جملــة دوريــة تصــدر عــن مكتــب العــالقــات العــامــة فــي جــامعــة بيــرزيــت

خــريــف 2013

االفتتاحية
عظيمة هي جامعة بريزيت!
عظيمة هي تلك اجلامعة التي متلأ دنيا فل�سطني وت�شغل نا�سها!
و�إذا كان المرئ �أن يت�ساءل ملاذا وكيف ،فلعله يجد اجلواب على ذلك يف ثنايا
هذا العدد الأول من جملة الغدير� ،إذ يكفي ت�صفحه ليدرك املرء كم وكيف
تزخر جامعة بريزيت باحليوية وتعج بالن�شاط ،وكم وكيف ال تزال متار�س
الدور الذي د�أبت عليه منذ ن�ش�أتها ،دور الريادة �أكادميي ًا وثقافي ًا وفني ًا ويف
خدمة املجتمع.
ن�أمل �أن يتواىل �إ�صدار �أعداد هذه املجلة دوري ًا لتطلع طلبة بريزيت والعاملني
فيها وخريجيها ،وكذلك حمبيها ومريديها وهم كرث ،على الأن�شطة املختلفة
فيها وعلى الإجنازات التي �ستظل تراكمها.
كما ن�أمل �أن ت�شكل املجلة منرب توا�صل بني جمتمع اجلامعة واملهتمني بها،
وم�ساحة حوار لتبادل الأفكار حول �أجنع ال�سبل لتحقيق مزيد من الرفعة
جلامعة يحق ل�شعبنا الفل�سطيني كله �أن يفخر بها.
ال�شكر للقائمني على املجلة على اجلهد الكبري الذي بذلوه كي تخرج بحلتها
الرثية والأنيقة يف �آن.
طوبى لهم والتوفيق.
د .خليل هندي
رئي�س اجلامعة

�سميت املجلة بالغدير تي ّمنا با�سمها �أيام كلية بريزيت يف �أوائل ال�ستينيات من هذا القرن وا�ستمرت حتى �أواخر ال�سبعينيات ،حيث ذاعت �شهرتها يف ذلك
الوقت لر�صدها جميع �أن�شطة الطلبة واجلامعة ،وكانت �أول جملة جامعية يف تاريخ اجلامعة بعد جملة �صوت الطلبة يف الأربعينيات.
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أكادمييــا

تسعى اجلامعة باستمرار للتطوير األكادميي لرتقى إىل مصاف اجلامعات العاملية .ويف كل عام تزيد من
رصيد متيزها بإضافة برامج يف جمال التطوير والتحديث األكادميي يستفيد منها الطلبة سواء على صعيد
العمل بعد الدراسة ،أو يف أثناء الدراسة وكذلك على صعيد البحث العلمي .كما تشجع اجلامعة كل عام
أساتذتها وطلبتها على التميز أكادمييا بوسائل وبرامج حتفز العمل اجلدي يف جماالت أكادميية متعددة.

بريزيت تقود
هندسة الربجميات..
بنكهة عربية أوروبية
ويف ظل �سعيها لتطوير الربامج الأكادميية ،بد�أت كلية
تكنولوجيا املعلومات يف ت�شرين الأول  2012بتطوير
برنامج ماج�ستري يرتكز على �آخر �سبل التعليم احلديثة
واملناهج اجلديدة ،والكفاءات املتمكنة والنوعية يف هند�سة
الربجميات .ويهدف �إىل رفد ال�سوق الفل�سطيني مبا يحتاجه
من كفاءات متخ�ص�صة يف هذا املجال.
و�سيمتد العمل على ت�أ�سي�س هذا الربنامج � 3سنوات حتى
انطالقه يف العام  ،2015/2014و�سيجري خاللها تطوير
 12م�ساقا بال�شراكة وبالتعاون مع  4جامعات �أوروبية يف
�أملانيا وايطاليا و�أثينا وبريطانيا ،وثالث جامعات يف م�صر،
وجامعتني يف فل�سطني؛ جامعة القد�س ،واجلامعة الإ�سالمية.
�أ�ستاذ علم احلا�سوب د .يو�سف ح�سونة ،قال �إن عملية تطوير
امل�ساقات �سرتاعي متطلبات ال�سوقني الفل�سطيني وامل�صري،
وحاجتهما خلريجني متخ�ص�صني يف حقول جديدة مل تكن
موجودة يف ال�سابق .فيما �سرياعى �أي�ضا معايري اجلودة
الأكادميية دوليا واال�ستفادة من جتارب جامعات مرموقة يف
تعليم هذا احلقل اجلديد ن�سبيا يف ال�شرق الأو�سط.
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التعليــم التعــاوين :عمـــل ودراســـة فــي آن
بد�أت «بريزيت» بالعمل على برنامج تعليمي جديد ،يوفر فر�صا
للطلبة للنمو بالقدرات الأكادميية واملهنية معا ،وي�سعى لتلبية
طموحهم مبكر ًا :ماذا �سنعمل عند التخرج؟ ويف �أي املجاالت؟
ومن �أين �سنح�صل على اخلربة؟.
يدمج هذا الربنامج الرائد بني العمل والدرا�سة لتح�سني
اخلربة الأكادميية من جهة ،والتطوير املهني من جهة �أخرى،
حيث �سيكون ب�إمكان طالب الهند�سة على �سبيل املثال �أن
يق�ضي �ساعات من العمل امليداين يف جماله بالتزامن مع
درا�سته ،على �أن يح�صل الطلبة على �شهادة متخ�ص�صة يف
التعليم التعاوين بعدد �ساعات حمت�سبة تُراعى فيها خ�صو�صية
الكليات املختلفة.
رئي�س جلنة �إعداد هذا الربنامج �أ�ستاذ الهند�سة املدنية
د .عمر زمو ،قال �إنه جرى اختيار دوائر الهند�سة املدنية
وامليكانيكية والكهربائية يف كلية الهند�سة� ،إ�ضافة �إىل دائرتي
�أنظمة احلا�سوب وعلم احلا�سوب يف كلية تكنولوجيا املعلومات،
ودائرتي العلوم املالية وامل�صرفية واقت�صاد الأعمال ،ودائرة
�إدارة الأعمال يف كلية الأعمال واالقت�صاد ،لكي يبد�أ طلبتها يف
برنامج التعليم التعاوين.
هذا الربنامج �سيجري تنفيذه بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
الفل�سطيني ،وهو �سيمنح الطلبة الفر�صة ال�ستك�شاف امل�سارات
الوظيفية املختلفة التي ت�ساعد يف اختيار الوظيفة املنا�سبة،
وحتقيق دخل مايل وبناء �شبكة قوية من العالقات مع املهنيني
يف املجال املخت�ص.
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الدكتوراه يف العلوم االجتماعية

البحـــث
العلمي

ت�سعى اجلامعة ب�شكل م�ستمر للتميز يف جماالت التعليم العايل ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وكافة العلوم
الإن�سانية مبا فيها �أبحاث الكيمياء ،وعلم النف�س املجتمعي ،وال�صحة املجتمعية ،وغريها .وتعقد اجلامعة
امل�ؤمترات يف �إطار ر�ؤيتها لت�شجيع االبتكار والإبداع والعمل اجلماعي ،والتعددية وحرية الر�أي واحرتام الآخر.

ُيعد هذا الربنامج من �أهم االجنازات الأكادميية للجامعة �سيما و�أن هدفه الرئي�س هو رعاية 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.
ويهدف الربنامج �أي�ضا ،والذي ح�صل على اعتماد وزارة التعليم العايل م�ؤخرا� ،إىل تنمية وت�شجيع روح البحث النقدي،
واجلدل ،وااللتزام بالأخالق املهنية ،و�إدراك قيمة تداخل احلقول املعرفية يف �سياق بيئة ثقافية علمية منفتحة حترتم
وتق ّدر احلرية ،وهذه الر�سالة ترتبط ارتباط ًا وثيقا بر�سالة جامعة بريزيت.
يتكون الربنامج من � 54ساعة معتمدة ،منها � 30ساعة نظرية و � 24ساعة تطبيق عملي تنتهي بالأُطروحة.

ماجستري الدراسات اإلسرائيلية
�سين ّفذ هذا الربنامج بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،و�ستقوم اجلامعة بعمل ما يلزم للح�صول على
اعتماد للربنامج من اجلهات املخت�صة ،وميكن �أن يبد�أ التدري�س يف الربنامج مع بداية العام الدرا�سي الذي يلي
قبوله من اجلهات املخت�صة ،وطبق ًا لقوانني اجلامعة .و�ستتاح كافة املوارد املكتبية املتوفرة لدى م�ؤ�س�سة الدرا�سات
الفل�سطينية ،لإ�ستخدام الربنامج وطلبته ،وتقدمي عدد من الزماالت الأكادميية لعدد من طلبة الربنامج ،وانتداب
مدر�سني �إن احتاج الأمر.

التميز األكادميي
� ّأ�س�ست اجلامعة برناجما رياديا للمنح الدرا�سية ي�ستهدف الطلبة املتفوقني �أكادمييا ،وغري قادرين ماليا ،وذلك
�ضمن �سعيها لال�ستثمار يف طلبتها �سيما الذين يعانون ظروفا �صعبة .هذا الربنامج الذي ينفذ بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
«التعاون» يغطي تكاليف الدرا�سة اجلامعية للطلبة يف مرحلة البكالوريو�س منذ ح�صولهم على القبول يف اجلامعة
وعلى مدار مرحلة البكالوري�س.
وت�ؤ�س�س االتفاقية ملنحتني ،هما :منحة ال�سيد «منري الكالوتي» وتقدم  10منح درا�سية للطلبة يف ال�سنة الأوىل وملدة
�أربع �سنواتُ ،يخ�ص�ص منها �أربع منح درا�سية لطلبة القد�س ،ومنحة ال�سيدة «هناء الكالوتي» وتقدم منحتان
درا�سيتان للطلبة يف ال�سنة الأوىل وملدة �أربع �سنوات ،يخ�ص�ص منها منحة درا�سية لطلبة القد�س.
6
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ومن �آخر ما قدمته اجلامعة يف هذا الإطار ،كان امل�ؤمتر الفل�سطيني
ال�سابع الذي احت�ضنته دائرة الكيمياء يف اجلامعة ،حيث التقى خالله
الكيميائيون الفل�سطينيون من خمتلف التخ�ص�صات ،لعر�ض �إجنازاتهم
والتداول ب�ش�أن اهتماماتهم ،وترافق ذلك مع معر�ض لل�صناعات
الوطنية الفل�سطينية.
�أ�ستاذ الكيمياء ورئي�س اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر د .طالل �شهوان،
قال �إن امل�ؤمتر ع ّرف بالتوجهات احلديثة لعلم الكيمياء ،والعالقة
بني هذا العلم وبني الثورة التقنية العاملية احلالية املتمثلة «بالنانو
تكنولوجي» ،والإطالع على الأبحاث التي يقوم بها الباحثون

والأكادمييون الفل�سطينيون ،من �أجل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات
فيما بينهم ،بالإ�ضافة �إىل البحث عن �أر�ضية للتعاون بني القطاعني
الأكادميي وال�صناعي ب�شكل ي�ساهم يف تعزيز املهارات العملية للطلبة
من خالل التدريب.
وقال �شهوان� :إن �أبرز تو�صيات امل�ؤمتر كانت ت�شجيع العمل البحثي
التطبيقي يف جماالت الكيمياء التي لها عالقة بامل�شاكل املحلية
وال�صناعية ،و�أهمها جماالت البيئة والزراعة ،الطاقة املتجددة،
والأبحاث الطبية والدوائية ،مع �ضرورة قيام الباحثني ذوي اخلربة
برعاية الباحثني ال�شباب لإر�ساء العمل بروح الفريق.
| خريف 2013
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علـــم النفـــس اجملتمعـــي :رؤيـــة فلسطينيـــة عربيـــة

تطرح اجلامعة ر�ؤية �أكرث �شمولية لل�صحة النف�سية املجتمعية
با�ستخدام جمموعة متنوعة من منهجيات البحث العلمي والتدخل
املجتمعي التي ت�أخذ بعني الإعتبار خ�صو�صية املجتمع الفل�سطيني
ال�سيا�سية والنف�سية ،جزء من هذا الطرح ،كان خالل م�ؤمتر دويل
عقده برنامج املاج�ستري يف علم النف�س املجتمعي خالل الفرتة ما بني

الصحة اجملتمعية
لطاملا كان هناك ت�سا�ؤالت حول الدور الذي تقدمه اجلامعة يف
�سبيل احلفاظ على ال�صحة املجتمعية يف فل�سطني ،الإجابة تتمثل
يف الكثري من الأن�شطة التي تنظمها اجلامعة يف هذا الإطار� ،سواء
عرب الأيام ال�صحية املفتوحة التي يجري فيها القيام بفحو�ص
عامة للكثري من الأمرا�ض� ،أو من خالل امل�ؤمترات العديدة التي
من خاللها تُبحث اخلطط واال�سرتاتيجيات للتعامل مع ملف
ال�صحة العامة يف فل�سطني.
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� 15-13أيار  ،2013حيث مت تقدمي �أوراق بحثية وت�أ�سي�س عالقات
متميزة مع برامج ريادية عاملية.
امل�ؤمتر جمع بني طيف وا�سع من علماء النف�س املجتمعي النقديني،
للتوا�صل بحوار حقيقي حول النموذج املتخ ِّلق يف علم النف�س املجتمعي
لل�شعب الفل�سطيني املحتل .الدكتور �إبراهيم مكاوي ،منظم امل�ؤمتر
ورئي�س برنامج علم النف�س املجتمعي يف اجلامعة ،قال �إن امل�ؤمتر جاء
لتتويج املرحلة التطويرية لربنامج املاج�ستري يف علم النف�س املجتمعي
«والتي انطلقت قبل حوايل �سبع �سنوات من ر�ؤيا نقدية م�ستوحاة من
الواقع وعالقة الهيمنة بني امل�ستعمِ ر وامل�ستع َمر».
يقول د .مكاوي :تطوير منوذج علم نف�س جمتمعي عربي  -فل�سطيني
ي�ساهم يف تفكيك اال�ستعمار ال ميكن �أن يكتمل من خالل التدري�س
ملا �أنتجه الآخرون �أو من خالل التطبيقات امليدانية الرتاكمية
فقط ،و�إمنا بحاجة �إىل رفع وترية الإنتاج املعريف والعلمي النقدي
الذي ينطلق من اال�شتباك مع الواقع الذي تعي�شه فل�سطني حتت
االحتالل.

صوت املستقبل :قيادات نسائية شابة
ا�ست�ضافت جامعة بريزيت هذا العام ،م�ؤمتر «قيادات ن�سائية �شابة
 �صوت امل�ستقبل» وذلك بتنظيم من املنتدى العربي الدويل للمر�أة،وبالتعاون مع �شركة «براي�س ووتر هاو�س كوبرز (.»)PwC
و�أقيم هذا احلدث لأول مرة يف فل�سطني مب�شاركة  150قيادية
ن�سوية من فل�سطني والعامل ،وهدف �إىل حتديد و�إن�شاء �شبكة لتعزيز
التوا�صل وتبادل املعارف واخلربات بني �سيدات الأعمال و�صاحبات
املهن يف فل�سطني ،واللواتي ميكن �أن ي�شغلن منا�صب قيادية يف
امل�ستقبل ،وكذلك دعم �شريحة وا�سعة من القيادات الن�سائية ال�شابة

لالرتقاء مب�ستوى مهاراتهن العملية مبا يعزز م�ساهمتهن يف عامل
الأعمال واملجتمع ب�صورة عامة.
ووفر امل�ؤمتر �أي�ض ًا �أهم املعلومات واخلال�صات حول �أف�ضل املمار�سات
التي ح ّولت التحديات والعوائق �إىل ق�ص�ص جناح وفر�ص عديدة
للتطور والتقدم ،كما م ّثل من�صة لل�شابات الفل�سطينيات الطموحات
للتفاعل والتوا�صل مع القيادات الن�سائية العربية والفل�سطينية يف
املجاالت ال�سيا�سة واالقت�صادية واالجتماعية.

ومن هـذه ،م�ؤمتـر عقـد بالتعـاون بني معهـد ال�صحـة العامـة
واملجتمعية ومركز �أبحاث ال�سكان وال�صحة يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت �ضمن �أن�شطة ائتالف «.»THE LANCET
ُعقد امل�ؤمتر يف �شهر �آذار  2013يف العا�صمة امل�صرية القاهرة
مب�شاركة �أكرث من  150باحث وباحثة ،حيث كانت ق�ضايا �صحة
الفل�سطينيني داخل وخارج الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة على
ر�أ�س �أجندته ،ومنها مثال؛ ال�صحة العقلية ،احلروب البيئية
والتلوث� ،صحة الأطفال ،التغذية ،والأو�ضاع ال�صحية يف قطاع
غزة يف �أعقاب احلرب الإ�سرائيلية .2012
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من إجنازات الطلبة
ح�صلت الطالبات متارا صندوقة ،ومرمي يحيى ،وهديل عز من دائرة الهند�سة الكهربائية على املرتبة
الأوىل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صال ( ،)ICTوذلك يف امل�ؤمتر الذي نظمته جمعية ال�شبكة العربية لالبتكار
( ،)Arab Innovation Network Conferenceوالذي عقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الطالبات فزن يف امل�سابقة عن بحث تخرج ي�ضع الإطار النظري لنظام متطور يتمكن من التعرف على املتحدثني عرب
�شبكات االت�صال وغريها من خالل نربة ال�صوت.

الكتابة اإلبداعية..

معاجلة تلوث املياه..
فازت جامعة بريزيت للمرة الرابعة على التوايل بجائزة زهري
حجاوي للبحث العلمي للعام  ،2013وذلك عن بحث للطالبة رنا
يغمور ملعاجلة التلوث بطريقة �سهلة وجمدية اقت�صاديا.
ويقوم مبد�أ عالج التلوث الذي تطرحه يغمور ،على ا�ستخدام
دقائق احلديد امل�صنعة بطريقة �صديقة للبيئة يف التخل�ص من
�أحد امللوثات املائية املعروف ب ـ «بروموفينول الأزرق» ،ومن خالل
ذات الطريقة ميكن التخل�ص من ملوثات ع�ضوية �أخرى للمياه.

لقد وفرت اجلامعة يل كل اإلمكانات داخل خمتربات دائرة الكيمياء إلجراء
البحث ،الذي اعتربه خطوة مهمة جدا تساعد شعبنا ومؤسساتنا على
التعامل مع امللوثات العضوية للمياه

10
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ح�صل الطالب نورس كرزم من كلية
الآداب ،على جائزة يو�سف نعوا�س للعام
 ،2013لتفوقه يف جمال الكتابة الإبداعية،
�إ�ضافة �إىل متيزه يف جمال املو�سيقى وت�أليف
مقطوعات مو�سيقية.
يقول كرزم :عكفت منذ ال�صغر على مطالعة
�أمهات الكتب يف ميادين املعرفة املختلفة،
وقد �صدرت يل �أول ق�صة عن م�ؤ�س�سة تامر
للتعليم املجتمعي عام  2000بعنوان «ق�صة
نور�س» ،ثم �صدر عن نف�س امل�ؤ�س�سة كتاب
«عابر الع�صور» عام  .2003ومنذ ذلك
احلني والكتابة جزء مت�أ�صل يف حياتي،
وحتديد ًا يف جمال كتابة الرواية ،اخلواطر،
املقاالت وال�شعر ،ال �شك �أن جامعتي ،جامعة
بريزيت ،ومبا توفره من �أجواء ،حفزتني
�أكرث على امل�ضي يف الكتابة.

على الطريق..

مزيد من اإلجناز ..
ان�ضمت اجلامعة م�ؤخرا �إىل مبادرة الأمم املتحدة للأثر الأكادميي ،بعدما
ا�ستوفت �شروط الع�ضوية فيها ،لت�صبح واحدة من بني  1000جامعة
وم�ؤ�س�سة تعليم عايل متثل  120دولة موقعة على املبادرة .وت�صبح واحدة
من امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تدعم املبادئ العاملية الع�شرة املقرة من قبل
الأمم املتحدة منها حمو الأمية ومكافحة الفقر ،وحماية حقوق الإن�سان ،وحل
الأزمات ،والتنمية امل�ستدامة وتوفري التعليم للجميع.
تعمل اجلامعة حالي ًا على طرح برنامج ماج�ستري «هند�سة اال�ستدامة»
بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية واالحتاد العام لل�صناعات الفل�سطينية،
�ضمن م�شروع «ال�شراكة ال�شرق متو�سطية للهند�سة امل�ستدامة» ،والتابع
مل�شروع «تيمبو�س» املمول من االحتاد الأوروبي».
	�أطلق برنامج املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف كلية التجارة واالقت�صاد ،برنامج
التعليم الإداري التنفيذي ،وهو برنامج يهدف �إىل طرح م�ساقات خا�صة بطلبة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال واملدراء العاملني يف القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ،ترتكز على التعليم الإداري التنفيذي من وجهة نظر عملية تطبيقية.
�ستطلق اجلامعة برنامج ماج�ستري يف هند�سة ال�صيدلة قريب ًا ،بالتزامن مع
�إن�شاء م�صنع للأدوية فيها خلدمة الربنامج.
تر�أ�ست اجلامعة الربنامج التعاوين الأكادميي الفل�سطيني الأوروبي يف جمال
التعلم  PEACالذي ي�سعى �إىل تكوين �شبكة من اجلامعات على امل�ستوى
الأوروبي لتعزيز التعاون الأكادميي مع اجلامعات الفل�سطينية ،والإ�سهام
يف رفع كفاءة وجودة التعليم يف اجلامعات الفل�سطينية �إىل جانب البحث
العلمي.
ت�سعى اجلامعة خالل الفرتة املقبلة لبلورة عدة م�شاريع ا�سرتاتيجية ،لتعزيز
التعليم العام واملهارات العامة غري التخ�ص�صية ،وال�سعي �إىل اعتمادات
دولية للربامج املهنية ،والبدء يف تعميم التعليم الإلكرتوين ،وافتتاح م�سرح
ن�سيب �شاهني ليت�سع لألف �شخ�ص.
| خريف 2013
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بعيدًا عن التقليد..
يقول مدير وحدة الإبداع يف التعليم د� .أ�سامة امليمي« ،م�شكلة التعليم
يف فل�سطني تكمن يف عدة مناحي� ،أهمها �أ�ساليب التعليم التقليدية
من �إ�سهاب يف ال�شرح والتلقني» ،و�أ�ضاف «كان هناك حماوالت
متعددة لتعديل املنهاج وخرجت بتو�صيات حول ت�صحيح املنهاج� ،إال
�أنها مل تنفذ ولذلك ر�أت وحدة الإبداع يف التعلم فر�صة لتحقيق ما
كانت حتلم به عرب م�شروع املدر�سة ال�شاملة».

املدرســـة الشاملـــة ..نحـــو تعليـــم خمتلـــف
جزء من جوهر ر�سالة اجلامعة يقوم على �أ�سا�س التوا�صل مع
املجتمع ،والت�شبيك وبناء احللقات ،وال�سعي نحو التطوير ،والعمل
دوما ويدا بيد لبناء جمتمع فل�سطيني ف ّعال قادر على القيام مبهامه
جتاه الوطن والق�ضية .النماذج يف هذا الإطار كثرية� .أحدثها كان
املدر�سة ال�شاملة .وهي م�سعى لر�ؤية بتعليم خمتلف.
وا�ستجابة لواقع التعليم يف فل�سطني وحاجته لعنا�صر تطويرية
اَ
خلقة من �أجل النهو�ض بامل�سرية التعليمية ،قرر مركز التعليم
امل�ستمر يف جامعة بريزيت العمل على م�شروع يلبي هذه االحتياجات
ويـرتقي باحلقـل الأكــادميي ،و�أ�سـ�س م�شـروع «تطـويـر الـمدر�سـة
ال�شاملة» بتمويل من �صندوق النقد العربي ب�إدارة البنك الإ�سالمي
للتنميـة ،و�إ�شراف م�ؤ�س�سـة التعـاون .ويهدف هـذا امل�شروع �إىل
12
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ت�أهيل وحتفيز القيادات املدر�سية من معلمني و�إداريني ومر�شدين،
بالإ�ضافة �إىل متكني املجتمع املدر�سي من بناء «لبنات» تعليم تدعم
حمتوى املنهاج املدر�سي و�/أو ترثيه ،وحتديد ًا يف مو�ضوعي العلوم
والريا�ضيات.
املكون الأهم لهذا امل�شروع الذي ا�ستهدف �أربعة مدار�س يف القد�س،
كان بناء اللبنات التعليمية ،كما �أنه يويل �أهمية لأربعة مكونات
�أخرى ،وهي تنمية املهارات الإدارية ،وتعميق املعارف الرتبوية لدى
مدراء املدار�س وامل�شرفني الرتبويني ور�ؤ�ساء الأق�سام والدوائر،
وتدريب املر�شدين يف املدار�س يف جمال التوجيه املهني ،وتطوير
برنامج يدمج الأهايل يف العملية التعليمية ،وتطوير ن�شاطات
المنهجية مرتبطة باملنهاج املدر�سي.

200

لبنة جديدة
يف العلوم والرياضيات
من�سقة برنامج التعليم يف الوحدة ر�شا عودة ،ع ّرفت اللبنة
مبجموعة من الأن�شطة وامل�صادر ملحتوى املواد التعليمية يف
املنهاج والتي ت�أتي بعدة �أ�شكال كالفيديو والق�ص�ص واملقاالت
و�أي �أن�شطة تنا�سب املنهاج ،والتي جرى بنا�ؤها من قبل م�صمم
تعليم ومعلم م�ضطلع باملادة وخبري بالو�سائط املتعددة.
فمثال ،ل�شرح در�س اجلهاز اله�ضمي والتغذية ،مت ربط ذلك
مبعركة الأمعاء اخلاوية وكيف ا�ستطاع الأ�سرى الفل�سطينيني
بال�صمود لأيام طويلة ،وت�ضيف عودة« :ربطنا املنهاج بالثقافة
املحلية ،والدين ،واحلياة اليومية و�أية ق�ضايا قريبة على عقل
الطلبة وتتنا�سب مع واقع القرن الواحد والع�شرين .خالل هذا
امل�شروع طورنا  200لبنة ،والهدف الأكرب بناء بنك وطني
وتزويده مبئات اللبنات جلميع املناهج الفل�سطينية ولكل
ال�صفوف».

6000

طالب وطالبة
أكرث من
استفادوا من املشروع
يقول امليمي �إن هذا امل�شروع كان مكلفا جدا يف البداية ،ولكن
دميومته طويلة وفائدته كبرية .والأهم من ذلك� ،أن هذا
امل�شروع نفذ يف القد�س ،حيث �أو�صل الر�سالة احلقيقية للطلبة
بعيدا عن ممار�سات االحتالل وحتكمهم يف امل�سرية الأكادميية.
كما �أن هذا امل�شروع و�إن ا�ستهدف  4مدار�س يف القد�س� ،إال
�أن فائدته عادت على �أكرث من  6000طالب وطالبة بعدما مت
تدريب �أكرث من � 600أ�ستاذ/ة من  15مدر�سة تابعة للأونروا
ووزارة الرتبية.
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صديقي املسن
تسعى اجلامعة بكل مكوناتها
دائمــًا إلــى احلضــور فــي حيــاة
الشعــب الفلسطيني ،ألن أحد
أهم ركائزها يف الرتبية والتعليم
تقوم على أساس إيصال رسالة
جمـتمعيـــــة ســــواء بالتفاعـــل
واملشـــاركــــــة أو باملبـــــادرات
اخملتلفة التي بدأت بتنوين ومل
تنتهي بفلسطني خضراء ،وهي
مبادرات كثرية نظمتها «بريزيت»
بغية تعزير دور طلبة اجلامعة
اجملتمعـــــي ورفــــع مستـــوى
الوعي بأهمية القيم ،واملبادئ،
واألخـالق ،وروح التعـاون واإلبـداع،
وتوطيـد العالقـة مـع اجملتمع.
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تنوين
�أطلق جمموعة من املبادرين ال�شباب يف اجلامعة يف ت�شرين الأول من العام املا�ضي
«�سل�سلة تنوين» ،التي تهدف لتعزيز ثقافة القراءة يف اجلامعات الفل�سطينية
لت�صبح �سمة �أ�سا�سية يف املجتمع الفل�سطيني ،وبعدها انت�شرت املبادرة يف عدد
كبري من جامعات ومدار�س فل�سطني ،وهي الآن تخطو خطاها نحو م�صر والأردن
وال�سعودية وجميع الوطن العربي.
ترتكز املبادرة ب�شكل �أ�سا�سي على دعوة الطلبة �إىل لقاء ملدة  40دقيقة ،يف مكان
عام ك�إحدى حدائق و�ساحات اجلامعة ،لقراءة ومناق�شة كتب خارج املقررات
الدرا�سية .وتهدف املبادرة التي انطلقت من خالل الطالب يف كلية الهند�سة يف
جامعة بريزيت جمدي ال�شيخ �إبراهيم� ،إىل تعويد املجتمع على وجود القارئ،
وحتفيز الطلبة وامل�شاركني على �صداقة الكتاب واالعتياد على وجوده بينهم كجزء
�أ�سا�سي من حياتهم اليومية ،و�إخراج القارئ من عزلته يف البيت وزوايا املكتبة،
عرب م�شاركة �أ�صدقائه القراءة والفائدة.
يقول جمدي �إن تنوين تعمل حتت �شعار «الأر�ض كلها مكتبة ..والقارئ لي�س غريب ًا»،
فالقارئ عادة ما ينعزل ع ّمن حوله وال ي�شارك غريه باملعلومات التي ا�ستقاها من
�أي كتاب ،لكن مع «تنوين» فالأمر خمتلف ،فالنقا�ش والتحاور جزء ال يتجز�أ من
فعاليات اللقاء».

يف تلك الزوايا املتهالكة بالق�ص�ص والذكريات ،ويف تفا�صيل الآالم
املختزنة يف �صدور كبار ال�سن ،والتي تنطوي على ق�ص�ص �صامتة
ت�أبى َ
عزّة �أنف�سهم البوح بها �أحيان ًا ...يف هذه البيوت ،تواجد طلبة
جامعة بريزيت لر�سم ابت�سامة على جتاعيد وجوه نه�شتها الأيام.
تقول م�س�ؤولة العمل التعاوين يف اجلامعة غادة العمري� :إن هذه
املبادرة التي انطلق بها طلبة اجلامعة بالتعاون مع جمعيتي االحتاد
العربي الن�سائي يف رام اهلل والبرية وجلان العمل ال�صحي يف بيت
حلم على مدار الف�صول الدرا�سية ،وب�شكل يومي ،ت�ساهم يف تعزيز
التوا�صل بني الأجيال وتكرمي اجليل ال�شاب لكبار ال�سن ،حيث يقوم
املتطوعون بزيارة بيوت رعاية امل�سنني وم�ساعدتهم يف خمتلف
الق�ضايا واحلديث معهم وقراءة الق�ص�ص لهم.
وت�ضيف« :تعزز هذا املبادرة النظرة الإيجابية عند الطلبة جتاه كبار
ال�سن ،وهناك زيادة يف الإقبال للم�شاركة يف هذا العمل التعاوين
الطوعي من الطلبة».

للحفاظ على الوجه اجلمايل للمدن الفل�سطينية ،ونفذ الطلبة
جوالت ميدانية يف حرم جامعتهم ،وروجوا للموا�صالت اخل�ضراء
وغر�س الأ�شجار واحلد من تداعيات التغري املناخي ،وامل�ساهمة يف
احلفاظ على التنوع احليوي ،واحلد من التدخني والتلوث وحوادث
ال�سري على الطرق.

الطالب صديق البيئة
�ضمن ر�ؤيتها للحفاظ على بيئة خ�ضراء ،ت�سعى اجلامعة حالي ًا لإن�شاء
حديقة خ�ضراء جديدة ،لت�ضاف �إىل حدائق اجلامعة ،لتوفري مكان
ي�ضفي مزيدا من اجلمالية على حرمها اجلامعي ،ويعك�س ر�سالة
ب�سيطة لكل �أرجاء الوطن «معا نحو فل�سطني خ�ضراء» ،وهي ر�سالة
مت تكري�سها �أكرث يف حملة الطالب �صديق البيئة.
حملة الطالب �صديق البيئة انطلقت بالتعاون مع جمل�س اخلدمات
امل�شرتك لإدارة النفايات ال�صلبة يف حمافظة رام اهلل والبرية وبلدية
رام اهلل وجمل�س قروي �أبو ق�ش ،واحت�ضنها ق�سم العمل التعاوين يف
عمادة �ش�ؤون الطلبة ،و�شملت جميع مدن ال�ضفة الغربية ،وكبداية
ا�ستهدفت جميع مراكز حمطات ال�سيارات العمومية يف رام اهلل،
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سنابل
تسعى جامعة بريزيت جاهدة ألن
تكون منربًا أكادمييا وثقافيًا وفنيًا،
ومنارة فكرية يف سماء فلسطني.
يف كل عام تكون هناك إطاللة ،حتفة
فنية ،عمل متناسق ميتد من الربيع
إىل الصيف ،حامال األمل ،واحللم ،وحب
احلياة ،واإلبداع ،يف وطن يعاين من
االحتالل .الفكرة يف النهاية تتلخص
يف مبدأين «إحياء املوروث الثقايف
والتــــراث الفلسطينــي» و«جتسيــد
االرتباط بني الفن واألصالة والهوية».
خالل هذا العام ،شهد املشهد
الفني يف اجلامعة ،انتعاشًا هادئًا
بفضل جيل شاب يتوق إلحياء تراث
أصيل؛ فهناك فرقة سنابل للغناء،
وفرقة جذور للدبكة الشعبية،
ناهيك عن املعارض الرتاثية التي
حتوي العديد من املنتوجات اليدوية
واملطرزات والصناعات التقليدية
الفلسطينية ،وأهمها «قاعة كنعان
للمقتنيات الرتاثية» ومعارض للصور
والرسوم وحكايات «الورد واملطر».
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عندما ت�سري يف جامعة بريزيت ال بد و�أن تت�سلل �إىل �أذنيك
مو�سيقى تتخللها �أغنيات ت�صدح بها حناجر طلبة موهوبني،
هم �أع�ضاء فرقة جامعة بريزيت للغناء واملو�سيقى واملعروفة
با�سم �سنابل .ت�أ�س�ست هذه الفرقة يف مطلع ال�سبعينيات
علـى يـد الفنـان امل�سـرحي وامل�صــور الفـوتـوغـرايف �إميـل
ع�شراوي ،لتكون الأداة الفنية التي حتيي الأغنية الرتاثية
الفل�سطينيـة ،والتـي تعبـر عن الهـوية الثقـافية العـربية
والفل�سطينية ،من خالل ما تقدمه من �أغان لكبار الفنانني
العرب �أمثال ال�شيخ امام وزياد الرحباين وفريوز ومار�سيل
خليفة و�أحمد قعبور و�سميح �شقري وغريهم .وعادة ما تكون
�سنابل جنمة الأم�سيات واملهرجانات املقامة داخل احلرم
اجلامعي.

جذور
لفرتة متتد من � 20إىل  30دقيقة ،ت�ضرب �أقدام
راق�صا وراق�صة� ،أر�ض قاعة كمال نا�صر بجامعة بريزيت.
تتمايل �أج�سادهم على �أنغام الرتاث الفل�سطيني؛ يا ظريف
الطول ،الدلعونة ،وين ع رام اهلل ،ويقابلهم اجلمهور
بالت�صفيق والدبكة� 25 .شابا و�شابة �أع�ضاء فرقة جذور
للدبكة ال�شعبية التابعة جلامعة بريزيت �أعادوا �إحياء
الفرقة بعد �أن توقفت منذ الثمانينيات .رق�صاتهم تدخل
الفرحة لكل من ي�شاهدهم داخل اجلامعة ،وهم يطمحون
لإي�صال الفرحة �إىل خارج �أ�سوار اجلامعة ،من خالل
ت�أليف مو�سيقى خا�صة بهم تفتح لهم املجال للم�شاركة يف
عرو�ض ومهرجانات حملية وعاملية.
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ليايل بريزيت

ورد ومطر

على مدى ثالثة �أيام ،حتول ليل جامعة بريزيت �إىل نهار �أنارته الأغاين
والرق�صات والعرو�ض الفنية الرتاثية واملعا�صرة التي يجمعها هدف
واحد؛ فلنحافظ على الهوية ،واملوروث الثقايف ،ولت�صدح كلمات
الوطن عاليا يف �سماء اجلامعة اخلادمة حلريته ،وال�ساعية لتخريج
�سواعد تبني عماده .املزج بني الفن والهوية الفل�سطينية ب�أبعادها
الثقافية والرتاثية ،و�إحياء البعد الفني والثقايف والرتاثي لل�شعب
الفل�سطيني� ،إ�ضافة �إىل دعم �صندوق الطالب املحتاج ،هي من �أهم
�أهداف هذا املهرجان ،ولعلها من �أهم �أ�سباب جناحه للعام الثالث
على التوايل ،فهو لي�س ربحيا ولن يكون ،وهو ي�سعى لتوفري ما ي�ؤمن
درا�سة املحتاجني يف اجلامعة .ولرمبا يطمح املهرجان يف ن�سخته
الرابعة �إىل م�ساهمات من فنانني عرب من �شتى البقاع ،لي�ساعدوا
اجلامعة وطلبتها على موا�صلة امل�سرية .نحو العلم ،ونحو احللم ،حلم
التحرر.

يف لوحاته ورود لن تذبل ،و�أمطار لن تنقطع� .صور حتمل
انعكا�ساتنا يف قطرات الندى .و�آمالنا يف �شتاء الوطن ،وبرد
املحميات .هذا ما �ست�شعر به عندما جتول بنظراتك بني
لوحات زياد عزت ،الفيزيائي ،الفنان ،وال�شاعر ،املفعم بحب
اجلامعة وطلبتها ،واملتوا�صل مع �أ�سوارها وتطوراتها منذ نحو
 30عاما.
لوحات زياد التي احتلت مكانا يف جامعة بريزيت على مر
�أ�سبوع� ،شكلت جمتمعة معر�ض «ورد ومطر» .معر�ض من
�صور فوتوغرافية لنباتات وزهور برية فل�سطينية ،هدف
عزت من خالله �إىل ربط اجليل ال�شاب بطبيعة بالده ،وزيادة
وعيه بجمالية فل�سطني� ،صور التقطها من حديث الأجداد
عن الطبيعة ،و�شغف ال�شباب ل�سرب غورها ،وع�شق الطفولة
لتح�س�س حنينها .الأجداد كما يقول عزت ،هم الأكرث  -بني
ه�ؤالء -ارتباطا بالأر�ض ،ف�أيديهم ُجبلت بالرتاب منذ القدم،
والرتاب ع�شق �أيديهم حتى اليوم.

قاعة كنعان
�أكرث من مئة ثوب فل�سطيني واك�س�سوارات تقليدية� ،إ�ضافة �إىل
جمموعة الدكتور توفيق كنعان للحجب والتمائم الفل�سطينية،
والتي يعود تاريخ توثيق �أقدم قطعة منها لعام  ،1905تزين قاعة
كنعان للمقتنيات الرتاثية يف جامعة بريزيت .مقتنيات تتطرق �إىل
املفاهيم والأفكار املختلفة التي تظهر يف الأزياء؛ كالرثاء ،واملوت،
واحلــداد ،واجل�ســد ،واحل�شمــة ،والـزواج واحلـالـة االجتمـاعيـة،
واملعتقدات الروحية ،بالأخ�ص تلك املتج�سدة يف لبا�س املر�أة.
حر�صت اجلامعة على وجود القاعة داخل حرمها ،لتوفر فر�صا
�أمام الباحثني لدرا�سة الرتاث الفل�سطيني ،وتلقي التدريب على
�آليات العمل يف املتاحف.
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زياد عزت :أستاذ فيزياء يف جامعة بريزيت ،شغل منصب عميد
شؤون الطلبة يف اجلامعة لسنوات عديدة ،حاصل على شهادة
املاجستري يف فلسفة الالعنف .مصور فوتوغرايف وشاعر ،له
كتاب شعري بعنوان «عطر احلياة» ،عرب يف نصوصه عن النظرة
اإليجابية للحياة اإلنسانية .ميكن القول إنه مولع بالطبيعة ،ومولع
بطبيعة فلسطني
| خريف 2013
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اجلامعة ..بعني سرين..

�سرين حليلة تخرجت من اجلامعة عام � ،1987أ�س�ست يف العام 2000

املكتب ا�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ الرتبوي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻲﻓ ا�ﻷ ردن ،وهي ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ع�ضو جمل�س �أﻣﻨﺎء ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟ�ﺸﻌﺒﻴﺔ الفل�سطينية،
وﻋ�ﻀﻮ جمل�س �إدارة ﻣ�ﺴﺮح البلد ﻲﻓ ا�ﻷ ردن ،وع�ضو الرابطة الدولية ﻟﻠﻤﺮﺘﺟﻤﻦﻴ اﻟﻔﻮرﻳﻦﻴ.
ت�ضم طالب ًا من غزة والداخل
ما مي ّيز اجلامعة ،كما ت�صفها �سرين ،هي �أ ّنها عبارة عن «فل�سطني م�صغرة»ّ ،
الفل�سطيني وجميع مدن ال�ضفة الغربية ،حتى �إ ّنها تذكر زيارات دورية لعائالت الأ�صدقاء يف ك ّل �أنحاء فل�سطني
لت�صبح ك ّل بقاع الوطن م�ألوفة ،ممزوجة بالذكريات واحلكايات واالنتماء.
حليلة �ستبقى لها ذكريات عالقة لن تن�ساها يف �أح�ضان اجلامعة� ،آخرها حني �ألقت كلمة اخلريجني ،و�أ�صبحت
خ ّريجة ت�ؤمن ب�أن التوا�صل بني اجلامعة و طالبها �ضروري ،لتبادل املعرفة و الفائدة.
بريزيت بعني حسان ..ح�سان جدة ،وهو خريج هند�سة كهربائية عام  ،2010يرى �أن بريزيت «املكان
الأمثل اللتقاء الفر�ص ،فر�ص التعلم وفر�ص العمل وفر�ص لقاء �أنا�س �سيغريون جمرى حياتك».
بريزيت هي السهل املمتنع ..د .طالل �صالح حمدان الظاهر ،وهو خريج كلية العلوم ،تخ�ص�ص
�أحياء وكيمياء حيوية عام  ،1983وح�صل على الدكتوراه يف علم الربوتينات والأدوية البيولوجية عام  1988من
بريطانيا .يقول «بعد كل هذه ال�سنني من تخرجي من جامعة بريزيت �أجد الكالم عنها �سهال ممتنعا ،فبالرغم مما
م�ضى من وقت ما زالت بريزيت تعي�ش فينا وت�شدنا �إليها ،وما زال ال�شعور عند لقاء �أي من خريجيها حتى اجلدد
منهم ي�شعرنا باالنتماء والفخر لتلك اجلامعة ،التي ما زالت تزرع فينا مفاهيما وقيما و�أ�سلوب حياة خمتلف ..
دائما �أجد نف�سي متجها �إىل اجلامعة لأزورها ،ولن �أتردد يف التطوع للعمل بها �أو ل�صاحلها �أينما كنت ومتى متكنت»

خرجت جامعة بريزيت منذ تأسيسها نحو  26ألف طالب وطالبة ،يف خمتلف التخصصات .ومل
تغفل اجلامعة أهمية استمرار التواصل مع خريجيها ،كونها ويف جزء من صلب رسائلها تسعى
دائما للعب دور اجتماعي ،وكذلك اإلبقاء على الروح األسرية التي تربى عليها أجيال بريزيت .ولهذه
الغاية يوجد يف اجلامعة ملتقى اخلريجني ،هذا البيت الصغري داخل البيت الكبري ،حلقة االتصال
والتواصل الدائم مع خريجي وخريجات اجلامعة .والذي من خالله يتم التواصل الدائم مع أجيال
بريزيت ،لالطالع على جتاربهم مبا يساعد يف تطوير وحتديث برامج اجلامعة.
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بريزيت هي «التعليم للجميع»� ..أ�سعد �سنقرط ،وهو خريج كلية العلوم تخ�ص�ص ريا�ضيات عام
 ،1977يعتقد �أنه «لوال جامعة بريزيت ملا تعلم جيلنا من �أبناء الطبقات الو�سطى والأدنى ،يف ال�سبعينات من القرن
املا�ضي .تعلمنا يف جامعة بريزيت الثقة بالنف�س واحرتام الآخرين واالرتباط بالوطن وكان لها �أكرب الأثر يف جناح
العديد من �أبناء جيلنا يف حياتهم العملية ،نفخر للأبد �أننا من خريجي جامعة بريزيت».
بريزيت هي االنتماء� ..سهري طنو�س ،وهي خريجة كلية الآداب تخ�ص�ص رئي�سي علم النف�س  /فرعي
علم االجتماع عام  2009تقول« :درا�ستي يف جامعة بريزيت خلقت لدي ارتباطا وتعلقا كبري بالبلد ،وعززت روح
انتمائي لها».
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شخصية العدد

د .حممد املسروجي:
أدعو القطاع اخلاص إليالء أهمية أكرث بالتعليم
حل أزمة اجلامعات املالية بحاجة لتكاتف الدولة
مع اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص

حممد امل�سروجي واحد من �أهم رجال الأعمال الفل�سطينيني املعروف
بدعمه للكثري من امل�شاريع والن�شاطات املجتمعية .ولد عام 1935
و�أنهى درا�سته الثانوية يف اخلليل ثم تخرج من جامعة دم�شق يف
�سوريا بدرجة بكالوريو�س يف التاريخ ،قبل �أن يح�صل على �شهادة
املاج�ستري يف الإدارة من جامعة «�سن�شوري» الأمريكية.
ميتلك جمموعة من ال�شركات التي توظف املئات من الأيدي العاملة
22
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الفل�سطينية وخريجي اجلامعات والكليات ،ومن �أهم هذه ال�شركات
�شركة القد�س للم�ستح�ضرات الطبية ،و�شركة الت�أمني الوطنية.
تربع م�ؤخرا ب�إقامة مبنى امل�سروجي للإعالم يف جامعة بريزيت،
وهو ير�أ�س جمعية �أ�صدقاء بريزيت .جملة اجلامعة قابلته يف هذا
العدد لالطالع على ر�ؤيته جتاه بريزيت و�آليات تطوير اجلامعات
الفل�سطينية بدعم من القطاع اخلا�ص.

ملاذا اخرتت جامعة بريزيت لدعمها من خالل
بناء مبنى لإلعالم فيها؟
العالقة مع جامعة بريزيت عالقة ايجابية وودية ،و�أنا منذ  20عاما
�أتر�أ�س جمعية �أ�صدقاء جامعة بريزيت ،التي تعمل خلدمة اجلامعة
وتقوية عالقتها باملجتمع املحلي .وقدمت اجلمعية الكثري من
اخلدمات للجامعة ،مثل مبنى اخلدمات ،وتخ�ضري اجلامعة ودعم
املكتبة .وبالإ�ضافة �إىل العالقة ال�شخ�صية التي تربطني ب�أ�سرة
اجلامعة ،من املهم جدا دعم التعليم يف البلد ،وكان الدعم املبا�شر
والأهم هو جلامعة بريزيت.

باعتقادك ما هو دور القطاع اخلاص يف دعم
اجلامعات الفلسطينية التي تعاين أزمة مالية؟
يف احلقيقة القطاع اخلا�ص ي�ساهم يف دعم املجتمع املحلي،
وم�ساهمته جيدة جدا ،ويرعى الكثري من الفعاليات املجتمعية.
اعتقد �أن على القطاع اخلا�ص �إيالء اهتمام �أكرث بقطاع التعليم،
حيث �أن التعليم �أهم عامل م�ؤثر يف بناء وتقدم املجتمعات .و�أ�ؤكد
�أن التعليم له �أولوية كبرية جد ًا يف تقدم املجتمع وتطوره ،لذلك �أُلفت
نظر رجال الأعمال والقطاع اخلا�ص �إىل هذه امل�س�ألة و�أدعوهم �أن
يعطوها اهتماما خا�ص ًا.

ملاذا مبنى املسروجي لإلعالم؟
حني قررت التربع ب�إقامة املبنى مل يكن الهدف يف البداية مبنى
للإعالم بل كلية للإدارة ،وبعد امل�شاورات مع جمل�س الأمناء ،وجدنا
ب�أن اجلامعة بحاجة ملبنى للإعالم ،و�أنا مقتنع ب�أن الإعالم ال�صادق
والوطني والأخالقي ،هو �أي�ض ًا من الر�سائل الهامة يف املجتمع ،ومهم
جدا ت�شجيعها.
�إن التربع �سواء كان بناية يف اجلامعة �أو للمجتمع املحلي ،هو واجب
على كل �إن�سان مقتدر ،لأنه ي�ضيف الكثري ،ولي�ست الإ�ضافة املق�صودة
هي لل�شخ�ص املت ِربع و�إمنا �إميان ًا بهذه الر�سالة واملبد�أ خلدمة
جمتمعاتنا.

ملاذا ال يتم وضع تصور ملشاريع خمتلفة،
ريعها يدعم اجلامعات؟
القطاع اخلا�ص يعطي مئات البعثات للطلبة ،ونحن على �سبيل
املثال يف جمعية �أ�صدقاء جامعة بريزيت ومن خالل �شركاتنا نقدم
مئات البعثات للطلبة كل عام .لكن ال �أعتقد ب�أن املجتمع املحلي �أو
القطاع اخلا�ص ي�ستطيع �أن يتدخل يف �أ�ساليب التعليم ،وذلك حلدود
�إمكانيات القطاع اخلا�ص «الذي يقدر عليه يفعله» ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أن القطاع اخلا�ص يعاين بالأ�صل ،و�أعتقد �أن القطاع اخلا�ص
يف فل�سطني ،يعد من الأف�ضل يف دعم املجتمع املحلي ،ولكن �أ�ؤكد ب�أنه
مهما فعلنا هو واجب وحق ،ولي�س م ّنة على �أحد� ،أو نوع من الإح�سان.

كيف شعرت حني مت افتتاح املبنى؟
يف احلقيقة دعم بناء هذا املبنى كان من �أهم الأ�شياء والأمور التي
قمت بها خالل حياتي ،وكنت �سعيد جد ًا ،لأين ا�ستطعت �أن �أ�ضيف
�إىل هذا ال�صرح العلمي املتقدم �شيئ ًا ما ،ولو ب�سيط .قد ال ي�ضيف
الكثري للجامعة ،وقد ال ي�ضيف الكثري �إىل الر�سالة والأهداف التي
ت�سعى اجلامعة لتحقيقها ،ولكنه يف النتيجة ي�ضيف ب�إعطاء الطالب
واملدر�س واجلامعة ،قيمة �أكرب يف توفري �سبل الراحة وو�سائل التعليم
�أكرث من ال�سابق.

هل أنت مستعد للمساهمة يف وقفية
فلسطينية جديدة من القطاع اخلاص ريعها
يدعم بريزيت؟
عمل وقفيات من �أجل دعم اجلامعات يحتاج �إىل �أموال كبرية جد ًا،
ولي�س �أمواال عادية ،لأنه �سيتم �أخذ ريع هذه الوقفيات للجامعة ،فعلى
�سبيل املثال لو ر�صدنا  20مليون �سنح�صل منها على مليون واحد� .أزمات
اجلامعات �أكرب من مليون ،بل هي ماليني ،وهذه الأزمات هي بالدرجة
الأوىل م�س�ؤولية الدولة ومن ثم املجتمع املحلي بالتعاون مع القطاع
اخلا�ص ،حتى نتمكن من النهو�ض بالتعليم ,وبالتايل الرقي بالوطن.
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سنوات
أكرث من
على حاجز سردا
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قبل ع�شر �سنوات كان طلبة بريزيت و�أ�ساتذتها والعاملون من يقطع حاجز �سردا كان م�ستحي ًال �أن ي�صل مبالب�س
فيها يقطعون واحدا من �أ�سو�أ احلواجز التي �أقامها نظيفة!..
االحتالل بني املدن الفل�سطينية ،لأهداف عن�صرية،
ربى مهداوي� :أكرث �شيء �أتذكره هو ركوب احلنطور
ولإذالل املواطنني الفل�سطينيني.
حاجز �سردا ،كان كابو�س ًا يالحق اجلميع ،فقطعه كان على حاجز �سردا ،كنا ن�أخذ الأمور بروح ريا�ضية مع
هم ًا دائم ًا ،ف�إما �أن يوقفك جندي �أرعن بهدف الت�سلية �أنه واقع مر و�صعب ب�سبب الذل والإهانة من احلاجز
�أو الإذالل ،و�إما �أن متر عنك احلناطري لتهدد حياتك يف وال�سيطرة على حريتنا يف التنقل على �أر�ضنا.
لكني و�صديقاتي اخذنا الأمور مبتعة  ..كنا نركب احلنطور
ثانية� ،أو تطلق عليك النريان �أو قنابل الغاز.
هكذا كان حاجز �سردا مكون ًا من مكونات احلياة اليومية ذهابا و�إيابا ونرفع �صوت «امل�سجل» ونغني ب�صوت عايل
لطلبة «بريزيت» خالل االنتفا�ضة الفل�سطينية ،لكنه ومع �أغاين وطنية ورومان�سية ..كنا نعي�ش يف مرحلة من
ذلك ،كان عنوان ًا للتحدي ،وال�صمود ،و�إ�صرار اجلامعة التناق�ض ،بني الواقع اجلديد ال�صعب الذي نواجهه على
على امل�ضي رغم كل م�ساعي االحتالل لإبعادها عن احلاجز يوميا ،و�آمالنا مب�ستقبل جميل.
امل�شهد الفل�سطيني ،ملا لها من دور هام يف تربية قيادات
وكوادر فل�سطينية �ساهمت وت�ساهم يف بناء فل�سطني ،حممد حليم� :أكرث ا�شي بتذكره �شالل املاء بال�شتويه،
لأين كنت اح�سب الف ح�ساب كيف بدي اقطعه بدون ما
�سعت وت�سعى لإنهاء االحتالل الظامل.
حاجز �سردا �أزيل �أخري ًا ،ولكن ذكراه مل تزال من اتبهدل ،وكيف بدي او�صل على اجلامعة بال ما انقط مي،
وكنت اكون خايف اين ازحلق واوقع فيه الين كنت فرتتها
ذاكرتنا ...ال زالت موجودة يف ذاكرتنا..
ما�شي على العكازات بعد ما ت�صاوبت باالنتفا�ضة.
علي عبيدات :كانت فرتة �صعبة جد ًا ،لكن كانت
تحَ مل �شيئ ًا جمي ًال ،وهو الإ�صرار على احلياة وعلى �إكمال وليد عقل� :أذكر مرة �أنه ا�ضطررنا ملغادرة بلدة
امل�سرية التعليمية رغم قيود االحتالل ،ومن �أبرز معامل بريزيت �إىل رام اهلل ،وكان حاجز �سردا مغلق ًا بالكامل،
هذا الإ�صرار كان عقد املحا�ضرات على احلاجز وفوق توجهنا عن طريق اجللزون �إىل رام اهلل ،وما �أن و�صلنا
ال�سواتر الرتابية� ،أذكر �أين �شاركت مبحا�ضرات مل تكن م�شارف رام اهلل وبالتحديد بجانب �شركة جوال ،حتى
بتخ�ص�صي كان يقدمها �أ�ساتذة رائعون كزياد عزت وعبد حلق اجلي�ش ب�سيارة العمومي «الفورد» الذي ن�ستقله،
وحا�صرنا من �أكرث من اجتاه ،حاولنا االختباء يف �أحد
الكرمي �أبو خ�شان.
الكراجات يف املنطقة ،فما كان من جرافات االحتالل �إال
أماين صالح :حاجز �سردا!! عامان من املعاناة!! �أن حملت طمما كبريا من الأتربة وطمرت ال�سيارة التي
�أتذكره بكل مواقفه!! �أتذكر �أيام احلر وغبار حفريات ن�ستقلها مبن فيها بالأتربة ،فهربنا من ال�سيارة ،وعدنا
ال�شارع ،و�أتذكر كيف كنا نقطع �شالالت املياه يف خائبني م�شي ًا �إىل بريزيت ،ول�سوء احلظ �أي�ض ًا �أن دبور ًا
ال�شتاء ،وكيف كنت �أحمل حذا ًء وبنطا ًال �إ�ضافي ًا لأن قد قر�صني يف رقبتي ...كانت رحلة �سيئة بامتياز.
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 1من العرو�ض الريا�ضية التي كانت تقام يف جامعة
بريزيت يف ال�ستينيات.
� 2ساحة العلوم يف �أوائل الثمانينيات.
� 3صورة التقطت �سنة  1965يف �أحد احلفالت التنكرية
التي كانت تقام يف اجلامعة.
 4خالل ت�شييد مبنى مكتبة اجلامعة يف احلرم اجلديد
يف �أوائل الثمانينيات ،حيث مت االنتهاء من ت�شييده �سنة
.1985

1

7

 5خالل جتهيز قاعة ال�شهيد كمال نا�صر ،حيث افتتح
املبنى ر�سميا �سنة .1985
 6حممود دروي�ش يف �أول حفل �شعري جماهريي يف
جامعة بريزيت �سنة  .1996ويف نف�س ال�سنة ،قدمت
جامعة بريزيت لدروي�ش الدكتوراه الفخرية يف الآداب
عرفان ًا من اجلامعة بدوره القومي والإبداعي.
� 7صورة التقطت يف مهرجان ليايل بريزيت �سنة .1984
� 8ساحة �صرح �شهداء اجلامعة يف الت�سعينيات.

8

2
26

| خريف 2013

3

| خريف 2013

27

اجلامعة يف أرقام
بلغ عدد طلبة اجلامعة للعام الأكادميي  10101 ،2014/2013طالب وطالبة منهم  3605ذكور و� 6496إناث .فيما بلغ عدد طلبة درجة
املاج�ستري  1255طالب وطالبة ،منهم  462ذكور و� 793إناث.
بلغ عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س  441( 575مدر�سني و 134باحثني ومعيدين) .و�أكرث من  ٪50من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني هم
من حملة الدكتوراه و ٪41من حملة املاج�ستري ،كما �أن  ٪30من �أع�ضاء هيئة التدري�س هم من الإناث .وهناك خارج هيئة التدري�س 510
موظفني ،مبا يف ذلك كبار املهنيني والإداريني والفنيني والعاملني يف اخلدمات.
بلغت الإعفاءات واملنح الدرا�سية التي قدمتها اجلامعة يف العام الأكادميي  2.979 ،2013/2012مليون دينار �أردين .وبلغ عدد املنح
املقدمة يف العام الأكادميي  4,857 ،2013/2012منحة .ومن املتوقع �أن ترتفع قيمة الإعفاءات واملنح مبا يتجاوز الـ  %12للعام الأكادميي
.2014/2013
جدول يوضح إيرادات اجلامعة ونفقاتها خالل خمس سنوات والعجز يف املوازنة:

جمموع الإيرادات
جمموع النفقات
(العجز) الفائ�ض
املنح احلكومية
جمموع املنح الدرا�سية

2013

2008

2009

2010

2011

2012

17,885

18,118

19,642

19,615

20,684

17,099

22,258

21,520

23,760

25,008

786

()4,140

()1,878

()4,145

()4,324

2,044

2,320

1,993

1,194

689

163

2,184

1,584

2,272

2,157

2,060

*2,979

جدول آخر يوضح املرتتبات املالية على اجلامعة غري املغطاة:

�صندوق االدخار
�صندوق نهاية اخلدمة
املجموع
�صندوق االدخار
�صندوق نهاية اخلدمة
املجموع
�صندوق االدخار
�صندوق نهاية اخلدمة
املجموع
2
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2008

2009

2010

2011

2012

4,742

5,014

5,412

5,788

6,155

10,125

13,673

15,396

17,096

18,790

14,867

18,687

20,808

22,884

24,945

االلتزامات

الأموال املتاحة
3,438

3,490

3,499

3,512

3,535

1,478

1,100

2,092

1,828

1,602

4,916

4,590

5,591

5,340

5,137

العجز
()1,304

)(1,524

)(1,913

)(2,276

)(2,620

)(8,647

)(12,573

)(13,304

)(15,268

)(17,188

)(9,951

)(14,097

)(15,217

)(17,544

)(19,808

مكتبة اجلامعة ،2012 ،ت�صوير� :إمييل ع�شراوي
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