وعد بلفور…،،
،،جريمة لن يغفرها التاريخ

بعــض األســباب التــي دفعــت )بلفــور( إلصــدار وعــده 
المشــؤوم:

ــي  ــده ف ــدار وع ــى إص ــور إل ــت بلف ــي دفع ــباب الت إن األس
11/2 / 1917م أســباب سياســية، واقتصاديــة، ودينيــة، 
ووجوديــة، ومنهــا التخلــص مــن الصهيونيــة نفســها؛ 
فثمــة بريطانيــون وغيرهــم ممــن وقفــوا إلــى جانــب 
الصهاينــة لُيبعدوهــم عــن بادهــم ويتخلصــوا منهــم.
الســبب الرئيــس الــذي دفــع بهــذا الوعــد إلــى الصــدور 
ــى  ــا إل ــة وافتقاره ــة العربي ــاب األم ــو غي ــذ ه والتنفي
علــى  قدرتهــا  وعــدم  السياســي،  اللعــب  قيــاس 
مســايرة األحــداث والتطــورات، وهــم علــى ذلــك حتــى 
يومنــا هــذا. ومــن األســباب أيًضــا ســعي الصهيونيــة 
فشــلوا  أن  فبعــد  الوعــد؛  هــذا  إلصــدار  الحثيــث 
ســاطين  آخــر  طريــق  عــن  مطالبهــم  تلبيــة  فــي 
الحميــد،  عبــد  الســلطان  العثمانيــة،  اإلمبراطوريــة 
ففــي  وبريطانيــا.  أمريــكا  تجــاه  جهودهــم  كثفــوا 
بريطانيــا  وزراء  )رئيــس  جــورج  لويــد  أبــدى  بريطانيــا 
اســتعداده  الوعــد(  فيهــا  صــدر  التــي  الفتــرة  فــي 
اإليجابــي لتلبيــة رغبــة الصهاينــة. أمــا وزيــر خارجيتــه 
الصهيونــي  مــع  األمــر  تبنــى  فقــد  بلفــور(،  )آرثــر 
وراء  الرئيــس  العامــل  كان  الــذي  وايزمــن  حاييــم 

إصــدار الوعــد المشــؤوم. 
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أمــا مــا يتعلــق بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، فثمــة دراســات وأبحــاث أكاديميــة موثقــة تشــير إلــى 
دور الرئيــس األمريكــي )ويلســون( ومستشــاره )إدوارد هــاوس( اللذيــن لــم يرفضــا طلــب الصهيونــي 

ــس(.  ــس برانداي ــي )لوي ــي القاض األمريك

مــن هنــا جــاء الــدور األمريكــي المكمــل للــدور البريطانــي، وتــم التنســيق بيــن )لويــد جــورج( و)آرثــر بلفــور( و)حاييــم 
وايزمــن( مــن جهــة، و)ويلســون( و)هــاوس( و)براندايــس( مــن جهــة أخــرى، وأدى هــذا التنســيق إلــى إخــراج الوعــد 
المشــؤوم، وبــدأ المخطــط بالســريان؛ فأصبــح فكــرًة سياســية معلنــة، وأمســى فيمــا بعــد وثيقــة سياســية دوليــة 

وافقــت عليهــا الــدول االســتعمارية جمعــاء، وكانــت بدايــة المخطــط تكليــف بريطانيــا باالنتــداب.
وعندمــا ُأعلــن وعــد بلفــور كان عــدد اليهــود فــي فلســطين نحــو )56( ألــف، أي مــا يعــادل ســكان قرية فلســطينية 
كبيــرة، أمــا األراضــي فــكان المســلمون والمســيحيون يملكــون )97.5%(، أمــا نســبة اليهــود مــع الوافديــن منهــم 

فمثلــت )2.5%( فقــط.

عمدت بريطانيا إلى تنفيذ المخطط من خال: 
تهجير اليهود من شتاتهم إلى فلسطين. 

غلــق أبــواب أوروبــا وأمريــكا فــي وجــه اليهــود وإبقــاء 
بــاب فلســطين مفتوًحــا. 

توظيــف الضبــاط العســكريين واإلدارييــن البريطانييــن 
ــا  ــل دعمه ــن أج ــة م ــاه الصهيوني ــون تج ــن يميل الذي

ــطين.  ــي فلس ــود ف لليه
ــواة  ــح ن ــى تصب ــة حت ــية صهيوني ــادة سياس ــاد قي إيج

للحكومــة المعلنــة. 
ــروف  ــي ظ ــم ف ــم، بوضعه ــن أرضه ــرب م ــع الع خل
سياســية واقتصاديــة وتعليميــة وعســكرية صعبــة، 

ــم.  ــي أماكنه ــود ف ــن اليه ــع المهاجري ــم وض ث
خلــق اضطرابــات بيــن العــرب واليهــود لتســهيل عمليــة 

ــرة.  الهج
الفلســطينيين  عــن  اليهــود  الفلســطينيين  عــزل 

 . لمســلمين ا
ــي  ــي ف ــي الصهيون ــن "هربــرت صموئيــل" البريطان تعيي
فلســطين، وبعــد هــذا التعييــن قــال صموئيــل فــي 
كلمــة ألقاهــا: "أنــا ذاهــب إلــى فلســطين لتنفيــذ األوامــر 
المتعلقــة بتحقيق مشــاريع دولتــي الراميــة إلى إنشــاء وطن 

قومــي يهــودي في فلســطين". وعلــى الرغم مــن ذلك فإن 

بريطانيا لم تســتطع جمع أكثر مــن )700( ألف يهــودي خال 

)30( ســنة. ورغــم عمليــات االســتياء علــى أراضــي العــرب 
ــان،  ــق وايت ــي سرس ــل عائلت ــطين مث ــارج فلس ــن خ القاطني

فــإن بريطانيــا لــم تتمكــن مــن منــح اليهــود أكثــر مــن 

)6.80%( مــن أرض فلســطين.
وفــي عــام 1922م أصــدر تشرشــل )وزيــر المســتعمرات 
فــي ذلــك الوقــت(، كتابــه المعــروف بـ"الكتــاب األبيــض"، 
ــت  ــتقع تح ــي س ــق الت ــن المناط ــه األردن ع ــل في وفص
ــوا  ــة، ولكنهــم قبل ــار غضــب الصهاين االنتــداب، وهــذا أث
هــذا الفصــل عندمــا عرفــوا أنــه يصــب فــي مصلحتهم، 
ألن نظــام االنتــداب ســيصبح فــي خطــر إذا لــم يتــم 

هــذا الفصــل.
والواقــع أن فصــل األردن عــن االنتــداب لــم يكــن إال لَتبقــى 
منطقــة شــرق األردن مفتوحة الســتقبال أهل فلســطين 
المطروديــن مــن أرضهــم. واتضــح هــذا فــي الرســالة التــي 

بعــث بهــا الزعيــم االشــتراكي )هارولــد الســكي( إلــى القاضــي 
)فليكــس فرانكورتــر( عــام 1931م. جــاء فــي الرســالة: "إن 
المشكلة االقتصادية لفلسطين بدت غير قابلة للحل إاّل 
إذا استخدمت الحكومة البريطانية شرق األردن الستيطان 

العــرب". 
ــا تحــت  ــا فيمــا بعــد كيــف أن ســوريا ولبنــان ُوضعت والحظن
بعــرب  بريطانيــا  تنفــرد  حتــى  الفرنســي  االســتعمار 
المســتوطنين  بهــم  ويســتبدلوا  وتطردهــم  فلســطين 
اليهــود. ولعــب )صموئيــل( دور المقنع لوزيــر خارجية بريطانيا 
عــام 1914م مــن أجــل طــرح فكــرة الدولــة اليهوديــة فــي 
ــوذ  ــب النف ــب أن يلع ــه يج ــت أن ــال: "ظنن ــطين، فق فلس
البريطانــي دوًرا مهًمــا في تشــكيل مثل هــذه الدولة؛ ألن 
الوضــع الجغرافــي لفلســطين، وخاصــة قربها مــن مصر، 
يجعــل ودهــا إلنجلتــرا مســألة ذات أهميــة لإلمبراطوريــة 

البريطانيــة". 
أمــا )حاييــم وايزمــان( اليهــودي الصهيونــي الــذي أصبــح أول 
ــد  ــى أح ــام 1914م إل ــب ع ــي، فكت ــان الصهيون ــس للكي رئي
الصحفييــن البريطانييــن: "يمكننــا القول عــن صواب إنــه إذا 
ســقطت فلســطين فــي فلك النفــوذ البريطانــي، وإذا ما 
شــجعت بريطانيــا إقامــة اليهــود هنــاك، ســيصبح لدينــا 
بعــد )25( أو )30( ســنة مليــون يهــودي أو أكثــر، أو ســوف 
يطــور هــؤالء اليهــود البــاد وينّموهــا، وســيعيدون إليهــا 
الحضــارة، كمــا أنهــم سيشــكلون خيــر دفــاع فعلــي 

لقنــاة الســويس". 
وعندمــا بــدأت الحــرب العالميــة األولى انشــغلت بريطانيا عن 
الصهاينــة وحركتهــم، لهــذا أضحــى المخطــط الصهيونــي 
فــي أمــل ضعيــف، ولكــن )وايزمــان( كثــف جهــوده مــع 
بريطانيــا مــن أجــل إحيــاء المخطــط مــن جديــد. وفــي عــام 
ــا الــذي يطالــب  1916م قــدم )وايزمــان( مشــروعه لبريطاني
فيــه بتصريــح رســمي مؤيــد للصهيونيــة فــي فلســطين، إاّل 
أن هــذا الطلــب واجــه اعتراضــات عــدة. ولمــا تســلم )لويــد 
جــورج( رئاســة الــوزراء وشــغل )بلفــور( وزيــر خارجيتــه فــي 
أيلــول 1916م، تغيــر الوضــع، وكان معلوًمــا فــي حينــه 
أن )جــورج جلــس( و)وايزمــان( كانــا ناقشــا مًعــا األهــداف 

ــدة.  ــرات ع ــة م الصهيوني
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ــان(  ــود )وايزم ــإن جه ــح، ف ــدار التصري ــي إص ــرددة ف ــا مت ــه بريطاني ــت في ــذي ظل ــت ال ــي الوق ف
ــا  ــن حركتهم ــة اللتي ــة واألمريكي ــود البريطاني ــت الجه ــيًكا. وُكثف ــًرا وش ــاه أم ــون( جع و)ويلس
بلفــور  أن  والواقــع  المشــؤوم.  بلفــور  وعــد  صــدور  النتيجــة  وكانــت  الصهيونيــة؛  األيــدي 

لزيــارة  نتيجــة  التــردد  وهــذا  األمريكيــة،  المتحــدة  للواليــات  زيارتــه  أثنــاء  فــي  وخاصــة  متــردًدا  كان 
ــام  ــس الحاخ ــغ الرئي ــران 1917م، أبل ــي حزي ــون(، وف ــر أن )ويلس ــا. غي ــلة لتركي ــو( الفاش ــري مورغنيث )هن
)وايزمــان(: "عندمــا تشــعر أنــت والقاضــي )براندايــس( بــأن الوقــت مائــم لــي للحديــث والتصــرف، 
الــذي  الوعــد  هــذا  صــدر  )ويلســون(  )بلفــور(  قابــل  وعندمــا  جاهــًزا".  ســأكون  فإننــي   حينئــذ 

"أعطى من ال يملك إلى من ال يستحق". 

النتيجة

أبعــاد،  ذو  بلفــور  وعــد  أن  إلــى  القــول  يخلــص 
وكتــب عنــه كثيــرون، وفــي هــذه المبحــث وجــب 
علينــا أوالً أن نكتــب عــن االســتعمار وكيفيــة خلــق 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــف الق ــي منتص ــة ف الصهيوني
ثــم تتابــع المؤتمــرات الصهيونية بالترتيــب كاملة، 
بدايــة مــن المؤتمــر األول الــذي ُعقــد فــي مدينــة 
بــال بسويســرا عــام 1897م، وبيــان التحــركات 
الصهيونيــة البريطانيــة مــن جهــة، والتحــركات 
أخــرى.  جهــة  مــن  األمريكيــة  الصهيونيــة 
ــق  ــان المطل ــو اإليم ــة ه ــن وراء الكتاب ــع م والداف
للدولــة  األبديــة  العاصمــة  هــي  القــدس  بــأن 
الفلســطينية القادمــة رغــم مــا صــرح بــه الرئيــس 
األمريكــي الصهيونــي )ترامــب( واعترافــه بالقدس 
عاصمــة لدولــة إســرائيل. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
تأييــد )ويلســون( للوعــد المشــؤوم كان األســاس 
فــي جعــل بريطانيــا تتشــجع وتصــدره. وكذلــك 
فــإن لقــاءات )براندايــس( العديــدة مــع )بلفــور( في 
ــر حماســة، وهــذه  واشــنطن، جعلــت )بلفــور( أكث
ــان(: "إن  ــم وايزم ــا )حايي ــال عنه ــي ق ــاءات الت اللق
اجتمــاع )برانــداس( مــع )بلفــور( فــي واشــنطن 
قبــل صــدور التصريــح مّكــن )براندايــس( مــن إلقــاء 
ثقــل شــخصيته االســتثنائية بالكامــل فــي كفــة 
الميــزان وترجيحهــا إلنشــاء وطــن قومــي يهــودي 
فــي فلســطين، والمعــروف أن )وايزمــان( اختلــف 
ــار  ــرينيات. وأش ــة العش ــي بداي ــس( ف ــع )برانداي م
)وايزمــان( إلــى أن الفضــل يعــود لـــ )براندايــس( ألنــه 
كســب تأييد زعمــاء اليهود في الواليــات المتحدة؛ 
ووايزمــان(،  )براندايــس  بينهمــا  اللقــاء  فــكان 
ووقوفهما إلقناع )ويلسون(، وتحركات )براندايس( 
وحــده، واســتخدامه القــوة المؤثــرة مــن خــال 

عديــدة،  أمريكيــة  حكوميــة  شــخصيات  معرفتــه 
جعلــت )ويلســون( يدعــم المشــروع الصهيونــي.

)براندايــس(  األمريكــي  الصهيونــي  دور  جــاء  لقــد 
مكمــًا لــدور )وايزمــان( الصهيونــي البريطانــي، وكان 
دور الرئيــس األمريكــي )ويلســون( مكمــًا لــدور رئيــس 
الــوزراء البريطانــي )لويــد جــورج( وزيــر خارجيتــه )بلفــور(. 
كل هــذا صــّب فــي صــدور الوعد المشــؤوم وتنفيذه. 
ثمــة حقيقــة أخــرى، هــي أن هــذه التحــركات كانــت 
منــذ بدايــة القــرن العشــرين، كانــت فــي الواقــع 
ظهــور  منــذ  بــدأت  تحــركات  لسلســلة  مكملــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــذا الدكتــور توفيــق 
يوســف حصــو يقــول في كتابه )وعــد بلفور والحلقة 
المفقــودة(: "أول مــن دعــا فــي الواليــات المتحــدة 
إلــى اغتصــاب فلســطين وإقامــة دولــة يهوديــة 
فيهــا هــم مــن األمريكييــن غيــر اليهــود، فــكان 
المتحــدة،  للواليــات  رئيــس  ثانــي  آدمــز(  )جــون 
إقامــة  إلــى  يدعــو  أمريكــي  رئيــس  أول  وهــو 
شــجع  مــا  فلســطين،  فــي  يهوديــة  دولــة 
ــاول  آخريــن مــن الشــخصيات األمريكيــة علــى تن
الشــعب  أفــراد  علــى  وطرحــه  الموضــوع  هــذا 

األمريكــي". 
ولكــن القانــون الدولــي ُيشــير إلــى أن صــدور وعــد 
بلفــور ال يعنــي أن شــعب فلســطين فقــد أرضــه 
وأن كل شــيء أصبــح ملــًكا لليهــود المهاجريــن، 
والســيادة  أصحابهــا  حــق  مــن  تبقــى  فــاألرض 
ــك  ــت كذل ــعبها. وليس ــل لش ــطين تظ ــى فلس عل
مــن حــق )بلفــور( وال )برادايــس( وال )لويــد جــورج( 
أو )ويلســون( و)وايزمــان(، وال مــن حــق أي مســتعمر 
فالقانــون  االنتــداب،  طــال  مهمــا  ُمنتــدب  أو 
ــل أو  ــعب ال للمحت ــيادة للش ــول إن الس ــي يق الدول
المســتعمر أو المنتــدب، وال يحــق للدولــة المنتدبــة 
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ــا  ــد "بلفــور" باطــل قانونًي ــإن وع ــه ف ــذا كل ــى ه ــة إل ــا. باإلضاف ــا إاّل ألصحابه ــر أرضه ــا غي ــح أرًض أن تمن
ــة: ــباب اآلتي ــا لألس وتاريخًي

َمنحت بريطانيا أرًضا ال تملكها، وهي 
فلسطين، للصهاينة وهم ُغرباء هذه األرض.

أصدر اإلنجليز وعد بلفور في 2\ 11 \ 
1917م، بينما دخل اإلنجليز فلسطين في 

9\ 12\ 1917م.
لم َيذُكر الوعد كلمة "العرب" وال المسلمين 

وال المسيحيين، إنما ذكر عبارة "غير اليهود 
في فلسطين"، مع العلم أن العرب 

ُيشكلون )93%( من الشعب في فلسطين، 
بينما ُيشكل اليهود )7%( فقط.

َصدر الوعد بشكل سري أرسله )بلفور( إلى 
اللورد )روتشيلد(، ولم يكن لـ )روتشيلد( أي صفة 

سياسية أو دولية.

كانت بريطانيا قد أعطت "الشريف حسين" عام 
1915م وعًدا في المراسات التي جرت بين "الشريف 

حسين" و)هنري مكماهون( بأن جميع المناطق 
العربية ستستقل في نهاية الحرب العالمية، وبعد 

سنتين من هذه المراسات أصدرت بريطانيا وعد بلفور 
بداًل من أن تفي بوعدها.

فلسطين للعرب قبل أن يسكنها اليهود؛ فقد 
سكنها العرب الكنعانيون قبل المياد بآالف 

السنين.
بصدور وعد بلفور أو بعدم صدوره، وبتصريح )ترامب( 

الذي صدر يوم األربعاء 6\12\ 2017م، ستبقى 
فلسطين وسيادتها للشعب الفلسطيني ال لشعب 
آخر، وستبقى القدس عربية إسامية وعاصمة أبدية 

لدولة فلسطين.
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 أ. مي الشامي

ــع،  ــن الواق ــد ع ــي بعي ــم افتراض ــت( عال ــم )اإلنترن عال

يبحــر بنــا إلــى عالــم واســع نجــد فيــه كل مــا يخطــر 

ببــال ومــا ال يخطــر؛ فــإن كان المبحــر راشــًدا بالًغــا 

عاقــًا فإنــه ســيصل إلــى كل مــا هــو مفيــد. أمــا إذا 

كان طفــًا فقــد يتعثــر ويصل إلى مخاطــر وصعوبات.

ممــا ال شــك فيــه أن )اإلنترنــت( باتــت ترســم ســلوك 

ــا  ــن خاله ــر م ــي ينظ ــة الت ــدد الطريق ــل وتح الطف

إلــى األشــياء، لهــذا ال يمكــن إغفــال التطــور الــذي 

أحدثتــه فــي األطفــال؛ ألنهــا أكســبتهم مهــارات 

متقدمــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا التــي أضحــت 

أو  إرشــاد  دون  فيهــا  يتعلمــون  جديــدة  مدرســة 

توجيــه فــي كل لحظــة وفــي كل مــكان، ويقضــون 

وعاقــات  صداقــات  ويشــكلون  ممتعــة،  أوقاًتــا 

اجتماعيــة يخوضــون فيهــا مغامراتهــم.

مــن األخطــاء الشــائعة والكبيــرة التــي يقــع فيهــا 

)اإلنترنــت(  باســتعمال  للطفــل  الســماح  األبــوان 

توجيــه؛  أو  رقابــة  دون  طويلــة  لفتــرات  بمفــرده 

وهــذا يســبب تأثيــرات ســلبية كبيــرة علــى جوانــب 

حول بيئة آمنة من ،،
،،مخاطر )اإلنترنت(

صحيــة متعــددة؛ فالجلــوس لفتــرات طويلــة يرهــق الطفــل 

ــر.  ــري والنظ ــود الفق ــات والعم ــي العض ــر ف ــدًيا ويؤث جس

ــاع  ــن االط ــده ع ــي ويبع ــتوى الدراس ــي المس ــر ف ــا يؤث كم

الــروح. غــذاء  تعــد  التــي  والقــراءة 

كمــا تؤثــر فــي الجانــب النفســي فيصــل الطفــل إلــى حالة 

مــن اإلدمــان والعزلــة والفرديــة وعــدم الرغبــة بالمشــاركة، 

يفقــد  حينئــذ  المجتمــع،  أو  األســرة  دائــرة  فــي  ســواء 

يســبب  مــا  االجتماعــي،  والتواصــل  االتصــال  مهــارات 

بنفســه. الفــرد  ثقــة  مســتوى  فــي  انحــداًرا 

إن المعتقــدات واألفــكار التــي يتلقاهــا الطفــل مــن العالــم 

االفتراضــي تمــس بمبــادئ مجتمعنــا العربــي اإلســامي؛ 

فمــا يشــاهده ويقــرأه يخالــج تفكيــره ويبني عالًمــا افتراضًيا 

ــًدا كل البعــد عــن العالــم الواقعــي، مــا يخــل  ــا بعي وهمًي

ــا، ويزيــد مــن انســحابه وعزلتــه.  بتــوازن هــذا الطفــل واقعًي

ــى  ــادر عل ــر ق ــي غي ــل افتراض ــج جي ــر ينت ــة األم ــي نهاي وف

التواصــل مــع المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، وغيــر قــادر على 

التعامــل مــع مــن حولــه إال مــن خــال العالــم االفتراضــي 

الــذي اعتــاده وألفــه.
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استراتيجيات للحد من تفاقم هذه الظاهرة.

المخاطــر  لهــذه  وإدراكهمــا  الوالديــن  وعــي  إن 

ــع  ــل م ــة التعام ــا لكيفي ــا ووعًي ــر حرًص ــا أكث يجعلهم

أطفالهمــا، وإن حــل هــذه المشــكلة ال يكمن في منع 

األطفــال مــن اســتخدام )اإلنترنــت(، ذلــك أن األســرة إذا 

تمكنــت مــن ذلــك أمــام عينهــا فإنهــا لــن تتمكــن 

مــن منــع الطفــل خــارج المنــزل، ويظــل اســتخدام 

الطفــل لـــ )اإلنترنــت( داخــل المنــزل أفضــل بكثيــر مــن 

اســتخدامها خــارج المنــزل. ولهــذا يجــب أن يتــم ذلــك 

مــن خــال ضوابــط ومعاييــر يراعيهمــا الوالــدان، وتتمثل 

ــيلة  ــذه الوس ــل به ــة الطف ــرورة إحاط ــي ض ــا ف أهمه

التــي يتعامــل معهــا، وتنبيهــه إلــى المخاطــر التــي قــد 

ــن  ــاء الوالدي ــا أن قض ــا، كم ــه به ــا، وتثقيف ــرض له يتع

ــاء  ــل واألصدق ــارة األه ــا وزي ــع أطفالهم ــب م ــا للع وقًت

والنزهــة ســيتيح أمــام الطفــل إيجــاد بدائــل. 

 إن تحديــد الوقــت المســموح بــه الســتخدام هــذه 

)اإلنترنــت(  إدمــان  مــن  والحــد  وتنظيمــه،  األجهــزة 

الجلــوس  غــرف  فــي  وجعلهــا  طويلــة  لفتــرات 

ــج  ــك البرام ــة تل ــن متابع ــن م ــن الوالدي ــث تمك بحي

والمواقــع التــي يتصفحهــا الطفــل، وحجــب تلــك المواقــع 

والصفحــات غيــر المرغــوب فيهــا، إضافــة إلــى التعــرف على 

األماكــن التــي زارهــا أطفالهم ومناقشــتهم بها، كل ذلك 

يســهم فــي بنــاء جســر مــن الثقــة والتفاهــم بينهــم. 

ــتخدام  ــت( الس ــركات )اإلنترن ــع ش ــاون م ــن التع ــا يمك كم

وتحجيمهــا. الضــارة  المواقــع  إلبعــاد  آمنــة  برامــج 

يعــد الــوازع الدينــي أســاس التنشــئة االجتماعيــة الســليمة، 

نفــوس  فــي  اإليجابيــة  والمبــادئ  القيــم  تســمو  فبــه 

ــم  ــية لدع ــج الدراس ــس المناه ــب تكري ــى جان ــال، إل األطف

هــذه االســتراتيجيات وجعلهــا تأخــذ دوًرا وقائًيــا فــي تنميــة 

الحــرص لــدى الطفــل. وتظــل هــذه التوعيــة جــزًءا أساســًيا 

لبنــاء بيئــة آمنــة للطفــل، كعــدم الســماح لشــخص غريــب 

دون  منــه  صداقــة  بطلــب  االفتراضــي  عالمــه  باقتحــام 

ــه  ــاع والدي ــم إط ــه، ث ــه وبيانات ــمه وهويت ــن اس ــد م التأك

البيانــات. هــذه  كل  علــى 

مًعا نحمي أطفالنا من مخاطر )اإلنترنت(،
ولنسهم في بناء بيئة آمنة لهم. 

عضو هيئة تدريس / كلية التنمية االجتماعية واألسرية
فرع طولكرم
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التلـوث النفسي بين الشبـاب،،
،،مفهومه وأبعاده وأسبابه وطرق الوقاية والعالج

د. زهيــــر عبــــد الحميــــد النواجحـــــة

الحمــُد هلِل القائــل ِفــي محكــم ِالتنزيــل: ﴿َوَنْفــٍس 
اَها َفَأْلَهَمَهــا ُفُجوَرَهــا َوَتْقَواَهــا َقــْد أَْفَلــَح  َوَمــا َســوَّ
ــاَها﴾.  والقائــل: ﴿َوِإَذا  اَهــا َوَقــْد َخــاَب َمــن َدسَّ َمــن َزكَّ
ــُن  ــا َنْح َم ــوْا ِإنَّ ــي اأَلْرِض َقاُل ــُدوْا ِف ــْم اَل ُتْفِس ــَل َلُه ِقي
الَّ  َوَلـــِكن  اْلُمْفِســُدوَن  ُهــُم  ِإنَُّهــْم  أاَل  ُمْصِلُحــوَن 
َيْشــُعُروَن﴾.  هكــذا جــرت ســنة اهلل فــي هــذا الكــون، 
التناقضــات،  تلــك  مــن  مــكان  وال  زمــان  يخلــو  أال 
صــاح،  ثمــة  فســاد  يســتفحل  مــا  قــدر  فعلــى 
وإن عــم تلــوث مــا فثمــة نقــاء وســواء. فالمتتبــع 
لمســيرة الحيــاة اإلنســانية يلَمــس أن ظاهــرة التلــوث 
ــه  ــي أيام ــأته ف ــذ نش ــان من ــت اإلنس ــي رافق النفس
األولــى وحتــى يومنــا الحاضــر، فقــد كانــت البدايــات 
اهلل  نهــاه  عندمــا  الســام  عليــه  آدم  خلــق  مــع 
عــن األكل مــن الشــجرة وتحذيــره مــن مخالفتــه 
وعصيانــه، قــال اهلل تعالــى: ﴿َوُقْلَنــا َيــا آَدُم اْســُكْن 
ــْئُتَما  ــُث ِش ــدًا َحْي ــا َرَغ ــَة َوُكَا ِمْنَه ــَك اْلَجنَّ ــَت َوَزْوُج أَن
ــَن﴾.  اِلِمي ــَن اْلظَّ ــا ِم ــَجَرَة َفَتُكوَن ــِذِه الشَّ ــا َهـ َواَل َتْقَرَب

ــي  ــوث النفس ــرة التل ــيوع ظاه ــن ش ــم م ــى الرغ وعل
وانتشــارها عبــر األزمنــة والحضــارات المختلفــة، فــإن 

ــد  ــأة، وق ــة النش ــد حديث ــا تع ــة فيه ــث والدراس ــات البح عملي
ــن  ــن المختصي ــر م ــام كثي ــاه واهتم ــرة انتب ــذه الظاه ــارت ه أث
والباحثيــن مــن علمــاء النفــس واالجتمــاع، ألنهــا تعــد مــن 
أخطــر المشــاعر والســلوكيات النفســية التــي تهــدد البنــاء 
النفســي للشــخصية اإلنســانية والتركيبــة االجتماعيــة، فهــي 
بحــق مشــكلة مؤرقــة ناتجــة عــن عوامــل مختلفــة، كمــا أن 
ــوث  ــدى للتل ــات أن تتص ــب المجتمع ــرة، فواج ــا خط تداعياته
ــق  ــن النس ــة ع ــة وخارج ــر مألوف ــرة غي ــه ظاه ــي بصفت النفس

ــتقيمة.  ــوية المس ــاة الس ــر الحي ــي ومعايي القيم
والنفــس حينمــا تتلــوث فإنهــا تتجــرد مــن نوازعهــا اإلنســانية 
وخصوصيــة قيمهــا، وتحــل بــداًل منهــا تلــك الدخيلــة )الزائفــة، 
والفاســدة، والشــاذة( التــي يروجهــا المفســدون والشــواذ، 
ــا  ــث بيئته ــي بتلوي ــن تكتف ــذه ل ــا كه ــإن نفوًس ــن ذاك ف وحي
فحســب، بــل ســتلوث كل معانــي الحيــاة األخــرى وســتتركها 
فريســة لقــوى الشــر التــي تقــود العالــم إلــى نهايــة متعجلــة 
تنــذر بخــراب الدنيــا. فتدنيــس النفــوس وتلويثهــا يكــون أســوأ 
مــن قتلهــا، ألن قتلهــا يكــون آنًيــا وبحــدود الجســد، فــي 
حيــن إن تلويثهــا يكــون كالوبــاء المعــدي الــذي يتعداهــا إلــى 

أجيــال قادمــة.  
مفهــوم التلــوث النفســي: هــو اســتجابات وردود فعــل ناتجة 
ــر  عــن تشــوهات فكريــة ومشــاعر ســلبية تعتــري الفــرد وتؤث
ــلوًكا  ــلك س ــى أن يس ــوده إل ــد تق ــه، وق ــات حيات ــى مجري عل
والقيــم  اإلســامية  التعاليــم  مــع  يتعــارض  مألــوف،  غيــر 

والمعاييــر واألنظمــة المجتمعيــة.
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أبعــاد التلــوث النفســي: يعــد مفهــوم التلــوث النفســي مــن المفاهيــم الفضفاضة،فيتســع للعديــد مــن 
المعانــي والمترادفــات الشــاذة، المعبــرة عــن أفــكار ومشــاعر وســلوكيات ســلبية، وتتبــدى هــذه الظاهــرة 

فــي المقالــة الحاليــة باألبعــاد الثاثــة اآلتيــة: 

 أواًل-التنكــر للهويــة الوطنيــة واإلســاءة 
الفــرد  مشــاعر  بذلــك  ويقصــد  إليهــا: 
وقيمــه  ومؤسســاته،  وطنــه  تجــاه  الســلبية 
االعتــراف  وعــدم  الوطنيــة،  ورمــوزه  وتراثــه، 
ــن  ــري م ــا يج ــاالة بم ــه، والامب ــه وماضي بتاريخ
الوطنيــة  للهويــة  التنكــر  أحــداث. فمحاولــة 
واالنســاخ عنهــا تحــت ذرائــع ومبــررات غيــر 
والعدالــة  الحريــة  قبيــل  مــن  منطقيــة، 
الفــرد  يفقــد  الــخ،  والعولمــة...  والتطــور 
بالخــوف  ويشــعره  واســتقاليته،  كينونتــه 
التنكــر  فكــرة  تنشــأ  وقــد  والعزلــة،  والتوتــر 
خــال  مــن  الفــرد  لــدى  الوطنيــة  للهويــة 
إحساســه بمشــاعر الضيــاع والقهــر واإلحبــاط 

المجتمــع. وعــن  الــذات  عــن  والغربــة 

االنجــذاب  بــه  ويقصــد  األجنبيــة:  بالثقافــات  ثانيً-التعلــق 
والتأثــر غيــر الواعــي بالمظاهــر األجنبيــة، والتعلــق بهــا ومحاولــة 
تقليدهــا، ويعــد الشــباب مــن أكثــر الشــرائح االجتماعيــة تأثــًرا 
ســيطرة  مخاطــر  أحــد  علــى  تخفــى  وال  األجنبيــة،  بالثقافــات 
ــم  ــدم القي ــلوك، وه ــر والس ــى الفك ــة عل ــات األجنبي ــك الثقاف تل
األخاقيــة، وفقــدان االســتقال الذاتــي، وصــواًل إلــى الهيمنــة 

الكاملــة.  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
التجــاوزات  بهــا  ويقصــد  )الهوجائيــة(:  ثالثً-الفوضويــة 
والمخالفــات المقيتــة التــي يقــوم بهــا البعــض دون أي إحســاس 
بتأنيــب الضميــر أو شــعور بتحمــل المســؤولية، ويلجــأ البعــض إلــى 
هــذا الســلوك لتحقيــق ذواتهــم وتأكيدهــا وإشــباع حاجاتهــم، 
ويتميــز  واألنظمــة.  والتقاليــد  العــادات  عــن  النظــر  بصــرف 
أصحــاب الســلوك الفوضــوي باإلحبــاط، وســوء التوافــق النفســي 

واالجتماعــي، والتمــرد، والعــدوان.

أســباب التلــوث النفســي: تتعــدد دوافــع التلــوث النفســي وأســبابه، وقــد تختلــف مــن مجتمــع آلخــر، ومــن شــخص 
آلخــر، ولــدى الشــخص نفســه مــن وقــت آلخــر، وترتبــط تلــك األســباب مــا بيــن محــددات ذاتيــة وأخــرى موضوعيــة:

فــي  وتتمثــل  الذاتيــة:  المحــددات   -ً أوال 
كالشــخصية  الســوية،  غيــر  الشــخصية  نمــط 
ــبات  ــيكوباثية، وس ــخصية الس ــة، والش المتطرف
النفســية،  والضغــوط  األنــا،  وضعــف  الضميــر، 
مفهــوم  وتدنــي  واإلحبــاط،  اليــأس  ومشــاعر 
غيــر  واألفــكار  الهواجــس  وســيطرة  الــذات، 
ــد  ــوح الزائ ــري، والطم ــود الفك ــة، والجم العقاني
واإلمكانــات،  القــدرات  مــع  يتناســب  ال  الــذي 

الرضــا عــن الحيــاة.  والشــعور بعــدم 

ثانيً-المحــددات الموضوعيــة: وهــذه نابعة من اإلدراك الســلبي 
لمثيــرات البيئيــة الخارجيــة والتأثــر بهــا، مــن قبيــل: الحــروب، واألحــزاب 
المجتمعيــة،  واألزمــات  والعــوز،  والبطالــة،  المتناحــرة،  السياســية 
والتنشــئة الوالديــة المضطربــة، والهيمنــة والعولمــة بأشــكالها، 
والتداخــل والتنــوع الثقافــي، ووســائل اإلعــام الغربيــة الملوثــة أو مــا 

يجاريهــا مــن فضائيــات مأجــورة، والظلــم، والتمييــز المجتمعــي.

طرق الوقاية والعالج:
ــى  ــتندة إل ــون مس ــد أن تك ــه ال ب ــبل معالجت ــإن س ــلفنا، ف ــا أس ــة كم ــبابه متنوع ــي وأس ــوث النفس ــادر التل ــا أن مص بم

ــخيص.  ــات التش ــع مخرج ــاج م ــرق الع ــب ط ــث تتناس ــه، بحي ــة خلف ــع الكامن ــق للدواف ــي الدقي ــخيص العلم التش

تثقيــف الشــباب وتوعيتــه باألحــداث السياســية الجارية على المســتويات المحليــة والعربيــة والدوليــة، واالنفتــاح الواعي 
علــى مســتجدات الحضــارة الغربيــة، والتحذيــر من عمليات االســتقطاب والوقــوع في شــباك أصحاب الفكــر المنحرف.     
ــكات  ــا ومش ــل قضاي ــي ح ــل ف ــة، والتدخ ــات ذات العاق ــرة والمؤسس ــل األس ــن قب ــتمرة م ــة المس المتابع
الشــباب الملحــة الناجمــة عــن التحــوالت المجتمعيــة الســريعة، وتوفيــر فــرص العمــل وســبل العيــش الكريــم، 

ليزدهــروا ويحققــوا إمكاناتهــم.
ــر المنتــج والمتشــعب، ليصبحــوا قادريــن علــى  توجيــه الشــباب إلــى برامــج إرشــادية ذات صلــة بتنميــة التفكي

ــتدالل.  ــتنتاج واالس ــل، واالس ــير، والتحلي ــرار، والتفس ــاذ الق ــرأي، واتخ ــداء ال ــم، وإب ــم، والتقوي الحك
االلتــزام بتجســيد المبــادئ اإلســامية، مثــل: تحقيــق قيــم المســاواة فــي الحقــوق، وقيــم الحريــة فــي التعبيــر، 

والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات، والمســؤولية تجــاه المجتمــع، واالنتمــاء الوطني.

 عضو هيئة تدريسية غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة-فرع رفــــــح
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د. جهاد سليمان المصري 

أصــدرت الجمعيــة العامــة لهيئــة األمــم المتحــدة 
فــي دورتهــا االســتثنائية األولــى المنعقــدة بتاريــخ 
ينــص  الــذي   ،)106( رقــم  القــرار  1947م  أيــار   15
مقترحــات  لتقديــم  خاصــة  لجنــة  تشــكيل  علــى 
ــود  ــن اليه ــطين بي ــي فلس ــراع ف ــكلة الص ــل مش لح
ســلطة  تهديــد  ظــل  فــي  الفلســطينيين  والعــرب 
االنتــداب البريطانــي بإنهــاء انتدابهــا علــى فلســطين 
ــك  ــز لتل ــد ُرم ــه، وق ــى حال ــر عل ــراع الدائ ــا للص وتركه
اللجنــة بـ)اليونســكوب( نســبة إلــى الحــروف األولــى 

الســم اللجنــة: 
 UNSCP( United Nation Special Committee
الخاصــة  المتحــدة  األمــم  لجنــة   )on Palestine
المســألة  بشــأن  تقريــر  إلعــداد  بفلســطين، 
دورة  فــي  فيــه  والنظــر  لعرضــه  الفلســطينية، 
 )128( رقــم  العاديــة  المقبلــة  العامــة  الجمعيــة 
بتاريــخ 29 تشــرين الثانــي للعــام 1947م، وتألفــت 
اللجنــة مــن ممثليــن عــن الــدول: كنــدا، واســتراليا، 
وإيــران،  والهنــد،  وغواتيمــاال،  وتشيكوســلوفاكيا، 

ويوغســافيا. وأوروغــواي،  وبيــرو،  والســويد، 
لجنــة  قدمــت  وخافــات،  مــداوالت  وبعــد 
المســألة  لحــل  مشــروعين  )اليونســكوب( 
الفلســطينية: األول )مشــروع األقليــة(، ويقتــرح إقامــة 
دولــة ثنائيــة القوميــة، والثانــي )مشــروع األكثريــة(، 
وينــص علــى تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة 
ويهوديــة، باإلضافــة إلــى منطقــة تحــت الوصايــة 
ــى  ــكوب( عل ــاع )اليونس ــر بإجم ــى األم ــة. وانته الدولي
ــات،  تبنــي خطــة تقســيم فلســطين إلــى ثاثــة كيان

: هي
مســاحة  مــن   )%42.88( تمثــل  عربيــة:  دولــة 
فلســطين، وتبلــغ مســاحتها نحــو )11,000 كــم²(، 
والضفــة  عــكا،  مدينــة  الغربــي،  الجليــل  وتضــم: 
شــمال  مــن  الممتــد  الجنوبــي  والســاحل  الغربيــة، 
مدينــة أســدود حتــى رفــح جنوًبا، وجــزًءا مــن الصحراء 

علــى طــول الشــريط الحــدودي مــع مصــر.
مســاحة  مــن   )%56.47( تمثــل  يهوديــة:  دولــة 
ــم²(،  ــو )15,000 كـ ــاحتها نح ــغ مس ــطين، وتبل فلس
وتضــم: الســهل الســاحلي مــن حيفــا حتــى جنــوب 
ــرة  ــك بحي ــي ذل ــا ف ــرقي بم ــل الش ــب، والجلي ــل أبي ت
طبريــا وإصبــع الجليــل، والنقــب بمــا فــي ذلــك أم 

ــا.  ــات( حالًي ــرف بـ)إي ــا يع ــراش أو م الرش
قراءة تاريخية معاصرة لخارطة تقسيم ،،

،،فلسطين حسب القرار رقم )181(  
ــن  ــل )0.65%( م ــة: تمث ــة الدولي ــت الوصاي ــة تح منطق
ــم²(،  ــاحتها نحو)1027ك ــغ مس ــطين، وتبل ــاحة فلس مس

ــاورة. ــي المج ــم، واألراض ــت لح ــدس، وبي ــم: الق وتض
فلســطين  تقســيم  قــرار  علــى  التصويــت  نتائــج 

:)181( رقــم  القــرار  حســب 
عــدد  بلــغ  1947م،  العــام  مــن  الثانــي  تشــرين  فــي 
ــط.  ــة فق ــدة )57( دول ــم المتح ــي األم ــاء ف ــدول األعض ال
تقســيم  قــرار  علــى  التصويــت  فــي  شــاركت  وقــد 
فلســطين )56( دولــة، أي جميــع الــدول األعضــاء باســتثناء 
ــا( بســبب  دولــة واحــدة هــي مملكــة ســيام )تايانــد حالًي
ــح  ــا لصال ــت بـــ )33( صوًت ــة التصوي ــت نتيج ــا، وانته تغيبه
قــرار التقســيم، و)13( صوًتــا ضــّده، وامتنــاع )10( دول عــن 

التصويــت، وغيــاب دولــة واحــدة.

)االتحــاد  الحيــن  ذلــك  فــي  العظمــى  الــدول  وافقــت 
وفرنســا(  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  الســوفييتي، 
ــت  ــي كان ــا الت ــتثناء بريطاني ــيم، باس ــة التقس ــى خط عل
ــت  ــث فضل ــطين، حي ــي فلس ــداب ف ــلطة االنت ــل س تمث
دولــة  كونهــا  التصويــت  عــن  بامتناعهــا  الصمــت 
تبعــات  مــن  نفســها  لتبــرئ  فلســطين،  علــى  انتــداب 
التصويــت  عــن  أيًضــا  الصيــن  وامتنعــت  القــرار،  نتائــج 
العربيــة  الــدول  جميــع  عارضــت  فيمــا  القــرار،  علــى 
واإلســامية القــرار، وكذلــك اليونــان، والهنــد، وكوبــا.
الخــاص  )اليونســكوب(  لجنــة  لموقــف  قــراءة 

فلســطين: بتقســيم 
لجنــة  قائمــة  موقــف  قــراءة  خــال  مــن  ياحــظ 
)اليونســكوب( المكونــة مــن )10( دول مــن التصويــت 

يأتــي: مــا  فلســطين  تقســيم  قــرار  علــى 
ــتراليا،  ــدا، واس ــي: كن ــت، وه ــبة )70%( وافق )7( دول بنس
والســويد،  وبيــرو،  وغواتيمــاال،  وتشيكوســلوفاكيا، 

وأورغــواي.
دولتان، بنسبة )20%( عارضت، وهي: الهند، إيران.

دولة واحدة، بنسبة )10%( امتنعت، هي يوغوسافيا.
الســابقة  لإلحصــاءات  ســريعة  قــراءة  خــال  ومــن 

اآلتــي: يتبيــن 
ــون  ــلًفا يدعم ــوا س ــكوب( كان ــة )اليونس ــاء لجن ــب أعض أغل
قــرار تقســيم فلســطين، وبذلــك فهــي لجنــة غيــر نزيهــة 
وال محايــدة؛ بــل هنــاك عامــات اســتفهام كبــرى حــول 
ظــروف تشــكيلها واختيــار أعضائهــا، مــا يشــير بوضــوح 
إلــى إنحيازهــا لصالــح الصهيونيــة وتنفيذهــا أجنــدة الــدول 
ــات  ــي تحالف ــى ف ــدول العظم ــا بال ــتعمارية الرتباطه االس
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سياســية واقتصاديــة وعســكرية علــى مــر التاريــخ، 
وضعــف صاتهــا التاريخيــة مــع الــدول العربيــة، وعــدم 
تفهمهــا للمســألة الفلســطينية بعمــق بســبب عــدم 

تأثرهــا بالسياســات والمصالــح العربيــة.
جميــع أعضــاء لجنــة )اليونســكوب( الذيــن وافقــوا 
عرفــت  دول  ممثلــو  هــم  التقســيم  قــرار  علــى 
ــح  ــا زال يتأرج ــذي م ــة، ال ــر للصهيوني ــا المناص بتاريخه
حتــى عصرنــا الحالــي بيــن التأييــد العلنــي الصريــح 

الخجــول. الخفــي  والتأييــد 
ــن  ــيم م ــرار التقس ــارض لق ــد المع ــف الهن ــع موق نب
تأثرهــا بالديــن اإلســامي الــذي امتــد إليهــا خــال 
ــر  ــقها اآلخ ــا بش ــامية، وتأثره ــات اإلس ــر الفتوح عص
ــغالها  ــى انش ــة إل ــامية(، إضاق ــتان اإلس ــة باكس )دول
علــى  باكســتان  مــع  األولــى  كشــمير  حــرب  فــي 
أراضــي دولــة جامــو وكشــمير األميريــة فــي العاميــن 
فــي  انشــغالها  إلــى  باإلضافــة  1948م،  1947م، 
مواجهــة انتفاضــة المســلمين وتمردهم فــي بونش، 
ــى  ــة إل ــو، إضاف ــي جام ــم ف ــح ضده ــا مذاب وارتكابه
ــتعمار  ــد االس ــي ض ــا النضال ــا تاريخه ــاه عليه ــا أم م
الل  وجواهــر  غانــدي  المهامتــا  بزعامــة  البريطانــي 
اســتقال  أعلــن  عــام 1947م  آب  وفــي 15  نهــرو. 
الهنــد عــن الحكــم البريطانــي، وقــد تزامــن هــذا 
االســتقال مــع تقســيم الهنــد إلــى حكومــة الهنــد 
وحكومــة الباكســتان، وخّلــف هــذا التقســيم كثيــًرا 
ــن  ــا بي ــل م ــد قت ــر، فق ــف والتهجي ــركات العن ــن ح م

)500 ألــف إلــى مليــون شــخص(، بينمــا هجــر مــا 
وباكســتان،  الهنــد  بيــن  ماييــن  العشــرة  يقــارب 
كمــا واجهــت الهنــد تحديــات مــن العنــف الدينــي 

واالنفصالــي، إمــا بفعــل إرهابــي أو مــن خــال حــركات 
التمــرد االنفصاليــة اإلقليميــة، خاصــة فــي واليــة جامــو 
وشــمال شــرق الهنــد، إضافــة إلــى الصــراع علــى واليــة 

ــتان. ــع باكس ــمير م كش
نبــع موقــف إيــران المعــارض لقــرار التقســيم مــن أصولهــا 
وأغلبيتهــا اإلســامية، إضافــة إلــى الصهــر العربــي، ذلــك 
أن أولــى زوجــات الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، الــذي كان 
ــة  ــة ابن ــرة فوزي ــي األمي ــرة، ه ــك الفت ــي تل ــران ف ــم إي يحك
ملــك مصــر فــؤاد األول، وشــقيقة الملــك فــاروق األول. 
الصــراع  ذلــك  اإليرانية-األذريــة،  األزمــة  جانــب  إلــى  هــذا 
السياســي والعســكري الــذي أعقــب نهايــة الحــرب العالمية 
ــن  ــي ع ــوفيتي التخل ــاد الس ــض االتح ــن رف ــج ع ــة ونت الثاني
عندمــا  1941م  عــام  فــي  المحتلــة  اإليرانيــة  األراضــي 
ــر  ــش األحم ــل الجي ــث احت ــران، حي ــاء إي ــوات الحلف ــزت ق غ
البريطانيــة  القــوات  احتلــت  فيمــا  الشــمال،  الســوفيتي 
ــران  الوســط والجنــوب، وقــد أطلــق علــى عمليــة احتــال اي
مــن قبــل الحلفــاء )عمليــة الوفــاق(، وكان هــدف العمليــة 
ــة  ــا النازي ــوات ألماني ــن ق ــة م ــط اإليراني ــول النف ــة حق حماي
ــدادات  ــل إم ــي لنق ــر إضاف ــح مم ــن فت ــًا ع ــا، فض وحلفائه
أعــان  عــن  فضــًا  الســوفيتي،  االتحــاد  إلــى  الحلفــاء 
اإليرانييــن المواليــن لاتحــاد الســوفياتي انفصالهــم تحــت 

الشــعبية. أذربيجــان  بجمهوريــة  يعــرف  مــا 
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ويعــّد  التصويــت،  عــن  يوغوســافيا  امتنعــت 

صوتهــا  تحييــد  ألن  بالموافقــة،  أشــبه  موقفهــا 

عــن  امتناعهــا  ولكــن  تماًمــا،  كموافقتهــا 

الــذي  النضالــي  تاريخهــا  مــن  نبــع  التصويــت 

ــي  ــال األلمان ــن االحت ــافيا م ــر يوغس ــى بتحري انته

عــام 1945م، حيــث ُأعلــن فــي الســنة نفســها 

قيــــــام اتحــــــاد الجمهوريـــــــات اليوغوســــافية 

الشــعبية، وأصبــح جوزيــف بــروز تيتــو رئيًســا لاتحــاد 

تيتــو  فضــل   وقــد  1980م،  عــام  مماتــه  حتــى 

اتبــاع سياســة محايــدة إيجابيــة دولًيــا، حيــث لعبــت 

ــا فــي تشــكيل منظمــة عــدم  سياســته دوًرا مهًم

االنحيــاز عــام 1955م فــي مؤتمــر باندونــغ، والتــي 

تعــّد واحــدة مــن نتائــج الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ونتيجــة مباشــرة  للحــرب البــاردة.

قــراءة لخارطــة تقســيم فلســطين حســب قــرار 

:)181( رقم 

أواًل: حــدود الدولــة اليهوديــة: ناحــظ أن قــرار 

الدولــة  حــدود  جعــل   ،)181( رقــم  التقســيم 

واألردن  ســوريا  مــع  مشــتركة  اليهوديــة 

اآلتيــة:  لاعتبــارات  ومصــر 

منطقــة حــدود الدولــة اليهوديــة مــع األردن كانــت 

الدولــة  حــدود  كانــت  حيــن  فــي  نســبًيا،  قليلــة 

الهــدف  أن  ويبــدو  واســعة،  األردن  مــع  العربيــة 

مــن ذلــك يكمــن فــي فتــح بوابــة واســعة نحــو 

ســكان  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  لتهجيــر  األردن 

مــا  مرحلــة  فــي  األردن  نحــو  فلســطين  شــرق 

اليهوديــة  الدولــة  تمكــن  بعــد  التقســيم،  بعــد 

فلســطين  مســاحة  باقــي  علــى  للســيطرة 

اليهوديــة  الدولــة  إلقامــة  عســكريً  التاريخيــة 

التاريخيــة،  فلســطين  مســاحة  كامــل  علــى 

العــرب  لتهجيــر  طبقــت  التــي  الخطــة  وهــي 

ــة  ــب خط ــة حس ــدول العربي ــو ال ــطينيين نح الفلس

ــا  ــام 1948م، أم ــرب ع ــي ح ــة ف ــت( الصهيوني )دال
المســاحة الحدوديــة الضيقــة التــي عينــت للدولــة 

ــزل  ــدم ع ــا ع ــكان هدفه ــع األردن، ف ــة م اليهودي

الدولــة اليهوديــة عــن حــدود األردن بشــكل كامــل، 

ــكرية  ــراض عس ــة ألغ ــاحة ضيق ــى مس ــاء عل واإلبق

تمكنهــا مــن النفــاذ إلــى األراضــي األردنيــة فــي 

حــال شــكلت خطــًرا عســكرًيا فــي المســتقبل، 

بيــن  اليهــود  دولــة  حصــر  عــدم  إلــى  إضافــة 

ــكرية  ــذ عس ــة دون مناف ــة مغلق ــاحات عربي مس

تفضيــل  عــدم  عــن  فضــًا  واقتصاديــة،  واســتراتيجية 

تحييــد دولــة اليهــود جغرافًيــا عــن تهديــد األردن عســكرًيا 

عبــر حدودهــا معــه.

ــدود  ــى الح ــل عل ــكل كام ــة بش ــة اليهودي ــيطرة الدول س

مــع ســوريا، ولــم تكــن هنــاك حــدود لســوريا مــع الدولــة 

الميــاه،  مصــادر  وقــوع  أن  ويبــدو  المقترحــة،  العربيــة 

ــبًبا  ــة كان س ــك المنطق ــي تل ــة، ف ــا والحول ــرة طبري كبحي

المقترحــة  العربيــة  الدولــة  ســيطرة  لمنــع  ذلــك  فــي 

عليهــا، إضافــة إلــى أهــداف عســكرية تتعلــق بفتــح جبهــة 

عبــر  ســوريا  مــع  مباشــر  بشــكل  عســكرية  مواجهــة 

الحــدود المشــتركة، فــي حــال شــكلت تهديــًدا عســكرًيا، 

الســورية  الجــوالن  هضبــة  علــى  للســيطرة  والتخطيــط 

مســتقبًا.  االســتراتيجية 

كانــت  مصــر  مــع  اليهوديــة  الدولــة  حــدود  منطقــة 

وعســكرية  اســتراتيجية  ألهــداف  ســيناء  صحــراء  مــع 

ــطين  ــوب فلس ــكان جن ــر س ــق بتهجي ــة تتعل وديموغرافي

إلــى مصــر إذا مــا رغــب اليهــود فــي تمــدد دولتهــم، 

مســاحة  بخلــق  فتتعلــق  العســكرية  األهــداف  أمــا 

ــي  ــكرًيا ف ــا عس ــر لمواجهته ــع مص ــرة م ــة مباش حدودي

مســاحات صحراويــة ميتــة عســكرًيا لخلوهــا مــن الســكان 

دفاعاتهــا،  خطــوط  وضعــف  العســكرية  والتحصينــات 

كــون المناطــق العســكرية الصحراويــة تعــد عســكرًيا مــن 

ــركات  ــة التح ــكري لصعوب ــاع العس ــق الدف ــف مناط أضع

التحصينــات،  وإقامــة  باإلمــدادات  والتــزود  العســكرية 

فهــي مناطــق جــرداء واســعة مكشــوفة عســكرًيا.

ضيقــة  لبنــان  مــع  اليهوديــة  الدولــة  حــدود  منطقــة 

ــة  ــة العربي ــدود الدول ــع ح ــعة م ــت واس ــا كان ــبًيا، بينم نس

شــمال  ســكان  بتهجيــر  تتعلــق  ألهــداف  المقترحــة، 

حــال  فــي  وســوريا  لبنــان  نحــو  مســتقبًا  فلســطين 

ــى  ــيم عل ــرار التقس ــى ق ــا أبق ــكرية. كم ــة العس المواجه

منطقــة حدوديــة مفتوحــة للدولــة اليهوديــة المقترحــة 

مــع لبنــان لمواجهتهــا عســكرًيا إذا مــا هــددت كيــان 

ــي  ــز جغراف ــاك حاج ــون هن ــة دون أن يك ــة اليهودي الدول

عربــي يمنعهــا مــن الصــدام المباشــر مــع لبنــان والنفــاذ 

إلــى أراضيــه عبــر تلــك المنطقــة الحدوديــة.
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ــا: ســيطرة الدولــة اليهوديــة علــى مصــادر  ثانًي

وصناعيــة  وحيوانيــة  زراعيــة  ألهــداف  الميــاه 

ومائيــة، فعنــد تفحــص خارطــة التقســيم ناحــظ 

أن أغلــب مصــادر الميــاه فــي فلســطين كانــت 

المقترحــة:  اليهوديــة  الدولــة  مســاحة  ضمــن 

ــة. ــرة الحول ــا، وبحي ــرة طبري ــت، وبحي ــر المي البح

المقترحــة  اليهوديــة  الدولــة  ســيطرة  ثالًثــا: 

علــى المنافــذ المائيــة )البحــر المتوســط وخليــج 

واقتصاديــة،  عســكرية  ألهــداف  العقبــة( 

وتضمنــت مســاحة الدولــة اليهوديــة المقترحــة 

علــى أغلــب ســاحل البحــر المتوســط وكامــل خليج 

العربيــة  الدولــة  حرمــان  يعنــي  وهــذا  العقبــة، 

والعســكرية  البحريــة  الماحــة  مــن  المقترحــة 

والتواصــل بحرًيــا مــع الــدول األخــرى.

رابًعــا: ســيطرة الدولــة اليهوديــة علــى صحــراء 

ســيناء رغــم أنهــا جــرداء خاليــة مــن الســكان، 

يهوديــة  اســتيطانية  تكتــات  فيهــا  يوجــد  وال 

مســاحات  بامتــاك  تتعلــق  عســكرية  ألهــداف 

والتجــارب  والمنــاورات  التدريبــات  إلجــراء  واســعة 

العســكرية، وإقامــة مفاعــل ذري فــي المســتقبل 

معــاد. عربــي  محيــط  وســط  للــردع  كوســيلة 

علــى  اليهوديــة  الدولــة  ســيطرة  خامًســا: 

ــات  ــا التكت ــز فيه ــي تترك ــق الت ــع المناط جمي

بالبنيــة  تتعلــق  ألهــداف  اليهوديــة  االســتيطانية 

التحتيــة، بغيــة عــدم اســتهاك وقــت فــي إنشــاء 

بنيــة جديــدة فــي مناطــق جديــدة، وذلــك للبنــاء علــى 
تلــك البنيــة بوتيــرة ســريعة واســتغال الوقــت لتحقيــق أهــداف 

االكتظــاط  مناطــق  وتــرك  أهميــة،  أكثــر  أخــرى  اســترتيجية 

العربــي خشــية الخطــر الديموغرافــي والعســكري.

سادًســا: حصــر مســاحات الدولــة العربيــة المقترحــة بيــن 

مســاحات الدولــة اليهوديــة المقترحــة مــن ثــاث جهــات 

ــدف  ــة به ــة مفتوح ــة الرابع ــت الجه ــث ترك فــي األغلــب، حي

تهجيــر عــرب فلســطين إلــى الــدول العربيــة حســب خطــة 

)دالــت( التــي طبقهــا اليهــود فــي حــرب عــام 1948م، إضافــة 
إلــى ســهولة فــرض حصــار علــى تلــك المناطــق وتقطيــع 

أوصــال الدولــة العربيــة المقترحــة إلــى كيانــات منفصلــة.

ســابًعا: مســاحات الدولــة اليهوديــة المقترحــة متصلــة، 

ــكل  ــى ش ــة عل ــة المقترح ــة العربي ــاحات الدول ــا مس بينم

تتعلــق  عســكرية  ألهــداف  جغرافًيــا،  منفصلــة  كتــل 

وحصارهــا،  عليهــا  الســيطرة  وفــرض  غزوهــا،  بســهولة 

وأهــداف أخــرى ديمغرافيــة تتعلــق بتوزيــع ســكان فلســطين 

الوحــدة  خطــر  يقلــل  مــا  منفصلــة،  جغرافيــة  كتــل  علــى 

والديموغرافيــة. الجغرافيــة 

ثامًنــا: ســيطرة الدولــة اليهوديــة المقترحــة علــى أخصــب 

ــة  ــة، باإلضاف ــة وزراعي ــداف اقتصادي ــة أله ــهول الزراعي الس

ألهــداف  مهمــة  جبليــة  تكتــات  علــى  ســيطرتها  إلــى 

عســكرية. اســتراتيجية 
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أ. نظمية حجازي 

تعــد فئــة األطفــال شــريحة مهمــة فــي المجتمــع 
الفلســطيني، فقــد بينــت مؤشــرات جهــاز اإلحصــاء 
الفلســطيني أن المجتمــع الفلســطيني مجتمــع 
نســبة  الســن  صغــار  فئــة  تشــكل  حيــث  فتــي، 
مرتفعــة مــن المجتمــع، فــي حيــن تشــكل فئــة 
ــم  ــن حج ــة م ــبة قليل ــنين نس ــن أو المس ــار الس كب
الســكان، لذلــك تتلقــى هــذه الفئــة اهتماًمــا كبيــًرا 
ــن  ــريعات والقواني ــن التش ــر س ــة عب ــل الدول ــن قب م
العديــد  وإنشــاء  األطفــال،  حقــوق  تضمــن  التــي 
مــن المؤسســات المحليــة التــي ترعــى هــذه الفئــة 
وتوفــر لهــا الحمايــة االجتماعيــة والقانونيــة. وعلــى 
ــون  ــال يتعرض ــض األطف ــإن بع ــك ف ــن ذل ــم م الرغ
ــن  ــة م ــل الدول ــا تتحم ــر، وهن ــبب أو آلخ ــر لس للخط
ــاتها المتخصصــــة مســؤوليتها  خـــــــال مؤسســــ
ــن  ــوا م ــن حرم ــال الذي ــؤالء األطف ــان ه ــي احتض ف
يحقــق  بديــًلا  توجــد  أن  ويجــب  األســرية،  الرعايــة 
الرعايــة الكاملــة لهــم. ومــع ذلــك نجــد بعــض 
النفســية  بالمشــكات  مثقليــن  األطفــال  هــؤالء 
واالجتماعيــة والســلوكية نتيجــة لألحــداث الســابقة 

ــا.  ــروا به ــي م الت

،،

أهمية استخدام ثقافة األقران اإليجابية 
،،في خدمة المؤسسات اإليوائية لألطفال

هــؤالء  ترعــى  التــي  المؤسســات  معظــم  أن  بمــا 
تحــاول  فهــي  إيوائيــة  مؤسســات  هــي  األطفــال 
لهــؤالء  واالجتماعيــة  النفســية  الحاضنــة  توفــر  أن 
بيوتهــم  فــي  يعيشــون  وكأّنهــم  األطفــال، 
أفــراد  ســلوك  فيهــا  يتقمصــون  التــي  الطبيعيــة 
هــذه  فــي  األطفــال  ســلوكيات  ألن  عائاتهــم؛ 
ــي  ــدوة الت ــوذج والق ــال النم ــن خ ــكل م ــرة تتش الفت
أو  مقصــود  بشــكل  ســواء  لهــم،  األســرة  تقدمــه 
األطفــال  هــؤالء  معظــم  أن  وبمــا  مقصــود.  غيــر 
المودعيــن فــي تلــك المؤسســات شــهدوا أحداًثــا 
أفــي ثنــاء وجودهــم فــي أســرهم الطبيعيــة، فــا بــّد 
ــا وســلًبا.  مــن أن تتأثــر تصرفاتهــم بمــا عايشــوه إيجاًب
ومــن هنــا تأتــي ضــرورة االهتمــام بتنميــة الســلوكيات 
ــد  ــذي يع ــب ال ــو الجان ــال، وه ــؤالء األطف ــة له اإليجابي
محــور اهتمــام التقــدم العلمــي فــي جميــع العلــوم 
والمجــاالت، ومــن بينهــا مهنــة الخدمــة االجتماعيــة.
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نمــوذج ثقافــة األقــران اإليجابيــة هــو أحــد نمــاذج 
طريقــة العمــل مــع الجماعــات، لــذا فإنــه يعتمد 
ــات طريقــة العمــل مــع الجماعــات،  علــى مكون
والمؤسســة،  الصغيــرة،  الجماعــة  وهــي: 
ووجــود  والبرنامــج،  االجتماعــي،  واألخصائــي 

التفاعــل بيــن أعضــاء الجماعــة.

إن بــدء العمــل مــن الجانــب اإليجابــي يســهم 
إلــى حــد كبيــر فــي تعديــل الجانــب الســلبي، 
وإن مهنــة الخدمــة االجتماعيــة بصفــة عامــة 
دوًرا  تلعــب  خاصــة  بصفــة  الجماعــة  وخدمــة 
خــال  مــن  الجانــب  ذلــك  تنميــة  فــي  مهًمــا 
التــي  ونظرياتهــا  واســتراتيجياتها  أســاليبها 
تنفــرد وتتميــز بهــا عــن ســائر المهــن، وإن للتغييــر 
ــا وبالــغ  ــًرا قوًي اإليجابــي مــن خــال الجماعــة تأثي
األهميــة، بخــاف التغيــر مــن الناحيــة الفرديــة. 
ــن  ــا، وم ــى أعضائه ــغ عل ــا البال ــة تأثيره فللجماع
بيــن هــذه الجماعــات توجــد جماعــة األقــران التــي 
تتكــون مــن الخصائــص نفســها والفئــة العمريــة 
نفســها، فمــن خالهــا ُتنقــل الخبــرات وُتعــدل 
الســلوكيات لألعضــاء، وهــي توجــه أعضاءهــا إلى 
الوجهــة الصحيحــة، وال يكــون ذلــك إاّل مــن خــال 
ــر  ــة عب ــك الجماع ــليم لتل ــي الس ــه المهن التوجي

االجتماعــي. األخصائــي 

يســتخدم األخصائــي خــال التدخــل المهنــي كثيــًرا 
مــن األســاليب الفنيــة واالســتراتيجيات التــي تتناســب 
أنــه  إال  معهــا،  يعمــل  جماعــة  كل  خصائــص  مــع 
لاســتخدام  تصلــح  التــي  الفنيــات  مــن  كثيــر  يوجــد 
يعمــد  إذ  التبصيــر؛  مثــل  المختلفــة،  الجماعــات  مــع 
الطفــل  رؤيــة  توضيــح  إلــى  االجتماعــي  األخصائــي 
ــة  ــة التقوي ــتخدام فني ــك اس ــن. وكذل ــه ولآلخري لنفس
عــن طريــق الجماعــة، مــا يــؤدي إلــى اقتنــاع الطفــل 
المشــكات،  فــي  معــه  يتشــابهون  مــن  هنــاك  بــأن 
والتعامــل  تجاوزهــا  علــى  القــدرة  لديهــم  ولكــن 
معهــا بمنطقيــة، إضافــة إلــى اســتخدام األخصائــي 
لفنيــة التدعيــم التــي تســاعد فــي بنــاء الثقــة بالنفــس 
ــتراتيجيات  ــن االس ــل. وم ــدى كل طف ــذات ل ــق ال وتحقي
الجماعــات  مختلــف  مــع  لاســتخدام  تصلــح  التــي 
إســتراتيجية الدمــج االجتماعــي التــي تهــدف إلــى تقليل 
البعــد االجتماعــي مــن خــال توســيع نطــاق الخبــرة 

المكتســبة فــي ثقافــة األقــران اإليجابيــة.
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التركيــز علــى ممارســة نموذج 
ثقافــة األقــران اإليجابيــة فــي إكســاب الجانــب اإليجابــي 
لســلوكيات جماعــات األطفال في المؤسســات اإليوائية 
يكــون مــن خــال ممارســٍة قائمــٍة علــى اســتخدام 
خطــوات المنهــج العلمــي لمهنــة الخدمــة االجتماعيــة 
ــة  ــات بصف ــع الجماع ــل م ــة العم ــة، وطريق ــة عام بصف

خاصــة.
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ــن  ــم م ــدوا؛ ألنه ــا وج ــال أينم ــات األطف ــة لجماع ــات المهم ــدى الجماع ــران إح ــة األق ــد جماع وتع
خالهــا يكتســبون الســلوكيات بطريقــة أســرع مــن التــي يكتســبونها مــن األســرة أو المؤسســة، 

حيــث تعــد هــذه الجماعــة هــي القــدوة التــي 
التــي  للســمات  نظــًرا  األطفــال  بهــا  يقتــدي 
وهــي  النمائيــة،  المرحلــة  تلــك  بهــا  تتســم 
محــاكاة األقــران وتقليدهــم لآلخريــن، بســبب 
األفــكار  فــي  ولتقاربهــم  مًعــا  وجودهــم 
ــة  ــة دور جماع ــح أهمي ــك يتض ــلوكيات. لذل والس
األقــران اإليجابيــة فــي تشــكيل الســلوك وتكوين 
المعــارف وتوجيــه االنفعــاالت، ومــن ثــم تتكــون 
أعضــاء  تقليــد  فــي  الرغبــة  األطفــال  لــدى 
ثقافــة  نمــوذج  دور  يتضــح  وبذلــك  الجماعــة، 
ــي  ــلوك اإليجاب ــز الس ــي تعزي ــة ف ــران اإليجابي األق
لمواجهــة  المنطقــي  التفكيــر  مــن  المنبعــث 

. تهم مشــكا

الفرصــة  طفــل  كل  يمنــح  األقــران  جماعــة  بوجــود 
ــى  ــهل عل ــن ويس ــاعد اآلخري ــه ويس ــاعد نفس ــي يس لك
باقــي األطفــال اكتســاب القيــم األخاقيــة وااللتــزام 
بهــا، وكذلــك تكســبهم المهــارات االجتماعيــة التــي 
يســتطيعون مــن خالهــا القيــام بأدوارهــم االجتماعيــة 
المختلفــة؛ فهــو بالمدرســة طالــب، وبالملعــب الرياضــي 
العــب، وبالمؤسســة عضــو فاعــل، وكذلــك فــي كل 
بمــا  لــه  المناســب  المــكان  يشــغل  فيــه  هــو  مــكان 
األقــران  جماعــة  إن  العمريــة.  مرحلتــه  مــع  يتناســب 
ــز ثقتــه بنفســه  تســهم فــي تمكيــن الطفــل مــن تعزي
مــن خــال نجاحــه وســعيه لالتــزام بمعاييــر جماعــة 
ــا ليكــون عضــًوا فيهــا، مــا  األقــران الــذي يســعى تدريجًي
ــي  ــف الت ــف المواق ــي مختل ــاز ف ــوة واإلنج ــعره بالق يش
ســتواجهه فــي حياتــه أثنــاء وجــوده فــي المؤسســة أو 
ــؤولية  ــل مس ــل تحم ــتطيع الطف ــك يس ــا، وبذل خارجه

نفســه وممارســة الســلوكيات اإليجابيــة.

عضو هيئة التدريس في فرع طولكرم 
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أ.عالء داود زايد
ــدول  ــي ال ــات ف ــم القطاع ــن أه ــي م ــاع الصح ــّد القط يع
المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، لما لــه من دور أساســي 
وحيــوي فــي المحافظــة علــى اســتمرار حيــاة الشــعوب 
وصحتهــم، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم دول العالــم 
تســعى دوًمــا إلــى تحســين القطــاع الصحــي وتطويــره 
مــن خــال تقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة المتميــزة 
للمواطنيــن، فــإن هنــاك بعض الــدول، وخاصــة الــدول النامية 
والمتخلفــة، تعانــي مــن مشــكات عديــدة فــي القطــاع 
الصحــي، مــا ينعكــس ســلًبا علــى جــودة الخدمــات الصحية 

ــدول. ــك ال ــي تل ــون ف ــا المواطن ــي يتلقاه الت

،،

الشركات الحكومية 
،،في القطاع الصحي

ً، وال ســيما في ســوء الخدمــات الصحيــة المقدمة وفــي نقصها،  القطــاع الصحــي فــي فلســطين يواجــه تحدياٍت جســام
وكذلــك فــي توفــر المؤسســات والمراكــز الصحيــة الحكوميــة، وذلــك لمحدوديــة اإلمكانــات التــي يمتلكهــا هــذا القطاع، 
ســواء أكانــت ماديــة أم بشــرية أم تكنولوجيــة وغيرهــا، مــن بنيــة تحتيــة لهــذا القطــاع الصحــي الــذي يلعــب دورًا حساًســا 

ومهًمــا، ويشــكل عبًئــا ثقيــًا علــى كاهــل الدولة.

ومــن أجــل النهــوض بالقطــاع الصحــي الفلســطيني، ال 
بــد مــن التفكيــر الجــاد بتحويــل إدارة القطــاع الصحــي 
ــدور وزارة  ــوم ب ــة تق ــة متخصص ــركات حكومي ــى ش إل
كاملــة  خصخصــة  عــن  هنــا  نتحــدث  وال  الصحــة. 
هــذه  ألن  خاصــة،  شــركات  إلــى  الصحــي  للقطــاع 
الفكــرة لــن تكــون ناجحــة فــي مجتمعنــا، ولــن تلقــى 
قبــواًل خاًصــا مــن قبــل وزارة الصحــة أو قبــواًل عاًمــا مــن 
قبــل المواطنيــن فــي الدولــة، إنمــا نقصــد تحويلهــا 
تشــغيل  نظــام  إلــى  الحالــي  التشــغيل  نظــام  مــن 
ــت  ــة، تح ــة المتخصص ــركات الحكومي ــق الش ــن طري ع
بمعنــى  ورقابتهــا،  وإشــرافها  الصحــة  وزارة  تنظيــم 
ــؤدي  ــي ي ــاع الصح ــل القط ــة، أي جع ــة جزئي خصخص
وظائفــه كمــا لــو كان قطاًعــا خاًصــا يخضــع للقواعــد 

ــة.  ــركات الخاص ــي الش ــية ف التنافس
وقبــل الخــوض فــي مبــررات التحــول وإيجابياتــه، وجــب 
أن نوضــح المقصــود بــإدارة القطــاع الصحــي عــن طريق 
ــناد كل  ــي إس ــة، وه ــة المتخصص ــركات الحكومي الش
المهــام المتعلقــة بتشــغيل المؤسســات أو المراكــز 
الصحيــة أو بعضهــا إلــى شــركات حكوميــة متخصصة، 
علــى أن يكــون هــذا اإلســناد بعــد إنشــاء وتجهيــز كامل 
ــع  ــة بجمي ــز الطبي ــات والمرك ــذه المؤسس ــامل له وش
وزارة  قبــل  مــن  والمســتلزمات  واألجهــزة  المعــدات 

الصحــة. 
إن إســناد العمــل يعنــي إســناد المؤسســة الصحيــة )أي 
فــي الموقــع الواحــد( إلــى شــركة متخصصــة واحــدة 
تقــوم بجميــع المهــام والخدمــات المــراد إســنادها 
إليهــا، مــن خدمــات طبيــة، وصيانــة، وأمــن، ونظافــة، 

وغيرهــا. وال يكــون ذلــك ألكثــر مــن شــركة متخصصــة 
فــي الموقــع نفســه، بحيــث تقــدم كل شــركة خدمــة 
ــح بيــن  فــي مجــال مــا، ألن ذلــك يــؤدي إلــى تضــارب المصال
هــذه الشــركات، ثــم صعوبــة التنســيق ونشــوب المشــكات 
ــا  ــا هن ــول ه ــة التح ــح عملي ــذ تصب ــا، وحينئ ــات بينه والصرع
ــي  ــات الت ــودة الخدم ــي ج ــلًبا ف ــر س ــا يؤث ــا، م ــدوى له ال ج

ــة. ــة الصحي ــي المؤسس ــركات ف ــذه الش ــا ه تقدمه

مــن المبــررات التــي تســتدعي عمليــة التحــول فــي إدارة 
القطــاع الصحــي إلــى شــركات حكوميــة متخصصــة:

المقدمــة،  الطبيــة  الخدمــات  جــودة  مســتوى  تدنــي 
الماديــة والبشــرية ونقــص  المــوارد  بســبب محدوديــة 
فــي المعــدات، واألجهــزة، واألدويــة، والخبــرات، وتركيــز 

الطــوارئ. الخدمــات األوليــة وخدمــات  علــى تقديــم 
الزيــادة فــي الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة بشــكل 
التــي  الطبيــة  الخدمــات  علــى  ســواًء  ومســتمر،  كبيــر 
علــى  الطلــب  أو  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  تقدمهــا 
التحويــات إلــى األراضــي المحتلــة أو الــدول الخارجيــة.

وعــدم  المقدمــة  الصحيــة  الخدمــات  اســتقرار  عــدم 
اســتدامتها، وذلــك بســبب اعتمــاد القطــاع الصحــي علــى 

المنــح والمســاعدات الخارجيــة.
طبيعــة هيكليــة إدارة الصحــة، واعتمادهــا علــى المركزية 

المطلقة. 
وثمــة مبــررات أخــرى، ولكــن مــا ورد هــو أهــم المبــررات 
التــي تتطلــب التفكيــر والنظــر بجديــة فــي عمليــة 
التحــول التــي ســتؤدي إلــى إحــداث تغيــر فــي أســلوب 

إدارة المؤسســات الصحيــة.  
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الفوائــد والمزايــا التــي ســوف تجنــى مــن عمليــة تحويــل إدارة المؤسســات الصحيــة إلــى 
شــركات حكوميــة متخصصة:

توفيــر الخدمــات الصحية بأفضــل مســتويات الجودة، 
ــة  ــة والتقني ــاءة الطبي ــة والكف ــى النوعي ــز عل والتركي
والفنيــة، وذلــك يعــود لألســاليب اإلداريــة الحديثة التي 
ــي  ــة الت ــة العالي ــى المنافس ــركات، وإل ــتتبعها الش س

ســتكون بيــن هــذه الشــركات.
ســرعة اتخــاذ القــرار وتنفيــذه، وحــل المشــكات 
التــي تواجــه هــذه الشــركات علــى الشــكل األمثــل، 
وذلــك للبعــد عــن المركزيــة المطلقــة التــي تتبعهــا 
وزارة الصحــة، ثــم ترســيخ مفهــوم الامركزيــة فــي 

ــي. ــل الصح العم
وزارة  عــن  والتنفيــذي  اإلداري  العــبء  تخفيــف   
الصحــة التــي ســتقوم بــدور المنظــم والمشــرف 
لهــا  يتيــح  مــا  الشــركات،  عمــل  علــى  والمراقــب 
االســتراتيجي  التخطيــط  لعمليــة  التفــرغ  فرصــة 
ورســم السياســات عبــر تبلــور رؤيــا واضحــة لارتقــاء 

الصحــي. القطــاع  خدمــات  بمســتوى 
توظيــف الكــوادر البشــرية الطبيــة علــى اختــاف 
مــا  الطبيــة،  اإلداريــة  الكــوادر  وكذلــك  فئاتهــم، 
ــرص  ــق ف ــال خل ــن خ ــاد م ــى االقتص ــس عل ينعك
ــات  ــك للتخصص ــة، وكذل ــات الطبي ــل للتخصص عم
صحيــة،  وإدارة  مستشــفيات  إدارة  مــن  األخــرى 

والحــد مــن البطالــة فــي هــذه التخصصــات.
ــا  ــة وتوظيفه ــوارد وزارة الصح ــى م ــة عل المحافظ
فــي تحســين جــودة مبانــي المؤسســات الصحيــة، 
األجهــزة  توفيــر  خــال  مــن  اســتغالها  وكذلــك 
ــح  ــة لصال ــة والتكنولوجي ــدات واآلالت الحديث والمع

المؤسســات الصحيــة.

اســتقطاب رؤوس األمــوال وتوفــر الظــروف المائمــة 
ــر  ــا يؤث ــركات، م ــذه الش ــي ه ــهم ف ــراء األس ــم، لش له

ــة. ــي الدول ــتثمار ف ــدالت االس ــادة مع ــى زي ــاب عل بإيج
وقــد تفــرز عمليــة التحــول بعــض النواحــي الســلبية 
تتمثــل بعــدم تمكــن الشــركات مــن إدارة المؤسســات 
الصحيــة المســندة إليهــا علــى الوجــه األمثــل الــذي 
كانــت تؤّملــه منهــا وزارة الصحــة، بســبب مشــكات 
هدفهــا  ألن  الشــركات،  هــذه  تواجــه  قــد  ماليــة 
األساســي هــو تقديــم الخدمــات وليــس تحقيــق األربــاح، 
أي أنهــا ســتتحمل تكاليــف ماليــة كبيــرة جًدا مــن رواتب 
الموظفيــن، وتكاليــف الخدمــات الصحيــة، وتكاليــف 
إداريــة وتشــغيلية أخــرى مقابــل إيــرادات تحصــل عليهــا 
مــن أســعار الخدمــات الصحيــة التــي مــن المفتــرض أن 
تكــون مناســبة لجميــع الفئــات التــي ال تتمكــن مــن 
العــاج فــي المؤسســات الصحيــة الخاصــة أو الخارجيــة 

للتكاليــف الباهظــة. 
ــن،  ــركات التأمي ــع ش ــرى م ــكاليات أخ ــدث إش ــد تح وق
وخصوًصــا فــي توفيــر الدفعــات النقديــة المطلوبــة 
للشــركات  المناســب  بالوقــت  التأميــن  مــن شــركات 
فــي  تســتمر  أن  أجــل  مــن  المتخصصــة  الحكوميــة 
المرغوبــة.  والجــودة  بالقيمــة  الخدمــات  تقديــم 
ــتطيع  ــلبية تس ــي الس ــذه النواح ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
الشــركات الحكوميــة المتخصصــة التغلــب علــى هــذه 
اإلشــكاليات مــن خــال رســم آليــات واضحــة المعالــم 
العقــود  التأميــن مــن خــال  للتعامــل مــع شــركات 
ــة  ــات الطبي ــعير الخدم ــك تس ــا، وكذل ــة بينهم المبروم
والشــركات  المواطنيــن  مــع  يتــاءم  بمــا  المقدمــة 
نفســها حتــى تتجنــب المشــكات التــي تــم تطــرق 
إليهــا، وتفعيــل دور المســاعدات الماليــة مــن قبــل وزارة 

الماليــة إلــى هــذه الشــركات. 

عضو هيئة تدريس في جامعة القدس المفتوحة/ 
فرع دورا
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اإلنسان ما بين وعي حر 
،،وغريزة كامنة قابلة للبرمجة

ويتجلــى الجانــب اإليجابــي فــي ذلــك بأنهــا وفــرت 

ــي  ــتغرقه ف ــي أن نس ــًا كان ينبغ ــا طوي ــا وقًت علين

ــا  ــتى تواجهن ــات ش ــتجابة لتحدي ــة أو االس المعالج

مــا  مــع  ينطبــق  وهــذا  أســافنا،  واجهــت  كمــا 

توصــل إليــه العلــم بــأن هنــاك برامــج جاهــزة فــي 

ونفعلهــا  وننشــطها  مباشــرة  نشــّغلها  عقولنــا 

أو  معينــة  تحديــات  مواجهــة  أو  الحاجــة  عنــد 

القيــام بعمــل مــا، وهــذا ال يتعــارض مــع التوصيــف 

ــزة. ــالة الغري ــق لمس ــي الدقي العصب

ــروس  ــج مغ ــاك برنام ــل هن ــبق، ه ــا س ــى م ــاء عل بن

فــي أعمــاق نفوســنا وعقولنــا، وهــل هــو قابــل 

إلعــادة البرمجــة وللترويــض أم أن الخضــوع لــه جبــر 

محتــوم وقــدر مرســوم؟ إن هــذه البرمجــة وهــذه 

الوراثــة تجعلنــا مؤهليــن وعلــى أتــم االســتعداد 

للقيــام بأشــياء فــي غايــة البشــاعة والشــناعة قــد 

تصــل فينــا إلــى أعلــى المراتــب، وهــي أن نصبــح 

قتلــة. لقــد ذكــر رب العالميــن فــي القــرآن الكريــم 

بعــد أعــوذ بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم "َوِإْذ َقــاَل 

َربُّــَك ِلْلَمَاِئَكــِة ِإنِّــي َجاِعــٌل ِفــي اأَلْرِض َخِليَفــًة َقاُلــوْا 

ــاء  َم ــِفُك الدِّ ــا َوَيْس ــُد ِفيَه ــن ُيْفِس ــا َم ــُل ِفيَه أََتْجَع

ِإنِّــي  َقــاَل  َلــَك  ُس  َوُنَقــدِّ ِبَحْمــِدَك  ُح  ُنَســبِّ َوَنْحــُن 

ــة  ــرة 30(. وكان المائك ــوَن )البق ــا اَل َتْعَلُم ــُم َم أَْعَل

أوائــل مــن عرفــوا بنــي البشــر مــن هــذه الزاويــة، 

أي أن البشــر تســفك الدمــاء وتفســد فــي األرض، 

ولعــل ذلــك مــا يفســر لنــا مــا تقــوم بــه الجماعــات 

اإلرهابيــة التــي أحياًنــا تأخــذ طابًعــا دينًيــا فــي أيامنــا 

الحاضــرة، وهــذا دليــل قاطــع علــى كيفيــة برمجــة 

هــؤالء القتلــة وإثــارة غريــزة القتــل عندهــم )العقــل 

الغريــزي(، فضحايــا قتــل اإلنســان ألخيــه اإلنســان ال 

ــا الحيوانــات المفترســة بعضهــا  ــًدا بضحاي تقــارن أب

ــا  لبعــض. ففــي النطــاق الضيــق بلــغ عــدد الضحاي

نحــو  والثانيــة  األولــى  العالميتيــن  الحربيــن  فــي 

 م. إبراهيم محمد الدلق

تزكيــة  أراد  إن  ذاتــه  اإلنســان  يعــي  أن  مــن  بــد  ال 
بماهيــة  االهتمــام  ويعــّد  ثغراتهــا،  وســد  نفســه 

اإلنســان وطبيعتــه مجــااًل تلتقــي عنــده تخصصــات 

واهتمامــات معرفيــة شــتى مــن العلــوم االجتماعية 

والبيولوجيــا التطوريــة وصــواًل إلــى علــم النفــس 

بــد  وال  المختلفــة.  الطبيعــة  وعلــوم  واألعصــاب 

ألي رؤيــة للحيــاة، ســواء أكانــت مذهًبــا فلســفًيا أم 

عقيــدة دينيــة، أن تحــدد طبيعــة اإلنســان وجوهــره، 

ــي  ــان ف ــن اإلنس ــورة ع ــم ص ــامي رس ــن اإلس فالدي

ــز  ــة للحي ــات محض ــام كائن ــى أم ــة، األول ــة رائع ثنائي

شــًرا  شــريرة  كائنــات  أمــام  واألخــرى  المائكــي، 

خالًصــا كالشــياطين، فهــو صاحــب وعــي حــر قابــل 

للتعلــم والبرمجــة، فإمــا أن يزكــي نفســه ويبلــغ 

بهــا مبلًغــا يفــوق بــه مرتبــة المائكــة، مســتحًقا 

الســجود لــه لوجــود اإلرادة الحــرة عنــده، وإمــا أن 

الســتهزائه  شــًرا  الشــياطين  دركات  بهــا  يهــوي 

باآلخريــن وببطشــه لهــم، وصــواًل لمرحلــة التعــدي 

ــم.  ــى حقوقه عل

ــر  ــي( األكث ــان البرمج ــج )الكي ــح البرنام ــل مصطل لع

اســتخداًما فــي لغتنــا التقنيــة المعاصــرة يشــير فــي 

علــم الحاســوب إلــى تلــك الرمــوز )الشــيفرات( التــي 

يشــّفرها الجــزء الملمــوس مــن الحاســوب ويحولهــا 

إلــى أوامــر منســقة لتنفيــذ مهمــة معينــة فــي إطار 

زمنــي، أو يشــير فــي علــم األحيــاء والوراثــة إلــى تلــك 

ــات  ــووي للكائن ــض الن ــن الحام ــّفرة م ــزاء المش األج

ــل  ــات تعم ــى بروتين ــا إل ــّفرها خايان ــي تش ــة الت الحي

كحلقــات وصــل لتــؤدي وظيفــة حيويــة قــد تكــون 

ــة  ــاني دارات عصبي ــل اإلنس ــا. فالعق ــدودة زمنًي مح

منطقية أو دارات ســيكولوجية )كما يسميها علماء 

ــات  ــاء واألمه ــن اآلب ــة م ــة بالوراث ــا عاق ــس( له النف

جينيــة(  )قضيــة  وراثيــة  قضيــة  فهــي  واألســاف، 

القديــم،  ماضينــا  مــن  بعيــدة  تكيفــات  تعكــس 
107 جامعة القدس المفتوحة ينابيع



ت
اال

مق

العدد التاسع  2018 ينابيع108

)100( مليــون ضحيــة، باإلضافــة إلــى ضحايــا 
الجرائـــــــم الفرديــــــــة، أو المنظمــة وغيــر 

ويقــول  المختلطــة،  والجرائــم  المنظمــة، 

العلمــاء هــذه أرقــام تقريبيــة، وأمــا الحقيقة 

ــا. ــن الضحاي ــاوز مايي ــد تتج فق

مصطلــح  الغريــزي(  )العقــل  مصطلــح  إن 

 DAVID M.( النفســي  العالــم  وضحــه 

BUSS( فــي كتابــه الشــهير )القاتــل بجوارك( 
ــح  ــذي وض ــام 2005م، ال ــي ع ــر ف ــذي نش ال

وتنــاول  لتقتــل،  صممــت  عقولنــا  أن  فيــه 

فيــه أيًضــا موضــوع الجريمــة ودوافعهــا، 

للجرائــم  العامــة  باإلحصــاءات  مدعًمــا 

التــي عــزا أســبابها للتكاثــر، والحــب، والــزواج، 

والخيانــة، والمنافســة، والدوافــع البعيــدة 

للمنافســة. وتنــاول كل فصــل مــن فصــول 

الكتــاب صنًفــا مــن الجرائــم مدعوًمــا بأمثلة 

واقعيــة كثيــرة لحــاالت الجرائــم باألرقــام 

وتنــاول  الكاملــة،  والشــروحات  والعناويــن 

أيًضــا أشــخاًصا حاولــوا القيــام بجرائــم قتــل، 

باإلضافــة إلــى الخيــال اإلجرامــي لألشــخاص 

أمــور  وكذلــك  القتــل،  يحاولــون  الذيــن 

أخــرى مثــل: ضــرب النســاء، والعنــف ضــد 

والخصومــات،  عموًمــا،  والعنــف  األطفــال، 

وقتــل األطفــال، وحــوادث االغتصــاب.

 CAROL( وضحــت العالمــة كارول هولــدن

HOLDEN( بعــد )18( ســنة مــن اللقــاءات 
ــل  ــم قت ــذوا جرائ ــن نف ــع الذي ــة م المتواصل

أنهــم إْنــس طبيعيــون تماًمــا، وإن نســبة 

القتلــة المجانيــن ال تتعــدى )5%( منهــم، 

وإن مــا نشــاهده فــي عالمنــا اليــوم جنــون 

قتــل بغــض النظــر عــن اللغــة والعقيــدة 

والديــن، إذ أصبــح القاتــل مســطح المشــاعر 

وعديــم  الضميــر  وضعيــف  والعواطــف 

االكتــراث لمعانــاة اآلخريــن، وال يهتــم إذا مــا 

رأى النــاس يحترقــون ويموتــون، أو يعانــون 

أمســى  أنــه  ذلــك  ويجوعــون،  ويعــرون 

فاقــًدا للعواطــف.

ختاًمــا، ال بــد مــن برامــج عقيــدة قويــة ترتبــط 

ارتباًطــا وثيًقــا بالهدايــة الربانيــة، فاإليمــان المبنــي 

والمتكيــف،  المبرمــج  بالعقــل  يتحكــم  التوحيــد  علــى 

ألن  اإليمــان؛  لبرنامــج  يخضــع  أن  يجــب  شــيء  فــكل 

ــم  ــل ذاك. ونخت ــذا وحل ــرم ه ــد وح ــد وتوع ــر ووع اهلل أم

المقالــة بقولــه تعالــى: "ُقْلَنــا اْهِبُطــوا ِمْنَهــا َجِميًعــا 

ــي ُهــًدى َفَمــْن َتِبــَع ُهــَداَي َفــَلا  ُكــْم ِمنِّ ــا َيْأِتَينَّ َفِإمَّ

َوالَِّذيــَن   )38( َيْحَزُنــوَن  ُهــْم  َوَلا  َعَلْيِهــْم  َخــْوٌف 

ُهــْم  ــاِر  النَّ َأْصَحــاُب  ُأوَلِئــَك  ِبآَياِتَنــا  ُبــوا  َوَكذَّ َكَفــُروا 

ِفيَهــا َخاِلــُدوَن" )البقــرة 39(.

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية – فرع 

طولكرم
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أ. محمود ربايعة 
ســؤال فيــه احتمــاالت كثيــرة متنّوعــة، ويحمــل فــي 
طّياتــه استفســاراٍت متشــعبة، مــاذا نعنــي بالعربيــة 
وبالداللــة وبالزمــن؟ أهــي اللغــة العربيــة كلهــا أم 
ــك،  ــل؟ وكذل ــم والفع ــّي: االس ــكام العرب ــما ال قس
ــل  ــيء؟ وه ــّرد للش ــى المج ــي المعن ــة ه ــل الدالل ه
كان  هــل  بمعنــى  الزمــان؟  عــن  الزمــن  يختلــف 
اللغويــون القدمــاء ُيفّرقــون بيــن الزمــان والزمــن؟ 
وال شــكَّ فــي أنَّ البحــث فيهــا ذو شــجون، والتعّمــق 
فيهــا يحتــاج إلــى ســبر اللغــة وأقيســتها وعللهــا 

ــك.  ــي ذل ــون ف ــاء والمحدث ــه القدم ــا تناول وم
ــة  ــأتناول احتمالي ــع، س ــّي المتواض ــي البحث ــي عمل ف
الزمــن  علــى  للداللــة  واألفعــال  األســماء  َفْقــر 
وتنّوعاتــه واختافاتــه وتحديــده، وســأجيب عــن داللــة 
الزمــن فــي الصيغــة البنائيــة الفعليــة والســياقات 
النحوّيــة التركيبيــة، ومــا يصــُدر عــن الصيغــة مــن 
ــم  ــل، واس ــم الفاع ــو: اس ــة، نح ــتقات الصرفي المش
المفعــول، والمبالغــة، واســم التفضيــل، والصفــة 
المشــّبهة، وغيــر ذلــك. واللغــة ال ُيطلــق عليهــا لغــة 
إال إذا كانــت أقســام الــكام مجتمعــة فــي الجملــة 
ــة  ــاج الجمل ــدم احتي ــن ع ــرف ع ــّض الطَّ ــة، بغ العربي
إلــى الحــرف، وهــو ثالث أقســام الــكام فــي العربية.

هل العربية فقيرة في 
؟الداللة على الزمن 

معــروٌف أنَّ تنــاول فــروع علــم اللغــة العربيــة لــم ُيــدرس 
جــاءت  وإنمــا  ــا،  تصاعدّيً ُمرّتًبــا  اللغوييــن  القدمــاء  عنــد 
دراســاتهم بالترتيــب التنازلــّي، دون تبريرهــم لذلــك، وظــّل 
اللغويــون الاحقــون بَســَلِفهم علــى نهــج اللغوييــن القدماء 
ــا  ــا خ ــة، م ــم النحوي ــم وُمصنَّفاته ــف مؤّلفاته ــي تصني ف
ــو  ــا النح ــوا فيه ــة فصل ــة بحت ــات صرفي ــن كتاب ــم م بعضه
عــن الصــرف، ورّبمــا كان هــذا مجــااًل لخلــق معضلــة كبيــرة 
فــي دراســة الفعــل وصيغتــه وداللتهمــا علــى الزمــن؛ ألن 
الصــرف،  حســاب  علــى  للنحــو  اهتماًمــا  أبــَدْوا  اللغوييــن 
لتنــاول الصــرف قضايــا بنائيــة ثابتــة للصيــغ دون وقوعهــا في 

ــو. ــب والنح ــياقات التركي س
    مفهــوم الداللــة: يــرى المعجمّيــون أن الداللــة والدليل: هو 
ــاح:  ــي االصط ــادي)1(، وف ــد واله ــاد، والمرش ــة واإلرش الهداي
"هــي كــوُن الشــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم 

بشــيء آخــر، والشــيُء األّول هــو الــدالُّ والثانــي هــو 
-----------------

 ُينظــر: ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب 11/ 248؛ الجرجانــّي، 

علــي بــن محمــد، التعريفــات، ص 107؛ العثيــان، عــادل: صيغــة الفعــل داللتهــا 

ــن، ص 2 ــن المعاصري ــد اللغويي ــة عن ــة والنحوي الصرفي
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 المدلــول ... فداللــة النــّص عبــارة عّمــا ثبــَت بمعنــى الّنــّص لغــًة ال اجتهــاًدا" )1(. فالداللــة ُتفهــم مــن لفــظ 
النــص والعبــارة والكلمــة، وال تحتــاج إلــى اجتهــاد.

    أّمــا الفعــل فهــو مــن أقســام الــكام الرئيســة وال 
تســتغني عنــه الجملــة العربيــة، وموضــوع التقريــر 
ــُة  ــُة العارض ــق: الهيئ ــل المنط ــد أه ــو عن ــه، وه يتناول
كالهيئــة  أّواًل،  التأثيــر  بســبب  غيــره  فــي  للمؤثِّــر 
الحاصلــة للقاطــع بســبب كونــه قاطًعــا)2(، ويمكــن 
تعريــُف الفعــل بأنــه: "َحَركــة اإلنســان، أو كنايــة عــن 
")3(، وعنــد النحوييــن  كلِّ عَمــٍل ُمتعــدٍّ أو غيــر متعــدٍّ
مــن  أخــذت  فأمثلــة  الفعــل  "أمــا  ســيبويه:  يــرى 
ولمــا  مضــى،  لمــا  وبنيــت  األســماء،  أحــداث  لفــظ 
يكــون ولــم يقــع، ومــا هــو كائــن لــم ينقطــع. 
فأمــا بنــاء مــا مضــى: فذهــب، وســمع، ومكــث، 
ــرًا:  ــك آم ــه قول ــع فإن ــم يق ــا ل ــاء م ــا بن ــد. وأم وحم
ــب... ــل، ويذه ــرًا: يقت ــرب. ومخب ــل، واض ــب، واقت اذه

إذا  كائــن  وهــو  ينقطــع  لــم  مــا  بنــاء  وكذلــك 
أخبــرت")4(. واالســم: كّل مــا اســتقّل بالمعنــى بذاتــه 

ــن. ــن الزم ــتغنائه ع ــع اس م
   وممــا يلــزم تعريفــه وكشــُفه الزمــن والزمــان، 
تناولهــا  التــي  النحــو  اصطاحــات  مــن  وهمــا 
ــاك  ــون هن ــن أن يك ــدَّ م ــون، وال ب ــون والصرفي النحوي
ــه  ــتخدامه وموقع ــا اس ــكلٍّ منهم ــا، ول ــرٌق بينهم ف
فــي كام اللغوييــن، ويبــدو أنَّ الزمــن قــد اْخُتــصَّ 
وأّمــا  وحركتــه،  حدوثــه  ووقــت  الفعــل  بصيغــة 
حركــة  "مقــداُر  المناطقــة:  عنــد  فهــو  الزمــان 
ــن:  ــد المتكّلمي ــاء، وعن ــد الحكم ــس عن ــك األطل الفل
ــُر  ٌد آخ ــدِّ ــه ُمتج ر ب ــدَّ ــوم ُيق د معل ــدٍّ ــن متج ــارة ع عب
موهــوم، كمــا يقــاُل: آتيــك عنــد طلــوع الشــمس، 
ــوٌم،  ــه موه ــوٌم ومجيئ ــمس معل ــلوع الش ــإنَّ طـــ ف

ــوم  ــك الموه ــِرَن ذل ــإذا ُق فــــ
----------------

)1( الجرجانــي: التعريفــات، ص 107 )2( المصــدر نفســه، ص 

166. )3( ابــن منظــور: لســان العــرب 11 / 528؛ الفيــروز آبــادي: 

عمــرو:  بشــر  أبــو  ســيبويه،   )4(  32 / المحيــط 4  القامــوس 

الكتــاب 2/1

بذلــك المعلــوم زال اإليهــاُم")1(، وهــو عنــد أصحــاب 
لقليــل  اســمان  هــو  إذ  واحــد،  بمعنــًى  المعاجــم 
حســان  تّمــام  بينهمــا  وُيفــّرق  وكثيــره)2(،  الوقــت 
كّمّيــات  مــن  رياضّيــة  كّمّيــة  الزمــان  "إنَّ  بقولــه: 
التوقيــت ُتقــاس بأطــواٍل معّينة...فــا يدخــل فــي 

يــغ المفــردة وال فــي تحديــد معنــى  تحديــد معنــى الصِّ
يــغ فــي الســياق النحــوّي، وال يرتبــط بالحــدث كمــا يرتبــط  الصِّ
ــى  ــن معن ــزًءا م ــوّي ج ــُن النح ــر الزم ــوّي، إذ ُيعتب ــن النح الزم
الفعــل")3(. وأرى أنهمــا بمعنــى واحــٍد قياســً ِلمــا اســتخدمه 

اللغويــون.
بالحديــث عــن َفْقــر اللغــة العربيــة للداللــة علــى الزمــن، 
لــفَّ  وَمــْن  المستشــرقين  بعــض  عنــد  يكــون  أن  يمكــن 
المعاصريــن،  العــرب  اللغوييــن  عنــد  وكذلــك  هــم،  لفَّ
ســؤااًل مشــروعً ومقبــواًل، مــع مــا فــي باطنــه مــن نقيصــٍة 
ُيْســتعَجُل  فــا  ذلــك،  ورغــم  ــة.  والحيَّ الفصيحــة  للغتنــا 
باإلجابــة عنــه، ألنَّ  تركيــب الجملــة العربيــة أو ِصَيــَغ أفعالهــا 
خلقــت إشــكاليًة فــي الداللــة علــى الزمــن، وهــي قضّيــة 
بعنايــة  يتناولونهــا  الدارســون  يــزال  وال  حديثــة،  قديمــة 
ودرايــة، فهنــاك مــن الباحثيــن مــن ينفــي داللــة الجملــة 
فــي  االســمية  "الجملــة  فيقــول:  الزمــن،  علــى  االســمية 
اللغــة العربيــة ال تشــتمل علــى معنــى الزمــن، فهــي جملــة 
تصــُف الُمســند إليــه بالُمســَند وال تشــيُر إلــى حــدٍث وال إلــى 
ــا  ــا أتين ــن فيه ــل الزم ــن أو جع ــد زم ــا تحدي ــٍن ... وإذا أردن زم
بأفعــال مســاعدة كالفعــل الناقــص )كان(، )أصبــح( ...فيؤّثــر 
الفعــل الناســخ أو الناقــص فــي منظــور الجملــة مــن حيــث 
الزمــن")4(، وتبقــى هنــاك إشــكالّية فــي كام الباحــث تّمــام، 
وهــو أّن النحــاة منهــم يعــّد الجملــة االســمية التــي تدخــل 
تها،  عليهــا )كان( وأخواتهــا جملــًة اســمّية باقيــة علــى اســميَّ
ــا  ــا اجتهدن ــه مهم ــة، ألن ــة فعلّي ــا جمل ــن يعّده ــم م ومنه
باســتبعاد )كان( أو )صــار( عــن الفعــل إال أنــه يبقــى فيهــا 
ــرورة،  ــة أو الصي ــى الكينون ــل، أي معن ــدث والفع ــى الح معن
ويكفــي داللــة علــى اّتســاع اللغــة العربيــة مقارنــة بغيرهــا، 
أنَّ اإلنجليزيــة مثــًا ال تحتمــل جملتيــن: اســمية وفعليــة فــي 
ــى  ــدّل عل ــمية ت ــة االس ــم الجمل ــا، فعنده ــا وتراكيبه أبنيته
االثنتيــن بمــا عندنــا فــي اللغــة العربيــة، وحّتــى ألفــاظ الزمــان 

ــة. ــا العربي ــا كم ــر أهله ــة لغي ــر مقنع ــا غي فيه
 ومــن الدارســين العــرب المحدثيــن مــن يــرى أنَّ الجملــة 
االســمية فيهــا معنــى الجمــود والثبــات، وإلغــاء الزمــن فيهــا، 
وهــذا مــا ال ُيِقــرُّ بــه بعضهــم، فيقــول مالــك المطلبــّي: "إن 
معنــى "الثبــوت" االصطاحــّي هــو الجمــود، وهــو الــذي يقابل 
التجــّدد، والجملــة االســمية هــي الجملــة الجامــدة، الثابتــة، أي 
الُمفّرغــة عــن الحركــة، وليســت المفّرغــة مــن الزمــن، كقولــه 

تعالــى: "وكاَن فــي المدينــة تســعُة َرْهــٍط ")1(. ...
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الجرجانــي: التعريفــات، ص 116. ) 2 ( ابــن منظــور: لســان 

العــرب 13/ 199. )3 ( تّمــام حســان: اللغــة العربيــة معناهــا 

ومبناهــا، ص 242

)4( تمام حسان: اللغة العربية مبناها ومعناها، ص 193 

      فهــذه جمــٌل اســمية داّلــٌة علــى الثبــوت، أي 
غــة مــن الحركــة التــي تســتند إلــى تجــّدد  جمــل ُمَفرَّ
يســأل  وربمــا  الماضــي")2(،  الزمــن  فــي  وجودهــا، 
ــا  ــة عليه ــمية الداخل ــة االس ــي الجمل ــذا ف ــائٌل، ه س
)كان(، و)كان( فيهــا معنــى الزمــن أكثــر مــن الحــدث، 
ــول:  ــوك؟ فأق ــف أخ ــارة: يوس ــي عب ــن ف ــن الزم فأي
ــُر قــد اكتنفهمــا الجمــود  مهمــا كان المبتــدأ والخب
أو  عليهمــا  نفســه  يفــرض  الزمــن  أنَّ  إال  والثبــات، 
علــى الجملــة، فجمــود الجملــة االســمية يتجــدد 
المعنــى فيهــا عــن طريــق الزمــن، بغــّض النظــر عــن 

ــداده.  ــن وامت ــك الزم ــة ذل طبيع
كثيــٌر  فيــه  خــاض  الــذي  واالختــاف  والخــاف      
مــن الباحثيــن القدمــاء والمعاصريــن فــي الفعــل 
ــى  ــُر إل ــة َتْفَتِق ــل الصرفي ــة الفع ــه، وأن صيغ وصيغت
الداللــة عــن الزمــن، وإْن كان فــي الصيغــة الفعليــة 
الصرفيــة زمــن فهــو يختلــف عــن زمــن الفعــل فــي 
"معنــى   : أنَّ يــرى  مــن  فهنــاك  النحــوّي،  الســياق 
الزمــن النحــوّي يختلــف عــن معنــى الزمــن الصرفــّي 
مــن حيــُث إنَّ الزمــن الصرفــّي وظيفــة الصيغــة، وإنَّ 
الزمــن النحــوّي وظيفــة الســياق تحّددهــا الضمائــم 
والقرائــن")3(، مثــل: غــًدا، اآلَن، أمــِس، ونحوهــا، وهــو 
كام فيــه اختــاط وعبثيــة، فاللغــة غيــر قاصــرة 
ــة  ــن الصيغ ــّرق بي ــن أن ُنف ــدَّ م ــا، ال ب ــك، وأيًض ــن ذل ع
بمجــرد  ألنــه  للفعــل،  األصلّيــة  المــاّدة  أو  والجــذر 
تركيــب األصــوات المبعثــرة وضّمهــا إلــى بعضهــا 
ــإن  ــدث، ف ــى الح ــؤّدي معن ــث ت ــق بحي ــا بتناس بعًض
ــّمى  ــا ُيس ــن، ف ــا بالزم ــط تلقائّيً ــٍذ يرتب ــدَث عندئ الح
الحــدث حدًثــا أو فعــًا إال بفاعــل وزمــن ومــكان، 
فــا يخــرج عنهــا. ولذلــك نــراه يناقــض نفســه عندمــا 
الحــظ أنَّ الجملــة االســتفهامّية هــي الوحيــدة بيــن 
الجمــل اإلنشــائية التــّي تتوافــق فيهــا داللــة الصيغــة 
صرفًيــا ونحوًيــا علــى طــول الخــّط، فيــدّل فيهــا 
)فعــَل( علــى الماضــي ويــدّل )يفعــُل( علــى الحــال أو 
االســتقبال بحســب الضمائــم والقرائــن" )1(، وهــذا 
يــدّل علــى عــدم فقــر اللغــة العربيــة للداللــة علــى 

ــن.   الزم
  ويــرى غيــره أنَّ مــن اّتســاع داللــة اللغــة العربيــة 
"إْن"  مــع  الماضــي  الفعــل  مثــال  الزمــن،  علــى 
الفعــل  أنَّ  القدمــاء  النحــاة  ر  قــرَّ فقــد  الشــرطّية، 

الماضــي مــع "إْن" الشــرطّية يخلــص إلــى الحاضــر 
أو المســتقبل، فيقــول: "إن الفعــل الماضــي يبقــى 
ماضًيــا مــع "إْن" الشــرطية؛ ألنَّ المتكّلــم ربمــا يقصــد 

ــول،  ــو كام معق ــتقبل")2(، وه ــر أو المس ــي أو الحاض الماض
"إّنــا  تعالــى:  قولــه  ومثلــه  ســابًقا.  النحــاة  ــده  قيَّ كمــا  ال 
أعطينــاَك الَكوثــَر")3(، يفيــد الفعــُل الماضــَي وهــو تحّقــق 
ــم  ــم أنَّ بعضه ــك، رغ ــى ذل ــدلُّ عل ــة ي ــر اآلي ــاء، وظاه اإلعط
يــرى أنَّــه وعــٌد بــا عطــاء")4(، ومــن تجّنــي بعضهــم علــى 
اللغــة العربيــة أنَّ منهــم مــن يــرى أنَّ لــكل فعــل اقترانــً 
بالزمــن، وأخــرج األســاليب اإلنشــائية مــن الداللــة علــى الزمــن، 
فكيــف يجــوز ذلــك واألســاليب اإلنشــائية تشــتمل كّلهــا علــى 

ــال؟؟ أفع
__________________

ســورة النمــل: 48. ) 2( مالــك يوســف المطلبــّي: الزمــن واللغــة، ص 54 – 

55. )3 ( تمــام حســان: اللغــة العربيــة مبناهــا ومعناهــا، ص 24

   وهنــاك َمــْن يقــف خلــف هــذه القضيــة )فقــر اللغــة العربيــة 
للداللــة علــى الزمــن(، يقــول أحــد الدارســين علــى لســان 
مستشــرق بأنــه ينفــي أن يكــون فــي الســامية المشــتركة 
ويــرى  المختلفــة،  الفعــل  أزمنــة  بيــن  للتمييــز  وســيلة  أّيــة 
الحقيقــي  الزمــن  مــن  يوجــد  ال  أنــه  كذلــك  المستشــرق 
بمعنــاه الحقيقــي إال اثنيــن: التــاّم وغيــر التــاّم، ويــرى غيرهــم 
ــة  ــغ الداّل ــن الصي ــو م ــاّم تخل ــكل ع ــامية بش ــات الس أن اللغ
علــى الزمــن بالشــكل الصحيــح، وهــذا مــن أقــوال المستشــرق 
اإليطالــي موســكاني)5(. وهــذا تجــنٍّ علــى حيويــة اللغــة 
العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات الســامّية، وإنمــا هــي آراء جــاءت 
ــرة  ــرة وفقي ــة وعّدهــا مفتق ــة العربي للتقليــل مــن شــأن اللغ

ــده. ــن وتحدي ــى الزم ــة عل للدالل
ضــت لهجمــاٍت      ونخلــص إلــى أنَّ اللغــة العربيــة قــد تعرَّ
أبنائهــا  بعــض  ومــن  المستشــرقين  بعــض  مــن  شرســٍة 
ــة أو دونهــا، وهنــاك َمــْن أنصفهــا فــي هــذه  بُحســن النيَّ
القضيــة، قضيــة االفتقــار مــن الداللــة، أمثــال: مالــك المطلبــي، 

وعــادل بــن معتــوق العثيــان مــن المعاصريــن اللغوييــن.
___________________________

عــادل العثيــان: صيغــة الفعــل، ص 9. )2( ســورة الكوثــر: 1 . ) 3( عــادل العثيــان: 

صيغــة الفعــل، ص 1

)4( المرجع السابق، ص 11  )5( مالك المطلبّي: الزمن واللغة، ص 34

القــدس جامعــة  فــي  والصــرف  العربــي  النحــو   أســتاذ 
فلســطين  \ جنيــن    \  المفتوحــة  
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أ. نبهان عمر 
مــن  متدرجــة  بأنهــا  اإلنســان  حاجــات  تتصــف 
فالحاجــات  إلحاحهــا،  ودرجــة  أهميتهــا  حيــث 
والنــوم،  والشــراب،  )الطعــام،  الفســيولوجية 
والجنس...الــخ( التــي تمثــل قاعــدة الهــرم تعــّد مــن 
ــان،  ــاة اإلنس ــاء حي ــى بق ــظ عل ــي تحاف ــات الت الحاج
وهــي أكثــر قــوة وأكثــر الحاجــات إلحاًحــا إلشــباعها، 
حاجــات  إلشــباع  الســعي  إلــى  اإلنســان  وينتقــل 
الفســيولوجية؛  الحاجــات  يشــبع  عندمــا  األمــن 
حيــث يســعى إلشــباع أمــن الممتلــكات الشــخصية 
بالطمأنينــة  ليشــعر  والمالــي  الوظيفــي  واألمــان 
واألمــان النفســي والمعنــوي واالجتماعــي واألســري 
إلــى  ينتقــل  ثــم  األمــن(،  )حاجــات  والصحــي 
إشــباع حاجاتــه االجتماعيــة مــن حــب وانتمــاء إلــى 
ــي  ــن اجتماع ــان كائ ــه. وألن اإلنس ــه ووطن مجتمع
بطبعــه، فإنــه يســعى لتكويــن صداقــات وعاقــات 
اآلخريــن  مــن  والقبــول  الجماعــي  العمــل  وإلــى 

)الحاجــة إلــى الحــب واالنتمــاء(.
هرم الحاجات عند أبراهام ماسلو وحاجات ،،

،،الشباب الفلسطيني بمحافظات قطاع غزة

ينتقــل الفــرد إلــى إشــباع حاجاتــه المعرفيــة والشــخصية 
والجماليــة للوصــول إلــى تقديــر ذاتــه )حاجــة تقديــر الــذات(، 
وينعكــس ذلــك علــى المجتمــع، ويكتســب الفــرد احتــرام 
أفــراد المجتمــع، مثل الســمعة الطيبــة، والشــهرة، والنجاح.
مجموعــات  إلــى  االنضمــام  إلــى  أيًضــا  الفــرد  ويســعى 
مجتمعيــة، مثل النــادي، والمنظمات، والفــرق، والحاجة إلى 
الحــب الجنســي وغيــر ذلــك لتحقيــق المكانــة االجتماعيــة، 
ثــم يصــل إلــى أعلــى قمــة الهــرم )تحقيــق الــذات(، وهــو 
بذلــك يحقــق ذاتــه ويســتخدم قدراتــه ومهاراتــه الحاليــة 

والمحتملــة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن التميــز واإلبــداع.
عنهــا  يصــدر  التــي  الســوية  الشــخصية  تبــرز  هنــا  مــن 
ســلوكيات ســليمة، ويكــون الفــرد مــدرًكا لذاتــه ومتوافًقــا 
مــع محيطــه وبيئتــه )الصحــة النفســية(، وبذلــك تتميــز 
شــخصيته باالســتقرار والنمــو الشــامل الطبيعــي، وهــذا 
يعنــي أن الفــرد وصــل إلــى إشــباع حاجاتــه الفســيولوجية، 
والجسمـــــية، والنفســــــية، واالجتماعيــــــة، والمعرفيـــــة، 

والجماليــة.
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الحاجــات  وأوالهــا  حاجاتــه،  الفــرد  إشــباع  عــدم  إن 
الفســيولوجية، تؤثر ســلبًيا في صحته النفســية، وتؤدي 
إلــى انحرافــات اجتماعيــة واضطرابــات نفســية وجرائــم، 
بســبب فقــدان الشــعور باألمــن مــن بدايــة حياتــه حتــى 
فتــرة الطفولــة، ومرحلــة المراهقــة والشــباب، وذلــك 

ينعكــس ســلًبا علــى بنــاء المجتمــع بوجــه عــام.
وخاصــة  الحاجــات،  إشــباع  وعــدم  الحرمــان  إن 
الفــرد  يســلك  أن  إلــى  يــؤدي  ربمــا  الفســيولوجية، 
نفســية  أمــراض  إلــى  تقــود  ســوية  غيــر  ســلوكيات 
وجســمية واجتماعيــة، منها القلــق، واالكتئــاب، والعزلة 
االســتقرار  بعــدم  والشــعور  واإلدمــان،  االجتماعيــة، 
ــه. ــه وبدن ــى صحت ــس عل ــك ينعك ــي، وكل ذل االنفعال

إن عــدم إشــباع الفــرد للدوافــع والحاجــات هــي التــي 
تحــدد الســلوك ومحركاتــه، وإنهــا تقــف وراء كثيــر مــن 

المظاهــر الســوية وغيــر الســوية.
 ويتعــرض ســكان قطــاع غــزة إلــى ظــروف اقتصاديــة 
ــى  ــلًبا عل ــت س ــة انعكس ــة صعب ــية واجتماعي وسياس
ســلوكيات فئــة الشــباب، وبذلــك انتشــرت الجريمــة 
عقــار  وإدمــان  تعاطــي  وانتشــر  والنزاعــات(،  )القتــل 
)الترامــادول( لــدى بعــض الشــباب، كمــا انتشــرت ظواهر 
كاالنحرافــات  الفلســطيني  المجتمــع  عــن  غريبــة 
االجتماعيــة مثــل الســرقة. ثــم إن دوافــع الهجــرة 
إلــى الخــارج تزايــدت لــدى جيــل الشــباب، وخاصــة إلــى 
الــدول األوروبيــة، وتفاقمــت معهــا ظواهــر ســلبية، 
ــال.  ــة األطف ــين، وعمال ــن كا الجنس ــول م ــا التس منه

كل ذلــك ســببه عــدم إشــباع حاجــات الشــباب.
  إن الشــباب الفلســطيني بقطــاع غــزة يســعى إلــى 
تحقيــق حاجاتــه بطــرق غيــر ســليمة وغيــر شــرعية، 
وســبب ذلــك الشــعور بعــدم األمــان بأنواعــه، والشــعور 
بحالــة انفصــال بينهــم وبيــن محيطهــم )االقتــراب 
الشــباب  بعــض  يجعــل  مــا  واالجتماعــي(،  النفســي 
دفاعيــة  وحيــل  أســاليب  اســتخدام  إلــى  يشــرعون 
ــة  ــاح لمواجه ــي النج ــاعدهم ف ــى تس ــعورية حت الش
االخفاقــات، والحرمــان، والفشــل، واإلحبــاط، وغيــر ذلــك.

  إن ســلوك الشــباب غير الســوي يؤثر ســلًبا في الصحة 
ــات  ــي العاق ــر ف ــم يؤث ــن ث ــية، وم ــمية والنفس الجس

األســرية، ثــم فــي بنــاء المجتمــع بعامــة.

وذوي  المســؤولين  مــن  المطلــوب  مــا 
االختصــاص؟

رعاية الشباب صحًيا ونفسًيا واجتماعًيا من خال 
إشباع الحاجات الفسيولوجية. 

توفير اإلمكانات المادية للشباب وخلق فرص عمل لهم.
استخدام أساليب الرعاية االجتماعية السليمة لألسرة 

والمدرسة والمجتمع.
تقديم برامج رعاية نفسية وتربوية للشباب، تساعد 

أو تسهم في التأهيل النفسي، واألكاديمي، 
واالجتماعي، والوطني.

دمج الشباب في المجتمع والوصول بهم إلى بّر 
األمان، والشعور بالحب واالنتماء لمجتمعهم.

المواجهة أو الحد من السلوكيات السلبية التي تصدر 
عن الشباب من خال تقديم الخدمات االجتماعية 

والنفسية.
تقديم البرامج الوقائية والعاجية والتنموية الخاصة 

بالشباب، لحمايتهم من المشكات الصعبة 
المحيطة بهم.

بناء مجتمع متماسك وقوي يعيش فيه الشباب 
من خال تحقيق الصحة النفسية، وهذه مسألة 

وطنية ودينية، واستجابة لقوله تعالى: "ِلِإيَلاِف 
ْيِف )2( َفْلَيْعُبُدوا  َتاِء َوالصَّ ُقَرْيٍش )1( ِإيَلاِفِهْم ِرْحَلَة الشِّ

ن ُجوٍع َوآَمَنُهم  َربَّ َهـَذا اْلَبْيِت )3( الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّ
ْن َخْوٍف )4(" صدق اهلل العظيم مِّ

عضو هيئة تدريس متفرغ/ فرع شمال غزة
                                                                كلية التنمية االجتماعية واألسرية
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د. عاطف العسولي 
كتــب البروفيســور )بريــان ســايكس ( عــن الكيفيــة 
التــي يمكــن أن يكــون فيهــا المســتقبل بــا رجــال 
مــن خــال التمعــن فــي علــم الوراثــة، وذلــك فــي 
ــة  ــة الذكوري ــة الهيمن ــن طبيع ــه ع ــدر ل ــاب ص كت
للكروموســوم )Y( علــى الكروموســوم )X( األنثوي، 

الــذي ســّماه )لعنــة آدم(. 
ــرة  ــاب فك ــذا الكت ــي ه ــايكس( ف ــح )س ــد أوض وق
النســب بيــن ســكان العالــم وصــات القرابــة، حيــث 
ــق  ــن طري ــم ع ــع بينه ــي تجم ــب الت ــجرة النس ش
علــى  دلــل  وقــد  آلدم،  األصــل  كروموســومات 
فكــرة أننــا نســتطيع أن نــدرس الماضــي عــن طريق 
الحاضــر بتتبــع األصــول األولــى للحيــاة البشــرية. 
وعنــد محاولــة تتبــع األشــكال األولــى للهيمنــة 
الذكوريــة فــي العالــم فإنــه ال بــد مــن الرجــوع 
باإلضافــة  فيــه،  المختلفــة  القرابــة  أنظمــة  إلــى 
إلــى الرجــوع إلــى عــادات المجتمعــات وتقاليدهــا، 
ومــن ثــم التعمــق فــي الخليــة األولــى لتشــكيلها 
)األســرة(، وهــذا يتطلــب التعــرف علــى األســاس 
الوجــودي لهــا وأســاس العاقــة المنظمــة بيــن 
وصــواًل   ،)Y( والكروموســوم   )x( الكروموســوم 
إلــى تكاثــر األجنــاس البشــرية ومــا وصلــت إليــه 

حتــى اآلن
الصغيــرة  االجتماعيــة  الوحــدة  هــي  األســرة 
 )Y(و  )X( الزوجيــن  مــن  تتكــون  التــي  الحجــم 
يقرهــا  زواج  برابطــة  مًعــا  يرتبطــان  اللذيــن 
المجتمــع ويعززهــا، ويترتــب عليهــا وجــود أطفــال 
ــذه  ــع ه ــة. وتجتم ــة والتربي ــى الرعاي ــة إل ــي حاج ف
ــف  ــا العواط ــترك وتحفه ــزل مش ــي من ــة ف الرابط
المشــتركة، وبالنظــر إلــى طبيعــة العاقــة بيــن 
أنهــا  نجــد  العربيــة  المجتمعــات  فــي  الزوجيــن 
اشــترطت أن تكــون لهــا قيــود شــرعية تشــترط 
مجتمــع  كل  وتقاليــد  بعــادات  ترتبــط  التزامــات 
علــى حــدة. ومــن هنــا بــرز الــدور الواضــح للهيمنــة 
الذكوريــة علــى المجتمــع األنثــوي، وكان للــزواج 
المبكــر دور فــي إفســاح المجــال أمــام الجــد وأهــل 
الــزوج أن يتحكمــوا بالزوجــة فــي بعــض األســر، 
وجعــل الســلطة فــي يدهــم واســتمرار الحيــاة 

المرأة نحو توجيه ،،
،،الدفة المجتمعية 

مــن أجلهــم، وهــذا أيًضــا مــا وطــد الخــوف مــن تعــدد الزوجــات 
ومــن التفــاوض الخاســر معهــم، وباتــت روابــط القربــى بينهــم 
ــماه  ــزواج ومس ــروعية ال ــت مش ــاء تح ــادل النس ــر لتب ــل دوائ تمث
مــن أجــل االســتمرار الجماعــي، وبــات الــزواج مظهــًرا زائًفــا مــن 
مظاهــر التضامــن االجتماعــي، وطريقــة معبــرة عــن تبــادل 

الخدمــات الزواجيــة بينهــم.
أوضحــت الخريطــة الجينالوجيــة )شــجرة العائلــة( أن القرابــة 
طريقــة تأصيــل الهيمنــة الذكوريــة فــي المجتمعــات العربيــة، 
ــزام  ــة بح ــات محاط ــك المجتمع ــي تل ــرأة ف ــت الم ــد أضح وق
ذكــوري مــن كل مــكان، وتحولــت أشــكال القرابــة بهــا إلــى 
ــرأة  ــلمت الم ــة، فاستس ــر القانوني ــرة غي ــلطة اآلم ــكال الس أش
ــا  ــة بحقوقه ــى المطالب ــا عل ــدم قدرته ــن ع ــرت ع ــذاك وعب آن
والخــروج علــى النصــوص الموضوعــة التــي وضعتهــا جماعتهــا 
ــى  ــان إل ــب األحي ــي أغل ــا ف ــال به ــت الح ــى أن وصل ــة، إل القرابي
عــدم القــدرة علــى المطالبــة بأبســط حقوقهــا فــي الميــراث.
 ويضــاف إلــى ذلــك كلــه مــا وجدتــه المــرأة فــي بعــض هــذه 
األســر والعائــات مــن ســوء المعاملــة مــن قبــل والــد الــزوج أو 
والــدة الــزوج أو إخــوة الــزوج أو أخواتــه نتيجــة تكرارهــم كل مــا 
حــدث معهــم وبشــكل تلقائــي، إذ لــم يعــد أمــام هــذه المرأة 
الذكوريــة  للهيمنــة  االضطــراري  اإلذعــان  غيــر  المضطهــدة 

وفًقــا لقيــود تفاوضيــة محــددة. 
ــواء  ــة، س ــر المكتوب ــة وغي ــزواج المكتوب ــود ال ــى عق ــوع إل بالرج
القديمــة منهــا أم الحديثــة، ســنجد أن األدوار التــي تقــع علــى 
عاتــق الزوجيــن أو األهــل أو األبنــاء هــي أدوار متوارثــة مــن جيــل 
ــار أو مخطوطــات كتابيــة تذكــر،  إلــى آخــر، وليســت لهــا أيــة آث
فالمشــاركة فــي المهــام المنزليــة والعمــل والنفقــة وخدمــة 
أهــل الــزوج وتربيــة األبنــاء وغير ذلــك من أمور هــي متروكة بدون 
اتفــاق وتتحكــم فيهــا العــادات والتقاليــد، وظلت هــذه األوضاع 
الخاصــة بالمــرأة إلــى أن جــاءت الثــورة الصناعيــة وبــدأت المــرأة 
بالخــروج إلــى العمــل لتحقيــق ذاتهــا، ثــم أقبلــت علــى التعليــم 
وانخرطــت فــي المجتمــع واســتوعبت حقوقهــا الغائبــة وبدأت 
تطالــب بهــا، وشــجعتها علــى ذلــك جمعيــات ومؤسســات 
حقــوق المــرأة المختلفــة المنتشــرة في كل مكان، وشــجعتها 
أيًضــا الحــركات النســائية المعتدلــة والراديكاليــة التي أفســحت 
لهــا المجــال للقيــام بالمطالبــة بجميــع حقوقهــا والمســاواة 
الكاملــة غيــر المنقوصــة بينهــا وبيــن الرجــل فــي كل المجــاالت، 
إلــى أن تراجعــت الهيمنــة الذكوريــة فــي المجتمعــات العربيــة 
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األنثويــة  فــرص  كادت  أن  بعــد  ملحــوظ،  بشــكل 
تــكاد تنعــدم، وأصبــح للمــرأة كيــان ودور واضــح غيــر 

الجنــس واإلنجــاب.
مجــال  هنــاك  وأصبــح  المجتمعــات  تقدمــت   
ــاك  ــت هن ــة، وأصبح ــع الذكوري ــح م ــاوض الناج للتف
فــرص حقيقيــة للمســاواة، وفــرص واقعيــة للوصول 
إلــى أعلــى نقطــة في منحنى المســاواة، وهــذا األمر 
يحتــاج إلــى قيــادة وإدارة حكيمــة وضبــط وإعــادة 
ــون  ــي ال تك ــة، ولك ــرف البوصل ــي ال تنح ــة لك صياغ
كمطالبتهــن  المرحلــة،  تربــك  منحــدرات  هنــاك 
بالمســاواة بالرجــل فــي الــزواج، والطــاق، والواليــة 
يكــون  وأن  أطفالهــن،  وعلــى  أنفســهن  علــى 
للذكــر مثــل حــظ األنثــى فــي المواريــث، وإلغــاء 
تبعيــة األطفــال لآلبــاء. ويتمثــل هــذا اإلربــاك أيًضا من 
علــى  النســائية  الحــركات  بعــض  تشــجيع  خــال 
تربيــة  أو  الزوجيــة،  المؤسســة  بإلغــاء  المطالبــة 
األطفــال فــي جماعــة الكوميــون Commun(( أو في 
مؤسســات الرعايــة البديلــة، وهــذا أمــر غيــر منطقــي 
ولــن يجــد قبــواًل فــي األوســاط المجتمعيــة، إضافــة 
الحيــاة  ربــاط  مــن  بتحريرهــن  مطالبتهــن  إلــى 
الزوجيــة ومــن قيــد عاطفــة األمومــة ومــن األنوثــة، 
اإلنجــاب  إحــال  مــع  للرجــل  نــًدا  تكــون  لكــى 
الصناعــي محــل اإلنجــاب الطبيعــي، وغيــر ذلــك مــن 
تلــك المطالبــات التــي تضعــف الهــدف المنشــود؛ 
ألن المســاواة هــي المقصــودة وليســت الهيمنــة 
تهميشــه  أو  منــه  االنتقــام  و  الرجــل  إقصــاء  أو 

شــأنه. مــن  والتقليــل 
فــي  النســاء  بعــض  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة   
المجتمعــات يتمنيــن أن يعشــن فــي مجتمــع بــا 
رجــال بســبب مــا وجــدن منهــم مــن قســوة وعنــف 
فــي تعاماتهــم اليوميــة، وهــم كثــر، وربمــا نســوغ 
لهــن ذلــك فــي أحيــان. ولعلنــا نجــد أخريــات أدمــنَّ 
ســلوك الرجــال الســيء علــى نحــو دفــع العديــد 
وتبريــره  الســلوك  هــذا  مثــل  تحمــل  إلــى  منهــن 

إســتكهولم(. )متازمــة 

وفــي إحــدى الدراســات، أجريــت مقابلــة مــع إحداهــن، 
تلــك الزوجــة التــي تركهــا زوجهــا وحيــدة فــي إحــدى 
مــدارس اللجــوء بعــد العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة 

عــام 2014م الــذي نجــم عنــه هــدم البيــت كامــًا، وكان هــذا 
ــة  ــة ثاني ــرة بزوج ــزوج مباش ــد ت ــدرات، وق ــى المخ ــزوج يتعاط ال
وعــاش معهــا فــي بيتهــا بعيــًدا عــن زوجتــه األولــى أم أوالده 
ــي  ــا كان يأت ــادًرا م ــة، ون ــا جم ــه صعاًب ــن أجل ــت م ــي تحمل الت
ــة  ــي المدرس ــة ف ــة نظاف ــة عامل ــذه الزوج ــت ه ــا. وأمس إليه
التــي نزحــت إليهــا مــع أطفالهــا، وعلــى الرغــم من أنهــا كانت 
تتقاضــى أجــًرا زهيــًدا مقابــل عملهــا فــإن الــزوج مــا انفــك 
يطالبهــا المــال وكانــت تعطيــه إيــاه بــكل رضــا وهــي محبــة 

ــو أوالدي(.  ــذا أب )ه
قــد يكــون لــدى هــذه المــرأة العظيمــة التــي تحملــت وعانــت 
أمــام قســوة هــذا الرجــل المجــال المتســع للحــب والتســامح 
ــرة  ــاة وكث ــة الحي ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــد عل ــن جدي ــدء م والب
ــاحة  ــافة ومس ــن مس ــى م ــا تبق ــون م ــا يك ــا، وربم متطلباته
للوصــول إلــى تلــك المســاواة المنشــودة يقــع علــى عاتــق 
ــو  ــا ه ــر م ــي تغيي ــة ف ــاركته الحقيقي ــق مش ــن طري ــل ع الرج
كائــن إلــى مــا ينبغــي أن يكــون، ومــن خــال عزيمتــه القويــة 
فــي توجيــه الدفــة المجتمعيــة نحــو تعزيــز قــدرة المــرأة التــي 
ظلمهــا مجتمعهــا، فيســاندها ويقــف إلــى جانبهــا حتــى 
يضمــن لهــا ولــه ســامة الوصــول اآلمــن وحــق الحصــول علــى 

ــة.  ــتحقات المنقوص المس
وكان عــل الرجــل أن يتخلــى عــن ســلوك العنــف والقســوة 
ــاون  ــأن التع ــي ب ــم، ويع ــامح والتفاه ــب والتس ــى بالح ويتحل
والتكامــل هــو األســاس فــي بنــاء تلــك العاقــة، ويعلــم أيًضــا 
أن هــذا االنكســار الــذى ســببه هــو وغيــره مــن الرجــال بحقهــا 
علــى مــر العصــور يمكنهــم أن ينفضــوا غبــاره باالعتمــاد 
أحاسيســها  وعلــى  الجميلــة  المــرأة  تلــك  مشــاعر  علــى 
وعواطفهــا الفياضــة تجاههــم، وكذلــك مــن خــال إدراكهم 
تكملــة االختــاف والتمييــز الموجــود فيهــا باالختــاف والتمييــز 
الوقــت  مــن  كثيــر  أمامهــم  يــزال  وال  فيهــم،  الموجــود 

ــود .  ــل المنش ــك األم ــق ذل لتحقي
 أستاذ علم االجتماع والخدمة االجتماعية المشارك
جامعة القدس المفتوحة – فرع غزة 
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أ. إياد إشتية

رســم العالــم والمعالــج النفســي )كاربمــان( مثلثــً دراميــً يمثــل األدوار والمحــاور التــي نلعبهــا أمــام الحيــاة واآلخريــن، 

وخاصــة فــي حــاالت الضغــط الشــديدة، وهــذه المحــاور تتلخــص فــي ثاثــة أدوار:

،،

،،أحّب نفسك تجدها

أواًل-دور الضحية:

الــدور  يضــع الشــخص نفســه فــي هــذا 

وجــه  علــى  قدراتــه  مــن  يقلــل  حيــن 

مســتمر، ويشــعر بأنــه أقــل مــن اآلخريــن، 

ــع  ــم ويتوق ــتمرار نصائحه ــب باس ــم يطل ث

ــا.  ــكاته كله ــل مش ــي ح ــاعدتهم ف مس

وهــذا النــوع مــن األشــخاص أشــبه بالطفــل 

ــؤولية  ــن المس ــه أو اآلخري ــل أهل ــذي يحّم ال

ــه. ــل ب ــا يح ــة عم الكامل

ثانيً-دور الجاد:

يمســي المــرء بتصرفاتــه أشــبه بجــاد حيــن يفكــر باســتمرار بقولــه لذاتــه: 

ــا األقــوى أو األســرع أو األكثــر ثقافــة أو عقــًلا"، حينئــذ يســعى هــذا  "أن

"الجــاد" إلــى الســيطرة علــى اآلخريــن في ســبيل تحقيــق القيمة لنفســه.

ثالثً-دور المخِلص:

يصبــح الشــخص مخلصــً حيــن يســائل نفســه ويقــول لهــا: )مــاذا كنــت 

فعلــت لــو لــم أكــن هنــا؟(، )يجــب أن أســاعد باســتمرار(، بحجــة أنــه يريــد 

الخيــر لآلخريــن، لكنــه فــي حقيقــة األمــر يســعى إلــى تقويــة تبعيــة 

ــة. ــورة القيم ــه ص ــاء نفس ــه وإعط ــه ل ضحيت

إن منا من ال يؤدي دورًا واحدًا حصرًا من تلك األدوار، ألن المواقف الحياتية مزيج بنسب معينة من األدوار الثاثة.

ــرن(  ــك بي ــة )ايري ــة التفاعلي ــد النظري ــا رائ ــا وصفه ــال، كم ــذا المج ــي ه ــة ف ــة عام ــف حياتي ــة مواق ــز أربع ــن تميي ويمك

ــي: ــة باآلت ممثل

ــف  ــو الموق ــذا ه ــد: ه ــت جي ــد وأن ــا جي أن

قدراتــه  مــن  واثــق  فالشــخص  البنــاء، 

واحــد،  آن  فــي  اآلخريــن  قــدرات  ويحتــرم 

ــش  ــوي، يعي ــع وعف ــان ممت ــو إنس ــذا فه ل

يخلــق  أن  ويحــاول  نفســه  مــع  بصــدق 

تناغمــً بينــه وبيــن العالــم مــن حولــه.

أنــا لســت جيــدًا وأنــت جيــد: هــذا هــو 

موقــف مــن يشــعر أنــه أقــل مــن اآلخريــن، 

فيقلل مــن قدراتــه ويهرب 

مــن مســؤولياته، ويخــاف 

مــن النزاعــات ويضبــط آراءه 

ويســعى  اآلخريــن،  بــآراء 

ــع. ــاء الجمي ــى إرض إل

أنــا جيــد وأنــت لســت جيــدًا: هــذا موقــف مــن يظن نفســه متفوقــً على 

اآلخريــن ال يتكلــم إال عــن نفســه، وال يهتــم بمصيــر النــاس مــن حولــه، وال 

يحتمــل أن يكــون علــى خطــأ، وهــو عنيــف ونقــدي ومتعــب لمــن حولــه.
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أنــا لســت جيــدًا وأنــت كذلــك: هــذا هــو موقــف 

ومحبــط  الحيــاة،  مــن  يســتقيل  الــذي  الشــخص 

ومتعــب، ال طاقــة لــه علــى العمــل، وال يهتــم بــأي 

القــرارات. أدنــى  اتخــاذ  عليــه  ويصعــب  مشــروع، 

ــك  ــى تل ــه عل ــاص ب ــه الخ ــا لون ــد من ــف كل واح ويضي

ــر  ــً بتغي ــف أيض ــر الموق ــد يتغي ــة، وق ــف األربع المواق

ــم  ــى الرغ ــل. وعل ــزل أو العم ــي المن ــاة ف ــروف الحي ظ

مــن كل ذلــك، فــإن المــرء حيــن يكــون تعبــً أو مريضــً 

أو يتعــرض لضغوطات ســيلجأ باســتمرار إلــى المواقف 

ــه األولــى. التــي اتبعهــا خــال ســنوات حيات

تعتمــد مواقــف الحيــاة األربعــة علــى الصــورة التــي 

رســمناها عــن أنفســنا، وكثيــرًا مــا نقلــل مــن قــدر ذواتنا 

وال نشــعر بأمــان داخلــي، مــا يدفعنــا إلــى البحــث عــن 

قيمنــا عنــد اآلخريــن.

إن الحــل الوحيــد لهــذه المشــكلة هــو إيجــاد األمــان 

الداخلــي الخــاص، وأن يهتم المرء بنفســه من دون أن 

يخشــى األنانيــة، فالشــجرة ال يمكــن أن تكــون متينــة 

مــا لــم تتغــذَّ بجذورهــا، إذ كيــف نحــب اآلخريــن مــا 

لــم نحــب أنفســنا؟ 

وكيــف نفهمهــم مــا لــم نفهــم ذواتنــا؟ وكيــف 

ــاعد  ــم نس ــا ل ــاعدتهم م ــد مس ــا نري ــي بأنن ندع

أنفســنا؟

أن نحــب أنفســنا يعنــي أن نعــدل نظرتنا إلــى محيطنا 

ونضعهــا علــى أســاس المســاواة الســليمة. وال يظــن 

بــأن التخلــي عــن حاجاتنــا الخاصــة هــو تضحيــة مــن 

أجــل الشــخص المحبــوب، فذلــك خطــأ جســيم؛ ألن 

شــكل هــذه التضحيــة يعــد فــي الحقيقــة بعــًدا عنه، 

وهــذا مثــال:

هــب أنــك تهــوى كــرة القــدم وأن صديقــك يكرههــا، حينئــذ فــإن تخليــت عــن هوايتــك حبــً لــه فأنــت تعــرض حياتــك 

المســتقرة للخطــر؛ إذ كلمــا فاتتــك مبــاراة فــإن مزاجــك يتعكــر وســتفتر عاقتــك بــذاك الصديــق، فــي حيــن ســياحظ 

هــو موقفــك مــن دون أن يتفهمــه، ثــم تســتنتج بعــد ذلــك بأنــك لــم تعــد تريــده صديقــً كمــا فــي الســابق، مــا يــؤدي 

إلــى اتســاع الهــوة بينكمــا. وإن النتيجــة ذاتهــا ســتنطبق عليكمــا إذا مــا تبادلتمــا األدوار؛ فقــد يعنيــه أمــر مــا، كمتابعــة 

أحــد البرامــج التلفزيونيــة مثــًا، فــإذا ضحــى بذلــك مــن أجلــك ومــن أجــل ســعادتك فقــط، فــإن الهــوة بينكمــا ســتزداد.

كلمــا أصغيــت إلــى حاجاتــك أصبحــت أكثــر حبــً ولطفً 

تجــاه اآلخريــن، فمــن فقــد الســعادة ال يســتطيع أن 

يعطيهــا )فاقــد الشــيء ال يعطيــه(، وإذا أردنــا أن ننجــح 

ــع  ــا م ــن تواصلن ــا أن نحس ــة علين ــا االنفعالي ــي حياتن ف

اآلخريــن.

خالصة القول: "أحب نفسك تجدها، وأحب 

نفسك تحب اآلخرين.

مساعد عميد شؤون الطلبة
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