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افتتاحية العدد
في وداع رئي�س وا�ستقبال �آخر
كرمت �أ�سرة جامعة بيرزيت ،رئي�س الجامعة ال�سابق د .خليل
هندي ،بعد � 5سنوات ق�ضاها في �إدارتها .وقد تطورت الجامعة في
عهده ب�شكل ملمو�س ،على الم�ستويين الأكاديمي والإداري ،وقطعت
�شوطً ا مهمًّا في تبوء مراكز متقدمة بين الجامعات عربيًّا ودوليًّا.
وقد ا�ستقبلت الجامعة الدكتور عبد اللطيف �أبو حجلة رئي�سً ا
جديدًا ،خلفًا للدكتور هندي ،وفي ذلك ر�سالة من بيرزيت للوطن:
«ننقل الراية من يد �إلى يد ،ونم�ضي لنكمل الم�سيرة» ،مراهنة على
�أن يوا�صل الدكتور �أبو حجلة عملية البناء والإنجاز والإبداع.
وهنا ،تتجلى ر�سالة جامعة بيرزيت ،جامعة الديمقراطية،
النموذج والقدوة ،فال دوام �إال للر�سالة ،والأ�شخا�ص هم ر�سل
ينفذون ببراعة و�أمانة نهجً ا �صنعته بيرزيت ،و�سيبقى ،نهج
التعددية واالنفتاح وقبول الآخر والبناء والعطاء والعمل الجماعي،
من �أجل الجماعة والوطن.
ومع �إطالق العدد الرابع من الغدير ،يتجدد العهد مع �أ�سرة
الجامعة ،وت�ستمر عجلة التميّز في الدوران ،وي�ستمر العطاء.
ونطل عليكم مجددًا لننقل لكم �أخبارًا �سارة ومفرحة ،عن
تخ�ص�صات جديدة ،و�إنجازات جديدة ،و�إبداعات جديدة،
وجوائز في مختلف المجاالت ،واتفاقيات �سيكون لها كبير الأثر
على تطور الجامعة .كما ننقل لكم م�شاعر حزننا ال�صادق على
زمالء و�أبناء رحلوا عنا ،و�ستظل ذكراهم خالدة وعطرة.
في هذا العدد من الغدير ،ن�ستذكر �شعرًا لمحمود دروي�ش ،ي�ؤكد
معنى ر�سالة بيرزيت التي يحمل �أجيالها الراية تباعً ا ،يقول:
«كل نهر ،وله نبع ومجرى وحياة!
يا �صديقي!� ..أر�ضنا لي�ست بعاقر
كل �أر�ض ،ولها ميالدها
كل فجر ،وله موعد ثائر».
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أخبار الطلبة وإبداعاتهم

جيل وراء جيل ..لبناء وطن
بعد �أن احتفلت جامعة بريزيت مع نهاية �شهر حزيران بتخريج  1992من طلبتها،
�ضمن الفوج الـ  40من خريجيها؛ با�شرت اجلامعة يف ت�سجيل الطلبة اجلدد من
خريجي الثانوية العامة ،حيث ا�ستوعبت اجلامعة هذا العام قرابة  3000طال ًبا
وطالب ًة يف تخ�ص�صات البكالوريو�س.
املعادلة ،كما ي�ؤكد رئي�س اجلامعة د .عبد اللطيف �أبو حجلة ،قائمة على ر�سالة
ب�سيطة حتملها بريزيت منذ ت�أ�سي�سها« :جيل يحمل الراية وي�سلمها جليل ي�أتي
بعده ،جيل يغادر ليبني الوطن ،و�آخر ي�أتي هنا لبناء ذاته».
هذه معادلة قائمة منذ �سنني .وهي جوهر الر�سالة التي حتملها بريزيت .جيل وراء
جيل يحملون الراية لتحقيق ر�سالة واحدة :م�ستمرون لبناء وطن.
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شكرً ا أنس وفاطمة وإليني وناديا وسارة
بهذه العبارة «�شك ًرا» ،كرمت جامعة بريزيت خم�سة من
طلبتها املميزين الذين رفعوا ا�سم اجلامعة من خالل
ن�شاطات �أكادميية �أو ثقافية �أو اجتماعية متميزة،
قدموها �أثناء تواجدهم داخل اجلامعة .ومل يقت�صر
التكرمي على كلمة ال�شكر ،بل كان من خالل جوائز
رمزية وعينية ،عربت خاللها اجلامعة عن تقديرها
للأداء الالفت الذي قدمه طلبتها.
فقد ح�صل الطالب �أن�س �أبو عري�ش من دائرة الإعالم،
والطالبة فاطمة خليل من دائرة علم احلا�سوب على
جائزة «يو�سف نعوا�س للإبداع» ،وهي جائزة رمزية متنحها اجلامعة لأحد طلبة درجة «البكالوريو�س» املنتظمني ،الذي ّ
يدل �سجله الأكادميي
على تفوقه العلمي ،كما تك�شف �سريته الذاتية عن تفوق ملحوظ يف حقل من حقول الإبداع املختلفة ،علم ًّيا كان �أو ثقاف ًّيا �أو غريهما من احلقول.
كما ح�صلت الطالبة �إليني م�ستكلم على جائزة «نعمة فار�س» للتميز باللغة الإجنليزية و�آدابها ،وهي جائزة متنح لأحد الطلبة املنتظمني
امللتحقني بربنامج البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية و�آدابهاّ ،
ويدل �سجله الأكادميي على تفوقه يف م�ساقات هذا التخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إىل
�إنتاجه الأدبي الالفت يف هذا االجتاه.
فيما ح�صلت ناديا تادرو�س و�سارة زهران من دائرة العلوم االجتماعية وال�سلوكية على جائزة «توفيق كنعان» ،التي تعطى ملن يقدم وينفذ
مقرتحا بحث ًّيا له عالقة ب�أبحاث د .كنعان املن�شورة يف جمال التاريخ والطب وعلم الإن�سان والآثار.
ً

الطالبة سونا عمران رئيسة ليوم واحد
يف فعالية فريدة من نوعها يف جامعة بريزيت ،ت�سلمت �إحدى طالبات برنامج
دكتور �صيديل رئا�سة الدائرة ليوم واحد .وت�أتي هذه الفعالية هد ًيا على
النهج الذي يتبعه برنامج دكتور �صيديل يف جامعة بريزيت لتنمية قدرات طالبه
على جميع امل�ستويات؛ العلمية والعملية والريادية .كما تعزز هذه الفعالية من
عالقة الكادر الأكادميي لربنامج الدكتور ال�صيديل مع طلبتهم.
وقالت �سونا« :من خالل خو�ضي لهذه التجربة ،بنيت �أفكا ًرا عدة كان �أهمها �أن
ت�صغي جيدً ا قبل �أن تتحدث ب�أي كلمة ،و�أن ت�أخذ كل �شيء على حممل اجلد».
من جانبه ،قال رئي�س برنامج دكتور �صيديل د .هاين �إ�شتية�« :إن الفكرة �أتت
أ�سا�سا من الطلبة �أنف�سهم ،ونحن دعمناها لأنها كفيلة ب�أن تُع ّرف الطالب
� ً
مبهام رئي�س الدائرة والتحديات التي تواجهه وكيفية اجلمع بني املهنية والعدل
والإن�سانية واملو�ضوعية يف التعامل مع الطلبة».
5

أخبار الطلبة وإبداعاتهم

النا
تحصد الفضية في
معرض اختراعات دولي
ال يكتفي طلبة بيرزيت بالتميز داخل أسوار
ودوليا ،ويبدعون
ًّ
عربيا
ًّ
الجامعة ،بل ينافسون
ويحصدون الجوائز والمراتب المتقدمة.
الطالبة في كلية األعمال واالقتصاد النا ألفريد
رنتيسي ،فازت بالمركز الثاني «الميدالية الفضية» ،في فعاليات المعرض الدولي السابع لالختراعات
في الشرق األوسط ،الذي أقيم تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح األحمد بمشاركة أكثر من
مخترعا من  25دولة عربية وغربية ،قدموا  200اختراع.
ً
150
نظاما لحماية األطفال المنسيين في السيارات المغلقة ،يعمل من خالل
ً
الرنتيسي اخترعت
ِمجس يستشعر وجود الطفل في السيارة المغلقة وارتفاع درجات الحرارة ،حال نسيها السائق
تلقائيا بتخفيف الضغط الداخلي الذي يحول دون اختناق الطفل.
ًّ
مغلقة عليه ،ويستجيب

«ألعاب نارية» لخريجة بيرزيت داليا طه في المسرح الملكي بلندن
ا�ستطاعت خريجة جامعة بريزيت داليا طه� ،أن حتمل ا�سم
فل�سطني لأحد �أكرب امل�سارح العاملية ،جم�سدة من خالل عملها
امل�سرحي الذي كتبته ،الأحداث التي تعر�ضت لها غزة ،مركزة
منوذجا �إن�سانيا ملا
على �أثر احلرب على الأطفال ،ومقدمة
ً
يتعر�ض له املواطن الغزي من ظلم ومعاناة على يد االحتالل
الإ�سرائيلي.
امل�سرحية التي حملت عنوان “�ألعاب نارية” ،بد�أ عر�ضها يف
امل�سرح امللكي يف لندن “رويال كورت” ،الذي يعد واحد ًا من
امل�سارح الرائدة يف �أوروبا ،و�أخرج امل�سرحية ريت�شارد توميان،
وي�شارك يف التمثيل �صالح بكري ونبيل الوهابي و�سريين �سابا
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روبوت فلسطيني يعمل بإشارة الدماغ

فازت فل�سطني ممثلة بجامعة بريزيت باملرتبة الأوىل على م�ستوى
العامل العربي مب�سابقة ك�أ�س التخيل ،Imagine Cup 2015
بفئة االبتكار التكنولوجي التي نظمتها �شركة مايكرو�سوفت العاملية
يف العا�صمة البحرينية املنامة.
وم�شروع جامعة بريزيت الفائز هو “روبوت” ُيتحكم به عن طريق
�إ�شارة الدماغ ،وهو الأول من نوعه على م�ستوى العامل العربي ،من

تنفيذ الطالبني حممد عتيق وح�سان بكر ،وب�إ�شراف �أ�ستاذ هند�سة
احلا�سوب يف جامعة بريزيت الدكتور وا�صل غامن.
وتقوم فكرة امل�شروع على معرفة “ماذا يفكر الإن�سان؟” ،وهو بحث علمي
جديد يهدف �إىل قراءة الإ�شارات التي تخرج من الدماغ ومعاجلتها
لال�ستفادة منها يف كثري من التطبيقات ،كم�ساعدة ذوي الإعاقة يف
التحكم بحركة الكر�سي املتحرك لديهم عن طريق تفكريهم فقط.

و�شريين مارتن ،وغريهم.
داليا طه خريجة هند�سة معمارية من جامعة بريزيت عام ،2009
وهي �شاعرة وكاتبة م�سرحية فل�سطينية ،ولدت يف برلني عام
 ،1986ون�ش�أت يف رام اهلل .وتعد “�ألعاب نارية” العمل الثاين
لها ،حيث �سبق �أن قدمت م�سرحية “كوف ّية�ُ -صنع يف ال�صني”،
وهي �إنتاج م�شرتك للم�سرح امللكي الفلمنكي وم�ؤ�س�سة عبد املح�سن
امل�سرحي على ن�صو�ص داليا طه
القطان ،حيث يعتمد العر�ض
ّ
ويوري�س فان دن براند ومن �إخراج بارت دانكر .وتناولت امل�سرحية
ال�صور النمط ّية املتح ّيزة التي يحملها البلجيك ّيون عن الفل�سطين ّيني
وبالعك�س ،ويحاول � ً
أي�ضا البحث ع ّما وراء هذه ال�صور ،وا�ستعادة
احل�س الإن�ساين ،بالإ�ضافة �إىل الفجوات واجلراح التي يخ ّلفها

االحتالل يف حياة النا�س.
وحول �شخ�صية داليا �أثناء درا�ستها الهند�سة املعمارية يف جامعة
بريزيت ،يقول �أ�ستاذ عمارة امل�شهد د .يزيد عناين“ :لقد كانت داليا
طه من �أكرث الطلبة نقدًا ومتيزًا ،ال تر�ضى مبا هو مقرر ،و�إمنا تبحث
وت�ستف�سر ،وال حدود لت�سا�ؤالتها ،وقد قامت من خالل مادة “عمارة
امل�شهد” مب�شروع نقدي �أثار �ضجة يف �أو�ساط اجلامعة ،خا�صة مع
جمل�س الطلبة �آنذاك ،حيث �صممت جم�س ًما كب ًريا لكلمة “تل �أبيب”
ب�أحرف عربية ،وو�ضعتها يف منطقة حيوية باجلامعة ،هادفة من خالل
م�شروعها �إىل نقد العقل الفل�سطيني ،الذي ال ميانع �أن يرى كلمات
عربية على املنتجات التي ي�ستهلكها ،لكنه يرف�ض �أن يراها ب�شكل كبري
�ضمن حيزه اخلا�ص ،وبالن�سبة لداليا ،فكالهما مرفو�ض”.
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طلبة بيرزيت ينتخبون مجلسهم
شكل مؤتمر مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت ،سكرتاريا مجلس الطلبة،
معتمدا على التمثيل النسبي النتخابات مجلس الطلبة التي نظمت في
ً
الجامعة مؤخرً ا ،حيث حصلت كتلة الوفاء اإلسالمية على ست لجان ،وحصلت
كتلة الشهيد ياسر عرفات على أربع لجان ،والقطب الطالبي الديمقراطي
التقدمي على لجنة واحدة.
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خير جليس ..ثقافة ومال
ال يكتفي طلبة بريزيت بالإبداع الأكادميي وح�سب ،فهم يرون يف اجلامعة م�صدر علم ب�شكل خا�ص ،وثقافة ب�شكل عام ،تنعك�س على قراءاتهم
و�شخ�صياتهم.
وقد بدا هذا الأمر جل ًّيا يف م�سابقة نظمها مركز تطوير الإعالم يف اجلامعة ،عنوانها «خري جلي�س» ،و�أخرى يف الثقافة العامة ،و�أقامت
اجلامعة احتفا ًال كرم فيه رئي�سها ال�سايق د .خليل هندي الفائزين و�سلمهم  41جائزة قيمتها  4000دوالر.وقال مدير مركز تطوير الإعالم
عارف حجاوي �آنذاك�« :إن ما يزيد على  1000طالب وطالبة �سجلوا يف م�سابقة «خري جلي�س» ،يف حني قدمه ما يقارب  120طال ًبا ،مو�ضح ًا
�أن جلنة مكونة من العاملني يف املركز اختارت  12كتا ًبا باللغة العربية يف حقول الأدب وال�سيا�سة والفكر والإعالم ،ليختار منها الراغبون
بامل�شاركة  5كتب ،يقر�أونها ويقدمون فيها امتحانا».
وفاز باملرتبة الأوىل يف م�سابقة «خري جلي�س» ،وقيمتها  500دوالر الطالب �أجمد غازي ح�سني ،واجلائزة الثانية وقيمتها  300دوالر كانت من
ن�صيب الطالب حممود م�أمون دغل�س ،فيما ح�صلت الطالبة �سحر �أمني ال�سويطي على املرتبة الثالثة بجائزة قيمتها  200دوالر.
فيما فاز باجلائزة الأوىل يف م�سابقة الثقافة العامة الطالب حممود م�أمون دغل�س ،وقيمتها  250دوال ًرا ،وفاز يف الثانية حممود �سميح
الطمايزة ،وقيمتها  150دوالر ًا.
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الجامعة تطرح برنامج دكتوراة في العلوم االجتماعية
انطالق ًا من ر�ؤية جامعة بريزيت �أن تظل اجلامعة الفل�سطينية الأوىل ،املعرتف لها بالتميز يف التعليم والرتبية والأبحاث وخدمة املجتمع،
وقبلة لأف�ضل الطلبة والأكادمييني من كافة �أرجاء الوطن وحا�ضنة ل�صنع القادة يف كافة مناحي احلياة ،فقد �أطلقت عرب كلية الدرا�سات العليا
م�ؤخ ًرا برنامج الدكتوراة يف العلوم االجتماعية ،وهو الربنامج الأول من نوعه داخل الوطن ويف الدول املجاورة.
ي�ستند الربنامج الذي التحق به  7طلبة� ،إىل واقع تداخل احلقول يف العلوم االجتماعية ،حيث �إن احلقول املعرفية الفردية القائمة �أ�صبحت
غري قادرة على توفري الأدوات التحليلية الالزمة لفهم الظواهر االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية املتداخلة واملعقدة .وي�شتمل
الربنامج على م�سارين تخ�ص�صني هما :م�سار االقت�صاد ال�سيا�سي للتنمية ،وم�سار التاريخ واحليز واملجتمع ،حيث يتطلب كالهما اجتياز
امتحان يف الكفاءة املعرفية و�إجناز �أطروحة ت�شتمل على حمتوى له قابلية الن�شر يف جمالت ودوريات علمية مرموقة.

جيل قادر على إنتاج المعرفة
تقول مديرة برنامج دكتوراة العلوم االجتماعية د .ليزا تراكي�« :إن �أهم �أهداف �إن�شاء هذا
الربنامج الأكادميي هو تكوين جيل من العلماء والباحثني يف جمال العلوم االجتماعية؛ قادر
على �إنتاج معرفة جديدة حول الوطن العربي وفل�سطني من منظور عربي وفل�سطيني».
والربنامج فريد من نوعه يف الوطن العربي ،بالرغم من وجود برامج �شبيهة يف دول �أخرى،
لي�س فقط من حيث �إنه عابر للحقول ،ولكن � ً
أي�ضا من حيث توفري الفر�صة للطلبة للدرا�سة
بتفرغ كامل وبدعم مايل من اجلامعة لغر�ض التفرغ.
وت�ضيف تراكي“ :يتكون الربنامج من � 54ساعة معتمدة ،منها � 30ساعة خم�ص�صة
للم�ساقات و � 24ساعة للأطروحة ،والغاية الرئي�سية للربنامج هي تكوين الطلبة لي�صبحوا
قادرين على درا�سة الظواهر االجتماعية ب�إبداع ،و�إنتاج معرفة جديدة ،وحتليل نقدي
للمفاهيم والأفكار ال�سائدة ،وحت ّمل م�س�ؤولية ن�شر املعرفة داخل وخارج البيئة الأكادميية”.
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لجنة برنامج الدكتوراة ..خطط عمل ودعم للطلبة
ُ�شكلت جمموعات عمل من �أكرث من  30ع�ضو هيئة �أكادميية من
جامعة بريزيت وبع�ض الأكادمييني يف اخلارج لتطوير م�ساقات
الربنامج املختلفة ،وتوج هذا العمل يف �شهر �أيار  2014بعقد ور�شة
عمل مركزية نوق�شت خاللها اخلطط التف�صيلية جلميع امل�ساقات،
متهيدً ا لإطالق الربنامج .وت�شرف على الربنامج جلنة برنامج
مكونة من � 7أع�ضاء من دوائر وبرامج اجلامعة املختلفة ،عل ًما ب�أن
الأع�ضاء كان لهم دور يف الأعوام املا�ضية يف الإعداد للربنامج
والتح�ضري للم�ساقات ،ويف جلنة القبول.
يتحدث ع�ضو جلنة برنامج الدكتوراة املدر�س يف الربنامج د .منري
فخر الدين قائ ًال“ :يف العام الدرا�سي  ،2015-2014وبعد
ت�أمني املبالغ الالزمة للمنح الدرا�سية وا�ستكمال الرتتيبات الإدارية
والأكادميية الأ�سا�سية ،قررت �إدارة اجلامعة فتح باب القبول للدفعة
الأوىل من الطلبة يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي احلايل .ومت
متقدما بطلب االلتحاق ،بينما التحق 7
قبول  8طلبة من �أ�صل 66
ً
منهم بالفعل”.
وي�ضيف“ :يح�صل الطلبة يف الربنامج على �إعفاء من الر�سوم
التعليمية ( 250دينا ًرا لل�ساعة املعتمدة) ،بالإ�ضافة �إىل منح �شهرية
مببلغ  1000دينار مقابل تفرغهم التام للدرا�سة ،وهذا هو النظام
املعمول به يف اجلامعات البحثية العاملية .ويوفر الربنامج م�ساحة
عمل للطلبة يف مبنى الدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة �إىل تزويدهم
ب�أجهزة حا�سوب ومنحهم امتيازات خا�صة فيما يتعلق بالإعارة من
مكتبة اجلامعة وا�ستخدام بع�ض املرافق واخلدمات اجلامعية”.
وحول ال�صعوبات املالية للربنامج ،يقول د .فخر الدين�“ :أخذ
الربنامج على عاتقه ومنذ انطالقه يف الف�صل الثاين من العام
منحا درا�سية وم�صرو ًفا
الدرا�سي � ،2015-2014أن يوفر للطلبة ً
والتزاما بهذه ال�سيا�سة،
يغطي احتياجاتهم مقابل تفرغهم التام،
ً
ول�ضمان ت�أمني ما يحتاجه الطلبة مال ًّيا خالل ال�سنوات املقبلة ،لن
يقوم الربنامج بقبول طلبة للعام القادم ،على �أن يعيد فتح القبول يف
العام الذي يليه ،و�ستعمل �أ�سرة الربنامج على التوا�صل مع م�ؤ�س�سات
�أكادميية حملية ودولية من �أجل دعم الطلبة والربنامج”.

برنامج �صعب بحاجة �إىل عزمية و�إ�صرار
«كنت قررت االن�سحاب من الربنامج يف الأ�سبوع الثاين من التحاقي
به .مل �أكن قادرة على حتمل ال�ضغط الهائل يف الربنامج» .هكذا
بد�أت الطالبة يف برنامج الدكتوراة يف العلوم االجتماعية �سناء
ب�سهل
غزال حديثها وو�صفها الربنامج ،م�ضيفة« :الربنامج لي�س ٍ
�أبدً ا� ،شكل يف بدايته ً
�ضغطا نف�س ًّيا يل ،مل �أكن قادرة على اال�ستمرار
لوال الإ�صرار الذي امتلكته والدعم من �أ�سرة الربنامج وعائلتي».
وت�ضيف�« :شكل االنتقال من تخ�ص�صي الهند�سة املعمارية يف درجتي
البكالوريو�س واملاج�ستري نقلة نوعية هائلة على �شخ�صيتي وخلفيتي
العلمية� .أح�س�ست ب�صعوبة يف بداية الأمر ،ولكني الآن �أ�صبحت
�أ�ستمتع بالدرا�سة ،و�أ�صبحت �أرى الأمور مبنظور جديد ،كما �أ�شعر
ب�إمكانية املزج بني تخ�ص�صي القدمي وبرنامج الدكتوراة احلايل».
�أما الطالب �سليم �أبو ظاهر ،فريى بالربنامج مظلة لتو�سيع املدارك
�ضمن �أطر نظرية قد تكون غائبة عن جمتمعنا .وي�ضيف« :الربنامج
برناجما متداخل احلقوق ،وبالتايل يغطي
مالئم لطموحاتي ،كونه
ً
الكثري من املوا�ضيع والأفكار ،ولكن م�شكلتي الأ�سا�سية كانت بداية
خ�صو�صا بعد انقطاعي
بزخم القراءات وكميتها املطلوبة �أ�سبوع ًّيا،
ً
لفرتة عن الأكادمييا».
وحول �أجمل ما يف الربنامج ،يقول �أبو ظاهر« :العالقة مع الأ�ساتذة
خ�صو�صا
يف الربنامج وتعاونهم امل�ستمر ون�صائحهم الدائمة،
ً
يف �إيجاد �آليات للقراءة ال�سريعة ،عزز انتماءنا للربنامج ،رغم
ا�ستغراقنا يوم ًّيا ما يزيد على � 10ساعات يف الدرا�سة املرهقة».
فيما يعقب �أ�ستاذ م�ساق الكتابة والقراءة النقدية يف الربنامج د.
منري فخر الدين ،الذي يقدمه بالت�شارك مع �أ .د .رانيا جواد على �أداء
الطلبة قائ ًال« :كمدر�س� ،أرى الطلبة جديني للغاية وبكامل امل�س�ؤولية،
ومت�أكد من ر�ؤيتهم م�ستقب ًال طليعيني يف جماالتهم» .وي�ضيف« :رغم
كل ال�صعوبات التي تواجههم ،و�أبرزها نق�ص امل�صادر العلمية ،وقلة
عدد الأبحاث العلمية ذات العالقة بالربنامج ،ولكن �أدرك �أن الطلبة
�سيكونون قادرين على التحدي والتطور».
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باكورة برامج
الدكتوراة في بيرزيت

يعترب برنامج الدكتوراة يف العلوم االجتماعية باكورة برامج الدكتوراة يف اجلامعة،
ويطرح عرب كلية الدرا�سات العليا .يقول عميد الكلية د .طالل �شهوان« :نحن نهتم
كث ًريا بهذا الربنامج ،حيث �إن جناحه يعني فتح الباب �أمام �إن�شاء برامج �أخرى
تخدم احلاجة املحلية والإقليمية لباحثني و�أكادمييني تكون لديهم املقدرة على
امل�ساهمة يف �إنتاج املعرفة مبطافها العاملي ،مع الأخذ بعني االعتبار معطيات الواقع
املحلي» .وي�ضيف�« :إن كلية الدرا�سات العليا تعول على هذا الربنامج وما �سين�ش�أ
م�ستقب ًال من برامج يف تن�شيط البحث العلمي داخل اجلامعة وتكثيف النتاج والن�شر
العلمي املرموق ،ويف خلق ف�ضاء معريف يوفر �أر�ضية منا�سبة للحوار والفكر النقدي
والتحليلي ،ويعزز التعاطي العقالين مع االختالف ،خدمة للجامعة وللق�ضية
الوطنية وللرتاث احل�ضاري الإن�ساين.
ويف �سعيه لإغناء التجربة الأكادميية للطلبة ،نفذ الربنامج فعاليات متنوعة
منذ انطالقه ،منها عقد جل�سات تدريبية يف ا�ستخدام قواعد البيانات يف مكتبة
اجلامعة ،وعقد �سل�سلة ندوات حتدث فيها �أكادمييون من اجلامعة ومن جامعات
عاملية.

بيرزيت ضمن أفضل  100جامعة عربية في تصنيف QS
ح�صلت جامعة بريزيت على نتيجة متقدمة ا�ستنادًا �إىل ت�صنيف  QSالختيار �أف�ضل  100جامعة يف املنطقة العربية .وجاء ت�صنيف اجلامعة
“ ”70-61من �أ�صل  100جامعة ،متقدمة على جميع اجلامعات الفل�سطينية.
واعتمد الت�صنيف على  9م�ؤ�شرات رئي�سية ،وهي :م�ؤ�شر ن�سبة الأ�ساتذة للطلبة ،وح�صلت اجلامعة فيه على 24.5؛ وم�ؤ�شر ن�سبة حملة �شهادة
الدكتوراة من الكادر التدري�سي ،وح�صلت اجلامعة فيه على 58.2؛ وم�ؤ�شر معدل املقاالت املن�شورة لع�ضو الكادر الأكادميي ،وح�صلت اجلامعة
فيه على 11.2؛ وم�ؤ�شر معدل االقتبا�سات للمقالة الواحدة ،وح�صلت اجلامعة فيه على 65.1؛ وم�ؤ�شر ن�سبة املدر�سني الأجانب ،وح�صلت
اجلامعة فيه على 5.2؛ وم�ؤ�شر ن�سبة الطلبة الأجانب ،وح�صلت اجلامعة فيه على 1.5؛ وم�ؤ�شر ت�أثري املوقع الإلكرتوين ا�ستنادًا ملعطيات
ويبومرتك�س ،وح�صلت اجلامعة فيه على 66.4؛ و�أخ ًريا ،م�ؤ�شرا ال�سمعة الأكادميية ،و�سمعة امل�ستخدم.
وقد تفوقت بريزيت على اجلامعات الفل�سطينية وبع�ض اجلامعات العربية ،يف م�ؤ�شرات ن�سبة الأ�ساتذة للطلبة ،ومعدل املقاالت املن�شورة لع�ضو
الكادر الأكادميي ،ومعدل االقتبا�سات للمقالة الواحدة ،ون�سبة املدر�سني الأجانب ،و�أخ ًريا م�ؤ�شر ن�سبة الطلبة الأجانب.
الت�صنيف �شمل  260م�ؤ�س�سة �أكادميية ،منها  194فقط كانت لديها معلومات كافية لت�صنيفها .وبالنهاية ،ظهرت  100جامعة يف الت�صنيف،
وكانت جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن على ر�أ�س �أف�ضل  100جامعة عربية ،تليها اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
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ماجستير «تكنولوجيا الصناعة الدوائية» مع بداية العام األكاديمي
ا�ستكما ًال جلهودها يف ا�ستحداث تخ�ص�صات تلبي حاجة املجتمع
للعمل يف امل�صانع الدوائية املحلية �أو امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات
وتقدم خريجني �أكفاء حتتاجهم �سوق العمل ،فقد ح�صلت
ال�صلة ،و�إحداث التغيري والتطوير املطلوب يف قطاع ال�صناعات
جامعة بريزيت على موافقة وزارة الرتبية والتعليم العايل على
الدوائية يف فل�سطني و�ضبط اجلودة والنوعية ،من خالل توفري فر�ص
اعتماد برنامج ماج�ستري يف «تكنولوجيا ال�صناعة الدوائية»
تدريب يف م�صنع الأدوية النموذجي يف حرم اجلامعة واملزود ب�أحدث
التابع لكلية التمري�ض وال�صيدلة واملهن ال�صحية،
التقنيات يف جمال ال�صناعة الدوائية ،وتقدمي دورات تدريبية متخ�ص�صة
الذي �سيبد�أ تدري�سه ابتداء من الف�صل الأول للعام
ذات جودة عالية لتطوير العاملني يف حقل ال�صناعة الدوائية.
الأكادميي  ،2016/2015ويهدف �إىل �إعداد كادر
من الكفاءات العلمية املتخ�ص�صة يف ال�صناعات
الدوائية من خالل توثيق العالقة بني قطاع
ال�صناعة الدوائية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
والبحثية.
وقال عميد كلية التمري�ض وال�صيدلة
واملهن ال�صحية �سابقا د .تامر عي�ساوي
�إن هذا الربنامج �سيعمل على تخريج
طلبة مميزين ذوي خربة عملية

بكالوريوس في التربية الرياضية
ح�صلت جامعة بريزيت من وزارة الرتبية والتعليم العايل على
اعتماد تخ�ص�ص بكالوريو�س يف الرتبية الريا�ضية.
و�أكد رئي�س برنامج الرتبية الريا�ضية يف جامعة بريزيت د .خالد
ملوح �أنه عكف منذ توليه من�صبه على ت�شكيل جلنة تتابع التح�ضريات
اخلا�صة الكتمال ال�شروط الالزمة ومطابقة املوا�صفات واملعايري
املعتمدة من الوزارة.

و�أقامت جامعة بريزيت يف حرمها من�ش�آت ريا�ضية مميزة ب�إمكانيات
فريدة ،من �صالة مغلقة ومالعب مك�شوفة متعددة الأغرا�ض
وم�ضمار و�ساحة لألعاب امليدان ومالعب كرة طائرة وتن�س �أر�ضي،
بالإ�ضافة �إىل طاقم من املدر�سني الذين يجمعون اخلربة وال�شباب،
وي�سعى الربنامج �إىل ا�ستقطاب �أكادمييني لإثراء وتقوية تخ�ص�ص
الرتبية الريا�ضية.
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ماجستير هندسة البرمجيات ينطلق
مع بداية العام األكاديمي
متكنت كلية الهند�سة والتكنولوجيا يف جامعة بريزيت من احل�صول
على اعتماد من وزارة الرتبية والتعليم العايل لربنامج ماج�ستري
هند�سة الربجميات ،و�ستبد�أ بتدري�س الربنامج يف الف�صل الأول
من العام الدرا�سي .2016-2015
�سريتكز الربنامج الذي �سيكون الأول من نوعه يف ال�شرق الأو�سط
على �آخر �سبل التعلم احلديثة واملناهج اجلديدة والكفاءات
املتمكنة والنوعية ،وي�أتي تلبية ملتطلبات �سوق العمل وحاجة
امل�ؤ�س�سات الأكادميية وال�شركات املحلية والإقليمية �إىل القوى
العاملة امل�ؤهلة واملدربة يف جمال هند�سة الربجميات واحلا�سوب
وتكنولوجيا املعلومات.
وقال مدير برنامج ماج�ستري هند�سة الربجميات د .يو�سف ح�سونة
�إن م�شروع هند�سة الربجميات املمول من برنامج «»TEMPUS
التابع لالحتاد الأوروبي ،ي�أتي بال�شراكة مع جامعات �أوروبية يف
�أملانيا و�إيطاليا واليونان وبريطانيا ،وثالث جامعات م�صرية
وجامعتني فل�سطينيتني ،هما القد�س والإ�سالمية يف غزة.

تميّ ز في الدراسات المائية
فازت جامعة بريزيت ممثلة مبعهد الدرا�سات البيئية واملائية
بدعم من جمل�س البحث العلمي يف وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفل�سطينية ،لإن�شاء مركز مت ّيز يف الدرا�سات املائية.
وقال مدير معهد الدرا�سات املائية والبيئية يف اجلامعة د .ماهر
�أبو ما�ضي« :هذا الفوز �سيزيد من قدرتنا على رفد املجتمع
الفل�سطيني بالكوادر امل�ؤهلة التي ت�ساهم يف �إيجاد حلول خالقة
وم�ستدامة مل�شكالت مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي ،ومعاجلة
املخلفات ال�سائلة والنفايات ال�صلبة وا�ستخدام املياه املعاجلة
يف الزراعة .كما �سيفتح املجال �أمام جامعة بريزيت ال�ستحداث
برامج �أكادميية جديدة والعمل على م�شاريع بحثية متعمقة ،ال
�سيما برنامج الدكتوراة».
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منحة جوجل في بيرزيت لدعم
المشاريع البحثية
ح�صلت جامعة بريزيت ،بجهود الأ�ستاذ امل�ساعد يف دائرة الهند�سة
الكهربائية وهند�سة احلا�سوب ،الدكتور �أبو ال�سعود حنني ،على
منحة «جوجل» بقيمة � 31ألف دوالر ،لدعم م�شروع «درا�سة ت�أثري
اللهجات العربية املتعددة على كفاءة نظام التعرف الآيل على الكالم
باللغة العربية» ،وهو واحد من بني 122
م�شروعا مت اختيارها ،من
ً
�أ�صل  808م�شاريع من كافة �أنحاء العامل تناف�ست على هذه املنحة
لعام .2015
وقال د .حنني�« :أهمية امل�شروع تكمن بامل�ساهمة يف تطوير وحت�سني
�أداء نظام التعرف الآيل على الكالم باللغة العربية ،الذي يفتح
املجال �أمام تطوير الكثري من التطبيقات وامل�شاريع يف جمال اللغة
العربية».

الغدير

«ال للعنف األسري» ..مساق
جامعي
قدم معهد درا�سات املر�أة ،بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية،
أ�سبوعا ،مرة يف الأ�سبوع) ،حول كيفية
م�سا ًقا ملدة ف�صل (ً � 14
درا�سة العنف الأ�سري والوقاية منه .ويهدف امل�ساق �إىل فهم ال�سياق
النظري للعنف ،وكيفية درا�سته على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،كما
�أنه يهدف �إىل رفع وعي املتخ�ص�صني يف هذه املهنة.
يعتمد امل�ساق على اخلربات من داخل وخارج معهد درا�سات املر�أة يف
جامعة بريزيت ،ويعتمد على �أدبيات حملية و�إقليمية ودولية �إ�ضافة
�إىل الأبحاث املحلية التي �أجريت يف املعهد وخارجه .ويتميز امل�ساق
ب�شموليته للتخ�ص�صات الأربعة الأ�سا�سية يف العلوم االجتماعية
وهي :علم االجتماع ،وعلم النف�س ،واحلقوق والقانون ،وال�صحة.

مساق «التخطيط اإلستراتيجي»..
نحو كوادر مؤهلة
يقدم معهد �أبو لغد للدرا�سات ،ومركز الإعالم احلكومي ،م�سا ًقا
لرفد امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية بكوادر م�ؤهلة يف جمال التوا�صل
والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،قادرة على �إي�صال �صورة فل�سطني �إىل
العامل بالطريقة املثلى.
ويهدف امل�ساق الذي يعقد بواقع � 40ساعة تدريبية مق�سمة على
�شهرين� ،إىل �إعداد جمموعة من الفل�سطينيني متخ�ص�صة مبهارات
التوا�صل وف ًقا للمعايري العاملية ،وامل�ؤهالت املهنية يف هذا املجال،
وذلك من خالل حما�ضرات وندوات ،يتم تقدميها من قبل خرباء
فل�سطينيني ودوليني� ،إ�ضافة �إىل �أ�ساتذة و�أكادمييني.
وقال نائب رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان
اخلطيب�« :إن اجلامعة ،عرب هذا امل�ساق ،ت�سعى ب�شكل كبري
للمواءمة بني التوا�صل املحلي والدويل� ،إميا ًنا منها ب�ضرورة بلورة
الر�سالة الفل�سطينية لإعطاء ال�شعب الفل�سطيني ال�صورة الإن�سانية
والوطنية امل�ستحقة.
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جوائز

جائزة التميّ ز الدولية لمكتب تعزيز الموارد
ح�صل مكتب تعزيز املوارد يف جامعة بريزيت على جائزة التم ّيز الدولية عن
فئة الربامج النا�شئة يف ا�ستقطاب الدعم من امل�ؤ�س�سة العاملية CASE and
Support of (Education Council) for Advancement
ك�أول مكتب مهني متخ�ص�ص .وح�صد مكتب تعزيز املوارد املرتبة الف�ضية
تقدي ًرا لأثر عمله على اجلامعة ولن�شاطه النوعي الذي يتبع املعايري الدولية
والإجراءات املهنية يف املجال.
وقالت مديرة املكتب منال عي�سى�“ :إن مبادرة ت�أ�سي�س املكتب يف جامعة بريزيت،
التي بد�أت قبل نحو �أربع �سنوات� ،ساعدت اجلامعة على حتقيق �أولوياتها يف
توفري الدعم للم�شروعات الرئي�سية ب�شكل عام ،وتو�سيع الدعم للمنح الدرا�سية
ب�شكل كبري� ،إىل جانب توفري مورد لإمناء الوقفية .ونتطلع �إىل تطوير عملنا
لال�ستمرار بتطبيق �أف�ضل املمار�سات املهنية يف املجال ،للم�ساهمة يف احلفاظ
على متيز اجلامعة الأكادميي والو�صول �إىل ا�ستقرار مايل”.
وبرنامج جوائز التميز هو برنامج دويل �أطلقته م�ؤ�س�سة Council for
 ،Advancement and Support of Educationوهي من �أكرب
امل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة يف التطور املعريف واملعياري واملهني يف جماالت
ا�ستقطاب الدعم للم�ؤ�س�سات الرتبوية ،والعالقات مع اخلريجني ،والإعالم
والتوا�صل والرتويج .ويقوم مبنح جوائز تقديرية للعمل املتميز يف هذه املجاالت.
وقد ورد يف بيان اجلائزة �أنه مت ا�ستالم  3200طلب لفئات اجلوائز البالغة
 ،100من �أكرث من  720م�ؤ�س�سة تعليمية حول العامل ،وقد مت اختيار الفائزين
بناء على عدة معايري ت�شمل نوعية العمل والإبداع وا�ستخدام املوارد والأثر على
امل�ؤ�س�سة وعلى جمتمعها الداخلي واخلارجي.
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عرار وصبري يحصدان
جائزتين من الكويت للتقدم
العلمي
ح�صد عميد كلية الآداب �سابقا و�أ�ستاذ الل�سانيات
والعلوم اللغوية يف جامعة بريزيت د .مهدي عرار ،و�أ�ستاذ
االقت�صاد يف كلية الأعمال واالقت�صاد د .ن�ضال �صربي
جائزتني من جوائز «الكويت  2014للتقدم العلمي».
وفاز د .عرار بجائزة عن فئة “الفنون والآداب ،درا�سات يف
اللغة العربية و�آدابها” ،وهو حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف
اللغة العربية و�آدابها .فيما فاز د� .صربي بجائزة عن جمال
“العلوم االقت�صادية واالجتماعية ،االقت�صاد والإدارة” ،وهو
�أ�ستاذ املحا�سبة واالقت�صاد يف جامعة بريزيت ،وقد عمل
عميدًا لكلية الأعمال واالقت�صاد ل�سنوات عدة.

الغدير

تدشين كرسي الشيخ حمد
بن خليفة آل ثاني للقانون
الدستوري والقانون الدولي
د�شنت جامعة بريزيت كر�سي ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين للقانون الد�ستوري والقانون الدويل ،الذي ي�شغله
عميد كلية احلقوق والإدارة العامة �سابقا د .عا�صم خليل.
ود .عا�صم خليل هو �أ�ستاذ م�شارك يف القانون العام،
وكان عميد كلية احلقوق والإدارة العامة يف جامعة
بريزيت ،وهو ع�ضو جمل�س �إدارة املعهد الق�ضائي
الفل�سطيني وجمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة احلق ،ومدير �سابق
ملعهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية باجلامعة ،وهو
حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف القانون العام من جامعة
فريبورغ (�سوي�سرا) ،وماج�ستري وبكالوريو�س يف القانون
من جامعة الالتران (ايطاليا) ،وماج�ستري يف الإدارة
العامة من املدر�سة الوطنية للإدارة (فرن�سا).
وخلليل عدة �أبحاث متخ�ص�صة يف القانون الد�ستوري
والقانون الدويل لالجئني يف جمالت حمكمة� ،أهمها:
املجلة الدولية للقانون الد�ستوري واملجلة الدولية لقانون
الالجئني ،ال�صادرتان عن جامعة �أك�سفورد.

كرسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
للغة العربية
احتفلت جامعة بريزيت ،بتد�شني كر�سي ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين للغة العربية
يف كلية الآداب ،ورافقت ذلك حما�ضرة عامة بعنوان« :املعجم اللغوي التاريخي..
املُغيب املنظر»� ،ألقاها عميد كلية الآداب �سابقا و�شاغل الكر�سي �أ .د .مهدي
عرار ،وذلك بح�ضور رئي�س اجلامعة �سابقا د .خليل هندي ،و�أع�ضاء جمل�س
اجلامعة وعدد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة.
يذكر �أن د .عرار حا�صل على �شهادة الدكتوراة يف اللغة العربية و�آدابها ،تخ�ص�ص
العلوم اللغوية والل�سانيات ،من اجلامعة الأردنية ،وح�صل على جوائز علمية
وتقديرية كثرية �أبرزها :جائزة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،عن كتابه “البيان
بال ل�سان :درا�سة يف لغة اجل�سد”� ،أف�ضل كتاب م�ؤلف يف الآداب والإن�سانيات
يف عام  ،2007وجائزة �شنقيط /فرع الآداب والفنون ،نواك�شوظ -موريتانيا،
و�شهادة تقديرية وتكرميية من اجلمعية الدولية للغويني واملرتجمني العرب يف
قطر� ،إ�ضافة �إىل جائزة عبد احلميد �شومان لل�شبان العرب الباحثني .2006
ولعرار  6كتب م�ؤلفة هي“ :امل�شرتك اللغوي يف القر�آن الكرمي :ال�صريف ،واملعجمي،
والنحوي ،والأ�سلوبي” ،و“ظاهرة اللب�س يف العربية :جدل التوا�صل والتفا�صل”،
و”درا�سات ل�سانية يف ظواهر قر�آنية” ،و“البيان بال ل�سان :درا�سة يف لغة اجل�سد”،
و“التطور الداليل :الإ�شكال والأ�شكال والأمثال” ،و“جدل اللفظ واملعنى :درا�سة
يف داللة الكلمة العربية” .هذا بالإ�ضافة �إىل عدد من الكتب املحققة وعدد من
املن�شورات والأبحاث املحكمة.
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بيرزيت تفوز
بمنحتي
فولبرايت
للعام -2015
2016
ح�صدت جامعة بريزيت منحتني من منح «فولربايت املتقدمة» ،التي
متنح لكبار الأ�ساتذة والباحثني يف العامل؛ وح�صل عليهما �أ�ستاذ
الفل�سفة والدرا�سات الثقافية والعربية د .عبد الرحيم ال�شيخ وعميد
كلية احلقوق والإدارة العامة �سابقا د .عا�صم خليل .وبح�صول
«بريزيت» على هاتني املنحتني� ،ستكون ممثلة للجامعات الفل�سطينية
يف ال�ضفة الغربية لهذا العام.
وكان د .ال�شيخ ،وهو �شاعر و�أكادميي من القد�س ،قد ح�صل على
منحة فولربايت املتقدمة ،وذلك لق�ضاء �إجازة التفرغ العلمي للعام
 ،2016-2015حيث فاز بحثه املو�سوم بـ «املقربة الفل�سطينية
احل َّية :جغرافيات مدجنة ،تواريخ مغايرة »،واملنبثق عن كتابه
الأخري «متالزمة كولومبو�س وتنقيب فل�سطني :جينيالوجيا �سيا�سات
الت�سمية الإ�سرائيلية للم�شهد الفل�سطيني  »2015-1856الذي

�سي�صدر قريب ًا عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.
وح�صل د .ال�شيخ على دعوتني لإجراء هذا البحث من مركزين
بحثيني يف جامعتني مرموقتني يف الواليات املتحدة الأمريكية،
هما :دائرة الأدب املقارن وبرنامج البالغة والنظرية النقدية يف
جامعة كاليفورنيا -بريكلي؛ ومركز الدرا�سات الفل�سطينية ودائرة
الدرا�سات ال�شرق� -أو�سطية و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا يف جامعة
كولومبيا-نيويورك.
�أما د .خليل ،فح�صل على املنحة عن بحثه «الأنظمة ال�سيا�سية العربية
يف �أزمة :البحث عن مداخل بديلة لفهم ديناميكية الأنظمة ال�سيا�سية
العربية» ،و�سيتوجه لق�ضاء �إجازة تفرغ علمي للعام 2016-2015
يف جامعة نيويورك ،كلية احلقوق (،)NYU School of Law
مركز القانون والفل�سفة ،من �أجل العمل والتو�سع يف البحث.

بـ ـ ـيــرزي ــت تفوز بالمركز األول في جائزة السعودية لإلدارة البيئية
فازت جامعة بريزيت باملركز الأول يف م�سابقة الدورة ال�ساد�سة
جلائزة اململكة العربية ال�سعودية للإدارة البيئية للعام  ،2014عن
تقرير بعنوان «تطبيقات جامعة بريزيت يف جمال الإدارة البيئية»،
يف جمال �أف�ضل تطبيقات الإدارة البيئية يف القطاع اخلا�ص� ،أعده
املهند�س منري �سعد من املكتب الهند�سي باجلامعة.
وقد �أدخلت اجلامعة يف بنيتها التحتية منذ بداية التخطيط
للحرم اجلامعي اجلديد �أفكا ًرا رائدة مثل حمطة تكرير املياه
العادمة ،وا�ستخدام املياه املعاجلة لري حدائق اجلامعة ،وجتميع
مياه الأمطار ،حيث توجد بئر بجانب �أغلب مباين اجلامعة .كما
ا�ستخدمت و�سائل العزل احلراري يف البناء ،وت�ضع �ضوابط خمتلفة
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للتوفري يف ا�ستخدام الديزل لأغرا�ض التدفئة املركزية .كما
ت�ستخدم و�سائل تخفي�ض فاتورة الإنارة يف معظم مبانيها .وتنتقل
وبالتدريج �إىل ا�ستخدام �أجهزة الإنارة من نوع .LED
كما قامت اجلامعة بتخ�ضري احلرم اجلامعي وزرع الأ�شجار
احلرجية فيه ،و�أهّ لت كافة مبانيها لت�سهيل و�صول ذوي االحتياجات
اخلا�صة �إليها.
وتخطط اجلامعة حال ًّيا ال�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لإنتاج الطاقة
الكهربائية ،حيث �سيبد�أ قري ًبا تطبيق امل�شروع الأول من هذا النوع
فيها فوق مبنى معهد �سميح دروزة لل�صيدلة ال�صناعية ،لتزويد
املبنى بحاجته من الطاقة الكهربائية.

الغدير

ديانا صايج ..سفيرة الجامعة في “استشاري المكتبات”
�أو�صت اللجنة العليا للرت�شيح يف االحتاد العاملي للم�صادر الإلكرتونية ( ،)EIFLباختيار مديرة مكتبة جامعة بريزيت -من�سق التجمع
الفل�سطيني ،ديانا �صايج نا�صر؛ ع�ض ًوا يف املجل�س اال�ست�شاري لالحتاد العاملي لدورته للعامني  ،2016-2015لت�صبح املمثل العربي الوحيد يف
هذا املجل�س.
ح�صلت ال�صايج على درجة ماج�ستري يف علم املكتبات واملعلومات من جامعة �إنديانا يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وحتمل البكالوريو�س
يف اللغة الإجنليزية من جامعة بريزيت ،وتعمل مديرة ملكتبة اجلامعة منذ عام  ،1998ولديها العديد من الأبحاث و�أوراق العمل املقدمة يف
م�ؤمترات وندوات مهنية حمل ًّيا وعرب ًّيا ودول ًّيا ،بع�ضها من�شور وبع�ضها غري من�شور ،وهي ع�ضو ا�ست�شاري للعديد من امل�ؤ�س�سات ،كاملجل�س
اال�ست�شاري الحتاد امل�صادر الإلكرتونية ،واملجل�س اال�ست�شاري لرابطة املكتبيني والأر�شيفيني امل�ساندة لفل�سطني.

عن مكتبة الجامعة
ت�أ�س�ست مكتبة جامعة بريزيت الرئي�سية عام  ،1924وتطورت مع تطور اجلامعة ،حيث بد�أت كمكتبة مدر�سية ،ثم مكتبة كلية ،و�أخ ًريا مكتبة
جامعية يف حرم جامعة بريزيت القدمي .ويف عام  ،1985انتقلت املكتبة �إىل املبنى اجلديد الذي �شيد بتربع من م�صنوعات الغامن يف الكويت.
كما �أ�ضيف له ملحق للتو�سع يف العام  ،2004لتملأ مقتنياتها مبنى من �أربعة طوابق �أطلق عليه ا�سم «مكتبة يو�سف �أحمد الغامن» ،فيما ا�ستغل
الطابق الأول منها ملتحف اجلامعة.
ت�ضم املكتبة حاليا ما يقارب  231895جملدً ا من امل�صادر املطبوعة ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادر الإلكرتونية التي و�صلت �إىل ما يزيد على 35000
جملة �إلكرتونية ،و 118000كتاب �إلكرتوين باللغتني العربية والإجنليزية .و�إذا ما �أ�ضفنا مقتنيات املكتبة الرئي�سية �إىل مواد املكتبات الفرعية
الثالث يف اجلامعة ،ما بني مطبوع و�إلكرتوين ،ف�إن عدد املجلدات ي�صل تقري ًبا �إىل  350000جملد� ،أغلبها باللغتني الإجنليزية والعربية،
�إ�ضافة �إىل بع�ض العناوين باللغتني الفرن�سية والأملانية.
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تكتف جامعة بيرزيت بأن
ِ
لم
تكون قبلة الطلبة الجامعيين
األولى في الوطن ،لما تتميز به
وجو يؤهل
ٍّ
من كفاءة أكاديمية
الطلبة لالنطالق إلى المجتمع
مسلحين بالعلم والمعرفة
والثقافة؛ فعمدت إلى إنشاء
تعمق
ّ
معاهد ومراكز متخصصة،
المعرفة األكاديمية ،وتربطها
بسوق العمل ،مستجيبة لحاجات
المجتمع الفلسطيني المتنوعة.

د .نيفين أبو رميلة:
شغفي الصحة
وطموحي الكتابة
وأحب العمل التطوعي
مل تكن مديرة معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف جامعة
بريزيت د .نيفني �أبو رميلة ،تدري �أن بريزيت لن حتت�ضنها
فقط كم�ساعد بحث يف فرتة من فرتات حياتها ،و�إمنا �ستكون
طالبة ماج�ستري فيها � ً
أي�ضا ،وباحثة ،ومن ثم باحثة زميلة،
ومن ثم �أ�ستاذة م�شاركةـ حتى �أ�صبحت مديرة املعهد.
عال ،ف�سجلت
تخرجت �أبو رميلة من التوجيهي مبعدل ٍ
الهند�سة يف جامعة بريزيت� ،إال �أنه بعد �أ�سبوع فقط ،وجدت
نف�سها حما�صرة يف جو �أغلبه ذكوري ،من �أ�ساتذة وطلبة،
وقلما تواجدت الإناث.
انتقلت �إىل جامعة القد�س ،لأن كلية الطب يف ذلك الوقت
كانت جديدة الإن�شاء .جتنبت االن�ضمام �إليها واختارت
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الغدير

تخ�ص�ص املختربات الطبية و�أحبته .ولكن يف �آخر ف�صل قبل
التخرج� ،أدركت �أبو رميلة الفرق بني اجلانب النظري واجلانب
العلمي ،وبال�صدفة ،قر�أت �إعال ًنا حول وظيفة م�ساعد بحث بخلفية
خمتربات طبية ،يف معهد ال�صحة يف بريزيت ،فقابلها كل من د .ريتا
جقمان ود .عبد اللطيف احل�سيني ،ومن هنا بد�أ اللقاء مع بريزيت.
وحول هذه الفرتة ،ت�ستذكر �أبو رميلة حرم بريزيت القدمي ،وتقول:
«يل ذكريات جميلة ،حيث كنا ننتظر مو�سم الزيتون واخلوخ واللوز،
ون�ستمتع بجمال طبيعة احلرم .الأجمل من ذلك ،اجلو الذي كان
�سائدً ا بيننا ،من حب واحرتام لكل االختالفات بيننا ،فال عن�صرية
�أو متييز ،و�إمنا تقدير للعقل وت�شجيع للتطور .وقد �أحببت ذلك
اجلو جدًّا!”.
طموح في الصحة وأمنية في الكتابة

خالل عملها يف املعهد ،تعرفت �أبو رميلة على البحث و�أحبت جانب
اال�ستك�شاف وجمال البحوث ب�شكل عام ،ومن ثم �سجلت يف برنامج
املاج�ستري يف املعهد .لكن طموح �أبو رميلة كان دائ ًما ي�سبقها ،فما
�إن انتهت من املاج�ستري �سنة  ،2000حتى كانت قد �سجلت ل�شهادة
الدكتوراة يف جامعة جال�سكو الربيطانية .ويف عام  ،2004ح�صلت
�أبو رميلة على �شهادتها يف علم الأوبئة الإح�صائي ،وعادت �إىل معهد
ال�صحة كباحثة ،حتى �سنة  ،2012حيث �أ�صبحت باح ًثا زمي ًال.
ويف �سنة � ،2013أ�صبحت �أ�ستاذة م�شاركة .ويف العام الأكادميي
 ،2014/2013عينت �أبو رميلة مديرة ملعهد ال�صحة.
تقول �أبو رميلة هنا�“ :سعدت جدًّا بالتطور الذي حققته حتى الآن،
ولكن �صراحة كنت �أود �أن �أحقق �أول و�أهم طموح يل ب�أن �أكمل
درا�ستي و�أ�صبح �أ�ستاذة متفرغة � ،Full Professorإىل جانب
رغبة ملحة يف داخلي �أود حتقيقها يف امل�ستقبل ،وهي �أن ت�صبح لدي
جتربة غري �أكادميية لها عالقة بال�صحة قد تكون من م�ؤ�س�سات
�أخرى لها عالقة بال�صحة ،مثل امل�ؤ�س�سات الداعمة لل�صحة
واملنظمات الدولية التي تعنى بال�صحة� .أود جتربة اجلانب املقابل
من الأكادمييا ،اجلانب التنفيذي والعملي”.

�أما عن طموحها خارج نطاق ال�صحة كل ًّيا ،فهي تود يف مرحلة من
مراحل حياتها �أن تتفرغ لكتابة الق�ص�ص اخليالية ،لأنها جتد نف�سها
يف ذلك .جانب �آخر يف حياتها ودت �أبو رميلة م�شاركة «الغدير» به،
هو حبها للعمل التطوعي وعلى ر�أ�سه التطوع مع جمعية �أ�صدقاء
مر�ضى الثال�سيميا منذ عام  ،1995وتقول هنا“ :هذه اجلمعية
مهمة جدًّا لأنها الوحيدة القائمة على العمل التطوعي البحت
وخدمة املجتمع ،وجتمع حتتها كل �أطياف املجتمع الفل�سطيني ،ومل
تلوثها حتى الآن االختالفات والتجاذبات ال�سيا�سية واالجتماعية”.
تقدير لألسالف وإنجازات الالنسيت النوعية

بداية ،ال بد من ذكر �أن د .نيفني مل تبد�أ املقابلة معنا قبل �أن تعطي
�أ�سالفها يف املعهد حقهم وكلمة تقدير ،وا�ستذكرت كل ر�ؤ�ساء املعهد
الذين جاءوا قبلها وواكبوا ن�ش�أة املعهد و�أهم تطوراته ،د .ريتا
جقمان ود .رنا اخلطيب ود .عبد اللطيف احل�سيني ،كما ذكرت كل
من مر عليها وعمل معها يف املعهد.
وحول الالن�سيت ،تقول �أبو رميلة« :يف عام  ،2006بد�أ معهد
ال�صحة الإعداد ل�سل�سلة �صحة ال�سكان الفل�سطينيني ،واكتمل العمل
عليها عام  ،2008ويف عام  ،2009ن�شرت �أول  5مقاالت من
املعهد يف جملة الالن�سيت وهي من �أهم املجالت الطبية يف العامل.
وعلى �ضوء ذلك ،ويف نف�س العام ،ت�شكل حتالف الالن�سيت ل�صحة
الفل�سطينيني ( .)LPHAال�سل�سلة التي �أطلقت �آنذاك ،عمل عليها
املعهد �إىل جانب باحثني من حول العامل وفل�سطينيني من �سوريا
والأردن ولبنان ،والح ًقا �شكلوا التحالف لهدف �أ�سا�سي واحد وهو
تعزيز قدرة الباحثني على الكتابة العلمية وعلى عمل البحث العلمي،
لكل ما يتعلق ب�صحة ال�سكان الفل�سطينيني يف الداخل ويف ال�شتات.
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ول�صعوبة و�صول امل�شاركني يف م�ؤمترات الالن�سيت �إىل فل�سطني،
�أ�صبحت اجلامعة الأمريكية يف بريوت تتعاون مع املعهد للتن�سيق
لعقد امل�ؤمترات خارج فل�سطني .والح ًقا ،تطور دور املعهد ،فلم يعد
حم�صو ًرا بالالن�سيت فقط ،و�إمنا �أ�صبح له دور �أ�سا�سي بالتح�ضري
مع اجلامعة الأمريكية ،ل�سل�سلة حول �صحة ال�سكان العرب ،وكانت
للمعهد �أوراق بحثية من قبل باحثي املعهد.
“الالن�سيت لي�س فقط م�ؤمت ًرا ،و�إمنا امل�ؤمتر هو باكورة �أعمال
متتد على �سنة من �أبحاث وتدريبات للباحثني الفل�سطينيني من كل
مكونات املجتمع الفل�سطيني وتطوير م�ستمر ،وهذا ما ي�ؤدي بالنهاية
�إىل النقالت النوعية يف كل م�ؤمتر �سنويا .اجلامعة تقدر �أهمية هذا
امل�ؤمتر ،والدليل هو ت�سهيلها �أي عقبات تقف �أمامنا ،وهذا جانب
�إيجابي وم�شجع”.
ت�ضيف �أبو رميلة“ :هذه ال�سنة عقد امل�ؤمتر ال�ساد�س لالن�سيت
بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية وحتالف الالن�سيت ل�صحة
الفل�سطينيني ،و�شارك فيه  220م�شار ًكا ملدة يومني ،من القطاع
وال�ضفة ولبنان و�سوريا والأردن وكندا و�أوروبا والواليات املتحدة.
كل �سنة يتو�سع امل�ؤمتر �أكرث ،وهذه ال�سنة جاءتنا م�شاركات من
عدة جامعات فل�سطينية ،وذلك كله عزز �أن هذا الإجناز لي�س فقط
لبريزيت ،و�إمنا ملنفعة كل الفل�سطينيني”.
وعن توجه املعهد ،ت�ضيف �أبو رميلة �أن املعهد لديه توجه بت�شجيع
الباحثني ال�شباب على امل�شاركة ب�أبحاثهم يف امل�ؤمتر واملجلة ،لإتاحة
املجال �أمامهم لن�شر �أبحاثهم وم�ساعدتهم على احل�صول على منح
دكتوراة يف امل�ستقبل .وعادة يتقدم لأبحاث امل�ؤمتر باحثون �شباب،
ولي�سوا من كبار الكفاءات �أو الأكادمييني.
أبو رميلة“ :أهمية العالقة مع الالنسيت هي
أن األخيرة توفر لنا المساحة التي يمكن
أن نصف بها صحة المجتمع الفلسطيني
بطريقة علمية .وهذه أفضل طريقة في
جدا في العالم،
مجلة محكمة وتأثيرها فعال ًّ
عالميا.
ًّ
وهي من أفضل المجالت الصحية
وبعد السماح لنا بالنشر فيها ،علينا أن نكون
على قدر هذه المسؤولية”.
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عند �س�ؤالنا �أبو رميلة�“ :أين ترى املعهد يف امل�ستقبل؟” ،قالت:
“نحن نكمل طريق �أ�سالفنا ،فنقدم البحث العلمي الذي يخدم
املجتمع على جميع الأ�صعدة ويف كل احلقول املتعلقة بعملنا ،وما
نحاول تطويره وتغيريه منذ � 3سنوات ،هو اخلروج �إقليم ًّيا �أكرث،
�إىل جانب عملنا حمل ًّيا .والآن �أ�صبحت لدينا جتربة جيدة يف ذلك،
كان �أولها م�شروع يدعمه االحتاد الأوروبي ،وعملنا مع جامعات من
بريطانيا و�سوريا والأردن وتركيا وتون�س ولبنان .هذه التجربة جعلتنا
مناح معينة ،وهذا رفع من �ش�أن من
ن�شعر �أننا متميزون ً
نوعا ما يف ٍ
املعهد”.
وت�ضيف �أبو رميلة �أن املعهد وقع م�ؤخ ًرا اتفاقية مع منظمة ال�صحة
العاملية ،وهو الآن مبثابة مركز تعاوين مع املكتب الإقليمي للمنظمة،
ويعمل معهم على مفهوم جديد حول الأبحاث التطبيقية املبنية
داخل جهاز ال�صحة .وفعل ًّيا ما يقوم به املعهد هو م�ساعدة العاملني
يف اجلهاز ال�صحي على عمل �أبحاث داخل مكان عملهم لتحديد
م�شاكل تطبيق الربامج ال�صحية .فعاد ًة ،يف حاالت التقييم ،يتم
ا�ستقطاب خرباء من اخلارج لتنفيذ ذلك ،ولكن املعهد يعمل الآن
على تعليم العاملني على حتديد امل�شكلة علم ًّيا وكيف ميكن حلها
داخل ًّيا � ً
أي�ضا بطريقة علمية ومدرو�سة .وحال ًّيا ،يعمل املعهد �إقليم ًّيا
م�شروعا.
يف ثماين دول على 13
ً
واختتمت �أبو رميلة قولها“ :نحن م�ستمرون بخدمة املجتمع
الفل�سطيني ،ولكن ر�ؤيتنا الآن �أ�صبحت ت�ضم ً
خططا �إقليمية”.
معهد الصحة العامة والمجتمعية ..نحو
مجتمع صحي أفضل

�أُن�شئ معهد ال�صحة العامة واملجتمعية يف جامعة بريزيت عام
 ،1978كوحدة يف البداية ،ثم حتول �إىل دائرة عام  ،1982يف
حني اكت�سب �صفة وم�سمى املعهد يف عام  ،1998ليعك�س التطور
املرتاكم يف جمال املعارف واخلربات والأبحاث ،وذلك ا�ستجابة
للحاجة امللحة للمجتمع الفل�سطيني �إىل البحث ،والتخطيط،
والتعليم ال�صحي والتنموي امل�ستقل ،واملبني على �أ�س�س معرفية
وا�ضحة املعامل.

الغدير
رسالة المعهد

يهدف املعهد �إىل الإ�سهام يف حت�سني �صحة ال�سكان يف فل�سطني،
وتر�شيد اخلدمات ال�صحية عرب �إجراء �أبحاث موجهة و�ضرورية،
لر�سم ال�سيا�سات ال�صحية ،والتخطيط امل�ستقبلي .ومن خالل
املعلومات والنتائج امل�ستخل�صة من الدرا�سات امليدانية والتدريبات،
يتم تطوير مناذج مثالية متميزة يف الربامج ال�صحية ملقدمي
اخلدمات ،الذين يعملون بدورهم على تطبيقها ،وت�أكيد ا�ستمراريتها
يف املجتمع املحلي .كما يركز املعهد على تطوير امل�صادر الب�شرية
التي ت�ساعد على �إعادة ت�أهيل النظام ال�صحي يف فل�سطني وبنائه،
من خالل برامج تعليم وتدريب متعددة.
المنهجية

يتب ّنى املعهد دعم الرعاية ال�صحية الأولية ك�إ�سرتاتيجية تهدف �إىل
تطوير ال�صحة واخلدمات ال�صحية ،حيث ُيع ّرف ال�صحة مبفهومها
ال�شمويل الوا�سع ،الذي ي�شتمل على املحددات االجتماعية لل�صحة،
وعلى فهم ال�صحة واملر�ض �ضمن �سياقهما الطبيعي ،كظاهرة
ذات امتداد زمني عرب دورة احلياة ،ولي�س ك�أحداث فردية متفرقة
على فرتات زمنية خمتلفة .ي�ضاف �إىل ذلك ت�شجيع التعاون بني
القطاعات املختلفة لتعزيز �صحة ال�سكان� .إن مقاربة املعهد لل�صحة
العامة متعددة املجاالت ،وتعتمد على تخ�ص�صات خمتلفة كعلم
الأوبئة ،والإح�صاء ال�صحي ،والتغذية ،والتثقيف ال�صحي� ،إ�ضافة
�إىل االقت�صاد ،وعلم النف�س ،وعلم االجتماع .كما يركز املعهد على
تفعيل �آليات االت�صال والتوا�صل والتعاون مع القطاعات املختلفة
العاملة يف قطاع ال�صحة.
النشاطات الرئيسية
ترتكز �أن�شطة املعهد يف املجاالت التالية:
•الأبحاث� :إجراء �أبحاث تهدف �إىل حتديد ال�سيا�سات ال�صحية
وامل�ساعدة يف تطوير النظام ال�صحي ،وتوفري املعلومات والأدلة
العملية املطلوبة لت�شكيل ال�سيا�سات وتخطيطها .ويحتوي املعهد
على وحدات متخ�ص�صة تقوم ب�إجراء الأبحاث والإ�شراف عليها

وهي :علم الأوبئة ،و�صحة املر�أة ،والإدارة والأنظمة ال�صحية،
و�صحة الطفل ،وال�صحة النف�سية� .إن جميع هذه الوحدات تعمل
بتناغم وتكامل لتحقيق �أهداف املعهد املتعلقة بال�صحة العامة.
•التعليم :مينح املعهد يف الوقت احلا�ضر درجة املاج�ستري يف
ال�صحة العامة واملجتمعية ،ويهدف من ذلك �إىل تنمية الكوادر
الب�شرية وت�أهيلها يف القطاعات املختلفة التي لها عالقة
بال�صحة.
•التدريب :يقدم املعهد عددًا من الربامج التدريبية املنبثقة
عن الأبحاث ،وذلك بعد حتديد االحتياجات املحلية با�ستخدام
و�سائل علمية ،بهدف زيادة كفاءة العاملني يف املجال ال�صحي.
•امل�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات ال�صحية :من خالل التوا�صل،
و�إ�سداء الن�صح وامل�شورة للم�ؤ�س�سات املحلية والدولية العاملة
يف جمال ال�صحة ،والرتويج لل�سيا�سات ال�صحية املالئمة
لالحتياجات املحلية ،والعمل باجتاه �إ�صالح و�إعادة ت�شكيل
القطاع ال�صحي على م�ستوى الإدارات العليا والو�سطى ،بد ًءا
بالقاعدة ثم التو�سع �إىل الأعلى ،وذلك من خالل بناء النماذج
العملية الفاعلة.
المصادر

يحت�ضن املعهد مركز امل�صادر ،وهو مركز متخ�ص�ص يف م�صادر
املعلومات ،يخدم وحدات املعهد ،وطلبة اجلامعة ،واالخت�صا�صيني،
والباحثني يف املجتمع املحلي .ويتوفر يف هذا املركز ما يزيد
على � 7آالف عنوان من الكتب ،وقرابة  25دورية متخ�ص�صة يف
املوا�ضيع املختلفة يف ال�صحة العامة واملجتمعية .كما يحتوي على
برامج حمو�سبة وقواعد بيانات �آلية للبحث عن املراجع وامل�صادر،
التي توفر �إمكانية احل�صول على امللخ�صات البحثية ،والدرا�سات
واملن�شورات الكاملة ،وت�شكل قاعدة وبداية �أ�سا�سية لأن�شطة البحث،
عل ًما �أن هذه املركز قد اندمج مع مركز امل�صادر اخلا�ص بكل من
معهد �أبو لغد للدرا�سات الدولية ومعهد درا�سات التنمية منذ انتقال
املعهد �إىل احلرم اجلامعي ،ومقره احلايل يف الطابق الأر�ضي ملبنى
�سعيد خوري لدرا�سات التنمية .كذلك ،ف�إن مركز امل�صادر يحتوي
على خمترب حا�سوب ،ي�ستخدم لتدريب طلبة املعهد ،واملجموعات
املختلفة العاملة يف ال�صحة يف املجتمع الفل�سطيني.
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معهد بيرزيت لإلدارة الحكومية

ت�أ�س�س معهد بريزيت للإدارة احلكومية يف منت�صف كانون الأ ّول
 2014لي�ساهم يف اختيار و�إعداد القادة وتوفري نخب وكفاءات م�ؤهلة،
ريادي يف ال�ش�أن العام ،كما ي�سعى املعهد لأن يكون الرابط
لأخذ دور ّ
بني املعرفة الأكادميية املتخ�ص�صة والفاعلني يف اخلدمة العامة،
وعلى ر�أ�سهم �ص ّناع القرار .وي�سعى املعهد للم�ساهمة املبا�شرة يف
احل ّيز العام ،من خالل بناء القدرات املعرفية والتطبيقية ،ومهارات
العلمي ،والتحليل والتخطيط للعاملني يف جمال
القيادة والبحث
ّ
احلكومة بكافة م�ستوياتها و�أجهزتها املختلفة� ،أو يف القطاع الأهلي
واخلا�ص ،خا�صة امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات عامة� ،أو العاملة يف
جمال احلكم الر�شيد والرقابة على القطاع العام من جهة ،ودعم
عملية �صناعة القرار الفل�سطيني على كل امل�ستويات.
األكاديميا وصناع القرار

قال عميد كلية احلقوق والإدارة العا ّمة د .عا�صم خليل �سابقا،
�إن �أحد �أكرث ما مييز الدول املتقدمة هو ارتباط املعرفة ب�صناعة
خ�صو�صا يف ال�ش�أن العام ،وهذه هي الر�ؤية التي �أقيم املعهد
القرار،
ً
لتحقيقها من خالل التفاعل والتوا�صل امل�ستمر بني عامل الأكادمييا
24

ودوائر �ص ّناع القرار وتو�سيع وتعميق االنخراط يف ال�ش�أن العام
والتفاعل على ع ّدة م�ستويات من ن�شاطات عا ّمة وكتابة �أوراق مواقف
و�أبحاث ،بالإ�ضافة �إىل برنامج ماج�ستري يف الإدارة احلكومية
واحلكم املحلي.
من ناحية �أخرى� ،أ�شار الأ�ستاذ املعتمد يف كلية احلقوق والإدارة
العامة واملُ�شرف على معهد بريزيت للإدارة احلكومية �آنذاك د.
ح�سام زملط� ،إىل �أنّ «معهد بريزيت للإدارة احلكومية هو املكان
الذي ت�صبو من خالله جامعة بريزيت �إىل تخريج قادة امل�ستقبل يف
امل�ؤ�س�سات الوطن ّية والعامل ّية املختلفة».
تعليم وتدريب وأبحاث ونقاشات

يقوم معهد بريزيت للإدارة احلكومية على �أربع ركائز �أ�سا�سية:
( )1التدري�س ،ومن �ضمنه برنامج ماج�ستري يف «درا�سات احلكومة
املهني؛ (� )3أبحاث
واحلكم املحلي»؛ ( )2التدريب والتعليم
ّ
املوجه؛ ( )4املحا�ضرات العامة
ال�سيا�سات والبحث الأكادميي ّ
ومنتديات للنقا�ش وتبادل اخلربات.
و�أكد د .زملط� ،أن ذلك يهدف �إىل تعزيز ال�سيا�سات احلكومية

الغدير

وجودة اخلدمات العامة يف فل�سطني واملنطقة العربية ،وخلق منوذج
متم ّيز يف احلكومة واخلدمة العامة ،و�إك�ساب الطلبة وامل�شاركني
املهارات ال�ضرورية حلل امل�شاكل املعقدة ،مع الرتكيز على مهارات
التفكري النقدي والتخطيط والتحليل الإ�سرتاتيجي العميق.

�أما يف جمال تطوير الأبحاث والدرا�سات ،فيهدف املعهد �إىل تنفيذ
و�إنتاج بحوث تطبيقية مبتكرة للت�أثري يف التحديات الأ�سا�سية
لل�سيا�سة العا ّمة ت�شمل بعدين :الأول الأبحاث الأكادمي ّية ،والثاين
البحوث ذات التوجهات ال�سيا�سات ّية العمل ّية.

التطوير واألبحاث والدراسات

منتدى السياسات

من جهته ،يقول د .خليل �إنه �سيتم تطوير املحاور الأربعة املذكورة
بناء على خطة حمكمة ،حيث �إنه ويف جمال التدري�س ،ويف ال�سنوات
الثالث الأوىل� ،سيقدم املعهد برنامج ماج�ستري يف «درا�سات احلكومة
واحلكم املحلي» ،الذي من املخطط �أن ينطلق ابتدا ًء من خريف عام
املهني� ،سيق ّدم املعهد نوعني
 ،2015ويف جمال التدريب والتعليم
ّ
من التدريب والتعليم املهن ّيني :الأول هو التدريبات ق�صرية املدى،
والثاين يف الدبلومات طويلة الأجل ،حيث �سيتم تقدمي برنامج
تنفيذي ل�سنة واحدة ملوظفي اخلدمة املدن ّية و�صانعي ال�سيا�سات
من احلكومة املركزية واحلكومات املحل ّية وامل�س�ؤولني التنفيذيني من
املجتمع املد ّ
ين والقطاع اخلا�ص.

�أَقام معهد بريزيت للإدارة احلكومية منتدى ال�سيا�سات للنقا�ش
وتبادل املعارف واخلربات .ويقوم بدعم �شبكات حملية و�إقليمية
حتى يتم ّكن كبار قادة ال�سيا�سة العا ّمة من تبادل الأفكار واخلربات
مع كبار الأكادمييني والباحثني ،وذلك من خالل املحا�ضرات العامة
التي ّ
تنظم بانتظام طوال العام الدرا�سي ،وحتدّد مو�ضوعاتها م�سب ًقا
بحيث �ستكون ذات �صلة بق�ضايا ال�سيا�سة ال�سياقية يف فل�سطني والعامل
العربي .كما �أن هناك حما�ضرات �سيتم عقدها مرتني يف ال�سنة ،حيث
�سيقوم املعهد بدعوة كبار ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى من
فل�سطني وبلدان �أخرى ملخاطبة املفكرين و�ص ّناع القرار وال�سيا�سيني
يف فل�سطني حول مو�ضوعات متعلقة بق�ضايا �سيا�ساتية رئي�سية.
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الدراسات العربية

والفلسطينية ()PAS
نافذة األجانب على الوطن

تطبي ًقا لر�سالة جامعة بريزيت يف االنفتاح على خمتلف الثقافات
وك�سب اخلربات وخدمة الق�ضية الفل�سطينية ،ت�ستمر اجلامعة
بالعمل على تطوير برنامج «الدرا�سات العربية والفل�سطينية
عاما ،ويحظى باهتمام
( ،»)PASالذي بد�أ العمل فيه منذ ع�شرين ً
الطلبة الأجانب� ،إ�ضافة للمجتمع املحلي الفل�سطيني.
وهذا الربنامج �أكادميي ي�أخذ على عاتقه تدري�س اللغة العربية
للناطقني بغريها ،ومينح الطلبة الناطقني بغري العربية فر�صة اجلمع
بني درا�سة اللغة العربية وم�ساقات العلوم االجتماعية وال�سيا�سية،
ويعطيهم فر�صة م�شاهدة واختبار الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي
والثقايف على �أر�ض الواقع ،وي�سعى �إىل تهيئة البيئة املالئمة لتعليم
وتع ُلم �أف�ضل على م�ستوى الكادر التعليمي والإداري وامل�ساند.
التطورات واإلنجازات

حقق الربنامج م�ؤخر ًا �سل�سلة �إجنازات تخدم الر�ؤية التي يقوم
عليها ،و�أبرزها بدء العمل يف الدورات امل�سائية للغة العربية ،و�إ�ضافة
م�ساق جديد خا�ص بطلبة الثانوية العامة «بالأنظمة الأخرى غري
التوجيهي» ،و�إجناز امتحان م�ستوى باللغة العربية لهم.
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كما متكن الربنامج من زيادة الكادر الأكادميي ،وتطوير مقتنيات
غرفة االجتماعات مبعدات متطورة ومهمة للتدري�س ،فيما يجري
العمل الآن على م�ساقات ق�صرية تطرح للمعنيني من جامعات يف
جماالت خمتلفة ،خا�صة م�ساقات الدرا�سات العربية ،والعلوم
ال�سيا�سية واالجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل اللغويات.
كما �أطلقت �صفحة �إلكرتونية جديدة من حيث ال�صور واملحتوى
والنماذج ،ما �ساهم بت�سهيل و�صول املعلومات وو�ضوحها للمتلقي.
كما مت تطوير الأن�شطة الالمنهجية الداعمة مل�ساقات التدري�س يف
كافة النواحي اللغوية واالجتماعية وال�سيا�سية.
اليوم الدولي من بيرزيت إلى العالم

وقد توجت �أعمال هذا الربنامج باليوم الدويل «من بريزيت �إىل
العامل» ،الذي جاء مب�شاركة خم�س ع�شرة �سفارة دول �صديقة
وم�ؤ�س�سات ثقافية وتعليمية ،وعدد من ال�سفراء وممثليات دول العامل.
وقالت مديرة الربنامج تينا رفيدي�« :إن هذا الن�شاط يهدف �إىل
تبادل ثقايف وجمتمعي بني طلبة بريزيت واملجتمع الدويل ،وقد مت
تنفيذه بالتعاون مع الطلبة الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية يف
اجلامعة ،للتعريف بثقافات بالدهم».
27

بريزيــت واجملتمـع
اليوم الدولي
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دفاتر السجن:
هدية الجامعة لألسرى

منذ بداية هذه ال�سنة الدرا�سية� ،شرعت دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية يف اجلامعة،
ولأول مرة ،بطرح م�ساق «دفاتر ال�سجن :احلركة الفل�سطينية الأ�سرية» ،الذي �صممه ود َّر�سه
د .عبد الرحيم ال�شيخ� ،ضمن منرب اجلامعة الأكادميي ،التي تعد خدمة املجتمع ،وبخا�صة
ق�ضية التحرر الوطني� ،إ�ضافة �إىل التدري�س ،والبحث العلمي ،ثالث ركائز تعمل على تدعيمها.
وي�شري ال�شيخ �إىل �أن �إحلاحية ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيني ،وح�ضورها ال�سيا�سي والفكري
على ال�ساحة الفل�سطينية ،دفعاه �إىل ا�ستحداث امل�ساق ،م�ستله ًما جتربة احلركة الفل�سطينية
الأ�سرية وكتاباتها ،وجتارب عاملية يف �شروط ا�ستعمارية م�شابهة .ويقول ال�شيخ�« :إن �أهمية
امل�ساق ت�أتي من كون احلركة الأ�سرية ذات مركزية يف الذاكرة الوطنية الفل�سطينية».
شمولية المواضيع

مو�ضوعات امل�ساق ا�شتملت على تاريخ احلركة الفل�سطينية الأ�سرية؛ �سنوات الر�صا�ص
الفل�سطينية ،وجتربة االعتقال ،و�أ�ساليب التحقيق ،وغرف الع�صافري ،وفل�سفة املواجهة،
والأنظمة الق�ضائية ال�صهيونية ،واالعتقال الإداري ،واحلياة التنظيمية ،واحلياة االجتماعية،
ودفاتر ال�سجن -كتابات الأ�سرى ،ووثيقة الأ�سرى ،و�أطفال النطف ،واحلمالت الفل�سطينية
والدولية لتحرير الأ�سرى ،وعمليات التبادل ،وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات الفل�سطينية والدولية
للأ�سرى ،والأ�سرى يعودون هذا الأ�سبوع :اخلطابات ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية للأ�سرى
املحررين ،وغريها.
وعقد م�ساق دفاتر ال�سجن  11ندوة عن الأ�سرى الفل�سطينيني وجتاربهم يف ال�سجن
ال�صهيوين ،تتوزع بني  7ندوات عامة و 4حما�ضرات �صفية ،بالإ�ضافة �إىل املا ّدة النظرية
املتعلقة به .وا�ست�ضاف امل�ساق � 20أ�سرية و�أ�س ًريا حمررة وحمر ًرا ،للحديث عن مو�ضوع
حمدد حول جتربة الأ�سر ومتعلقاتها.
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أيـام بـريزيــت
شهدت الجامعة العديد من
الفعاليات واألنشطة المهمة،
سواء التي كانت لدعم الجامعة
ومرافقها ،أو غيرها من األنشطة
وخارجيا
ًّ
داخليا
ًّ
الهادفة للتفاعل
من أجل خدمة رسالة الجامعة،
ومن أبرزها اليوم المفتوح
السنوي لعدد من كليات
الجامعة ،وشمل العديد من
األنشطة الثقافية واألكاديمية
والفنية والرياضية ،إضافة إلى
معرضا
ً
تنظيم المكتبة الرئيسية
لبيع الكتب ،وغيرها من نشاطات
الريادة.

قريبً ا ..مبنى رياض الصادق لكلية
الحقوق واإلدارة العامة
وقعت جامعة بريزيت مع ال�سيد ريا�ض توفيق ال�صادق ،اتفاقية
ب�أربعة ماليني دوالر لت�شييد مبنى لكلية احلقوق والإدارة العامة التي
�ستحمل ا�سمه ،وكذلك �إن�شاء «وقفية ريا�ض توفيق ال�صادق» للمنح
الدرا�سية للم�ستحقني.
من هو الصادق؟

ال�سيد ريا�ض ال�صادق احلبتور ولد يف دير القا�سي يف فل�سطني عام
 ،1943ونزح مع �أ�سرته عام � 1948إىل لبنان ،التي �أمت تعليمه
فيها ،حيث التحق باجلامعة الأمريكية يف بريوت وتخرج منها بعد
ح�صوله على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية يف  ،1964ويف
�أوائل � ،1970أ�س�س جمموعة احلبتور للم�شروعات الهند�سية ،التي
�أ�صبحت الآن �شركة كربى لها عمليات يف العديد من دول اخلليج
وغريها من الدول يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
كما ي�شغل ال�صادق حال ًّيا منا�صب عدة �أبرزها :رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة احلبتور ليتون ،ومالك ورئي�س جمل�س �إدارة مركز ماكينات
البناء ،ورئي�س جمل�س �إدارة دار الرخام ،وميلك �شركات عدة �أبرزها:
فندق جراند ميلينيوم ،وروزجريد ليمتد (�شركة خدمات يف اململكة
املتحدة) ،وغلف �أمريكان يف لو�س �أجنلو�س بالواليات املتحدة الأمريكية.
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بيرزيت وتخطيط
المسار السياحي
مساكن طالبات بمنحة سعودية

وقعت جامعة بيرزيت اتفاقية مع
صندوق تطوير البلديات بخصوص

وقعت حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،وجامعة بريزيت ،مذكرة
تفاهم تقدم مبوجبها اململكة دع ًما مال ًّيا مقداره ثمانية ماليني دوالر
�أمريكي لتمويل م�شروع �إن�شاء م�ساكن الطالبات بجامعة بريزيت ،مع
جميع ما يلزم ذلك من جتهيزات و�أثاث وخدمات هند�سية.
ومثل اململكة يف التوقيع على املذكرة نائب الرئي�س والع�ضو املنتدب
لل�صندوق ال�سعودي للتنمية املهند�س يو�سف بن �إبراهيم الب�سام،
الذي حيث �أكد �أن هذا الدعم ي�أتي يف �إطار جهود اململكة العربية
ال�سعودية امل�ستمرة يف م�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني يف كافة
املجاالت ال�سيا�سية والتنموية ،و�إميا ًنا منها ب�أهمية ن�شر الوعي بني
�أفراد املجتمع الفل�سطيني ،و�إعداد �أجيال قادرة على بناء الدولة
الفل�سطينية ،عرب تعزيز التعليم اجلامعي للطالبات الفل�سطينيات،
يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ال�صعبة التي يعاين منها
ال�شعب الفل�سطيني.

مشروع تخطيط المسار السياحي
لبلدية بيرزيت ووضع خارطته ،وذلك
في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت
للتعاون بين الجامعة وبلدية بيرزيت.
وتحدث نائب رئيس الجامعة للشؤون
اإلدارية والمالية د .عادل الزاغة ،عن
أهمية التعاون بين الجامعة والبلدية،
لما في ذلك من مزايا إيجابية للطرفين
واستعداد الجامعة لوضع خبرتها في
التوصل إلى اتفاقيات تعاون مشابهة
بين الجامعات والبلديات ،وضرورة
التواصل بين الجامعة والصندوق
لتطوير وتمويل مشاريع مشتركة مع
البلدية في المستقبل.
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األيام املفتوحة
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أيـام بـريزيــت
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زغاريـد من بريزيــت

زغاريد

«ك�أننا ع�شرون م�ستحي ًال ،يف اللد ،والرملة ،واجلليل ،هنا ..على �صدوركم باقون كاجلدار ،ويف حلوقكم،
كقطعة الزجاج ،كال�صبار ،ويف عيونكم ،زوبعة من نار» .هذه �أبيات �شعرية ،للراحل توفيق زياد ،زينت
مقاطع اجلدارية التي د�شنتها جامعة بريزيت يف مبنى جابي برامكي ،وقدمت هدية من املتربع حممد عبد
القوي ،بح�ضور عدد من نواب رئي�س اجلامعة و�إدارتها وموظفيها� ،إ�ضافة �إىل ال�سيد عبد القوي.
وقال نائب رئي�س اجلامعة لل�ش�ؤون املالية والإدارية د .عادل الزاغة�« :إن اجلامعة تفتخر باملتربع عبد
القوي ،الذي �أثبت دائ ًما حبه لفل�سطني ب�شكل عام وجامعة بريزيت ب�شكل خا�ص ،م�ؤكدً ا �أن اختيار مكان
اللوحة ي�أتي لكون املكان حيو ًّيا بالن�سبة للطلبة ،ففيه دائرة الت�سجيل والقبول ،وميكنهم من خالله االطالع
دائ ًما على مقطع ال�شعر الذي يبعث الأمل يف نفو�سهم».
من هو عبد القوي؟
ولد حممد عبد القوي يف الهند �سنة  ،1936ويحمل اجلن�سية الربيطانية ،وحبه لفل�سطني مغرو�س فيه
منذ حكايات والده عن نكبة عام  ،1948ومن ثم ح�ضوره للعمل يف فل�سطني عام � ،2002إبان االنتفا�ضة
الفل�سطينية الثانية ،وتلت ذلك زيارات متتالية �إىل فل�سطني ،جعلته ي�شعر مبدى القهر والظلم الذي يعاين
منه الفل�سطينيون .ي�ضيف عبد القوي�« :أ�ؤمن �أن التعليم �سيبني فل�سطني ،ويقودها �إىل التحرر ،وهو
م�س�ؤولية عمل م�شرتكة ،لذلك ،يجب علينا �أن ندعم علماء وطلبة فل�سطني».

متحف الجامعة« :هنا ،في »66
افتتح متحف جامعة بريزيت املعر�ض الطالبي الرابع «هنا ،يف ،»66
لعر�ض امل�شاريع النهائية لطلبة م�ساق الت�صميم احل�ضري املتقدم
يف دائرة الهند�سة املعمارية يف اجلامعة ،وي�شرف عليه د .يزيد
عناين ،وهو الرابع من نوعه للمتحف بهدف الربط بني العلم والفنون
والتاريخ الفل�سطيني.
وبحث املعر�ض ،الذي ينظم بال�شراكة مع بلدية رام اهلل ،وبدعم
وخ�صو�صا التاريخ
من برن�س كالو�س فند ،يف التاريخ احل�ضري،
ً
احلداثي يف فل�سطني ،الذي �سقط من التعريف ال�سيا�سي حول
ماهية فل�سطني.
يقول د .عناين“ :املعر�ض يحاول لفت نظر امل�شاهد للحياة
االجتماعية التي �سادت يف مدينة رام اهلل يف فرتة ال�ستينيات،
وبالتحديد خالل فرتة احلكم الأردين ،حيث تكاد هذه الفرتة تغيب
من الدرا�سة ،رغم ما فيها من ظواهر اجتماعية وعمارة حديثة
جديرة باالهتمام”.
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«هذا �أنا ،هم نحن ،و�أنتم هنا»
وكان املعر�ض الطالبي الأول حمل عنوان «هذا �أنا ،هم نحن ،و�أنتم
متاحا ملن هم يف مرحلة الدرا�سة والتجريب من
هنا» ،و�شكل مكا ًنا ً
طالب جامعة بريزيت واجلامعات الفل�سطينية ب�شكل عام ،ف�شارك
فيه  23طال ًبا وطالبة ممن يدر�سون يف جماالت ثقافية وفنية،
بحيث تنوعت م�شاريعهم و�أ�سئلتهم النقدية التي حاولوا طرحها من
خالل ممار�ستهم الفنية.
�أما املعر�ض الثاين ،فكان يف ا�ستوديو الطالب �ضمن م�ساق الفن
الفل�سطيني املعا�صر ،حيث �شارك طالب تخ�ص�صات �أكادميية
خمتلفة بدرا�سة جتربة املمار�سة الفنية املعا�صرة خالل ف�صل
درا�سي ليقوموا بعدها بتطوير �أفكار مل�شاريع فنية قدموها يف معر�ض
جتريبي يف ا�ستوديو الطالب.
وجاء املعر�ض الثالث بعنوان «�إذا كنت وطن ًّيا» ،الذي مت �إنتاجه عام
 2014وعمل على ت�شجيع الطالب على طرح ت�سا�ؤالتهم املختلفة
حول الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي والبيئي واالقت�صادي �ضمن
�سياقات وظروف تعلم خمتلفة.

الغدير

“على سفر” ..إطاللة معمارية
إسبانيا في العالم العربي
نظم متحف اجلامعة معر�ض «على �سفر» الذي ي�سلط ال�ضوء
على فن العمارة الإ�سبانية يف العامل العربي .وي�أتي نتاج تعاون مع
م�ؤ�س�سة عبد املح�سن القطان واملمثلية الإ�سبانية ،كتجربة تعاون بني
م�ؤ�س�سات مهتمة بن�شر العمارة الإ�سبانية على النطاق العاملي.
متحور املعر�ض حول العمارة الإ�سبانية يف العامل العربي ،وهدف
�إىل �إظهار �أعمال حمرتيف العمارة الإ�سبانية الذين يغامرون بالعمل
يف الدول العربية ،التي تختلف عن �إ�سبانيا يف الكثري من تفا�صيلها
الثقافية واجلغرافية وحتى املعمارية من جهة ،وتتقاطع معها بحكم
االندماج التاريخي بني احل�ضارتني قبل قرون ،من جهة �أخرى.
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أجيـال بريزيـت
في هذه الزاوية ،نستعرض تجارب ألبناء الجامعة وخريجيها ،الذين
ما زالت تربطهم بالجامعة عالقة «دائمة» ال يمكن كسرها .وكلهم
جمعتهم عبارة «مستحيل أن ينتهي الحنين لبيرزيت».

عاطف أبو سيف:
من جباليا إلى بيرزيت
بد�أت رحلة الدكتور عاطف �أبو �سيف مع جامعة بريزيت عام
قادما من خميم جباليا يف غزة ،م�ستم ًعا لن�صيحة والدته
ً ،1991
بالدرا�سة يف بريزيت ،ولن�صيحة والده بدرا�سة اللغة الإجنليزية .مل
يكن عاطف يعلم �أن هاتني الن�صيحتني من الأهل �سوف تفتحان له
�أبوا ًبا كربى ،خا�صة كون فل�سطني مركزًا لأحداث عاملية �سيا�س ًّيا.
وكان جلامعة بريزيت ح�ضور بارز يف روايات عاطف اخلم�س،
و�آخرها «حياة معلقة» املر�شحة �ضمن القائمة الق�صرية جلائزة
البوكر العاملية للأدب.
و�أبو �سيف روائي فل�سطيني ولد عام  1973يف خميم جباليا
هجرت من مدينة يافا .در�س اللغة
�شمال قطاع غزة ،لأبوين لعائلة ّ
الإجنليزية و�آدابها يف جامعة بريزيت ،ويحمل درجة املاج�ستري
يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة برادفورد� -إجنلرتا ،حيث دارت
�أطروحة املاج�ستري حول «التكامل الأوروبي»� .أما �أطروحة الدكتوراة
التي يعد لها يف جامعة فلورن�سا– �إيطاليا ،فتدور حور الكيان
ال�سيا�سي الفل�سطيني ودور العوامل اخلارجية ،وحتديدً ا االحتاد
الأوروبي ،فيه.
لعاطف ذكريات كثرية حني بد�أ حياته يف اجلامعة ،فاالنتفا�ضة
كانت يف �أوجها ،واالحتالل ال يفارق اجلامعة �إال باملزيد من
الت�ضييق .تنوع بريزيت الطالبي كان �أكرث ما لفت عاطف .يقول:
«الطلبة يف جامعة بريزيت خالل مرحلتي الدرا�سية كانوا من كل
بقاع جغرافيا فل�سطني ،من اجلوالن والنا�صرة وجنني ويافا وغزة
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وخان يون�س واخلليل وبيت حلم .هذا التنوع والتعدد يعلمك الت�سامح
وتقبل الآخر� .أذكر خالل االنتخابات� ،أن انتخابات جمل�س الطلبة
هي انتخابات وطن ،كون بريزيت ج�س ًما م�صغ ًرا عن املجتمع».
 20عا ًما انق�ضت!
للأ�سف ،مل ي�ستطع �أبو �سيف ح�ضور حفل التخرج ،ب�سبب منع قوات
االحتالل له عام � ،1995إال �أنه ،ول�شعوره �أن �أم ًرا كهذا قد يحدث،
فقد ا�ستبق هذه اخلطوة ،وقبل �أن يغادر بريزيت �إىل غزة ،لب�س زي
التخرج ،والتقط �صورة تذكارية .يقول« :كانت غ�صة �أننا مل ن�شارك
يف حفل التخرج ،ت�صورت بزي التخرج ،وال�صورة الآن معلقة يف
منزيل بغزة».
مل يكن �أبو �سيف يعلم �أن زيارته الأوىل للجامعة بعد التخرج،
عاما ،فبريزيت التي تبعد عن غزة �ساعة �سفر
�ستكون بعد ع�شرين ً
يف ال�سيارة� ،أ�صبحت تبعد �سنني نتيجة �إجراءات االحتالل والواقع
ال�سيا�سي .يحدثنا عاطف عن زيارته�« :أكرث ما لفتني لدى العودة �إىل
جامعة بريزيت �أن روح جامعة بريزيت ما زالت موجودة ،ومل �أ�شعر
بالغربة عن املكان رغم تو�سعه ،حيث �أ�صبحت اجلامعة �أ�ضعاف ما
كانت عليه �سابق ًا ،ب�سبب املباين اجلديدة ،مع كل ذلك� ،شعرت �أنني
يف البيت .يف زمننا ،كانت الكافترييا يف قاعة الن�شاطات الآن� ،أما
اليوم ،ففي كل كلية كافترييا .جمل�س الطلبة �شدين مبا�شرة ،ملا لنا
من ذكريات كثرية فيه».

الغدير

محمد العايدي:
بيرزيت أوالً وثانيً ا
وثالثً ا
التحق د .حممد �أحمد عبد اهلل العايدي ،بجامعة
بريزيت �سنة  ،1982وتخرج من كلية الآداب-
تخ�ص�ص علم اجتماع �سنة  .1987انطلق بهذا
امل�ؤهل للعمل يف خم�س ع�شرة وظيفة خلدمة
الوطن ،توجت بتوليه من�صب رئي�س مكتب الأونروا
مبنطقة خان يون�س بغزة ،وهو من �أعلى املنا�صب
القيادية التي قد يتقلدها موظف حملي يف وكالة
غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني.
ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف التنمية املجتمعية من جامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا عام  ،1994و�شهادة الدكتوراة يف علم اجتماع التنمية
يف التنمية الإدارية من معهد البحوث التابع جلامعة الدول العربية يف القاهرة ،عام .2007
بريزيت ..منهج حياة
يقول العايدي« :لقد تخرجت من جامعة بريزيت لي�س فقط مب�ؤهل علمي �أفتخر به دائ ًما ،و�إمنا مبنهج حياة مل�ستقبل �أف�ضل ،لذا� ،أفتخر ما
مفتاحا لنجاحات عدة �أفتخر بها يف حياتي العملية
حييت بكوين حظيت ب�شرف �أن �أكون �أحد �أبنائها وتعلمت احلياة يف �أكنافها .فقد كانت
ً
�شخ�صا �إيجاب ًّيا بنا ًء متطل ًعا للعامل بفكر جديد ،مت�سع الثقافة وباحث ًا عنها �أينما وجدت
والأكادميية ،بل واحلياتية ،ويف ذات الوقت ،تخرجت
ً
بال كلل ،و�إمنا ب�شغف الظامئ للماء».
بالن�سبة للعايدي ،مل تكن جامعة بريزيت جمرد جامعة .يقول�« :إننا ن�ستقي منها عل ًما وم�ؤه ًال لعمل ،وتعدت بريزيت هذا الدور الروتيني ،فقد
�صقلت �شخ�صيتي وقدراتي وقيمي ،فكانت بريزيت احلبيبة تلك القلعة احلامية لفكر الإن�سان الفل�سطيني ،وذلك ال�صائغ الأمني ل�شخ�صيته».
ويرى العايدي �أن بريزيت «هي من زرع مفاهيم الن�ضال الوطني ب�أرقى �أ�شكاله ،و�إيجاد منظومة فكرية حترتم الثوابت الوطنية الفل�سطينية
وتلتزم بها وتتم�سك بعراها دون �أي مهادنة ،فهي بداية العمل الوطني ومدر�سته الأوىل .ولذلك ،جند خريجي بريزيت �أينما وجدوا قيادات يف
�أماكنهم ،ب�شخ�صيتهم املتميزة ،التي ت�ضاهي �أف�ضل ال�شخ�صيات التي تخرجت من �أعرق اجلامعات يف العامل .فعلى �سبيل املثال ،مل �أجد �أي
�صعوبة تذكر بانتقايل �إىل جامعة مان�ش�سرت ،وهي جامعة عريقة ومتميزة ،وكذلك جند الفاعلني يف معظم امل�ؤ�س�سات هم من خريجي بريزيت،
فال�شخ�صية «البريزيتية» هي �شخ�صية قيادية مبتكرة �أينما ذهبت».
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شـ ــرف دار زي ـ ـ ــد :الجامعة شرف كبير
�أنهى �شرف دار زيد برنامج البكالوريا الدولية من مدر�سة الفرندز عام  2005وتخرج من جامعة
بريزيت عام  2009من كلية التجارة واالقت�صاد ب�شهادة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال .يف عام
 ،2012ح�صل على �شهادة املاج�ستري يف الإدارة الفنية من هولندا .ويف � ،2015أ�صدر كتا ًبا بعنوان
«الإدارة الفنية حتت ظروف من اال�ضطهاد» ،وهي ر�سالة املاج�ستري التي عمل عليها يف جنوب �أفريقيا.
�أثناء الدرا�سة يف جامعة بريزيت ،كان �شرف �أحد م�ؤ�س�سي منتدى جامعة بريزيت للمناظرة ،وعمل
كمن�سق للمنتدى يف دائرة الفل�سفة والدرا�سات الثقافية لعامني ،حتى تخرج .و�شرف دار زيد راق�ص
وم�صمم يف فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية ومدرب لعدد من الفرق الفل�سطينية .يعمل يف مركز
الفن ال�شعبي منذ عام  2007كمن�سق ن�شاطات ومن�سق ملهرجان فل�سطني الدويل.
عن ذكرياته يف اجلامعة يقول« :اجلامعة �ساهمت ب�شكل �أ�سا�سي يف و�ضعي على بداية الطريق حلياتي
املهنية ،كما �أن اجلامعة كانت حياة اجتماعية مثالية ،خلقت يل ً
مناخا اجتماع ًّيا و�أ�صدقاء نوعيني
ينظرون للحياة بتفا�ؤل و�إيجابية و�إنتاجية .جامعة بريزيت حمطة �ساهمت يف �صقل �شخ�صيتي الأكادميية
وبلورة كياين الوطني� .إ�ضافة لكل ذلك ،لن �أن�سى «الطلعة» ،لن �أن�سى �أيام االنتخابات والدعايات امللونة
وامل�شاحنات حولها ،لن �أن�سى الزفة بعد ال�سمينار ،لن �أن�سى الإ�ضرابات وتعليق الدوام ،لن �أن�سى درا�سة
�أ�سئلة ال�سنوات ال�سابقة! ،لن �أن�سى جامعة ال�شهداء .الدرا�سة يف جامعة بريزيت �شرف كبري».

روان فرحات :أول الحب وأول الحياة
حتمل روان فرحات �شهادة البكالوريو�س يف القانون من جامعة بيزريت عام  ،2008ومن ثم �شهادة
املاج�ستري يف القانون العام من جامعة بريزيت عام  .2013عملت م�ست�شارة قانونية يف العديد من
امل�ؤ�س�سات احلقوقية والقانونية الوطنية ،كان �آخرها العمل كمحامية وم�س�ؤولة ملف املر�أة والنوع
االجتماعي يف الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان ،ومدربة يف مو�ضوعات حقوق الإن�سان والنوع االجتماعي
وال�ضغط واملنا�صرة ،كما برزت كوجه �إعالمي على تلفزيون «وطن» ،حيث قدمت برنامج «ر�أي �آخر» الذي
كان له �أثر وا�ضح يف ت�سليط ال�ضوء ومعاجلة العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية واحلقوقية،
وتعترب نا�شطة حقوقية و�سيا�سية ت�ؤمن �أن التغيري املجتمعي ال يقوم �إال عرب دولة حترتم احلقوق واحلريات و�سيادة القانون ،وهذا ما ت�سعى �إليه
من خالل برناجمها «نقطة نظام» على �إذاعة راية �أف �أم.
بالن�سبة لروان ،ف�إن «�أول احلياة ،و�أول احلب ،بد�أا حني وجدت نف�سي للمرة الأوىل يف ذلك املكان املت�سع لالختالف ،حيث تبحث يف روحك
عن ذاتك ،يف الأبنية والوجوه كلها ،بو�صلة النجاح تقودك حت ًما ملا ت�ستحق .هذه بدايتي يف اجلامعة التي اخرتت �أن �أكون طالبة فيها بعدما
رف�ضت منحة يف اجلامعة الأردنية لدرا�سة القانون».
وتذكر روان تلك اللحظة عندما تلقت خرب افتتاح تخ�ص�ص البكالوريو�س يف القانون للمرة الأوىل يف جامعة بريزيت .تقول« :عندها �أدركت
�أنني قادرة على االختيار و�أنني �س�أكون على موعد مع التحدي والعمل ،فكان يل ما �أردت� ،سنوات من الدرا�سة والعمل الطالبي والذكريات
اجلميلة التي �صنعت مني ما �أنا عليه الآن ،امر�أة تعرف �أن لها مكانة لن تتنازل عنها».
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حسان مصبح :الجامعة صنعتني
ينحدر خريج اجلامعة ح�سان جميل م�صبح من بلدة دير دبوان ،وح�صل عام  2004على درجة
البكالوريو�س تخ�ص�ص هند�سة مدنية من اجلامعة ،وحال ًّيا يكمل درا�سة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
يف جامعة �إنديانا الأمريكية.
مهند�سا لبلدية دير دبوان يف عام  ،2004و�صو ًال �إىل مدير الدائرة الهند�سية ،حيث
عمل م�صبح
ً
�أنهى عمله عام  2012و�سافر �إىل الواليات املتحدة ليعود يف نهاية العام وب�إجماع من املجتمع املحلي
يف البلدة لرئا�سة بلدية دير دبوان ،وانتخب بعدها لرئا�سة الهيئة الإدارية ملجل�س اخلدمات امل�شرتك
لإدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة رام اهلل والبرية.
�أراد م�صلح �أن يقول كلمات قليلة عن بريزيت لدى �س�ؤاله عن حنينه وذكرياته فيها ،فقال« :هي من
�صنعتني» .و�أ�ضاف« :كان جلامعة بريزيت الف�ضل الكبري يف متكيني من الناحية الأكادميية وال�شخ�صية
و�إثراء �شخ�صيتي املهنية والقيادية وتعزيز االنتماء خلدمة الوطن والق�ضية الفل�سطينية».

إيمان حموري :بيرزيت صقلت شخصيتي
تخرجت �إميان حموري من جامعة بريزيت تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية و�آدابها وح�صلت على دبلوم
ترجمة عام  .1994يف بداية حياتها املهنية ،عملت �إميان يف جمال ال�صحافة ،ومن ثم اختارت �أن
ً
مرتبطا مب�ؤ�س�سات العمل املجتمعي القريبة من هموم النا�س والقادرة على �إحداث تغيري
يكون عملها
يف املجتمع ،فالتحقت بعد ذلك بالعمل يف جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني يف عام  ،1995ومن ثم
�أكملت درا�سة املاج�ستري يف تخطيط ال�سيا�سات االجتماعية للدول النامية -جامعة لندن للدرا�سات
االقت�صادية .بعد املاج�ستري ،التحقت �إميان بالعمل يف مركز الفن ال�شعبي لقناعتها ب�أن الفن والثقافة
لهما دور وطني مهم يف املجتمع الفل�سطيني ،وهي ت�شغل حال ًّيا مديرة املركز منذ عام .2001
تقول �إميان عن بريزيت« :مل تكن جامعة بريزيت بالن�سبة يل جمرد �صرح �أكادميي ،ولكنها �شكلت
جتربة فريدة من نوعها ،كان لها الأثر الأكرب يف �صقل �شخ�صيتي الوطنية واالجتماعية .فقد �ساهمت
ب�شكل كبري يف تطوير قدراتي بالتعبري عن نف�سي ب�شكل نقدي وم�ستقل ،والتخل�ص من الإرث املدر�سي الذي كث ًريا ما يت�صف بالأ�سلوب التقليدي
وي�صل حد القمع يف بع�ض الأحيان».
وت�ضيف« :انتقلت من خالل جتربتي اجلامعية من مرحلة كانت تقت�صر فيها عالقاتي و�صداقاتي على حدود �ضيقة تتمثل يف مدر�ستي
ومدينتي� ،إىل رحاب �أو�سع من العالقات وال�صداقات امتدت ملختلف �أنحاء الوطن .كما عززت لدي االنحياز للق�ضايا الوطنية والإن�سانية
ً
وانخراطا ب�أن�شطتها املختلفة».
العادلة ،ف�صرت �أكرث احتكا ًكا بالأطر الطالبية
وتزامنت جتربة حموري اجلامعية مع بع�ض �سنوات االنتفا�ضة ،وهو ما دفعها للعب دور قيادي � أكرب يف خدمة الق�ضايا والهموم الوطنية من
خالل اجلامعة .تقول« :جتلى ذلك بقراري خو�ض جتربة جمل�س الطلبة يف عام  ،1993ولعله كان من �أكرث الأمور التي �أعتز بها والتي طورت
ثقتي بنف�سي وطورت لدي خ�صا ًال قيادية �إىل جانب قدرتي على العمل مع اجلماعة».
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شخصيـة العـدد

رمزي ريحان:
حكاية في بيرزيت عمرها
عاما
ً 45

مل يدرك رمزي ريحان �أن ال�صدفة التي جمعته بحنا نا�صر عام  1970ومت االتفاق خاللها على العمل يف كلية بريزيت �آنذاك ملدة عام� ،ستمتد
عاما� ،سيتخللها حتويل الكلية �إىل جامعة ،ليعا�صر تاريخها وحا�ضرها ،وي�شغل منا�صب �إدارية و�أكادميية عليا� ،إميا ًنا منه
�إىل ما يزيد على ً 45
بر�سالة اجلامعة يف التطوير والتعليم والبناء.
رمزي ريحان هو �أ�ستاذ الفيزياء يف كلية العلوم ،وعميد الكلية �ساب ًقا ،و�شغل منا�صب �إدارية عدة �أبرزها :نائب رئي�س اجلامعة للتخطيط
والتطوير ،ونائبه لل�ش�ؤون املجتمعية� ،إ�ضافة �إىل م�ست�شار للرئي�س .يروي ريحان يف هذه اللقاء �أهم املحطات التي عا�شها يف جامعة بريزيت،
والتي بد�أت قبل و�صوله �إىل اجلامعة بكثري.
يقول“ :كانت البداية يف عام  1948حني در�ست ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف مدر�سة بريزيت ،ومن ثم تركت عائلتي فل�سطني ككثري من
العائالت الفل�سطينية حينها هر ًبا من االحتالل على �أمل العودة القريبة” .وي�ضيف“ :عدت �إىل بريزيت عام  .1970كانت اجلامعة كلية
بها  200طالب وطالبة فقط من م�ستوى ال�سنتني الأوىل والثانية ،وكان الطلبة الذين يرغبون ب�إكمال درا�ستهم يلتحقون باجلامعة الأمريكية
يف بريوت وعدد من اجلامعات الأخرى”.
بريزيت �أول جامعة
يتحدث ريحان عن الظروف التي ت�أ�س�ست خاللها جامعة بريزيت حيث انطلقت اخلطة الأولية لتحويل كلية بريزيت �إىل جامعة ،والنقا�شات
التي دارت بني حنا نا�صر وجابي برامكي وبينه بو�صفهم �إداريني رئي�سيني .يقول« :يف حفل توزيع ال�شهادات املتو�سطة عام � ،1972أعلن
للطلبة �أن ب�إمكانهم التخرج بعد �أربع �سنوات و�أن يح�صلوا على �شهادة بكالوريو�س .لقد كان الإعالن جري ًئا للغاية ،حيث �إن خطط التطوير مل
تكن جاهزة ،وكذلك مل نكن قد ح�صلنا على موافقة من االحتالل �آنذاك ،حني كان احلاكم الع�سكري هو من ي�شرف على التعليم يف فل�سطني».
وحول عقبات االحتالل �أمام ت�أ�سي�س �أول جامعة يف فل�سطني ،يقول ريحان�“ :أتذكر �أنني ذهبت وحنا نا�صر �إىل احلاكم الع�سكري لنقدم طل ًبا
�أن تتحول الكلية �إىل جامعة ،وكان ذلك بعد �أن �أعل ّنا عن نيتنا فتح �صفوف ال�سنتني الثالثة والرابعة بال�ضفة الغربية ،وو�صلتنا مئات الطلبات
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بااللتحاق ،وطلب منا احلاكم الع�سكري حينها حتويل تروي�سة
الطلبات من “ال�ضفة الغربية” �إىل �إ�سرائيل ،فرف�ضت ونا�صر ذلك،
وخرجنا دون تقدمي الطلب .ثم بد�أت مفاو�ضات جديدة مع احلاكم
الع�سكري قادها د .جابي برامكي ،كان د .نا�صر حينها قد �أبعد
�إىل لبنان .وبعد رف�ض متكرر من احلاكم الع�سكري ،و�إحلاح �شديد
من قبل �أ�سرة بريزيت ،وافقت �إ�سرائيل على وجود جامعة بريزيت
على م�ض�ض .لقد كانت اجلامعة �أكرب �إجناز يحققه الفل�سطينيون
وحدهم ،فكانت م�ؤ�س�سة التعليم العايل الأوىل يف فل�سطني”.
�شعار اجلامعة الأول :البقاء
من �أجل تي�سري عملية حتويل امل�ؤ�س�سة �إىل جامعة ،قررت عائلة نا�صر
حتويل البنية القانونية للكلية من م�ؤ�س�سة خا�صة متلكها العائلة �إىل
م�ؤ�س�سة عامة غري ربحية ،ومع خطة تطوير الكلية �إىل جامعة ،تبني
�أن املباين القائمة ال ت�صلح للنمو امل�ستقبلي ،وبد�أ العمل حينها على
و�ضع الت�صاميم املعمارية لإقامة احلرم اجلامعي اجلديد ،ومت
حتديد املوقع يف حي الطرية يف مدينة رام اهلل وتخ�صي�ص  60دو ًمنا
لذلك ،لكن �سلطات االحتالل رف�ضت منح رخ�صة بناء للم�شروع فتم
نقل املوقع �إىل بريزيت».
وهنا يتحدث ريحان“ :كان �أجمل ما ميز حتول بريزيت �إىل جامعة
هو قدوم طلبة من كل فل�سطني �إىل بريزيت ،فجاء طلبة القرى
واملخيمات واملدن ،ومل يعد التعليم مقت�ص ًرا على فئة معينة ،فزاد
احلراك االجتماعي الذي حتول الح ًقا �إىل �سيا�سي ارتبط ب�سمعة
جامعة بريزيت لدى كل العامل”.
وحول �أبرز و�أ�صعب اللحظات اجلامعية يف ذاكرة ريحان ،يقول“ :ال
ميكن �أن �أن�سى حفل التخرج ال�سنوي الأول عام  ،1976الذي �شكل
حد ًثا تاريخ ًّيا ،لي�س جلامعة بريزيت فح�سب ،بل لكل الفل�سطينيني
يف كل مكان ،فقد كان احلفل اجلامعي الأول الذي يقام على �أر�ض
الوطن .لقد كان �إجنا ًزا كب ًريا ،ونتيجة عمل متعاون ومتوا�صل.
كان حنا نا�صر حينها مبعدً ا �إىل اخلارج ،وقد �أر�سل ت�سجي ًال
حتد وا�ضح لالحتالل .كنا طلبة و�إدارة
�صوت ًّيا يبارك به للطلبة ،يف ٍ
وموظفني ال ني�أ�س وال ن�ست�سلم لالحتالل”.

�أما �أبرز التحديات التي واجهتها جامعة بريزيت ،فيلخ�صها ريحان
بكلمة واحدة هي “البقاء” .يقول“ :كان �صراعنا الأ�سا�سي هو
البقاء واال�ستمرار يف ظل االحتالل وممار�ساته .لقد جنحنا يف
حتدي االحتالل ،وقدمنا تعلي ًما تفوق على معظم اجلامعات العربية،
كما جنحنا يف تقدمي روح بريزيت منارة للفكر احلر والتعليم
املميز وحا�ضنة املجتمع وقائدته ،فلم تكن هناك حدود بني الإدارة
والأ�ساتذة والطالب ،ومل تكن هناك جدران تعزل الطالب يف داخلها
عن غريهم يف اخلارج ،كان اجلميع يعمل م ًعا ،يدً ا بيد يحركهم
االنتماء لهذا ال�صرح العظيم ،هكذا كانت الروح ..روح بريزيت».
ومل تغب ق�صة ا�ست�شهاد الطالب �شرف الطيبي عام  1984عن ذاكرة
رمزي ريحان ،فهذا الطالب القادم من غزة والذي مل تتبق له �إال
�ساعات قليلة ليعود �إىل غزة حام ًال �شهادته اجلامعية ،انطلق وطلبة
اجلامعة يف م�سرية ت�أييد للمجل�س الوطني الفل�سطيني ،وا�ست�شهد
على �أر�ض اجلامعة بر�صا�ص م�ستوطن كان يعمل � ً
أ�ستاذا جامع ًّيا يف
اجلامعة العربية!
بريزيت� ..سالح الأمل
�أما التحدي املاثل �أمام جامعة بريزيت اليوم ،فهو ،كما يقول ريحان:
�سالحا
«ا�ستعادة قوة الذاكرة اجلماعية التي �شكلت يف ال�سبعينيات ً
كب ًريا ،فكان عملنا بتحويل الكلية �إىل جامعة مفع ًما بالأمل والتحدي،
فال ميكن ل�شخ�ص مل يخ�ض جتربة الأمل �أن يدرك ما تعنيه الكلمة
ح ًّقا ،فالإغالق املتكرر من قبل قوات االحتالل للجامعة مرات عدة
يوما عن التم�سك ب�أملنا بتخريج الطلبة وتزويدهم بالتعليم
مل يثننا ً
والتعلم والثقافة والإرادة ،كان الأمل دافعنا وم�صدر قوتنا».
�أما عن الأولويات التي يجب على اجلامعة �أن ت�أخذها بعني االعتبار
و�أن حتافظ عليها وتطورها ،فقد قال ريحان�“ :أخل�ص �أهم
الأولويات باجلدية واالنتماء ،فعلينا �إدارة وطلبة و�أ�ساتذة وموظفني
�أن نعمق انتماءنا لهذا ال�صرح الأكادميي ،و�أن نركز ب�شكل �أكرب
على البحث العلمي ،و�أن ن�ؤمن �أن العلم هو �أ�سا�س بقائنا ووجودنا،
فنحن كفل�سطينيني ال منلك �آبار نفط �أو مناجم ذهب ،فليكن العلم
والإبداع ر�سالتنا �إىل العامل”.
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صديق اجلامعة
بريوت ،حيث ح�صل منها على درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف
الكيمياء.

طالل ناصر الدين..
قصة نجاح كبرت في
بيرزيت ومعها
ال�صدق والإتقان هما �سر جناح طالل نا�صر الدين ،رئي�س جمل�س
�إدارة «بريزيت للأدوية» ومديرها التنفيذي�« .أبو كاظم» كما يحب
�أن ي�سمي نف�سه ،له حكايات مع اجلامعة ،التي �أ�س�سته لنجاح حملي
و�إقليمي.
ي�شغل نا�صر الدين حال ًّيا ،مواقع عدة ،منها رئي�س جمل�س �إدارة
البنك الوطني ،ورئي�س جمل�س �إدارة التكافل للت�أمني ،وير�أ�س ال�شركة
الفل�سطينية للزيوت املعدنية «برتوبال» ،وهو من م�ؤ�س�سيها � ً
أي�ضا.
التحق نا�صر الدين بكلية بريزيت يف �صيف عام  ،1968وقد واجه
�صعوبة يف ال�سنة الأوىل من الدبلوم لأنه خريج مدر�سة الفرير
اخلا�صة يف القد�س ،وكان قد ح�صل على �شهادة  GCEولي�س
�شهادة التوجيهي ك�أقرانه يف الكلية� .إال �أن تعاون الأ�ساتذة معه كما
يذكر نا�صر الدين� ،ساعده يف تخطي هذه العقبة ،ليتمكن الح ًقا
من احل�صول على منحة ال�ستكمال تعليمه يف اجلامعة الأمريكية يف
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ب�سطة باب خان الزيت
طبيعة العالقة بني الطلبة والأ�ساتذة يف كلية بريزيت� ،أكرث ما
يتذكره نا�صر الدين �آنذاك ،وحملها معه عندما دخل �سلك التعليم،
يوما ما .وي�ستذكر � ً
أي�ضا
فاليوم �أعز �أ�صدقائه كانوا من طلبته ً
�أ�ساتذة عدة مروا عليه يف تلك الفرتة ،ك�سيمون كتاب و�ألفرد
كيفوركيان ونافع عبد اهلل وحنا نا�صر وجابي برامكي ،حيث كان
الطلبة يزورون �أ�ساتذتهم يف بيوتهم والعك�س ال�صحيح ،وال ين�سى
رحالتهم اجلماعية على الدراجات الهوائية.
�إال �أن هناك ذكرى معينة ،كانت مف�صلية يف حياته خالل درا�سته
للدبلوم ،حيث ح�صل على عالمة  27من  100يف الكيمياء الع�ضوية،
ويومها ا�ستدعاه �أ�ستاذه الراحل جابي برامكي و�س�أله عن خططه بعد
التخرج من الكلية .ف�أجابه نا�صر الدين ،ب�أنه ينوي �إكمال درا�سته
يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،فما كان من برامكي �إال �أن قال له
�إن هذه العالمة تخولك لفتح ب�سطة يف باب خان الزيت! وكانت هذه
ال�شرارة التي دفعت نا�صر الدين �إىل االجتهاد ،حيث ح�صل الح ًقا
على �أعلى العالمات يف نف�س املادة ومواد �أخرى .ويف �سنة ،1970
انتقل هو وقرابة  45طال ًبا وطالبة من املتميزين يف كلية بريزيت،
ال�ستكمال الدرا�سة يف بريوت يف اجلامعة الأمريكية وجامعة بريوت
العربية .يقول نا�صر الدين“ :يف تلك الفرتة ،كان دبلوم بريزيت
معتمدً ا يف كل اجلامعات ،ومبجرد ح�صول الطالب على عالمة ،70
كان مبقدوره ا�ستكمال الدرا�سة يف �أي جامعة �أخرى.
احلافلة الربتقالية
يتابع نا�صر الدين حديثه عن ذكرياته يف جامعة بريزيت ،وال ين�سى
حني مت اعتقاله مع جمموعة من الطلبة ،لت�سعى بعدها اجلامعة من
�أجل تعيني حمامني للدفاع عنه .ويكمل« :خالل الدرا�سة يف الكلية،
تعر�ضنا للعديد من املواقف مع االحتالل ،وال �أن�سى كيف وقفت
اجلامعة مع طلبتها حني اعتقلنا يف ت�شرين الثاين �سنة  ،1969ودور
برامكي رحمه اهلل عندما جند لنا حمامني من �أجل �إطالق �سراحنا
يف �أ�سرع وقت ممكن .وكيف ا�ستطاعت الكلية خالل �أحداث �أيلول

الغدير
�سنة � ،1970أن تو�صل طلبتها من خالل ر�أ�س الناقورة ولي�س من
خالل الأردن ،ال�ستكمال درا�ستهم يف بريوت».
وي�ضيف“ :كنت رئي�س النادي الثقايف ،وال �أن�سى دور الأ�ستاذ كمال
�شم�شوم يف الن�شاطات الطالبية التي كانت تعقد يف اجلامعة ،من
رحالت وحفالت وم�سرحيات وغريها من الأن�شطة الفنية والثقافية.
ومن �أجمل الذكريات لدي � ً
أي�ضا ،احلافلة الربتقالية لكلية بريزيت،
التي كانت تبد�أ رحلتها من بريزيت وت�صل القد�س”.
طالل واجلامعة :ننمو م ًعا
بعد تخرجه من اجلامعة الأمريكية وعمله ك�أ�ستاذ فيها ،كانت
بريزيت ت�ستعد لالنتقال من كلية �إىل جامعة ،فا�ستدعى برامكي،
نا�صر الدين ،مل�ساعدة اجلامعة يف املرحلة االنتقالية ،وحتديدً ا
باملواد العلمية ،حيث عاد �إىل بريزيت يف �أيلول  ،1974ك�أ�ستاذ
يدر�س الكيمياء غري الع�ضوية لطلبة ال�سنة الرابعة.
وخالل تلك الفرتة ،كان قد بد�أ بت�أ�سي�س �شركة بريزيت للأدوية،
حيث كان من امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني يف ال�شركة ،وحتمل عب ًئا مهن ًّيا
كب ًريا خالل تلك الفرتة ،حيث كان م�س�ؤو ًال عن املختربات ،وكان
ذلك يتطلب جهدً ا كب ًريا يف املعرفة.
وي�ستذكر نا�صر الدين كيف رف�ض والده �أن يكون جز ًءا من ال�شركة
قبل �أن تكون لطالل ح�صة متاثل �أكرب ح�صة م�ساهم فيها ،وهذا ما
ح�صل فع ًال ،وهذه كانت امل�ساعدة الوحيدة التي �أخذها من والده.
وي�ضيف« :د ّر�ست يف جامعة بريزيت من �سنة  1974وحتى ،1984
و�أدخلت ثالثة موا�ضيع جديدة على دائرة الكيمياء مل تكن من قبل
ب�سبب كونها كلية من قبل .ومع تزايد �أعباء ال�شركة علي وتعييني
مدي ًرا عا ًّما ل�شركة بريزيت �سنة  ،1984ا�ضطررت لال�ستقالة من
اجلامعة .وكنت �أ�شعر يف تلك الفرتة �أن ال حاجة يل هناك ،مبعنى �أن
اجلامعة كربت و�أ�صبحت ت�ضم زمالء متميزين يف الدائرة �سيحلون
مكاين� ،أمثال د .عبد اللطيف �أبو حجلة و�سيمون كتاب والزميل
الأقرب �إىل قلبي �آنذاك د� .سامي ال�صرييف رحمه اهلل».
ويتابع نا�صر الدين حديثه عن فرتة وجوده كمدر�س يف اجلامعة
ويقول« :بني عامي  1975و� ،1976أ�س�سنا مع �إميي عرنكي وكمال
�شم�شوم وهرني جقمان و�آخرين ،رابطة اخلريجني ،حيث كان
هدفنا جتميع اخلريجني مع �أول فوج يتخرج من اجلامعة ،فبعد كل

حفلة تخريج ،كنا جنمع الطلبة ونحتفل بهم خارج اجلامعة ،بدعم
متوا�صل من �إدارة اجلامعة .ومن ثم فتحنا ح�سا ًبا با�سم رابطة
اخلريجني ،لدعم الطلبة املحتاجني يف اجلامعة”.
بريزيت يف القلب
وروحا
مع �أن طالل نا�صر الدين غادر اجلامعة� ،إال �أنه بقي فيها قل ًبا ً
وخريجا و� ً
أ�ستاذا �ساب ًقا.
وعم ًال .فقد بقي فيها ب�صفته طال ًبا �ساب ًقا
ً
وبقي فيها ب�صفته حم ًّبا لطلبتها وخريجيها .يقول« :قرابة 35
موظ ًفا/ـة من حملة البكالوريو�س لدينا من خريجي جامعة بريزيت،
ومعظم ر�ؤ�ساء الدوائر يف ال�شركة هم من خريجي اجلامعة � ً
أي�ضا».
ويكمل« :منذ ت�أ�سي�س وحدة التحليل الدوائي يف بريزيت ،قمنا
بدعمها وال نزال حتى اليوم ،كما قمنا بتدريب العديد من الطلبة،
و�أي خريج يريد احل�صول على فر�صة تدريب مننحه �إياها .ومنذ
بداية عام  ،2000مت تخ�صي�ص  6منح �سنو ًّيا للطلبة املحتاجني،
كما �أنه ويف حال طرق �أي حمتاج بابنا للم�ساعدة ،ف�إننا ال نغلقه
�أبدً ا .ومنذ � 3سنوات تقري ًبا ،تغري النظام لدينا و�أ�صبحنا نلتزم
بتعليم �أحد �أبناء العاملني لدينا».
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ومنذ ت�أ�سي�س عيادة جامعة بريزيت� ،أخذ نا�صر
الدين على عاتقه تزويد العيادة بكل ما حتتاجه من �أدوية لعالج
طلبة و�أ�سرة اجلامعة ،حيث يتم تزويد العيادة جما ًنا مبا حتتاجه
�شهر ًّيا دون �أي مقابل .كما �أنه ب�صفته رئي�س جمل�س �إدارة كل من
البنك الوطني والتكافل للت�أمني ،ف�إنهم ي�ستوعبون �سنو ًّيا ع�شرات
الطلبة اخلريجني يف تلك امل�ؤ�س�سات� ،أغلبهم من خريجي بريزيت.
�سر النجاح
يقول نا�صر الدين�« :إن هدف �شركته هو �إي�صال فل�سطني �إىل مرحلة
االكتفاء الذاتي بالأدوية ،و�أال تعتمد على �أي �سلعة ،وبالذات من
�إ�سرائيل ،وهذا كان ال�شعار الذي حملته منذ ت�أ�سي�س ال�شركة؛ يجب
�أال يكون لدينا �أي دواء �إ�سرائيلي يف ال�سوق الفل�سطينية» .و�أ�ضاف:
«نحن من �أقوى ال�شركات ال�صناعية يف فل�سطني على امل�ستوى
اخلارجي والداخلي ،وللأ�سف ،عقبات االحتالل تعرقل تو�سعنا يف
اخلارج ،لكن يف النهاية ،كل الأدوية التي ننتجها تناف�س �أف�ضل �أدوية
العامل ،وهذا �سر جناحنا!».
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مـن الذاكـرة

سحر خليفة:
لوال بيرزيت ،لما كنت أنا

بد ًال من �أن تدخل اجلامعة وتبد�أ تعليمها ،فر�ض عليها زواج تقليدي
يف �سن مبكر جدًّا ا�ستمر ملدة � 13سنة .بعد هذا الزواج الفا�شل،
ح�سب و�صفها ،ولإدراكها لأهمية الثقافة واملعرفة ،قررت �أن تبد�أ
عاما .وكانت
تعليمها اجلامعي رغم كرب �سنها ،حيث كانت تبلغ ً 32
بريزيت هي البوابة التي فتحت ل�سحر خليفة لتبد�أ حياتها من
جديد .تع ّرفها املو�سوعة العاملية على �أنها واحدة من �أهم الروائيات
الفل�سطينيات ،ولها نتاج �أدبي وفري ،ويت�سم �أ�سلوبها بال�شفافية
واحل�سا�سية .وقد �أنتجت نحو  11رواية ت�صف فيها احلالة
الفل�سطينية حتت االحتالل ،والأحوال املعي�شية والربجمة الرتبوية
التي تتعر�ض لها الن�ساء العربيات.
بعد التخرج ،عملت �سحر يف جامعة بريزيت ،ومن ثم ح�صلت
على �شهادة املاج�ستري من جامعة (�شبل هل) يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام  .1983كما ح�صلت على درجة الدكتوراة يف
الدرا�سات الن�سوية جامعة (ايوا -ايوا�سيتي) يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام  ،1987و�أ�س�ست عام  1988مركز �ش�ؤون املر�أة
والأ�سرة.
ملاذا بريزيت؟
اخرتت بريزيت حتى �أبد�أ حياة جديدة بعيدً ا عن حياة قاحلة يف
زواج فا�شل مدمر .طوال � 13سنة من زواج �أتع�سني و�أذلني وحنط
قدراتي و�أنا �أحلم بحياة جديدة �أخرج �إليها من �سجني و�أنطلق يف
عامل فيه ن�شاط وعلم وثقافة وفن وجمال .كنت �أحلم ببريزيت حيث
در�ست و�أنا طفلة قبل �أن ت�صبح جامعة ،وكانت يل فيها ذكريات
واملحا�صر،
مع اجلو املنفتح على الثقافات املتنوعة وغري املح�صور
ِ
كما هي احلال يف مدينتي املحافظة نابل�س .وكنت �أعلم �أن ما �أبغيه
و�أحلم به �س�أجده يف بريزيت لأين جربت �أجواءها وع�شت فيها �أجمل
�سنوات طفولتي.
بعد الهزمية :مل نعد جواري لكم!
املخطط الذي و�ضعته �سحر حلياتها اجلديدة بد�أ حني كتبت روايتها

46

الغدير
الأوىل «بعد الهزمية» ،والثانية «مل نعد جواري لكم» ،وهي يف ليبيا.
تقول« :كنت �أدرك �أن الكتابة بحاجة لثقافة وا�سعة وجتارب حقيقية
بعيدً ا عن الأحالم والنظريات امل�ستقاة من الكتب ،و�أن �أدواتي
الفكرية والفنية حمدودة وال ت�ؤهلني لأن �أكون كاتبة مب�ستوى الئق،
لذلك عدت �إىل ال�ضفة والتحقت بجامعة بريزيت ،حلمي القدمي،
وكنت يف الثانية والثالثني» .و�أم�ضت �سحر يف بريزيت � 8سنوات
بني درا�سة وعمل وكتابة ،وت�صفها ب�أنها «كانت تلك �أغنى �سنوات
عمري و�أزخمها ،ففيها تعلمت وعملت وجربت وغامرت وكتبت
«ال�صبار» و»عباد ال�شم�س» و»مذكرات امر�أة غري واقعية» ،وبت
كاتبة معروفة».
بريزيت ..بريوت ال�صغرية
تقول �سحر �إن بريزيت كانت بالن�سبة لها منارة ،و�شعلة ،وب�ؤرة تنوير
على امل�ستويني ال�سيا�سي واالجتماعي« .كانت بريوتًا م�صغرة ،بكل
ما فيها من زخم �سيا�سي واجتماعي وثقايف .فيها تعلمت كيف �أفكر
و�أناق�ش و�أقر�أ بعني ناقدة و�أمتعن مب�شكالت وطننا التي تعيق تقدمنا
وحتررنا .بد�أت �أفهم ما هو التق�سيم الطبقي ،وما هو دور املثقف يف
جمتمع متخلف ،وما هو دور املوظف والعامل ،وما هو دور املر�أة».
وترى �سحر �أنه ومما ال �شك فيه �أن «ال�صراع مع املحتل ،وهو ما
بد�أت �أعاي�شه على الأر�ض و�أرى نتائجه و�أهواله �سواء على اليمني
�أو الي�سار ،وكل هذا انعك�س على �أدبي ،لأن الأدب ،بال�ضرورة ،هو
انعكا�س للحياة .لهذا ،باخت�صار� ،أقول �إن بريزيت خلقتني من
جديد و�أعادت تكويني».
بريزيت� ..سوق عكاظ
وتتابع �سحر حديثها ب�شغف عن جامعة بريزيت ،وتقول« :لن �أن�سى
تلك الأيام امل�شرقة ب�سمائها الزرقاء ال�ساطعة و�ألب�ستنا الزاهية
الفتي منقطع النظري يف امل�سابقات الفنية والثقافية التي
وحما�سنا ّ
كانت تعقد يف �أ�سبوع �سوق عكاظ والأن�شطة الإبداعية .م�سابقة �إلقاء

ال�شعر ،وم�سابقة تن�سيق زهور ،وم�سرح ،وغناء ،ومو�سيقى ،ورق�ص».
وقد �شاركت فيها جمي ًعا وحزت على جوائز �صغرية كان لها كبري
�أثر يف ت�شجيعي ورفع معنوياتي وحتفيزي على القيام مبا هو �أكرب».
ماذا لو مل �أكن يف بريزيت؟
�أجواء بريزيت بنوعية �أ�ساتذتها وطلبتها ،وانفتاحها على الفكر
اال�شرتاكي الدميقراطي املتقدم ،جعلت منظور �سحر للأ�شياء
خمتل ًفا .تقول�« :أثناء درا�ستي مل�ساقات علم االجتماع ،طلب منا
الكتابة عن م�أ�ساة العمل يف ال�صناعة الإ�سرائيلية يف ظل الو�ضع
ال�صعب ،وكيف �أن البديل لذلك هو الهجرة .املو�ضوع �أثارين كما
�أثار معظم الطلبة يف ال�صف .وانق�سمنا بني معار�ض ومتفهم».
�إثر ذلك ،قررت �سحر تق�صي املو�ضوع بنف�سها ،فنزلت �إىل العمل
يف امل�صانع الإ�سرائيلية متخفية .تقول« :حني ا�ستوفيت البحث
ريبورتاجا م�صو ًرا يف
وفهمت �أبعاد املو�ضوع ودوافعه و�أعماقه ،كتبت
ً
�ضجيجا و�أثار زوبعة يف التجمعات ال�سيا�سية
جريدة الفجر �أحدث
ً
وال�صالونات».
على �إثر هذا الريبورتاج ،كتبت �سحر رواية «ال�صبار» التي تقول
عنها« :با�ستطاعتي القول دون مبالغة �إنها �أحدثت نقلة نوعية يف
طريقة تعاملنا مع ظاهرة العمل يف �إ�سرائيل .ثم �أحلقت ال�صبار
بعباد ال�شم�س حيث مزجت فيها البعد الن�سوي بالعمايل بالوطني،
وال بد من االعرتاف �أن جلامعة بريزيت ،وللأ�ستاذ �سليم متاري
بالذات ،الف�ضل يف تعليمي كيف �أدخل يف تفا�صيل الأ�شياء بعيدً ا عن
الأ�ساليب التقليدية».
وختمت �سحر كالمها قائلة« :ال�س�ؤال الآن ،لو مل �أكن يف بريزيت،
هل كان با�ستطاعتي الو�صول �إىل ما و�صلت �إليه؟ هل كنت اتبعت
الأ�سلوب العلمي كقاعدة للن�ص الأدبي والبناء الفني؟ هل كنت ما
�أنا عليه الآن ب�أ�سلوبي ومنظوري و�أبعادي الوطنية والعربية ورمبا
العاملية؟ �أ�شك كث ًريا يف ذلك».
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ابت�سام بركات كاتبة فل�سطينية ولدت يف مدينة القد�س ،وتخرجت من جامعة بريزيت
عام  .1986الكاتبة الوحيدة احلا�صلة على جائزة �أف�ضل كتاب من م�ؤ�س�سة القراءة
الدولية منذ بدء اجلائزة يف �سنة  1975وحتى يومنا هذا ،عن كتاب «تذوق طعم
ال�سماء :طفولة فل�سطينية» .ترجمت �أعمالها الأدبية لعدة لغات ،وحال ًّيا ت�ستعد لن�شر
كتابها اجلديد للأطفال «هدية للهمزة»« .الغدير» التقت الكاتبة بركات و�أجرت معها
حوا ًرا مطو ًال ،اخرتنا املقاطع التالية منه.

إبتسام بركات..
قلم ينبض :بيرزيت

* �إبت�سام بركات ..من �أنت؟
 �أنا من مواليد بيت حنينا يف القد�س .ح�صلت على �شهادة البكالوريو�س يف الأدبالإجنليزي من جامعة بريزيت ،ثم على �شهادة املاج�ستري يف ال�صحافة من جامعة
ثان يف «درا�سات تطور الإن�سان من الطفولة وعلى
ميزوري /كولومبيا ،وماج�ستري ٍ
مدى العمر» ،و�شهادات �أخرى.
ب�سبب الو�ضع ال�سيا�سي ال�صعب وغري الثابت ،انتقلت عائلتي بعد والدتي �إىل مدينة
رام اهلل ،وع�شت طفولتي هناك .در�ست يف مدار�س عديدة ،منها دار الطفل العربي
ومدر�سة خميم اجللزون لتعليم �أطفال الالجئني� .أحب �أن �أ�س ّلط ال�ضوء على
ال�صفوف الأربعة الأوىل يف خميم اجللزون لالجئني� .أنا فخورة بذلك رغم �صعوبة
�أحوال املخيمات .ولكن اختالطي ب�أطفال املخيم و�أنا يف ذلك العمر �أ ّثر علي جدًّا
ب�شكل مهم .ال يعي�ش كل الالجئني يف خميمات ،ولهذا يجب �أن نعرف حقيقة معاناة
املخيمات .منذ البداية� ،أ�صبحت �أفهم ب�شكل عميق معنى �أن يعي�ش الإن�سان مثل
�شجرة انتقلت من ترابها يف اجلبل �أو ال�سهل �إىل منطقة �صغرية وفقرية ،تراقبها
دوريات اجلنود وحتيط بها البنادق ،منازلها مرتاكمة و�أحوالها �صعبة للغاية.
در�ست يف جامعة بريزيت؟
* ملاذا
ِ
 اخرتت بريزيت لأين كنت �آمل �أن �أجد مكا ًنا �أفهم فيه تاريخ فل�سطني وحقيقةاالحتالل والو�ضع ال�سيا�سي الذي �أم�ضيت كل �سنواتي الدرا�سية ال ـ  12يف املدار�س
ومل �أ�سمع عنه حتى كلمة واحدة .التدري�س عن فل�سطني كان ممنوع ًا .كل ما عرفته
عن فل�سطني كان ي�أتي عرب �إذاعة �إ�سرائيل و�إنكارها لوجودنا كمواطنني و�أفراد لنا
حقوق كاملة يف احلياة .كنت �أحاول «مللمة» بع�ض فتافيت الإدراك من �صوت فل�سطني
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الذي كان يبث من مكان جمهول ،وي�أتي من �إذاعة ممنوعة قانون ًّيا
وم�شو�شة جدًّا .كنت �أفكر كث ًريا بكل العنف الذي يجري واحلروب،
مل يكن هنالك حتى كتاب واحد ي�شرح يل امل�شكلة .الكتب كانت
متنعها �سلطات االحتالل وتداهم املنازل وحقائب الطلبة بح ًثا عن
�أي كتاب عن فل�سطني ،لهذا �أردت �أو بالأ�صح احتجت �أن �أعرف عن
ق�ضيتي ،وق ّدرت يف نف�سي �أن جامعة بريزيت ،بعد كل ما �سمعته
عنها� ،ست�ساعدين على �أن �أفهم بع�ض ال�شيء.
* كيف وقع اختيارك على تخ�ص�صك؟
وا�ضحا �إىل درجة
 اهتمامي بالأدب وال�شعر والكتابة الفنية كانً
�أن هذه التعبريات كانت نوافذي احلقيقية �إىل عاملي الداخلي .يف
نظرتي للحياة ،كان القلم �أحد �أع�ضاء اجل�سد التي خلقها اهلل ،كان
�إ�صب ًعا من �أ�صابع يدي ،ما �أكتبه مل يكن للن�شر ،ولكن حتى �أك�سر
الإح�سا�س بال�سجن– �سجن التعبري عن النف�س .اخرتت الأدب
الإجنليزي لأن الأدب كان هوايتي الكبرية ،ولأين عرفت �أن ال�شعب
الفل�سطيني بحاجة ملن يو�صل �صوته للعامل .والكتب هي �أ�صوات
ال�شعوب .عقدت اتفاقية مع قلمي �أن نغامر يف هذا االجتاه مهما
كان ومهما �صار.
* ذكريات لن تن�سيها يف جامعة بريزيت..
 الكثري .قد يكون كل �شيء يف بريزيت من ال�صعب ن�سيانه .ولكن�سـ�أدرج ثالث ذكريات .الأوىل يوم ا�ستالمي بطاقة التعريف
بالطالب� .صارت عندي بطاقة جامعية تقول �إين �أنتمي �إىل
م�ؤ�س�سة فل�سطينية� .أح�س�ست بعدها برغبة يف �أن �أمزّق «الهوية»
التي �أ�صدرها يل االحتالل وكان لونها برتقال ًّيا وت�ستخدم للتمييز
�ضدنا� .أما الذكرى الثانية ،فكانت يوم الت�صويت يف انتخابات
جمل�س الطلبة .لأول م ّرة قمت باالنتخاب .مل ينجح يف ا�ستقطابي
�أحد ،لعدم قناعتي �أن متزيق ال�شعب �إىل �أحزاب هي فكرة جيدة،

لذا كانت �صداقاتي مع اجلميع .مل �أ َر �أذىً كب ًريا يف فوز �أية جماعة،
فكلنا كنا حتت االحتالل بال �أية حرية مهما كانت النتيجة.
إيالما ،كانت يوم ا�ست�شهاد �شرف الطيبي،
الذكرى الثالثة والأكرث � ً
وقد كان زمي ًال يل يف خمترب الكيمياء حني بد�أت درا�ستي اجلامعية
يف العلوم ،وكنا نقوم بالتجارب م ًعا.
�شرف الطيبي هو �أول طالب من جامعة بريزيت ي�ست�شهد يف احلرم
اجلامعي .من ال�صعب الكتابة عن �شرف من دون البكاء .حكمت
ال�صدفة �أن �أراه �ساعة ا�ست�شهاده وحني كان ينزف بعد ذلك يف
�سكن الطالبات يف اجلامعة القدمية ،وحني نقله الطلبة يف �سيارة
�إىل امل�ست�شفى ف�أوقفهم اجلنود على حاجز لأكرث من ع�شرين دقيقة،
وبعد ذلك و�صلوا امل�ست�شفى ،وقد فارق �شرف احلياة.
* كيف كانت عالقتك مع �إدارة اجلامعة ومع الأ�ساتذة؟
 كانت العالقة طيبة جدًّا «و�صبيانية» �أحيا ًنا .كان الإح�سا�س العام�أن بريزيت هي عائلة واحدة كبرية ت�ضم اجلميع ،وت�سمع فيها كل
لهجات �أهل فل�سطني من ال�ساحل �إىل اخلليل �إىل نابل�س �إىل غزة،
�إىل املخيم والقرية وغريه� .أعتقد �أنه مل يكن هنالك �أكرث من 2000
طالبة وطالب يف كل كليات اجلامعة من �أولها �إىل �آخرها يف الن�صف
الأول من الثمانينيات .وكان الطلبة يتعاركون مع اجلي�ش ،و�أحيا ًنا
مع بع�ضهم ،ويرتك الأمر جلابي برامكي �أن «يحامي» عن اجلميع.
برامكي ي�ستحق الكثري من االحرتام والتقدير ،و�أنا �أكتب الآن و�أرى
يف خيايل قامته الفارعة املليئة بالذكاء واحلرية� .أراه �أمام دوريات
جنود االحتالل يقول لهم �إنهم �إذا تركوا حرم اجلامعة ،ف�سيتحدث
مع قيادة الطلبة حتى نعود �إىل الدرا�سة من غري �صدامات� ،أو
يدافع عن الطلبة املعتقلني الذين نراهم يف الدورية �أيديهم مربوطة
مرفوعا فوق
وعيونهم مع�صوبة .جابي برامكي :روحك �ستظل عل ًما
ً
جامعة بريزيت وامل�سرية التعليمية يف فل�سطني.
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إدارة الجامعة ترحب بالطلبة الجدد عام  1987في قاعة الشهيد كمال ناصر.

طلبة خالل تدريبات كراتيه في الجامعة.

طالب جامعة بيرزيت ،أشرف حمودة ،عندما أصيب في تظاهرات يوم األرض
عام .1986

ممثلو مجلس طلبة الجامعة يزرعون األشجار مع ممثلي اتحاد الطلبة
الجامعيين من أوروبا في حرم جامعة بيرزيت.

طلبة في غرف الدراسة عام .1994

الراحل د .جابي برامكي في مكتبه ،عندما كان محاضرً ا في دائرة الكيمياء
في بيرزيت.

الغدير

المناظرة الطالبية النتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت عام .1985

محاضرة في الحرم القديم لجامعة بيرزيت.

حفلة وداع د .جورج جقمان ،عند انتهاء واليته كعميد كلية اآلداب في المرة
األولى ،وذلك عام .1985

حضانة أبناء العاملين في جامعة بيرزيت عام .1986

رحلة لطلبة لجنة حماية البيئة إلى أريحا والباذان في التسعينيات.
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المرأة والدستور
يف �سياق اختتامه لن�شاطات «م�شروع الد�ستور والتعددية القانونية:
الو�صول �إىل املعلومات حول حقوق املر�أة» ،نظم معهد احلقوق
يف جامعة بريزيت ،وبدعم من املمثلية الدمناركية يف الأرا�ضي
الفل�سطينية م�ؤمت ًرا بعنوان« :املر�أة والد�ستور :منظومة الأحوال
ال�شخ�صية والق�ضاء ال�شرعي» ،بحث الدور املحتمل للمحكمة
الد�ستورية يف املوازنة بني الأحكام املو�ضوعية للحقوق واحلريات
ون�صو�ص الأحوال ال�شخ�صية والق�ضاء ال�شرعي .وا�ستعر�ض
التطورات الوطنية والإقليمية التي طر�أت على منظومة الأحوال
ال�شخ�صية يف الآونة الأخرية ،ومنظومة الأحوال ال�شخ�صية والق�ضاء
ال�شرعي و�آفاق تطورها امل�أمولة.

العمل التطوعي
�أو�صى م�ؤمتر «نحو �إ�سرتاتيجية فاعلة لتعزيز العمل التطوعي يف فل�سطني» يف جل�سته اخلتامية بتعزيز ثقافة وقيم العمل التطوعي وحتفيز
الطلبة على الأن�شطة التطوعية ،وبلورة �إطار يجمع بني الأ�ساتذة والطلبة ،ابتدا ًء من التعليم يف املدار�س االبتدائية ،والرتكيز على العمل
التطوعي لدى �أو�ساط النا�شئة وال�شباب بعد �إنهاء املرحلة املدر�سية ،و�ضرورة ا�ستثمار طاقات و�إمكانيات املتقاعدين الفل�سطينيني يف العمل
التطوعي.
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القانون والتنمية
نظمت كلية احلقوق والإدارة العامة يف جامعة بريزيت م�ؤمت ًرا بعنوان
«القانون والتنمية االقت�صادية يف فل�سطني» ،ح�ضره العديد من
اخلرباء القانونيني والأكادمييني .وناق�ش عددًا من الأوراق البحثية
حول دور القانون يف حتقيق التنمية االقت�صادية يف فل�سطني.
وقال عميد كلية احلقوق والإدارة العامة �سابقا د .عا�صم خليل« :هذا
امل�ؤمتر ي�سعى �إىل درا�سة البيئة القانونية يف فل�سطني و�أثرها على
التقدم االقت�صادي ،للخروج بعدد من التو�صيات التي تخدم جهود
الإ�صالح الت�شريعية ،وحتقيق التنمية االقت�صادية املالئمة للو�ضع
الفل�سطيني ،والتو�صل �إىل املالمح العامة لل�سيا�سات الت�شريعية
والقانونية للتنمية االقت�صادية».

تجربة برامكي
�صدر حدي ًثا كتاب «�سرية جابي برامكي وجتربته يف جامعة بريزيت
( »)2012-1929للدكتور عبد الرحيم ال�شيخ� ،أ�ستاذ الفل�سفة
والدرا�سات الثقافة والعربية يف اجلامعة ،عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية يف بريوت.
والكتاب �سري ٌة ذاتية يجمع عنوانها ومتنها بني «جابي برامكي»
و»جامعة بريزيت» ،عاك�س ًة فرادة جتربته الفردية ،وفرادة التجربة
اجلمعية التي ت�سردها جتربة تد�شني جامعة بريزيت كم�ؤ�س�سة وطنية
فل�سطينية يف ظل اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين لفل�سطني:
�أكادمي ًّيا ،وبحث ًّيا ،وجمتمع ًّيا.
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دمج اإلعاقة
�صدرت م�ؤخ ًرا لأ�ستاذ الرتبية يف جامعة بريزيت د� .أحمد فتيحة،
ي�شاركه الأ�ستاذ يف جامعة القد�س د .حممد زياد ،درا�سة بعنوان
«منوذج مقرتح لدمج ذوي الإعاقات الذهنية يف التعليم يف فل�سطني».
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل حماور �أ�سا�سية �أهمها غياب ر�ؤية
�شمولية لدى وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية فيما يتعلق بدمج
الطلبة ذوي الإعاقات الذهنية ،وعدم و�ضوح خطة �إ�سرتاتيجية �أو
�سيا�سات حول الدمج .وقد ظهر جل ًّيا غياب �إح�صائيات دقيقة حول
الإعاقة الذهنية من حيث ن�سبة انت�شارها ودرجاتها.

معالجة المياه العادمة
حقق كتاب «معاجلة املياه العادمة بيولوج ًّيا :املبادئ ،والنمذجة،
والت�صميم» الذي �شارك يف ت�أليفه د .ن�ضال حممود من معهد
جناحا كب ًريا يف الأو�ساط
الدرا�سات البيئية واملائية يف اجلامعةً ،
الأكادميية واملهنية ،حيث حاز على ترتيب �أف�ضل كتاب مبي ًعا لعامني
متتاليني.
ويتناول الكتاب مو�ضوع معاجلة املياه العادمة من كافة اجلوانب،
ويناق�ش موا�ضيع مهمة مثل :خ�صائ�ص املياه العادمة ،واملبادئ
العلمية الدقيقة ،واملفاهيم التي ت�ستند �إليها تكنولوجيا املعاجلة
البيولوجية بكافة �أنواعها الهوائية والالهوائية ،وتكنولوجيا
الأغ�شية ،واحلم�أة العالقة ،وطرق الف�صل الفيزيائي للمواد ال�صلبة
من ال�سائل� ،إ�ضافة �إىل طرق التحكم والت�صميم والنمذجة.
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منشورات محكمة لكلية الحقوق
احتفلت كلية احلقوق والإدارة العامة ب�إطالق ثالثة من�شورات
جديدة �صادرة عن وحدة البحث العلمي والن�شر يف الكلية .وقال
عميد كلية احلقوق والإدارة العامة �سابقا ،د .عا�صم خليل« :هذه
املن�شورات هي خال�صة عمل طويل ا�ستغرق حوايل ثالث �سنوات،
ومت حتكيمها دول ًّيا ،يف �سبيل �إدخالها �ضمن كتب امل�ساقات التي يتم
تدري�سها يف الكلية».
واملن�شورات اجلديدة هي :كتاب د .عا�صم خليل بعنوان «درا�سات
يف النظام الد�ستوري الفل�سطيني» وت�ضمن خم�س درا�سات رئي�سية
تتناول ال�ش�أن الد�ستوري الفل�سطيني .والكتاب الثاين للأ�ستاذ ر�شاد
توام بعنوان «البحث العلمي يف القانون :دليل تعليمي» ،وهو �ضمن
«�سل�سلة املواد التعليمية» ،وقد قام الكتاب على مبد�أ «الفن يف خدمة
العلم» .والكتاب الثالث ،وهو �ضمن �سل�سلة الر�سائل الأكادميية،
للأ�ستاذ حممود �أبو �صوي بعنوان «الف�صل بني ال�سلطات وا�ستقالل
الق�ضاء يف فل�سطني :تنازع ال�صالحيات يف قطاع العدالة» ،الذي
قدم تف�س ًريا لوجود اختالفات يف تطبيق مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.

األدوات الزراعية والمنزلية في اللهجة العربية
الفلسطينية
�صدر م�ؤخ ًرا لأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريزيت د .ع�صام حاليقة
كتاب بعنوان« :الأدوات الزراعية واملنزلية يف اللهجة العربية
الفل�سطينية ،درا�سة �إثنوغرافية -معجمية» .والكتاب ال�صادر عن
جامعة هايدلبريغ الأملانية ،ي�أتي يف � 216صفحة ،وي�صف اخللفيات
الإثنوغرافية واملعجمية لأ�سماء الأدوات الزراعية والأواين املنزلية
التي ا�ستخدمها الفل�سطيني يف املدن ،والقرى ،والتجمعات الريفية
والبدوية يف فل�سطني قبيل االنتداب الربيطاين.

55

خسـرت بريزيـت

رحلوا عنا
في كل ساعة وكل لحظة ،تغادر الحياة روح .نحزن للفراق .ونشتاق لألحبة.
لكنه القدر .وهذا قدرنا في جامعة بيرزيت .لقد خسرنا هذا العام الكثير من
أيضا .لكنها مشيئة اهلل.
األحبة .ومنا وبيننا من خسر الكثير من أحبته ً
كانت البداية احلزينة مع ال�شهيد ليث ف�ضل اخلالدي .وردة ما زالت تنمو .غادرتنا دون ا�ستئذان ،وتركت يف قلوبنا غ�صتني :غ�صة القهر
على �شاب غدره االحتالل و�سرق روحه بر�صا�صة جمرمة ،وغ�صة على حزن زميل عزيز على جامعة بريزيت ،الزميل ف�ضل اخلالدي� ،أحد
�أن�شط موظفي اجلامعة ،و�أكرثهم مرحا ،وخفة ظل .لف�ضل العزاء ،ولليث الرحمة ،ولالحتالل نقول :لن يطول ظلمك ،و�سي�أتي يوم حتا�سب
فيه على جرائمك.
وت�أ�سف �أ�سرة جامعة بريزيت عامة ،وكلية الهند�سة والتكنولوجيا خا�صة ،على رحيل الزميل املهند�س يو�سف اخلطيب الذي وافته املنية عن
عاما – وهو يكمل م�سريته التعليمية «درجة الدكتوراة» يف الواليات املتحدة الأمريكية.
عمر يناهز ً 28
تخرج يو�سف من دائرة الهند�سة املعمارية يف اجلامعة وعمل م�ساعدً ا للتدري�س فيها� .أكمل درجة املاج�ستري يف بريطانيا ،وان�ضم �إىل طاقم
الدائرة ،ومن ثم �أكمل م�شواره التعليمي و�سافر �إىل الواليات املتحدة لنيل درجة الدكتوراة ،ووافته املنية �إثر حادث �سري م�ؤ�سف.
عاما بعد �صراع طويل مع املر�ض ،ق�ضى منها �أكرث من
كما ودعت اجلامعة الزميل �سامي ال�صرييف الذي وافته املنية عن عمر يناهز ً 65
عاما يف خدمة اجلامعة كع�ضو هيئة تدري�س يف كلية العلوم.
�أربعني ً
تقلد الدكتور �سامي خالل هذه ال�سنوات العديد من املنا�صب الإدارية يف اجلامعة ،فقد كان عميدً ا لكلية العلوم ملرتني ،ومن ثم عميدً ا لكلية
الدرا�سات العليا ،بالإ�ضافة لتوليه من�صب نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الإدارية واملالية لفرتتني خالل خدمته يف اجلامعة ،فقد كانت لب�صماته
يف اجلامعة الأثر الإيجابي الكبري يف تطوير وا�ستحداث الربامج والكليات.
وودعت اجلامعة � ً
أي�ضا احلار�س يو�سف داوود �أبو قرع ،الذي رحل عن احلياة يف �شهر �آذار  ،2015وكان التحق باجلامعة عام ،1995
بعد �سنوات طويلة ق�ضاها يف �سجون االحتالل ،و�شغل من�صب قائم ب�أعمال رئي�س احلر�س ملدة عام  .2003-2002ومتيز بعطائه وتفانيه
و�أمانته يف العمل ،وكان قد �سلم اخلدمات العامة مبلغ � 50شيق ًال عرث عليها قبل يوم واحد من وفاته.
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