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القدس المفتوحة تعقد مؤتمر بعنوان "التراث الشعبي الفلسطیني في وسائل التواصل االجتماعي"
تاريخ النشر : 17-11-2021

 
 
 

رام هللا - دنیا الوطن

عقدت جامعة القدس المفتوحة-مركز التراث الشعبي الفلسطیني "جفرا"، مساء الثالثاء 16-11-2021م،

مؤتمراً تراثیاً إلكترونیاً عبر تقنیة "زوم" بمناسبة یوم التراث الفلسطیني، بعنوان "التراث الشعبي

الفلسطیني في وسائل التواصل االجتماعي". 

 

وألقى رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، كلمة ترحیبیة نبھ فیھا إلى أھمیة التراث في صقل شخصیة الفرد

وتكوینھا منذ طفولتھ، لتمتد إلى مرحلة نضجھ، وإلى بیئتھ المختلفة، لیصنف الحقاً بأنھ بدوي أو مدني أو

ریفي. 

 

وقال أ. د. عمرو: "التراث منذ األزل عبارة عن حكایة أسطوریة كونتھا ذاكرة وخیال إنسان، فیرددھا

لیأخذ العبرة منھا إلى مقطع من األغاني الشعبیة، ومن التراث الشعبي "على دلعونا" و"المیجانا"

و"السامر" وأغاني األفراح واألتراح، فغنى شعبنا ذات یوم للشجر والحجر والحیوان والماء واألنھار،

وللبطولة والحرب والسالم، ولخوض المعارك والشھادة، ولألعراس واألموات، وللحاضرین والغائبین

والصغار والكبار، وكل ھذه المسائل التي خلدھا تراثنا أیما تخلید". 

 

وأكد أ. د. عمرو على أن جامعة القدس المفتوحة تسعى في كل المحافل لتخلید كل ما یُخلد لھ، لیس من

خالل نشر التعلیم العالي فحسب، وھي مھمتھا األولى التي سعى لھا القادة العظام في نقل الجامعة إلى

الطالب بدالً من أن یذھب الطالب إلى الجامعة، فرحم هللا أولئك القادة الذین استشھدوا، ومنھم القائد الرمز

یاسر عرفات الذي أعطى تعلیماتھ إلنشاء الجامعة، وأطال هللا عمر أخوتھ القادة وفي مقدمتھم الرئیس

محمود عباس الذي رعى الجامعة في كل األوقات. 

 

ولفت أ. د. عمرو إلى أن الجامعة ومن باب حفظ التراث ورعایتھ، أنشأت مراكز بحوث متخصصة عدة

في مجاالت مختلفة لخدمة علومنا وأبحاثنا، وحققت إنجازات مھمة، ومنھا مركز "جفرا" للتراث

الفلسطیني العربي األصیل. 

 

وأشار إلى أن اختیار اسم (جفرا) لھذا المركز إنما كونھ اسم ابنة الغزالة التي استفزت بجمالھا مشاعر
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المغنین والمّداحین وكل من لھ عالقة باألدب، فتغنى الشعراء بھا وألف األدباء لھا القصص، فھي من

صمیم تراثنا الشعبي الذي نتغنى بھ في كل حین وكل مكان.

 

وتطرق أ. د. عمرو إلى فكرة "المعونة"، وھي من التراث الشعبي، إذ یفزع أھل الحي أو البلدة أو القریة

أو المخیم لیساعدوا إخوانھم في األفراح، أو في بناء البیوت، أو في حصیدة لحقل لھم، فألفت فیھا

(العونة) الشعر، وقیل فیھا الحداء والمدیح، فتراثنا مليء بالطرب والترفیھ والحكم". 

 

وتمنى أ. د. عمرو للمشاركین كل التوفیق واالزدھار، معتبراً ھذا اللقاء "فاتحة خیر لتوثیق تراثنا

الفلسطیني وتحصینھ وحمایتھ من األعداء المارقین الذین ال یردھم رادع أخالقي أو قانوني أو دیني أو

إنساني لیعتدوا على تراثنا ویسرقوا منھ". 

 

من جھتھ، قال مدیر فرع الجامعة بنابلس د. سھیل أبو میالة، في كلمة لھ: "إن التراث جزء من الوعي

السیاسي والنضالي والوطني، وشكل درعاً لھویتنا العربیة واإلسالمیة، وتم النھل منھ لالقتداء بكثیر من

األمور في حیاتنا المعاصرة، كونھ یربط الماضي بالحاضر، ویثبت الھویة ویحقق التوازن بین الیوم

وعالقة اإلنسان بتراثھ المحفز األساسي لینتمي لھ اإلنسان، ویرفض المساس بھ أو اإلساءة إلیھ"، مشیراً

إلى أن "شعبنا الفلسطیني ال یتعرض لمحاولة استیالء على أرضنا فحسب، بل لمحاولة سرقة ماضینا

وتراثنا، لیثب االحتالل للعالم زوراً وبھتاناً أنھ صاحب األرض". 

 

ونوه د. أبو میالة إلى أھمیة ھذه الفعالیات كونھا تشكل حراكاً لقراءة الواقع وإماطة اللثام عن الحقائق

ودحض زیف االحتالل وأكاذیبھ، مشیراً إلى أن "جامعة القدس المفتوحة دأبت على دعم الجھود المختلفة

إلبراز التراث وحمایتھ، ومن ھنا جاءت أھمیة تأسیس مركز "جفرا"؛ لیكون عامالً مھماً في تحریك

الحركة الثقافیة وإظھار ما لدینا من مواھب تعزز تراثنا الوطني"، شاكراً رئیس الجامعة على رعایتھ لھذا

المركز. 

 

وكان المؤتمر الذي أداره د. حسن أبو الرب مدیر مركز التراث الشعبي الفلسطیني "جفرا"، افتُتح بآیات

عطرة من القرآن الكریم تالھا الدكتور جالل عید، ثم تم عزف السالم الوطني الفلسطیني فقراءة الفاتحة

على أرواح شھداء شعبنا. 

 

وأشار د. أبو الرب إلى أن المؤتمر ینعقد في ذكرى استشھاد القائد الراحل یاسر عرفات، لنجدد العھد

لرموزنا الوطنیة ولنؤكد تشبث شعبنا بھویتھ وتراثھ. 

 

وقدم الشاعر د. صالح أبو لیل، ورقة بعنوان "الشعر الشعبي في وسائل التواصل االجتماعي"، فیما قدم

األستاذ األدیب عمر عبد الرحمن عبد الھادي ورقة بعنوان "دور الحكایة الشعبیة في تعزیز القیم

االجتماعیة في وعي المتلقي"، أما الشاعرة أ. عائدة أبو فرحة فقد استعرضت ورقة بعنوان "الزي

التراثي الفلسطیني في وسائل التواصل االجتماعي"، بینت فیھا محاوالت االحتالل سرقة الثوب الفلسطیني

وارتداءه في غیر مناسبة من قبل مسؤوالت إسرائیلیات، وكذلك من قبل المضیفات في شركة الطیران

"العال"، ثم قدم أ. صالح أحمد كناعنة ورقة بعنوان "التراث الشعبي في وسائل التواصل االجتماعي في

منطقة الجلیل". 

 

وفي ورقة بعنوان "التراث الفلسطیني بالمھجر: الجالیة الفلسطینیة بالكویت-أنموذجاً"، استعرض م. ھشام

عبد النور رئیس الجالیة الفلسطینیة في الكویت، ما یقوم بھ أبناء الجالیة من نشاطات وفعالیات للحفاظ

على تراثھم الوطني في المھجر، وقدم أ. عوني الظاھر ورقة بعنوان "النمط التراثي الرئیسي للغذاء
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الفلسطیني وتغیراتھ عبر الزمن"، وتبعھ د. عبد الرحیم غانم بورقة حملت عنوان "أھمیة استخدام

التواصل االجتماعي لتثبیت ثقافة التراث الفلسطیني". 

 

من جھتھ، قدم أ. د. یوسف ذیاب عواد، نائب رئیس الجامعة للمسؤولیة المجتمعیة، قصیدتین: األولى في

رثاء الشاعر الشعبي الكبیر المرحوم یوسف أبو لیل، في ذكرى وفاتھ التي تصادف ھذا الشھر، وقصیدة

أخرى من الشعر الشعبي یصف فیھا حال الناس في جائحة (كورونا).

 

وتال عریف المؤتمر د. حسن أبو الرب، بیان خاتمة المؤتمر، مبیناً أن جمیع األوراق خلصت إلى نتیجة

واحدة تقریباً؛ فالتراث الشعبي الفلسطیني بنوعیھ القولي والمادي، یحیا حیاة جدیدة عبر شبكات التواصل

االجتماعي بشتى أنواعھا، وھناك فریق ینشر األغاني الشعبیة بلون جدید ترافقھا أدوات موسیقیة حدیثة،

وفریق ما یزال یلّح على إعادة نشر الشعر الشعبي بوجھھ الفلسطیني العربي األصیل، وھناك مواقع تعمل

على الترویج للثوب الفلسطیني المطرز القدیم، ومواقع تھتم باأللفاظ والعبارات الشعبیة وتعید نشرھا من

جدید.

 

و وّجھ أبو الرب تحیة لرئیس الجامعة راعي المؤتمر، ولنائبھ األكادیمي أ. د. سمیر النجدي، ولعمید كلیة

اآلداب أ. د. عبد الرؤوف خریوش، ولمدیر فرع نابلس د. سھیل أبو میالة، ولألخوة المشاركین بأوراق

علمیة، ولزمالئھ أعضاء الھیئة التنفیذیة، وألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة، ولألخوة في "التعلیم

المستمر" و"التعلیم المفتوح" و"العالقات العامة"، وسائر الحضور الكریم، على دعمھم ومساندتھم في

إنجاح األنشطة التي یعقدھا مركز جفرا، سواء بمشاركاتھم أم بحضورھم. 

 

وشارك في المؤتمر أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة، وأ. د. عبد الرؤوف

خریوش عمید كلیة اآلداب، وأ. د. حسني عوض عمید البحث العلمي والدراسات العلیا، وعدد من

المھتمین والباحثین واألدباء وأعضاء ھیئة التدریس. 
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