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القدس المفتوحة تعقد "الملتقى العربي الثاني" حول الشباب والمسؤولیة المجتمعیة
تاريخ النشر : 25-09-2019

 

رام هللا - دنیا الوطن

عقدت جامعة القدس المفتوحة، الملتقى العربي الثاني حول الشباب والمسؤولیة المجتمعیة، بمناسبة الیوم

العالمي للمسؤولیة المجتمعیة، وذلك یوم األربعاء الموافق 25 أیلول/ سبتمبر 2019، تحت رعایة رئیس

مجلس األمناء المھندس عدنان سمارة، في رحاب مسرح فرع الجامعة بمدینة نابلس، بدعم من ھیئة

األعمال الخیریة اإلماراتیة.

وأوصى المشاركون بالملتقى، في البیان الختامي الذي قرأه نائب رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة أ. د.

مروان درویش، بالسعي نحو تركیز إسھامات المسؤولیة المجتمعیة في خدمة التنمیة المستدامة ودعم

مبادرات ومشاریع الجامعات في ھذا المجال.

https://www.alwatanvoice.com/arabic/
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كما طالب المشاركون بتعمیم مبدأ الشراكة بین القطاعات المجتمعیة لبناء توجھات رصینة لتحقیق مجتمع

المسؤولیة المجتمعیة، بحیث تكون المسؤولیة المجتمعیة استراتیجیة وطنیة عامة فكراً وممارسة.

ودعا المشاركون إلى التنسیق بین الجامعات والنقابات المھنیة والعمالیة ومنظمات القطاع الخاص

ومنظمات المجتمع المدني األخرى، للتشارك في المسؤولیة المجتمعیة وتشجیع المعنیین على فكرة

التطوع في تنفیذ مشاریع المسؤولیة المجتمعیة ودعمھا مالیاً ومعنویاً.

كما دعا المشاركون إلى دعم المشروعات الصغیرة لتشجیع الخریجین والخریجات على المساھمة في

بناء الوطن، وإلى أھمیة إنشاء برامج لتنمیة الشباب وفقاً للفئات العمریة والقطاعات االقتصادیة المختلفة

التي یعملون أو یشاركون فیھا، للقدرة على زیادة اإلنتاجیة والتخطیط للمستقبل بشكل واضح.

وأكد المشاركون على تعزیز الثقافة المروریة لدى الشباب، ووعیھم بأن الحفاظ على أرواحھم من الھدر

ھو في الواقع مسؤولیة مجتمعیة للدولة وللشاب أنفسھم. وشددوا على ضرورة تدریس مقرر المسؤولیة

المجتمعیة كمقرر إجباري إلزامي لكل طلبة الجامعات الفلسطینیة.

ودعا المشاركون إلى تضافر الجھود لتوظیف طاقات الشباب من خالل إتاحة الفرص لھم للمشاركة في

أنشطة الجامعة المختلفة والمشاركة بأنفسھم في اتخاذ القرارات الجامعة، وكذلك تشجع االئتالفات

والمبادرات الشبابیة التطوعیة وتوفیر صنادیق دعم لھا في إطار المسؤولیة المجتمعیة للجامعات.

افتتح الملتقى محافظ نابلس اللواء إبراھیم رمضان، وقال: "إن الحال الفلسطیني والمسؤولیة الواقعة على

الشباب الفلسطیني واألطفال لیست سھلة، بل یقع على عاتقھم كثیر، وعلینا دعمھم والمحافظة علیھم".

وأضاف: "كیف یمكن تحقیق سالم مع االحتالل في ظل عملیات الھدم والقتل اإلسرائیلیة المتواصلة بحق

شعبنا الفلسطیني، فاالحتالل یقتل األطفال والنساء أمام مرأى العالم".
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وتابع: "نحن شعب لم یكن لیباع في سوق النخاسة، إنما نحن شعب تربى على مقاومة االحتالل".

من جانبھ، تحدث رئیس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة، رئیس المجلس األعلى لإلبداع والتمیز

المھندس عدنان سمارة، راعي المؤتمر، عن دور المجلس الفلسطیني لإلبداع والتمیز في ریادة الشباب

الفلسطیني، قائالً إن جامعة القدس المفتوحة تقدم الكثیر في مجال الخدمة االجتماعیة.

وأكد المھندس سمارة أھمیة ھذه االستراتیجیة للنھوض بواقع اإلبداع والریادة في فلسطین، بمشاركة

القطاعات الوطنیة، لتمكین النظام الوطني من تحقیق اإلبداع وإحداث تغیرات جذریة لخلق بیئة ممكنة

وجاذبة لإلبداع والریادة.

وشدد على أن االبداع ھو السبیل األمثل للنھوض في االقتصاد الوطني والتحول إلى مجتمع المعرفة الذي

نصبو إلیھ باالعتماد على المصادر البشریة المؤھلة والوفیرة. كما أكد أن العمل تجاه رفع مستوى اإلبداع

في القطاعات الوطنیة كان یجري بشكل فردي، وإن ھذه االستراتیجیة ستكون المحور الجامع للجھود

المشتركة، حیث تتحمل كل مؤسسة نصیباً من المسؤولیة وتؤدي إلى تكامل األدوار.

وقال إن المجلس یسعى لتوفیر أفضل الفرصة أمام الریادیین والمبدعین، فھو یسعى من خالل ھذا المنتدى

إلى تقییم الوضع ونشر الوعي عن مفھوم الثورة الصناعیة الرابعة وأھمیة مواكبتھا وآلیات توظیف

تطبیقاتھا لدفع عجلة االقتصاد الفلسطیني، إضافة إلى تبادل الخبرات المحلیة واإلقلیمة والدولیة في ھذا

المجال؛ إللقاء الضوء على أھم السبل الالزمة لتطویر منظومة اإلبداع والریادة الفلسطینیة.

من جانبھ، أشار أ. د. یونس عمرو، رئیس جامعة القدس المفتوحة، خالل كلمة لھ بافتتاح الملتقى إلى

أھمیة الشباب ودورھم المجتمعي بما یتطلب تحدید مشكالتھ وتحدیاتھ، مستلھماً بعض القیم والتجارب

المتجذرة في مجتمعنا والھادفة إلى تعزیز روح الجماعة وبناء النسیج المجتمعي في مواقف تقاطعت فیھا

المسؤولیة المجتمعیة مع المسؤولیة الوطنیة وتقاسم فیھا الناس لقمة العیش جراء اعتقال معیل األسرة أو
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استشھاد اآلخر أو في ھدم بیت أو غیر ذلك، وكان الجمیع یقفون عند مسؤولیاتھم األخالقیة ویقومون

بواجباتھم ضمن المتاح لدیھم لتبقى الوحدة معلماً من معالم الصمود األسطوري الفلسطیني وقد تجلى

العمل التطوعي في صورة وطنیة صادقة یشار لھا بالبنان.

وأضاف "من عمق واجبنا، رأینا في جامعة القدس المفتوحة أن نسعى نحو المسؤولیة المجتمعیة فكراً

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

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

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

وتابع قائالً: "كان لجامعة القدس المفتوحة مؤتمرات ونشاطات وورش عمل ومطبوعات ال مجال لذكرھا،

ولكن نعلن أن لدینا القدرة واالھتمام بإنشاء أول مركز عربي متخصص بالمسؤولیة المجتمعیة للجامعات،

بالتعاون مع جامعات فلسطینیة وعربیة أخرى، وأن األمر یدور اآلن في فلك االتحاد العام للجامعات

العربیة إلقرار المناسب".

وقال: "تعاني غالبیة الشباب الیوم من بطالة محدقة وآمال معلقة في ظل متطلبات غالیة التكلفة، األمر

الذي یستحق أن تُوجھ البوصلة نحو اھتماماتھم واحتیاجاتھم أمالً وعمالً حتى تتحقق العدالة وتتعاظم

التنمیة وتتجسد المواطنة الصالحة في كل المعامالت واألنشطة".

وختم قائالً: "أنتھز ھذه الفرصة الیوم، وأناشد الجمیع بتبني المسؤولیة المجتمعیة، أفراداً أو مؤسسات،

وأینما وجدوا في الداخل أو الشتات، إیماناً منا باألھمیة المتوقعة في تحقیق االنتماء وسد الحاجات وبناء

آفاق واسعة في تشخیص المشكالت التي تواجھھ الشباب والمساھمة في حلھا بحسب المشاركة والفاعلیة

والتكافل بین القطاعات الثالثة: الحكومیة والخاصة واألھلیة".

وقال إن "ھذا یتطلب إعادة بناء إطار قیمي مفاھیمي قائم على االحترام والتقدیر بین مكونات المجتمع

التي أصبحت التربیة الرسمیة فیھ ھامشیھ مقارنة مع التربیة غیر النظامیة التي یتشربھا الشباب بفعل
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مؤثرات خارج سیطرة األسرة والمدرسة معاً".

من جانبھ، شكر مفوض عام ھیئة األعمال الخیریة/ مكتب فلسطین أ. إبراھیم راشد، جامعة القدس

المفتوحة على عقد الملتقى، وأشار إلى أن الھیئة دعمت فعالیات ھذا النشاط إلیمانھا المطلق بدور

المسؤولیة االجتماعیة بالعمل الخیري.

وتحدث عن العمل الخیري اإلسالمي، مشیراً إلى أنھ "فعل فطري بنیوي لدى كل إنسان ُخلق معھ، وال

یمكن تعریف اإلنسان كامالً بدونھ، ألن تعریف اإلنسان من األُنس واالندماج، وھو عكس الوحشة

ً واألنانیة، ومنھ فإن مساعدة اآلخرین ھو التصرف الطبیعي ألي إنسان یرى فقیراً محتاجاً ووطناً سلیبا

وحتى جاراً جائعاً".

وأشار أ. راشد إلى أن مصطلح المسؤولیة االجتماعیة قاصر عن ھذا المفھوم البنیوي الشامل؛ ألن اإلیثار

على الذات ھو خلق متأصل، وعدم االحتكار ھو أساس الفھم اإلسالمي االقتصادي، وحب اإلصالح وعدم

التحیز واحترام اآلخر ھي أسس المفھوم السیاسي وانصھار الفرد في مصلحة جماعتھ ومجتمعھ، وبالتالي

فإن الكل الوطني ھو أساس المفھوم االجتماعي".

وأشار إلى أن "اإلسالم لم یترك مساعدة اآلخرین وبناء األوطان عند رغبات األغنیاء والشركات، بل ھو

فرض ال یكتمل إسالم المرء بدونھ، وعندما حاولت بعض القبائل، بعد وفاة النبي صلى هللا علیھ وسلم،

التفریق بین الزكاة والصالة، أعلن أبو بكر علیھم حرب الردة". 

وذّكر أ. راشد بأن مسیرة األعمال الخیریة امتدت منذ ثالثین عاماً، و"كان لنا شرف تمثیلي في میادین

العمل واإلغاثة والتنمیة في قطاعات الصحة والتعلیم والزراعة والطاقة والمیاه، انطالقاً من ذلك الغرض

اإلسالمي، والواجب أن ینصر المسلم أخاه الفلسطیني المظلوم، فواجب كل مسلم نصرة إخوانھ

الفلسطینیین ألنھم أصحاب حق وقضیة، ویتعرضون لظلم في أرض مباركة مقدسة، وھو أیضاً -بالمفھوم

اآلخر- رد جمیل، فقد كان للید الفلسطینیة سابق فضل في بناء الدول العربیة، فقد رفدتھ بكل خبراتھا التي
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كان لھا الفضل في البناء والتنمیة".

وفي ورقتھ بعنوان "المسؤولیة المجتمعیة والشباب-جدلیة العالقة والتكامل"، قال أ. د. یوسف ذیاب عواد:

"حرصنا في ھذا الیوم العالمي على تضمین المسؤولیة المجتمعیة صلب ممارسات الجامعة، انطالقاً من

الدور التأثیري الكبیر الذي یمكن أن یھیئ الفرصة لبناء اتجاھات ناجزة وتشكیل وعي ناضج تجاه

االھتمام المسؤول مجتمعیاً ضمن فضاء واسع یشمل األفراد والمؤسسات والشركات التي تتجھ نحو تبني

تطبیقات وممارسات فاعلة".

وقال: "نحن في جامعة القدس المفتوحة، إذ حملنا على عاتقنا منذ بدایة البدایات تشكیل اھتمام فلسطیني بل

وعربي أیضاً، لنرى أن الطریق ال تزال مفتوحة إلضافات وإنجازات متتالیة، وقد أبدى طلبة جامعة

القدس المفتوحة انخراطھم الجمیل في حیثیات العمل المجتمعي الرشید، وكانوا وال یزالون شركاء في

المباني وااللتزامات األخرى المجتمعیة والوطنیة".

وقامت الجامعة من طرفھا -بحسب أ. د. ذیاب عواد- بتجھیز مختبراٍت للمكفوفین. وفي تطور الحق

أنشئ مركز تأھیل السمع والنطق كإطار تشخیصي لألطفال بخاصة وللمواطنین بعامة. وفي الوقت نفسھ،

یقدم المركز خدمات العالج الكالمي والتدخل مع حاالت التوحد باختصاص وتجھیزات كبیرة منھا الغرفة

الحسیة، إضافة إلى افتتاح عیادة صحیة تخدم الطلبة والعاملین والمجتمع المحلي.

ورأى أن "انعقاد الملتقى الیوم ھو حلقة أخرى من حلقات االھتمام المسؤول مجتمعیاً على أمل إبقاء وتیرة

االھتمام وبوصلتھا نحو احتیاجات الشباب وأولویاتھم مجتمعیاً؛ لتحقیق كرامة مواطن یعتز بھویتھ

الوطنیة وانتمائھ العظیم، ضمن خطة قائمة على أولیات مجتمعیة بارزة، ولعل من المناسب الیوم النظر

بإعجاب واحترام لشخصیات فلسطینیة مارست باكورة العمل المجتمعي المسؤول، وعلى رأسھم د. حیدر

عبد الشافي، والسیدة سمیحة خلیل، وكثیرون ممن لھم بصمات ملموسة".

ل والعقد في الحیاة المجتمعیة، كان ال بد لھا من أن تلعب دوراً وقال: "ألن الجامعات ھي صاحبة الّحِ
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ریادیاً تستطیع من خاللھ بث الخبرة والقدرة في عقول المواطنین، وتشحذ ھمتھم نحو صیاغة أسس سلیمة

لبناء مجتمع المعرفة الذي یقحم سلوكیات األفراد بأن یمكنوا أنفسھم طواعیة في اختیار أولویاتھم وتقدیم

مساندتھم لحلول مؤرقة باتت تقلق واقعھم ومستقبلھم على حد سواء، وما ھذا الملتقى الذي تعقده جامعة

القدس المفتوحة إال دلیل على عمق االھتمام وإثارتھ كي تصبح جامعاتنا العربیة صاحبة الفضل في قیادة

التغییر المجتمعي نحو الشراكة وبناء القدرات في مواجھة التحدیات التي ال یستطیع أي قطاع منھا منفرداً

بأن یتغلب علیھا دون تقاطع االھتمامات الرسمیة واألھلیة والخاصة على نحو متبادل ومتفاعل".

تخلل المؤتمر جلسة علمیة تحدث فیھا كل من األستاذ الدكتور محمود الوادي، نائب رئیس جامعة الشرق

األوسط، عن "جودة الخدمات المقدمة للشباب الجامعي ودورھا في بناء الكفاءات المجتمعیة"، كما تحدث

األستاذ الدكتور نور الدین أبو الرب، رئیس جامعة فلسطین التقنیة "خضوري"، عن "مشكالت الشباب

الجامعي بعد التخرج ودور االھتمامات المجتمعیة في التغلب علیھا".

كما تخلل الملتقى عرض فیلم إنجازات لجنة مبنى جامعة القدس المفتوحة بنابلس بعنوان "الدور

والمسؤولیة المجتمعیة... أنموذج یحتذى بھ". وتولى عرافة الملتقى أ. د. محمد شاھین، مساعد رئیس

الجامعة لشؤون الطلبة، وجرى في ختامھ تكریم كل من: م. منیب رشید المصري، ولجنة مبنى جامعة

القدس المفتوحة بنابلس، والھالل األحمر الفلسطیني، وجمعیة اللجنة األھلیة للتكافل المجتمعي بمحافظة

نابلس، ومركز الخدمة المجتمعیة بجامعة النجاح الوطنیة، ومركز بلدیة نابلس الثقافي–حمدي منكو،

واإلغاثة الطبیة، ومنظمة شباب الغد، ومجلس الطلبة القطري بجامعة القدس المفتوحة.
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