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يقام برعاية مجموعة االتصاالت

افتتاح المعرض التكنولوجي في رام اهلل
رام اللــه – افتتــح وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومات د .عالم موسى ،ورئيس مجلس ادارة اتحاد
شــركات أنظمة المعلومات «بيتا» د .يحيى الســلقان،
والرئيس التنفيذي لمجموعــة االتصاالت عمار العكر،
أمــس ،المعــرض التكنولوجــي فــي مدينــة رام اللــه،
ويندرج ضمن فعاليات أســبوع فلسطين التكنولوجي
«اكســبوتك» ،الذي تنظمه «بيتــا» برعاية من مجموعة
االتصاالت الفلسطينية.
وأكــد موســى ،أن تنظيم المعرض أســوة بالمؤتمر
التكنولوجــي للعام الرابع عشــر علــى التوالي ،أمرا في
غاية األهمية ،يجسد اإلصرار الفلسطيني على النجاح،
وتجاوز كافة المعيقات.
ونــوه إلى حيوية مســاهمة هذا القطاع في شــتى
مياديــن الحيــاة ،معتبــرا أن المعــرض بمثابــة منصة
حيويــة للتواصــل مــع الجمهــور ،وعــرض انجــازات
الشركات العاملة في هذا القطاع.

ورأى السلقان ،أن «اكسبوتك» ناجح بكل المقاييس،
مشــيرا إلى مشــاركة نحو  50شــركة في فعالياته في
الضفة وقطاع غزة.
وذكر أن عدد زوار المعرض في شــقي الوطن خالل
العــام الماضي بلغ نحــو  65ألفا ،متوقعا أن يصل عدد
الزوار إلى الرقم ذاته ،إن لم يتجاوزه أصال.
مــن جانبــه ،أكــد العكر ،علــى أهمية «اكســبوتك»
كحــدث بارز يركز علــى قطاع االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
وذكر أن المجموعة تنظر باهتمام بالغ لهذا الحدث،
مــن هنا فقد حرصــت على رعايته ســنويا منذ تنظيم
دورتــه األولى ،ال ســيما أنهــا رائدة قطــاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
وركــز علــى خصوصية تنظيــم المعــرض ،واطالق
خدمــة الجيــل الثالث بشــكل تجريبي ،مبينــا أن ذلك
بمثابة حلم تحقق.
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موسى والعكر والسلقان في افتتاح المعرض.
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بمشاركة موسى والعكر والمصري والسلقان

رام اهلل« :روابي لتكنولوجيا المعلومات» يرعى حفل عشاء «اكسبوتك»
رام اللــه – أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د .عالم موســى،
أهمية االســتثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،باعتبار أنه
أحد ركائز التنمية.
جــاء ذلــك خالل حفل عشــاء ،نظــم برعاية مركــز «روابــي لتكنولوجيا
المعلومــات» ،أول مــن أمــس ،فــي رام الله ،وذلــك ضمن فعاليات أســبوع
فلســطين التكنولوجي «اكســبوتك  ،»2017ونظمه اتحاد شــركات أنظمة
المعلومــات «بيتا» على مدار األيــام الثالثة الماضية ،برعاية رئيســية من
مجموعة االتصاالت.
وبين أن تنظيم «اكســبوتك» للعام الـــ ( )14على التوالي ،يمثل إنجازا
مهما ،الفتا إلى أنه تظاهرة تقنية بارزة على المستوى الوطني.
وأوضح أن «اكسبوتك» أضحى الحدث التكنولوجي األبرز في فلسطين،
بالتالي بات محط انتظار الجميع ،مشيدا بالمقابل بدور «بيتا» في تنظيمه.
وركــز على ضرورة االرتقــاء بهذا القطاع ،وزيادة انتشــاره خاصة لجهة
توفير خدمات الجيل الثالث على أوسع نطاق.
وأشــار إلى تأثير الممارسات اإلســرائيلية على تطور ونمو القطاع ،بيد
أنــه أكــد إصرار الــوزارة وكافة الشــركات والجهات المعنيــة على مواصلة
العمل لتعزيز واقع ودور هذا القطاع.
واســتعرض جانبا من اإلنجازات التي تحققت خالل العام الحالي ،مثل
دخول شــركة «الوطنية موبايل» إلى قطاع غزة ،وقرب اطالق خدمات الجيل
الثالث تجاريا ،عدا توقيع مذكرات تفاهم مع جهات محلية ودولية.
وبين موســى ،أن الوزارة تســعى إلنجاز عدد من المســائل خالل الفترة
المقبلــة ،ســيكون لهــا أثــر إيجابي علــى قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
مــن جانبه ،أكــد وزير العمــل مأمون أبو شــهال ،ضرورة زيــادة التركيز
علــى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومــات ،بغية تحقيق مجموعة من

األهــداف ،من ضمنها الحد من البطالة ،وتوفيــر فرص عمل للكثيرين من
خريجي الجامعات المختصين بهذا القطاع.
وبين أن هناك نحو  400ألف متعطل عن العمل ،وأن نحو  320ألف أسرة
في فلســطين تعيش تحت خط الفقر تبعا للمقاييس العالمية ،مســتعرضا
بعض خطط الوزارة لتوفير فرص عمل للشبان وتحديدا خريجي الجامعات.
وذكر أن الوزارة عبر صندوق التشغيل ،تسعى لتجنيد نحو مليار دوالر
خالل األعوام الثالثة إلى الخمســة المقبلة ،لمنح  70ألف قرض ،لتشــغيل
نحو  250ألف شاب.
وذكر رئيس مجلس ادارة «بيتا» يحيى السلقان ،أن تنظيم «اكسبوتك»
بشــكل دوري كل عام ،دليل على اصرار القائميــن عليه على النجاح ،وابراز
تشبث الشعب الفلسطيني بإرادة الحياة رغم كافة الصعاب.
واعتبــر أن المؤتمر التكنولوجي كان ناجحا بكل المقاييس ،منوها إلى
تميز المداوالت والنقاشات التي دارت خالله ،ونظيرتها بين رجال األعمال.
وقــال :لــم يتــرك المؤتمر أية زاويــة تتعلــق باإلبداع ،واالســتثمار إال
طرحها ،داعيا إلى االستثمار بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف :لدي قناعة مطلقة بأننا نمر في مرحلة تكون االقتصاد العالمي
الجديد بأسس جديدة ،أساسها التكنولوجيا ،بالتالي فإن لدينا فرصة ربما
لن تتكرر بأن نكون العبا رئيسيا في هذا االقتصاد الرقمي ،مؤكدا جاهزية
الشركات الفلسطينية ألن تكون مساهما أساسيا في هذه المسألة.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت عمار العكر ،أن النســخة
الحالية من «اكســبوتك» تكتســب أهمية خاصة ،ليــس لطبيعة الظروف
التي تمر بها فلســطين فحســب ،بل واطالق خدمة الجيل الثالث بشــكل
تجريبــي ،وإن كان ضمــن نطــاق ضيق ومحــدد ،وتحديدا ضمــن المؤتمر
التكنولوجي ،وفعاليات المعرض في رام الله.
ورأى أن اعــان وزيــر االتصــاالت عن اطــاق خدمــات الجيل الثالــث تجاريا
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قبل نهاية الشــهر المقبــل ،يمثل حدثا تاريخيا طال انتظاره ،ال ســيما في ظل
العراقيل اإلسرائيلية التي وضعت أمام إنجاز هذا األمر على مدار عقد من الزمن.
وبين أن الجهود تتواصل من أجل بناء الشــبكة الخاصة بشــبكة الجيل
الثالث ،الفتا إلى دور الحكومة والشركات العاملة في هذا القطاع في إنجاز
هذا الملف.
وعبــر عن أمله في أن يصار إلى اطالق خدمــات الجيل الثالث في قطاع
غزة خالل الفترة القادمة.
ولفت رئيس مجلس ادارة مجموعة «مســار» العالمية ،مؤســس مدينة
«روابي» بشار المصري ،إلى أن رعاية المركز التكنولوجي الخاص بـ «روابي»
لألمسية (حفل العشاء) ،يمثل حدثا مميزا ،ال سيما أنه يأتي بعد عام على
رعاية «روابي» لفعالية مماثلة خالل النسخة السابقة لـ «اكسبوتك».
وقال :شرف لنا أن تكون األمسية العام الحالي تحت رعاية مركز روابي
لتكنولوجيــا المعلومــات ،الفتــا إلى نجــاح المركز في اســتقطاب عدد من
الشركات يعمل فيها مئات الشبان.
وأضــاف :المركز افتتح منذ عدة أشــهر ،واســتقطب شــركات جديدة،
وأوجد بضع مئات من فرص العمل للمئات من خيرة شباننا.
وعزا اختيار الشركات للمركز ،لما يتضمنه من مزايا ،من ضمنه أنه مزود
ببنية تحتية متطورة ،وخدمات رئيســية للشركات التكنولوجية ،ما يجعل
منــه بمثابة تكتل (تجمع) لعدة شــركات ،مبينا أن ذلــك أمر ضروري إذا ما
أريد االرتقاء بتكنولوجيا المعلومات ،وفتح أسواق دولية أمام هذا القطاع.
ومضى قائال :ســنعمل خالل الفترة القادمة على اســتقطاب شــركات
عالمية للمركز وفلسطين ،معربا عن أمله في أن يحمل العام المقبل مزيدا
من قصص النجاح لهذا القطاع.
وتخلــل الفعاليــة ،توقيع اتفاقية تعــاون بين وزارة العمــل و»بيتا» ،إضافة
إلى أخرى بين «بيتا» وجمعية «أميركيون من اجل اقتصاد فلسطيني نابض».
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أكبر شركة انترنت فلسطينية

«حضارة» تسجل حضورا الفتا عبر تقديم
رزمة خدمات متنوعة ألكثر من  130ألف مشترك
رام الله – تعتبر شــركة «حضارة لالســتثمار التكنولوجــي» –وهي احدى
شركات مجموعة االتصاالت ،-كبرى شركات االنترنت في فلسطين.
وتهدف الشــركة إلى مواصلة الريادة واإلبــداع ،في طرح أحدث التقنيات
والخدمــات التكنولوجيــة ،إلثــراء حياة مســتخدمي االنترنت في فلســطين،
وتوفير خدمات عالمية ومحلية غير مسبوقة في التميز واإلتقان.
وتأسســت شــركة «حضارة» العــام  ،2005وتعمل باســتمرار على تقديم
خدمات انترنت مبتكرة وموثوقة ،وذات جودة عالية ،واليوم فإنها هي المزود
األول واألكبــر لخدمة االنترنت في فلســطين ،وصاحبة أضخم ســعة وســرعة
انترنت وأكبر عدد مشــتركين ،حيث أنها تقدم خدماتها ألكثر من  130ألف
مشترك ،من خالل  11مركز رئيسي ،وما يزيد عن  300موزع معتمد ،منتشرين
في جميع ارجاء الوطن ،الى جانب وجودها الفاعل على كافة وسائل التواصل
االجتماعي.
ولعبت»حضــارة» دورًا مهمًا في بناء وتطوير قطــاع االنترنت وتكنولوجيا
المعلومات في فلســطين ،وحصلت على ثقة مشتركيها خالل فترة قياسية،
بخدمــة انترنــت تمتاز باالســتقرار واألمان ،إلى جانب تقديــم خدمات الدعم
الفني ،وخدمة العمالء الســكنية والشركات بما ينسجم مع أعلى المستويات
العالمية.
وتدرك شــركة «حضارة» االتجاه السائد اآلن ،باالعتماد الكلي على خدمات
االنترنت في جميع مناحي الحياة ،بالتالي فإنها تفضل دومًا اطالق منتجاتها
وحمالتها التســويقية باالستناد إلى سلســلة من الحلول المرنة ،التي تخدم
توجهات واستخدامات مشتركيها وغير مشتركيها على حد سواء ،لذا تبدي
الشــركة التزاما قويا بتوســيع نطاق الحــدود التي يمكن لخدمــات االنترنت
أن توفرهــا ،حيــث تســعى إلى إحــداث تأثير لجهة تحســين حيــاة جمهور
المســتخدمين ،ســواء على مستوى االســتخدام الشــخصي أو االستخدامات
العمليــة ،وهــي في هذا اإلطار لــن تتوانى في فتح آفاق جديــدة أمام قاعدة
مشتركيها.
وتتطلــع الشــركة دومًا إلى مراحــل جديدة من االنفــراد والتميز في كافة
الحمــات ،والخدمــات والمنتجــات التــي تقدمهــا ،حيث توفر للمؤسســات
والشركات الفلســطينية ،أكثر الخدمات تميزا وتنوعا على اعلى المستويات،

فتقدم العديد من الخدمات التي تمتاز باألمان والسرعة والمتانة ،لتبية كافة
االحتياجات التجارية ،من هنا فإنها تعمل باســتمرار على بناء وتطوير شبكة
تكنولوجيا معلومات تعمل بمهنية عالية.
واستمرارًا لدورها الريادي في تزويد مشتركيها بأحدث ،وأضخم الخدمات
العالمية المنافســة ،وأكثرها تطورا وترســيخًا لمبدأها فــي مواكبة تطلعات
الجمهــور ،أطلقــت «حضارة» حديثًا ،جهــاز «حضارة ..»TVتحت شــعار «للكل
ً
وشــيق يعمــل بتقنيــة « »HDيمتاز
وعلــى مــزاج الــكل» ،وهو جهــاز ممتع
بمضمونــه المرئــي ،والممتع إليجاد تجربة جديدة فريدة من نوعها بأســلوب
حديث وتقني داخل البيت الفلســطيني ،انســجاما مع روح وتطلعات األســرة
وقيمها.
ويربط «حضارة  »TVمستخدميه بأكبر وأضخم مكتبة افالم عالمية وعربية،
وأكثر المسلسالت متابعة وشهرة في العالم العربي واالجنبي ،عالوة على ذلك
يحتوي على باقات مميزة ومختارة بعناية ،لتضم أفضل القنوات التلفزيونية
المنوعة (الوثائقية ،والترفيهية ،والدينية ،والدرامية ،والرياضية ،والثقافية،
والمحلية..وغيرها) ،الى جانب برامج األطفال بعدة لغات.
كمــا أن هناك العديد من التطبيقات اآلخرى لتصفح المواقع االلكترونية،
ومعرفة حالة الطقس والعمالت ،وآخر األخبار وعرض الصور والفيديوهات من
الهاتف المحمول ،عبر التلفزيون المنزلي.
وجاء طرح واطالق «حضارة  »TVفي الســوق الفلســطينية ،تلبية وتفهمًا
لتطلعات الجمهور ومتطلباته المتجددة ،وانعكاســا اللتزامها الدائم بتخطي
التحديات الملموســة ،وتقديم أرقى مستويات ودرجات الخدمة ،وتحسينها
باستمرار ضمن اســتراتيجيتها المســتمرة لتقديم حلول وخدمات وعروض
تكنولوجية ،وتفاعلية مبتكرة ألعمال ناجحة ،ولما فيه راحة المشتركين وغير
المشــتركين أينمــا وجــدوا وفي أي وقت ،وبما يتناســب مع مكانــة «حضارة»
كأكبر شركة انترنت ضمن القطاع التكنولوجي في فلسطين.
ويلبي «حضــارة  »TVاحتياجات ورغبات جميع شــرائح المجتمع ،والفئات
العمريــة ،بما يتناســب مع أذواقهم ووقتهم دون أي عائــق زماني او مكاني،
ً
فضال عن ســهولة التحكم ،واالســتخدام عبر نظام التحكم عن بعد (الريموت
كنترول) ،بواسطة الحركة.

ومــن أهــم التطبيقــات الثرية بمحتوياتهــا المحملة علــى «حضارة ،»TV
وأكثرها استخدامًا وشهرة وأمانًا:
 ،وغيرها من التطبيقــاتICFLIX,YouTube,YouTubeKIDS,Google.
Chrome,Shahid.net
ويمنح «حضارة  »TVمســتخدميه مزايا وامكانيات عدة واسعة االستخدام،
لمــا فيهــا من راحــة للمشــتركين ما يجعــل مشــاهدتهم عالما مــن المتعة
والمغامرة ،اضافة الى ســهولة االستخدام والتحكم الكامل به ،عالوة على ذلك
يمكن جهاز «حضارة  ،»TVالمشترك من االتصال باالنترنت بالوسيلة المفضلة
لديــه ،إما عن طريــق « ،»WIFIأو عن طريق كابل ســلكي ،بما يكفل له تصفحا
ســريعا للمحتويــات المختلفة ،إضافة الى توفر خاصيــة البحث عن االفالم أو
المسلسالت ،أو البرنامج التي يرغب به المستخدم بكل مرونة ،وقدرة المشترك
على التحكم بالتطبيقات المحملة  ،والعديد من المزايا واإلمكانيات االخرى.
ومــن الجديــر ذكــره ،أنه يمكــن للجمهــور ،الحصول على جهــاز «حضارة
 »TVبشــروط ســهلة وميســرة ،من خالل التوجه إلى معارض شركة «حضارة»
المنتشرة ،ووكالئها المعتمدين.
وتمثــل ثقــة المشــتركين بخدمة االنترنــت التي تقدمها الشــركة ،أهم
نقــاط القوة التــي تعزز دومًا فكرة تطوير الخدمــات المضافة بمميزات عالية
الجودة ،وعليه تقوم طواقم الشركة كاملة بالبحث والسعي لتحسين وتطوير
خدماتهــا ،أو اطــاق خدمــات جديدة تفاعليــة وترفيهية ،تخدم مشــتركي
الشركة حضارة ،اضافة الى غير المشتركين.
وتؤكد الشــركة ،أن هدفها الرئيســس ســيظل مرتكزا دومــا على تقديم
خدمــات ومنتجات وعــروض مميزة ومبتكرة ،إلحداث فــارق واضح في الجودة
لدى مستخدمي شبكة «حضارة» ،مشددة على أنها «ستبقى عند وعدها دومًا
بتقديم الحلول العملية بطريقة عصرية ،تناســب أسلوب حياة جميع شرائح
المجتمع».

تخدم نحو مليون مكالمة شهريا

«ريتش» ...مسيرة زاخرة باإلنجازات محليا وخارجيا
رام اللــه  -تأسســت شــركة «ريتــش» العــام  ،2009كأول مركــز اتصال
فلســطيني متخصــص بتقديم باقة واســعة مــن خدمات اإلســناد والدعم،
وحلــول مراكــز االتصال وخدمــات العناية بالزبائن والمشــتركين ،وذلك من
خالل المكالمات الصوتية وخدمات الرد اآللي.
وتخدم «ريتش» ما يقارب الـ  45ألف مكالمة يوميا من الزبائن المحليين
والدوليين ،أي نحو ما يقارب 2ر 1مليون مكالمة شهريًا.
كمــا توفر «ريتــش» 750 ،فرصة عمل للخريجين الجدد من الشــبان ،في
ظل األوضاع االقتصادية والسياســية الصعبة التي يمر بها المجتمع ،حيث
أن  98%مــن موظفي الشــركة ،من حملة الشــهادات الجامعية في مختلف
التخصصات العلمية والمجتمعية.
كما تلتزم «ريتش» ،بتوفير ما نسبته  6%من وظائفها لذوي االحتياجات
الخاصة ،الذين أثبتوا قدرتهم على المنافســة والتميز ،كما أن نســبة االناث
تشكل  35%من موظفي «ريتش».
وقد عملت ادارة «ريتش» على ترسيخ دور الشركة محليا ودوليا ،من خالل
تعزيز كادرها المهني لتوسيع ادائها خالل العام الحالي  ،2017حيث قامت
الشركة بزيادة قاعدة عمالئها ،عبر عقد اتفاقيات مع قطاعات محلية ودولية

مختلفة مثــل قطاع البنوك ،والخدمات والصيانة ،وقطــاع التمويل الصغير،
اضافة إلى المؤسسات غير الحكومية.
كمــا قامــت ادارة شــركة «ريتش» بتوســيع نطــاق زياراتهــا الميدانية
مستهدفة شتى القطاعات ،من أجل نشر توعية وثقافة المركز المتخصص،
وتعزيــز أهــم خصائص االســتعانة بمصــادر خارجية المتوفرة في شــركة
«ريتــش» ،حيث أن خدماتها هي الوجهة األولى لزبائنها ،لذا تقوم «ريتش»
بالرد على استفســارات ،وشــكاوى المتصلين نيابة عن عمالئها ،ويتم ذلك
بطريقــة مهنية ،ما يعزز خدمات ما بعد البيــع الخاص بعمالئها ،واالهتمام
المخصص لكل متصل.
وممــا يميز «ريتش» ،كادرهــا المهني الذي له خبرة ســنوات عديدة في
مجال مركز االتصال المتخصص ،الذي يستخدم مهارته وكفاءاته في ادارة
حساب أي عميل جديد ،وذلك ضمن آلية عمل متخصصة لكل عميل ،اضافة
الــى توفيــر نظام متابعة يتــم بناءه وتطويره بما يتناســب مــع احتياجات
العمل ،وبما يكفل استمرارية المتابعة من طرف العميل.
كمــا أن الشــركة تقــدم خدماتها على مدار  24ســاعة ،ضمــن آلية عمل
واضحــة متفق عليهــا بين الطرفيــن ،ما يقتــرن بتوفير موظفيــن ناطقين

باللغتيــن العربية واالنجليزية ،وذلك بناء علــى احتياج العميل ،وما يتطلبه
العمل.
وتشــكل الخدمــات الصوتيــة ،التــي تتمحور حــول المكالمــات الواردة
والصادرة ،من أهم خدمات شركة «ريتش» ،حيث تقوم باستقبال المكالمات
فيما يخص كل عميل ،والرد على استفسارات وشكاوي المتصلين نيابة عن
العميل ،كما تقوم «ريتش» بإصدار المكالمات فيما يتعلق بخصوصية وآلية
عمل كل عميل على حدة.
ومــن الخدمــات غير الصوتيــة التــي تتمحور حــول الدردشــة الفورية،
خدمات الرد علــى البريد االلكتروني ،وخدمات ادارة ومتابعة مواقع التواصل
االجتماعي ،اذ تقوم «ريتش» بتوسيع قاعدة عمالئها من خالل تلك القنوات،
وذلك حســب التوجه العالمي ،باســتخدام تلك القنــوات ،من أجل التواصل
مع استفســارات وشــكاوى الزبائن ،من هنا فإن شركة «ريتش» تسعى دوما
لتزويد عمالئها بأعلى معايير الجودة والخدمة ،من أجل الحفاظ على اسمها
عاليا.
كما تتطلع ادارة شــركة «ريتش» إلى زيادة قاعدة عمالئها محليا ودوليا
خالل العام القادم  ،2018إضافة إلى تحقيق مزيد من النجاحات.
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صفحة موجهة للمجتمع اإلسرائيلي

«فلسطين تتحدث العبرية» ...
شكل مغاير للمعتاد في استخدام «فيس بوك»
رام الله – تمثل صفحة «فلسطين تتحدث العبرية
– »PalestinespeaksHebrewعلــى موقــع التواصل
االجتماعــي «فيس بوك» ،خروجا على المألوف ،إلى حد
كبير ،ليــس الســتخدامها اللغة العبرية فحســب ،بل
للدور والمهمة التي حددت لها.
وقام على فكرة هذه الصفحة ،الناشــط عبد الحكيم
أبو صــاح ،حيث بــادر إلى إطالق هــذه الصفحة خالل
آذار العام الماضي ،في مســعى منه لمخاطبة المجتمع
اإلســرائيلي ،ومحاولــة التأثيــر عليــه ،ابــراز الواقــع
والموقــف الفلســطيني حيــال الكثيــر من المســائل
المرتبطة بالصراع مع دولة االحتالل.
وحــول ذلك يقول صالح :تبلــورت هذه الفكرة لدي
نتيجة االفتقار عموما إلى وســائل اعالم ســواء محلية
أو عربيــة تخاطــب الرأي العــام اإلســرائيلي ،بينما في
المقابل نجد وسائل اعالم وصفحات عبرية على «فيس
بوك» موجهة للجمهور الفلســطيني والعربي ،بالتالي
من هنا برزت هذه الفكرة.
ويدلل صالح على ما ذهب إليه ،بصفحة «اســرائيل
تتكلم العربية» على «فيس بوك» ،ويشــير إلى أن عدد
متابعيها يصلون إلى نحو مليون متابع عربي.
ويقــول :مهمة هــذه الصفحــة (اســرائيل تتكلم
العربيــة) ،تغييــر الصــورة النمطية إلســرائيل كدولة

احتــال ،واظهارهــا بشــكل حضــاري وإيجابــي فــي
المنطقة ،وتقديم الفلســطينيين كمعادين للســام،
علمــا بأن هناك صفحات أخرى مماثلة تنفذ األمر ذاته،
بمعنى أنها تحاول أن تقدم اسرائيل كعنصر إيجابي
في المنطقة ،يعاني من االرهاب الفلسطيني والعربي.
ويهــدف صــاح ،مــن وراء الصفحــة ،إلــى تقديم
الرواية الفلسطينية ،وتغيير الصورة النمطية الخاصة
بالمواطن الفلسطيني لدى المجتمع اإلسرائيلي.
وبعد انقضاء نحو عــام ونصف العام على مبادرته،
يســرد صــاح ،حيثيات تبــدو صادمة إلى حــد ما حول
العديــد مــن المســائل ،المرتبطــة بمعرفــة المجتمع
اإلسرائيلي بالشأن الفلسطيني.
ويستدرك :عبر متابعة التعليقات على المنشورات
المختلفة على الصفحة ،تبين أن اإلسرائيليين كأفراد
ال يعرفــون شــيئا عــن الشــعب الفلســطيني ،بــل إن
الكثيرين منهم يحملون فكرة مفادها أن الفلسطيني
وجد لقتل اليهودي وطرده من هذه البالد.
وتتضمــن الصفحــة بشــكل عــام ،االنتهــاكات
اإلسرائيلية اليومية للشــعب الفلسطيني ،عالوة على
نقل وجهة النظر السياســية الفلسطينية ازاء الصراع،
مع التركيز على ضرورة حله بالطرق الســلمية ،استنادا
إلى حل الدولتين.

ويقــول صــاح :في هــذه الصفحة يجــري التركيز
على تقديــم موقف القيــادة ،وابراز انجازات الشــعب
الفلسطيني الثقافية ،والفنية ،واالقتصادية ،والعلمية
وغيرهــا ،ومحاولــة التعريــف بالمجتمع الفلســطيني
إلبراز حقيقــة أن لديه امكانات وطاقــات كبيرة ،ورغبة
بالحياة وبناء الدولة المستقلة.
كمــا أنــه يتــم عبــر الصفحــة ،نشــر منشــورات
«تعليقــات» مختصــرة لكتاب وصحافييــن عربا ،عالوة
علــى أخــرى لصحافييــن ومؤرخيــن يهــود يدعمــون
الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
ويقــول :أســعى عبر هــذه الصفحة إلــى أن تكون
جســرا للتواصل مع المجتمع اإلسرائيلي والتأثير فيه،
واعتقد أن هناك تأثيرا ال يستهان به ،اذ بعد التواصل
مــع الكثيريــن تمكنا مــن احداث تغيير فــي وجهات
نظرهم ،وتصحيح معلومات تاريخية خاطئة لديهم.
ويبلــغ عمومــا عدد متابعــي هذه الصفحــة 6000
متابع ،وقد تم اطالقهــا مؤخرا على موقع «تويتر» ،كما
يشير صالح.
ويقول :أؤمن أن التغيير بحاجة إلى وقت ،لكن ال بد
من أن نبــرز واقعنا وحقيقة قضيتنا ،وتشــبثنا بإقامة
دولتنــا عبر مخاطبة اآلخرين بلغتهم ،بالتالي فإن مثل
هذه المنصات مهمة جدا ،وتخدم قضيتنا.

تعرف إلى «بيتا»
ما هو اتحاد شركات أنظمة المعلومات «بيتا»؟

رؤية «بيتا»

«بيتــا» هو اتحاد شــركات أنظمــة المعلومات الفلســطينية ،ويمثل
القــوة الداعمة لتعزيز مصالــح قطاع التكنولوجيــا واالتصاالت ،ومصدر
المعلومــات الرئيــس للقطــاع في فلســطين ،وقد تأســس فــي رام الله
العــام  1999علــى يد مجموعة من رجال األعمال ،الذين تشــاركوا الرؤية
ُ
إلنشــاء منظمة غير ربحية ،تعنــى بمصالح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات.
ويمثــل «بيتــا» أكثــر من  150شــركة تعمــل في مجــال تكنولوجيا
ُ
ً
ّ
يضــم جيــا جديــدا مــن الريادييــن
المعلومــات واالتصــاالت ،وهــو
والمبتكرين الفلســطينيين ،الذين يجمعون ما بين إبداعاتهم ،وإرثهم
ّ
التقدم المنشود
الحضاري الذي يعود إلى آالف السنين من أجل تحقيق
على المشهد التكنولوجي في فلسطين ،لذا فإنه يسخر خبرته في مجال
إعداد المحتوى الرقمي والبرمجة ،والتواصل العالمي وتنظيم الفعاليات؛
مزيد من االبتكار فحسب ،وإنما أيضا من أجل
ليس لمواصلة التقدم نحو ٍ
ّ
المشاركة ،كمحفز وداعم للنظم الناشئة في هذا القطاع.

أن يساهم الشــعب الفلســطيني في رعاية االبتكار ،والمشاركة في
بناء المعرفة العالمية.

مهمة «بيتا»
قيــادة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نحو تعزيز االقتصاد
القائم على االبتكار.

أهداف «بيتا» االستراتيجية
.1
.2
.3

.4

.5

العمل بكفاءة وفعالية وبشكل مستدام ،من أجل المساهمة في بناء
عالم أفضل.
تعزيــز بيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،لتمكين القطاع من
المساهمة في تنمية اقتصادنا الوطني ،ورأسمالنا المعرفي.
التواصل والمشــاركة مــع قطاع تكنولوجيــا المعلومات واالتصاالت
ّ
العالمي بشــكل فاعل ،بما يعزز موقع قطــاع تكنولوجيا المعلومات
ّ
واالتصــاالت الفلســطيني عالميــا ،ويمكنــه مــن تحقيــق التنمية
المستدامة على األرض.
ضمان مشــاركة رأس المال البشــري المؤهل والكفــؤ في النهوض
بهــذا القطاع ،وجذب العقول المهاجرة ،وتحفيز المســتثمرين في
الوطن والمهجر لالستثمار في القطاع.
تعزيــز القــدرة التنافســية لمؤسســات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصاالت على مستوى األسواق المحلية والدولية.

كيفية االنضمام لعضوية «بيتا»؟
يمكن الحصول على العضوية في حال توفر الشروط التالية:

 أن تكون الشركة مسجلة في وزارة االقتصاد الوطني. أن تكــون الشــركة متخصصة فــي مجال تكنولوجيــا المعلومات أواالتصاالت.
ً
 أن يكــون مقــر الشــركة في فلســطين ،ســواء فــي غــزة أو الضفة،أوالقدس.

ما هي فوائد االنضمام إلى «بيتا»؟
يقــدم «بيتــا» ألعضائــه مجموعــة مــن الخدمــات التي تســاعدهم
علــى تنمية اســتثماراتهم ،وتوســيع نفوذهم ،وتيســير عملية تبادل
المعلومات فيما بينهم.
ويوفر «بيتا» من خالل برامجه الخدمات التالية:
 .1تحفيز وتسهيل تبادل المعلومات بين األعضاء.
 .2تحديد وتلبية احتياجات األعضاء.
 .3رصــد واقتــراح توجيــه السياســات التنظيمية والتشــريعية التي
تضعها السلطة الوطنية بالشكل المالئم لتنظيم وتطوير القطاع.
 .4العمــل على التأثير بشــكل اســتباقي على تطوير البنيــة التحتية
والتكنولوجيا في فلسطين.
 .5تقديــم الدعم المهني للموردين في مجــال تكنولوجيا المعلومات
واإلتصاالت.
 .6توفير فرص التدريب في مجال تطوير األعمال.
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الشرطة :نحو  1500شكوى حول الجريمة االلكترونية
خالل األشهر العشرة األولى من 2017
رام اللــه – تفــرض الجريمة االلكترونية نفســها علــى المجتمع
الفلســطيني ،أســوة بســائر المجتمعــات ،خاصــة في ظــل ارتفاع
معدالتها عاما تلو آخر.
والجريمــة االلكترونيــة ،حســب الناطق باســم الشــرطة المقدم
لــؤي ازريقات ،هــي الجريمة التي تقــع على األفراد ،والشــخصيات
والمؤسسات ،عبر استخدام وســائل التكنولوجيا أو مواقع التواصل
االجتماعــي ،مبينــا أنها جريمة مكتملــة األركان ،فيهــا جان ومجن
عليه ،وأداة جريمة.
ويضيف ازريقات :لهذه الجريمة انتشــار في فلســطين كما في
المجتمعــات األخــرى ،وبــدأت تظهر بشــكل كبير ،مع التوســع في
استخدام االنترنت ،ومواقع التواصل االجتماعي.
ويبين أن جهاز الشرطة سجل العام  502 ،2015قضية ،مقابل ما

يزيد عن  1070قضية خالل األشهر العشرة األولى من عام .2016
أما خالل األشــهر العشــرة األولى من العام الحالي ،فقد ســجلت
لــدى وحــدة مكافحة الجريمــة االلكترونية في الشــرطة ما يزيد عن
 1500شكوى.
وتتبايــن أشــكال ومظاهر الجريمــة االلكترونية في فلســطين،
بيــد أن ازريقات يحــدد أبرز مالمحها في التهديد واالبتزاز ،وســرقة
حسابات مواقع التواصل االجتماعي والبريد االلكتروني.
ويوضــح أن جاهزيــة الشــرطة عاليــة للتعامل مــع ومكافحة
الجريمــة االلكترونية ،ما دلل عليه بإنشــاء وحدة خاصة لمكافحة
هذه الجريمة.
ويقــول :الوحــدة تــم تزويدهــا بضبــاط مختصيــن باالنترنــت
والحاسوب ،ولديهم القدرة على متابعة الجريمة ،من هنا تم كشف

ما يزيد عن  70%من القضايا الواردة إلى جهاز الشرطة.
وهــو يــرى أن جملة مــن االجراءات التــي يمكن عبرهــا الحد من
الجريمــة االلكترونية ،مضيفا «يجب الحذر حتى ال يقع المرء ضحية
لهذه الجرائم».
ويرى بشــكل عام ،أنه ال بد مــن ضمن االجراءات التي ينصح
باتباعهــا ،توخي الحيطة والحذر فــي قبول صداقات عبر مواقع
التواصــل االجتماعي ،وضرورة التوعية حول كيفية اســتخدام
هذه المواقع ،وتغيير كلمات الســر بيــن فينة وأخرى ،وجعلها
معقدة.
كمــا يحث ازريقات على عدم نقل المعلومات وتبادلها عبر مواقع
التواصــل االجتماعــي ،وعدم اســتخدام «الكاميرا» ،وعــدم التفريط
بالمعلومات ،وعدم االنجرار وراء الكالم المعسول.

األكاديمي المبحوح :برامج تكنولوجيا المعلومات
في الجامعات بحاجة إلى عدة تدخالت
غــزة – حامد جاد :قــال المحاضر فــي كلية تكنولوجيــا المعلومات في
جامعة فلسطين في قطاع غزة د .عالء الدين المبحوح ،إن البرامج الجامعية
المتعلقة بتكنولوجيا المعلومــات بحاجة إلى تدخالت عدة ،تأخذ باالعتبار
اعادة النظر في معدالت القبول ،ومتابعة تطوير البرامج والخطط الدراسية،
كخطوة على طريق تعزيز مستوى مساهمة الجامعات في النهوض بقطاع
تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المبحوح ،وهو رئيس مجلس ادارة شركة «»NEW SOLUTION
لـــ «أيام التكنولوجيا» :إن الجامعات تســاهم عبر توفير البرامج الدراســية
األكاديميــة للتخصصات التكنولوجيــة المختلفة ،ومتابعة تطوير الخطط
الدراســية ،إال أنه ليســت لديها القدرة الكافية في مجاالت البحث العلمي
الموســع المتــوازي ،او الذي يســبق الســوق ،من هنا يأتي دور مؤسســات
التدريب الخارجية ،وجهود االفراد الشــخصية للعمل على تقليص الفجوة
بيــن التحصيل العلمي الجامعي ،وآخر تقنيات البرامج واللغات والمنصات
المتداولة في االسواق.
واعتبر أن البرامــج الجامعية المتعلقة بتكنولوجيــا المعلومات ،بحاجة
إلى تدخالت من عدة مســتويات ،مضيفا «فهي من جهة بحاجة الى اعادة
النظر في معدالت القبول ،حيث أن انخفاض معدالت القبول في الجامعات
فــي قطــاع تكنولوجيا المعلومات يســبب ضررا وضربة لهــذا القطاع ،ومن
جهة أخرى بحاجة الى اعادة النظر في الخطط الدراسية ،بحيث تتم مراعاة

المقبولين من التخصصات األدبية ،والمعدالت المنخفضة».
وبخصــوص قطــاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومــات قال :قطاع واعد
وقادر على التوسع ،واستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين المؤهلين ،لكن
هنــاك الكثير من الصعوبات والتحديــات ،منها ضعف الخدمات المقدمة
من قبل الســوق المحلية في هذا الجانب ،مقارنة مع الشــركات في الشرق
األوســط أو الــدول األجنبية ،وغياب التكامل ما بين المؤسســات والنقابات
الراعية والمنظمة لهذا القطاع ،ووجود فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات،
وحاجة السوق المحلية والعالمية.
ووصــف واقع الشــركات المحلية بالصعب ،نتيجــة الوضع االقتصادي
فــي القطــاع ،وعدم تأهيل الشــركات بشــكل قــوي وعالمي ،مثــل تأهيل
الشــركات ضمن « ،»CMMI Modelالذي يؤهل الشركات المحلية للدخول
فــي مناقصات عالمية بقــوة )...( ،اضافة الى معيقات مثل نقص المعارف
والمهــارات والخبــرات الدقيقة ســواء في التقنيــة نفســها ،أو المهارات
المساعدة (التسويق والتشبيك واللغات).
وأردف :يجب على كليات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات ،أن تركز
على فتــح تخصصات تدمج بيــن التكنولوجيا والمجــاالت األخرى ،وإيجاد
برامج تأهيل للخريجين تكون تحت مظلة رســمية ،ممثلة بوزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،واالهتمام بالتأهيل والتدريب.
واســتطرد «مطلــوب وضع ضوابــط عليا باالتفــاق مع الحكومــة ،تمثل

مصالــح العامليــن فــي القطاع وتحفــظ حقوقهــم ،ووضع خطــة وبرنامج
لتنظيــم العمل في هــذا القطاع ،وتحديد المجاالت والمســؤوليات لجميع
المؤسســات ،والنقابــات الراعيــة والمنظمــة لهــذا القطاع ،لضمــان عدم
تضــارب الجهود وتبعثرها ،وتأهيل الشــركات فيمــا يتعلق باالحتياجات
التي تؤهلها لدخول األسواق الخارجية ،وأن يقوم القطاع الخاص وأصحاب
رؤوس األموال باالستثمار بحرية أكبر.
وقــال :على الحكومة أن تشــجع على وترعى تطويــر صناعة البرمجيات
واالتصــاالت ،واتباع سياســات اقتصاديــة وضريبية بحيــث يكون هناك
إعفاءات ضريبية لشركات تكنولوجيا المعلومات.
ورأى أن ادخال خدمات الجيل الثالث ،ســيمكن المســتخدم ،من القيام
بالكثيــر مــن األعمــال المرتبطة بالتطبيقــات الذكية ،أو التحكــم عن بعد،
إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة مرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات
والبرمجيات ،وســيرفع نســبة الناتج المحلي بنســبة  ،3%ما سيعمل على
تحسين االقتصاد بشكل عام.
واســتدرك :ســيكون بإمكان المواطن إجراء جميع المكالمات الصوتية
ً
مجانا ،عبر جميع التطبيقات ذات الصلة ،مثل فايبر ،وواتس اب ،حال شــراء
باقــة الجيــل الثالث ،ما ســيؤدي إلى انخفاض أســعار المكالمــات ،خاصة
الصوتيــة بشــكل الفت؛ كون الجيــل الثالث يختلف بالتعرفة والتســعير
ً
تماما عن الثاني.
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ديوان الموظفين العام يسجل حضورا
رام اللــه – «األيام» :يســتحوذ الشــق االلكتروني
على جانــب كبير مــن اهتمامات ديــوان الموظفين
العــام ،من هنا لم يكن غريبا إلــى حد كبير ،تحقيقه
بشــهادة الكثيــر مــن المختصين ،نجاحــات نوعية
في تقديــم خدماته باالعتماد علــى منظومة تقنية
متطورة.
ويفخــر الديوان ،بشــهادة العديد من المراقبين،
بإنجازاته ،لكونه صاحب تجربة رائدة محليًا ،واقليميًا
فــي مجــال التطــور النوعــي بالخدمــة االلكترونية
االداريــة لكافــة انظمــة التوظيــف ،وادارة المــوارد
البشــرية ،وذلك بفعل توجيهات رئيسه موسى أبو
زيــد ،ومتابعتــه الحثيثة وعنايتــه بتقديم األفضل
واألحدث في مجال الخدمات الحكومية ،وانسجامًا مع
توجيهــات الحكومة بالتحول الى حكومة الكترونية،
واالرشــفة االلكترونيــة لتقــدم خدمــات نوعيــة
للمواطنين ،اضافة الى تضافر جهود كوادر وموظفي
الديــوان المتخصصين بهذا المجال ،ما انعكس في
مجمل التطورات التى شهدها -وال يزال -على صعيد
توظيــف جميع األدوات والوســائل التي تعمل على
تطوير الخدمة المدنية ،وتنمية الموارد البشرية.
وقد بدأ الديوان منذ ســنوات ،مساعيه لتوظيف،
وتوســيع اســتخدام تكنولوجيا المعلومات والبرامج
التطبيقيــة ،وأتمتــة جميــع االجــراءات ،بالتالي قام
بتطويــر مجموعة من األنظمة ،من ضمنها االرشــفة
االلكترونيــة ،والبوابــة االلكترونيــة ،وخــال عامــي
 ،2017-2012عمــل علــى تطويــر ثــاث منظومــات
الكترونية ،تتمثل في:
منظومة التوظيف االلكترونية :منذ العام ،2012
تــم اعتمــاد هــذه المنظومــة ،وهي نظــام متكامل
يشــكل حلقــة وصل بيــن الــوزارات والمؤسســات
الحكومية ،التي لديها شاغر وظيفي ،وبين الخرجين
والباحثين عن عمل ،عبر إجراءات توظيف الكترونية
بالكامــل ،بــدء من اإلعالن عــن الوظيفة ،مــرورا ببناء
الســيرة الذاتيــة والتقــدم للوظيفــة وفــرز طلبات
التوظيف من قبــل اللجان ،وانتهاء بتحديد مواعيد
االمتحانــات والمقابالت ،وإعــان النتائج ،وأصبحت

رئيس الوزراء خالل تفقده أحد اإلمتحانات االلكترونية

منظومــة التوظيــف االلكترونيــة هــي الوســيلة
المعتمــدة والوحيــدة للتقدم للوظائــف الحكومية
فــي جميــع الــوزارات والمؤسســات ،وذلــك بعد أن
أصبح اإلعالن عن الوظائف التعليمية لوزراة التربية
والتعليم العالي ،يتم مــن خالل البوابة االلكترونية
للديوان.
وجرى خالل وقت ســابق من العام الحالي ،اإلعالن
عــن الوظائــف التعليمية لــوزارة التربيــة والتعليم
العالــي الكترونيــا ،عبر البوابــة االلكترونية للديوان،
لتكون المرة االولى التي يتم فيها التقدم للوظائف
التعليميــة الخاصة بالــوزارة الكترونيا ،وقد بلغ عدد

المتقدمين ( )44000شخص ،قاموا ببناء سير ذاتية
لهــم ،والتقــدم للوظائف دون الحاجــة للذهاب الى
مديريــات التربيــة والتعليم خالل أســبوعين فقط،
مــا اســتدعى وجــود طواقم دعــم فني مــن موظفي
الديــوان ،تعمــل علــى مــدار  24ســاعة طــوال أيام
األســبوع ،لتوفر الدعم الفني الكترونيا للمتقدمين،
ما شــكل أكبر عملية تواصل ومتابعة تتم في قطاع
الخدمة المدنية.
كما وتم اجراء تعديــات واضافات على منظومة
التوظيــف االلكتروني لتتوائــم مع اليات التوظيف
في وزارة التربية والتعليم العالي.

أحد اإلمتحانات االلكترونية

وبشــكل عــام تقــدم هــذه الخدمــات عبــر عدة
منصات ،فعــدا البوابــة االلكترونية ،هنــاك تطبيق
مخصــص لألجهــزة الذكية أعــده الديــوان ،يعرف
باســم «وظيفتي» ،وهو أول تطبيق حكومي لألجهزة
الذكيــة ويعمل على نظام «اندرويد» ،وهو متوفر من
خالل متجر «غوغل بالي» ايضا.
وتبعــا الحصاءات الديوان ،فإن عدد الذين قاموا
باســتخدام التطبيــق على مــدار عاميــن ،يصل الى
 15000ألف مستخدم.
وإن توفيــر كافة هذه الخيــارات والمنصات ،نابع
من رغبة الديوان في إيصال الخدمات بيســر وسرعة
الى الفئــات المســتهدفة ،الســيما الخريجين ،كما
أن هــذه المنظومــة تتيــح للــوزارات والمؤسســات
الحكومية نشر اعالنات التوظيف ،بما يشمل شروط
شــغل كل وظيفة حســب بطاقة الوصــف الوظيفي
والوثائق المطلوبة ،اضافة الى معلومات اخرى حسب
احتياج الشــاغر ،وبعد استقبال الطلبات االلكترونية
تقــوم اللجنة المختصة بفرز الطلبــات الكترونيًا من
خالل النظام.
منظومــة االمتحانــات التنافســية االلكترونيــة:
هــي نظام الكتروني حكومي يمكن من خالله ،إعداد
امتحانــات ذات كفاءة عالية وفق آلية تكفل النزاهة
والشــفافية الختيــار أفضــل المتقدميــن للوظائف
الحكومية ،حيث يتقدم المتنافسون على الوظائف
الحكومية لالمتحانــات االلكترونية ،ويحصلون على
نتائجهم وترتيبهم بين المتقدمين بشــكل فوري
من خــال النظــام ،كما يقــدم العديد مــن التقارير
التي تســاعد على تطوير عمليــة القياس والتقييم
للمتقدمين.
وتكمــن األهــداف التــي يســعي الديــوان إلــى
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الفتا في تقديم الخدمات االلكترونية
تحقيقها عبر هذه المنظومة ،في:
الشــفافية والدقة ،والسرعة في اشغال الوظائف
العامة ،من خالل الحد من التدخل البشري في معظم
إجراءات االمتحان.
تطويــر وتســهيل عمليــة اجــراء االمتحانــات
التنافسية للمتقدمين إلشغال الوظائف العامة.
تقليــل الوقــت والجهــد والكلفة الالزمــة لكافة
مراحل االمتحان.
تحقيــق مســتوى عال مــن الصدقية ،وســهولة
المتابعــة ،من خــال االحتفاظ ببيانــات االمتحانات
التي تعقد من خالل النظام.
االســتغناء عن ضرورة حضــور جميع المتقدمين
إلى مكان واحد.
توفيــر منظومــة تقارير واحصائيات ،ودراســات
تمكــن أصحــاب القــرار من وضــع الخطــط ،والبرامج
الالزمــة لتطويــر آليــات االســتقطاب والتعيين في
قطاع الخدمة المدنية.
وقــد بدأ فــي العــام  ،2015التخطيــط لمنظومة
االمتحانــات االلكترونيــة ،بعد االطــاع على تجارب
دول الجــوار ،وأهم األنظمة والبرامــج الخاصة بإعداد
امتحانــات الكترونيــة ،والبنيــة التحتيــة المطلوبة
الســتقبال المتقدمين ألداء مثل هــذه االمتحانات،
وكان التوجــه الرئيــس للديوان هو ان تقوم شــركة
فلسطينية بتطوير المنظومة ،وأال يتم استقدام أي
نظام خارجي ،وذلك في سبيل دعم قطاع تكنولوجيا
المعلومات في فلسطين ،والثقة بوجود كوادر قادرة
على توفير األنظمة والبرامج بنفس مســتوى البرامج
العالمية.
كمــا تــم تجهيز مركــز اختبارات مجهــز بأحدث
التقنيات في مقر الديوان في البيرة ،حيث يستوعب
حوالي  150متقدما في الجلسة الواحدة ،وبما أن عدد
المتقدميــن لالمتحانــات في تزايد مســتمر ويفوق
القدرة االستيعابية الحالية كان توفير قاعات ومراكز
اختبارات تســتوعب هذه األعداد من أكبر التحديات
التــي واجهــت الديــوان ،من هنــا فقد جــرى توقيع
مذكــرات تفاهم مع مؤسســات حكوميــة وجامعات
الســتخدام مراكز الحاسوب ،ما ادى الى زيادة القدرة
االستيعابية للمتقدمين خالل الجلسة الواحدة.
ويعمل الديوان خالل الفترة الحالية ،على توفير
مراكز اختبارات الكترونية في المحافظات الشمالية
والجنوبية على حد سواء ،إضافة إلى مراكز االختبارات
في المناطق الوســطى ،وذلك لتقليل الكلفة والعبء
على المواطنين.
وبعــد عقــد العديــد مــن االمتحانــات التجربية
لمنظومة التوظيف االلكترونية ،تم عقد أول امتحان
الكترونــي نهايــة العام  2016وخــال العام ،2017
تم عقد امتحانات تنافســية لجميــع الوظائف التي
أعلن عنها لجميع الوزارات والمؤسســات الحكومية،
حيــث عقد ( )140امتحان ،لـ ( )140وظيفة لعدد من
الــوزارت والمؤسســات الحكومية ،تقــدم لها حوالي
( )10000متنافس من الذين انطبقت عليهم شروط
شغل الوظائف المطلوبة.
وقــام ديــوان الموظفين ،بتقييــم المنظومة عبر
تنظيــم لقاءات مــع ممثلي الــوزارات والمؤسســات
الحكوميــة ،التــي تــم عقــد امتحانــات الكترونيــة

للوظائــف الخاصــة بهــا ،إضافــة إلــى لقــاءات مــع
مجموعة متنوعة مــن المتقدمين ،لالطالع على مدى
رضاهم عن اآلليــة الجديدة المتبعة ،حيث تبين من
خالل هذه اللقــاءات والمقابالت رضى كافة األطراف
على االمتحانات االلكترونية.
منظومــة «مــوارد» :هــي المنظومــة االلكترونية
الموحدة إلدارة الموارد البشرية في وزارات ومؤسسات
الخدمة المدنية في فلسطين «موارد» ،وتشمل كافة
اإلجراءات اإلدارية التي ورد ذكرها في قانون الخدمة
المدنيــة (التعيينات ،والترقيــات ،وتعديل المؤهل
العلمــي ،ومهمــات العمــل ،والبعثــات الدراســية،
واالجــازات بأنواعها ،والعــاوات بأنواعها ،واجراءات
التقاعد وانهاء الخدمة.... ،الخ) ،ويحتوي النظام على
مسار عمل مرن وواضح لكل اجراء ،ووثائق الكترونية
مؤرشــفة ومفهرســة ،ونظام متابعة دقيق ومحكم،
ومنظومة تقارير متكاملة ،وتذكير آلي لمســتخدمي
النظام.
ويسعى الديوان من خالل المنظومة االلكترونية
الموحدة إلدارة الموارد البشرية «موارد» ،إلى:
توظيف تكنولوجيا المعلومات في توحيد آليات
العمل واإلجراءات المتبعة في إدارة الموارد البشرية.
تمكين ديوان الموظفين العام من مراقبة حســن
تطبيــق أحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة واللوائح
التنفيذية.
تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل والشفافية.
تســهيل عمليــة المتابعة والتقييــم وتفويض
الصالحيات.
التطبيــق الجيد للتشــريعات الناظمــة للوظيفة
العامة ،وصوال للتميز في األداء الحكومي.
توحيد النماذج المســتخدمة واالجراءات المتبعة
في الموارد البشرية في جميع الدوائر الحكومية.
توفيــر تقارير واحصائيــات ألصحاب القــرار ،ما
يســاعد علــى وضــع السياســات والخطــط التي من
شأنها تطوير وتنظيم الوظيفة العامة.
وقــام الديوان بتطبيــق المنظومة علــى مراحل،
بحيــث تشــمل كل مرحلــة مجموعــة من الــوزارات
والمؤسســات الحكوميــة ،يتــم خاللهــا تدريــب
الكــوارد العاملة في هــذه الوزارات على اســتخدام
النظــام االلكترونــي الموحد إلدارة الموارد البشــرية
«مــوارد» ،وأخــذ التغذيــة الراجعــة واحتياجات كل
وزارة ومؤسســة حكوميــة باالعتبــار عنــد تطبيــق
المنظومــة ،وقد بدأ تطبيــق المنظومة في منتصف
العــام  2015وأصبحــت  20وزارة اآلن تســتخدم
المنظومــة في تنفيذ جميــع اإلجراءات الخاصة بها،
مــا أحدث فارقا واضحا في ســرعة تنفيذ االجراءات،
وقلل الدورة الورقية ،وســاهم بشكل كبير في الحد
مــن المراجعــات البشــرية ،واالعتماد بشــكل شــبه
كامــل علــى المنظومة ،وتوحيد االجــراءات واآلليات
والمفاهيم بين المؤسسات الحكومية.
كمــا أن للديــوان صفحــة علــى موقــع التواصل
االجتماعــي «فيس بــوك» ،وقد زاد عــدد المتابعين
لهــا عن  39500شــخص خالل أقل مــن عام ،علما أن
الصفحة كما البوابة والتطبيق ،تنشر كافة اإلعالنات
المتعلقــة بالوظائف الحكوميــة ،اضافة الى مواعيد
االمتحانــات والمقابــات ،وأحــدث أخبــار وفعاليات

الديوان.
كما عملت اإلدارة العامة لالتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،على احــداث تطويرات مهمة على عدة
مجــاالت ،ففي مجــال البنية التحتيــة للديوان في
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات ،تــم تطوير خطوط
الشبكة الرئيسة ،وتدعيمها بشبكة ألياف ضوئية،
إضافة إلى تقســيم الشــبكة المحلية الى شــبكات
محليــة وهميــة ( ،)VLANsلزيــادة األمــان وتقليل
نسبة اشغال مبادالت الشبكة (  .)switches
ويتوفر لدى ديوان الموظفين العام مركز بيانات
احتياطــي « ،»DRSITEللحفاظ على البيانات ،وحتى
يســتمر الديوان فــي تقديم خدماتــه االلكترونية
على مدار الساعة وفي كل الظروف.
وبهــدف االســتثمار األمثــل للمــوادر ،وتقليل
الكلفــة مــع رفــع األداء ،اعتمــدت االدارة العامــة
لتكنولوجيا المعلومات تقنية (virtual Desktop
 ،)infrastructureوهــي تقنيــة تقــوم باألســاس
على اســتخدام أجهزة تعتمد على ســطح المكتب
الظاهــري ،وتزويدها بأنظمة تخزيــن طاقة (،)UPS
دون الحاجــة ألية أجهزة ذات مواصفات عالية ،وتم
تجهيز القاعــات الخاصة باالمتحانات التنافســية
االلكترونيــة بهــذه التقنيــة ،وجــار العمــل علــى
اعتمادها في جميع ادارات ودوائر الديوان.
كما تم انشــاء شــبكة اتصاالت محلية السلكية
معزولــة تمامــا ،عــن الشــبكة الســلكية ،وذلــك
لتقديم خدمات تصفــح االنترنت للموظفيــن ،عبر
شــبكة خاصــة بهم ،ويكــون تســجيل الدخول عن
طريق الرقم الوظيفي ( ،)single Authorityوللزوار
عبر شبكة منفصلة ومعزولة  .
وفــي مجــال أمــن المعلومــات ،قامــت اإلدارة
العامــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي
الديوان ،بشــراء أجهــزة حمايــة ذكيــة إلدارة الــت
Next
هديدات الســايبرانية (Generation
 ،)firewallوتطبيــق قواعــد حمايــة مــن عــدة
مســتويات ،عبر تجميــع كافــة خطــوط البيانــات
المرتبطــة بالديــوان بهــذه األجهزة ،وبهــذا تمت
حماية الديوان من االختراقات.
كما تــم تطبيــق ( ،)group policiesلتحديــد
صالحيــات المســتخدمين وزيــادة األمــان علــى
بياناتهم ،وربط أجهــزة الموظفيــن بالخــوادم عن
طريق اعتماد نطاق عمل (.)domain system
كذلــك جــرى تحديــث برامــج الحمايــة مــن
البرامــج الخبيثــة علــى أجهــزة المســتخدمين في
الديوان ،وذلك لضمان بيئة عمل مســتقرة ،ولزيادة
الرقابــة والمتابعــة اليومية لصالحيات اســتخدام
االنترنت ،وحجم التنزيل ومراقبة الشــبكة ،والرقابة
علــى كافــة األجهــزة تــم بنــاء خــادم (syslog
 )serverالســتقبال وجمع البيانــات مــن ملفــات
تسجيل الحركات « »logsوارسال األحداث المهمة
إلى البريد االلكتروني.
وختامــا ،يمكن القول ان ديوان الموظفين العام
نموذج يقتدى به للمؤسسات الحكومية التي ترغب
في تطوير خدماتها وجعلها الكترونية ،وتقديمها
عبر منصــات مختلفة خدمة للمواطــن ،الذي يعتبر
محور اهتمام الحكومة ،ويستحق دوما األفضل.
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راعية االبتكار في «اكسبوتك»

«  ..نشاط ملموس في خدمة قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات »BCI
رام الله – تشــارك شــركة « ،»BCIفي فعاليات أسبوع فلسطين
التكنولوجي «اكسبوتك  ،»2017كراع لالبتكار ،إضافة إلى جناح لها
في المعرض التكنولوجي الذي يقام في «سرية رام الله األولى».
وقــد تأسســت الشــركة العــام  ،1995لتلبي احتياجات ســوق
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت االقليمية الناشئة قاعدة معارف
سليمة ،وشبكة قوية من الشركاء العالميين.
وتعتبــر « »BCIمــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت على مســتوى الشــرق األوســط وشــمال
افريقيا.
وتضــم مجموعــة « »BCIعــدة شــركات ،هــي ،»BCell« :الوكيل
الوحيد لهواتف «سامســونغ موبايل» في فلسطين ،و» BCIللحلول
المتكاملة» ،و» »BNETمزود خدمات االنترنت ،و»– Muiti Cellملتي
ســل» ،وكيل هواتف «هواوي» و»موتوروال» ،علما بأن هذه الشركات
تتواجد في فلسطين ،واألردن ،والعراق واالمارات.
عمومــا ،فــإن « »BCIمختصــة باالتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،وتقــدم خدمــات عديــدة منهــا ،حلــول األنظمة

المرئيــة والصواتيــة ،وأنظمــة حمايــة المعلومــات ،وأنظمــة
الحماية والمراقبة ،وأنظمة االتصاالت الســلكية والالســلكية،
واألجهزة الخلوية ،وهي تحتل مكانة متقدمة اليوم ،بصفتها
حليفا موثوقا في مجال االتصاالت ،حيث تمتلك قاعدة تتكون
مــن أكثــر من  900عميــل ،في أنحاء منطقة الشــرق األوســط
وشمال افريقيا.
وبالنســبة لـــ « ،»BCIفإن «اكســبوتك» يعني الشــيء الكثير ،ال
ســيما أنه يركز في نســخته الحالية على االبتكار واالستثمار ،علما
بأن للشــركة باعا طويال في دعم االتبكار في فلسطين ،حيث قامت
وال تــزال -بتطويــر وتوفير البرامــج واألجهزة لقطاعــات المجتمعالمحلي بشقيه الحكومي والخاص.
كمــا تأتي رعايتهــا لالبتكار ،انطالقا مــن قناعتها بضرورة دعم
نهج اإلبداع واالبتكار لدى الشركات الناشئة ،واألفراد في المجتمع,
ونشــر ثقافة المغامرة فيما يخص األفكار اإلبداعية ،علما بأنه لدى
الشــركة ،االمكانية والجاهزية ،واالستعداد الحتضان ما هو جديد
ومبتكر ،ودعمه بكافة األدوات المتوفرة.

وتعتقد الشــركة أنــه رغم جميــع المعيقــات والقيود التي
يضعها الجانب االسرائيلي ،اال أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومــات في فلســطين ،هو من أنشــط القطاعــات ،وأكثرها
نمــوا ،عــدا أن له دورا كبيــرا وفاعال في االقتصاد الفلســطيني،
بيد أنه ال يزال بحاجة للتقدم والتطور بشــكل اكبر خالل الفترة
القادمة ،من أجل مواكبة المســتوى الذي وصل اليه هذا القطاع
في الدول المجاورة ،معربة عن أملها في أن يكون الحصول على
ترددات الجيل الثالث ،الذي ســيتم اطالقه قريبا ،أولى خطوات
هذه النهضة.
وتضيــف الشــركة :إن أهــم ما يميز الشــباب الفلســطيني في
ظــل المعيقات الكثيــرة التي تحيط به ،هو الطاقــات الكبيرة التي
يمتاز بها ،واإلبداع هو خير من يجســد هذه األفكار والطاقات ،وهو
األداة األهم لضمان تطبيقها ونجاحها ،كما أن االســتثمار في هذه
الطاقــات واألفــكار ،يجــب أن يكون على ســلم أولويــات القطاعين
الحكومي والخاص بشــكل عام ،وشــركات االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات بشكل خاص.

نموذج «التعلم الذكي» في «القدس المفتوحة»
يحصد  4جوائز خالل أقل من عامين
رام الله – ســجلت جامعــة «القدس المفتوحة» و-ال
تزال -نجاحات ملموسة في مجال توظيف التكنولوجيا
لصالــح العمليــة التعليميــة ،مــن هنا لم يكــن غريبا
حصدها أربع جوائز خالل أقل من عامين.
وتبعا لبيانــات الجامعة ،فإنه خالل العام  2016أي
بعــد ما يقــارب العامين مــن البحــث والتطوير ،توجت
جهود الجامعــة بإطالق نموذج جديــد للتعلم الذكي،
ينافــس أفضل نمــاذج التعلــم على مســتوى العالم،
بعــد أن قامت مجموعــة من الخبراء فــي مركز التعليم
المفتوح فــي الجامعــة بتصميمه ،وتطويــره بتمويل
ذاتــي مــن الجامعــة ،وبمتابعة شــخصية مــن رئيس
الجامعة د .يونس عمرو.
وأطلــق على هذا النموذج الذكي «مســاقات التعلم
الذاتي المفتوحة عبر اإلنترنت  ،»SLOOC-وشمل ذلك
اطالق ثالثة مســاقات ذكية ،تزامنًا مع اطالق النموذج،
ما تــاه اطــاق العديد مــن المســاقات ،وأصبــح هذا
النموذج جــزء من نمط التعليم في الجامعة الى جانب
التعليم المدمج.
ويركــز هــذا النمــوذج على علــى اســتراتيجية
التعلــم الذاتــي ،ومخرجــات تعلــم تتمحــور حول
المتعلم ،ويتنوع أســلوب عــرض المحتوى ليراعي
التنوع في أنماط المتعلمين؛ حيث يصمم المحتوى
على شــكل لبنــات تعلم ،تحتوي علــى فيديوهات

ونصــوص وخرائــط مفاهيمية،ورســوم تفاعليــة
و»إنفوجرافيك» وغيرها.
كما يحتوي النموذج على تقويمات ذاتية تكوينية
ونهائية تفاعلية ،وكذلك على ألعاب تعليمية لتعزيز
عمليــة التقويم ،علما بأن النموذج مزود بمؤشــر إنجاز
المتعلــم ،الــذي يشــير إلى مــدى تقــدم المتعلم في
تعلمه.
وتنشــر المســاقات المطورة وفقًا للنمــوذج الذكي
على شــكل مصــادر تربويــة مفتوحة لطلبــة الجامعة،
وكافــة المتعلميــن مــن حــول العالــم ،وهــي متاحة
للتصفح المباشر والمشاركة من الحواسيب والهواتف،
مــن خالل المســتودع الرقمي للجامعــة ،ومتوفرة على
شــكل تطبيقــات ذكيــة علــى منصتي «غوغــل بالي»
للتطبيقات ،و»األلكسو» للتطبيقات الجوالة العربية.
وتبعــا للجامعــة ،فإنــه خــال العــام األكاديمــي
 ،2017/2016طرحت الجامعة ســبعة مســاقات ذكية
لطلبتهــا في مختلف الفــروع في الضفــة وقطاع غزة،
وكان عدد الطلبة الملتحقين بهذه المساقات أكثر من
 30الف طالب.
وقــد أظهرت نتائج الدراســات التــي أجريت خالل
الفتــرة الماضيــة ،رضى عامــا من قبل الطلبــة عن هذا
النموذج من التعلم ،بنســبة تفوق الـ  ،80%وتحســنا
ملحوظا في نتائج الطلبة النهائية.

وخــال العاميــن  2016و ،2017حــازت العديد من
المســاقات الذكية على جوائز محلية وعربية وعالمية،
مثل جائزة «األلكســو للتطبيقــات الجوالة  »2016في
مدينــة «دبــي» اإلماراتيــة ،كأفضل تطبيــق ذكي في
مجــال التربيــة على مســتوى دولة فلســطين بعنوان
ّ
«تعلم االدارة االســتراتيجية» ،وجائزة «محمد بن راشد
للغــة العربيــة  ،»2017كأفضــل تطبيق ذكــي لتعلم
اللغــة العربية ونشــرها على مســتوى العالــم بعنوان
اللغــة العربية ،وجائزة «األلكســو للتطبيقــات الجوالة
 ،»2017فــي تونــس كأفضل تطبيق ذكــي في مجال
الثقافة على مســتوى دولة فلســطين بعنــوان «تاريخ
القدس».
واختيــر مشــروع المســاقات الذكيــة ككل ،كأحد
المشاريع االبداعية في المنتدى الوطني الثاني للعلماء
في فلسطين للعام  ،2017الذي نظمه المجلس األعلى
لالبداع والتميز في فلسطين.
ومــن الجدير ذكره بــأن الجامعة منــذ العام 2013
شــرعت بحملــة واســعة إلعــادة بنــاء وتطويــر بيئات
التعلم والتعليم وفق أحدث المستجدات واالتجاهات
العالمية ،استنادًا الى مبدأ الوصول المفتوح والممارسة
المفتوحــة للمحتوى ( ،)Open Access & Practiceما
اشــتمل على اعادة بناء وتطوير البنــى التحتية لبيئة
التعلــم الرقمي في الجامعة بشــكل كامــل ،من خالل

تطويــر واعتماد معايير تربوية وفنية لمحتوى التعلم
الرقمي ،واعتماد تراخيص التأليف والنشر المفتوح أو
مايعرف بتراخيص المشاع اإلبداعي ،وإنشاء مستودع
للمحتــوى الرقمــي ومنصــة لمشــاركة الفيديوهــات
التعليمية ،ومنصة لمشــاركة الملخصــات التعليمية
تحتــوي على أكثر من  4000مصــدر تعليمي ،وفيديو
وملخص.
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تستضيف فعاليات المعرض التكنولوجي في الضفة

«سرية رام اهلل األولى» ..تاريخ طويل ضمن المشهد الفلسطيني

رام الله – تتمتع «ســرية رام الله األولى» ،التي تســتضيف جنباتها
فعاليات المعرض التكنولوجي ضمن «اكســبوتك  ،»2017بتاريخ عريق،
ربما قلما يعرفه الكثيرون.
ويشــير عضــو مجلس ادارة الســرية عزمي وديع شــنارة ،فــي كتابه
«ســرية رام الله األولى :من الجذور إلى الحضــور  ،»1927-2014إلى أنها
أي الســرية لم تكن تعرف بهذا االســم في بداياتها ،بينما تعود بداية
استخدامه إلى بداية األربعينيات من القرن الماضي.
وتبعا لشــنارة ،فإنه بعد انتشار الحركة الكشفية في القدس وبعض
المدن الفلســطينية األخرى ،رأت مجموعة من شــبان رام الله أهمية هذه
الحركة )...( ،بالتالي بادرت مجموعة من  16شــابا إلى تأســيس فرقة في
المدينة ،ســميت فرقة «جوالة رام الله األولى» ،الفتا إلى أن بداية دخول
الحركة الكشفية إلى رام الله ،كانت على يد المعلم عزيز األعرج ،الذي قام
بتأســيس فرقة «كشــافة الالتين» العام  1923التابعة لمدرسة الالتين
«الكلية األهلية حاليا».
ويوضح أن فرقة «كشــافة الالتين» تأسســت ضمن المدرسة وتابعة
لها ،وكانت ضمن أنشــطتها الطالبية ،فــي حين أن فرقة «جوالة رام الله
االولــى» التــي تعتبر النــواة التي انبثقت منها الســرية ،ال تــزال قائمة
وناشــطة ،وطورت كافة أنشــطتها وبرامجها وفعالياتها ،وامكاناتها ،اذ
تأسست كمؤسسة مستقلة غير تابعة لمدرسة أو طائفة.
ويســرد شــنارة ،أن مــن ضمن مجموعة الشــبان الذين أسســوا فرقة
«الجوالــة» ،متــري عقل ،وأديب اســحق ،وجريــس البابا ،ولبيب حشــمة،
وجمال جبران ،مســتعرضا جانبــا من األحداث التاريخيــة التي مرت بها
فلسطين ،وكيف تطور مسار السرية خاللها.
ويعد من الالفت في تجربة «الســرية» ،مساهمتها خالل فترة النكبة،
في مســاعدة العائالت التي هجرت وأجبرت على ترك قراها ومدنها ،عبر
توفير الغذاء والمأوى ،واإلسعاف لها.
ولــم تقتصر األمور عند هــذا الحد ،بل تعدتها إلــى قيامها بتدريب
أعضائهــا على الحراســة لحماية المدينة وســكانها ،بالتالي ففي العام
 ،1955ولمناســبة مــرور  25عاما على تأسيســها ،تضمــن الحفل تخريج
منتســبيها الذين شــاركوا في دورة تدريب الحرس الوطني ،حيث قاموا

“السرية” خالل حقب زمنية مختلفة .
بعد الحفل باستعراض عسكري ،جاب شوارع رام الله وهم يحملون البنادق.
عمومــا ،فــإن الكتــاب يلفت إلى التطور الذي شــهدته «الســرية» على
مختلف الصعد ،وصوال إلى عام النكسة ،حيث أوقفت أعمالها ونشاطاتها
االعتياديــة ،وأغلقــت أبوابهــا بتاريــخ  ،30-5-1967لكنهــا نشــطت في
االســتعداد لحمايــة المدينــة والتصــدي ألي عــدوان ،عبــر تكويــن فرق
لإلسعاف والحراسة والتزويد.
ويورد شنارة في كتابه ،أنه «في اليوم الذي احتلت فيه رام الله ،توقفت
أعمــال الســرية لفترة من الزمــن ،وامتنعت عن مزاولة نشــاطاتها في ظل
االحتالل اإلســرائيلي ،إال أن القائمين عليها استشعروا المسؤولية الملقاة
علــى عاتقهــم ،بعد أن رأوا جموع الشــبان تدور هائمة علــى وجوهها في
المقاهي والشــوارع ،فقرروا إعــادة فتح أبواب الســرية بتاريخ ،6-1-1969
ما أعاد جموع الشــبان إليها ،فشــكلت فريق كرة قدم ،وكان أول نشاط لها
اجراء مباراة للفريق.
ويضيــف :خالل هذه الفتــرة ( ،)1967-1969لم تكن هناك نشــاطات
كشــفية ،واقتصر األمر على عقد بعض االجتماعات الكشفية ،والمشاركة
في استعراض سبت النور ،وفي العام  ،1968اقتصر االحتفال بسبت النور،
على مرور الموكب الكشفي من أمام كنيسة الروم األرثوذكس فقط.
ويوضح أنه مع بداية العام  ،1969عادت نشاطات «السرية» إلى طبيعة

عهدهــا من اجتماعات وأنشــطة كشــفية ورياضية ،الفتا إلــى دورها في
تعزيز قيم العمل التطوعي.
وقد كان للســرية خــال حقبة الســبعينيات والثمانينيــات من القرن
الماضــي حضور الفت على أكثــر من صعيد ،ما توج مــع اندالع االنتفاضة
األولى بانخراط أعضائها في شــتى فعالياتها كما يشــير شنارة ،ما شمل
تشكيل لجان األحياء ،والمشاركة في المظاهرات ،ولجان التعليم الشعبي،
والتموين وغيرها.
ويذكر أن مقر «السرية» تعرض مرات عديدة لمداهمات من المخابرات
اإلسرائيلية ،عدا ســرقة وحرق بعض من أرشيفها ،ما جعل ادارتها تتخذ
قــرار اغالق المقر خالل شــتاء العــام  ،1988ليســتمر اإلغالق حتى صيف
العام .1990
ويلفــت إلى التطورات التي شــهدتها «الســرية» بعيد قيام الســلطة
الوطنية ،ســواء علــى الصعيــد البنيــوي أو منظومة عملها ونشــاطها ،ما
انعكس في تنامي أنشطتها ،ومرافقها المختلفة.
ولعل من النماذج الدالة على تنوع نشــاطات «السرية» ،تشكيلها أكثر
مــن فرقــة للرقص ،اضافــة إلى تنظيمهــا بشــكل دوري مهرجانا للرقص
المعاصر ،علما أن فرقتها للرقص المعاصر تأسست العام  ،2010وتهدف
إلى نشر الرقص المعاصر في فلسطين.
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