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"القدس المفتوحة" تعقد الملتقى العربي األول حول اإلعالم والمسؤولیة المجتمعیة
تاريخ النشر : 25-09-2018

رام هللا - دنیا الوطن 

عقدت جامعة القدس المفتوحة، یوم الثالثاء الموافق  25 /09 /2018م، الملتقى العربي األول حول

اإلعالم والمسؤولیة المجتمعیة، تحت رعایة رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، بمناسبة الیوم العالمي

للمسؤولیة المجتمعیة، وذلك في فرع الجامعة بمدینة نابلس، وسط حضور الفت من أصحاب الشأن.  

 

وافتتح الملتقى أ. د. یونس عمرو، مقدًما الشكر لكل الجھات المنظمة والمشاركة في ھذا الملتقى العربي

األول حول اإلعالم والمسؤولیة المجتمعیة، الذي یعقد انطالًقا من أھمیة اإلعالم في التركیز على

المشكالت والتحدیات، وما أكثرھا ھذه األیام بعد أن تحول العالم إلى قریة صغیرة تزامًنا مع تفاقم

مشكالت عالمیة وعربیة ومحلیة على حد سواء، وقد أسھمت التكنولوجیا برغم كل میزاتھا وتسھیالتھا

وإیجابیاتھا في توفیر مسارات بعیدة عن شعبنا وأمتنا. 

 

وأضاف: "یقف التاریخ الفلسطیني شاھًدا على مواقف وطنیة أصیلة تقاطعت فیھ المسؤولیة المجتمعیة مع

المسؤولیة الوطنیة، وتقاسم الناس لقمة العیش جراء اعتقال معیل األسرة، أو استشھاد آخر، أو ھدم بیت،

أو غیر ذلك، وكان الجمیع یقفون عند مسؤولیاتھم األخالقیة ویقومون بواجباتھم ضمن المتاح، لتبقى

الوحدة معلًما من معالم الصمود األسطوري الفلسطیني، وقد تجلى العمل التطوعي في صورة وطنیة

صادقھ یشار لھا بالبنان". 

 

وبین أ. د. عمرو أن جامعة القدس المفتوحة "أتاحت المجال لكل راغب في التعلیم أن یحقق ھدفھ بحسب

ظروفھ الزمنیة والمادیة والمكانیة، ومن عمق واجبنا قمنا باالنحناء باضطراد نحو المسؤولیة المجتمعیة

فكًرا وممارسة، وكانت لنا إنجازات بارزة على مستوى العالم، وھي الجامعة التي خططت استراتیجیاتھا

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


21/10/2018 القدس المفتوحة" تعقد الملتقى العربي األول حول اإلعالم والمسؤولیة المجتمعیة"

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1176907.html 2/8

وضّمنت المسؤولیة المجتمعیة العمق الذي یستحق، ویستطیع أي منكم الدخول إلى موقع الجامعة

واالطالع علیھا من باب التعلم أو التأكد أو االعتزاز أو النمذجة". 

 

وناشد أ. د. عمرو الجمیع بتبني المسؤولیة المجتمعیة، أفراًدا ومؤسسات، إیماًنا باألھمیة المتوقعة في

تحقیق االنتماء، وسد الحاجات، وبناء آفاق واسعة في تشخیص المشكالت والمساھمة في حلھا بحسب

المشاركة والفاعلیة بین القطاعات الثالثة (الحكومیة، والخاصة، واألھلیة). 

 

وأشار إلى أن القیادة السیاسیة في ھذه المرحلة بحاجة إلى "العونة السیاسیة" التي سجلت أعظم كلمة تقال

في وجھ طغاة األرض في عالمنا الحدیث، وھي موقف الرئیس من صفقة القرن؛ فالرئیس أبو مازن ھو

أعظم مجاھد في سبیل هللا في ھذا الوقت، فقد قال قولة حق في وجھ السلطان الجائر ترامب.

 

وفي كلمة لھ تحت عنوان "السلم األھلي من منظور مسؤول مجتمعًیا"، أكد محافظ نابلس اللواء أكرم

الرجوب أن السلم األھلي ضرورة تفرضھا المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات. 

 

وأضاف الرجوب أن وجود سلم أھلي یستدعي أن یقف كل مسؤول عند مسؤولیتھ لتعزیز حالة االستقرار

وتحقیق السلم األھلي في المجتمع، ومطلوب منا جمیًعا أن نخاطب أنفسنا ومسؤولینا لتكون عیوننا مفتوحة

على ما یجري في مجتمعنا الفلسطیني. 

 

وأضاف أن السلم األھلي یسھم في تقویة القیادة الفلسطینیة في مساعیھا نحو الحریة واالستقالل والوقوف

في وجھ الضغوط الممارسة على القیادة الفلسطینیة. 

 

وشكر جامعة القدس المفتوحة على الدور الذي تعبھ في مجال المسؤولیة المجتمعیة، وقال: "أنا أعتز

بأنني خریج ھذه الجامعة التي شكلت إطاًرا تعلیمًیا لقطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطیني وأعطت

الفرصة للكثیر ممن أمضوا وقًتا طویًال في سجون االحتالل. والجامعة شكلت احتیاًجا علمًیا وأكادیمًیا

لقطاع واسع من أبناء شعبنا، وعلینا المحافظة علیھا. وعلینا تعزیز دورھا بالوقوف في وجھ أي محاولة
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للعبث بوجودھا واستمرار تقدیمھا لخدمات التعلیم لقطاع واسع من أبناء شعبنا الذین ما زالوا بحاجة إلى

التعلیم". 

 

وأضاف: "من یفكر في أن یمس دور الجامعة فعلیھ أن یراجع حساباتھ، وإال سیصبح في مھب الریح، فال

یحق ألحد أن یمس جامعة الشعب الفلسطیني وجامعة منظمة التحریر الفلسطینیة، ومن یرد االستثمار في

التعلیم فعلیھ التفكیر باالستثمار بعیًدا عن إلغاء دور جامعة القدس المفتوحة". 

 

وقدم أ. د. نور أبو الرب، رئیس جامعة فلسطین التقنیة "خضوري"، ورقة تحت عنوان "المسؤولیة

المجتمعیة في إطار التنمیة المستدامة"، مشیًرا إلى أن "القدس المفتوحة" واحدة من المؤسسات الفلسطینیة

التي أنجزت ونحن تحت االحتالل، فنحن شعب انتمى لھذا الوطن وتشرب األخالق العالیة والمسؤولیة

المجتمعیة. 

 

وقال إنھ على مؤسسات المجتمع المدني أن تستغل ما ھو معروف بالمساءلة المجتمعیة؛ فبدونھا ال یمكن

أن تحصل تنمیة مستدامة في المجتمع، فھي تشجع االستثمار وتسھم في التقلیل من البطالة، وتزید من

دخل الفرد.  وبین أن الجامعات الفلسطینیة یقع على عاتقھا مسؤولیات جسام لتحقیق المسؤولیة

المجتمعیة، لذلك "علینا إنجاز استراتیجیة خاصة بالمسؤولیة المجتمعیة التي یجب أن ندركھا ونعمل من

أجلھا". 

 

وعرض أ. د. حسن دویك، ممثل رئیس جامعة القدس "أبو دیس"،  ورقة حول "تجربة جامعة القدس في

المسؤولیة المجتمعیة"، مؤكًدا دور جامعة القدس في المسؤولیة المجتمعیة وفي قطاعات متعددة اجتماعیة

واقتصادیة وبیئیة وصحیة وغیر ذلك، مشیًرا إلى بعض اإلضاءات حول المسؤولیة المجتمعیة لجامعة

القدس في مدینة القدس، التي "نعي جمیًعا حجم المخاطر والتحدیات التي تعیشھا المدینة المقدسة، وحجم

الضغوطات التي تمارس بحق سكانھا، لذا عملت الجامعة على تحمل مسؤولیة كبرى في مجاالت،

وأبرزھا المجال الحقوقي والتراثي والسیاسي والعلمي واالقتصادي واالجتماعي". 
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وأضاف أن جامعة القدس تقدم خدمات لوجستیة لتشجیع المبادرات اإلبداعیة لكافة أبناء المدینة المقدسة

من أجل دعم االقتصاد المقدسي، وتقلیل االعتماد على اقتصاد االحتالل، وخلق فرص عمل للمقدسیین،

كما تستقطب الجامعة الفقراء من الطالب المتمیزین وتقدم لھم المنح، وتتعاون مع العدید من المؤسسات

في القرى المجاورة للقدس. 

 

من جانبھ، قال سامي الكیالني، مساعد رئیس جامعة النجاح لشؤون المجتمع، إنھ ینبغي التفریق بین

مستوى خدمة المجتمع الذي تقوم بھ أي مؤسسة تربویة، وبین الدور المجتمعي للجامعة التي یجب أن

تسھم في التغییر المقصود لمستقبل التنمیة المستدامة، وفي صلب ھذا الدور یندرج االندماج المجتمعي

للجامعة في مجتمعھا. 

 

ثم تحدث عن تجربة جامعة النجاح في المسؤولیة المجتمعیة، تزامًنا مع احتفال الجامعة بمرور مئة عام

على افتتاح مؤسسة النجاح الوطنیة، حیث وضعت المسؤولیة المجتمعیة في رؤیتھا ورسالتھا

واستراتیجیتھا. فالذین أسسوا مدرسة النجاح النابلسیة كانوا ریادیین في النظر لتطور المجتمع، وربطوا

الھم الوطني بالھم المجتمعي، وھذان عنصران أساسیان في فھم الدور الوطني والمجتمعي للجامعات. 

 

وأضاف أن جامعة النجاح كان لھا، منذ افتتاحھا عام 1977، دور وطني ومجتمعي وریادي، وقدمت

برامج تستجیب الحتیاجات المجتمع وصوًال لتقدیم برامج مباشرة في خدمة المجتمع، وغیر مباشرة عبر

أنشطتنا المجتمعیة. 

 

من جانبھ، اعتبر أ. د. یوسف ذیاب عواد، مدیر فرع جامعة القدس المفتوحة بنابلس، وھو خبیر

المسؤولیة المجتمعیة، أن الملتقى إنجاز عربي مسؤول مجتمعًیا، یتیح المجال لتوسیع االھتمامات ووضع

التشریعات المناسبة نحو مستقبل واعد یبشر بتنامي المسؤولیة المجتمعیة ثقافة وممارسة. 

 

وأضاف: "یأتي انعقاد ھذا الیوم االحتفالي انسجاًما مع قرار الشبكة اإلقلیمیة للمسؤولیة االجتماعیة كعضو

فاعل في برنامج األمم المتحدة لإلنفاق العالمي، الذي یصادف اعتماد الجمعیة العامة لألمم المتحدة
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مكونات التنمیة المستدامة لسنة (2030)، وكان ذلك بتاریخ 25 أیلول 2016م. 

 

وقال أ. د. ذیاب: "حْرُصنا في ھذا الیوم على إدراج اإلعالم صلب المسؤولیة المجتمعیة یأتي انطالًقا من

الدور التأثیري الكبیر الذي یمكن لإلعالم تحقیقھ على ھذا الصعید". 

 

وتابع: "عقدنا في القدس المفتوحة أول مؤتمر مختص في ھذا السیاق، نتج عنھ ثالثُة أحداث بارزة؛ األول

إعفاء كل طلبة االحتیاجات الخاصة ممن تزید إعاقتھم عن (50%)، والثاني إعداد مقرر دراسي

للمسؤولیة المجتمعیة بحیث یكون إجبارًیا لكلیة التنمیة االجتماعیة واألسریة، واختیارًیا لبقیة

التخصصات، وقد التحق اآلن ما یزید على (30) ألف طالب ممن استلھموا ثقافة رشیدة ال تقف عند البعد

النظري فحسب، بل لھا إطار اھتمام واسع االطالع والتحقیق. أما الحدث الثالث الذي تقرر فھو العمل

التطوعي في المؤسسات خارج اإلطار التقلیدي". 

 

وقال أ. حمد المصري، ممثالً عن مؤسسة رشید المصري للتنمیة، في كلمتھ: "تعد المسؤولیة المجتمعیة

واحدة من أدوات الصمود، وخصوًصا إذا كانت موجھة نحو الجوانب التعلیمیة والصحیة واالجتماعیة

والبیئیة، وھو ما قامت علیھ المؤسسة منذ تأسیسھا، إحساًسا بالمسؤولیة الوطنیة تجاه الشعب الفلسطیني

الذي شرد أكثر من مرة وعاش ظروًفا إنسانیة ونفسیة واقتصادیة صعبة في ظل غیاب التنمیة المستدامة

وضعف الخدمات األساسیة المقدمة". 

 

وأضاف: "تتلخص أھم آلیات عمل المؤسسة تجاه المسؤولیة المجتمعیة في توفیر التعلیم األساسي، وتوفیر

التعلیم الجامعي، ومنح القروض الجامعیة للطلبة، وفي دعم قطاع الصحة عبر دعم المؤسسات الصحیة

الخیریة وكلیات الطب ودعم األشخاص ذوي اإلعاقة". 

 

ثم تحدث عن دعٍم تقدمھ المؤسسة في المجال الثقافي عبر دعم الحركة الثقافیة الفلسطینیة من خالل

تخصیص برامج لدعم األعمال المسرحیة واألفالم وأشكال أخرى من الفنون، وإعطاء أولویة للمبادرات

الشبابیة اإلبداعیة، خصوًصا أن المؤسسة تعمل في مختلف المحافظات، وتحدیًدا محافظة القدس والمناطق
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التي یھددھا الجدار واالستیطان. 

 

  

 

ونقل مدیر عام تلفزیون فلسطین أ. خالد سكر، في كلمتھ، تحیة الوزیر أحمد عساف رئیس ھیئة اإلذاعة

والتلفزیون الفلسطینیة، للحضور، وعبر عن تقدیره للمبادرات التي تقوم بھا الجامعات في مجال

المسؤولیة المجتمعیة.  

 

وقال إن جامعة القدس المفتوحة أضحت جامعة صانعة للكفاءات والكوادر في مختلف صنوف المعرفة

والعلوم اإلنسانیة، وما ھذا الحصاد وھذه اإلنجازات إال نتاج عمل دؤوب ومتابعات حثیثة وفكر نیر یقود

لكل ھذه المنجزات. 

 

وذكر أن دور اإلعالم في تحقیق المسؤولیة المجتمعیة یكاد ال یخفى على أحد، "فدور اإلعالم الرسمي

الذي یسّخر إمكانیاتھ وموارده كافة لھذه الغایة یشكل جزًءا أصیًال من اھتماماتھ، ویفرد لھا مساحات

كبیرة من خالل بثھ الیومي، سواء في التلفزیون أو اإلذاعة أو الوكالة الرسمیة أو الصحیفة الرسمیة".  

 

وأضاف: "نولي المسؤولیة المجتمعیة اھتماًما بالًغا، ونقف عند مسؤولیتنا ونتكامل في أدائنا الوطني مع

سائر مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص من خالل اتفاقیات شراكة وتعاون تم إبرامھا مع ھذه

المؤسسات، تحقیًقا ألھداف المسؤولیة المجتمعیة، وتأكیًدا اللتزامنا تجاه القطاعات المجتمعیة كافة". 

 

ثم تحدث عن أھمیة الدور الذي یلعبھ البث اإلذاعي والتلفزیوني على المستویات المختلفة، سواء توعویة

أو تلك المتعلقة بتسلیط الضوء على كل ما یكابده المواطن بفعل االحتالل، وما لھ عالقة بتفاصیل الحیاة

للمواطن، فلدینا قناة "فلسطین مباشر" التي أقیمت لھذه الغایة، تلك القناة التي تغطي سائر الفعالیات

الشعبیة والمھرجانات حیثما كان الفلسطیني. 
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وتحدث إیاد عنبتاوي، رئیس جمعیة حمایة المستھلك، عن الدور الذي تقوم بھ جمعیة حمایة المستھلك في

توفیر حق األمان، وحق المعرفة، وحق االختیار، وحق إشباع احتیاجاتھ األساسیة، وحق التعویض

والتثقیف والحیاة في بیئة صحیة، یقول: "دورنا كجمعیات ھو حمایة مستھلك وتثقیفھ وتوعیتھ بحقوقھ،

فدورنا تثقیفي توعوي أكثر منھ إنفاًذا للقانون". 

 

وفي الختام، قام أ. د. عمرو، وأ. د. ذیاب، بتكریم كل من أسھم في إنجاح ھذا الملتقى، وقدما دروًعا

تقدیریة لكل المشاركین في ھذا الیوم: محافظة نابلس، وبلدیة نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس،

وملتقى رجال األعمال، ولجنة إنشاء مبنى فرع نابلس في جامعة القدس المفتوحة. 

 

   

 

التوصیات: 

 

أوصى المشاركون، ختاًما، في بیان قرأه نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة د. مروان درویش،

بضرورة السعي نحو تركیز إسھامات المسؤولیة المجتمعیة في ما یصب في خدمة التنمیة المستدامة

ودعم مبادرات ومشاریع الجامعات، وبضرورة توطید العالقة بین مكونات المجتمع ومؤسسات القطاع

الخاص والمؤسسات اإلنتاجیة في تبني مشاریع مشتركة لدعم المشاریع الالزمة للمجتمع المحلي. 

 

وشدد المشاركون على أھمیة تعمیم مبدأ الشراكة بین القطاعات المجتمعیة لبناء توجھات رصینة لتحقیق

مجتمع المسؤولیة المجتمعیة، وأن تتبنى الجامعات مبادرات مسؤولة مجتمعًیا تسھم إلى حد بعید في إثارة

االھتمام لدى األوساط المجتمعیة األخرى وتقودھا إلى إنجازات بارزة األولویات. 

 

وطالب المشاركون بالتنسیق بین الجامعات والنقابات المھنیة والعمالیة ومنظمات المجتمع المدني األخرى

للتشارك في المسؤولیة المجتمعیة، وتشجیع المعنیین على فكرة التطوع في تنفیذ مشاریع المسؤولیة

المجتمعیة، ثم فتح المجال للمساھمة في إثراء المعرفة وتأھیل الكفاءات العلمیة والمھنیة المتخصصة،
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وبناء القدرات في مجال المسؤولیة المجتمعیة.  

 

  

 

تولى عرافة الملتقى أ. د. محمد شاھین مساعد رئیس الجامعة لشؤون الطلبة، بحضور نواب رئیس

الجامعة، ومساعدي الرئیس، ومدیري الفروع، وعمداء الكلیات، ورئیس بلدیة نابلس م. عدلي یعیش،

ومفتي القوى المسلحة الشیخ محمد صالح، وحشد غفیر من المؤسسات المعنیة والمھتمة بالموضوع. 
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