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ملخص:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عما اإذا كان هناك دور جلامعة 

القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�شعبي 
الدرا�شة  اأغر�س  ولتحقيق  فل�شطني.  يف  الوطنية  والهوية 
�شبه  واملقابلة  والكيفي  النظري  التحليل  اأ�شلوب  الباحث  ا�شتخدم 
الر�شمية جلمع البيانات الالزمة من عينة غر�شية �شملت )30( طالبًا 
اأجري حتليل لأربعة مقررات درا�شية  وطالبة من فرع �شلفيت. كما 
عنا�رص  على  ا�شتمالها  مدى  ملعرفة  املفتوحة  القد�س  جلامعة 
الرتاث ال�شعبي، وتعزيز للهوية الوطنية والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني. 
احل�شابية  املتو�شطات  با�شتخدام  ُجمعت  التي  البيانات  وبتحليل 

واختبار )ت( اأظهرت الدرا�شة:
ت�شهم . 1 الدرا�شة(  )مو�شوع  الأربعة  املقررات  م�شمون  اأن 

اإذ  الفل�شطينية،  الوطنية  والهوية  ال�شعبي  الرتاث  تعزيز  يف  اإيجابيا 
حتتوي على اأبعاد زمنية ومكانية للرتاث ال�شعبي يف اإطار بعد وطني 

لهما. 
تعزيز . 2 يف  املفتوحة  القد�س  جلامعة  مرتفع  دور  وجود 

الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني مبتو�شط ح�شابي 72.18 %.
تعزيز . 3 يف  املفتوحة  القد�س  جلامعة  مرتفع  دور  وجود 

الهوية الوطنية الفل�شطينية مبتو�شط ح�شابي 73.27 %.
م�شتوى . 4 عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 

القد�س  جامعة  دور  نحو  الطلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤0.05(الدللة
املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ل�شالح الإناث.

م�شتوى . 5 عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
القد�س  جامعة  دور  نحو  الطلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤0.05(الدللة
املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية الفل�شطينية ل�شالح الذكور. ويف 

�صوء نتائج الدرا�صة فقد اأو�صى الباحث بتو�صيات منها:
العلمية املتعلقة  � اإن�شاء جملة علمية تعنى بن�رص الأبحاث 

بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني.
اإن�شاء موؤ�ش�شة تراثية ترعى الرتاث ال�شعبي العربي.  �
تنظيم ملتقى ثقايف �شعبي �شنوي يعقد يف الدول العربية  �

بالتناوب.
الوطنية  الهوية  ال�شعبي،  الرتاث  تعزيز،  املفتاحية:  الكلمات 

الفل�شطينية، جامعة القد�س املفتوحة.

The Role of Al-Quds Open University in Enhanc-
ing the Popular Heritage and National Identity in 

Palestine

Abstract:

 This Study aims to investigate the role of Al-Quds 
Open University in enhancing the popular heritage and 
national identity in Palestine. To achieve the objectives 

of the study, the researcher used the theoretical and 
qualitative analysis and semi- structured interview to 
collect the necessary data from a purposive sample 
comprising (30) students at Salfeet branch. 

By analyzing the collected data qualitatively 
including mediations and (t) test and using theoretical 
analysis for four courses textbooks at Al-Quds Open 
University to find out whether they include heritage 
elements and enhance national identity and Palestinian 
popular heritage, the study reveals:

1- The content of these courses participated 
positively in enhancing the national identity and 
popular heritage in Palestine.

2- There is a great role of Al-Quds Open 
University in enhancing Palestinian popular heritage 
with average 72.18%.

3- There is a great role of Al-Quds Open 
University in enhancing Palestinian identity with 
average 73.27%.

4-There are significant statistical differences 
in students’ responds towards the role of Al-
Quds Open University in enhancing Palestinian 
popular heritage at statistical level (a≤0.05) 
due to the variable of sex for female favor.  
5-There are significant statistical differences in 
students’ responds towards the role of Al-Quds Open 
University in enhancing the Palestinian identity at 
statistical level (a≤0.05) due to the variable of sex for 
male favor. In light of the study results, the researcher 
stated some recommendations as follows: 

- Establishing a refereed journal which will focus 
on dissemination of scientific researches related to the 
Palestinian popular heritage.

- Establishing a heritage institution which deals 
with the Arabic popular heritage.

- Carrying out annual forum of popular culture 
and held alternately in the Arab countries.

Keywords: Enhancement, Popular heritage, 
Palestinian national identity, QOU.

مقدمة الدراسة وخلفيتها: 
املوروث  نقل  يف  مهم  بدور  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  ت�شطلع 
بعد  جياًل  املتعاقبة  الأجيال  اإىل  مكوناته  بكل  لالأمم  احل�شاري 
ويف  الجتماعية،  التن�شئة  موؤ�ش�شات  مع  تتكامل  فاملدار�س  جيل، 
مقدمتها الأ�رصة يف تربية الن�سء، وتزويده باملنظومة القيمية لالأمة 
الأن�شطة  عن  ف�شاًل  الر�شمي،  وغري  الر�شمي  املنهاجني  خالل  من 

املجتمعية الأخرى التي ينخرط فيها.
العايل بدور ريادي يف  التعليم  وتقوم اجلامعات وموؤ�ش�شات 
القيمية،  ملنظومتها  متمثلة  موؤهلة  علمية  بكوادر  املجتمعات  رفد 
عميقة النتماء والولء للوطن، تعتز بانتمائها ملجتمعاتها، وتزهو 

بعقيدتها ومبوروثها احل�شاري.
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التعليم  موؤ�ش�شات  الفل�شطينية كغريها من  اجلامعات  وتوؤدي 
املواطنني  واإعداد  الجتماعية،  التن�شئة  عملية  يف  بارزاً  دوراً 
واإمداد  امل�شتقبلية،  الظروف  مواكبة  على  القادرين  ال�شاحلني 
القادرة  واملدربة  املوؤهلة  العلمية  بالكفاءات  الفل�شطيني  املجتمع 
فل�شطني،  يف  وم�شتدامة  �شاملة،  تنمية  اإحداث  يف  الإ�شهام  على 
خمتلف  يف  الكفاءات  بهذه  املنوطة  بالأدوار  ال�شطالع  وكذلك 

املراكز واملواقع.
رفد  على  الإطار  هذا  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  وتعمل 
الإ�شهام  على  وقادرة  ومدربة،  موؤهلة  بكوادر  الفل�شطيني  املجتمع 
يف خمتلف الأن�شطة القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية، 
مما اأ�شهم يف تنمية قطاعات العمل املختلفة يف املجتمع الفل�شطيني، 
اإذ بلغ عدد خريجي اجلامعة يف خمتلف التخ�ش�شات منذ تاأ�شي�شها 
)55433( خريجًا وخريجة  1991 حوايل  عام  اأعمالها  ومبا�رصة 

.)www.qou.edu -وحدة اخلريجني، عمادة �شوؤون الطلبة(
كما عملت جامعة القد�س املفتوحة على فتح اثنني وع�رصين 
مكتب  اإىل  اإ�شافة  فل�شطني،  اأنحاء  �شتى  يف  تعليميًا  ومركزاً  فرعًا 
اجلامعة يف عمان، بغية الو�شول اإىل الطلبة الفل�شطينيني يف اأماكن 
املتمثلة  الحتالل  �شلطات  اإجراءات  على  ورداً  و�شكنهم،  تواجدهم 
اأو�شال الوطن واإقامة احلواجز بني املدن والقرى، واإغالق  بتقطيع 
اأو  متوا�شل  ب�شكل  غزة  وقطاع  الغربية  ال�شفة  من  كبرية  اأجزاء 

متقطع، واإعالنها مناطق ع�شكرية مغلقة بدعاوى اأمنية.
يف  ريادي  بدور  املفتوحة  القد�س  جامعة  قامت  فقد  وبذلك 
ال�شباب  تثبيت  اإىل  وعمدت  الحتالل،  �شلطات  اإجراءات  مقاومة 
الطلبة  على  القت�شادي  العبء  وتخفيف  اأر�شه،  يف  الفل�شطيني 
للطالب  يتيح  الذي  املفتوح  التعليم  منط  بتبنيها  الفل�شطينيني 
اللتحاق بالدرا�شة، وموا�شلة عمله ودرا�شته معًا، اإ�شافة اإىل متكني 
الفئات التي فاتها قطار التعليم لاللتحاق باجلامعة، واحل�شول على 
مراكزهم  حت�شني  اأو  بالعمل  واللتحاق  الأوىل،  اجلامعية  الدرجة 

الوظيفية، واملالية ملن يعمل منهم. 
وقد متكنت املراأة الفل�شطينية من موا�شلة تعليمها، واللتحاق 
املفتوحة،  القد�س  جامعة  فروع  خمتلف  يف  اجلامعي  بالتعليم 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية  يف  الإ�شهام  من  مكنها  مما 
اإعداد  يف  الإ�شهام  على  قدرة  اأكرث  وغدت  والثقافية،  وال�شيا�شية 
والتفاعل  فل�شطني،  يف  ال�شمود  على  القادرة  الفل�شطينية  الأجيال 
ف�شاًل عن  والثقافية،  وال�شيا�شية  الجتماعية،  الأن�شطة  مع خمتلف 
الرتاث  اإىل  م�شتندة  متوارثة  قيمية  مبنظومة  الأجيال  هذه  اإمداد 
ال�شعبي الفل�شطيني والرتاث احل�شاري، والعقيدة الإ�شالمية للمجتمع 
له،  والولء  والنتماء  الوطن  حب  على  الن�سء  وتربية  الفل�شطيني، 
وال�شهيونية  ا�رصائيل  فتئت  ما  التي  الوطنية  بالهوية  والتم�شك 
العاملية من حماولة هدمها وت�شويها مبختلف الإجراءات وال�شيا�شات 
مبا فيها ت�شجيع ال�شباب الفل�شطيني على الهجرة اإىل خارج وطنه، 

والتخلي عن الهوية الوطنية الفل�شطينية. 
ويف اإطار �شيا�شة اجلامعة الهادفة اإىل تر�شيخ الهوية الوطنية 
انتمائهم  وتعميق  فل�شطني،  يف  ال�شعبي  الرتاث  وتعزيز  للطلبة، 
الدرا�شية كمتطلبات  وولئهم لها، فقد خ�ش�شت عدداً من املقررات 
اأ�شا�شية جلميع طلبة اجلامعة، كمقرر فل�شطني والق�شية الفل�شطينية، 
لبع�س  اأخرى  ومقررات  الإ�شالمية  والثقافة  القد�س  تاريخ  ومقرر 

الرتبية،  كلية  لطالب  الوطنية  كالرتبية  والتخ�ش�شات  الكليات 
اإ�شافة اإىل مقرر املاأثورات ال�شعبية لتخ�ش�س اللغة العربية ومقرري 
املجتمع العربي وتنمية جمتمع حملي فل�شطيني لطلبة كلية التنمية 
الذي  املجتمعية  امل�شوؤولية  دليل  عن  ف�شاًل  والأ�رصية،  الجتماعية 
www.( للجامعة  الأكادميية  للبوابة  الرئي�شة  ال�شفحة  على  و�شع 

.)qou.edu

وقد ات�شمت اأن�شطة اجلامعة املجتمعية بالنخراط يف خمتلف 
املنا�شبات  وبخا�شة  فل�شطني،  يف  والوطنية  املجتمعية  الفعاليات 
–فرع  املفتوحة  القد�س  ا�شت�شافت جامعة  فقد  والثقافية،  الوطنية 
 10/  9 يف  عقد  الذي  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  مهرجان  �شلفيت 
ال�شخ�شيات  من  وعدد  الفل�شطيني  الثقافة  وزير  بح�شور   2010/
م�شاركة  عن  ف�شاًل  فل�شطني،  يف  واملجتمعية  والوطنية  العتبارية 
يف  ال�شعبي  والأدب  الرتاث  مهرجان  اأعمال  يف  �شلفيت  فرع  اإدارة 

حمافظة �شلفيت املنعقد يف 20 /2 /2010.
الرتاث  تدعيم  اإىل  املفتوحة  القد�س  جامعة  عمدت  وقد 
يف  حمكمة  علمية  موؤمترات  تنظيم  خالل  من  الفل�شطيني  ال�شعبي 
للرتاث  موؤمترات  اجلامعة  نظمت  فقد  الوطن،  حمافظات  خمتلف 
17 /11 /2007، كما  اهلل يف  رام  الفل�شطيني يف مدينة  ال�شعبي 
نظمت موؤمترا للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف القد�س ال�رصيف-هوية 
 ،2009/  12/  28 بتاريخ  البرية  مدينة  يف  عقد  الذي  وانتماء، 
 10/ 26 الفل�شطيني يف  القد�س يف امل�شهد الأدبي  وموؤمتر ح�شور 
والأن�شطة  املجتمعي  العمل  يف  م�شاهمتها  عن  ف�شال   ،2009/
موؤمتر  تنظيم  ومنها  املتنوعة،  والثقافية  والجتماعية  الوطنية 
 2011/ 9/ 26 الفل�شطينية يف  للجامعات  للم�شوؤولية املجتمعية 
ال�شعبي  للرتاث  اخلام�س  املوؤمتر  اإىل  و�شوًل  نابل�س،  مدينة  يف 
الفل�شطيني - هوية وانتماء، الذي عقد يف بيت حلم، بتاريخ 20 /4 
/2015، وم�شاركة عدد من الأكادمييني العاملني يف فروع اجلامعة 
الثقافة  وزارة  �شكلتها  التي  الثقافية  ال�شت�شارية  املجال�س  يف 
وطوبا�س،  قلقيلية،  كمحافظة  الوطن،  حمافظات  يف  الفل�شطينية 
و�شلفيت يف �شمال ال�شفة الغربية، ف�شال عن م�شاركة اجلامعة يف 
 12  - 2012/ 4/ 25 للفرتة  الفل�شطيني يف �رصبيا  الرتاث  اأيام 
/5 /2012، وب�شكل دوري حتى عام 2015 )موؤمترات اجلامعة-

.)www.qou.edu

قيمًا  يحوي  الذي  الوعاء  ال�شعبي  والرتاث  الثقافة  ومتثل 
الإن�شاين عمومًا، والعربي  اأو املجتمع  ال�شلوكيات للجماعة،  ورموز 
الثقافية  خ�شو�شياته  على  العربي  املجتمع  حافظ  فقد  خ�شو�شًا، 
التي عملت  العوملة،  انت�شار  بداية  الأمم حتى  التي متيزه عن باقي 
اأمناط الإنتاج، وح�رصها يف النمط الراأ�شمايل، واإن�شاء  على توحيد 
موؤ�ش�شات معوملة، قادرة على فر�س هذا النمط، وبالتايل خلق ثقافة 
الغربية،  للقوى  يتيح  ليربايل،  بقالب غربي  املعا�رص  للعامل  واحدة 
والرا�شمالية العاملية ال�شيطرة على الثقافة يف هذه املجتمعات، مبا 
املجتمعات،  هذه  داخل  اجلمعي  الوعي  �شياغة  اإعادة  من  ميكنها 
وا�شتهالك،  �رصاء  من  ق�شاياه  خمتلف  يف  مواقفها  وحتديد 
فيه  للفرد واجلماعة  الذاتي  العامل، واملوقع  اإىل كيفية فهم  و�شوًل 

)جرب،2006،�س:2(.
الكل املركب من  )باأنها ذلك  الثقافة  واإذا كان تايلور يعرف 
ما  وكل  والأعراف،  والقانون  والأخالق  والفن  والعقائد  املعارف 
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تعيد  الثقافة  فاإن  ما(،  جمتمع  يف  ع�شواً  بو�شفه  الإن�شان  اكت�شبه 
حاجات  تلبية  على  يعمل  ب�شكل  الطبيعي  العامل  عنا�رص  �شياغة 
يتميز  اأنه  اإّل  ذاته،  ال�شياق  يف  ُيفهم  ال�شعبي  فالرتاث  الإن�شان 
واإن  وهو  املجتمعات،  من  اأو جمتمع  اأمة  لكل  والإقليمية  باملحلية 
املجتمع،  يف  الجتماعية  التفاعالت  وفق  يتغري  اأنه  اإّل  ثابتًا  بدا 
ووفق حركة دائمة، وم�شتمرة تلف كل جوانب حياة ذلك املجتمع، 
خارج نطاق الوعي الفردي اأو اجلمعي، ودون اأن ي�شعر به اأي منهم، 
باعتباره م�شتقال عن الأفراد الذين يحملونه اأو ميار�شونه يف حياتهم 

)جلبي،2008،�س:67،73( 
اأدبياتها  غالبية  يف  ال�شعبي  بالطابع  عمومًا  الثقافة  وتت�شم 
ي�شتمل  ال�شعبي  الرتاث  فاإن  منها  وكجزء  املعرفية،  ومكوناتها 
اأي  يف  ال�شائد  القوي  املجتمع  ثقافة  ت�شكل  عنا�رص  جمموعة  على 
عنا�رص  بني  تفاعل  نتاج  ال�شعبي  فالرتاث  حمددة؛  جغرافية  بقعة 
املجتمع، وحاجاته، ورغباته التي تن�شاأ باملمار�شات اليومية حلياة 
الأفراد يف املجتمع من اأكل، و�رصب، ولبا�س، ومنط حياة، ومعي�شة، 

والأدب ال�شعبي مبا فيه من حكايات وق�ش�س واأمثال و�شعر. 
الجتماعية  ال�شخ�شية  ت�شكيل  على  ال�شعبي  الرتاث  ويعمل 
الجتماعي،  لل�شلوك  حمدداً  باعتباره  الجتماعي  الكائن  اأو  للفرد 
وحمركًا له، واملراأة والرجل يف ذلك �شيان باعتبارهما من العنا�رص 
املجتمع،  يف  املهمة  والقت�شادية  والجتماعية  الدميوغرافية، 
الأدوار  وعن  عنهما،  ال�شورة  تو�شيح  يف  ي�شاعد  ال�شعبي  فالرتاث 
اأ�شاليب تن�شئة اجتماعية، واأ�رصية  اإىل  اأف�شت  املنوطة بهما، والتي 
فالرتاث  منهما.  لكل  والأدوار  ال�شور  تنميط  اإىل  اأدت  املجتمع  يف 
اأكرث  الفل�شطيني  املجتمع  حياة  مناحي  خمتلف  يف  يوؤثر  ال�شعبي 
والأ�رصع  الأكرث  الأدباء واملثقفني، فهو  الر�شمية، ولغة  الثقافة  من 
تفاعلي  ب�شكل  عنهم  يعرب  اإذ  الفل�شطينيني،  املواطنني  بني  انت�شاراً 
يومي، ويالم�س احتياجاتهم ورغباتهم)اجلريبيع، 2009، �س:17(.
الثقافة عمومًا، والرتاث  العوملة على كونية  وقد تزايد تاأثري 
واملعلومات،  الت�شال  و�شائل  لنت�شار  نظراً  خ�شو�شًا  ال�شعبي 
�شغرية،  كونية  قرية  اإىل  العامل  حولت  التي  التكنولوجية  والثورة 
وحماولة بع�س الدول القوية فر�س ثقافتها، وفكرها، ومنط حياتها، 
الإن�شانية  الثقافات  تاأثري خمتلف  اأمام  وا�شعًا  الباب  فتحت  وبذلك 
والنرتنت،  والف�شائيات،  والت�شالت،  املعلومات  و�شائل  عرب 
قيمية  مفاهيم  اأ�شهم يف ظهور  احلديثة، مما  التقنيات  من  وغريها 
جديدة، وغريبة عن املجتمع الفل�شطيني خ�شو�شًا، والعربي عمومًا.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
كوعاء  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  اأهمية  اإىل  بالنظر 
لل�شلوك  فاعل  وحمرك  الفل�شطيني  للمجتمع  القيمية  للمنظومة 
والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  بني  فقد  عمومًا،  واملجتمعي  الفردي 
ال�شابقة اأهمية الرتاث ال�شعبي يف حفظ الهوية الوطنية وتر�شيخها، 
عموما  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  دور  ال�شابقة  الدرا�شات  اأكدت  كما 
الفل�شطيني وتر�شيخ  ال�شعبي  واجلامعات خ�شو�شًا يف حفظ الرتاث 
اأبو �شاوي�س  الطلبة: درا�شة  الفل�شطينية لدى  الوطنية  الهوية  مفهوم 
ودرا�شة   ،)2015( واخلوري   ،)Hammami,2012(وحمامي  ،)2007(
طه )2008(، وامل�شلماين )2011(، و�شاودرز )Souders, 2008(، و ليو 

)Liew, 2015(، وبوزي )Pozzi, 2015(، وطاهر )2016(.

اأخطاراً  الفل�شطيني  ال�شعبي  والرتاث  الوطنية  الهوية  وتواجه 
احلياة،  العوملة يف خمتلف مناحي  انت�شار  بفعل  بها  عديدة حتدق 
نتيجة  و�شيا�شاته  الإ�رصائيلي  الحتالل  اإجراءات  تاأثري  اإىل  اإ�شافة 
�رصورية  ُتعد  والتي  الإ�رصائيلي،  املجتمع  مع  املبا�رص  لالحتكاك 
للمواطن  اليومية  احلياة  متطلبات  على  احل�شول  ا�شتمرار  ل�شمان 
ميار�س  فالحتالل  له،  الأ�شا�شية  احلاجات  وتلبية  الفل�شطيني، 
هيمنة على مقومات الوجود الفل�شطيني كافة. وملواجهة الإجراءات 
والرتاث  الفل�شطينية  الأر�س  تهويد  اإىل  الهادفة  الإ�رصائيلية 
الوطنية  الهوية  مفهوم  �رصب  وحماولتها  و�رصقتهما،  الفل�شطيني 
ا�شطلعت  املفتوحة  القد�س  جامعة  فاإن  الفل�شطيني،  ال�شباب  لدى 
الإطار،  هذا  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  ل�شيا�شة  مقاوم  رئي�س  بدور 
التعليم  حاجة  لتلبية  اأن�شئت  املفتوحة  القد�س  جامعة  واأن  ل�شيما 
لاللتحاق  الفل�شطينيني  للطلبة  املجال  واإتاحة  الفل�شطيني،  لل�شعب 
بركب التعليم بتقنية التعليم املفتوح واملدمج. وعليه وبناء على ما 
الرئي�س  ال�صوؤال  الإجابة عن  الدرا�صة تتمثل يف  فاإن م�صكلة  تقدم، 

الآتي: 
ما دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�صعبي  ◄

والهوية الوطنية يف فل�صطني؟ 
ويتفرع عن ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الآتية:

هل يوجد فروق اإح�شائية عند م�شتوي الدللة الح�شائية  ◄
فرع  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤ 0.05(
�شلفيت نحو دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�شعبي 

يف فل�شطني يعزى ملتغري اجلن�س؟
هل يوجد فروق اإح�شائية عند م�شتوي الدللة الح�شائية  ◄

فرع  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤ 0.05(
�شلفيت نحو دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية 

يف فل�شطني يعزى ملتغري اجلن�س؟

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإىل: 

اإذا كان هناك دور جلامعة القد�س املفتوحة . 1 الك�شف عما 
يف تعزيز الرتاث ال�شعبي يف فل�شطني.

اإذا كان هناك دور جلامعة القد�س املفتوحة . 2 الك�شف عما 
يف تر�شيخ الهوية الوطنية الفل�شطينية.

هل يوجد فروق اإح�شائية عند م�شتوي الدللة الح�شائية . 3
فرع  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  ا�شتجابات  يف   )α≤ 0.05(
�شلفيت نحو دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�شعبي 

يف فل�شطني يعزى ملتغري اجلن�س؟
م�شتوي . 4 عند  اإح�شائية  فروق  هناك  كان  اإذا  عما  الك�شف 

الدللة الح�شائية )α≤ 0.05( يف ا�شتجابات طلبة جامعة القد�س 
املفتوحة فرع �شلفيت نحو دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز 

الهوية الوطنية يف فل�شطني يعزى ملتغري اجلن�س؟

أهمية الدراسة:
ت�شتمد هذه الدرا�شة اأهميتها من مو�شوع الدرا�شة، اإ�شافة اإىل 
الفائدة املرجوة منها؛ فقد تناولت هذه الدرا�شة جانبا غري تقليدي 
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مظاهر  عن  مبا�رصة  يعرب  ال�شعبي  الرتاث  اأن  باعتبار  الثقافة،  من 
احلياة اليومية للمواطن يف فل�شطني، ف�شال عن اأهمية الرتاث ال�شعبي 
الحتالل  مواجهة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  �شمود  عن  التعبري  يف 

الإ�رصائيلي، وتر�شيخ هويته الوطنية. 

حدود الدراسة: 
تقت�رص الدرا�شة على مقررات )فل�شطني والق�شية الفل�شطينية(، 
و)املاأثورات ال�شعبية(، )املجتمع العربي( ومقرر )املجتمع احل�رصي 
والبدوي والريفي(. اإ�شافة اإىل عينة الدرا�شة املكونة من 30 طالبًا 
وطالبًة من فرع �شلفيت يف الف�شل الدرا�شي الثاين من العام اجلامعي 

 .2017/ 2016

منهج الدراسة: 
الكيفي  والتحليل  النظري  التحليل  اأ�شلوب  الباحث  ا�شتخدم 

نظراً ملالءمته لطبيعة الدرا�شة.

مصطلحات الدراسة: 
ميثله . 1 الذي  باملركز  يرتبط  الذي  املتوقع  ال�شلوك  الدور: 

ال�شخ�س يف �شياق اجتماعي معني، وميثل ال�شلوك الفعلي لل�شخ�س 
الذي ي�شغل الدور واأدائه للدور )�شتا، 2003، �س: 122(. 

الرتاث ال�صعبي: هو خال�شة الفكر ال�شعبي للجماعات التي . 2
تعي�س يف مكان ما، وينتج عن احتكاكها مع بع�شها البع�س ً لون 
ومياثله  ال�شعبية،  الثقافة  م�شطلح  يقابل  وهو  الإبداع،  من  معني 

.)40 )ر�شيد،1991،�س:38، 
واخل�شائ�س . 3 ال�شمات  من  جمموعة  الوطنية:  الهوية 

الثقافية التي متيز اأبناء وطن معني عن اأبناء الأوطان الأخرى، لذلك 
ترتبط الهوية الوطنية مبكونات الوطن الفكرية من معتقدات، ولغة، 
وقيم، وعادات وتقاليد، واجلوانب الثقافية كافة، التي حتدد طريقة 
نف�شه  الوقت  يف  ومتنحهم  واجلماعة  الفرد،  عند  وال�شلوك  التفكري 

هويتهم احل�شارية املتميزة )اخلزاعلة،1993، �س:12(.
الهوية الثقافية: هي ال�شمات واخل�شائ�س التي تنفرد بها . 4

الهويات  من  غريها  عن  متميزة  وجتعلها  املجتمع،  يف  ال�شخ�شية 
والدين،  اللغة،  يف  اخل�شائ�س  تلك  وتتمثل  الأخرى،  الثقافية 
من  وغريها  والأعراف  والتقاليد،  والعادات  والرتاث،  والتاريخ، 

املكونات الثقافية )مو�شى،2010، �س:9(.
واملعتقدات، . 5 املعرفة،  على  ي�شتمل  مركب  كل  الثقافة: 

والفنون، والأخالق، والقانون، والعرف، وغري ذلك من المكانات اأو 
ما، كما  بو�شفه ع�شواً يف جمتمع  الإن�شان  يكت�شبها  التي  العادات 
ميكن تعريف الثقافة وفق روبرت بري�شتد باأنها« ذلك الكل املركب 
الذي يتاألف من كل ما نفكر فيه اأو نقوم بعمله اأو منتلكه كاأع�شاء 

يف جمتمع« )مدكور،2002، �س: 25(.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

مفهوم الرتاث الشعيب: 

املنطوقة  التعبريية  الأ�شكال  كل  ال�شعبي  الرتاث  ي�شمل 
ال�رصدي  املوروث  ت�شمل  بحيث  ال�شعبية،  الذاكرة  تختزلها  التي 

كاحلكايات واخلرافات واحلكم والأمثال ال�شعبية وغريها من فنون 
التعبري الأخرى، مبا فيها الرتاث ال�شعبي ال�شفوي باأ�شكاله التعبريية 

املختلفة )اخلطيبي، 2000، �س:6(.
والواقع اأن تعريف الثقافة لي�س �شهاًل، بل هو مو�شع اجتهاد 
فقد  املفهوم،  هذا  تناولت  التي  التعريفات  تعددت  فقد  واختالف، 
عرفها تايلور)Taylor( باأنها ذلك الكل املركب الذي ي�شمل املعرفة، 
قدرات  واأي  والعرف،  والقانون،  والأخالق،  والفنون،  واملعتقدات، 
وعادات اأخرى اكت�شبها الفرد ب�شفته ع�شواً يف املجتمع، وهو بذلك 
غري  ومنتجات  ال�شناعية،  كاملهارات  مادية  مكونات  على  ي�شتمل 
)جامعة  والقوانني  والأعراف،  ال�شعبية،  والتقاليد  كالعادات  مادية 

القد�س املفتوحة، 2008، �س:146(. 
واتفق تايلور مع بري�شتدت )Bierstedt( يف اعتبار الثقافة ذلك 
ونتعلمها،  فيها  نفكر  التي  الأ�شياء  ي�شمل جميع  الذي  املركب  الكل 
مالينوف�شكي  واأما  املجتمع،  يف  اأع�شاء  ب�شفتنا  منلك  ما  وكل 
والأ�شاليب،  والأ�شياء  املوروثة،  املهارات  ت�شمل  باأنها  عرفها  فقد 
)اإبراهيم،  والقيم  والتقاليد،  والعادات  والأفكار  الفنية،  والعمليات 

.)100  - 98 1984،�س �س: 
وبذلك فالثقافة متثل ال�شمة الرئي�شة التي يتميز بها الإن�شان 
التفاعل  لناجت  الإن�شاين  واحليز  الأخرى،  احلية  الكائنات  عن 
الجتماعي، فهي تت�شف بالرتاكمية يف طبيعتها، اإذ تنتقل من جيل 
مراحل  يف  الفرد  ويتعلمها  الإن�شانية،  املجتمعات  كل  يف  اآخر  اإىل 
منوه املختلفة يف جمتمعه وبيئته، وبالتايل توؤدي دوراً حموريًا يف 
الأفراد باأمناط مقبولة اجتماعيًا ملواءمة  تكوين �شخ�شيته، وتزود 
وجودها  يف  تعتمد  بذلك  وهي  والجتماعية،  احليوية  حاجاتهم 
على ا�شتمرار املجتمع يف اأداء وظيفته، لكنها م�شتقلة عن اأي فرد اأو 

جماعة )اأبو حو�شة، 1975، �س �س 300 - 301(. 
وتت�صكل الثقافة من ثالثة عنا�رص اأ�صا�صية، هي:

والقوانني، . 1 والأنظمة  العادات،  ومتثل  العموميات: 
معظم  ميار�شها  التي  والأعراف  والتقاليد،  والأدوات،  والأ�شاليب، 
اأفراد املجتمع، كاأنواع الطعام، واللبا�س، ال�شعبي والوطني، واللغة، 

واملعتقدات، وال�شعائر الدينية.
 اخل�صو�صيات: ومتثل العادات والقيم والأنظمة والأ�شاليب . 2

التي تخت�س بها فئة اأو طائفة اأو طبقة معينة يف املجتمع، وتعمل 
الطبقات الجتماعية  على ممار�شتها ب�شكل وا�شح دون غريها من 

الأخرى، كطبقة التجار اأو ال�شناع اأو الزراع اأو ال�شباب اأو ال�شيوخ. 
العنا�رص . 3 وهي  امل�صتجدات:  اأو  املتغريات  اأو  البدائل 

اأو اخل�شو�شيات، ويتبناها  العموميات  اإىل  التي ل تنتمي  الثقافية 
اختالطهم  نتيجة  املحلية  ثقافتهم  لها يف  كبدائل ملثيالت  الأفراد 
اأو التاأثر  مع املجتمعات والثقافات الأخرى �شواء كان ذلك بال�شفر 
بفعل و�شائل الت�شال احلديثة، ولكن هذه البدائل ل متيز ثقافة عن 

غريها كالعموميات واخل�شو�شيات )حمدان، 1990، �س: 8(.
رعاية  العربي  للمجتمع  ال�شعبي  بالرتاث  الهتمام  وميثل 
التوا�شل  قوام  فهو  واآدميته،  واإن�شانيته  واملواطن،  الإن�شان  لثقافة 
بني خمتلف ال�شعوب، لتحقيق التعارف وتبادل اخلربات فيما بينها، 
ب�رصف النظر عن العرق اأو اجلن�س اأو املعتقد )بهاء الدين، 1998، 

�س: 17(.
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والوطني  ال�شعبي  الرتاث  تر�شيخ  الوطنية على  الهوية  وتعمل 
وحتقيق  العربية،  لالأمة  الرتبوي  املكون  و�شياغة  وحمايته، 
اإىل  ا�شتناداً  امل�شتقبلية،  للحياة  الأجيال  اإعداد  يف  الرتبوية  اأهدافه 
لالأمة  احل�شاري  املوروث  من  امل�شتمدة  والقيم  واملبادئ  املثل 
العربية والإ�شالمية، وبخا�شة واأن العامل يتجه نحو عوملة الثقافة 
يحمله  مبا  الإن�شانية،  احلياة  مناحي  وكل  والإعالم،  والقت�شاد، 
وعلى  العربية،  لالأمة  ال�شعبي  الرتاث  على  اأخطار  من  التوجه  هذا 
العربية.  البالد  يف  ال�شائدة  القيمية  واملنظومة  الرتبية،  عملية 
الوطنية،  الدولة  مفهوم  قل�شت  واملعلومات  الت�شالت  فثورة 
وفتحت الأبواب للتبادل الثقايف، والفكري، والجتماعي عرب و�شائل 
الت�شالت احلديثة، مبا فيها ال�شبكة العنكبوتية )النرتنت( وبرامج 

التوا�شل الجتماعي )بدوي،2000، �س:395(.
المكانات  بفعل  غربية  ثقافة  اإحالل  على  العوملة  وتعمل 
والو�شائل املتطورة التي متتلكها الدول الغربية، بينما تعمل الكونية 
اأو العاملية على تر�شيخ اإطار كوين وعاملي للثقافة، مبا فيها الرتاث 
ال�شعبي، مبا ي�شمن خ�شو�شية كل ثقافة، وكل بلد من البلدان، يف 
اإطار ثقافة كونية اإن�شانية عامة تت�شم مببادئ احلرية والدميقراطية، 
النظر  بغ�س  الن�شان،  كرامة  على  واحلفاظ  الجتماعية،  والعدالة 
عن الدين اأو اللغة اأو العرق اأو الطائفة اأو املذهب )احلليبي، 2006، 

�س:6(. 

عناصر الرتاث الشعيب ومكوناته

بالآتي  ومكوناته  ال�صعبي  الرتاث  عنا�رص  اإجمال  ميكن 
)جلبي،2008،�س �س 89�97(:

من . 1 وعاطفيًا  ورمزيًا  فكريًا  جانبًا  اللغة  متثل  اللغة: 
منذ  الكالم  الإن�شان  عرف  اإذ  ال�شعبية،  الثقافية  الأن�شاق  جوانب 
اللحظة نف�شها التي بنى فيها ثقافته الب�شيطة، واأن وجود اللغة )اأي 
يف  وتعقيداً  وتنوعًا  عدداً  اأكرث  اأدوات  وجود  يف  �شاعد  الكالم(  لغة 
خمتلف مراحل التاريخ الإن�شاين، واأن نقل خربة الأجيال عرب الأفراد 
واجلماعات كان بف�شل وجود لغة الكالم التي تعرب بو�شوح ودقة 
وجود  مع  تزامن  اللغة  وجود  اإن  القول  ميكن  ولذلك  اأفكارهم،  عن 

الثقافة. 
ن�شقًا . 2 بو�شفه  الفن  من  ثقافة  اأي  تخلو  ل  تكاد  الفن: 

ثقافيًا، مع اأن مفهومه وعنا�رصه تختلف من ثقافة اإىل اأخرى، نظراً 
اإىل:  الفنون  تق�شيم  لآخر، وميكن  اجلمال من جمتمع  قيم  لختالف 
فنون عملية تت�شل باحلرفة اأو ال�شناعة اأو الن�شاط الإنتاجي، وفنون 
جميلة تنتج اجلمال، وحتقق اأعماًل حمددة كالر�شومات، والتماثيل، 

والرق�شات، واملو�شيقى.
الأفعال الإن�صانية: ويق�شد بها كل تغري يف الكائن خالل . 3

الدرا�شة  الأ�شا�شية يف  فرتة حمددة، وتعد مبثابة وحدات املالحظة 
العلمية لالإن�شان والثقافة بو�شفها الوحدات الأولية لل�شلوك والآليات 
على  وت�شاعده  بيئته،  مع  التكيف  من  الكائن  متكن  التي  الأ�شا�شية 

التوافق معها، وزيادة فر�س بقائه. 
الطرائق ال�صعبية )العادات(: ويق�شد بها العادات والتقاليد . 4

بو�شفها اآليات كربى تنظم التفاعل الإن�شاين، والتاأثري املتبادل بني 
النا�س للحفاظ على املجتمع وثقافته، فهي اأعمال اجتماعية متكررة 
ميار�شها الأفراد واجلماعات بو�شفها معتقدات منوذجية اأو م�شادة 

اأو اجتاهات و�شوِر للت�رصفات التي ميكن مالحظتها داخل املجتمع، 
فهي اآلية للتوافق يف اجلماعة ولكنها �رصيعة التغري.

الأعراف: وهي الطرق العامة امل�شرتكة التي ُتعد اأكرث �شدقًا . 5
وتفر�س  ثقة،  الفرد  وت�شهم يف منح  ال�شعبية،  العادات  و�شالمة من 
عقابًا �شارمًا يف حالة العتداء عليه، لأن ذلك العتداء ميثل خطراً 
اأم  على الآخرين، فالعرف هو الذي يحدد ال�شواب واخلطاأ، اأخالقي 
غري اأخالقي، كما اأن العرف بطئ التغري مقارنة مع العادات ال�شعبية 

التي تتغري على نحو اأ�رصع من العرف. 
القانون والنظم الجتماعية: نظراً لتعدد الثقافات الفرعية . 6

يف املجتمعات الإن�شانية، حيث اإن اأي فرع منها قد يحمل خ�شائ�س 
مبعناه  قانونًا  ي�شبح  عندها  والعرف  العادات  تعدد  فاإن  مميزة، 
بحيث  لالأفراد  والعام  الوحيد  الرابط  ميثل  والذي  والعام  اخلا�س 
يفر�س النظام بطريقة واحدة يف كل نواحي املجتمع. ومتثل النظم 
الجتماعية اأحيانًا مزيجًا من العادات وجوانب متعددة من العرف 
الوظائف  من  بجملة  للقيام  وحدة  يف  جميعًا  فتدمج  والقانون، 
اأبرز النظم الجتماعية الرئي�شة: الزواج والأ�رصة،  الجتماعية، ومن 
التي تتفاعل وتتكامل معًا  والدين والرتبية، والقت�شاد، وال�شيا�شة 

لت�شكل بناًء وظيفيًا ي�شاند كل منها الآخر.
املعتقدات والقيم: تقدم الثقافة لالإن�شان ت�شورات اأ�شا�شية . 7

للعامل، واجلماعة وال�شلوك، وت�شاعده على التكيف والتوافق مع بيئته 
على �شكل معتقدات وقيم، كما ت�شاعده على بناء عالقاته مع بيئته 

اخلارجية، لكي ي�شمن الغذاء واحلماية والأمن. 
معتقدات . 8 الأ�شطورة  متثل  والأ�صطورة:  والطقو�س  الرموز 

ويعي�شون  النا�س،  يعتنقها  التي  واملبادئ  بالقيم،  وحمملة  م�شبعة 
بها اأو من اأجلها، اإذ يرتبط كل جمتمع بن�شق من الأ�شاطري يعرب عن 
الإن�شاين،  الن�شاط  اأوجه  التي حتدد خمتلف  املعقدة  الفكرية  ال�شور 
ويعمد اإىل ن�شق الأ�شاطري، واإىل تنزيل القيم واملعتقدات من التجربة 
ما  فمنها  واأهميتها،  درجاتها  يف  تختلف  فالأ�شاطري  الواقع.  اإىل 
اأو فرتة  نفوذاً، ولكل مدينة  اأقل  وا�شع، ومنها ما هو  نفوذ  ذات  هو 

تاريخية، ولكل اأمة اأو جمتمع ن�شق اأ�شطوري خا�س به. 
على . 9 املادية  الثقافة  وت�شتمل  للثقافة:  املادية  العنا�رص 

اأ�شياء ملمو�شة، وكل  كل ما ي�شفه الإن�شان يف حياته، ويتيحه من 
كالأدوات  التكنولوجيا،  لفنون  ا�شتخدامه  جراء  عليه  يح�شل  ما 
واملخرتعات التي ت�شتخدمها اجلماعة ال�شعبية يف حياتها العملية، 
كالعادات  ال�شلوك،  مظاهر  على  املادية  غري  الثقافة  ت�شتمل  بينما 
والأقوال  واحلكم  واملعتقدات،  والأفكار  والقيم،  واملثل  والتقاليد، 

والأمثال، واحلكايات والأفكار، واللغة، والفنون. 

مظاهر أزمة الرتاث الشعيب يف الوطن العربي:

العاملية  التحديات  مواجهة  يف  الق�شور  اأوجه  تتلخ�س 
فيما  ال�شعبي  الرتاث  مقدمتها  ويف  والوطنية  الثقافية  للمكونات 

ياأتي )علي، 2005، �س �س:7 - 14(:
مع . 1 اخلالق  الإيجابي  التكيف  عن  العربية  الثقافة  ق�شور 

املتغريات التقنية والعلمية والثقافية.
حماربة اللغة العربية، والعمل على اإحالل اللغة الجنليزية . 2

والفرن�شية مكانها. 
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د. خالد نظمي عبد الفتاح  قرواني دور جامعة القدس املفتوحة يف تعزيز الرتاث الشعيب واهلوية الوطنية يف فلسطني

ال�شعبية . 3 للثقافة  وامل�شلم  العربي  ال�شباب  تبني  �شعف 
بو�شائل  ذلك  يف  متاأثرين  العربي،  للمجتمع  احل�شاري  واملوروث 
الإعالم الغربية املتعددة التي تعمل على ن�رص اأفكار ومفاهيم غربية، 

وراأ�شمالية ليربالية.
الهيمنة العالمية الغربية على و�شائل الإعالم والت�شال . 4

املواطن  يراه  ما  نوعية  يف  وحتكمها  النرتنت،  فيها  مبا  العاملية، 
الثقافية  املكونات  ل�شياغة  حماولة  يف  وي�شمعه،  وامل�شلم  العربي 
وبالتايل  والثقافية،  الإعالمية  العوملة  له، طبقًا ملفاهيم  والفكرية 

تغيري معامل الرتاث ال�شعبي والوطني العربي. 

دور املؤسسات الرتبوية يف تعزيز الرتاث الشعيب واهلوية الوطنية: 

على  احلفاظ  يف  حموري  بدور  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  ت�شطلع 
الهوية الوطنية، و�شياغة املوروث الثقايف واحل�شاري للمجتمعات 
لعملية  الرئي�س  العماد  متثل  الرتبوية  فاملوؤ�ش�شات  الإن�شانية، 
التن�شئة الجتماعية يف املجتمع، وتعمل على نقل املوروث الثقايف 
ح�شاده  يف  تكمن  الإن�شان  فقيمة  املتعاقبة،  لالأجيال  واحل�شاري 
املعريف، ذلك اأن ح�شارة املجتمع تتكون من جمموع معارف اأبنائه 

التي تلقوها من املوؤ�ش�شات الرتبوية يف املجتمع. 
ذهنيًا  الفرد  اإعداد  على  العربية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  وتعمل 
بيئة  اإطار  يف  واجتماعيًا  ووجدانيًا،  حركيًا،  ونف�س  ومعرفيًا، 
اجتماعية ت�شودها منظومة قيمية وثقافية ووطنية، مما يعمق روح 
النتماء، والولء للمجتمع واأهدافه، ويعمل على مت�شك الفرد بهويته 
والأجداد،  الآباء  معتقدات  للفرد  ينقل  فالتعليم  وثقافته،  الوطنية 
وفنونهم،  ولغتهم  معي�شتهم،  وطرق  واأمناطها  حياتهم  وتفا�شيل 

وطقو�شهم الدينية يف اإطار وحدة جغرافية يعي�س عليها املجتمع. 
البناء  اإىل تدعيم  الفل�شطينية  وقد عمدت املوؤ�ش�شات الرتبوية 
الإ�رصائيلي،  الحتالل  خمططات  ومواجهة  الفل�شطيني،  الثقايف 
البناء  وهدم  الفل�شطينية،  والثقافة  الهوية  اإلغاء  اإىل  الهادفة 
ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات  تدمري  خالل  من  الفل�شطيني  الجتماعي 
والجتماعية والثقافية والتعليمية والفكرية: كامل�رصح، ودور الن�رص 
ع�شي  ال�شعبي  فالرتاث  وال�شعبية.  الر�شمية  م�شتوياتها  مبختلف 
املتعاقبة،  الأجيال  ذاكرة  لأنه حمفور يف  والتدمري،  التخريب  على 
ويف �شمري ال�شعب الفل�شطيني، باأفراده وجماعاته ناب�س يف �شلوك 
الفل�شطينيني، بغ�س النظر عن اأماكن تواجدهم يف الوطن اأو ال�شتات، 
الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  وحافظت  الرتاث،  هذا  اأكرث  جنا  وبذلك 

على جتذرها، وبقائها حية ناب�شة )املغربي،2011، �س:2(.
الوطنية،  والهوية  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  على  وللحفاظ 
فقد تداعت املوؤ�ش�شات الثقافية يف الوطن العربي عموما،ً وموؤ�ش�شات 
الوطني وال�شعبي على  الفل�شطيني املهتمة بالرتاث  املجتمع املدين 
واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  اإىل  واحلكومي  الأهلي،  امل�شتويني 
لرعاية املوروث احل�شاري والثقايف، بدءاً بجمعه وتدوينه وتخزينه 
وفق منهجية علمية، وانتهاًء بتعليم هذا املوروث الثقايف واحل�شاري 
بني  اجلغرافية  الفوا�شل  واأن  وبخا�شة  واجلامعات،  املدار�س  يف 
ال�شعبية،  الثقافات  يف  الوافدة  العنا�رص  وكرثت  اختفت،  الثقافات 
مما اأدى اإىل اإ�شعاف التم�شك باملوروث احل�شاري، والرتاث ال�شعبي 
لبع�س املجتمعات، وانت�رصت عادات جديدة لالأكل وال�رصب، واللب�س 
وقيم  عليها،  غريبة  وثقافية  فكرية  مفاهيم  ودخلت  بل  والغناء، 
اأ�شيلة يف تراث هذه املجتمعات وثقافتها  دخيلة لتحل مكان قيم 

)النويري،2011(. 
واهتمامًا  رعاية  العربية  البالد  يف  ال�شعبي  الرتاث  ويلقى 
احل�شاري،  املوروث  تدعيم  يف  مهمًا  اأ�شا�شًا  ذلك  باعتبار  بالغني 
وتعميق املنظومة القمية فيه، ف�شاًل عن الدور املحوري يف تدعيم 
بالهوية  والتم�شك  الوطني،  والولء  النتماء  وتعزيز  املواطنة، 
متثل  ال�شعبي  الرتاث  باأيام  والحتفالت  فاملهرجانات،  الوطنية. 
�شاهداً على اهتمام امل�شتوى ال�شيا�شي بحماية املوروث احل�شاري 

وال�شعبي. 

املشكالت اليت تواجه الرتاث الشعيب واهلوية الوطنية: 

التبعية الثقافية وال�صيا�صة: . 1
العربية  للبالد  الغربي  بال�شتعمار  ال�شعبي  الرتاث  تاأثر 
يف  اأحدثها  التي  للتاأثريات  تبعًا  جوانبها،  خمتلف  يف  والإ�شالمية 
النظم الجتماعية املختلفة، مبا فيها النظم ال�شيا�شية والثقافية، مما 
ترك ب�شماته على الرتبية يف الأقطار العربية، وانعكا�س ذلك على 
الرتاث ال�شعبي، ف�شادت بع�س الأمثال العربية التي تدعو اإىل اخلنوع 
وال�شت�شالم، كما هو احلال يف )حط راأ�شاك بني الروؤو�س ونادي يا 
قطاع الروؤو�س( واملثل الآخر )الكف ما بالط�س خمرز( و )اللي بياأخذ 

اأمي هو عمي( )جامعة القد�س املفتوحة،2011(.
الإنتاج  ت�شويه  على  للغرب  ال�شيا�شية  التبعية  عملت  وقد 
فقد  التبعية،  ثقافة  كر�س  مما  العربية،  البالد  يف  الوطني  الثقايف 
�شعت الدول الغربية يف اإطار هيمنتها على العامل العربي اإىل اإ�شعاف 
اللغة العربية بو�شفها اأهم مكونات الرتاث ال�شعبي، وحا�شنة الهوية 
الوطنية والثقافة العربية الإ�شالمية، مما كر�س حالة العجز املتعلم 
لدى الباحثني الرتبويني يف الوطن العربي، وعزز فكرة اأن الأجيال 
اخلانعة التابعة فكريًا و�شيا�شيًا وثقافيًا وعلميًا للغرب ل ميكن اأن 

تكون اأداة للخال�س من هذه التبعية )البهوا�شي،2000(.
العوملة والهوية والوطنية والثقافة: . 2

ت�شكل العوملة باإبعادها الثقافية، والجتماعية، والقت�شادية، 
وال�شيا�شية خطراً على املنظومة القيمية، ومبادئ الثقافة، والرتبية 
ومبادئها  الغربية  الثقافة  قيم  ن�رص  خالل  من  الإ�شالمية  العربية 
الغربي بكل مكوناته مكان  الراأ�شمايل  الفكر  احالل  فقط، وحماولة 
لإ�شعاف  الغربية  الدول  �شعي  اإطار  يف  والإ�شالمي،  العربي  الفكر 
يف  والإ�شالمية،  والقومية،  الوطنية،  والهوية  الثقافية،  الذاتية 
والفكرية  الثقافية،  التبعية  تكري�س  اإىل  تهدف  ممنهجة  عملية 
للمواطنني العرب وامل�شلمني، مما ُيبقى على تبعيتهم للغرب �شيا�شيًا 

واقت�شاديًا)املحروقي، 2004، �س �س:150 - 213(.
والرتاث  الثابتة،  القيم  منظومة  �رصب  على  العوملة  وتعمل 
والنتماء،  الأ�شالة  قيم  ت�شتهدف  فهي  العربي،  للمجتمع  ال�شعبي 
الغربية،  الهوية  يف  الإ�شالمية  العربية  الهوية  �شهر  على  وتعمل 
اللغة  ل�شيادة  نظراً  وتهمي�شها،  العربية  اللغة  حماربة  عن  ف�شاًل 
الجنليزية، اإذ اأن 65 % من جمموع الت�شالت املعاجلة الكرتونيًا 
تتم باللغة الإجنليزية، فهي لغة الع�رص والتكنولوجيا، والت�شالت 
لدى  والولء،  النتماء  قيم  �شعف  زيادة  يف  ي�شب  وهذا  العاملية، 
ال�شباب العربي وامل�شلم، مما يوؤثر ب�شكل مبا�رص على الهوية الوطنية 
�س   ،2001 )جماهد،  لهم  احل�شاري  واملوروث  ال�شعبي،  والرتاث 

�س: 157 - 206(.
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اهلوية الوطنية والرتاث الشعيب يف فلسطني وانتمائها العربي: 
العربي  الوجود  ركيزة  الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  مثلت 
يف  الفل�شطيني  ال�شمود  دعامة  وكانت  فل�شطني،  يف  والإ�شالمي 
اأر�س الآباء والأجداد، يف تكامل تام مع الرتاث ال�شعبي، واملوروث 
الفل�شطيني  للوجود  احلامي  الدرع  فكانت  فل�شطني،  يف  احل�شاري 
على اأر�س فل�شطني، ودعامة �شمودهم يف وجه ممار�شات الحتالل 
بالتهجري  بدًء  املاكرة  الأ�شاليب  ومبختلف  �شعى  الذي  ال�رصائيلي 
�شكان  بع�س  من  الفل�شطينية  الهويات  و�شحب  الأر�س،  وم�شادرة 
اإفراغ الأر�س  اإىل  القد�س خ�شو�شًا،  فل�شطني عمومًا و�شكان مدينة 
لدعم  التاريخ  تزوير  وبالتايل  الأ�شليني،  �شكانها  من  الفل�شطينية 
ادعاءاتهم املزيفة باأحقية اليهود يف فل�شطني، وانتهاًء بالعمل على 
ت�شفية الثورة الفل�شطينية التي مثلت العامل الثقايف املوحد لكافة 
 - �س:175  �س   ،2002 )علقم،  وال�شتات  الوطن  يف  الفل�شطينيني 

.)202
وتزايدت حماولت الحتالل الإ�رصائيلي الهادفة اإىل الق�شاء 
ثقافتهم،  وتدمري  اأر�شهم،  يف  للفل�شطينيني  املواطنة  حق  على 
و�رصقة تراثهم ال�شعبي، وموروثهم احل�شاري من خالل حمو الهوية 
الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  مكونات  على  وال�شيطرة  الفل�شطينية، 
املكانية والزمانية، واإ�شعاف املجتمع الفل�شطيني، ف�شاًل عن بناء 
رموز اإ�رصائيلية م�شرتكة لدى املهاجرين وامل�شتوطنني القادمني من 
ثقافات متنوعة، وخمتلفة تتواءم مع امل�رصوع ال�شهيوين وتخدمه، 
وقوانني  الت�رصيعات،  وا�شتخدمت  والثقافة،  التاريخ،  زورت  فقد 
النتداب الربيطاين، بهدف تقلي�س اأعداد املواطنني حاملي اجلن�شية 

الفل�شطينية )حممد،1998، �س:17(. 
يف  مهمًا  دوراً  فل�شطني  يف  ال�شعبي  الرتاث  اأدى  فقد  وبذلك 
ومقاومة  الرتاث،  حفظ  خالل  من  الإ�رصائيلي  الحتالل  مقاومة 
التزوير والت�شويه، و�رصقة الرتاث الذي مار�شته اإ�رصائيل يف خمتلف 
عرب  ن�رصه  وحماولة  والإعالمية،  والجتماعية  الثقافية،  امليادين 
الفل�شطينية،  للمقاومة  الثقافية  العنا�رص  تدعيم  عن  ف�شاًل  العامل، 
فقد اأدى الكتاب، والفنانون، وال�شعراء، واملو�شيقيون دوراً بارزاً يف 
الكفاح الوطني، فكتابات غ�شان كنفاين، و�شخ�شية حنظلة اخلالدة 
اب�شي�شو،  ومعني  دروي�س،  ملحمود  املقاومة  واأ�شعار  العلي،  لناجي 
التي  والثقافية  الفنية،  املمار�شات  على  حية  اأمثلة  القا�شم  و�شميح 
فل�شطني،  داخل  الفل�شطيني  ال�شعب  لدى  واحرتامًا  قبوًل،  لقت 
وخارجها يف اإطار املعركة �شد الحتالل الإ�رصائيلي، والدفاع عن 
 ،2009 والإن�شاين)مو�شى،  احل�شاري  وتراثها  و�شعبها،  فل�شطني، 

�س:2(. 
يخو�شها  التي  املعركة  اأدوات  اأحد  ال�شعبي  الرتاث  وُيعد 
ال�شعب العربي الفل�شطيني للحفاظ على وجودة ال�شيا�شي، والثقايف، 
الفل�شطيني  ال�شعبي  فالرتاث  فل�شطني،  يف  والديني  والجتماعي، 
الوطنية  الهوية  عن  اأ�شا�شًا  دفاع  خط  ميثل  اأ�شبح  الفولكلور”   “
حول  وافرتاءاتهم  الإ�رصائيليني  اأكاذيب  مواجهة  يف  الفل�شطينية 
اإذ  والثقايف،  احل�شاري  وتراثه  الفل�شطيني،  العربي  ال�شعب  وجود 
تراث  اأنه  على  الفل�شطيني  الرتاث  بعر�س  )دايان(  موؤ�ش�شة  تقوم 
هذه  قدمت  فقد  الإ�رصائيلية،  الفنادق  يف  معار�س  يف  يهودي 
املوؤ�ش�شة عر�شًا يف فندق هيلتون يف تل اأبيب يحتوي على الثياب 
الفل�شطينية والزنانري واحلطات )الكوفية الفل�شطينية( على اأنها تراث 

يهودي )كناعنة، 1992، �س:492(. 

اإجراءات الحتالل الإ�رصائيلي �شد الرتاث  اإطار مقاومة  ويف 
ال�شعبي األفل�شطيني فاإن احل�شور الدائم للح�شارة العربية يف الرتاث 
واملاأثورات  الثقافات  بني  اللتقاء  مدى  يوؤكد  الفل�شطيني  ال�شعبي 
افرتاءات  مقاومة  يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ُيعد  كما  العربية،  ال�شعبية 
العربي  املواطن  �شلوك  يف  تاأثريها  عن  ف�شاًل  واأكاذيبه،  الحتالل 
واحدة،  فاحلكايات  وحياته،  وحا�رصه،  ما�شيه،  عن  وت�شوراته 
املنبع،  نف�س  من  اأخذت  الفولكلورية  والأغاين  متداخلة،  والأ�شاطري 
اأ�شول  لها  جزئيات  حول  العربية  ال�شعبية  الق�ش�س  تلتقي  وكذلك 
مواجهة  يف  العربية  الوطنية  احلركات  وحدة  يوؤكد  مما  واحدة، 
الحتالل وال�شتعمار الغربي للبالد العربية، فق�شة اأبي زيد الهاليل 
زايد،  الهاللية)هالل،  وانتقال  )تغريبة بني هالل(  ودياب بن غامن 
رباح �شليم( من ال�رصق اإىل الغرب العربي توؤكد ذلك )مو�شى، 2010، 

�س �س:12 - 16(.

ثانياً: الدراسات السابقة:

1- الدراسات العربية:
ال�شعبي  الرتاث  م�شتقبل  بحثه  يف   )2006( وحمد  جرب  در�س 
جوانب  ا�شتعرا�س  اإىل  وهدف  امل�شتجدات،  �شوء  يف  الفل�شطيني 
عديدة من واقع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، ور�شد ما طراأ عليه يف 
القرن املا�شي بفعل العوامل والأحداث التي �شكلت تهديداً مل�شتقبله، 
حيث تعر�س الرتاث ال�شعبي يف جميع البالد العربية لتاأثريات تلك 
العوامل كغريه من تراث ال�شعوب الإن�شانية، اإذ مل تتوقف عند تراث 
معني، فهي تت�شل بامل�شتجدات احل�شارية التي �شهدها العامل، مما 
يهدد بع�س اأ�شكال الرتاث ال�شعبي، كالعادات يف الأعرا�س والأفراح، 
الدرا�شة  بينت  وقد  احلج.  وموا�شم  واأدواتها،  الزراعية  واملوا�شم 
اإطار حملة خبيثة  الفل�شطيني يف  اإ�رصائيل لتهويد الرتاث  حماولت 
الفل�شطينية  والهوية  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  اجتثاث  ت�شتهدف 
مطعم  يف  الفالفل  طعام  اليهود  قدم  حيث  جذورها،  من  الوطنية 
ال�شعبية  الأكالت  من  اأنه  على   1993 �شنة  منذ  املانيا  يف  توبخن 
لليهود، ولبا�س م�شيفات الطريان الإ�رصائيلي للزي الفل�شطيني على 
للدبكة  بالن�شبة  احلال  وكذلك  اليهودية،  الثقافة  من  نابع  زي  اأنه 
ال�شعبية الفل�شطينية التي ُيقدمها اليهود على اأنها دبكة، ورق�شة من 
الرتاث اليهودي، كما بينت الدرا�شة اأن ن�شاأة كتابة فن »اليوميات« 
يف  راج  واإن  الفل�شطينية،  الأر�س  على  �شجل  العربية  النرثية  يف 
مزيجًا  جاء  املحدثني  باأقالم  كتب  ما  واأن  بعد،  من  العربية  الدول 
فهذه  اليوميات،  يف  والتقريرية  الق�ش�س  يف  الفنية  ال�رصدية  بني 
من  الإن�شاين  البعد  اإطار  يف  التاريخ  لذاكرة  �شجاًل  متثل  الكتابات 
عادات وتقاليد، ومالمح ل�شخو�س واأماكن يف فل�شطني، مما جعلها 

مرجعًا للحقيقة والتاريخ )جرب وحمد، 2006 (. 
الرتاث  توظيف  درا�شته  يف   )2007( �صاوي�س  اأبو  وتناول 
ال�شعبي يف ال�شعر الفل�شطيني للحفاظ على الهوية الوطنية املقدمة 
الذي نظمته  وانتماء،  الفل�شطيني _هوية  ال�شعبي  الرتاث  اإىل موؤمتر 
ذلك  باعتبار   ،2007/  11/  17 يف  املفتوحة  القد�س  جامعة 
الوطنية،  الثقافية  الهوية  جتلية  يف  اإ�شهامه  عن  ف�شاًل  فنية،  قيمة 
التي تهدد  الإ�رصائيلية  وبخا�شة يف مواجهة املخاطر، والإجراءات 
اأن �شعراء فل�شطني  اإىل  الدرا�شة  الفل�شطينية. وخل�شت  الذات العربية 
املحتلة اأبرزوا هذه الأهمية للرتاث ال�شعبي، ودوره الفاعل يف اإيقاظ 
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ال�شعور الوطني والقومي، واإبقائه حيًا. لذلك اتكاأ هوؤلء ال�شعراء على 
�شهادة  وقدم  �شعرهم،  مع  الوا�شع  التجاوب  �شمن  مما  الرتاث،  هذا 
بالعتزاز باملوروث امل�شرتك، كما اأظهرت الدرا�شة اأن ال�شاعر �شميح 
واحلكاية  ال�شعبية،  كالأغنية  ال�شعبية  املاأثورات  وظف  القا�شم 
الهوية  على  احلفاظ  يف  اأ�شهم  ذلك  واأن  ال�شعبي،  واملثل  ال�شعبية 

الوطنية، وك�شف عن اأبرز دللتها واأبعادها الفنية. 
وهدف كناعنة )2008( يف درا�شته ا�شتعمال رموز من الرتاث 
لتعزيز الهوية الفل�شطينية حيث قدمت هذه الدرا�شة اإىل موؤمتر الهوية 
الوطنية اإىل اأين؟ املنعقد يف رام اهلل يف 20 /3 /2008، وقد خل�س 
الهوية  مقومات  اأهم  من  والرتاثية  ال�شعبية  الرموز  اأن  اإىل  الباحث 
ومكوناتها، ول بد من العناية بها وتعزيزها، حيث قدم خطة عملية 
تطبيقية ت�شتند اإىل ا�شتح�شار اأو ا�شتحداث الرموز املنا�شبة، و�شحنها 
باملعاين املنا�شبة، واإيجاد طرق ملمار�شتها، ومن ثم تعميمها على 
تعزيز  يف  الق�شور  ملعاجلة  تواجدهم،  اأماكن  كل  يف  الفل�شطينيني 
الهوية الوطنية الفل�شطينية، وتقويتها يف مواجهة اإجراءات الحتالل 

الإ�رصائيلي. 
الهوية  نفي  اأ�شاليب  حول  درا�شته  يف   )2008( علقم  واأ�شار 
الفل�شطيني  ال�شعب  وجود  اأن  واأكد  حمايتها،  وو�شائل  الفل�شطينية 
العائق  ي�شكل  فل�شطني  اأر�س  يف  واملقيم  )ال�شتات(  املهجر  ب�شقيه 
اأمام امل�رصوع ال�شهيوين يف فل�شطني، اإذ تبنت اإ�رصائيل ا�شرتاتيجية 
وخطة عمل ممنهجة لنفي الهوية الفل�شطينية من خالل تدمري معامل 
وجوده، اأو ت�شويه هذا الوجود، مبا يف ذلك تاريخ ال�شعب الفل�شطيني، 
وتراثه ال�شعبي وثقافته. كما اأ�شار اإىل وجوب اإن�شاء مركز متخ�ش�س 
اإجراءات  ملواجهة  وتعزيزها  الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  حلماية 
�شلطات الحتالل الإ�رصائيلي �شد الإن�شان الفل�شطيني، وتراثه ب�شقيه 
الرئي�س  املكون  باعتباره  واملعنوي،  املادي  والر�شمي،  ال�شعبي 
الأخرى نتيجة لالحتالل  الفل�شطينية، بعد �شياع املكونات  للهوية 

وت�شتيت ال�شعب الفل�شطيني. 
الحتالل  �شيا�شة  اإجراءات  ك�شف  اإىل   )2008( عالن  و�شعت 
ذلك  وتاأثري  �شكانها،  وطرد  القد�س،  مدينة  لتهويد  الإ�رصائيلي 
الحتالل  �شلطات  واأن  وبخا�شة  الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  على 
اأ�شارت  الفل�شطيني. وقد  القد�س عن حميطها  اإىل عزل مدينة  تهدف 
من  القد�س  مدينة  تهويد  يف  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شة  اإىل  درا�شتها  يف 
والأ�شاليب  والو�شائل  وا�شرتاتيجياتها،  واأهدافها  ن�شاأتها،  حيث 
التي ت�شتخدمها لتنفيذ اأهدافها، ومدى تاأثريها على حا�رص الهوية 
واجتماعيًا،  �شيا�شيًا،  القد�س  اأهايل  وم�شتقبل  الفل�شطينية،  الوطنية 
وعربية  فل�شطينية  جهود  بذل  �رصورة  واإىل  واقت�شاديًا،  وثقافيًا، 
لتهويد  حماولتها  يف  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شة  ملقاومة  واإ�شالمية 
يف  اإ�رصائيل  جناح  مدى  يحدد  الذي  هو  ذلك  واأن  القد�س،  مدينة 

حتقيق اأهدافها، اأو ف�شلها. 
والهوية،  الثقايف  الرتاث  درا�شته  يف   )2008( طه  وا�شتعر�س 
ال�شعب  تراث  و�رصقة  فل�شطني،  تاريخ  لتزوير  اإ�رصائيل  وحماولت 
الفل�شطيني، اإذ مثل الرتاث الثقايف ميدانًا مهمًا من ميادين ال�رصاع 
�شل�شلة  اتخاذ  اإىل  اإ�رصائيل  عمدت  فقد  فل�شطني،  يف  الأيديولوجي 
لتربير  الآثار،  علم  وا�شتخدام  احلفريات،  فيها  مبا  الإجراءات،  من 
القدمية  اإ�رصائيل  واختالق  فل�شطني،  يف  الأيديولوجية  ادعاءاتها 
الفل�شطيني  ال�شعب  وجتريد  الفل�شطيني،  التاريخ  �شطب  اإطار  يف 

الرموز  تدمري  اإىل  عمدت  كما  وال�شعبي،  الثقايف  وتراثه  اأر�شه،  من 
على  يهودية  عربية  اأ�شماء  واإطالق  الفل�شطيني،  لل�شعب  الثقافية 
وخل�شت  الفل�شطينية.  واجلبال  والوديان،  والقرى  واملدن،  الآثار 
الدرا�شة اإىل اأن الرتاث الثقايف وال�شعبي الفل�شطيني اأدى دوراً حا�شمًا 
فل�شطني،  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  يف 
وال�شتات، وحافظ الفل�شطينيون حيثما تواجدوا على �شلتهم الروحية 

واملادية باأر�شهم، وتراثهم ال�شعبي واحل�شاري. 
يف  الهوية  متثالت  حول  درا�شة   )2011( امل�صلماين  واأجرت 
الفن الت�شكيلي الفل�شطيني يف املناطق املحتلة عام 1948، بهدف 
احل�شول على درجة الدكتوراه من معهد البحوث والدرا�شات العربية 
مب�شتوياتها  الهوية  عن  الفن  تعبري  كيفية  تناولت  حيث  م�رص،  يف 
املختلفة، باعتبار اأن الق�شية الفل�شطينية هي حجر الأ�شا�س للهوية، 

وبخا�شة اأن الهوية الفل�شطينية ترتكز على ثقافة املقاومة.
الرتاث  دور  حول   )2015( اخلوري  قدمها  درا�شة  ويف 
اأن  بني  والنتماء،  احلقوق  بناء  يف  املادي  غري  الثقايف)ال�شعبي( 
اللغة،  الثقافية املميزة ملجتمع ما تتمثل يف:  الهوية  اأهم مكونات 
التفكري  وطرائق  والرتبية،  والتقاليد،  والعادات  والتاريخ،  والدين، 
الثقايف،  للرتاث  مادية  غري  مكونات  بو�شفها  والطعام  ال�شائدة، 
اأن  اإىل  الدرا�شة  وخل�شت  وانتمائها،  ال�شعوب  بيئة  يف  يوؤثر  والذي 
تتطلب  معقدة  نخبوية  جمتمعية  م�شوؤولية  اليوم  الهوية  م�شوؤولية 
الوطنية  الهوية  للتغيري، وبلورة  اإيجابيًا  انفتاحًا، وثقافة، وتفاعاًل 
يف اإطار العامل املتغري، وتطور التكنولوجيا والت�شالت املت�شارعة، 
واأنه ل ميكن البناء على ت�شوهات الهوية، وروا�شب الرتاث ال�شلبية، 

واإمنا ُيبنى بالتفاعل احل�شاري النوعي.
والفكر  اللغة  بعنوان:   )2016( طاهر  قدمها  علمية  ورقة  ويف 
)بو�شفهما اأداة الرتاث ال�شعبي( ودورهما يف تر�شيخ الهوية الوطنية 
التي  الوطنية)2030(،  قطر  روؤية  يف  للهوية  الثاين  امللتقى  يف 
دور  تق�شي  اإىل  فيها  وهدف  والهوية،  للرتاث  قطر  مركز  ينظمها 
اإىل  فيها  وخل�س  الوطنية،  الهوية  تعزيز  يف  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
اأن اللغة والهوية وجهان ل�شيء واحد، واأن الإن�شان يف جوهره لغة 
وهوية، واأو�شى بالعمل على تعليم اللغة العربية وقواعدها، واإجراء 

بحوث ودرا�شات يف اللغة العربية ل�شتك�شاف قدراتها واآدابها.

الدراسات األجنبية: 

تناول �صاودرز )2008( يف درا�شته امل�شائل املا�شية، وفح�س 
الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  بناء  يف  الثقايف)ال�شعبي(  الرتاث  دور 
فالرتاث الثقايف الفل�شطيني ميثل اأحد مظاهر الذاكرة اجلمعية، التي 
فقد  �رصدية،  غري  واأخرى  �رصدية  مبعان  كثرياً  وكتب  مرئية،  بقيت 
على  ال�شيطرة  حاولت  اخلارجية  القوى  اأن  اإىل  اأ�شار  كلوك  اأن  بني 
الفل�شطينيون  كان  لذلك  وكنتيجة  �شنة،  اآلف  اأربعة  ملدة  فل�شطني 
اأن  ا�شتطاعوا  فقد  م�شاومتهم.  اأو  املنفى  اإىل  حم�شنني �شد طردهم 
يحققوا النجاة، والبقاء ومقاومة هذه القوى، بهدف حتقيق الإجناز 
امليداين  الإثنوغرايف  البحث  اإىل  وبال�شتناد  والثقايف.  التاريخي 
التي اأجري بني 2004 - 2006، فاإن هذه الدرا�شة بينت كيف يبني 
الفل�شطينيون بن�شاط الرواية الرتاثية التي تنفخ املا�شي باحلا�رص، 
وحمايته  وحفظه  الفل�شطيني  الثقايف  الرتاث  �شيانة  النهاية  ويف 
الثقايف  الرتاث  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  اخلارجية.  القوى  من 
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الوطنية  الهوية  بناء  مع  فعال  ب�شكل  متكاماًل  اأ�شبح  الفل�شطيني 
الفل�شطينية و�شيانتها اأكرث من بقائه مو�شوعًا لأهداف الأمريكيني، 
لتاأكيد  ت�شعى  التي  ورغباتهم  الإ�رصائيلية،  واملدر�شة  والأوروبيني، 

الرواية اليهودية وامل�شيحية. 
الثقايف  املوروث  درا�شتها  يف   )2009( �صيزاري  وتناولت 
الوطنية  بني  الفل�شطيني  الثقايف  املوروث  الدولة:  بعد  وال�شعبي 
يف  متخ�ش�شة  درا�شة  الأطروحة  هذه  ومثلت  الوطني،  والنتقال 
اأربعة  اإىل مدة  ا�شتندت  الفل�شطيني، حيث  الثقايف  �شناعة املوروث 
ال�شفة  يف  اأجرى  الذي  الإثنوغرايف،  امليداين  العمل  من  �شهراً  ع�رص 
الغربية بني اأيلول 2005 وكانون اأول 2006، وركزت الدرا�شة على 
الفل�شطينية.  الوطنية  ال�شلطة  وتاأ�شي�س  اأو�شلو،  اتفاقات  بعد  الفرتة 
و�شيادته  العاملي،  املدين  املجتمع  دور  فاعلية  على  كذلك  وركزت 
وال�شلطات  املحتلة،  الدولة  قبل  من  املحتكر  التاريخي  املجال  يف 
املانحني  من  املدعومة  احلكومية  غري  املنظمات  ودور  الع�شكرية، 
اأُجنز  فقد  الفل�شطيني.  ال�شعبي  الثقايف  والرتاث  املا�شي،  اإحياء  يف 
وحفظ عرب التاريخ الأثري يف ال�رصق الأو�شط، الذي �شاد قبل الفتح 
قريبًا، ل  ما�شيًا  اجلديد  الفل�شطيني  التاريخ  الإ�شالمي، حيث ميثل 
انق�شام  حول  حتديات  حمل  ميثل  التاريخ  فهذا  ناب�شًا.  حيًا  يزال 
من  الكثري  يف  امل�شرتكة  الذاكرة  ومكافحة  املوروث،  بني  التقاليد 
الفل�شطيني  الثقايف  الرتاث  اأن  الدرا�شة  وبينت  العلمية.  املوؤلفات 
املنظمات  جهود  واأن  للتحرير،  واجتماعيا  �شيا�شيًا  م�رصوعًا  ميثل 
غري احلكومية العاملة يف جمال حفظ الرتاث الفل�شطيني متثل عماًل 
�شوداوي،  و�شوا�شي  اأكرث يف ظل و�شع  به  للتذكري  اإبداعيًا عالجيًا، 
حتت  تهتز  اأر�ٍس  فوق  يعي�شون  الذين  الفل�شطينيني  متد  بذلك  وهي 
اأقدامهم، مبعنى ال�شتمرارية وال�شتقرار، والكرامة يف الظرف احلايل 

والوقتي والدائم.
)2010( اإىل درا�شة الآثار الفل�شطينية، ومعرفة  �صايج  وهدف 
املوروث الثقايف ووعيه، للو�شول اإىل حالة من الوعي لدى ال�شعب 
و�شيانته  الفل�شطيني،  وال�شعبي  الثقايف  الرتاث  حلماية  الفل�شطيني 
بعيداً عن التع�شب الأيديولوجي، والختالفات ال�شخ�شية، اإذ قدمت 
املوروث الثقايف الفل�شطيني يف اإطاره الزماين واملكاين، والعقليات 
التي تواجه، والتي قد ت�شوه هذا الإرث الثقايف ب�شكل كبري. واأظهرت 
حماية  يف  ودوره  الثقايف،  الرتاث  بقيمة  الوعي  اأهمية  الدرا�شة 
املوروث الثقايف وتدعيمه بكل عنا�رصه. كما تناول الباحث بع�س 
الأمثلة من الرنويج كنموذج لإظهار اأهمية الوعي املحلي يف حماية 
الرتاث احل�شاري، فالإرث احل�شاري يف الرنويج يخ�شع اإىل تخطيط 
يف  املحلية،  واملجتمعات  احلكومية،  ال�شلطات  فيه  ت�شرتك  �شامل، 
جهود م�شرتكة للحفاظ عليه وحمايته، كذلك اأظهرت الدرا�شة اأهمية 
حماية الرتاث الثقايف الفل�شطيني من خالل الوعي باأهمية املوروث 
الثقايف، ومقاومة �شيا�شة الحتالل الذي حاول اإعادة �شياغة تاريخ 

فل�شطني احل�شاري بنظرة توارتية. 
وتناولت )�صيزاري 2011( حوكمة الثقافة: احلوكمة من خالل 
اخلليل.  القدمية  البلدة  يف  وال�شعبي  الثقايف  املوروث  على  احلفاظ 
عظيمًا،  دينيًا  و  تاريخيًا  موقعًا  ت�شغل  فل�شطني  يف  اخلليل  فمدينة 
فقد   .1967 عام  منذ  اإ�رصائيلي  ع�شكري  لحتالل  تخ�شع  والتي 
قامت املنظمة الفل�شطينية املحلية يف اخلليل، وجلنة تاأهيل مدينة 
اإطار  يف  ال�شواحي  تهيئة  لإعادة  رئي�س  م�رصوع  مببا�رصة  اخلليل 
التو�شع  و�شد  بالنقرا�س،  املهددة  التاريخية  الآثار  حلماية  جهد 

فهذه  املحتلة،  القدمية  البلدة  �شعبية  اإحياء  ولإعادة  ال�شتيطاين، 
جراء  ينتج  اخلليل  يف  القدمية  البلدة  يف  الفراغ  اأن  تبني  الورقة 
ال�شتيطاين  امل�رصوع  املتناف�شة:  املكانية  امل�شاريع  بني  الت�شادم 
والع�شكري الإ�رصائيلي، وم�رصوع اإحياء املوروث الثقايف الفل�شطيني 
وتاأهيله. ويف اإطار ر�شم حوكمة املفهوم الفولكلوري فاإن اجلدل حول 
الن�شاطات املحافظة التقليدية، واإحياء التقاليد من قبل املوؤ�ش�شات 
كلجنة تاأهيل مدينة اخلليل، والتي تعمل بو�شفها جلنة غري حكومية 
هذه  عملت  وقد  كذلك،  والأفراد  واجلماعة  املجتمع،  اإحياء  على 
الدرا�شة على حتليل البيانات املعرو�شة من قبل جلنة تاأهيل اخلليل، 
واأظهرت باأن عمل املوؤ�ش�شة لي�س فقط م�رصوع حلماية الرتاث، بل هو 
والوطني، و�شياغة  القومي  العرقي  ال�رصاع  �شياق  عمل مقاوم يف 

حوكمة حملية. 
)املوروث احل�شاري  درا�شته  )2012( يف  حمامي  وا�شتعر�س 
مالئمة  تدخالت  ال�شلطة(  �شناعة  يف  ال�شعبي-  الرتاث  فيها  -مبا 
الدائم  التطور  ينتج  اإذ  الثالثة،  ال�شيا�شية  ال�شياقات الجتماعية  يف 
اجتماعية  ف�شاءات  حقائق  ال�شواحي  يف  احل�شاري  الرتاث  لقيمة 
م�شاعفة،  بدرجات  ال�شلطة  بني  العالقات  مبختلف  تت�شكل  جديدة، 
اجلمعية  الهوية  بناء  يف  بارز  بدور  احل�شاري  الرتاث  ا�شطلع  فقد 
كاأ�شا�س  متزامن،  وب�شكل  الآن  اإليها  ينظر  اإذ  الفل�شطينية.  والفردية 
اأ�شاليب  الدرا�شة  هذه  يف  ووظف  نابل�س.  مدينة  هوية  ل�شناعة 
ومالءمته  احل�شاري  املوروث  تطور  ملعرفة  ا�شتطرادية  حتليالت 
لثالثة �شياقات اجتماعية �شيا�شية )جمتمعات(: بوت�شوانا-املجتمع 
وال�شويد-  الحتالل،  حتت  جمتمع  فل�شطني  الع�شكري،  احلكم  بعد 
التي  الطرق  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  وكذلك  متطور،  غربي  جمتمع 
احل�شاري  الرتاث  حقل  يف  امل�شطرد  عملها  يف  ال�شلطة  ت�شتخدمها 
عهد  يف  الفل�شطيني  الرتاث  ا�شتبيح  حيث  التاريخية،  البيئة  يف 
المرباطورية العثمانية، والنتداب الربيطاين، والحتالل الإ�رصائيلي 
يف  التاريخ  عرب  امل�شطردة  الثورات  اأم  امل�شلحة  القوات  من  �شواء 
اإىل  املقد�شة  الأر�س  تاريخ  �رصد  و�شكل  والتفوق.  الهوية  �شياق 
جانب �شغوط قوات الحتالل، والتدخالت الدولية ممار�شات تراثية 
ح�شارية حالية يف تاريخ مدينة نابل�س، ويف بوت�شوانا، فاإن ترويج 
املخططات والأفكار �شواء قبل احلكم الع�شكري اأو بعده جرى بانتباه 
للثقافة املحلية. وقد نظم املوروث احل�شاري ملدينة بات�شاد  قليل 
تاأكيده من خالل  الأخري. وجرى  الثاين ع�رص  القرن  ال�شويد منذ  يف 
عن  النظر  بغ�س  للمدينة،  الو�شطى  القرون  هوية  من  تنبثق  نقو�س 

تبعات الق�شاء الجتماعي.
الإجابة  حماولة  اإىل  درا�شتها  يف   )Liew,2015( ليو  وهدفت 

عن ال�شوؤال الآتي:
ما الذي يخرب به الأدب حول التوا�صل الجتماعي وكيفية  ◄

م�صاركته يف بناء تعاوين للموروث الثقايف وال�صعبي الرقمي، وما 
الذي ميكن دعمه وحتفيزه وا�صتمراره؟

ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال طبقت الباحثة م�شحًا مكثفًا لالأدب 
يف حقول خمتلفة للح�شول على لقطات وا�شعة مُتثل العوامل املوؤثرة 
وبتحليل  اجلمعية،  امل�رصوعات  يف  النرتنت  عرب  التوا�شل  يف 
بخريطة  الدرا�شة  خرجت  وكيفيًا،  نظريًا  جمعت  التي  املعلومات 
طريق مع اأ�شا�س ميكن اأن يكون مفيداً ودلياًل للم�رصوعات التي تعمل 

على البناء الت�شاركي للموروث الثقايف الرقمي.
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Pozzi, et al(، درا�شة بعنوان   2015( واآخرون  بوزي  واأجرى 
الرتبية واملوروث الثقايف)ال�شعبي( املادي واملعنوي، وحاول فيها 
الت�شال  تكنولوجيا  اإطار  يف  املتكاملة  املادية  امل�رصوعات  ر�شم 
مع  يتعامل  والذي  الأوروبي،  ال�شابع  الإطار  لربنامج  واملعلومات 
جمال  يف  املتقدمة  واملعلومات  الت�شالت  تكنولوجيا  ا�شتخدام 
الذهاب  اإىل  الربنامج  هدف  كما  املعنوي.  الثقايف  املوروث  تعليم 
اإىل  ون�رصها،  والتكنولوجيا  املعلومات  اأنظمة  تعزيز  من  اأبعد 
الرقمي املتعدد  الثقايف  الرتاث  التعليم، وكيفية توريث  جانب دعم 
الإطار  هذا  ويف  خا�شة.  وتكنولوجيا  متطورة  تكنولوجية  بو�شائل 
ركزت الدرا�شة على ا�شتخدام اأربعة جمالت، هي: الأغاين التقليدية 
التقليدية،  اليدوية  واحلرف  النادر،  التفاعلي  والرق�س  النادرة، 
التي  البيانات  وبتحليل  املعا�رصة.  املو�شيقى  اأ�شاليب  وتاأليف 
اإىل �شياغة لبع�س املظاهر  الدرا�شة  جمعت كيفيًا ونظريًا تو�شلت 
التكنولوجيا  توظيف  اإمكانية  على  كمثال  املادي  للرتاث  الرئي�شة 
الثقايف، وتعليم  الرتاث  والتكنولوجيا اخلا�شة يف حماية  اجلديدة، 
هذه املداخل اجلديدة بو�شفها خطوة لالأمام، مع تناغم يف توظيف 
التقنية  بالأدوات  التقليدية  واملعلومات  الت�شالت  تكنولوجيا 
جديدة  طرق  اإىل  اأ�شارت  كذلك  وحمايته،  الثقايف  الرتاث  حفظ  يف 

ل�شتدامة عملية تعليم وتعلم املوروث الثقايف املعنوي احلي.

التعقيب على الدراسات السابقة:

املتعلقة  ال�شابقة  والدرا�شات  الرتبوي  الأدب  مبراجعة 
مبو�شوع الدرا�شة املتمثل يف تق�شي دور جامعة القد�س املفتوحة 
الرتاث  تعزيز  يف  فل�شطني-  يف  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  كاإحدى   -
هذه  اأن  يتبني  فل�شطني،  يف  الوطنية  والهوية  الفل�شطيني  ل�شعبي 
عمومًا،  التعليم  اأهمية  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  مع  اتفقت  الدرا�شة 
والرتاث  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  خ�شو�شًا  اجلامعي  والتعليم 
يف  وتوظيفه  الرتاث  دور  تناول  يف  تنوعت  اأنها  اإل  ال�شعبي، 
�شاوي�س)2007(،  اأبو  كدرا�شة  والثقافة،  واللغة،  التعليم،  مفردات 
و�شيزاري   ،)Sayej, 2010( و�شايج   ،)Cesari،2009( و�شيزاري 
واخلوري)2015(.   ،)Hammami,2012(وحمامي  ،ٍ)Cesari,2011(
بينما تناولت درا�شات اأخرى دور الرتبية والتعليم يف تعزيز الرتاث 
ال�شعبي والهوية الوطنية، فقد ركزت على توظيف التعليم يف متثل 
كدرا�شة  وال�شعبي،  احل�شاري  واملوروث  القيمية،  للمنظومة  الطلبة 
طه)2008(، وامل�شلماين)2011(، و�شاودرز )Souders, 2008(، و ليو 

)Liew, 2015(، و)بوزي Pozzi, 2015(، وطاهر)2016(.
علم  حدود  –يف  الوحيدة  باأنها  الدرا�شة  هذه  متيزت  وقد 
تعزيز  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  دور  تناولت  التي  الباحث- 
الوطنية يف فل�شطني، وبخا�شة  الفل�شطيني والهوية  ال�شعبي  الرتاث 
اإىل  التو�شل  يف  والكيفي  النظري  التحليل  اأ�شلوب  ا�شتخدمت  اأنها 

ا�شتنتاجاتها.

حتليل بعض مقررات جامعة القدس املفتوحة و مدى إسهامها يف تعزيز 
الرتاث الشعيب واهلوية الوطنية الفلسطينية: 

عمدت اإدارة اجلامعة اإىل ت�شمني مقرراتها التعليمية حمتوى 
ويدعم  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  القيمية  املنظومة  يعزز  تعليميًا 
النتماء الوطني والولء للوطن، والهوية الثقافية والوطنية لتدعيم 
املعريف  حمتواها  ت�شمل  بحيث  الفل�شطينيني،  املواطنني  �شمود 

مكونات الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، وكيفية احلفاظ عليه وحمايته. 
اأهدافها، ومنها تعزيز  وحتى حتقق جامعة القد�س املفتوحة 
فقد  والإ�شالمية،  العربية  لالأمة  الثقايف  واملكون  الوطني  النتماء 
وبخا�شة  التعليمية  املقررات  من  جملة  الدرا�شية  خططها  �شمنت 
والق�شية  وفل�شطني  القد�س،  وتاريخ  العربي،  املجتمع  مقرر 
الريفي  واملجتمع  الفل�شطيني،  املحلي  واملجتمع  الفل�شطينية، 
واحل�رصي والبدوي، واملاأثورات ال�شعبية، التي ت�شمنت حمتوياتها 
عمومًا،  العربي  الوطن  يف  ال�شعبي  بالرتاث  للتعريف  مهمة  اأجزاء 
العربية  لالأمة  التاريخي  المتداد  مو�شحة  خ�شو�شًا،  وفل�شطني 
فاللغة  وثقافة.  ولغة،  وتاريخًا،  اأر�شًا،  فل�شطني  يف  والإ�شالمية 
العربية جتمع العرب من املحيط الأطل�شي غربًا وحتى اخلليج العربي 

�رصقًا وال�رصيعة الإ�شالمية متثل املعتقد الرئي�س لها. 
ولتو�شيح ذلك فقد عمد الباحث اإىل ا�شتعرا�س كل مقرر على 
الثقافة  التي تعزز  حدة وحتليل حمتوياته والرتكيز على املكونات 
والرتاث ال�شعبي العربي عمومًا والفل�شطيني خ�شو�شًا، بحيث يبني 
الرتاث  تعزيز  دور اجلامعة يف  املقرر يف حتقيق  اإ�صهام هذا  مدى 

ال�صعبي والهوية الوطنية الفل�صطينية، وذلك على النحو الآتي:

1. مقرر اجملتمع العربي.
املجتمع  تكوين  مقومات  العربي،  املجتمع  مقرر  تناول   
العربي ومقومات وحدته، وركز على املقومات الثقافية واحل�شارية 
بو�شفها عن�رصاً مهمًا يف �شمان وحدة املجتمع العربي، فقد اأ�شار 
الفنون  باأحلى �شورها ومظاهرها يف  الثقافة تظهر  اأن  اإىل  املقرر 
ال�شلوك، واأن الثقافة العربية تفاعلت مع الثقافات  والآداب وقواعد 
اللغة  اأن  كما  امل�شتمر معها،  توا�شلها  واأعطت يف  واأخذت  العاملية 
الإح�شا�س  جت�شد  التي  فهي  العربية،  الثقافة  ركائز  اإحدى  متثل 
التجاوب  وتخلق  العربية،  املجتمعات  يف  الأفراد  بني  بالنتماء 
الأفكار  نقل  و�شيلة  كونها  عن  ف�شاًل  الروحي،  والتاآلف  العاطفي، 
اأفراد  مع  والتفاعل  امل�شاعر  عن  للتعبري  اأ�شا�شية  ات�شال  وو�شيلة 
يف  املواطنني  فجميع  الثقافة،  يف  توحد  على  يعمل  مما  املجتمع، 
املجتمعات العربية ين�شتون خا�شعني اإىل اآيات القران الكرمي التي 
تتلى من حمطات الإذاعة والتلفزيون يف الوطن العربي من املحيط 
اإىل اخلليج، مبا يوؤكد وحدة اأ�شول مكونات الرتاث ال�شعبي يف البالد 

العربية، واإن اختلفت يف بع�س فروعها.
الأخرى كاملقومات  العربي   وتقوم مقومات وحدة املجتمع 
والنف�شية  وال�شيا�شية،  والقت�شادية،  والدميوغرافية،  اجلغرافية، 
لالأمة  واحل�شاري  ال�شعبي،  والرتاث  الثقافة،  تعزيز  يف  مهم  بدور 
الرتاث  يرفد  اجلغرافية  بيئته  مع  العربي  الإن�شان  فتفاعل  العربية، 
املنتجات  حيث  من  �شواء  متعددة،  بعنا�رص  العربي  ال�شعبي 
اجلغرافية  بالبيئة  تتاأثر  التي  والتقاليد  العادات  اأم  الزراعية 
البحرية وال�شحراوية، وتوؤثر يف تفا�شيل الرتاث ال�شعبي، كالأغاين، 
واللبا�س، والطعام، وال�رصاب... الخ، وكذلك الأمر بالن�شبة للمقومات 
النف�شية التي ت�شكل رمزاً للقومية بو�شفها ظاهرة �شلوكية نابعة من 
الال�شعور لدى املواطن العربي، اإذ ينعك�س ذلك على ت�رصفات الأفراد 
الواعية، واملتمثلة يف �شعارات ومبادئ تاأخذ الطابع القومي دلياًل 
عليها، ويدعم وحدة الأمة العربية اجتماعيا، ووجدانيا، واإن فرقت 

احلدود ال�شيا�شية بينها.
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وبذلك يو�شح املقرر الثقافة امل�شرتكة لالأمة العربية بجميع 
اأقطارها وبلدانها، فالتجان�س والتنوع يف الهوية العربية يوؤكد وجود 
ثقافة عربية عامة، متثل ثقافة م�شرتكة ومتنوعة يف ذات الوقت، اإذ 
ت�شتمد هذه الثقافة من اللغة العربية واآدابها، ومن الدين، والعائلة، 
واأمناط الإنتاج، والتحديات والنظام العام ال�شائد، ووحدة التجربة 
العربية  املجتمعات  يف  الجتماعية  الرتكيبة  تربز  كما  التاريخية، 
ال�شعبي  والرتاث  الثقافة  على  ذلك  تاأثري  مدى  اإدراك  ميكن  بحيث 
وال�شيا�شية،  الجتماعية،  التفاعالت  طبيعة  مالحظة  خالل  من 

والقت�شادية داخل هذه املجتمعات.
املجتمع  يف  الثقايف  البناء  على  اأي�شا  املقرر  هذا  ويركز 
غري  و  املادي  ب�شقيها  الثقافة  خ�شائ�س  يو�شح  حيث  العربي، 
املادي )املعنوي(، من حيث ال�شكن، والأزياء واملالب�س، وال�شناعات 
الثقافة  عن  ف�شاًل  املادية،  الثقافية  والإبداعات  اليدوية،  واحلرف 
الثقافية  القيم  منظومة  املقرر  هذا  ا�شتعر�س  كما  الوافدة.  املادية 
واملوروثات  والأدب  الجتماعية،  وال�شنن  والتقاليد،  والعادات 
ال�شعبية، والعلوم والفنون. كذلك تطرق اإىل الثقافات الوافدة، وبني 
الثقافة  نحو  والجتاهات  العربي،  املجتمع  تواجه  التي  التحديات 
الرتبوي  والنظام  الثقايف،  لالت�شال  املحددة  والقوا�شم  الوافدة، 
لأهم  وحتلياًل  للثقافة،  تعريفًا  قدم  فقد  العربية،  املجتمعات  يف 
حيث  من  مكوناتها  وبكل  واملعنوي،  املادي  ب�شقيها  خ�شائ�شها 
ال�شكن العمراين، وبيوت ال�شعر، والأكواخ اخل�شبية، والأزياء واللبا�س 
املكونات  اإىل  اإ�شافة  املادية،  املكونات  من  وغريها  التقليدي، 
والتقاليد  والعادات  القيمية،  كاملنظومة  املادية(،  املعنوية)غري 
واملجتمعي، ومتغريا يف حركة  الفردي  ال�شلوك  موؤثراً يف  بو�شفها 
والق�ش�س  واخلطابة  ال�شعر  دور  حتليل  املقرر  تناول  كما  الزمان، 
واحلكايات  والأ�شاطري،  ال�شعبية،  واحلكم  والأمثال  واملالحم، 
العربي،  والفكري  الثقايف  ال�شعبي  الرتاث  كنوز  من  كنز  بو�شفها 
مما يعطي الطالب فكرة وا�شحة عن مكونات الرتاث ال�شعبي العربي 

ب�شقيه املادي واملعنوي.
فو�شح  اأي�شًا،  العربي  الرتبوي  النظام  املقرر  وا�شتعر�س 
التي تزود للنا�شئة من خالل  العربية  ال�شورة الرتبوية  اأهم مالمح 
ال�شياق  اإىل  اإ�شافة  والرتبوية،  الجتماعية  التن�شئة  موؤ�ش�شات 
اإظهار  خالل  من  وتغريه،  املعا�رص  العربي  للمجتمع  التكنولوجي 
والقيمي  والتنظيمي،  البنيوي  البعد  با�شتخدام  التغري  هذا  عمق 
والنف�شي. وبذلك يو�شح هذا املقرر الآثار املتعددة واملتنوعة التي 
والقت�شادية  الفكرية  احلياة  ميادين  يف  ال�شعبي  الرتاث  ميار�شها 

والتكنولوجية والرتبوية، والقرابية والروحية واجلمالية.
على  يعمل  املختلفة  بوحداته  املقرر  هذا  فاإن  وبالإجمال 

تنمية املعرفة لدى الطالب امللتحق يف جامعة القد�س املفتوحة، اأو 
الفرد الذي يطلع عليه، مبا فيه مكونات املجتمع العربي، وتركيبته 
من  وغريها  وعقيدته،  ولغته،  وتقاليده،  وعاداته  الثقايف،  وبنائه 
باملعرفة،  الطالب  اإمداد  اإىل  يف�شي  مبا  ال�شعبي،  الرتاث  مكونات 
وتعزيز مفهوم الرتاث ال�شعبي لديه، بل واإحداث تغيري يف اجتاهاته 
العربية، وتعزيز  الثقافية  ال�شعبي وخلق اعتزاز بهويته  نحو الرتاث 
انتمائه لها، والإعالء من �شاأنها، ومتثل منظومتها القيمية، واللتزام 
للطلبة  الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  تعزيز  وبالتايل  مب�شامينها، 

الفل�شطينيني الذين يدر�شون هذا املقرر.

2. مقرر اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي.
حول  عر�شا  والبدوي  واحل�رصي  الريفي  املجتمع  مقرر  قدم 
العربي  والبدوي  واحل�رصي،  الريفي،  املجتمع  حياة  تفا�شيل 
الثقايف، والعالقات  البناء الجتماعي، والن�شق  وتنظيمه، من حيث 
القت�شادية، والقوى املوؤثرة فيه، واحلياة الجتماعية والثقافية يف 

املجتمع احل�رصي. 
والبدوية  واحل�رصية،  الريفية،  املجتمعات  املقرر  تناول 
والقرابية،  وال�شيا�شية،  والجتماعية،  القت�شادية،  النواحي  من 
وتقاليده،  وعاداته  املجتمع،  هذا  يف  الأ�شا�شية  والقيم  والدينية، 
البدوي  املجتمع  حياة  اأن  جليًا  يظهر  حيث  ال�شعبية،  ومعتقداته 
تاأثرت ب�شكل وا�شح بالبيئة الطبيعية ال�شحراوية التي يعي�س فيها، 
ف�شاًل عن تاأثر منط املعي�شة القت�شادية، وتاأثري ذلك على العالقات 
الأحيان  بع�س  يف  وال�شتعانة  الجتماعية،  والعالقات  القرابية، 
يف  الثقايف  الن�شق  اإىل  اإ�شافة  الطبيعية،  فوق  اأو  الغيبية  بالقوى 
املجتمع الريفي، كاملكونات الثقافية املادية يف البيئة الريفية من 
منط العمارة الريفية، ك�شكل امل�شكن وما ي�شاحب ذلك من م�شكالت، 
احلياة  اأ�شا�س  باعتباره  الزراعي  العمل  املهنية، وبخا�شة  واحلرف 
التكنولوجيا،  وكذلك  الريفيون،  عليها  يعي�س  التي  القت�شادية 
يف  امل�شتخدمة  كالكيماويات  الريفية،  البيئة  على  وتاأثرياتها 
الزراعة والتعدين، والمتداد العمراين على الأرا�شي الزراعية اأحيانًا، 
والثقافة غري املادية يف البيئة الريفية من منظومة القيم التي حتدد 
املعايري  مع  تطابقه  ومدى  املجتمع،  يف  واجلمعي  الفردي  ال�شلوك 
يتم�شكون  التي  والتقاليد  العادات  اإىل  اإ�شافة  املتبعة،  املجتمعية 

بها، وتوؤدي وظائف مهمة يف املجتمع.
فقد بني اأن املجتمع الريفي يتميز بالع�شبية العائلية، ويتبنى 
هذا  يعرب  حيث  الريفية،  البيئة  مع  يتما�شى  ال�شعبي  الفن  من  منطًا 
الذي  الطول  زريف  واأغنية  كال�شحجة،  الجتماعي  الواقع  عن  الفن 
يتما�شى مع معتقدات املجتمع عامة، فاأول الكالم يف ال�شحجة هو: 

النور بزيادياأول كالمي ي�صلي على النبي الهادي اللي عليه  وحممد 

التي  والرتويدة  وامليجانا،  للعتابا  بالن�شبة  الأمر  وكذلك 
تعيد الذاكرة اإىل اأيام احلكم العثماين الرتكي، عندما يلتحق ال�شباب 
باخلدمة الع�شكرية الإجبارية املعروفة » بال�شفر برلك«، فقد كانت 
تردد  التي بقيت  الرتويدات احلزينة  بتلك  اأبناءهن  الأمهات يودعن 

يف منا�شبات الوداع، واإن اختلفت اأ�شباب الفراق. 
وقد اأظهر هذا املقرر اأن الفولكلور يف الريف يت�شم بال�شعادة، 

ف�شكان الريف مييلون للمرح وال�شعادة، فهم يتقبلون الكوارث دون 
على  قادرون  فهم  واإف�شادها،  �شعادتهم  مبخالطة  لها  ي�شمحوا  اأن 
الناحية  من  م�شتحياًل  ذلك  كان  ولو  احلزن،  من  ال�شعادة  انتزاع 

النظرية. 
العالقات  يف  التغري  طبيعة  املقرر  هذا  ا�شتعر�س  فقد  كذلك 
على  طراأ  الذي  التغري  حيث  من  الريفي  املجتمع  يف  القت�شادية 
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الريفية، واملوارد القت�شادية  البيئة  العمل يف  التخ�ش�س، وتق�شيم 
ودخل  الريف،  يف  والإنتاج  ال�شتهالك  ومنط  الريفي،  املجتمع  يف 

الأ�رصة، وم�شتوى املعي�شة، والزراعة، والتطوير القت�شادي. 
اأي�شًا البناء الجتماعي يف  اأعاله  وا�شتعر�س املقرر املذكور 
املجتمع احل�رصي، وتاأثريه على جممل مكونات الثقافة يف املجتمع 
والتدرج  املهني  التوزيع  حيث  من  العربي،  واملجتمع  الإن�شاين 
والطبقات،  واملهن  والعمالة  احل�رصي،  املجتمع  يف  الجتماعي 
اجلوار  وعالقات  والقرابية،  الجتماعية  العالقات  �شبكة  ومفهوم 
وال�شداقة يف املجتمع احل�رصي، وو�شع املراأة يف املجتمع عموما،ً 
على  ذلك  وانعكا�س  خ�شو�شًا،  الأو�شط  وال�رصق  العربي  واملجتمع 
وعليا،  وو�شطى،  دنيا،  طبقة  اإىل  والطبقية  الجتماعية  التق�شيمات 
فقد تغري دور املراأة ومكانتها التقليدية، وحتررت من التبعية للرجل، 
وتوفري  والتكنولوجيا،  التعليم  بفعل  الأ�رصة  داخل  �شلطتها  وزادت 
وا�شتقاللها،  حريتها،  وتدعيم  معارفها،  لتنمية  لها  الكايف  الوقت 
واإن تفاوتت هذه التغيريات من جمتمع لآخر تبعًا للن�شبية النمطية 
املقرر  هذا  اأن  جليا  يظهر  وبذلك  الإن�شانية.  للمجتمعات  والثقافية 
ي�شهم يف تعميق م�شامني الرتاث ال�شعبي، والتغريات التي تطراأ عليه 
اأنه  كما  الزمنية.  املراحل  خمتلف  عرب  الجتماعية  التغريات  بفعل 
يعمل على بناء منظومة معرفية لدى طلبة اجلامعة حول املجتمع 
احل�رصي والبدوي والريفي، من حيث البناء الجتماعي، والثقايف، 
املجتمعات،  هذه  حياة  جوانب  وخمتلف  والقت�شادي،  وال�شيا�شي، 
املادية،  وغري  املادية،  الثقافية  املكونات  على  تركيزه  عن  ف�شاًل 
وتقاليده  عاداته  حيث  من  منها،  جمتمع  لكل  الثقافية  والن�شاق 
وطعامه  معي�شته،  واأمناط  وحرفه  ال�شعبي  وفولكلوره  واأعرافه، 

ولبا�شه، وثقافته الفرعية، وغريها من املكونات الثقافية.

3. مقرر فلسطني والقضية الفلسطينية.
الطلبة  تزويد  اإىل  الفل�شطينية  والق�شية  فل�شطني  مقرر  هدف 
كمكون  فيها،  الأثرية  واملواقع  القدمية،  فل�شطني  ح�شارة  باأبعاد 
مدى  وتو�شيح  ال�شعبي،  الفل�شطيني  الرتاث  مكونات  من  رئي�س 
الآثار، وحماولة �رصقتها، وتزوير  ال�شهيونية بهذه  اهتمام احلركة 
كما  اليهود،  اإىل  ون�شبتها  بها،  للفل�شطينيني  التاريخية  ال�شالت 
بال�شتك�شافات  املتعلقة  امل�شتجدات  باأهم  الطلبة  تزويد  اإىل  يهدف 
الأثرية واملواقع الأثرية الفل�شطينية، اإ�شافة اإىل تعريفهم بجغرافية 
للفل�شطينيني  الوطني  النتماء  وتعميق  التاريخية،  فل�شطني 
وارتباطهم بها. كما هدف هذا املقرر اإىل تو�شيح املالمح التاريخية 
احل�شارة  اإىل  فل�شطني  انتماء  لتاأكيد  لفل�شطني،  املميزة  الإ�شالمية 
الفل�شطيني،  العربي  املجتمع  معامل  وتو�شيح  الإ�شالمية،  العربية 
ومميزاته من منظور علم الجتماع، وتبيان اأثر ال�شتيطان الع�شكري 
الإ�رصائيلي على بنية املجتمع الفل�شطيني، وال�شخ�شية الفل�شطينية، 
املوؤثرة،  العاملية  بالقوى  ال�شهيونية  احلركة  ارتباط  مدى  وكذلك 
احلديثة  الفل�شطينية  الوطنية  للحركة  �رصح  تقدمي  عن  ف�شاًل 
الإ�رصائيلي،  الحتالل  مواجهة  يف  ودورها  وحتليلها،  واملعا�رصة 
وبخا�شة ن�شاأة منظمة التحرير الفل�شطينية، والعوامل التي �شاعدت 

على قيامها، والتحديات التي واجهتها منذ اإن�شائها وحتى الآن.
بتبيان  القدمية  فل�شطني  ح�شارة  املقرر  هذا  عر�س  فقد 
موقعها احل�شاري على مر الع�شور بدءاً بالع�شور احلجرية، ومرحلة 
ال�شيد واجلمع والتنقل، مروراً باملرحلة النتقالية من جمع القوت 

وبداية  الزراعية  والقوى  الزراعة  وتطور  اإنتاجه  اإىل  )الطعام(، 
احلديث  احلجري  بالع�رص  عرف  فيما  الإنتاج،  ومرحلة  ال�شتقرار 
والو�شطى،  القدمية  الربونزية  والع�شور  ق.م(،   8000-4000(
وفرتة  والعربانيني،  والفل�شطينيني  والكنعانيني،  احلديدي،  والع�رص 
636-م(.  )324م  البيزنطية  الفرتة  اإىل  و�شوًل  الفار�شي،  احلكم 
العربي  للمجتمع  الثقافية  باملكونات  الطلبة  املقرر  يزود  وبذلك 
معرفتهم،  ُيغنى  مما  املختلفة،  التاريخية  املراحل  عرب  الفل�شطيني 
ويفند الروابط التاريخية املزعومة بني اليهود وفل�شطني، ويوؤكد لهم 
احل�شاري  والرتاث  الفل�شطيني،  ال�شعبي  والرتاث  فل�شطني،  عروبة 
ت�شمية  اأ�شل  بني  كما  والأجداد.  الآباء  عن  املوروث  التاريخي 
فل�شطني، فهي اأر�س كنعان و�شميت بهذا ال�شم ن�شبة اإىل اأول �شعب 
�شامي  عربي  �شعب  فالكنعانيون  ق.م،   3000 حوايل  فيها  ا�شتقر 
الأ�شل هاجر من اجلزيرة العربية، و�شكن بالد ال�شام ومنها فل�شطني، 
واجلغرايف  الفلكي  وموقعها  فل�شطني  جغرافية  تناول  اإىل  اإ�شافة 
والتكوين  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  التاريخ  على  ذلك  تاأثري  ومدى 
ال�شكاين، وتاأثري البيئة اجلغرافية واملناخية لفل�شطني على مكونات 
احلياة الفل�شطينية عرب الع�شور، مبا فيها املكونات الثقافية جغرافيًا 
وتاريخيا، من خالل ا�شتعرا�س تاأثري الوجود الإ�شالمي يف فل�شطني 
بعد الفتح الإ�شالمي، وتناول القبائل التي �شكنت فل�شطني قبل الفتح 
لل�رصاع  كمركز  فل�شطني  موقع  تاأثري  مدى  اإىل  اإ�شافة  الإ�شالمي. 
واليونانية،  كالرومانية،  الإن�شانية  احل�شارات  ملختلف  احل�شاري 
احل�شارات،  تلك  على  انت�رصت  التي  الإ�شالمية  العربية  واحل�شارة 
والأعراف،  والتقاليد  والعادات  الديني،  املعتقد  على  ذلك  وتاأثري 
واملوروث  ال�شعبي،  الرتاث  مكونات  من  وغريها  املعي�شة  واأمناط 
الفل�شطينية:  ال�شالمية  ال�شخ�شيات  واأهم  فل�شطني،  يف  احل�شاري 

كال�شافعي، واملقد�شي، واملطهرين طاهر املقد�شي، واأمين قدامة.
كذلك ا�شتعر�س هذا املقرر حتلياًل للربنامج ال�شهيوين وجذوره 
التوراتية، حيث بني اأن ال�شهيونية تختلف عن اليهودية حتى 1893. 
ثيودور  اليهودي  مقابلة  فيها  مبا  ال�شهيونية  اجلهود  عر�س  كما 
هريتزل لل�شلطان عبد احلميد الثاين، وطبيعة العالقة بني ال�شهيونية 
وبريطانيا ووعد بلفور، وت�شهيل �شلطات النتداب الربيطاين لهجرة 
عن  ف�شاًل  فيها،  الدميوغرايف  الو�شع  لتغيري  فل�شطني  اإىل  اليهود 
اليهود  بني  عنف  اأحداث  وافتعال  الفتنة،  زرع  يف  ممار�شاتها 
والفل�شطينيني، ودعمها الع�شابات واحلركات ال�شهيونية الع�شكرية 
كالهجانا، و�شترين، والكتائب العربية، وها�شومري، وبت�شار، وغريها 
مما اأجج ال�رصاع، كما عملت اإىل اإ�شدار قرار اأممي بتق�شيم فل�شطني 
بني اليهود والفل�شطينيني وما تبعها من اغت�شاب فل�شطني بعد نكبة 
اإ�رصائيل  والتنظيمات داخل  الأحزاب  1948. كما قدم عر�شًا لأهم 
مبا فيها حركة ال�شالم الآن، وتناول كذلك و�شع الفل�شطينيني داخل 
فقد  التعليمي.  وو�شعهم  وحركاتهم  تنظيماتهم  حيث  من  اإ�رصائيل 
الفل�شطينيني  على  الت�شييق  ال�شبل  بكل  حاولت  اإ�رصائيل  اأن  لوحظ 
1948( يف كل جوانب  املحتلة عام  الأخ�رص)فل�شطني  اخلط  داخل 
حياتهم مبا فيها التعليم والن�شاط ال�شيا�شي للحد من تنامي ال�شعور 
العن�رصي  التمييز  مار�شت  الوطنية، كما  الوطني، ول�رصب هويتهم 
من  وهجرتهم  مدار�شهم  يف  التعليم  مناهج  على  و�شيطرت  �شدهم، 

قراهم.
الفل�شطيني  العربي  املجتمع  اإنتاج  اأمناط  املقرر  بني  وقد 
بكل جوانبه وعالقاته الجتماعية، وتعاي�شه مع الأمناط الزراعية، 
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د. خالد نظمي عبد الفتاح  قرواني دور جامعة القدس املفتوحة يف تعزيز الرتاث الشعيب واهلوية الوطنية يف فلسطني

اأمناط  على  الإ�رصائيلي  الحتالل  وتاأثري  والتجارية،  وال�شناعية، 
التقليدية، واإ�شعاف املوؤ�ش�شات الجتماعية والتعليمية يف  الإنتاج 
املجتمع الفل�شطيني، كما تطرق اإىل اجلماعات والفئات الجتماعية 
الر�شمية كالحتادات  واملوؤ�ش�شات  الفل�شطينية  والعائلة  الفل�شطينية 
يف  ووظائفها  املتغري  وتركيبها  واخلريية  املهنية،  واجلمعيات 
ال�شيا�شية  التنظيمات  وكذلك  الحتالل،  حتت  الفل�شطيني  املجتمع 
ال�شحي  والقطاع  الوظيفي  وبنائها  هيكلتها،  حيث  من  والقيادية 
التف�شيل  من  ب�شيء  تناوله  عن  ف�شاًل  وموؤ�ش�شاته،  والتعليمي 
املحتوى  حيث  من  الفل�شطيني  املجتمع  يف  واليدولوجيا  الثقافة 
املختلفة  اليدلوجيات  وتاأثري  والجتماعي،  والعربي  الديني 
وتفرد  والتقاليد،  والعادات  والجتماعية،  والقومية،  الدينية، 
املجتمع الفل�شطيني بجزء منها، واملحاولت اجلادة لإحياء الثقافة 
الثقافية  املراكز  واإن�شاء  الحتالل،  حتت  الفل�شطيني  والفولكلور 
والرتاثية القائمة التي حتاول اإ�رصائيل طم�شها ورعايتها با�شتخدام 
الإ�رصائيلية  ال�شبغة  اإ�شفاء  اأو  التهويد،  الأول:  متوازيني،  م�شارين 
وعروبته  الرتاث  هذا  فل�شطينية  اإلغاء  والثاين:  الرتاث.  هذا  على 

)جامعة القد�س املفتوحة، 2008، �س: 327(.
يف  الفل�شطينية  القرى  مئات  هدم  على  اإ�رصائيل  عملت  فقد 
التوراتية  الأ�شماء  بعث  وحاولت  وتدمريها،   1967  ،1948 عام 
الأماكن، واملواقع املختلفة يف فل�شطني، وت�شميتها  واإطالقها على 
على  العتداء  وكذلك  عروبتها،  لطم�س  جديدة  عربية  باأ�شماء 
امل�شجد  )حرق  امل�شاجد  كحرق  وامل�شيحية  الإ�شالمية،  املقد�شات 
 ،)2012( وبروقني   ،)2011( يا�شوف  وم�شجد  الأق�شى)1969(، 
الأق�شى،  انتفا�شة  يف  املهد  كني�شة  واقتحام   ،)2012( وجبع 
والعتداء على اأرا�شي الكني�شة الأرثوذوك�شية يف القد�س، واأمالكها، 
الزينة  اليهود، وكذلك مظاهر  اإىل  الفل�شطيني  الزي  ف�شاًل عن ن�شبة 

والكحل. . وغريها 
كما قدم هذا املقرر عر�شًا تف�شيليًا عن احلركة الوطنية العربية 
الفل�شطينية،  واحلركات   1949 عام،  حتى  ع�رص  التا�شع  القرن  من 
والعربية املناه�شة لالنتداب، وللوجود ال�شهيوين يف فل�شطني منذ 
�شنة  ال�شهري  والإ�رصاب   ،1936 ثورة  فيها  مبا   1949  -  1929
1936 الذي دام �شتة �شهور، كما قدم ا�شتعرا�شا تاريخيًا للن�شاطات 
 ،1948 التق�شيم ونكبة  ال�شيا�شية والعربية والدولية مبا فيها قرار 
الأردن،  اإىل  الغربية  ال�شفة  �شم  من  حلقها  وما   ،1967 ونك�شة 
كما  فل�شطني،  عموم  حكومة  وتاأ�شي�س  مب�رص،  غزة  قطاع  واإحلاق 
�شد  الفل�شطيني  الع�شكري  الفدائي  العمل  وبداية  النكبة  اآثار  تناول 
كما   ،1965 �شنة  الفل�شطينية  املقاومة  وانطالق حركات  ا�رصائيل، 
تناول تاأ�شي�س منظمة التحرير الفل�شطينية من حيث ن�شاأتها، وتكوين 
هيئاتها وجمال�شها. وقد قدم حتلياًل حول تاأثري الأحداث التي طراأت 
على  تاأثريها  ثم  ومن  الفرتة،  هذه  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  على 
والأهازيج  والأغاين،  ال�شعبية،  كالأمثال  ال�شعبي،  الرتاث  مكونات 
وال�شعر املقاوم، وتعزيز  اأدب املقاومة،  اإىل ظهور  اإ�شافة  الوطنية، 

الروح الوطنية والتم�شك بالهوية والأر�س العربية الفل�شطينية.
كما ا�شتعر�س هذا املقرر اتفاقيات اإعالن املبادئ بني منظمة 
الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة  وقيام  واإ�رصائيل،  الفل�شطينية  التحرير 
الكونغر�س  اأمام  الأب  بو�س  جورج  المريكي  الرئي�س  واإعالن 
الأمريكي يف �شنة 1991، واملبادرة الأمريكية حلل ال�رصاع العربي 

الوفد  �شمن  الفل�شطيني  التمثيل  و�شفة  مدريد  وموؤمتر  الإ�رصائيلي 
الأردين يف موؤمتر مدريد، وموؤمتر وا�شنطن ومفاو�شات اأو�شلو، وما 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اإن�شاء  اأ�شفرت عن  اتفاقيات  تبعها من 
ال�شفة  يف  الفل�شطينية  املناطق  باقي  يف  ثم  اأوًل،  واأريحا  غزة  يف 
(، وال�شعوبات  )اأ، ب، ج  اإىل  الغربية وغزة �شمن ت�شنيف املناطق 
والتحديات واملخاطر التي تواجه منظمة التحرير الفل�شطينية حتى 
التي  التزاماتها  عن  اإ�رصائيل  وتراجع  النتقالية،  املرحلة  نهاية 
ن�شت عليها التفاقيات املوقعة مع اجلانب الفل�شطيني، مما اأدى اإىل 

اندلع انتفا�شة الأق�شى يف �شهر اأيلول من عام 2000.
من  اأهدافه  يحقق  اأنه  تبني  املقرر  هذا  يف  فاح�شة  وبنظرة 
بجميع  الإملام  من  ميكنهم  للطلبة  تعليمي  حمتوى  تقدمي  حيث 
املتعددة،  التاريخية  املراحل  عرب  بفل�شطني  املتعلقة  املعلومات 
وبخا�شة الفتح الإ�شالمي، و�شوًل اإىل نكبة 1948، ونك�شة 1967، 
من  رافقها  وما  التاريخية،  فل�شطني  كامل  على  اإ�رصائيل  وا�شتيالء 
منظمة  واإن�شاء  اإ�رصائيل،  �شد  وع�شكرية  �شلمية  ن�شالية  حركات 
التحرير الفل�شطينية وقيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية بعد اتفاقيات 
الأر�س  لتهويد  اإ�رصائيلية  اإجراءات  من  ذلك  رافق  وما  اأو�شلو، 
بهدف  الوطنية،  الهوية  وطم�س  مكوناته،  بكل  الفل�شطيني  والرتاث 
العربية،  اجلمعية  اجلهود  عن  ف�شاًل  الفل�شطينية،  الق�شية  ت�شفية 
اإىل  اأف�شى  مما  الحتالل،  �شلطات  اإجراءات  ملقاومة  والفل�شطينية 
الأماكن  الفل�شطيني وحمايته، واحلفاظ على  ال�شعبي  الرتاث  تعزيز 
والعمل  وتعزيزها،  الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  وتكري�س  الأثرية، 
الآثار  وترميم  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  اإحياء  مراكز  اإن�شاء  على 
الفل�شطينية، مما اأ�شهم يف تعزيز الرتاث ال�شعبي، وتعريف الطلبة به، 
مبا  الفل�شطيني،  الوطني  والولء  والنتماء  الوطنية  الهوية  وتدعيم 
يف�شي اإىل تعزيز ال�شمود والبقاء يف فل�شطني، واإف�شال املخططات 
الفل�شطينيني،  �شكانها  من  الأر�س  تفريغ  اإىل  الهادفة  الإ�رصائيلية 
لت�شديق  لليهود  ون�شبته  واحل�شاري،  الثقايف  موروثهم  و�رصقة 

ادعاءاتهم التوراتية املزعومة.

4. مقرر املأثورات الشعبية.
هدف مقرر املاأثورات ال�شعبية اإىل تقوية اإدراك الطلبة لأهمية 
الطالب  واإك�شاب  الثقافية،  التنمية  على  واأثرها  ال�شعبية  املاأثورات 
واإمداده  وحتليلها،  ال�شعبية،  الن�شو�س  جلمع  الالزمة  املاأثورات 
فل�شطني،  يف  ال�شعبية  والتقاليد  العادات  حول  الالزمة  باملعرفة 
الوجدان  العربية، مبا يحقق وحدة  البالد  ومقارنتها مبثيالتها يف 
العربي، كما هدف اإىل تعزيز الهوية الوطنية الفل�شطينية، وارتباطها 
بالنماذج  الطالب  تعريف  اإىل  بالإ�شافة  الفل�شطينية،  بالأر�س 
فل�شطني،  داخل  الفل�شطيني  الوجدان  حولها  يجتمع  التي  ال�شعبية 
القيمية،  وم�شامينه  ال�شعبي  الرتاث  �شاأن  من  يعلي  مبا  وخارجها، 
والجتماعية، ومكوناته، وعنا�رصه لدى ال�شباب الفل�شطيني، ويعزز 

توا�شل الأجيال الفل�شطينية املتعاقبة.
كما ا�شتعر�س الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني )الفولكلور( وتقدمي 
اأنواع  وتبيان  ال�شعبي،  الأدب  قراءة  يف  املعا�رصة  املدار�س  روؤى 
ذلك،  يف  والوظيفية  البنائية  املدار�س  واختالفات  ال�شعبي،  الإبداع 
كما عملت على حتليل حكاية خرافية فل�شطينية »فرط رمان ذهب« 
القدر« حتلياًل بنائيًا، وتف�شري ما فيها  واأخرى �شعبية »حكاية منع 
اإىل  اإ�شافة  الفل�شطينية،  ال�شعبية  الذهنية  اإليها  دفعت  رموز  من 
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الأدب ال�شعبي، واأق�شام املاأثورات ال�شعبية، والرتاث ال�شعبي املادي 
والأ�شطورة  ال�شعبي،  واأق�شامه كالق�ش�س  ال�شعبي(،  )الأدب  والقويل 
والرق�شات،  الطفولة،  اأغاين  ال�شعبية:  واحلكاية  ال�شعبية،  وال�شرية 
والتنوميات، واأغاين الأفراح والزواج، واأغاين العمل والأغاين الدينية 
يف  الدرامية  والأعمال  ال�شعبية،  الأمثال  تناول  ثم  والبكائيات، 
ال�شعبية،  والنداءات  والكنايات،  والنوادر،  والنكت،  والألغاز،  الرقى، 
كما  ومميزاته،  ال�شعبية  والفنون  املادية،  ال�شعبي  الرتاث  وم�شادر 
املادي،  وغري  املادي  ال�شعبي  والرتاث  والوظيفة،  الفن،  تناولت 
الرتاث  اأدوات  وجود  وا�شتمرارية  ال�شعبي،  وغري  ال�شعبي  والرتاث 
املادي  ال�شعبي  الرتاث  درا�شة  وكيفية  واإنتاجها،  املادية  ال�شعبي 
للرتاث  والجتماعية  الثقافية  واملعاين  ال�شتعمالت،  ودرا�شة 
املادي ال�شعبي، ودرا�شات يف الت�شال والتفاعل والت�شال الثقايف، 
والتغري الثقايف والجتماعي، وكذلك اأنواع الثقافة، والفنون ال�شعبية 
ال�شعبي،  والطعام  وتغريها،  ووظيفتها،  ال�شعبية  املالب�س  املادية: 
واخلزفية،  الفخارية  والأواين  الأدوات  ثم  الجتماعية،  ووظيفته 
الق�س،  واأدوات  واجللدية،  والزجاجية  واخل�شبية  الطينية  والأدوات 

كمكونات غري مادية للرتاث ال�شعبي.
حيث  من  ال�شعبية  والتقاليد  للعادات  عر�شا  قدم  وكذلك 
النف�شية،  ومدلولتها  واختالفها،  ووظائفها،  واأهميتها،  تعريفها، 
و�شماتها الرئي�شة، واأنها متوارثة ورائدة القانون، ومرتبطة بظروف 
املجتمع واأهم العادات: امليالد والزواج، وال�شبكة، والزفاف، وف�س 
واملنا�شبات  والأعياد،  الوفاة،  وعادات  الأقارب،  وزواج  البكارة، 
والإ�شالمية،  امل�شيحية،  الدينية  كالأعياد  العام:  بدورة  املرتبطة 
والقومية، والوطنية، واملوا�شم الزراعية، والفرد، والعالقات الأ�رصية، 

وقدم تو�شيحا حول معانيها ورمزيتها. 
حيث  من  ال�شعبية  واملعارف  املعتقدات  ا�شتعر�س  كما 
ن�شاأتها  ونظريات  جذورها  اإىل  وتطرق  وموا�شفاتها،  تعريفها، 
والطوفان  جلجام�س،  وملحمة  ال�شومرية  الأ�شطورة  والطوفان: 
يف  ال�شعبية  املعتقدات  اإىل  تطرق  ثم  الكرمي،  والقراآن  التوراة  يف 
املجتمعات املختلفة، منها ما يتعلق بالأولياء وزيارتهم، وال�شحر 
القت�شادية،  والزواج، والأحوال  الغيب، ومو�شوع احلب  وا�شتطالع 
املعتقدات،  وكذلك  وتف�شريها،  والأحالم  واحلرف،  واملهن  والربكة، 
واملعارف املتعلقة بالكائنات فوق الطبيعة كاجلن، وتلك املت�شلة 
ميار�شه،  ومن  ال�شعبي،  الطب  اإىل  اإ�شافة  والنباتات،  باحليوانات، 
جمع  طرق  تناول  اإىل  اإ�شافة  ال�شعبية،  الطبية  املوا�شفات  واأنواع 
جلمع  امليدانية  العملية  والإر�شادات  وعمليًا،  نظريًا  الن�شو�س 
الن�شو�س املتعلقة باملعتقدات ال�شعبية: كال�شحر، والت�شاوؤم، والتنبوؤ، 
والأ�شياد، والغول، ف�شاًل عن حملة الرتاث ال�شعبي )الرتاجم (، وتاريخ 
الرتاث ونقده، مبا يف�شي اإىل اإمداد الطالب باملعرفة الالزمة لتعميق 

مفهوم الرتاث ال�شعبي، واأهمية احلفاظ عليه، و�شيانته.
وبذلك فقد عملت جامعة القد�س املفتوحة من خالل هذا املقرر 
الذاكرة  يف  وتركيزه  الفل�شطيني،  ال�شعبي  بالرتاث  التعريف  على 
وتاريخ  الفل�شطينية  الوطنية  بالهوية  وربطه  الفل�شطينيني،  للطلبة 
ال�شعب الفل�شطيني، وعمل على اإظهار وظائف هذا الرتاث يف احلياة 
اأجيال  وظهور  املعا�رصة،  الفل�شطينية  وال�شيا�شية  الجتماعية، 
الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  على  باحلفاظ  املهتمني  الباحثني  من 
و�شوًل اإىل حفظ الرتاث، واإحيائه، وبعثه، وا�شتلهامه لتاأكيد الثوابت، 

وامل�شارات،  الأو�شاع  وت�شحيح  التحرر،  حركات  يف  وامل�شاركة 
فالرتاث ال�شعبي يعرب عن وجدان ال�شعب، والتاريخ الثقايف بو�شفه 
مدخاًل لدرا�شة املتغريات على ال�شاحة الفل�شطينية، وحتلياًل لعالقات 
ثقافة املحتل  املتبادلة، ورف�شا لالندماج مع  والتاأثريات  التفاعل 
الإ�رصائيلي، ومت�شك ال�شعب الفل�شطيني برتاب وطنه وتراثه الأ�شيل 

يف الوطن وال�شتات.

أدوات الدراسة وعينتها وإجراءاتها:
ا�شتخدم الباحث اأ�شلوب املقابلة �شبه الر�شمية مع عينة مكونة 
املفتوحة  القد�س  جامعة  �شلفيت-  فرع  من  وطالبًة  طالبًا   30 من 
اأ�شلوب  ا�شتخدم  كما  )الق�شدية(،  الغر�شية  العينة  بطريقة  اختريوا 
والكيفية  النظرية  البحوث  يالئم  الذي  والكيفي  النظري  التحليل 
دور  حول  الأ�شئلة  متحورت  حيث   )Marshall & Rosman, 2006(
الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  تعزيز  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة 

والهوية الوطنية الفل�شطينية، وكانت الأ�صئلة على النحو الآتي:
اأهمية  ◄ الدرا�شة  مو�شوع  الدرا�شية  املقررات  تربز  هل 

الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟
هل تنظم اجلامعة اأن�شطة )موؤمترات، ندوات، ور�س عمل... ◄

الخ( تنمي العتزاز بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟
عن  ◄ للحديث  اعتباريني  اأ�شخا�شًا  اجلامعة  ت�شت�شيف  هل 

اأهمية الرتاث ال�شعبيي الفل�شطيني يف تعزيز الهوية؟
الأن�شطة  ◄ يف  ال�شرتاك  على  طلبتها  اجلامعة  ت�شجع  هل 

عمل...الخ(  ور�شات  ندوات،  مهرجانات،  املجتمعية)موؤمترات، 
املتعلقة بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟

يف  ◄ الفل�شطينية  الثقافة  وزارة  مع  اجلامعة  تتعاون  هل 
تعزيز املوروث الثقايف مبا فيه الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟

هل ي�شهم التعليم املفتوح الذي تتبناه اجلامعة يف حفظ  ◄
الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟

مع  ◄ الثقايف  التبادل  على  طلبتها  اجلامعة  ت�شجع  هل 
رمزاً  بو�شفه  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  لتقدمي  الأخرى  ال�شعوب 

للهوية الوطنية الفل�شطينية؟
هل تت�شمن املقررات الدرا�شية مو�شوع الدرا�شة ما يعزز  ◄

قيم الهوية الوطنية الفل�شطينية؟
هل تنظم اجلامعة اأن�شطة )موؤمترات، ندوات، ور�س عمل.. ◄

الخ( تنمي ال�شعور بالهوية الوطنية؟
عن  ◄ للحديث  اعتباريني  اأ�شخا�شًا  اجلامعة  ت�شت�شيف  هل 

اأهمية العتزاز بالهوية الوطنية؟
الأن�شطة  ◄ يف  ال�شرتاك  على  طلبتها  اجلامعة  ت�شجع  هل 

عمل...الخ(  ور�شات  ندوات،  مهرجانات،  املجتمعية)موؤمترات، 
املتعلقة باملنا�شبات الوطنية؟

يف  ◄ الفل�شطينية  الثقافة  وزارة  مع  اجلامعة  تتعاون  هل 
تعميق احل�س الأمني القومي لدى الطلبة؟

هل تنظم اجلامعة اأن�شطة )موؤمترات، ندوات، ور�س عمل.. ◄
الخ( لتعزيز احل�س الأمني القومي لدى الطلبة؟
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هل ي�شهم التعليم املفتوح الذي تتبناه اجلامعة يف تنمية  ◄
الهوية الوطنية الفل�شطينية؟

عرض النتائج ومناقشتها: 

اأعطي  اأهدافها  وحتقيق  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  الإجابة  اأجل  من 
اإجابة  كل  عن  درجات   )3( الإيجابي  امل�شمون  ذات  لالإجابات 
اإجابة  كل  عن  ودرجة  )حمايد(،  اإجابة  كل  عن  ودرجتني  )اأوافق(، 
للن�شب  الآتي  املقيا�س  اأعتمد  النتائج  تف�شري  اأجل  ومن  )اأعار�س(. 

:)Mckmimie, 2011( املئوية لال�شتجابات
جدول )1(

 ميزان النسب المئوية لالستجابات

درجة ال�صتجابات الن�صبة املئوية

منخف�شة جدا اأقل من 50 %

منخف�شة من 50 % - 59.9 %

متو�شطة من 60 % - 69.9 %

مرتفعة من 70 % - 79.9 %

مرتفعة جدا 80 % فاأعلى

تبني  مقدمة  الباحث  ا�شتعر�س  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  ولالإجابة 
دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، 
املقررات  حتليل  اإىل  ا�شتناداً  الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  وتدعيم 
عينة  ا�شتجابات  حتليل  عن  ف�شاًل  الدرا�شة،  تناولتها  التي  الأربعة 
الدرا�شة التي ُجمعت با�شتخدام املقابلة �شبه الر�شمية لأفرادها من 
طلبة فرع �شلفيت يف اجلامعة، و�شوًل اإىل حتقيق الأهداف املن�شودة 

للدرا�شة.
جامعة  تعتمدها  التي  الدرا�شية  املقررات  وبا�شتعرا�س 
القد�س املفتوحة الواردة هنا ومو�شوع الدرا�شة، فاإن الباحث يرى 
الرتاث  مكونات  يف  والزمانية  املكانية  الأبعاد  على  ركزت  اأنها 
الوطنية  للتم�شك بالهوية  الوطنية  الأبعاد  ال�شعبي، كما ركزت على 
والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، فقد ا�شتعر�س مقرر فل�شطني والق�شية 
الفل�شطينية البعد التاريخي والوطني واأحقية الفل�شطينيني بالأر�س 
اإ�شالمية  اجلذور،  عربية  بو�شفها  فل�شطني،  يف  ال�شعبي  والرتاث 

النتماء من خالل اأبعاد مكانية وزمنية.
واأما مقرر املاأثورات ال�شعبية فقد ركز على الفولكلور ال�شعبي 
�شعبية،  واأمثال  واأدب،  واأ�شعار  واأهازيج،  اأغاين  من  الفل�شطيني، 
وعادات  درامية،  واأعمال  �شعبية،  خرافية  وحكايات  وق�ش�س 
)الأحزان( وغريها من  والأتراح  والأفراح  الزواج،  وتقاليد، كعادات 
مكونات الثقافة غري املادية )املعنوية(، وكذلك املالب�س، والطعام، 
والأدوات والأواين اخلزفية والفخارية والطينية واخل�شبية واجللدية 
والعمرانية والزراعية، وغريها من مكونات الثقافة املادية، وذلك يف 
اإطار بعد زماين ومكاين ووطني مبا يف�شي اإىل تعزيز الرتاث ال�شعبي 
الوطنية  بالهوية  والتم�شك  الوطني،  النتماء  وتدعيم  الفل�شطيني، 
الفل�شطينية كعنا�رص اأ�شا�شية يف بقاء الفل�شطينيني، و�شمودهم على 
اأر�شهم، وبخا�شة ال�شباب وطلبة جامعة القد�س املفتوحة كجز مهم 
منهم، وبالتايل متكينهم من مقاومة �شيا�شات الحتالل ال�رصائيلي 

وم�شادرة  وتهجريهم  اأر�شهم،  من  املواطنني  اقتالع  اإىل  الهادفة 
اأر�شهم، وتراثهم ال�شعبي، ووجودهم الإن�شاين. 

ال�شعبي، وتاريخيه، والطالع على  الرتاث  اأدبيات  ومبراجعة 
الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  طم�س  حماولة  يف  ا�رصائيل  جهود 
جامعة  دور  فاإن  وتدمريه،  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  و�رصقة 
ودعم  تلك،  اإ�رصائيل  حماولت  مقاومة  يف  املفتوحة  القد�س 
ال�شعبية،  وثقافتهم  برتاثهم  مت�شكهم  وتعزيز  الفل�شطينيني،  �شمود 
من  وا�شحًا  جليًا  ي�شبح  الوطنية،  لهويتهم  وانتمائهم  واعتزازهم، 
مقرراتها  عن  ف�شاًل  املختلفة،  والعلمية  املجتمعية  اأن�شطتها  خالل 
الدرا�شية التي يدر�شها ما يقارب �شبعني األف طالب وطالبة، ودر�شها 
ما يزيد عن خم�شني األف طالب وطالبة اآخرين من خريجي اجلامعة 
املفتوحة  القد�س  جامعة  اأن  وبخا�شة  وال�شتات،  فل�شطني  يف 
باتباعها منط التعليم املفتوح والتعليم املدمج متكنت من الو�شول 
اأ�شهم  اإىل كل فئات ال�شعب الفل�شطيني، مبا فيها ربات البيوت، مبا 
بالرتاث  والتم�شك  الوطنية،  بالهوية  العتزاز  الن�سء على  تربية  يف 
ال�شعبي الفل�شطيني، واحلفاظ عليه و�شيانته، باعتباره اأهم مقومات 

�شمود ال�شعب الفل�شطيني على اأر�شه. 
تدعم  تعليمية  مبحتويات  الطلبة  تزود  الدرا�شية  فاملقررات 
فيها  مبا  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  من  كجزء  القيمية  املنظومة 
يف�شي  مبا  والثقافية،  الوطنية،  والهوية  الوطن،  �شاأن  من  الإعالء 
ال�شعب  لدى  الثقافية  الأن�شاق  فتناول  بها،  الطلبة  اعتزاز  اإىل 
اإحياء هذه  اإىل  الفل�شطيني، ومكوناتها املادية وغري املادية يوؤدي 
املكونات، واحلفاظ عليها من جهة، والعتزاز بها من جهة اأخرى، 
وبالتايل دعم �شمود املواطنني الفل�شطينيني يف اأر�شهم، ومقاومة 
الأر�س  تفريغ  اإىل  الهادفة  الإ�رصائيلي  الحتالل  �شلطات  اإجراءات 
الظروف  الذين يعي�شون عليها، ويتم�شكون بها برغم  اأ�شحابها  من 

القاهرة التي يكابدونها. 
الدرا�شة،  مو�شوع  املقررات  ملحتوى  حتليلية  ومبراجعة 
املادية  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  مكونات  تناولت  اأنها  يتبني 
والتقاليد  والعادات  القيمية  املنظومة  تناولت  فقد  املادية،  وغري 
الثقافة  مكونات  وخمتلف  والأهازيج،  والأغاين  واللغة،  والأعراف، 
غري املادية، ف�شاًل عن تناولها املكونات املادية من اأدوات زراعية، 
الت�شكيلي،  وعمرانية، وحرفية كاخلزف والق�س، واملنحوتات والفن 
لدى  املعريف  املحتوى  يعزز  مما  املادية،  املكونات  من  وغريها 
للمنظومة  ال�شباب  متثل  عن  ف�شاًل  املفتوحة،  القد�س  جامعة  طلبة 
القيمية لل�شعب الفل�شطيني، وتبنيهم للعادات، والتقاليد، والأعراف، 
الريفي،  الفل�شطيني:  املجتمع  اأطياف  كل  يف  ال�شائدة  والقوانني 
يف  القيمية  املعايري  هذه  تاأثري  يعزز  مما  والبدوي،  واحل�رصي، 

توجيه اأمناط ال�شلوك ال�شخ�شي للطلبة اإيجابيا. 
جامعة  توؤديه  الذي  الإيجابي  الدور  يتبني  وبالإجمال، 
املادية  مكوناته،  بكل  ال�شعبي  الرتاث  تعزيز  يف  املفتوحة  القد�س 
النتماء  تعزيز  يف  الفاعلة  م�شاهمتها  اإىل  اإ�شافة  املادية،  وغري 
اإجراءات الحتالل  الفل�شطينية يف مقابل  الوطنية  الوطني، والهوية 
الرتاث  الهوية، وطم�س معامل  الإ�رصائيلي، وحماولته م�شادرة هذه 
الفل�شطينية،  الق�شية  ت�شفية  بهدف  وتهويده  الفل�شطيني،  ال�شعبي 
والظفر بفل�شطني كاأر�س بال �شعب، الأمر الذي مل يتمكن الحتالل من 
حتقيقه بفعل مقومات ال�شمود الفل�شطيني املتعددة، ون�شال ال�شعب 
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الفل�شطيني وحركاته الكفاحية، وموؤ�ش�شاته الوطنية، والجتماعية، 
فيها جامعة  والتعليمية، مبا  وال�شيا�شية،  والقت�شادية،  والثقافية، 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  جهود  ثمار  كاإحدى  املفتوحة  القد�س 
الفل�شطيني  ال�شعب  وحق  الفل�شطينية،  الوطنية  الهوية  تثبيت  يف 
ال�رصيف،  القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  واإقامة  بال�شتقالل 

و�شمان حق العودة كاأحد الأهداف ال�شامية لل�شعب الفل�شطيني.
ما  ◄ على:  ين�س  الذي  الرئي�س  ال�صوؤال  عن  الإجابة  اأولً: 

دور جامعة القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�صعبي الفل�صطيني 
والهوية الوطنية الفل�صطينية؟

اأهدافها،  وحتقيق  الدرا�شة  اأ�شئلة  عن  الإجابة  اأجل  من 
ا�شتخدم الباحث التحليل النظري، والكيفي ل�شتجابات الطلبة، كما 
احت�شاب  اأمكن  وبذلك  ملحوريها،  طبقًا  جداول  يف  تفريغها  جرى 
للك�شف  الطلبة  ل�شتجابات  املئوية  والن�شب  احل�شابية  املتو�شطات 
الرتاث  القد�س املفتوحة يف تعزيز  اإذا كان هناك دور جلامعة  عما 
ال�شعبي الفل�شطيني والهوية الوطنية الفل�شطينية. ويبني اجلدول رقم 
)2( املتو�شطات احل�شابية، والن�شب املئوية ملحوري الرتاث ال�شعبي 

الفل�شطيني، والهوية الوطنية الفل�شطينية:
 جدول )2(

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمحوري الدراسة:

الرقم 
متو�صط الجابةاملحورالفقرة

 ال�صتجابة*
الن�صبة 
املئوية

درجة 
ال�صتجابة

1
دور جامعة القد�س املفتوحة 

يف تعزيز الرتاث ال�شعبي 
الفل�شطيني.. الفل�شطيني

مرتفعة2.162872.10

2
دور جامعة القد�س املفتوحة 

يف تعزيز الهوية الوطنية 
الفل�شطينية.

مرتفعة2.202173.40

مرتفعة2.182572.75الدرجة الكلية

وفق  وتبويبها  ت�شنيفها  بعد  الطلبة  ا�شتجابات  بتحليل 
اأن  يتبني  اأعاله   )2( رقم  اجلدول  يف  كما  املذكورين  املحورين 
الرتاث  تعزيز  يف  مهم  بدور  ت�شطلع  املفتوحة  القد�س  جامعة 
�شواء.  حد  على  الفل�شطينية  الوطنية  والهوية  الفل�شطيني،  ال�شعبي 
ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن ر�شالة جامعة القد�س املفتوحة واأهدافها 
الرئي�شة متثلت يف متكني كل مواطن فل�شطيني راغب يف الدرا�شة من 
اللتحاق بجامعة القد�س املفتوحة، اإ�شافة اإىل الو�شول اإىل الطلبة 
درا�شيا  مركزاً  وع�رصين  اثنني  افتتاح  خالل  من  �شكنهم  اأماكن  يف 
ال�شمود  عزز  مما  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  تعليميا  وفرعا 
لدى ال�شباب الفل�شطيني ومكنهم من موا�شلة تعليمهم اجلامعي يف 
وطنهم، ووفر الكلفة املالية الكبرية للتعليم اجلامعي خارج الوطن، اأو 
يف اجلامعات التقليدية نظراً للفروقات الكبرية يف الر�شوم اجلامعية. 
وحمد  جرب  درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  اتفقت  وبذلك 
 ،(2008) وعلقم   ،(2008) وكناعنة   ،(2007) �شاوي�س  واأبو   ،(2006)

وعالن (2008)، وطه (2008)، وامل�شلماين (2011)، واخلوري (2015)، 
و�شايج  و�شيزاري(2009)،  �شاودرز(2008)،  درا�شة   ،(2016) وطاهر 
 ،(Liew,2015) )2012(، وليو  2011(، وحمامي  )�شيزاري  (2010)، و 

 .(Pozzi, et al 2015) .وبوزي واآخرون

وفيما يلي ا�صتعرا�س للمتو�صطات احل�صابية والن�صب املئوية 
كما تبينها اجلداول رقم)3(، )4(. 

القد�س . 1 جامعة  دور  الأول:  باملحور  املتعلقة  النتائج 
املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�صعبي الفل�صطيني:

جدول )3(
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور األول )دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز 

التراث الشعبي الفلسطيني(

متو�صط الإجاباتالرقم 
ال�صتجابة*

الن�صبة 
املئوية 

درجة 
ال�صتجابة

1
هل تربز املقررات الدرا�شية 

مو�شوع الدرا�شة اأهمية الرتاث 
ال�شعبي الفل�شطيني؟

مرتفعة2.327277.57

2

هل تنظم اجلامعة اأن�شطة 
)موؤمترات، ندوات، ور�س عمل...

الخ( تنمي العتزاز بالرتاث ال�شعبي 
الفل�شطيني؟

مرتفعة2.211973.73

3

هل ت�شت�شيف اجلامعة اأ�شخا�شًا 
اعتباريني للحديث عن اأهمية 

الرتاث ال�شعبيي الفل�شطيني يف 
تعزيز الهوية؟

مرتفعة2.134171.14

4

هل ت�شجع اجلامعة طلبتها 
على ال�شرتاك يف الأن�شطة 

املجتمعية)موؤمترات، مهرجانات، 
ندوات، ور�شات عمل...الخ( املتعلقة 

بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني؟

متو�شطة1.978365.95

5

هل تتعاون اجلامعة مع وزارة 
الثقافة الفل�شطينية يف تعزيز 

املوروث الثقايف مبا فيه الرتاث 
ال�شعبي الفل�شطيني؟

مرتفعة2.171872.39

6
هل ي�شهم التعليم املفتوح الذي 
تتبناه اجلامعة يف حفظ الرتاث 

ال�شعبي الفل�شطيني؟
مرتفعة2.233474.45

7

هل ت�شجع اجلامعة طلبتها على 
التبادل الثقايف مع ال�شعوب 

الأخرى لتقدمي الرتاث ال�شعبي 
الفل�شطيني بو�شفه رمزاً للهوية 

الوطنية الفل�شطينية؟

مرتفعة2.100370.01

مرتفعة2.165372.18الدرجة الكلية

وفق  وتبويبها  ت�شنيفها  بعد  الطلبة  ا�شتجابات  بتحليل 
اأن  يتبني  اأعاله   )3( رقم  اجلدول  يف  كما  املذكورين  املحورين 
الرتاث  تعزيز  يف  مهم  بدور  ت�شطلع  املفتوحة  القد�س  جامعة 
ال�شعبي الفل�شطيني. وقد جاءت ا�شتجابة الطلبة على العبارة رقم)4( 
متو�شطة، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن ن�شبة عالية من طلبتها يعملون 
اأثناء الدرا�شة مما ُي�شيق فر�س م�شاركتهم يف تلك الن�شاطات. وبذلك 
اتفقت نتيجة هذه الدرا�شة مع نتيجة درا�شة جرب وحمد )2006(، واأبو 
�شاوي�س )2007(، وطه )2008(، واخلوري )2015(، وطاهر )2016(، 
و   ،)2010( و�شايج   ،)2009( و�شيزاري  �شاودرز)2008(،  درا�شة 
بوزي  و   ،)Liew,2015( وليو   ،)2012( وحمامي   ،)2011 )�شيزاري 

 )Pozzi et al, 2015) .واآخرون
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القد�س . 2 جامعة  دور  الثاين:  باملحور  املتعلقة  النتائج 
املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية الفل�صطينية:

جدول )4(
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمحور الثاني )دور جامعة القدس المفتوحة في تعزيز 

الهوية الوطنية الفلسطينية(:

متو�صط الإجاباتالرقم 
ال�صتجابة*

الن�صبة 
املئوية

درجة
ال�صتجابة

1
هل تت�شمن املقررات الدرا�شية 
مو�شوع الدرا�شة ما يعزز قيم 

الهوية الوطنية الفل�شطينية؟
مرتفعة2.189272.97

2
هل تنظم اجلامعة اأن�شطة 

)موؤمترات، ندوات، ور�س عمل..الخ( 
تنمي ال�شعور بالهوية الوطنية؟

مرتفعة2.273475.78

3
هل ت�شت�شيف اجلامعة اأ�شخا�شًا 

اعتباريني للحديث عن اأهمية 
العتزاز بالهوية الوطنية؟

مرتفعة2.351178.37

4

هل ت�شجع اجلامعة طلبتها على 
ال�شرتاك يف الأن�شطة املجتمعية 

)موؤمترات، مهرجانات، ندوات، 
ور�شات عمل...الخ( املتعلقة 

باملنا�شبات الوطنية؟

متو�شطة1.994566.48

5
هل تتعاون اجلامعة مع وزارة 
الثقافة الفل�شطينية يف تعميق 

احل�س الأمني القومي لدى الطلبة؟
مرتفعة2.181072.70

6

هل تنظم اجلامعة اأن�شطة 
)موؤمترات، ندوات، ور�س عمل..الخ( 

لتعزيز احل�س الأمني القومي لدى 
الطلبة؟

مرتفعة2.211373.71

7
هل ي�شهم التعليم املفتوح الذي 

تتبناه اجلامعة يف تنمية الهوية 
الوطنية الفل�شطينية؟

مرتفعة2.187372.91

مرتفعة2.198273.27الدرجة الكلية

وفق  وتبويبها  ت�شنيفها  بعد  الطلبة  ا�شتجابات  بتحليل 
اأن  يتبني  اأعاله   )4( رقم  اجلدول  يف  كما  املذكورين  املحورين 
الهوية  تعزيز  يف  مهم  بدور  ت�شطلع  املفتوحة  القد�س  جامعة 
رقم  العبارة  الطلبة على  ا�شتجابة  وقد جاءت  الفل�شطينية.  الوطنية 
)4( متو�شطة بالرغم من اأن اجلامعة نف�شها ترعى تلك الن�شاطات يف 
مقراتها يف املحافظات واملدن الفل�شطينية، ويعزو الباحث ذلك اإىل 
اأن ن�شبة عالية من طلبتها يعملون اأثناء الدرا�شة مما ي�شيق فر�س 
م�شاركتهم يف تلك الن�شاطات، ف�شال عن حالة الإحباط التي يعانيها 
ال�شباب، وان�شداد الآفاق ال�شيا�شية حلل الق�شية الفل�شطينية وبخا�شة 
بعد ع�رصين �شنة على اتفاقات اأو�شلو وتن�شل اإ�رصائيل من التزاماتها 
مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  اتفقت  وبذلك  عليها.  املوقعة  ال�شيا�شية 
نتيجة درا�شة كناعنة )2008(، وعلقم )2008(، وعالن )2008(، 

وطه )2008(، وامل�شلماين )2011(. 
ين�س  ◄ الذي  الثاين  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانياً: 

الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  على: 
)0.05α≥( يف ا�صتجابات الطلبة يف فرع �صلفيت نحو دور جامعة 

القد�س املفتوحة يف تعزيز الرتاث ال�صعبي الفل�صطيني تعزى ملتغري 
اجلن�س؟

ا�شتخدم الباحث اختبار )ت( )T-test( ملجموعتني م�شتقلتني 
لدللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�شة تبعًا ملتغري اجلن�س. 

كما يو�شحه اجلدول )5(.
الجدول)5(

 نتائج اختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا 
لمتغير الجنس

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

اأنثىذكر
الدللة*)ت(

النحرافاملتو�صطالنحرافاملتو�صط

2.2680.572.3580.452.24-0.03

.(α≤ 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى *

يت�شح من اجلدول )5( ال�شابق وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
للدرا�شة تبعًا  الكلية  الدرجة  )α≤ 0.05( على  الدللة  عند م�شتوى 
اهتمام  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  الطالبات،  ل�شالح  اجلن�س  ملتغري 
لذلك  والغناء،  والأنا�شيد  واملو�شيقى  العاطفية  بالق�شايا  الطالبات 
اأكرث من  جند م�شاركتهن يف الأن�شطة الرتاثية الغنائية واملو�شيقية 
غريها من الن�شاطات، ف�شاًل عن طبيعتهن العاطفية. وبذلك اختلفت 
مع نتيجة درا�شة جرب وحمد )2006(، واأبو �شاوي�س )2007(، وكناعنة 
)2008(، وعلقم )2008(، وعالن )2008(، وطه )2008(، وامل�شلماين 
)2011(، واخلوري )2015(، وطاهر )2016(، درا�شة �شاودرز )2008(، 
وحمامي   ،)2011 و)�شيزاري   ،)2010( و�شايج  و�شيزاري)2009(، 
 2015) )Pozzi, et( )Liew,2015(، وبوزي واآخرون.   )2012(، وليو 
حتليلية  درا�شات  بو�شفها  اجلن�س  متغري  تاأثري  تتناول  مل  اإذ   ،)al

وكيفية نظرية ولي�شت كمية. لكنها اتفقت معها يف اأنها اأكدت اأهمية 
نقل املوروث الثقايف وال�شعبي وتدعيمه لدى الأجيال بغية تر�شيخ 
الهوية الوطنية للمواطن، كما اأكدت اأهمية الرتاث ال�شعبي يف تعزيز 

الهوية الوطنية. 
هل  ◄ على:  ين�س  الذي  الثالث  ال�صوؤال  عن  الإجابة  ثالثاً: 

 )≤0.05α( اإح�صائية عند م�صتوى الدللة توجد فروق ذات دللة 
القد�س  جامعة  دور  نحو  �صلفيت  فرع  يف  الطلبة  ا�صتجابات  يف 
ملتغري  تعزى  الفل�صطينية  الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  املفتوحة 

اجلن�س؟
ا�شتخدم الباحث اختبار )ت( )T-test( ملجموعتني م�شتقلتني 
لدللة الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�شة تبعًا ملتغري اجلن�س. 

كما يو�شحه اجلدول )6(.
الجدول)6(

 نتائج اختبار)ت( لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعًا 
لمتغير الجنس

الدرجة 
الكلية 
لالأداة

اأنثىذكر
الدللة*)ت(

النحرافاملتو�صطالنحرافاملتو�صط

2.5350.432.4360.562.31-0.03

.(α≤ 0.05( دالة إحصائياً عند مستوى *
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دللة  ذات  فروق  وجود  ال�شابق   )5( اجلدول  من  يت�شح 
الكلية  الدرجة  على   )α≤ 0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية 
ذلك  الباحث  ويعزو  الطلبة،  ل�شالح  اجلن�س  ملتغري  تبعًا  للدرا�شة 
والثقافية  املعرفية  املتنوعة:  الأن�شطة  جتاه  ال�شباب  حما�شة  اإىل 
والتم�شك  اخل�شو�س،  وجه  على  الوطنية  والتطوعية،  والريا�شية 
بالهوية الوطنية كاأحد مقومات ال�شمود الوطني ومقاومة الحتالل 
اأكرث  اهتمامًا  يبدين  الإناث  اأن  عن  ف�شاًل  وخمططاته،  الإ�رصائيلي 
بالتح�شيل الدرا�شي وبامل�شاعر والعواطف من الن�شاطات التثقيفية 
درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  اختلفت  وبذلك  واملعرفية. 
جرب وحمد )2006(، واأبو �شاوي�س )2007(، وكناعنة )2008(، وعلقم 
)2008(، وعالن )2008(، وطه )2008(، وامل�شلماين )2011(، واخلوري 
)2015(، وطاهر )2016(، درا�شة �شاودرز)2008(، و�شيزاري)2009(، 
وليو   ،)2012( وحمامي   ،)2011 )�شيزاري  و   ،)2010( و�شايج 
بو�شفها   ،)Pozzi, et al 2015( واآخرون.  بوزي  و    ،)Liew,2015(
تاأثري  تتناول  ومل  كمية،  ولي�شت  نظرية  وكيفية  حتليلية  درا�شات 
اأنها اأكدت اأهمية تر�شيخ الهوية الوطنية للمواطن  اإل  متغري اجلن�س 
من خالل الرتبية كدرا�شة بوزي واآخرون. )Pozzi, et al 2015( كما 

اأكدت اأهمية الرتاث ال�شعبي يف تعزيز الهوية الوطنية. 

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث بـما ياأتي:

العلمية . 1 الأبحاث  بن�رص  تعنى  حمكمة  علمية  جملة  اإن�شاء 
املتعلقة بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني. 

تفعيل دور مراكز اإحياء الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، والعمل . 2
على اإن�شاء متحف مركزي للرتاث الفل�شطيني يف فل�شطني.

�شن ت�رصيعات جديدة حلماية الرتاث الوطني الفل�شطيني، . 3
وتفعيل القائم منها، والعمل على تطبيقها ب�رصامة وجدية.

وتوثيق . 4 فل�شطني،  يف  الثقافية  واملمتلكات  الآثار  توثيق 
اإجراءات �شلطات الحتالل �شدها، ومالحقتها يف املحاكم الدولية. 

ال�شعبي . 5 الرتاث  حلماية  الإبداعية  املبادرات  دعم 
يف  للمبدعني  ت�شجيعية  جوائز  ور�شد  وت�شجيعها،  الفل�شطيني 

جمالت حفظ الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني. 
الفل�شطيني، . 6 ال�شعبي  للرتاث  ميداين  م�شح  هيئة  اإن�شاء 

وتوثيقه، ودرا�شته، وحتليله. 
ال�شعبي . 7 الرتاث  يف  كتب  ما  كل  ت�شم  ببلوغرافيا  اإعداد 

الفل�شطيني، وال�شخ�شيات التي اأبدعت يف هذا امل�شمار. 
ال�شعبي . 8 بالرتاث  تعنى  تراثية  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  على  العمل 

العربي عموما.
تنظيم ن�شاطات)موؤمترات، وور�س عمل، وندوات...وغريها( . 9

لرت�شيخ مفهوم الهوية الوطنية واحل�س الأمني القومي وتدعيمهما.
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