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إقــــــرأ
في

هذا العدد

قد مضت،  الله-"رسالة اجلامعة"-عشرون عاماً  رام 
وس���ن���وات ش��اه��دة ع��ل��ى س��ط��وع جن��م أك���ادمي���ي ف��ي سماء 
فلسطني احلبيبة، أخذ بالتألق يوماً بعد يوم، إنها مسيرة 
مليئة باملعوقات والعقبات لكنها تفوح برائحة اإلجنازات، 
من  السبعينيات  في  ورق  على  حبراً  صيغت  التي  الفكرة 
ُح��ل��م بعيد  ف��ي نظر كثيرين م��ج��رد  ك��ان��ت  امل��اض��ي،  ال��ق��رن 
بإنشاء  1991م  عام  في  كانت  التي  االنطالقة  لكن  املنال.. 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى أرض ال��وط��ن، ب��ن��اء على 
فرصة  ت��وف��ر  ك��ي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  م��ن  ق���رار 
وللتغلب   ، التعليم  م��ن  االح��ت��الل  حرمها  لفئات  التعليم 
على إجراءات االحتالل الذي كان يفرض إجراءات تعسفية 
التقليدية  واجل��ام��ع��ات  الفلسطينيني  األك��ادمي��ي��ني  ب��ح��ق 
باتت  2011م،  عام  أعتاب  على  ونحن  اليوم  الوطن...  في 
أصبحت  بل  علم،  على  ن��ار  من  أشهر  املفتوحة"  "ال��ق��دس 

تضم  اليوم  هي  فها  الفلسطينية،  اجلامعات  كبرى  ُتشكل 
ال��ع��ال��ي ف��ي فلسطني،  ال��ت��ع��ل��ي��م  أك��ث��ر م��ن 40% م��ن ط��ل��ب��ة 
وخريجوها يحتلون أماكن مرموقة في مؤسسات املجتمع 

كافة.
ف��ي ال���ذك���رى ال��ع��ش��ري��ن ل��ل��ت��أس��ي��س، ي��ت��ح��دث ع���دد من 
رئيس  عمرو  يونس  أ.د.  رأسهم  وعلى  اجلامعة  مؤسسي 
يستعرضون  املسيرة،  في  اخلالدة  الذكريات  عن  اجلامعة 
تأخذ  ك��ي  املستقبل  م��ع��ال��م  وي��رس��م��ون  اإلجن�����ازات،  أب���رز 

اجلامعة دورها الطالئعي الذي تستحق.
خاصة  وتقارير  لقاءات  في  ترصد  اجلامعة"  "رسالة 
أبرز املشاهد املضيئة في مسيرة اجلامعة، وحتاول تسليط 

الضوء على التوجهات املستقبلية.
وف���ي ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة، ُت��ن��ظ��م دائ����رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، 
بذلك  مدشنة  ال��ه��ادف��ة،  والفعاليات  األنشطة  م��ن  سلسلة 

أ.د. يونس عمرو ُيدشن احتفاالت اجلامعة بذكرى التأسيس في أمسية ُيحييها الشاعر الكبير سميح القاسم

"القدس املفتوحة" ...عشرون عامًا من عطاء ال محدود
احتفاالت اجلامعة مبرور 20 عاماً على تأسيسها.

مركزي  احتفال  اقامة  األنشطة،  هذه  باكورة  وستكون 
-29 املوافق  االثنني  يوم  وذلك  الثقافي،  الله  رام  قصر  في 
الكبير سميح  11-2010م، حتتضن فيه اجلامعة الشاعر 
لكتب  معرض  يتخللها  خاصة،  شعرية  أمسية  في  القاسم 
سيحضر  حيث  ج��ذور،  لفرقة  فني  وعرض  الكبير  الشاعر 
الوطنية والرسمية، يعلن فيها  الشخصيات  األمسية كبار 
عاماً   20 مب��رور  اجلامعة  احتفاالت  تدشني  عن  عمرو  أ.د. 

على تأسيسها.
وق��ال��ت أ. ل��وس��ي حشمة م��دي��رة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة إن 
ال���دائ���رة ُس��ت��ع��ل��ن ف��ي وق���ت الح���ق ع��ن سلسلة أخ����رى من 
الفعاليات على هامش االحتفالية، مشيرة إلى أن الفعاليات 
باحتفال  تختتم  أن  ،على  كافة  التعليمية  املناطق  ستشمل 

مركزي ُيقام في رام الله في شهر شباط املقبل.

أ.د عمرو: هناك العديد من 
املشاهد في مسيرة اجلامعة 
ستبقى خالدة في ذاكرتي 

ال���ذك���رى  ف���ي  اجل���ام���ع���ة"-  ال���ل���ه-"رس���ال���ة  رام 
يونس  أ.د.  يستحضر   اجلامعة،  لتأسيس  العشرين 
عمرو ذاكرته املليئة باملعلومات القيمة التي ال يعرفها 
ليتحدث  ال��ت��أس��ي��س،  مب��رح��ل��ة  يتعلق  فيما  ك��ث��ي��رون 
فها  ال��ظ��الم،  ف��ي  عملوا  ل��رج��ال  املضيئة  اللحظات  ع��ن 
عليا  لطوابق  بأنفسهم  الكتب  يحملون  ك��ان��وا  م��ن  ه��م 
كبرى  في  القيادة  دف��ة  يتولون  اإلمكانات  قلة  بسبب 
تكن  لم  املفتوحة"  "ال��ق��دس  الفلسطينية.  اجلامعات 
في  نضال   سيرة  هي  بل  جلامعة،  إنشاء  قصة  مجرد 
مواجهة من قرر اغالق أبواب التعليم أمام أبناء الشعب 

الفلسطيني.
يتحدث أ.د. عمرو ل�" رسالة اجلامعة" عن مشاهد 
ل���ن مت��ح��ى م���ن ال����ذاك����رة، وي��ط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى أب����رز خطط 

اجلامعة وبرامجها املستقبلية.    

)تفاصيل اللقاء ص3+2(

دائرة العالقات العامة..مرآة 
جامعة القدس املفتوحة 

أمام املجتمع احمللي 

رام ال��ل��ه-"رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة"- على ال��رغ��م من 
م����رور س��ن��ني ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دائ�����رة ال��ع��الق��ات 
العامة في جامعة القدس املفتوحة، فإنها جنحت في 
تكريس نفسها العباً محورياً وتقدمي صورة ايجابية 
ع��ن اجل��ام��ع��ة، فخطت خ��ط��وات واث��ق��ة نحو توطيد 
ومبا  ال��وط��ن،  في  الفاعلة  املؤسسات  مع  العالقات 
يعود بالنفع على اجلامعة واملجتمع على حد سواء.

أ.لوسي حشمة مديرة الدائرة تسلط الضوء في 
لقاء مع "رسالة اجلامعة" على أهم االجنازات التي 
حققتها الدائرة خالل السنوات األخيرة، مستعرضة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ال����دائ����رة، وس��ب��ل تذليل 
الصعوبات ،وصوالً إلى حتقيق األهداف املعدة وفق 

خطة العمل االستراتيجية.

)تفاصيل اللقاء ص5+4(
عناق بني الرئيس الراحل ياسر عرفات"ابوعمار" وأ.د. يونس عمرو خالل لقاء بينهما. 

الشاعر الكبير سميح القاسم.
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اجلامعة،  لتأسيس  العشرين  ال��ذك��رى  في  اجلامعة"-  الله-"رسالة  رام 
يعرفها  ال  التي  القيمة  باملعلومات  املليئة  ذاكرته  عمرو  يونس  أ.د.  يستحضر  
لرجال  املضيئة  اللحظات  عن  ليتحدث  التأسيس،  مبرحلة  يتعلق  فيما  كثيرون 
عملوا في الظالم، فها هم من كانوا يحملون الكتب بأنفسهم لطوابق عليا بسبب 
"القدس  الفلسطينية.  اجلامعات  كبرى  في  القيادة  دفة  يتولون  اإلمكانات  قلة 
املفتوحة" لم تكن مجرد قصة إنشاء جلامعة، بل هي سيرة نضال  في مواجهة 

من قرر اغالق أبواب التعليم أمام أبناء الشعب الفلسطيني.
الذاكرة،  من  متحى  لن  مشاهد  عن  اجلامعة"  رسالة  ل�"  عمرو  أ.د.  يتحدث 

ويطلعنا على أبرز خطط اجلامعة وبرامجها املستقبلية.
    

من بداية متواضعة إلى كبرى اجلامعات
في ذكرى مرور 20 عاماً على إطالق اجلامعة خدماتها للمجتمع الفلسطيني،   -
هل لكم من رسالة معينة توجهونها ألبناء شعبنا الفلسطيني عامة ، وملجتمع 

اجلامعة خاصة؟
إن  جامعة القدس املفتوحة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية، كان  مبرر إنشائها من قبل القيادة الفلسطينية،التغلب على إجراءات 
أوصال  ويقطع  مستمر،  بشكل  اجلامعات  يغلق  كان  الذي  اإلسرائيلي  االحتالل 
الوطن، فال يتمكن الطالب أو حتى األستاذ من الوصول إلى احلرم اجلامعي في 
فلسطني، بسبب االحتالل وإجراءاته التعسفية، فضالً عن االعتقاالت التي كانت 

تتم من قبل سلطات االحتالل ضد األساتذة اجلامعيني وكثير من الطلبة.
هذه اجلامعة الفتية مرت مبراحل مختلفة في فترة تقارب 30 عاماً من حيث 
تبدأ عملها على أرض  أن  لها  ُقدر  الدراسات واخلطط والتأليف والكتابة، حتى 
الوطن عام 1991م، حيث بدأت اجلامعة بداية متواضعة من خالل اجلهد الذي 
بذلته لتوضيح فلسفة التعليم املفتوح لدى اجلمهور الفلسطيني، كفلسفة جديدة 
على مجتمعنا ، بل على املجتمع العربي بكامله، وأن املجموعة التي قيض لها أن 
تقود هذه املؤسسة التعليمية والوطنية ، ومن خالل تعاون اجلامعات الشقيقة، 
مرحلة  إلى  وصلت  أن  إلى  كبيرة  بصعوبات  طريقها   وشقت  جتربتها  خاضت 
متقدمة من إقبال الطلبة عليها، وترسيخ هذه الفلسفة ونشرها ليس في فلسطني 

وحسب ، وإمنا في الوطن العربي بشكل عام.
إن جامعة القدس املفتوحة اليوم تقف على رأس سلم اجلامعات الفلسطينية 
والتعليم العالي الفلسطيني ، حيث تشكل ما يزيد عن 40% من مجموعة طلبة 
التعليم العالي في فلسطني، وقد حققت من خالل نظامها التعليمي املنضبط، ومن 
خالل الوسائط املختلفة، التي قامت بها نتائج طيبة في تدعيم التعليم األكادميي 
والتربوي في املجتمع الفلسطيني، إذ حقق خريجوها نسباً عالية بني اخلريجني 
والقيام  الوظيفي،  والوضع  العليا  كالدراسات  التعليمية  األوس��اط  مختلف  من 

بشتى أنواع األعمال في القطاع اخلاص.

استقطاب كفاءات من الداخل واخلارج
حرصاً من اجلامعة على تطوير نفسها استقطبت كفاءات مختلفة من الداخل 
تواصلت  بحيث  نفسها،  تطوير  بهدف  الدولية  الكفاءات  من  وحتى  واخل���ارج 
املسموعة  ال��وس��ائ��ط   وم��ن  الكتب  م��ن  األك��ادمي��ي��ة  ال��وس��ائ��ط  لتطوير  جهودها 
ولو  اإللكتروني  التعليم  نظام  إل��ى  األخيرة  الفترة  في  اجتهت  حتى  واملرئية، 
وسائط  خ��الل  من  النظام  ه��ذا  إل��ى  مقرراتها  من  ع��دد  حتويل  خ��الل  من  جزئياً، 
ومناهج مختلفة، وقد جنحت إلى حد كبير في ترسيخ هذا اللون من التعليم الذي 
يعتبر في وقتنا احلاضر من أهم وسائط التعليم العالي في العالم أجمع، وحتى 

في وطننا العربي وفي فلسطني.
اجل��ودة  ن��ظ��ام  لترسيخ  طيبة  بجهود  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  ق��ام��ت  لقد 
أن  استطاعت  التي  األولى  اجلامعة  إنها  بل  والتقومي،  القياس  ونظام  الشاملة، 
أدى  مما  امل��ج��ال،  ه��ذا  في  اخلبيرة  اجلهة  أصبحت  بحث  لألسئلة  بنكاً  تنشيء 
من  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  رأسها  وعلى   ، الوطن  مؤسسات  من  بكثير 

االستعانة باجلامعة لبناء بنك األسئلة.

مرتبة متقدمة في تقومي دولي
استجابت جامعة القدس املفتوحة لكثير من اجلهود الدولية لتقوميها، حيث 
واملجلس  الكندية  املفتوحة  "مانيتوبا"  جامعة  من  عاملية  جلنة  قبل  من  قومت 
التربوي األوروب��ي في عام 2006 م ، فحصلت اجلامعة وفق هذا التقومي على 
قليلة  نسبتها  كانت  األداء  في  سلبيات  هناك  ولكن  عملها،  في  متقدمة  مرتبة 
من  فبات  امل��ب��ان��ي،  كانت  السلبيات  ه��ذه  رأس  وعلى  اإلي��ج��اب��ي��ات،  م��ع  مقارنة 
وهي   ، مستأجرة  املفتوحة  القدس  جلامعة  التابعة  املباني  معظم  أن  املعروف 
في مسار عمل اجلامعة، ومن  للتعليم أصالً مما ُيشكل ضعفاً  ليست مخصصة 
هنا توجهت اجلامعة لبناء مقار رئيسة مملوكة لها ، وقد وضعت اخلطط لذلك، 

الغربية وفي قطاع غزة،  وجنحت حتى اآلن في بناء مراكز مختلفة في الضفة 
وهناك العديد من املراكز العمل جار للبناء فيها ، واستقطاب األموال الستكمال 
تلك املنشآت، وهذه املراكز هي في  رام الله ونابلس وجنني وطولكرم وطوباس. 
لذلك نأمل ان تستطيع اجلامعة خالل 5-6 سنوات قادمة أن تكون قد حققت ما 

نسبته 70-80% من أبنيتها مملوكة ومخصصة ألغراض التعليم املفتوح.
يدرس في اجلامعة اليوم نحو 70 ألف طالب ، وفيها من الكفاءات العلمية 
على مستوى كبير من التقدم، وُتطلق برامج تدريبية متنوعة واسعة لعامليها 
التدريب،  ميادين  م��ن  عالية  نسبة  ُتغطي  بحيث  أي��ض��اً  وللمجتمع  وطالبها 
كاملة  رعاية  خريجيها  ترعى  انها  كما  العمل،  من  األسلوب  بهذا  منها  امياناً 
أن  اجلامعة في  دائرة متخصصة باخلريجني، وأرى  ًتوجد  وتتابعهم بحيث 
عيدها العشرين لتأسيسها هي في وضع ال أقول مكتمالً ، بل يقترب من درجة 
االكتمال بشهادة جميع من لهم عالقة باجلامعة ، ويطلعون على أدائها وعملها 

من العرب وم األجانب.

افتتاح برامج الدراسات العليا
تسعى اجلامعة جاهدة إلى افتتاح برامج الدراسات العليا، والوضع مازال 
واجلودة،  لالعتماد  الوطنية  والهيئة  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  في  عالقاً 
لكن  العاليا،  ال��دراس��ات  برامج  بعض  لنا  ُيرخصوا  ب��أن  م��رة  غير  ُوع��دن��ا  حيث 
فاجلامعة   ، فيها  طرفاً  اجلامعة  ليست  مختلفة  ألسباب  مكانه  ي��راوح  الوضع 
الوطنية لالعتماد واجلودة، حققت  الهيئة  ، وبخاصة رئيس  وبشهادة اجلميع 
جميع املطلوب منها لترخيض هذه البرامج، لكن اآلن ننتظر، وال نريد أن نخلق 

إشكاليات أو اشتباكات مع الوزارة.
التي  آمل أن تكون اجلامعة قد أدت رسالتها بإخالص، وقد حققت األه��داف 
أُنشئت من أجلها وفاء لذكرى أولئك القادة الذين أنشأوها ، أو فكروا في إنشائها 

منذ ما يزيد عن 30 عاماً.

إسهامات لبناء الدولة
كيف ترون مستقبل اجلامعة بعد عشر سنوات من اآلن؟  -

بعد عشر سنوات أرى جامعة القدس املفتوحة قد أصبحت على مستوى عاملي 
العالي  التعليمم  استراتيجية  في  رئيساً  عصباً  ُتشكل  اآلن  من  وهي  أدائها،  في 
الفلسطيني، وأرى أنها ستكون أكثر تأثيراً في املجتمع الفلسطيني مما هي عليه 

اليوم، وأرى أنها ستسهم إسهاماً كبيراً في بناء الدولة الفلسطينية القادمة من 
خالل بناء األجيال الفلسطينية الصاعدة التي ستحمل األمانة في املرحلة املقبلة.

ذكريات خالدة
وبخاصة  ذاكرته،  من  متحى  لن  معينة  مواقف  عمرو  يونس  أ.د.  يحمل  هل   -

خالل فترة توليه رئاسة اجلامعة؟
التعليم  لفلسفة  مجتمعنا  فهم  ع��دم  ُي��وض��ح  م��ا  منها  كثيرة  ذك��ري��ات  هناك 
املفتوح وألهمية هذه اجلامعة، وعندما بدأت أنا ود. ذياب عيوش كأول رجلني 
بدأنا في حتقيق فلسفة اجلامعة على أرض الوطن وحتديداً في عامي 1990-
رفض  من  فمنهم  معنا،  بالعمل  األكادمييني  اقناع  في  صعوبة  جند  كنا   ،1991
ذلك لعدم فهمه لفلسفة اجلامعة، ثم  كانت الفترة التي خضناها في ذلك الوقت 
الفلسطينية  اجلامعات  خ��الل  من  نعمل  كنا  حيث  س��ن��وات،   4-3 ل�  واستمرت 
الفلسطينية  اجلامعات  معنا  تعاونت  وقد  املفتوح،  التعليم  ببرنامج  ُعرف  مبا 
أن نرسخ مبادئ  التعاون  ، واستطعنا من خالل هذا  مشكورة لتسهيل مهماتنا 

اجلامعة إلى حني إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
ُتنسى  ال  التي  الذكريات  فمن  ج��داً،  عسيرة  بداية  اجلامعة  ب��دأت  لقد 
أننا كنا كطاقم صغير نقوم باألعمال كلها، فحتى نقل الكتب كنا نقوم به 
يتولى  الذي  األع��رج  الدكتور حسني  أن  السياق  بأنفسنا، وأذك��ر في هذا 
نابلس  ملركز  م��دي��راً  حينها  ك��ان  ال��رئ��اس��ة،  دي���وان  رئيس  منصب  حالياً 
السادس،  الطابق  في  خاصاً  مقراً  واستأجر  ال��وق��ت،  ذل��ك  في  التعليمي 
وكنا نحمل الكتب إلى ذلك الطابق نظراً لقلة اإلمكانات، هذه من الذكريات 
أن  إلى  أشير  أن  أريد  لكني  اجلامعة،  تأسيس  مرحلة  رافقت  التي  املهمة 
إمياناً  باجلامعة  يؤمن  ك��ان  اجلامعة  تأسيس  ف��ي  ساهم  ال��ذي  الطاقم 
مجهولة  كانت  األكادميية  الفلسفة  ألن  أكادميياً،  إمياناً  منه  أكثر  وطنياً 
التعليم  بفلسفة  نعلم  ال  صغيرة  مجموعة  كنا  فقد  لكثيرين،  بالنسبة 
حول  وتثقفنا  متخصصة  ل��دورات  اخل��ارج  في  خضعنا  أن  إلى  املفتوح، 
التعليم املفتوح، وقد وجدنا صعوبات كبيرة في ترسيخ فكرة هذا النوع 
من التعليم عند األكادمييني، ولكن أولئك كانوا يتعاملون معنا من منطق 
وطني أكثر من املنطلق العلمي واألكادميي، فهم آمنوا بكون هذه اجلامعة 
مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك اجتهوا 

للتعامل معها.
ومن الذكريات اجلميلة أنك جتد سيدة في األربعينيات تأتي لنا باكية وتطلب 
الدراسة في اجلامعة لكنها ال حتمل شهادة الثانوية العامة، لكننا بالطبع رفضنا 
ذلك، فترجع خائبة ، لكنها استطاعت الحقاً من إكمال الثانوية العامة ، ثم تلتحق 
باجلامعة وتنجح في احلصول على شهادة البكالوريوس ثم تلتحق بالدراسات 
اليوم  وهي  الدكتوراه،  ثم  املاجستير  شهادة  على  احلصول  في  وتنجح  العليا 
سيدة أعمال ناجحة ورئيس إلحدى املؤسسات الرائدة في محافظة اخلليل ، وما 

كانت هذه السيدة لتصل إلى ما وصلت إليه لوال جامعة القدس املفتوحة.
ومن الذكريات النادرة واجلميلة أنه في إحدى حفالت التخرج، صعدت إلى 
املنصة سيدة فلسطينية وعلى ذراعها األيسر توأم يبلغ عمرهما قرابة شهرين ، 
وذلك لتسلم شهادتها، وقد حاول زوجها أخذ ابنيها منها  أو أحدهما ، لكنها قالت 
مؤثرة  صورة  هذه   ، ابنَيّ أحمل  وأنا  الشهادة  اتسلم  أن  أريد  مرتفع:  بصوت  له 

ستبقى خالدة في ذاكرتي.

لقاءات مع الرئيس الراحل
هل هناك ذكريات معنية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات؟  -

لقد لقيت هذه اجلامعة الدعم الكبير من الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه 
منصب  تسلمت  إنني  إذ  بلحظة،  حلظة  احل���وادث  معه  نتابع  كنا  حيث  ال��ل��ه،  
كبيرة  صعوبات  هناك  وكانت  األق��ص��ى،  انتفاضة  مطلع  مع  اجلامعة  رئيس 
فكان  املختلفة،  واملراكز  الفروع  على  اإلداري��ة  والسيطرة  والتحكم  التنقل  في 
رحمه الله يدعمنا في املواقف املختلفة، ثم لم يكن يضغط علينا ملخالفة أنظمة 
اجلامعة، بل إنه أشاد في إحدى املرات وقال : لقد أوقفتموها على أرجلها. وكان 
في  للجامعة  فرع  افتتاح  في  ساعدنا  فقد  كامل،  بشكل  يدعمنا  الراحل  الرئيس 
وبالفعل  هناك،  الفلسطيني  السفير  مع  بالتعاون  السعودية  العربية  اململكة 
حقق هذا الفرع جناحاً ملحوظاً، فاليوم يدرس فيه قرابة ألفني من طلبة اجلالية 
الفلسطينية في اململكة العربية السعودية ، وحتديداً في الرياض وجدة، ولوال 
دعم الرئيس ياسر عرفات رحمه الله ملا كان لهذا الفرع أن يقوم ويستمر، وكان 
لنا داعماً أساسياُ في توفير الدعم اخلارجي املقدم للجامعة، كما أنه كان يدافع 
عن اجلامعة كمؤسس ومقتنع بالفكرة، فعندما يئس اجلميع من إمكانية تطبيق 
السبعينيات والثمانينيات بقي متفائالً، وقد طلب الحقاً رجاالت  الفكرة خالل 
األرض احملتلة، وكان لنا الشرف أن نكون من املؤسسني في وقت كان من يذكر 

اسم منظمة التحرير الفلسطينية يتعرض لالعتقال.

أ.د. يونس عمــرو: هنـــاك العديد مــــن املشـــاهـــــد فــــــي مسيـــرة اجلـــامعـــة ستبقـــى خــالــدة فــي ذاكــرتــي 
• حني يئس اجلميع من إمكانية تطبيق فكرة اجلامعة خالل السبعينيات 	

والثمانينيات، بقي الرئيس عرفات وحده متفائاًل
• مواجهة 	 فــي  اجلــامــعــة  إلنــشــاء  االســتــراتــيــجــي  البعد  أدرك  ابــوعــمــار" 

االحتالل

• أنظمة اجلامعة وقوانينها وهو يتبناها ويدافع 	 الرئيس عباس اعتمد 
عن استقاللها  

• ســيــدة حتــمــل تــوأمــهــا وهـــي تتسلم شــهــادتــهــا خـــالل حــفــل الــتــخــريــج، 	
وصعوبات مرحلة التأسيس من املواقف التي ال ُتنسى  

أ.د. يونس عمرو يلقي كلمة في حفل للخريجني نظمته اجلامعة.

يتبع  
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أ.د. يونس عمــرو: هنـــاك العديد مــــن املشـــاهـــــد فــــــي مسيـــرة اجلـــامعـــة ستبقـــى خــالــدة فــي ذاكــرتــي 

أ.د. سفيان عبد اللطيف كمال*
األخوات واإلخوة في أسرة جامعة القدس املفتوحة،،،

العشرين لتأسيس  الذكرى  أن أخاطبكم في  يسعدني ويثلج صدري 
بالعلم  وإميانكم  برعايتكم  وكبرت  وترعرعت  منت  التي  اجلامعة  هذه 
طريقاً للتقدم املجتمعي والتحرر الوطني. تقف هذه اجلامعة اآلن شامخة 
مرفوعة الرأس مقدمة دليالً واضحاً على القدرات اخلالقة للشعب العربي 
التي  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  ش��رف  شهادة  ومقدمة  الفلسطيني، 

بادرت إلى إنشائها ودعمها باستمرار.
ثورة  إح��داث  من  نسبياً  قصيرة  فترة  خ��الل  اجلامعة  ه��ذه  متكنت  لقد 
فيه،  بيت  كل  إل��ى  أث��اره��ا  وصلت  الفلسطيني  املجتمع  في  وثقافية  علمية 
ووصل صداها إلى أرجائه كافة. لقد أكدت هذه اجلامعة للناس في فلسطني 
املفتوحة  التربية  وأن  وممكن،  ض��روري  العمر  ط��وال  التعلم  أن  وخارجها 
خبرات  اجلامعة  ه��ذه  تناولت  لقد  والتعلم.  للتعليم  فعال  نهج  بعد  ع��ن 
بأيد  وكَيّفتها  وصاغتها  والتعلم،  التعليم  في  تقليدية  غير  عاملية  وجتارب 
وأضافت  وطيبة.  حلوة  ثماراً  فأثمرت  وطنية،  لبيئة  وقدمتها  فلسطينية 
والعالم  فلسطني  ف��ي  السائد  التقليدي  العالي  التعليم  ن��ظ��ام  ج��ان��ب  إل��ى 
العربي نظاماً أكثر مرونة وأكثر تركيزاً على الدارس، وأكثر تلبية حلاجات 
املفتوح عن بعد. ومتكنت  التعلم  أال هو نظام  الراشد وطموحاته،  املواطن 

كنا نلتقي الرئيس الراحل خالل مرحلة التأسيس في أماكن متفرقة باخلارج، 
ولكن بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية أصبحنا نلتقيه على أرض الوطن،  
وخالل فترة تسلمي رئاسة اجلامعة أصبحت لقاءاتي به جتري بشكل أسبوعي، 
داخل  األمني  الفلتان  فساد  سيئاً،  أصبح  األمني  الوضع  ألن  معه  أنسق  وكنت 
اجلامعات، وأذكر حالة بسيطة مفادها أن شكوى قدمت له من رؤساء اجلامعات 
ضد مجالس الطلبة، فسألني: ملاذا ال تشتكي ؟، أخبرته بعدم وجود مشكلة لدي. 
ثم سألني قائالً" وكيف ذلك؟"، قلت له ألنه يوجد هناك رجال مخلصون في كل 
مواقع اجلامعة،ننسق معهم ونتشاور بشكل متواصل ، ونطبق النظام اجلامعي 
بحذافيره. وكناّ نلقى منه رحمه الله الدعم شخصياً في هذا االجتاه، وقد أسهم 
دعمه لنا في ترسيخ األنظمة داخل اجلامعة وعدم السماح بالفوضى، وخالصة 
القول إن عرفات أدرك منذ وقت مبكر البعد االستراجتي إلنشاء جامعة القدس 

املفتوحة ملواجهة االحتالل وإجراءاته التعسفية.

الرئيس عباس يدافع عن مسار اجلامعة
وماذا عن عالقتكم بسيادة  الرئيس محمود عباس؟  -

سيادة الرئيس محمود عباس" أبو مازن" من املؤسسني لهذه اجلامعة، 
وهو يدعم اجلامعة بشكل مطلق، وبخاصة الدعم القانوني، فالرئيس "أبو 
عنها  ودافع   ، وتبناها  وتعديالتها  وقوانينها  اجلامعة  أنظمة  اعتمد  مازن" 
اجلامعة  مسار  ع��ن  وداف���ع  البلد،  ه��ذا  ف��ي  الشرعية  السلطة  رأس  بصفته 
مرتني  أمنائها  مجلس  وشكل  إج��راءات��ه��ا،  جميع  وتبنى   ، كافة  احملافل  في 
الرئيس  في  وامليزة  متتاليتني،  مرتني  الرئاسة  لي  جدد  أنه  كما  متتاليتني، 
شكوى  ت��ق��دم  فحينما  اجل��ام��ع��ة،  ش���ؤون  ف��ي  يتدخل  ال  أن��ه  ع��ب��اس  محمود 
مغرضة إلى مكتب الرئيس ، حتول إلينا دون أي نقاش ودون طلب الرد، ومع 
ذلك نرّد عليها إكراماً له وللعاملني في مكتبه، فهو يثق باستقاللية اجلامعة 

ويحافظ عليها بقوة.
- وماذا عن دعم دولة رئيس الوزراء املقدم للجامعة؟

رئيس الوزراء د. سالم فياض دعم اجلامعة مببالغ مالية طائلة، وبخاصة 
مبان  إلنشاء  بدعمنا  ووع��د   ، وقلقيلية  نابلس  في  مبنيني  بإنشاء  يتعلق  فيما 
في  يساعدنا  أن��ه  كما  عليها،  للبناء  أراض  إي��ج��اد  ف��ي  ساعدنا  وك��ذل��ك  أخ���رى، 
موضوع ترسيخ االعتراف باجلامعة ال سيما في اخلارج، وبخاصة في األردن، 

فهو معنا خطوة بخطوة.

دراسة إلنشاء فرع بلبنان
ماذا عن آخر التطورات إلنشاء فروع للجامعة في اخلارج ال سيما في لبنان؟  -

• الطاقم الذي ساهم في تأسيس "القدس املفتوحة" كان يؤمن باجلامعة 	
اميانًا وطنيًا أكثر منه اميانًا أكادمييًا

• رئيس الوزراء د. فياض قدم دعمًا ماليًا طائاًل للجامعة ، وساعدنا في 	
ايجاد أراض للبناء 

• زال 	 ما  الوضع  لكن  العليا  الــدراســات  برامج  افتتاح  إلى  جاهدين  نسعى 
عالقًا ألسباب ، ليست اجلامعة طرفًا فيها

• ببعض 	 تزويدنا  انتظار  فــي  ونحن   ، لبنان  فــي  فــرع  لفتح  توجه  لدينا 
املعلومات اخلاصة باملعايير واألنظمة 

إلى  يتسابقون  باتوا  حتى  إليه  وجذبهم  به  الناس  ثقة  كسب  من  اجلامعة  هذه 
االلتحاق بها. وميكنني القول ونحن نحتفل حالياً بالنجاح الباهر الذي حققته 
للتغيير  كبيراً  محركاً  الله-  ب��إذن  وسيظل  أصبح-  وجودها  إن  اجلامعة،  هذه 

اإليجابيي داخل فلسطني.

أيتها األخوات، أيها اإلخوة في جامعة القدس املفتوحة،،،
فيها  واكبت  التي  املاضية  العشرين  السنوات  إلى  بذاكرتي  أعود  عندما 
مسيرة اجلامعة ونلت شرف املشاركة مع كثيرين غيري في صنع جناحها 
من خالل خدمتي في مناصب عدة فيها، كان أحدها رئاستي للجامعة خالل 
كانت  النجاح  هذا  عناصر  أهم  من  أن  أرى  فإنني   ،)1998•–  1994( الفترة 

كاآلتي:
تلك  على  العمل  في  منكم  ف��رد  كل  من  املتفاني  واإلخ���الص  أهدافها  وض��وح 

حتقيق األهداف.
تبنيها برامج أكادميية تلبي حاجات الدارسني وحاجات الوطن.

املرونة  مع  والقوانني  األنظمة  يراعي  ال��ذي  املؤسسي  البناء  على  احل��رص 
الواعية في التطبيق.

االهتمام باجلودة في كل مجال من مجاالت عملها.

االهتمام بإدخال التكنولوجيا احلديثة في الشؤون األكادميية واإلدارية 
واملالية، وتوظيفها بنجاعة.

األخوات واإلخوة،،،
وي��الت  إل��ى  يتعرض  وم���ازال  فلسطني  احلبيب  وطننا  ت��ع��رض  لقد       
االحتالل اإلسرائيلي والفقر ونقص املوارد وغير ذلك من الويالت الداخلية 
املجتمعي وتؤخر حتقيق  التقدم  الويالت  تعوق  أن هذه  واخلارجية. ومع 
اآلمال الوطنية، فمن الواجب أن نتعامل معها كتحديات، ونعمل على حتسني 

أدائنا بعامة، وتطوير إمكانياتنا األكادميية واإلدارية واملالية بخاصة.
 أمتنى أن تكون السنوات القادمة من عمر جامعة القدس املفتوحة حافلة 
املؤسسة  لهذه  نؤمن  كي  منكم،  واح��د  كل  جانب  من  واإلخ���الص  بالعطاء 
والرقي.  للتقدم  ومحفز  ومتطور  نافع  هو  ما  بكل  ينبض  زاه���راً  مستقبالً 

ولنتذكر جميعاً بأن الفلسطيني والعلم واإلصرار ثالثي ال يقهر.
والله امل���وفق،،،

الفترة  خللال  ورئيسها  حللاللليللاً  األكللادميلليللة  للللللشللؤون  ج.ق.م  رئلليللس  *نللائللب 

)1998-1994(

اآلن لدينا توجه لفتح فرع في لبنان، ونأمل أن تقوم سفارتنا هناك بتزويدنا 
ببعض املعلومات اخلاصة باملعايير واألنظمة والشروط الالزم توفيرها، وبعد 
ذلك سنقرر، هناك جهات كثيرة تطالبنا بفتح فرع لنا في لبنان خدمة ألبنائنا 
الرئاسة  دي��وان  األع��رج رئيس  الدكتور حسني  األخ  أن  لبنان، كما  الالجئني في 

وأسجل  اإلط���ار،  ه��ذا  في  ج��ه��وداً  يبذل  كذلك  األم��ن��اء  ومجلس  باملوضوع،  مهتم 
شكري في هذا املقام ملجلس األمناء وعلى رأسه م. عدنان سمارة، فهم يتابعون 
املوضوع معنا ، ويبذلون من وقتهم وجهدهم لدعم اجلامعة وترسيخ أنظمتها 

وإجراءاتها على مختلف الصعد.

رسالة إلى أسرة جامعة القدس املفتوحة في الذكرى العشرين لتأسيسها
                                                                      

رئيس اجلامعة أ. د. يونس عمرو  و أ. د. منذر صالح و أ. د. رياض اخلضري و أ. د. سفيان كمال و د. عصام خليل ومجموعة من املؤسسني في صورة جماعية.
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رام الله-"رسالة اجلامعة"- على الرغم من مرور سنني قليلة على تفعيل 
تكريس  في  جنحت  فإنها  املفتوحة،  القدس  جامعة  في  العامة  العالقات  دائ��رة 
خطوات  فخطت  اجلامعة،  عن  ايجابية  ص��ورة  تقدمي  في  محورياً  العباً  نفسها 
واثقة نحو توطيد العالقات مع املؤسسات الفاعلة في الوطن، ومبا يعود بالنفع 

على اجلامعة واملجتمع على حد سواء.
أ.لوسي حشمة مديرة الدائرة تسلط الضوء في لقاء مع "رسالة اجلامعة" 
مستعرضة  األخيرة،  السنوات  خالل  الدائرة  حققتها  التي  االجن��ازات  أهم  على 
حتقيق  إلى  ،وص��والً  الصعوبات  تذليل  وسبل  ال��دائ��رة،  تواجه  التي  التحديات 

األهداف املعدة وفق خطة العمل االستراتيجية.
داخ��ل  محورية  دائ���رة  نفسها  ف��رض  ف��ي  جنحت  ال��دائ��رة  أن  حشمة  أ.  تؤكد 
اجلامعة، كونها ساهمت وبشكل فاعل في ترسيخ عالقات اجلامعة مع املجتمع 
وتوطيدها، الفتة إلى أن الدائرة قد متكنت من نسج عالقات إيجابية وفاعلة مع 
سائل اإلعالم املختلفة التي باتت بدورها تولي اهتماماً كبيراً في تغطية نشاطات 

اجلامعة وفعالياتها.  
أما على مستوى التشبيك وعقد االتفاقيات مع املؤسسات احمللية والدولية، 
اجلانب،  هذا  على  الدائرة  لعبته  ال��ذي  البارز  ال��دور  على  الدائرة  مديرة  فتؤكد 
فثمنت عالياً الدعم الكبير الذي حتظى به دائرة العالقات العامة من قبل رئيس 
ال��دائ��رة  دور  ترسيخ  ف��ي  فاعل  بشكل  ساهم  ال��ذي  عمرو  يونس  أ.د.  اجلامعة 
ومفهوم عملها من خالل منحها الصالحيات التي من شأنها متكني الدائرة من أداء 

مهّماتها على أكمل وجه.
ورف��ض��ت أ.ح��ش��م��ة ف��ك��رة "جت��م��ي��ل" ص���ورة اجل��ام��ع��ة ف��ي املجتمع احمللي، 
مؤكدة أن الدائرة تعكس صورة إيجابية عن اجلامعة بتعاملها مبصداقية عالية 
مع املؤسسات كافة، فتبرز نقاط القوة وال تخشى نقاط الضعف التي تعمل على 

إصالحها ومعاجلتها. وفيما يأتي نص احلوار:

فكرة التأسيس 
ودواف��ع  اجلامعة  ف��ي  العامة  العالقات  دائ���رة  ع��ن  نبذة  تعطينا  أن  ل��ك  ه��ل   -

تأسيسها؟
دائرة العالقات العامة أُّسست  مع بدء اجلامعة وزاولت أعمالها على األرض 
في العام    1991م ، فقد أقرت إدارة اجلامعة إنشاء الدائرة املنصوص عليه في 
لشؤون  للرئيس  مساعداً  مهماته  عباس  محمود  الدكتور  استلم  وقد  الهيكلية، 
الدائرة بعد تعمل كدائرة متكاملة، بل كانت قاصرة  العامة، ولم تكن  العالقات 
ثم  التعليمية،  املناطق  نشاطها  يشمل  أن  فحسب،دون  الرئاسة  ش��ؤون  على  
للدائرة في العام 1999م. واستمر  استلم الدكتور موسى برهوم مهماته مديراً 
ال��دائ��رة حينئذ تشتمل على قسمي  آب 2007م.وك��ان��ت  إدارت��ه��ا لغاية شهر  في 
ملكتب  تابعة  كانت  فقد  اخلارجية  العالقات  أم��ا  واإلع���الم،  الداخلية  العالقات 
مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية، وكانت مهام الدائرة محصورة على 
دور رئاسة اجلامعة وعالقة الرئيس باملجتمع احمللي، وقد بدأت الدائرة  تتبلور 
برهوم  موسى  د.  أنهى  حيث  آب/2007م،   /4 ف��ي  متكامل   إداري  نحو  على 
خدماته في الدائرة، وكان  عدد موظفي الدائرة في ذلك الوقت أربعة، ثم أستلمت 
اخلاصة  االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  ف��ي  وب���دأت  ل��ل��دائ��رة،  م��دي��رة  مهماتي  أن��ا 
إلى  الدائرة  ُقسمت  حيث  االستراتيجي،  التخطيط  جلنة  أقرتها  التي  بالدائرة 
أقسام عدة هي: العالقات الداخلية،والعالقات اخلارجية، واإلعالم واملطبوعات، 
كما قمنا بتعيني موظفني لهذه األقسام، وطالبنا بتعيني منسقني لدائرة العالقات 
العامة في املناطق التعليمية، وأجنزنا خطة عمل داخلية تتضمن وصفاً وظيفياً 
للدائرة وأقسامها املختلفة باإلضافة إلى وضع وصف وظيفي ملنسقي العالقات 
حيث  كُثرت،  اتها  ومهَمّ توسعت  الدائرة  وحاليا  التعليمية،  املناطق  في  العامة 
مبنى  في  موظفني  و8  التعليمية  املناطق  في  منهم   21 موظفاً،   29 فيها  يوجد 

رئاسة اجلامعة برام الله.

تذليل الصعوبات
الوطن  محافظات  على  احلاضر  الوقت  في  املفتوحة  القدس  جامعة  تتوزع   -
تغطية  كيفية  في  للدائرة  وصعوبات  جديدة  حتديات  هذا  يفرض  أال  كافة، 

نشاطات اجلامعة والتواصل مع مؤسسات املجتمع احمللي؟
مديري  تقبل  في  داخلياً  الصعوبة  ومتثلت  صعباً،  كان  البداية  في  الوضع 
هناك  يكن  فلم  مناطقهم،  في  يعملون  منسقني  وج��ود  لفكرة  التعليمية  املناطق 
التعليمية،  املناطق  في  يعملون  للدائرة  منسقني  وج��ود  بفكرة  ترحيب  حقيقة 

وهذا طبعاً ال يشمل جميع املناطق التعليمية.

فرض  أرادت  ال��دائ��رة  أن  في  متثلت  أخ��رى  مشكلة  واجهتنا  ثانية  جهة  من 
وجودها في املناطق التعليمية، ألن مدير املنطقة كان معتاداً على العمل وحده، 
بأهمية  املناطق  مديري  إقناع  مبحاولة  تتعلق  صعوبات  هناك  كانت  وبالتالي 
مرور  ومع  البداية،  في  كان  هذا  فيها،  منسقني  وج��ود  وأهمية  ودوره��ا  الدائرة 
الوقت أخذت الفكرة تلقى قبوالً لدى مديري املناطق التعليمية، وأصبح املنسقون 
يأخذون دورهم املطلوب. فيما يتعلق باملجتمع احمللي، لم يكن لدينا أية مشكلة 

للتواصل معه سواء على صعيد القطاع احلكومي أم اخلاص.

املنسقون بني مرجعية الدائرة وتبعية املنطقة التعليمية
وبني  العامة  العالقات  لدائرة  تبعيتهم  بني  للمنسقني  الفاصلة  اخلطوط  ما   -

امتثالهم  لتعليمات مديري املناطق؟ وما املَهّمات املنوطة إليهم؟
هم تابعون فنياً لدائرة العالقات العامة، وإدارياً ملديري املناطق التعليمية، 
الوصف  ق��رار من مجلس اجلامعة بعد اجن��از  االتفاق عليه وص��در  وه��ذا جرى 
بأن يكون  إجماع  كان هناك  للدائرة واملنسقني على حد س��واء،  حيث  الوظيفي 
يكونوا  أن  على  الفنية،  الناحية  من  العامة  العالقات  لدائرة  تابعني  املنسقون 

تابعني إدارياً ملدراء املناطق كونهم يتواجدون في املناطق التعليمية.
جت��اوزات  أية  في  يتسبب  ال  املناطق  ملنسقي  وضع  ال��ذي  الوظيفي  الوصف 
التعليمية، فاملهام املوكلة ملنسق العالقات  في العمل بني املنسق ومدير املنطقة 
املنطقة  مدير  ات  مهَمّ صالحيات  م��ع  تتعارض  وال  وواض��ح��ة،  م��ح��ددة  العامة 

التعليمية، وميكن تلخيص الوصف الوظيفي للمنسقني مبا يأتي:

املؤهل العلمي
درجة بكالوريوس كحد أدنى في العلوم السياسية والصحافية أو اإلدارية 

واإلنسانية.
شروط الوظيفة:

• أن يتسم بخصائص شخصية من  حيث اللباقة وحسن التصرف.	
• أن يتقن اللغة العربية ولديه قدرة في إعداد التقارير وكتابتها.	
• أن يتقن اللغة االجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة بدرجة مميزة.	
• يفضل أن يتقن لغات أخرى.	

التبعية
• يعمل 	 التي  التعليمية  املنطقة  مدير  إداري��اً  العامة  العالقات  منسق  يتبع 

بني  م��ا  مشتركة  فهي  الفنية(  التبعية  )أي  وواج��ب��ات��ه  اته  مهَمّ أم��ا  فيها، 
املنطقة والدائرة.

• في 	 ال��ع��الق��ات  منسق  ال��دراس��ي  امل��رك��ز  ف��ي  العامة  ال��ع��الق��ات  منسق  يتبع 
املنطقة من خالل مدير املركز ومدير املنطقة أيضا.

• يتبع منسق العالقات العامة في املناطق التعليمية واملركز قسم العالقات 	
الداخلية في الدائرة.

ات املهَمّ
ات اآلتية:- يترتب على منسق/ة العالقات العامة القيام باملهَمّ

توفير قاعدة معلومات عن:-
املنطقة التعليمية التي يعمل بها.. 1
 املؤسسات العاملة في املنطقة.. 2
طبيعة األنشطة والفعاليات املزمع القيام بها في املنطقة التعليمية.. 3

• وضع خطة عمل تفصيلية نصف سنوية بناء على خطة عمل عامة تقدمها 	
دائرة العالقات العامة، ويكون منسق العالقات العامة مسؤوالً أمام إدارة  
منطقته ودائرته عن تنفيذ بنود خطته بعد نقاشها، وإقرارها من قبل ادارة 

كل من املنطقة التعليمية والدائرة. 
• واإلج��ازات 	 األنشطة،  عن  املسبق  بالتبليغ  العامة  العالقات  منسق  يقوم 

في  منطقته  إدارة  مع  التنسيق  العامة  العالقات  لدائرة  ليتسنى  وغيرها، 
حال حدوث أي إشكال.

• ترتيب الزيارات املتبادلة للمنطقة التعليمية مع مؤسسات املجتمع احمللي.	
• الترتيب والتنسيق للمؤمترات وورشات العمل وغيرها من األنشطة.	
• حضور أنشطة املؤسسات احمللية مع مدير املنطقة او متثيله بها.	
• دراسي، 	 فصل  كل  نهاية  عمله  حول  تقريراً  العامة  العالقات  منسق  يقدم 

انطالقا من املهَمّات واإلجنازات املتحققة حسب خطة عمله.

• يشرف على إصدار النشرات احمللية اخلاصة باملنطقة التعليمية.	
• واملؤسسات 	 اجلامعة  عن  ورد  ما  عن  املنطقة  ملدير  صباحياً  تقريراً  يقدم 

األخرى ذات العالقة.
• تخصيص ملف مبثابة أرشيف يتضمن أخبار اجلامعة.	
• ترتيب زيارات الوفود بالتنسيق مع مدير املنطقة.	
• مع 	 بالتنسيق  املجتمع  ملؤسسات  وال��ت��واص��ل  االت��ص��االت  مهمة  تسهيل 

اإلدارة.

ات بني األقسام توزيع املهَمّ
ات  تتضمن الدائرة أقساماً عدة، ما هي آلية اختيار هذه األقسام، وتوزيع املهَمّ  -

فيما بينها؟ وما األهداف التي حققها كل قسم على حدة؟
الدائرة ألقسام محددة، بدأنا بتفعيل قسم املطبوعات واإلعالم،  بعد تقسيم 
يكن  لم  للدائرة  مديرة  مهماتي  استلمت  عندما  اجلانب،  ه��ذا  أهمية  ملسنا  ألننا 
هناك مطبوعات صادرة عن اجلامعة، حيث كانت آخر مطبوعة صادرة في العام 
2005م، وبعدها لم تصدر اية مطبوعات، قمنا بتصميم نشرة تعريفية باللغتني 
وأهدافها  اجلامعة  ماهية  فيهما  أب��رزن��ا  اجل��ام��ع��ة،  ع��ن  واإلجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
ودورها  واستندنا في ذلك إلى اخلطة االستراتيجية للجامعة، وبالتالي ملسنا 
مدى أهمية وجود مواد مطبوعة تتحدث عن اجلامعة قبل أن نبدأ أي عمل آخر، 
وبعد ذلك بدأنا نعمل على تطوير الصفحة اإللكترونية، حيث كانت مسؤولية 
الصفحة اإللكترونية تابعة ملركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ثم انتقلت 
ال��ع��ام��ة، وب��دأن��ا بتحديث  ال��ع��الق��ات  دائ���رة  إل��ى  م��ن حيث احمل��ت��وى  صالحيتها 
املعلومات الواردة عليها، ووضعنا نظاماً متكامالً لهذه الصفحة سواء من حيث 
التقنية األخرى، وبدأنا نعمل على خطة منهجية  أو نوعه واألمور  حجم اخلط 

فصلية لتطوير املعلومات اخلاصة بالصفحة وحتديثها. 
بتفعيلها  وب��دأن��ا  مهملة،  اإلجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  اخل��اص��ة  الصفحة  وك��ان��ت 
مازالت  العربية،لكنها  باللغة  اخلاصة  الصفحة  مع  يتماشى  مبا  وتطويرها 

بحاجة إلى مزيد من التطوير، وسنعمل ما بوسعنا لتحقيق ذلك.
    فيما يتعلق ب��اإلع��الم ك��ان ه��ن��اك ت��واص��ل م��ع وس��ائ��ل اإلع���الم، ول��ك��ن في 
ال��س��ن��وات ال��ث��الث األخ��ي��رة ت��ع��ززت ع��الق��ة اجل��ام��ع��ة م��ع اإلع���الم بفعل تكثيف 

النشاطات التي تنظمها والفعاليات التي تقوم بها.
الرئيس  مستشار  م��ع  بالتعاون  نعمل  كنا  ال��دول��ي��ة،  للعالقات  بالنسبة   
وصل،  أين  إلى  التعرف  حاولنا  حيث  احلمص،  أبو  نعيم  د.  الدولية  للعالقات 
اإلط��ار جنحت اجلامعة  آفاق جديدة، في هذا  وها نحن بدورنا نعمل على فتح 
بعقد اتفاقيات عدة مع جامعات عربية وعاملية ومؤسسات أخرى، لكنها لم تكن 
مفعلة، وقد عملت دائرة العالقات العامة على متابعتها وتفعيلها، وساهمت في 
إجناز منح أكادميية وطالبية عدة من بينها اتفاقيات مع جولدسميث، مانوتوبا 
الكندية، باإلضافة إلى اتفاقيات أخرى استنفذت مثل اجلامعة الليبية املفتوحة 
،حيث كانت هناك مذكرة تفاهم للتعاون األكادميي معها ملدة سنتني. وفي الوقت 
الدولية  العالقات  لشؤون  الرئيس  مستشار  قدمها  التي  املشاريع  تابعنا  نفسه 
الذي    "TOk• TEN" مشروع  لدينا  ك��ان  الفترة  تلك  ففي  مانحة،  ملؤسسات 
UNDP، وهو مشروع الستقطاب  ُيشرف عليه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
اميركية  أو  أوروبية  الفلسطينيني احلاملني جوازات سفر  األكادمييني واملثقفني 
واستقطبت   الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مناطق  في  للعمل  اقناعهم  بهدف 
الدائرة اخلبيرة )جوزيفني الما( ملدة ستة أشهر، ثم ُجدد لها لسنتني لتساعدنا 
حصلت  وق��د  مشاريع،  متويل  ف��ي  املانحة  املؤسسات  م��ع  التواصل  عملية  ف��ي 
التي تقدمت بها السيدة جوزيفني، وحالياً تعمل  اجلامعة على بعض املشاريع 

على مشاريع أخرى، وقد تلقينا وعوداً بتمويل مشاريع مطلع العام 2011م.
مسحاً  نفذا  التخطيط  دائ��رة  مع  بالتعاون  الدولية  العالقات  قسم  أن  كما 
ل��دراس��ة اح��ت��ي��اج��ات اجل��ام��ع��ة ًوض��ع��ت  ف��ي كتيب، تغطي ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة من 

2010م.-2015م.
وطلبنا  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  بينها  من  عدة  جهات  خاطبنا  وقد 
الوزارة  احتياجات اجلامعة، وسنبحث مع  االطالع على  اجتماع بعد  منها عقد 
هذه االحتياجات لتضمينها في اخلطة االستراتيجية العامة للوزارة، وبدورها 
ستقوم الوزارة باملصادقة عليها، ومن ثم رفعها ضمن خطتها االستراتيجية إلى 
املانحة.  ال��دول  برامج  حسب  املشاريع  مُتول  هنا  ومن  الدولي،  التعاون  وزارة 
حكومية،  غير  أخ��رى  مانحة  مؤسسات  مع  حالياً  نتواصل  تقدم  ما  إلى  إضافة 
بهدف تعريفها باجلامعة وأهدافها وأهميتها ومسؤولية اجلامعة جتاه طلبتها، 
وجتاه املجتمع احمللي للحصول على منح صغيرة لتمويل مشاريع صغيرة مثل 
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   أ.: حشمة: حققنا  قفزة نوعية في أداء الدائرة، وهي حاضرة بقوة في املجتمع، وعلى صلة متينة باملؤسسات      ملتزمون مبا ورد في اخلطة االستراتيجية 
بخصوص األنشطة، وسيكون بإمكاننا طرح أفكار جديدة خالل العام 2011        جناح باهر في تقدمي اجلامعة عبر وسائل اإلعالم، وتقدم ملحوظ على 
صعيد عقد االتفاقيات مع املؤسسات األخرى     أ.د. يونس عمرو قدم لنا دعمًا ال محدودًا على الصعد كافة، وساعدنا في تفعيل الدائرة ومنحها الصالحيات  
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التدريب والتأهيل، والتي تكلف مادياً أقل من املشاريع التي رفعناها للوزارة بعد 
دراسة االحتياجات.

العاملية  اجلامعات  مع  بالتواصل  الدولية  العالقات  قامت  ثانية،  جهة  من 
للحصول على منح طالبية وأخرى ملشرفني أكادمييني إلنهاء درجة الدكتوراه، 
مجال  في  املاجستير  رسالة  إلكمال  واح��دة  منحة  على  احلصول  استطعنا  وقد 
جهات  إلى  املنح  على  احلصول  طلبات  من  العديد  قدمنا  أننا  كما  التكنولوجيا، 

عدة، وهي بدورها ما زالت تدرس الطلبات املقدمة.
وأشير هنا إلى أنه يوجد أيضاً زيارات طالبية بني جامعة القدس املفتوحة 
وجامعات عربية وأجنبية، وتقوم دائرة شؤون الطلبة بالتنسيق لهذه الزيارات 
واألكادميي،  الطالبي  والتبادل  التوأمة  وعالقات  التعاون  فاتفاقيات  التبادلية، 

ول إلى دائرة شؤون الطلبة ألنها اجلهة املخولة المتامها. حَتّ

منشورات ومطبوعات
هناك نشرات ومطبوعات  تقوم دائرة العالقات العامة باصدراها، هل لك أن   -

تطلعينا على أبرزها؟ 
منذ العام 2007، بدأنا بإصدار نشرة تعريفية عن اجلامعة، ثم بدأنا بإصدار 
السنة،  املفتوحة" وتصدر مرتني في  أجندة سنوية،ورسالة اجلامعة "القدس 
التعريفية مبا يتماشى  النشرات  ومجلة ثقافية للجامعة، باإلضافة إلى جتديد 

مع التطورات احلاصلة في اجلامعة.
اإلع��الم،  وسائل  في  يومياً  خبر  مبعدل  لدينا  يوجد  عملياً  إعالمية،  ناحية  من 
وتواصلنا أصبح دائماً مع وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية واملقروءة واإللكترونية، 
وكان هناك قفزة نوعية على مستوى ظهور اجلامعة إعالمياً خالل السنوات الثالث 
املاضية، كما أن وسائل اإلعالم نفسها تتحدث عن وجود تطور ملموس على املستوى 
لفيلم ربيع  الدائرة  إلى إصدار  املضمار كذلك  اإلعالمي في اجلامعة، وأشير في هذا 

آخرالذي يبرز من خالله دور جامعة القدس املفتوحة في نهضة املرأة.

الصفحة االلكترونية وآلية اختيار احملتوى
كيف يتم انتقاء احملتوى املقدم على الصفحة اإللكترونية؟ وما دور الدوائر   -

األخرى بالنسبة لهذا املوضوع؟
احملتوى ُينتقى مبا ينسجم وخطة اجلامعة االستراتيجية، وخطط كل دائرة 
على حدة، التغطية اإلعالمية على الصفحة اإللكترونية مقسمة إلى قسمني: األول 
النشاطات  أهمية  على  بناء  وُينتقى  للجامعة  الرئيسية  الصفحة  على  موجود 
التعليمية،  باملنطقة  خاصة  الثاني:نشاطات  والقسم  اجلامعة،  في  والفعاليات 
الصفحة  حتتوي  كما  ح��دة،  على  كل  التعليمية  املناطق  أخبار  في  تنشر  وه��ذه 
اإللكترونية على دائرة القبول والتسجيل،واألشخاص املعنيني بالتسجيل عبر 
للتعرف على اجلامعة.  التعليمية  واملراكز  واملناطق  اإلدارية،  البوابة،والبوابة 
وميكن القول إن الصفحة االلكترونية اخلاصة باجلامعة يسهل تصفحها من قبل 
أي زائر، ويوجد قسم خاص بدائرة العالقات العامة يتحدث عن إبداعات كتابية 
مجاالت  في  اجلامعة  طلبة  مييز  ما  تعكس  صحفية  وتقارير  وقصص  طالبية 

ابداعية مختلفة، باإلضافة إلى إبراز دور اجلامعة في خدمة املجتمع احمللي.

أفكار جديدة بخصوص تنظيم األنشطة
الفصل  خ��الل  مختلفة  نشاطات  تنظيم  على  العامة  العالقات  دائ���رة  دأب��ت   -

الدراسي، ما املعايير التي تستندون عليها لتنظيم األنشطة؟
ما  إعطاء صورة واضحة على  العامة هو  العالقات  دائ��رة  إنشاء  الهدف من 
يجري في اجلامعة للمجتمع احمللي، وإبراز الصورة األفضل للجامعة سواء من 
يقوم  بحيث  معينة  خصوصية  لها  يوجد  منطقة  كل  رسالتها،  أو  أهدافها  حيث 
مدير املنطقة بالتعاون مع املنسق في تلك املنطقة بالتواصل مع املجتمع احمللي 

في احملافظة.
توجد خطة استراتيجية تقوم الدائرة بتنفيذها من خالل زياراتها ملؤسسات 
املجتمع احمللي، فكل منطقة تعليمية مطالبة بالقيام بعدد من الزيارات ملؤسسات 
املجتمع احمللي، للتعريف باجلامعة وتسويق فلسفتها، وبناء عالقات تعاون مع 
مؤسسات املجتمع احمللي، فقسم العالقات الداخلية يهدف  بالدرجة األولى إلى 
خدمة املجتمع والتواصل مع مؤسساته، ومبا أن اجلامعة منتشرة في احملافظات 
الفلسطينية املختلفة، فهي قادرة على جتسيد شعار" وطن في جامعة وجامعة 
في وطن"، وبالتالي يجب أن تكون حاضرة بقوة في املجتمع احمللي، وعلى صلة 

جيدة مبؤسساته.
هل هناك مراجعة فصلية أو سنوية لطبيعة النشاطات التي ُتنفذها الدائرة؟  -

هناك نشاطات ضمن اخلطة االستراتيجية يفترض في الدائرة أن تقوم بتنفيذها، 
لتعريفهم  اجل��دد  للطلبة  عمل  ورش��ة  عقد  يجب  ال��دراس��ي  الفصل  ب��داي��ة  ف��ي  فمثالً 
باجلامعة، وهذه مسؤولية دائرة العالقات العامة بالتعاون مع دائرة شؤون الطلبة، 
املشرفني  بني  فصلياً  ول��ق��اًء  املتفوقني،  الطلبة  بتكرمي  يتعلق  نشاطاً  هناك  إن  كما 

األكادمييني وإدارة اجلامعة، وهنا ال مجال للنقاش بشأن تنفيذ هذه األنشطة.
أما بالنسبة للنشاطات األخرى، فهذه تتعلق باملنسق في املنطقة التعليمية 

هذه  الدائرة  تتابع  حيث  املؤسسات،  مع  تواصله  وإمكانية  اإلبداعية  وقدرته 
نحن  باملجمل  لكن  بعضها،  وإلغاء  عليها  تعديالت  بإدخال  وتقوم  األنشطة، 
العام 2011م،  انتهاء  أما بعد  نبقى ملزمني مبا ورد في اخلطة االستراتيجية، 
سيكون بإمكاننا طرح أفكار جديدة بخصوص األنشطة التي ستنفذها الدائرة 

في املناطق التعليمية.

التكاملية في العمل
السنوات  ف��ي حتقيقها خ��الل  ال��دائ��رة  ال��ت��ي جنحت  األه���داف  م��ا  ع��ام  بشكل   -

األخيرة، وما األهداف التي ما زالت تسعى لتحقيقها؟
القدس  جامعة  ص���ورة  تغيير  امل��اض��ي��ة  ال��ث��الث  ال��س��ن��وات  خ��الل  استطعنا 
املفتوحة أمام املجتمع احمللي بنسبة ال تقل عن 60% عما كانت عليه، بالنسبة لنا 
كانت السنوات املاضية عبارة عن عملية بناء للدائرة وأقسامها أكثر من كونها 
مرحلة للتواصل مع املؤسسات، حاولنا أن نوصل للعامة رسالة جامعة القدس 

املفتوحة.
القدس  جامعة  خريجي  أن  ومؤسساتنه  للمجتمع  نثبت  أن  نحاول  نحن 
الوقت  وف��ي  األخ��رى،  اجلامعات  في  نظرائهم  منافسة  على  ق��ادرون  املفتوحة 
الدائرة  خ��ارج  من  آخرين  أشخاص  وج��ود  في  تتمثل  مشكلة  تواجهنا  نفسه 
الدائرة، بالقيام بخطوات غير مدروسة، ونحن سنحاول أن  يهدمون ما تبنيه 
أية  ارتكاب  تفادي  املختلفة  التعليمية  واملناطق  الدوائر  مع  بالتعاون  نتفادى 
استطاعت  التي  اجليدة  اجلامعة  ص��ورة  على  سلباً  تؤثر  أن  شأنها  من  أخطاء 

الدائرة أن تبنيها.
ل��دائ��رة  ال���ذي يقدمه رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة أ.د. ي��ون��س ع��م��رو  ال��دع��م  م��ا  طبيعة   -

العالقات العامة كي تقوم بدورها؟
رئيس اجلامعة أ.د يونس عمرو قدم ويقدم لنا كّل أشكال الدعم سواء دعماً 
أرض  على  العامة  العالقات  دائ��رة  ترسيخ  في  ساعد  أنه  كما  مادياً،  أم  معنوياً 
الواقع كي تكون فاعلة، فهو مثالً كان يعطي صالحيات كبيرة للدائرة للتحرك، 
العامة،  العالقات  دائ��رة  في  العاملني  األشخاص  اختيار  في  حرية  أعطانا  كما 
في  كثيراً  ساعدنا  لنا  اجلامعة  رئيس  فدعم  مادياً،  دعمنا  في  علينا  يبخل  ولم 
تطوير الدائرة وحتسني أدائها، وهذه فرصة طيبة كي أقدم الشكر اجلزيل لدعمه 

وتوجيهاته التي أتت بثمار ملحوظة.
ما  خططكم في دائرة العالقات العامة بالنسبة للمستقبل؟  -

وإث��ب��ات  اجلامعة  ع��ن  إيجابية  غير  ص���ورة  أي��ة  تغيير  إل��ى  سنسعى  أوالً: 
املصداقية  تأمني  على  سنعمل  ثانياً:  األكادميية.  الساحة  على  وبقوة  وجودها 
لدى املؤسسات األخرى بأداء ودور جامعة القدس املفتوحة.ثالثاً: نريد أن نثبت 
اتها بشكل أفضل في املناطق التعليمية، حيث  دور دائرة العالقات العامة ومهَمّ
سنحاول مثالً إيجاد مكاتب مهيئة ملنسقي الدائرة في املناطق التعليمية لتوفير 
التجانس  من  عالية  درج��ة  إلى  نصل  أن  نريد  رابعاً:  للعمل.  املناسبة  الظروف 
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أ. لوسي حشمة في صورة جماعية مع العاملني في دائرة العالقات العامة .

صورة  لتقدمي  املطلوب  التكامل  وحتقيق  املناطق،  مديري  عمل  وبني  عملنا  بني 
إيجابية عن اجلامعة.

حتديات التعليم املفتوح
هل التعليم املفتوح الذي تقوم عليه اجلامعة قد خلق حتديات إضافية على   -

دائرة العالقات العامة؟
فمن  املجتمع،  داخ��ل  مرفوضة  كانت  فكرة  املفتوح  فالتعليم  نعم،  بالتأكيد 
كان يلتحق بجامعة القدس املفتوحة كان ُينظر إليه بأنه من فئة أدنى أكادميياً 
ومجتمعياً، ولكن مع تطور اجلامعة وإثراء خبرتها ذاتياّ، متكنت من التمييز بني 

الصواب واخلطأ في عملية التعليم والتعلم.
من جهة ثانية، جامعة القدس املفتوحة الوحيدة بني اجلامعات احمللية التي 
قبلت خضوعها للتقومي الدولي الذي قامت به وزارة التعليم العالي بالتعاون 
مع البنك الدولي، وقد حصلت على عالمة 80% كتقييم إيجابي، وهذا ُيثبت أن 
ويبقى  بنفسها،  اجلامعة  ثقة  يعزز  مما  السليم،  الطريق  تسيرعلى  اجلامعة 
التعليم،  ف��ي  اجلامعة  منهجية  ومصداقية  ب��ص��واب  األخ���رى  األط���راف  إق��ن��اع 
على  العمل  م��ن  م��زي��داً  منا  يتطلب  مم��ا  باملخرجات،  إثباته  إل��ى  يحتاج  وه��ذا 
شخصياتهم  بناء  حيث  ومن  العمل،  لسوق  إعدادهم  ناحية  من  طلبتنا  تأهيل 
فيما يتعلق بالكاريزما املطلوبة في مقابالت العمل بحيث يكونون قادرين على 
املنافسة، فإذا عملنا بهذا االجتاه سوف نثبت للسوق وللمجتمع بأن خريجنا 

قوي وقادر على املنافسة.

بني احلقيقة .. و"التجميل"
دائرة العالقات العامة في أي مؤسسة متثل الواجهة  التي تعكس تصوراً عن   -
تلك املؤسسة، وحتاول أحياناً أن جتمل تلك الصورة..ما  اخلطوط الفاصلة 
الدائرة في تقدمي  املجتمع احمللي ومؤسساته، وبني دور  املصداقية مع  بني 

تصور إيجابي عن اجلامعة؟
ال يوجد مؤسسة كاملة من مختلف النواحي، فكل مؤسسة لديها إيجابيات 
اجلامعة،  في  قوة  نقاط  من  لدينا  ما  نبرز  أن  نحاول  نحن  وبالتالي  وسلبيات، 
وما مييزها عن اجلامعات األخرى، وفي الوقت نفسه نتعامل مع اآلخرين دون 
إنكار عيوبنا أو إخفائها، بل على العكس ُنقر بنقاط الضعف التي لدينا، ونحاول 
أن نعمل على تصحيحها، وبالتالي بهذه الطريقة نحافظ على مصداقيتنا جتاه 
املؤسسات األخرى وجتاه املجتمع احمللي. ودعني أدلل على ذلك من خالل مثال، 
هذا  أخذنا  طلبتنا،  شخصيات  لدى  ضعف  بوجود  أخبرتنا  املؤسسات  فبعض 
املوضوع  على منحى اجلد، وعملياً نحن نعمل مع دائرة شؤون الطلبة على عمل 
مشروع كامل على مدار سنني لتأهيل اخلريجني من ناحية شخصياتهم، فنحن 
لدينا ضعف بالنسبة لهذه النقطة، لكننا لم نتغاض عنها، ولم ننكرها، بل أننا 

نحاول اصالحها ومعاجلة اخللل من خالل دورات متخصصة.  
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 جنني-"رسالة اجلامعة"- أشرف عبد اخلالق- حفر 
الصخر، وعبر الصعاب والتحديات التي واجهت خطواته 
أحد  والتأني  والصبر  سالحاً،  بالله  إميانه  متخذاً  األول��ى، 
بد  ال  كان  البدايات  كل  ومثل  دائماً،  يرددها  التي  شعاراته 
املالية  األوض���اع  تكن  ول��م  الصفر،  نقطة  من  ينطلق  أن  له 
أيضاً  احمليطة  الظروف  كانت  بل  الوحيد،  املعوق  وحدها 
تبعث على اإلحباط أكثر من شحذها للهمم، فقد بدأ حياته 
 / املتقاعد  الرائد  إنه  االحتالل،  مواجهة  في  صلباً  مناضالً 
وُهدم   ، عدة  م��رات  لالعتقال  تعرض  ال��ذي  الزغيبي،  كفاح 
بيت  ف��ي  تسكن  عائلته  ه��ي  فها  عائلته،  وًش���ردت  منزله، 
أن  بل    ، الوطن  ه��ذا، هو ال ميّن على  مستأجر حتى يومنا 
حسه الوطني الكبير ينم عن شخص مناضل يتمتع بأعلى 
ع��زاؤه    ، فقط  ، وللوطن  للوطن  وال��والء  االنتماء  درج��ات 
الوحيد هو حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة 
القدس املفتوحة ، تلك اجلامعة التي أخذت بيده ، وحاولت 
تضميد جراحه بعدما عصفت به األزمات ، وكذلك حصول 
بناته على الشهادات اجلامعية وانخراطهن في سوق العمل 
، وحكايته شاهد على جامعة القدس املفتوحة ومساهمتها 

في تنمية اإلنسان وتطويره أكادميياً واجتماعياً وثقافيا. 
 

التقيناه وكان لنا معه احلوار اآلتي  
أهال بك في رحاب جامعة القدس املفتوحة، كونك أحد   -
حياتك  م��ش��وار  ع��ن  حتدثنا  ل��و  ب��داي��ة  ن��ود  خريجيها، 

بشكل عام من بدايتها.
وامتناني  ش��ك��ري  أس��ج��ل  ب��أن  ل��ي  تسمحوا  أن  أرج���و   
لي  الفرصة  إت��اح��ة  على  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي  لكم 
باحلديث عن جتربتي، كما أشكر القائمني على هذا الصرح 
العلمي الهتمامهم بالدارسني حتى بعد تخرجهم بسنوات.

 وحكايتي ببساطة بدأت بعد أن  تعرضت لالعتقال عام 
1975م، وحكم علي بالسجن الفعلي ملدة  6 سنوات، بتهمة 

أُف���رج عني ع��ام 1981م،  اإلن��ت��م��اء حل��رك��ة ف��ت��ح، وب��ع��د أن 
س��اف��رت إل��ى ب��ي��روت ، وم��ن ث��م إل��ى تونس م��ن أج��ل إكمال 
أمل  على   ، العامة  الثانوية  ش��ه��ادة  أحمل  كوني  دراس��ت��ي 
منظمة  قبل  من  دراس��ي��ة  منحة  أو  مساعدة  على  احلصول 
التي  واملتغيرات  ال��ظ��روف  ولكن   ، الفلسطينية  التحرير 
دون  حالت  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي  بالفلسطينيني  تعصف  كانت 
عام  ال��وط��ن  أرض  إل��ى  فعدت   ، اجلامعية  دراس��ت��ي  إك��م��ال 

1985م.
سلطات  فرضت  حيث   ، عشته  املعاناة  م��ن  آخ��ر  فصل 
ولكنني   ، 1985م  ع���ام  ع��ل��ّي  اجل��ب��ري��ة  اإلق��ام��ة  االح��ت��الل 

حاولت التمرد على الواقع ، وأن أجعل لنفسي مكانة في هذا 
فالتحقت  املجتمع من خالل احلصول على شهادة علمية،  
مبركز فراس التعليمي في بيت حلم في العام ذاته ودرست 
كهرباء عامة، وواصلت الليل بالنهار من أجل التفوق طمعاً 
في احلصول على املنحة التي رصدت ملن يحصل على أعلى 
األيام وحصدت نتيجة جهدي  املركز، مرت  مرتبة في ذلك 
وتعبي حاصالً على املرتبة األولى ، ولكني لم أكن أدرك بأن 
املنحة  أُعطيت  حيث  السفن،  تشتهي  ال  مبا  ستأتي  الرياح 

لطالب آخر.
كانت تلك إحدى األزمات التي مررت بها ، ولكن ذلك لم 

كفاح الزغيبي..مناضل صلب ، وخريج مكافح ال يعرف اليأس
   زامل ابنته على مقاعد الدراسة في جامعة القدس املفتوحة      إسرائيل هدمت منزله في االنتفاضة األولى، ومازال يعيش في بيت مستأجر لغاية اليوم!

غ���زة-"رس���ال���ة اجل���ام���ع���ة"- ت��خ��رج��ت م���ن ال��ث��ان��وي��ة 
في  ت��درس  ألن  يؤهلها  ع��اٍل  مبعدل  التوجيهي"  العامة" 
لقد  ت��ري��د،  ال���ذي  التخصص  وتختار  غ��زة  جامعات  أرق���ى 
ويشبع  طموحها  يلبي  وه��ذا   ،%84.3 معدل  على  حصلت 
رغباتها العلمية والعملية، فاختارت أن تدرس في جامعة 
كثير  التعليمية وسط دهشة  املفتوحة منطقة غزة  القدس 

من صديقاتها ومعارفها واستغرابهن.
االجنليزية  اللغة  تدرس  )19عاماً(  حميد  هاشم  حنني 
بني  كالعصفورة  انطلقت  امل��ف��ت��وح��ة،  ال��ق��دس  جامعة  ف��ي 
ممرات اجلامعة تتعرف على أقسامها وقاعاتها، التي طاملا 
حلمها  حتقق  وأخيراً   .. أبنائها  من  ابنة  تكون  بأن  حلمت 

وانتسبت للجامعة.
"تسألني صديقاتي ملاذا ؟! القدس املفتوحة ؟؟!! كانت 
العلم  أبحث عن  إنني  إجابتي لألصدقاء وجلميع من سأل 
العالي  العلمي  واملستوى  األكادميية،  واخلبرة  واملعرفة 

وهذا ما أجده في القدس املفتوحة".
بصحبة  للجامعة  فيه  ج���اءت  ي��وم  أول  حنني  تتذكر 
املفتوحة،  القدس  جامعة  في  يدرسان  كانا  اللذين  والديها 
مرة  ج��اءت  ثم  العمر،  من  العاشرة  تتجاوز  لم  طفلة  وهي 
أخرى زائرة مع والدتها التي كانت ُتنهي إجراءات تخرجها 

من اجلامعة آنذاك.
نعومة  "منذ  حنني  تقول  للبراءة  قريبة  وبابتسامة 
أطمح  وكنت  وثيقاً،  ارتباطاً  باجلامعة  ارتبطت  أظافري 
مجاالت  من  اجلامعة  به  تتميز  ملا  فيها،  بالدراسة  وأحلم 
أنني  كما  وأكادميية،  علمية  حديثة؛  إلكترونية  وتقنيات 
ترعرعت في حضن أمي وهي تدرس مقرراتها، وقرأت أغلب 
ما فيها من معلومات مهمة وشعرت بانتمائي لهذا الصرح 

العظيم صرح املتميزين والعظماء".

من ترعرع وتربى بني كتبها لن يختار أفضل منها

حنني حميد: تفوقت في "التوجيهي" .. واختارت "املفتوحة" الكمال دراستها
وبكل قوة وعزمية تقول حنني :" عندما جنول بنظرة 
سريعة على األسماء التي تخرجت من اجلامعة، فمعظمهم 
القيمة  م��ت��ع��ددة؛ نيقن وق��ت��ه��ا  م��ج��االت  ف��ي  امل��م��ي��زي��ن  م��ن 
األكادميية للجامعة، فأنا إنسانة استمتع بالدراسة والعمل 
وأعشق التحديات وأمتنى أن أشارك في بناء دولتنا حتى 

لو بالقليل".
بالتحاقي  صعوبات  أواجه  "لم  حديثها  حنني  وتردف 
باجلامعة فنظام التسجيل فيها سهل جداً وبسيط، وخالل 
والوقوف  كبيرة  معاناة  إلي  احتاج  فال  الطلب  أقدم  دقائق 
،وغيره  الرسوم  لدفع  لكي أسجل وانتظر طويالُ  في صف 
املفتوحة  القدس  جامعة  نظام  فطبيعة  اجلامعات،  كباقي 
م���رن وس��ه��ل ف��ي ال��ت��ع��ام��ل، وط��ري��ق��ة ال��ت��س��ج��ي��ل احل��دي��ث��ة 
اإللكتروني" على صفحة اجلامعة أضفى على  "التسجيل 
عملية التسجيل رونقاً جديدا،ً وزاد من مرونة التعامل مع 

اجلامعة".
ح��ل��م��ت ح��ن��ني ك��ث��ي��راً ب���أن ت����درس ب��ج��ام��ع��ة ال��ق��دس 
صديقاتها،  م��ع  مبتهجة  العلم  ببحر  وتبحر  املفتوحة 
عارمة  وب��ن��ش��وة  قاعاتها  ب��ني  ج���ارف  س���رور  ف��ي  تنتقل 

تستنشق هواء علمها 
وت��ق��ول ح��ن��ني" ل��و بقيت أحت���دث أي���ام ع��دي��دة عن 
جامعه القدس املفتوحة ستعجز كلماتي وعباراتي عن 
التعبير عما يجول في قلبي وخاطري من حب وانتماء 

لها". 
وانتمائي  وتقديري  حبي  من  تستغربون  وتضيف" 
جل��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة ف���أق���ول ل��ك��م م���ن ت���رع���رع في 
أحضان كتبها، وشبع من كلماتها ال يستطيع أن يبتعد عن 
قلبي  في  غرسا  اللذين  لوالدي  الفضل  فيرجع  مدرجاتها، 

االنتماء إليها".

ومع مرور الوقت ازداد شوقي وحنيني للدراسة بهذه 
فكانت  بها  ادرس  كي  بسرعة،  أكبر  لو  ومتنيت  اجلامعة 
وغاية  قيمة  جتسد  فهي  وتعبيراً؛  وعمالً  فكراً  تستلهمني 

لكل امرئ يفكر باإلبداع والتميز وإثبات الذات، والعلم لديها 
يعني أكثر من قراءة كتب مقررة والنجاح في امتحاناتها بل 

البحث عن التميز. 

ينقص من عزميتي شيئاً، بل ازددت إصراراً وتصميماً على 
اعتدت  فقد  الصعاب،  عظمت  مهما  احلياة  في  طريقي  شق 

عليها وأصبحت جزءاً من حياتي اليومية.
ج��رب��ت ك���ل األع���م���ال ح��ي��ث ف��ت��ح��ت م��ح��الً ف���ي املنطقة 
1987م،  ع��ام  األول���ى  االنتفاضة  مطلع  بجنني  الصناعية 
ت���ارة بتحرير  االح���ت���الل  م��ض��اي��ق��ات  م��ن  ل��م يسلم  ول��ك��ن��ه 
املخالفات املالية بتهم وحجج واهية، وتارة أخرى بالتهديد 
بي  انتهى  حتى  ال���الزم،  الترخيص  وج��ود  لعدم  بإغالقه 
أجل  من  اخلضار  سوق  في  والعمل  احملل  بيع  إلى  املطاف 

توفير مستلزمات احلياة والعيش الكرمي.
-  1987/6/23م، ماذا يعني لك هذا التاريخ ؟ 

االحتالل  سلطات  فيه  أقدمت  ال��ذي  املشؤوم  اليوم  انه 
الفلسطينية،  العائلة  ي��ؤل��م  م��ا  وأك��ث��ر  منزلنا،  ه��دم  على 
ف��ي حلظات  ال���ذي ط��امل��ا ع��اش��ت فيه رك��ام��اً  أن ت��رى البيت 
املناضلني  أبناء  لتشريد  االح��ت��الل  من  يائسة  محاولة  في 
صبرنا  بل  عزميتنا  من  ينل  ولن  لم  ذلك  ولكن  وعائالتهم، 
إلى بيت مستأجر ما زلنا نعيش  على تلك احملنة وانتقلنا 

فيه حتى اآلن.
ما حقيقة بيعك خلامت الزواج؟    -

بعد أن ضاقت بي السبل بعد هدم منزلنا ، كان ال بد لي 
من البحث عن أي مصدر للرزق، فحاولت العمل في مزرعة 
أغنام ، ومن ثم أسست مزرعة للدواجن، وبعد أن أصبحت 
في  وزجني  إداري���اً  االح��ت��الل  اعتقلني  اإلن��ت��اج،  مرحلة  في 
سجن النقب، وعندما أُفرج عني لم أكن أملك أجرة السيارة 
ل��ل��ع��ودة إل��ى ج��ن��ني، فقمت ببيع خ��امت ال����زواج ) ال��دب��ل��ة ( 
لتأمني أج���رة ع��ودت��ي إل��ى ب��ي��ت��ي،  وف��ي تلك األث��ن��اء كانت 

مزرعة الدواجن قد دمرت ولم تعد تنتج شيئا. 
هل حاولت االلتحاق بالسلطة بعد إقامتها عام 1994م؟    -
عام  الفلسطينية  الشرطة  بصفوف  التحقت  لقد  نعم، 
1995 والتحقت بدورات متخصصة عدة في مجال البحث 

اجلنائي ، وكانت رتبتي مالزم أول، ونظراً لوجود عدد 

تتمــة 
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رام ال��ل��ه-"رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة"- إن��ه ال��ل��ه ج��ل وع��ال وح���ده، م��ن سلبها 
حلكمة الهية من حاسة السمع، فولدت صماء ، كما أنها تعاني من صعوبة 
في النطق، وعلى الرغم من ذلك، لم تنكسر إرادتها، ورفضت أن تكون أسيرة 
التأقلم مع  حالتها اخلاصة، مع  إلى  أظافرها  إلعاقتها، فسعت منذ نعومة 
تطوير ذاتها وبناء شخصيتها، إنها وئام غسان علوي )22( عاماً الدارسة 
التعليمية، واتلي فرضت على اجلامعة حتدياً  الله والبيرة  رام  في منطقة 
حقيقياً يتمثل بتوفير البيئة التعليمية املالئمة لذوي االحتياجات اخلاصة 

أياً كانت إعاقتهم.
يعمل  والبيرة،  الله  رام  محافظة  في  جرير  دي��ر  بلدة  من  وئ��ام  تنحدر 
أبوها في شركة الكهرباء ، وأمها ربة منزل ولديها شقيقة وشقيقان أحدهما 

أصم منذ الوالدة كحالة وئام.
 التحقت وئام باجلمعية اخليرية في بيتونيا للصم، وبقيت فيها لغاية 
الصف الثالث األساسي، ثم أصبحت طالبة في جمعية الهالل األحمر بالبيرة، 

في برنامج خاص لتطوير قدرات االتصاالت اخلاص بالصم والبكم.
استطاعت وئام أن جتتاز امتحان الثانوية العامة"التوجيهي" بنجاح، 

عام 1999، وحصلت على درجة 62،2% - في الفرع األدبي.
واجهت وئام صعوبات جمة خالل فترة دراستها، أبرزها صعوبة تغطية 
املنهاج التعليمي من خالل لغة االتصال مع الصم، وبخاصة أن املنهاج هو 
يحتاجون  الصم  الطلبة  وئ��ام"  وتقول  األصحاء.  الطلبة  يتلقاه  الذي  ذاته 
لوقت أطول من نظرائهم األصحاء لفهم املادة التعليمية واستيعابها، بسبب 
عملية الترجمة، حيث تقوم املعلمة بترجمة املنهاج بلغة الصم، وهو ما ال 
احلسبان  في  يأخذ  ال  كونه  كامل،  بشكل  املقرر  باملنهاج  اإلمل��ام  من  ميكّننا 

وضع الصم والبكم ، وحاجتهم ملزيد من الوقت".
الله  رام  منطقة  املفتوحة-  القدس  بجامعة  م   2009 عام  وئام  التحقت 
والبيرة التعليمية، وهي أكثر إصراراً على إكمال دراستها أيا كانت الظروف. 
 ، املقررة  امل��واد  الثانية تخصص تربية، وجنحت في  السنة  هي طالبة في 
ومبعدالت جيدة باستثناء مادة واحدة وهي مادة اإلحصاء. وتقول وئام" 
النهائي ملادة االحصاء، لم يدرك املراقب بأني صماء، كما أنه  في االمتحان 
ال يوجد نظام خاص يتيح وقتاً أطول للصم والبكم، فسحب املراقب ورقة 
االمتحان مني، دون أن أمتكن من اكمال اإلجابات". وتؤكد ختام صالح وهي 
معلمة للصم والبكم في جمعية الهالل األحمر، والتي ترافق وئام في بعض 
من  أط��ول  لوقت  يحتاج  األص��م  ب��أن  الترجمة،  بعملية  للقيام  محاضراتها 
األصحاء لإلجابة عن أسئلة االمتحان ، ال سيما في بعض املواد مثل اإلحصاء 
واللغة اإلجنليزية، ألن عملية التواصل حتتاج لوقت أطول"، مطالبة إدارة 
اجلامعة بإعادة النظر في اللوائح الداخلية، وإقرار نظام خاص للصم يتيح 
االمتحان  قيام مراقب  إن  االمتحانات. وقالت "  الوقت خالل  في  لهم مزيداً 
مثالً بسحب الورقة من األصم يترك آثاراُ على نفسيته في وقت يحتاج فيه 
بطاقة  بإصدار  االشكالية  هذه  حّل  ميكن  أنه  إلى  مشيرة  الدعم"،  من  ملزيد 

تعريفية لألصم مع إعطاء املراقب تعليمات ملنحه مزيداً من الوقت.
وهم   ، وامل��ه��ارة  ب��ال��ذك��اء  غالباً  يتمتعون  أش��خ��اص  الصم  ص��ال��ح"  وت��ق��ول 
ال  املجتمع،  ف��ي  فاعلني  ليصبحوا  مهاراتهم  لتنمية  اآلخ��ري��ن  لدعم  يحتاجون 

استغاللهم ألغراض  التسول  كما تفعل بعض اجلمعيات".
اجلامعة  في  للصم  اإلش��ارة  بلغة  متخصصة  مترجمة  وج��ود  عدم  وُيشكل 
من  فكثير  الصم،  من  مثلها  تعاني  التي  أسماء  وزميلتها  وئ��ام  أم��ام  معوق  أكبر 
احملاضرات حتضرها دون أن تتمكن من إدراك ما يجري فيها، حيث إن معلمتها 
لذلك  احمل��اض��رات،  في  بصحبتها  تكون  أن  دائماً  تستطيع  ال  ختام  املدرسة  في 
تستفيد وئام من فلسفة التعليم املفتوح املتبعة في اجلامعة ، فتعتمد على نفسها 

وتدرس املنهاج ما استطاعت وحدها في البيت.
 وتؤكد ختام على حاجة الطلبة الصم بشكل دائم لوجود مترجم متخصص 
بلغة اإلشارة يرافقهم في احملاضرات، قائلة إنه دون ذلك سيبقى األصم يعاني 
اللغة  مثل  التواصل  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  امل���واد  ف��ي   سيما  ال  ي��ن  األم��َرّ

االجنليزية، داعية إدارة اجلامعة إلى  توظيف متخصصني في لغة اإلشارة.
وئ��ام  تبقى  اإلش����ارة،  لغة  م��ع  التعامل  وبناته  أب��ن��اؤه  يجهل  مجتمع  وف��ي 
تعيش في عزلة اجتماعية داخل اجلامعة، لعدم متكنها من التواصل مع زمالئها 
من  مثلها  تعاني  التي  أسماء  لزميلتها  مرافقة  تبقى  لذلك  األص��ح��اء،  وزميالتها 
الصم. وتقول" دائماً ما يصيبني شعور باحلاجة إلى التعرف إلى أصدقاء جدد، 
وهو ما لم  أمتكن من حتقيقه  حتى اآلن بسبب عدم معرفة الزمالء بلغة اإلشارة".

أكن  فلم  متاماً،  مختلفاً  األم��ر  كان  املدرسة  في  دراستي  أثناء  في  وتضيف" 
اً مثلي". أشعر بالوحدة أبداً، ألن جميع زمالئي كانوا صَمّ

أناس  وكأنهم  والبكم،  الصم  بحالة  اجتماعياً  جهالً  هناك  أن  ختام  وت��رى 
النمطية عن هذه الشريحة  غير طبيعيني، مؤكدة على احلاجة لتغيير الصورة 
االجتماعية، وعدم النظر إليهم  بعني الشفقة واإلحسان ، وإمنا بعني املتضامن 
الفلسطينية،  إلى تعليم لغة اإلشارة في املدارس واجلامعات  واملتكافل. ودعت 
كي يتمكن اجلميع من التواصل مع الصم والُبكم وعدم تركهم يعانون من الوحدة.

وكغيرها من البشر، ُيوجد لوئام العديد من الهوايات، أبرزها املداومة على 
واملسلية.  العلمية  املواقع  ومطالعة   ، "اإلنترنت"  العنكبوتية  الشبكة  متابعة 
أنها عدلت عن ذلك، بسبب حاجة  أنها رغبت في دراسة احلاسوب، غير  وتبني 

هذا التخصص إلى تواصل دائم بني الدارس واملشرف األكادميي.
تريد وئام أن تستمر في تذليل الصعاب، ومواصلة املسيرة بطموحات كبيرة، 
البكالوريوس،  درج��ة  على  واحلصول   ، اجلامعة  من  دراستها  إنهاء  تريد  فهي 
ومن ثم االلتحاق بركب العمل، مشيرة إلى أنها ترغب في العمل سكرتيرة مثل 

صديقة لها.
بعد  أس��رة  تكوين  م��ن  مستقبالً  وئ��ام  مُت��ان��ع  ال  االجتماعي،  النطاق  وعلى 
االرتباط بشريك حياتها، لكنها تشترط أن يكون "عريس املستقبل" من الُصم 
أو ممن يحترمون الُصم، فهي إنسانة طموحة ، لكنها ال ُتطيق من ينظر إليها على 

أنها إنسانة أقل منزلة من غيرها.

عمرو  يونس  أ.د.  اجلامعة  رئيس  حديثها  نهاية  ف��ي  وئ��ام  ون��اش��دت 
إصدار  إلى  إضافة  اجلامعة،  في  للعمل  اإلش��ارة  بلغة  متخصصني  بتوفير 
تعليمات خاصة، تتعلق بإتاحة الفرصة أمام األصحاء لتعلم لغة اإلشارة، 
كما أنها ُتطالب بزيادة الوقت للصم أثناء تأدية االمتحانات، باإلضافة إلى 

توفير مترجم لهم، ليتمكنوا من فهم ما يطرحه احملاضر من معلومات.
رئيس اجلامعة أ.د. يونس عمرو استمع الى مناشدة وئام علوي بتوفير 
ما طلبت لذوي االحتياجات اخلاصة من الصم والبكم، ووعد بدراسة هذه 

املطالب على غرار حتقيق مطالب الطلبة املكفوفني. 

غزة-«رسالة اجلامعة«-معني العيلة-عندما تشرق شمس األمل من جديد، 
ما  هذا  شديد؟!،  بعجز  حينئذ  يشعر  ال  حديد  من  إرادة  لنفسه  اإلنسان  ويضع 
احلمام  مثل  وتطير  الزهرات  بني  تتنقل  كانت  التي  )الفراشة(   سحر  مع  حدث 
ذات  الشخصية   قوية  ام��رأة  وأصبحت  سحر،  كُبرت  العصافير.  مثل  وتغرد 
الصعاب  حت��دت  عزمية،  من  لديها  ما  ق��در  على  للحياة  ُمِحبة  وإرادة،  عزمية  
وواجهت احلياة بصالبة وقوة. ولدت من جديد في عالم كزهرة تبحث عن قطرة 
ماء حتييها بعد الذبول، ولم تسمح بأن تقف إعاقة في سمعها أمام طموحاتها 

فالتحقت بجامعة القدس املفتوحة الكمال تعليمها.
القدس  بجامعة  ت��درس  ع��ام��اً،  ال��ع��م��ر)35(  م��ن  البالغة  أحمد  محمد  سحر 
التعليم  وتخصص  ال��ث��ال��ث،  امل��س��ت��وى  ف��ي  التعليمة،  غ��زة  منطقة  امل��ف��ت��وح��ة- 
مبعدل%72  العامة  الثانوية  من  انتهائي  «بعد   : قائلًة  قصتها  تسرد  األساسي، 
لم أستطع إكمال دراستي  بسبب األوضاع السياسية في تلك الفترة، فخاف علي 
ال��زواج  أمامي سوى  لم يكن  الوقت،  أي مكروه في ذلك  أن يصيبني  وال��دي من 
ولم أدرك أن مصيري باحلياة الزوجية سيكون صعباً ومؤملاً فطاملا هونت على 

نفسي ألم احلياة، وقلت اصبري فإن الصبر مفتاح الفرج.
أمامها  تفتحت  سحر  تعيشها  التي  املأساوية  الظروف  كل  من  الرغم  وعلى 
م��راراً  به  حلمت  ال��ذي  حلمها  حتقق  طويل  عناء  وبعد  جديد  من  احلياة  زه��ور 
األبدية،  فيه سعادتها  رأت  الذي  البكر  أنها حتمل بني أحشائها طفلها  وتكراراً، 
الذي ينمو ويتغذى منها،  يتحرك ويأكل وينام معها، جنينيها  أحبته حباً جماً 
تعيشها  التي  والسياسية  واالجتماعية  النفسية  لآلثار  نتيجة  لألسف  ولكن  

خرج  طفلها إلى احلياة معوقاً.

امرأة قوية الشخصية  ذات عزمية  وإرادة وجدت في »القدس املفتوحة« قبلة للتعليم 

سحر أحمد.. حياة ال تنتهي بفقدان السمع 

إعاقة  معاقاً  أحمد  طفلي  «ول��د  قائلة:  عميقاً  نفساً  مستنشقًه  سحر  تتنهد 
ورغ��م  ال��ك��ام��ل،  بالشكل  النمو  ع��دم  م��ن  يعاني  وه��و  ب��ن��س��ب��ه%70،  متوسطة 
هو  كما  ب��ه   فرحت  ل��ه  الطويل  وان��ت��ظ��اري  عليه  وحسرتي  وح��زن��ي  معاناتي 

وتقبلت قضاء الله«.
لكتمان  نتيجة  ولكن  السابقة،  كطبيعتها  حياتها  ملمارسة  سحر  وع���ادت 
في  تسبب  مما  كثيراً،  ونفسيتها  صحتها  تأثرت  طفلها  على  وحسرتها  حزنها 

ضعف بجهاز املناعة، األمر الذي أدى إلى عدم تثبيت احلمل الثاني، وأجهضت 
سبب  مسبقاً  تعلم  تكن  لم  أشهر  وسبع  ست  ي��دوم  حمل  بعد  م��رات   6 من  أكثر 
هو  تعيشه  ال��ذي  النفسي  اإلره��اق  أن  تأكدت  الفحوصات  بعد  ولكن  إجهاضها، 

السبب الرئيس.
الدنيا في وجه سحر ولم تعد حتتمل كل ذلك وأخ��ذت تبكي مبرارة  ضاقت 
على ما يحدث لها وحلياتها التي لم تعرف االستقرار، لكنها في كل يوم تتحمل 
الظروف القاسية التي جعلتها كدوامة في بحر ال يعرف السكينة، وعاشت سحر 
ورزقت  وحملت  العالج  وتابعت  صابرة.  شاكرة  القاسية  الظروف  لتلك  وفقاً 
وأعطتها  للوالدة  للمستشفى  ذهبت  محمد  الثالث  طفلها  في  ولكن  ثاٍن،  مبولود 
فأثرت على  امل��رة،   زي��ادة هذه  كانت  لكنها  «الفالجني«  كالعادة جرعة  املمرضة 

سمعها بشكل مباشر.
وتقول سحر: «بعد فترة من الوالدة أدركت أنني ال أستطيع السماع جيداً، وال 
أستطع سماع بكاء طفلي إال إذا كنت قريبة منه. وعندما راجعت الطبيب، أخبرني 
السماع  أستطيع  لكي  سماعة  جهاز  تركيب  وعلٌي   %50 من  أكثر  سمعي  بفقدان 
جيداً في حلظتها لم أشعر بذاتي فقد انهرت وارمتيت أرضاً ُمغمى علي، وفتحت 
عيناي بعد صاعقة النبأ ونظرت لزوجي عله يقول أن ما أعيشه ليس سوى حلم 

فوجدت األسى واحلزن في وجهه، فأيقنت أنني في واقع مرير« .
اكتأبت سحر فترة طويلة لم تقدر على ممارسة حياتها كالسابق، انعزلت 
أذنها  في  فكرة تركيب سماعة  تتقبل  انطوائية، ولم  العالم وعاشت حياة  عن 
رغم محاوالت زوجها إقناعها بتركيبها وبخاصة أنها ستكون غير مرئية ولن 

تشعر بها.

حتدت الصعاب رغم املعوقات، وفرضت  نفسها كحالة خاصة ال تعرف االستسالم

اء تبحث عن مكان لها حتت الشمس وئام علوي..دارسة صمَّ
أ. د. يونس عمرو يستمع الى مناشدة  وئام ويعد بدراسة مطالب الصم والبكم
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كايد-طوباس  حيدر  اجل��ام��ع��ة"-  ط��وب��اس-"رس��ال��ة 
ش��رق��اً،  االردن  ن��ه��ر  م��ن  ح��دوده��ا  مت��ت��د  ش��اس��ع��ة  محافظة 
وحتى جنوب شرق محافظة جنني، وشمال شرق محافظة 
السكانية مثل  التجمعات  نابلس، وهي تضم مجموعة من 
عقابا وتياسير وطمون وكردلة وبردلة والباذان وطلوزه 
جامعة  افتتحت  الشمالية،   االغوار  وقرى  الفارعة  ومخيم 
نهاية  لها في طوباس  في  دراسياً  املفتوحة مركزاً  القدس 
إل��ى منطقة  ال��ع��ام 2007م  ف��ي  ال��ع��ام 2000م، وق��د حت��ول 
تعليمية خدمت وما زالت تخدم أبناء احملافظة واحملافظات 

األخرى املجاورة  ووفرت لهم التعليم اجلامعي.
التعليمية  ط��وب��اس  منطقة  ع��ل��ى  ال��ض��وء  ولتسليط 
املنطقة  حققتها  التي  اإلجن���ازات  وأه��م  فيها  العمل  وآليات 
نضال  د.  املنطقة  مدير  التقينا  لها،  املستقبلية  والتطلعات 

عبد الغفور، وكان لنا معه احلوار اآلتي:

من مركز دراسي إلى منطقة تعليمية
ك��ي��ف حت����ول م���رك���ز ط���وب���اس ال����دراس����ي إل����ى منطقة   -

تعليمية؟ 
دارسيه  عدد  بلغ  وقد  2000م،  العام  في  املركز  تأسس 
عند افتتاحه حوالي) 270( دارساً ودارسة، مع كادر تعليمي 
وعدد  إداري���ني،  موظفني  خمسة  عددهم  يتجاوز  لم  وإداري 
محدود من املشرفني غير املتفرغني.  وبتوجيهات كرمية من 
أ.د يونس عمرو رئيس اجلامعة مت حتويل املركز إلى منطقة 
اجلامعة  مجلس  عن  صدر  لقرار  تنفيذاً  ذلك  وك��ان  تعليمية 
الدارسني  ع��دد  أصبح  فقد  أالن  أم��ا  2007م  العام  في  املوقر 

امللتحقني باملنطقة يزيد عن )2200( دارساً ودارسة. 
طوباس  منطقة  ف��ي  يعمل  امل��وظ��ف��ني،  ع��دد  وب��خ��ص��وص 
التعليمية حالياً 31 موظفاً إدارياً، أما املشرفون فيبلغ عددهم 
متفرغ،  غير  مشرفاً  و)72(  متفرغاً،  أكادميياً  مشرفاً   )13(
نتعاون معهم بشكل جزئي لإلشراف على املقررات املطروحة.

التعليمية  طوباس  منطقة  افتتاح  من  سنوات   10 بعد   -
وتخريج الفوج األول من دارسيها في العام 2004م، كم 
بلغ عدد خريجي املنطقة حتى اآلن ، وهل أنتم راضون 

عن مستوى اخلريجني ونسبة إشغالهم للوظائف؟ 
جتاوز عدد خريجي املنطقة حتى نهاية الفصل املاضي 
خريجينا،  نوعية  يخص  فيما  أما  وخريجة،  خريج  األل��ف 
فهم يتمتعون بسمعة جيدة أينما حلوا، سواء في الوظائف 
التي يشغلونها أصالً أثناء دراستهم ) حيث إن هناك نسبة 
كبيرة من دارسينا - كما تعلمون - يشغلون أصالً وظائف 
مختلفة في أثناء الدراسة(، أو التي يتقدمون لها ويلتحقون 
بها  بعد تخرجهم، كما يحقق خريجونا نتائج الفتة للنظر 
العليا،  التي يلتحقون بها إلكمال دراساتهم  في اجلامعات 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن دارسينا أثبتوا جدارتهم أيضا 
ألول  فلسطني  ف��ي  عقد  ال���ذي  ال��دول��ي  ال��ك��ف��اءه  امتحان  ف��ي 
مرة، وشارك فيه مجموعة من دارسي اجلامعة من املناطق 

املختلفة مبا فيها منطقة طوباس التعليمية.
تقدمه  ال���ذي  التعليم  ن��وع��ي��ة  يعكس  ك��ل��ه  ذل���ك  ول��ع��ل 
ال��ذات��ي،  التعلم  على  يركز  فهو  املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة 
اجلانب  على  نركز  أننا  كما  مختلفة،  وأدوات  وبأساليب 

التدريبي والعملي في معظم التخصصات التي نطرحها.
في امتحانات التوظيف التي تعقدها وزارة التربية والتعليم 

يحصل طلبة جامعة القدس املفتوحة على نتائج متميزة.
هو  وما  رسمي،  بشكل  النتائج  تلك  على  حتصلون  هل   -

السبب احلقيقي وراء تلك النتائج املتميزة؟
نحن نحرص فعال على احلصول على نتائج املتقدمني 
ال��وزارة  تعقدها  التي  التوظيف  المتحانات  خريجينا  من 
ط��وب��اس،  تربية  مديرية  خ��الل  م��ن  رس��م��ي  بشكل  سنويا 
أما فيما يخص حتقيق دارسينا نتائج متقدمة في امتحان 
التربية والتعليم، فقد يعود إلى نوعية التعليم الذي تقدمه 
لهم اجلامعة كما أشرنا، كما أننا في برنامج التربية نسعى 
وإكسابهم  التدريس،  مهنة  في  للعمل  الدارسني  تأهيل  إلى 
املهارات والكفايات الالزمة لهذه املهنة،هذا عدا عن اهتمامنا 
لذلك  العملية،  التربية  مقرر  خالل  من  التدريبي  باجلانب 

امتحان  في  فقط  ليس  جيدة  نتائج  يحققون  دارسينا  فان 
التوظيف، بل يثبتون جدارتهم بحسب شهادات املسؤولني 

عندما ينخرطون في املهنة.

إقبال على اجلامعة  من ذوي املعدالت املرتفعة
نأمل من حضرتكم أن حتدثونا عن خصائص الدارسني   -
في منطقة طوباس التعليمية، ومدى رضاكم عن إقبال 

خريجي الثانوية العامة على الدراسة في اجلامعة؟
فإن  طوباس،  محافظة  مساحة  اتساع   من  الرغم  على 
خريجي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ف��ي احمل��اف��ظ��ة م��ح��دود ن��وع��اً ما 
فإن  ذلك  األلف خريج سنوياً، مع  حيث ال يتجاوز عددهم  
املفتوحة  القدس  ما بني 30-40 % منهم يلتحقون بجامعة 
/ منطقة طوباس التعليمية، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن  
الدارسات  بلغت نسبة  اإلن��اث، حيث  ه��ؤالء هم من  غالبية 
حوالي )65 %( من دارسي اجلامعة ومن الالفت للنظر أيضا 
املعدالت  ذوي  من  عالياً  اقباالً  شهدت  األخيرة  السنوات  أن 
ال��ع��ال��ي��ة ف��ي ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى االل��ت��ح��اق باجلامعة، 
فبالرجوع إلى بيانات التسجيل في الفصل احلالي) 1101( 
باجلامعة  امللتحقني  ال���دارس���ني  م��ن   %20 ح��وال��ي  أن  جن��د 
تراوحت معدالتهم ما بني ) 80- 100%(، وحوالي ) 30 %( 
منهم تراوحت معدالتهم بني ) 70 إلى 80 %(، كما أن هناك 
مالحظة جديرة باإلشارة تتعلق بتغير ميول الدارسني نحو 
العلوم  برنامج  في  الدارسني  إن نسبة  ،حيث  التخصصات 
اإلدارية واالقتصادية أصبحت هي األعلى بعد أن كانت في 

الفصول السابقة لصالح برنامج التربية.
مؤسسات  كبرى  تعد  املفتوحة  القدس  جامعة  أن  مبا   -
الوحيده  العالي  التعليم  ومؤسسة  طوباس  محافظة 
فمن املؤكد أن لها دوراً وعالقات متميزه مع مؤسسات 
ما  تفاصيل  بعض  على  تطلعنا  أن  ل��ك  ه��ل   ، املجتمع 

تقومون به في هذا املجال ؟
اجلامعة  خطة  عن  املنبثقة  االستراتيجية،  خطتنا  ضمن 
االستراتيجية، وبناء على توجيهات أ.د. يونس عمرو رئيس 
التعليمية  املناطق  ب��زي��ارة  امل��ت��ك��ررة  وم��ب��ادرات��ه  اجل��ام��ع��ة، 
الفعاليات  والتقائه  التعليمية  طوباس  منطقة  ضمنها  ومن 
مع  التشبيك  على  دائ��م��ا  ح��ري��ص��ون  فنحن   ، فيها  املختلفة 
العالقات  وبناء  الرسمية  وغير  الرسمية  املجتمع  مؤسسات 
لذلك   ، وفعالياتهم  مناسباتهم  معظم  في  ومشاركتهم  معهم 
احملافظة  ف��ي  املشكلة  اللجان  م��ن  العديد  ف��ي  أع��ض��اء  فنحن 
)سواء كان ذلك  على مستوى احملافظة أو البلدية أو وزارة 
الثقافة.. الخ، كما أن هناك تواصالً عملياً وتدريبياً مع كثير 
و  ال���ورش  م��ن  ال��ع��دي��د  نفذنا  حيث  املجتمع،  م��ؤس��س��ات  م��ن 
املشاريع املشتركة مع مديرية  التربية والتعليم، ومع مركز 
في  معهم  مستمر  تواصل  على  فنحن  خلف،  ص��الح  الشهيد 
خارج  من  الشباب  وفئة  طلبتنا،  تستهدف  ودورات  أنشطة 
والوطني  السياسي  التوجيه  مع  تعاون  وهناك  اجلامعة، 
توعوية  ومحاضرات  ل��ق��اءات  ع��دة  في  شاركنا  حيث  أيضا، 
املؤسسات  وم��وظ��ف��ي  األم��ن��ي��ة،  األج��ه��زة  عناصر  استهدفت 
املدنية، كما أن هناك تواصالً أيضا مع األجهزة األمنية، حيث 
عقدنا العديد من الدورات لضباط وأفراد هذه األجهزة، وذلك 
أضف  التدريبية،  احتياجاتهم  ضوء  وفي  طلبهم،  على  بناء 
من  العديد  وتنظيم  االستشارات،  من  العديد  تقدمي  ذلك  إلى 
التي استهدفت  الندوات والدورات داخل اجلامعة وخارجها 

الطلبة وغير الطلبة.
منطقة طوباس التعليمية تقدم خدماتها التعليمية الكثر   -
من ) 2200 ( دارس ودارس��ة من محافظة طوباس، ما 

اخلدمات  اإلضافية التي تقدمها اجلامعة للمجتمع؟
قلنا  التعليمية تتضح  كما  أهمية منطقة طوباس  لعل 
احملافظة،  في  الوحيدة  العالي  التعليم  مؤسسة  أنها  من 
الفئات  من  لكثيٍر  اجلامعي  التعليم  خدمة  تقدم  لذلك  وهي 
محافظة  ع��ن  نتحدث  أن��ن��ا  وب��خ��اص��ة  وال��ف��ق��ي��رة،  املهمشة 
الفقيرة  التجمعات  م��ن  ك��ث��ي��راً  ت��ض��م  األط�����راف،  م��ت��رام��ي��ة 

واملهشمة بفعل استهدافها من االحتالل اإلسرائيلي.
ال��ت��ي تقدمها اجل��ام��ع��ة ألب��ن��اء  - وم���ن اخل��دم��ات األخ����رى 

احملافظة أنها توفر فرصة التعليم اجلامعي لكثير من املوظفني 
وال��ع��م��ال وامل���زارع���ني، ال��ذي��ن ل��م ي��ك��ن أم��ام��ه��م ف��رص��ة إلك��م��ال 

دراستهم لوال وجود جامعة القدس املفتوحة في طوباس
للمرأة،  اجلامعي  التعليم  فرصة  اجلامعة  توفر  كما   -
حوالي  املنطقة  في  الدارسات  من  اإلن��اث  نسبة  تبلغ  حيث 

65% من الدارسني كما قلنا. 
أيضا،  التعليمية  املنطقة  وفرتها  التي  اخلدمات  من  و   -
ثم  أوالً،  وامل��وظ��ف��ني  ال��دارس��ني  خل��دم��ة  مكتبة  افتتحت  أن��ه��ا 
الباحثني واملهتمني من أبناء احملافظة، وبخاصة أن احملافظة 
تفتقر إلى وجود مكتبة عامة، حيث كان الباحثون والدارسون 
واملكتبات  اجل��ام��ع��ات  مكتبات  إل��ى  التوجه  إل��ى  يضطرون 
العامة في احملافظات املجاورة ، لذلك بدأنا منذ ثالثة أعوام 
بدعم  التعليمية،  طوباس  مبنطقة  خاصة  مكتبة  بتأسيس 
خاصة  وبجهود  اجلامعة،  في  املركزية  املكتبات  دائ��رة  من 
الرسمية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  دع��م  على  خاللها  م��ن  حصلنا 
وغير الرسمية واألفراد، بحيث أصبح لدينا اآلن مكتبة تضم 
بنك  الداعمة  اجلهات  هذه  ومن  كتاب.   )6000( عن  يزيد  ما 
فلسطني، ومكتب الرئيس واللجنة الوطنية للتربية والثقافة 
العربية  ل��ل��ت��أم��ني، واجل��ام��ع��ة  ت��رس��ت  وال��ع��ل��وم، وش��رك��ة 

األمريكية، وغيرها الكثير من املؤسسات واألفراد.

خطط مستقبلية 
وتلعب   ، مستمر  تطور   في  التعليمية  طوباس  منطقة   -
أخرى في املجتمع، هل لك أن حتدثنا عن خطط  أدواراً 

منطقة طوباس التعليمية املستقبلية؟
في  ال��زراع��ة  لبرنامج  تخصصات  بفتح  تفكير  ه��ن��اك   .1
ويعمل  زراع��ي��ة،  احملافظة  أن  بحكم  ط��وب��اس،  منطقة 
م��ع��ظ��م أب��ن��ائ��ه��ا ف��ي ال���زراع���ة، ك��م��ا أن��ه��ا ت��ع��د م��ن اكبر 
كما  الزراعية،  ل��ألراض��ي  وامتالكاً  مساحة  احملافظات 
املعلومات  تكنولوجيا  ف��ي  تخصصات  لفتح  نتطلع  
واالتصاالت، وتخصص اإلدارة الصحية، وهذا محكوم 
ال��راغ��ب��ني ف��ي االل��ت��ح��اق بهذه  ال��دارس��ني  ب��أع��داد  طبعاً 

التخصصات في املنطقة.
إلكترونية،  منطقة  إلى  املنطقة  حتويل  إلى  نتطلع  كما   .2
خ���الل ف��ت��رة ق��ري��ب��ة ج���داً إن ش���اء ال��ل��ه، وب��خ��اص��ة أن��ه 
للتعامل  املؤهلني  املشرفني  من  كبير  ع��دد  لدينا  أصبح 
مع التعليم اإللكتروني بأشكاله املختلفة، وهذا يتطلب 
وأج��ه��زة  مختبرات  م��ن  ل��ذل��ك،  التحتية  البنية  تهيئة 
بذلك  وغ���رف وس��ائ��ط، وه��ن��اك مخاطبات وم��راس��الت 
نصبح  وب��ذل��ك  مم��ك��ن،  وق���ت  ب��أس��رع  تلبيتها  ون��أم��ل 
جاهزين للتحول إلى منطقة إلكترونية. وفي هذا الصدد 
قمنا ودائرة العالقات العامة وبالتعاون مع احملافظة، 
ع��م��رو رئ��ي��س اجلامعة  ي��ون��س  أ.د.  م��ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
بإعداد دراسة جدوى إلنشاء  مختبر حاسوب خارجي، 
يخدم دارسينا وسواهم من أبناء احملافظة خارج أوقات 

الدوام، ومت تقدميه إلى عدة جهات داعمة.
املقبولني،  ال��دارس��ني  أع���داد  زي���ادة  إل��ى  نسعى  أننا  كما   .3
كون منطقة طوباس التعليمية هي املتنفس الوحيد في 
احملافظه، كما أنها تتمتع بحكم طبيعة نظامها ببعض 
لاللتحاق  وحت��ف��زه��م  الطلبة  ت��دف��ع  ال��ت��ي  االم��ت��ي��ازات 
باجلامعة مثل املرونة، وعدم إلزام الدارس بالدوام مما 
التزامات جتاه  الذين لديهم  الدارسني  يساعد كثيراً من 
تدني  أيضا  ذلك  ومن  بيوتهم،  أو  أعمالهم  أو  وظائفهم 
هذه  تقل  حيث  املفتوحة،  اجلامعة  ف��ي  التعليم  تكلفة 
اجلامعات  ف��ي  ال��دراس��ة  تكاليف  نصف  ع��ن  التكاليف 

النظامية في التخصصات املشابهة. 
و م���ن األش���ي���اء ال���ت���ي ن��س��ع��ى إل����ى حت��ق��ي��ق��ه��ا، وب���دأن���ا   .4
بخطوات عملية نحو حتقيقها، امتالك مبنى خاص بنا 
واحتياجات  احتياجاتنا  ويلبي  التعليم  أغراض  يالئم 
قطعة  على  حصلنا  وق��د  ومستقبالً،  ح��ال��ي��اً  دارس��ي��ن��ا 
نسعى  اآلن  ون��ح��ن  دومن����ات،  سبعة  مب��س��اح��ة  أرض 
قمنا  وق��د  اجلامعة،  باسم  رسمي  بشكل  تسجيلها  إل��ى 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  بتجهيز  ب��ال��ب��دء  ال��ب��ل��دي��ة  مب��خ��اط��ب��ة 

للقطعة، وهناك موافقة على ذلك، وفيما يخص متويل 
أشخاص  من  املبنى  بتمويل  وعود  هناك  املشروع،  هذا 
للبحث  حاليا  نسعى  ونحن  مختلفة،  محلية  وجهات 
عن جهات داعمة أخرى ملساعدتنا في إجناز هذا املبنى، 
وقد شكلنا لهذه الغاية جمعية أصدقاء جامعة القدس 
وزارت��ي  قبل  م��ن  اعتمادها  بانتظار  ونحن  املفتوحة، 

الداخلية والتربية والتعليم العالي.

جتربة التعليم اإللكتروني
اإللكتروني  التعليم  من  جديدة  اشكاالً  هناك  أن  ذكرمت   -
بدأمت باستخدامها في املنطقة التعليمية، وتسعون ألن 
تكون منطقة طوباس التعليمية منطقة إلكترونية، فما 
رأيكم بهذه التجربة اجلديدة؟ وما جدوى استخدام هذه 
بشكل  ذلك  سيؤثر  وهل  التعليم؟  من  اجلديدة  األمناط 

ايجابي على خريجي اجلامعة؟ .
جامعة  ف��ي  استخدامنا  ان  ارى  ش��يء  ك��ل  وق��ب��ل  أوال   
القدس املفتوحة للتعليم االلكتروني يعد ضروره ومتطلبا 
التعليم  اننا نتبنى منطي  من متطلبات جناحنا، وبخاصه 
ان جتربة  م��ن  ال��رغ��م  ب��ع��د، وع��ل��ى  ع��ن  والتعليم  امل��ف��ت��وح 
تعترضها  وق��د  بداياتها،  في  زال��ت  ما  االلكتروني  التعليم 
من  اجل��دي��دة  األمن���اط  ه��ذه  استخدام  ف��إن  املعوقات  بعض 
العملية  على  وامليزات  الفوائد  من  الكثير  سيضفي  التعليم 
التعليمية التعلمية في جامعة القدس املفتوحة، كاملرونة؛ 
أكثر من شكل من أشكال  ال��دارس  أم��ام  حيث أصبح متاحاً 
ال��وج��اه��ي��ة، واالف��ت��راض��ي��ة  بنمط  ال��ل��ق��اءات  م��ث��ل:  التعلم، 
األنشطة وبنمط التعيينات اإللكترونية ومنط بث الفيديو 
والوسائط  املقررات  ذلك  إلى  أضف  اإللكتروني،   والقالب 
امل���س���ان���دة..(، وم���ن ال��ف��وائ��د أي��ض��اً إث����راء امل����ادة ال��دراس��ي��ة 
وإغناؤها، وإخراج العملية التعليمية التعلمية من اجلمود 
والرتابة والتقليدية التي اتسمت بها منذ تأسيس اجلامعة، 
بحيث أصبحت اآلن تضاهي مثيالتها من مؤسسات التعليم 
نوعية  على  إي��ج��اب��ي��اً  سينعكس  وه���ذا  ال��ع��امل��ي��ة،  بعد  ع��ن 

خريجينا، وسيكون حافزاً للطلبة اجلدد لاللتحاق بها.
هل تودون توجيه كلمة في ختام هذا اللقاء؟  -

في ختام هذا اللقاء اشكر أ.د رئيس اجلامعة والقائمني 
على هذا الصرح العلمي الشامخ على توجيهاتهم احلكيمة 
ال��زم��الء املشرفني األك��ادمي��ي��ني واإلداري���ني  ل��ن��ا، كما أش��ك��ر 
وشخوصه  احمللي  املجتمع  ومؤسسات  ال��دارس��ني  وكذلك 
بإجناح  أسهمت  ال��ت��ي  املخلصة،  احلثيثة  ج��ه��وده��م  على 
املنطقة التعليمية على الصعد كافة ، وهنا استغل الفرصة 
وأهالي،  رسمية  وغير  رسمية  مؤسسات  اجلميع:  ألناشد 
ب��ض��رورة االل��ت��ف��اف ح��ول ه��ذه امل��ؤس��س��ة ال��رائ��دة وم��د يد 
أداء  ف��ي  لتستمر  بها  االرت��ق��اء  ف��ي  ومساعدتنا  لنا  ال��ع��ون 

رسالتها، وتقدمي خدماتها ألبنائنا رواد الغد وبناته.

مدير املنطقة يتحدث لـ "رسالة اجلامعة" عن وجود خطط للتطوير

د. نضال عبد الغفور: 30-40% من طلبة محافظة 
طوباس يلتحقون بجامعة القدس املفتوحة

   قطعنا شوطًا في امتالك قطعة أرض إلنشاء مبنى خاص مبنطقة طوباس التعليمية         نفكر جديًا في فتح تخصصات جديدة في املنطقة
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بيت حلم-"رسالة اجلامعة"-اميلي سعادة- انطلقت 
جامعة القدس املفتوحة من فكرة أن الدراسة بحد ذاتها قيمة 
والتطورات  احلياة  مواكبة  املعاصر  اإلنسان  يستطيع  ال 
بدونها، وبالتالي جاءت هذه اجلامعة لتوفر فرص التعليم 
الراغبني  الفلسطيني  الشعب  أبناء  لكل  اجلامعي  والتعلم 
دميوقراطية  يحقق  ال���ذي  األم���ر  متييز،  أي  دون  ذل��ك  ف��ي 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ك��م��ا أن��ه��ا أت��اح��ت ال��ف��رص��ة لكثير م��ن ق��ط��اع��ات 
البيوت  السن وربات  ، وبخاصة كبار  الفلسطيني  الشعب 
ليتمكنوا من اجلمع  األعمال احلرة،  ، واملوظفني وأصحاب 
ما بني العمل والوظيفة والواجبات البيتية واالجتماعية في 

نظام دراسي مرن من حيث الزمان واملكان.
ف��ي ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ت��ت��ح��دث ع���دد م��ن ال��ن��س��اء ال��ع��ام��الت 
ال��ل��وات��ي ي��درس��ن ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة –•منطقة 
العمل  بني  اجلمع  في  جتاربهن  عن   - التعليمية  حلم  بيت 

والدراسة.
امل��رب��ي��ة ك��ت��ري��ن أن���ور ال��ش��وم��ل��ي ت���رى وج���ود ض���رورة 
ملحة الن��خ��راط امل���رأة ف��ي العمل ف��ي م��ي��ادي��ن ع���دة، وذل��ك 
عام.  بعد  عاماً  املتزايدة  احلياة  أعباء  في  الرجل  ملساعدة 
وتقول:" لقد أحببت مهنة التعليم منذ كنت صغيرة وعملت 
ولكن  اخلاصة،  امل��دارس  إح��دى  في  الفنية  للتربية  معلمة 
لم  جامعية  بكالوريوس  شهادة  على  احلصول  في  الرغبة 
ال  واألس��رة  العمل  بسبب  وطبعاً  وخيالي،  تفكيري  تفارق 
جامعة  في  فكرت  لذلك  مقيمة،  بجامعة  االلتحاق  أستطيع 
 2008 ع���ام   مطلع  بها  التحقت  وف��ع��الً  املفتوحة،  ال��ق��دس 
املواد  اختيار  في  مرونتها  ساعدتني  لقد   "  : وتضيف  م". 
تواجه  أن  ميكن  التي  الصعاب  تذليل  على  الساعات  وعدد 
أي طالب جديد في اجلامعة، لقد ساعدتني قوانني اجلامعة 
السهلة واملرنة على اختيار املواد التي أشعر أنني استطيع 
الكتاب  تصميم  طريقة  إلى  باإلضافة  بسهولة،   اجتيازها 
واملقررات، فالكتاب يعمل عمل املعلم ، فهو يحدثك ويتكلم 
، ويساعدك على  ، ويأخذ برأيك ويحاورك ويناقشك  معك 
في  دراستها  إنهاء  على  أوشكت  كترين  التدريبات".  حل 
جامعة القدس املفتوحة ، وهي فخورة جداً بالدراسة فيها.

إبراهيم عليان، وهي زوجة للشهيد  الدارسة سناء  أما 
استشهد  أب��ن��اء،  ثالثة  ولها  متزوجة  فهي  البلبول،  أحمد 

جامعة  في  حالياً  ت��درس  وهي  ونصف  عامني  قبل  زوجها 
القدس املفتوحة / بيت جاال تخصص لغة عربية، وتعمل 
أيضاً موظفة في جمعية رعاية اليتيم. تقول سناء:" أعمل 
أن عملي ودراستي  الصغار، كما  أبنائي  ألمتكن من تربية 
 ، ال��ت��ي أص��ب��ت بها  اج��ت��ي��از محنتي  على  ك��ث��ي��راً  س��اع��دان��ي 
ف��راق زوج��ي، فدراستي  واخل��روج من حزني الشديد على 
؛  شخصيتي  صقل  على  كبيراً  معيناً  ل��ي  كانت  اجلامعية 
ألنها جعلت مني سيدة قوية واعية، ومثقفة بأمور احلياة 
وألوالدي،   لي  قوياً  وداف��ع��اً  مشجعاً  لي  وكانت   ، والعمل 
يرونني  فهم  وال��ده��م،  استشهاد  بعد  تتوقف  ل��م  فاحلياة 
أجمع بني الدراسة والعمل ، وأحتمل كثيراً من مسؤوليات 

احلياة التي أصبحت كلها على عاتقي وحدي.
صعب  أمر  والعمل  الدراسة  بني  اجلمع  أن  سناء  تؤكد 
أنها تعمل ثماني  ساعات يومياً، ولكن مع  جداً، وبخاصة 
ُيسهل  املفتوحة  القدس  جامعة  نظام  أن  تعتقد  فإنها  ذلك 
إال  اجلامعة  إل��ى  ا  باحلضور  يلزمها  ال  ألن��ه  ؛  كثيراً  عليها 
من  ساعدها  من  جميع  وشكرت  الرسمية.  االمتحانات  في 
قدموه  ملا  وغيرهم  اجلامعة  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء 

لها من دعم ومساندة خالل دراستها اجلامعية. 
أب��و حمود - وه��ي أم، وربة  أك��دت سامية  وم��ن جهتها 
املفتوح  التعليم  نظام  أن  ودارس����ة-  عاملة  وام���رأة  بيت، 
املتبع في اجلامعة ُيساعد على تنمية املراة وتوفير فرصة 
أنها  إل��ى  وتشير  آن.  ف��ي  عملها  ومتابعة  تعليمها  إلك��م��ال 
بهدف  اجلامعي،  تعليمها  امل��راة  تتابع  أن  بضرورة  تؤمن 
وملساعدتها  واالجتماعية،  االقتصادية  أوضاعها  حتسني 
الطارئة واملستجدة من حولها  التغيرات   التكيف مع  على 
يعد  ال��ن��س��اء  تعليم  وت��ق��ول"  االس��ت��غ��الل.  م��ن  وحمايتها 
احل��ي��اة  ولتحسني   ، للمستقبل  االس��ت��ث��م��ارات  أف��ض��ل  م��ن 
عن  إال  بالنجاح  تكلل  لن  املجتمعات  فجهود  االجتماعية، 

طريق تعليم األمهات وحتسني أوضاع املرأة بشكل عام". 
القدس  ومن هنا تشعر سامية بأهمية جامعة   
املفتوحة ، ونظام التعلم عن بعد فيها من منطلق جتربتها 
منطقة  املفتوحة-  القدس  بجامعة  التحقت  فهي  اخلاصة، 
وت��واج��ه  2008م.  ال��ع��ام  خ���الل   - التعليمية  حل��م  ب��ي��ت 
سامية حتديات جمة كونها أماً وزوجة وإمرأة عاملة، فثقل 

نساء يتحدثن عن جتاربهن في اجلمع بني العمل والدراسة

املسؤوليات األسرية يلقي ظالله على دراستها، لكن نظام 
التعلم عن بعد أتاح لها فرصة قّل نظيرها ولم تكن لتتوافر 

في أي جامعة أخرى.
في  لي  توافرت  التي  املزايا  هي  كثيرة  سامية"  وتقول 
عملي  ف��ي  اس��ت��م��راري  وأب��رزه��ا  املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة 
موظفة ، وعدم اضطراري إلى االستقالة والتفرغ للدراسة، 
يواجهها  ال��ت��ي  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  ف��ي  سيما  ال 
املفتوحة  القدس  بجامعة  فالتحاقي  ع��ام،  بشكل  املجتمع 
والتعليمي  الثقافي  مب��س��ت��واي  ال��ن��ه��وض  ف��رص��ة  منحني 

واالقتصادي في الوقت ذاته".

القدس  جامعة  دعيس-  اجلامعة"-خلف  يطا-رسالة 
الوطن من شرق  أرج��اء  أض��اءت شموعها في كل  املفتوحة 
ومن  جنوبها،  أقصى  إلى  شمالها  ومن  غربها  إلى  فلسطني 
عروس اجلنوب من يطا مدينة النضال والكفاح في املنطقة 
ومعرفة،  علم  م��ن��ارة  علينا  تطل  ه��ي  ه��ا  للنقب،  احمل��اذي��ة 
ليقدم  املدينة  قلب  في  أنشئ  ال��ذي  الدراسي  يطا  مركز  إنه 
وصلت  حيث  وبلدات،  قرى  من  فيها  مبا  للمنطقة  خدماته 
احملرومة  املناطق  تلك  البدو،  وأهالي  مناطق  إلى  خدماته 
التي تعاني من ضنك العيش وقسوته، وتئن حتت بشاعة 

االحتالل اإلسرائيلي وهمجيته.
الرحمن  الشرقية اجلنوبية ملدينة خليل  املنطقة  يقطن 
أراض��ي  مب��ج��اورة  وال��ص��راي��ع��ة  الكعابنة  عشيرتي  أب��ن��اء 
مدينة يطا، حيث متتد أراضي هاتني العشيرتني إلى البحر 
اجلهالني  عرب  أراض��ي  اجلنوب  من  يجاورها  شرقاً،  امليت 
نعيم.  بني  مسافر  الشمال  من  ويجاورها  منها،  املهجرين 
العشائر  من  عدد  الكبيرتني  العشيرتني  هاتني  من  ويتفرع 
األخرى والذي يزيد تعداد أفراها عن 3500 نسمة. وتغلب 
الطبيعة الصحراوية على أراضي هاتني العشيرتني، حيث 
اجلسم  ونحافة  املالمح  وسمرة  اجلدباء  الصحراء  قساوة 

ألبناء هاتني العشيرتني.
تربية  على  والصرايعة  الكعابنة  بادية  أبناء  يعتمد 
نهر جار، وهذا  أغنام وإبل بال سوق عامر وال  املاشية من 
ي��ب��ني م���دى ق��س��اوة وش��ظ��ف ال��ع��ي��ش ه��ن��اك، ف��ي ظ��ل ه��ذه 

البقاء   املفتوحة مكنتها من  القدس  أن جامعة  وتضيف 
بالقرب من زوجها وأطفالها دون أن تكون مضطرة للبعد 
عنهم كما هو احلال في نظام اجلامعات التقليدية. وذلك ألن 
الدارس  املتطورة في اجلامعة متكن  اإللكترونية  التقنيات 
من التواصل مع املشرف األكادميي عن بعد، مما يسهم في 

تسهيل العملية التعليمية ".
وتؤكد أن نظام التعلم عن بعد عن ُيساعد النساء على 
ويجعلهن  حياتهن،  ف��ي  يواجهنها  التي  العقبات  تخطي 
يتكيفن مع دراستهن دون أن يكّن مضطرات لترك أعمالهن ، 

أو على حساب واجباتهّن البيتية واألسرية. 

الظروف املتردية جند أن تلك املناطق تفتقر إلى الكثير من 
سيما  وال  العصرية  احلياة  ومقومات  األساسية  اخلدمات 
وم��اؤه��ا  فيها،  األص���ول  حسب  صحي  م��رك��ز  ف��ال  التعليم، 
شحيح ونورها خافت ال ينيره إال صمود أبنائها منذ مئات 
السنني رغم غلظة االحتالل وعنجهيته، أما التعليم فقد كان 
في الستينيات على شكل خيام وكتاتيب إلى أن ُبنيت أول 
في  العشيرتني  هاتني  أبناء  لتعليم  م   1968 سنة  مدرسة 
الوقت نفسه  غرفة واحدة ومعلم واحد للصفوف كلها في 

وللمواد كلها.
تخدم  ابتدائية  م��دارس  ثالث  ُبنيت  1971م  سنة  وفي 
متابعة  ثم  العشيرتني،  لهاتني  البدوية  املجتمعات  أبناء 
التعليم  حركة  وبقيت  يطا،  مدينة  في  اإلع��دادي��ة  املرحلة 
ثم  التسعينيات،  أوائل  لألمية فقط حتى  تكاد تكون محواً 
ُطورت مدرسة الصرايعة  الثانوية املختلطة لتضم املرحلة 
إمتام  يستطيع  ال  الطالب  لكن  البادية،  أبناء  من  اإلعدادية 
املرحلة الثانوية إال في مدارس مدينة يطا البعيدة مقطوعة 
املواصالت، ونتيجة لهذا الوضع املؤلم فقد تسرب ما يربو 
على 95% من أبناء هذه املدارس، إال أن هنالك من جتشموا 
أعباء السفر وعناء املسير وأكملوا املرحلة الثانوية ومن ثم 

اجلامعية، وهم قلة ال يتجاوزون أصابع اليدين.
إلى  الثانوية  املرحلة  أضيفت  2003م  عام  مطلع  وفي 
مدرسة الصرايعة، ورغم ذلك بقيت الصعوبات تواجه من 

يحلم بااللتحاق باجلامعة وبخاصة الطالبات، فقلما كنا 

في منطقة محرومة تعاني من ضنك العيش وقسوته

مركز يطا الدراسي ُيوفر فرصة نادرة للدارسني من 
األرياف والبادية إلكمال تعليمهم

تتمــة  د. علي صالح



تشرين الثاني  2010  10

تتمة / كفاح الزغيبي
كبير من زمالئي يحملون شهادات جامعية ساعدتهم على نيل رتب عليا في 
وكذلك  كثيراً،  نفسي  في  يؤثر  ذلك  كان  سناً،  مني  أصغر  بأنهم  علماً  الشرطة، 
سخرية بعض الزمالء ومعايرتهم لي بأني لست من حملة الشهادات، شكل لي 
ذلك دافعاً وحافزاً في السعي للحصول على الشهادة وإكمال دراستي اجلامعية.

ما سبب التحاقك بجامعة القدس املفتوحة ؟   -
رغبتي  األول:  املفتوحة،  القدس  بجامعة  اللتحاقي  أساسيان  عامالن  هناك 
الشديدة في إكمال دراستي اجلامعية؛  ألنني قادر على ذلك حيث أنني كنت من 
بعد  اعتقالي  وظ��روف  العائلية  الظروف  ولكن  ال��دراس��ة،  في  املتميزين  الطلبة 
حصولي على الثانوية العامة عام 1975م ، كانت قد منعتني من إكمال الدراسة. 
أما العامل الثاني، فيتمثل في التعبير عن التحدي للواقع ولزمالئي في سلك 
الشرطة الفلسطينية الذين كانوا يحاولون االنتقاص مني لعدم امتالكي شهادة 
جامعة  وحتديداً  باجلامعة،  لاللتحاق  لي  إضافياً  حافزاً  ذلك  فشكل  جامعية، 
القدس املفتوحة ؛ ألنها اجلامعة الوحيدة التي توفر فرصة التعليم اجلامعي ملن 
حالت ظروفهم االقتصادية أو االجتماعية دون ذلك، باإلضافة إلى نظام التعليم 
دراستي  ب��ني  التوفيق  م��ن  مكنني  ال��ذي  األم��ر  اجلامعة،  تنتهجه  ال��ذي  املفتوح 

وظروف العمل في وظيفة حكومية.
ما شعورك وأنت وابنتك الكبرى تدرسان معاً في اجلامعة نفسها؟   -

في  ن��درس  وابنتي  أنا  كوني  واالع��ت��زاز،  بالفخر  عظيماً  شعوراً  كان  حقيقة 
منطقة جنني التعليمية، وكذلك كان شعور ابنتي بأن ترى والدها يتمتع باإلرادة 
الشهادة  والعزمية والتصميم على مواصلة دراسته اجلامعية واحلصول على 

العلمية. 
هل  املفتوحة  القدس  جامعة  من  البكالوريوس  درج��ة  على  حصلت  أن  بعد   -

فكرت بالدراسات العليا ؟ 
في  املستدامة  التنمية  في  املاجستير  ببرنامج  التحقت  بل  فكرت  بالفعل، 
جامعة القدس، وبعد أن أكملت فصالً دراسياً واحداً بامتياز، لم احصل على أي 
منحة دراسية، وترافق ذلك مع التحاق ابنة لي  باجلامعة، فقررت االنسحاب من 

برنامج املاجستير وإعطاء األولوية لبناتي نظراً لعدم توافر اإلمكانات املادية. 
هل حقاً بأن هناك حكاية ألسماء أبنائك وبناتك؟    -

حياتي،  في  بها  م��ررت  التي  املراحل  يكرس  ألبنائي  سميته  اس��م  كل   ، نعم   
غريبا  االس��م  يكون  رمب��ا    ) حصار   ( سميتها  الكبرى  ابنتي  فمثالً  ويصورها 
كنت  فحني  بها،  م��ررت  مهمة  محطة  يشكل  ل��ي  بالنسبة  ولكنه  ال��ش��يء  بعض 
باإلقامة اجلبرية عام 1985م، وكان املناضلون يعانون من احلصار والتضييق 
في بيروت، رزقني الله مبولودة فقررت أن أمنحها اسماً ُيعبر عن تلك املرحلة، 
الفلسطيني  الذي يعيشه الشعب  وفعال سميتها "حصار" تعبيراً عن احلصار 

بشكل عام ، والذي أعيشه بشكل خاص ) اإلقامة اجلبرية (. 
 ، وف��ي ع��ام 1987م مع انطالق االنتفاضة األول���ى، رزق��ت مب��ول��ودة أخ��رى 
أب��داه الشعب  الذي  العزمية والتحدي  فقررت أن اسميها ) إص��رار ( تعبيراً عن 
الفلسطيني في وجه االحتالل في أثناء تلك االنتفاضة، وتكريساً إلصرار الشعب 

الفلسطيني على مقاومة االحتالل ونيل احلرية واالستقالل. 
وفي عام 1990م، ُرزقت باملولودة الثالثة فسميتها ) قرار(، وهذا االسم نابع من 
ذكرياتي مع زمالئي في حركة فتح واملناضلني أثناء تواجدنا في بيروت والقرارات 

التي اتخذت بشكل عام، كذلك القرارات التي اتخذتها على الصعيد الشخصي . 
النقب  سجن  ف��ي  اق��ب��ع  كنت  حيث  1993م  ع��ام  ب��ه  ُرزق���ت  فقد   ) آم��ر   ( أم��ا 
فاستوحيت االسم من التسمية التي كنا نطلقها في تنظيم فتح على آمر اخليمة أو 
اخللية. وأخيراً عام 1995م ُرزقت مبولودة أخرى سميتها ) هامة ( تعبيراً عن 
التي  ، لكي متثل احلالة  ، ورفض اخلضوع واالستسالم للمحتل  العزة واإلب��اء 

مير بها الشعب الفلسطيني  وإصراره على أن تبقى هامته مرفوعة. 
حياتك كانت حافلة باألحداث  واحملطات، ما موقع جامعة القدس املفتوحة   -

منها؟
ووساماً  الفلسطيني  للشعب  مفخرة  تعد  املفتوحة  القدس  جامعة  حقيقة، 
على صدر من أسسها، منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الشهيد 
بسبب  التعليم  فرصة  فاتتهم  ملن  تاريخية  فرصة  تعطي  ألنها  ع��رف��ات،  ياسر 
االحتالل  حرمهم  الذين  للمناضلون  وكذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  الظروف 

والظروف األمنية من إكمال دراستهم اجلامعية . 
في  كبير  بشكل  تساهم  التي  اجلامعة  بهذه  الفلسطيني  للشعب  هنيئاً  لذلك 
حملة  م��ن  أك��ادمي��ي��اً  مؤهلني  بأشخاص  ومؤسساته  الفلسطيني  املجتمع  رف��د 
الشهادات في التخصصات املختلفة، وبشكل خاص مساهمة اجلامعة في إعطاء 
النساء وربات البيوت فرصة إكمال دراستهَنّ اجلامعية، كما أشكر القائمني عليها 

من إداريني وأكادمييني، ونتمنى لها مزيداً من التقدم والنجاح .

 تتمة / سحر أحمد
ولم  ش��يء  ك��ل  على  واعترضت  ورف��ض��ت  سحر،  على  مسيطراً  ال��ي��أس  ك��ان   
تكترث ملا قاله األطباء، ومع زيادة عنائها وتوترها أصبحت تشعر بطنني دائم 
إلي الطبيب  النحل، لم تستطع حتمل األلم أكثر وعادت  برأسها أقوى من طنني 
ليخبرها أن سبب ما يحدث هو نتيجة التوتر العصبي واحلزن الزائدين لديها، 
دائما لفقدان السمع ولكي يتالشى  فالطنني في مثل هذه احلالة يكون مصاحباً 

األلم فعليها االلتزام بالراحة النفسية وعدم التعرض للضغوط«.
وبدأت  والعقل،  للقلب  احل��ارق  والتفكير  التوهان  من  حلظات  سحر  عاشت 
األفكار تلتف حولها كما تلتف فروع األشجار في الغابات عالية ال يستطيع أحد 
تتركينا  ال  أمي  نحتاجِك  ينادي:نحن  داخلي   بصوت  وإذا  بالقطع،  إال  تفكيكها 

واقبلي بقضاء الله، نحن سندك في الدنيا.
لنا،  الله  إال ما كتب  الله، وقالت لن يصيبنا  األل��م، واستغفرت  حتدت سحر 

وتقبلت فكرة السماعة وعاشت معها متجاهلة األوجاع  واآلالم من أجل أطفالها، 
ولكن شعورها بالنقص وبأن اجلميع  يعاملونها بأنها مريضة ولديها إعاقة كان 

يؤثر على نفسيتها وصحتها كثيراً.
لألمر  واخل��ض��وع  االس��ت��ي��اء  ع��الم��ات  وجهها  على  وب��دا  قليالً  سحر  صمتت 
الظالم،  ه��ذا  ق��ائ��الً:« وس��ط  أخ��رى  م��رة  الصمت  قاطعاً  ارت��ف��ع صوتها  ال��واق��ع، 
معها  أنضم  أن  علي  وعرضت  فيه  أنا  مما  وإخراجي  ملواساتي  صديقتي  ج��اءت 
لثقتي بنفسي  م��ن تغيير ألس��ل��وب حياتي وت��ع��زي��ز  ذل��ك  ف��ي  مل��ا  اجل��ام��ع��ة  إل��ى 
االحتكاك  وتقبل  باملجتمع  أكثر  دمجي  خالل  من  شخصيتي  من  ستحسن  وأنها 
باآلخرين، استعرت بعض الكتب من صديقاتي وقرأت فيها وتأكدت أن جامعة 

القدس املفتوحة هي من أقوى اجلامعات التعليمية الفلسطينية والعربية«.
رأت سحر في اجلامعة الفرصة الكاملة في التعليم والعمل وتربية األطفال، 
التعاون واملعاملة من قبل  إلى حسن  التعليم عن بعد، إضافة  التباعها سياسة 
املشرفني واإلداريني عبر بوابة اجلامعة، إذ يوجد فيها أساتذة رائعون ينطقون 
بجواهر من الدرر الثمينة فإنهم ميلكون علماً ال يقارن بكنوز الدنيا، وجدت أخالقاً 
وتعامالً من النادر بل أندر من النادر أن جتد في أي جامعة تعامالً مثل تعاملهم، 
لتواصلهم ولتعاونهم معها  أجل شكرهم  األساتذة متنت رؤيتهم من  فكثير من 
أوقات  في  إال  حتضر  لم  فهي  الصحية  وحالتها  وضعها  ولتفهمهم  البوابة  عبر 
االمتحانات وبتوفيق من الله عالماتها مرتفعة فمعدلها التراكمي 85% وبفرحة 
وسرور تقول سحر:« سأعمل جاهدًة على زيادة معدلي ألصل ألوائل الطلبة«، 
لها  تقدمة  ما  خ��الل   من  بالدراسة  لها  ملساعدتها  اجلامعة  إدارة  سحر  تشكر  و 
بنفسها  الثقة  تعزيز  في  الكبير  الفضل  لها  أن  إل��ى  مشيرة  وإع��ف��اءات،  منح  من 

وتشجيعها على املضي قدماً نحو العلم والتعليم.
وبابتسامة عريضة لم أرها منذ بداية احلديث تقول سحر إنني أتفاءل كثيراً 
باملستقبل، وأشعر باألمان حالياً والتأقلم مع املجتمع، وأمتنى مواصلة حياتي  

بهذا اإلحساس والقوة.
ونفسك  بربك  وثقي  حياتك  «عيشي  مثلي  وتعاني  عانت  م��ن  لكل  وأق���ول 
املاضي، وعيشي  أخطاء  اآلالم،  وتعلمي من  فيه من  املاضي يرحل مبا  واتركي 
جديد  م��ن  احلمي  ل��دي��ِك،  األح���الم  ماتت  ل��و  حتى  مبستقبلك  وام��ض��ي  ح��اض��رك، 

فهناك، من يستحقون أن نعيش من أجلهم«.

تتمة / مركز يطا
جند من الطالب من يكمل تعليمه العالي، وبخاصة اإلناث، إذ إن من عادات 
اجلامعات  بها  التي  امل��دن  إل��ى  باالنتقال  للبنت  السماح  ع��دم  االجتماعية  البدو 
الله  من  أن  إلى  كذلك  احلال  وبقي  محرم.  بوجود  إال  تعليمهن  إلكمال  النظامية 
جامعة  مدت  فقد  يطا،  مدينة  في  املفتوحة  القدس  جلامعة  فرع  بافتتاح  عليهم 
اجلنوب  وأن���ارت  الشعب  من  احمل��روم��ة  الفئة  تلك  إل��ى  أيديها  املفتوحة  القدس 
أمام  العقبات  وذلل  التكاليف  ووفر  املسافات  قلص  الذي  الدراسي،  يطا  مبركز 
الصرح  هذا  وإناثاً،  ذك��وراً  اجلامعي  تعليمهم  إكمال  ليستطيعوا  البادية  أبناء 
تلك  ف��ي  اجل��ام��ع��ي  التعليم  م��ج��ال  ف��ي  نوعية  نقلة  أح���دث  ق��د  ال��ش��ام��خ  العلمي 
املناطق التي عانت لفترات طويلة من ندرة الطالب اجلامعيني وانعدام الطالبات 
أبناء  من  كبير  كُمّ  فالتحق  واقعاً،  احللم  وأصبح  األمل  جتدد  حيث  اجلامعيات، 
البادية بهذه اجلامعة، وقد مكنهم نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد املعمول 
به في اجلامعة، من جتاوز العقبات التي حالت دون التحاقهم بها وال سيما تعلق 
مساعدة  عن  فضالً  وه��ذا  الصعبة،  املعيشية  وال��رظ��وف  التنقل  بصعوبة  منها 
اجلامعة لهم في األقساط والقروض، ويسر األقساط الدراسية، مما شجع أبناء 

البادية على االلتحاق باجلامعة.

تتمـــــــــــــــات
وقد حقق افتتاح فرع جامعة القدس املفتوحة في مدينة يطا التي تعد املركز 
التجاري للبدو احللم الضائع لبنات البادية الالتي حرمن من حقهن في التعليم 

اجلامعي على مر سنني طويلة بسبب العادات االجتماعية السائدة عند البدو.
وفي هذا السياق شكر د. علي صالح أ.د يونس عمرو رئيس اجلامعة، مثمناً 
توجيهاته الكرمية وإدارته احلكيمة التي رفعت راية اجلامعة خفاقة فوق ربوع 

الوطن احلبيب.
كما أوضح دور املركز في خدمة أبناء البادية هناك، قائالً:"إن وجود املركز 
قد ساهم في رفع مستوى التعليم اجلامعي في تلك املناطق النائية:، وأضاف:" 
أبناء  جميع  جت��اه  ووطنية  مجتمعية  رس��ال��ة  حتمل  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة 
الشعب الفلسطيني، هذا فضالً عن الرسالة العلمية، ومن هذا املنطلق فقد ساهم 
املركز في صمود أبناء البادية هناك أمام مضايقات االحتالل اإلسرائيلي املستمرة 
أن  إلى  األهالي ودخولهم ".، ون��وه  أوق��ات خ��روج  تقييد  لهم، حيث يعمل على 
التي  املالية  واملساعدات  امليسرة  الدراسية  والرسوم  التعليمي  اجلامعة  نظام 
تقدمها اجلامعة للطلبة ووجود مركز يطا الدراسي كان لها دور كبير في تشجيع 

أبناء البادية لاللتحاق باملركز إلكمال تعليمهم اجلامعي.
الذي  املنطقة  ه��ذه  سكان  أح��د  جن��ادة  موسى  األستاذ  مع  الوقفة  ه��ذه  لنا  وكانت 
يعمل مديراً ملدرسة في مدينة يطا ومشرفاً غير متفرغ في مركز يطا الدراسي، فقد علّل 
األستاذ  سبب إقبال البدو على جامعة القدس املفتوحة ومركز يطا الدراسي قائال: "إن 
نظام جامعة القدس املفتوحة الذي يعتمد نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد سهل 
االلتزام  البدو  الصعب على طلبة  التعلم والتعليم، حيث من  البدو عملية  على طلبة 
بالدوام اليومي لبعد املسافة وانعدام املواصالت وضيق ذات اليد"، مضيفا أن الطالب 

البدوي إذا أراد أن يلتحق بجامعة نظامية ال بد له أن يستأجر سكناً.
الدراسية  الساعات  رس��وم  "إن  ق��ال:  فقد  الدراسية  الساعات  رس��وم  عن  أما 
في جامعة القدس املفتوحة هي األقل بني جامعات الوطن مما شجع طلبة البدو 
على االلتحاق مبركز يطا الدراسي"، وبني أن ما يربو عن 80% من طلبة البدو 
في  درس���وا  أو  ي��درس��ون  املفتوحة،  ال��ق��دس  جامعة  م��ن  ه��م  العالي  التعليم  ف��ي 
مركز يطا الدراسي، ويضيف: "قبل جامعة القدس املفتوحة بشكل عام ومركز 
الثانوية  خريجي  من  العالي  التعليم  نسبة  كانت  خ��اص  بشكل  ال��دراس��ي  يطا 
بالقروض  يتعلق  وفيما   ،"%95 على  زادت  اآلن  ولكن   ،%10 تتعدى  ال  العامة 
واملساعدات فقد أضاف أ.جنادة: "إن اجلامعة تقدم لطلبتها كثيراً من املساعدات 
املالية املتمثلة بالقروض واملساعدات واملنح، وهذا ساعد طلبة البدو على إكمال 

تعليمهم اجلامعي".
مركز  في  البدو  طلبة  أح��د  كعابنة  يحيى  ال��دارس  يقول  ذات��ه  املضمار  وف��ي 
يطا الدراسي: "بفضل جامعة القدس املفتوحة ومركز يطا الدراسي -على وجه 
البدوي  الطالب  التحاق  دون  حت��ول  كانت  التي  العقبات  تالشت  اخلصوص- 
باجلامعات النظامية أو بفروع جامعة القدس املفتوحة األخرى"، وأضاف قائالً: 
"لقد حتققت أحالمنا في التعليم اجلامعي، وأصبح احللم حقيقة واألمل واقعاً، 

بعد أن كان خياالً وأمنيات بالنسبة لنا".
كعابنة  يحيى  والطالب  جن��ادة  موسى  أ.  من  كل  شكر  تعليقهما  نهاية  وفي 
أ.د يونس عمرو، وكل من ساهم  املفتوحة ممثلة برئيسها  القدس  إدارة جامعة 
في إنشاء مركز يطا الدراسي، سائلني املولى عز وجل التوفيق والسداد ملسيرة 

اجلامعة حتى تبقى متميزة محلياً وإقليمياً.
ستبقى جامعة القدس املفتوحة كما قال عنها القائد املؤسس، الرمز الراحل 
أبو عمار: "أردتها جامعة في وطن فأصبحت وطناً في جامعة"، انه لقول خالد 
األصالة  دم  م��ن  ن��روي��ه  جباهنا،  على  موسوماً  ص��دورن��ا،  ف��ي  محفوراً  سيبقى 

واالنتماء لهذه اجلامعة وهذا الوطن-فلسطني.

محمد نعيم فرحات*
ملعرفة   ، كبيرة  قيمة  ذات  وأرق��ام  معطيات  إلى  اإلش��ارة  ميكن  إحصائياً، 
الفلسطينية،  للمرأة  املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  أتاحتها  التي  ال��ف��رص  حجم 

ومتكينها في واحد من أهم حقول التمكني وهو املعرفة والتعليم.
وعلى الرغم من أهمية ما تقوله األرقام ، فإن األهم موجود في الداللة 
على  النساء  آالف  عشرات  تأهيل  إن  إذ  اإلحصائيات،  ه��ذه  تثيرها  التي 
مدار سنوات خلت، وإنخراطهن في سوق العمل ، وما يترتب عن ذلك من 
عوائد إجتماعية ونفسية وثقافية وإقتصادية في حياتهن ، وحياة أسرهن 
اإليجابية  وتأثيراته  األمر  أهمية  مدى  على  يدلنا  عموماً،  املجتمع  وحياة 

متعددة املستويات. 
وما كان ميكن لهذه القوة النسائية ) كماً ونوعاً ( ، التي تعلمت وتأهلت 
التأهيل  عملية  وتأثيرات  وعوامل  ش��روط  ضمن   ، املفتوحة  القدس  بجامعة 
أتاحها  التي  واإلمكانات  والفرص  املرونة  بدون  أن تكون  املتعددة،  وأطرافها 
نظام التعليم املفتوح، والسهولة التي ينطوي عليها ويوفرها، كي يندرج في 
سياقه من َيرغب في ذلك، سواء كانت أماً أم عاملة. أو ما أتاحه نظام التعليم 
املفتوح من فرص ملن فاتتهم إمكانية اكتساب املعارف في املستوى اجلامعي 
لظرف أو ألمر ما . هذا باإلضافة إلى أولئك الالتي قمن برفع مستوى التأهيل 

من دبلوم إلى درجة بكالوريوس مثالً. 
إن مجمل هذه املزايا التي أتاحها التعليم املفتوح بجامعة القدس املفتوحة 
النسيج  في  موجودة  مؤهلة  نسائية  ق��وة  تكوين  عنه  ومتخض  أثمرت  قد   ،
نتائج  به  نقوم  الذي  ال��دور  عنه  ويترتب  للمجتمع،  واالقتصادي  االجتماعي 

ومكاسب وتداعيات يصعب حصرها.

وإذا ما أضيف إلى ذلك، ما يتيحه اإلنخراط في برامج التعليم املختلفة من 
تؤدي   ، مختلفة  وثقافية  اجتماعية  مناذج  إلى  والتعرف  للتواصل  إمكانيات 
دوراً في تكوين رؤية الدارسني والدارسات وشخصياتهم  وثقافتهم وقدرتهم 
، فإن ذلك يدلنا على حجم التأثير الذي انطوت عليه جامعة القدس املفتوحة 
في مستويات عدة.  إن الثقافة التقليدية في رؤية املجتمع الفلسطيني للمرأة 
األمر  ثقافة عقالنية ومرنة عندما يتعلق  ومكانتها ودورها وتفاعلها تصبح 
بعالقة املرأة مع اجلامعة مثالً، أو مع مؤسسات التعليم عموماً.  وهذا يعني 
أن عالقة املرأة بالتعليم ، وما يتيحه ذلك من إمكانات وهوامش عدة، يساهم 
من خالل التراكم بعيد املدى في التحوالت اإلجتماعية والثقافية واحلضارية 

للمجتمع وشخصيته.
وما نالحظه بخصوص مقاربة موضوع املرأة في جامعة القدس املفتوحة، 
يحيلنا للتعامل مع ظاهرة متعددة األبعاد واملستويات والتأثيرات. األمر الذي 
الواقع  تطوير   ، كافة  األخ��رى  املعنية  األط��راف  واجلامعة  امل��رأة  على  يطرح 
املعرفية  وال��ق��درات  التأهيل  تعميق  ب��اجت��اه  املتاحة،  واإلم��ك��ان��ي��ات  واآلف���اق 
باعتبار  خاصًة،  امل��رأة  تعليم  خالل  من  يتوافر  ال��ذي  التمكني  ومتتني  للبشر، 
أهمية وحساسية دورها ومكانتها املوضوعية في الواقع االجتماعي للمجتمع. 
مع  البناء  التالقي  يتيح  مبا  والسياسات،  واملمارسات  ال��رؤى  تطوير  وكذلك 
أن  للمجتمعات  ميكن  ال  كرهان  املعرفة  تطرحها  التي  اإليجابية  التوقعات 
تنهض، أو أن تسيطر على واقعها ومصيرها بدون التوظيف البناء واخلالق 

والفعال للمعرفة. في كل صعيد ومستوى في حياة الناس.

*  أستاذ مساعد في علم االجتماع-جامعة القدس املفتوحة/ منطقة بيت حلم التعليمية
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اخلليل-"رسالة اجلامعة" آية السيد أحمد- رعاية املوهوبني واملتفوقني من 
أولويات السياسيات اإلستراتيجية في جامعة القدس املفتوحة إمياناً منها بدور 
واملخترعني  واألدب��اء  والقادة  العلماء  وألن  ورعايتهم،  املتميزين  املجتمع  أف��راد 
اآلخر،  عن  مجتمع  كل  مييز  ب��ارزاً  حضارياً  إرث��ًا  ُيشكلون  واملفكرين  والفنانني 
جسراً  لتكون  وامل��وه��وب��ني  املتفوقني  م��ن  كبير  لعدد  األب���واب  اجلامعة  ش��ّرع��ت 

للمتميزين وممراً للمبدعني لتحقيق إجنازاتهم.
مهارات  ورع��اي��ة  الحتضان  وأدب��ي��ة  علمية  ب��ؤرة  أصبحت  اليوم  فاجلامعة 
اإلبداع األدبي والعلمي ليس فقط من أجل أهمية اإلبداع والتفوق في رفعة وتطور 
املجتمع الفلسطيني بل أيضاً ألنها سبيل مجدي لالستفادة من قدرات ومهارات 
واإلب��داع  والعمل  التقدم  نحو  بتوجيههم  وجهدهم  وقتهم  واستثمار  الشباب 
طريق  في  عائقاً  تشكل  التي  الصعبة  واالقتصادية  السياسية  الظروف  ظل  في 
الدكتور نعمان عمرو/مدير منطقة  البشرية في فلسطني. ويقول  املوارد  تنمية 
متكامل  عمل  إطار  في  يأتي  املوهوب  بالطالب  اإلهتمام  إن  التعليمية:"  اخلليل 
من املستويات اإلدارية كافة في اجلامعة، فهناك توجيهات من أ. د. يونس عمرو 
لتنمية  املتاحة  واإلمكانيات  كافة   التسهيالت  تقدمي  بضرورة  اجلامعة  رئيس 
الفكر واملهارات اإلبداعية إمياناً منا بأهمية اإلبداع في تقدم املجتمعات، فشجعت 
الكثير من الدارسني والعاملني في اجلامعة على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، فمنهم 
العلمية  املراتب  على  واحلصول  األكادميية  دراسته  استكمال  على  ساعدته  من 
العالية وهو اآلن من طاقمها األكادميي، ومنهم أيضاً من هو اآلن مبدع ومتميز 
في أدائه في خدمة مجتمعه ووطنه في العديد من املجاالت الثقافية واالجتماعية 

والعملية ".
  ويشير د. عمرو إلى أن اجلامعة شجعت العمل األدبي، حيث عملت منطقة 
اخلليل التعليمية على تأسيس النادي األدبي والذي يهدف إلى تشجيع الطلبة 
فعاليات  نشاطاته  ف��ي  وش��م��ل   2008 نيسان  ف��ي  أُس���س  حيث   ، اإلب����داع  على 
هذا  شكل  فقد  واحل��ف��ظ،  والشعر  القصيرة  القصة  كتابة  في  أدبية  ومسابقات 

النادي إطاراً لرعاية املوهوبني في الكتابة األدبية.
الرجبي/ الرحيم  عبد  الطالب  يقول  اجل��ان��ب  ه��ذا  ف��ي  اجلامعة  دور  وع��ن 
تخصص لغة عربية وهو أحد الدارسني املوهوبني في كتابة الشعر:" للجامعة 
خالل  من  وذل��ك  الشعرية  موهبتي  وصقل  ورعاية  عملية  إنضاج  في  مهم  دور 
دراسة اللغة العربية فيها، وإقامتها العديد من املسابقات األدبية التي يتخللها 
الشعر، لقد شاركت في مسابقات النادي األدبي عن فئة القصيدة وحفظ األبيات 

الدراسة، كما شاركت في مسابقة  الشعرية وقد حصلت على منحة جزئية في 
اجلامعة والتي كان موضوعها"القدس في عيون مبدعيها" وكانت على مستوى 
"درة  بعنوان  املسابقة  عنوان  من  مستوحاة  قصيدة  فكتبت  الوطن،  جامعات 
جامعات  مستوى  على  األول���ى  املرتبة  على  القصيدة  ه��ذه  وحصلت  ال��ب��ل��دان" 
القصر  في  أقامته  حفل  في  الفوز  على  بتكرميي  اجلامعة  قامت  حيث  ال��وط��ن، 

الثقافي مبدينة رام الله.
املوهبني،  رعاية  إلى  تسعى  دائماً  اجلامعة  أن  الرحيم  عبد  ال��دارس  ويؤكد 
ويقول:" قامت اجلامعة من خالل دائرة العالقات العامة بنشر بعض قصائدي 
املسمى  األدب��ي��ة  بالكتابات  اخل���اص  بفرعه  اإلل��ك��ت��رون��ي  اجل��ام��ع��ة  م��وق��ع  على 
وأخص  معني  حد  عند  املواهب  رعاية  في  اجلامعة  جهد  يتوقف  ولم  "أقالمنا" 

بالذكر موهبتي، فما زالت املسابقات تترى واحلوافز تزيد".
وتقوم اجلامعة من خالل دائرة شؤون الطلبة مبتابعة الدارسني ورعايتهم 
إلبراز مواهبهم في اجلوانب كافة، ويقول أ.وسام األطرش/رئيس قسم شؤون 
وهناك  املختلفة،  امل��ج��االت  في  املوهوبني  للطلبة  ملفاً  خصصنا  إننا  الطلبة:" 
استمارة خاصة يقوم كل موهوب بتعبئتها لتوفير بيانات متكاملة لدى الدائرة 

حول تفاصيل املواهب املوجودة في اجلامعة ".
قدموا  دارس��ني  بوجود  املنطقة  متيزت  فقد  العلمي  اإلب���داع  صعيد  على  أم��ا 
ش��دف��ان/إدارة  حسن  ال��دارس  يقول  العلمية.  واإلب��داع��ات  املساهمات  من  كثيراً 
أعمال  :"لقد كانت لي جتربة في التعليم اإللكتروني حيث قمت بتصميم العديد 
من املواقع اإللكترونية وبدعم من إدارة اجلامعة سجلت في مشروع دعم دارس 
درجة  على  حصلت  حيث  اإللكتروني  للتعليم  العامة  اإلدارة  وقيمتني  ل��دارس 
اخلليل  ملنطقة  م��درب��اً  بالفعل  وأصبحت  م��درب  ش��ه��ادة  وُمنحت   "A" امتياز 

التعليمية".
التي  الفلسطينية  اإللكترونية  التعليم  م��ب��ادرة  ف��ي  ع��ض��واً  ُيعد  وش��دف��ان   
تتبع لوزارة التربية والتعليم حيث سيقوم بتدريب املعلمني في مجال التعليم 

اإللكتروني، كما قام مؤخراً بعمل كتاب عن التعليم اإللكتروني.
أنه  الرغم من  اإلبداعي على  الفرصة لتنمية تفكيره  وأعطت اجلامعة حسن 
يدرس العلوم اإلدارية إال أنها دوماً قامت على تشجيعه ورعايته من أجل حتقيق 

إجناز علمي يفتخر به.
إعداد  إلى  الزراعة  برنامج  خالل  من  اجلامعة  تسعى  الزراعي  املجال  وفي 
امل��ب��ادرة  روح  وص��ق��ل  الكافية  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م  ع��ال  مبستوى  خريجني 

منطقة اخلليل التعليمية منوذجًا

رعاية الدارسني املوهوبني واملبدعني .. توجٌه استراتيجي
مجال  في  وخاصة  احملتل  علينا  يفرضها  التي  التحديات  مواجهة  على  والقدرة 
الزراعة )أي األرض واملياه(،  فقد استطاع الدارس ندمي عزمي القاضي/برنامج 
الزراعة من تصميم مشروع "جهاز السيطرة على مياه الري في ظل نقص املياه 
"ترشيد 1"، فاجلهاز هو ُمصمم وُمصنع ليسهم في عملية ترشيد استخدام املياه 
أثناء عملية الري للمزروعات حيث يقوم اجلهاز بري النباتات وفقاً الحتياجاتها 
املروية وه��ذا يسهم في ترشيد  املياه  زي��ادة في كمية  أي دون نقص وال  املائية 
كمية املياه املروية للنباتات وبالتالي احلد من الهدر الزائد للماء والذي يخرج مع 
ماء الصرف من التربة وال يستفيد منه النبات إذ أن املاء الزائد عن حاجة النبات 

يؤدي أيضا إلى غسل العناصر الغذائية املهمة للنبات من التربة.
وعن دور اجلامعة في رعاية إبداعه العلمي حتدث عزمي قائالً:" من خالل 
األكادمييني  املشرفني  مع  وتواصلي  امليدانية  وزي��ارات��ي  اجلامعة  في  دراستي 
الفلسطينية من  املائي في األراض��ي  املزارعني ومن خالل متابعتي للوضع  ومع 
ترشيد  جهازي   فكرة  لدي  ول��دت  املتاحة  املياه  لكميات  وانخفاض  للمياه  شح 
)1( حيث كانت مجرد افكارع لى ورق طرحتها على مشرفي بحث تخرجي من 
جامعه القدس املفتوحة، وفي بداية األمر كان االعتقاد لديهم أن اجلهاز هو بحث 
تطبيقي ويحتاج ملدة طويلة من اجل تنفيذه ولكني أقنعتهم بالفكرة وتعهدت أن 
عزمي  نفذ  وبالفعل  األكادميية،  باألنظمة  والتقيد  األصول  حسب  املشروع  أنفذ 
إلى  للدخول  وقابلة  حقيقة  الفكرة  وأصبحت  له  الدعم  اجلامعة  وقدمت  الفكرة 
باحات العرض من خالل رعاية مؤسسة النيزك لهذا املشروع ومساعدته على 
فلسطني  في  صنع  مسابقة  معرض  في  جهازه  إش��راك  خالل  من  أمنيته  حتقيق 

الذي ترعاه املؤسسة املوقرة.
ويقول الدكتور شاهر حجة/مدير برنامج الزراعة :" إن املشروع يتوقع أن 
املياه  الري في فلسطني، ووضع خطط عالجية لهدر  يفيد في احلد من معيقات 

أثناء الري".
وب��ال��رغ��م م��ن ال��ص��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات امل��اث��ل��ة أم���ام ال��ش��ع��ب الفلسطيني، 
زالت  وما  وأهدافها  مهامها  من  كثير  إجن��از  املفتوحة  القدس  جامعة  استطاعت 
تواصل جهودها لالرتقاء باملستوى األكادميي والرسالة املجتمعية التي تؤديها، 
ف��ي م��ج��ال اإلب����داع العلمي واألدب����ي م��ا ه��و إال خ��ط��وة نحو تسجيل  ف��إجن��ازه��ا 
مساهمات مجتمعية إبداعية من أجل حتقيق رصيد إبداعي وأدبي وعلمي تسعى 
الفلسطينية  الهوية  تعزيز  أجل  من  تسجيله  في  املشاركة  إلى  املفتوحة  القدس 

محلياً وعاملياً.

اري��ح��ا-"رس��ال��ة اجل��ام��ع��ة"-رام��ي م��س��ع��ود_ ل��م ي��ك��ن ال��ش��ع��ار ال���ذي رفعته 
اجلامعة دوماً " وطن في جامعة وجامعة في وطن" مجرد كلمات ُتلقى في املناسبات، 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  جامعة  هي  فها  الواقع،  أرض  على  يتجسد  شعار  لكنه 
تنتشر في أنحاء الوطن ، لتوصل رسالتها إلى فئات الشعب  كافة ، وفي وقت تفتقر 
فيه منطقة أريحا التعليمية واألغوار ملؤسسة جامعية، آثرت جامعة القدس املفتوحة 

أن تفتح لها فرعاً في املنطقة لتخدم أبناءها ، وتوفر لهم فرصة تعليم قّل نظيرها.
وحول اإلجنازات التي حققتها جامعة القدس املفتوحة خالل الفترة املاضية، 
يتحدث د باسم شلش مدير املنطقة ، قائالً : " جامعة القدس املفتوحة مؤسسة 
أكادميية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قادرة على تلبية احتياجات 
واإلمكانات  بالقدرة  متتعها  إل��ى  مشيراً  املختلفة"،  مستوياتهم   على  األف���راد 
املجتمع  مؤسسات  م��ع  وتكاملية  تعاونية  ع��الق��ات  لبناء  ال��الزم��ة  وال��ك��ف��اءات 
طريق  ع��ن  كبير  واجتماعي  وثقافي  ري���ادي  دور  للجامعة  ك��ان  احمللي،حيث 
الدينية  واملناسبات  الفعاليات  في  واملشاركة   ، العمل  وورش��ات  الندوات  عقد 
متواصل  بعطاء  طريقها  تشق  واضحة  أكادميية  رسالة  وتوصيل   ، والوطنية 
أسس  على  اجلامعة  رئيس  عمرو  أ.د.يونس  رعاية  حتت  واإلجن��از  التفوق  من 
التعليم املفتوح عن بعد في ظل الثورة التكنولوجية التي تنهض بها اجلامعة، 
خالل  م��ن  لهم  عمل  ف��رص  وتوفير   ، للخريجني  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  على  والعمل 

تواصلنا مع مؤسسات املجتمع احمللي عن طريق عمادة شؤون الطلبة.
إلى  انتقلت  ما  بعد  التعليمية  أريحا  ملنطقة  املستقبلية  رؤيته  عن  وحت��دث 
أدائها  وتطور  امتدادها  وتنظم  دربها  تشق  اجلامعة  إن  ق��ائ��الً:  اجلديد  املبنى 
الكفاءة  من  عالية  نوعية  وتوفر   ، مكانتها  على  وحتافظ  واإلداري،  األكادميي 
باجلامعة  االلكتروني  التعليم  تطوير  ال��ى  تتطلع  وه��ي  والتعلم،  التعليم  من 
أن "ال��ق��دس  ف��ي  ع��م��رو   أ.د.ي��ون��س  املسيرة  ه��ذه  ق��ائ��د  ق��ول  كلها،حيث  جنسد 

املفتوحة" جامعة في وطن ووطن في جامعة.
وأشاد رئيس بلدية أريحا واألغوار احملامي حسن صالح مبدى أهمية اجلامعة، 
املجتمعية بشكل يومي، ومدى مساهمتها  الواسع مبشاركتها في احلياة  ودورها 
احلقيقية في األعمال التطوعية ، واخلدمات التي تقدمها هذه املؤسسة األكادميية 
ألبناء احملافظة كافة من ندوات ثقافية وورشات عمل للمؤسسات املدنية احلكومية 

واألهلية، وبخاصة النشاطات التي تشاركها مع البلدية واحملافظة.
وبني أن اجلامعة تعد أهم أداة ووسيلة للمساعدة في تنمية املجتمع ومؤسساته، 
وقال  املجتمعية.  املسؤولية  ضمن  احمللي  املجتمع  خدمة  في  جهودها  رسخت  وقد 
احملامي صالح "إن التقومي خلريجي اجلامعات كافة في فلسطني يجب أن يتضمن 
جانبني األول : هو) العلم( والثاني) العمل("  ، وأضاف قائالً : "إن العلم وحده ال 

يستوقف جانباً محايداً ، بل يوجد هناك معطيات ثقافية واجتماعية وأخالقية عدة 
تؤهل اخلريج ليكون ذا كفاءة عالية في جناحه بعمله".

أريحا  محافظة  بها  مت��ر  التي  الصعبة  وال��ظ��روف  امل��ك��ان  أن   " إل��ى  وأش���ار 
بتضييق  اإلسرائيلي  االحتالل  بها  يقوم  التي  التعسفية  واإلج���راءات  واألغ��وار 

اخلناق على أبناء احملافظة التي يأتونها من اخلارج لها أثر سلبي  كبير" .
 وفي إشارته إلى اجلانب الثاني وهو) العمل( أوضح احملامي صالح ، أن هناك نسبة 
كبيرة من خريجي اجلامعات الفلسطينية يعانون من البطالة بسبب عدم إيجاد فرص 

عمل خلريجي محافظة أريحا واألغوار، وذكر أن سبب ذلك يعود لكون جميع أصحاب 
خريجي  جميع  ط��ال��ب  حيث  احمل��اف��ظ��ة،  س��ك��ان  م��ن  ليسوا  الرئيسة  وامل��راك��ز  املناصب 
خارج  لهم  عمل  ف��رص  وإي��ج��اد  املوظفني  دي��وان  في  توظيفهم  طلبات  بتقدمي  اجلامعة 

محافظة أريحا واألغوار،حيث أعطى خريج جامعة املفتوحة نسبة تقديرية جيدة.
املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  الدارة  وامتنانه  ش��ك��ره  ق��دم  حديثة  نهاية  وف��ي 
متمنياً  وأنشطة،  وفعاليات  خ��دم��ات  م��ن  احمللي  املجتمع  ملؤسسات  قدمته  مل��ا 

للخريجني والدارسني النجاح والتفوق في مجاالت حياتهم جميعها.

منطقة أريحا التعليمية .. صرح علمي شامخ في مدينة القمر

د. باسم شلش
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جامعة القدس املفتوحة في صور

تدقيق لغوي اإلشراف العام
أ. د. حسن السلوادي أ. لوسي حشمة

معالي وزيرة الثقافة  أ. سهام البرغوثي خالل مشاركتها في يوم التراث في منطقة سلفيت التعليمية.

مبنى منطقة اخلليل التعليمية شاهد على التطور الذي حققته اجلامعة خالل عشرين عامًا.

صورة ارشيفية ملشاركني في حفل تخريج نظمته اجلامعة. 

أ. د. سفيان كمال و د. سمير النجدي ود. نادر أبوخلف خالل فعاليات اختتام ورش عمل الباحثني الشباب التي نظمتها اجلامعة بالتعاون مع"االيسيسكو".

صورة ارشيفية لفرقة دبكة خالل حفل تكرمي طلبة متفوقني في  منطقة القدس التعليمية.


