مـجـلـة دراسـات بيت الـمـقـدس ( صيف 42 – 19 .1:16 ،)2016

وائل عبد احلميد املبحوح و انئل أكرم الدهشان
فلسطني
مستخلص
هناك عمل ممنهج من أجل طمس وحمو قضية بيت املقدس من عقول العرب واملسلمني،
حيث تسعى "إسرائيل" دائما إىل تشويش املعارف واحلقائق ،وهنا يتوجب إجياد وخلق
جمتمع املعرفة بقضية بيت املقدس ،إمياانً أبن املعرفة الصحيحة واملعلومة احلقيقية مها
عنصران مهمان يف طريق معركة التحرير القادم لبيت املقدس .فإن أي ججمتمع يتطلع إىل
التميز املعريف جيب أن يهتم بشكل أساسي مبؤسسات التعليم العايل ،ألن هذه املؤسسات
تقوم بتنفيذ نشاطات تتضمن توليد املعرفة ونشرها ،كما تجسهم أيضاً يف نشاطات توظيف
املعرفة .ف بناء جمتمع املعرفة يتطلب ثالثة أنشطة :إنتاج املعرفة ونشرها والتعامل معها يف
حل قضااي اجملتمع .وعليه فإن قضية بيت املقدس البد أن تكون من أولوايت املعارف
املراد تبادهلا ونشرها .ويعد العنصر البشري عنصراً مهما يف إجياد جمتمع املعرفة وهو ال يقل
أمهية عن عنصر التقنية ،فالتقنيات احلديثة هلا دور يف تسهيل خلق جمتمع املعرفة يف الوقت
ذاته فهي ال ميكن أن تكون فاعلة بدون استثمار أمثل هلا من قبل اإلنسان .وعليه فإن
إنشاء جمتمع املعرفة بقضية بيت املقدس يتطلب إعداد جمموعات كبرية من اخلرباء
املختصني والباحثني يف شؤون بيت املقدس بغرض إنتاج املعرفة ونشرها .حتاول هذه الورقة
اإلملام مبفهوم جمتمع املعرفة ،والتعرف إىل املتطلبات الالزمة إلنشاء جمتمع املعرفة حول
قضية بيت املقدس ،واقرتاح تصور مبدئي إلنشاء هذا اجملتمع الذي سيقوم بدوره يف توليد
املعرفة وتطويرها ونشرها يف سبيل دعم قضية بيت املقدس.
الكلمات األساسية :املعرفة ،التغيري ،التحرير ،مراكز البحوث ،التقنية احلديثة ،جمتمع املعرفة.
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متهيد
تظل بيت املقدس ببعديها اجلغرايف والتارخيي حاضرًة يف أذهان العرب واملسلمني ،كيف ال

وهي حتتضن املسجد األقصى -أوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني -بني جنباهتا،
وهتفو إليها قلوب كل املسلمني ،وتبقى متتلك مكانة متميزة يف قلوب وعقول العرب
واملسلمني ،وخاصة أولئك الذين متثل فلسطني هلم مهاً وشغالً شاغالً .تتعدد خيارات
العرب والفلسطينيني على وجه اخلصوص يف شكل املقاومة لالحتالل ،ولكن وحتت كل
الظروف تشكل املعرفة الصحيحة للحقائق أمراً مهماً يف توجيه حالة الصراع مع احملتل،
فاملعلومة الصحيحة هي سالح القوي يف كل الظروف.

حتتاج قضية بيت املقدس وفلسطني يف هذا الوقت ابلذات إىل نشر احلقائق واملعرفة
ألفراد اجملتمع الفلسطيين وغريه من اجملتمعات العربية والصديقة ،يف كل ما خيص القضية
الفلسطينية وحتديداً ،قضية بيت املقدس ،وهذه املعرفة البد أن تكون متاحة للجميع
وبشكل متسا ٍو يف كل وسائل املعرفة ،حيث أدت العوملة وتكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات إىل تكوين جمتمع عاملي يتمتع مبعرفة مشرتكة حول كل املوضوعات واجملاالت.

من هنا وحتت شعار "املعرفة تقود التغيري والتحرير" كان اهتمامنا ابحلديث يف هذه

الدراسة حول مسألة مهمة يدور حوهلا جزء من الصراع العريب اإلسرائيلي؛ بيت املقدس،

حماولني إعداد تصور مبدئي مقرتح إلنشاء جمتمع املعرفة الفلسطيين ،والعريب حول هذا
املوضوع ،من أجل تسهيل وصول الباحثني واملهتمني واملعنيني إىل كافة املعلومات املتعلقة
هبذه القضية بغرض زايدة املعرفة ومتابعة كافة البياانت والتعرف إىل آخر اإلحصاءات.
ومدينة بيت املقدس ليست جمرد مكان جغرايف فقط ،بل إهنا اتريخ بكل ما تعنيه
الكلمة من معىن ،فهي تغوص يف عمق التاريخ بكل ما حيمله من تناقضات وجتاذابت
سياسية ودينية واجتماعية ،كما أهنا مدينة صمدت يف وجه الغزاة الذين جاؤوا إليها
ليشيدوا حضاراهتم على أرضها اترة ،والطامعني يف السيطرة على خرياهتا وثرواهتا وحمملني
هبوس التدمري واالستحواذ عليها اترة أخرى .يعد وضع مدينة بيت املقدس واألماكن
املقدسة هبا من أكثر املوضوعات حساسية يف منطقة "الشرق األوسط" ،والعامل اإلسالمي
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كله ،وتشكل املدينة أمهية خاصة لألداين السماوية الثالثة (اليهودية -املسيحية -
واإلسالم) نظراً جلذورها التارخيية والدينية فضالً عن احتوائها على تراث وآاثر ذات قيمة
دينية (مساجد وزوااي ومدارس وأسبلة ومقابر وكنائس وأديرة) ،وأما أمهيتها للمسلمني
فبعضها يرتبط ابلعقيدة ال سيما وأن بيت املقدس هي أوىل القبلتني واثين املسجدين
وأحد املساجد الثالث اليت تشد اليها الرحال.

هبذا اخلصوص يقول عادل العضايلة :جيمع املؤرخون والباحثون على أن مدينة بيت
املقدس تعد من أشهر وأقدم مدن العامل ،إذ يقدر عمرها بنحو مخسة آالف سنة أو يزيد،
وتدل الدراسات واآلاثر املتعلقة بتاريخ القدس واملكتشفات األثرية على أن احلضارات
القدمية ،الكنعانية والنطوفية والغسولية وقبائلها الرئيسة من العموريني واليبوسيني هاجرت
من شبه اجلزيرة العربية إىل بالد الشام ،واستقرت يف مدينة بيت املقدس منذ ثالثة آالف
عام تقريباً ،أي قبل وصول القبائل العربانية وأنبياء هللا اسحق وسليمان إليها بنحو مائيت
عام (العضايلة  .)21 :2007ويرى جهاد أبو طويلة أن مدينة بيت املقدس عرب اترخيها
الطويل ليست كغريها من مدن فلسطني ،بل املدن العاملية األخرى ،بل هي ليست كسائر
املدن الدينية العاملية ابستثناء مكة املكرمة واملدينة املنورة ،فقد استأثرت منذ القدم ابهتمام
احلضارة البشرية والدايانت السماوية الثالث (اليهودية واملسيحية واإلسالم) وصنعت
التاريخ ومل يصنعها التاريخ ،وصنعت العزة والكرامة واملقاومة ألمة حممد (صلى هللا عليه
وسلم) ومل يصنعها سكاهنا ،وبقيت يف كل الدهور وعلى مدى األزمنة والعصور جوهر
الصراع اإلقليمي والسالم واألمن يف املنطقة فهي آية من آايت القرآن لذا ال ميكن
احلديث عنها أو تناوهلا إال ابحلديث عن بعدها الزمين -التارخيي مع احلديث بكل ثبات
ودون زعزعة يف املواقف واهتزاز األيديولوجيات والعقائد جتاه هذه املدينة اإلهلية العظيمة
(أبو طويلة .)28 :2010
وقد احتلت مدينة بيت املقدس منذ القدم أمهية اسرتاتيجية ودينية فريدة يف منطقة
بالد الشام ،وكانت على الدوام نقطة صراع وصدام سياسي وديين بني خمتلف القوى
العظمى والقوى الداخلية ،كما أهنا تعد معلماً دينياً وحضارايً عربياً وإسالمياً ،لقد
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تعرضت هذه املدينة املقدسة إىل عمليات تشويه وختريب وتغريب وهتويد ملعاملها البشرية
والعمرانية والدينية على ٍ
حد سواء على أيدي الكيان الصهيوين الغاصب منذ احتالهلا عام
1967م (مؤسسة القدس  .)4 :2002وملا كانت للمدينة هذه املكانة الدينية والسياسية
والتارخيية على امتداد التاريخ ،ونظراً لألمهية اليت حتتلها مدينة بيت املقدس ،ومتركز الصراع
بشأهنا عند نقطة ح ادة ،وهو صراع ممتد ومستمر على مدار التاريخ ،فإن ختصيصها

ابلدراسة والبحث أمر غاية يف األمهية ،خاصة عندما تكون الدراسة تتعلق إبنشاء جمتمع
املعرفة حول هذه املدينة لتبقى حاضرة يف الذاكرة الفلسطينية والعربية واإلسالمية ،بل
واإلنسانية على مر األجيال والعصور ،وعنصراً دافعاً خلوض معركة التغيري والتحرير القادم

إبذن هللا.
إن حتدي اكتساب املعرفة يكمن يف حتويل اجملتمع من منظومة تضم بعض أفراد
عارفني إىل منظومة تتمحور بكاملها حول خلق املعرفة ونشرها يف ربوعها كافة وتوظيفها
بكفاءة يف ترقية احلالة اإلنسانية .إذ عادة ما متتلك اجملتمعات كماً هائالً من املعرفة مبعثراً
يف خزاانت قابعة يف أدمغة الناس ووسائط احتفاظ متناثرة .وتتوطن أصول معرفية أقل

تبلوراً ،ضمنياً يف النشاط التلقائي للمجتمع ويف ثقافته العامة .وميكن لقيادة رشيدة
للمجتمع أن تعمل على نشر وإنتاج املعرفة ابعتبارمها استثماراً جمزايً يف خدمة الغرض

االسرتاتيجي للمجتمع .أي بناء التنمية اإلنسانية ،من خالل برانمج قصدي لتفعيل هذا
اخلضم من املاجة املعرفية املبعثرة (تقرير التنمية اإلنسانية .)40 :2003
واملعرفة ليست فقط نتيجة للبحوث ،إهنا أيضاً نتيجة لعمليات ذهنية يقوم هبا الفرد

جلع ل املعلومات اليت يقرأ عنها أو يسمع هبا ،معارف وهذه العمليات الذهنية جيب أن

تعلم لكل املواطنني منذ طفولتهم سواء يف املدرسة أم خارجها .فأفراد جمتمع املعرفة جيب
أن يعرفوا كيف يصنفون املعلومات ويربطون فيما بينها وحيللوهنا ،وينقدوهنا ويركبوهنا من
جديد حىت تصبح تلك املعلومات معرفة ميكن االستفادة منها يف حل مشاكل الفرد
احلياتية اليومية ويف بناء عالقات صحية مع اآلخرين .وهذه القدرة على قلب املعلومات
املتناثرة غري املرتابطة إىل معرفة متماسكة ال ميكن أن تبىن أبساليب التعليم التلقيين الذي
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متارسه أغلب املدارس العربية ،وإمنا حتتاج إىل تعليم يستعمل أساليب حل املسائل اليت
حتتاج إىل ممارسة التحليل والنقد واإلبداع والعقالنية الصارمة (إمساعيل .)25 :2010
ويجبني كتاب صدر عن جامعة امللك سعود بعنوان "منظومة ججمتمع املعرفة" ضرورة
تفاعل النشاطات املعرفية يف إطار دورة جمتكاملة يرتبط فيها التعليم ابلبحث العلمي،

ويرتبط االثنان معاً أيضاً بتوظيف املعرفة وحتقيق التطوير والتنمية .ويدعو الكتاب إىل
تفعيل النشاطات املعرفية ضمن دورة املعرفة ،وينظر إىل هذا التفعيل من خالل مخسة
حماور رئيسة .يرتبط أول هذه احملاور بوجود "اسرتاتيجية جمشرتكة" للنشاطات املعرفية .ويجركز
احملور الثاين على "التقنية" ،مبا يتضمن وضع أولوايت جيب االهتمام هبا لتعزيز تقدمي
جمنتجات وخدمات جديدة ومفيدة وانجحة .أما احملور الثالث فيهتم "ابملؤسسات"
وأدوارها يف تفعيل دورة املعرفة ،وعلى رأسها مؤسسات التعليم العايل .ويتطرق احملور
ال رابع إىل "اإلنسان" عماد العمل املعريف .ويوضح احملور اخلامس دور "البيئة" املعرفية
السليمة يف اإلسهام بتفعيل دورة املعرفة واالستفادة منها .وعلى أساس ما سبق ،يجقدم
الكتاب منظومة ججمتمع املعرفة على أهنا دورة النشاطات املعرفية ،بشكلها املتكامل ،مع
ج
حماور مخسة رئيسة تجؤثر يف تفعيلها .وال شك أن دور مؤسسات التعليم العايل ُّ
يعد األهم

يف هذه املنظومة .صحيح أن مؤسسات التعليم العايل ال تجقدم بنفسها املنتجات
واخلدمات املتميزة اليت تجسهم يف التنمية ،لكنها تقوم ابلنشاطات اليت جمتهد هلذه املنتجات
ج
ومتدها ابألفكار واملهارات الالزمة (إمساعيل  ،)25 :2010وهذا ما استند إليه الباحثان يف
إعداد تصورمها املقرتح.
مشكلة الدراسة

يواجه الشعب الفلسطيين حتدايت ومؤامرات حتاك ضده لتحول دون استقالل دولة
فلسطني وطمس اهلوية الفلسطينية وحمو القضية الفلسطينية من عقول العرب واملسلمني،
من خالل طمس املعرفة ابلقضية الفلسطينية خالل ممارسات إسرائيلية مستمرة ،حيث
تسعى "إسرائيل" دائما إىل تشويش املعارف واحلقائق ،وهنا يتوجب علينا كعرب
وكفلسطينيني إجياد وخلق جمتمع املعرفة بقضية بيت املقدس ،إمياانً منا أبن املعرفة
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الصحيحة واملعلومة احلقيقية مها عنصران مهمان يف طريق معركة التحرير القادم لبيت
املقدس ،خاصة أن التطورات اهلائلة يف التقنيات ووسائل التكنولوجيا سهلت عملية خلق
جمتمع املعرفة بقضية بيت املقدس  ،وتتمثل مشكلة الدراسة ابإلجابة على األسئلة البحثية
التالية:
 .1ماهية جمتمع املعرفة؟
 .2ما املتطلبات الالزمة لتكوين جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس؟
 .3ما التصور املقرتح لتكوين جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس؟
أهداف الدراسة:
.1
.2
.3

اإلملام مبفهوم جمتمع املعرفة؟
التعرف إىل املتطلبات الالزمة إلنشاء جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس؟
اقرتاح تصور إلنشاء جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس؟

أمهية الدراسة
تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي:

 الدراسة تتمتع ابحلداثة حيث تعد هذه الدراسة األوىل من نوعها –على حد علمالباحثني -يف البيئة العربية والفلسطينية اليت تتمحور حول جمتمع املعرفة بشأن قضية بيت
املقدس.
 قد تفيد نتائج الدارسة الباحثني يف جمال دراسات بيت املقدس والباحثني يف جمالاملعلومات.
 قد تفيد نتائج الدارسة املؤسسات العاملة يف جمال دراسات بيت املقدس ،وكذلكاملكتبات ومراكز املعلومات بكافة أنواعها.
ٍ
بشكل عام وقضية بيت
 قد تساعد الدراسة على نشر الثقافة والوعي ابلقضية الفلسطينيةٍ
بشكل خاص.
املقدس
 قد تساعد الدراسة على احلفاظ على اهلوية العربية اإلسالمية لبيت املقدس واملسجداألقصى.
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املنهج
استخدم الباحثان املنهج الوصفي واملنهج التحليلي يف مجع وحتليل املعلومات ،كما ومت
اعتماد مراجعة األدب املنشور يف اجملال من كتب ودراسات سابقة ومواقع انرتنت،
موظفني خرباهتما يف جمال املكتبات واملعلومات يف وضع تصور إنشاء جمتمع املعرفة حول
مدينة بيت املقدس.
مصطلحات الدراسة
جمتمع املعرفة

ويعرف الباحثان جمتمع املعرفة حول مسألة بيت املقدس إجرائياً أبنه "ذلك اجملتمع من
الفلسطينيني والعرب ومن ذوي االهتمام بقضية بيت املقدس الذي يقوم بدوره يف توليد
املعرفة ابلبحث العلمي واإلبداع واالبتكار وتطوير املعرفة املوجودة ابلتفكري ومهاراته
ونشرها بتعلمها وتعليمها ابستخدام بيئات التقنيات احلديثة أبشكاهلا املختلفة واإلفادة
منها وتوظيفها يف العملية التعليمية والسياسية والبحث العلمي لتطويرهم مهنياً ومعرفياً
ومهارايً يف سبيل دعم قضية بيت املقدس".
بيت املقدس
يرى عبد الفتاح العويسي أن بيت املقدس ليس جمرد مدينة ،ولكنه إقليم يشمل عدة مدن
كبرية ومدن صغرية وقرى ،وأنه إقليم ذو ثالثة عناصر رئيسية مرتابطة ،وهو إقليم فريد غين
خبلفية اترخيية خصبة ،وارتباطات ثقافية ،وابدعاءات سياسية ودينية تنافسية ،وابهتمامات
دولية تؤثر يف بقية العامل يف اإلطارين التارخيي واملعاصر ،ولبيت املقدس إطار مرجعي
مركزي ،وطبيعة حيوية ذات ثالث عناصر أساسية مرتابطة :موقعها اجلغرايف (األرض
واحلدود) ،وشعبها (السكان) ،ورؤيتها الفريدة واخلالقة والشاملة إلدارة أرضها وشعبها
بوصفه منوذجاً للتعددية الدينية والثقافية ،والتواصل احلضاري ،واألمان (العويسي :2013
 ،)72-71وقد اعتمد الباحثان هذا التعريف لبيت املقدس نظراً لشموله وتناوله بيت
املقدس على أهنا إقليم وليس جمرد مدينة.
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الدراسات السابقة
تعددت الدراسات اليت تناولت موضوع جمتمع املعرفة على املستوايت احمللية واإلقليمية
والعاملية وميكن ذكر بعضها كالتايل معرضني يف الوقت ذاته عن احلديث عن الدراسات
اليت حتدثت عن بيت املقدس نظراً ألن املوضوع الرئيس هو جمتمع املعرفة حول املدينة
وليس املدينة يف حد ذاهتا:
دراسة (بركات والفقي  )2011بعنوان :واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة من
وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها .هدفت الدراسة إىل استطالع رأي عينة من
أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات العربية حول واقع الدور الذي متارسه هذه اجلامعات
يف تنمية جمتمع املعرفة ،ومت ابتاع املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف البحث.

ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،ما يلي:

 أن دور اجلامعات العربية وفق تقديرات أعضاء هيئة التدريس كان مبستوى قوي يف جمالإعداد الفرد ،وكان هذا الدور مبستوى متوسط يف جمال تنمية جمتمع املعرفة ،وجمال توليد
املعرفة ،علماً أبن املستوى العام هلذا الدور كان مبستوى متوسط.

دراسة (القفي  )2011بعنوان :االحتياجات التدريبية للمشرف يف جمتمع املعرفة .ومن أهم ما
هدفت الدراسة إليه ،التعرف إىل االحتياجات التدريبية الالزمة للمشرف الرتبوي يف جمال
"توليد املعرفة ،نشر املعرفة ،توظيف املعرفة" اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.
ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،ما يلي:
 مثل حمور توليد املعرفة وحمور نشر املعرفة جملتمع الدراسة على درجة كبرية كحاجة تدريبيةجملتمع املعرفة ،وجاء حمور توظيف املعرفة كأعلى حمور من حيث متوسطات حماور الدراسة.
وسبل تفعيله.
دراسة (قيطة  )2011بعنوان :دور اجلامعات الفلسطينية يف بناء جمتمع املعرفة ُ

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل درجة قيام اجلامعات بدورها يف بناء جمتمع املعرفة يف
اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،والتعرف إىل سب تفعيل هذا

الدور من وجهة نظر اخلرباء واملختصني ،ومت ابتاع املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف
الدراسة.
ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة ،ما يلي:
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 بلغت الدرجة الكلية لألبعاد الثالثة ،بناء املعرفة ،نشر املعرفة ،توظيف املعرفة نسبة عاليةجداً ( )80.6%حيث حاز البعد الثاين (نشر املعرفة) على املرتبة األوىل ،والبعد الثالث
(توظيف املعرفة) على املرتبة الثانية ،والبعد األول (بناء وتوليد املعرفة) على املرتبة األخرية.
دراسة (محاد وعساف  )2011بعنوان :توظيف البحث الرتبوي الفلسطيين يف ضوء مقومات

جمتمع املعرفة (رؤية مستقبلية) .هدفت الدراسة إىل توضيح املنطلقات الفلسطينية اليت يقوم
عليها جمتمع املعرفة ،وحتديد معوقات إنتاج املعرفة يف اجملتمع الفلسطيين ،وكذلك حتديد
مقومات الباحث الرتبوي الالزمة جملتمع املعرفة للخروج برؤية مستقبلية مقرتحة لتوظيف
البحث الرتبوي يف ضوء مقومات جمتمع املعرفة ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي
االستقرائي لتحقيق أهداف الدراسة.
وكان من أهم نتائج الدراسة ،ما يلي:
 من أهم معوقات إنتاج املعرفة يف فلسطني ،شح اإلمكاانت املادية املتاحة لألفرادواملؤسسات ،وكذلك االعتقاد اخلاطئ إبمكانية بناء جمتمع املعرفة من خالل استرياد نتائج
العمل دون االستثمار يف انتاج املعرفة حملياً.
 من أهم مقومات الباحث الفلسطينية ملواكبة جمتمع املعرفة ،االمتثال ألخالقيات البحثالعلمي ،واحرتام احلرية الفكرية.
 أن املخرج أمام اجملتمع الفلسطيين جملتمع املعرفة هو ترك اجملال للباحثني اجلدد خلوض التجربةيف التعبري عن أفكارهم.
دراسة (األغا وأبو شعبان  )2010بعنوان :تصور مقرتح لبناء جمتمع املعرفة يف اجلامعات

الفلسطينية .هدفت هذه الدراسة إىل وضع تصور لبناء جمتمع املعرفة يف اجلامعات
الفلسطينية ،وذلك من خالل حتديد أسس ومكوانت بناء جمتمع املعرفة يف اجلامعات
الفلسطينية .ومت اتباع املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة.
وكان من أهم نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة إىل تسعة أسس أساسية لبناء جمتمع املعرفة ،وكما توصلت إىل اثين عشرةمكوانً أساسياً لبناء جمتمع املعرفة .ويف ضوء األسس واملكوانت اليت مت التوصل إليها قدم
الباحثان التصور املقرتح لبناء جمتمع املعرفة يف اجلامعات الفلسطينية وهو يتكون من عناصر
أساسية هي :األهداف ،واحملتوى ،وفريق العمل.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة يتبني لنا أن هناك اهتماماً واضحاً مبوضوع جمتمع
املعرفة إال أنه وحسب علم الباحثني فإن هذه الدراسة ختتلف متام االختالف من حيث
األهداف وإن تشاهبت يف جزئيات يف تناوهلا جملتمع املعرفة ،وتشاهبت معظم الدراسات
السابقة مع هذه الدراسة يف استخدام املنهجني الوصفي والتحليلي ،وقد استفاد الباحثان
من الدراسات السابقة يف حتديد أسئلة الدراسة واختيار منهج الدراسة ،ويف عرض بعض
جوانب اإلطار النظري ،إال أن ما مييز هذه الدراسة عن غريها أهنا تقدم تصوراً مقرتحاً
لبناء جمتمع املعرفة يف قضية بيت املقدس على وجه اخلصوص ،وهو أمر مل يجسبق إليه
الباحثان على حد علمهما.

جمتمع املعرفة :اخلصائص واملتطلبات
ظهر مفهوم جمتمع املعرفة ألول مرة يف منتصف الستينات من القرن املاضي عندما كانت
حتدث مناقشات وجدال حول التناقضات والعيوب أو العقبات اليت تواجه اجملتمع
الصناعي مثل التناقضات اخلاصة ابملوضة اليت تناسب اجملتمع الصناعي ،ومن هنا فقد بدأ
اجملتمع احلديث يف الرتكيز على املعرفة ووظيفتها( .البيالوي )13 :2007
تعددت تعريفا ت جمتمع املعرفة ومنها أنه :جمموعة من الناس ذوي االهتمامات
املتقاربة ،الذين حياولون االستفادة من جتميع معرفتهم سواي بشأن اجملاالت اليت يهتمون
هبا ،وخالل هذه العملية يضيفون املزيد إىل هذه املعرفة ،وهكذا فإن املعرفة هي الناتج
العقلي واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكري .ويجستخدم هذا املصطلح كثريا لدى
السياسيني وصانعي السياسات والعلماء املهتمني ابلدراسات املستقبلية وهناك بعض

قصص النجاح جملتمعات املعرفة مثل حركة الربجميات احلرة .ويعرفه سامل ( )2007أبنه
اجملتمع الذي يتصف أفراده ابمتالك حر للمعلومات وسهولة تداوهلا وبثها عرب تقنيات
املعلوماتية واحلاسوبية والفضائية املختلفة ،وتوظيف املعلومة واملعرفة وجعلها يف خدمة
اإلنسان لتحسني مستوى حياته (سامل  .)7 :2007كما يعرفه (سلمان  )2004أبنه :ذلك
اجملتمع الذي يتعامل أفراده ومؤسساته مع املعلومات بشكل عام وتكنولوجيا املعلومات
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واالتصاالت بشكل خاص يف تسيري أمور حياهتم يف خمتلف القطاعات (سلمان :2004
 .)24ويعرفه تقرير التنمية اإلنسانية العربية أبنه :ذلك اجملتمع الذي يقوم على نشر املعرفة

وإنتاجها ،وتوظيفها بكفاءة يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي :االقتصاد واجملتمع املدين
والسياسة ،واحلياة اخلاصة ،وصوالً إىل احلالة اإلنسانية ابطراد ،أي إقامة التنمية اإلنسانية
(تقرير التنمية اإلنسانية العربية الثاين .)39 :2003

يعرف الباحثان جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس إجرائياً على أنه" :ذلك
اجملتمع من الفلسطينيني ومن العرب ،ومن ذوي االهتما م بقضية بيت املقدس الذي يقوم
بدوره يف توليد املعرفة ابلبحث العلمي واإلبداع واالبتكار وتطوير املعرفة املوجودة ابلتفكري
ومهاراته ونشرها بتعلمها وتعليمها ابستخدام بيئات التقنيات احلديثة أبشكاهلا املختلفة
واإلفادة منها وتوظيفها يف العملية التعليمية والسياسية والبحث العلمي لتطويرهم مهنياً
ومعرفياً ومهارايً يف سبيل دعم قضية بيت املقدس".
أ .خصائص جمتمع املعرفة
وقد أصبح ينظر إىل جمتمع املعرفة على أنه اجملتمع الذي تغلب عليه الصفات التالية:
(اخلثالن )2010
.1
.2

املعرفة هي املصدر الرئيسي املؤثر والفاعل يف احلياة اليومية لألفراد واجملتمع ،والسياسة العامة.
تشمل املعرفة على العلوم ،واإلنسانيات ،والتكنولوجيا ،والبحث العلمي ،والتنمية البشرية،

.3

واإلبداع ،والرتبية ،واللغات ،واألدب ،والفنون ،والثقافة التقليدية واملسترتة.
ختتلف املعرفة عن املصادر املادية األخرى ليس يف أهنا غري قابلة للنضوب وحسب ،بل أهنا

.4

تتزايد وتنمو ابلشراكة وتعدد املستخدمني.
يعمل جمتمع املعرفة على حتديد املعلومات واملعرفة وإنتاجها ،وحتويلها ،ونشرها ،واستخدامها

.5

من أجل التنمية البشرية.
يهيئ جمتمع املعرفة الطرق الضرورية جلعل العوملة ختدم البشرية وتساعد يف رخائها.

.6

إن جمتمع املعرفة دائب التطور والتغري جنو األفضل ،ولديه من أجل حتقيق ذلك رؤية عاملية
طويلة األمد.

.7

املعرفة هي املصدر الرئيس للقوة السياسية جملتمع املعرفة.
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للطاقة البشرية قيمة مميزة لدى جمتمع املعرفة؛ وذلك جبعل البشر هم املصدر الرئيسي لإلنتاج
واإلبداع.

.9

جمتمع املعرفة متواصل ومرتابط بشكل جيد ومتني عرب وسائل االتصال والتواصل احلديث،
وميكنه أن يصل إىل مصادر املعلومات بسهولة ويسر.

 .10يعمل جمتمع املعرفة حتت مظلة اقتصاد املعلومات.
 .11لدى جمتمع املعرفة البنية التحتية املادية املتينة اليت يقوم عليها أساسه االقتصادي املتني ،واليت
توفر الدعم املادي لتقل املعلومات والعلوم وتوصيلها.

وتلخص (قيطة  )2011خصائص جمتمع املعرفة مبا يلي:
.1

جمتمع يتقن إنتاج وتوليد املعرفة.

.2

جمتمع تتوفر فيه بنية حتتية معلوماتية ،تقوم على أساس توفر شبكات حاسوب وبنوك
معلومات تتاح للجميع.
جمتمع يتقن صناعة املعلومات ،ويتقن أفراده التعامل مع املعلومات ،من حيث ،توصيلها

.3
.4
.5
.6

ونشرها وتوظيفها.
موارد بشرية مدربة ،متعلمة ،تتمتع بقدرات ذهنية وإمكاانت لالبتكار واإلبداع.
تنتشر فيه ثقافة التعليم الذايت ،والتعلم مدى احلياة ،والتعلم املستمر.
تتوفر فيه مراكز البحوث ،واملؤسسات البحثية التطويرية ،مبا حتتاجه من إمكاانت مادية
وخربات بشرية (قيطة .)28 :2011

ب .املتطلبات
إن بناء جمتمع املعرفة يتطلب ثالثة أنشطة وهي :توليد املعرفة ابلبحث والتطوير؛ ونشرها
ابلتعليم والتدريب ووسائل اإلعالم املختلفة؛ وتوظيفها واالستفادة منها يف تقدمي املنتجات
ج
ج
واخلدمات اجلديدة أو املتجددة ،ويف االرتقاء ابإلنسان وإمكاانته االجتماعية واملهنية.
ج
ويتطلب بناء املعرفة ما يلي( :اخلثالن )2010
 مسامهة كافة قطاعات اجملتمع وأال يكون ذلك حكرا على الدولة أو القطاعات احلكوميةوحدها ،فمنظمات اجملتمع املدين ومؤسساته مدعوة لإلسهام يف التمهيد وتيسري الطريق حنو
اجملتمع املعريف.
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 يتطلب جمتمع املعرفة وضع سياسات تتسم ابلشفافية وتشجع على املنافسة يف بعضاجملاالت املهمة مثل التعليم والتدريب واحلكومة اإللكرتونية وإقامة مشروعات ثقافية هتدفا إىل
إنتاج وابتكار أفكار جديدة.
 إطالق حرايت الرأي والتعبري والتنظيم واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرى من خاللتشجيع وحتفيز جهود الرتمجة من وإىل وجود ثقافة معرفية متميزة يف اجملتمع تساندها
وتشجعها وتربز وحترتم قدرات التفكري واإلبداع والسؤال والتأمل والبحث.
 توطني العلم يف مجيع النشاطات اجملتمعية ووضع أهداف طموحة لسياسته ومبا يسهم يف قيامذلك وتقوية ودعم التماسك والتجانس يف اجملتمع حبيث يؤهل أفراد اجملتمع للقيام ابملهام
الصعبة اليت سوف تستخدم فيها املعرفة.
 االستخدام األمثل ألجهزة احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت وإاتحته لألفراد واملؤسساتواألجهزة احلكومية بتكاليف معقولة واستغالهلا يف جماالت اقتصادايت املعرفة والتجارة
االلكرتونية العاملية واحلكومة االلكرتونية.
 تشجيع املشاركة اإلجيابية للشباب وتسليحهم ابملعارف واملهارات وتوفري التعليم ولتدريب يفجمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أجل إعدادهم للمشاركة الكاملة والفعالة يف جمتمع
املعرفة املنشودة.
 مواجهة جرائم القرصنة وانتشار فريوسات الكمبيوتر وإساءة استخدام واستغالل املعلوماتالشخصية اليت تشكل هتديدا خطريا لالقتصادايت القائمة على املعلومات يف جمتمع املعرفة
ابإلضافة إىل محاية اخلصوصية وضمان وجود بنية حتتية آمنة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصال.

ويرى (القفي  )2011أن هناك أربعة عناصر أساسية يف جمتمع املعرفة ،وهي:
.1

تقنية االتصاالت واملعلومات واالتصالية بشكل عام.
احملتوى املعلومايت واملعريف القابل لالستخدام
البنية التحتية جملتمع املعرفة.

.4

رأس املال البشري والعقلي (القفي .)20 :2011

.2
.3

يتطلب جمتمع املعرفة بنية حتتية تضم ما يلي:
.1

بنية حتتية مادية :مثل قاعات االجتماعات ولوحات املناقش.
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بنية حتتية تكنولوجية :مثل تقنيات تقاسم املعلومات والقوائم الربيدية اإللكرتونية ،والبواابت
السيربانية (القائمة على اإلنرتنت) ،وصفحات الويكي ،وحجرات احملادثة وعقد املؤمترات
املرئية واالجتماعات التخيلية االفرتاضية ،وبيئات التطوير من خالل التعاون ،والتعلم عن
بعد.

.3

اإلرادة السياسية :من دون إرادة سياسية صادقة وعنيدة من قبل الدول العربية ،ومن دون
جمتمع يثق بصدق تلك اإلرادة ويتفاعل معها ،فإن احلديث عن بناء جمتمع املعرفة العريب
يصبح حلماً ال يرتبط ابلواقع .جمتمع املعرفة هو جمموعة من الناس ذوي االهتمامات
املتقاربة ،الذين حياولون االستفادة من جتميع معرفتهم سواي بشأن اجملاالت اليت يهتمون هبا،
وخالل هذه العملية يضيفون املزيد إىل هذه املعرفة ،وهكذا فإن املعرفة هي الناتج العقلي
واجملدي لعمليات اإلدراك والتعلم والتفكري .ويستخدم هذا املصطلح كثريا لدى السياسيني
وصانعي السياسات والعلماء املهتمني ابلدراسات (إمساعيل .)25 :2010

ووصوالً إىل بناء /إنشاء جمتمع املعرفة بقضية بيت املقدس نقرتح التصور التايل:

إن بناء جمتمع املعرفة يتطلب ثالثة أنشطة :إنتاج املعرفة ونشرها والتعامل معها يف حل
قضااي اجملتمع .أما إنتاج املعرفة ،فإنه عادة يتم يف اجلامعات ويف مراكز البحوث .ميكن

تفعيل هذه النشاطات املعرفية من خالل مخسة حماور رئيسة ،حيث يرتبط أول هذه احملاور
بوجود "اسرتاتيجية جمشرتكة" للنشاطات املعرفية ،ويجركز احملور الثاين على "التقنية" ،مبا
يتضمن وضع أولوايت جيب االهتمام هبا لتعزيز تقدمي جمنتجات وخدمات جديدة ومفيدة
وانجحة .أما احملور الثالث فيهتم "ابملؤسسات" وأدوارها يف تفعيل دورة املعرفة ،وعلى
رأسها مؤسسات التعليم العايل .ويتطرق احملور الرابع إىل "اإلنسان" عماد العمل املعريف.
ويوضح احملور اخلامس دور "البيئة" املعرفية السليمة يف اإلسهام بتفعيل دورة املعرفة
واالستفادة منها (إمساعيل  .)25 :2010وفيما بتعلق ابحلالة الفلسطينية بشكل خاص
ميكن أن ي كون هناك دور فاعل للحكومة الفلسطينية خاصة وأن هناك وزارة خمتصة
بشئون القدس على وجه اخلصوص إضافة إىل وحدات أخرى للقدس يف وزارات أخرى
مثل وزارة الثقافة ووزارة الداخلية.
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احملور األول :اسرتاتيجية مشرتكة
ميكن وضع اسرتاتيجية شاملة ومشرتكة للنشاطات املعرفية يشارك يف إعدادها كافة
اجلهات املعنية من حكومة ،وجامعات ومؤسسات خمتصة يف شئون القدس وبيت
املقدس ،إلجياد جمتمع املعرفة.
من املتوقع أن يقوم الباحثان ابلتنسيق مع وزارة شئون القدس (واجلهات املهتمة) وخنص
ابلذكر هنا جممع دراسات بيت املقدس بربيطانيا ومؤسسة القدس الدولية فرع فلسطني
إبعداد مثل هذه االسرتاتيجية ،واليت ستعتمد يف بنودها الرئيسية على توليد املعرفة ونشرها
وتوظيفها ،من خالل القيام بعمل مسح أو قياس ملدى توافر املعرفة لدى اجملتمع
الفلسطيين والعريب ،ومدى توافر املواد املعرفية حول قضية بيت املقدس ،وحتديد نقاط
القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات.
احملور الثاين :التقنية
تؤدي التكنولوجيا إىل سهولة تبادل املعارف واخلربات والثقافات بني الناس وكذلك سهولة
طرح أفكارهم ومعارفهم فيما بينهم ،وعليه فإن قضية بيت املقدس البد أن تكون من
أولوايت املعارف املراد تبادهلا ونشرها .حيث ستتم االستفادة من التقدم التقين
والتكنولوجي يف خدمة جمتمع املعرفة حول قضية بيت املقدس عرب إنشاء بوابة معلومات
إلكرتونية ( ) EPortalتشتمل على قاعدة بياانت مشرتكة تضم مجيع املعلومات املتعلقة
بشؤون بيت املقدس (مركز معلومات بيت املقدس) وإنشاء مواقع وحمركات حبث وقواعد
بياانت ومدوانت متخصصة هبذا الشأن ،إضافة إىل استخدام أو تفعيل دور الفضائيات
الفلسطينية والعربية يف نشر ثقافة بيت املقدس واملشروع املعريف حوهلا ،وسيشري الباحثان
يف هناية هذا التصور املقرتح إىل العديد من األنشطة اليت من املمكن عرضها عرب بوابة
امل علومات اإللكرتونية املقرتحة إضافة إىل عرض منوذج تصميمي لشكل هذه البوابة على
اإلنرتنت.
احملور الثالث :املؤسسات.
حيث أتخذ املؤسسات املعنية أدوارها يف مسألة إنتاج ونشر وتوظيف املعرفة.
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أوالً :مؤسسات التعليم العايل:

إن أي ججمتمع يتطلع إىل التميز املعريف جيب أن يهتم بشكل أساسي مبؤسسات التعليم
العايل ،ألن هذه املؤسسات تقوم بتنفيذ نشاطات تتضمن توليد املعرفة ونشرها .كما
تجسهم أيضاً يف نشاطات توظيف املعرفة ،من خالل إمداد هذه النشاطات اليت تجؤديها
املؤسسات األخرى ابألفكار اجلديدة والكوادر املؤهلة ،وحتفيز أعماهلا وقدراهتا ،عرب
اتفاقيات تسعى إىل تفعيل دور املعرفة يف اجملتمع.
 اجلامعات املرشحة فلسطينياً (بريزيت ،النجاح ،اخلليل ،بيت حلم ،والقدس املفتوحة ابلضفةالغربية ،واجلامعة اإلسالمية واألزهر واألقصى بغزة).
 اجلامعات املرشحة عربيا (القاهرة مبصر ،اجلامعة األردنية ،امللك عبد العزيز ابلسعودية،جامعة اجلزائر ،جامعة قطر) علماً أبن هذه اخلطوة بدأت يف معهد التميز جبامعة مشال
ماليزاي ،وجامعة اسطنبول صباح زعيم برتكيا اليت حتتضن فعاليات مؤمتر بيت املقدس،
وكذلك جامعة خلضر ابتنة ابجلزائر ،وذلك نتيجة جهد كبري بذله جممع دراسات بيت
املقدس وخاصة الربوفيسور عبد الفتاح العويسي صاحب فكرة ومؤسس املشروع املعريف لبيت
املقدس.

ويتمثل دور اجلامعات يف التايل:
 إنتاج املعرفة وذلك من خالل دعم البحث العلمي وزايدة خمصصاته املالية (معدالتاإلنفاق) وترويج نتائج البحث العلمي ،واالهتمام ابلرتمجة ملصادر املعلومات املتعلقة بقضية
بيت املقدس ،وحماولة بناء عالقات تعاون مع مؤسسات الرتمجة كاملنظمة العربية للرتمجة،
وذلك ابختيار مواد للرتمجة.
 الرتكيز على قضية بيت املقدس يف املقررات واملناهج الدراسية ،من خالل إقرار مساقمشرتك بينها أو جزء من مساق ،أو إقرار برامج الدراسات العليا للماجستري والدكتوراه على
غرار ما فعلت جامعة مشال ماليزاي ابفتتاح برانمج الدكتوراه ابللغتني العربية واإلجنليزية -قسم
دراسات بيت املقدس.
 إقامة املؤمترات والورشات واألايم الدراسية حول بيت املقدس من جوانب متعددة. -إعداد وتدريب ابحثي املستقبل من طلبة ومدرسي اجلامعات.
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 ختصيص ركن يف املكتبة اجلامعية حيتوي على مواد معرفية متخصصة يف شؤون بيت املقدس. استثمار الفضائيات واإلذاعات التابعة للجامعات يف نشر ثقافة واملعرفة يف قضية بيتاملقدس .مثال :فضائية الكتاب اليت تجبث من اجلامعة اإلسالمية ،واحملطات اإلذاعية مثل
صوت التعليم من غزة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم بغزة ،وكذلك الفضائيات واإلذاعات
التابعة للجامعات العربية إن وجد.
 تقدمي التوصيات آبليات تطبيق املعرفة الناجتة وكيفية االستفادة منها يف دعم قضية بيتاملقدس إقليماً وسكاانً.
 إنشاء مراكز للرتمجة ،هتتم بنقل املعارف وترمجتها إىل اللغة العربية ،وإاتحتها ألفراد اجملتمع. -تفعيل الشراكة بني اجلامعة واملؤسسات احمللية واإلقليمية ،على قاعدة تبادل املعرفة واملنفعة.

اثنياً :املؤسسات املتخصصة واملراكز البحثية:

ونرشح املؤسسات واملراكز البحثية التالية :جممع دراسات بيت املقدس بربيطانيا ،ومؤسسة
القدس الدولية يف غزة وبريوت ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات يف بريوت ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية يف بريوت ،مركز أبو ظيب للدراسات االسرتاتيجية .ابإلضافة إىل
دائرة شؤون القدس مبنظمة التحرير الفلسطينية ،ودائرة شؤون القدس حبركة محاس.
أما عن دور هذه املؤسسات فنقرتح ما يلي:

أ .جممع دراسات بيت املقدس ويتمثل دوره فيما يلي:
 إعداد وختريج املزيد من سفراء بيت املقدس ليعم ذلك كافة أرجاء الوطن العريب. تطوير املشروع املعريف لبيت املقدس مبا يواءم احتياجات العصر وأمهية املرحلة القادمةوخصوصيتها.
 عقد اتفاقيات مع اجلامعات العربية واإلسالمية والفلسطينية العتماد دراسات بيت املقدسضمن مناهجها الدراسية أو فتح برامج دراسات عليا فيها.
 اإلشراف -إن رغبت يف ذلك -على البوابة اإللكرتونية املزمع إنشاؤها كما تشري هذهالدراسة.
ب .مؤسسة القدس الدولية :ويتمثل دورها يف:
 -جتميع املواد املعرفية اخلاصة ببيت املقدس على شكل إلكرتوين أو ورقي.
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 إنتاج مواد معرفية خاصة ببيت املقدس من مجيع النواحي اجلغرافية والسياسية السكانيةواملعمارية ...إخل
 دعم البحث العلمي مبسألة بيت املقدس إبنشاء مركز دراسات بيت املقدس. تدريب اخلرباء والباحثني واملهتمني يف شؤون بيت املقدس.ت .دائرة شؤون القدس مبنظمة التحرير الفلسطينية ،ودائرة شؤون القدس حبركة محاس:
 توفري الدعم املادي للباحثني يف جمال دراسات بيت املقدس. املسامهة يف نشر أدوات املعرفة املتعلقة ببيت املقدس.ث .مراكز البحث العلمي (مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات يف بريوت ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية يف بريوت ،مركز أبو ظيب للدراسات االسرتاتيجية):
 نشر املواد املعرفية. دعم البوابة اإللكرتونية املزمع إنشاؤها ابلكتب والدراسات اليت تنشرها.ج .وزارة شؤون والقدس:
 توفري الدعم املادي لكافة املؤسسات السابقة الذكر (املؤسسات العاملة يف جمال القدس) إنشاء االسرتاتيجية املشرتكة. توفري الدعم املادي واللوجسيت إلنتاج املعرفة. إنشاء مركز قومي ووطين ملعلومات بيت املقدس يدعم املشروع املعريف لبيت املقدس.ح .املؤسسات اإلعالمية:

إن لوسائط اإلعالم من راديو وتلفزيون والقنوات الفضائية والصحف واملواقع اإللكرتونية
إعالمية دور هام يف نقل املعرفة ،وأحياانً إنتاجها .واهلدف من وسائل اإلعالم هو اإلسهام
يف عملية تنوير العقل البشري وترشيد القرارات البشرية.

وعليه يتطلب منها التايل:
.1

إنشاء مركز معلومات متطور يشتمل على مكتبة وأرشيف.

.2

التغطية اإلخبارية مبزيد من االهتمام بقضية بيت املقدس ،حيث يتأثر املواطن العريب إبعالمه.
التغطية اإلعالمية لقضية بيت املقدس بعيدا عن املصاحل واالعتبارات اآلنية واالهتمامات

.3

اجلزئية ،مما يساعد على حتقيق الوعي وتكوين الفكرة.
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ويتطلب من السلطات الرمسية وغري الرمسية منح احلرية واالستقاللية لوسائط اإلعالم.

مالحظة :ميكن إضافة أو استحداث مسمى لوظيفة إدارة املعرفة داخل املؤسسات
املتخصصة واملراكز البحثية ،مبسمى "ضابط املعرفة"" ،قائد املعرفة" ،أو اعتماد مصطلح سفري
بيت املقدس الذي يتبناه جممع دراسات بيت املقدس.

احملور الرابع :اإلنسان
يعد العنصر البشري عنصراً مهما يف إجياد جمتمع املعرفة وهو ال يقل أمهية عن عنصر التقنية،
فالتقنيات احلديثة هلا دور يف تسهيل خلق جمتمع املعرفة يف الوقت ذاته فهي ال ميكن أن
تكون فاعلة بدون استثمار أمثل هلا من قبل اإلنسان .وكما جاء يف تقرير التنمية اإلنسانية،
 ، 2003إن املوارد البشرية عالية التأهيل والكفاءة واخلربة تعترب من أهم مدخالت ومقومات
العمل يف األنشطة البحثية والتطويرية واالبتكارية الوطنية .وأن هناك ال ريب ،عالقة وطيدة
بني حالة التعليم العايل على وجه اخلصوص وحالة البحث واإلنتاج املعريف ،حيث يتم خالل
مراحل التعليم املختلفة إعداد وتدريب ابحثي املستقبل.
وجمتمع املعرفة يقوم على تقدير اإلنسان وتوفري كل الوسائل لتنمية وتطوير مواهبه ،وذلك
يشمل تطوير معاهد ومؤسسات تستطيع اكتشاف وتنمية وتطوير هذه املواهب ،إذاً البد من
إجياد وتكوين عدد من خرباء الربامج اإللكرتونية ،والتقنية العالية ابملعلومات واالتصاالت إن
املعرفة تتولد عندما يتفاعل اإلنسان مع املعلومات اليت متت معاجلها ابلتقنيات احلديثة،
ويضعها يف اإلطار الصحيح ،ويف هذا الشأن فإن البحوث واملقاالت املختلفة املنشورة يف
اجملالت وشبكة اإلنرتنت اليت تناولت املقتضيات الرتبوية جملتمع املعرفة تشري إىل أن إنسان
جمتمع املعرفة جيب أن يتسم ابخلصائص التالية:
.1

مستقل الفكر قادر على ممارسة املنهج العلمي.
قادر على :النقد ،التحليل ،االستقراء ،االستنباط ،القياس ،التفسري ،التأويل ،االبتكار.
يتقبل التغيري ويتحسب الحتماالته ،ولديه الرغبة والقدرة على اإلسهام يف إحداثه.

.4

منتج ملعرفة جديدة ومطور للقدمية ،ومبدع ومبتكر لتكنولوجيا جديدة وتطوير القدمية.

.2
.3
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قادر على االتصال والتعامل مع اآلخرين ،والعمل ضمن فريق ،وإتقان مهارات االتصال
اللفظية والكتابية واالفرتاضية.

.6

قادر على صنع القرار وتقدير املخاطرة وإدارة الوقت واملعلومات.

.7

لديه إميان وقناعة أبنه عند الوصول إىل حل ألي مشكلة فهناك حل أفضل منه.

.8

يقبل تغيري العمل (الوظيفة) ألكثر من مرة على مدى حياته ،ولديه االستعداد إلعادة أتهيل
نفسه ،أو تغيري مهنته لعمل جديد تقتضيه التطورات العلمية والتكنولوجية املتسارعة

.9

واملنتظرة.
مقبل على التعلم مدى احلياة ،ومتقن ملهارات التعلم الذايت ،ولديه احلرص على ممارساته
بصفة مستمرة.

 .10يعتز بثقافته وبعقيدته وحيرتم ثقافات اآلخرين وعقائدهم .ويتقبل الرأي اآلخر.
 .11إنسان غري أمي لديه القدرة على التعامل مع احلاسب اآليل ومصادر املعلومات املختلفة
واملتنوعة ودوائر املعارف.
 .12إنسان جمتمع املعرفة جيب أن يكون قادراً على التعامل مع البياانت ومعاجلة املعلومات
والتوصل إىل املعارف اجلديدة والتكنولوجيا ،وقادر على التمييز بني كل منها جتنبا للخلط.
 .13القدرة على التكيف والتعلم بسرعة ،وامتالك املهارات الالزمة لذلك.
 .14إتقان أكثر من لغة حىت ميكن العمل يف بيئة عمل عاملية.

وبناء على ذلك فإن من مسات اإلنسان الذي تسعى إلعداده الرتبية املستقبلية أنه إنسان
يؤمن ابملعرفة ،ودورها يف احلياة اليومية للمجتمع وهو إنسان متعدد املهارات ،يؤمن ابحلوار
ويتخذه منهجا ،وهو إنسان منفتح يدرك أمهية التقنية ،ويسعى من أجل التزود مبا هو جديد،
فهو قادر على التعلم الدائم والتدريب املستمر ،وهو إنسان انقد يتوقع ما ميكن حدوثه ،لديه
القدرة على الرؤية والتخيل ،وإصدار األحكام ،والقدرة على التكيف وذلك حىت يتمكن من
رسم طريقه يف عوامل الثقافات املتنوعة اليت تبثها وسائل اإلعالم واالتصال ،وحىت ميتلك
املهارات الالزمة للبحث والوصول إىل املعرفة ،والتعلم الذايت والتقومي الذايت املستمر.
ويف ضوء ما سبق فإن مسات اإلنسان ،ومواصفاته اليت يتطلبها اجملتمع املعريف ذات طابع
خاص ومتميز ،وتتطلب أد وات ،ووسائل ،وأساليب جديدة ،وهي حتتاج إىل توافر نوع خاص
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من التعليم ،والتدريب مبا يتالءم مع ظروف العصر ،ومقتضياته .وعليه فإن إنشاء جمتمع
املعرفة بقضية بيت املقدس يتطلب إعداد جمموعات كبرية من اخلرباء املختصني والباحثني يف
شؤون بيت املقدس بغرض إنتاج املعرفة ونشرها وهو ما سيقع عبء إعداده ابلطبع على
املؤسسات السابق ذكرها؛ األكادميية والبحثية املتخصصة يف شئون بيت املقدس ،وهو ما

بدأه جممع دراسات بيت املقدس إبعداد سفراء بيت املقدس كما أشران سابقاً .ونقرتح أن
تكون الفئة املستهدفة من املختصني يف العلوم السياسية ودراسات "الشرق األوسط"
والتاريخ ،إضافة إىل خمتصني يف املكتبات وإدارة املعلومات أو تكنولوجيا املعلومات وذلك
لقدرهتم على التعامل مع أدوات املعرفة وطرق البحث العلمي ،كما أهنم سيكونون املسئولني
عن مجع وتنظيم مواد املعرفة املتعلقة بشؤون بيت املقدس ونشرها عرب مؤسسات (املكتبات
ومراكز املعلومات بكافة أنواعها) ،وهذا ال يعين إغفال التخصصات األخرى ففي كل خري
إن شاء هللا.

احملور اخلامس :البيئة املعرفية
فيما يتعلق ابلبيئة املعرفية فنرى أن ذلك حاضر يف اجملتمعات العربية كافة ،فمسألة القدس
هي اهلم األكرب يف حياة الفلسطينيني بشكل عام على املستوى السياسي ،وهناك أرضية
مهيأة لقبول ما ينتج من أدوات معرفية هبذا اخلصوص وتلقيه على الوجه املراد ،وعلى صعيد
البيئة التقنية ميكن اإلشارة إىل توافر املتطلبات واملستلزمات التالية:
.1
.2

بنية حتتية مادية :مثل قاعات االجتماعات ولوحات املناقشة.
بنية حتتية تكنولوجية :مثل تقنيات تقاسم املعلومات والقوائم الربيدية اإللكرتونية والبواابت
السيربانية (القائمة على اإلنرتنت) ،وصفحات الويكي وحجرات احملادثة وعقد املؤمترات
املرئية (فيديو كونفرانس) واالجتماعات التخيلية االفرتاضية ،وبيئات التطوير من خالل
التعاون ،والتعلم عن بعد.

وميكن أن خنلص ابلنهاية أبن خلق جمتمع املعرفة حيتاج إىل جهود مقصودة من قبل أفراد
اجملتمع والقائمني عليه ،ومير مبراحل وبعمليات متداخلة ،وجبهود مشرتكة من مجيع مؤسسات
وأفراد اجملتمع .منوذج مقرتح للبوابة اإللكرتونية  EPortalوهي بوابة املعرفة اإللكرتونية اليت
تتحدث عن كل ما خيص املعرفة حول بيت املقدس.
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األنشطة املقرتحة:
.1

حصر كل املعلومات حول مدينة بيت املقدس يف قاعدة بياانت واحدة وبلغات متعددة.

.2

إنشاء (ببليوغرافيا بيت املقدس) حيث تشتمل على كافة الكتب واملنشورات والدراسات
واألحباث والرسائل العلمية اليت تتحدث عن بيت املقدس أو نشرت يف بيت املقدس أو
ملؤلفني من بيت املقدس.

.3

إنشاء متحف بيت املقدس اإللكرتوين ،حبيث يتم أرشفة صور بيت املقدس القدمية واحلديثة،
من مجيع الزوااي واألركان ،وبيان كافة تفاصيل املدينة مع معلومات حوهلا ()Gallery
إنشاء دليل بيت املقدس الثقايف ،ويتحدث عن أهم القرارات األممية والعربية والوطنية حول
مدينة بيت املقدس من كافة اجلوانب.

.5

إنشاء حساابت خاصة لبعض املراكز واجلمعيات ذات العالقة ببيت املقدس إلضافة بياانت
أو معلومات أو صور او دراسات أو تقارير ،حبيث يتم مراجعة هذه اإلضافات من قبل إدارة
البوابة قبل اعتمادها والسماح بنشرها وإاتحتها على البوابة بشكل هنائي.
تفعيل خدمة ( )rssلنقل األخبار واإلضافات اجلديدة عل البوابة إىل صفحات الفيس بوك

.4

.6

اخلاصة ابملستخدمني واملستفيدين.
.7

إنشاء صفحة تفاعلية خاصة ابلبوابة اإللكرتونية على الفيس بوك وتويرت.

معوقات إنشاء جمتمع املعرفة حول بيت املقدس
يرى الباحثان أن هناك بعض املعيقات اليت من املمكن أن حتول دون تنفيذ هذا التصور
املقرتح على الوجه األمثل وهي كالتايل:
 .1صعوبة إنشاء االسرتاتيجية املشرتكة لعدم التعاون من قبل اجلهات املعنية خاصة يف ظل حالة
االنقسام السياسي الفلسطيين.
 .2معيقات تقنية هلا عالقة إبمكاانت املؤسسات املشاركة.
 .3عدم قبول الفكرة وفشل سبل التعاون من قبل املؤسسات األكادميية واملختصة بدراسات
بيت املقدس واملؤسسات اإلعالمية ،ألسباب تتعلق إبمكاانهتا أو مدى االهتمام ابجملال.
 .4طول الفرتة الزمنية املطلوبة من أجل إعداد جمموعات كبرية من اخلرباء املختصني والباحثني يف
شؤون بيت املقدس.
 .5ضعف البيئة املعرفية احلالية يف اجملتمعات العربية.
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ورغم كل ذلك فإن إمكانية حتقيق مثل هذا التصور املقرتح كما يرى الباحثان حتظى بنسبة
عالية إذا ما جوجدت اإلرادة وحتقق للفكرة دعم مؤسسي ولو حبده االدىن.

املراجع
أبو طويلة ،جهاد ،مدينة القدس :دراسة يف الصراع اإلقليمي ومقرتحات التسوية ،دراسة منشورة يف
كتاب مؤمتر القدس :املؤمتر الرابع ،فلنتحد سوايً من أجل القدس واألقصى واملقدسات ،غزة:
مؤسسة القدس الدولية.2010 ،

األغا ،صهيب ،وأبو شعبان ،مسر سليمان ( :)2010تصور مقرتح لبناء جمتمع املعرفة يف اجلامعات
الفلسطينية ،املؤمتر الدويل الثالث ملركز زين للتعلم االلكرتوين" ،دور التعلم االلكرتوين يف تعزيز

جمتمعات املعرفة ،املنعقد يف الفرتة من  11 – 9مارس .2010
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ( :)2003تقرير التنمية
اإلنسانية العربية للعام  ،2003حنو إقامة جمتمع املعرفة ،املكتبة اإلقليمي للدول العربية ،برانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ،عمان ،األردن.

البيالوي ،حسن حسني وسالمة عبد العظيم حسني ( :)2007إدارة املعرفة يف التعليم ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر.
محاد ،خليل عبد الفتاح ،وعساف ،حممود عبد اجمليد ( :)2011توظيف البحث الرتبوي الفلسطيين يف
ضوء مقومات جمتمع املعرفة ،رؤية مستقبلية ،مؤمتر البحث العملي مفاهيمه ،أخالقياته ،توظيفه،
بتاريخ  ،2011/5/11-10اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
اخلثالن ،منصور ( :) 2010جمتمع املعرفة :مفهومه ،خصائصه ،أبعاده ،ومتطلبات بنائه.
املوقعhttp://www.hotah-cba.com/mansour/books/bkfile_1312232930.doc:

سامل ،سامل محيد ( :)2007اجلامعة ودورها يف بناء جمتمع املعرفة ،املؤمتر العاملي للتعليم العايل يف
العراق -اربيل.
سلمان ،سلمان ( :)2004البعد االسرتاتيجي للمعرفة ،مركز اخلليج لألحباث ،ديب.
عدوان ،عصام ( :)2010مفهوم الالجئ الفلسطيين بني القصور والشمول ،مركز التأريخ والتوثيق
الفلسطيين ،غزة.

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
isravakfi.org

حنو إنشاء جمتمع املعرفة حول قـضية بيت املقدس :تصور مقرتح
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العضايلة ،عادل حممد ( ،)2007القدس :بوابة الشرق األوسط للسالم ،عمان :دار الشروق.
العويسي املقدسي ،عبد الفتاح ( ،)2013صناعة التاريخ املستقبلي :مناذج بيت املقدس لتفسري
األحداث املعاصرة وتوجيهها ،اجلزائر :دار اخللدونية للنشر والتوزيع.
الفصل األول من االتفاقية ،أحكام عامة ،املادة  ،1بند  ،2ونص االتفاقية ابلكامل موجود على موقع
التايل:
الرابط
على
مطالعته
وميكن
العربية
اإلنسان
حقوق
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/refugees-convention51a.html

قيطة ،هنلة عبد القادر ( :) 2011دور اجلامعات الفلسطينية يف بناء جمتمع املعرفة وسبل تفعيله ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
هناد بقاعي ،منسق وحدة األحباث يف مركز بديل "التوطني كخيار قسري" ،صحيفة حق العودة ،العدد
( )12السنة الثالثة ،متوز .2005
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