
مجلة أكاديمية اجتماعية ثقافية متنوعة - تصدر عن دائرة العالقات العامة في جامعة القدس المفتوحة

العدد السادس
2015 حزيــران 

 احتلـت بهـا واحـدة مـن أفضـل 50 مؤسسـة رياديـة علـى مسـتوى العالـم  

» القدس المفتوحة«
تفوز بجائـزة »القرن الذهبيـ�ة« العالمية



مجلة أكادميية اجتماعية ثقافية متنوعة
تصدر عن دائرة العالقات العامة

يف جامعة القدس املفتوحة

“القدس املفتوحة” من 
أفضل )50( مؤسسة 

ريادية يف العالم

محالت لبيع األبحاث 
العلمية...

أطفالنا واألجهزة 
الذكّية... هكذا ُقتلت 

»ليلى والذئب«

احلد األدنى لألجور 
يف فلسطني...

هل هناك فروقات 
تعليمية وتربوية بني 
املدرستني اخلاصة 

واحلكومية؟

هل يختلف مفهوم 
احتشام املرأة بني 

منطقة وأخرى؟

ضغط على املالعب 
ومنشآت الترفيه

اإلشراف العام:
أ. لوسي حشمة

الهيئة االستشارية:
أ.د. حسن السلوادي

د. جهاد البطش
د. عودة مشارقة

رئيس التحرير:
أيهم أبوغوش

هيئة التحرير:
بالل غيث

وفاء احلج علي
يوسف الرفاعي

خليل ترجمان

تدقيق لغوي:
يوسف الرفاعي

جامعة القدس املفتوحة
دائرة العالقات العامة

رام اهلل - اإلرسال
ص.ب: رام اهلل 1804

فلسطني - الضفة الغربية
هاتف: 2964571 2 970+
فاكس: 2951623 2 970+

www.qou.edu :املوقع اإللكتروني
pub_relations@qou.edu :بريد إلكتروني

اقرأ فـي هذا العدد

3

8

18

33

41

62

93

العدد 
السادس

2015 حزيران 



أ. د. يونس عمرو، رئيس جامعة القدس املفتوحة

املواقــف املســبقة ليســت نهجــًا علميــًا، فاحلكــم علــى األمــور يكــون بنــاء علــى دراســات 
ومنهجيــات تقيــس الواقــع وتصــدر األحــكام بنــاء علــى التجربــة، ال وفــق األهــواء.

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فإننــا نــرى ضــرورة أن يكــون احلكــم علــى مســارات التعليــم العالــي 
يف فلســطني منطلقــًا مــن إقــرار منهجيــة وطنيــة لتقييــم أداء املؤسســات التعليميــة كافــة، 
وعلــى رأســها اجلامعــات، ولعــل ّ املعيــار احلقيقــي الــذي يجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار هــو 

مــا تقدمــه تلــك املؤسســات مــن خريجــني.

إنجاز يرسم خارطة 
المستقبل
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نفخــر بــأن خريجــي »القــدس املفتوحــة« قــد خضعــوا ألداة قيــاس 

ــة،  ــات األردني ــن الجامع ــن ب ــة م ــة مقبول ــت مرتب ــة، واحتل دولي

ــذا  ــة، وه ــة متقدم ــى مرتب ــات ع ــض التخصص ــت يف بع وحصل

مــؤرش حقيقــي عــى مــا وصلــت إليــه الجامعــة مــن تقــدم 

ــور. وتط

ــة  ــة واإلداري ــا البرشي ــع كل مقدراته ــض أن تض ــة ال ترف والجامع

ــة أو دوليــة معــرف  واألكادمييــة رهــن تــرف أي مؤسســة عربي

فقبلنــا  الجامعــات،  ألداء  املهنــي  التقييــم  وراء  ســاعية  بهــا، 

االنتقــادات والســلبيات بصــدر رحــب، آخذيــن يف االعتبــار أن 

ــم  ــب مــن يتعل ــد مــن أن يخطــئ«، لكــن اللبي »مــن يعمــل ال ب

ــار. ــوب املس ــه ليص ــن أخطائ م

قبــل ســنوات عــدة خضعنــا لتقييــم دويل، وحصلنــا فيه عــى تقييم 

إيجــايب بنســبة )%80(، أمــا النســبة الســلبية املتبقيــة فمعظمهــا 

ــة املســتأجرة للجامعــة التــي  ــاين التعليمي مالحظــات تتعلــق باملب

يــرى التقييــم أنهــا غــر مالمئــة للبيئــة التعليميــة العريــة، 

ــل  ــّد لي ــن نك ــم ونح ــك التقيي ــج ذل ــا نتائ ــذ أن وصلتن ومن

ــب الســلبيات، وبخاصــة  ــن أجــل تصوي ــار م نه

ــة  ــا خط ــاين، فوضعن ــة باملب ــك املتعلق تل

اســراتيجية شــاملة لتشــييد مبــان 

كافــة،  املحافظــات  للجامعــة يف 

ــوب  ــو مطل ــا ه ــا م ــد أنجزن وق

منــا يف فــروع الجامعــة بقطــاع 

إنجــاز  إىل  باإلضافــة  غــزة، 

قســم كبــر مــن األبنيــة يف 

ونحــن  الغربيــة،  الضفــة 

مــع  بالتعــاون  مســتمرون 

املحــي  املجتمــع  مؤسســات 

العربيــة  املؤسســات  وبعــض 

الشــقيقة، يف العمــل عــى توفــر 

التمويــل الــالزم، ونرجــو اللــه أن يوفقنــا 

املبتغــى الســتكامل خطــة  الوصــول إىل  يف 

مبــاين الجامعــة خــالل العامــن املقبلــن.

الجامعــة يف تســجيل حضورهــا يف  يف غضــون ذلــك، تســتمر 

املحافــل الدوليــة والعربيــة، التــي كان آخرهــا فــوز جامعــة القدس 

 Century International( :املفتوحــة بالجائــزة العامليــة الذهبيــة

ــة: ــة الدولي ــن املؤسس ــة م Gold Quality Era Award(،املقدم

)Business Initiative Directions( )BID( ، ومقرها يف إســبانيا، 

والقيــادة  الجــودة  بأصــول  الجامعــة  اللتــزام  تقديــراً  وذلــك 

واســتخدام التكنولوجيــا واإلبــداع، لتنفــرد عربيــاً يف مجــال التعليــم 

ــذا العــام، وتغــدو  ــوح له ــم املفت ــاً يف مجــال التعلي العــايل، وعاملي

واحدة من أفضل )50( مؤسسة ريادية عى مستوى العامل.

     وهــذا اإلنجــاز، مــع أنــه ميثــل عالمــة متيــز لجامعــة القــدس 

املفتوحــة، فإنــه حقــاً إنجــاز وطنــي يُعتــّد بــه، ويشــر إىل مراحــل 

متقدمــة وصلــت إليهــا الجامعــة فيــام يتعلــق بربــط التكنولوجيــا 

ــذا  ــرأوا ه ــرىب يك يق ــذوي الق ــة ل ــوة مفتوح ــي دع ــم. ه بالتعلي

الــذي  الــدرب  يتلمســوا  املتبــر، وأن  الناقــد  اإلنجــاز بعــن 

ــم، وأن يقــدروا  ســلكته »القــدس املفتوحــة« لنــرش رســالة التعلي

الجامعــة حــق قدرهــا، بــأن ال تبقــى املواقــف املســبقة مفروضــة 

ــا، فخريجــو هــذه  ــا، وبخاصــة يف موضــوع الدراســات العلي عليه

الجامعــة أثبتــوا علــو كعبهــم عنــد التحاقهــم بربامــج املاجســتر يف 

ــوا تعليمهــم مــن  الجامعــات األخــرى، وهــم يســتحقون أن يكمل

خــالل برامــج دراســات عليــا تطرحهــا جامعتهــم األم، ال ســيام أن 

الجامعــات املحليــة األخــرى مــا زالــت تضــع رشوطــاً قاســية عــى 

ــة الجامعــة بربامجهــا، فضــالً عــن أن أعــداداً يســرة  التحــاق طلب

تقبــل يف هــذه الجامعــات.

رســامً  ميثــل  الــذي  اإلنجــاز  هــذا  نهــدي  إننــا 

ــار  ــادة الكب ــتقبل إىل كل الق ــة املس لخارط

الذيــن أسســوا هــذه الجامعــة، وعــى 

ــاس– ــود عب ــس محم رأســهم الرئي

الفضــل  الله-صاحــب  حفظــه 

ــة  ــطن دول ــراف بفلس يف االع

ــث  ــامل، حي عــى مســتوى الع

إال  الجائــزة  هــذه  متنــح  ال 

للــدول، وهكــذا حــن نظــرت 

هــذه املؤسســة إىل مؤسســات 

وجــدت  فلســطن،  دولــة 

أداء  عــى  تنطبــق  معايرهــا 

جامعــة القــدس املفتوحــة، فمنحتهــا 

ــزة. ويتجســد هــذا اإلهــداء  هــذه الجائ

إىل كل مــن أسســوا هــذه الجامعــة مــن قادتنــا 

ــات  ــارس عرف ــد ي ــهيد الخال ــهم الش ــى رأس ــامء، وع العظ

رحمــه اللــه. ومــن ثــم فإننــا نحيــي كل مــن أســهم بعمــل قــل أو 

كــر يف رفعــة هــذه الجامعــة مــن إدارتهــا إىل عامليهــا وطلبتهــا، 

ــا. ــس أمنائه ــهم مجل ــى رأس وع

    ويتزامــن هــذا اإلنجــاز مــع إصــدار العــدد الســادس مــن مجلــة 

ــا  ــن القضاي ــد م ــا ملناقشــة العدي ــح صفحاته ــي تفت ــع« الت »ينابي

املجتمعيــة واألكادمييــة، لتؤكــد الجامعــة مجــدداً مــن خــالل هــذه 

املجلــة أنهــا منفتحــة عــى املجتمــع بــكل مكوناتــه، لتثبــت أنهــا 

كبــرة بكــرب فلســطن التــي تســتحق.
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اجلامعــة  فــازت  والدولــي،  احمللــي  املســتويني  علــى  املفتوحــة«  »القــدس  لنجاحــات  اهلل-اســتمرارًا  ينابيــع-رام 
باجلائــزة العامليــة الذهبيــة )Century International Gold Quality Era Award(، املقدمــة مــن املؤسســة الدوليــة 
)Business Initiative Directions( )BID(، ومقرهــا بإســبانيا، وذلــك تقديــرًا اللتــزام اجلامعــة بأصــول اجلــودة 
والقيــادة واســتخدام التكنولوجيــا واإلبــداع، لتنفــرد عربيــًا يف مجــال التعليــم العالــي، وعامليــًا يف مجــال التعليــم 

املفتــوح لهــذا العــام، وتغــدو واحــدة مــن أفضــل )50( مؤسســة رياديــة علــى مســتوى العالــم.

الجامعة تهدي الجائزة لفخامة الرئيس

“القدس المفتوحة”

من أفضل )50( مؤسسة ريادية في العالم
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ــَد  ــه وف ــتقبال فخامت ــدى اس ــاس، ل ــود عب ــطن محم ــة فلس ــس دول ــزة لرئي ــة الجائ ــدت الجامع وأه

ــاء  ــس أمن ــس مجل ــور رئي ــرو، وبحض ــس عم ــة أ. د. يون ــس الجامع ــة رئي ــة« برئاس ــدس املفتوح »الق

الجامعــة م. عدنــان ســامرة، ونائبــي رئيــس الجامعــة للشــؤون األكادمييــة واإلداريــة أ. د. ســمر 

ــز  ــل، والفائ ــة د. عصــام خلي ــة للشــؤون املالي ــس الجامع ــب رئي ــش، ونائ ــروان دروي النجــدي، ود. م

ــرج. ــن األع ــة د. حس ــوان الرئاس ــس دي ــرو، ورئي ــالم عم ــزة د. م. إس بالجائ

وأشــاد فخامــة رئيــس دولــة فلســطن بفــوز »القــدس املفتوحــة« بهــذه الجائــزة، وقــال إنهــا تــدل عــى 

التطــور الــذي يشــهده التعليــم العــايل يف فلســطن، وأكــد ســيادته دعمــه الكامــل للتعليــم العــايل يف 

فلســطن، مشــراً إىل أن شــعبنا يعتــرب التعليــم ســالحاً مهــامً يف التحــرر وإقامــة دولتــه املســتقلة.

وقــال أ. د. يونــس عمــرو لســيادة الرئيــس، إن »مؤسســة اتجاهــات مبــادرة األعــامل الدوليــة« منحــت 

ــزة، وذلــك الســتيفائها جميــع معايــر الجــودة التــي وضعتهــا  جامعــة القــدس املفتوحــة هــذه الجائ

تلــك املؤسســة.

وأكــد عمــرو أن هــذا اإلنجــاز مل يكــن ليتحقــق لــوال اهتــامم الرئيــس عبــاس ورعايتــه لقطــاع التعليــم 

العــايل ولجامعــة القــدس املفتوحــة، لــذا نهديــه هــذه الجائــزة تقديــراً لــدوره ودعمــه املســتمر. 

وأشــار إىل أن هــذه الجائــزة مهمــة جــداً عــى مســتوى العــامل، حيــث يشــارك فيهــا خمســون دولــة يف 

قطاعــات مختلفــة.

 د. م. إسالم عمرو يتسلم اجلائزة نيابة عن اجلامعة يف جنيف بسويسرا
ــة  ــس الجامع ــرو مســاعد رئي ــف، د. م. إســالم عم ــم يف جني ــذي أقي ــال ال ــزَة يف االحتف وتســلم الجائ

لشــؤون التكنولوجيــا واإلنتــاج، حيــث ســلم الســيد )خوزيــه بريتــو( رئيــس مجموعــة )BID( الجائــزة 

ملمثــل الجامعــة.

وأُعلــن عــن ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد يف مقــر وزارة اإلعــالم مبدينــة رام اللــه، أدارتــه أ. نــداء 

ــان  ــور م. عدن ــالم، بحض ــي يف وزارة اإلع ــب الصحف ــة واملكت ــات العام ــدة العالق ــة وح ــس رئيس يون

ــز،  ــداع والتمي ــاء جامعــة القــدس املفتوحــة ورئيــس املجلــس األعــى لإلب ســامرة رئيــس مجلــس أمن

وحضــور د. م. إســالم عمــرو مســاعد رئيــس جامعــة القــدس املفتوحــة لشــؤون التكنولوجيــا واإلنتــاج، 

ــاء املوافــق 2015-3-31م. ــوم الثالث ــك ي وذل

وجــاءت الجائــزة تكريســاً لنهــج الجامعــة يف عمليــة التطويــر املســتمر ملنظومــة اإلدارة والتكنولوجيــا 

ــاً يف  ــد عاملي ــا الرائ ــراً لدوره ــطيني، وتقدي ــع الفلس ــي يف املجتم ــل األكادمي ــاع العم ــادة يف قط والري

مجــال التعليــم املفتــوح، إذ تعــّد إنجازاتهــا يف القطــاع التكنولوجــي ومنظومــة الجــودة فيهــا ومنوهــا 

الركيــزَة األساســية يف حصولهــا عــى هــذه الجائــزة، فالجامعــة مل تتقــدم بطلــب مســابقة، بــل ُمنحتهــا 

مــن خــالل آليــة الرشــح الخاصــة باملؤسســة الدوليــة، تلــك اآلليــة التــي اعتمــدت انتشــار الجامعــة، 

ومســتوى االختبــار الــدويل للخريجــن )ETS(، إضافــة إىل قــوة منظومــة الجامعــة التكنولوجيــة، 

واســتخدام منظومــة الجــودة الشــاملة عــى مــدار الســنوات املاضيــة. ومثــة رشح مفصــل عــى املوقــع 

ــار والرشــح. ــة االختي اإللكــروين الخــاص مبؤسســة )BID( يظهــر آلي

ــرز املؤسســات التــي حصلــت  ــة مختلفــة حــول العــامل، ومــن أب ــزة لقطاعــات ريادي ــح الجائ      ومتن

عليهــا: رشطــة إمــارة ديب يف قطــاع الخدمــات املدنيــة، وســلطة مطــار )فرنكفــورت( األملانيــة عــن قطــاع 

النقــل، ومركــز )كورنيتشــيف( الــرويس للصناعــات الفضائيــة، ورشكــة )ترنــر( الهندســية التــي نفــذت 

مــرشوع بنــاء بــرج خليفــة بــديب، أطــول بــرج يف العــامل.
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م. سمارة: اجلائزة تؤكد متيز اجلامعة ورياديتها
وقــال م. ســامرة يف املؤمتــر الصحفــي، إن حصــول الجامعــة عــى 

هــذه الجائــزة يؤكــد متيزهــا وريادتهــا يف مختلــف املجــاالت، 

خاصــة يف املجــاالت التكنولوجيــة ويف مجــاالت التعليــم املفتــوح، 

مشــراً إىل أن املجلــس األعــى لإلبــداع والتميــز يتعامل مــع كثرين 

مــن طلبــة جامعــة القــدس املفتوحــة املبدعــن، إضافــة إىل الطلبــة 

ــزة  ــات الفلســطينية األخــرى، وهــذه الجائ ــن الجامع ــن م املبدع

ــداع يف فلســطن. تصــب يف خدمــة اإلب

ــال إن جامعــة القــدس املفتوحــة ركــن مــن األركان األساســية  وق

للريــادة واإلبــداع يف فلســطن، وإن حصولهــا عــى هــذه الجائــزة 

يؤكــد ذلــك، داعيــاً إىل تطويــر األفــكار اإلبداعيــة ودعمهــا للوصول 

ــى  ــا أوالً وع ــى صاحبه ــع ع ــود بالنف ــتثامرية تع إىل مشــاريع اس

االقتصــاد الوطنــي ثانيــاً، مشــراً إىل أن أفــكاراً مبدعــة تنتــج يوميــاً، 

لكنهــا تحتــاج إىل املتابعــة وصــوالً إىل اســتثامرها اقتصاديــاً.

ــة  ــزة الدولي ــذه الجائ ــة« له ــدس املفتوح ــار »الق ــال إن اختي وق

ــة،  ــات الدولي ــادة للمؤسس ــات القي ــع توجه ــجم م ــة ينس املرموق

ويؤكــد أيضــاً أن يف فلســطن مؤسســات قــادرة عــى الفــوز، 

ــة«  ــدس املفتوح ــة، و»الق ــات العاملي ــف املؤسس ــة ملختل ومناِفس

ســتبقى مــن أعمــدة الوطــن املهمــة واألساســية يف مجــال توفــر 

ــطيني. ــعب الفلس ــاء الش ــايل ألبن ــم الع التعلي

وأضــاف أيضــاً أن اختيــار مؤسســة فلســطينية لجائــزة عامليــة 

ــة الفلســطينين إلقامــة دولتهــم، خاصــة أن لديهــم  يؤكــد جهوزي

ــاً،  ــن عاملي ــا ينافس ــة« وغره ــدس املفتوح ــل »الق ــات مث مؤسس

موضحــاً أن »القــدس املفتوحــة« ســتبقى جامعــة منظمــة التحريــر 

وجامعــة الفقــراء والشــهداء وجامعــة الشــهيد القائــد الرمــز يــارس 

ــع  ــن جمي ــعبنا م ــأتها-أبناء ش ــذ نش ــد احتضنت-من ــات، وق عرف

الرشائــح شــيباً وشــباناً وأرسى محرريــن، وانتــرشت فــوق الجغرافيــا 

ــب  ــف طال ــا )22( فرعــاً تضــم )63( أل ــح لديه الفلســطينية ليصب

ــم العــايل الفلســطيني. يشــكلون )%55( مــن التعلي

ــطينية  ــرأة الفلس ــت امل ــة« منح ــدس املفتوح ــار إىل أن »الق وأش

فرصــة التعليــم، بعــد أن ُحرمتهــا طــوال ســنوات ماضيــة ألســباب 

ــرع  ــاح ف ــذ افتت ــرأة، من ــم امل ــبة تعلي ــأن نس ــراً ب ــة، مذكِّ مختلف

»القــدس املفتوحــة« يف أريحــا، ارتفعــت هنــاك مــن )13%( 

ــاز  ــن الجه ــادرة ع ــاءات الص ــق اإلحص ــن )%30(، وف ــر م إىل أك

ــات  ــح للمؤسس ــزة متن ــطيني، وإن الجائ ــاء الفلس ــزي لإلحص املرك

ــزة هــذه املؤسســات  ــة الجائ ــار هيئ ــة حــول العــامل، وتخت الريادي

بعــد االطــالع عــى نظمهــا وطريقــة عملهــا، وقــد اختــرت 

باعتبارهــا  الجائــزة،  لهــذه  العــام  املفتوحــة« هــذا  »القــدس 

ــم اإللكــروين،  ــدة يف مجــال التعلي ــة األوىل والرائ املؤسســة العربي

ــكار،  ــا، هــي: اإلدارة، واالبت ــة محــاور فيه ــاس ثالث ــك بعــد قي وذل

وتكنولوجيــا املعلومــات.

 )BID( وأشــار إىل أن مراجعــة تفاصيــل عمــل الجامعــة مــن قبــل

أظهــَر أنهــا مــن أكــر املؤسســات العربيــة توظيفــاً لعمليــة الجودة 

يف عملياتهــا اإلداريــة واألكادمييــة، واألكــر متابعــة لعمــل إدارتهــا، 

ــتها.  ــراءات وفهرس ــة اإلج ــة مأسس ــالً يف عملي ــاً طوي ــك باع ومتتل

ــات  ــع القطاع ــل بجمي ــة ممث ــودة يف الجامع ــس للج ــة مجل ومث

األساســية، مــن إدارة، وشــؤون أكادمييــة، وشــؤون إداريــة، وطــالب، 

إىل جانــب دائــرة الجــودة.

د. م. عمرو: »القدس املفتوحة« أول مؤسسة 
فلسطينية حتصل على هذه اجلائزة

بــن د. م. عمــرو أن الجامعــة تعمــل ضمــن آليــة محكمــة 

لتوثيــق إجــراءات املأسســة، وفــق معايــر الجــودة املتبعــة عامليــاً، 

ــدة يف العــامل العــريب  و»القــدس املفتوحــة« هــي املؤسســة الوحي

ــا  ــا، فخريجوه ــودة خريجيه ــاً لج ــك مرجع ــي متتل ــطن الت وفلس

ــة  ــى بعملي ــي تعن ــة الت مصنفــون وفــق تصنيــف املنظمــة الدولي

ثــم   ،)educational system service( األكادمييــة  االختبــارات 

ــة  ــا يف الضف ــى خريجيه ــاءة ع ــان الكف ــق امتح ــة تطب إن الجامع

الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــي يف هــذا حاصلــة عــى مراتــب 

ــه تصنيــف دويل، وهــذا  ــج »القــدس املفتوحــة« ل متقدمــة، فمنت

ــن  ــطينية وع ــات الفلس ــع الجامع ــن جمي ــة ع ــز الجامع ــا ميي م

الجامعــات املفتوحــة يف العــامل العــريب، وبهــذا تكــون قد اســتحقت 

ــة. ــات متنوع ــة قطاع ــنوياً ملجموع ــح س ــي متن ــزة الت ــذه الجائ ه

وقــال د. م. عمــرو إن »القــدس املفتوحة« أول مؤسســة فلســطينية 

ــريب  ــامل الع ــات يف الع ــة مؤسس ــزة، ومث ــذه الجائ ــى ه ــل ع تحص

ــلطة  ــة ديب، وس ــة، ورشط ــة األردني ــل: امللكي ــا، مث ــت عليه حصل

ــة الســعودية. ــئ يف اململكــة العربي املوان

ــة  ــدى املؤسس ــرو إن ل ــول عم ــزة، يق ــح للجائ ــة الرش ــن آلي وع

لجنــة علميــة يرأســها الربوفيســور )الفونســو ف. كســال(، إذ 

ــع  ــاون م ــامل، بالتع ــتوى الع ــى مس ــاٍت ع ــة مؤسس ــح اللجن ترش

مجموعــة مــن املؤسســات الدوليــة، وبنــاء عــى ذلــك يُقيّــم عمــل 

املؤسســة وفــق معايــر عــدة، أبرزهــا رىض متلقــي الخدمــات عــن 

ــه بعــدد طــالب املؤسســة، فـــ »القــدس  املؤسســة، ويســتدل علي

املفتوحــة« أكــرب جامعــة يف فلســطن، ثم يجــري فحــص منظومــة 

االتصــال والتواصــل يف املؤسســة، وأيضــاً فحــص منظومــة التعليــم 

ــحة. ويف  ــة املرش ــم يف املؤسس ــة التعلي ــر عملي ــي؛ لتطوي التجريب

هــذا املجــال قدمــت »القــدس املفتوحــة«، يف الســنوات الخمــس 

املاضيــة، مجموعــات تطويريــة كبــرة يف عمليــة التعليــم الخــاص 

ــة  ــروين، فالجامع ــم اإللك ــة يف التعلي ــال حديث ــرت أجي ــا، وظه به

منتــرشة يف جميــع قطاعــات املجتمــع الفلســطيني، وعمليــة إدارة 

ــوارد  ــن امل ــوح قوان ــالل وض ــن خ ــأيت م ــا ت ــة فيه ــوارد البرشي امل

ــة. البرشي

ــات  ــن املؤسس ــت م ــة« أضح ــدس املفتوح ــرو أن »الق ــن عم وب
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املميــزة يف منظومــة التدريــب حــول الوطــن، وهــي وكيــل 

)برومــرك(  منهــا:  الدوليــة  الراخيــص  مــن  لعــدد  حــري 

ــة  ــة التدريبي ــات الجامع ــى منتج ــالوة ع ــوفت(، ع و)ميكروس

األخــرى الواســعة، وتطبيقهــا معايــر الجــودة.

ولفــت د. م. عمــرو إىل أن الجامعــة ســعيدة بهــذه الجائــزة 

ألســباب عــدة، فهــي تؤكــد أن »القــدس املفتوحــة« رائــدة 

التعليــم املفتــوح يف فلســطن والعــامل العــريب مــن خــالل شــبكة 

ــى  ــت ع ــد ثب ــا. وق ــف فروعه ــا يف مختل ــة وامتداداته الجامع

مســتوى الوطــن العــريب أن التعليــم املفتــوح حــي وقائــم، 

ومنتجاتــه طيبــة ومتطــورة ومؤكــدة للحداثــة، وأن جامعــة 

ــن  ــطن، م ــة يف فلس ــات الركني ــن املؤسس ــة م ــدس املفتوح الق

وغــر  متفرغــن  محارضيــن  مــن  موظفيهــا  أعــداد  حيــث 

متفرغــن، كــام أن شــبكة مــدريس الجامعــة تضــم معظــم 

األكادمييــن يف فلســطن، إضافــة إىل انتشــارها يف كل محافظــات 

الوطــن، ونجحــت يف تخريــج )70( ألــف طالــب، ميثلــون رشيحــة 

ــدس  ــم إن »الق ــطيني. ث ــع الفلس ــن املجتم ــا م ــتهان به ال يس

ــت املواطــن  املفتوحــة« مؤسســة متكــن يف فلســطن، فهــي تثب

ــم  ــطيني التعلي ــباب الفلس ــى الش ــه، ويتلق ــطيني يف أرض الفلس

ــطينية  ــرأة الفلس ــن امل ــك متك ــاف إىل ذل ــام كان، ويض ــا أين فيه

بتغيــر بنيــة الوعــي حولهــا عــى مــدار عرشيــن عامــاً مضــت، 

ــا  ــة تدخله ــة علمي ــا درج ــون مبنحه ــرأة يك ــن امل ــك أن متك ذل

ــاة. ــرك الحي مع
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ــوس يف تخصــص االقتصــاد بإحــدى  ــج البكالوري ــاً، امللتحــق بربنام ــب )ع. ن(، 36 عام ــه الطال رام الله-ينابيع-توّج

الجامعــات املحليّــة، إىل مكتــب للخدمــات الجامعيــة، وأخــرب صاحــب املحــل بقــرب موعــد إعــداد مــرشوع للتخرج، 

فبــادره صاحــب املكتــب-وكان يعرفــه مــن قبل-بتقديــم عــرض، قائــالً: »مــا رأيــك أن نعــّد لــك املــرشوع مقابــل 

مبلــغ )800( دينــار؟«

محالت لبيع األبحاث العلمية... 
»على عينك يا تاجر«!

قانــون حقــوق التأليــف املعمــول بــه يف فلســطني قانــون مــن العهــد 
االنتدابــي، صــدر عــام 1911 ولــم يجــر عليــه أي تعديل حتــى اآلن.

يقــول )ع. ن( إنــه وافــق عــى ذلــك، وخــالل أســبوع واحــد أنجــز 

مــرشوع التخــرج، فتوجــه الطالــب إىل املكتــب ليتســلم مرشوعــه 

قبــل يــوم واحــد مــن مناقشــته، ويجلــس حينئــذ مــع معــّد 

ــه والنتائــج  ــواردة في ــات ال ــه املحتوي ــذي ســيمي علي املــرشوع ال

ــايل. ــوم الت التــي خــرج بهــا اســتعداداً للي

ــن  ــايل ملناقشــة املــرشوع، ومل أك ــوم الت ــت يف الي ــف: »ذهب ويضي

ــه، ولكننــي متكنــت  ــواردة في ــل ال عــى إملــام بكثــر مــن التفاصي

ــزت األمــر بنجــاح«. ــر أمــوري واجت مــن تدب

يشــر )ع. ن( إىل أن زميــالً لــه كان قــد أوىص املكتــب ذاتــه بإعــداد 

مــرشوع تخــرج لــه قبــل شــهر مــن موعــد املناقشــة، وعندمــا حــان 

ــي  ــد ن ــل ق ــب املح ــأن صاح ــئ ب ــرشوع فوج ــتالم امل ــد اس موع

ــه  ــه لينجــز ل ــة رام الل ــذا اســتعان بآخــر يعمــل مبدين ــداده، ل إع

ــوم  ــرراً يف الي ــرشوع كان مق ــة امل ــد مناقش ــن موع ــرشوع، ولك امل

ــدى  ــر بإح ــل آخ ــي إىل مح ــب زمي ــل ذه ــع: »بالفع ــايل. يتاب الت

العــامرات التجاريــة يف مدينــة رام اللــه، وأكــد لــه صاحــب املحــل 

أنــه ســينجزه يف يــوم واحــد، وفــرض عــى الطالــب أن يبيــت 

معــه طــوال الليــل ليلّقنــه أهــم النقــاط الــواردة يف البحث،حتــى 

ــد  ــن مناقشــة املــرشف األكادميي«.وأك ــايل م ــوم الت ــن يف الي يتمك

لنــا )ع. ن( أن زميلــه توجــه إىل املناقشــة ومعــه مــرشوع التخــرج، 

واســتطاع الطالــب أن يجتــاز االختبــار ليحصــل بعدئــذ عــى 

ــوس. ــهادة البكالوري ش

ــان ســوى قصتــن حقيقيتــن مــن قصــٍص  ــان الحادثت مل تكــن هات

أبطالهــا مكاتــب الخدمــات الجامعيــة بالضفــة الغربيــة التــي 

ــة مقابــل املــال، دون  ــاً علميــة ومشــاريع تخــرج لطلب تعــّد أبحاث

ــذه  ــف ه ــات لوق ــؤولة أو الجامع ــات املس ــن الجه ــل م أي تدخ

ــار. ــة يف وضــح النه ــة علمي ــل رسق ــي متث الظاهــرة الت

مكاتب خدمات جامعية تبيع طلبة 
مشاريع تخرج ورسائل ماجستير 

ودكتوراه مقابل مبلغ مالي 

يف محاولــة للوقــوف عــى رسقــة األبحــاث العلميــة يف الدراســات 

ــت  ــد أن أمس ــة بع ــبابها ونتائجها-وبخاص ــق يف أس ــا والتعّم العلي

ــمية  ــة رس ــة( مهن ــاث العلمي ــًدا األبح ــة )تحدي ــات العلمي الرسق

باحثــون  منهــا  يقتــات  متخّصصــة  دكاكــن  يف  علنــاً  مُتــارس 

مســتعّدون لبيــع ِعلمهــم مقابــل بعــض املال-توّجهــت »ينابيــع« 

إىل مركزيــن للخدمــات الجامعيــة والتعليميــة يف مدينــة رام اللــه، 

متقمّصــة شــخصية وهميــة لطالبــة تســعى إىل إنجــاز رســالة 

ــى أن  ــز، ع ــاً للمرك ــاً ماليّ ــا مبلغ ــل دفعه ــتر مقاب ــة املاجس درج

ــا. ــى يائه ــا حت ــن ألفه ــتر م ــالة املاجس ــز رس ــّد املرك يع
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مراكز مستعدة لبيع مشاريع تخّرج ورسائل 
ماجستير كاملة

ــة  ــة األوىل يبــدو للزبــون أن املركــز يقــّدم خدمــات تعليمي للوهل

ــة  ــى الالفت ــب ع ــا كُت ــق م ــك وف ــّداً، وذل ــة ج ــة طبيعي وجامعي

ــة ورســائل ماجســتر،  ــة باملحــل )طباعــة أبحــاث جامعي التعريفي

ــل  ــتقبالها، وتحلي ــات واس ــال فاكس ــة، وإرس ــواّد علمي ــر م وتصوي

 ،)Cases ــة ــاالت عملي ــة، وح ــالت مالي ــراء تحلي ــتبانات، وإج اس

ــا. ــر طبيعته ــة مل تُذك ــه دورات تدريبي ــة إىل تقدمي إضاف

ــة  ــراء أثاثه-الحرفي ــم اه ــام للمركز-رغ ــر الع ــى املنظ ــب ع ويغل

هيئتــه  ويكّمــل  بحــت،  أكادميــّي  الســائد  فالجــّو  واملهنيــة، 

وآالت  العلميــة،  واملصــادر  بالكتــب  اكتظاظــه  »األكادمييّــة« 

الجامعيــة  »الخدمــات  مســتلزمات  مــن  وغرهــا  التصويــر، 

والتعليميــة العاديّــة«، التــي توهبــه نكهــة علميّــة »نزيهــة«.

قابلَنــا، إبــان زيارتنــا، )أ. ب( وهــو أحــُد العاملــن يف املركــز، 

ــة  ــاً، كان مشــغوالً باتصــاالت هاتفي ــاً وذكيّ ــدو أكادميي وشــخٌص يب

ــل  ــة، انتق ــارف واملجامــالت الربوتوكولي ــد التع ــه. وبع تخــص عمل

مراســل »ينابيــع« والشــخص العامــل يف املركــز إىل لــب املوضــوع 

ــن  ــايل(، فتمك ــغ م ــل مبل ــة مقاب ــتر كامل ــالة ماجس ــاز رس )إنج

املراســل مــن الحصــول عــى تســجيل صــويتّ حــول مــا كان بينهــام.

اســتفرس )أ. ب( قليــالً عــن طبيعــة العمــل األكادميــي والتخّصــص 

ــاب:  ــم أج ــاء، ث ــة اللق ــل بداي ــه املراس ــربه ب ــذي أخ ــي ال الوهم

ــا«. ــال نشــتغل عليه ــم، يف مج »نع

أكــد الشــخص العامــل يف مركــز الخدمــات الجامعيــة والتعليميــة 

أن املركــز يســتطيع أن ينجــز رســالة ماجســتر كاملــة دون تدّخــل 

طالــب املاجســتر أو حتــى اطالعــه عليهــا، مقابــل أن يدفــع 

الطالــب للمركــز مبلغــاً مــن املال.وإجابتــه هــذه ولّــدت التســاؤل 

ــة  ــة واضح ــالة؟« بإجاب ــّي الرس ــع ع ــم بتطل ــة: »ك ــر بدهي األك

رصيحــة مختــرة: إن املركــز ســيِعّد لــك الرســالة كاملــة، وســيوفّر 

املراجــع العلميــة الالزمــة، وســيتوىّل الصياغــة، وينجزهــا مــن ألفهــا 

ــار أردين. ــغ )1200( دين ــل مبل ــا، مقاب إىل يائه

»ينابيع« ترصد تسجيالت سرية تؤكد موافقة مركزين يف رام اهلل على إعداد 
رسالة ماجستير من ألفها إلى يائها مقابل )1200( دينار
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ومبــا أن هــذا املبلــغ ليــس قليــالً، شــددت الطالبــة »مراســل 

والحداثــة  باألصالــة  الرســالة  تتحــّى  أن  عــى رضورة  ينابيــع« 

بفكرتهــا وصياغتهــا ومصادرهــا وطريقــة معالجتهــا، وأن تخلــو 

مــن أي رسقــات علميــة عــن شــبكة 

االنرنــت، فأجــاب )أ. ب(: إن املركــز 

ال يعتمــد عــى االنرنــت قطعــاً، بــل 

ــة  ــع العلمي ــع املراج ــد ويجم يجته

بصــورة علميّــة بحتــة. ثــم إن املركــز 

يضمــن للزبــون الرسيـّـة التامــة لهــذا 

النــوع مــن املعامــالت، يقــول )أ. 

ب(: »عملنــا ميتــاز بالرّسيــة التامــة، 

ــة«. ــون بامليّ ــون ملي ــا مضم وكالمن

نذكــر هنــا أن عمــل املركــز ال يقتر 

املاجســتر  رســالة  إعــداد  عــى 

فحســب، بــل يتتبــع مــع الطالــب كل مــا يطلبــه الدكتــور املــرشف 

خطــوة بخطــوة، وال مشــكلة لديهــم إلجــراء تعديــالت مــرات عــدة 

ــالة يف  ــب الرس ــب صاح ــون الطال ــم يضع ــام أنه ــر، ك ــزم األم إذا ل

صــورة املســتجّدات، ويفهمونــه تفاصيــل الرســالة وموضوعهــا، يك ال 

.)Proposal( ــرض ــاء الع ــب يف أثن ــورط الطال يت

أمــا مبــا يخــص وقــت تســليم الرســالة للطالــب، فيؤكــد )أ. ب( أن 

ــور املــرشف عــى الرســالة وعــى  هــذا يعتمــد عــى نشــاط الدكت

توفــر املراجــع، مقّدمــاً وعــوداً وضامنــات أكيــدة بــأن يكــون العمــل 

ــة  ــود رسق ــى وج ــة ع ــن أي أدل ــاً م ــزاً وخالي ــاً ومميّ ــايئ متقن النه

ــة. علمي

ومــن املهــم أن نــدرك أن الرسقــات العلميــة ال تقتــر عــى طلبــة 

البكالوريــوس، بــل تتعــّدى لتطــال مســتويي املاجســتر والدكتــوراه.

عــى بعــد عــرشات األمتــار مــن هــذا املركــز، خــاض مراســل 

»ينابيــع« تجربــة أخــرى ليتكــرر املشــهد متامــاً مــع مركــز آخــر، إذ 

أبــدى صاحبــه موافقتــه أيضــاً عــى إعــداد رســالة ماجســتر كاملــة 

ــار أردين! ــل )1200( دين مقاب

كارثة على النظام التعليمي
ــي  ــث العلم ــد البح ــلوادي، عمي ــن الس ــول أ. د. حس ــذا يق يف ه

والدراســات العليــا يف جامعــة القــدس املفتوحــة، إن هــذه الظاهــرة 

ــة بأخالقيــات البحــث العلمــي«، وحّمــل املــرشف األكادميــي  »مخلّ

ــالم  ــة ي املســؤولية بشــكل رئيــس، وأوضــح أنهــا »مســؤولية جنائي

ــرج  ــه أن يتخ ــمح لنفس ــذي يس ــب ال ــة: الطال ــراف ثالث ــا أط فيه

ــذي يتاجــر  ــا يــر بنفســه وبغــره. واملركــز ال ــن، م بجهــد اآلخري

باألبحــاث، ويف هــذه الحالــة يجــب أن يكــون محــط مســاءلة 

قانونيــة لخطــورة عملــه، يقــول: »هــذه املراكــز تتالعــب بالبحــث 

ــة«. ــال كامل ــر أجي ــي ومبص العلم

ويوضــح أن املــرشف هــو الطــرف الثالــث، فكثــر مــن املســؤولية 

تقــع عــى عاتقــه، يقــول الســلوادي: »مــع األســف، يهمــل بعــض 

املرشفــن يف أعاملهــم، ويرصــدون 

عــى  للطلبــة  عاليــة  عالمــات 

أبحاثهــم دون أن يتأكــدوا إذا مــا 

ــة قــد أعدهــا الطالــب  كانــت أصيل

كانــت  ولــو  نفســه.  تلقــاء  مــن 

ــة املرشفــن واهتامماتهــم أكــرب  رقاب

الظاهــرة«. لتحّجمــت 

أبحــاث  مركــز  مديــر  وقــال 

ــة يف الجامعــة  ــة التطبيقي املعلوماتي

العربيــة األمركيــة د. خالــد ربايعــة 

إن »رشاء الطلبــة أبحاثــاً علميــة ودفعهــم املــال مقابــل ذلــك، 

ــكل مــا تحمــل  ــة عــى النظــام التعليمــي الفلســطيني ب لهــو كارث

الكلمــة مــن معنــى، وذلــك النعــدام األمانــة العلميــة لــدى الطلبــة، 

وانعدامهــا لــدى املســؤولن عــن تلــك املراكــز، وهــذا ينتــج جيــالً 

ــز  ــل الركي ــي، ويجع ــث العلم ــر والبح ــارات التفك ــر إىل مه يفتق

املجتمعــي يصــب جــل اهتاممــه يف الحصــول عــى الشــهادة فقــط 

ــالب«،  ــات الط ــوى وإمكان ــر واملحت ــل الجوه ــة(، ويتجاه )الكرتون

ــن  ــص م ــاكناً للتخلّ ــرك س ــات مل تح ــب أن الجامع ــع: »املعي ويتاب

الظاهــرة«.

رســائل  مــن  كثــراً  ناقشــُت  عمــي،  فــرة  »خــالل  ويضيــف: 

املاجســتر، لــذا تعلّمــت التفريــق بــن األبحــاث األصيلــة مــن 

ــز  ــتندوا إىل مراك ــم اس ــوا بأنه ــي اعرف ــن طلبت ــا، وإن كثراًم غره

ــرّبر ضعفهــم يف فهــم نتائــج  يف إعــداد أجــزاء مــن أبحاثهــم، مــا ي

البحــث وإدراكهــا، وتشــابه رســائل املاجســتر املتتاليــة التــي تــأيت 

يف معظمهــا بقالــب واحــد وبنتائــج متشــابهة، فكّنــا نكتشــف مــن 

ــن  ــن أي ــرف م ــالة( ال يع ــدم الرس ــب )مق ــرض أن الطال خــالل الع

ــرة«. ــن كث ــات يف أحاي ــاءت املعلوم ج

ما دور املؤسسة الرسمية؟
ــم  ــة والتعلي ــن وزارة الربي ــؤول م ــة مس ــع« مقابل ــت »ينابي حاول

العــايل فووجهــت بالرفــض، لكــن مثــة مســؤول)رفض الكشــف 

ــا هــو  ــوزارة، إمن ــس مســؤولية ال ــر لي عــن اســمه(يقول:»ذلك األم

*السلوادي: ما يجري تالعب مبصير 
أجيال كاملة، واملسؤولية تقع على 

املشرف والطالب واملركز.

ربايعة: الظاهرة كارثة على النظام 
التعليمي، ومن املعيب أال تتحرك 

اجلامعات للتخّلص منها.

وزارة التربية والتعليم العالي 
ترفض التعقيب، ومسؤول فيها 
يكتفي بالقول: »إنها مسؤولية 

اجلامعات«.
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ــايل إىل أداء  ــم الع ــات التعلي ــاً مؤسس ــة«، داعي ــؤولية الجامع مس

ــر. ــذا األم ــاه ه ــا تج ــوب منه ــا املطل دوره

ويتابــع هــذا املســؤول: »يتوجــب عــى عــامدات شــؤون الطلبــة 

أن تضطلــع مبســؤولية، وأن يكــون لفريــق البحــث املــرشف عــى 

ــات،  ــوس دور يف كشــف هــذه الرسق ــة املاجســتر والبكالوري طلب

عــرب اختبــار الطلبــة، للقبــض عــى الذيــن يشــرون األبحــاث 

العلميــة، عوضــاً عــن انشــغالها بالحديــث عــن دور وزارة الربيــة 

ــم يف هــذا املجــال«. والتعلي

ورفــض املســؤول الحديــث عــن دور وزارة الربيــة والتعليــم 

يف متابعــة مراكــز بيــع األبحــاث العلميــة املوجــودة يف املــدن 

الفلســطينية، ســواء مــن حيــث املســؤولية التــي تقــع عــى عاتــق 

الــوزارة يف ترخيــص هــذه املراكــز ومتابعتهــا وإغالقهــا حــال وجــود 

خلــل، أو يف دعــوة املســؤولن يف هــذه املراكــز حتــى يتخــذوا 

اإلجــراءات الرادعــة حــال إعدادهــا أبحاثــاً وبيعهــا للطلبــة، واعتبار 

ــه. ــم العــايل برمت ــون، وخطــراً عــى التعلي ــاً للقان ــك مخالف ذل

عــى صعيــد متّصــل، يبــّن أ. د. حســن 

ــة،  الســلوادي أن هــذه مســؤولية قومي

أناســاً  »نضــع  قائــالً:  ذلــك  وعلّــل 

تخرجــوا بطــرق مشــبوهة يف مواقــع 

مهمــة، ومــن املحتمــل أن يكــون لهــؤالء 

دور يف تدمــر بلدنــا، لــذا أطالــب بنظام 

عقوبــات واضــح محــدد يبــن التعامــل 

مــع هــذه الحــاالت ضمــن القانــون، 

للحــد مــن هــذه الظاهــرة«، ثــم تابــع: 

ــون تتعــذر الســيطرة عــى  ــدون قان »ب

ــب  ــة يعاق ــي جنح ــرة، فه ــذه الظاه ه

ــاب  ــردع أصح ــذي س ــد ال ــيء الوحي ــك ال ــا، وذل ــا مرتكبوه به

ــب«. ــك املكات تل

ــيف  ــت أرش ــب، ورأي ــد املكات ــخصياً أح ــاً: »زرت ش ــف أيض يضي

األبحــاث الــذي يســتند إليــه الطالــب والعامــل يف املكتــب، فهــذه 

ــا إىل  ــؤولن عنه ــع املس ــون يُخض ــة إىل قان ــح بحاج ــم وجن جرائ

ــا  ــم دع ــوفة«. ث ــب مكش ــذه املكات ــم أن ه ــع العل ــاءلة، م املس

هــذه  محاســبة  إىل  واملختّصــة  الرســمية  الجهــات  الســلوادي 

ــا. ــرت إىل إغالقه ــو اضط ــى ل ــا حت ــى تجاوزاته ــب ع املكات

ــد  ــوزارة يف وضــع حــد لهــذه الرسقــات، قــال د. خال وعــن دور ال

ــوزارة أن  ــن لل ــوزارة، وال ميك ــكلة ال ــت مش ــذه ليس ــة: »ه ربايع

تفتــش عــن الرســائل املقدمــة يف الجامعــات الوطنيــة لتتأكــد مــن 

ســالمتها، فهــذه مســؤولية الجامعــة نفســها. فالــوزارات ســواء يف 

ــع ســالمة  ــا أن تتاب ــذر عليه ــة أخــرى، يتع فلســطن أم يف أي دول

ــه وإمكانــات الطالــب الــذي يقّدمــه؛ ألن  كل بحــث علمــّي ودقّت

هــذا دور الجامعــة وفريــق البحــث، ولكــن املشــكلة يف هــذا أننــا 

ــة وشــفافية«. ال نتعامــل معــاً مبوضوعي

خبير قانوني: التشريعات السائدة قاصرة 
قــال الخبــر القانــوين املحــارض يف جامعــة برزيــت د. عصــام 

ــاً الســتئصالها،  عابديــن: »إن هــذه املشــكلة تتطلــب عالجــاً وقائي

ــالل  ــن خ ــي، م ــتوى األكادمي ــى املس ــود ع ــر الجه ــك بتضاف وذل

عــامدة البحــث العلمــي، وعــامدة شــؤون الطلبــة، واألســاتذة 

املرشفــن. أمــا عــى املســتوى الرســمي فمــن خــالل وزارة الربيــة 

والتعليــم العــايل، نظــراً الرتــدادات هــذه املشــكلة الخطــرة 

ــة  ــتقبل الطلب ــتقبله، ومس ــه ومس ــي وجودت ــث العلم ــى البح ع

وســلوكهم وأدائهــم يف الحيــاة العمليــة، ونظــراً النعكاســاتها عــى 

النتــاج الفكــري العــام يف فلســطن، إذن هــي مســألة وطنيــة 

ــاز«. بامتي

ــق  ــدة تتعل ــب عدي ــي يف جوان ــن إىل تقصــر حكوم وأشــار عابدي

بهــذا الشــأن، منهــا أن قانــون التعليــم العــايل للعــام 1998 ينــص 

عــى مســؤولية وزارة الربيــة والتعليــم 

الجهــات  مــع  بالتعــاون  العــايل، 

املختصــة، يف إقــرار نظــام قانــوين ينظــم 

العلمــي  البحــث  مؤسســات  عمــل 

ــدر  ــة مل تص ــر أن الحكوم ــزه، غ ومراك

هــذا النظــام القانــوين منــذ )17( عامــاً.

أمــا فيــام يتعلــق باملســؤولية الجزائيــة 

أن  عابديــن  أكــد  فقــد  والعقــاب 

مــن  قــارصة  الجزائيــة  الترشيعــات 

حيــث املبــدأ، إذ إن قانــون حقــوق 

فلســطن  يف  بــه  املعمــول  التأليــف 

ــام 1911م ومل  ــدر ع ــد ص ــدايب، وق ــد االنت ــود إىل العه ــون يع قان

يجــر عليــه أي تعديــل لغايــة اآلن ومل يصــدر قانــون جديــد. 

املقاضــاة  طــرق  إىل  األول،  فصلــه  يف  القانــون،  هــذا  ويشــر 

ــر أن  ــة، غ ــة األدبي ــال والرسق ــة بشــأن االحتي ــة والجزائي الحقوقي

العقــاب الجــزايئ يف تلــك األحــوال ال يتعــدى الغرامــة التــي قيمتهــا 

)50( جنيهــاً فلســطينياً، وهــي عقوبــة ســاقطة عــى أرض الواقــع.

وقــال د. عابديــن إن قانــون العقوبــات الســاري يف العــام 1960 هو 

أيضــاً قانــون قديــم يعــرّف الرسقــة مبفهــوم مــادي، وتعنــي »أخــذ 

ــص  ــذا الن ــع ه ــن تطوي ــاه«، وميك ــول دون رض ــر املنق ــال اآلخ م

ــام  ــة« في ــمل »املنفع ــث يش ــايئ بحي ــق القض ــايب يف التطبي العق

يخــص الرسقــات األدبيــة، وهــذا ينطبــق عــى فصــل االحتيــال يف 

قانــون العقوبــات، ألننــا هنــا أمــام حــاالت »احتيــال ورسقــة« تتــم 

باالشــراك الُجرمــي، بشــكل رئيــس، بــن بعــض الطلبــة ومكاتــب 

الخدمــات الجامعيــة فيــام يخــص األبحــاث العلميــة وأبحــاث 

التخــرج.

للعـــام  العالـــي  التعليـــم  قانـــون 
مســـؤولية  علـــى  ينـــص   1998
العالـــي،  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
بالتعـــاون مـــع اجلهـــات املختصـــة، 
ينظـــم  قانونـــي  نظـــام  إقـــرار  يف 
عمـــل مؤسســـات البحـــث العلمـــي 
لـــم  احلكومـــة  أن  إال  ومراكـــزه، 
القانونـــي  النظـــام  هـــذا  تصـــدر 

عامـــًا!  )17( منـــذ 
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ــات الفلســطيني،  وأكــد عابديــن أيضــاً أن مــرشوع قانــون العقوب

الــذي مل يصــدر حتــى اآلن، يعالــج تلــك الجرائــم عــى نحــو أكــر 

وضوحــاً يف البــاب الخــاص بجرائــم الحاســوب، ويفــرض عقوبــات 

رادعــة عــى مــن ينفــذأو يشــرك يف تلــك الجرائــم بهــدف جلــب 

منفعــة ماديــة لــه أو لغــره، تصــل تلــك العقوبــة إىل الحبــس مــدة 

ســنة، وغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردين.

دعوة اجلامعات لفرض عقوبات على السارقني:
أمــا فيــام يتعلــق بطــرق الحــل فيخربنــا أ. د. الســلوادي أن الطريقة 

ــديد  ــن يف التش ــة تكم ــات العلمي ــع الرسق ــل م ــى يف التعام املث

عــى أن يتابــع املــرشف البحــث أوالً بــأول، واألهــم مــن ذلــك أن 

تحــّدد الجامعــات الفلســطينية نظــام عقوبــات للتعامــل مــع هــذه 

الحــاالت مبنهــج واضــح دون اســتخفاف، مشــّدداً عــى قولــه: »تعد 

هــذه الرسقــات جرميــة بحــق البحــث العلمــي، ترتكبهــا مكاتــب 

هدفهــا األول واألخــر الربــح، دون أن تــويل أهميــة ألســس البحــث 

العلمــي وأخالقياتــه، األمــر الــذي يّخــل باإلنتاجيــة واإلبــداع، 

ويعبــث باملصــر العلمــي لألجيــال الالحقــة«.

ويــرى د. ربايعــة أن سياســة الجامعــات يجــب أن تحمــل الطالــب 

ــل  ــه تحلي ــم علي ــا يحتّ ــي، م ــه العلم ــن بحث ــة ع املســؤولية كامل

ــرفض  ــليمة، وإاّل س ــة س ــق صياغ ــته وف ــث ومناقش ــج البح نتائ

ــى  ــول: »ع ــوراه، يق ــتر أو الدكت ــة املاجس ــه درج ــة منح الجامع

ــى  ــدرة ع ــلّح بالق ــات، وأن يتس ــل البيان ــد تحلي ــب أن يجي الطال

ــع النتائــج وتحليلهــا وتفســرها والدفــاع عنهــا«، مشــراً إىل  تجمي

ــة  ــل نياب ــد يعم ــكا أن »ال أح ــته يف بلجي ــالل دراس ــم خ ــه تعل أن

ــب«. ــن الطال ع

يقــول: »كان أن رفضــت رســالة أحــد الطــالب، والنتيجــة أن غضــب 

ــة للتحقيــق  مرشفــه، واتصــل يب أحــد املســؤولن يف جامعــة وطنيّ

يف رفــي الرســالة، وبعدئــذ ُمنعــت مــن مناقشــة رســائل أخــرى. 

ــن وأن نتحــّى  ــإين أمتســك بــرورة أن نكــون عملي ومــع هــذا ف

املطلوبــة  باملهــارات  املطلقــة، وأن نســلّح طلبتنــا  بالشــفافية 

مــن خــالل الدراســات العليــا، ال أن يدفعــوا مــاالً مقابــل أبحــاث 

ــو  ــب، وه ــث الطال ــا بح ــات العلي ــّوج الدراس ــا يت ــزة؛ ألن م جاه

ــه  ــي مهارات ــرى تنّم ــاقات األخ ــرج، فاملس ــه بالتخ ــاس أحقيت مقي

الفكريــة وقدرتــه عــى االســتنباط والدفــاع واكتشــاف النظريــات، 

وهــذا كلــه ســيصدقه الواقــع إذا مــا كــرس يف بحــث علمــي دقيــق 

يعــّده الطالــب مــن ألفــه حتــى يائــه باملناقشــة والدفــاع عنــه«.

خبير قانوني يتحدث عن وجود تقصير حكومي، ويؤكد أن التشريعات اجلزائية يف فلسطني قاصرة.
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   »ينابيــع« التقــت رئيــَس املجلــس األعــى لإلبــداع والتميــز، 

مستشــار الرئيــس لشــؤون اإلبــداع، رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة 

عــن  إليــه  وتحدثــت  ســامرة،  عدنــان  م.  املفتوحــة  القــدس 

ــا املجلــس خــالل  التطــورات والنجاحــات والعالقــات التــي حققه

ــة،  ــة والدولي ــأىت عــى املشــاركات العربي ــرم 2014، ف ــام املن الع

ــس عــى التطــور، وعــى  ــن ســاعدهم املجل ــرز املبدعــن الذي وأب

ــه. ــه وتفعيل ــر عمل ــة لتطوي ــة القادم ــس يف املرحل ــط املجل خط

       تذكــر ســامرة، يف بدايــة حديثــه، نشــأة املجلــس، وقــال: 

»إنــه أنشــئ بفكــرة مــن رئيــس دولــة فلســطن، الســيد محمــود 

ــي  ــادرات الت ــن املب ــراً م ــذي رأى أن كث ــازن«، ال ــو م ــاس »أب عب

ــأ تــراوح  تتناقلهــا وســائل اإلعــالم ويكافــأ عليهــا املبــادرون ال تفت

ــس  ــن رئي ــادرة م ــس مبب ــيس املجل ــرة تأس ــاءت فك ــا، فج مكانه

دولــة فلســطن ملتابعــة املبدعــن وأفكارهــم. وعندمــا قررنــا إنشــاء 

املجلــس مل نــرد لــه أن يقتــر عــى ذلــك، بــل وســعنا مجــال عمله 

لنــرش ثقافــة اإلبــداع يف فلســطن، ولرعايــة املبدعــن واملؤسســات 

ــداع«. ــة يف مجــال اإلب العامل

      يضيــف م. ســامرة: »عندمــا قررنــا تشــكيل مجلــس إدارة 

ــا بعــن  ــا طويــالً، وأخذن للمجلــس األعــى لإلبــداع والتميــز، وقفن

املجلــس منافســاً ألي مؤسســة تعمــل يف  االعتبــار أال يكــون 

املجــال نفســه، فمهمتــه إكــامل مــا هــو موجــود، والتنســيق مــع 

املؤسســات القامئــة مــن أجــل تطويــر عملهــا، ثــم راعينــا أن يضــم 

ــن خــالل  ــا الرئاســَة م ــة، فمثلن ــح الشــعب الفلســطيني كاف رشائ

الدكتــور حســن األعــرج، ومثلنــا أيضــاً الــوزارات ذات االختصــاص، 

وعــى رأســها وزارة الربيــة والتعليــم العــايل؛ ملســؤوليتها عــن 

الجامعــات التــي تعــد منبــت املشــاريع املميــزة، ووزارة االقتصــاد 

الوطنــي؛ لتســجيل بــراءات االخــراع، ووزارة الزراعــة فيــام يخــص 

أبحــاث تطويــر الزراعــة يف فلســطن، ووزارة التخطيــط؛ باعتبارهــا 

الــوزارة التــي تخاطــب العــامل يف هــذا املجــال، ووزارة االتصــاالت 

وتكنولوجيــا املعلومــات. وتوجهنــا أيضــاً إىل املؤسســات العاملــة يف 

هــذا املجــال ومثلناهــا، ومنهــا: الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا 

املعلومــات )بكتــي(، ومؤسســة النيــزك، وغرهــام مــن املؤسســات 

التــي تســاهم يف التعريــف بهــؤالء املبدعــن. ومل ننــس متثيــل 

القطــاع الخــاص والجامعــات، فقررنــا أن يكــون مســؤول البحــث 

العلمــي يف كل جامعــة ممثــالً يف املجلــس، ومل يغــب متثيلنــا الجهاز 

املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وعــدداً مــن الشــخصيات املميــزة 

يف الوطــن«.

      وقــال م. ســامرة إن املجلــس يــؤدي رســالته يف ترســيخ ثقافــة 

ــن  ــطيني، ويف التمك ــع الفلس ــاط املجتم ــز يف أوس ــداع والتمي اإلب

املنصــف للمبدعــن، وتعزيــز بنيــة منظومــة اإلبــداع يف القطاعــات 

ــاد  ــية القتص ــة أساس ــداع داعم ــح اإلب ــن، ليصب ــة يف الوط املختلف

املعرفــة الــذي نســعى إليــه.

      وأشــار أيضــاً إىل أن العمــل يجــري عــى إعــداد خارطــة 

توضيحيــة لقطــاع اإلبــداع والـــ )eco-system( يف فلســطن، تبــن 

ــات  ــم املؤسس ــإدراج أه ــم، ب ــن واحتضانه ــة املبدع ــل رعاي مراح

ــان مجــال تركيزهــا، وهــذا  ــة، وبي ــة يف كل مرحل ــة والفاعل العامل

مــن شــأنه أن ينظــم العمــل ويزيــد التنســيق والتعــاون بــن هــذه 

املجلس األعلى لإلبداع والتميز... 
عطاء ودعم متواصالن

م. سمارة لـ »ين�ابيع«:
نجحنا في إقامة شراكات دولية ودعم كثير من المشاريع المميزة

رام الله-ينابيع–نجــح املجلــس األعــى لإلبــداع والتميــز يف إظهــار حالــة اإلبــداع التــي يكتنزهــا الرياديــون والشــبان 

ــة  ــعبهم وخدم ــاء ش ــة أبن ــم لخدم ــر اخراعاته ــى تطوي ــاعدتهم ع ــن، ومس ــاء الوط ــف أرج ــون يف مختل املبدع

البرشيــة. وعــى مــدار العــام املــايض، حقــق املجلــس كثــراً مــن النجاحــات املميــزة، وســاهم يف نقــل صــورة مرشقــة 

عــن اإلبــداع الفلســطيني.
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املؤسســات، ويســهل عــى املبــدع التوجــه إىل الجهــة الراعيــة 

األكــر مالءمــة، بحيــث تكــون الخارطــة قابلــة للتحديــث دوريــاً، 

ــس. ــع املجل ــى موق ــاً ع ــة إلكروني ومتاح

العالقة مع املؤسسات الوطنية ومذكرات 
التفاهم

     تحــدث م. ســامرة عــن العالقــة مــع الجامعــات واملؤسســات 

الوطنيــة، مشــراً إىل عــدد مــن املشــاريع والربامــج يف هــذا املجــال، 

منهــا برنامــج »القــادة البيئيــن« الــذي عقدتــه منظمة »مهندســون 

ــة  ــة املادي ــال حــدود« يف جامعــة النجــاح، حيــث قدمــت الرعاي ب

للربنامــج، وانتهــت املرحلــة بفــوز اثنــي عــرش مرشوعــاً. وتحــدث 

أيضــاً عــن مــرشوع »مركــز النجــاح لالبتــكار والرشاكــة الصناعيــة«؛ 

إذ أبرمــت مذكــرة تفاهــم مــع املركــز يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

وبحــث الطرفــان آفــاق التعــاون يف مجــال اإلبــداع واحتضــان 

املشــاريع اإلبداعيــة ودعمهــا. ورعــى املجلــس األعــى »األوملبيــاد 

ــطن  ــة فلس ــة يف جامع ــة الهندس ــاين لكلي ــنوي الث ــايف« الس الثق

ــال حــدود« يف  ــذي تنظمــه »مهندســون ب ــة »خضــوري«، ال التقني

الجامعــة هنــاك، إذ شــارك املجلــس يف االفتتاحيــة، وحفــل توزيــع 

الجوائــز.

     وقــال م. ســامرة إن املجلــس وقــع خــالل العــام املنــرم 

ــا:  ــة، منه ــات الوطني ــع املؤسس ــم م ــرات التفاه ــن مذك ــراً م كث

مذكــرة تفاهــم مــع الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت )بكتــي(، الهادفــة إىل دعــم اســتدامة منــو قطــاع 

تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فلســطن وإحيائهــا. ومذكــرة 

تفاهــم مــع مؤسســة )فاتــن( لإلقــراض والتنميــة؛ لدعــم املشــاريع 

الرياديــة بفائــدة منخفضــة، ولتنظيــم مســابقات رياديــة بالرشاكــة 

مــع املؤسســة وبتمويــل منهــا، وفــق آليــات متفــق عليهــا، تحــدد 

املعايــر للمشــاريع الفائــزة، وذلــك بتشــكيل لجنــة تحكيــم بينهــام 

)املجلــس، ومؤسســة فاتــن(. ومذكــرة تعــاون مــع مؤسســة 

ــة. ــة والريفي ــة املجتمعي ــود( للتنمي )جه

وبــن م. ســامرة أن املجلــس وقــع مذكــرات تفاهــم مــع مؤسســات 

دوليــة أيضــاً، أبرزهــا كان مــع »املوســوعة العامليــة لجائــزة التميــز 

والحضــارة«، ومقرهــا يف باريــس؛ وهــي مؤسســة معرفيــة وإعالمية 

رياديــة  عربيــة  ومؤسســات  تكرم-دورياً-شــخصيات  مســتقلة، 

متميــزة، وترعــى إبــراز إنجازاتهــم وابتكاراتهــم. ثــم مذكــرة تفاهــم 

ــس  ــد املجل ــي عق ــة، الت ــة )spark( الهولندي ــع مؤسس ــرى م أخ

ــام  ــا الع ــتقبل مديره ــركة، واس ــاءات املش ــن اللق ــراً م ــا كث معه

ــيميك(،  ــيد )س ــي الس ــا اإلقليم ــور مديره ــرش( بحض ــيد )ريت الس

 Capacity( ــدرات ــاء الق ــذ مــرشوع بن ــى تنفي ــام ع ــق معه واتُف

ــل الالزمــة.  ــد االنتهــاء مــن إعــداد التفاصي Building(، بُعي

       ولفــت م. ســامرة إىل انضــامم املجلــس إىل عضويــة املؤسســات 

العــريب  املجلــس  إىل:  انضاممــه  منهــا  الدوليــة،  والجمعيــات 
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للمتفوقــن واملوهوبــن؛ وهــو هيئــة عربيــة تربويــة أكادمييــة 

ــة  مهنيــة خريــة مســتقلة، تعنــى بإمنــاء املوهبــة واإلبــداع ورعاي

املوهوبــن واملتفوقــن مــن األطفــال والشــباب. واملنظمــة العامليــة 

للعلــوم والتكنولوجيــا )ملســت(؛ وهــي منظمــة عامليــة الســتثامر 

ــة لـــ  ــة العربي ــا. والجمعي ــوم والتكنولوجي ــراغ يف العل ــات الف أوق

)الروبــوت(؛ وهــي هيئــة علميــة تربويــة عربيــة، تعنــى مبوضــوع 

)الروبــوت( وعلــم الــذكاء االصطناعــي، وتركــز عــى إثــارة االهتامم 

والدافعيــة لعلــوم )الروبــوت(، وتقــدم الخدمــات املتعلقــة بهــذا 

املوضــوع. وانضــم أيضــاً إىل املجلــس العاملــي لألطفــال املوهوبــن؛ 

وهــو منظمــة غــر ربحيــة تنتــرش يف جميــع أنحــاء العــامل، وتوفــر 

ــبكة  ــم إىل الش ــم انض ــن. ث ــال املوهوب ــم لألطف ــارصة والدع املن

العربيــة لالبتــكار )عــن(؛ وهــي منظمــة غــر ربحيــة تهــدف إىل 

إحــداث تغيــر يف عاملنــا العــريب، عــن طريــق متكــن الباحثــن مــن 

ــق. ــز التطبي الوصــول بابتكاراتهــم إىل حي

       وعــدد م. ســامرة-يف اللقاء-املؤمتــرات واالجتامعــات وورشــات 

العمــل الخارجيــة التــي شــارك فيهــا املجلــس، وكان أبرزهــا لقــاء 

رئيــس املجلــس الوطنــي اللبنــاين للبحــث العلمــي د. معــن حمزة، 

الهــادف إىل بحــث آفــاق التعــاون الثنــايئ بــن البلديــن )فلســطن 

ولبنــان(، ثــم التعــاون الثــاليث بانضــامم األردن، واقــُرح أن تجــرى 

ــد شــومان« يف األردن.  ــد الحمي ــر »مؤسســة عب ــات يف مق الفعالي

ــس يف امللتقــى العلمــي اآلســيوي  ــب آخــر، شــارك املجل مــن جان

الثالــث، ويف اجتــامع الجمعيــة العموميــة للمنظمــة العامليــة 

ــت( يف  ــا )ملس ــوم والتكنولوجي ــراغ يف العل ــات الف ــتثامر أوق الس

ــددة يف ديب،  ــة املتج ــد( األول للطاق ــر )مي ــاً يف مؤمت ــامن، وأيض ع

ــاء  ــاع الكهرب ــع قط ــاون م ــد( بالتع ــة )مي ــه مؤسس ــذي نظمت ال

ممثــالً بـــهيئة )ديــوا(، واملجلــس األعــى للطاقــة، ومؤسســة 

)مصــدر(، برعايــة الوزيــر اإلمــارايت ســعيد الطايــر ورشكاء آخريــن. 

ــك 2014(،  ــث )عين ــنوي الثال ــر الس ــس يف املؤمت ــارك املجل ــم ش ث

الــذي نظمتــه الشــبكة العربيــة لالبتــكار )عــن(، كــام شــارك أيضــاً 

يف مؤمتــر العلــوم والتكنولوجيــا الــذي نظمتــه منظمــة دول عــدم 

ــداع يف  ــع اإلب ــول وض ــراً ح ــس تقري ــدم املجل ــه ق ــاز، وفي االنحي

فلســطن.

العالقات مع املؤسسات الدولية املانحة:

      يف ســياق متصــل، تحــدث م. ســامرة عــن العالقــة مــع الجهــات 

املانحــة قائــالً: »اســتطعنا أن نحقــق تعاونــاً مــع الوكالــة الكوريــة 

للتعــاون الــدويل، واتفقنــا معهــا عــى إنجــاز جوانــب تعــاون 

مشــرك بيننــا، وتركــز الحديــث عــى احتياجــات املجلــس األعــى 

والحاضنــة الفلســطينية للطاقــة، مــن حيــث معــدات يجهــز بهــا 

مختــرٌب للنــامذج األوليــة، واحتياجــات فنيــة متتــاز بالخــربة والقــدرة 

عــى التدريــب بهــدف تنظيــم آليــات ترعــى املبدعــن واملبتكريــن 

ــي  ــس يف دراســة الجــدوى الت ــام سيشــارك املجل الفلســطينين. ك

ســتجريها الوكالــة حــول برنامجهــا الســتكامل العمــل عــى محــاور 

ــذي  ــرك ال ــاون املش ــج التع ــاس برنام ــتكون أس ــي س ــم الت الدع

ســتنفذه كوريــا يف فلســطن، ملــدة خمســة أعــوام، بقيمــة ســبعة 

ــن دوالر. مالي

ــدة  ــم املتح ــة األم ــع لجن ــاون م ــن تع ــامرة ع ــدث م. س      وتح

ــة لغــرب آســيا )األســكوا(، حيــث اجتمــع  ــة واالجتامعي االقتصادي

م. ســامرة بالســيدة رميــا خلــف، مديــرة عــام )األســكوا( يف الــرشق 

األوســط، وبطاقمهــا املتخصــص، وتنــاول االجتــامع احتياجــات 
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املجلــس يف املرحلــة الراهنــة، كــام زودت اللجنــة املجلــَس بخبــر 

منهــا. 

ــع  ــدويل، إذ اجتم ــك ال ــع البن ــاون م ــامرة إىل التع ــار س      وأش

ممثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي بخبــر مــن البنــك الــدويل، لبحــث 

ــك  ــه البن ســبل التعــاون املشــرك، مــن خــالل مــرشوع يدعــم في

الــدويل الــوزارة، ومــام خلــص إليــه االجتــامع: عقــد ورشــات تحــت 

عنــوان »مفهــوم اإلبــداع«، بتمويــل مــن البنــك الــدويل، وللمجلــس 

ــز،  ــداع والتمي ــة لإلب ــراتيجية الوطني ــة االس ــداد الخط ــق يف إع ح

واقــرح أن يكــون املجلــس ســكرتاريا اللجنــة.

     ووفــق مــا أكــد م. ســامرة، فقــد عقــد اجتــامع مــع مؤسســة 

مجتمعــات عامليــة )CHF( يف مقــر املجلــس، حيــث بُحثــت آليــة 

تعــاون بــن الطرفــن، اطلــع فيهــا املجلــس عــى خطــط املؤسســة 

املذكــورة آنفــاً، وبحــث معهــا بعــض األنشــطة املشــركة. واجتمــع 

  )PALinno(املجلــس أيضــاً باملمــول التشــييك واملديــر التنفيذي لـــ

مايــكل زاليســاك، وباملهنــدس فــراس عبــد الحــق، ثــم اختــار 

املمــول بعــض املشــاريع يف مجــال الربمجيــات. كــام عقــد املجلــس 

اجتامعــا مــع الســفارة الهندية يف فلســطن ملناقشــة ســبل التعاون، 

وتواصــل يف وقــت الحــق مــع وزارة الخارجيــة الســنغافورية 

لبحــث أفــق التعــاون املشــرك، بتنظيــم زيــارة ميدانيــة لحاضنــات 

ــي  ــة الســنغافورية يف املجــاالت الت األعــامل، والتعــرف إىل التجرب

تهــم املجلــس األعــى. 

مشاريع املبدعني:

وعــن املشــاريع التــي دعمهــا املجلــس، فقــد بينهــا م. ســامرة عــى 

النحــو اآليت:

•  تبنــي املجلــس املــرشوع الزراعــي »اســتنبات الشــعر عــى 	

ــاً  ــاً مالي ــح مبلغ ــرم ومن ــراوي، فُك ــع ق ــدع ربي ــاء« للمب امل

ــاً.    ــاً وفني ــع إداري ــم توب داعــامً ملرشوعــه هــذا، ث

• تبنــي مــرشوع »الطاقــة الســاكنة« للمبــدع فاتــح عبــد 	

الرحيــم، إذ طلــب املجلــس مــن جامعــة »خضــوري« دعــم 

عمــل النمــوذج األويل، فوافقــت، وهــي اآلن تســاعده يف 

ــا نتابعــه، وســنضع  عمليــة تصميــم النمــوذج، ونحــن بدورن

مرشوعــه هــذا محــل الدراســة الجــادة بعــد أن تنجــزه 

ــة. الجامع

• ــي فرســكو(، 	 ــد الحــق )ب ــراس عب ــدع ف ــي مــرشوع املب  تبن

بالحواســيب  بعــد  عــن  للتحكــم  حديثــة  تقنيــة  حــول 

املحمولــة، دون وجــود أي عتــاد مــريئ لتتبــع الحركــة، بحيــث 

ميكــن اســتخدام اليديــن أو أي أدوات، كأداة تحكــم. ويدعــم 

ــه يف معــرض امللتقــى  ــك بإرشاك ــاً، وذل مرشوعــه هــذا إداري

ــت( يف األردن. ــة )ملس ــث ملنظم ــيوي الثال ــي اآلس العلم

•  إعــداد مشــاريع إبداعيــة، بالرشاكــة مــع رشكــة كهربــاء 	

ــة الفلســطينية  ــذ مشــاريع الحاضن ــدس، لتنفي محافظــة الق

ــة. للطاق

املهندس عدنان سمارة
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ينابيــع-يف تســعينيات القــرن املــايض كانــت الجــّدة تجمــع األطفــال عشــاًء، لتحــيك لهــم عن »ليــى 
ــتامع إىل  ــرب لالس ــارغ الص ــاء بف ــرون املس ــران، ينتظ ــى الج ــة، حت ــال العائل ــب«، وكان أطف والذئ
جدتهــم العجــوز وهــي تتحــدث عــن املســكينة »ليــى« التــي خدعهــا »الذئــب« الرشيــر، بينــام 
كانــت باقــي عائلتــي متمركــزة يف غرفــة واحــدة تتبــادل القصــص وأحــداث ذلــك اليــوم. أمــا اليــوم 
فــال أراهــم إال بجانــب املقبــس الكهربــايئ متعلقــن بشــواحن أجهزتهــم الذكيــة، حارضيــن جســداً 
ــاً( حــال  ــن العمــر )49 عام ــة م ــارص البالغ ــد الن ــت رجــاء عب ــاًل وروحــاً، هكــذا قارن ــن عق غائب

عائلتهــا قبــل عــرش ســنوات بحــال عائلتهــا اليــوم.

إن انتشــار األجهــزة الذكيــة وتنوعهــا بــات يهــّدد متاســك األرسة الفلســطينية، ليحــّل مكانــه نــوع 
مــن العزلــة اإللكرونيــة التــي مل ترحــم صغــراً وال كبــراً، حتــى أمســت شــبكة »اإلنرنــت« رشيــكاً 

ال يســتهان بــه يف تربيــة الجيــل الصاعــد.

 العائلة الفلسطينية سجينة )سامسوجن( و)أبل(
رجــاء واحــدة مــن األمهــات الكثــرات اللــوايت بــدأن يشــعرن بالقلــق عــى أوالدهــن مــن الوقــوع ضحايــا 

اإلدمــان عــى اإلنرنــت، هــي أم ألربعــة أطفــال، أكربهــم يبلــغ العرشيــن مــن العمــر وأصغرهــم يف الســنة 

ــا(،  ــا وبعده ــل التكنولوجي ــا قب ــن )م ــاء يف الجيل ــة األبن ــارصت تربي ــد ع ــذا فق ــره، ل ــن عم السادســة م

ــل الســهر  ــاد أن يطي ــالً، اعت ــر، مث ــي األصغ ــي، ابن ــايل تغــرات تخيفن ــدأت ألحــظ عــى أطف ــول: »ب وتق

ــاً )Tablet(، وصــار منعــزالً وعصبيــاً وغــر  يوميــاً عــى ألعــاب االنرنــت منــذ أهــداه أبــوه حاســوباً لوحيّ

ــه  ــي كان يعشــقها، كأن ــة الت ــه الهوائي ــزل دراجت ــه واعت ــه وأقربائ ــن أصدقائ ــد ع ــى ابتع ــي، حت اجتامع

ســجن ذلــك الجهــاز املشــؤوم، بــل كأنــه عبــده!«، وتتابــع: »أحيانــاً أشــعر بــأن النســخة العريــة مــن 

حكايــة »ليــى والذئــب« تنطبــق عــى أطفالنــا، فأجهزتهــم الذكيّــة ذئــاب ترصــد بهــم لتســلبهم براءتهــم 

وتتمكــن منهــم، فحالهــم أشــبه بحــال مــا جــاء يف القصــة«.

تنبّهــت جامعــة القــدس املفتوحــة للتغيــرات الحاصلــة عــى العائلــة الفلســطينية، وبخاصة فئــة األحداث، 

بســبب التطــورات التــي يشــهدها املجــال التكنولوجــي، فارتــأت تنظيــم مؤمتــر علمــّي يبحــث عــن كثــب 

تأثــر األجهــزة الذكيــة يف نشــأة الطفــل بعامــة والفلســطيني بخاصــة.

وهــدف املؤمتــر الــذي انعقــد منتصــف آذار املــايض يف مدينــة رام اللــه، تحــت عنــوان: »تأثــر األجهــزة 

ــات  ــا املؤسس ــتند إليه ــق، تس ــة للتطبي ــادة وقابل ــات ج ــروج بتوصي ــل«، إىل الخ ــأة الطف ــة يف نش الذكي

ــة  ــة، لتقنــن حــدة املشــكالت الناجمــة عــن تعــرض األطفــال واألرس لألجهــزة الذكيّ ــة والربوي االجتامعي

بشــكل يومــي.

اســتفحال األمــراض الســرطاني�ة والعنــف والعزلــة 
المطلقــة أهــم المالمــح المتوقعــة للجيــل القــادم

أطفالنـــا واألجهـــزة الذكّيـــة...
هكذا ُقتلت »ليلى والذئب«
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 الشبكة العنكبوتية تتصّيد األضعف ضحايا لها
ليــس مــن الســهل متييــز مخاطــر االنرنــت وحرهــا، كونهــا تكــون 

غالبــاً مقنعــة وغــر مبــارشة، فجعلــت حريــة النــرش والتعبــر التــي 

متتــاز بهــا الشــبكة العنكبوتية-إضافــة إىل إمكانيــة االختبــاء خلــف 

شاشــة مجهولة-مــن الخطــوط الحمــراء التــي تضمــن حــق ضحايــا 

االنرنــت مبهمــة وعقيمــة.

حســب رشكــة )WebMD( األمريكيــة لالستشــارات الصحيــة، فــإن 

ــرز مخاطــر االنرنــت العامــة تكمــن يف أن الشــخص، وبخاصــة  أب

ــاعد يف  ــا تس ــاً م ــي غالب ــور الت ــن األم ــدد م ــة لع ــال، عرض األطف

ــور  ــذه األم ــم ه ــّل أه ــكيلها، ولع ــخصيته وتش ــح ش ــر مالم تغي

ــة  ــواد، وبخاص ــن امل ــوع م ــذا الن ــخص له ــرّض الش ــة؛ فتع اإلباحي

ــية  ــدات جنس ــلوكات ومعتق ــه س ــكل لدي ــد يش ــة، ق ــّن فتي يف س

Web- )متســاهلة وشــاذة، وذلــك حســب مــا جــاء يف موقــع رشكــة 

.)MD

ــون  ــذي يك ــل ال ــع إىل أن الطف ــبق، يشــر املوق ــا س ــة إىل م إضاف

يف الغالــب غــر ناضــح فكريــاً مبــا يكفــي ملواجهــة أمــور مامثلــة، 

ــى  ــور ع ــن العث ــون منتظري ــن يندس ــرض ملتصيّدي ــا يتع ــراً م كث

ــالً. ــامل جنســية مث ــم يف أع ــال وإيقاعه ــن األطف ضحاياهــم م

ــرب  ــة ع ــا بشــكل مســتمر للتحــرّش واملضايق ــرض أطفالن ــام يتع ك

Cyber- )اإلنرنــت، وهــو مــا بــات يعــرف بـ«التنّمــر اإللكــروين« 

bullying(، ويتّنــوع بأشــكاله، فقــد يكــون عــى شــكل اســتخدام 

لفظــي جــارح ضــد الشــخص، بهــدف نــرش اإلشــاعات حولــه 

ــمعته. ــاس بس واملس

ــة التــي يدمنهــا  ــه، فــإن األلعــاب اإللكروني وحســب املصــدر ذات

أطفالنــا، ال تقــل خطــراً عــاّم ذكــر ســابقاً، فكثــر منهــا تحــوي بــن 

طيّاتهــا محتــوى عنيــف وإباحــي ولغــة بذيئــة، أمــور قــد تتغلغــل 

مــع التعــرض اليومــّي لتصبــح مــن ســلوكات الطفــل املتعــرض لهــا.

ــات يطــال معظــم  ــذي ب ــة ال ــاك الخصوصي ــب انته هــذا إىل جان

ــل  ــد يص ــة، وق ــبكة العنكبوتي ــون للش ــن يتعرض ــخاص الذي األش

ــم. ــاس وابتزازه ــراض الن ــاس بأع ــاً إىل املس أحيان

ــم  ــول الجرائ ــرى ح ــة واألخ ــن الفين ــر ب ــة تظه ــاءات مفزع إحص

ــايض  ــام امل ــي الع ــال، فف ــد األطف ــب ض ــي ترتك ــة الت اإللكروني

ــع  ــة م ــالم العربي ــائل اإلع ــدى وس ــا إح ــة أجرته ــرشت مقابل انت

مديــر إدارة حاميــة األحــداث يف وزارة الداخليــة الكويتيــة العميــد 

ــة  ــم اإللكروني ــواع الجرائ ــن أن ــا ع ــّدث فيه ــوري، تح ــدر الغض ب

إحصائيــة صدمــت  العربيــة، طارحــاً  ومخاطرهــا عــى األرسة 

ــالم  ــاهدي األف ــامر مش ــط أع ــأن »متوس ــد ب ــريب، تفي ــارئ الع الق

اإلباحيــة يف الكويــت أقــل مــن )10( ســنوات«، وال يختلــف الحــال 

ــة. ــدول العربي ــي ال ــه يف باق ــراً عن كث

خبيرة يف علم النفس: »املواّد اإلباحية 
مستفحلة وهي يف متناول أطفالنا”

تعقيبــاً عــى مــا جــاء ســابقاً، تقول طبيبــة علــم النفــس واملتطوعة 

يف عــدد مــن املؤسســات املتخصصــة يف حاميــة حقــوق الطفــل د. 

زينــة عبــد الســالم: »خــالل عمــي مــع فئــة األطفــال يف املــدارس 

واملراكــز النفســية، اكتشــفت وجــود نســبة كبــرة منهــم تتعــرض 

ــت هــذه تصــل بشــكل  ــت، ســواء كان ــة عــى اإلنرن ــواد إباحي مل

ــا،  ــج وغره ــو وبرام ــاب فيدي ــة ألع ــى هيئ ــة ع ــارش أو مقنع مب

ــر  ــرف النظ ــت ب ــكل رّواد االنرن ــار ل ــة النه ــرة طيل ــي متوف فه

ــة  ــا لإلباحي ــرض أطفالن ــدًة أن »خطــورة تع ــن أعامرهــم«، مؤك ع

تكمــن يف الطفــرات املؤقتــة أو الدامئــة التــي تحدثهــا هــذه املــواد 

ــم لتتجــذر كجــزء مــن  ــا تتفاق ــاً م ــي غالب يف ســلوك الطفــل، والت

شــخصيته وســلوكه وقــت البلــوغ«.

 Ted وتقــول عبــد الســالم: »صعــق القاتــل املتسلســل )تيدبانــدي

ــواّد  ــوم عــى امل ــى الل ــا ألق ــام األمــريك عندم ــرأي الع Bundy( ال

اإلباحيــة الرتكابــه سلســلة مــن الجرائــم، ففــي آخــر مقابلــة لــه 

ــن  ــد م ــوم واح ــل ي ــة، وقب ــالم األمركي ــائل اإلع ــدى وس ــع إح م

تنفيــذ حكــم اإلعــدام ضــّده، قــال )بانــدي( إن »تعرّضــه لإلباحيــة 

وهــو طفــل كان دافعــاً رئيســياً لتشــكيل ســلوكه الجنــي العــدايئ، 

الــذي نجــم عنــه مــا يزيــد عــن )35( جرميــة قتــل واغتصــاب«.

ــاملاً وذا  ــالً مس ــه كان طف ــا، أن ــة ذاته ــّن يف املقابل ــف: »وب وتضي

ســلوك حســن، إىل أن طــرأ يشء غــّر مجــرى حياتــه لألبــد. فعندمــا 

كان يف الثالثــة عــرشة مــن عمــره عــر )بانــدي( يف حاويــة نفايــات 

قريبــة مــن بيتــه عــى مجــالت ذات محتــوى جنــي، وعــى الفــور 

ــذا  ــى، ومــع الوقــت ازداد ولعــه به علقــت الصــور يف ذهــن الفت

ــواد، وأدمــن اإلباحيــة بأنواعهــا كافــة،  ــور وامل ــوع مــن الص الن

وبخاصــة العنيفــة منهــا، فكانــت متتعــه رؤيــة النســاء تُعــّذب، ومــا 

إن مــى الوقــت حتــى صــار هاجســه تحويــل هــذه الخيــاالت إىل 

واقــع، فتنقــل يف عــدد مــن الواليــات األمركيــة بحثــاً عــن ضحايــاه، 

ــرته  ــت مس ــى انته ــاك، حت ــل هن ــّذب ويقت ــا ويع ــب هن يغتص

باغتصــاب مــا يقــارب األربعــن فتــاة وتعذيبهــن ثــم قتلهــن«.

ــال،  ــى األطف ــي ع ــوى اإلباح ــار املحت ــالم آث ــد الس ــر عب وتخت

ــف  ــة والعن ــن اإلباحي ــة جــداً ب ــة وثيق ــاك عالق موضحــة أن »هن

الجنــي واالغتصــاب، واإلدمــان عــى هــذه املامرســات والتســاهل 

ــدث  ــذي يح ــر ال ــداث، األم ــد األح ــي ض ــرش الجن ــا، والتح معه

ــر  ــى غ ــا يبق ــاً م ــنا، وغالب ــطينية ومدارس ــا الفلس ــراً يف بيوتن كث

ــل«. ــرف والتدخ ــم رضورة الت ــه، رغ ــغ عن ــن وال يبل معل
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أجهزة االتصاالت الالسلكية مسبب رئيس 
لبعض أنواع السرطان

ــذا  ــول ه ــة« ح ــدس املفتوح ــه »الق ــذي نظمت ــر ال ــالل املؤمت خ

الشــأن، قّدمــت عضــو الهيئــة التدريســية يف فــرع الجامعــة بجنــن 

أ. طــروب ســعد، دراســة تفيــد بــأن »املوجــات الكهرومغناطيســية 

التــي تعــد يف عرنــا هــذا نوعــاً مــن التلــوث البيئــي، تحــدث أثــراً 

حراريــاً يتســبب يف إصابــات بالغــة يف العــن والدمــاغ يف عــدد مــن 

الحــاالت، كــام ظهــرت دراســات إحصائيــة تؤكــد وجــود عالقــة بــن 

ــل  ــإن الطف ــع ف ــواع الرسطــان، وبالطب هــذه املوجــات وبعــض أن

ــر،  ــخص آلخ ــن ش ــك م ــاوت ذل ــم تف ــا، رغ ــراً به ــر تأث ــّد األك يع

وحســب تــردد املوجــات«.

ــاً يف  ــاً مفروض ــت واقع ــة أصبح ــف النقال ــعد أن »الهوات ــّن س وتب

حياتنــا، وجــزءاً ال يتجــزأ مــن الحيــاة املعــارصة، لكــن ال بــد مــن 

أن نــدرك أن هــذه التقنيــات الالســلكية وغرهــا هــي مصــدر 

اإلشــعاعات الكهرومغناطيســية، التــي تحدثــت عنهــا يف دراســتي«.

وتوضــح ســعد أن »مراكــز أبحــاث عامليــة مختلفــة أجرت دراســات 

ــزة  ــاالت واألجه ــات االتص ــال ملوج ــرض األطف ــر تع ــول مخاط ح

املفــرط  والتعــرض  )املايكرويــف(  اتصــاالت  ونظــم  الذكيــة 

ــم  ــا أن أه ــة مفاده ــت بنتيج ــة، وخرج ــزة الذكي ــات األجه لشاش

هــذه املخاطــر حــدوث تلــف كبــر يف الحامــض النــووي لإلنســان 

ــار االســتخدام  ــج األبحــاث آث بخاصــة األطفــال، كــام ســجلت نتائ

املفــرط لألجهــزة الذكيــة، وأظهــرت الدراســات زيــادة بنســبة 

ــوايت يقضــن أكــر  ــد النســاء الل )%100( يف حــاالت اإلجهــاض عن

ــبات،  ــاز أو الحاس ــام شاشــات التلف ــاعة أســبوعياً أم ــن )12( س م

ــادة )%40( عــن  ــوب جينية بزي ــن عي ــوا م ــن عان ــام أن أطفاله ك

ــن  ــوايت مل يتعرض ــاء الل ــال النس ــة بأطف ــي مقارن ــدل الطبيع املع

للشاشــات، يف حــن أن دراســة ســابقة أظهــرت التلــف ذاتــه عنــد 

التعــرض لشــدة مجــال مغناطيــي أعــى بعــرشة أضعــاف ولكــن 

ملــدة ســاعتن فقــط، مــا يؤكــد أن تأثــرات املجــاالت املغناطيســية 

ــة«. ــاة اليومي ــة يف الحي ــرات تراكمي تأث

ويف الورقــة التــي قدمتهــا طــروب ســعد جــاء أيضــاً أن »التعــرض 

ــا  ــا، م ــض الخالي ــد يف بع ــوازن الحدي ــر يف ت ــات يؤث ــذه املوج له

يــؤدي إىل زيــادة الحديــد الحــر فيهــا، األمــر الــذي يعنــي حــدوث 

ــرة، أو ذرات  ــذور الح ــالق الج ــؤدي إىل إط ــة ت ــالت كياموي تفاع

 )DNA( النــووي الحمــض  خاليــا  تركيــب  تــرب  مشــحونة 

أمــراض  إىل  تــؤدي  طفــرات  فتنتــج  والربوتــن،  والشــحوم 

ــد  ــا عن ــات وتوازنه ــاج الهورمون ــام إنت ــدم انتظ ــات، وع كالرسطان

الذكــور واإلنــاث، فضــالً عــن اآلثــار النفســية التــي تتمحــور 

حــول: فقــدان الذاكــرة وقابليــة الركيــز، وتغــرات يف أمنــاط 

النــوم«. وتضيــف ســعد أن دراســة أمركيــة نــرشت يف مواقــع 

طبيــة عديــدة تفيــد أن الوميــض الناتــج مــن املســتويات العاليــة 

واملتباينــة مــن اإلضــاءة يف الرســوم املتحرّكــة املوجــودة يف ألعــاب 

ــن  ــات م ــدوث نوب ــبّب يف ح ــة، يتس ــة واملحمول ــزة اللوحي األجه

الــرع لــدى األطفــال، محذريــن مــن اســتخدام األطفــال املســتمر 

ارتباطــه  الحتــامل  االهتزازيــة،  الكمبيوتــر  أللعــاب  واملتزايــد 

باإلصابــة مبــرض ارتعــاش األذرع. وأشــارت الدراســة إىل أن اإلدمــان 

ــوم  ــات يف الن ــبب اضطراب ــد يس ــو ق ــاب الفيدي ــى ألع ــريض ع امل

وفشــالً عــى صعيــد الحيــاة الخاصــة أو الدراســة، وكســالً وخمــوالً 

ــر االجتامعــي،  ــة إىل التوت ــال، إضاف ــدى األطف ــة ل ــة اجتامعي وعزل

وفقــدان املقــدرة عــى التفكــر الحــر، وانحســار العزميــة واإلرادة 

ــرد. ــدى الف ل
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 عدّو جديد يستهدف اجلسد والروح
ال تنهــش التكنولوجيــات الحديثــة يف مجــال األجهــزة الذكيّــة 

أجســام أطفالنــا فحســب، بــل تســتهدف أيضــاً عقولهم وســلوكهم، 

ــع  ــه املجتم ــامل ألن يتج ــاك احت ــام إذا كان هن ــؤالنا ع ــد س فعن

ــة،  ــة مطلق ــة اجتامعي ــة وعزل ــة إلكروني ــو هاوي ــطيني نح الفلس

تبــدأ مــن الجيــل الصاعــد، تجيــب طــروب ســعد: »ال ميكــن إنــكار 

التأثــر الكبــر لهــذه التقنيــات عــى معظــم أفــراد املجتمــع، 

ــه  ــخص وهاتف ــن الش ــة ب ــم، فالعالق ــن أعامره ــر ع ــض النظ بغ

ــن  ــه وب ــة بين ــوم العالق ــا الي ــوازي يف اســتمرارها ودوامه ــذيكّ ت ال

أي فــرد مــن عائلتــه. ورغــم انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل كبــر، 

فــإن املشــكلة تكمــن يف حداثــة هــذه التكنولوجيــا التــي تصّعــب 

ــرر  ــى ال ــوف ع ــون الوق ــن يحاول ــن الذي ــام الباحث ــق أم الطري

ــه«. ــذي تحدث ال

أبو بكر:
»األجهزة الذكّية تنشئ جياًل منعزاًل 

غافاًل عن قضاياه احلقيقية«

أمــا مســاعد عميــد كليــة التنميــة االجتامعيــة واألرسيــة يف جامعــة 

ــة د.  ــة االجتامعي ــال الخدم ــص يف مج ــة، املتخص ــدس املفتوح الق

ــا  ــى أطفالن ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــّن أن »التغ ــر، يب ــو بك ــاد أب إي

تشــمل املجــاالت الصحيــة، واالجتامعيــة، والنفســية. فألعــاب 

وعنيفــن،  عدوانيــن  أطفالنــا  جعلــت  والراعــات  الحــروب 

فهــذه ألعــاب تكافــئ الطفــل لقتلــه وتعذيبــه شــخصاً مــا«، 

ــال  ــومات وخي ــرد رس ــت مج ــاب، وإن كان ــذه األلع ــاً أن ه مبين

علمــي، فإنهــا تكــرس يف ذهــن الطفل-وبخاصــة يف الالوعــي-

ــا  ــا، فيعتاده ــا وحيله ــاليبها وفنونه ــة وأس ــل والجرمي ــة القت ثقاف

الطفــل ويستســهلها«. ويضيــف: »إن هنــاك دراســات نفســية 

ــرّد  ــرب والتم ــل، كال ــد الطف ــة عن ــلوكات العنيف ــد أن الس تؤك

ضــد الوالديــن والكبــار، ليســت ســوى نتاجــات االســتخدام املفــرط 

لألجهــزة الذكيّــة التــي تشــعره بأنــه املســيطر األول واألخــر، 

ــل«. ــام الطف ــم أم ــون هيبته ــدان واملعلم ــد الوال فيفق

يرّجــح أبــو بكــر »احتامليــة أن يعــاين الطفــل الــذي يتعــرض 

ــل  ــزال الطف ــن انع ــج ع ــي« النات ــن »التوحــد الوظيف ــت م لإلنرن

عــن محيطــه االجتامعــي وتعلّقــه بعــامل افــرايض بعيــد كل البعــد 

عــن الواقــع، مــا ينتــج حتــامً جيــالً غافــالً عــن قضايــاه املجتمعيــة 

ــة املتوافــرة لــكل  والوطنيــة والشــخصية، ذلــك ألن األجهــزة الذكيّ

ــه  ــة للتوجي ــس الحاج ــم بأم ــن ه ــا الذي ــت أطفالن ــخص دفع ش

واملتابعــة، إىل فضــاء واســع خــارج عــن ســيطرة األبويــن واملجتمــع، 

فــال مجــال لتقنــن مــا يصــل إىل طفلــك عــرب جهــازه الصغــر الذي-

مــع األســف-بات عاملــه الشــخيص«.

ولتفــادي الكــوارث الصحيــة واالجتامعيــة التــي قــد يخلقهــا إدمــان 

ــاء  ــجع اآلب ــعد أن يش ــرح س ــة، تق ــزة الذكي ــى األجه ــال ع األطف

هوايــات أطفالهــم، مثــل: القــراءة، والرســم، واللغــات، والســباحة، 

واملوســيقا، وغرهــا... وإدماجهــم يف الحيــاة األرسيــة ومســاعدتهم 

عــى بنــاء روابــط اجتامعيــة، كــام تنصــح بتكريــس قواعــد 

محــددة يف املنــزل، مثــل منــع اقتنــاء األطفــال ممــن هــم تحــت 

ــاعات  ــد س ــوع، وتحدي ــن أي ن ــة م ــزة ذكي الخامســة عــرشة أجه

تعرضهــم لإلنرنــت )ينبغــي أال يزيــد اســتخدامهم لإلنرنــت عــن 

ــا«. نصــف ســاعة إىل ســاعة يوميً

كــام شــّددت عــى رضورة أن يعــي اآلبــاء األعــراض التي قــد توحي 

بوجــود نــوع مــن اإلدمــان عــى اإلنرنــت، وهــي أعــراض نفســية، 

مثــل: القلــق، واإلحبــاط، واالكتئــاب، والتأخــر عــن املدرســة، 

ــة،  ــر والرقب ــوم، وآالم الظه ــات الن ــل: اضطراب ــا الجســدية فمث وأم

ــن، والخمــول. ــات العين والتهاب

ــن  ــتوى م ــى مس ــوا ع ــاء إىل أن يكون ــر اآلب ــو بك ــا د. أب ــام دع ك

الوعــي واملســؤولية يف التعامــل مــع هــذا املوضــوع، وأن يواظبــوا 

ــّهل  ــي تس ــزة الت ــرايض وكل األجه ــامل االف ــرّف إىل الع ــى التع ع

ــر  ــة بتضاف ــات املعني ــب الجه ــام طال ــه، ك ــم إلي ــول أطفاله وص

ــة  ــن الالزم ــّن القوان ــال، وس ــذا املج ــي يف ه ــرش الوع ــود لن الجه

ــت. ــال لإلنرن ــتخدام األطف ــط اس ــامن ضب لض
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ــة  ــة التنمي ــة التدريــس يف كلي ويف هــذا الســياق تقــول عضــو هيئ

ــام  ــك األي ــارك: »نشــتاق إىل تل ــة أ. سوســن مب ــة واألرسي االجتامعي

ــار«،  ــبع حج ــة«، و»س ــة«، و»اللحيق ــاب كـــ »الغميض ــك األلع وتل

و»البنانــر«. فهــذه األلعــاب كانــت أكــر متعــة؛ كونهــا تتــم بحريــة 

ــارات.  ــة، والح ــوت، واألزق ــر البي ــة، وحواك ــة الجميل ــى الطبيع ع

ــاً،  ــال يتشــاركون مع ــن األطف ــدد م ــاج إىل ع ــاب تحت وهــذه األلع

فتتيــح لهــم فرصــة االختــالط يف أوقــات مناســبة، األمــر الــذي 

ــل«. ــاً عــى شــخصية الطف ينعكــس إيجاب

ــارات  ــيع مه ــاهم يف توس ــاب تس ــذه األلع ــارك أن ه ــت أ. مب وبين

ــال  ــرف إىل أطف ــالل التع ــن خ ــة، م ــة واملعرفي ــل االجتامعي الطف

آخريــن خــارج اإلطــار العائــي يشــاطرونه لعبتــه، وتســاهم أيضــا 

يف اكتســاب الطفــل مهــارات تنظيميــة. فهــذه األلعــاب لهــا قواعــد 

تنظيميــة تكســب الطفــل املهــارات التنظيميــة القياديــة منــذ 

ــا  ــة، م ــد اللعب ــظ قواع ــل، وحف ــارات التعام ــره كمه ــة أظاف نعوم

ــدة  ــن الوح ــاالً ضم ــواً فع ــون عض ــتقبالً أن يك ــل مس ــئ الطف يهي

ــة  ــواء يف األرسة، أو يف مجموع ــا، س ــي إليه ــي ينتم ــة الت االجتامعي

ــل. ــة العم ــف، أو مجموع الص

وتشــر مبــارك إىل أن الطفــل إذا مــا لعــب مــع زمالئــه فإنه ســيقي 

وقتــاً ممتعــاً وصحيــاً نتيجــة الحركــة ضمــن مســاحة مخطــط لهــا 

ــة  ــة ممتع ــد تنظيمي ــون قواع ــر لتك ــدد بالطباش ــى األرض تُح ع

يتفقــون عليهــا معــا، فيتصافحــون ويضحكــون إذا مــا انتــر فريــق 

عــى آخــر يف لعبــة الكــرة أو »البنانــر« أو »الغميضــة«.

األلعاب اإللكتروني�ة
هل حترم أطفالنا متعة اللعب؟

ــة  ــزة الذكي ــتخدمني األجه ــراً مس ــة كث ــاب اإللكرتوني ــى األلع ــام ع ــذه األي ــا يف ه ــعادة–يقبل أطفالن ــي س ينابيع-إميي
والحواســيب اللوحيــة، وتثــر هــذه الظاهــرة قلــق املختصــني حــول منــو الطفــل بــني هــذه األجهــزة، وبعــده عــن متعــة 

اللعــب الحقيقيــة مــع نظرائــه.

ــني  ــة ب ــال، مــن خــال املوازن ــة عــى األطف ــة لأللعــاب اإللكرتوني ــرات النفســية واالجتامعي ــر التأث ــاول هــذا التقري يتن
ــدار(. ــر ال ــل )الغميضــة، وســبع حجــار، وحواك ــة واأللعــاب القدميــة، مث ــزة الذكي اللعــب عــى األجه
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ــا ضــد هــذه  ــم أنن ــال يُفه ــة: »لكي ــا قائل ــارك حديثه ــم مب وتخت

التقنيــات الحديثــة واأللعــاب اإللكرونيــة، يجــب أن نكــون 

عادلــن يف إطــالق أحكامنــا، فهي-بــال شــك-ممتعة لألطفــال 

ــكنية  ــقق الس ــل الش ــة داخ ــاع خاص ــون يف أوض ــن يعيش الذي

ــعة،  ــاحات واس ــب يف مس ــروج واللع ــن الخ ــم ع ــي تعوقه الت

وهــي ممتعــة أيضــاً لــذوي الحاجــات الخاصــة العاجزيــن عــن 

ــدة  ــة الزائ ــاط والحرك ــال ذوي النش ــك األطف ــة، أو ألولئ الحرك

الذيــن تســاعدهم األلعــاب اإللكرونيــة عــى أن يصبحــوا أكــر 

تركيــزاً وقــدرة عــى ضبــط الــذات داخــل القاعــات الصفيــة«.  

 يــرى عضــو هيئــة التدريــس يف كليــة التنميــة االجتامعيــة 

واألرسيــة أ. مجــدي نباهــن، أن اللعــب ســيكولوجية مهمــة 

لألطفــال يف مراحــل منوهــم املبكــرة، ملــا لهــا مــن مــردود إيجــايب 

ــة.  ــة والذاتي ــم الحياتي ــل مهاراته ــخصياتهم وصق ــن ش يف تكوي

إن األلعــاب اإللكرونيــة االفراضيــة تحــدد لألطفــال مســاراً 

ــة  ــؤدي إىل العزل ــا ي ــه، م ــم يف كنف ــاً يقضــون جــل أوقاته معين

القوقعــة والتوحــد. ومــع هــذا فــال ننكــر أن لأللعــاب  أو 

ــال  ــدرات األطف ــب  ق ــض جوان ــة بع ــة دوراً يف تنمي اإللكروني

العقليــة ومهاراتهــم، ولكنهــا تحرمهــم الكثــر يف جوانــب أخــرى، 

بعكــس األلعــاب التقليديــة التــي تعتمــد عــى احتــكاك الطفــل 

ــا  ــار، م ــع الكب ــب م ــاركته اللع ــة مش ــن أو فرص ــال آخري بأطف

يزيــد مــن مهاراتــه الحياتيــة والســلوكية والتفكريــة والنامئيــة 

التــي تنمــي عنــده مهــارات التواصــل االجتامعــي الفعــال وبنــاء 

العالقــات الســليمة بكيفيــة اختيــار نــوع اللعبــة ورشيكــه فيهــا، 

ــادة  ــته دور القي ــه، أو مبامرس ــي إلي ــق ينتم ــه لفري أو بانضامم

وتحمــل املســؤولية والدفــاع عــن الفريــق، وهــذا يســاعده 

ــذات،  ــن ال ــا ع ــة، والرض ــة االجتامعي ــز العزل ــرس حواج ــى ك ع

ــم  ــلوك القائ ــاط الس ــرف إىل أمن ــا، والتع ــة وتطوره ــو اللغ ومن

ــة  ــة مرحل ــم. فالطفول ــد وقي ــادات وتقالي ــن ع ــع م يف املجتم

ــره  ــذا توف ــل، وكل ه ــه الطف ــذي يعيش ــط ال ــاف املحي استكش

األلعــاب التقليديــة التــي تعتمــد عــى انخراطــه باآلخريــن 

ــة. ــران أو يف املدرس ــع الج ــا م ــل األرسة أو يف محيطه داخ

ــة  ــز املدرس ــي أن ترك ــرورة تقت ــى أن ال ــن ع ــدد نباه وش

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــة الت ــر املنهجي ــاب غ ــطة واأللع ــى األنش ع

ــي  ــلوكات الت ــم والس ــن املفاهي ــال الربط ب ــدى األطف ــزز ل تع

يرغــب املجتمــع يف تنشــئة األجيــال عليهــا، لــذا فاأللعــاب 

اإللكرونيــة باتــت تهــدد املجتمعــات الحتوائهــا عــى ســلوكيات 

عنــف، وتشــجيعها ترفــات غــر مســؤولة قــد تصــل حــد غــرس 

مفاهيــم اإلجــرام لــدى األطفــال، األمــر الــذي يــؤدي إىل فشــل 

منظومــة املجتمــع يف فــرض الســيطرة عــى التنشــئة االجتامعيــة 

التــي تتــامىش مــع طبيعــة املجتمــع وأوضاعــه، فيبتعــد األطفــال 

عــن واقعهــم االجتامعــي والســلويك والفكــري والثقــايف.

االجتامعيــة  التنميــة  كليــة  التدريــس يف  أمــا عضــو هيئــة 

واألرسيــة أ. يــزن اللحــام، فــرى أن ألعــاب الفيديــو والحاســوب 

يف  هائلــة  برسعــة  أطفالنــا  عقــول  عــى  تســتحوذ  باتــت 

ــا العربيــة بوجــه عــام واملجتمــع الفلســطيني بوجــه  مجتمعاتن

ــا  ــى إنه ــا، حت ــو منه ــطن يخل ــت يف فلس ــكاد بي ــال ي ــاص، ف خ

أصبحــت جــزءاً مــن غرفــة الطفــل، بــل صــار اآلبــاء واألمهــات 

ــذي زاد  ــر ال ــوا، األم ــام حل ــوا وأين ــم أىن ذهب ــا معه يصطحبونه

األطفــال إدمانــاً دون أن يــدرك األبــوان مخاطرهــا عــى الناحيــة 

الصحيــة والنفســية للطفــل؛  فهــي تؤثــر يف العــن وتســبب لهــا 

اإلجهــاد، وتتســبب أيضــاً باضطــراب يف أعضــاء الجســم األخــرى 

نتيجــة الشــد العصبــي، فتتأثــر األطــراف وعضــالت الوجــه نتيجة 

ــر  ــا تؤث ــم إنه ــة، ث الســتجابة الطفــل العشــوائية لحــركات اللعب

ــاغ. ــرة ومنــو الدم ــاه والذاك ــادئ، وعــى االنتب ــوم اله عــى الن

ــة  ــى الناحي ــراً ع ــة تأث ــاب اإللكروني ــام أن لأللع ــن أ. اللح وب

النفســية االجتامعيــة وعــى منــو الطفــل وتطــوره، ألنهــا تــؤدي 

إىل انعزالــه ووحدتــه، وحــب الــذات واألنانيــة، والتفكــر يف 

إشــباع حاجاتــه فقــط، وهــذا مــا يدفعــه ملامرســة العنــف 

والعــدوان، وللرسقــة أيضــاً، بهــدف اللعــب مــع األصدقــاء. ومــا 

ــة األهــل. ــاب رقاب ــداً غي ــر تعقي ــد األم يزي
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ــة  ــات يف األلعــاب الرياضي ولفــت اللحــام إىل وجــود إيجابي

ــغيل  ــا تش ــة، منه ــاب اإللكروني ــر يف األلع ــة ال تتواف الحركي

الجســم والعقــل يف اللحظــة ذاتها، باإلضافــة إىل القــدرة 

عــى مقارعــة اآلخريــن. بينــام تعتمــد األلعــاب اإللكرونيــة 

عــى التفكــر املنطقــي املبني عــى الخيــال والعــامل االفرايض 

الــذي يحــايك فيــه الطفــل واقعــاً غــر ملمــوس أو محســوس.

ــة  ــن تنمي ــع ب ــة تجم ــاب الشــعبية التقليدي ــد أن األلع وأك

املهــارات الفكريــة والجســدية، منوهــاً بــأن الطفــل يحتــاج 

تكســبه  ألنهــا  التقليديــة؛  األلعــاب  مامرســة  إىل  حتــامً 

صفــات تربويــة أساســية، مثــل الرغبــة يف التحــدي واملراوغــة 

ــة. الواقعي

وأشــار إىل أن األلعــاب الشــعبية تخلــق انســجاماً يف صفــوف 

ــاً أن  ــي أعامرهــم وأجناســهم، موضح ــا تراع ــن؛ كونه الالعب

بعضهــا مخصصــة لإلنــاث وأخــرى للذكــور، مــا يؤســس مليالد 

صداقــات وعالقــات حقيقيــة تؤجــج االنفعــاالت اإلنســانية.

 وأضــاف: »األلعــاب الشــعبية ال تحتــاج إىل معــدات خاصــة 

أو أدوات رياضيــة معقــدة وال إىل مالعــب أو مهــارات زائــدة 

ــا  ــة، إمن ــاب اإللكروني ــن األلع ــر م ــال يف كث ــو الح ــام ه ك

ــا،  ــا وأدائه ــيطة يف فهمه ــا بس ــا ألنه ــارات وتنميه ــريب امله ت

وتحكمهــا قوانــن ســهلة غــر معقــدة، وتعتمــد عــى رسعــة 

البديهــة«. وأكــد أن األلعــاب الشــعبية قليلــة التكاليــف 

ــام  ــد انتشــارها كل ــي يزي ــة الت ــاب اإللكروني ــة باأللع مقارن

تطــورت التكنولوجيــا، وتكلــف األهــايل مزيــداً مــن األعبــاء 

ــة.  املادي

ــن  ــرب ع ــة تع ــاب اإللكروني ــول إىل أن: »األلع ــص الق ويخل

حياتنــا املعقــدة، بخــالف األلعــاب الشــعبية الســهلة املرحــة 

ــداع  ــن اإلب ــعة م ــاحة واس ــاً ومس ــاء رحب ــا فض ــي متنحن الت

والتفكــر الســليم والثقــة والشــخصية التــي ال تنكــرس أمــام 

ــاح«. العواصــف والري
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لعــل املتتبــع للظواهــر املرتبطــة بانتشــار التكنولوجيــا ال ميكــن لــه 

ــاً  ــر وأصبحــت عنوان ــرشت بشــكل كب ــل عــن ظاهــرة انت أن يغف

ــل  ــا، ولع ــتخدمو التكنولوجي ــا مس ــي يواجهه ــوم الت ــداث الي ألح

إحــدى أبــرز هــذه الظواهــر هــي )ظاهــرة الســيلفي(، وتعنــي أن 

»يلتقــط الشــخص لنفســه صــورة يف مــكان مــا أو وضعيــة معينــة«. 

ــي  ــاً ه ــة ذاتي ــورة امللتقط ــإن الص ــا( ف ــع )ويكيبيدي ــق موق ووف

صــورة شــخصية يلتقطهــا صاحبهــا لنفســه باســتخدام آلــة تصويــر 

ــة رقميــة، ثــم ينرشهــا عــى  أو باســتخدام هاتــف ذيك ُمجهــز بآل

الشــبكات االجتامعيــة )فيــس بــوك، تويــر، إنســتاجرام، وغرهــا( 

ــة  ــة عمري ــر هــذه الظاهــرة عــى فئ ــة. وال تقت ألســباب متنوع

محــددة، بــل انتــرشت لتضــم أغلــب الفئــات العمريــة عــى 

اختــالف مواقعهــم ومراكزهــم، فشــملت البســطاء، ومشــاهر 

ــة.  ــن واألدب، والساس الف

أيــاً كان األمــر، فمصطلــح )ســيلفي( اعتُمــد بشــكل كبــر يف كثــر 

مــن املواقــع والقــى رواجــاً كبــراً، حتــى إنــه بــدأ يظهــر يف كثــر 

Sel-( 2013 دخلــت كلمــة  مــن القواميــس الجديــدة، ففــي العــام

fy/Selfie( قامــوس )أكســفورد(، وأضحــت كلمــة العــام 2013. ويف 

هــذا الســياق »يِعــد محــرك البحــث )ياهــو( أنــه ويف خــالل العــام 

2014 ســتلتقط حــوايل )880( مليــار صــورة، أي مبعــدل )123( 

صــورة لــكل شــخص مــن ســكان األرض. ويتوقــع مــن تلــك الصــور 

أن يكــون كثــر منهــا مــن نــوع )ســيلفي(«.

     ومــع زيــادة انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل كبــر يف الســنوات 

ــيلفي( إىل  ــاِت )الس ــع بداي ــات تُرج ــض املعلوم ــإن بع ــرة، ف األخ

القــرن املــايض، تحديــداً إىل بدايــات عــر الكامــرات، حيــث 

ظهــرت بعــض الصــور مــن هــذا النــوع، ولكنهــا مل تســتمر طويــالً. 

ويف اآلونــة األخــرة، ومــع انتشــار اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 

والكامــرات الرقميــة وأجهــزة االتصــال املحمولــة، عــادت الظاهــرة 

لتحتــل مــن جديــد موقعــاً متميــزاً.

ــاط صــور  ــون أن التق ــم يعلن ــر، فه ــذه الظاهــرة ك املروجــون له

إبراهيم رمضان*

الظواهر المرتبطة بالتكنولوجيا

)ظاهرة السيلفي(
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)الســيلفي( ســهل للغايــة، ويرشحــون األمــر بــكل بســاطة، إذ 

يكفــي أن متســك هاتفــك وتهيــئ الكامــرا األماميــة ومتــد ذراعــك 

ــذ  ــرأس ضاغطــاً زر االلتقــاط لتحصــل بعدئ إىل األمــام مبحــاذاة ال

ــزة. عــى صــورة ممي

ــيلفي  ــا الس ــه عص ــق علي ــا يطل ــدت م ــرشكات أوج ــض ال إن بع

)Selfie stick( بهــدف إضفــاء مشــهد جــاميل آخــر للصــورة. 

وأغلــب األحيــان يلتقــط املســتخدمون صــوراً ألنفســهم )ســيلفي( 

يف أثنــاء حياتهــم اليوميــة بخاصــة يف رحالتهــم وزياراتهــم، كزيــارة 

مــكان مشــهور، أو حضــور حــدث مهــم، أو يف أمــور أخــرى 

كاكتســاب الشــهرة وغرهــا، ثــم ينرشونهــا عــى أحــد مواقــع 

التواصــل االجتامعــي الشــهرة، لتحظــى بكــم هائــل مــن املعجبــن. 

ويف هــذا األمــر يــرى علــامء النفــس أن هــذه الظاهــرة قــد تشــر 

إىل اضطــراب عقــي ونرجســية مفرطــة لــدى مدمنيهــا، فقــد 

 )APA( أشــارت دراســة أجرتهــا الرابطــة األمريكيــة للطــب النفــي

إىل أن »انتشــار هــذه الظاهــرة بشــكل واســع يف صفــوف بعــض 

الشــباب، قــد يشــر إىل اإلصابــة باضطــراب عقي، وميكــن أن يكون 

مزمنــاً إذا تجــاوزت الظاهــرة حدهــا«، وهــو مــا يرتبــط بنــوع مــن 

أنــواع الرنجســية املرضيــة. والغريــب فيــام أشــارت إليــه الدراســة 

أن »نســبة مدمنيهــا تصــل إىل )%17( يف صفــوف الرجــال، بينــام 

ال تتعــدى )%10( عنــد النســاء«. وبــن مــن هــو مؤيــد ومــن هــو 

معــارض لهــذه الظاهــرة، تبقــى صــورة )الســيلفي( لحظــة توثيــق 

للشــخص ســواء أكان وحــده أم مــع آخريــن.

ونتيجــة لهــذا فقــد لجــأت بعــض الــرشكات املتخصصــة إىل تصميــم 

تطبيقــات خاصــة تســمح بالتقــاط صــور )الســيلفي( ثــم تنوعــت 

هــذه التطبيقــات وكان مــن أبرزهــا: 

تطبيق Funimate – صور سيلفي متحركة.. 1

تطبيق Frontback – التصوير بالكامرا األمامية والخلفية يف . 2

وقت واحد.

تطبيق Shots – شبكة اجتامعية لصور )السيلفي(.. 3

4 ..Selfie Cam App تطبيق

     وكــام تنوعــت التطبيقات املســتخدمة يف أخذ صور )الســيلفي( 

تنوعــت أيضــاً صــور )الســيلفي( نفســها، فهنــاك صــور )ســيلفي( 

ــا،  ــبة م ــل أم مناس ــت أم العم ــواء يف البي ــم، س ــخاص مبفرده ألش

ومنهــا مــا هــو مــع املشــاهر مــن أهــل الفــن واألدب والسياســة، 

ــن  ــة. وم ــن الغريب ــات أو يف األماك ــع حيوان ــط م ــا التق ــا م ومنه

تلــك الصــور مــا يعــد مــن بــاب الدعايــة اإلعالنيــة، حيــث تلتقــط 

بعــض الرشكات-بالطلــب مــن الزبائن-صــورة )ســيلفي( مــع منتــج 

مــا أو يف وضعيــة معينــة ثــم تشــارك بهــا يف الصفحــات االجتامعيــة 

ــم( أهــم صــور  ــة )تاي ــارت مجل ــد اخت ــزة. وق ــل جائ والرشــح لني

)الســيلفي( لهــذا العــام، ومــن بينهــا )كــام تشــر املجلــة( »صــورة 

لـــ )البابــا فرانســيس( مــع مجموعــة مــن املراهقــن يف الفاتيــكان، 

وأخــرى للمغنيــة األمركيــة )بيونــي( مــع أحــد معجبيهــا يف 

ــا(  ــاراك أوبام ــيك )ب ــد التقــط الرئيــس األمري ــا. وق ــوب إفريقي جن

ــذا  ــن ه ــورة م ــرون( ص ــد كام ــاين )ديفي ــوزراء الربيط ــس ال ورئي

النــوع مــع رئيســة وزراء الدمنــارك )هيلــه ثورنينــغ شــميد(، وذلــك 

خــالل مراســم تكريــم )نلســون مانديــال( يف جنــوب إفريقيــا. 

ولعــل مــن أغــرب قصــص )الســيلفي( هــو الشــخص الــذي أخــرج 

أمــه املتوفــاة مــن القــرب ليأخــذ صــورة )ســيلفي( معهــا«. 

* عضو هيئة تدريس–كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية–فرع جنني

املصادر واملراجع: 
1. ar.wikipedia.org/wiki/سيلفي
2. http://sciencemag.scbaghdad.edu.iq/Blog%20Posts/article2.

html
3. http://www.badwi.com/blog/?p=1639
4. http://www.alhurra.com/content/selfies-narcissistic-selfish-pop-

ular/240180.html
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ــو البــرش متكنوا-مــن خــالل بعــض  ــن أو أكــر«، فبن ــن كائن ــة التواصــل ب ــي تســهل عملي ــا »بعــض الرمــوز الت تعــرّف اللغــة ببســاطة بأنه

اإلشــارات التــي اكتســبوها نتيجــة خرباتهــم ورغباتهم-مــن التواصــل مــع بعضهــم بعضــاً، ثــم تطــورت هــذه اللغــة لتصبــح عــى مــا هــي عليــه 

اآلن. واإلنســان يف ســعيه املســتمر نحــو تحقيــق الرفاهيــة فّكــر يف خلــق أســلوب تواصــل بينــه وبــن اآللــة، واحتــاج هــذا التطــور إىل عقــود 

طويلــة، فنتــج عنــه مــا يســمى بـ)الربنامــج( أو )لغــات الربمجــة(. وتعــرَّف لغــات الربمجــة بأنهــا »أســلوب لغــوي يهــدف إىل تحقيــق التواصــل 

بــن اإلنســان واآللــة التــي تنفــذ أوامــر معينــة مــن خــالل مــا يســمى بالربنامــج«. فالربنامــج مجموعــة مــن األوامــر يفهمهــا اإلنســان واآللــة 

جيــدا، ثــم إنــه )اإلنســان( يتصــل بهــا إلنتــاج إشــارات كهربائيــة محــددة. وتوالــت املحــاوالت يف إصــدار لغــات برمجــة مختلفــة ُصنفــت مــن 

لغــات برمجــة متدنيــة املســتوى إىل لغــات برمجــة عاليــة املســتوى.

هل يمكن أن نخاطب اآللة
باللغة العربية؟

أ. طروب سعد*
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ذلــك يف  كان  أول حاســوب،  بظهــور  الربمجــة كعلــم  ظهــرت 

منتصــف أربعينيــات القــرن العرشيــن، وتطــورت فيــام بعــد 

ــدر  ــام يج ــينيات. وم ــف الخمس ــة يف منتص ــامً ومهن ــح عل لتصب

ذكــره أن الحواســيب التــي ظهــرت يف مطلــع األربعينيــات كانــت 

تربمــج يدويــاً بوســاطة املفاتيــح، ثــم اســتُبدل بهــا طريقــة أخــرى 

ــائل  ــل املس ــد ح ــم قواع ــي تض ــح الت ــات املفاتي ــتعامل لوح باس

املختلفــة. وقــد كانــت هــذه اللوحــات عــى شــكل لوحــات 

إلكرونيــة مــن حيــث الركيــب، ولكــن عملهــا كان مقتــراً 

ــور  ــة بتط ــورت الربمج ــم تط ــة. ث ــف الربمجي ــاز الوظائ ــى إنج ع

الحاســوب نفســه، إذ أصبــح يعمــل بوســاطة برنامــج مخــزون يف 

ــايئ،  الذاكــرة، ويُكتــب هــذا الربنامــج باســتعامل نظــام العــد الثن

وقــد أُطلــق عــى هــذا األســلوب لغــة اآللــة. ومــع التطــور الهائــل 

ــة،  ــن الصعــب اســتعامل لغــة اآلل ــح م يف مجــال الحاســوب أصب

ذلــك ألنهــا مكونــة مــن أرقــام يصعــب عــى اإلنســان أن يتذكرهــا، 

ــة شــيفرة  ــكل عملي ــة ل ولهــذا الســبب اســتبدل بالشــيفرة الرقمي

حرفيــة، فبــدالً مــن اســتخدام »الصفــر« و»الواحــد« لتمثيــل 

عمليــة الجمــع، فقــد اســتعيض عنهــا باالختصــار )ADD(، وهــذا 

ــج،  ــل املربم ــن قب ــهولة م ــر بس ــظ والتذك ــل للحف ــار قاب االختص

وســميت هــذه اللغــة الجديــدة بـــ )لغــة االختصــارات(، ومبــا أن 

الحاســوب ال يفهــم أو ينفــذ أي أوامــر مــا مل تكــن مكتوبة بوســاطة 

ــة، فــإن هــذا الربنامــج املكتــوب بهــذه اللغــة الجديــدة  لغــة اآلل

يجــب أن تُجــرى لــه عمليــة ترجمــة ليتحــول بعدئــذ إىل برنامــج 

ــة. ــة اآلل ــوب بلغ مناظــر مكت

ــد  ــاً لقواع ــل وفق ــوايئ، ب ــكل عش ــب بش ــج ال تكت ــذه الربام  وه

وأســاليب حددتهــا الجهــة التــي أعــدت لغــة الربمجــة املســتخدمة، 

ــج  ــا للوصــول إىل النتائ ــاز الحاســوب أن ينفذه ــن لجه ــى ميك حت

املطلوبــة. لذلــك دعــت الحاجــة إىل كتابة ما يســمى باملرجامت أو 

املفــرسات؛ وهــي عبــارة عــن برامــج وظيفتهــا التحويــل أو الرجمة 

مــن اللغــات العليــا إىل لغــة اآللــة التــي يفهمهــا الحاســوب، علــام 

أن لــكل لغــة برمجــة مرجــامً خاصــاً يرجــم أوامرهــا إىل لغــة اآللــة 

ــا الربنامــج املرجــم واملكتــوب بإحــدى  التــي ســيعمل مــن خالله

ــي  ــر( الت ــس هوب ــورة )جري ــت الدكت ــد بين ــا. وق ــات العلي اللغ

لقبــت بـــ»أم الربمجــة« فكــرة اســتعامل املرجــامت لرجمــة برامــج 

Math-( مكتوبــة بلغــات شــبيهة بالرياضيــات، ومن هــذه اللغــات

matic(، وقــد شــكلت محــاوالت الدكتــورة )هوبــر( بدايــة الطريق 

للغــات عاليــة املســتوى، ثــم اســتطاع الدكتــور )جيمــس بــاكاس( 

مــن رشكــة )أي يب أم( تطويــر لغــة رمزيــة ســميت لغــة )فورتــران(، 

وقــد امتلكــت هــذه اللغــة خصائــص ومزايــا مل تكــن موجــودة يف 

ــة أو لغــة االختصــارات، وكانــت مناســبة لحــل املســائل  لغــة اآلل

الرياضيــة والعلميــة والهندســية، وميكــن اســتعاملها ألغــراض 

ــة  ــة عالي ــات برمج ــر لغ ــق لتطوي ــة الطري ــكلت بداي ــة، وش عام

ــول(  ــكال( و)كوب ــول( و)آدا( و)باس ــات: )ألغ ــل لغ ــتوى مث املس

وغرهــا، وقــد صنفــت جميعهــا أنهــا لغــات عاليــة املســتوى، بينــام 

ــة املســتوى. ومــن أهــم  ــة واالختصــارات متدني اعتــربت لغــة اآلل

ــا(  ــة لغــة )جاف ــا الحالي لغــات الربمجــة واســعة االنتشــار يف أيامن

و)يس( و)يس++(. ومــع االنتشــار الواســع الســتخدام االنرنــت 

والتطــور الهائــل يف مجــال االتصــاالت، فقــد طـُـور كثــر مــن لغــات 

ــات  ــي أصبحــت تســتخدم يف برمجــة تطبيق الربمجــة األخــرى الت

ــات الربمجــة  ــر أن لغ ــر بالذك ــن الجدي ــت واالتصــاالت. وم االنرن

هــذه اســتخدمت لتطويــر برمجيــات مختلفــة، مثــل: برامــج نظــم 

التشــغيل )وينــدوز( و)ليونكــس(، والربامــج التطبيقيــة )وورد( 

ــوك  ــتخدمة يف البن ــج املس ــزة كالربام ــج الجاه ــل(، والربام و)أكس

والجامعــات. 
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يف الغــرب مثــة لغــات برمجــة يســتخدمها العلــامء للتخاطــب مــع 

ــل )باســكال(  ــة، مث ــة مــن اللغــة اإلنجليزي الحاســب، وهــي قريب

و)لوغــو( وغــر ذلــك. إن التدريــب عــى اســتخدام هــذه التقنيــة، 

وإتقــان تشــغيلها وبرمجتهــا مــن قبــل التالميــذ والطــالب 

والشــباب يف الجامعــات أو املــدارس أو املعاهــد لهــو أمــر مهــم، 

ولكــن مخاطبــة لغــة اآللــة باللغــة العربيــة تبقــى مشــكلة كبــرة، 

ــة؟  ــة باللغــة العربي ــل ميكــن أن نخاطــب اآلل فه

كــام هــو معــروف، تعتمــد معظــم لغــات الربمجــة رفيعة املســتوى 

ــامل  ــة يف الع ــات الربمج ــور لغ ــذ ظه ــة، ومن ــة اإلنجليزي ــى اللغ ع

توالــت املحــاوالت لتصميــم لغــات برمجــة عربيــة، فظهــر بعضهــا 

ــام  ــذ األي ــة برمجــة من ــدأ العــرب بتصــور لغ ــى اآلخــر. وب واختف

األوىل مــن ظهــور الحاســب اآليل، فأوجــدوا بعضهــا، مثــل: )غريــب 

1978(، و)خوارزمــي 1978(، و)باســكال العــريب 1988(، ولغــة 

)زاي 1998(، و)جيــم 2001(، وغرهــا مــن املحــاوالت العربيــة 

ــي  ــوبرنوفا(؛ وه ــة كـ)الس ــذه التجرب ــت ه ــي خاض ــة الت الحديث

ليســت إعــادة اخــراع للغــات الربمجــة، إمنــا هــي إضافــة، إذ بــدأ 

ــت  ــة بُني ــك اللغ ــه اآلخــرون، وتل ــى إلي ــث انته ــن حي املخــرع م

ــات  ــدى لغ ــون إح ــي لتك ــذكاء االصطناع ــاليب ال ــتخدام أس باس

الربمجــة مــن الجيــل الخامــس، فهــي تصنــف ضمــن فــرع معالجــة 

ــة، وتعــد إضافــة ملموســة إىل هــذا الفــرع مــن  اللغــات الطبيعي

ــم.  العل

فيما يلي أهم اإلجنازات العربية ولغات 
البرمجة النشطة: 

لغــة عموريــة: ظهــرت ســنة 2008، وصممهــا عبــد العظيــم أ- 

أحمــد عّمــوري يف جامعــة فيالدلفيــا بــاألردن، لهــا صياغتهــا 

)وينــدوز( برخصــة »مفتــوح  بنظــام  وتعمــل  الخاصــة، 

ــدر«. املص

لغــة )جيــم(: ظهــرت ســنة 2006، وصممهــا د. محمــد عــامر ب- 

ــا لغــة )يس(، وتعمــل  الســلكة يف ســورية، تشــبه يف صياغته

ــزة،  ــة خالصــة ممي ــدوز(، وهــي لغــة عربي عــى نظــام )وين

تحــوي تعابــر عربيــة ســليمة فيهــا إمكانيــات للربامــج 

ــر  ــة تطوي ــة، وهــي بيئ ــق واألمثل ــز بالتوثي الرســومية، وتتمي

ــة. متكامل

)لغتــي(: وهــي لغــة برمجــة عربيــة متعــددة األهــداف، ت- 

ــا يوســف  ــرت ســنة 2008، صممه ــا نســقها الخــاص، ظه له

ــل. الباس

)العنقــاء(: ظهــرت ســنة 2007، صممهــا يوســف الباســل يف ث- 

ــان. لهــا صياغتهــا الخاصــة وتعمــل  ــة، لبن الجامعــة األمريكي

عــى نظــام )وينــدوز(.

ــامي يف ج-  ــد س ــا محم ــنة 2010، صممه ــرت س ــامت(: ظه )كل

مــر، تعمــل عــى نظــام )وينــدوز( برخصــة »مفتــوح 

املصــدر«.

ــن ح-  ــامل الدي ــا د. ج ــنة 1998، صممه ــرت س ــة )زاي(: ظه لغ

ــبه يف  ــر، تش ــالم اآليل بالجزائ ــي لإلع ــد الوطن ــور يف املعه زق

ــدوس،  ــي )ال ــى نظام ــل ع ــكال(، تعم ــة )باس ــا لغ صياغته

والوينــدوز(، لهــا بيئــة تطويــر متكاملــة لتعلــم الخوارزميــات، 

ــة باســكال]10[. ــا إىل لغ ــج وترجمته ــا مســح الربام ميكنه

ومثــة لغــات غرهــا، مثــل: لغــة )الضــاد( و)باســكال العــريب( 

و)الســنبلة( ولكنهــا غــر نشــطة.

* عضو هيئة تدريس–كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

قامئة املراجع

]1[ د. الكوفجــي، نجيــب، ود. عبــد الفتــاح ســليامن)2009(، هيكليــة الحاســوب ولغــة 

التجميــع Assembly، منشــورات جامعــة القــدس املفتوحة.

ــات  ــد أمــن البلشــة)2000(، الحاســوب الربمجي ــح ارشــيد، وخال ــي، صال ]2[ د.العقي

ــامن–األردن. ــع، ع ــرش والتوزي ــرشوق للن ــة األوىل، دار ال ــدات، الطبع املع

]3[ بســيوين، عبــد الحميــد)2003(، أساســيات ومبــادئ برمجــة الكمبيوتــر، دار 

الكتــب العلميــة للنــرش والتوزيــع، عابديــن القاهــرة.

 C++, JAVA, VISUAL4[ م. حبيــب، مصطفــى)2005(، املرجــع الشــامل يف برمجــة[

 BASIC, VISUAL BASIC.NET, VISUAL C#.NET، الطبعــة األوىل ، دار 

العــال للنــرش والتوزيــع.

مواقع الكرتونية: 

http://   :5[ موقــع »مبــادرة لغــات الربمجــة العربيــة«، املوقــع عــى االنرنــت[

 /arabproglang.wordpress.com/2011/01/10/apllist

http://arabproglang.wordpress. :»ــة ــة العربي ــات الربمج ــخ لغ ــع »تاري ]6[ موق

 /com/2011/01/10/aplhistory

http://www. :»7[ موقع »السوبرنوفا. لغة برمجة تستخدم اللغة العربية[ 

mawhopon.net/ver_ar/home.php
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الساعة المعتمدة في »القدس المفتوحة« أقل 
بحوالي النصف من مثيلتها في الجامعات األخرى

التعليم املفتوح
يكافئ الفرص وينهي حكر األثرياء

يطا-ينابيع-ماجــد الجربيني-بالرغــم مــن النكهــة املرحــة للحيــاة الجامعيــة فإنهــا قــد تكــون مــن أصعــب الفــرات التــي ميــر بهــا الشــباب 

الفلســطيني الــذي يعيــش أربعــة أعــوام يف رصاع دائــم إلثبــات نفســه بــن قرنائــه، ســواء عــى الصعيــد األكادميــي أم الشــخيص، فــرنى أن 

الهــم األكــرب للطلبــة قــد يكمــن يف هندامــه وترسيحــة شــعره وهاتفــه الخلــوي الحديــث.

ــا بعــض  ــي تفرضه ــف الت ــاع التكالي ــاً، وبخاصــة يف ظــل ارتف ــاً اقتصادي ــد يكــون مرهق مجــاراة مســتوى الزمــالء االجتامعــي يف الجامعــة ق

الجامعــات الفلســطينية عــى ســعر الســاعة املعتمــدة، لكننــا يف جامعــة القــدس املفتوحــة أرحنــا الطالــب مــن هــذا الهــّم، فتكلفــة التعليــم 

املفتــوح معقولــة جــّداً إذا مــا قورنــت بتكلفــة نظــره التقليــدي.

سعر الساعة أقل بحوالي النصف
الطالبــة يف »القــدس املفتوحــة« أريــج حوشــية، تــرى أن الطالــب الجامعــي يجــب أن يأخــذ الكلفــة االقتصاديــة للتعليــم بعن االعتبــار، فتقول: 

»التحقــت ســابقاً بإحــدى الجامعــات الفلســطينية يف الخليــل، وكنــت أتفاجــأ مــن الكلفــة االقتصاديــة الباهظــة، لــذا قــررت االلتحــاق بفــرع 
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»القــدس املفتوحــة« يف يطــا، وهــا أنــا اآلن عــى وشــك التخــرج، 

ومل تشــكل الكلفــة االقتصاديــة لتعليمــي أي عــبء اقتصــادي عــى 

أرسيت، فســعر الســاعة املعتمــدة يف »القــدس املفتوحــة« معقــول 

جــداً إذا قــورن بغــره يف الجامعــات األخــرى«.

ــرام  ــو ع ــل أب ــب خلي ــة للطال ــاح الفرص ــوح أت ــم املفت إن التعلي

للمواءمــة بــن التعلــم والعمــل، فــام شــجعه عــى االلتحــاق 

ــر  ــذي يوف ــوح ال ــم املفت ــجامعة القــدس املفتوحــة منــط التعلي بـ

للطالــب فرصــة التعلــم والعمــل معــاً، يقــول: »مل أضــّح بعمــي وال 

بتعليمــي، وميكننــي أن أتابــع دراســتي بحضــور اللقــاءات الصفيــة 

الوجاهيــة يف الجامعــة، أمــا اللقــاءات االفراضيــة األخــرى فأتابعهــا 

إلكرونيــاً، مــا يجعــل تعليمــي ذا كلفــة زهيــدة يســرة. وأعتقــد أن 

ــه مينــح أي فــرد فلســطيني الفرصــة إلكــامل  هــذا مهــم جــداً ألن

تعليمــه«.

إن انتشــار فــروع »القــدس املفتوحــة« يف املــدن الفلســطينية 

يســّهل عــى الطلبــة االلتحــاق بالتعليــم العــايل بــرف النظــر عــن 

ــة. أحوالهــم املاديّ

فالطالــب نــادي عبــد الرحمــن القــور، مــن الريحيــة، يختــار 

»فــرع يطــا« لقربــه مــن مــكان ســكنه، مــا يجعــل كلفــة تعليمــه 

ــول: »إن  ــرى، يق ــات األخ ــا يف الجامع ــر منه ــل بكث ــي أق الجامع

ــرى دون أن  ــور أخ ــاز أم ــت إلنج ــر يل الوق ــوح وف ــم املفت التعلي

ــة«.  ــريت األكادميي ــر مس تتأث

تتفــق معهــم الطالبــة أنصــار عبــد القــادر الحوامــدة من الســموع، 

ــوال  ــاً يف فــرع الجامعــة يف يطــا، وتقــول: »ل التــي تخرّجــت حديث

وجــود فــرع جامعــي قريــب مــن بيتــي ملــا اســتطعت أن أكمــل 

ــرت  ــا وف ــر« عندم ــن بحج ــت عصفوري ــم إين »رضب ــي. ث تعليم

مبالــغ ماليــة ال بــأس بهــا، وتســلحت يف الوقــت نفســه مبهــارات 

إلكرونيــة مل أكــن ألكتســبها مــن التعليــم التقليــدي«. 

وأمــا الطالبــة بفــرع الجامعــة يف يطــا، ســامح طلــب النجــار، 

ــاعدين  ــا س ــة« يف يط ــدس املفتوح ــرع »الق ــود ف ــول: »إن وج تق

عــى املواءمــة بــن دراســتي وواجبــات املنــزل، هــذا عــالوة عــى 

أن كلفــة تعليمــي تناســب وضــع زوجــي االقتصــادي، فقــرب فــرع 

الجامعــة مــن منــزيل وفــر علينــا كثــراً مــن املصاريــف التــي كنــت 

ــو التحقــت بجامعــة مقيمــة«. ســأنفقها ل

ويقــول الطالــب عبــد القــادر البداريــن مــن الســموع: »إن الكلفــة 

ــل  ــا أق ــة« يف يط ــدس املفتوح ــرع »الق ــم يف ف ــة للتعل االقتصادي

بكثــر مــن كلفتــه يف الجامعــات األخــرى، فقــد وفــرت كثــراً مــن 

ــى أن  ــالوة ع ــذا ع ــخصية، ه ــف الش ــالت واملصاري ــرة املواص أج

رســم الســاعة املعتمــدة يبلــغ )17( دينــاراً أردنيــاً، يف حــن يبلــغ 

ــاً«. ــاراً أردني ــارب )30( دين ــا يق يف الجامعــات األخــرى م

أنواع التعليم يف فلسطني 
يك نفهم الفروقات بن كلفتي التعليمن املفتوح والتقليدي، علينا 

أن نوضح مفهوم كّل منهام، يك ال يعتقد خطأ أن الكلفة تكون 

بالرورة مرادفة للجودة.

ــوح،  ــدي واملفت ــم: التقلي ــن التعلي ــان م ــاك نوع ــطن هن يف فلس

أمــا األول فهــو النمــط الــذي يلــزم الطالــب باالنتظــام مــن خــالل 

وجــوده الشــخيص يف القاعــات الصفيــة، األمــر الــذي يتطلــب 

تكاليــف عاليــة مــن حيــث الرســوم الجامعيــة، وأجــرة املواصــالت 

ــاً،  ــب يومي ــا الطال ــي يحتاجه ــة، واملصاريــف الشــخصية الت اليومي

ــذي  ومثــن الكتــب، هــذا عــالوة عــى مشــاق الســفر والوقــت ال

يثقــل كاهــل الطالــب يوميــاً ذهابــاً وإيابــاً، علــامً أن هــذا النمــط 

ــزام  ــن الت ــه م ــه علي ــا يفرض ــل مل ــة العم ــب فرص ــر للطال ال يوف

ــد الدراســة. مبقاع

وأمــا النمــط التعليمــي اآلخــر )أي املفتــوح( فهــو تعليــم حديــث 

ــب  ــزم الطال ــروين، ويل ــي واإللك ــن الوجاه ــن التعليم ــع ب يجم

بنســبة محــددة مــن اللقــاءات الصفيــة للمقــررات، يف حــن يتابــع 

ــذي  ــم اإللكــروين ال ــب اللقــاءات األخــرى مــن خــالل التعل الطال

ــة. ــر اللقــاءات االفراضي يوف

ويف فلســطن، متثـّـل »القــدس املفتوحــة« التعليــم املفتــوح، كونهــا 

ــذي  ــط ال ــذا النم ــرح ه ــرد بط ــي تتف ــطينية الت ــة الفلس الجامع

جعلهــا رائــدة يف مجــال التعليــم العــايل لعــدد مــن األســباب، مثــل 

ــة نظامهــا، وكلفــة أقســاطها  انتشــارها الواســع يف الوطــن، وحداث

الزهيــدة التــي تســهل عــى الطالــب كثــراً مــن املصاريــف؛ كونــه 

غــر ملــزم بالحضــور يوميــاً إىل الجامعــة، مــا ميكنــه مــن الحصــول 

عــى فرصــة عمــل فــرة تعليمــه.
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أرباب عمل ال يلتزمون بتطبيق القرار رغم أنه ال يلبي أدنى تطلعات الطبقة العاملة

احلــد األدنــى لألجور يف فلســطني...
وما زال الكادحون يطالبون بـ »الفتات«!

ــألرسة  ــة االحتياجــات األساســية ل ــا لتلبي ــات الحــد األدىن كافي ــزال قامئــة: هــل ب ــإن تســاؤالت ال ت عــى الرغــم مــن مــرور هــذا الوقــت ف

الفلســطينية؟ ومــا مــدى التــزام مشــغي القطــاع الخــاص بــه؟ وملــاذا يلجــأ أربــاب العمــل إىل االلتفــاف عليــه؟ وهــل بــات ملحــاً البحــث يف 

ســبل رفــع الحــد األدىن لألجــور بعــد مــرور عامــن عــى إقــراره وارتفــاع مــؤرش غــالء املعيشــة؟

يقــول لــؤي وزوز، العامــل يف إحــدى الورشــات الصناعيــة التجاريــة يف الخليــل: »راتبــي يتجــاوز الحــد األدىن، وأرى أنــه )الحــد األدىن( غــر 

كاف لتغطيــة مصاريــف عائلــة صغــرة«. 

أما محمد عامد-وهو عامل يف محطة وقود، ويتقاىض ما يقارب )1500( شيكل شهرياً-فرى أن هذا املبلغ غر كاف إلعالة أرسته.

ويســتهدف قانــون الحــد األدىن لألجــور بالدرجــة األوىل العاملــن يف املشــاغل والــرشكات متناهيــة الصغــر التــي تشــكل النســاء الغالبيــة فيهــا. 

تقــول الســيدة حنان، العاملــة يف أحــد مشــاغل الخياطــة، وهــي مطلقــة وأم ألربعــة أوالد: »أعمــل مســؤولة مشــغل، ومرشفــة عــى مجموعــة 

عامــالت أنــا أعالهــن دخــالً، أتقــاىض )1200( شــيكل شــهرياً، بواقــع عمــل مثــاين ســاعات يوميــاً، واإلجــازات عــى حســايب الشــخيص، وال علــم 

يل بقانــون الحــد األدىن، ولكنــي لــن أطالــب بتطبيقــه خوفــاً مــن أن يفصلنــي رب العمــل فــال أجــد مــا أقتــات وأوالدي بــه«.

وتتحــدث حنــان عــن تحيــز لصالــح الرجــل يف املشــاغل، تقــول: »الرجل-مهــام كان إنتاجــه اليومي-يتقــاىض )1500( شــيكل، يف حــن أن املــرأة 

تنتــج أكــر منــه وال تتقــاىض أكــر مــن )900( شــيكل«.

اخلليل-ينابيــع- آيــة الســيد أحمــد - مــر مــا ينــوف علــى الســنتني علــى إقــرار احلكومــة الفلســطينية احلــد 
األدنــى لألجــور مببلــغ )1450( شــيكاًل، لكــن هــذا القــرار لــم يطبــق علــى أرض الواقــع بعــد، مــع أنــه ال يلبــي 
أبســط طموحات العاملني يف مختلف املؤسســات يف مناطق الســلطة الفلســطينية، وبات لســان حال العمال 
يقــول: »رضينــا بالهــم والهــم مــا رضــي فينــا«، فُأجبــروا علــى قبولــه، ولكــن أربــاب العمــل لــم يلتزمــوا بــه رغــم 

مــرور عامــني ونيــف علــى بــدء العمــل بــه بعــد مفاوضــات شــاقة ســبقت إقــراره.
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احلد األدنى لألجور ال يوفر 
أبسط متطلبات احلياة

القــدس  جامعــة  يف  االقتصــاد  الزعارير، أســتاذ  أحمــد  يقــول 

املفتوحــة: »إن الحــد األدىن لألجــور هــو معــدل األجــر الــذي يأخــذ 

بعــن االعتبــار الحاجــات األساســية ألرسة متوســطة العــدد، وقــدره 

يف فلســطن )1450( شــيكالً، رغــم أن التقديــرات االقتصاديــة تشــر 

إىل أن الحــد األدىن يجــب أال يقــل عــن )2500( شــيكل«.

ويــرى أ. زعاريــر أن هــذا املبلــغ غــر كاف إلعالــة عائلــة مكونــة 

ــراد، يقــول: »الحــد األدىن )1450( شــيكال ال يكفــي  ــة أف مــن ثالث

لتغطيــة الحاجــات األساســية: األكل، واملــأوى، والكســوة، والصحــة، 

والتعليــم«.

ــل  ــل يف الخلي ــة وزارة العم ــر مديري ــرى مدي ــه، ي ــياق ذات يف الس

أ. أمــن املطــور »أن الحــد األدىن ال يكفــي لــألرسة املتوســطة؛ 

ــام  ــيكل، بين ــو )1800( ش ــطن ه ــر يف فلس ــد الفق ــدل ح ألن مع

الحــد األدىن لألجــور أقــل بكثــر، ولكــن هــذا املبلــغ حــدد نتيجــة 

املشــكالت االقتصاديــة وارتبــاط االقتصــاد الفلســطيني باالقتصــاد 

ــي«. اإلرسائي

ويؤكــد مديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة الخليــل املهنــدس جــواد 

الســيد، أن الحــد األدىن لألجــور غــر كاف، وذلــك ألن هيكليــة 

ــة  ــاً أن حص ــة، موضح ــلع الرئيس ــل يف الس ــع إرسائي ــا تتب اقتصادن

الفــرد مــن الناتــج القومــي يف إرسائيــل تبلــغ )30,000( دوالر 

ــطينياً،  ــا فلس ــت مبثيلته ــا قورن ــر إذا م ــى بكث ــي أع ــنويا، وه س

ــاء،  ــن، وامل ــا كالبنزي ــية ذاته ــلع األساس ــرك يف الس ــا نش ــع أنن م

ــاء. والكهرب

وعــن مــدى ارتبــاط هــذ القانــون باســتقرار االقتصــاد الوطنــي يف 

ظــل ارتفــاع مســتويات البطالــة، يقــول أ. الزعاريــر: »مــا دام الحــد 

األدىن لألجــور يعتمــد عــى الحاجات األساســية لألرسة الفلســطينية 

فــإن االلتــزام بــه يعفــي الحكومــة مــن بعــض املســؤوليات تحــت 

مســمى التحويــالت الحكوميــة، مــا يقلــل العــبء عليهــا«.

ال يوجد التزام بتطبيق احلد 
األدنى لألجور

أمــا عــن مــدى االلتــزام بتطبيــق الحــد األدىن لألجــور لحل مشــكلة 

البطالــة، فيقــول املهنــدس جــواد الســيد: »إن ذلــك يعتمــد عــى 

ــع  ــة ورف ــتوى البطال ــض مس ــاهم يف خف ــذي يس ــايل ال ــم املث الرق

مســتوى املعيشــة للعامــل، ويجــب أن يتجــاوز )1450( شــيكال«.

ويــرى الســيد أن مثــة عالقــة بــن الحــد األدىن واالقتصــاد الوطنــي، 

ــالً: »إن  ــب قائ ــوب؟ يجي ــو املطل ــذا ه ــن هــل الحــد األدىن ه لك

ــي الحاجــات  ــذي يلب ــغ ال ــو املبل ــة للحــد األدىن ه ــة املثالي القيم

أال  ويجــب  العمــل،  يؤثــر يف صاحــب  وال  للعامــل  األساســية 

يكــون موحــداً باختــالف الوظيفــة، إذ إن مــا نســبته )%95( مــن 

املؤسســات االقتصاديــة يف فلســطن متناهيــة الصغــر، مــا يجعــل 

ــة،  ــكلة اقتصادي ــذه مش ــا، وه ــر فيه ــون يؤث ــذا القان ــق ه تطبي

فالحــد األدىن لألجــور ســيف ذو حديــن، وإذا مــا طُبــق عــى 

مؤسســات الخليــل فــإن مــا نســبته )25–%30( منهــا ســيغلق، مــا 

ــا الحــد األدىن لألجــور  ــا قارن ــا. وإذا م ــة بالنســبة ذاته ــد بطال يول

)1450( شــيكالً مبعــدل دخــل الفــرد الســنوي )1600( دوالر، فــإن 

الحــد األدىن لألجــور أكــرب مــن معــدل دخــل الفــرد الســنوي، لــذا 

أرى أنــه يجــب إعــداد دراســة منهجيــة يُربــط فيهــا الحــد األدىن 

ــي«. ــاد الوطن ــاره يف االقتص بآث

ويف هــذا الجانــب، يــرى أ. الزعاريــر أن الحــد األدىن لألجــور ال 

ــوف  ــق س ــا طُب ــه إذا م ــاص، وإن ــاع الخ ــغلو القط ــه مش ــزم ب يلت

ميــس العامــل، يقــول: »ال يلتــزم مشــغلو القطــاع الخــاص بالحــد 
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األدىن لألجــور، فهنــاك محــاوالت لاللتفــاف عليــه بإجبــار العاملــن 

ــغ  ــى املبل ــع ع ــم بالتوقي ــة، أو إلزامه ــاعات طويل ــوا لس أن يعمل

املقــر للحــد األدىن، بينــام يتقاضــون أقــل منــه بكثــر. عــدا عــن أنه 

ــة؛ فارتفــاع  ــة الطوعي ــادة البطال ــؤدي إىل زي ــه ي ــق فإن إذا مــا طب

الحــد األدىن لألجــور يزيــد مــن تكاليــف اإلنتــاج، فتلجــأ الــرشكات 

ــل  ــاعات العم ــدد س ــادة ع ــن وزي ــدد العامل ــن ع ــل م إىل التقلي

ــل  ــاف أن رب العم ــاالت االلتف ــض ح ــن بع ــات. وم ــراً للنفق توف

ــة،  ــازات: كالتأمــن، واإلجــازات املرضي يجــرد العامــل مــن أي امتي

ومكافــأة آخــر الخدمــة، وغــر ذلــك.

ــات  ــام لنقاب ــاد الع ــس االتح ــرى أ. ســمور النتشــة، رئي يف حــن ي

ــق  ــول تطبي ــاً ح ــاً عام ــاك تجاوب ــل، أن هن ــرع الخلي ــطن بف فلس

ــة  ــاع الخاص-وخاص ــاب القط ــع أصح ــاق م ــك باتف ــون، وذل القان

بالبقــاء  الفلســطيني  العامــل  الــرشكات الكبرة-عــى تشــجيع 

فالظــروف  الفلســطيني.  الشــباب  هجــرة  ومحاربــة  والثبــات 

ــة  ــاع الخاص-وخاص ــاء يف القط ــل النس ــة، وعم ــة صعب االقتصادي

ــن ســاعات  ــدءاً م ــا ب ــرأة تقــي يومه ــرنى امل املشــاغل-صعب، ف

الصبــاح حتــى الرابعــة مســاء بأجــر ال يتجــاوز الـــ )800( شــيكل، 

ــة. ــذه الفئ ــدى ه ــكالت ل ــر مش ــا يفج م

ويتبــع االتحــاد العــام لنقابــات فلســطن آليــات عمليــة يف تطبيــق 

ــم  ــون يت ــذا القان ــق ه ــة: »إن تطبي ــول النتش ــون، يق ــذا القان ه

جامعيــاً مــن قبــل العاملــن يف املؤسســات ومصانــع القطــاع 

الخــاص، بحيــث تشــكل لجــان عمــل يف املصنــع أو الرشكــة تطالــب 

ــى  ــاظ ع ــع الحف ــاق، م ــا إىل اتف ــول معه ــه والوص االدارة بتطبيق

ــم، وهــذا  ــي له ــن الوظيف ــق األم ــة، وتحقي ــن كاف ــوق العامل حق

مــا حــدث يف كثــر مــن املصانع والــرشكات يف محافظــة الخليــل«.

أ.  يقــول  القانــون،  تطبيــق هــذا  العمــل يف  وعــن دور وزارة 

املطــور: »وضعنــا خطــة لتطبيــق القانــون بأثــر رجعــي مــن تاريــخ 

ــدم  ــكاوى تق ــق ش ــن طري ــة ع ــع القضي ــل م 1/1/2013، ونتعام

ــل،  ــاب العم ــع أصح ــاوض م ــع بالتف ــل، وتُتاب ــب وزارة العم ملكت

والنتيجــة تكــون إمــا باالســتجابة والــرايض أو بتحويــل امللــف إىل 

القضــاء، ثــم إننــا ســننفذ حمــالت تفتيشــية واســعة ونطلــع عــى 

الســجالت املوجــودة، لــذا نأمــل مــن أصحــاب املؤسســات أن 

ــون«. ــق القان ــادروا بتطبي يب

ــن  ــر م ــون يف كث ــق القان ــدس جــواد الســيد أن تطبي ــرى املهن وي

املؤسســات صعــب، وذلــك ألن حجمهــا االقتصــادي ال يســمح 

بذلــك، وألن هــذا القانــون يســتفيد منــه العــامل غــر املهــرة مثــل 

املراســلن، وعــامل الخدمــات العامــة مثــل الســكرتارية يف عيــادات 

األطبــاء أو الــرشكات الصغــرة، يقــول: »إننــا يف )غرفة تجــارة 

وصناعــة الخليــل( نحــث الجميــع عــى تطبيــق القانــون وااللتــزام 

ــا«. ــة تواجهن ــه، وســنعالج أي حال ب

ويقــول أ. املطــور: »إن الحــد األدىن لألجــور يســتفيد منــه القطــاع 

النســوي بالدرجــة األوىل، ألن أجــور الرجــال والعــامل املهــرة تفوق 

هــذا الحــد، ولكــن النســاء يف قطــاع الخدمــات العامــة مثــل 

عيــادات األطبــاء، وبعــض املنشــآت الصغــرة مثــل ريــاض األطفــال، 

تعــد الفئــة األكــر تــرراً«.

ويــرى املطــور أن كثــراً مــن املؤسســات ال تلتــزم بتطبيــق القانــون، 

يتابــع: »إن مؤسســات كثــرة تتحايــل عــى القانــون، ذلــك أن مــا 

ــون عــى نظــام  ــا يتحايل ــرنى القامئــن عليه ــح، ف ــا هــو الرب يهمه

الســاعات، وخاصــة يف املشــاغل النســوية«. 

ــل يف  ــق العام ــع ح ــغلن يضي ــامع املش ــل وأط ــل العام ــن جه وب

ــون، والنســاء هــن الرشيحــة األكــر  ــق هــذا القان ــة بتطبي املطالب

تــرراً، فثمــة جهــود عــى املســتوى النقــايب والحكومــي تهــدف 

ــل  ــد العام ــه بي ــاذ تطبيق ــى نف ــن يبق ــون، ولك ــق القان إىل تطبي

نفســه.
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إن التعليــم املفتــوح أو التعليــم املدمــج أو التعليــم اإللكترونــي، أســماء وأشــكال متعــددة ملنهــج جديــد يف 
التعليــم، يحــاول قــدر اإلمــكان االقتصــاد يف الزمــن وكســبه، ليصبــح لــدى اإلنســان متســع مــن الوقــت 
إلكمــال حاجاتــه ونشــاطاته األخــرى، وهــو أيضــًا اقتصــاد يف الطاقــة ويف األمــوال التــي ُتهــدر يف املواصــالت 
وبنــاء قاعــات الدراســة ولوازمهــا، وجــراء متطلبــات التعليــم التقليــدي، وغيرهــا مــن األمــور التــي أصبحــت 

تكلــف باهظــًا يف عصرنــا الراهــن.

ومــن األهميــة مبــكان أن نشــر إىل تلــك املســاحة الواســعة التــي تتقاطــع فيهــا أشــكال التعليــم هــذه مــن حيــث صفاتهــا، وأهدافهــا التــي 

تســعى لتحقيقهــا إىل جانــب برامــج العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة عــى اختــالف أنواعهــا وأشــكالها وتخصصاتهــا. ومــن البديهــي أنــك لــو 

بحثــت يف نظريــات اإلدارة العلميــة التــي ركــزت عــى رضورة تقليــل الوقــت والحركــة وصــوالً إىل تقليــل التكلفــة ورفــع مســتوى الكفــاءة 

والكفايــة اإلنتاجيــة، أو يف مجــال االقتصــاد واملحاســبة التــي تســعى إىل تخفيــض التكاليــف وتعظيــم الفوائــد واملنافــع أو احتســاب تكلفــة 

الفرصــة البديلة...الــخ، فســتجد حتــامً تلــك املســاحة الواســعة التــي تتقاطــع فيهــا غايــات كل مــن التعليــم املفتــوح وتلــك العلــوم. 

 كــام أن هــذا الشــكل مــن التعليــم املفتــوح يوفــر وســائل إليصــال املــادة العلميــة إىل املتلقــن مــن الدارســن وغرهــم بســبل أســهل، وتكلفــة 

أقــل، ويف زمــن أقــر وأرسع، وجهــد يســر، وبالكفــاءة ذاتهــا التــي هــي يف التعليــم التقليــدي، كــام ميكــن قيــاس كفــاءة الطالــب أو املتلقــي 

العلوم اإلدارية واالقتصادية وعالقتها 
بالتعليم المفتوح

د. ســالمــة سالــم*
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ــار  ــائل االختب ــوع وس ــك لتن ــة، ذل ــن الدراس ــتفادته م ــدى اس وم

وتعددهــا، األمــر الــذي يقيــس قــدرة هــذا الــدارس ومــدى أهليتــه 

لنيــل الشــهادة الجامعيــة ومــدى اســتحقاقه لهــا.

باإلضافــة إىل هــذا فــإن عمليــة التعليــم املفتــوح، بوصفــه واقعــاً 

ــورة  ــل الث ــة يف ظ ــر خاص ــة للنظ ــة والفت ــت عاملي ــة، بات ومامرس

الهائــل واملتســارع يف عــامل  املعرفيــة والتكنولوجيــة والتطــور 

االتصــاالت، وكان ال بــد وفــق ذلــك مــن إعــادة النظــر يف خطــط 

التدريــس ونظــم التعليــم وأســاليبه عــى املســتوى العــريب واملحي 

ــن  ــك م ــامل، وذل ــه يف الع ــتجد حول ــا يس ــدور وم ــا ي ــب م ليواك

أجــل تحقيــق التنميــة البرشيــة التــي تســتند إىل تنميــة املعــارف 

والقــدرات والقيــم والخــربات والتجــارب عــرب العمليــة التعليميــة 

ــة  ــد جم ــق فوائ ــأنه أن يحق ــن ش ــذا م ــة، وه ــا املختلف مبراحله

تعــود عــى املجتمــع العــريب برمتــه. وألن التعليــم املفتــوح اليــوم 

يوفــر لنــا تكاليــف ضخمــة، نجــد الــدول املتطــورة تحــاول جاهــدًة 

تطويــره والتوســع فيــه وتقليــص قاعــات الدراســة التقليديــة شــيئاً 

ــت،  ــبكة اإلنرن ــرب ش ــية ع ــرف الدراس ــا الغ ــل محله ــيئاً، لتح فش

فإنــه مل يبــق مــكان مل يدخلــه التعليــم اإللكــروين أو أســاليبه 

األخــرى، وهــي أســاليب عريــة، تختــزل الزمــن والتكاليــف 

والجهــد. وإذا كان هــذا شــأن الــدول املتطــورة، فــام بالــك يف 

البلــدان الناميــة التــي هــي بأمــس الحاجــة إىل تقليــص التكاليــف 

واالســتفادة مــن عامــل الزمــن للحــاق بركــب الحضــارة؟! فالــدول 

الناميــة أكــر حاجــة إىل اســتثامر هــذا األســلوب واالســتفادة منــه 

واإلرساع يف توفــر التكاليــف، وذلــك بإدخــال التكنولوجيــا الحديثــة 

يف وســائل االتصــال، وتحديــث التعليــم، وتوفــر وســائل االتصــال 

ــا  ــتفاد منه ــة، يك يس ــوم رمزي ــة برس ــت للطلب ــبكة اإلنرن ــرب ش ع

ــة  ــر عــى الدول ــذي يوف ــر ال ــات، األم ــدرات واإلمكان وتتطــور الق

أمــواالً طائلــة، ويختــزل الزمــن، ويطــور قــدرات الدارســن العلميــة 

والثقافيــة، ليســاهموا بفعاليــة يف مشــاريع التنميــة التــي تحتــاج 

إىل جهــود الجميــع. كــام أن التعليــم املفتــوح يعــزز مفهــوم 

ــة التــي تســتخدم هــذا  ــزة التنافســية( للمؤسســات األكادميي )املي

ــم. النمــط مــن التعلي

وبنــاء عــى مــا تقــدم ميكننــا أن نســتخلص أهــم الصفــات 

ــوح مــع  ــم املفت ــا التعلي ــي يتقاطــع فيه والســامت واألهــداف الت

العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة عــى النحــو التــايل:

• ــد 	 ــم الفوائ ــف وتعظي ــض التكالي ــى تخفي ــز ع ــام يرك كاله

ــة. ــة اإلنتاجي ــاءة والكفاي ــق الكف ــالل تحقي ــن خ ــاة م املتوخ

• كالهام يختر الوقت والزمن ويقلل الجهد ويستثمره.	

• الدائــم 	 والتطويــر  والتحســن  بالتجديــد  يتميــز  كالهــام 

واملســتمر ومواكبــة كل مــا هــو حديــث.

• ع التكنولوجيــا ويســخرها لخدمــة اإلنســان 	 كالهــام يطــوِّ

ــه. وراحت

• ــن 	 ــة، م ــة البرشي ــادة والتنمي ــق الري ــعى لتحقي ــام يس كاله

ــاءات. ــدرات والكف ــارات والق ــر امله ــالل تطوي خ

ــاتذة يف  ــالب واألس ــاعد الط ــوح يس ــم املفت ــإن التعلي ــراً، ف   وأخ

برامــج العلــوم اإلداريــة واالقتصاديــة عــى تطويــر مهاراتهــم 

الفنيــة، وكفاءاتهــم العلميــة، وتنويــر أفكارهــم العلميــة، وتطويــر 

أبحاثهــم، مــا يــؤدي إىل تطويــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

ــة آخــر املســتجدات يف هــذا العــر. مبواكب
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 يقــول إبراهيــم املتخصــص يف املحاســبة، وهــو يرتــدي الــزي 

األخــر وغطــاء الــرأس البالســتييك: »أعمــل هنــا منــذ أكــر مــن 

ــع  ــم، وندف ــش الكري ــى العي ــا ع ــي أرستن ــاعد وأخ ــن، وأس عام

التكاليــف الخاصــة بتعليمنــا«.

ــارب  ــا يق ــاً م ــان يومي ــام يقضي ــارات إىل أنه ــوان بش ــر األخ ويش

ــة. ــن الحقــل ومركــز التعبئ مثــاين ســاعات مــن العمــل موزعــة ب

ــود  ــذل جه ــة بب ــل والدراس ــن العم ــق ب ــم: »أوف ــل إبراهي يكم

إضافيــة، فــال يشء يــأيت بســهولة، ومــن ال يتعــب ال يعــرف معنــى 

الراحــة«.

وظائف
يحمــل الشــهادة الجامعيــة األوىل يف »أمتتــة املكاتــب« مــن كليــة 

هشــام حجــاوي، يقــول محمــود بشــارات واالبتســامة تعلــو 

محيــاه: »بــدال مــن أمتتــة املكاتــب أرتــب األعشــاب الطبيــة وفــق 

مقاســاتها املعتمــدة. ويف كل مــرة أبحــث فيهــا عــن وظيفــة 

تناســب تخصــيص أجــد الحــظ عابســاً فأزيــد إرصاراً، ولكنــي 

ــي«. ــد ضالت ــذا إىل أن أج ــي ه ــتمر يف عم سأس

ــة  ــودة يف رشك ــاج والج ــرة اإلنت ــر دائ ــارات مدي ــل بش ــول خلي يق

ــة  ــة األعشــاب الطبي ــة: »إن زراع ــاج األعشــاب الطبي طمــون إلنت

الزراعــات  انتقلــت  فبهــا  التحــول،  نقــاط  أهــم  مــن  كانــت 

طوباس واألغوار الشمالية…
صيدلية فلسطين الطبيعية

طوبــاس،  يف  املفتوحــة  القــدس  جامعــة  بفــرع  الطالبــان  األخــوان  كايد-يعمــل  طوباس-ينابيع-حيــدر 
الطبيــة«. وأســامة بشــارات، يف شــركة »طمــون إلنتــاج األعشــاب  إبراهيــم 
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التقليديــة إىل أخــرى متخصصــة يف مناطــق طوبــاس واألغــوار 

الشــاملية«.

ــتوطنات(  ــا يف )املس ــالل عملن ــن خ ــربة م ــبنا الخ ــف: »اكتس يضي

ــور  ــام 2005م وف ــوار، ويف الع ــطن باألغ ــى أرض فلس ــة ع املقام

افتتــاح أول مــرشوع لزراعــة األعشــاب الطبيــة يف طوبــاس انتقلنــا 

للعمــل فيــه، فأسســت وأخــي وابــن عمــي مزرعــة بنــدورة، 

ــاب  ــة األعش ــول إىل زراع ــا التح ــعار قررن ــذب األس ــبب تذب وبس

ــك يف العــام  ــة، كان ذل ــة حديث ــة باســتخدام أســاليب زراعي الطبي

2008م«. 

)18( صنفًا
األرض  مســاحة  أن  املزرعــة،  مديــر  بشــارات  حكمــت  يؤكــد 

ــا  ــج م ــاً، تنت ــو )70( دومن ــغ نح ــة تبل ــاب الطبي ــة باألعش املزروع

يقــارب )18( صنفــاً مــن األعشــاب، موزعــة بــن النعنــاع، وحــى 

البــان، والرجــوان والرشفــن، والشــومر، والكزبــرة، والحميــض 

ــا،  ــس، وغره ــان، والبقدون ــر، والريح ــض األحم ــر، والحمي األخ

ولكــن مثــة أعشــاب تحتــاج إىل خــربة عمليــة وقــدرة عــى فتــح 

آفــاق التســويق، وإىل رأس مــال يكفــي لتغطيــة نفقــات اإلنتــاج 

ــة. العالي

يضيــف: »تعــاين زراعــة األعشــاب الطبيــة مــن عقبــات عــدة 

تشــكل عائقــاً أمــام املزارعــن، ومــن أهمهــا ارتفــاع أســعار امليــاه 

التــي تصــل إىل أكــر مــن أربعــة شــواكل للكــوب الواحــد، وأســعار 

والعناكــب  كالبــق  والحــرشات  واآلفــات  الباهظــة،  الكهربــاء 

ــن  ــدا ع ــتمرار، ع ــول باس ــدد املحص ــي ته ــي الت ــاض الدقيق والبي

ــاح«. ــع والري ــات الصقي موج

 ويشــر بشــارات إىل أن األعشــاب الطبيــة بحاجــة إىل عنايــة 

دامئــة، واعتــامد دورة زراعيــة لتوفــر جميــع األصنــاف عــى مــدار 

ــذي  ــاع ال ــاف وأكرهــا رواجــاً النعن العــام، ويؤكــد أن أهــم األصن

ــاً. ــن يوم يقطــف كل ثالث

وهنــاك يف املزرعــة التــي تتشــكل مــن بيــوت بالســتيكية عديــدة 

ــل ســامل  ــب العام ــرى الطال ــرة، ن ــث األعشــاب الخــراء الن حي

بشــارات يقــول: »هــذا العمــل أتــاح يل ولكثــر مــن الشــباب فرصــاً 

أغنتنــا عــن العمــل يف املســتوطنات«.

يعمــل ســامل يوميــاً، ويســابق شــمس الصبــاح مــع زمالئــه الذيــن 

ــوه إىل  ــل أن ينقل ــع قب ــز للبي ــون املحصــول الناضــج الجاه يقطف

مركــز التعبئــة، أمــا يف أيــام االمتحانــات فنجــده يســند املهمــة إىل 

عامــل آخــر.
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خلية نحل
ينشــط أكــر مــن عرشيــن عامــالً مــن طلبــة الجامعــات وخريجيهــا 

يف تخصصــات مختلفــة كخليــة نحــل داخــل مركــز التعبئــة، 

ــة يف مســتوطنات  ــوا ســنوات طويل ــن عمل ــك الذي يجاورهــم أولئ

ــوار.  األغ

يقــول خليــل: »إن مركــز التعبئــة يجهــز البضاعــة للتصديــر يوميــاً، 

وإن املســتوردين يف الــدول العربيــة وأوروبــا وأمريــكا وغرهــا 

يُخضعــون البضاعــة إىل فحوصــات متنوعــة للتأكــد مــن جودتهــا«.

يضيــف: »يف املركــز ننظــم املنتَــج ونرتبــه ونخزنــه يف عبــوات 

معــدة للتصديــر، ثــم تُثبــت بــه ملصقــات تتضمــن عبــارة »منتــج 

فلســطيني« قبــل إدخالــه إىل ثالجــات خاصــة. وبعــد ثالثــة أيــام 

ــواق  ــة إىل أس ــة الزكي ــج ذو الرائح ــذا املنت ــل ه ــه يص ــن قطف م

البلــد املســتورد، وقــد شــق طريقــه مــن األغــوار مــروراً بالداخــل 

ــي  ــة، ليضف ــامل املختلف ــق إىل دول الع ــل أن ينطل ــطيني قب الفلس

ــك، أو ليســتخدم يف بعــض الصناعــات  ــاق هنال جــامالً عــى األطب

ــة. الدوائي

تصدير
بيانــات مديريــة زراعــة محافظــة طوبــاس واألغــوار  وتشــر 

ــال،  ــذا املج ــل يف ه ــجلة تعم ــت رشكات مس ــاملية إىل أن س الش

وتنتــج أكــر مــن )23( صنفــاً مــن األعشــاب الزراعيــة.

ــودة: »إن  ــدي ع ــدس مج ــاس« املهن ــة طوب ــر »زراع ــول مدي  يق

ــة  ــكا ودول أوروبي ــاج هــذه الــرشكات يصــدر إىل أمري معظــم إنت

ــة«. ــة مختلف وأخــرى عربي

ويضيــف: »إن املســاحة الكليــة املزروعــة باألعشــاب الطبيــة 

ــن )1000(  ــر م ر أك ــدِّ ــام 2014 ُص ــا، ويف الع ــت )420( دومن بلغ

ــة«. ــامل املختلف ــا إىل دول الع ــن منه ط

مئــات العاملــن يف رشكات األعشــاب الطبيــة الســت ويف املشــاريع 

الزراعيــة يف املحافظــة »الشــفاغورية« يشــعرون بالراحــة النفســية، 

كونهــم يعملــون يف مشــاريع فلســطينية تنتــج أصنافــاً مبواصفــات 

عامليــة تحمــل اســم فلســطن، بعــد أن قضــوا ســنوات طويلــة مــن 

أعامرهــم وهــم يعملــون صاغريــن يف املســتوطنات املقامــة عــى 

أراضيهــم مقابــل أجــور زهيــدة. 

ــن وأب  ــى األربع ــف ع ــذي ني ــف ال ــح يوس ــد صال ــزارع عب امل

ــل  ــوم: »أعم ــول الث ــب محص ــو يرت ــول وه ــال، يق ــة أطف لخمس

ــي يف  ــي ألنن ــاح نف ــعر بارتي ــي أش ــاً، ولكن ــاعات يومي ــاين س مث

بلــدي، وال أضطــر للعمــل داخــل املســتوطنات املقامــة عــى األرض 

الفلســطينية«. 
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وتختلــف وجهــات النظــر بــن األهــايل حــول املدرســة التــي 

ســيختارونها ألبنائهــم؛ فبعضهــم يفضل املــدارس الخاصــة، وآخرون 

يفضلــون الحكوميــة وغرهــا. ثــم إن اآلراء تتبايــن مــا بــن مؤيــد 

ومعــارض، ولكــن األغلبيــة اتفقــت عــى وجــود متاثــل يف الخدمات 

ــة بــن مــدارس الحكومــة واألخــرى الخاصــة مــع وجــود  التعليمي

ــدارس الخاصــة.  ــة الســلوكية يف امل ــوق يف النواحــي الربوي تف

جهــاد صبيــح أم لثالثــة تالميــذ يف مــدارس نابلــس الخاصــة، تقــول-

بعــد الحديــث مــع األهــل واألصدقــاء واملوازنــة بــن األبناء-إنهــا ال 

ــة التــي تقــدم للطالــب، ولكنهــا  ــاً يف النواحــي التعليمي تجــد فرق

تعــرف بوجــود قوانــن وضوابــط يف املدرســة الخاصــة خــارج إطــار 

التعليــم األكادميــي البحــت، وبصفتهــا موظفــة، فــإن انضبــاط 

الــدوام يف املــدارس الخاصــة مســألة مهمــة لهــا.

ويــرى عاطــف عبــد الحــق الذي يــدرّس ابنــه يف مــدارس الحكومة، 

أن ال فــرق بــن املدرســتن الخاصــة والحكوميــة، ألن األمــر يعتمــد 

ــخصية  ــه الش ــه إىل تجربت ــتنداً يف رأي ــه، مس ــب وذكائ ــى الطال ع

ــة وأحــرزوا  ــوا مبــدارس حكومي ــن التحق ــه األربعــة الذي ــع أبنائ م

عالمــات عاليــة، وقــال إن عــدداً قليــالً مــن املــدارس الخاصــة تهتــم 

وتتميــز بالنواحــي الربويــة الســلوكية.

ــدارس خاصــة،  ــة أوالد يف م ــا ثالث ــي له ــم منصــور الت ــا األم نغ أم

فتؤكــد أن بعــض املــدارس الخاصــة هدفهــا ربحــي بحــت، وليــس 

تعليميــاً أو تربويــاً، وأن عــدداً قليــالً مــن تلــك املــدارس تســعى إىل 

خلــق جيــل مثقــف واع يف جميــع النواحــي األكادمييــة والربويــة 

والحياتيــة. 

ــه، يؤكــد معــاذ املــري-أب لطفلــن يف املــدارس   يف الســياق ذات

الخاصــة-أن مســتوى التعليــم يف هــذه املــدارس أفضــل مــن 

ــاض  ــد خ ــور، فق ــدارس الذك ــة يف م ــة، بخاص ــدارس الحكومي امل

تجربــة املدرســتن ووجــد أن املدرســة الخاصــة تركــز عــى الطالــب 

ــج  ــاب، وتنته ــواب والعق ــلوب الث ــاع أس ــية، باتب ــواح نفس ــن ن م

قوانــن ضبــط متميــزة، ومــن أهــم مزاياهــا أيضــاً أنهــا تركــز عــى 

ــية. ــة والفرنس ــة كاإلنجليزي ــات األجنبي اللغ

هل هناك فروقات تعليمية وتربوية بي�ن 
المدرستي�ن الخاصة والحكومية؟

نابلــس - ينابيــع - ديانــا خالــد صــالح - تتســابق املــدارس اخلاصــة واحلكوميــة لتقــدمي مــا لديهــا ألبنائهــا 
الطلبــة ألن التعليــم هــو احملــرك األســاس يف تطــور الشــعوب، وينظــر إليــه أنــه األداة األساســية ورمبــا 
الوحيــدة إلحــداث التغييــر والتحــوالت يف املجتمــع، لــذا تزيــد نســبة التعليــم يف املرحلــة األساســية يف 
الغــوث،  وكالــة  ومــدارس  العامــة واخلاصــة،  املــدارس  التعليــم تقدمهــا  )%90(. فخدمــة  عــن  فلســطني 

وبعــض املــدارس األجنبيــة. 
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أمــا الســيد حســام رشقاوي-رئيــس مجلــس آبــاء يف إحــدى املدارس 

الحكومية-فأكــد أن املــدارس الخاصــة هدفهــا فقــط هــو التحصيــل 

ــة مــن حيــث متابعــة األهــل  املــادي، مشــيداً باملــدارس الحكومي

األمــور الربويــة واإلداريــة والتعليميــة بســهولة، وطــرق رفــع 

ــر،  ــاوب الكب ــم، والتج ــة والتعلي ــاون وزارة الربي ــكاوى، وتع الش

مؤكــداً أن املتابعــة هــي األســاس يف رفــع مســتوى التحصيــل 

ــي. العلم

ــوث  ــة غ ــدارس وكال ــا مب ــن التحقت ــاش-أم البنت ــدة حش ــا هني أم

وتشــغيل الالجئــن الفلســطينين-فتؤكد وجــود فروقــات بــن 

املــدارس الخاصــة ومــدارس الوكالــة، وذلــك لتجربتهــا الشــخصية؛ 

ــل  ــة مقاب ــاون باألنظم ــد تته ــة ق ــدارس الخاص ــت أن امل إذ الحظ

االحتفــاظ بالطالــب الــذي يعــود عليهــا بالنفــع املــادي، مــع متاثــل 

ــة. ــدارس كاف ــدرايس يف امل ــاج ال املنه

املــدارس  يف  يــدرس  لطالــب  أب  الوزين-وهــو  خالــد  ويؤكــد 

ــر  ــد كب ــا جه ــى عاتقه ــع ع ــة يق ــدارس الحكوم ــة-أن م الخاص

ــة  ــا مجاني ــم أنه ــالب، بحك ــة للط ــتلزمات املطلوب ــر املس يف توف

ومفتوحــة للجميــع، بعكــس مــا نجــده يف املــدارس الخاصــة التــي 

توفــر الوســائط املســاندة وتقــوم باألنشــطة املنهجيــة والالمنهجيــة 

دون أي حســاب مليزانيــة، مــع وجــود اختالفــات طفيفــة بــن 

ــرى. ــة وأخ ــة خاص مدرس

حتديد األفضلية بني املدارس
يعود لألسرة

ــدارس الخاصــة  ــدة امل ــن حــول فائ ــات نظــر الربوي ــن وجه تتباي

ــم  ــا ومنه ــجع له ــم املش ــام؛ فمنه ــه ع ــع بوج ــة وللمجتم للطلب

الرافــض، ولــكل مربراتــه النابعــة مــن املوازنــة بــن فائــدة املــدارس 

الخاصــة وتكلفتهــا، فمــن وجهــة نظــري فــإن الفيصــل هــو تقويــم 

أوليــاء األمــور وأهــايل الطلبــة.

ــة  ــة الربي ــن كلي ــكات، م ــري دوي ــرى د. فخ ــياق، ي ــذا الس يف ه

بجامعــة القــدس املفتوحــة، أن املــدارس بأنواعهــا تقــدم مــا عندها 

للطــالب، ولــكل منهــا ميزاتهــا وعيوبهــا، فاملــدارس الحكومية-مــن 

وجهــة نظــر تربوية-أكــر جديــة ونظامــاً، وهــي مجانيــة وموحــدة 

ــع أفــراد املجتمــع  ــم لجمي ــح التعلي مــع غرهــا بوجــه عــام، وتتي

ــاً  ــة واهتامم ــر مرون ــي أك ــة فه ــدارس الخاص ــا امل ــز، أم دون متيي

ــا  ــور مواده ــة إىل تط ــل األوىل، إضاف ــة يف املراح ــالب، بخاص بالط

املســتخدمة يف العمليــة الربويــة، ولكــن مــن عيوبهــا أنهــا ال تتيــح 

ــوق  ــع حق ــاىف م ــا يتن ــو م ــع، وه ــراد املجتم ــع أف ــم لجمي التعلي

اإلنســان يف حــق التعليــم.

ــر  ــكل كب ــة بش ــام مرتبط ــة بينه ــكات أن األفضلي ــد د. دوي ويؤك

ــة أم  ــت حكومي ــواء أكان ــة س ــح دور املدرس ــن ينج ــاألرسة؛ فل ب

خاصــة دون دور فعــال ومشــاركة فعالــة مــن األرسة.

ويــويص دويــكات بالنهــوض باملــدارس الحكوميــة، وبإعــادة النظــر 

ــم الخــاص، ويشــر إىل عــدم وجــود  يف سياســة التوســع يف التعلي

مــؤرشات واضحــة تبــن اهتــامم املــدارس الخاصــة بتوفــر نوعيــة 

تعليــم متميزة عــن التعليــم الحكومــي العــام، أو مبــا يتعلــق 

ــة،  ــامم الشــخيص بالطلب ــا النظــام املــدريس، أو االهت بوضــع قضاي

ــلوكية،  ــة والس ــم اإليجابي ــم بالقي ــية تهت ــفة مدرس ــي فلس أو تبن

وبتوجيــه ســلوك الطلبــة ضمــن أولويــات عمليــة اإلصــالح الربــوي 

للتعليــم العــام.

وأكــد د. يحيــى نــدى، مــن كليــة الربيــة بجامعــة القــدس 

ــا  ــق طريقه ــدأت تش ــذ أن ب ــة من ــدارس الخاص ــة، أن امل املفتوح

ــم  ــت مســألة التقوي ــا زال ــن، م ــة القــرن العرشي يف فلســطن بداي

النهــايئ لهــا ومــدى أفضليتهــا عــى املــدارس العامــة قامئــة، وذلــك 

ــم العــام بســوء.   ــايئ ميــس التعلي ــم نه حــذراً مــن إصــدار تقوي

ــزات التــي تتســم بهــا  ــد واملي ــالً: »ال أحــد ينكــر الفوائ ــع قائ وتاب

املــدارس الخاصــة ملســاهمتها يف تخفيــف العــبء عــن وزارة 

الربيــة والتعليــم باســتيعابها قســامً كبــراً مــن الطلبــة، وإن 

كثــراً مــن الــدول تدعــم املــدارس الخاصــة ماديــاً وبرشيــاً بهــدف 

تشــجيعها. وتتميــز املدرســة الخاصــة بقلــة أعــداد الطلبــة يف 

الغرفــة الصفيــة، مــا يعطــي الطالــب فرصــة أكــرب ومســاحة زمنيــة 

أوســع لالســتيعاب واملشــاركة، إضافــة إىل اســتخدامها تقنيــات 

عاليــة حديثــة تراعــي الجــودة يف جميــع املجــاالت، ورمبــا يكــون 

ــة. ــتقطاب الطلب ــي واس ــدف ربح ــذا له ه

ويبــن د. نــدى أن املــدارس الخاصــة تخضــع ملراقبــة وزارة الربيــة 

والتعليــم مــن حيــث االلتــزام باألنظمــة واملتطلبــات العلميــة، ولها 

صالحيــة إضافــة مقــررات دراســية أخــرى. ويشــر إىل أن املــدارس 

الخاصــة تواجــه كثــراً مــن االنتقــادات؛ فهــي تســتخدم املدرســن 

ــة  ــة، إضاف ــة املنخفض ــم املادي ــن لتكلفته ــار الس ــن وكب املتقاعدي

إىل أن رواتــب العاملــن فيهــا متدنيــة، ثــم إن مســتوياتها تتبايــن 

وفــق املدينــة أو املنطقــة؛ فاملــدن الكــربى متتــاز مدارســها الخاصــة 

مبســتوى عــال مــن الجــودة والتميــز، لكــن املــدن الصغــرى 

فاملــدارس الخاصــة فيهــا ليســت عــى املســتوى املطلــوب، كــام أن 

تكلفــة املــدارس الخاصــة باهظــة يف بعــض املناطــق وال تخضــع إىل 

معايــر وزارة الربيــة والتعليــم.

وتشــر أ. فاطمــة الصــوص، مديــرة املدرســة النظاميــة الحكوميــة، 

ــاند  ــم املس ــدأ التعلي ــف مب ــة توظ ــدارس الخاص ــض امل إىل أن بع

ــا  ــة، م ــص الصفي ــارج الحص ــدي خ ــم التفري ــى التعلي ــز ع املرتك

يســاهم يف رفــع مســتوى تحصيــل الطــالب والقضــاء عــى ظاهــرة 

ــى  ــل ع ــة مفّع ــدارس الحكومي ــدأ يف امل ــذا املب ــن ه ــة، ولك األمي
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نطــاق ضيــق، وتســتند يف ذلــك إىل بعــض طــالب الجامعــات 

املحليــة مثــل طلبــة العمــل التطوعــي يف جامعــة القــدس املفتوحة 

ــة. ــاح الوطني ــة النج ــة يف جامع ــة املجتمعي ــز الخدم ــة مرك وطلب

ــن  ــع القوان ــرد بوض ــة تنف ــدارس الخاص ــوص أن امل ــرى أ. الص وت

ــع  ــا م ــا وتواصله ــق بتعامالته ــام يتعل ــا في ــة به ــة الخاص واألنظم

املجتمــع املحــي ومــع األهــايل وأوليــاء األمــور، بحيــث تحــد 

ــة يف  ــرات إيجابي ــا يســاهم يف تغي ــم يف شــؤونها، م ــن تدخالته م

ــة. ــلوكات الطلب س

وتؤكــد أ. الصــوص أن عمليــة تعيــن معلمــي املــدارس الحكوميــة 

تخضــع ملعايــر وأســس واضحــة مــن قبــل وزارة الربيــة والتعليــم 

العــايل، فتقيــس املهــارات والخــربات املطلوبــة لتنتقــي األكفــأ 

ــا  ــن فيه ــس التعي ــة فأس ــدارس الخاص ــا امل ــة، أم ــفافية ونزاه بش

ــراه مناســبا. ــا ت ــات اإلدارة، وضمــن م مــن صالحي

ــة  ــة تعليمي ــرة روض ــد، مدي ــاج محم ــة الح ــزت أ. كفاي ــام رك بين

الخاصــة  املــدارس  بــن  التعليميــة  الفروقــات  عــى  بنابلــس، 

التعليــم؛ فاملــدارس  ومثيلتهــا الحكوميــة مــن حيــث نوعيــة 

الخاصــة تعتمــد عــى الركيــز التــام، ولكنــه يف املــدارس الحكوميــة 

ضعيــف، وبخاصــة يف املرحلــة األساســية ملــدارس الذكــور.

التربية: النواحي التربوية تختلف 
وفق الفئات االجتماعية

يف الســياق الرســمي، يــرى د. محمــد عــواد، مديــر الربيــة والتعليم 

يف نابلــس، أنــه ال ميكــن إصــدار حكــم عــام للمفاضلــة بن املدرســة 

الخاصــة واملدرســة الحكوميــة، ألن األمــر يحتــاج إىل دراســات مــن 

ــدم  ــود أو ع ــر إىل وج ــي تش ــة الت ــج الطلب ــرف نتائ ــا تُع خالله

وجــود فروقــات ذات داللــة إحصائيــة يف كلتــا املدرســتن، إضافــة 

إىل الحاجة إىل التصنيف حسب مستوى املرحلة الدراسية.

وأكــد د. عــواد أن النتائــج، بعــد إجــراء التجــارب، ليــس بالــرورة 

أن تكــون معــربة وصادقــة، ذلــك بســبب اختــالف الظــروف 

املــدارس  مدخــالت  إن  إذ  واالجتامعيــة،  والثقافيــة  التعليميــة 

الخاصــة تختلــف عنهــا يف مــدارس الحكومــة، وفقــاً لظــروف 

الطلبــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، ثــم إن النتائج–وألســباب أخــرى-

لــن تكــون وليــدة اإلجــراءات.

وشــدد د. عــواد عــى أن املــدارس الخاصــة موجــودة يف فلســطن 

وخارجهــا، وهــي شــكل مــن أشــكال االســتثامر لغايــات تعليميــة 

وربحيــة، علــامً بــأن الحكومــة تشــجع هــذا النمــط مــن االســتثامر 

مــع التأكيــد أن املنهــاج يف كلتــا املدرســتن )الخاصــة والحكوميــة( 

ــج أن الفــروق معدومــة  هــو منهــاج موحــد، وقــد أظهــرت النتائ

عــى مســتوى مــدارس اإلنــاث، أمــا فيــام يتعلــق مبــدارس الذكــور 

فثمــة فــروق إيجابيــة لصالــح املــدارس الخاصــة بســبب اختــالف 

املدخــالت االقتصاديــة والثقافيــة.

ــا  ــن وضعه ــع وتباي ــات املجتم ــن فئ ــواد إىل أن تباي ــار د. ع وأش

املــايل يســمح لــذوي الدخــول املرتفعــة بإلحــاق أبنائهــم باملــدارس 

ــة  ــوي، إذ إن املدرس ــالف الرب ــدث االخت ــا يح ــن هن ــة، وم الخاص

األساســية  الدراســية  املســتلزمات  للطالــب  ســتوفر  الخاصــة 

ــية. ــب النفس ــة الطال ــى حال ــس ع ــا ينعك ــة، م والكاملي

ــدوا  ــن تقاع ــم مم ــة ه ــدارس الخاص ــي امل ــم معلم ــم إن معظ ث

مــن مــدارس الحكومــة، األمــر الــذي أكســبهم الخــربة، وأضحــوا يف 

ــه وعــى مســتوى  وضــع مــادي مريــح، فانعكــس هــذا عــى أدائ

الطــالب.

ــه  وأشــار د. عــواد إىل أن نظــام املدرســة الخاصــة يســمح لصاحب

بإنهــاء عقــد عمــل املــدرس، لكنــه ليــس كذلــك يف مــدارس 

ــك. ــر ذل ــي وغ ــن وظيف ــات وأم ــة ضامن ــة، فثم الحكوم
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مــن  مفاهيميــة حقيقيــة  خرائــط 
صنــع الطلبــة يف املرحلــة األساســية 
ببيــت   )SOS( مدرســة  يف  العليــا 

حلــم - 
بإشراف أ. شادي-تربية مدنية

اخلرائط املفاهيمية وتنظيم التفكير
د. سعاد العبد*

تواجهنــا حتديــات القــرن احلــادي والعشــرين بأهميــة التغييــر والتجديــد ملواكبــة التغيــرات والتطــورات املتســارعة 
إلعــادة التفكيــر والتنظيــم يف ظــل احلاجــة إلــى املبــادرات اإلبداعيــة لتســيير املناهــج الدراســية حتــى تواكــب 
التغيــرات وتتوافــق مــع الطاقــات البشــرية واحلاجــات املجتمعيــة املتجــددة املتغيــرة لتحضيــر املتعلــم للتعلــم 

النشــط بهــدف بنــاء املعرفــة واســتخدامها يف ضــوء احلاجــات املســتقبلية.

ــاطاً  ــة، ونش ــة فكري ــة رياض ــب مامرس ــا تتطل ــة علي ــات عقلي ــات عملي ــالت والجزئي ــموليات إىل التفصي ــات والش ــن العمومي ــال م االنتق

إبداعيــاً مثــراً للتفكــر والتأمــل والتنظيــم والبنــاء والفهــم الكتشــاف العالقــات وربطهــا مــع خــربات املتعلــم لتحقيــق التعلــم ذي املعنــى. 

فالكيــف يف التعلــم يحســن نواتــج التعلــم مقارنــة بالكــم، ويجعــل املتعلــم محــوراً وركيــزة لعمليــة التعلــم. فاعتــامد املتعلــم عــى ذاتــه 

ــداً  ــا بعي ــة يســهل الرجــوع إليه ــة املعرفي ــم للبني ــة بيــرس وســهولة هــو تنظي ــه الحديث ــا بخربات ــة الســابقة وربطه ــه املعرفي ــم بنيت يف تنظي
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املرحلــة  يف  الطلبــة  صنــع  مــن  حقيقيــة  مفاهيميــة  خرائــط 
األساســية العليــا يف مدرســة )SOS( ببيــت حلــم -  بإشــراف أ. 

فاطمة-العلــوم

جامعة القدس المفتوحة 46

تربية



معلوماتــه  تنظيــم  املتعلــم  تعلــم  التعلم األصم، ومتــى  عــن 

ــة  ــد اســتخدم اســراتيجيات معرفي ــا بسالســة وســهولة فق وربطه

فــوق معرفيــة تعــزز تعلمــه الــذايت وتعكــس عمــق التفكــر لديــه 

وتحقــق املعنــى للتعلــم، وهنــا يكــون املتعلــم قــد نظــم تعلمــه 

ــة. ــط املفاهيمي ــتخدام الخرائ باس

وتعــود خرائــط مفاهيــم التعلــم ذي املعنــى إىل )دافيــد أوزوبــل( 

ــي  ــكل الهرم ــذ الش ــم يتخ ــريف للمتعل ــاء املع ــن أن البن ــذي يب ال

ــل شــموالً  ــر شــموالً إىل األق ــن األك ــة م ــه املعرف ــذي تنظــم في ال

ــاله يف االهتــامم بهــذا آخــرون،  ــات.  وت نحــو التفصيــالت والجزئي

كان منهــم )نوفــاك( و)جويــن( اللــذان يؤكــدان أن تعلــم األفــكار 

الجديــدة واالحتفــاظ بهــا يتــم عندمــا ترتبــط باألفــكار واملفاهيــم 

ــل  ــم. ومتث ــى بالنســبة للمتعل ــح ذات معن ــك تصب الســابقة، وبذل

ــل  ــه عم ــة لتوجي ــراتيجية أو أداة تخطيطي ــم اس ــة املفاهي خارط

املتعلــم لحــل مشــكلة أو فهــم بطريقــة الرســم الصــوري لتكويــن 

املعرفــة وبنائهــا.

فمعرفــة املتعلــم الســابقة والحقيقيــة هــي الركيــزة األوىل يف 

التعلــم ذي املعنــى، وإن ربطهــا مبعرفتــه الجديــدة يحقــق معنــى 

ــاً ويحقــق  ــه ينظــم املتعلــم معرفتــه هرمي املفهــوم الجديــد، ومن

النتــاج التعلمــي باســتخدام هــذه الخرائــط كأداة لتنظيــم التعلــم. 

ويعــرب املتعلــم عــام يــدور يف ذهنــه مــن تخطيــط وتنظيــم 

ــم ذو  ــربز التعل ــا ي ــة، وهن ــوم بري ــات برس ــة للمعلوم ومعالج

ــاء  ــة وانخراطــه يف بن ــة التعلمي ــده الشــراكه يف العملي ــى عن املعن

ــدالً أي  ــا، ومع ــاً به ــم ومحتفظ ــباً املفاهي ــه مكتس ــه بنفس معرفت

ــاً. ــت آنف ــة كان ــم خاطئ مفاهي

وميكــن اســتخدام خارطــة املفاهيــم كخارطــة طريــق قبــل البــدء 

ــا  ــر عليه ــي سيس ــة الت ــد الكيفي ــك لتحدي ــم، وذل ــة التعل بعملي

التعلــم، أو قــد تســتخدم كأداة تقومييــة للتأكــد مــن ســالمة 

ــم  ــح املفاهي ــة وتوضي ــة املفاهيمي ــم الخارط ــك برس ــم، وذل التعل

ــاً  ــاً ذهني ــب عصف ــم يتطل ــة املفاهي ــاء خارط ــاً. وبن ــا مع وربطه

لــكل مــا يتعلــق باملوضــوع املــراد بنــاء الصــورة البريــة لــه، ثــم 

ــامت  ــات بكل ــى بطاق ــات والرابطــات ع ــكار والعالق ــن األف تدوي

أو جمــل قصــرة، ويــي ذلــك عمليــة تنظيــم هــذه األفــكار 

ــا،  ــم له ــم املتعل ــن فه ــط ضم ــا برواب ــة ربطه ــم ومحاول واملفاهي

ــن  ــدرج م ــي يت ــكل هرم ــا بش ــة بينه ــات األولي ــد العالق وتحدي

األكــر عموميــة إىل األقــل، متبعــاً عمليــة ربــط املفاهيــم بعبــارات 

ــات. ــد العالق ــل لتحدي ــباه الجم أو أش

أمــا املرحلــة األخــرة، فتتمثــل يف بنــاء خارطــة املفاهيــم بصورتهــا 

البريــة التــي تعكــس فهــم املتعلــم وتكــون قابلــة للنقــاش مــع 

اآلخريــن، بعــد مراجعتهــا وتقوميهــا وعنونتهــا.

وحتــى تــأيت خارطــة املفاهيــم أكلهــا، ال بــد عنــد تصميمهــا 

ــا،  ــة وكمه ــوع املعرف ــتهدفة، وتحديد ن ــة املس ــد الفئ ــن تحدي م

ويكــون املتعلــم انتقائيــاً يف تحديــد روابطهــا عنــد تصميمهــا 

ــط  ــاج خرائ ــع إنت ــا ال نتوق ــي. وهن ــه التعلم ــب ومنط ــا يتناس مب

مفاهيمية جامعة، وذلــك لتنــوع أمنــاط املتعلمــن، إذ تعكــس كل 

ــم. ــة للمتعل ــة املعرفي ــة املفاهيمي ــة البني ــة مفاهيمي خارط

ــخص  ــخيصية عالجية، تش ــة تش ــة أداة تقوميي ــط املفاهيمي الخرائ

املفاهيــم الخاطئــة أو البديلــة، وتشــخص النقــص يف املفاهيــم 

ــاعد  ــا تس ــم إنه ــة، ث ــة املفاهيمي ــة البني ــدى متان ــات وم والعالق

ــم  ــق التعل ــه لتحقي ــا يحتاجــون إىل تعلم ــد م ــن يف تحدي املتعلم

ذي املعنــى، مــن خــالل رؤيــة جديــدة تحقــق فكــرة الطالــب يف أن 

يتعلــم كيــف يتعلــم، وذلــك بتنميــة املهــارات العلميــة والعمليــات 

العقليــة العليــا. وينعكــس هــذا االســتخدام إيجابــاً عــى املتعلــم؛ 

ــة  ــم يف حال ــي املتعل ــا، وتُبق ــه له ــه واحرام ــه بنفس ــزز ثقت فتتع

االســتمرار البحثــي عــن الشــكل الصــوري لربــط مفاهيمــه بطريقة 

واضحــة صحيحــة يحددهــا ويســتبعد املغلــوط منهــا، حتــى يصــل 

بعدئــذ إىل مرحلــة مييــز فيهــا متييــزاً دقيقــاً املفاهيــم األكــر 

ــاء املعــريف الهرمــي. مالءمــة يف البن

وتقــدر قيمــة خارطــة املفاهيــم مــن خــالل منــط بنيتهــا باالعتــامد 

وتعددهــا  فالعالقــات  فيهــا؛  املبنيــة  العالقــات  نوعيــة  عــى 

واملســتويات الهرميــة التــي تتمثلهــا تعــد ركيــزة مهمــة للتقويــم 

وملــدى قــوة الروابــط والوصــالت العرضيــة بــن املفاهيــم. والتعزيز 

ــأيت لتوضيــح املفاهيــم والعالقــات والتفرعــات التــي ال  ــة ي باألمثل

ــة بالخريطــة  تقــل أهميــة يف تقويــم الخريطــة املفاهيميــة مقارن

ــم  ــات. واملتعل ــة التفرع ــد وقليل ــتوى الواح ــة ذات املس املفاهيمي

الناجــح يكــون لنفســه اســراتيجية للتفكــر واالســتدالل لتحقيــق 

التعلــم، فكميــة التعلــم تتأثــر بدافعيــة املتعلــم، وهــذه الدافعيــة 

ــل  ــادات العق ــه وع ــم واهتاممات ــة للمتعل ــة العاطفي ــر بالحال تتأث

ــم الداخليــة واســتمرارها  عنــده، فدرجــة تركيــز دافعيــة املتعل

يتأثــر مبقــدار مــا يكــون التعلــم داخليــاً والرغبــة أكــرب يف التعلــم 

النشــط.
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ــهم  ــث تُس ــاة؛ حي ــة رضورة مهمــة مــن رضورات الحي ــد الربي تُع

ــات  ــراتيجيات والتقني ــم االس ــة يف رس ــا الربوي ــا ومبادئه نظرياته

الفاعلــة للوصــول بالطالــب إىل مــا يجــب أن يكــون عليــه، وهــذا 

لــن يكــون إال بوجــود القيــم النبيلــة وظهورهــا يف مامرســاتنا 

وأعاملنــا، وإن عكــس هــذا ســيرتب عليــه انتشــار الجرميــة 

والفســاد وضعــف الضمــر اإلنســاين وغــر ذلــك. كــام ال ميكــن أن 

تــؤدي الربيــة وظيفتهــا وأهدافهــا مبعــزل عــن القيــم، ألنهــا يف حد 

ــه.  ــوي وتوجه ــم تصــوغ العمــل الرب ــة، فالقي ــة قيمي ــا عملي ذاته

القيم التربوية وُسبل تعزيزها
د. مجدي علي زامل*

تهتــم التربيــة احلديثــة بنمــو الفــرد وتطــوره، وهــي ضــرورة رئيســة لتطــور األفــراد واملجتمــع، ووســيلة فاعلــة 
للتغييــر والتطويــر، ووســيلة مثمــرة حلفــظ التــراث والثقافــة وبنــاء احلضــارة، وذلــك انطالقــًا مــن كونهــا عمليــة 
تنميــة ديناميكيــة متكاملــة، ونشــاط قصــدي يســتهدف الطالــب مــن مختلــف جوانبــه الوجدانيــة واملعرفيــة 
والعقليــة واألخالقيــة والروحيــة واجلســدية والصحيــة، وذلــك باســتراتيجيات مناســبة فاعلــة، لتحقيــق النمــو 

املتكامــل، ومســاعدته علــى التكيــف مــع نفســه ومــع اآلخريــن، واالندمــاج يف املجتمــع.
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وقــد تنوعــت املعــاين االصطالحيــة ملصطلــح القيــم، بحســب 

والعلــامء  الربويــن  رؤيــة  وبحســب  يدرســه،  الــذي  املجــال 

والفالســفة، وبحســب مفرداتهــا يف قامــوس املعنــى اإلنســاين، 

ــى  ــدرة ع ــق إال بالق ــذي ال يتحق ــى ال ــل األع ــي املث ــم ه فالقي

ــر  ــن النظ ــام ميك ــري، 1999(. ك ــز والعم ــاء )العاج ــل والعط العم

إىل القيــم، عــى أنهــا مقاييــس تتحكــم بهــا أفــكار الفــرد وســلوكه 

ــا،  ــا والتمســك به ــه للتفاعــل معه ومواقفــه، يختارهــا الفــرد بذات

ويكّونهــا نتيجــة تفاعلــه مــع املواقــف املختلفــة، وتظهــر يف 

ســلوكاته واهتامماتــه املختلفــة. وهــي أيضــاً أحــكام أو تصــورات 

معياريــة يؤمــن بهــا الفــرد واملجتمــع، وتعــد اإلطــار العــام الــذي 

ــلوكه. ــدد س يح

القيــم  املتصــل مبوضــوع  الربــوي  األدب  تتبــع  ومــن خــالل 

يتضــح أنهــا متضمنــة ومتداخلــة، ومــن الصعــب تصنيفهــا بدقــة، 

فصنفــت إىل قيــم تربويــة، ونظريــة، وعمليــة، ودينيــة، وجامليــة، 

واقتصاديــة، واجتامعيــة، ووطنيــة، وفنيــة، وخلقيــة، وعقليــة، 

ــة. ــة، ومادي ــة، وخاص ــة، وعام ــة، ومعرفي ووجداني

ــع  ــع بجمي ــن واملجتم ــراد واملرب ــاة األف ــم يف حي ــم دور مه وللقي

ــم  ــن القي ــة م ــي مجموع ــاس تبن ــى أس ــوم ع ــه، دور يق تنظيامت

التــي توجــه أهدافــه وترســمها، فاملعلومــات التــي يكتســبها الفــرد 

ــر أيضــاً يف  ــل تؤث ــر املعــريف فحســب، ب ال يقتــر أثرهــا يف التغي

ــه الوجــداين. كيان

هــذا وقــد خلصــت دراســات عربيــة إىل وجــود قصــور كبــر 

يف القيــم الربويــة، وخاصــة القيــم األخالقيــة، تليهــا العمليــة، 

ــف  ــة والعن ــبة الجرمي ــة؛ إذ ازدادت نس ــم الوطني ــة، ث فاالجتامعي

ــة  ــة األخالقي ــات الطلب ــلبية لترف ــر الس ــض املظاه ــل، وبع والقت

كالغــش يف االمتحــان، والالمبــاالة، وعــدم االحــرام، والتلفــظ 

بألفــاظ نابيــة، وعــدم احــرام املعلــم، وعــدم االنضبــاط يف قاعــة 

ــاخ الربــوي  الــدرس وغرهــا. وتعــزى هــذه النتائــج إىل ســوء املن

يف بعــض املؤسســات التعليميــة، وقلــة التوظيــف لوســائط الربيــة 

املعنيــة بهــذه املهمــة، مثــل األرسة ووســائل اإلعــالم، وتأثــر بعــض 

األفــراد يف مجتمعنــا العــريب بثقافــة املجتمعــات الغربيــة وعاداتهــا 

وتقاليدهــا، ومــا تركتــه يف الحيــاة االجتامعيــة مــن قيــم ال عالقــة 

لهــا بربيتنــا وبيئتنــا العربيــة، ومنهــا القيــم املرتبطــة مبجــال 

ــة.  الربي

يتطلــب الرقــي بالعمليــة الربويــة االرتبــاط بقيــم أساســية يتجــه 

إليهــا النمــو اإلنســاين الــذي تهتــم الربيــة بتحقيقــه، وهــذا يتطلب 

زيــادة اهتــامم النظــام الربــوي والتعليمــي بالقيــم الربويــة، 

ووضــع االســراتيجيات والخطــط الكافيــة يف ذلــك، ويتطلــب أيضــاً 

تكاتــف الجهــود بــن جميــع العنــارص، مــن أهمهــا: إدارة املدرســة، 

واملعلــم، واألرسة، والجامعــات، ومؤسســات املجتمــع املحــي، 

ــا مــن األفــكار  ــا إىل التوافــق، ويخلصن فالتكامــل يف العمــل يقودن

ــلم  ــة، فنس ــر املقبول ــلوكات غ ــن الس ــا ع ــليمة، ويبعدن ــر الس غ

مــن ثقافــة اآلخــر التــي ال تنســجم مــع تربيتنــا وثقافتنــا، حينئــذ 

نبنــي شــخصية واضحــة تخلــو مــن التناقضــات.

وتُعــد العالقــة بــن القيــم والربيــة عالقــة تبادليــة؛ أي أن القيــم 

هــي املوجــه للعمليــة الربويــة بعنارصهــا كافــة، وهــي يف الوقــت 

ــد  ــام والقواع ــن والنظ ــراتيجيات واملعلم ــة إىل االس ــه بحاج نفس

الســليمة، أي أنهــا بحاجــة للربيــة، وهــذا يعنــي أنــه مــن الصعــب 

تنميــة القيــم وغرســها لــدى الطلبــة بــدون تربيــة، وبــدون القيــم 

ــة  ــن أهمي ــات ع ــفت الدراس ــد كش ــة. وق ــة عقيم ــح الربي تصب

ــم  ــن فه ــداً م ــق مزي ــة مناســبة تحق ــة تربوي ــق بيئ ــم يف خل القي

الطلبــة واســتيعابهم، والتفاعــل الجيــد بــن املعلــم وطلبتــه 

)كنعــان، 1996: 204(.

ويؤكــد الفقــي )1994: 91( أهميــة دور املدرســة العلمــي والفنــي 

ــن  ــوا مواطن ــى ليكون ــة وتشــكليهم بالصــورة املث يف إعــداد الطلب

صالحــن، وإعدادهــم أيضــاً للتفاعــل الصحيــح مــع املجتمــع 

ــه. ــق مع والتواف

وحتــى تتعــزز القيــم الربويــة الســليمة لــدى الطلبــة، ال بــد مــن 

تطبيــق طــرق وأســاليب وفعاليــات معــززة لهــا، مــن أهمهــا:

تضمــن املناهــج املدرســية كثــراً مــن القيــم الربويــة، وذلــك . 1

مــن خــالل النصــوص والرســوم واألنشــطة.

وضــع املدرســة خطــة خاصــة بتعزيــز القيــم الربويــة لــدى . 2

ــن  ــة مب ــارص يف املدرس ــع العن ــإرشاك جمي ــك ب ــة، وذل الطلب

فيهــم الطلبــة. ويف هــذا الصــدد أشــارت نتائــج دراســة 

)البــزم 2010( إىل أن األنشــطة غــر الصفيــة لهــا دور فعــال 

ــية. ــة األساس ــة املرحل ــم طلب ــة قي يف تنمي

تعزيــز القيــم الربويــة مــن خــالل مذكــرات تحضــر املعلــم، . 3

وجعلهــا جــزءاً مــن تقييمــه، يرصــده املــرشف الربــوي 

ــة. ــر املدرس ومدي

زيــادة اهتــامم املعلــم يف تحقيــق نواتــج التعلــم الوجدانيــة، . 4

ليــس املعرفيــة فحســب. 

ــة . 5 ــم الربوي ــامم املدرســة واملعلمــن بغــرس القي ــادة اهت زي

لــدى الطلبــة مــن خــالل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، 

وتصميــم املــواد الربويــة الهادفــة إىل تعزيزهــا، ومامرســتها 

مــن قبــل الطلبــة.

ــم . 6 ــة ومنوذجــاً له ــم –يف ســلوكه-قدوة للطلب أن يكــون املعل

ملــا لــه مــن تأثــر يف النفــوس، فالتــزام املعلــم بالقيــم 

الربويــة النبيلــة الصالحــة يســاعد طلبتــه عــى االلتــزام بهــا 

ومامرســتها.
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ــة . 7 ــم الربوي ــز القي ــة بتعزي ــاليب خاص ــم أس ــف املعل توظي

والتكــرار  واملحــاكاة،  كالتقليــد  الطلبــة  لــدى  وتعلمهــا 

التعــاوين، والقصــة، ودراســة الحالــة،  والخــربة، والتعلــم 

وغرهــا.

ــن . 8 ــة م ــة للطلب ــم الربوي ــم القي ــى تقدي ــم ع ــرص املعل ح

خــالل املواقــف الصفيــة وغــر الصفيــة، ومــن خــالل مواقــف 

ــي وأســاليب  ــد الســلوك األخالق ــب قواع ــا الطال ميــارس فيه

ــي  ــة الت ــة، ألن القيم ــف العملي ــليمة واملواق ــة الس املعامل

متــارس تؤثــر يف الطالــب ويف مســار حياتــه، وتظهــر يف 

ــه. ــزءاً من ــح ج ــى تصب ــرر حت ــتمر، وتتك ــلوكه وتس س

يف ضــوء مــا ســبق، يتضــح أن العالقــة بــن القيــم والربيــة عالقــة 

متبادلــة ذات تأثــر وتأثــر، فكــام أن الربيــة تتأثــر بقيــم الربويــن 

ــر يف  ــك تؤث ــا كذل ــي املناهــج واملعلمــن، فإنه ــن وواضع واملفكري

ــدة.  ــال وإكســابهم الســلوكات والصفــات الحمي ــم األجي غــرس قي

وحتــى نرتقــي بالعمليــة الربويــة مــن ناحيــة وبطلبتنــا مــن 

ــة  ــم إيجابي ــة إىل قي ــتند الربي ــن أن تس ــد م ــرى، ال ب ــة أخ ناحي

ــن  ــون إال م ــن يك ــذا ل ــه، وه ــا وتراث ــة مجتمعن ــع ثقاف ــق م تتف

ــوالً وعمــالً. ــا ق ــم، وتبنيه ــر القي خــالل تواف

* أستاذ مشارك: تربية/أصول تربية

----------------
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النهج العليم
نهج السطو ونهج اإلبداع

أ . أيهم أبو غوش* 

الســرقات العلميــة آفــة تعانــي منهــا دول العالــم كافــة، إلــى درجــة أن بعــض املســؤولني ممــن تولــوا مناصــب 
عليــا اكتشــف فيمــا بعــد أنهــم يحملــون شــهادات مــزورة، أو أن أبحاثهــم التــي نالــوا مبوجهــا الدرجــات 

العليــا، أعــدت بطــرق غيــر مشــروعة.
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ظاهــرة  منها-تكافــح  املتقدمــة  رأســها  الدول-وعــى  بعــض 

الرسقــات العلميــة، وهــذا أمــر طبيعــي؛ ألن العلــم أســاس التطــور 

ــن  ــإن م ــذا ف ــا، ل ــات وازدهاره ــاء املجتمع ــامد بن ــاري، وع الحض

ــه  ــا؛ ألن ــراً به ــة ينبغــي أن يكــون جدي يحصــل عــى درجــة علمي

ســيتحمل مســؤولية وضــع الــرؤى والخطــط واالســراتيجيات، 

ــكادر  ــى ال ــاً ع ــتجعله عبئ ــده س ــة عن ــارات القيادي ــاب امله فغي

ــة. ــا إىل التهلك ــا يقوده ــة، م ــايل للدول اإلداري وامل

ــتقالته،  ــم اس ــر إىل تقدي ــة اضط ــة أوروبي ــراً يف دول ــر أن وزي أذك

ال ألنــه رسق بحثــاً علميــاً باملعنــى الحــريف للكلمــة، بــل ألن 

جهــة علميــة اكتشــفت أن بحثــه ورد يف إحــدى فقراتــه ســطران 

مقتبســان مــن مرجــع علمــي، ومل يــرش إليهــام بعالمــة التنصيــص.

ــأ املــرء إذا مــا أصــاب،  ســلوك حضــاري وفعــال أن يكاف

ــد  ــن أن يحص ــّد م ــّد ال ب ــأ، فاملج ــب إذا أخط ويعاق

مثــرة إحســانه، واملــيء ينبغــي أن يجــازى بإســاءته، 

»فمــن أمــن العقــاب أســاء األدب«، ومــن هــذه 

لتكــون  املفتوحــة«  »القــدس  عملــت  القاعــدة 

بوصلــة يف تبجيــل العلــامء ومعاقبــة »أدعيــاء 

العلــم«، لــذا وجــدت الجامعــة نفســها أمــام 

ــا  ــون خريجوه ــي أن يك ــة، ه ــة نبيل مهم

عــى قــدر مــن املســؤولية والكفــاءة 

التــي يســتحقون عــى إثرهــا أن يحملــوا 

الشــهادة الجامعيــة، فقدمــت خريجــن 

ــن.  ــف امليادي ــاء يف مختل أكف

ورغــم أن أبــواب الدخــول إىل 

ــام  ــة أم ــت مرشع ــة ظل الجامع

فإنهــا  أبنــاء شــعبنا جميعــاً، 

ــاً  ــددت باب ــه ح ــت ذات يف الوق

ــز  ــا ال تجي ــروج؛ ألنه ــداً للخ واح

ــذا فقــد اتبعــت  أحــداً إال بحــق، ل

إجــراءات صارمــة يف االمتحانــات التــي 

ــة تعطــي كل  ــاس حقيقي ــا أن تكــون أداة قي ي أرادت منه ذ

حــق حقــه، ورفضــت أن تكــون قبلــة للباحثــن عــن شــهادة بــأي 

مثــن، ثــم إنهــا كرســت فلســفة التعليــم املدمــج الــذي يجمــع بــن 

ــي  ــة الت ــاءات االفراضي ــة، واللق ــن ناحي ــة م املحــارضات الوجاهي

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــة م ــائل التكنولوجي ــدت الوس ــتند إىل أح تس

عــى الصعيــد ذاتــه، أفــرزت الجامعــة جــزءاً كبــراً مــن موازنتهــا 

ــن  ــا مجلت ــي أن لديه ــي، ويكف ــث العلم ــم البح ــغيلية لدع التش

ــن عــى مســتوى عــال. محكمت

يف غضــون ذلــك، نجــد أن واقــع البحــث العلمــي يف العــامل العــريب 

بوجــه عــام، والفلســطيني بوجــه خــاص، يعــاين التهميــش يف 

ظــل عــدم تخصيــص املوازنــات الالزمــة لدعــم البحــث، وانكفــاء 

الجامعــات حــول مشــكالتها املاليــة، عــى عكــس الجامعــات 

ــذا فــإن الفجــوة  ــة التــي أولــت البحــث جــل اهتاممهــا، ل الغربي

العلميــة بــن الــرشق والغــرب مــربرة بســبب »املســافات الضوئية« 

ــن بشــأن البحــث العلمــي. ــن الطرف ب

وعــودة إىل آفــة البحــث العلمــي، فمــن املعيــب أن يظــل التعليــم 

العــايل يف فلســطن يقــف متفرجــاً أمــام ظاهــرة الرسقــات العلمية، 

ــة أم  ــة وهمي ــق بإعــداد أبحــاث علمي ــي تتعل ــارشة الت ســواء املب

ــك  ــن ذل ــى م ــق، واألده ــا إىل التوثي ــأ أصحابه ــي ال يلج ــك الت تل

ــمى »خدمــات  أن تنتــرش يف مدننــا محــاّل تجاريــة تحــت مس

جامعيــة« تبيــع أبحاثــاً علميــة مقابــل مبالــغ ماليــة، يف ظــل عــدم 

تدخــل الجامعــات ووزارة الربيــة والتعليــم العــايل لكبــح جــامح 

هــذه الظاهــرة الخطــرة عــى التعليــم الفلســطيني الــذي 

كان منوذجــاً تحتــذي بــه أنظمــة التعليــم يف املنطقــة 

بأرسهــا.

بـــات حريـــاً أن تتضافـــر الجهـــود وتوضـــع خطـــة 

وطنيـــة شـــاملة لدعـــم البحـــث العلمـــي ومحاربـــة 

وســـائلها  بـــكل  العلميـــة  الرسقـــات 

وأوجههـــا.

القـــدس  جامعـــة  وتـــزف 

شـــعبنا  ألبنـــاء  املفتوحـــة 

ـــا  ـــالً بفوزه ـــر ممث ـــازاً آخ إنج

ــة: ــة الذهبيـ ــزة العامليـ بالجائـ

 Century International Gold Quality Era 

Award، املقدمــة مــن املؤسســة الدوليــة: 

 ،Business Initiative Directions )BID(

ــول  ــة بأصـ ــزام الجامعـ ــراً اللتـ ــك تقديـ وذلـ

ـــا  ـــتخدام التكنولوجي ـــادة واس ـــودة والقي الج

عربيـــاً  لتنفـــرد  واإلبـــداع، 

يف مجـــال التعليـــم العـــايل، 

التعليـــم  مجـــال  يف  وعامليـــاً 

ـــوح  ـــن املفت ـــدة م ـــدو واح ـــام، وتغ ـــذا الع له

فضـــل  )50( مؤسســـة رياديـــة عـــى مســـتوى أ

ــامل. العـ

إن هــذا اإلنجــاز يؤكــد الرســالة التــي حملهــا القــادة املؤسســون 

لهــذه الجامعــة، وعــى رأســهم الشــهيد القائــد الرمــز يــارس عرفات 

والرئيــس محمــود عبــاس، وذلــك بجعلهــا قبلــة حقيقيــة للتعليــم، 

ومنــارة حضاريــة وإنســانية تحمــل هــم شــعبها وتواكــب التطــور 

الحاصــل يف كل املياديــن.

 *رئيس قسم اإلعالم بجامعة القدس املفتوحة
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نمذجة مهارة المحادثة باللغة 
اإلنجليزية بطالقة

عبد الرحيم أحمد خضر*

اللغــة اإلجنليزيــة لغــة عامليــة واســعة االنتشــار يف معظــم دول العالــم، وهــي لغــة العلــوم والتكنولوجيــا والبحــث 
العلمــي، ولغــة الدراســة يف اجلامعــات العامليــة واملعاهــد الدوليــة، ومــن خاللهــا يتعــرف الفــرد إلــى ثقافــة اآلخريــن 
ويتواصــل معهــم. وُيعــد تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة ضروريــًا للطلبــة الذيــن يريــدون إكمــال تعليمهــم العالــي، وال 
ســيما يف الــدول األوروبيــة، وأيضــًا لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف الســفر إلــى خــارج البــالد مــن أجــل الســياحة أو 

التجــارة. فاإلجنليزيــة أضحــت لغــة الثقافــة والتجــارة والســياحة.

ومــن املهــارات األساســية التــي يجــب إتقانهــا يف اللغــة اإلنجليزيــة طالقــة اللســان، فهــي املهــارة الوحيــدة التــي ال ميكــن أن تتحقــق مبعــزل 

عــن آخريــن نبادلهــم الحديــث. ومثــة قاعــدة لغويــة مفادهــا أنــك إذا أردت أن تُتقــن أي مهــارة مــن مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة فــال منــاص 

لــك مــن أن متــارس تلــك املهــارة مامرســة ســياقية طبيعيــة. فهــل ميكنــك أن تتعلــم الســباحة بالنظــر إىل اآلخريــن وهــم يســبحون؟! إذن 

ينبغــي لــك أن متــارس الســباحة حتــى تكــون ســباحاً ماهــراً، وهــذا متامــاً مــا ينطبــق عــى كل مــن يطمــح أن يكــون لســانه طلقــاً باإلنجليزيــة.

ــة مــن العــرب: الشــعور بالخجــل، وخشــية الوقــوع يف  ــدى متعلمــي اللغــة اإلنجليزي ــة ل مــن األســباب التــي تعــوق تطــور مهــارة املحادث

الخطــأ أثنــاء الحديــث، وعــدم التمكــن مــن املهــارات اللغويــة األخــرى كاالســتامع، والقــراءة، والكتابــة؛ مــا يؤثــر ســلباً يف مهــارة املحادثــة، 

ومــن تلــك األســباب أيضــاً عــدم تركيــز املناهــج الدراســية بشــكل كاٍف، ســواء يف املــدارس الربويــة أو الجامعــات األكادمييــة.

2015 53 • العدد السادس • حزيران 

تربي�ة



مــن خــالل خــربيت املتواضعــة يف مجــال التعليــم، وجــدت أن 

الطــالب الذيــن ميارســون اللغــة يف بعــض املقــررات الدراســية، أو 

يتحدثــون إىل أصدقائهــم األجانــب مــن خــالل شــبكة اإلنرنــت، أو 

يســتمعون لـــ )فيديوهــات( مســجلة، أو يشــاهدون برامــج لغويــة 

تُبــث عــرب التلفــاز أو املذيــاع، يُتقنــون املحادثــة باللغــة اإلنجليزيــة 

أكــر مــن غرهــم.

اللغــة  متعلــم  متكــن  التــي  املامرســات  نُجمــل  أن  وميكــن 

اإلنجليزية-بوصفهــا لغــة ثانية-مــن تطويــر نفســه يف مهــارة 

بــاآليت: املحادثــة 

اســتيعاب املتعلــم أســس اللغــة اإلنجليزيــة وقواعدهــا، وفهم . 1

املفــردات الدراســية، وتركيــب الجمــل األساســية املتطورة.

ــده . 2 ــدث وح ــة؛ ألن التح ــة اإلنجليزي ــتامع للغ ــة االس دميوم

لــن يجعــل املتحــدث بارعــاً يف الــكالم، إذ ال بــد لــه مــن أن 

يتقــن مهــارة االســتامع أوالً ألنــه ســيتحدث بالكلــامت التــي 

ســمعها، فالطفــل يقــي عامــه األول يــردد مــا يســمع، وبعــد 

ســنوات يبــدأ بالتحــدث، لــذا فــإن األشــخاص الذيــن يولــدون 

وعندهــم مشــكالت يف الســمع ال يســتطيعون التحــدث. ثــم 

ــة  ــث باللغ ــي تب ــج الت ــي للربام ــتامع اليوم ــن االس ــد م ال ب

اإلنجليزيــة عــرب التلفــاز أو املذيــاع أو شــبكة االنرنــت، ومثــة 

أقــراص مدمجــة ُصممــت لتســاعد الطلبــة واملتعلمــن الذيــن 

يُريــدون تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة.

والقصــص . 3 العامليــة  واملجــالت  الدوليــة  الصحــف  قــراءة 

القصــرة املنشــورة باللغــة اإلنجليزيــة قــراءة مســتمرة واعية، 

ــة. ــية اليومي ــردات الدراس ــراءة املف ــة إىل ق إضاف

مامرســة الكتابــة أثنــاء االســتامع، وتدويــن اليوميــات باللغــة . 4

اإلنجليزيــة، والتواصــل مــع األصدقــاء األجانــب بالكتابــة 

ــد اإللكــروين. ــائل أو الربي ــرب الرس ــم ع إليه

التحــدث إىل أصدقــاء يجيــدون اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة . 5

مــن خــالل شــبكة )اإلنرنــت( أو )الفيــس بــوك(.

ــد، . 6 ــارة البل ــاؤوا لزي ــن ج ــب الذي ــزوار األجان التحــدث إىل ال

ــا. ــا وأتقنته ــَت منه ــة اقرب ــة اإلنجليزي ــَت باللغ ــام تحدث فكل

ــة تســتخدم فيهــا . 7 تنظيــم الجامعــة منتديــات خاصــة بالطلب

ــة. اللغــة اإلنجليزي

بنــاء شــبكة مــن العالقــات االجتامعيــة اللغويــة مــع أصدقــاء . 8

أجانــب يتحدثــون باإلنجليزيــة، فثمــة مواقــع إلكرونيــة عــرب 

االنرنــت نجــد فيهــا مــن يتحدثــون باإلنجليزيــة.

* جامعة القدس املفتوحة/فرع جنني
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ميــر املجتمــع الفلســطيني بالعديــد مــن األحــداث التــي تتــرك أثرهــا علــى مختلــف الشــرائح املكونــة لــه، فطبيعــة 
األحــداث السياســية املتالحقــة واحلــروب املســتمرة، مبــا فيهــا مــن مناظــر قصــف وقتــل وجــرح وإعاقــات، تــؤدي 
إلــى تراكــم املشــاعر الســلبية التــي َترســخ يف الذاكــرة، وال ســيما عنــد األطفــال، فــكل صــور العنــف املرعبــة تتمركــز 
يف ذاكرتهــم بــداًل مــن تلــك التــي تتناســب مــع طبيعــة مرحلتهــم العمريــة، ليكونــوا قادريــن علــى تطويــر هويتهــم 

املســتقبلية. 

ففــي تقريــر نرشتــه صحيفــة )التلجــراف(، تنــاول اآلثــار النفســية للحــرب اإلرسائيليــة عــى أطفــال قطــاع غــزة، بــن أن )29%( مــن أطفــال 

غــزة املشــاركن يف الدراســة يعانــون مــن اضطــراب كامــل ملــا بعــد الحــرب، يف حــن يعــاين 34.5( %( مــن اضطــراب جــزيئ يؤثــر يف حياتهــم 

يف حــال مل يتلقــوا العــالج. وكشــف التقريــر أن الحــرب عــى غــزة تســببت باضطــراب مــا بعــد الصدمــة لــدى كثــر مــن األطفــال. وأظهــرت 

الدراســة أن أكــر مــن نصــف األطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن )15-18( ســنة قــد ظهــرت عليهــم عالمــات اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

بشــكل كامــل أو جــزيئ بعــد رؤيــة الجثــث.

ــخاص  ــتجابات األش ــاً، إال أن اس ــة يومي ــاهد الدموي ــذه املش ــام كل ه ــنا أم ــد أنفس ــد نج ــيطرتنا، فق ــن س ــة ع ــي خارج ــداث ه ــذه األح ه

الضطرابــات مــا بعــد الصدمــة تختلــف مــن فــرد آلخــر، فمنهــم مــن تظهــر عليــه األعــراض مبجــرد وقــوع األحــداث املؤملــة، ومنهــم مــن 

تظهــر عليــه بعــد أيــام أو أســابيع وقــد متتــد لســنوات، ورمبــا تســتمر آثــار الصدمــات لفــرات طويلــة، وهــذا مــا نطلــق عليــه أعــراض مــا 

ــى.  بعــد الصدمــة، أو تختفــي هــذه األعــراض بعــد فــرة قصــرة وتن

دور األسرة الغزية يف التعامل مع األطفال 
)ptsd( املصابني باضطراب ما بعد الصدمة
نظمية حجازي*  Post-Traumatic Stress Disorder
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األطفال املعرضون أكثر من غيرهم 
لإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة:

الصدمــة عنــد األطفــال تعنــي التعــرض لحــدث خطــر يــرك أثــراً 

ــر نفســياً أو جســدياً، أو  ــد يكــون هــذا األث ــل، وق ســلبياً يف الطف

التعــرض الفعــي للمــوت، أو اإلصابة بنفســه أو باآلخرين، ويشــمل 

ذلــك الخــوف والشــعور الشــديد بالتوتــر والعجــز والرعــب. 

ميكــن ألي شــخص أن يصــاب بالصدمــة، ولكــن حجــم الصدمــات 

يتفــاوت مــن شــخص آلخــر ومــن طفــل آلخــر لتفــاوت الفــروق 

الفرديــة، فبعــض األطفــال لديهــم اســتعداد ذهنــي للصدمــة، 

ويعتمــد ذلــك عــى مقــدار التحكــم الــذي مــّر بــه أثنــاء الحــدث 

ــي  ــم البيئ ــدار الدع الصــادم واملشــكالت النفســية الســابقة، ومق

ــوع  ــرة أيضــاً ن ــاه بعــد الصدمــة. ومــن العوامــل املؤث ــذي يتلق ال

الصدمــة التــي ميــر بهــا الطفــل وحدتهــا، وطــول فــرة تعرضــه لهــا، 

والتاريــخ الشــخيص الســابق للناجــي منهــا، إضافــة إىل عــدد مــرات 

ــع  ــخص يف الواق ــأن أي ش ــج ب ــذه النتائ ــي ه ــا. وتوح ــه له تعرض

ــرض  ــا تع ــراب إذا م ــن االضط ــوع م ــذا الن ــاب به ــن أن يص ميك

لصدمــة حــادة.

خطــورة اضطــراب مــا بعــد الصدمــة تــزداد لــدى األطفــال، 

فالطفــل يف هــذه املرحلــة العمريــة ليــس لديــه القــدرات املعرفيــة 

الكافيــة واملناســبة لــيك يــدرك طبيعــة هــذه األحــداث الصادمــة، 

ــن  ــر ع ــى التعب ــه ع ــدم قدرت ــه لع ــا يف ذات ــاهدها ويكبته فيش

مشــاعره أو معاناتــه مــن تلــك األحــداث، فيصــاب باضطرابــات يف 

املشــاعر واالنفعــاالت تنعكــس عــى ســلوكه، فيســعى للحصــول 

ــن األب واألم.  ــوء إىل حض ــالل اللج ــن خ ــان م ــن واألم ــى األم ع

ــك ال  ــة، لذل ــدر الحامي ــرس مص ــده إذا خ ــكلة عن ــم املش وتتعاظ

بــد لنــا مــن تســليط الضــوء عــى دور األرسة والعائلــة والجامعــة 

املرجعيــة، يف تحصــن الطفــل ضــد مشــاعر الرعــب والخــوف مــن 

ــف  ــن يف ضع ــة ال تكم ــم، فالهزمي ــت قدراته ــام بلغ ــداء مه األع

ــل  ــل يف تغلغ ــرب، ب ــه الح ــذي تخلف ــار ال ــم الدم ــد وحج الجس

ــوس.  ــلبية يف النف ــار الس اآلث

أهم األعراض التي قد تظهر على 
األطفال: 

ــؤمل،  -  1 ــدث امل ــات الح ــرجاع ذكري ــة اس ــز نتيج ــف الركي ضع

ــررة.  ــورة متك ــم بص ــاد أمامه ــابقاً يع ــه س ــروا ب ــا م وكأن م

تسيطر عى أفعالهم ذكريات الحدث املؤمل. -  2

التوتر والقلق املستمر. -  3

صعوبة يف النوم وأحالم مزعجة وكوابيس. -  4

التبول الليي ومص اإلصبع.  -  5

 الخوف والرعب الشديد نتيجة تذكر الحدث الصادم.6 -  

ــتمر ألي  -  7 ــادي املس ــادم والتف ــدث الص ــر بالح ــب التفك تجن
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مثــرات مرتبطــة بــه، مثــال )تجنــب املــرور بالشــارع الــذي 

ــه الحــدث الصــادم(.  وقــع في

الســمنة 8 -   أو  املفــرط،  الــوزن  ونقــص  األكل،  اضطرابــات   

الجســدي.  والخمــول 

دور األسرة يف التعامل مع األطفال 
الذين تظهر عليهم هذه األعراض: 

 يجــب أن يــدرك األهــل، وخاصــة األم واألب، طبيعــة االضطرابــات 

ــا يســتطيعون  ــم به ــه، ومــن خــالل معرفته ــة ل واألعــراض املرافق

ــه غــرس  ــاً ومناخــاً نفســياً ميكــن مــن خالل أن يشــكلوا مــالذاً آمن

ــن  ــر ع ــه بالتعب ــامح ل ــه والس ــل واحتضان ــس الطف ــة يف نف الثق

املشــاعر الســلبية املختزنــة لديــه، وتقبــل هــذه املشــاعر، وعــدم 

توجيــه النقــد لــه أو لومــه بســبب ســلوكات غــر مرغوبــة، 

وإمكانيــة مناقشــته بهــذه األحــداث إن كانــت املرحلــة العمريــة 

ــر  ــه أم ــا يعاني ــأن م ــل ب ــح للطف ــب التوضي ــك. ويج ــمح بذل تس

ميكــن مواجهتــه وســوف ميــر بســالم، لــذا يجــب عــى الوالديــن أن 

يقضيــا وقتــاً أطــول مــع الطفــل ليشــعراه بالــدفء واألمــان. ومــن 

املمكــن أن يســتخدم األهــل شــبكة الدعــم الدينــي واالجتامعــي 

ــدور  ــجد، فال ــة واملس ــل باملدرس ــة الطف ــز عالق ــالل تعزي ــن خ م

القيــادي الــذي ينتهجــه املدرســون ورجــال الديــن يســاعد الطفــل 

عــى اســتيعاب األحــداث املؤملــة والتعامــل معهــا بشــكل تكيفــي 

بإعــادة البنــاء املعــريف عنــده، ويســتند هــذا إىل أنَّ األفــكار 

واملشــاعر مرابطــة. والهــدف مــن إعــادة البنــاء املعــريف  مســاعدة 

الطفــل عــى متييــز منــط التفكــر وتغيــره تجــاه الحــدث الصــادم، 

ــد مــن قصــف  ــه الناجــي الوحي كأن »يشــعر الطفــل بالذنــب ألن

ــم  ــه«، فمــن خــالل تقدي ــن حول ــام استشــهد كل م ــة بين املدفعي

ــر  ــهاد تتغ ــة االستش ــة لطبيع ــة النضالي ــايب والقيم ــى اإليج املعن

ــه.  أفــكاره ويكــف عــن االعتقــاد بأنهــا غلطت

وممكــن لــألرسة أن تســتخدم العــالج التعــرُّيض الــذي يعــد شــكالً 

ــرُّيض  ــالج التع ــلويك، إذ إن الع ــريف الس ــالج املع ــكال الع ــن أش م

ــي يتكــرر باســتمرار للحــادث الصــادم  ــل تفصي يتكــون مــن تخيُّ

يف ظــروف آمنــة وتحــت الســيطرة )ظــروف متحكَّــم بهــا(، وهــذا 

ــيطر  ــذي كان يس ــوف ال ــة الخ ــى مواجه ــل ع ــاعد الطف ــا يس م

ــم بــه، فعــى  عليــه خــالل الصدمــة واكتســاب القــدرة عــى التحكُّ

ــب مــن شــخص نجــا مــن املــوت املحتــم  ــال: قــد يُطلَ ســبيل املث

ــم أال يخــاف  ــى يتعل ــه مــراراً وتكــراراً حت أن يصــف مــا حــدث ل

ــات. مــن الذكري

وإذا الحظــت األرسة عــدم تحســن حالــة الطفــل، فعليها االســتعانة 

باألطبــاء املتخصصــن لتشــخيصه مــن ناحيــة إكلينيكيــة ثــم يعطى 

العــالج الدوايئ املناســب. 

 * عضو هيئة تدريس بجامعة القدس املفتوحة/فرع طولكرم
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الرعاية التلطيفية
د. محمد بشناق*

كثــر احلديــث عــن الرعايــة التلطيفيــة واختلفــت فيهــا اآلراء، فمــن قائــل إنهــا رعايــة بســيطة تقــدم للمرضــى 
املشــرفني علــى املــوت، ومــن قائــل إنهــا تخصــص يغلــب عليــه اإلرشــاد النفســي والدينــي، ومــن قائــل إنهــا تخصــص 
يهتّم بإعطاء العقاقير املخدرة بهدف تسكني اآلالم. فما الرعاية التلطيفية؟ وما دورها يف العملية العالجية؟ 

ومــن املرضــى الذيــن ُهــم بحاجــة إلــى رعايــة تلطيفيــة؟ 
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حملة تاريخية
ــورة  ــة ث ــهدت البرشي ــايض ش ــرن امل ــن الق ــس م ــد الخام يف العق

ــه  ــبق ل ــكل مل يس ــّب بش ــور الط ــم، وتط ــة والعل ــامل املعرف يف ع

مثيــل عــى مســتوى الفحوصــات الطبيــة والعالجــات والعمليــات 

الجراحيــة، وتوّصــل العلــامء إىل عــالج لكثــر مــن األمــراض الفتّاكة.

وعــى أثــر ذلــك بــدأَ املــرىض املصابــون باألمــراض املزمنة يعيشــون 

ــنوات أو  ــم إىل س ــد منه ــر الواح ــد عم ــد ميت ــول، وق ــرات أط لف

عــرشات الســنن وهــو مصــاب باملــرض، كمــرىض هبــوط القلــب، 

وفشــل الــكى، ومــرىض األعصــاب، والرسطــان. 

وال يخفــى عــى أحــد أّن املريــض املصــاب بهــذه األمــراض يعــاين 

مــن العديــد مــن األعــراض كاآلالم املربحــة، وضيــق التنفــس، 

ــراض  ــن األع ــك م ــر ذل ــؤ، وغ ــان، والتقي ــام، والغثي ــوط الع والهب

ــر  ــع املريــض مــن أداء نشــاطاته اليوميــة وتؤثّ املزعجــة التــي متن

ــه. ــلباً يف حيات س

وقــد يشــتد املــرض ويفِتــك باملريــض إىل حــد ال تنفعــه العقاقــر 

ــة كالعقاقــر  ــذ إىل مســكنات قوي ــاج بعدئ ــآالم، ويحت املســكنة ل

املخــدرة للســيطرة عــى األمل الحــاد املزمــن. 

وال يقتــر األمــر عــى األعــراض البدنيــة فحســب، بــل إن إصابــة 

ــالً، يحــدث رشخــاً  ــراض، كالرسطــان مث ــض بأحــد هــذه األم املري

عميقــاً يف حياتــه ويهــّز كيانــه مــن األعــامق، فــال يعــود قــادراً عــى 

الشــعور مبعنــى الحيــاة، وال تحديــد أهدافــه 

ــا عــى ضــوء ظــروف مرضــه، وينشــأ  منه

ــاة(. يف نفســه مفهــوم يســمى )املعان

ــن  ــر م ــادت كث ــد أف وق

واألبحــاث  الدراســات 

التــي أجريــت يف الغــرب 

أن األطبــاء يؤكــدون أنّهم 

ــاً  ــاً كافي ــوا تدريب مل يتلق

لعــالج أعــراض املــرض 

رأســها  وعــى  املختلفــة 

يســتطيعون  وال  اآلالم،  عــالج 

التحــدث إىل املريــض حــول ظــروف مرضــه وتبعاتــه 

ــض. ــالج املري ــاً يف ع ــزاً واضح ــّكل عج ــا ش ــة، م املختلف

ومــن هنــا نشــأت الحاجــة إىل الرعايــة التلطيفيــة كتخصــص طبـّـي 

يهتــم بعــالج اآلالم وأعــراض املــرض املختلفــة، ويضــع أسســاَ 

ــض،  ــع املري ــال م ــارش والفع ــوار املب ــن الح ــتوحاة م ــالج مس للع

آخــذاَ بعــن االعتبــار الحاجــات النفســية واالجتامعيــة والروحانيــة. 

مفهوم الرعاية التلطيفية
عرّفت منظمة الصّحة العاملية الرعاية التلطيفية مبا يي: 

ــدد  ــق متع ــن فري ــة م ــة املقّدم ــود الطبيّ ــة الجه ــي مجموع “ه

الخــربات للمــرىض الذيــن يواجهــون أمراضــاً مزمنــة، بهــدف 

تحســن نوعيــة الحيــاة ورفــع املعانــاة عنهــم وعــن عائالتهــم، مــع 

ــة  ــة والنفســية واالجتامعي ــار الحاجــات البدني األخــذ بعــن االعتب

ــة”. والروحاني

وفيما يأتي األسس التي قامت عليها 
الرعاية التلطيفية: 

فريــق 	§ مــن خــالل  التلطيفيــة خدمتهــا  الرعايــة  تقــدم 

متكامــل يضــم الطبيــب، واملمــرض، واألخصــايئ النفــي، 

الدينــي،  واملوّجــه  والصيــديل،  االجتامعــي،  واألخصــايئ 

الطبيعــي. واملعالــج 

ــالج 	§ ــة يف ع ــربة خاّص ــم خ ــة لديه ــة التلطيفي ــاء الرعاي أعض

ــة.  ــاً ألحــدث األبحــاث الطبي اآلالم واألعــراض املختلفــة وفق

يــويل الفريــق اهتاممــاً بالغــاً مبهــارات االتصــال مــع املريــض، 	§

وذلــك مــن خــالل الجلســات الوّديــة معــه وإعطائــه الوقــت 

ــة  ــئلة املتعلق ــه األس ــه، وتوجي ــن نفس ــث ع ــكايف للحدي ال

بجوانــب حياتــه كافــة. هــذا إىل جانــب تقديــم الدعــم 

املعنــوي والنفــي، والتأكيــد أّن مــن حقــه أن 

ــاهم  يفهــم ظــروف مرضــه وأن يس

الخطــة  وضــع  يف  الفريــق  مــع 

أولويــات  وتحديــد  العالجيــة 

ألهدافــه  وفقــاً  العــالج 

ــع  ــا يتناســب م ــه مب وتصورات

الطبيــة.  التعليــامت 

§ الفريــق 	 يلتــزم 

بــأن مــن حــق املريــض أال 

والخــوف  األمل  إىل  يتعــرض 

واملعانــاة والوحــدة خــالل ظــروف 

حياتــه املختلفــة، حتــى يف املراحــل األخــرة مــن 

تشير الدراسات إلى ازدياد أعداد املرضى 
املصابني باألمراض املزمنة، ومنه تكمن 

احلاجة املاّسة لوجود كوادر متخصصة يف 
الرعاية التلطيفية.
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ــام اشــتدت ظــروف  ــق مه ــه الفري ــن يتخــى عن مرضــه، ول

مرضــه. 

يــويل فريــق الرعايــة التلطيفيــة اهتاممــاً بالغــاً بعائلــة 	§

املريــض، فمعلــوٌم أّن عائلــة املريــض لديهــا كثــر مــن 

املعانــاة والهمــوم نتيجــة إصابــة أحــد أفرادهــا باملــرض، وقــد 

يحتاجــون إىل معونــة مــن الفريــق لتجــاوز هــذه الظــروف 

ــة. الصعب

الرعاية التلطيفية... اهتمام عاملي
ــة  ــة خــالل الســنوات املاضي ــة التلطيفي ــُت الرعاي     لقــد ذاع صي

وصــارت محــط أنظــار أصحــاب القــرار يف املنظّــامت الدوليــة 

واملؤسســات الطبيــة والتعليميــة، فضــالً عــن األوســاط السياســية 

ــة. والتعليمي

ــون 	§ ــاء )60( ملي ــامل زه ــات يف الع ــدد الوفي ــّن أّن ع ــد تب فق

ــة  ــاع صعب ــون يف أوض ــؤالء ميوت ــن ه ــن م ــمة، )6( مالي نس

مؤملــة، ومليــون فقــط مــن هــؤالء لديهــم مــن يخفــف عنهم 

ــة  ــالل الرعاي ــن خ ــم إاّل م ــذا ال يت ــم، وه ــم ومعاناته آالمه

ــة. التلطيفي

ــة يف حــوايل 	§ ــة تلطيفي مثــة مشــاريع لتأســيس وحــدات رعاي

)100( دولــة، ويزيــد عــدد املبــادرات الدوليــة والوطنيــة 

لتأســيس الرعايــة التلطيفيــة عــن )8000( مبــادرة حــول 

ــامل. الع

ــد مــن 	§ ــي، تخصــص جدي ــة، كتخصــص طب ــة التلطيفي الرعاي

ــاً يف  ــون مختص ــب أن يك ــن الطبي ــب م ــث يطل ــه، حي نوع

ــم ينضــم  ــر، أو الجراحــة، ث ــي، أو التخدي مجــال مــا كالباطن

إىل تخصــص الرعايــة التلطيفيــة ويخضــع إىل اختبــار يف نهايــة 

التدريــب. كــام يطلــب مــن املمرضــن وأعضــاء الفريــق كافــة 

ــة  ــة ملامرس ــة التلطيفي ــاص يف الرعاي ــب خ ــوع لتدري الخض

هــذا التخصــص.

ــذا 	§ ــاً به ــاً بالغ ــرب اهتامم ــة يف الغ ــاط الطبي ــهدت األوس ش

ــدرس  ــامل ت ــا الش ــة مبفهومه ــة التلطيفي ــص، فالرعاي التخص

اآلن ضمــن املنهــج املعتمــد يف برنامــج تخصــص األطبــاء 

لألمــراض الباطنيــة وغرهــا، وقــد اعتمــدت كفصــل مســتقل 

ــة. ــة املعروف ــب الطبي ــن الكت ــر م يف كث
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ــدول 	§ ــر يف ال ــص يظه ــذا التخص ــامم به ــي واالهت ــدأ الوع ب

العربيــة، فقــد تأســس يف بعــض الــدول كاألردن والســعودية، 

ــر،  ــل م ــدان، مث ــن البل ــر م ــيس يف كث ــت التأس ــو تح وه

ــت. والكوي

أسس احلوار الناجح
دأب األطبــاء عــى االهتــامم باألمــور املرئيــة عــى حســاب األمــور 

ــى  ــة ع ــارات البدني ــام واالعتب ــى األرق ــز ع ــة، والركي ــر املرئي غ

حســاب الجوانــب األخــرى التــي يتعــرض لهــا املريــض. لقــد شــبّه 

ــن- ــرض مزم ــب بســبب م ــذي يراجــع الطبي ــض ال أحدهــم املري

كتلــك األمــراض الفتاكة-مبثــال رائــع فيقــول: 

ــرص  ــا ق ــكل مّن ــول: إن ل ــه يق ــان حال ــض ولس ــك املري ــأيت إلي “ي

ــه  ــه، وأحالم ــه ومبادئ ــه ومثل ــه )أهداف ــن حيات ــم ع )CD( يتكل

وطموحــه، وماضيــه وطفولتــه( ثــم يخاطــب الطبيــب: لقــد 

ــايت إىل أشــالء وتكــرس هــذا القــرص، فهــل  مــزّق هــذا املــرض حي

تســتطيع أن تصلحــه؟”. 

ــه كثــر مــن  ــاً أن املريــض يف الواقــع لدي ــال يوضــح جلي هــذا املث

ــن  ــداً ع ــة بعي ــه اليومي ــق بحيات ــي تتعل ــكالت الت ــوم واملش الهم

األرقــام والحســابات والعقاقــر، ويتوقــع مــن الطبيــب أن يســاعده 

ــا. ــل معه يف التعام

وهنــا نقــّدم بعــض النصائــح للطبيــب أو مــن يقــّدم الرعايــة 

للمريــض مــن األهــل واألقــارب ضمــن مهــارات االتصــال الناجــح، 

ــي كاآليت: وه

حــاول أن تعطــي وقتــاً كافيــاً للمريــض. فأحيانــاً قــد ال يكــون 	§

لديــك كثــر مــن الــكالم لتقولــه، لكــن الوقــت الــذي تقضيــه 

مــع مريضــك، خاصــة عندمــا تــزوره وهــو عــى رسيــر 

ــد  ــودة، وق ــة وامل ــل األلف ــامً لتأصي ــؤدي دورا مه ــفاء، ي الش

ــوازع نفســه وأحاسيســه.  ــك بن ــوح إلي ــك ليب يســاعده ذل

إذا شــعرت أن لــدى املريــض مــا يقولــه، فــال بــّد مــن 	§

أال  الوقــت، وحــاول  تعطيــه  باالهتــامم، وأن  تشــعره  أن 

ــك  ــحب إلي ــل اس ــاب، ب ــب الب ــه إىل جان ــداً عن ــف بعي تق

ــاك  ــس إىل جــواره وحافــظ عــى أن تكــون عين كرســياً واجل

باملســتوى األفقــي لعينيــه، وأن تصافحــه أو متســك بيــده إذا 

كان الوضــع مالمئــاً. 

إن نــربة الصــوت لهــا مدلوالتهــا، فحــاول أن تتكلــم بصــوت 	§

هــادئ معــرب عــن التعاطــف واالهتــامم.

ابــدأ حديثــك مــع املريــض بطريقــة »الســؤال املفتــوح« 	§

ــك أي شــئ تحــب  ــوم؟(، )هــل لدي ــك الي ــل: )كيــف حال مث

ــف  ــي، كي ــأنه؟(، )حدثن ــتفرس بش ــه أو تس ــدث عن أن تتح

ــك(. ــا ألخدم ــا هن ــاعدك؟ فأن ــتطيع أن أس أس

حســن االســتامع عامــل أســايس للتعامــل مــع حاجــات 	§

ــو  ــول، وه ــن الق ــر م ــه كث ــض لدي ــل، فاملري ــض املخت املري

بحاجــة ماســة إىل مــن يســتمع إليــه.

حــاول أن تــؤدي دور املســتمع، واســتعمل طريقة »االســتامع 	§

اإليجــايب”، وهــذا يعنــي اإلصغــاء باهتــامم مــع إضافــة بعــض 

التعليقــات واألســئلة املوجهــة يف أثنــاء حديــث املريــض، 

مثــل: 

)ال بّد من أن هذا كان صعباً ومؤملاً(	 

)أنا أفهم كم كان هذا صعباً عليك(	 

)ثم ماذا حدث؟(	 

)وماذا كان شعورك؟(	 

)نعم... نعم!!(	 

ال شــك يف أن حســن التعامــل مــع املريــض ودعمــه نفســيا 	§

روحــه  رفــع  يف  ســبب  معــه  فالتحــاور  مهــم،  دور  لــه 

ــة  ــوالت صادق ــارات ذات مدل ــاء عب ــك بانتق ــة، وذل املعنوي

ــل:  ــرّبة، مث ومع

)أنا هنا معك ولن أتخى عنك(. 	

)أنــا أتفهــم وضعــك الصعــب وال يخفــى عــّي مــا تعــاين  	

. ) منه

ــا  	 ــك كل م ــدم ل ــك وأق ــف بجانب ــداً أن أق ــي ج )يهمن

بوســعي(.

ال تغــادر الغرفــة قبــل أن تحــّدد خطــة معينــة مــع املريــض 	§

وتشــعره بأنــه ســيكون بأمــان ومحــط اهتاممــك ورعايتــك.

* أخصائي األمراض الباطنية
الزمالة األمريكية يف عالج األمل والرعاية التلطيفية

رئيس اجلمعية األردنية للرعاية التلطيفية وعالج األمل
drbushnaq@yahoo.com, www.drbushnaq.com
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هل يختلف مفهوم احتشام املرأة 
بني منطقة وأخرى؟

قلقيلية-ينابيع-عبيـدة األقرع-يتفـق رجـال شـعبنا جميعـًا علـى أنهـم يريـدون امـرأة محتشـمة. 
املشـكلة تكمـن يف أنهـم لـم يتفقـوا بعـد علـى حتديـد مصطلـح »االحتشـام«، لكونـه صفـة نسـبية 
تختلـف وفـق املـكان والوقـت واملوقـف، حتـى بـات احتشـام محافظـة مـا سـفورًا يف أخـرى رغـم قربهما 

واالجتماعـي. اجلغـرايف 

يف هـذا التقريـر نتناول املرأة يف واقعنا الفلسـطيني بني املجتمعني 

املـدين والريفـي بعامـة دون الرتكيـز عـى محافظـة مـا...إذن، هل 

حقـاً يختلـف مفهوم احتشـام املـرأة بني منطقـة جغرافية وأخرى؟ 

طرحنـا هـذا السـؤال عـى الحـاج أيب نضـال ذي الــ )75( عامـاً 

ويعيـش يف إحـدى قـرى محافظـة قلقيلية، فأجـاب بعفوية وحزم: 

يف  إخواننـا  عـن  وتقاليدنـا  بعاداتنـا  »نحن-الفاحني-مختلفـون 

املـدن، فنسـاؤنا عـادًة مـا يكـن أكـر احتشـاماً مـن نسـائهم«.

قلقيليـة،  محافظـة  يف  املـرأة  ملـف  مسـؤولة  غشـاش،  حنـان 

تقـول: »لـكل منطقـة مفهـوم مختلـف عـن االحتشـام، رغـم أن 

املصـدر الوحيـد لقضايـا املـرأة واحتشـامها هـو الديـن«، وتتابـع: 

»املعتقـدات والعـادات والتقاليـد أحيانـاً هـي التـي تحـدد ما هو 

مقبـول أو غـر مقبـول يف مجتمعنـا، فمثـاً ليـس هنـاك مـا يحـرم 

ركـوب املـرأة الدراجـة الهوائيـة يف الرشيعة اإلسـامية، ومثة نسـاء 

يف مناطـق جغرافيـة عدة يسـتخدمن هـذه الوسـيلة للتنقل، بينام 

يعـد ركوبهـا الدراجـة الهوائيـة يف مناطـق أخرى خدش لاحتشـام 

العـام، مـا يجعـل منـه أمـراً مرفوضـاً، وهنـا نلحـظ االختـاف يف 

تطبيـق مفهـوم »االحتشـام« بـني منطقـة جغرافيـة وأخـرى داخل 

فلسـطني«.

    تتفـق السـيدة عائشـة )أم محمـد( التـي ناهـزت الخمسـني 

عامـاً مـن مدينـة قلقيليـة مـع مـا سـبق، فهـي تـرى أن »تنشـئة 

املـرأة ال تعتمـد عـى الديـن الصحيـح منـذ البداية، إمنـا اعتمدت 

عـى مبـدأ العـادات والتقاليـد وعقليـة الرجـل الـذي يسـتند إىل 

اللبـاس  يلبسـن  النسـاء  مـن  كثـراً  نجـد  لـذا  والتخلـف،  الغـرة 

الرشعـي وال يفقهـن شـيئاً مـن الدين، ونـرى هذا االختـاف الكبر 

بـني نسـاء املـدن واملناطـق الريفيـة، ذلـك أن عقليـة الرجـل يف 

املناطـق الريفيـة يحكمهـا التعصـب والتعقيـد بعيـداً عـن مبـدأ 

الديـن الصحيـح، فاالحتشـام يف ديننـا واحـد، ال يفـرق بـني منطقة 

جغرافيـة وأخـرى، وال بـني امرأة بيضاء أو سـوداء، إمنـا يعتمد عى 

فهمنـا الصحيـح لاحتشـام«.

أمـا مـن حيث املنظـور الدينـي، فيجيب د. حسـن مسـعود، عضو 

مجلـس اإلفتاء الفلسـطيني السـابق: »الحشـمة يف قواميـس اللغة 

الرجـل عيالـه وقرابتـه  الحيـاء واالنقبـاض؛ نقـول: حشـم  تعنـي 

وخدمـه، واالحتشـام أيضاً يعني االسـتحياء والخجـل؛ يقال: كلّمته 

باحتشـام، أي بوقـار وتعفـف. واالحتشـام اصطاحـاً: )هـو الحيـاء  

مـن فعـل أو قـول ال يليـق باملسـلم(. واالحتشـام والحيـاء صفتان 

محببتـان إىل النفـس البرشيـة، وقـد حـث اإلسـام عليهـام. ويعـد 

القـول  يف  ويكـون  الفاضلـة،  اإلسـامية  األخـاق  مـن  االحتشـام 

والسـلوك واللبـاس«.

ويتابـع قولـه: »مـن مظاهـر عـدم االحتشـام التـربج، والسـفور، 

والخضـوع بالقـول، والخلـوة بالرجـل األجنبـي، واسـتخدام املـرأة 

يف وسـائل اإلعـام بصـورة مبتذلـة. فباالحتشـام حافـظ اإلسـام 

عـى املـرأة مـن األذى االجتامعـي احرتامـاً لهـا وصونـاً ألنوثتهـا، 

وألجـل ذلـك أمرها بالحجـاب واللباس الرشعي الـذي ال يصف وال 

يشـّف. وعـى هذا فإن االحتشـام من حيـث النظـرة الرشعية، هو 
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ذاتـه مهـام اختلفـت البيئـات واملناطـق. أمـا مـن ناحيـة العادات 

والتقاليـد، فيختلـف االحتشـام حسـب اختاف املناطـق والبيئات، 

وهـذا مـام يؤسـف لـه؛ ألن العـربة يف االحتشـام للرشع ال لغره«. 

القـدس  لجامعـة  التابـع  بديـا  بدر-مديـر مركـز  أ. عميـد  ويـرى 

االحتشـام  مفهـوم  فلسـفة  اجتـامع-أن  علـم  ومحلـل  املفتوحـة، 

عـرب التاريـخ مل ترتبـط ببعـد دينـي معني، رغـم تبايـن االختافات 

والحيثيات الدينية، إمنا كان ارتباطه باألبعاد األخاقية واالجتامعية 

باعتبـاره سـلوكاً متحرضاً يحفظ لإلنسـان صورته وقيمتـه ومكانته. 

وأكدت جميع الكتب السـاموية مفهوم الحشـمة واالحتشـام عند 

الرجـل واملـرأة عـى حـد سـواء، وحـذرت مـن التعـري والسـفور 

واالبتـذال، فقـد ُعـرِف االحتشـام يف املُجتمعات الرشقيـة والغربية 

قبـل اإلسـام، وال يـزال معروفاًعندهـم حتـى وقتنـا هـذا، لكنـه 

يختلـف بالـرضورة بسـبب الثقافـات ومـن منطقـة إىل أخـرى«.

تغـر  حـدوث  املعلوماتيـة  الثـورة  عـى  ترتـب  »لقـد  ويضيـف: 

والعاقـات  واملؤسسـات  واملعايـر  القيـم  يف  متسـارع  اجتامعـي 

االجتامعيـة واالنفتـاح اإلعامـي الثقـايف الحضـاري العاملـي بفضل 

بـني  حائـرة  العربيـة  األرسة  وتقـف  الرسيعـة،  اإلعـام  وسـائل 

املحافظـة عـى الثقافـة املوروثـة والثقافـة الغربيـة الناجمـة عـن 

العوملـة واملعلوماتيـة التـي غـزت العـامل، مبـا تكملـه مـن تقنيـات 

مهـام  الخصوصيـات  بذلـك  متحديـة  إغـواء،  وأسـاليب  متطـورة 

كانـت وأينـام وجـدت. فمـن املتفـق عليـه أن أي مجتمـع إنسـاين 

لـه خصوصياتـه الثقافيـة بحكـم تاريخـه االجتامعـي، فهـي أشـبه 

بالبصمـة الثقافيـة الحضارية، كام هو الحـال يف منطقتنا العربية«.

ونقـول هنـا، إن تعـدد وجهـات النظـر ال يعنـي بالـرضورة صوابها 

أو خطأهـا، فبعضهـا يكمـل اآلخـر، وكل ينظـر إىل املوضـوع مـن 

زاويته.

املسيرة املهنية واالحتشام:
ال يـدع الحـاج أبـو نضـال مجـاالً للتفـاوض عندما نخره بـني املرأة 

العاملـة وربـة املنـزل، فيجيـب حاسـامً مرًة أخـرى: »ليـس للمرأة 

سـوى بيتهـا وزوجهـا وأبنائهـا، أمـا أن تخالـط الرجـال وتجالسـهم 

مقاعـد العمـل، فهـذا غـر مقبول«.

وهـذه أم محمـد تقـول: »فئة كبـرة من رجال هـذا العرص مييلون 

إىل الـزواج مـن فتـاة تعمـل، وذلك لتسـاعدهم عى أعبـاء الحياة 

وتخفـف مـن ضغوطاتهـا. وفئـة قليلـة ال مييلـون إىل ذلـك بالرغم 

مـن ضنـك العيـش وقسـوة األيـام، ذلك أنهـم يعيبون عمـل املرأة 

خـارج بيتها«.

وتعلـق أ. غشـاش عـى السـؤال ذاتـه، مؤكـدة أن »نسـبة كبـرة 

مـن الشـباب يفضلـون فتـاة تعمل، وذلـك وفقاً ملا حددتـه الحياة 

املعـارصة ومتطلباتهـا املكلفـة. وألن عمـل الـزوج وحـده بـات ال 

يلبـي احتياجـات األرسة، فقـد ريض أن تكـون إىل جانبـه يف مـكان 

الفتـاة  الـزواج يفضلـون  املقبلـني عـى  لـذا أرى اآلن أن  عملـه، 

العاملـة أوالً أو تلـك التـي توشـك أن تنهـي دراسـتها الجامعيـة 

وليـس هنـاك مـا يحـول بينهـا وبـني فكـرة العمـل خـارج البيت«.
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وهنــا يؤكــد د. حســن مســعود أنــه »نظــراً لألوضــاع االقتصاديــة 

ــباب  ــن الش ــر م ــل كث ــاة، يفض ــف الحي ــاع تكالي ــة وارتف الصعب

الــزواج مــن فتــاة تعمــل لتعينــه عــى متطلبــات الحيــاة، وبهــذا 

ــه  ــج عن ــذي ينت ــر ال ــة بالدرجــة األوىل، األم ــه مادي ســتكون نظرت

مشــكالت اجتامعيــة، بــل أضحــى يعــد مــن أســباب الشــقاق التــي 

ــؤدي إىل الطــالق«. ت

ــرأة  ــروج امل ــدر:«إن خ ــد ب ــول أ. عمي ــي، يق ــد علم ــى صعي وع

ــي  ــدي وتقتن ــاس التقلي ــزع اللب ــا أدى إىل أن تن ــا وتعليمه لعمله

العــر  تواكــب  ألبســة 

كثــراً  ماجعــل  واملوضــة، 

منهــن يرفــن جــزءاً كبــراً 

مــن رواتبهــن عــى أدوات 

الزينــة واملالبــس غاليــة 

ــر  ــت كث ــن، وأصبح الثم

قيــم  تتبنــى  األرس  مــن 

االســتهالك بــدالً مــن قيــم اإلنتــاج، إالّ أن  هــذه 

ــرات  ــاء؛ ألن كث ــى كل النس ــا ع ــتطيع أن نعممه ــرة ال نس الظاه

ــزوج أو  ــوت ال ــبب م ــرات بس ــل مضط ــن إىل العم ــن خرج منه

الطــالق أو الفقــر وغــر ذلــك، فقيــم التكافــل االجتامعــي أصبحــت 

ــذه  ــت ه ــت، وانعكس ــة واالنرن ــن العومل ــة يف زم ــبه معدوم ش

التغــرات التــي تعرضــت لهــا املجتمعــات العربيــة عامــة واملجتمع 

الفلســطيني خاصــة عــى مجموعــة مــن العوامــل املتداخلــة التــي 

ــة  ــى االجتامعي ــارشة يف البن ــر مب ــارشة أو غ ــرات مب ــت تأث أحدث

واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، فضــالً عــن تأثراتهــا الواضحــة 

يف بنيــة األرسة، باعتبارهــا مــن أهــم النظــم االجتامعيــة، خاصــة يف 

ــال القادمــة. وهــذه  ــة وإعــداد األجي أســاليب التنشــئة االجتامعي

التغــرات التــي تعرضــت  لهــا املجتمعــات العربيــة، خاصــة األرسة، 

ــا  ــادي، إمن ــي امل ــتوى الخارج ــى املس ــرات ع ــط تغ ــن فق مل تك

شــملت أيضــاً القيــم االجتامعيــة، مثــل بحــث الشــباب عــن زوجــة 

ــه«. ــال تجني ــانده مب ــة تس عامل

مواصفات عروس اليوم:
وعــن مواصفــات الفتــاة التــي يبحــث عنهــا طالبــو الــزواج تقــول 

ــة  ــد عــى أســلوب التفكــر، وعــى الربي ــد: »هــذا يعتم أم محم

التــي تــرىب عليهــا، والحيــاة التــي عاشــها؛ فمنهــم مــن يبحــث يف 

املــرأة عــن جاملهــا دون األدب واألخــالق، ومنهــم مــن يبحــث عــن 

ــح فحســب،  ــال واملصال امل

بــذات  يعنــى  ومنهــم 

لتحمــل  والديــن  الخلــق 

اســمه وتحافــظ عليــه وتــريب 

أوالده عــى الديــن والخلــق«.

وتقــول أ. غشــاش: »أمــا مــا 

ــة  ــات املرغوب ــق باملواصف يتعل

ــون  ــزواج يفضل ــي ال ــإن طالب ف

ــة الحجــاب،  ــة، مرتدي ــة، ومتدين ــة محرم ــن عائل ــاة تكــون: م فت

وعاملــة، وبكــراً، وجميلــة، ومطيعــة، راضيــة عــن نفــس مبــا يقــدم 

ــا«. له

أمــا د. مســعود، فــرى أن »مطالــب مــن يســعى للــزواج تختلــف 

ــا،  ــر إىل جامله ــن ينظ ــم م ــرأة، فمنه ــم للم ــف نظرته ــام تختل ك

ــر إىل  ــن ينظ ــم م ــة، ومنه ــا املادي ــر إىل حالته ــن ينظ ــم م ومنه

الديــن، إال أن الــرشع أوضــح صفــات املــرأة التــي ينبغــي للرجــل 

ــيِّ َصــىَّ  ــِن النَِّب ــُه، َع ــُه َعْن ــرََة ريَِضَ اللَّ أن يتحراهــا، فعــن أيَِب ُهَريْ

ــِبَها  ــا َولَِحَس ــعٍ: لاَِملَِه ــْرأَُة أِلَْربَ ــُح املَ ــاَل: »تُْنَك ــلََّم قَ ــِه َوَس ــُه َعلَيْ الل

يــِن، تَِربَــْت يََداَك«–)صحيــح  َوَجاَملَِهــا َولِِديِنَهــا، فَاظَْفــْر ِبــَذاِت الدِّ

مســلم،ج2، ص1086(.
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ولكــن الالفــت للنظــر يف قطــاع غــزة دخــول ميــزة جديــدة عــى 

القامئــة التــي يرتضيهــا الشــاب املقــدم عــى الــزواج، هــي حصــول 

الفتــاة عــى عمــل دائــم، إذ بــات هــذا املعيــار أساســياً يف البحــث 

ــة  ــد لخطب ــار الوحي ــده املعي ــم يع ــاة، فبعضه ــة الحي ــن رشيك ع

الفتــاة، مــن بعــد أن كان هامشــياً وغــر مفضــل اجتامعيــاً.

ظــل عمــل املــرأة يف املــايض القريــب محــل جــدل ورفــض 

ــرأة  ــاه أي دور للم ــة تج ــادات ثقافي ــامً وع ــل قي ــي، يحم مجتمع

يف املجتمــع، ولكنــه اليوم-مــع التطــور املجتمعــي يف مختلــف 

األصعــدة، ومنهــا القيــم والعــادات الثقافيــة، وازديــاد الوعــي 

املجتمعــي تجــاه رفــض التمييــز بــن الرجــل واملــرأة، وأهميــة نيــل 

املــرأة حقوقهــا كافــة، بخاصــة حقهــا يف التعليــم والعمل-أضحــى 

ــاً، يرتضيــه األزواج أو الشــباب املقبــل عــى  أمــراً مقبــوالً اجتامعي

ــزواج. ال

ــة القــدس املفتوحــة  ــة يف جامع ــة االجتامعي ــول أســتاذ الخدم يق

نبهــان عمــر، يف تفســره هــذه الظاهــرة: »يرجــع ذلــك إىل التطــور 

ــادات  ــم والع ــة القي ــد منظوم ــى صعي ــع ع ــهده املجتم ــذي ش ال

الســائدة، وصعوبــة األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية التــي يعــاين 

ــل،  ــة ســوق العم ــزة يف ظــل محدودي ــا الشــباب يف قطــاع غ منه

ونــدرة الوظائــف، وتكــدس خريجــي الجامعــات، ومحدوديــة 

ــزم  ــك يل ــل. وكل ذل ــة عم ــى فرص ــم ع ــل منه ــن حص ــل مل الدخ

ــن  ــة عاملــة يك يتمكــن م ــن رشيك ــث ع ــزي البح ــباب الغ الش

ــات األرسة«. ــة احتياج ــش، وتلبي ــوة العي ــة قس مجابه

الفتاة العاملة »ليرة ذهب«
لدى الشباب الراغب في الزواج

شــمال غزة-ينابيع-محمــد دياب-باتــت مهمــة البحــث عــن شــريكة احليــاة مهمــة صعبــة بالنســبة للشــباب، فزوجــة 
املســتقبل تتطلــب مزيــدًا مــن الوقــت والتحــري والبحــث املضنــي، إذ إن طالبــي الــزواج يراعــون أن تتوافــر فيهــا 
مواصفــات اجلمــال، وحســن اخللــق، والتعليــم، وســمعة العائلــة، فضــاًل عــن مواصفــات خاصــة يرغبهــا الشــاب 

نفســه.

2015 65 • العدد السادس • حزيران 

مرأة ومجتمع



ويــرى األســتاذ عمــر أن مواصفــات الزوجــة املحبــذة لــدى الشــاب 

ــلوك  ــذا الس ــح ه ــل، إذ أصب ــة عم ــى فرص ــا ع ــزل بحصوله تخت

ســائداً يف املجتمــع الغــزي، لــه تداعيــات اجتامعيــة خطــرة تتمثــل 

يف ازديــاد نســبة العنوســة بــن الفتيــات اللــوايت مل يحصلــن عــى 

فرصــة عمــل أو مل يكملــن دراســتهن الجامعيــة، كــام أشــارت إليــه 

كثــر مــن االســتطالعات. 

تقــول الطالبــة مــرام عويضــة مــن »فــرع شــامل غــزة«: »إن 

معظــم الشــباب يبحثــون عــن زوجــة عاملــة، ومــع تحفظهــم عــى 

هــذا املعيــار، فإنهــم يــربرون ذلــك بصعوبــة األوضــاع االقتصاديــة، 

وارتفــاع تكاليــف الــزواج التــي تدفعهــم إىل اختيــار رشيكــة حيــاة 

موظفــة أمــالً يف أن تســاعده عــى تحمــل التكاليــف«.

ــرى  ــزة«، ف ــامل غ ــرع ش ــن »ف ــوان م ــان رض ــب حس ــا الطال أم

ــم  ــات اله ــا ب ــاط به ــة لالرتب ــاة موظف ــن فت ــث ع ــرة البح أن فك

ــاع  ــك إىل األوض ــع ذل ــي ترج ــع اآلراء الت ــق م ــذا يتف ــرب، وه األك

الصعبــة التــي يعــاين منهــا الشــباب يف ظــل انعــدام فــرص العمــل، 

وارتفــاع مســتوى املعيشــة، إذ بــات مــن الصعــب عــى رب األرسة 

توفــر متطلبــات الحيــاة الكرميــة اعتــامدا عــى دخــل واحــد، لــذا 

فالشــاب يبحــث عــن فتــاة موظفــة لتســاعده عــى أعبــاء الحيــاة.

ومــع انتشــار هــذه الظاهــرة يف املجتمــع، وخاصــة لــدى الشــاب 

ــت  ــب: »أضح ــوار الخطي ــة أن ــول الطالب ــزواج، تق ــب يف ال الراغ

ــد  ــا تع ــة كله ــت العائل ــل بات ــاب، ب ــاً للش ــة مطلب ــاة العامل الفت

ــار؛  ــذا املعي ــض ه ــوار ترف ــن أن ــار األول، ولك ــاة املعي ــل الفت عم

ألنه يؤســس لعالقــة زوجيــة قامئــة عــى املنفعــة واملصلحــة 

املاديــة التــي قــد ينتــج عنهــا مشــكالت يف املســتقبل القريــب بــن 

الزوجــن، ومثــة منــاذج كثــرة لنهايــات مأســاوية لعالقــات زوجيــة 

ــة«. ــة املادي ــى املنفع ــت ع بني

وتــرى األســتاذة مريــم شــقورة مديــرة مركــز صحــة املــرأة بجباليــا-

يف تعقيبهــا عــى هــذا املوضــوع-أن الوضــع االقتصــادي الصعــب 

وتفــي البطالــة وســط الشــباب هــو دافــع ارتباطهــم بفتــاة عاملة 

ــات  ــكن، واملتطلب ــر الس ــزواج، وتوف ــاء ال ــل أعب ــانده يف تحم تس

األخــرى. وتضيــف أن مثــل هــذا الــزواج قــد ينتــج عنــه مشــكالت 

ــن حــق  ــث هــو م ــن حي ــب م ــق بالرات ــام يتعل ــن الزوجــن في ب

الــزوج أم مــن حــق أهــل الفتــاة، فثمــة حــاالت انفصــال نتجــت 

عــن هــذا األمــر، منوهــة بإجــراءات أخــرى يشــرطها ذوو الفتــاة 

ــاة  ــب الفت ــن رات ــزء م ــص ج ــزواج، كتخصي ــد ال ــة يف عق العامل

لصالــح األهــل. وتضيــف شــقورة أن املشــكالت الناجمــة عــن زواج 

ــت  ــة أسس ــارب ناجح ــع تج ــة م ــبية مقارن ــل نس ــالت تظ العام

ــة متامســكة ودامئــة. لعالقــة زوجي

وقــد أجمــع الــكل عــى أن البطالــة والظــروف االقتصاديــة الصعبــة 

ــاط  ــزواج لالرتب ــبباً رئيســاً لتوجــه الشــباب الراغــب يف ال ــد س تع

بفتــاة عاملــة، وأن نجــاح هــذه التجــارب أو فشــلها يبقــى نســبياً 

وجــزءاً مــن األرسار االجتامعيــة التــي يصعــب مالحظتهــا وإصــدار 

أحــكام عامــة بشــأنها.
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الحصار والحروب واالنقسام أسباب تدفع الشباب 
الغزي إلى التفكير بالهجرة

يبحثون عن الفردوس املفقود
خارج قطاع غزة

فــرع رفح-ينابيع-خالــد عيــد: تعــد هجــرة الشــباب اجلامعــي خــارج الوطــن واحــدة مــن الظواهــر التــي باتــت 
تــؤرق املجتمــع الفلســطيني، الســيما يف اآلونــة األخيــرة حيــث القــت رواجــًا واســعًا بــني الشــباب علــى الرغــم 

مــن املخاطــر التــي تنطــوي عليهــا، أمــاًل يف أن يحقــق الشــاب مــا عجــز عــن حتقيقــه يف وطنــه.
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ــا الشــباب الفلســطيني للهجــرة بعــد  ــرة نواي ــاد وت ولوحــظ ازدي

إطبــاق الحصــار وإغــالق املعابــر واالنقســام وتفــي البطالــة بــن 

ــس  ــروب يف خم ــالث ح ــن ث ــم ع ــن الناج ــدام األم ــاطه وانع أوس

ســنوات عــى قطــاع غــزة، ويف املقابــل ال تــزال عائــالت الشــباب 

ــرة  ــم للهج ــوا يف طريقه ــن كان ــان الذي ــر اليون ــن يف بح املفقودي

ــم. ــر أبنائه ــم مبص ــن لجهله ــون األمري يعان

ــج جامعــي يفكــر يف الهجــرة نتيجــة  ــدريب، خري أنــس محمــود ال

ــة العمل، يقــول: »ظــروف  ــة التــي يعيشــها ولقل الظــروف الصعب

البلــد أصبحــت ســيئة جــداً، وحرمنــا مــن مقومــات الحيــاة 

األساســية، فأنــا خريــج منــذ خمــس ســنوات، وال توجــد وظائــف، 

وإن وجــدت فعــى أســس حزبيــة أو بتدخــل يــد الوســاطة، لــذا 

ــاة  ــة والعمــل والحي ــاً عــن الكرام ــا بحث ــررت الهجــرة إىل أوروب ق

ــدة«. الرغي

أمــا الشــاب )س. و( فهــو مــن الذيــن حاولــوا الهجــرة إىل أوروبــا 

وخطــا خطــوات فعليــة، فخــرس املــال وكاد يخــرس حياتــه، ثــم عــاد 

إىل غــزة بعــد اعتقــال شــهرين يف الســجون املريــة.

ــه قائــال: »اتفقــت مــع أحــد الســامرسة بغــزة عــى  يــروي حكايت

دفــع مبلــغ ثالثــة آالف دوالر مقابــل مــروري عــرب أحــد األنفــاق 

بطريقــة غــر رشعيــة، ومنــه إىل شــواطئ اإلســكندرية، لكنــي 

فوجئــت ومــن معــي بالســامرسة يســلموننا لألمــن املــري، 

ــا لغــزة«. ــم عدن ــة ملــدة شــهرين، ث ــا يف الســجون املري فاعتقلن

ــة  ــرة بطريق ــاوالن الهج ــا يح ــن كان ــابن مفقودي ــد ش ــول وال يق

غــر رشعيــة إىل دول أوروبــا عــرب مــا يعــرف بـــ )قــوارب املــوت(: 

»أبلغنــا أحــد الناجــن أن املئــات مــن املهاجريــن غرقــوا يف البحــر 

ــالً منهــم  بعــد غــرق القــارب الــذي كان يحملهــم، وأن عــدداً قلي

املعنيــة  املؤسســات  مــع كل  نجــا«. وأضــاف: »تواصلنــا  قــد 

باليونــان ولكــن، حتــى اللحظــة، ال توجــد معلومــات دقيقــة حــول 

ــام«. ــن معه مصرهــام ومصــر م

يذكــر أن عــرشات القــوارب املتهالكــة التــي تحمــل أضعــاف 

ــن شــتى الجنســيات  ــن م ــر الرشعي ــن غ ــن املهاجري ــا م حمولته

ــد  ــن أح ــة م ــر منطلق ــت تبح ــزة( كان ــباب غ ــن ش ــم م )وأغلبه

ــل  ــان، وقبي ــة إىل اليون ــط متجه ــض املتوس ــر األبي ــواطئ البح ش

الوصــول بخمســة أميــال يجــرب القراصنــة املهاجريــن عــى النــزول 

ــم  ــام بعــد، ث ــة في يف عــرض البحــر، لتعتقلهــم الســلطات اليوناني

تبــدأ إجــراءات اللجــوء إىل إحــدى دول أوروبــا كالنمســا، والرنويج، 

ــا. ــكا وغره وبلجي

ــم االجتــامع، أن ظاهــرة  ــل املــدين، املتخصــص يف عل ــرى د. نبي وي

ــة،  ــة حديث ــرة قدمي ــارج ظاه ــي إىل الخ ــباب الجامع ــرة الش هج

ولكــن املالحــظ أنــه قــد ازدادت خــالل الفــرة األخــرة، وال ســيام 

بعــد العــدوان األخــر عــى قطــاع غــزة، إذ حــاول آالف الشــباب 

الغــزي شــق طريقــه يف رحلــة الالعــودة بعيــداً عــن واقعــه األليــم، 

بحثــاً عــن واقــع جميــل وحيــاة فضــى.

وأضــاف املــدين: »أصبــح كل شــاب يبحــث عــن الطريقــة املناســبة 

لخروجــه مــن البلــد، فمنهــم مــن يلجــأ إىل الطــرق الرشعيــة 

بالحصــول عــى التأشــرات الالزمــة؛ وهــذه الطريقــة تواجــه 

فــرات زمنيــة طويلــة.  صعوبــات ومعوقــات كثــرة، وتأخــذ 

ومنهــم مــن يلجــأ إىل طــرق غــر رشعيــة مــن خــالل التهريــب عــرب 

ــا تحمــل  ــاً ورسيعة ولكنه ــة مادي ــوارب يف البحــر وهــي مكلف الق

ــاً. ــوت أيض ــا امل ــديد ورمب ــر الش ــا الخط يف طياته

ــاء البحــث عــن أســباب هجــرة الشــباب الجامعــي يتبــن  ويف أثن

أنهــا مرتبطــة بالظــروف السياســية وبالحــروب املتتاليــة التــي 

ــاب األمــن الســيايس واالجتامعــي  يتعــرض لهــا قطــاع غــزة، وبغي

والوظيفــي، وهــذا كلــه يدفــع الشــباب إىل الهجــرة أمــالً يف رســم 

ــا. ــي يطمــح إليه ــه الت حيات

ويؤكــد املختصــون أن هجــرة الشــباب بأعــداد كبــرة لهــا تداعيــات 

ــه الشــابة  ــد مــن طاقات خطــرة يف املســتقبل، وأبرزهــا إفــراغ البل

ــن  ــك ع ــطيني، ناهي ــعب الفلس ــود الش ــض صم ــة، وتقوي املبدع

اآلثــار االجتامعيــة بعيــدة املــدى، إذ إن معظــم الراغبــن يف الهجرة 

هــم مــن الذكــور، وهــذا يحــدث خلــالً يف النســيج االجتامعــي.

     وهنــا يوجــه الفلســطينيون جميعــاً الدعــوة إىل أصحــاب القــرار 

واملســؤولن التخــاذ جملــة مــن التدابــر التــي تهــدف إىل الحــد من 

هــذه الظاهــرة، واالهتــامم بالشــباب، وتشــجيع القطــاع الخــاص 

ودعمــه، وإعــادة النظــر يف التخصصــات الجامعيــة وربطهــا بســوق 

العمــل، وإيجــاد آليــة للتواصــل مــع الحكومــة والشــباب.                  
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عليــه  يفرضهــا  التــي  والتبعيــة  املســتمر  احلصــار  نتيجــة  شــديد  ضعــف  مــن  الفلســطيني  االقتصــاد  يعانــي 
االحتــالل اإلســرائيلي، إضافــة إلــى كونــه اقتصــادًا اســتهالكيًا. فواقــع االقتصــاد الفلســطيني الصعــب أدى إلــى 
زيــادة خريجــي اجلامعــات الفلســطينية الذيــن يعانــون مــن قلــة الوظائــف، وإلــى نقــص التمويــل الــالزم لتبنــي 

األفــكار اإلبداعيــة لهــؤالء اخلريجــني وتســويقها وحتويلهــا إلــى منتــج جتــاري.

ونحــن إذ نعيــش أيامنــا هــذه يف أتــون تطــور تكنولوجــي واســع متســارع، تحــاول معظــم دول العــامل املســاهمة يف هــذا التطــور واالســتفادة 

ــا إىل اســتراد األعــامل الجاهــزة التــي يف  منــه، فالخريــج الفلســطيني يقــف موقــف املراقــب املتتبــع لهــذه التطــورات، فيــام تتجــه رشكاتن

معظمهــا تكلــف مبالــغ طائلــة وتحــرم خريجينــا حــق االســتفادة مــن إبداعاتهــم.

المشاريع اإلبداعية والتكنولوجية …
لماذا ال تتحول إلى منتجات تجارية مدّرة 

للدخل؟
م. عماد إبراهيم سعدة*
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ال شــك يف أن فلســطن أصبحــت مــن أهــم الــدول العربيــة املواكبة 

للتطــورات التكنولوجيــة، وال شــك أيضــاً يف أن هنــاك بنيــة تحتيــة 

ــرشكات  ــض ال ــن وبع ــا املتميزي ــل بخريجيه ــا، تتمث ــزة فيه متمي

ــاالت،  ــات واالتص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــة يف مج ــزة خاص املتمي

ــدة  ــزات إليجــاد اســراتيجية جدي ــذا يجــب اســتغالل هــذه املي ل

ــل مالمئــة  للنهــوض باالقتصــاد الفلســطيني والبحــث عــن بدائ

ــة يف  ــات املختلف ــن القطاع ــل ب ــذات، فالتكام ــى ال ــامد ع لالعت

ــق اقتصــاد مســتقل. الوطــن أمــر مهــم ومحفــز قــوي لخل

إن مــن أهــم املشــكالت التــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيني وجــود 

فجــوة كبــرة بــن القطــاع األكادميــي والقطــاع الصناعــي، فهنــاك 

عــدم تكامــل مــا بــن العمــل األكادميــي املتميــز والعمــل الصناعــي 

الــذي يحتــاج إىل مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة. وهــذه مشــكلة 

ــربات  ــتورداً للخ ــاً ومس ــيظل تابع ــي إذ س ــاد الوطن ــرة لالقتص كب

واملعــدات والربمجيــات، وســتبقى إنجــازات طالبنــا اإلبداعيــة طــي 

الكتــامن إذا مــا اســتمرت هــذه الفجــوة يف االتســاع.

ــكار  ــرب باألف ــاً أك ــويل اهتامم ــي أن ي ــاع الصناع ــى القط ــب ع يج

والكليــات  الجامعــات  يف  تُنَجــز  التــي  والنــامذج  واملشــاريع 

الفلســطينية، ويجــب أن يُوفَّــر الدعــم الــالزم لتطويرهــا وبلورتهــا 

ــه. ــز ب ــاً نعت ــاً وطني ــح منتج لتصب

يجــب عــى الباحثــن واملتخصصــن أن يبتعــدوا عــن األفــكار 

التقليديــة، ويتجهــوا إىل الســوق الفلســطينية ويدرســوا احتياجاتها، 

بحيــث تطــرح أفــكار إبداعيــة تتصــف بالحداثــة تهــم الــرشكات يف 

القطــاع االقتصــادي.

مثــة معوقــات تحــد مــن القــدرة عــى تحويــل بعــض املشــاريع إىل 

منتــج تجــاري، نوجــز بعضهــا مبــا يــأيت:

محدوديــة الثقــة بن القطــاع األكادميــي والقطــاع االقتصادي،  -  1

ســببه غيــاب االتصــال الدائــم بــن الطرفــن، وهــذا مــا قلــل 

فــرص التعــاون إلخــراج منتــج تجــاري بجهــد مشــرك.

مضمون مرشوع التخرج وتبعات تبنيه. -  2

ــارب  -  3 ــوض تج ــن خ ــن م ــل الباحث ــن قب ــوف م ــور وتخ قص

ــي. ــاع الصناع ــع القط ــل م ــة للتفاع عملي

بعض املشاريع املتميزة ال تلبي حاجة السوق. -  4

الخصوصيــة الزائــدة التــي تــؤدي إىل االنغــالق عــى الــذات  -  5

والحــد مــن التبــادل املعلومــايت.

إن أهــم مقومــات التقــدم وارتقــاء األمــم هــو البحــث العلمــي، 

ــه إىل  ــه اهتاممــاً شــديداً لرجمــة مخرجات ــامم ب ــذا يجــب االهت ل

ــك  ــق ذل ــدة، ولتحقي ــات ع ــه قطاع ــتفيد من ــي تس ــج صناع منت

ــأيت: ــامم مبــا ي يجــب االهت
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بحــث الجهــات املختصــة عــن جهــات متويــل خارجيــة  - 1

ملســاعدة القطــاع االقتصــادي عــى تحويــل املشــاريع إىل 

ــاج إىل  ــي تحت ــاريع الت ــض املش ــيام بع ــي، وال س ــج وطن منت

ــر. ــادي كب ــل م متوي

زيــادة التعــاون بــن الجامعــات الفلســطينية، والعمــل عــى  - 2

ــا  ــا أو تطويرهــا وتقدميه ــزة وتصحيحه ــكار املتمي ــادل األف تب

بــن الجامعــات  لســوق العمــل لتصبــح جهــداً مشــركاً 

والقطــاع االقتصــادي.

االســتمرار يف عقــد دورات تدريبيــة وورشــات عمــل، لجمــع  - 3

بهــدف  واالقتصــادي،  األكادميــي  القطاعــن  يف  املختصــن 

ــة. ــر املختلف ــات النظ ــب وجه تقري

إجراء زيارات ميدانية دورية للرشكات. - 4

دراســة احتياجــات الســوق الفلســطينية وطــرح أفــكار تلبــي  - 5

احتياجاتهــا.

تشــجيع الطــالب عــى تقبــل فكــرة التدريــب، والعمــل عــى  - 6

تنميــة مهاراتهــم العمليــة فــرة التدريــب.

الحاجــة إىل دراســة الجــدوى االقتصاديــة بشــكل فعــي  - 7

املعنيــة  الــرشكات  إلقنــاع  وذلــك  اإلبداعيــة،  للمشــاريع 

بجــدوى هــذه املشــاريع اقتصاديــاً، مــا يشــجع القطــاع 

الصناعــي عــى تحويلهــا إىل منتجــات تجاريــة.

وأخــراً، إذا أردنــا اقتصــاداً وطنيــاً مســتقالً يعتمــد عــى ذاتــه، فــال 

بــد مــن املواءمــة والتواصــل بــن القطاعــن الصناعــي واألكادميــي، 

فبوابــة البحــث العلمــي كانــت ومــا زالــت إحــدى أهــم البوابــات 

التــي عــربت مــن خاللهــا الثــورات الصناعيــة، فاســتغالل األبحــاث 

ــات الفلســطينية يســاهم  ــزة يف الجامع ــة واملشــاريع املمي العلمي

ــي  ــا الوطن ــه اقتصادن ــي تواج ــاب الت ــن الصع ــر م ــاوز كث يف تج

وخريجينــا عــى حــد ســواء، ويســاهم أيضــاً يف خلــق واقــع 

اقتصــادي حــر، مســؤول عــن احتياجاتــه، يرقــى إىل مصــاف الــدول 

املســتقلة. 
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ــي  ــة عــن ســؤال يف إطــار مــرشوع بحث ــل اإلجاب طلــب منــي زمي

ــا  ــه وم ــوط ب ــدور املن ــطيني وال ــباب الفلس ــع الش ــوره »واق مح

ــدور  ــر لل ــع الكب ــرة الراج ــول ظاه ــؤال ح ــز الس ــه« وترك آل إلي

الجامهــري وحجــم مشــاركة الشــباب فيــه، فطلــب منــي أن 

أعــرض وجهــة نظــري كناشــط شــبايب، مــربزاً األســباب التــي تقــف 

ــك. وراء ذل

اليــوم وأمــام مــا تشــهده الســاحة الفلســطينية مــن تداعيــات، ومــا 

يحــدق بالقضيــة مــن مخاطــر، بفعــل أحــداث تجــري عــى األرض 

ــالل  ــول االحت ــام غ ــطيني، وأم ــكل الفلس ــتقبل ال ــف مبس وتعص

الــذي ينهــش األرض واإلنســان يف محاولــة لدثــر الهويــة، ويف ظــل 

انكــامش الرؤيــة، وجــدت مــن الــرورة أن أنــر هــذه الكلــامت، 

علهــا تســاهم يف خلــق جــو لحــوار دافــئ هــادف يقــوده الشــباب 

مبــا يكفــل اســتمرار البنــاء الوطنــي عــى قاعــدة الوحــدة والتالحــم 

والتعاضــد، مــع معرفتــي ويقينــي أن الحديــث عــن دور الشــباب 

ومشــاركته يف العمــل الجامهــري، آنفــاً وحــارضاً، ومــا يقــع عــى 

كاهلــه مســتقبالً حديــث يطــول، ولــن تغطيــه بضعــة أســطر هنــا 

ــاك، فعمــل الشــباب يجــب أن يرتكــز عــى أســس  أو دراســة هن

وغــر  الرســمية  ومؤسســاتها  الدولــة  بهــا  تعنــى  اســراتيجية 

الرســمية، فاملوضــوع مثــر ويف غايــة األهميــة، والبــّد مــن أن 

يحظــى باهتــامم الساســة واملتنفذيــن والهيئــات، وبخاصــة يف ظــل 

هــذه املرحلــة الصعبــة التــي ألقــت بظاللهــا عــى واقــع الشــباب 

اآلخــذ بالــردي، لــذا يجــب مناقشــة دورهــم يف منظومــة العمــل 

اآلخــذة بالراجــع عــى جميــع األصعــدة.

 طاملــا شــكلت هــذه الفئــة العمريــة التــي ســاهمت بنحــو )75%( 

مــن تضحيــات شــعبنا، ممثلــة بالشــهداء والجرحــى واألرسى، 

ــة ويف  ــر األزمن ــى م ــزر ع ــّد والج ــات امل ــاً يف لحظ ــياجاً حقيقي س

أكــر املنعطفــات التاريخيــة صعوبــة عــى قضيتنــا. فــكان لوعــي 

ــورة  ــه شــكل باك ــرز، إذ إن ــدور األب ــي ال ــة املتنام الشــباب والطلب

فكــر وعمــل وطنــي حصــن، بعقــل يجهــد ويســتنر، وقلــب ينبــض 

بالحيويــة والنشــاط، وأيــاد تتحــد لتكتــب وتــرب وتعمــر وتفلــح، 

إميانــاً بالحــق التاريخــي وبرســالة العلــم كســالح اســراتيجي. 

ــت  ــة ظل ــذه الفئ ــإن ه ــات ف ــكار واأليدولوجي ــدد األف ــم تع ورغ

تحمــل الهــدف ذاتــه )جــالء االحتــالل(، وهــذا مــا آمــن بــه 

الشــباب الذيــن قدمــوا كثــراً يف كل املجــاالت، ال ســيام أنهــم 

متتعــوا بقــدرات وإمكانــات فكريــة وثقافيــة، فكانــوا رافــداً مهــامً 

للمجتمــع، ولبنــة ألساســه املتــن. وإذا مــا عدنــا إىل الــوراء قليــالً، 

واطلعنــا عــى دور الحركــة الطالبيــة يف فلســطن وخارجهــا، ممثلــة 

باالتحــاد العــام لطلبــة فلســطن وشــبابها، فإننا ســنالمس إســهاماته 

يف إعــالء اســم فلســطن وإبــراز هويتهــا الوطنيــة، فقيــاس الراجــع 

وحالــة الوهــن التــي طالــت هــذه الفئــة ال يحتــاج إىل كثــر، فــام 

أن نضــع األمــر يف نصــاب املقارنــة حتــى نجــد أنفســنا أمــام حقيقة 

ــة. ــة املاضي االنتصــار للحقب

الشباب الفلسطيني...إلى أين؟
عوض مسحل*
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العمــل  الفلســطيني ركيــزة  الشــباب  يظــل  أن  مــن  بــّد  ال 

الجامهــري، وإذا كان مطلوبــاً الوصــول إىل إجابــات شــافية لســؤال 

ــوف عــى  ــن؟«، إذن ينبغــي الوق »الشــباب الفلســطيني… إىل أي

بعــض املحطــات التــي عصفــت برشيحــة الشــباب، واســتعراضها، 

واســتنطاق كل مرحلــة عــى حيــاء، مــن خــالل هــذه الدراســة أو 

ــراز بعــض النقــاط. مــن مــن خــالل إب

الشــباب  واقــع  عــى  بظاللهــا   1987 انتفاضــة  ألقــت  لقــد 

ــاهم  ــا س ــخصيته، م ــل ش ــامً يف صق ــطيني، وأدت دوراً مه الفلس

يف خلــق وعــي ال مثيــل لــه لــدى هــذه الفئــة، وبخاصــة يف دائــرة 

وعيهــا ونشــاطها االجتامعــي والجامهــري، إىل جانــب دورهــا عــى 

الصعيــد الوطنــي. ودون الخــوض يف تفاصيــل تلــك املرحلــة الغنيــة 

بالفعــل والــدور الشــبايب الجامهــري الفعــال، ال بــد مــن اإلشــارة 

إىل أن إحــدى أهــم ركائــز بنــاء هــذا الوعــي الفكــر الثــوري، 

إذ كرســت فصائــل العمــل الوطنــي جــّل اهتاممهــا بالشــباب، 

ــة منــت  ــة هادف ــج مكثف فتشــكلت الشــبيبة يف أطــر ضمــن برام

قدراتهــا وخلقــت وعيــاً كافيــاً لديهــا، فضــالً عــن التعبئــة والتوجيــه 

والتثقيــف، عــرب لقــاءات ونــدوات ونــرشات رسيــة وعلنيــة، إضافــة 

إىل منــوذج العمــل النقــايب داخــل الجامعــات والكليات، ثــم مراحل 

اإلعــداد يف املــدارس التــي مكنــت الحركــة الطالبيــة مــن النهــوض 

وحمــل املســؤولية، ومثــة تجــارب ال ميكــن حرهــا يف هــذا 

ــة.  ــك الحقب ــة الناصعــة لتل ــل عــى الصــورة املرشق الســياق، تدل

نوضــح هنــا أن هــذه إضــاءة بســيطة ملرحلــة مهمــة أسســت ملــا 

بعدهــا دون الوصــول إليهــا، ومــا محاولــة فتــح هــذه النافــذة إال 

لتشــخيص الوهــن الــذي أصــاب الجســم الشــبايب وقلــص مــن دوره 

ــة  ــرام اتفاقي ــاء انتفاضــة 1987 بإب الجامهــري، خاصــة بعــد انته

ــة  ــح مرحل ــم مالم ــاً رس ــاً تاريخي ــكلت منعطف ــي ش ــلو( الت )أوس

مختلفــة أثــرت يف الشــباب أكــر مــن غــره مــن فئــات املجتمــع 

الفلســطيني، نظــراً لحالــة التشــظي يف الوســط الشــبايب بــن مؤيــد 

ــة  ــع الفرق ــتّد وق ــأن اش ــداً ب ــاً ج ــن باهظ ــكان الثم ــارض، ف ومع

ــن  ــر م ــدد كب ــراط ع ــد انخ ــيام بع ــالف، وال س ــالف واالخت والخ

الشــباب يف مؤسســات الســلطة الوطنيــة وتفرغهــم للعمــل فيهــا، 

وأخــذ دور البنــاء القائــم عــى أســس مهنيــة ومتطلبــات الوظيفــة 

عــى حســاب الــدور الطليعــي الجامهــري. 

ــداً بعــد  ــداً روي ــزداد روي ال شــك يف أن موجــة الراجــع أخــذت ت

هــذه املرحلــة، مــا يعنــي مزيــداً مــن الرشذمــة وانهيــار منظومــة 

ــة  ــام 2000، محاِول ــة ع ــت انتفاض ــبايب، إىل أن اندلع ــل الش العم

رأب مــا تصــدع، فــأدى الشــباب الفلســطيني دوراً مهــام ًوكبــراً يف 

ــباب  ــة، أي أن دور الش ــة طردي ــال، وكأن العملي ــل النض كل مراح

الجامهــري ميتــاز عــن غــره يف العاملــن العــريب والعاملــي؛ الرتباطه 

الوثيــق بالــدور الوطنــي ومجابهــة االحتــالل، وبالربيــة التنظيميــة، 

ــول: إن  ــص الق ــي. ويخل ــل العمــل الوطن ــه ضمــن فصائ واحتضان

االنتفاضــة انعكســت عــى دور الشــباب بوتــرة متصاعــدة.

ومثــة عامــل آخــر بالــغ الخطــورة تســبب يف تراجــع دور الشــباب 

انطوائيــة  أفــكار  عــى  يحتــوي  أنــه  ســيام  ال  الفلســطيني، 

وانعزاليــة يتمثــل بانخــراط عــدد كبــر منهــم يف املؤسســات 

ــة تعمــل تحــت  ــا جهــات خارجي ــي متوله ــة )NGO’s(، الت األهلي

ــر  ــادف-يف كث ــول اله ــت رشوط املم ــل، وتح ــذا التموي ــأة ه وط

مــن األحيــان-إىل تقويــض الــدور الجامهــري لــدى الشــباب 

الفلســطيني، وســلخ أفــكاره عــن اتجاهاتــه الوطنيــة لتُســتبَدل بهــا 

أفــكار أخــرى مختلفــة يف ســياق غــر منســجم مــع أصالــة الــدور 

املنــوط بالشــباب املتحفــز القابــض عــى الجــرح، كل هــذا تحــت 

شــعارات واهيــة، ومفاهيــم مختلفــة ذات نزعــة تخــدم مشــاريع 

ــن  ــر الكام ــو الخط ــامء ه ــل االنت ــزع فتي ــة ن ــن. إن محاول املمول

وراء انخــراط الشــباب الواســع يف هــذه املؤسســات التــي بلغــت، 

ــل  ــة تعم ــة وجمعي ــتة آالف مؤسس ــاء س ــاءات، زه ــق االحص وف

ــذات واتهــام  ــد ال ــداً عــن جل يف الضفــة والقطــاع والقــدس. وبعي

الشــباب العامــل يف هــذه املؤسســات، فقــد تنوعــت أهــداف 

ــاك مؤسســات  املؤسســات هــذه حســب ارتباطهــا باملمولــن، فهن

تســعى إىل ترســيخ مفهــوم التطبيــع وأصــول التعايــش وحــل 

النزاعــات بعيــداً عــن »العنــف« مــع التأكيــد عــى رضورة محاربــة 

ــل  ــي إىل الني ــذي يرم ــه ال ــريب ل ــف الغ ــق التعري ــاب« وف »اإلره

مــن كل حــركات التحــرر. وميكــن االدعــاء بــأن معظــم املؤسســات 

التــي تحظــى برعايــة كبــرة ومتويــل ضخــم مازالــت تنهــال عليهــا 

ــامل  ــباب ح ــة لش ــروح الوطني ــل ال ــة قت ــة بصبغ ــاريع املقرن املش

طمــوح يعيــش تحــت نــر االحتــالل وجربوتــه، األمــر الــذي تســبب 

يف تبديــد رؤيــاه، بــل رســخت يف أوســاط كثــر مــن الرشائــح 

الفرقــة والطبقيــة، ووضعــت  العاملــة عوامــل  أو  املســتهدفة 

العراقيــل أمــام انســجامهم مــع طموحهــم الوطنــي، وهــذا يقودنــا 

إىل رضورة إجــراء مراجعــة كاملــة لــدور هــذه املؤسســات ووضــع 

ــن  ــاتها والعامل ــة سياس ــتند إىل مراقب ــاملة تس ــة ش ــة وطني خط

ــا  ــزالق يف مشــاريع تلقــي بظاللهــا عــى قضيتن عليهــا خشــية االن

ــة. الوطني
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ــه  ــن ضياع ــباب وزاد م ــد الش ــّت عض ــذي ف ــل ال ــاب الجل املص

وغيــاب دوره-نتيجــة مــا ســعت إليــه مؤسســات )NGO’s( مــن 

زرع بــذور الفرقة-متثــل يف مرحلــة االنقــالب يف قطــاع غــزة، ومــا 

ــوده الشــباب، أي أن نتيجــة  ــوي وق ــال دم ــن اقتت ــه م نشــب عن

االنقــالب مزيــد مــن االنقســام، والرشذمــة، ووأد الــروح املعنويــة، 

وقتــل قــدرات الشــباب وطموحاتهــم، األمــر الــذي زاد التعصــب 

ــف  ــس الرشي ــت روح التناف ــة وانحرف ــعت الفرق ــدد، فاتس والتش

ــال  ــة، أي أن هــذا االقتت ــح املجتمــع والقضي ــذي يصــب يف صال ال

ــعت حالــة  ــداف واتس ــت األدوات واأله أغفــل املجتمــع، فتبدل

ــراب.  االغ

بــدا الشــباب منفصــامً عــن ذاتــه، فهــو إمــا منزلــق يف إثــم 

االنقســام، أو ينــأى بنفســه عــن أي دور، فُصبغــت األنشــطة 

ــا  ــا هويته ــا أفقده ــة، م ــة الضيق ــة والفئوي ــة بالحزبي الجامهري

ــأن  ــباب ب ــدى الش ــة ل ــدت القناع ــم تول ــمولية، ث ــة الش الوطني

الفعــل الجامهــري واملجتمعــي ال يرقــى إىل مســتوى التحديــات، 

ــع  ــر م ــري الفات ــاوب الجامه ــن التج ــك م ــى ذل ــس أدل ع ولي

العــام قضيــة شــبابية،  تعــّد يف إطارهــا  التــي  قضيــة األرسى 

فالتفاعــل الشــبايب مــع هــذه القضيــة آخــذ يف االضمحــالل خالفــاً 

ــل. ــن قب ــع م ــه الوض ــا كان علي مل

وبشــكل مجــرد، ميكــن الجــزم بــأن الشــباب قــد تولــد لديــه إميــان 

بعدميــة دوره وقدرتــه وتأثــره، بعــد أن فقــد وهجه وبات فريســة 

للتجاذبــات واالســتقطابات التــي أحدثهــا االنقســام الــذي عصــف 

بالحالــة الشــبابية الفلســطينية التــي كان ميكــن تجاوزهــا والحــّد 

مــن اســتمرارها. وهــا نحــن نقــول، آســفن، إن االنقســام أضحــى 

ــز،  ــباب املتحف ــاب الش ــا رق ــت عليه ــي وضع ــة الت ــة املقصل مبنزل

ناهيــك عــن تأثــره الســلبي بالتطــور التكنولوجــي والعوملــة.

مــن وجهــة نظــري، كناشــط شــبايب، ال بــّد مــن قــول كلمــة حــق: 

إن الشــباب الفلســطيني-عى الرغــم مــن القصــور البحثــي، وحالــة 

التيــه العــام التــي يعيشها-ســيظل قــادراً عــى توفــر أدوات قيــاس 

حقيقيــة للوعــي الــذي يتحــى بــه ومبــا ميلكه مــن طاقــات وأدوات 

ــم  ــاً، ث ــاً واجتامعي ــي، وطني ــودة إىل دوره الطالئع ــن الع ــه م متكن

اســتعادة البســاط الــذي يُســحب مــن تحتــه أو يــكاد. ومــن هنــا، 

نؤكــد رضورة تســليط الضــوء عــى هــذه القضيــة املهمــة ليعمــل 

ــات واملحــن، واالنتصــار للشــباب  ــه لتجــاوز كل العقب كل يف مجال

وقضايــاه بعيــداً عــن االنتــامءات الفصائليــة. فالتنشــئة التنظيميــة 

ــدور  ــرة ال ــق فك ــال، وتعم ــدى األجي ــاً ل ــق وعي ــرض أن تخل يف

الجامهــري املوحــد وتؤصلهــا يف النفــوس، كــام كان مــن قبــل.

خالصــة القــول، الشــباب مدعــو اليــوم إىل اإلجابــة عــن ســؤال: إىل 

أيــن نحــن ذاهبــون؟

ــأن الشــباب الفلســطيني  ــد مــن التذكــر ب ــة، ال بّ  يف إطــار اإلجاب

مــازال الفئــة التــي يســتهدفها االحتــالل، فهــو )االحتــالل( صاحــب 

اليــد الطــوىل ملــا آل إليــه واقــع الشــباب الحــايل، مــن خــالل ســعيه 

املتواصــل إىل تركيعــه وتجهيلــه وكــرس إرادتــه. فمفهــوم الشــباب 

الوطنــي يتعــرض لشــتى صنــوف الهــدم، واألمــر ليــس بعيــداً عــن 

ــا الشــباب املقــديس خاصــة،  ــي يتعــرض له ــة االســتهداف الت حال

مــن قتــل واعتقــال وبــث بــذور الفتنــة ودس الســموم املخــدرة يف 

صفوفهــم، وهــذا يحتــم علينا-نحــن الشــباب-رفع درجــة الوعــي 

والوقــوف عنــد مســؤولياتنا لتفويــت الفرصــة عــى كل املربصــن، 

ــاء  ــرة البن ــف فك ــاف خل ــا واالصطف ــة جراحن ــاً مللم ــب أيض ويج

الــذايت؛ لنعيــد الشــباب الفلســطيني إىل ذروة نشــاطه وفعلــه 

وإنتاجــه، ودفــع عجلتــه نحــو املفهــوم الوطنــي، ال التبعيــة.

 * كاتب وحملل وناشط شبايب
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د. أسامة عثمان*
تتســع داللــُة التــراث الفلســطيني، كمــا أّي تــراث، ليشــمل كلَّ مــا يتعلــق بحيــاة النــاس ونتــاج تلــك احليــاة َوفــق 
أمنــاط العيــش وســيرورة الشــعب التاريخيــة، ويتمظهــر ذلــك يف شــقني: مــادي وآخــر طقوســي لفظــي، ليعــمَّ 
أشــكال البنــاء القــدمي، والــّزي، وأنواعــًا مــن املأكــوالت واملشــروبات واألوانــي وأدوات الفالحــة وســائر أدوات احِلــرف 
العتيقــة ماديــًا. ثــم األمثــال الشــعبية واألغانــي واحلكايــات واأللعــاب والعــادات وطقــوس األفــراح واألتــراح معنويــًا 

ولفظيــًا. 

وتشــكل مقولة رئيس حكومة االحتالل األســبق بن غوريون »الكبار ميوتون والصغار ينَســْون« أســاس االســتهداف 
املنظــم وجوهــره بحــق اإلنســان الفلســطيني يف الوطــن والشــتات، بغــرض تفريــغ الذاكــرة اجلمعيــة الفلســطينية 

مــن مخزونهــا الثقــايف والفكــري والتراثي. 

القيمة والتوظيف
مــا دام الــراث الفلســطيني حيّــاً فــإن هــذا وحــَده لدليــل عــى قدرتــه، بالرغــم مــن القــوة املضــادة اإلرغاميــة التــي متارســها إرسائيــل ضــده، 

ــه إىل الخلــود مــن بــن  ولعــل ذلــك يعــود يف األســاس إىل مــا يتمتــع بــه هــذا الــراث-وال ســيام امللفــوظ منه-مــن أصالــة وقيمــة أثــرة رفََعتْ

خطابــات كثــرة عاديــة كانــت تُطــوى أوالً بــأول. 

مــا زال الــراث الفلســطيني قــادراً عــى تأديــة مهــامت تواصليــة بــن النــاس، ملتحــامً بالخطــاب الثقــايف الــذي ال ينفــك يتجــدد. واســتنادا 

إىل مــن يدعــو عامليــاً، مثــل راميونــد وويليامــز )رائــدي النقــد الثقــايف يف إنجلــرا(، إىل الربــط الوشــيج بــن شــقي الخطــاب الثقــايف الّنخبــوي 

التراث الفلسطييّن...
د ظل األرض المَهدَّ
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ــن  ــه خاصة-م ــي من ــب العام ــذا الربط-وللجان ــا له ــي، وم والعام

قــوة يف التعبــر عــن الوجــدان املحــي، فــإن إضافــة عنــري 

ــام  ــه كل ــراث وترفع ــذا ال ــطينياً-تصقل ه ــدي والراع-فلس التح

ــر  ــة، األم ــة املتالحق ــواج املعرف ــاة وأم ــة الحي ــل حرك ــاض بفع غ

ــن  ــداً م ــطيني مزي ــراث الفلس ــب ال ــأنه أن يكس ــن ش ــذي م ال

ــاء. االحتف

الــراث  أهميــُة  تنبــع  الجمعــي،  الوجــداين  املســتوى  فعــى 

الفلســطيني مــن كونــه التجســيَد الحضــاري للشــعب الفلســطيني 

الــذي ال يتجــزأ، وال يســتقل تراثُــه عــن تــراث الشــام والعــامل 

ــعب. ــذا الش ــة ه ــن ُهويَّ ــزء م ــو ج ــريب، وه الع

ــاة  ــي بالحي ــذي يحتف ــيام ذاك ال ــعبي-وال س ــراث الش ــدُّ ال ويُع

ــعب  ــخة للش ــة راس ــة حيوي ــة الجامعية-عالم ــن البهج ــي م ويع

الفلســطيني بالرغــم مــن كلِّ إحباطــات االحتــالل ومحاوالتــه 

ينقطــع  مل  ولذلــك  والفرحــة،  الحيــاة  مقومــات  كل  إجهــاض 

الفلســطينيون عــن أغانيهــم الشــعبية العربيــة والفلســطينية التــي 

تتســم بِقــَر الجمــل، والجاذبيــة اللحنيــة واإليقاعيــة التــي تهــز 

الوجــدان وتثــر العاطفــة املقرنــة بــراء جــاميل، تكشــف-كام 

يقــول الدكتــور إبراهيــم منــر موىس-عــن مــدى تجــاوب اإلنســان 

الفلســطيني مــع تراثــه الشــعبي، وعــن أصالتــه الشــخصية أو 

الوطنيــة، وإقامــة تــوازن نفــي بينــه وبــن الواقــع الــذي يعيشــه. 

الشــفهي  املــوروث  ـل  مثَـّ والشــعري،  األديب  املســتوى  وعــى 

ــة  ــا الوطني ــة الحضــاري وهويته ــان األم ــن كي ــذي هــو جــزء م ال

ــط  ــعراء، فرب ــتجاله الش ــراً اس ــرساً متوات ــاري، ج ــا الحض ووجوده

بــن طموحاتهــم ورغباتهــم، كــام يقــول مــوىس يف كتابــه )صــوت 

ــة(.  ــراث والهوي ال

ـف األدبــاء والشــعراء الفلســطينيون األدب الشــعبيَّ  لقــد وظَـّ

ــل  ــد إمي ــذا عن ــى ه ــة، يتج ــروح الوطني ــن ال ــراً ع ــه تعب بوصف

حبيبــي يف روايتــه )الوقائــع الغريبــة يف اختفــاء ســعيد أيب النحــس 

ــة شــعرية  ــذي »كان محاول ــاد ال ــق زي املتشــائل(، ويف شــعر توفي

مهمــة ضــد طمــس الــراث الفلســطيني ورسقتــه، وتأكيــداً يف 

الوقــت نفســه عــى حضــور هــذا الــراث وانغراســه يف األرض 

الفلســطينية«.

 وعــى الصعيــد البحثــي األكادميــي، ســاهم الدكتــور عبــد اللطيــف 

الربغــويث الــذي يُعــدُّ أحــَد أبــرز رواد حقــل الــراث الشــعبي 

النشــاطات  إبــراز  يف  الشــعبي،  األدب  وبخاصــة  الفلســطيني، 

ــا. ــطن وخارجه ــل فلس ــة داخ ــة والراثي ــة واألدبي الفكري

محاوالت السطو واالستالب
الشــعب  بــن  القائــم  التناقــض  صلــب  يف  الــراُث  يدخــل 

الفلســطيني واالحتــالل يف عالقــة الهيمنــة التــي ميارســها االحتــالُل 

ضــد األرض والذاكــرة. ويكتســب هــذا الــراث رمزيــًة خاصــة حــن 

يصبــح معــادالً للوطــن والشــعب، ثــم يغــدو موضعــاً للتنــازع بــن 

الفلســطينين )أصحابــه الحقيقيــن(، واإلرسائيليــن الذيــن يحاولون 

ــات البســيطة. ــات والتلوين ــاءه ببعــض التحريف اســتالبَه وادع

 فالــراث-وإْن كان داخــالً تحــت تأثــر الزمــن وفاعليتــه املتجــاوزة 

حــن  أصحابــه  وأدواتها-فــإن  الحيــاة  أســاليب  يف  بالعرنــة 

يشــعرون باســتهدافه، ســوف يطفــو عــى الســطح مهــام اشــتدت 

ــة اإلعالميــة  ســلطُة الخطــاب االحتــاليل املهيمــن باملؤثــرات املادي

ــة.  ــة الواقعي وامليداني

وكلــام حــنَّ الوجــداُن إىل األرض املســتلَبة عــال صــوُت الــراِث 

ــة  ــوص اإلبداعي ــرسَّب إىل النص ــزان، وت ــراح واألح ــل األف يف محاف

اســتلهاماً وإحيــاء وَجــرْساً بــن املــايض الجميــل والحــارض، لوصلــه 

ــة. ــة والرواي ــول الرؤي ــف ح ــة ال تتوق ــتقبل يف معرك باملس

وملوقعيــة الــراث يف الــراع ولفاعليتــه الوطنيــة الباقيــة، جعلــت 

منــه محــل ســطو واســتالب، فكانــت مامرســاُت االحتــالل املاديــة 

الصارخــة شــاهداً عــى ذلــك، فهــا هــو جــدار الفصــل العنــري 

يعــزل آالف املواقــع واملعــامل األثريــة ويدمــر العــرشات منهــا، وهــا 

ــي تتعــرض  ــة التشــويه الت هــي املســتوطنات تغــذي بنهــم عملي

ــوروث  ــارة إىل أن امل ــدر اإلش ــام تج ــطينية، ك ــُة الفلس ــا الُهويَّ له

ــرة نتيجــة اســتفحال ظاهــرة  ــا زال يواجــه مخاطــَر كب ــايف م الثق

ــار وتدمرهــا. رسقــة اآلث

عانــت مواقــع الــراث الثقــايف مــن آثــار القصــف والتفجــر التــي 

تســببت بــأرضار كبــرة منــذ إعــادة اجتيــاح األرايض الفلســطينية 

عــام 2002م، فاســتهدفت-عن قصد-مواقــع الــراث الثقــايف يف 

ــت  ــل، وبي ــس، والخلي ــح، وخانيون ــزة، ورف ــة يف غ ــدن التاريخي امل

جامعة القدس المفتوحة 76

ثقافة



لحــم، وبيــت جــاال، ورام اللــه، ونابلــس، وجنــن، وطولكــرم، 

وســلفيت، وقلقيليــة. )املــوروث الثقــايف يف فلســطن-د. عبــد 

ــريب(. ــن املغ الرحم

للســيطرة عــى املعــامل الراثيــة  يف هــذا الســياق، واســتمراراً 

التاريخيــة، أكَّــدت مؤسســة األقــى للوقــف والــراث عــام 2010م 

أنَّ موقعــا عربيــا عــرف باســم »فرســت نيــوز« نــرش خــربا مفــاده 

أن أحــد وزراء املؤسســة اإلرسائيليــة )وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا(، 

ــراث اليهــودي«. ــى إىل قامئــة »ال طالــب بإضافــة املســجد األق

ويوثــق مختصــون رسقــة إرسائيــل معظــم القطــع األثريــة يف 

املتاحــف الفلســطينية، ومــن أهمهــا تلــك التــي كانــت يف متحــف 

ــران«  ــف قم ــا »لفائ ــا رسق منه ــم م ــدس، وأن أه ــر( بالق )روكفل

أو وثائــق البحــر امليــت. واعتــرب باحثــون أن االســتيالء عليهــا مــن 

ــدة  ــق جدي ــاء حقائ ــة إلخف ــو محاول ــا ه ــة إمن ــراف إرسائيلي أط

ــة املســيحية والتاريــخ  ــاب املقــدس والديان تبــن فــرة نــزول الكت

ــدد  ــذي يته ــر ال ــن الخط ــذروا م ــام ح ــطن، ك ــودي يف فلس اليه

ــتولت  ــة، إذ اس ــاب املغارب ــاذاة ب ــى مبح ــجد األق ــَف املس متح

ــه.  ــام من ــى أقس ــة ع ــات إرسائيلي جه

ومــام شــاع واشــتهر يف رسقــة اإلرسائيــي موروثنــا الــرايث أن 

جعلــوا الثــوب الفلســطيني لبــاس مضيفــات طــران رشكــة )العــال( 

وصلــت رسقــة  ثــم  إرسائيــي.  زي  أنــه  مدعيــًة  اإلرسائيليــة، 

ــان  ــة باملهرج ــه إرسائيلي ــارك في ــداً تش ــطينية ح ــوالت الفلس املأك

الســنوي املنعقــد مبدينــة )ســان فيتــو لــوكار( اإليطاليــة عــام 2000 

ــول«.  ــق »مفت ــن طب ــن أحس ــزة األوىل ع ــوز بالجائ وتف

أمــا مــا يخــص مجــال الــراث الشــفوي فقــد انتحــل اإلرسائيليــون 

الحكايــات الفلســطينية والعربيــة. ويذكــر الدكتــور منعــم حــداد 

ــعبية  ــات الش ــيف الحكاي ــف 1986م كان يف أرش ــى صي ــه حت أن

اإلرسائيليــة )18500( حكايــة، ُصّنــف منهــا )11944( حكايــة عــى 

أنهــا حكايــات إرسائيليــة، ومــا نســبته )%65( حكايــات مــن يهــود 

الــدول العربيــة واإلســالمية، ومنهــا )215( حكايــة فلســطينية.

قصور:
بالرغــم مــن كــون الســلطة الفلســطينية مــن خــالل وزاراتهــا 

ــظ  ــايل، واإلعــالم، وغرهــا(، تحاف ــم الع ــة، والتعلي ــار، والثقاف )اآلث

ــراث الفلســطيني مبختلــف أشــكاله، وبالرغــم مــن كــون  عــى ال

الجامعــات الفلســطينية تــؤدي دوراً مهــامً عــى الصعيــد األكادميي 

والعلمــي مــن خــالل املؤمتــرات واألبحــاث واملســاقات الجامعيــة 

ــي  ــاج اإلبداع ــن النت ــم م ــراث، وبالرغ ــرّس ال ــي تك ــررة الت املق

ـده، فــإن مثــة  الشــعري والنــري الــذي يســتلهم الــراث ويخلِـّ

جوانــب مــن التقصــر تتجــى يف غيــاب التنســيق بــن املؤسســات 

العاملــة، مــا يعــوق وضــع خطــط كليــة ذات إدارة مركزيــة فاعلــة، 

ويف عــدم كفايــة الــكادر املؤهــل للقيــام بالرميــم واإلصــالح، 

باإلضافــة إىل قصــور القوانــن الخاصــة بحاميــة املــوروث الثقــايف.

ال بــد مــن عمــٍل مؤســيٍّ للتوعيــة بالــراث وأهميتــه عــى الصعيد 

ــة  ــات املختلف ــر املؤسس ــة بتضاف ــذه الثقاف ــم ه ــعبي، وتعمي الش

للحــد مــن األرضار الناجمــة عــن اإلهــامل، أو تلــك املتعمــدة 

ــم  ــة، ث ــة عملي ــات حياتي ــة، أو ملقتضي ــراءات مادي ــل، أو بإغ بجه

ــة.  ــز املتخصصــة واملتاحــف األثري ــدرات املراك ــز ق تعزي

ــد  ــا فــال ب ــذي يهــدد تراثن ــد مواجهــة االحتــالل ال أمــا عــى صعي

ــراث، فلســطينياً،  ــق ال ــع توثي ــوازي م ــاته بالت ــن فضــح مامرس م

وعربيــاً، وعامليــاً، علــامً أن مؤسســات دوليــة كـــ )اليونســكو( تقــف 

عاجــزة عــن وقــف مامرســات املصــادرة واالســتالب والرسقــة التــي 

ينتهجهــا االحتــالل عــى املــأل. 
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ــاً  ومــادام العنــف العمــودي يتســبب بعنــف أفقــي، فليــس غريب

أن يتفتــت املجتمــع، أو أن يصبــح تربــة خصبــة لــربوز مشــكالت 

ــذه- ــة ه ــل ألن القانون-والحال ــى الح ــتعصية ع ــة مس مجتمعي

ــة  ــواء العام ــذه األج ــق ه ــراد وف ــتجيب األف ــام ال يس ــل، ك معط

املشــحونة بالتوتــر لصــوت العقــل واملنطــق، وتبقــى التعبئــة 

الجهويــة والقبليــة ســيدة املوقــف يف إدارة الخالفــات التــي غالبــاً 

مــا يتــم التعامــل معهــا وفــق أنصــاف الحلــول أو تســكن األعــراض 

ــد. ــد أو الوعي ــط التهدي ــازل تحــت ضغ ــة( أو التن )الطبطب

يف خضــم هــذا الواقــع املــر أصبــح يتنامــى لــدى مختلــف األوســاط 

ــود  ــزز صم ــا يع ــامل الســلم األهــي مب ــة رضورة ترســيخ مع املثقف

ــة  ــبات حياتي ــن مكتس ــك م ــه ذل ــا يحقق ــم، ومل ــاس يف وطنه الن

ــة مناســبة. تحقــق لهــم رفاهي

إّن الحيــاة ال تســتقر عــى نحــو أمثــل إال إذا كان األمــن والعــدل 

ــه إذا كانــت  والســالم مــن أهــم مكوناتهــا، فالحقيقــة املؤكــدة أن

نــذر الفــوىض والدمــار والخــراب تندلــع رشاراً مــن عقــول البــرش، 

ــى  ــن أن تُبن ــد م ــدل والســالم ال ب ــن والع ــإن اســتحكامات األم ف

ــح طابعهــم  أيضــاً يف عقــول البــرش وضامئرهــم وســلوكاتهم لتصب

الحضــاري. وهــذا مــا يؤكــد أنســنة اإلنســان الــذي ينبغــي أال يكون 

رقــامً زائــداً أو ناقصــاً. إن الحالــة التــي ميــوت فيهــا اإلنســان مجانــاً 

ــم  ــح الظل ــن يصب ــداً ح ــة ج ــدو طبيعي ــة تب ــة الطائش أو بالصدف

السلم األهلي
ً
 ووطني�ا

ً
من منظور مسؤول مجتمعيا

أ. د. يوسف ذياب عواد*

قلمــا يحتــل موضــوع جديــر باالعتبــار واالهتمــام قــدر مــا يســتحقه مفهــوم الســلم األهلــي يف الواقــع الفلســطيني 
الــذي مــا يــزال ميــر مبحطــات متتاليــة مــن األزمــات وبــؤر التوتــر واألحــداث املقلقــة واملفزعــة، جــراء االحتــالل 

اإلســرائيلي ومــا يتســبب بــه مــن انعكاســات ســلبية علــى االقتصــاد واألمــن والنســيج االجتماعــي بأكملــه.
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ــح مــن الصعــب  مجــرد وجهــة نظــر والواقــع وهــامً، وحــن يصب

الحديــث عــن مجتمــع مــدين، بــل لعــل الحديــث عنــه يعــد رضبــاً 

ــا  ــة بنتائجه ــر املجدي ــطة غ ــال أو السفس ــة والخي ــن الطوباوي م

املغلوطــة.

ليــس مبقــدور أي مجتمــع أن يحقــق نقلــة نوعيــة يف تبني أســاليب 

ــذة  ــة أو املتنف ــلطة الحاكم ــف الس ــة إذا مل تعك ــة ومدني حضاري

عــى بنــاء اســراتيجيات تدعــم وتطــور وتبنــي مختلــف التوجهــات 

ــرأي  ــرأي وال ــول ال ــة يف التعبــر وقب ــة والحري القامئــة عــى العدال

ــربات  ــدرات والخ ــرف بالق ــة تع ــات دميقراطي ــق توجه ــر وف اآلخ

وتوظفهــا لتحقيــق التقــدم واالزدهــار بفكــر وعقــل مــرن يتقبــل 

التغيــر، وإدارة رشــيدة تضبــط األمــور.

ــة  ــمي قامئ ــتوى الرس ــى املس ــة ع ــود املبذول ــت الجه ــام كان ومه

ــا الســبب  ــإن العمــل الجامهــري رضورة يجتمــع فيه ــزة ف ومتمي

ــد. ــة يف آن واح والنتيج

ــق  ــل االجتامعي-وف ــار العم ــلمي يف إط ــل الس ــة العم إن مأسس

ــة  ــن حال ــول م ــع التح ــة لصن ــى الرشاك ــة ع ــة مبني ــرة طوعي نظ

ــن  ــامح-تعد م ــلم والتس ــة الس ــاد، إىل حال ــف املض ــف والعن العن

األمــور البدهيــة مــن حيــث عالقــة الفــرد مــع مجتمعــه ومحيطــه، 

بــل يُعــد ذلــك تناميــاً لإلحســاس املرهــف باملســؤولية املجتمعيــة 

ــة. ــي تتكامــل مــع املســؤولية الوطني الت

لقــد أســهمت املشــاركة املجتمعيــة خــالل عقــود مضــت، يف بنــاء 

ــم  ــث تقاس ــي، حي ــن االجتامع ــن األم ــة م ــة صلب ــد عريض قواع

النــاس لقمــة العيــش وضمــدوا جراحاتهــم وتبادلــوا مشــاعرهم يف 

ســبيل املحافظــة عــى وجودهــم وهويتهــم.
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واآلن، وبعــد أن اختلفــت قواعــد اللعبــة وقبــل أن تتداخــل 

عوامــل تعقيــد جديــدة كتلــك املتصلــة بالفــن الطائفيــة والعرقيــة 

والدينيــة، يجــدر بنا-نحــن املثقفــن-أن نعــزز ثقافــة الســلم 

األهــي قبــل أن ينزلــق النــاس إىل مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بكثــر 

ــى الحــل. ــة ع ــة عصي ــح الحال وتصب

لقــد أكــد ديننــا الحنيــف وتراثنــا التليــد عــى نبــذ العنــف، وهــام 

جانبــان مهــامن مؤثــران يف تخفيــف حــدة االحتقــان ذات الطابــع 

الســيايس أصــالً، وإن املطلــوب عاجــالً إعــادة توظيــف الوســطية 

وبثهــا يف عقــول املواطنــن وتعزيــز تقبــل األفــراد بعضهــم بعضــاً.

كــام ميكــن للنخبــة املتعلمــة أن تــؤدي دوراً بــارزاً يف ريــادة 

التغيــر نحــو مجتمــع مــدين آمــن يحفــظ حقــوق املواطنــن كجــزء 

ــانية  ــات اإلنس ــؤولة، فاالهتامم ــة املس ــاتهم املجتمعي ــن مامرس م

ســاهمت يف تقنــن الحقــوق البرشيــة يف مواثيــق قوميــة ودوليــة، 

ــر  ــو واٍع جدي ــى نح ــن ع ــتلهامها للمواطن ــادة اس ــي إع ــا يقت م

ــؤولية. باملس

يســاهم الســلم األهــي يف الرفــض القاطــع لــكل أشــكال التناحــر 

أو التحريــض أو إعــادة أي حــرب أهليــة، بــل ينطلــق مــن حالــة 

محاربــة الفلتــان والعنــف عــى اعتبــار أنهــا مامرســات عفــا عنهــا 

الزمــن.

ــن،  ــن املواطن ــة املشــركة ب  والســلم األهــي يدعــم إطــار العالق

ــدل  ــن الع ــاس م ــى أس ــم، ع ــم وانتامءاته ــالف هوياته ــم اخت رغ

واملســاواة التــي تحفــظ الحــق للجميــع، ال ســيام األقليــات العرقية 

أو الدينيــة منهــا.

ــة والشــفافية  ــدي املصداقي ــوم تقتــي توظيــف بُع فالــرورة الي

ــن أساســين  ــل الرســمي واملؤســي، باعتبارهــام مرتكزي يف التعام

ــره يف  ــم أث ــة وتعظي ــو التنمي ــط نح ــدين ناش ــع م ــاء مجتم يف بن

املجتمــع، جــراء الثقــة التــي يغرســها هــذان البعــدان يف ترفــات 

ــن. املواطن

ــم إال إذا  ــن ال ميكــن أن يت ــث عــن مجتمــع مزدهــر آم إن الحدي

تكاتفــت الجهــود وتعاظمــت يف صياغــة واقــع جديــد بعيــد عــن 

اإلكــراه والقهــر والعنــف أو االحتــواء، بــل علينــا أن نســاهم 

جميعــاً يف بنــاء ثقافــة سياســية مجتمعيــة قوامهــا الســلم األهــي، 

مبــا يتطلــب ذلــك مــن طــّي صفحــة املــايض القامئــة عــى التســلط 

ــرة  ــق نظ ــن، وف ــرف والتخوي ــذ والتط ــاء والنب ــب واإلقص والتصل

تكامليــة تشــاركية تعاونيــة، تعتــرب الســلم االجتامعــي طــوق 

ــات. ــر بالتحدي ــع يزخ ــاة ملجتم النج

بنقــاط ضعفهــا  الحالــة  يشــخص  وطنــي  وســيط  وجــود  إن 

وقوتهــا، ويأخــذ بعــن االعتبــار مــا يهــدد الســلم ويوظــف الفــرص 

املتاحــة ويبتكرهــا ويطورهــا، لــرورة ملحــة يســتطيع معهــا أن  

يتشــكل ويحــدد اختصاصاتــه وتداخالتــه، ويعيــد بــث مزيــد مــن 

املبــادرات املجتمعيــة واإلصالحيــة التــي تعــزز العالقــة اإليجابيــة 

ــو  ــم نح ــم وتشــحذ هممه ــن وتســتقطب اهتامماته ــن املواطن ب

املصلحــة العامــة، وتوفــر حيــاة آمنــة كرميــة ملســتقبلنا ومســتقبل 

ــا. أبنائن

إن املســؤولية املجتمعيــة للمواطنــن تتطلب مامرســة جــادة نابعة 

عــن فكــر يقــدس األولويــات ويحــرم اآلراء ويقــدر االحتياجــات، 

ويســتوعب التناقضــات ضمــن إطــار مــن الواجــب الطوعــي 

الــذي يقحــم الجميــع يف بوتقــة املصلحــة العامــة للمجتمــع ومــا 

يواجهــه مــن تحديــات، ومــا ميكــن لهــذا اإلحســاس املســؤول أن 

يكــرس املامرســة الفعليــة الســتحقاقات األمــن االجتامعــي بعيــداً 

عــن النظــرة التعصبيــة الفرديــة بقــدر مــا هــي نظــرة مجتمعيــة 

تأخــذ مــن الســلم األهــي منطلقــاً مشــركاً يجمــع بــن تطلعــات 

ــن وآمالهــم واهتامماتهــم.  املواطن

لقــد كان االنقســام نتيجــة حتميــة لسلســة مــن االختالفــات 

والتناقضــات للمواقــف السياســية التــي أثــرت بشــكل مبــارش 

ــث  ــة بحي ــوى خارجي ــه ق ــت في ــي، وتدخل ــيج االجتامع يف النس

أفســدت املصالــح قيــامً ومبــادئ راســخة حافــظ عليهــا شــعبنا عــرب 

ــال. ــن النض ــل م ــخ الطوي التاري

واآلن بعــد أن بــدأ العــّد التنــازيل لالنقســام باالنحســار والراجــع، 

ــز اإليجابيــات والتغلــب عــى  يجــدر انتهــاز هــذه الفرصــة لتعزي

الســلبيات وتضميــد جراح املــايض مبعالجــات ميدانية واســراتيجية 

تجــذب االهتــامم العــام حــول املصلحــة الوطنيــة، كــام ال بــد مــن 

وضــع بروتوكــوالت جديــة لتقــف حاجــزاً أمــام أي محــاوالت 

ــوراء. للعــودة إىل ال

فيــه  يتشــارك  واعــد  مســتقبل  حــول  التفاؤليــة  النظــرة  إن 

ــة  ــه طواعي ــابقون  في ــذي يتس ــي ال ــم الجمع ــون بفكره املواطن

ــل نقطــة انطــالق جــاد  ــا متث لتحقيقــه، لنظــرة مهمــة جــداً كونه

نحــو تحقيــق الســلم األهــي واألمــن املجتمعــي بدافعيــة واهتــامم 

كبريــن، كجــزء مــن مالمــح القيــادة التحويليــة التــي ترســم بعقول 

ــه. ــة في ــا فاعل ــم أطراف ــر وتجعــل منه ــة التغي ــع أهمي الجمي

وهنــا يجــب عــى األجهــزة األمنيــة أن تعــزز رشاكات مدنيــة 

ليلتحــم الجميــع يف الهــم املجتمعــي، باعتبــاره رضورة وطنيــة 

تقتــي التكامــل والتعــاون األهليــن، لتحقيــق األمــن واالســتقرار، 

ومناهضــة ثقافــة العنــف مبختلــف أشــكاله وألوانــه، وإحــالل 

الفكــر التنويــري واملنفتــح محــل الضغائــن واألخطــاء والتجــاوزات، 

قابــالً للتحقيــق يف  حتــى تصبــح العدالــة املجتمعيــة شــعاراً 

ــر.  ــن مزده ــع آم مجتم
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انقالب المفاهيم
د. يوسف أبو مارية*

املتتبــع ملــا يجــري يف فلســطن اليــوم مــن أحــداث ورصاعــات 

وحروب-ابتــداًء مــن الهجمــة الرببريــة عــى قطــاع غــزة مــروراً 

بغطرســة القــوة وفــرض األمــر الواقــع عــى القــدس تهويــداً أو 

ــاخاً ألوهــام التاريــخ، واالعتــداء عــى الجغرافيــا والتاريــخ  استنس

ــر  ــموم الفك ــث س ــر، وب ــرش والحج ــة، وإذالل الب ــة الغربي يف الضف

ــة تجــاه شــعب مســامل يحلــم بحريتــه- األســود مــن متييــز وعنري

ســوف يكتشــف بســهولة ويــرس كثافــة الهجمــة ومنهجيتهــا يف الســر 

ــه  ــعب بأكمل ــتعباد ش ــو اس ــة نح ــة ومتالحق ــة ثابت ــى رسيع بخط

وإلغــاء حريتــه أفــراداً وجامعــات، وتدمــر كل مــا ميــت إىل الذاكــرة 

ــؤها  ــة، منش ــارة للمعرف ــت من ــا كان ــة طامل ــعاعات حضاري ــن إش م

ــه.  ــه وعطائ ــم بتاريخ ــعب العظي ــذا الش ــة وه ــذه األرض املبارك ه

فلســطن باتــت وفقــاً لهــذا النهــج العــدواين ســجناً كبــراً ليــس لــه 

ــالح  ــار الس ــوة وبن ــاً بالق ــر مفروض ــح القه ــخ، وأصب ــل يف التاري مثي

ــر،  ــي والفق ــه الغن ــاوى في ــل تس ــعب كام ــى ش ــه ع ــتى أنواع بش

ــود. ــد واملق ــر، والقائ ــر والصغ والكب

والجرميــة يف رأيــي ترجــع بصــورة أساســية إىل وقــوع القــادة اليهــود 

ــة  ــت الكارث ــي تل ــنوات الت ــوال الس ــت( ط ــر )الهولوكس ــت تأث تح

اليهوديــة، إذ تحــول املقتــول إىل قاتــل، واملقهــور إىل قاهــر، واملجلــود 

إىل جــالد، والنتيجــة هنــا )هولوكســت( جديــدة بحــق شــعب ليــس 

لــه عالقــة مبظــامل اليهــود تاريخــاً، فاألســلوب واحــد والضحيــة 

»الدولــة  ســابقاً  االســتعامرية  الــدوُل  ســاعدت  لقــد  مختلفــة. 

اليهوديــة« بدعــم لوجســتي رافــق وجودهــا منــذ اليــوم األول الــذي 

ــان بدعــم أمريــيك  ــه. أمــا حــارضاً فقــد حظــي هــذا الكي قامــت في

متواصــل، رافقتــه قــدرة كبــرة عــى توظيــف رأس املــال يف امتــالك 

ــا  ــا يف خطابه ــوة التكنولوجي ــد ق ــالم، وتجني ــة واإلع ــائل الدعاي وس

ــه أرض فلســطن، معتمــداً عــى  ــري، لتثبيــت وجــوده واحتالل التربي

ــد  ــراه اآلن يعتم ــام ن ــخ. بين ــق التاري ــف لحقائ ــة وتزيي ــة كاذب دعاي

عــى مــا يســمى بـــ »الحــرب عــى اإلرهــاب«، تلــك الحــرب الخرافيــة 

التــي صنعتهــا وســائل اإلعــالم الصهيوأمريكيــة إنتاجــاً وإخراجــاً بعــد 

الحــادي عــرش مــن أيلــول، يف محاولــة جديــدة لتســويغ وجــود هــذا 

ــه. ــر وظيفت ــان وتربي الكي

ــا  ــن م ــة ب ــف الصل ــا ضع ــث هن ــة الحدي ــن موضوعي ــد م ــا يزي وم

ــد  ــا شــعب مل يع ــورة عنوانه ــة وث ــن مقاوم يحــدث يف فلســطن )م

ــزه  ــع غرائ ــض م ــذي يتناق ــالل ال ــل االحت ــى تحم ــادًرا ع ــيًا ق نفس

القوانــن  كل  مــع  متامــاً  تتناغــم  مبقاومــة  الحريــة  إىل  التواقــة 

واملواثيــق الدوليــة التــي تنــص عــى حفــظ كرامــة اإلنســان وحقــه يف 

مقاومــة االحتــالل(، وبــن أحــداث اإلرهــاب يف العــامل. فــام يحــدث 

ــارشة بأحــداث  ــر مب ــارشة أو غ ــة مب ــه أي عالق ــس ل يف فلســطن لي

إرهــاب  أو  و«النــرة«،  »داعــش«  بإرهــاب  أو  عــرش  الحــادي 

ــة  ــاس صناع ــي يف األس ــي ه ــميات الت ــن املس ــا م ــف وغره الطوائ

صهيوأمريكيــة متويــالً وتســليحاً. نعــم، فمثــل هــذا التربيــر ال نجــده 

إال يف عقــول مــن زينــوا االحتــالل واعتــربوه نــرشاً للســلم والعدالــة، 

ــره. ــة تصوي ــة واليهودي ــة األمريكي ــاول الدعاي ــام تح ك

ــط  ــاد راب ــة إيج ــن يف محاول ــة تكم ــإن الجرمي ــبق، ف ــا س ــاً مل ووفق

بــن إشــباع حاجــات الشــعب اليهــودي بالحريــة والســيادة وجلــب 

الرفــاه واالزدهــار للشــعب األمريــيك، وبــن مــا أصبــح مقرونــاً 

اليوم-وبطريقــة ال مثيــل لهــا يف التاريخ-بســلخ الحريــة عــن شــعوب 

أخــرى كانــت آمنــة يومــاً مــا، وأقصــد هنــا الفلســطينين والعراقيــن 

ــورين.  والس

 ،)F16( فســجُن شــعوب هــذه املنطقــة، وتدمــُر بيوتهــم بقاذفــات

وقتــُل أبنائهــم، وتدمــُر اقتصادهــم وإنجازاتهــم العلميــة والحضارية، 

وإغــراُق مدنهــم مبئــات القذائــف الفتاكــة، وهــدُم مصانعهــم، وقتــُل 

علامئهــم وتهجــُر أبنائهــم، كل ذلــك بــات هدفــاً تجنــد لــه ماكينــة 

الحــرب املرعبــة بــكل إمكاناتهــا لتحقيــق هــدف واحــد هــو األمــن 

والحريــة ألمريــكا والدولــة اليهوديــة. 

ــام  ــتمرار النظ ــى اس ــزال، ع ــاعدت، وال ت ــة س ــة عجيب ــا مفارق إنه

الســيايس واالجتامعــي لهــذه الدولــة، رغــم كل مــا اختزلتــه بداخلهــا 

مــن قتــل وعدوانيــة، لتبقيهــا متامســكة عــى صورتهــا الراهنــة مــع 

كــرة مــا ارتبــط بهــا وبزعامئهــا مــن أحــداث دمويــة عــرب تاريــخ امتد 

زهــاء قــرن مــن الزمــن، كان آخرهــا مذبحــة غــزة أمــام أنظــار العــامل 

كلــه، وهــي التــي تغلــف نفســها بعبــاءة التحــر واالنتصــار للحريــة، 

وال تــزال ســكينها عاملــة.

 فالعدوانيــة والجنــون وغيــاب العدالــة الــذي يعيشــه عاملنــا املعارص، 

ــة النفجــار  ــأ املنطق ــك هي ــم، كل ذل ــب املفاهي وانعــدام األمــل وقل

ــزالق  ــة االن ــش عــى حاف ــا بســاكنيها تعي ــر، وأصبحــت الجغرافي كب

إىل جهنــم، فشــعوب املنطقة-وخاصــة فلســطن-مل تعــد قــادرة عــى 

تحمــل مزيــد مــن القهــر. 

     * حمارض يف جامعة القدس املفتوحة
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كلنا يعرف
د. إبراهيم الشاعر*

كلنــا يعــرف أهميــة العلــم وفضــل العلمــاء واملتعلمــني دينيــًا ووطنيــًا واجتماعيــًا، ونحــن دائمــًا نــوازن بــني العالــم 
واجلاهــل اســتنادًا إلــى قولــه تعالــى: »قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون«. وكمــا قــال معــاذ 
بــن جبــل رضــي اهلل عنــه: »العلــم حيــاة القلــوب مــن اجلهــل، ومصبــاح األبصــار مــن الظلمــة، وقــوة األبــدان مــن 

الضعــف«.

ــا إىل  ــائل التكنولوجي ــن وس ــا م ــوب وغره ــاز والحاس ــول التلف ــف ودخ ــرّاء الصح ــداد ق ــاد أع ــل ازدي ــامً، بدلي ــك عل ــا منتل ــرف أنن ــا يع كلن

ــف  ــش التخل ــا نعي ــع، فإنن ــى أرض الواق ــا يف جوهــره وع ــر، أم ــر األم ــات، هــذا يف ظاه ــدارس والجامع ــداد امل ــاد أع ــاً، وازدي ــا جميع بيوتن

ــوم  ــق املفه ــرأة وف ــة امل ــس حري ــة؛ فنقي ــارة الغربي ــب الحض ــر يف رك ــا، ونس ــدات غرن ــذ أجن ــم، ننف ــة األم ــا إىل مهزل ــد تحولن ــه، فق عين

ــة  ــب املرجمــة مــن اإلنجليزي ــاًء عــى نســبة الكت ــة بن ــس املعرف ــزوج أو األرسة، ونقي ــا مــن قبضــة ال ــز عــى حريته ــك بالركي الغــريب، وذل
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ــا يف  ــع لن ــوى، وال نف ــامم باملحت ــة، دون االهت ــا إىل العربي وغره

واقــع التنميــة أو االقتصــاد أو املعرفــة. لقــد غــزا الطامعــون بالدنــا 

العــرب واملســلمون  وُوِســَم  إىل دويــالت صغــرة،  وقســموها 

ــس؛  ــداث باري ــكا وأح ــول يف أمري ــداث أيل ــبب أح ــاب بس باإلره

لــذا فــإن محصلــة التنميــة العربيــة )أكذوبــة التنميــة( عقــود مــن 

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــة الزائف ــة والتنمي ــة والفكري ــة االقتصادي التبعي

زيــف »النظــام الربــوي« فهــو نظــام ســطحي، نضحــي باألشــياء 

ــن  ــذا ل ــا! وه ــور وصغائره ــف األم ــك بسفاس ــة ونتمس العظيم

يحقــق التنميــة الفكريــة والعلميــة والتكنولوجيــة الحقيقيــة، 

ــة. ــا تنتظــره أمــة عريق ــس هــذا م ولي

كلنــا يعــرف أن األقــوال ال تكفــي، فالثقافــة تغلــق األبــواب كقطــار 

رسيــع ال تغــر مســاره إال شــجاعة وجرأة فائقتــان، لذا فاملســؤولية 

ــئ  ــن-أن نهي ــاء ومرب ــم علينا-آب ــة تحت ــة والوطني ــة الديني واألمان

املنــاخ املناســب لألجيــال القادمــة بإرســاء قواعــد متينــة متكنهــم 

ــق  ــذا يتحق ــاالت، وه ــف املج ــداً يف مختل ــاً جدي ــوا نظام أن يبن

بــاآليت:

إرادة وإدارة: 
يك ال يكــون األمــر كالمــاً يف الهــواء، فنحــن بحاجــة إىل 

إرادة وإدارة لنتمكــن مــن وضــع برامــج واضحــة 

تعكــس رؤيــة »ســطر حيــوي« مختــر 

)أي  منهــا  تنبثــق  ومحــدد،  وواضــح 

الربامــج( أهــداف دقيقــة ضمــن آليــات 

محــدد  زمنــي  وإطــار  وإجــراءات 

لضــامن قابليــة التطبيــق. فنحــن 

سياســية  وعــود  إىل  نحتــاج  ال 

ــة وال ناجــزة، ولســنا  غــر فاعل

بحاجــة إىل وعــود اقتصاديــة 

غــر  خياليــة  واجتامعيــة 

ــرّب  ــن ك ــذ »فم ــة للتنفي قابل

حجــره ال يرميــه«، لــذا يجــب 

بدقــة،  الهــدف  تحديــد 

وعلينــا أال نفقــد مصداقيتنــا 

وتغيــر،  بنــاء  كأدوات 

نوظــف  أن  وعلينــا 

بطريقــة  أنفســنا 

صحيحــة يك ال نضلــل 

ونخدعهــم  النــاس 

ــاد. ــاهم يف الفس فنس

إىل  بحاجــة  نحــن 

متامســك  إطــار 

ــا أو  ــا ال كبحه ــة وتنفيذه ــكار اإلبداعي ــان األف ــى احتض ــادر ع ق

قتلهــا، نحــن بحاجــة إىل إنتــاج، واإلنتــاج بحاجــة إىل علــم، والعلــم 

بحاجــة إىل إبــداع، واإلبــداع بحاجــة إىل بيئــة تضمــن حريــة الفكــر 

ــر.  ــر إىل تكف ــوا التفك ــل حول ــيوخ الجه ــر(، فش ــر )التفك والتعب

ــة تضمــن وجــود إطــار متامســك  نحــن بحاجــة إىل إيجــاد معادل

يحمــي مــن الفــوىض ويســمح بتنفيــذ األعــامل اإلبداعيــة املبتكــرة 

دون كبتهــا.

أفاقــت الصــن يف الثامنينيــات، فحــددت الهــدف أو الغــرض 

والواحــد  األول  الحيــوي«  »الســطر  وكان  االقتصــادي(  )النمــو 

للدولــة هــو »أن نصنــع شــيئا«، ثــم أعلــن عنــه وعمــل بــه ليصبــح 

ذلــك السطر-مبســتويات وأشــكال مختلفة–نرباســا للفــرد والعائلــة 

ــوم. ــراه الي ــا ن ــكان م ــة، ف واملؤسســة والدول

ال ميكــن للعلــم أن ينجــح إذا ُحــّدد بســقف منخفــض، فيكــون كأن 

يوضــع اإلنســان يف صنــدوق دون أن يســمح لــه بالتفكــر خارجــه، 

ــاول  ــل ويح ــل ويعم ــان ليتخي ــان لإلنس ــالق العن ــب إط ــذا يج ل

ويخطــئ ويشــك ويوقــن، ثــم يبــدع يف النهايــة. إن الطفولــة هــي 

البدايــة، وتتشــكل شــخصية الطفــل يف الســنوات الخمــس األوىل، 

وعليــه يجــب عــى العائــالت أن تشــبع حاجــات أطفالهــا وتوفــر 

لهــم املنــاخ والبيئــة الدامئــة للتعبــر والتفكــر دون قيــود أو رشوط 

ماديــة أو علميــة. مــن منــا يســتمع ألطفالــه أكــر مــام يتكلــم أو 

يعطــي األوامــر والتعليــامت؟ وهــل ميكــن تغيــر ذلــك؟ مــن منــا 

يتفنــن يف طــرح األســئلة املفتوحــة عــى أطفالــه ثــم يســتمع بروية 

ــاح  ــالم، مفت ــه الس ــول علي ــه الرس ــام وصف ــؤال، ك ــة؟ فالس لإلجاب

العلــم.

تعليم حقيقي:
مــدارس أفضــل: إذا كان لدينــا نظــام بــكل عنــارصه ال يعــزز 

اإلبــداع، فكيــف ســنطور امتحانــاً يقيــس اإلبــداع؟ إذن نحــن 

نبحــث عــن يشء غــر موجــود! إنــه كمــن يــريب النحــل يف مزرعــة 

ال يوجــد فيهــا ســوى زهــور حــى البــان، ثــم يقيــس يف العســل 

نســبة رحيــق زهــرة الزعــر الــربي! فــال بــد إذن مــن وجــود تناغــم 

بــن العمليــات الربويــة والتعليميــة وأداة القيــاس، فنحــن نقيــس 

مــا نعلّــم وليــس العكــس. علينــا أال نعلّــم لالمتحــان، بــل منتحــن 

ــم وندعمــه.  لنطــور التعلي

نجــاح التعليــم بحاجــة إىل تضافــر الجهــود لدعــم طالــب العلــم يف 

فلســطن، فباإلضافــة إىل أهميــة دور املؤسســات الرســمية، ميكــن 

للقطــاع الخــاص أن يســاهم يف تطويــر البنيــة التحتية للمؤسســات 

التعليميــة ودعــم أبحاثهــا وتقديــم منــح للطــالب. فقضايــا التعليم 

تهــم الجميــع، ويجــب أال تعالــج مــن زاويــة أنهــا خدمــات تقــدم 

ــاج  ــادة اإلنت ــة إع ــا رضورة لعملي ــا كونه للمجتمــع فحســب، وإمن
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االجتامعــي املوســع الــذي يؤثــر إيجابــاً يف مســتوى النمــو الالحــق.

ــه  ــارات محــددة وتعليم ــل إنســان مبه ــن الســهل تأهي ــد م مل يع

ــوع  ــى تن ــوم ع ــوم تق ــات الي ــة، ألن املؤسس ــة التقليدي بالطريق

ــة  ــف متنوع ــوأ وظائ ــكار يف العمــل وتعددهــا، فاإلنســان يتب األف

ــم  ــز عــى التعل ــد مــن الركي ــذا ال ب تتطلــب مهــارات مختلفــة، ل

ــة  ــات كل وظيف ــع متطلب ــم م ــن التأقل ــن م ــى يتمك ــذايت حت ال

جديــدة. فالهــدف مــن التعليــم تعديــل الســلوك باســتخدام العلم، 

ــن. ــع اآلخري ــادل م ــش املشــرك والتفاهــم املتب وتجســيد العي

نحــن نحــرم أطفالنــا مــن فرصــة العيــش مــع اآلخــر، إذ نغرقهــم 

ــز عــى  ــس املخرجــات. فاملدرســة ترك ــم نقي باملعلومــات فقــط ث

ــات أو اللغــة  ــل الرياضي ــع، مث ــب يف بعــض املواضي تحضــر الطال

العربيــة. وال ننــى أن هنــاك طلبــة محرومــن مــن املــدارس، وأن 

هنــاك طلبــة ال يســتفيدون مــن املــدارس إال يســراً، لــذا علينــا أن 

نهيــئ الطفــل للعيــش والحيــاة.

الصــف  إىل  نقلهــا  ميكــن  كيــف  ولكــن  ممتــازة،  رؤى  لدينــا 

املــدريس؟ فاملدرســة جــزء مــن العمليــة التعليميــة التعلميــة، 

ــة  ــة التعليمي ــذا فااللتحــاق باملدرســة يجــب أال يتحكــم بالعملي ل

التعلميــة؛ فاملدرســة متصلــة بالحصــول عــى جــواز ســفر أو أوراق، 

ــأرسه. ــع ب ــل دور األرسة واملجتم ــا تفعي ــا علين ــن هن وم

ــي  ــة الت ــد الطريق يف الوقــت الراهــن، نحــن عاجــزون عــن تحدي

نســر عليهــا؛ نحصــل عــى املعلومة وال نطبقهــا أو نربطهــا بالواقع، 

فــام هــي الطريقــة املثــى لتدريــب املعلمــن؟ هــل ندربهــم عــى 

ــكل  ــام بش ــك؟ إن النظ ــر ذل ــم، أم غ ــة التعلي ــج، أم طريق املناه

عــام يجــب أن يســاهم يف ذلــك. فمــن ميلــك اإلجابــة؟

الخــراب يف كثــر مــن األحيــان يــأيت مــن البيــوت؛ يــأيت الطفــل ذو 

الســنوات الخمــس محطــامً مهشــامً، رغــم أن شــخصيته تتكــون يف 

ــة واملدرســة اإلبــداع عنــده؟!  هــذه الســنوات، فهــل تقتــل العائل

الطفــل يخــرج مــن البيــت جائعا متعطشــا للحــب والدعــم، وعلينا 

تغيــر ثقافتنــا الربويــة مــن أجــل صنــع جيل أفضــل، نحــن بحاجة 

إىل انتفاضــة تربويــة. أحــد تالميــذ اإلمــام مالــك يقــول: »تعلمنــا 

ــوع  ــب الرج ــنة«، يج ــم يف س ــنة، والعل ــرشة س ــع ع األدب يف تس

ــذات، قــال  ــزام بالصــدق مــع ال إىل أصــل الديــن وجوهــره، وااللت

تعــاىل: »قــد أفلــح مــن زكاهــا«، فالصــادق مــن صــدق نفســه.

جامعــات أفضــل: نحــن بحاجــة إىل جامعــة حديثــة غــر تقليديــة، 

ذات ثالثــة مقومــات، تبــدأ مــن حيــث انتهــت إليــه العلــوم 

ــى  ــادرة ع ــة، وق ــي والدول ــع املح ــن املجتم ــول م ــة، ومت الحديث

ــة  ــوم الحديث ــدرات. إن العل ــى الق ــاًء ع ــاءات بن ــتقطاب الكف اس

ــن  ــة م ــات حديث ــنا جامع ــح إذا أسس ــن ننج ــداً ول ــة ج متداخل

ــع  ــم نتب ــث األداء، ث ــن حي ــة م ــة، وتقليدي ــاين الفخم ــث املب حي

ــم  ــاء، وقس ــم األحي ــة )قس ــامها املختلف ــه يف أقس ــلوب نفس األس

ــى  ــوم ع ــوم يق ــم الي ــك أن العل ــوق(، ذل ــم الحق ــاء، وقس الكيمي

ــمولية. ــرة الش النظ

نحــن بحاجــة إىل تغيــر ثقافتنــا الربويــة مــن أجــل جيــل أفضــل، 

فاملعرفــة باتــت موجــودة يف كل مــكان، و)Google( اليــوم أعلــم 

ــة مرتبطــة  ــة حقيقي ــك معرف ــا جميعــاً، ولكــن هــل فعــالً منتل من

ــا؟  ــا وباحتياجاتن بواقعن

ثــم  األمريكيــة،  الجامعــات  يف  الربيــة  درس  أمريــيك  طالــب 

أســلم وســمى نفســه »صهيــب األمريــيك«، انتقــل ليــدرس الفقــه 

اإلســالمي يف جامعــة األزهــر، ولبــس لبــاس الجامعــة تقديــرا 

ــام  ــام اإلم ــن مق ــاً ع ــيوط باحث ــة أس ــه إىل مدين ــا، كان أن اتج له

ــه الشــاب  ــرد علي ــه، ف ــن مكان ــاً ع ــاباً عربي الســيوطي، فســأل ش

بســؤال: أتعــرف بــأي مســجد يخطــب هــذا اإلمــام؟ فأتبــع 

ــن  ــر م ــب أك ــذي كت ــيوطي ال ــام الس ــرف اإلم ــيك: أال تع األمري

ألــف كتــاب يــدرس يف الغــرب ويف كل العــامل؟! ولكنــي أوقــن أنــك 

ــداً. أخــذ  تعــرف نانــي عجــرم، فقــال الشــاب: نعــم، أعرفهــا جي

ــف  ــظ كي ــى والح ــة القدام ــاب األمئ ــن كت ــات م ــب مقتطف صهي

كانــت لغتهــم مليئــة بــاألدب، يف حــن ال تجــد يف األســواق اليــوم 

ــة.  ــوقية ركيك ــة س إال لغ

كيفيــة  شــهادات-يف  وحملــة  معاً-أكادمييــن  نفكــر  أن  أرجــو 

توظيــف الشــهادات والعلــم، يف الوقــت الــذي فيــه أرضنــا محتلــة، 

وأعــداد الفقــراء واألرسى واأليتــام يف ازديــاد، ثــم مــا قيمــة العلــم 

ــف  ــي إن مل يكتش ــث العلم ــة البح ــا قيم ــق؟ وم ــرن الطري إن مل ي

ــاة أفضــل؟ ــداً لحي ــد مســاراً جدي ــل ويحــارب الفســاد ويول الخل

اقتصاد قوي:
ــادات ورياديــن يقــودون معــارك االســتقالل  نحــن بحاجــة إىل قي

الحقيقــي والوحــدة والتنميــة والتحديــث. ففــي عــام 1981 حــن 

ــبة  ــت نس ــا كان ــوزراء يف ماليزي ــة ال ــد رئاس ــر محم ــلم مهات تس

الفقــر آنــذاك )5%(، ولكنهــا اليــوم أقــل مــن )2%(، فقــد كان 

ــة مــن الغــرب  ــا قريب ــة واضحــة، مفادهــا أن ماليزي صاحــب رؤي

ويجــب أن تكــون لهــا شــخصية مســتقلة مميــزة تقــرب أكــر إىل 

ــه الشــهرة »كيــف نعيــش الفقــر ونحــن  الــرشق، مجســداً مقولت

منلــك السياســة؟« لقــد وضــع األســس التــي تقــوم عليهــا أي 

ــع،  ــة التوزي ــوي، وعدال ــوي، واقتصــاد ق ــم ق ــة )تعلي ــة حديث دول

واســتدامة التنميــة(، فــام أحوجنــا نحــن إىل اهتــامم كبــر بالنخبــة، 

ــن  ــدا ع ــة بعي ــاد والسياس ــم واالقتص ــة يف التعلي ــق نخب وإىل خل

ــس  ــة! فلي ــراض املجتمعي ــن األم ــا م ــة واملحســوبية وغره الفئوي

ــة.  ــة املتقدم ــرباء يف الدول ــاس خ كل الن

ــة  ــطن غني ــى فلس ــكالتنا، تبق ــربى مش ــل ك ــالل ميث ــع أن االحت م
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ــة  ــة االقتصادي ــا التنمي ــا ربطن ــة، ولكنن ــة واملادي ــا البرشي مبوارده

ــات، مــا ســبب ارتفاعــاً يف معــدل النمــو بشــكل  بالســالم واملعون

ــة  ــاد البطال ــرد بازدي ــل الف ــتوى دخ ــاع مس ــرن ارتف ــي، فاق وهم

والفقــر واملــرض، فاملعونــات املقدمــة لنــا تقــدم أضعافهــا لآخريــن 

ــى  ــِض ع ــاً مل نق ــن فعلي ــا. نح ــة وإلغائه ــى التنمي ــاف ع لاللتف

الفقــر، بــل نجحنــا يف تغليفــه بـــ »قــرشة املدنيــة« الوهميــة.

ــر،  ــدون تفك ــا ب ــا وتبنيناه ــى أذهانن ــيطرْت ع ــكار س بعــض األف

ــا: منه

• اعتقدنــا، أو كــام بــدا لنــا يف املــايض، أن رفــع متوســط دخــل 	

ــل  ــر والجه ــى الفق ــن القضــاء ع ــدالً م ــو الحــل ب ــرد ه الف

ــاع  ــرورة ارتف ــي بال ــور ال يعن ــة أن التط ــرض. والحقيق وامل

مســتوى دخــل الفــرد، فهــذا مــؤرش وهمــي غــر دقيــق.

• ــي ملشــكلة انخفــاض الدخــل هــو 	 ــا أن الحــل الذهب اعتقدن

ــع ال  ــة، والواق ــة واألجنبي ــات الخارجي ــى املعون ــامد ع االعت

ــة،  ــات الخارجي ــق املعون ــن طري ــة ع ــق التنمي ــن تحقي ميك

اســتعباد  بهــدف  العظمــى ذلــك  الــدول  فقــد رّوجــت 

ــث  ــامل الثال ــى الع ــات ع ــت املعون ــرة، وتدفق ــدان الفق البل

ــة؟ ــا النتيج ــن م ــة، لك ــاريع اإلنتاجي ــامم باملش دون االهت

• ــم 	 ــن العل ــة ب ــدد العالق ــرو( ح ــة )نه ــد الحديث ــع الهن صان

والسياســة، ودامئــاً مــا كان يتحــدث يف معنيــن: الحريــة 

ــم  ــه الدائ ــا المــه مواطــن فقــر عــى حديث ــم. وعندم والعل

عــن العلــم وتوظيــف املــال فيه-وهــم ال يجــدون املــاء 

النظيــف-ردَّ )نهــرو( قائــالً: حتــى يكــون لديكم املــاء النظيف 

ــا مــن  ــة العلــم )أي بدأن نحتــاج إىل علــم، فــإذا بــدأت عجل

املــكان الصحيــح( دارت كل عجــالت الحيــاة بتناغم وسالســة. 

أمــا تربيــر التخلــف بذرائــع الفقــر وقلــة الحيلــة فــال يجــدي. 

ــنغافورة؟!  ــوان وس ــل تاي ــرة مث ــت دول فق ــف إذاً تقدم كي

ــة،  ــوارد الطبيعي ــر إىل كل امل ــي تفتق ــان الت ــن الياب ــاذا ع وم

وتضاريســها جبليــة صعبــة؟! ومــاذا عــن ســويرسا التــي 

تفتقــر إىل األرايض الزراعيــة؟!

ــامت  ــاس بالبص ــان تق ــاة اإلنس ــة حي ــال إن أهمي ــام، يق ويف الخت

ــر  ــي يغ ــة الت ــن، وباألمثل ــاة اآلخري ــر يف حي ــي تؤث ــة الت اإليجابي

بهــا يف البنــاء والتضحيــة والعطــاء، وبالصــورة املرشقــة عــن أهلــه، 

ووطنــه، وشــعبه، ودينــه. هــذا هــو حســن الخلــق وحــب العمــل 

ــق؟ ــن التطبي ــا يعرف...ولكــن أي والعلم...فكلن
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فبالرغــم مــن أن مشــاركة »القــدس املفتوحــة« يف امللتقيــات 

فــإن  أعــوام فقــط،  أربعــة  بــدأت منــذ  اإلبداعيــة  الطالبيــة 

حضورهــا قــد تعــزز بوفــرة املشــاركات اإلبداعيــة والبحثيــة التــي 

قّدمهــا أبناؤهــا، مــا ســاهم يف تأهــل الجامعــة، خاصــة بعــد 

ــى  ــي امللتق ــات. فف ــك امللتقي ــب األوىل يف تل ــى املرات ــا ع حصوله

ــة  ــد يف جامع ــرش )2014(، املنعق ــادس ع ــي الس ــاليب اإلبداع الط

طنطــا بجمهوريــة مــر العربيــة، حصلــت الجامعــة عــى املرتبــة 

األوىل عــن محــور تنميــة دور الجامعــات العربيــة وتطويــره. وعــى 

ــة يف  ــات العربي ــة الجامع ــور تجرب ــن مح ــاً ع ــة األوىل أيض املرتب

ــرش )2012(،  ــس ع ــى الخام ــي، يف امللتق ــث العلم ــة والبح التنمي

املنعقــد يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية باململكــة 

العربيــة الســعودية، إضافــًة إىل تحقيقهــا املرتبــة األوىل يف امللتقــى 

الرابــع عــرش )2011(، املنعقــد يف جامعــة اإلســكندرية بجمهوريــة 

مــر العربيــة، عــن محــور جــودة التعليــم العــايل، كــام حصــدت 

على مدار أربع سنوات متت�الية... 
بن�ات »القدس المفتوحة« يحتكرن أولى 

المراتب في الملتقى الطالبي اإلبداعي
ينابيع-ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن تتميــز جامعــة القــدس املفتوحــة وحتصــد املراتــب األولــى ألربــع ســنوات 
متتاليــة يف امللتقــى الطالبــي اإلبداعــي الــذي ينظمــه احتــاد اجلامعــات العربيــة، إمنــا هــو نتــاج ســنوات متراكمــة 

مــن العمــل الــدؤوب، ســعت يف أثنائهــا اجلامعــة إلــى تكريــس ثقافــة التميــز واإلبــداع بــني طلبتهــا. 

شؤون طالبي�ة
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املرتبتــن األوىل والثانيــة يف امللتقــى الطــاليب اإلبداعــي الثالــث 

عــرش الــذي عقــد يف جامعــة عــن شــمس بجمهوريــة مــر 

ــام )2010(. ــة ع العربي

وتخضــع البحــوث التــي متثّــل »القــدس املفتوحــة« يف هــذه 

ــن  ــة، م ــة صارم ــة ومنهجي ــم علمي ــراءات تحكي ــات إىل إج امللتقي

خــالل لجــان تحكيــم متخصصــة، تتكــون مــن أســاتذة جامعــات 

ــه  ــا بحث ــب يف نهايته ــرض الطال ــة يع ــل متتالي ــرب مراح ــة، ع عربي

عــى اللجنــة بهــدف املناقشــة، اســتعداداً لخــوض املنافســة 

ــة، ســنوياً،  ــة عربي ــن )90( جامع ــر م ــي تشــكلها أك ــة الت الضاري

ــار.  ــن كل األقط م

إجناز آخر يف قائمة طويلة
يقــول رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو: »إن هــذا التميّــز الــذي 

ــطيني- ــكّل الفلس ــة ال ــدس املفتوحة«-جامع ــة »الق ــه طلب حّقق

يضــاف إىل سلســلة طويلــة مــن اإلنجــازات التــي حّققتهــا الجامعــة 

يف مختلــف الصعــد«. معربــاً عــن فخــره بـــ »أبنــاء الجامعــة 

الذيــن يتفوقون-رغــم مــا يعانونــه مــن صعوبات-عــى كثــر مــن 

نظرائهــم يف الجامعــات األخــرى، وبخاصــة يف امتحانــات التوظيف، 

وامللتقيــات اإلبداعيــة، وغرهــا مــن الفعاليــات الوطنيــة والدوليــة، 

مثبتــن للعــامل أنهــم خريجــون ذوو كفــاءات ال يســتهان بهــا«.

الربويــة  العمليــة  وضعــت  الجامعــة  أن  إىل  عمــرو  ويشــر 

والتعليميــة والنهــوض بهــا نصــب أعينهــا، ومضــت تجعــل التعليــم 

املفتــوح منافســاً رســمياً لنظــره التقليــدي يف فلســطن، وبخاصــة 

بعــد أن أثبــت خريجــو »القــدس املفتوحــة« جدارتهــم يف مختلــف 

ــن. امليادي

عوض: متّيزنا بسبب تعليمنا املفتوح
يقــول د. حســني عــوض، رئيــس قســم املرحلــة األساســية يف كليــة 

ــزة يف امللتقــى:  ــة مــن املشــاريع الفائ ــة، املــرشف عــى ثالث الربي

»إن جامعــة القــدس املفتوحــة اســتطاعت، يف عقديــن مــن الزمــن، 

الوصــول إىل رأس الهــرم األكادميــي، حتــى أضحــت يف مــدة قياســية 

منافســاً أكادمييــاً محليــاً ودوليــاً«.

ويضيــف: »إن قيــادة الجامعــة، ورؤيتهــا، وأهدافهــا، وســعيها 

ــز يف مجــال البحــث العلمــي، ملــن أهــم أســباب  الدائــم إىل التميّ

نجاحهــا عــى املســتوين املحــّي والــدويل، وهــذا تحديداً مــا جعلها 

برّاقــة إبــان مشــاركتها يف امللتقــى اإلبداعــي، الــذي يتّســم عــادًة 

ــا،  ــازت فيه ــي ف ــة الت ــات اإلبداعي ــي امللتقي ــة. فف مبنافســة ضاري

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــت »القــدس املفتوحــة« املؤسســة التعليمي كان

تنتهــج التعليــم املفتــوح منطــاً، مــن بــن مــا يقــرب مــن ســبعن 

جامعــة عربيــة مشــاركة، وهــذا مــا ميّزهــا عــن نظراتهــا. فالتعليــم 
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املفتــوح ميثــل اســتجابة منطقيــة إلرادة العــامل يف القــرن الحــادي 

ــف  ــل نص ــة، ميث ــف املادي ــور التكالي ــن منظ ــو م ــن، فه والعرشي

كلفــة التعليــم التقليــدي، ومــن منظــور آخــر، يزيــد مــن كفــاءة 

ــه  ــا يدفع ــوده، م ــى جه ــة كبرة-ع ــه يعتمد-بدرج ــم؛ ألن املتعل

ــده واســتثامره«. ــه جه ــت، وتوجي ــه يف إدارة الوق ــر قدرات لتطوي

ملاذا ملعت »القدس املفتوحة« يف امللتقى؟
ــى  ــة يف امللتق ــنوات متتالي ــع س ــدار أرب ــى م ــة ع ــزت الجامع متيّ

الطــاليب اإلبداعــي، لكثــر مــن األســباب، أهمهــا: اعتامدهــا أدلــة 

ملقــرر مــرشوع التخــرج يف كل تخصــص، يتّبعهــا الطلبــة وأعضــاء 

هيئــة التدريــس، فكانــت لهــم مرشــداً عمليــاً وإجرائيــاً، ومكنتهــم 

ــوات  ــي وخط ــث العلم ــر البح ــن معاي ــث ضم ــة البح ــن كتاب م

إعــداده. واعتامدهــا أيضــاً مواقــع إلكرونيــة صممــت ملقــرر 

 ،)Moodle( مــرشوع التخــرج، باســتخدام نظــام إدارة التعلــم

ــامذج،  ــن املصــادر، والن ــا يحتاجــه م ــب كل م ــر للطال ــذي يوف ال

ــاء،  ــى ش ــا مت ــول إليه ــتطيع الوص ــة، يس ــادية وإثرائي ــواد إرش وم

ــة، ومكتبــات  وســّهلت أيضــاً وصــول الطلبــة إىل قواعــد معلوماتي

ــة. ــة وإلكروني تقليدي

ــإلرشاف  ــاء، ل ــية أكف ــة تدريس ــاء هيئ ــة أعض ــار الجامع ــام تخت ك

عــى مشــاريع التخــرج، وبخاصــة مــن متيــزوا بالخــربة يف البحــث 

ــاريع،  ــة املش ــة ملناقش ــاً متخصص ــت لجان ــا وكّل ــم إنه ــي، ث العلم

مهــارات  وإكســابه  الطالــب،  شــخصية  لصقــل  ســعياً  وذلــك 

العــرض والتقديــم وقــدرة الدفــاع عــن الفكــرة، وأتاحــت للطلبــة 

ــابقات  ــة واملس ــرات العلمي ــاركة يف املؤمت ــة املش ــن فرص املتميزي

ــة. ــة والدولي املحلي

اجلامعة حتتضن متمّيزيها
يف أواخــر عــام 2010، تّوجــت مشــاركة »القــدس املفتوحــة« 

يف امللتقــى الطــاليب اإلبداعــي الثالــث عــرش، الــذي انعقــد يف 

ــه  ــذي قّدمت ــة، بفــوز البحــث العلمــي ال ــة مــر العربي جمهوري

ابنــة الجامعــة ذكريــات الضمــري باملركــز األول، وكانــت قــد 

تناولــت فيــه املعوقــات التــي تواجــه تنميــة املجالــس املحليــة يف 

ــطن. فلس

وألن إدارة »القــدس املفتوحــة« تســعى باســتمرار إىل تشــجيع 

ــذي  ــاز ال ــان اإلنج ــأت رضورة احتض ــد ارت ــزه، فق ــز وتحفي التميّ

حّققتــه الضمــري بعــد كثــر مــن الســهر واملثابــرة، فضّمتهــا إليهــا 

ــرم. ــا بطولك ــا اإلداري يف فرعه ــن طاقمه ــزءاً م ــون ج لتك

تقــول الضمــري: »أكــر مــا كان يخيفني فكــرة أنني أمثــل »القدس 

املفتوحــة« بــن عــدد كبــر مــن الجامعــات املحليّــة والعربيــة، مــا 

ــز، فواصلــت الليــل  دفعنــي ألبــذل املزيــد واملزيــد لتحقيــق التميّ

بالنهــار تحــت إرشاف وتوجيــه مــن الدكتــور حســني عــوض، الــذي 

مل يــأُل جهــداً يف النصــح واإلرشــاد والتوجيــه، إىل أن أنجــزت هــذا 

العمــل املتواضــع الــذي حــاز املرتبــة األوىل عــى جميــع األبحــاث 

املقدمــة«.

ــّول يف  ــة تح ــال نقط ــى مثّ ــوزي يف امللتق ــاركتي وف ــع: »مش وتتاب

ــة  ــن الجامع ــه م ــت ب ــذي حظي ــم ال ــة، فالدع ــريت األكادميي مس

ــف: »أن  ــالة«.  وتضي ــي الرس ــة وحّملن ــلّحني بالثق ــا، س وطاقمه

تكــون جــزءاً مــن حــدث علمــي وثقــايف بهــذه الضخامــة، يوليــك 

مســؤولية كبــرة تجــاه وطنــك وجامعتــك، وهــذا متامــاً مــا 

حصــل يل؛ فقــد مثّلــت، يف مشــاركتي هــذه، »القــدس املفتوحــة« 

وفلســطن، األمــر الــذي خلــق يف نفــي رغبــة مســتمرة يف تقديــم 

مــا هــو أفضــل، ســواء أكان عــى صعيــد تحصيــي العلمــي أم عــى 

أدايئ يف العمــل«.

أمــا ابنــة »القــدس املفتوحــة« زهيــة شــنان، فقــد فــازت باملركــز 

ــق  ــّدث عــن تطبي ــذي تح ــاين يف امللتقــى نفســه، ببحثهــا ال الث

املؤسســات الرســمية الفلســطينية للحوكمــة اإللكرونيــة، بــإرشاف 

ــاب جــرّار. د. ذي

ــا جعــار إىل قامئــة  ــة الجامعــة دالي ــايل، انضمــت ابن ويف العــام الت

الطلبــة املتميزيــن، بحصولهــا عــى املركــز الثــاين يف امللتقــى الطاليب 

اإلبداعــي الرابــع عــرش، الــذي نظــم يف جمهوريــة مــر العربيــة، 

وذلــك عــن بحثهــا الــذي تنــاول دور »القــدس املفتوحــة« يف 

مواجهــة الصعوبــات التــي يعــاين منهــا طلبتهــا مــن ذوي اإلعاقــة، 

وكان بــإرشاف د. حســني عــوض.

نــال موضــوع البحــث الــذي قّدمتــه جعــار إعجــاب اللجنــة؛ ألنــه 

متيّــز بفكرتــه األصيلــة التــي مل تعــرض مــن قبــل، فكانــت الباحثــة 

قــد التقــت عــدداً مــن ذوي اإلعاقــة يف »القــدس املفتوحــة« 

وتقّمصــت شــخوصهم وجدانيــاً للتعمــق يف الصعوبــات التــي 
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املفتوحــة« يف  »القــدس  أثــر  التعــرف إىل  يعانونهــا، وبهــدف 

ــة تناســبهم وتشــعرهم  ــة تعليمي التخفيــف منهــا، عــرب توفــر بيئ

ــع: »مــن خــالل البحــث، تعاملــت  ــون. وتتاب ــاس طبيعي بأنهــم أن

ــر  ــة لكث ــول جذري ــا معــاً مــن إيجــاد حل ــة ومتّكن مــع هــذه الفئ

ــة«.  ــاة الجامعي ــاكلهم يف الحي ــن مش م

ــن  ــذه حن ــوايل، فه ــى الت ــنتن ع ــوز لس ــة بالف ــف الجامع مل تكت

ــم يف  ــذي نظ ــى ال ــر يف امللتق ــوزاً آخ ــف ف ــاءت لتضي ــادة ج زي

األول،  املركــز  عندمــا حصــدت  الســعودية،  العربيــة  اململكــة 

ــن  ــة« يف متك ــدس املفتوح ــه دور »الق ــت في ــذي تناول ــا ال ببحثه

املــرأة الفلســطينية أكادمييــاً واجتامعيــاً وسياســياً، بــإرشاف عميــد 

ــاهن. ــد ش ــة د. محم ــة يف الجامع ــؤون الطلب ش

مل تكــن زيــادة قــد أنجــزت بحثــاً علميــاً بهــذا املســتوى مــن قبــل، 

لــذا كان امللتقــى ميثـّـل لهــا انطالقــة جديــدة، تقــول: »عــرض عــّي 

عميــد شــؤون الطلبــة يف »القــدس املفتوحــة« د. محمــد شــاهن 

فكــرة البحــث، وتحمســت للموضــوع، ملــا لــه مــن أهميــة، وهكــذا 

حملــت بحثــي وانطلقــت لتمثيــل »القــدس املفتوحــة« يف امللتقــى 

اإلبداعــي الخامــس عــرش يف الســعودية، ورجعــت بفــوز متّخــض 

ــت- ــا حيي ــن أنى-م ــي ويل، ول ــه لجامعت ــل ل ــر ال مثي ــه فخ عن

فضــل »القــدس املفتوحــة« عــّي، فهــي التــي أخــذت بيــدي إىل أن 

أنهيــت بحثــي ومتيّــزت فيــه، وهــي التــي رعتنــي بعــد تخرّجــي«. 

وعــاّم أضافــه الفــوز لهــا، تقــول: »شــعرت بعظــم املســؤولية 

امللقــاة عــى عاتقــي، عندمــا اختارتنــي »القــدس املفتوحــة« 

ممثلــة عنهــا يف هــذا امللتقــى، خاصــة أنهــا حصلــت عــى املراتــب 

ــق ألي  ــاز مل يتحق ــذا إنج ــة، وه ــات متتالي ــة ملتقي األوىل يف ثالث

جامعــة أخــرى، مــا دفعنــي إىل العمــل املســتمر للخــروج ببحــث 

ــذا  ــزين ه ــد حّف ــي، فق ــد املهن ــى الصعي ــا ع ــز. أم ــي متمي علم

الفــوز عــى إكــامل مســريت يف مجــال البحــث العلمــي، الــذي هــو 

-يف نظري-مــن أهــم اللبنــات التــي تؤســس للرقـّـي والتطــور يف أي 

ــات«.  ــن املجتمع ــع م مجتم

عــام آخــر يُســطَّر عــى حائطــه فــوز جديــد، فهــذه مهــا النــارص، 

ابنــة الجامعــة، تلحــق بســابقاتها، وتفــوز باملركــز األول يف امللتقــى 

الســادس عــرش، عــن بحثهــا الــذي قيّــم دور »القــدس املفتوحــة« 

يف متابعــة خريجيهــا، والفجــوة بــن مخرجاتهــا واحتياجــات ســوق 

العمــل مــن وجهــة نظــر الخريجــن أنفســهم، وكان البحــث تحــت 

إرشاف د. حســني عــوض. 

شاهني: القدس املفتوحة هي اجلامعة 
الوحيدة التي فازت باملرتبة األولى يف 

أربعة ملتقيات متتالية
يقــول د. محمــد شــاهن-عميد شــؤون الطلبــة، وممثــل »القــدس 

الجامعــات  طــالب  لتدريــب  العــريب  املجلــس  يف  املفتوحــة« 

ــن  ــأيت ضم ــات ت ــذه امللتقي ــة يف ه ــاركة الجامع ــة-إن مش العربي

ــة،  ــات العربي ــالب الجامع ــب ط ــريب لتدري ــس الع ــطة املجل أنش

ــس  ــرار مجل ــام 1992، مبوجــب ق ــس تأســس ع ــاً أن املجل موضح

الخامســة  دورتــه  يف   ،)8( رقــم  العربيــة  الجامعــات  اتحــاد 

والعرشيــن املنعقــدة يف جامعــة اإلســكندرية، بهــدف تشــجيع 

ــي. ــث العلم ــة والبح ــطة العلمي ــى األنش ــة ع الطلب

يضيــف شــاهن: »إن هــذه امللتقيات تحــدد تخصصاتهــا ومحاورها 

وعنوانهــا الســنوي ، وتكــون البحــوث املشــاركة فيهــا ضمــن هــذه 

ــداع الفكــري  ــة البحــث العلمــي واإلب املحــاور، وتهــدف إىل تنمي

ــث  ــة، وب ــد الطلب ــي عن ــتوى العلم ــاء باملس ــام، واالرتق وتطويره

روح التنافــس بــن طلبــة الجامعــات عــى املســتوى املحــي 

والعــريب، انطالقــاً مــن رؤيــة الجامعــة املتميــزة واملتجــددة يف 

الرقــي املعــريف والثقــايف ضمــن بيئتهــا اإلبداعيــة، مرســخًة أهدافهــا 

يف إعــداد طلبــة مؤهلــن ميثلــون نــواة اإلبــداع واالبتــكار والبنــاء 

الحضــاري للمجتمــع الفلســطيني، عــى أســس علميــة ممنهجــة، 

ــايف«. ــم األكادميــي والثق ــزز تأهيله تع

ويؤكــد شــاهن أن دعــم رئيــس الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، 

إدارة  بــن  الجهــود  وتضافــر  املبــارش،  وتشــجيعه  وتوجيهاتــه 

الجامعــة وطلبتهــا، لــه األثــر األكــرب يف حصــد هــذه النتائــج، 

ومتثيــل الجامعــة وفلســطن مبــا يليــق.

ويضيــف: »تختــار العــامدة املشــاريع املرشــحة للمشــاركة بعنايــة 

ــاور  ــع مح ــا م ــن توافقه ــد م ــص، والتأك ــا للفح ــة، وبإخضاعه تام

املؤمتــر الســنوية ومنهجيــة البحــث العلمــي، لــذا فــازت الجامعــة 

عــى مــدى أربــع دورات متتاليــة، )وهــي الــدورات التــي شــاركت 

ــة  ــات العربي ــك عــن كل الجامع ــردت يف ذل ــة(، وتف ــا الجامع فيه

املشــاركة يف امللتقــى«.
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كيف يقيض الطلبة أوقات فراغهم؟
أوقــات  مــن  االســتفادة  املفتوحــة يف طــرق  القــدس  الســيد أحمد-يختلــف طلبــة جامعــة  اخلليل-ينابيع-آيــة 
يــرى  العلميــة واحلاســوبية، بينمــا  املكتبــات واملختبــرات  فراغهــم، فبعضهــم ميضــي وقتــه يف املطالعــة وزيــارة 
آخــرون أن الثقافــة تأتــي عــن طريــق متابعــة اإلنترنــت واكتســاب املعرفــة إلكترونيــًا، فيمــا مييــل آخــرون إلــى قضــاء 

أوقــات فراغهــم يف متابعــة مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ويف هــذا الســياق، تقــول الطالبــة دميــا العــزة مــن فــرع جامعــة 

القــدس املفتوحــة يف الخليــل: »أوقــات الفــراغ عنــدي كبــرة، 

ــة  ــام أن رتاب ــدودة، ك ــى مح ــا تبق ــتفادة منه ــارات االس ــن خي لك

النظــام اليومــي تســاهم يف إضاعــة الوقــت وعــدم االســتفادة 

منــه بالشــكل األمثــل«. وتقــول الطالبــة إســالم شــبانة مــن 

»فــرع الخليــل«: »أزور املكتبــة واملختــربات الحاســوبية يف وقــت 

الفــراغ، وأقــي بعــض الوقــت يف الدراســة مــع زميــاليت يف الحــرم 

الجامعــي، فيــام تكــون املعانــاة يف كيفيــة اســتغالل وقــت الفــراغ 

ــاء«. ــاعات املس يف س

ــي  ــدوام الجامع ــاء ال ــد انته ــم: »بع ــمر غني ــة س ــول الطالب وتق

لــدي كثــر مــن وقــت الفــراغ أقضيــه عــادة يف العبــادات، وتصفــح 

ــة«. ــات العائلي ــاز، والجلس ــج التلف ــت، وبرام اإلنرن

ــة  ــة االجتامعي ــول:»إن البيئ ــزة تق ــا الع ــة دمي ــة للطالب ويف مداخل

ــت  ــاء وق ــن قض ــا م ــا ومتنعن ــا قيوُده ــة تكبلن ــها بيئ ــي نعيش الت

الفــراغ خــارج البيــت، خاصــة إذا كان األبــوان موظفــن وال ميلــكان 

الوقــت ملشــاركتنا وقــت الفــراغ خــارج البيــت«.

ــت  ــم وق ــة إىل أن لديه ــن الطلب ــر م ــر كث ــك، يش ــب ذل إىل جان

فــراغ ينقــي دون فائــدة، يقــول نــور مقبــل: »لــدي وقــت فــراغ 

ــة  ــا إىل الجامع ــي ال أذهــب فيه ــام الت ــا ال أعمــل، واألي ــر، فأن كب

ــايئ«. ــي أصدق ــا يف املســاء فأخــرج أللتق ــت، أم ــا يف البي أقضيه

ــا يف  ــه يقضيه ــات فراغ ــر أوق ــودة أن أك ــم مس ــرى كري ــام ي بين

البيــت؛ ألن مــكان ســكنه يقــع يف نقطــة التــامس مــع املســتوطنن، 

ــت  ــان، وقضــاء وق ــب األحي ــت يف أغل ــزام البي ــا يضطــره إىل الت م

ــت. ــراءة وتصفــح اإلنرن فراغــه يف املطالعــة والق

وهذامحمــد الطــردة يقــول: »أقــي وقــت فراغــي مــع أصدقــايئ 

الشــباب بصحبــة الرنجيلــة، إال أن الرقابــة الداخليــة لدينــا تشــعرنا 

بــأن وقتــاً نقضيــه يف مثــل هــذا وقــت مهــدور«.

يقــول يوســف الطــردة الــذي يعمــل يف صالــون حالقــة: »ال أشــعر 

كثــراً بوقــت الفــراغ بســبب العمــل والدراســة، ولكننــي غالبــاً مــا 

ــارات أو مناســبات  ــة األســبوعية بزي ــراغ والعطل أقــي وقــت الف

اجتامعيــة، أو االلتحــاق بنــاد ريــايض«.

شؤون طالبي�ة
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غرس ثقافة االستفادة من الوقت:
ــو  ــف أب ــور يوس ــول الدكت ــا، يق ــرة يف حياتن ــة كب ــت أهمي للوق

ــة التدريــس يف جامعــة القــدس  ــة عضــو هيئ ماري

الضائــع  والوقــت  ســلعة،  »الوقــت  املفتوحــة: 

ــك  ــود، لذل ــة ال تع ــات املاضي ــوض، واللحظ ال يع

يعــد اســتثامر الوقــت مــن أهــم أســس النجــاح، 

وقتــه  يســتغل  الــذي  الطالــب  أو  فاإلنســان 

ــح  ــكل الصحي ــه بالش ــة، وينظم ــة إيجابي بطريق

إنســان قــادر عــى رســم أهدافــه والوصــول 

للنجــاح املطلــوب«.

ــور،  ــاء األم ــؤرق أولي ــكلة ت ــراغ مش ــت الف ووق

تــرى املربيــة ســارة الرساحنــة: »أن وقــت الفراغ 

مشــكلة، نظــراً لعــدم وجــود مــا يســد حاجــة 

األوالد مــن متنزهــات ومكتبــات، أو أعــامل 

هــذه  فــكل  منظمــة.  ومهنيــة  تدريســية 

ــاء يعانــون مــن أوقــات  األســباب تجعــل األبن

الفســاد، فإضاعــة  التــي تقــود إىل  الفــراغ 

الوقــت أشــد خطــراً مــن إنفــاق األمــوال ألن 

املــال إذا ضــاع قــد يعــوض، أمــا الوقــت إذا 

ــه«. ــوض عن ــال ع ــاع ف ض

إن مســؤولية غــرس ثقافــة إدارة الوقــت لــدى الشــباب مســؤولية 

مشــركة، يقــول الدكتــور أبــو ماريــة: »تتشــكل شــخصية اإلنســان 

مــن خــالل تفاعلــه مــع ثــالث حلقــات مهمــة: األرسة، واملدرســة، 

وصــوالً إىل الجامعــة التــي تــؤدي الــدور الحاســم يف اكتــامل منــو 

الشــخصية وبنائهــا، فمهمــة الجامعــة ال تقتــر عــى البنــاء املعريف 

فحســب، إمنــا تشــمل البنــاء الفكــري والثقــايف أيضــا«.

أمــا مــا يتعلــق بــدور أوليــاء األمــور، فتقــول الســيدة ســارة 

رساحنــة: »يعتمــد دورهــم بالدرجــة األوىل عــى الخلفيــة الثقافيــة 

لديهــم، فــإذا شــعر ويل األمــر بحاجــة أبنائــه إىل اســتغالل وقــت 

ــة،  ــكاله املختلف ــم بأش ــب العل ــى طل ــم ع ــارع يحثه ــراغ، س الف

ــت  ــد أن أنه ــت ابنتي-بع ــد نصح ــت ق ــال: كن ــبيل املث ــى س ع

ــة ومل تجــد عمــالً-أن تكمــل دراســة املاجســتر.  ــة الجامعي املرحل

ــام  ــى القي ــم ع ــجعوا أبناءه ــور أن يش ــاء األم ــكان أولي ــام بإم ك

بالعديــد مــن األنشــطة، كالتســجيل يف برنامــج حفــظ القــرآن 

الكريــم، ودورات الخــط العــريب، وإلقــاء الشــعر، وتعلــم املهــارات 

التــي يحتاجهــا الشــباب: كمهــارات الحاســوب ومهــارات البحــث، 

واالشــراك يف الرحــالت العلميــة والســياحية، واالشــراك يف األعــامل 

ــع«. ــة املجتم ــة وخدم التطوعي

ــع: »مــن املعــروف أن وقــت الفــراغ مثــن، فهــو إن مل ينظــم  تتاب

ــذا  ــم، ل ــداع لديه ــل روح اإلب ــاء ويقت ــر األبن ــد يدم بالشــكل املفي

يجــب أن ننــوع يف تغطيــة أوقــات الفــراغ فنلجــأ إىل الرفيــه، 

والحفــالت،  واملطالعــة،  والســباحة،  والرياضــة،  والرحــالت، 

واملســابقات، كمبــارزة الشــعر والرســم والنحــت أحيانــا«.

اجلامعة 
تؤدي دورًا يف تعزيز استثمار الوقت:

ــول  ــت، يق ــتثامر الوق ــة اس ــز ثقاف ــة يف تعزي ــن دور الجامع وع

الدكتــور أبــو ماريــة: »عــى الجامعــة مســؤولية كبــرة، فباإلضافــة 

إىل النشــاطات املنهجيــة، عليهــا أن تعــزز ثقافــة اســتثامر الوقــت 

يف بنــاء مهــارات حياتيــة إىل جانــب املهــارات املعرفيــة التــي 

تســهم يف صقــل شــخصية الطالــب وتهيئتــه للحيــاة، ويجــب عليها 

أن تشــجع الطلبــة عــى تنفيــذ نشــاطات محــددة الهــدف تعــزز 

ــة  ــالك املعرف ــة امت ــز ثقاف ــة إىل تعزي ــة، إضاف ــب اإلبداعي الجوان

ــة باســتثامر الوقــت«. مــن خــالل مســابقات ذات عالق

ــن  ــرو، ع ــامن عم ــور نع ــل« الدكت ــرع الخلي ــر »ف ــدث مدي وتح

ــول:  ــة، يق ــدى الطلب ــراغ ل ــت الف ــتغالل وق ــة يف اس دور الجامع

الســتغالل  الطلبــة  توجيــه  يف  كبــراً  دوراً  الجامعــة  »تــؤدي 

ــم،  ــة مواهبه ــى تنمي ــجيعهم ع ــالل تش ــن خ ــم م ــات فراغه أوق

ــكل  ــة بش ــر املنهجي ــاطات غ ــد النش ــخصياتهم، وعق ــل ش وصق

مســتمر خــالل الفصــل األكادميــي، بهــدف توعيتهــم وتنميــة 

القيــم املعرفيــة يف التخصصــات كافــة، كــام توفــر لهــم كثــراً مــن 

ــة  ــل أروق ــم داخ ــات فراغه ــتغالل أوق ــل اس ــن أج ــهيالت م التس

الجامعــة، وذلــك بوجــود املكتبــة، واملختــربات الحاســوبية، وقاعــة 

ــا«. ــة يرغبونه ــة أي فعالي ــطة ملامرس األنش

ــدى  ــراغ ل ــت الف ــتغالل وق ــرو أن اس ــامن عم ــور نع ــرى الدكت وي
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الشــباب الفلســطيني مســألة مهمــة، تتطلــب االهتــامم البالــغ مــن 

مختلــف الجهــات املســؤولة التــي تــؤدي دوراً يف عمليــة التنميــة 

ــالً:  ــة، وأضــاف قائ ــة واملجتمعي البرشي

املجتمــع  عــى مؤسســات  »يجــب 

إيجــاد  املتكامــل مــن أجــل  الــدور  تأخــذ  املحــي كافــة أن 

مرافــق ومراكــز وخدمــات، تهــدف إىل اســتغالل طاقــات الشــباب 

ــايب«. ــكل اإليج ــا بالش وتوجيهه

ويــؤدي أوليــاء األمــور دوراً مهــامً يف اســتثامر وقــت الفــراغ 

لــدى األبنــاء، تقــول الســيدة رساحنــة: »إن تنميــة قــدرات األبنــاء 

ــى  ــح يســاعدهم يف القضــاء ع ــق الصحي ــو الطري ــم نح وتوجيهه

وقــت الفــراغ، كــام أن لألهــل الــدور األهــم يف اإلعــالء مــن شــأن 

ــم«. ــة عزامئه ــم وتقوي أبنائه

وتــرى الســيدة رساحنــة أن مــا تعانيــه األرسة مــن تــدن يف الدخــل 

الشــهري الــذي ال يــكاد يغطــي نفقــات البيــت واملتطلبــات 

الروريــة، يقلــل مــن حــق األبنــاء يف تغطيــة أوقــات فراغهــم عى 

ــا نحــاول  الوجــه املناســب، ولكــن مــع كل هــذه الصعوبــات فإنن

أن نقتطــع جــزءاً مــن الراتــب لتوفــر بعــض مــا يلــزم هواياتهــم، 

ــة تلبــي احتياجاتهــم«. كغرفــة رياضي

وقــال املــريب أ. إبراهيــم إبســيس: »يجــب عــى املجتمــع أن 

ــة الســتيعاب  ــة فاعل ــة للشــباب ومراكــز ثقافي يوفــر شــبكة حامي

طاقاتهــم واســتغالل أوقاتهــم، كــام يجــب عــى املــدارس أن تأخــذ 

دورهــا يف ذلــك، فدورهــا ال ينحــر عــى طلــب حــل الواجبــات 

ــة!«. البيتي

التكنولوجيا ووقت الفراغ 
وعــن دور التكنولوجيــا يف قضــاء وقــت الفــراغ، يــرى الدكتــور أبــو 

ماريــة« أن األصــل يف التكنولوجيــا أن تشــكل حلقــة متقدمــة جــداً 

يف »عرنــة« ثقافــة البــرش وفكرهــم، بيــد أن الطلبــة يف مجتمعنــا-

نتيجــة للتوظيــف الخاطــئ املقــرون بالثقافــة واملدخــالت الخاصــة 

بالتنشــئة االجتامعيــة-ال يســتغلونها إال بقــدر يســر قياســاً مــع مــا 

ينبغــي أن يكــون«.

ــب  ــاء دور الرقي ــم إبســيس أن لآب ــريب أ. إبراهي ــرى امل يف حــن ي

ــب  ــي أوالدي أغل ــول: »يق ــا، يق ــاء للتكنولوجي ــتخدام األبن يف اس

أوقاتهــم يف تصفــح اإلنرنــت، خاصــة أننــا نســكن يف منطقــة تخلــو 

ــة، مــا يجعــل اإلنرنــت الوســيلة  ــة و الرفيهي مــن املراكــز الثقافي

ــايب  ــارس دوري الرق ــي أم ــراغ، ولكنن ــت الف ــاء وق ــدة لقض الوحي

عــى أبنــايئ عنــد اســتخدامهم التكنولوجيــا، مــا اضطــرين إىل فتــح 

ــى  ــاطهم ع ــة نش ــل متابع ــن أج ــبوك( م ــى )الفيس ــاب ع حس

ــي«. ــل االجتامع ــع التواص مواق

ــتغل  ــى يس ــه حت ــط ل ــب التخطي ــعوب، ويج ــروة الش ــت ث  الوق

بالشــكل الصحيــح، ولكــن األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــراغ  ــات الف ــن أوق ــتفادة م ــارات االس ــن خي ــد م ــية تح والسياس

أمــام الشــباب الفلســطيني، بــل تدفعــه يف أحيــان كثــرة إىل إهــدار 

ــلوك  ــى الس ــس ع ــا ينعك ــا، م ــدة منه ــاالت ال فائ ــت يف مج الوق

العــام للمجتمــع، ويــؤدي إىل انتشــار الظواهــر الســلبية عــى 

ــا. ــات وتقدمه ــاء املجتمع ــن بن ــد م ــد، ويح ــدى البعي امل
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في ظل النمو السكاني المطرد وقلة مساحة 
األرايض التابعة للبلديات

ضغط على المالعب ومنشآت الترفيه
رام اهلل-ينابيع-بهــاء اخلطيب-يبــدو أن االهتمــام باملالعــب الرياضيــة واملرافــق الترفيهيــة يف فلســطني بــات أمــرًا 
ثانويــًا مقارنــة بقضايــا التعليــم والصحــة والبطالــة وغيرهــا، وال يخفــى علــى أحــد أن طبيعــة التطــور العمرانــي 
يف فلســطني تأخــذ الطابــع العمــودي املتجســد بالعمــارات الســكنية، وبالنظــر إلــى هــذه الطبيعــة تبــدو مســاحات 
اللعــب والترفيــه يف مرتبــة متأخــرة مــن حيــث أولويــة التصميــم والتنفيــذ، فمــن النــادر أن جنــد بنايــة ســكنية 
حتتــوي مســاحة مخصصــة ألغــراض الترفيــه إذا مــا قورنــت بتأمــني ســاحة لوقــوف الســيارات واملخــازن التجاريــة. 

مــن هنــا يقــف رب األســرة حائــرًا متســائاًل: أيــن ســيقضي األبنــاء أوقــات اللعــب والترفيــه؟

يحاول هذا التقرير االستيضاح عن مدى االهتامم بإنشاء مالعب ومرافق رياضية وترفيهية يف مختلف أنحاء الوطن.

تشــر مســؤولة اإلعــالم يف بلديــة رام اللــه أ. مــرام طوطــح، إىل وجــود ضغوطــات عــى البنيــة التحتيــة يف املدينــة، مــن ضمنهــا ضغــط املالعــب 

ومنشــآت الرفيــه، وذلــك نظــراً للنمــو الســكاين املضطــرد يف املحافظــة بشــكل عــام واملدينــة بشــكل خــاص.

وحــول املالعــب الرياضيــة املتوافــرة، تقــول: »هنــاك العديــد مــن املالعــب التابعــة لألنديــة، تســتخدم ألغــراض التدريــب الخاصــة بهــا، حيــث 

تقيــم عليهــا املباريــات الرســمية، وقــد تتوفــر للمواطنــن عــرب اشــراكات وتنســيقات ســابقة«.
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مقابــل ذلــك تقــول: »أنشــأت البلديــة )مجمــع رام اللــه الرويحي( 

ــة مغلقــة، إضافــة إىل ملعــب خارجــي  ــة رياضي ــذي يضــم صال ال

متعــدد االســتخدامات«. وأضافــت أن البلديــة اآلن تنشــئ مرفقــاً 

ــار  ــل ج ــة، والعم ــذوي اإلعاق ــع خاصــاً ب ــاوراً للمجم ــاً مج رياضي

عــى توســيع املجمــع الرويحــي ليقــدم الخدمــة الرفيهيــة ألكــرب 

عــدد مــن املواطنــن واملؤسســات.

عــى صعيــد آخــر، فيــام يخــص أماكــن الرفيــه الخاصــة باألطفــال، 

ــاً  ــة يف تنفيذهــا مرشوع ــه ماضي ــة رام الل ــت طوطــح إن بلدي قال

متكامــالً يف املدينــة تحــت عنــوان »حديقــة لــكل حــّي«، فمعظــم 

األحيــاء الســكنية يف املدينــة تســتفيد اآلن مــن وجــود مســاحات 

ترفيهيــة مخصصــة لألطفــال، يذكــر منهــا: حديقــة يوســف قــدورة، 

أن  أيضــاً  وأضافــت  رّدانا، وغرهــا.  وحــرش  األمــم،  وحديقــة 

ــة«،  ــال عالحديق ــرشوع »ي ــة كم ــاريع ترفيهي ــذ مش ــة تنف البلدي

ــة«. ــق البلدي ــة يف حدائ ــة ومرسحي ومــرشوع »رواي

وحــول الخطــة االســراتيجية، أشــارت طوطــح إىل أن البلديــة 

تــدرس إمكانــات تطويــر البنيــة التحتيــة الرياضيــة لزيــادة عــدد 

املالعــب، وبنــاء مجمــع ريــايض جديــد أو )إســتاد ريــايض( لتلبيــة 

ــكان. ــة للس ــات الحقيقي االحتياج

وتؤكــد أن البلديــة وضعــت مجموعــة مــن املعايــر املعتمــد 

الرفيــه  مرافــق  بنــاء  يف  ــا، كان عليهــا  ــة أو تطويره العام

أهمهــا تناُســب طبيعــة األرض 

الجغرافيــة املتوفــرة مــع طبيعة 

املــرشوع، مــا يعنــي األخــذ 

بعــن االعتبــار عــدم زيــادة 

إضافــة  البنــاء،  تكاليــف 

عــن  البعــد  معيــار  إىل 

ومناطــق  املدينــة  مركــز 

املــروري،  االزدحــام 

الوصــول  يســهل  حتــى 

أو  إعاقــة  دون  إليهــا 

ــام  ــل الفضــاء الع تعطي

للمواطنــن، ثــم املعيــار 

ــكن  ــن الس ــن أماك ــة م ــب قريب ــون املالع ــأن تك ــى ب ــذي يعن ال

مــادي. مقابــل  دون  للعائــالت  متنفســاً  لتكــون 

الرفيهيــة  واملرافــق  الحدائــق  »إن  أ. طوطح قولهــا:  وختمــت 

تشــهد إقبــاالً واســعاً مــن املواطنــن يف معظــم املواســم، مــا يحتــم 

ــان  ــة واألم ــامل الصيان ــهرين ألع ــدة ش ــا م ــة إغالقه ــى البلدي ع

ــن«.  ــتقبال املواطن ــتعداداً الس اس

وقالــت مســؤولة العالقــات العامــة يف بلديــة البــرة أ. خلــود 

عابــد، إن الوضــع يف مدينــة البــرة مــن حيــث املنشــآت الرياضيــة 

والرفيهيــة جيــد، إذ أنشــأت البلديــة »إســتاد البــرة الــدويل« 

ــبة  ــا النس ــة، أم ــائية الكلي ــة اإلنش ــن التكلف ــاهمة )%60( م مبس

املتبقيــة فبتمويــل فرنــي وأملــاين. إضافــة إىل ذلــك فقــد أنشــأت 

ــم  ــذي يض ــايض« ال ــبايب الري ــرة الش ــبح الب ــز ومس ــة »مرك البلدي

ــن  ــة مالي ــدرت بخمس ــة ق ــة، بتكلف ــف أوملبي ــباحة نص ــة س برك

شــيكل.

ونوهــت عابــد بــأن البلديــة وفــرت صالــة رياضيــة متعــددة 

األغــراض )صالــة ماجــد أســعد( مجــاورة لـ »إســتاد البــرة الدويل«، 

وتنظــم فيهــا عــرشات األنشــطة شــهرياً.

وأشـــارت أيضـــاً إىل ســـعي البلديـــة الـــدؤوب إىل إنشـــاء مرافـــق 

ــة،  ــكنية يف املدينـ ــاء السـ ــف األحيـ ــال يف مختلـ ــة لألطفـ ترفيهيـ

ــا  ــاص، كان آخرهـ ــاع الخـ ــع رشكات القطـ ــاون مـ ــك بالتعـ وذلـ

حديقـــة »البيـــارة«. وأضافـــت أن البلديـــة تحـــر 

إلنشـــاء حديقتـــن أخريـــن: 

مـــن  بتمويـــل  األوىل 

 )TIKA( مؤسســـة 

واألخـــرى  الركيـــة، 

بنـــك  مـــع  بالتعـــاون 

فلســـطن.

 وقالــت إن بلديــة البــرة 

تعــد عضــواً فّعــاالً يف مجلس 

الوطنيــة«  »الحديقــة  إدارة 

الواقعــة ضمــن حــدود بلديــة 
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ــة  ــف العــام الجــاري، وهــي حديق ــح يف صي ــرة، وســوف تُفتت الب

ضخمــة املســاحة، مخصصــة لقضــاء األوقــات العائليــة ســواء 

ــن. ــن أم زائري قاطن

وتابعــت: »البلديــة تسعى-وبشــكل حثيــث-إىل تلبيــة احتياجــات 

املناطــق املأهولــة بالســكان، مــن حيــث املرافــق الرفيهيــة وخاصة 

منطقــة )أم الرشايــط( يف املدينــة«. 

ــى  ــم ع ــب املتعاظ ــم الطل ــِف حج ــم تخ ــد فل ــود عاب ــا أ. خل أم

ــه  ــذي خلقت ــايل ال ــتقطاب الع ــبب االس ــة بس ــات يف املدين الخدم

فــرص العمــل واالســتثامر بأنواعــه كافــة، األمــر الــذي يعنــي 

ــكالها. ــكل أش ــة ب ــادر الخدم ــر مص ــردي يف توف ــع الط التوس

مــن جانــب آخــر، أكــد مديــر بلديــة البــرة، الســيد زيــاد الطويــل، 

ــاركة  ــة إىل املش ــن يف املدين ــن املقيم ــت املواطن ــة دع أن البلدي

ــة،  ــراتيجية البلدي ــا اس ــي تتضمنه ــة الت ــود الرئيس ــع البن يف وض

ثــم أشــار إىل أن بنــود االســراتيجية وتفرعاتهــا بنيــت وفقــاً 

ــهم. ــون أنفس ــا املواطن ــي اقرحه ــكانية الت ــات الس لالحتياج

مل تخــِف البلديــات عــى اإلطــالق وجــود طلــب كبــر عــى املالعب 

واملرافــق الرفيهيــة، فمــع كل املحــاوالت املســتمرة لتلبيــة الطلــب 

ــل يف  ــكلة يتمث ــايس يف املش ــر أس ــال عن ــتطيع إغف ــا ال نس فإنن

ــة  ــاة اليومي ــع منافــذ الحي ــالل وســيطرته عــى جمي ســطوة االحت

للمواطنــن الفلســطينين أينــام كانــوا، فظلــت مســألة قضــاء 

وقــت ممتــع يف إحــدى املــدن الفلســطينية دون النظــر املســتمر 

ــاً، وذلــك لتخوفهــم  إىل عقــارب الســاعة أمــراً صعــب املنــال حالي

مــن عــدم توفــر املواصــالت العامــة يف ســاعات مــا بعــد الغــروب، 

ناهيــك عــن حواجــز االحتــالل التــي ال تحتكــم إىل ســاعة أو يــوم 

ــن. محددي
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يف هــذا الســياق، يبــن الربوفســور الكنــدي )اســتيفناين بــايب( مــن 

جامعــة فكتوريــا، ومستشــار االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة القــدم، يف 

حديــث صحفــي نــرش يف وســائل إعــالم أجنبيــة، أهميــة التخطيــط 

طويــل املــدى يف تطويــر الالعبــن، ثــم ربــط بــن تأثــر النواحــي 

الفســيولوجية والبيئيــة والنفســية والبدنيــة والشــخصية واملهاريــة، 

وإدارة الرياضيــن يف مختلــف األلعــاب التــي تشــمل الرياضــة 

املدرســية والرياضــة الرويحيــة ورياضــة النخبــة.

ويضيــف: »مــن أجــل أن يــؤدي النشــاط الريــايض املــدريس 

ــن  ــراً م ــوا كث ــه أن يراع ــن يديرون ــى م ــب ع ــوم، يج دوره املرس

ــة مبســتوياتها  ــي للمنافســات الرياضي ــل: اإلعــداد الفن األمــور، مث

ــن  ــم م ــلوك القوي ــة والس ــروح الرياضي ــامم بال ــة، واالهت املختلف

ــة  ــارات الحركي ــم امله ــة وتعلي ــطة الرياضي ــة األنش ــالل مامرس خ

ــدية  ــدرات الجس ــات والق ــع اإلمكان ــب م ــي تتناس ــة الت املختلف

ــة  ــة الرياضي ــرش الثقاف ــال والشــباب، ويجــب أيضــاً ن ــدى األطف ل

ــول  ــذ، إلشــباع مي ــن التالمي ــة ب ــة الطيب ــروح الرياضي والتحــي بال

طلبــة املــدارس ورغباتهــم واحتياجاتهــم، مــا يؤهلهــم إىل التنافــس 

ــاب«.  ــد األلق وحص

وعــن نواقــص الرياضــة املدرســية واحتياجاتهــا، يشــر األســتاذ خالد 

حســن )مــدرس الربيــة الرياضيــة يف مدرســة ســلفيت األساســية، 

ــايض الثقــايف( إىل وجــود  ــادي ســلفيت الري ــايض لن واملــرشف الري

عوامــل تعــوق التطــور الريــايض يف بالدنــا ويجــب علينــا تذليلهــا، 

ــول:  ــا، يق ــام بدوره ــة القي ــات الرياضي ــى املؤسس ــب ع ــام يج ك

ــح  ــل: ش ــص، مث ــن النواق ــراً م ــاين كث ــية تع ــة املدرس »إن الرياض

املالعــب والســاحات املدرســية املناســبة، ونقــص املعلمــن األكفــاء 

الذيــن يواكبــون العمــل الريــايض املــدريس؛ إذ إن الحاجــة ملحــة 

ــامل  ــدة يف ع ــة الجدي ــن الرياضي ــدارس بالقوان ــد معلمــي امل لتزوي

تدريــب الصغــار، ثــم غيــاب التأهيــل املــدريس املتخصــص الــذي 

ــي  ــة تقت ــى، فالحاج ــة املث ــا بالطريق ــب ويرعاه ــه املواه يوج

رضورة مشــاركة املدرســن يف الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة التــي 

يقيمهــا القامئــون عــى الرياضــة يف الوطــن«.

ــة  ــايض يف تربي ــاط الري ــرشف النش ــدث م ــه، تح ــياق ذات يف الس

ســلفيت، جميــل عامــر، عــن نواقــص الرياضــة املدرســية يف 

يقــول:  الوطــن بوجــه عــام،  املحافظــة بخاصــة ومحافظــات 

ــن  ــة، وم ــة التحتي ــن نقــص يف البني ــاين م »الرياضــة املدرســية تع

نقــص األدوات الرياضيــة يف ظــل تزايــد أعــداد الطلبــة«.

بتطويــر  تعنــى  التــي  الــدورات  يف  نقــص  إىل  أيضــاً  ويشــر 

ــاء  ــاً، كــام يهمــش أولي ــاً وقانوني ــة مهاري ــة الرياضي معلمــي الربي

ــم  ــاً، ث ــا اهتامم ــية وال يعرونه ــة املدرس ــايل الرياض ــور واأله األم

ــدم  ــرة الق ــة ك ــات كرياض ــن الرياض ــد م ــون واح ــامم بل إن االهت

ــك  ــة، ناهي ــة الرياضي ــا للربي ــرة يف فهمن ــرة كب ــكل ثغ ــالً، يش مث

مــن أن رياضــة كــرة القــدم تتطلــب مصاريــف ماليــة عاليــة قياســاً 

بالرياضــات األخــرى. وختــم موجهــاً حديثــه إىل املســؤولن برورة 

وضــع خطــة وطنيــة للنهــوض بالرياضــة املدرســية وزيــادة عــدد 

ــا. حصصه

املســار  يف  التقــدم  مــدى  ملعرفــة  األساســية  اللبنــة  املدرســية  الرياضــة  الزير-تعــّد  ســلفيت-ينابيع-فؤاد  فــرع 
الرياضــي، ولعلهــا أهــم الركائــز األساســية للحركــة الرياضيــة، ذلــك أنهــا اخلطــوة األولــى لطلبــة املــدارس نحــو 
الطريــق الــذي ســيمكنهم مــن أن يصبحــوا رياضيــني محترفــني قادريــن علــى بنــاء فــرق رياضيــة مدرســية متثــل 

بلدهــم يف احملافــل الدوليــة. 

الرياضة املدرسية مصنع النجوم 
الالمعة يف سماء الرياضة رياضة
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ــه  ســاعدت »القــدس املفتوحــة« لــؤي عــايص عــى صقــل موهبت

وإكســابه عــادات القــراءة وكتابــة الشــعر، ألنــه يؤمــن بــأن الفنــان 

ــل  ــو يحم ــة، فه ــم والثقاف ــن التعلي ــتوى م ــع مبس ــب أن يتمت يج

رســالة شــعب ووطــن، فأحــب الجامعــة وشــارك الطلبــة يف معظــم 

احتفاالتهــم كاســتقبال الطلبــة الجــدد، أو االحتفــاالت باملناســبات 

الوطنيــة وغرهــا. ومل يكــن لــؤي يــردد إذا مــا دعــي لتقديــم فقــرة 

ــة مــن الزجــل الشــعبي الفلســطيني، فــرناه يتحــف الحضــور  فني

ليعــود  و«األوف«  و«العتابــا«  »امليجنــا«  بـــ  الشــجي  بصوتــه 

مبســتمعيه إىل أصالــة الشــعب وتاريخــه، وإىل الوطــن واألرض، 

إىل الفــالح والحقــول والبيــادر وكــروم العنــب، وإىل الرجولــة 

ــرم. ــجاعة والك والش

اكتســب لــؤي قاعــدة كبــرة مــن جمهــوره ومحبيــه، فكانــت لــه 

ــة الفلســطينية التــي اســتضافته أكــر مــن  إطــالالت عــرب الفضائي

مــرة يف مناســبات وطنيــة، وعــرب مقابــالت عديــدة مــع محطــات 

إذاعيــة محليــة، عــدا عــن مشــاركته يف أكــر مــن مناســبة وفعاليــة 

ــة،  ــالن الدول ــم األرسى، أو إع ــل: دع ــة مث ــتوى املحافظ ــى مس ع

وغــر ذلــك.

أمــا عــى الصعيــد الخارجــي، فكانــت لــه مشــاركات عــدة، أبرزهــا 

املشــاركة يف »يــوم الــراث الفلســطيني« و«القريــة الفلســطينية« 

يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام 2013. 

ــراوة بنــي حســان-قضاء ســلفيت-يف العــام  ــة ق ــؤي يف قري ــد ل ول

ــذ  ــعبي، من ــل الش ــة الزج ــايئ، بخاص ــواره الغن ــدأ مش 1979، وب

ــو  ــاألب شــاعر شــعبي وزجــال فلســطيني معــروف )أب الصغــر؛ ف

بســام القرواين( ومــن هنــا كانــت البدايــة، فقــد كان يرافقــه 

)الحطــة،  العريــق  الفلســطيني  بلباســه  الزجليــة  حفالتــه  يف 

ــة  ــذه املرحل ــة يف ه ــه الفني ــت موهبت ــاز(، فنم ــال، والقمب والعق

ــيئاً،  ــيئاً فش ــوى ش ــذت تق ــم أخ ــة(، ث ــة االبتدائي ــة املدرس )مرحل

ــدأ يشــارك يف الحفــالت واملناســبات الوطنيــة والدينيــة داخــل  وب

ــة. املدرس

ــق  ــام طري ــات أم للوضــع الســيايس يف فلســطن دور يف زج العقب

الفنــان الناشــئ، غــر أن إرصاره ودعــم والــده حــوال العقبــات إىل 

ــان  ــن أشــكال النضــال، والفن ــن هــو شــكل م ــوة، فالف مواطــن ق

الشــاعر يســتطيع مــن خــالل فنــه أن يحافــظ عــى أرضــه وشــعبه 

ووطنــه، ألنــه يعــرب عــن املــايض والحــارض واملســتقبل، وألنــه يغني 

بلغــة األرض والــراث، بــل يحمــل آمــال النــاس وآالمهــم وأحالمهم.

الزجــل  إىل عاملقــة  واســتامعه  والــده يف حفالتــه  ومبشــاركة 

ــح يتقــن  ــل العــراين، ومــوىس حافــظ، وغرهــام، أصب الشــعبي مث

ــع األبحــر  ــا يف جمي ــز به ــل يتمي ــة، ب ــوان الزجــل الشــعبي كاف أل

موســيقي  فــن  إىل  املوهبــة  فتطــورت  واالرتجاليــة،  الشــعرية 

ــدوات  ــيقية والن ــدورات املوس ــن ال ــد م ــاركته يف العدي ــد مش بع

الشــعرية، حتــى أتقــن املقامــات املوســيقية املختلفــة.

وفيام يي أبيات من الشعر الشعبي يخص بها الجامعة:

مظلش واحد غشيم                   طرق العلم مسموحه

رجع العلم والتكريم                   الجامعة عايل رصوحه

نهج العلم والتعليم                     يف جامعتنا املفتوحة

لؤي عايص ... بـ »الميجنا« و»العتابا« 
يعود بمستمعيه إلى األصالة

بديا-ينابيع-ســائد عــواد: جتســد األغنيــة الفلســطينية آمــال شــعبنا وآالمــه وأحالمــه ووجدانــه وتراثــه، مــن خالل 
مســيرته النضاليــة، بالرغــم ممــا يتعــرض لــه يوميــا مــن محــاوالت طمــس هويتــه األصيلــة. وميثــل الطالــب لــؤي 
عاصي-مــن مركــز بديــا الدراســي بجامعــة القــدس املفتوحة-واحــدًا مــن الفنانــني الذيــن كان لهــم دور يف نشــر 

األغانــي الفلســطينية.
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طالب يعيش بي�ن 
األفاعي
فـــرع نابلـــس - ينابيـــع - ديانـــا صـــالح - بـــني الدراســـة 
وتربيـــة األفاعـــي يقضـــى يومـــه، تـــارة يقلـــب صفحـــات 
كتابـــه وأخـــرى يعتنـــي باألفاعـــي التـــي يحتجزهـــا يف 
أقفـــاص خاصـــة مبنزلـــه يف قريـــة كفـــر قليـــل القريبـــة 

مـــن نابلـــس.

ــب يف  ــاً، طال ــر )24( عام ــن العم ــغ م ــم البال ــد إبراهي ــر ولي عَم

ــة األفاعــي  فــرع جامعــة القــدس املفتوحــة بنابلــس، يهــوى تربي

بأنواعهــا وأحجامهــا، وال يبــايل إن كانــت ســامة أو غــر ذلــك، 

مــارس هوايتــه تلــك قبــل عامــن، ويحــاول مــا اســتطاع االســتفادة 

مــن أســتاذه خبــر األفاعــي جــامل العمــوايس الــذي يــريب عــدداً 

ــرة. ــه والب ــا مبحافظــة رام الل ــدة بيتوني ــراً مــن األفاعــي يف بل كب

ــذ عامــن، فعيشــه يف  ــدأ من يقــول عمــر إن اهتاممــه باألفاعــي ب

ــه إىل  ــا دفع ــو م ــا ه ــاف منه ــي ويخ ــالً يصادف األفاع ــة طف قري

ذلــك.

ــش يف  ــي تعي ــي الت ــواع األفاع ــن أن ــر ب ــرّق عم يف

فلســطن البالغــة )42( نوعــاً: منهــا )9( أنــواع 

ســامة جــداً )خمســة أنــواع منهــا تعيــش يف 

ــة  ــة يف الضف ــب وأرايض 48، وأربع ــراء النق صح

الغربيــة(.

ويبن تفاوت خطورتها: فـ»أفعى فلســطن« 

هــي أخطــر نــوع يهــدد حيــاة املواطنــن؛ 

ألنهــا تنتــرش يف كل مــدن الضفــة وقراها 

ــف  ــى الحراش ــا »أفع ــا، تليه ومخيامته

املنشــارية« التــي تحتــل املركــز الثــاين 

يف  وتعيــش  الخطــورة  حيــث  مــن 

الضفــة أيضــا، ويــأيت ثالثــاً »األســود 

الخبيــث« وتعــد األخطــر مــن حيــث 

نــوع الســم، فســمها أخطــر بكثــر مــن 

ــد  ــابقن، إذ ال يوج ــن الس ــم النوع س

ــا  ــدوغ به مصــل مضــاد لســمها، فاملل

ــه. ــل يف نجات ال أم

ــد(  ــش )العربي ــر أن الحن ــد عم ويؤك

لــن يكتســب ثوبــه الســواد إال بعــد أن 

يصــل طولــه إىل )120 ســم( أمــا قبــل 

ــي املنقــط  ــل إىل البن ــه مائ ــك فلون ذل

باألســود، لــذا فــإن أي أفعــى ســوداء تقــل عــن مــر تعــد إحــدى 

ــاً. ومثــة  ــد بتات ــع ملســها بالي األفاعــي الســامة ســالفة الذكــر ومين

ــة يف ســميتها، أي أن ســمها ال يشــكل خطــراً  أنــواع مثانيــة معتدل

كبراً، أمــا مــا تبقــى فــال يشــكل خطــراً يذكــر عــى اإلنســان، فهــي 

ال تحتــوي عــى أي نــوع مــن الســم، ويف حــال تعــرض شــخص إىل 

لدغــة منهــا فــإن األمــر ال يســتدعي الذهــاب إىل املشــفى.

ــة  ــل »األصل ــتوردة، مث ــي املس ــة األفاع ــر اآلن بربي ــرشع عم وي

الشــبكية« وتعــد األطــول يف العــامل، يصــل طولهــا إىل )10-8( أمتار، 

ــذا  ــذرة« وســميت به ــى ال ــر ســامة. وعنده أيضــاً »أفع وهــي غ

ــا  ــا وطوله ــاز بجامله ــذرة، ومتت ــول ال ــش يف حق ــا تعي ــم ألنه االس

الــذي يصــل إىل مريــن ونصــف املــر، وهــي أيضــاً غــر ســامة.

ويســعى عمــر إىل إحضــار املزيد مــن األفاعــي املســتوردة، مثــل: 

األصلــة البورميــة، والبــوءة، والكنــج ســنيك، وامللــك ســنيك، وأفعى 

بعــض  إلجــراء  فلســطن، وذلك  أفاعــي  جانــب  إىل  البايثــون، 

ــارضات  ــالل املح ــن خ ــا م ــاس به ــف الن ــا وتعري ــارب عليه التج

ــس. ــة نابل ــي ســيقدمها يف أنحــاء مدين الت

ــه،  ــم علي ــن هوايته لتخوفه ــن ع ــر راض ــر غ ــل عم ــا زال أه م

ولكنــه مقتنــع واثــق مبــا يفعــل، ولــن يتخــى عــن أفاعيــه أبــداً، 

فبهوايتــه هــذه ســيعرّف اآلخريــن بعــامل األفاعي وســيخلصهم 

منهــا إذا مــا دخلــت بيوتهــم أو أنشــبت يف أحدهــم 

نابهــا. أمــا األصدقــاء فمنهــم مــن شــجعه 

مــن  ومنهــم  معنويــاً،  ودعمــه 

أهلــه  إىل صــف  يقــف 

يعارضــه.

ون
يز

مم
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بن�ادقهــم مــن  أقــوى  زيتوننــ�ا  الخليــل.. 



مبىن فرع الوسطى




