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�خترع طلبة د�ئرة هند�سة �لميكاترونيك�ص في جامعة بيرزيت طابعة جديدة قادرة على 

طباعة �للون �لذهبي بطريقة �أقل تكلفة وجهد�، و�أكثر ديمومة، و�سال�سة، �سمن م�سروع 

تخرج لهم، وبدعم من �سركة ليزر ماك�ص للحلول �لمطبعية. 

وتمكن �لطلبة عدنان خاطر وعلي �لبرغوثي ومالك �قطيط باإ�سر�ف رئي�ص �لد�ئرة د. 

�إبر�هيم حماد، من تقديم �لم�سروع �لجديد �لذي كان بعنو�ن »Gilding Printer« ومن 

�أنو�ع �لطباعة في  �أ�سعب  �للون �لذهبي، �لذي يعتبر من  �أوجدو� و�سيلة لطباعة  خالله 

�ل�سوق �لمحلي و�الإقليمي و�أعالها تكلفة. 

تو�جه  �لتي  �لم�سكالت  �أكبر  �حدى  حل  يمكن  �لطابعة  هذه  خالل  »من  حماد  د.  وقال 

عدم  في  تتمثل  و�لتي  و�الإقليمي،  �لمحلي  �لم�ستويين  على  �لطباعة  مجال  في  �لعاملين 

�لقدرة على �لتذهيب، �أي طباعة �للون �لذهبي �لالمع �لذي ال يفقد بريقه مع �لزمن«.

من جهته قال �لطالب علي �لبرغوثي »لقد �أوجدنا �آلية منا�سبة ال ت�سطر معها دور �لن�سر 

»بهذه  �لطالب خاطر  قال  فيما  �لطباعة«،  �النتهاء من عملية  بعد  �لقالب  للتخل�ص من 

باللون  طباعتها  �لمر�د  للمنطقة  �لمالئمين  و�ل�سغط  �لحر�رة  توفير  وعبر  �لطريقة 

�لذهبي، تمكنا من حل م�سكلة �لتذهيب و�ساعدنا �ل�سوق �لمحلي و�الإقليمي«. 

�أما �لطالب �قطيط فهو يرى �أن �لف�سل يعود للجامعة و�لد�ئرة الإتمام �الختر�ع �لجديد 

�لذي يتوقع »�أن يحقق قبواًل كبير� نظرً� لقلة �لتكلفة، و�لكفاءة �لعالية، بعيد� عن �لطرق 

�ليدوية �لتقليدية«. 

GildinG Printer بريق الذهب: رخيص بجهود
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الطلبة  من  العديد  حقق 
الشهــور  خـــالل  إجنــازات 
إطاللة  من  البد  املاضية، 
عليها، ألنها مدعاة للفخر، 
أهــم  أبــرز  أحد  وتعكــس 
أهداف اجلامعة، يف تربية 
جيـــل ريـــادي، قــادر علــى 

اإلبداع والعطاء.

إبداعـات طالبيــة

طلبة اجلامعة.. 

         مفخرة أكادميية 
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للمكفوفني فقط: ميكنكم اآلن الرؤية

طور ثالثة من طلبة د�ئرة �لهند�سة �لمعمارية في جامعة بيرزيت نظام روؤية للمكفوفين يوفر لهم فر�سة عي�ص حياة طبيعية �سهلة ويمكنهم 

من �لحركة ب�سال�سة مثل �لمب�سرين، �إ�سافة �إلى تطوير �أنظمة لتحديد �أماكنهم حال تعر�سو� لمكروه �سمن م�سروع تخرج حمل عنو�ن »كن 

�آمنا«.

وقدم �لطلبة محمد �لحروب، ديما �سالحية، ومحمد ملحم »كامير� �لمكفوفين« �سمن �لم�سروع �لذي �أ�سرف عليه �أ�ستاذ� هند�سة �أنظمة 

�لحا�سوب د. ب�سار طحاينة، ود. مح�سن عوي�سة.

ويعتمد �لم�سروع على نظام يكت�سف 

�لعو�ئق ويميزها من خالل كامير� فيديو 

�سغيرة يرتديها �لكفيف، تحول له 

�لمادة �لب�سرية �إلى لغة منطوقة.

�إ�سافة �إلى ذلك طور �لطلبة تطبيقا 

للهو�تف �لذكية، كنظام م�ساند 

ومكمل للم�سروع، حيث يتيح 

للمكفوفين ��ستخد�مه لتبليغ �الأهل 

و�الأ�سدقاء عن �أماكن وجودهم 

في حال و�جهتهم �سعوبات، 

وتتيح لالأهل و�الأ�سدقاء 

معرفة مكان وجود �لكفيف 

.»GPS« عبر تقنية

السيارة الكهربائية تدوم أكرث وتكلف أقل 

احذر: جلوسك أمام حاسوبك خاطئ 
الأن �لكثيرين يجل�سون �ساعات �أمام �سا�سة �لحا�سوب، وال يعلمون �أن ما فيهم 

�آنية، و�أخرى م�ستقبلية، �سببها جلو�سهم �لخاطئ، و�نطالقا من  من �أوجاع 

�سالمة، طور عدد من طلبتنا  �أكثر  م�ستقبل  �لجامعة على  في  حر�ص طلبة 

نظام �إنذ�ر يحذرك: �أنت تجل�ص بطريقة خاطئة �أمام �لحا�سوب.

وقد طور �لطلبة د�وود �ساهين، �أمير ن�سر �هلل، وفادي �أبو م�سلم هذ� �لنظام 

عزيز  �لحا�سوب  �أنظمة  هند�سة  �أ�ستاذ  باإ�سر�ف  تخرجهم  م�سروع  �سمن 

قرعو�ص.  

�لجلو�ص،  وطريقة  و�ل�سا�سة،  �لم�ستخدم  بين  �لم�سافة  على  يعتمد  �لنظام 

له  �أمامه، ير�سل  وو�سعية �لرقبة. وفور ر�سده الأي خلل من قبل من يجل�ص 

تنبيها يطالبه بتعديل جلو�سه للو�سع �ل�سليم �لذي ال ي�سبب �أي م�ساعفات للج�سم.

�بتكار هذ� �لنظام �سي�ساعد �لم�ستخدمين في �لحفاظ على �سحتهم و�لحيلولة دون تعر�سهم لم�ساعفات ب�سبب �لجلو�ص �أمام �لحا�سوب ل�ساعات.

لم يخطر في بال �لطالب مهر�ن قرعان، من جامعة بيرزيت �أن �أبحاثه �لمتعمقة 

في محوالت �لقوى �لكهربائية �لمتعددة �لم�ستويات و�لم�ستخدمة في �ل�سيار�ت 

يتيح  �إلكتروني جديد،  نظام  تطوير  �إلى  �ستقوده  �سهور،  �لكهربائية على مد�ر 

يزيد  بما  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  �لم�ستخدمة في  للبطاريات  �الأمثل  �ال�ستخد�م 

مدة �ال�ستخد�م ويرفع فعالية �الأد�ء ويقلل تكاليف �ل�سيانة.

مجموعة  مع  بالتعاون  »�إيفاد«  برنامج  �سمن  �لجامعة  �بتعثته  قرعان  �لطالب 

�الت�ساالت �لفل�سطينية PALTEL، من �أجل ��ستكمال در��ساته �لعليا لنيل درجة 

برمنغهام-بريطانيا،  جامعة  في  �لكهربائية  �لطاقة  هند�سة  في  �لدكتور�ة 

�ل�سيارة  بطارية  لخاليا  �الفتر��سي  �لعمر  »يح�سن  �لجديد  �لنظام  �أن  �عتبر 

�لكهربائية، ويحد من عدد مر�ت وقف عمل �لمركبة، وبالتالي �لتقليل من تكاليف �ل�سيانة«. 

ويتكون �لنظام �لمبتكر من وحد�ت جديدة تتحكم في �سحنات خاليا �لبطارية، حيث تم دمجها مع نظام �لتحكم بمحرك �ل�سيارة �لكهربائية 

لتوفير �سرف �لكهرباء وتقليل �الأعطال وبالتالي تكاليف �ل�سيانة.

 ،UPS ويعمل �لنظام �لجديد بكفاءة عالية بما يمكن �ال�ستفادة منه في تطبيقات عملية �أخرى مثل �أنظمة �لجر و�ل�سكك �لحديدية ونظام

و�لتحكم بمحركات �لم�سانع. 
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�لحيوية  و�لكيمياء  �الأحياء  د�ئرة  من  عبد  حاتم  �أماني  �ساركت 

للبحوث،  �ل�سنوي  لموؤ�س�سة قطر  �لدولي  �لموؤتمر  �لجامعة، في  في 

ببحث بعنو�ن »�لنوعية �لغذ�ئية الأور�ق �لعنب: مقارنة بين �لمناطق 

�لجافة و�لمعتدلة في فل�سطين«.

 ،2013 �لثاني  ت�سرين   25-24 يومين من  �لموؤتمر على مد�ر  عقد 

نائب  مكتب  من  �لمدعوم  بحثها  نتائج  �أماني من خالله  وعر�ست 

�أ�ستاذ  عليه  و�أ�سرف  �لجامعة،  في  �الأكاديمية  لل�سوؤون  �لرئي�ص 

�الأحياء و�لكيمياء �لحيوية في �لجامعة د. جميل حرب.

حول نتائج بحثها قالت »تم تبيان تاأثير هذ� �لمنتج �لنباتي �لطبيعي 

على �سرطان �لرئة وبع�ص �أنو�ع �لبكتيريا �ل�سارة، وكانت �لنتيجة 

�لعنب  من  �لقديمة  �الأنو�ع  �أحد  �أور�ق  �أن  هي  �لبحث،  في  �الأهم 

كانت فعالة للغاية في كبح �لنمو �لمت�سارع لخاليا �سرطان �لرئة«.

كرزون واملليون دوالر!
مفاجاأة لم يتوقعها خريج د�ئرة �الإعالم في جامعة بيرزيت، �سائد كرزون. 

معنويا هو بمثابة فائز بجائزة هولت »Hult Prize«، بعد �أن تر�سح لها من 

بين 10 �آالف متناف�ص. ماديا،  لم يح�سل على �لمليون دوالر، لكن يكفيه 

�سرف �لمحاولة.

�لعالمية في مجال  �لجو�ئز  �أكبر  للجائزة وهي من  كرزون تر�سح ر�سميا 

ومتقدمة، من  �آالف متقدم   10 �أكثر من  مع  �سديد  تناف�ص  بعد  �الإعالم، 

150 دولة في �لعالم، حيث تم �ختيار م�سروعه �إلى جانب 250 م�سروعًا، 

مليون  قيمتها  تبلغ  �لتي  �لجائزة  على  �لنهائية  �لمرحلة  �سمن  تناف�ست 

دوالر �أمريكي.

و�لم�سروع �لذي قدمه كرزون كان عبارة عن  تطبيق يحمــّــل على �الأجهزة 

�لخلوية، وفيه نوع من �لتفاعل بين �لمو�طن و�سانع �لقر�ر »يعزز �لم�ساءلة 

�لحمالت  باإن�ساء  �لتكنولوجيا  �أنو�ع  �أحدث  ي�ستخدم  حيث  �لمجتمعية 

�إلى  و�إ�سر�ك �سانعي �لقر�ر فيها بكب�سة زر، وتحويل �لمعلومات �لن�سية 

�أ�سكال مرئية، ي�سهل و �سولها �إلى جميع قطاعات �لمجتمع«.

أماين حامت: ورق العنب لكبح سرطان الرئة

في  بجائزة  بيرزيت،  �لمعمارية في جامعة  �لهند�سة  د�ئرة  الغول من  رنال  �لطالبة  فازت 

بعنو�ن  ت�سميم  م�سروع  عن  وذلك  �لعربية،  �لجامعات  م�ستوى  على  �لمعماري  �لت�سميم 

م�ساريع  خم�سة  �أف�سل  �سمن  م�سروعها  �ختير  حيث  �لتجربة«،  �سندوق  �لحو��ص-  »هيكل 

�ساركت في �لم�سابقة. 

في  للتميز  �لطالبية  �لبيئة  در��سات  ومركز  �لعمر�نية  �لدر��سات  د�ر  نظمتها  �لجائزة 

م�ستوى  على  تاأتي  كونها  مرموقة  بمكانة  تحظى  دورية  جائزة  وهي  �لمعماري،  �لت�سميم 

�لوطن �لعربي.

�إلى �لعزيمة �لتي منحتها  رنال �أكدت �أن �لف�سل في �لفوز بهذه �لجائزة يعود في �الأ�سا�ص 

لها د�ئرة �لهند�سة �لمعمارية في جامعة بيرزيت، ودعمها لها علميا ومعنويا. وقالت خالل 

حديثها لمجلة �لغدير »م�سروعي هو م�سروع ترفيهي تعليمي للعائلة، قمت بت�سميمه باإ�سر�ف 

�أ�ستاذة �لهند�سة �لمعمارية في �لجامعة د. �سادن قا�ص«. 

�لتي يفوز بها م�سروع من فل�سطين بهذه �لجائزة �لمرموقة على  وتعتبر هذه �لمرة �الأولى 

م�ستوى �لعالم �لعربي، حيث ناف�ص م�سروع رنال 145 م�سروعا لطالب حديثي �لتخرج من 

37 جامعة من 9 دول عربية، هي م�سر و�ل�سود�ن وفل�سطين و�الأردن ولبنان وليبيا و�سوريا 

و�ل�سعودية و�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

ح�سلت �لطالبة رنا يغمور من د�ئرة �لكيمياء في جامعة بيرزيت على جائزة زهير 

حجاوي للبحث �لعلمي للعام 2013، وذلك من خالل م�ساركتها ببحث للتعامل مع 

تلوث �لمياه، باإ�سر�ف �أ�ستاذ �لكيمياء في جامعة بيرزيت د. طالل �سهو�ن.

وقالت يغمور �إن بحثها يدور حول ��ستخد�م دقائق �لحديد �لم�سنعة بطريقة �سديقة 

للبيئة في �لتخل�ص من �أحد �لملوثات �لمائية �لمعروف بــ »بروموفينول �الأزرق«.

وتخ�س�ص جائزة حجاوي للبحث �لعلمي لطلبة �لجامعات �لفل�سطينية �سنويا، عن 

فئة �لعلوم �الأ�سا�سية �لتي ت�سمل �لفيزياء، �لكيمياء، و�لريا�سيات �لتطبيقية، وهذه 

�لمرة �لر�بعة على �لتو�لي �لتي تفوز بها »بيرزيت« في هذه �لجائزة.

�لمبذول  للجهد  �آخر  تتويجا  كان  رنا  �لطالبة  فوز  �إن  �سهو�ن  د.  قال  جهته  من 

لد�ئرة �لكيمياء في جامعة بيرزيت، م�سيفا: »بحثها ي�سكل نقطة �نطالق باالإمكان 

ع�سوية  ملوثات  من  للتخل�ص  �لطريقة  نف�ص  تطبيق  تو�سيع  في  منها  �ال�ستفادة 

�أخرى، بطريقة �سهلة ومجدية �قت�ساديا«.

تطوع دقائق احلديد ملعاجلة تلوث املاء 

التصميم عرب احلواس والتجربةرنال

رنا  
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املشاركة يف مسابقة 
 ›IEEEXTREME‹

السنوية
وهم  بيرزيت  جامعة  في   »IEEE« و�الإلكترونيات  �لكهرباء  مهند�سي  لجمعية  �لطالبي  �لفرع  �سارك 

طلبة من د�ئرتي �لهند�سة �لكهربائية وهند�سة �أنظمة �لحا�سوب، بم�سابقة ›IEEEXTREME‹ �ل�سنوية 

�لتي تعقدها منظمة ›IEEE‹ �لعالمية، حيث ح�سد �لطلبة �لم�ساركون �لمركز �الأول فل�سطينيا و�لثاني 

عربيا و�لخام�ص و�ل�ستين عالميا �سمن 2300 فريق يمثلون جامعات �لعالم �لمختلفة.

�إن هذه �لم�سابقة تقوم على  �أبو مازن قال  رئي�ص �لفرع �لطالبي لجمعية مهند�سي �لكهرباء ح�سام 

حل م�سائل في �لبرمجة على مد�ر 24 �ساعة متو��سلة وي�سارك بها �أع�ساء �لـ IEEE من جميع فروع 

�أ�سئلة تطرح  �لمنظمة حول �لعالم، ويتناف�سون لحل مجموعة من �لم�سائل في �لبرمجة، من خالل 

عليهم من قبل لجنة مخت�سة، وفي نهاية �لم�سابقة ت�سنف �الأفرع ح�سب درجتها وم�ستو�ها في حل 

�الأ�سئلة وتمنح جو�ئز للمر�تب �لثالث �الأولى.

وقامت �لجامعة بتكريم �لطلبة وتكريم �سركة »Experts« �لتي قامت بدعم �لطلبة ورعاية م�ساركة 

فريق جامعة بيرزيت في �لم�سابقة، كما قامت �ل�سركة بدورها بتكريم �لطلبة و�الأ�ساتذة ومن �سارك 

في تقديم �لدعم للفريق لتحقيقه هذه �لمرتبة �لمتقدمة على م�ستوى �لعالم.

و�لطلبة �لمكرمون هم: �سبحي �سقير، يا�سر ه�سام، محمد �أبوحجلة، م�سير �أحمد، نا�سيف خليف، 

�أمير ن�سر�هلل، د�ود �ساهين، م�سعب عبد �لحافظ، محمد �أبو رجيلة، نادين حن�سل، مريم فليان، 

ب�سرى حنون، والء رموني، عدي برهم، ب�سام جابر، �أيهم جر�د�ت، ح�سام �أبو مازن.

سهاد
 يف األبحاث النووية يف سرين

�ساركت �لطالبة �سهاد در�غمة في �لدورة �ل�سيفية لمنظمة �الأبحاث �لنووية 

�لفترة  في  وذلك  جنيف-�سوي�سر�  في  عقدت  و�لتي   2013 لعام  »�سيرن« 

6/15 -8/10. وقالت �سهاد لـ »�لغدير«: »خالل م�ساركتي عملت مع �لفريق 

�أكبر م�سارع نووي في �لعالم، حيث قمت بتحليل بيانات تم جمعها  تجربة 

خالل �لعامين 2011 و2012، وذلك تحت �إ�سر�ف جامعة �وك�سفورد، كما 

�لدقيقة  �لج�سيمات  مو�سوع  في  �لمحا�سر�ت  من  �سل�سلة  �لدورة  ت�سمنت 

�ألقاها �أهم �لعلماء و�لباحثين في هذ� �لمجال«.

�أف�سل ما مررت به في حياتي، فم�ساركتي  �أن هذه �لتجربة »من  و�أ�سافت 

�أ�سافت  80 جن�سية مختلفة  275 طالبًا وطالبة من  في دورة كهذه �سمت 

لي �لكثير، وكوني �لفل�سطينية �لوحيدة �لتي تم �ختياري فهذ� مو�سع فخر 

و�عتز�ز لي«.

�لدورة؛  بهذه  بيرزيت  طلبة  فيها  ي�سارك  �لتي  �الأولى  بالمرة  لي�ست  وهذه 

ففي �ل�سنو�ت �ل�سابقة �سارك �أكثر من طالب وهم �الآن يكملون در��ساتهم 

�لعليا. ويعود �لف�سل في ذلك لد�ئرة �لفيزياء، ولرئي�سة �لد�ئرة بالتحديد 

د. وفاء خاطر �لتي �ساعدت في توفير هذه �لفر�سة للطلبة �لفل�سطينيين، 

وفتح �لمجال �أمامهم للخو�ص في غمار هذ� �لحقل من �لعلوم. 

اجلامعة أمام حمكمة

فاز فريق د�ئرة �لقانون في كلية �لحقوق و�الإد�رة �لعامة 

للمحاكمة  �لوطنية  �لم�سابقة  في  بيرزيت  جامعة  في 

مدينة  في  عقدت  �لتي  �لدولي،  �لقانون  في  �ل�سورية 

�أريحا على مد�ر يومين.

�أ�سمر،  و�سيلين  �لرجبي،  �أريج  من  كال  �لفريق  و�سم 

وحيد  رناد  �الأ�ستاذة  ومتابعة  باإ�سر�ف  �الأعرج،  ومير� 

�لم�سابقة  �نتهت  حيث  ن�سرة،  �أحمد  و�الأ�ستاذ  عبد�هلل 

بفوز فريق �لجامعة و�لذي مثلها للمرة �لثالثة نيابة عن 

فل�سطين في �لم�سابقة �لدولية )Jessup( �لتي عقدت في 

و��سنطن خالل �سهر ني�سان 2014.

�لنجاح  جامعات  في  �لحقوق  كليات  من  وفود�  �أن  يذكر 

�لوطنية، و�لقد�ص �أبو دي�ص، و�لجامعة �لعربية �الأمريكية، 

و�لجامعة �الأهلية في بيت لحم، وجامعة �لخليل، �ساركت 

في هذه �لم�سابقة.
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التخطيط
يف فلسطني  

مسابقات وجوائز وأبحاث علمية 

تخ�س�ص  الإن�ساء  مو�فقة  على  موؤخر�  بيرزيت  جامعة  ح�سلت 

 ،»Serious Games« �لهادفة  �لحا�سوب  �ألعاب  فرعي في تطوير 

برنامج  �سمن  �لمعلومات  تكنولوجيا  كلية  �ستنفذه  م�سروع  وهو 

»TEMPUS« �لتابع لالتحاد �الأوروبي، وي�سارك فيه �سبع جامعات، 

فيه  �لعمل  و�سيتم  و�ل�سويد،  و�ألمانيا  وهولند�  وتون�ص  فل�سطين  من 

�ألعاب  3 �سنو�ت ال�ستحد�ث تخ�س�ص فرعي في تطوير  على مد�ر 

�لحا�سوب �لهادفة.

فيها  يــُ�ستخدم  للحا�سوب  �ألعاب  تطوير  هي  �لم�سروع  من  و�لفكرة 

�لترفيه من �أجل تدريب موظفي �ل�سركات، و�لموؤ�س�سات �لمختلفة. 

وقال من�سق هذ� �لتخ�س�ص في �لجامعة و�أ�ستاذ علم �لحا�سوب في 

كلية تكنولوجيا �لمعلومات د. يو�سف ح�سونة، �إن �لفكرة ��ستندت �إلى 

تطور �لتكنولوجيا متعددة �لو�سائط لتوظيفها في �لتعليم، و�زدياد 

هذ�  �أن  مو�سحا  �لحا�سوب،  باألعاب  �لكبرى  �ل�سركات  �هتمام 

�لعربية،  �أو  �لفل�سطينية  �لجامعات  في  �لموجود  غير  �لتخ�س�ص، 

في ألعاب احلاسوب: وسيلة هادفة للتعليم    »�لتخطيط  بعنو�ن  �لمعمارية،  �لهند�سة  د�ئرة  في  جديد  م�ساق  بيرزيت  جامعة  �أقرت 

فل�سطين...�لربط بين �لنظرية و�لتطبيق«، بناء على �تفاقية تعاون مع �لوكالة �الألمانية للتعاون 

�إلى ربط  GIZ، ومن خالل برنامج تطوير �لحكم �لمحلي و�لمجتمع �لدولي، ويهدف  �لدولي 

لتطوير  فر�سة  �إعطائهم  و  �لعمل  ل�سوق  �لطلبة  لتاأهيل  �لتطبيقي،  بالعمل  �الأكاديمي  �لتعليم 

قدر�تهم وتعزيز خبر�تهم في مجال �لحكم �لمحلي.  

وقت  للطلبة  �لعملية  �لخبرة  تر�سيخ  على  �الأكاديمي  �لملف  يقت�سر  ولم 

وهو  �لعلمي،  �لبحث  مجال  في  لتقويتهم  �أي�سا  تعد�ه  بل  فقط،  �لدر��سة 

�أهم �لركائز �لتي تتبناها �لجامعة حاليا، لجعل طلبتها يتفوقون في  من 

�لمجال، ويناف�سون طلبة من جامعات عالمية ومحلية.

لدعم  �الأبحاث،  ميز�نية  من  جزء  تخ�سي�ص  �لجامعة  �إد�رة  قررت  فقد 

تحت  �لبكالوريو�ص  طلبة  بها  يقوم  �لتي  و�لتطويرية  �لعلمية  �الأبحاث 

تعزيز  �إلى  �لهادفة  �سيا�ستها  �إطار  في  وذلك  �لتدري�سي،  �لكادر  �إ�سر�ف 

لت�سجيع  �لوطن  م�ستوى  على  ر�ئدة  وكخطوة  �لمميز،  �الأكاديمي  �الأد�ء 

�لبحث �لعلمي في �لجامعات �لفل�سطينية، وطلبة بيرزيت ب�سكل خا�ص.

مهارات
البحث العلمي

و�إنجاز�ت  �لما�سية بنجاحات حققها �لطلبة و�الأ�ساتذة في مجاالت عديدة، كان نتاجها جو�ئز  �ل�سهور �الأربعة  تميزت �لجامعة على مد�ر 

تعك�ص مدى حر�ص �لجامعة على رفع �إمكانات �لطلبة و�لمدر�سين، من �أجل تحقيق نجاحات على �ل�سعيدين �لعملي و�الأكاديمي بما ُي�سرف 

تلبي متطلبات  �لتدري�ص،  �إدخال حقول جديدة في  تت�سمن  �لتي  �الأكاديمية  �لمبادر�ت  ��ستمر�ر  �إلى جانب  ثانيا، هذ�  �أوال وبيرزيت  �لوطن 

�لحد�ثة، و�لتطور �لتكنولوجي، وال ت�ستثني �الألعاب �لهادفة.  

لديهم  بخريجين  �لمعلومات  تكنولوجيا  قطاع  رفد  على  �سي�ساعد 

�ل�سركات  لتمكين  �لهادفة  �الألعاب  تطوير  على  و�لكفاءة  �لمقدرة 

�لعاملة في هذ� �لقطاع من �لمناف�سة في �سوق ما ز�ل ينمو ويزدهر.

اآلية وبدء العمل

بد�أ �لعمل في �لم�سروع مطلع كانون �الأول 2013، ويهدف �إلى تطوير 

�لكادر �لتدري�سي في كلية تكنولوجيا �لمعلومات وتزويده بالمهار�ت 

�لالزمة في مجال �الألعاب �لهادفة للحا�سوب.

ويرى رئي�ص د�ئرة هند�سة �أنظمة �لحا�سوب في �لكلية �إياد طومار، 

�سيتم  حيث  للعمل،  �الأقل  على  عامين  �إلى  �سيحتاج  �لم�سروع  �أن 

هذ�  في  �لمخت�سين  و�الأ�ساتذة  و�لمختبر�ت  �لم�ساقات  �إعد�د 

�لمجال م�سير� �إلى �أن �لكادر �لتدري�سي في �لكلية موؤهل ولكنه غير 

وتدري�سها  �أواًل  �لعملية  �لمادة  الإنتاج  تدريبه  و�سيتم  متخ�س�ص، 

ثانيًا، �إ�سافة �إلى زيار�ت عمل علمية �إلى �لجامعات �الأوروبية.

وبخ�سو�ص �أهمية �لم�سروع لكلية تكنولوجيا �لمعلومات في �لجامعة، 

قال عميد �لكلية د. علي جابر »�إن هذ� �لم�سروع �سي�ساهم في تعزيز 

�لجامعات  في  �لحا�سوب  وخبر�ء  �لكلية  بين  و�لتو��سل  �لتعاون 

�إلى  يتبعونها  �لتي  �لتدري�ص  وطرق  خبر�تهم  و�سينقل  �الأوروبية، 

�لكلية و�أ�ساتذتها، ما �سينعك�ص م�ستقبال على �أد�ء �لطلبة وم�ستو�هم 

م�ستوى  على  تكنولوجيًا  بيرزيت  جامعة  مكانة  و�سيعزز  �لدر��سي، 

�لعالم«.
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بيرزيت  )PAS(، في جامعة  و�لفل�سطينية  �لعربية  �لدر��سات  برنامج  بد�يات  تعود 

للعام 1994، عندما تحول من برنامج �سيفي مخ�س�ص لتدري�ص �للغة �لعربية للطلبة 

�الأجانب، �إلى برنامج متكامل يعمل على مد�ر �لعام، ويتجاوز تعليم �للغة �لعربية 

�إلى م�ساقات في �لعلوم �الإن�سانية و�ل�سيا�سية، خ�سو�سًا �لق�سية �لفل�سطينية. 

 13 من  �أكثر  من  طالب   200 نحو  �لبرنامج  من  ��ستفاد   2014/2013 �لعام  في 

و�لبريطانية،  �الميركية،  �لح�سر،  ال  �لمثال  �سبيل  على  منها  مختلفة،  جن�سية 

و�لنرويجية، و�الألمانية، و�لهولندية، و�لكورية، و�ليابانية.  

الأّنه  للجامعة  بالن�سبة  خا�سة  �أهمية  عاما،   20 من  �أكثر  منذ  �لم�ستمر  للبرنامج 

بوجود  �لجامعي  �لحرم  بيئة  �لبرنامج  يثري  �إذ  دولّيا،  ُبعدً�  �إعطائها  في  ي�ساعد 

في  و�الأجانب  �لفل�سطينيون  فيتفاعل  متعددة،  وجن�سيات  وثقافات  دولي  ح�سور 

و�لتبادل  �لتعاون  نتيجة التفاقيات  �لبرنامج  وياأتي جزء من طلبة  مجاالت كثيرة. 

�لعلمي بين جامعة »بيرزيت« وجامعات دولية مختلفة، ومن هنا فالبرنامج يلعب دورً� خا�سًا في �نفتاح �لجامعة على �لعالم، وفي ت�سهيل 

ذهاب �لطلبة �لفل�سطينيين للدر��سة في جامعات عالمية مختلفة، مقابل قدوم طلبة تلك �لجامعات �إلى بيرزيت. 

االنخراط يف جمتمع اجلامعة 
�أثناء وجودهم في �لجامعة مع �لن�ساطات �لجامعية، ومن ذلك �لم�ساهمة في  تتنوع �لمجاالت �لتي يتفاعل فها �لطلبة و�لباحثون �الأجانب 

�لن�ساطات �لريا�سية، من مثل فوز فريق �لطالبات في �لبرنامج في �لعام 2013/2012 ببطولة كرة �لقدم �لن�سوية في �لجامعة، وم�ساركة 

�لطلبة في �أم�سيات �سعرية د�خل وخارج �لجامعة، �إذ يتعلم �لطلبة �الأجانب �إلقاء �ل�سعر �لفل�سطيني مترجمًا للغات �أخرى، �أو بالعربية، وفي 

بع�ص �لحاالت تمكن طلبة �أجانب من كتابة �ل�سعر بالعربية، وغناء �أغنيات عربية �سهيرة.

 ومن تقاليد �لبرنامج �سبه �لثابتة تدرب �لطلبة على م�سرحيات ق�سيرة )��سكت�سات( يوؤلفونها هم ويتدربون عليها باللغة �لعربية، تحاكي في 

�أغلب �لحاالت حياتهم وخبر�تهم �لمعي�سية في فل�سطين، بدء� من تجربتهم �أثناء �لم�سي في �ل�سو�رع و��ستخد�م �لمو��سالت �لعامة، و�سوال 

للظو�هر �الجتماعية و�ل�سيا�سية �لتي يعاي�سونها. كما يحظى �لطلبة في �غلب �لف�سول بفر�سة تدرب �لدبكة �لفل�سطينية. 

في  وي�ساركون  ويختلطون معهم،  �الأهالي  بين  فينت�سرون  بيرزيت،  بلدة  في  م�ستاأجرة  م�ساكن  �لو�فدين في  �لطلبة  يقطن غالبية  �إلى ذلك 

حياتهم �الجتماعية وفي �لن�ساطات �لثقافية و�لمو�سيقية و�لترفيهية و�الجتماعية في �لبلدة. 

الطلبة الفلسطينيون يف الربنامج 
يلعب �لطلبة �لفل�سطينيون في �لجامعة دورً� مهمًا في �لبرنامج باأكثر من طريقة منها، قيام طلبة متطوعين باإر�ساد �لطلبة �الأجانب وتعريفهم 

على مر�فق �لجامعة، وعلى بلدة بيرزيت، وعلى ر�م �هلل، وم�ساعدتهم عل مد ج�سور �لعالقات مع �لمجتمع �لفل�سطيني. 

كما �أّن برنامج »�سريك �لمحادثة« هو �إحدى �سمات �لبرنامج �الأ�سا�سية، حيث يجري ترتيب �لتعارف بين طلبة »PAS« وطلبة بيرزيت، على 

للتعارف  �لمحادثة« فر�سة  برنامج »�سريك  يوؤمن  �لمنتظمين، بحيث  �لجامعة  �لتعاوني لطلبة  �لعمل  برنامج  لقاء�ت منتظمة �سمن  �أ�سا�ص 

ولممار�سة �لتحدث باللغة �لعربية ب�سكل عملي. 

آفاق مستقبلية
تعليم  وو�سائل  مختبر�ت  من  �لتحتية  بنيته  وتطوير  وبر�مجه،  م�ساقاته،  في  �لتنوع  وزيادة  فيه،  �لملتحقين  �أعد�د  لزيادة  �لبرنامج  يتطلع 

م�ساعدة، وتنظيم ندو�ت وموؤتمر�ت متخ�س�سة، كما يطمح �لبرنامج �إلى و�سع �سق م�سائي لتعليم �لعربية، د�خل مبنى مركز �لتعليم �لم�ستمر 

�لتابع للجامعة في ر�م �هلل. 

:PAS برنامج
نافذة بريزيت على العامل

PAS مساقات وأنشطة
�للهجة  وثانيها  م�ستويات(،  )�أربعة  �لف�سحى  �لعربية  �للغة  تدري�ص  �أولها  و�لن�ساطات،  �لم�ساقات  من  رئي�سة  �أنو�ع  �ستة  �لبرنامج  ُيقّدم 

و�لمجتمع  و�لفكر  �لفل�سطينية  �لق�سية  وخ�سو�سًا  و�الإن�سانية،  �ل�سيا�سية  �لعلوم  م�ساقات  وثالثها  م�ستويات(،  )ثالثة  �لعامة  �لفل�سطينية 

�لعربيين. ويمكن �أن تكون هذه �لم�ساقات جميعها جزء� من بر�مج �لطلبة في جامعاتهم �الأ�سلية. �أما �لبرنامج �لر�بع فهو عبارة عن مجموعة 

الب وتتناول و�قع فل�سطين، وتاريخها ثقافتها ومجتمعها، وت�سمح لهم بمقابلة  من �لرحالت �لميد�نية و�لمحا�سر�ت �لعامة �لتي تقّدم للطُّ

ومعاي�سة �لفل�سطينيين في قر�هم ومدنهم ومخيماتهم، كما يقابل �لطلبة فئات �جتماعية مختلفة، من �سيا�سيين، و�أدباء، ومثقفين، و�سعر�ء، 

وفئات �جتماعية مختلفة.

 وفي �سياق خام�ص مت�سل يقدم �لبرنامج فر�سا للطالب �لو�فدين �لر�غبين في �لعمل �لتطوعي �سمن بر�مج جامعة بيرزيت للعمل �لتعاوني، 

�أو �سمن ن�ساطات تطوعية مجتمعية �أخرى. ويت�سمن �لنوع �ل�ساد�ص من �لن�ساطات بر�مج ق�سيرة الأ�سبوع �أو �أكثر تقّدم لجامعات ووفود ترغب 

بزيار�ت هادفة ومخططة للتعرف على فل�سطين وح�سارتها وثقافتها. �إ�سافة لكل هذ� ي�ساعد �لبرنامج �لباحثين �الأجانب �أثناء �إجر�ء بحوثهم 

�لميد�نية في فل�سطين بتقديمهم للباحثين �لفل�سطينيين، وللفئات و�لقطاعات �لتي ت�ستاأثر باهتماماتهم. 
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مؤمترات 

يكت�سب عقد هذ� �لموؤتمر �لعلمي �لدولي �أهمية بالغة في �لجامعة لكونه يلم�ص ق�سايا قطاع �ل�سباب، حيث �سارك فيه نخبة من �لباحثين 

�لدوليين من جامعات �أوروبية ومر�كز بحثية وجامعات عالمية �أخرى. 

�لعلوم  في  �لدكتور�ة  م�سروع  ذلك  نماذج  ومن  �لتخ�س�سات  بين  �لبينية  تعزيز  �إلى  بيرزيت  جامعة  توجه  مع  تماما  ين�سجم  �لتوجه  وهذ� 

�الجتماعية �لذي �سينطلق قريبا.

رئي�ص د�ئرة �لعلوم �الجتماعية و�ل�سلوكية د. �أباهر �ل�سقا قال �إن »�أحد �لمحاور �الأ�سا�سية لهذ� �لموؤتمر، هو تقديم مقاربات بحثية جديدة 

ت�سلط �ل�سوء على ق�سايا �ل�سباب �لفل�سطيني، من خالل تحليل �الأ�سكال �لمتعددة للحياة �ليومية وعر�ص �لممار�سات �الجتماعية و�لثقافية، مع 

تقديم بع�ص �لمد�خالت عن �ل�سباب �لعربي من منظور�ت تخ�س�سية مختلفة في �ل�سو�سيولوجيا و�النثروبولوجيا و�لتاريخ و�لعلوم �ل�سيا�سية«.

ــل مع احلياة اليومية مؤمتر الشباب الفلسطيني: تفاعــُ

مؤشرات تنمية اإلعالم يف فلسطني 

و�النفعاالت«  »�الحتجاجات  حول  �لثاني  �لدولي  �لعلمي  �لموؤتمر  بيرزيت  جامعة  في  و�ل�سلوكية  �الجتماعية  �لعلوم  د�ئرة  عقدت 

بال�سر�كة مع �لمركز �لوطني للبحث �لعلمي- فرن�سا.

�لموؤتمر تلم�ص ق�سايا هامة، مثل �لتعبير�ت و�النفعاالت �الجتماعية و�لفنية في �لف�ساء �لعام، كما ناق�ص على مد�ر يومين بالتحليل 

و�لدر��سة هذه �لمحاور �لهامة، وقدم مقاربات بحثية جديدة عن �لحركات �الحتجاجية و�الأ�سكال �لتعبيرية في فل�سطين و�لعالم 

�لعربي وحو�ص �لمتو�سط. 

قبل  من  فل�سطين  في  �الإعالم  تنمية  موؤ�سر�ت  نوق�ست 

في  �الإعالم  لتنمية  �لوطني  �لموؤتمر  في  �لم�ساركين 

بجامعة  �الإعالم  تطوير  مركز  عقده  �لذي  فل�سطين، 

للتربية  �لمتحدة  �الأمم  منظمة  مع  بال�سر�كة  بيرزيت، 

و�لعلم و�لثقافة »�ليون�سكو«.

بناء  بينها  من  مهمة  عدة  ق�سايا  على  ركز  �لنقا�ص 

ُتدر�ص  �لتي  و�لمناهج  �الإعالم،  لطلبة  �لمهنية  �لقدر�ت 

لهم، ومدى ح�سولهم على �لتدريب، وتطوير �الإعالميين 

حديثي �لتخرج، �إ�سافة لمعالجتها جو�نب �أخرى لق�سايا 

حرية �لر�أي و�لتعبير.

بيرزيت  جامعة  في  �الإعالم  تطوير  مركز  مديرة  وقالت 

نبال ثو�بتة: »�إن �لدر��سة تهدف للتعامل مع �الإعالم كحق 

خا�سة  فاعلية،  �أكثر  فل�سطيني  الإعالم  للو�سول  �إن�ساني، 

و�أن هناك نق�سا في �لت�سريعات و�لقو�نين �لناظمة �لتي 

ت�سمن �لحق في �لح�سول على �لمعلومات«.

االحتجاجات واالنفعاالت .. يف حضرة اجلامعة 
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�لوكالة  من  بتمويل  و��ستحقاقاتهم«،  بحقوقهم  �لمطالبة  من  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ص  »تمكين  لنقا�ص  موؤتمر�  �لتنمية  در��سات  مركز  عقد 

�لبريطانية للتنمية �لدولية وبال�سر�كة مع جمعية �لعون �لطبي للفل�سطينيين )ماب(.

تحدث من�سق �لم�سروع في مركز در��سات �لتنمية، عماد �ل�سيرفي قائال »ينظر �لم�سروع لق�سية �الإعاقة من �لمنظور �لحقوقي، حيث قام 

على  �الإعاقة  ذوي  من  و�ل�سابات  �ل�سبان  من  مجموعة  تدريب  على  وعمل  �لم�ستهدفة،  �لمناطق  في  �الإعاقة  ذوي  �الأ�سخا�ص  و�قع  بدر��سة 

منا�سرة ق�سيتهم«.

بريزيت تدعم ذوي اإلعاقة  

�ختتم معهد �إبر�هيم �أبو لغد للدر��سات �لدولية موؤتمر� دوليا 

حول �الر�سيف و�لعولمة، و�لحفاظ على �لرو�ية �لفل�سطينية. 

وقال عبد �لكريم �لبرغوثي، رئي�ص �لمعهد �إن هدف �لموؤتمر 

رو�ية  منا  لكل  بحيث  �لحي،  �الأر�سيف  �أننا  على  »�لبرهنة  هو 

ي�سردها، ودورنا ياأتي للحفاظ عليها وحمايتها و�أر�سفتها«.

�أو�سى �لم�ساركون في �لموؤتمر �لفل�سطيني الأبحاث طلبة �لدر��سات �لعليا في �لعلوم �لطبيعية و�لتطبيقية، و�لذي عقدته كلية �لدر��سات �لعليا 

وكلية �لعلوم في جامعة بيرزيت، ب�سرورة �إيالء �الأبحاث �لتي يجريها �لطلبة بمن فيهم طلبة �لبكالوريو�ص �هتمامًا ورعاية خا�سة من خالل 

�يجاد �لو�سائل �لالزمة للتمويل وت�سهيل �لو�سول للكتب و�لدوريات �لعلمية ودعم �لبنية �لتحتية �لبحثية.

كما �أو�سى �لموؤتمر �أي�سًا ب�سرورة �لعمل على عقد موؤتمر�ت الأبحاث �لطلبة في فل�سطين بوتيرة منتظمة من �أجل منحهم �لفر�سة لتقديم 

�نجاز�تهم ونقل �لخبر�ت فيما بينهم، وت�سهيل �لمهمات �لبحثية لطلبة �لجامعات و�لموؤ�س�سات �لمحلية، �إ�سافة �إلى دعوة �لجامعات �لمحلية 

لتوفير �لفر�ص �لتدريبية للطلبة في �لمختبر�ت ومر�كز �لبحث �لمتقدمة في �لخارج.

العلوم التطبيقية يف الدراسات العليا   

بريزيت 
تؤرشف روايتنا
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تقوم فل�سفة جامعة بيرزيت �إ�سافة �إلى كونها موؤ�س�سة تربوية تعليمية تثقيفية، على غر�ص روح �لعمل �لتعاوني، و�لمبادرة، وخدمة �لمجتمع 

و�لوطن في نفو�ص وعقول طلبتها، على �عتبار �أن ذلك جزء من �لهدف �لذي ن�ساأت من �أجله، وهو خدمة �لوطن، وتطويره، وتعزيز �لتنمية 

فيه، و�لعمل ليل نهار، من �أجل روؤيته حر�. 

هذ� �لعمل من �أجل �لمجتمع، ال يقت�سر على كم وال على نوع، وال يخ�ص نمطا في �لحياة دون �آخر، بل هو �سمولي، وتكاملي، وال ين�سب، بدء� 

من �لقانون، و�سوال �إلى �لتعليم، و�لتطوير، وهذه نماذج. 

املقتفي: منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
بنك  �أول  فل�سطين،  في  و�لت�سريع  �لق�ساء  منظومة  �أو  �لمقتفي، 

معلومات قانوني من نوعه في فل�سطين، �ساهم في ت�سميمه وتطويره 

معهد  في  و�لمبرمجين  �لقانونيين  �لباحثين  ع�سر�ت  وتحديثه 

�لحقوق في جامعة بيرزيت. وقد بد�أ �لعمل عليه منذ بد�يات معهد 

�لحقوق عام 1993، ويحتوي حاليا على �لعديد من قو�عد �لبيانات 

�لق�سائية،  �الأحكام  وقاعدة  �لت�سريعات  قاعدة  �أهمها  �لرئي�سية، 

وقاعدة �الأحكام �لدينية، باالإ�سافة �إلى �لعديد من قو�عد �لبيانات 

�لتي تتفرع عن �لقو�عد �لرئي�سية.

�لت�سريعات  كافة  ت�سم  وق�سائية  قانونية  معلومات  بنك  »�لمقتفي« 

و�لوثائق �لقانونية �لمتنوعة، بهدف حفظها وت�سهيل �لو�سول �إليها 

تكنولوجيا  �أ�ساليب  �أحدث  با�ستخد�م  و�سرعة،  و�سهولة  بفاعلية 

�لمعلومات ذ�ت �لعالقة بالحقل �لقانوني، وقد تم تطويره على مدى 

على  تعميمه  وتم  ومحلية،  دولية  جهات  عّدة  من  بدعم  �ل�سنو�ت 

�لموؤ�س�سات �لفل�سطينية �لمختلفة بالتعاون مع �لجهات �لفل�سطينية 

�لر�سمية و�الأكاديمية و�لمجتمعية. 

قاعدة الت�شريعات 

�لت�سريعات  كافة  على  تحتوي  �لمقتفي،  في  �لت�سريعات  قاعدة 

تقريبًا  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  منت�سف  منذ  فل�سطين  في  �ُسّنت  �لتي 

�لعثماني،  �لحكم  فترة  ُطّبقت  �لتي  تلك  ي�سمل  وهذ�  �ليوم،  حتى 

و�النتد�ب �لبريطاني، و�الإد�رة �لم�سرية في غزة، و�لحكم �الأردني 

�الإ�سر�ئيلي،  لالحتالل  �لع�سكرية  و�الأو�مر  �لغربية،  �ل�سفة  في 

في  ت�سدر  �لتي  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  ت�سريعات  و�أخير�، 

مجلة »�لوقائع �لفل�سطينية« منذ �لعام 1994. 

ويبلغ عدد �لت�سريعات �لتي يحتويها »�لمقتفي«، �لتي تمتد �إلى قرن 

تقدم  ت�سريع.  �ألف   16 حو�لي  فل�سطين  تاريخ  من  �لقرن  ون�سف 

قاعدة �لت�سريعات بيانات كل ت�سريع، مثل رقمه و�سنته ورقم �لعدد 

�لمعلومات  �إلى جانب  �ل�سفحة، هذ�  ورقم  وتاريخه  فيه  �لمن�سور 

�لمتعلقة بالجهات �لم�سوؤولة عن �إ�سد�ر �لت�سريع وت�سديقه ون�سره �أو 

�لتو�ريخ ذ�ت �لعالقة بالتوقيع و�لنفاذ. كما توفر قاعدة �لت�سريعات 

عالقات كل ت�سريع بجميع �لت�سريعات �الأخرى من ��ستناد وتعديل 

�إلى كل ذلك تقدم قاعدة �لت�سريعات ن�سخة  �إ�سافة  و�إلغاء...�لخ. 

طر�أت  �لتي  �لتعديالت  كافة  بها  مدمجا  �ل�سارية  �لت�سريعات  من 

من بريزيت
إىل الوطن

عليها مع �لتوثيق �لالزم بهذ� �لخ�سو�ص. 

الأحكام الق�ضائية والدينية 

ويوجد في �لمقتفي �أي�سا كافة �الأحكام �لق�سائية �لتي �سدرت عن 

و�ال�ستئناف(  �لعليا  و�لعدل  )�لنق�ص  �لفل�سطينية  �لعليا  �لمحاكم 

حكم  �ألف   27 عن  يزيد  وعددها  �ليوم،  وحتى   1994 �لعام  منذ 

ق�سائي. توفر هذ �لقاعدة �إ�سافة �إلى �ل�سورة طبق �الأ�سل للحكم 

ون�سه �لكامل، �لمعلومات �لمرجعية للحكم بما ي�سمل رقمه و�سنته  

وتاريخ �لف�سل فيه و�لمحكمة �لتي �أ�سدرته. كما توفر �آلية للبحث  

مو�سوعية  قانونية  لحقول  وفقا  �لق�سائية  �الأحكام  ال�ستعر��ص 

م�سبوطة. وتوفر قاعدة �الأحكام �لق�سائية �أي�سا �لمبادئ �لقانونية 

�لق�سائية، كما توفر مجموعة  �أهم �الأحكام  لمجموعة مختارة من 

من �لتعليقات على �أهم هذه �الأحكام. 

ومنذ �لعام 2011 بد�أ معهد �لحقوق �لعمل على قاعدة متخ�س�سة 

لالأحكام �لدينية، وت�سم حاليا هذه �لقاعدة ما يزيد على 11 �ألف 

مع  ربطها  وتم  �لفل�سطينية،  �ل�سرعية  �لمحاكم  �سادرة عن  حكم، 

ن�سو�ص قاعدة �لت�سريعات ذ�ت �لعالقة.

المقتفي: في خدمة المجتمع 

خدمات �لمقتفي ال تنتهي عند �لقو�عد �لقانونية فقط، بل فيه �أي�سا 

قاعدة ت�سم �لوثائق �لدولية �لمتعلقة في فل�سطين، ومعجمًا قانونيًا 

باللغتين �لعربية و�الإنجليزية، وهو يقدم جميع قو�عد �لبيانات وما 

مجانا  وعالقات  مرجعية  ومعلومات  ون�سو�ص  وثائق  من  تحتويه 

للجميع، وكل ما يحتاجه �لم�ستخدم هو عمل ح�ساب له على �لموقع 

ومن ثم �النطالق للبحث فيه.
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�طلق ق�سم �لعمل �لتعاوني في عمادة �سوؤون �لطلبة في جامعة بيرزيت )مبادرة �أ�سدقائي في �لمخيم( بهدف �لتو��سل مع �أطفال �لمخيمات، 

لت�سجيعهم على �لتعّلم و�لقر�ءة بعد �إ�سر�ب �لوكالة �لذي ز�د  عن �أربعين يومًا وحرمهم من �لذهاب �إلى �لمد�ر�ص.

وقالت من�سقة �لعمل �لتعاوني في �لجامعة غادة �لعمري �إن �لمبادرة تاأتي لتعزيز �لتو��سل و�إبر�ز دور طلبة جامعة بيرزيت تجاه �أبناء مجتمعنا 

�لفل�سطيني، و�ل�سعور بالم�سوؤولية تجاه �الأطفال في �لمخيمات لرفع م�ستوى �لتح�سيل �لدر��سي لهوؤالء �الأطفال، �إ�سافة �إلى ت�سجيعهم على 

�لقر�ءة و�لمطالعة.

�إلى  مدر�سة »�لتو�ني �لمختلطة« في م�سافر يطا بالخليل، وذلك  �لعامة في زيارة   �لتابعة لمكتب �لعالقات  �لتعليم  نّظمت حملة �لحق في 

لم�ساندة �لمدر�سة و�الطالع على �أو�ساعها و�النتهاكات �الإ�سر�ئيلية بحقها وطلبتها، �إ�سافة �إلى �لظروف �ل�سعبة �لتي تعاني منها �لمدر�سة.

وقام متطوعو �لحملة باأن�سطة مع طلبة �لمدر�سة، ووّزعو� تبرعات عينية كانت قد جمعتها �لحملة من عدة �سركات ومكتبات في محافظة ر�م 

�هلل و�لخليل لدعم �لمدر�سة وطالبها.

وتعتبر »مدر�سة �لتو�ني« مدر�سة حكومية تخدم ب�سكل �أ�سا�سي ثماني قرى من تجمع م�سافر يطا �ل�سكاني �سرق �لخليل، وهي �لمدر�سة �لوحيدة 

للمرحلتين �الأ�سا�سية و�لثانوية في �لمنطقة. وقد بلغ عدد طالبها للعام �لدر��سي �لحالي 126 طالبًا وطالبة.

حملة �لحق في �لتعليم، بدورها ت�سعى لخدمة هذه �لمدر�سة، و�أي مد�ر�ص �أخرى وفق �الإمكانات �لمتاحة، وهي توؤمن باأن هذ� جزء �سغير مما 

يمكن تقديمه للمجتمع.

1988، بالتعاون بين طلبة �لجامعة و�أكاديميين، وذلك في فترة �إغالق قو�ت �الحتالل لجامعات   تاأ�س�ست �لحملة في جامعة بيرزيت عام 

�لوطن. ت�ستمر �لحملة في عملها وروؤيتها لتحقيق عدة �أهد�ف، منها توثيق �النتهاكات �لتي يتعر�ص لها حقنا في �لتعليم، و�لح�سد و�لمنا�سرة 

لق�سية �لتعليم، ون�سر �لوعي في �أو�ساط �لطلبة �لفل�سطينيين، ون�سر ند�ء �لمقاطعة في �الأو�ساط �لعالمية.

بريزيت
صديقة للمخيم 

التعليم حق 
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صندوق العطاء 
�الإ�سالمي  �لبنك  مع  بال�سر�كة  بيرزيت  جامعة  �أ�س�ست 

�لعربي، �سندوق �لعطاء، لدعم �لطلبة غير �لمقتدرين ماديًا 

في �لجامعة، �إلى جانب �سرف منح تطوير �أكاديمي محددة. 

وتديره  �سرعية  ورقابة  فتوى  هيئة  �ل�سندوق  على  ت�سرف 

غير  �لطلبة  �أمام  �لفر�سة  يتيح  وهو  بيرزيت،  جامعة 

�لمقتدرين ماديًا الإكمال تح�سيلهم �الأكاديمي في �لجامعة 

لدرجة �لبكالوريو�ص، كما يقدم م�ساعد�ت معي�سية للطلبة 

�لمحتاجين.

وي�سجع �ل�سندوق �أهل �لخير الإخر�ج زكاة �أمو�لهم ل�سالح 

�لتعليم بطريقة تتو�فق مع �ل�سو�بط �ل�سرعية، كما ي�سجع 

�لطالبية  �لمنح  وتنفذ  و�لتبرعات،  �لهبات  تقديم  على 

�لمقدمة لل�سندوق تبعًا الإجر�ء�ت »وثيقة �لمنح �لطالّبية« 

�لمعتمدة في جامعة بيرزيت. 

�لجامعة  رئي�ص  نائب  �إلى  �إ�سافة  �ل�سندوق  لجنة  وت�سم 

عن  ممثلين  �ل�سندوق،  �إنماء  وم�سوؤول  و�الت�سال،  للتنمية 

�لهيئة �لتدري�سية و�لعاملين في �لجامعة، وممثلين عن كل 

من د�ئرة �لمالية وعمادة �سوؤون �لطلبة، ونقابة �لعاملين، 

ومجل�ص �لطلبة، و�لبنك �الإ�سالمي �لعربي.

للمزيد من �لمعلومات �أو لتقديم منح يرجى �لتو��سل معنا:

مكتب تعزيز �لمو�رد، جامعة بيرزيت، فل�سطين

�سندوق بريد 14، بيرزيت، �ل�سفة �لغربية

تلفاك�ص: 2982065 2 970+

jabusada@birzeit.edu
http://giving.birzeit.edu

معلومات ح�ساب �لبنك:

جامعة بيرزيت

�لبنك �الإ�سالمي �لعربي 

ح�ساب رقم: 

0001000100220110101030784002
IBAN: PS57AISB010220110101030784002

�لبيرة/ ر�م �هلل

فل�سطين

ال �سك �أن �لو�سع �القت�سادي �لذي يعي�سه �سعبنا يوؤثر على مناحي و�سر�ئح 

�لمجتمع و�أكثر �لمتاأثرين هم �لطلبة. وفي هذه �الأيام �أ�سبح �لتعليم مكلفًا 

ويحتاج �إلى مو�زنات كثيرة حتى ن�سل �إلى تعليم متميز.

�سيا�سة جامعة بيرزيت كانت وما ز�لت و�ستبقى �أن ال يكون �لعائق �لمادي 

�لتعليم وخا�سة على  �أكاديميًا من حق  �أي طالب موؤهل  �سببًا في حرمان 

�جتذ�ب  على  جاهدة  �لجامعة  تعمل  �لغاية  لهذه  �لبكالوريو�ص.  م�ستوى 

وفق  و�لمتفوقين  للمحتاجين  تعطى  طالبية  منح  �سكل  على  م�ساعد�ت 

�أ�سا�ص م�سح �جتماعي دقيق و�سفافية عالية. ولما  معايير محددة، وعلى 

على  وكذلك  �لطالب  على  �الأكبر  �لعبء  ت�سكل  �لجامعية  �الأق�ساط  كانت 

من   %60 فقط  �لطالبية  �الأق�ساط  تغطي  للجامعة  )بالن�سبة  �لجامعة. 

�لتكلفة �الأكاديمية(، فاإن هذه �الأق�ساط في �أغلب �الأحيان ال تكتمل، ب�سبب 

�لظروف  نتيجة  �الأق�ساط  هذه  دفع  على  قدرتهم  عدم  �أو  �لطلبة  تاأخر 

�القت�سادية. علمًا �أن تكلفة �لطالب على �لجامعة بالمعدل حو�لي 3500 

دوالر �سنويا دون �لم�ساريف �الإد�رية. 

وح�سب �الإح�سائيات �الأخيرة فاإن هناك 15% من �لطلبة �لمحتاجين لم 

�أو  بطريقة  ��ستطاعت  �لجامعة  باأن  علمًا  منح،  �أو  م�ساعدة  على  يح�سلو� 

�لجامعة  تو�سع  نتيجة  ولكن  �لطلبة.  من   %37 لـ  م�ساعد�ت  توفير  �أخرى 

�إلى  بحاجة  �لجامعة  فاإن  �لمحتاجين،  وخا�سة  �لطلبة  عدد  و�زدياد 

و�أحد  و�لتربوية،  �لعلمية  ر�سالتها  ��ستمر�ر  �أجل  من  �إ�سافية  م�سادر 

م�سادر دعم �لطلبة هو �سندوق �لعطاء �لذي جاءت فكرته بال�سر�كة بين 

�لبنك �الإ�سالمي �لعربي وجامعة بيرزيت، لدعم �لتعليم من خالل �لزكاة 

�الإ�سالمية و�لهبات و�لتبرعات.

كلمة أ. جميل أبو سعده أيام بريزيت 
شهدت اجلامعة على مدار الشهور األربعة املاضية نشاطات عديدة، 

تعكس واقع احلياة اليومية فيها، والتي تقوم على أساس املثابرة واإلبداع، 
والعمل بروح الفريق، والتضامن مع القضايا الوطنية، واملثابرة يف سبيل 

الثقافة واملعرفة والعلم، ودعم الطلبة غري املقتدرين. 
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ز�رت �أ�سرة جامعة بيرزيت �الأ�سير �لمحرر �سامر �لعي�ساوي، �ساحب �أطول ��سر�ب عن �لطعام في �لتاريخ، في ر�سالة توؤكد دعم �سموده من 

جهة، وم�ساندة �أ�سر�نا في �سجون �الحتالل �ال�سر�ئيلي.

�إلى عدد من  وز�ر وفد من �لجامعة �سم رئي�ص �لجامعة د.خليل هندي، ونائب �لرئي�ص ل�سوؤون �لتنمية و�الت�سال د.غ�سان �لخطيب، �إ�سافة 

�الأكاديميين و�لموظفين و�لطلبة �سباح �الأحد �لثاني من �سباط 2014، �الأ�سير �لعي�ساوي في منزله في �لقد�ص �لمحتلة.

�الإ�سر�ب  �للقاء عن تجربته في  تحّدث �سامر خالل 

�أن  موؤكدً�  بهما،  تمتع  �لتي  و�الإ�سر�ر  �لعزيمة  وعن 

في  �لقوة  �سر  هو  �الأر�ص  وباأحقية  بالق�سية  �الإيمان 

مثل هذه �لظروف.

مع  �لد�ئم  وقوفها  �لجامعة  �أ�سرة  �أكدت  جهتها  من 

�الأ�سرى  و�لطلبة  عام،  ب�سكل  �لفل�سطينيين  �الأ�سرى 

في  �لعاملة  �لموؤ�س�سات  كافة  د�عية  خا�ص،  ب�سكل 

�سوؤون �الأ�سرى و�لدفاع عن حقوق �الإن�سان وموؤ�س�سات 

تفعيل  �إلى  و�لنقابات  و�التحاد�ت  �لمدني  �لمجتمع 

دورها في �لت�سامن مع �الأ�سرى و�لمعتقلين في �سجون 

�لفل�سطينيين من  �لطلبة  لحماية  و�ل�سعي  �الحتالل، 

�العتقاالت �لتي تحرمهم من �لدر��سة. 

أسرة اجلامعة تهنئ العيساوي

أهدت  حيث  الصايغ،  يوسف  د.  و  أنيس  د.  ملكتبتي  معرضًا  بريزيت،  جامعة  مكتبة  افتتحت 
أكادميية  جماالت  يف  كتب  على  حتتويان  لهما  مكتبتني  اجلامعة  سابق  وقت  يف  عائلتاهما 

وفكرية وسياسية خمتلفة.
الفكر  عن  مداخلة  حمودة،  سميح  أ.  السياسية  العلوم  أستاذ  قدم  الكتب  استالم  وخالل 
الشديد  الصايغ  أيلول«  الذي يظهر فيه غضب   13« كتابه  الصايغ، متناواًل  السياسي ألنيس 
على  شؤم  كنذير  احلدث  هذا  إىل  نظر  وكيف   ،1993 أيلول   13 أوسلو« يف  »اتفاق  توقيع  على 

النضال الوطني الفلسطيني.
كما قدمت مديرة مركز دراسات املرأة أ. سامية البطمة مداخلة عن أعمال د. يوسف صايغ 
الذي كان عضوا يف اجمللس الوطني الفلسطيني منذ إنشاء منظمة التحرير، وأسس مركز 
الفلسطيني  القومي  للصندوق  مديرا  أصبح  ثم  للمنظمة،  التابع  الفلسطيني  التخطيط 
ملنظمة التحرير، ويف عام 1990 شكل فريقا من االقتصاديني واخلرباء إلعداد برنامج التنمية 
العربي  الفكر  ومنتدى  العربية  الوحدة  دراسات  ملركز  مؤسسا  عضوا  وكان  الفلسطيني، 

ومنتدى البحوث االقتصادية.

أنيس ويوسف
حاضران يف مكتبة اجلامعة

أيام بـريزيــت 
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�لنجاح  �أ�س�ص  �ل�سامي  فاروق  لخ�ص  و�لمثابرة«، هكذ�  �لجد  �الأخالق،  »�لعلم، 

�لتي �رتكز عليها في نجاحه، و�لتي يتوجب على �لطلبة �العتماد عليها للو�سول 

الأعلى �لمر�تب، جاء ذلك خالل محا�سرة عامة قدمها �ل�سامي يوم 24 كانون 

2013، بعنو�ن: »النجاح والعالمية ال تاأتي �صدفة... هي علم واجتهاد  �الول 

وقلب فل�صطيني«، وذلك �سمن �سل�سلة محا�سر�ت »�لريادة و�لرو�د«، وبح�سور 

في  و�لطلبة  �لتدري�سية  �لهيئة  من  كبير  وح�سد  هندي  خليل  د.  �لجامعة  رئي�ص 

�لجامعة.

و�سارك �ل�سامي �لطلبة بالحديث عن تجربته في �ل�سعود و�لو�سول �إلى �لنجاح، 

متحدثا عن �لتحديات �لتي يو�جهها �لمرء و�لعقبات �لتي قد تحول دون �لو�سول 

جامعة  في  تجميل  كلية  باإن�ساء  �لتبرع  نيته  عن  �لطلبة  �إلى  و�أعلن  �لنجاح.  �إلى 

بيرزيت.

وتحدث �ل�سامي في �لمحا�سرة عن و�سوله �إلى �لواليات �لمتحدة للدر��سة فيها 

قادمًا من فل�سطين، قائاًل: »قدمت �إلى �لواليات �لمتحدة بمبلغ 71 دوالر�، و�ليوم 

�ل�سركات  �أكبر  �إحدى   FAROUK SYSTEMS �سي�ستمز  فاروق  �سركتي  تعتبر 

�لعاملين من مدينة هيو�ستن في  �آالف  �لتي تدعم �القت�ساد وتوظف  �الأميركية 

والية تك�سا�ص، باالإ�سافة �لى قيامه باختر�ع 13 منتجًا في مجال �لتجميل«.

فاروق الشامي
يحكي جتربته لطالبنا 

ق�سطندي  ليلى  ذكرى  لتخليد  حفال  بيرزيت  جامعة  نظمت 

برتق�ص، �لتي قدمت لفل�سطين �لكثير وهي بعيدة عنها، وقدمت 

للجامعة �لكثير رغم �أنها لم ترتبط معها بعالقة مبا�سرة. 

�أمناء جامعة بيرزيت د. حنا نا�سر »نعتز  وقال رئي�ص مجل�ص 

بعيدة  فل�سطينية ق�ست معظم حياتها وهي  �سيدة  نكرم  حين 

عن فل�سطين، و�أحبتها بال حدود، وج�سدت هذ� �لحب عبر هبة 

مالية قدمتها  لدعم �لمنح �لطالبية في جامعتنا«. 

بالفخر  ن�سعر  »يجعلنا  ليلى ق�سطندي  فعلته  ما  �أن  �أكد  نا�سر 

�أينما  �لفل�سطينيين  وجد�ن  في  بيرزيت  جامعة  تكون  باأن 

وجدو�، حتى ولو لم تكن تربطهم عالقة مبا�سرة بالجامعة.«

هي  وعانت   ،1940 عام  يافا  في  ولدت  ليلى 

�لفل�سطينية،  �لعائالت  من  كغيرها  وعائلتها، 

1948 حيث  �لق�سرية عام  �لهجرة  م�ساق 

��ستقر بهم �لمقام في لبنان، ومن ثم 

�الأمريكية( عام  �للبنانية  للبنات )حاليا �لجامعة  تابعت در��ستها في مد�ر�ص بيروت وتخرجت من كلية بيروت 

1964 وعملت بعد ذلك في بيروت و�أثينا في مجال �لتاأمين.

وتبو�أت  �لعمل  من  �لحقل  نف�ص  في  ��ستمرت  حيث   1987 عام  في  نيويورك  �إلى  ليلى  �نتقلت 

مو�قع �إد�رية عالية في كبرى �سركات �لتاأمين �لعالمية �إلى �أن تقاعدت من �لعمل في عام 

2000. وبعد ذلك ز�رت فل�سطين حيث عملت على �سياغة �أول م�سروع قانون للتاأمين 

�لفل�سطيني وتم تعيينها كمفو�سة �لتاأمين في فل�سطين خالل �لفترة 2001 – 2002. 

�أ�سدقائها  بين  متميزة  �سمعة  وتركت   2012 تموز  في  نيويورك  في  ليلى  توفيت 

و�سيتها  في  وهبت  وقد  للوطن.  وبحبها  بكرمها  معروفة  كانت  حيث  �لكثيرين 

مبلغا �سخيا  لجامعة بيرزيت لدعم �لمنح �لطالبية فيها.

قسطندي
يف فلسطني عرب بوابة اجلامعة
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اللباس.. عنوان للهوية 
�سمن �سعيه لتقديم قر�ءة نقدية لمفهوم »�لتر�ث �لثقافي«، 

يو�سف  عمر  �لم�سمم  بيرزيت  جامعة  متحف  ��ست�ساف 

معر�ص  وهو  �لت�سريفات«،  »زي  معر�ص  الإنتاج  دينا،  بن 

الإثر�ء  �لمتحف  ينظمها  �لتي  �الأن�سطة  عديد  �سمن  ياأتي 

�لطلبة و�لباحثين و�لهيئة �لتدري�سية و�لز�ئرين، بمزيد من 

�لمعرفة عن �الإرث �لح�ساري �لفل�سطيني.

و�لعينات،  و�الك�س�سو�ر�ت،  �لمالب�ص  من  وبمجموعة 

لبا�ص  كنظام  �لت�سريفات«  »زي  معر�ص  �نطلق  و�لكتيبات؛ 

�فتر��سي للم�سوؤول �لذكر في �لدولة �لفل�سطينية �لمفتر�سة، 

وقدم مقتنيات من مجموعتي »�الأزياء �لفل�سطينية« و»توفيق 

كنعان للحجب �لفل�سطينية«، �لتي يمتلكها �لمتحف. 

كرد   2012 في  ��لت�سريفات  زي  م�سروع  على  �لعمل  بد�أ 

فعل على حملة �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية للح�سول على 

ع�سوية  فل�سطين في �الأمم �لمتحدة. ويتاأمل �لمعر�ص في 

وللهوية  للقوة  ورمز  كاأد�ة  ي�ستخدم  وكيف  �للبا�ص  �سمات 

من  كل  هو�ص  �لم�سروع  ينقد  كما  وللتحرر،  ولالإخ�ساع 

�ل�سعار�ت  باجتر�ر  �لفل�سطينيين  و�لمبدعين  �ل�سيا�سيين 

و�لرموز و�آثار ذلك على �لو�سع �لفل�سطيني عموما. 

و�أ�ساليب  وتقنيات  �أقم�سة  دينا  بن  يو�سف  عمر  �ختبر 

فل�سطينية تاريخية ومعا�سرة في محاولة لتحديد �لنطاقين 

�لمادي و�لنظري للبا�ص ومحدد�ته. ولتنفيذ زي �لت�سريفات 

وحرفيي  �هلل،  ر�م  من  �أحذية  �سانع  مع  �لم�سمم  عمل 

وتم  وبيروت،  يطا  من  ز�ت  وُمَطِرّ �ساحور،  بيت  من  �سدف 

�لتعاون مع عدد من �لمبدعين �لعرب محلّيًا و�إقليميًا؛ مثل 

�لفل�سطينية  و�لمو�سيقية  كل�ص،  �سر�ر  �لفل�سطيني  �لفنان 

مايا �لخالدي، و�لم�سور و�لفنان �للبناني طارق �لمقّدم.  

�لفن و�لثقافة جزء �أ�سيل من هوية �لجامعة، بها تنمو، وعبرها تنقل ر�سالتها، �ل�سيا�سية، و�لوطنية و�الجتماعية، �لتي تعبر عن رغبة 

جامحة لدى مجتمع �لجامعة، �لذي يو�سف بالنموذج �لم�سغر لل�سعب �لفل�سطيني، بالم�سي قدما بكل �أطيافه ومكوناته لتعزيز �لهوية 

�لوطنية، وحفظ �لتاريخ �ل�سيا�سي �نطالقا من حجب توفيق كنعان، وو�سوال �إلى عرو�ص �لجليل. 
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البوسرتات التاريخية حتلق يف فضاء اجلامعة 

عرو�ُس الجليِل رق�صت  

في كر�صّيها المتحّرِك؛ نجماً  

ي�صيُء طريَق الُخرافِة 

للعائديَن.. 

من اأقا�صي العدْم، 

وكم من الجميالت 

طلعَن على البدِر بدًرا 

يبيُع ال�َصّخَر ُليوَنَة االإح�صا�ِس 

من وجٍه ح�صْن ؟

ال ال�صخُر الَن َوال حوَل 

ِلمن ُتنادي

*******

عروس اجلليل
ترقص على أشعار خمول وأوتار عزام 

ضمن أنشطتها الثقافية الدورية، استضافت اجلامعة الشاعر الفلسطيني مروان خمول يف أمسية شعرية شارك فيها 
أيضا الفنان عالء عزام، الذي قّدم عرضًا موسيقيًا متداخاًل يف قصائد خّمول، ليخلقا سويًة عماًل فنيًا مبدعا تداخلت فيه أشعار 

خمول، وموسيقى عزام. 
الشاعر مروان خمول، من أحد أبرز شعراء فلسطني الشباب، له دواوين عديدة وترجمت قصائده إىل ما يقارب عشر لغات. 
ولد عام 1979 يف قرية صغرية تابعة للبقيعة يف اجلليل األعلى الفلسطيني، وهي قرية غري معرتف بها رسمًيا حتى اآلن، 

لكونها واحدة من القرى العربية الفلسطينية القليلة التي أقيمت بعد النكبة.  
وخالل تواجده على مسرح اجلامعة قال خمول يف إحدى قصائده: 

عرو�ُس الَجليِل منطُقنا؛

تلُّ زعتٍر يذّكرنا فن�صكُرُه    

وميرميًة ن�صَرُبها ِلترتوي مّنا. 

هي طيٌر هاَجَر مع االأ�صراب

ال ليقت�ِصَم الِفرار اإّنما 

لَيُدّلُه ال�ِصّرُب كيف الّرجوُع 

اإلى الغ�صِن ال�ّصريِد، 

عرو�ُس الجليِل فار�ُصها، 

وال بدَّ 

اأن ياأتي جواداً اأبي�َس 

اإن �صاَء الّربيع. 

وقدم  عاما.   50 مد�ر  على  �أُنتجت  �أ�سلية  ن�سخ  في  فل�سطينيا  �سيا�سيا  مل�سقا   140 من  �كثر  �سمل  فنيًا  معر�سًا  �لجامعة  نظم متحف  كما 

فتر�ت  وفي  فل�سطين،  وخارج  د�خل  وتد�ولها  �نتاجها  تم  �لتي  �لب�سرية  وتمثيالتها  �لمو�سوعات  في  �لتنوع  من  ممكن  قدر  �أكبر  �لمعر�ص 

تاريخية مختلفة �متدت من �لعام 1949 وحتى �لعام 2000.  

في هذ� �لمعر�ص �لذي ��ستمر 3 �سهور، كانت هناك فر�سة لالطالع على مجموعة من �لتمثيالت �لب�سرية و�الأ�سكال �لفنية �لتي تطورت في 

فن �لمل�سق �ل�سيا�سي �لفل�سطيني، و�لتي �ساهمت ب�سكل كبير في �سياغة ما �تفق عليه جماهيريًا باأنه »�لهوية �لوطنية �لفل�سطينية«.

ومن مو��سيع �لمل�سقات �لتي تناولها �لمعر�ص »�لالجئون، �النتفا�سة �الأولى، �إغالق �لجامعات �لفل�سطينية، �ل�سهيد، �الأحز�ب �ل�سيا�سية، 

�لحركات �لطالبية وغيرها«.
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د�ئرة  مدير  �أ�سبح  حيث  �لنقد،  �سلطة  في  موظفا  لي�سبح  �سنتين  بعد  �لتدري�ص  مهنة  عن  تخليه  في  �لعملية«  »�لحياة  في  رغبته  �ساهمت 

�الحتياطي هناك، ومنها �نتقل للعمل في �لبنك �لوطني »بنك �لرفاه �سابقًا« في �لعام 2010، لي�سغل  من�سب �لمدير �لعام وهو في �لثانية 

و�لثالثين، وما ز�ل على ر�أ�ص عمله.   

يقول اأحمد، »هذ� �لمن�سب يتطلب خبرة كبيرة وم�سوؤوليات جمة، ورغم قلة هذه �لخبرة ن�سبيا �إال �أن �لجد و�لمثابرة و�لعمل �ل�ساق و�لتح�سيل 

�الأكاديمي، و�لدور�ت �لتدريبية، كلها عو�مل �ساهمت في �أن �أ�سبح �لمدير �لعام«. 

يم�سي �أحمد في �إد�رة �لبنك �لوطني رغم �لتحديات �لكثيرة في ظل �لو�قع �القت�سادي �ل�سعب، �إال �أن هذه �ل�سنة تبدو �سنة خير على �لبنك، 

»رغم تباطوؤ وتيرة �الأد�ء �القت�سادي �لفل�سطيني �إال �أن �لبنك �لوطني ��ستطاع تحقيق نتائج مالية مميزة، و�أثبت �أنه من �لالعبين �لبارزين في 

�ل�سوق �لم�سرفي �لفل�سطيني، وهو ي�سعى �إلى تحقيق �لمزيد من �الإنجاز�ت وخدمة �لمو�طنين �لفل�سطينيين باأف�سل و�أجود �لو�سائل �لبنكية 

و�أكثرها حد�ثة وتطور�«.

أيها اخلريجون 
وفي ن�سيحة للخريجين �لجدد، يقول �أحمد، »�لذي يريد �أن يحدد �ساعات عمله من �ل�ساعة �لثامنة حتى �لثالثة باإمكانه ذلك، لكن توقعاته 

�ستكون محدودة. يجب �أن نعامل �لموؤ�س�سات �لتي نعمل لديها على �أنها ملكنا، ولو تطلب ذلك �أن نعمل �ساعات �أطول من �لدو�م، وفي �لنهاية 

هذ� ��ستثمار في ذ�تنا«.  

يختم �أحمد مقابلته بالقول، �إن �لكثيرين من طلبة بيرزيت باإمكانهم �أن ي�سبحو� مثله، الأن �لجامعة بعر�قتها وحياتها �الجتماعية، وقدرتها 

على بناء �ل�سخ�سية، قادرة دوما، على تخريج قياد�ت فل�سطينية، تذهب بالوطن نحو �ل�سماء، ونحو �لحرية.

ويقول �أحمد »�لخريج د�ئما يحن �إلى �لجامعة �لتي تخرج منها ويحب �أن يبقى على �ت�سال معها من خالل �للقاء�ت و�لن�سر�ت. و�أنا �أرى 

�أن جامعة بيرزيت عليها �ال�ستفادة من خريجيها بطرق مختلفة. ال توجد موؤ�س�سة في �لبلد ال يوجد فيها خريجون من بيرزيت، و�أعتقد �أن 

�لخريجين ي�ستطيعون دعم �لجامعة �أكاديميا وماديًا �ليوم، ونحن د�ئمًا في خدمة جامعة بيرزيت«.

هكذا أصبح أحمد أصغر مدير بنك فلسطيني

أبرز  من  عددا  وانتقت  سنوات،  مدار  على  اجلامعة  خريجي  وقصص  جتارب  الزاوية  هذه  يف  الغدير  تستعرض 
قصص جناح طلبتنا، منهم من صار قائدا سياسيا، أو شخصية جمتمعية، ومنهم من توىل مناصب رفيعة إدارية 
إىل خلق جيل  النهاية تسعى  إىل املفخرة. فهي يف  أمر يدعو  للجامعة،  بالنسبة  اقتصادية، وهذا  أو  أو سياسية 
فلسطيني قيادي وريادي يحدث تغريات يف جمتمعنا الفلسطيني ومبا يخدم أهدافنا الوطنية، وطموحاتنا يف حياة 

أفضل لنا وألبنائنا. 

�ل�سوؤ�ل.  �أحمد حاج ح�سن على  بيرزيت  �أجابنا خريج جامعة  بثقة  32 عاما؟  يتعد�  لم  �لوطني  وهو  للبنك  �أحمد مديرً� عامًا  �أ�سبح  كيف 

فالمدير �لعام للبنك �لوطني، خالف كل �لتوقعات، وتبو�أ مركز� يتطلب �لو�سول �إليه �لكثير من �سعر �لر�أ�ص �الأبي�ص. �أحمد، �لذي قد يكون 

�أ�سغر مدير بنك في فل�سطين، ك�سر �سورة نمطية عن »�لمدير �لعام«، و�أ�سبح �لنموذج �الأمثل لفكرة: �لقيادة �ل�سابة. 

�أ�سبابًا في �ختياره  �الأكاديمي كانت   1996 قادمًا من مدينة جنين. فعر�قة �لجامعة وتاريخها وتفوقها  �أحمد بجامعة بيرزيت عام  �لتحق 

لها. بد�أ حياته �الأكاديمية في تخ�س�ص �لهند�سة، لكن قلبه وعقله كانا في �الأعمال و�القت�ساد، و�سرعان ما غير تخ�س�سه الإد�رة �الأعمال، 

رغم �عتر��ص �الأهل في �لبد�ية. »في �لدر��سة عليك �أن تختار ما يمليه قلبك، وما تتقنه. خلفية �لعائلة �لتجارية �سجعتني على �ختيار �إد�رة 

�الأعمال«، يقول �أحمد لـ »لغدير«.  

أحمد واجلامعة 
ب�سكل  �ساهمت  �لجامعة  في  عا�سها  �لتي  �لحياة  �أن  �أحمد  يرى 

و�لن�ساطات  �ل�سيا�سية  فالحياة  �لقيادية،  �سخ�سيته  خلق  في  كبير 

�لطالبية ما ز�لت حا�سرة بقوة في ذ�كرته » كان �لن�ساط �لطالبي 

موجها ب�سكل �أكبر �سد �الحتالل، وكنا قد �كت�سبنا �لخبرة في وقتنا 

من عدد كبير من �أ�سرى �الإنتفا�سة �لمفرج عنهم بعد توقيع �تفاق 

�لنقابية،  �ل�سيا�سية،  �ل�سعد  على  كثيرً�  علمتني  خبرتهم  �أو�سلو. 

و�الجتماعية وهي لي�ست متوفرة في جامعات في �لخارج«. 

بعد �لتخرج مبا�سرة �أكمل �أحمد در��سته فح�سل على �سهادة دبلوم 

�لمالية  للعلوم  �لعربية  �الأكاديمية  من  �لمالية  �الأ�سو�ق  في  عال 

و�لم�سرفية في �الأردن، ومن ثم ح�سل على �سهادة �لماج�ستير في 

�القت�ساد و�لعلوم �لمالية من جامعة بر�دفورد في بريطانيا، ليعود 

�إلى �لوطن مدر�سا للعلوم �لمالية و�لم�سرفية في �لجامعة �الأمريكية 

بجنين، وهو في �لع�سرينيات.

حني كسرت عال عوض.. 
كل اإلحصاءات !! 

�لموؤ�س�سة  تتولى رئا�سة  بامتياز،  »�إح�سائية«  عال عو�ص، �سخ�سية 

�لوطنية �الأهم في مجال �الإح�ساء. ما ز�لت في ريعان �ل�سباب، وما 

�سهادة  على  موؤخرً�  ح�سلت  حدود.  له  لي�ص  �لعطاء  �أن  ترى  ز�لت 

2013 �لتي  �ل�سخ�سية �لمتميزة في �لقيادة و�الإبد�ع )VIP( لعام 

ك�سخ�سية  )يونيم(  �الإلكتروني  لالإعالم  �لدولي  �التحاد  يمنحها 

متميزة في �الأد�ء و�لتميز و�الإبد�ع في فل�سطين. في مقابلة خا�سة 

مع »�لغدير«، ترى عال �لمر�أة �لقيادية، �لتي لم تتجاوز 38 عاما، �أن 

جامعة بيرزيت و�حدة من �أ�سر�ر نجاحها، و�أن �سخ�سيتها، تاأ�س�ست 

و�سقلت في �لجامعة.
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ملاذا بريزيت ؟ 
كان عمري 13 عاما حين كان �لجميع يتحدث عن جامعة بيرزيت، 

�لعلمي  �ل�سرح  بهذ�  �أعجبت  لطلبتها.  و�لقيادي  �لن�سالي  و�لدور 

�إنهائي  وبعد  فيها.  �لدر��سة  وقررت  �لوقت،  ذلك  منذ  و�لوطني 

�لثانوية �لعامة قدمت �لطلب، وكنت محظوظة �أن �لجامعة قد فتحت 

�أبو�بها في هذ� �لعام بعد �إغالق طويل من قبل �الحتالل �الإ�سر�ئيلي. 

�لتحقت بتخ�س�ص �القت�ساد وتخرجت منه عام 1997، وعدت �إلى 

�لجامعة بعد �سنو�ت عدة، وح�سلت على �لماج�ستير في �الإح�ساء 

�لتطبيقي عام 2010.

ما هي أجمل ذكرياتك يف بريزيت؟ 
بها  يقوم  كان  �لتي  بالفعاليات  د�ئما  ذهني  في  �لجامعة  ترتبط 

ر�ئعة  تجربة  وكانت  �لمجل�ص  في  نا�سطة  كنت  �لطلبة،  مجل�ص 

�لوطني  �لجانب  وتعزيز  �سخ�سيتي  �سقل  في  �ساهمت  بامتياز، 

فيها، �ذكر عملنا �لمتو��سل لعقد �لفعاليات �لمختلفة، كانت �لكتل 

بيرزيت  في  و�لروح  تكاملية،  �أدو�رً�  تمار�ص  �لجامعة  في  �لطالبية 

من �أروع ما يكون، ولعل ن�ساطنا �الحتجاجي ردً� على مجزرة �لحرم 

�الإبر�هيمي �أكثر ما ت�سترجعه ذ�كرتي �الآن. �لتجربة في بيرزيت لها 

خ�سو�سية، فهي تجربة روحانية بامتياز �إلى جانب ما فيها من دمج 

بين �الأكاديمي و�لوطني و�لحياة �لعملية، ولذكريات �لعمل �لتعاوني 

�لمميز في  �لخا�ص  رونقها  �لفل�سطينية  �لقرى  �لزيتون في  وقطف 

ذ�كرتي �أي�سا. 

 كيف أصبحت رئيسة جهاز اإلحصاء؟ 
بد�أت �لعمل و�أنا في عامي �لدر��سي �لثاني في �لجامعة، حيث عملت 

�لذي يدر�سون  �لقالئل  مع موؤ�س�سة »�سيادلة بال حدود« وكنت من 

ويعملون، لم يكن من �ل�سهل �لعمل و�لدر��سة في �آن و�حد، لكنه كان 

من �لمفيد جدً� لي، حيث �كت�سبت �لمهار�ت �لعملية و�لثقة بالنف�ص، 

توظيف  فر�سة  على  �لح�سول  في  �لتخرج  بعد  لي  �لباب  وفتحت 

منا�سبة. �لتحقت بعد �إنهائي �لماج�ستير �الأول في بو�سطن بالجهاز 

و�سقل �ل�سخ�سية. �أما �إلى �لخريجين فاأقول لهم ال ت�سرو� على �لعمل في مجال تخ�س�سكم فقط، �غتنمو� �أي فر�سة تتاح لكم، كذلك كونو� 

�أوفياء لجامعتكم، �ساندوها وتو��سلو� معها د�ئمًا.

ما هي قصة الشخصية املتميزة يف القيادة واإلبداع؟ 
هذه ق�سة تمنح من قبل �التحاد �لدولي لالإعالم »يونيم« وهو موؤ�س�سة دولية �إعالمية متخ�س�سة بتعزيز �لتنمية و�لرعاية �لمهنية و�لقانونية 

و�ال�ستقاللية لكافة قطاعات �الإعالم �الإلكتروني و �لعاملين فيه، �لخا�ص و�لحكومي و�الأهلي و�لتعليمي، وباأ�سكاله و�أنو�عه �لمتعددة. وقد تم 

منحي �سهادة �ل�سخ�سية �لمتميزة في �لقيادة و�الإبد�ع. �أعتبر �أن هذه �ل�سهادة هي نتاج جهد جماعي من كل �لعاملين في مركز �الإح�ساء. 

وجميعهم ي�ستحقون هذه �ل�سهادة فلوال �لعمل �لجماعي لما ��ستطاع مركز �الإح�ساء �ال�ستمر�ر و�لتقدم. 

�لمركزي لالإح�ساء �لفل�سطيني، وعينت في �لعام 2000 مدير� في 

�لجهاز �لمركزي، وفي هذ� �لعام كنت قد �نجبت طفلي �الأول، من 

ثم �نتقلت لموقع م�ساعد رئي�ص �لجهاز للتخطيط و�لتعاون �لدولي، 

ومن ثم قائم باأعمال رئي�ص �لجهاز لمدة �سنتين، ثم رئي�سة للجهاز.

وقد فوجئت بخبر تعييني بعد فترة ق�سيرة، مدير� عاما في �لجهاز، 

وكنت حينها )26 عاما( وقيل لي �أنني �أ�سغر مدير عام في �ل�سلطة 

�لوطنية.

ما هو ثمن هذا املشوار؟ 
�ل�سعوبات، فكلما  �لعديد من  تو�جه  �لريادية في مجتمعنا  �لمر�أة 

�الأمور تعقيدً� وجهدً�، ويكون  �لوظيفي ز�دت  �ل�سلم  �لتدرج في  تم 

ذلك على ح�ساب �أمور �أخرى، �أهمها �لحياة �ل�سخ�سية و�لعائلية.

دور �لمر�أة في يومنا هذ� �أف�سل، فلدينا ن�ساء رياديات وقا�سيات، 

و�ألو�ن متنوعة من �لم�ساركة �لن�سوية في مختلف �لقطاعات، لكن 

لالأ�سف ما ز�لت محدودة، فخالل �لع�سر �سنو�ت �لما�سية �رتفعت 

وهي   ،%17 �إلى   %10 من  �لعمل  �سوق  في  �لن�ساء  م�ساهمة  ن�سبة 

ن�سبة ال تز�ل متدنية.

�ل�سخ�سية  حياتي  بين  �لف�سل  ��ستطعت  �أنني  هو  نجاحي  �سر 

�أم لطفلين،  و�لمهنية،  فاإذ� ت�سابك �الأمر�ن خ�سرناهما معًا، فاأنا 

و�أ�سعى لتعوي�سهما عن غيابي، ود�ئما �حر�ص على تخ�سي�ص عطلة 

منهما،  قريبة  و�أكون  معهما،  �ألعب  للعائلة،  و�الأعياد  �لجمعة  يوم 

�أ�سبحت  �لتي  �الجتماعية،  عالقاتي  ح�ساب  على  جاء  فالمن�سب 

مح�سورة في �الإطار �ل�سيق.

رسالتك للطلبة واخلريجني؟  
وال  �سيق،  �سوق  �لفل�سطيني  �ل�سوق  عموما،  بيرزيت  لطلبة  �أقول 

يوجد به مت�سع للجميع، فن�سبة �لبطالة بين �لخريجين عالية جدً� 

�ل�سوق،  يحتاجه  ما  در��سة  عليكم  يجب  لذلك   ،%50 عن  وتزيد 

�أثناء  �لعمل  مار�سو�  �ل�سوق،  حاجة  على  بناء  �لتخ�س�ص  و�ختيار 

در��ستكم و�كت�سبو� �لخبر�ت، وال باأ�ص بالعمل في �لمطاعم و�لمحال 

�لتجارية، حيث ي�ساعد �الأمر على �كت�ساب �لمهار�ت و�لثقة بالنف�ص 

منال زريق، خريجة جامعة بيرزيت عام 1993 من كلية �القت�ساد 

و�الأعمال، هي �ليوم �سيدة �أعمال بمنا�سب عدة منها، �سريك ومدير 

عام �سركة م�سار �لعالمية، �لتي تدير �سبكة موؤلفة من  �أكثر من 15 

�سركة د�خل وخارج فل�سطين. كذلك هي ع�سو مجل�ص �إد�رة لثالث 

�سركات م�ساهمة عامة مدرجة  في �ل�سوق �لمالي.

في  للم�ساركة  قادها   �لذي  �لوقود  كان  �لمر�أة  ق�سية  في  �إيمانها 

تاأ�سي�ص منتدى »�سيد�ت �الأعمال« ، وتوّلت من�سب رئا�سة �لمنتدى 

في �لبد�يات ثم من�سب نائب رئي�ص ثم �أمينة �ل�سندوق لغاية �ليوم. 

�الأ�سو�ت  منظمة  من  �القت�سادي  �لتمكين  جائزة  على  وحا�سلة 

�لحيوية �لعالمية في و��سنطن لعام 2013، ح�سلت عام 2013 على 

�لعالمية، و�ليوم تطل علينا من خالل  �لتمكين �القت�سادي  جائزة 

ق�ستها مع جامعة بيرزيت. 

طلبة وأساتذة: »عيلة وحدة«
في بد�ية �النتفا�سة �الأولى عام 1987، غادرت منال �لجامعة بعد 

ما  �سرعان  لكنها  �الأردن،  في  للدر��سة  �الحتالل  قبل  من  �إغالقها 

عادت �إليها. ورغم كثرة �الإغالقات من قبل �الحتالل في تلك �لفترة 

والأن �الحتالل �عتبر حينها �لتعليم »جريمة«، عملت �إد�رة �لجامعة 

على تعوي�ص �لطلبة من خالل �لدر��سة في �الأماكن �لمتاحة. وتروي 

منال زريق:  لوال بريزيت ما وصلنا 
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ق�سر  منها  �أماكن  عدة  في  يجري  �لح�س�ص  تعوي�ص  »كان  منال: 

�لحمر� في ر�م �هلل، �أو في بيوت �الأ�ساتذة، كان ذلك يمنحنا �سعور� 

تقليدية،  تكن  لم  حينها  �الأ�ساتذة  مع  و�لعالقة  بالم�سوؤولية،  عاليا 

فقد كنا بمثابة عائلة و�حدة«. 

�نتخبت منال رئي�سًة للجنة �الجتماعية في �سكن �لطالبات، ولكونها 

م�سوؤولة عن طالبات جئن من كّل محافظات �ل�سفة �لغربية، »كان 

�الأمر  �لمحافظات.  �لطالبات من كافة  لكافة  �ل�سكن  تنظيم  علينا 

لم يكن �سهاًل مع �ندالع �النتفا�سة وت�سييقيات �الحتالل، في وقت 

�أي�سا فيه و�سائل �لتو��سل بد�ئية. �إال �أن هذه �لتجربة كانت  كانت 

مهمة جدً� في حياتي، وحتى �ليوم �أحدث �أوالدي عنها«.

�أيام �لجامعة. فمثال هي  تروي منال ق�س�سها ب�سغف حين تتذكر 

متبع  تقليٌد  الأّنه  �لتجارة،  كلية  في  �لمحا�سبة  تخ�س�ص  �ختارت 

�لفتاة  كانت  وقد  بالتجارة«.  يعملون  جّد  �أبًا عن  »�أهلي  �لعائلة  في 

زميالتها  �إحدى  �أقنعت  �أن  �إلى  حينها،  �لتخ�س�ص  في  �لوحيدة 

منال من  وتتذكر  بالتجارة.  لاللتحاق  �لهند�سة  كلية  بالتحويل من 

�الحتالل  جنود  �قتحم  حين  �لفترة،  تلك  في  �لموجعة  �لق�س�ص 

فقلبو�  �لجامعة،  لطلبة  �لم�سيحيين  �ل�سبان  جمعية  في  محا�سرة 

وبل�سو�  بالدب�سات  علينا  »دخلو�  عليهم  بال�سرب  و�نهالو�  �لمقاعد 

ي�سربو� فينا ويقلبو� �لكر��سي، وقتيها �كلتلي قتلة ع �جري، مكنت�ص 

قادرة �م�سي من �لـ YMCA  لتك�سيات بيرزيت، لو�سلت �ل�سكن«.

صامد
بالن�سبة  ذ�تها  بحّد  كانت حكاية  بيرزيت  بلدة  »�سامد« في  كافتيريا 

بلبا�ٍص  �لبلدة  �إلى  �لدخول  �الحتالل  جنود  �عتاد  فعندما  لمنال، 

�أّن معظم �ل�سّبان �لفل�سطينيين  مدني، وب�سيار�ت �أجرة عادية، وبما 

�الت�سال  و�سائل  تكن  ولم  لالعتقال،  مطلوبين  كانو�  �لجامعيين 

�ل�سريعة كالهو�تف �لمحمولة متو�فرة حينها، فالتحذير كان بانطالق 

�إلى  �سافرة كّلما دخلت �لقو�ت �لخا�سة على �لبلدة، ليهرب �ل�سّبان 

�لوديان. 

�أو  �لزبائن،  مقاعد  في  �أماكنهن،  ياأخذن  �لفتيات  كانت  وبالطبع 

حتى في �أماكن �لعاملين: »�أوقف ور� �لكا�ص كاأنها �لكافتيريا �إلي، 

فلسطينيات رائدات 
لقد حر�ست منال من خالل تجربتها وما و�جهته من �سعوبات على 

موؤ�س�سي  من  فكانت  �لفل�سطينية،  �لمر�أة  �ساأن  رفع  في  ت�ساهم  �أن 

�الأعمال في فل�سطين وهو �متد�د لمنتديات عربية  منتدى �سيد�ت 

ي�سم �أكثر من 25 �ألف �مر�أة عربية. يهدف �لمنتدى ب�سكل �أ�سا�سي 

كما  �لفل�سطينيات.  و�لرياديات  �الأعمال  �سيد�ت  دور  وتقوية  لدعم 

�سوق  في  لالنخر�ط  �لالزمة  �لمهار�ت  �لن�ساء  �إك�ساب  �إلى  ي�سعى 

�لعمل من خالل م�ساعدتهن على تقلي�ص �لفجوة بين �لفكرة �لحلم 

و�لو�قع من خالل بر�مج مختلفة. 

إىل اخلريجني: لوال بريزيت ما وصلنا 
ح�سلت منال عام 2013 على جائزة �لتمكين �القت�سادي �لعالمية، 

وهي جائزة تمنحها موؤ�س�سة �الأ�سو�ت �لحيوية �لعالمية، وهي موؤ�س�سة 

يتركن  �للو�تي  �لقياديات  �لن�ساء  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إلى  تهدف 

�لحقل  منها  متنوعة  حقول  وفي  متعددة  بلد�ن  في  عظيمة  ب�سمات 

للبنات.  �لكافتيريا هاي ب�ص  ن�ستغل وكاأن  حد يوقف بالمطبخ، كنا 

كانو� بدخلو� علينا ونقلهم هاي ب�ص للبنات ما في �سباب عنا«.

�أّننا  للجامعة  وبعثنا  �لطالبات،  �سكن  في  علقنا  �لتجول،  منع  وفي 

وق�ّسمنا  طحينًا،  �لجامعة  فاأر�سلْت  تموينية،  مو�د  �إلى  بحاجة 

�لمهام، ما بين عجٍن وخبٍز، لكن تعّذر علينا �إيجاد �سيء نرّق �لخبز 

به )نفرده(، وخطرت على بالي فكرة، جّمعُت كّل علب مثبت �ل�سعر 

)كان مثبت �ل�سعرspray �أيامها مو�سة ر�ئجة(، و��ستخدمناها لرّق 

�لخبز، وخبزنا

 و�أطعمنا �لجميع. 

ق�سة لقائها بزوجها ورفيق �لدرب �سمير زريق بد�أت في �لجامعة، 

ف�سمير كان رئي�ص مجل�ص �لطلبة عندما كانت منال رئي�سة �للجنة 

ورئي�سة  �لطلبة  لمجل�ص  »كرئي�ص  ت�ستذكر  ذلك  وعن  �الجتماعية، 

�للجنة �الجتماعية، كنا نقدم �لتقارير لعميد �سوؤون �لطلبة حينها، 

في تلك �لفترة تعرفنا على بع�سنا �لبع�ص، وبعد �لتخرج تزوجنا. 

و�ليوم لدينا 3 �أوالد«. 

بعد التخرج: حلم كبري حتقق 
في بد�ية حياتها �لمهنية عملت منال في �أحد �لم�سارف لمدة عام، 

وتركته بعد �إنجاب �أول �أطفالها، �إلى �أن عملت الحقا كمدير �إد�ري 

كنا  �سعبة،  كانت  م�سار  في  »�لبد�يات  تقول  م�سار،  ل�سركة  ومالي 

نعمل الأوقات طويلة، لكن �ليوم وبعد 20 �سنة تقريبا بد�أنا نح�سد 

لل�سركات،  ��ست�سار�ت  بعمل  وبد�أنا  موظفين،   3 بد�أنا  �لنتائج. 

وبح�سب �لعمل بد�أ عدد �لموظفين يزد�د. ومن ثم حدثت نقلة نوعية 

�لتي يحتاجها  �ل�سركات  تاأ�سي�ص  في عملنا، حيث دخلنا في مجال 

�ل�سوق �لفل�سطيني.

و�ليوم تقوم �سركة م�سار �لعالمية بال�سر�كة مع �سركة �لديار �لقطرية 

مخطط  وفق  تبنى  نموذجية  مدينة  �أول  وهي  رو�بي.  مدينة  ببناء 

هيكلي مدرو�ص و�أول م�سروع بهذ� �لحجم على م�ستوى �لوطن«.

منال ت�سغل ع�سوية �لمجل�ص �لبلدي لمدينة رو�بي، �لذي يعمل جاهد� 

لتحقيق �أهد�ف �لمدينة »عم ن�ستغل مع �لهولنديين لي�ساعدونا كيف 

منقدر نعملها مدينة ذكية، مثل مدينة �ألمير� �لهولندية«.

�القت�سادي. خالل ت�سلم �لجائزة قالت منال :�إن هذه �لجائزة تعني 

�لكثير بالن�سبة لي، وهذ� لي�ص باعتبارها �الأكبر في م�ستو�ها �أو الأنها 

تحقيق  في  لم�ساهمتها  و�إنما  فقط،  هامة،  �عتبارية  عالمية  جائزة 

�أ�سطورة  �أعتبرها  �لتي  �لفل�سطينية  للمر�أة  الأقدمها  �لدفينة  رغبتي 

�الجتماعية  �القت�سادية،  �لتحديات  رغم  �الإنجاز�ت  تحقيق  في 

و�ل�سيا�سية«. 

تقول منال: »�أن�سح �لطلبة بالعمل �لجاد خالل �أيام �لد�ر�سة، و�لمو�ءمة 

يت�سلم  �أن  يريد  �لجديد  �لجيل  �أن  كثيرً�  نلحظ  و�لعمل.  �لدر��سة  بين 

درجة،  درجة  �ل�سلم  ب�سعود  فاأن�سحهم  و�حدة،  مرة  �لعليا  �لمنا�سب 

�لعمل،  تقييم  في  �لوحيد  �لمقيا�ص  �أنه  على  �لر�تب  �إلى  �لنظر  وعدم 

و�لعمل ل�ساعات طويلة �إن تطلب �الأمر، كل ذلك ياأتي بثماره. و�الأهم هو 

حب ما تقومون به، و�أن تبقى �الأحالم كبيرة«.  

جامعتنا  مع  تو��سل  على  بالبقاء  �لخريجين  »�أن�سح  قائلة:  وتختم 

لهذ�  �لكثير  تقديم  باإمكاننا  كلنا  ومعنويًا.  ماديًا  ودعمها  �لعزيزة، 

�ل�سرح �لعلمي. لوال جامعة بيرزيت علينا، ما كنا و�سلنا لما نحن عليه 

�ليوم«.
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طالب بريزيت: اقرأوا خارج النص!!!  
فر�سة الإثبات �لجد�رة، كنت محظوظة الأنني عا�سرت جيل �النتفا�سة �الأولى، وجيل �لت�سعينيات، ومحظوظة �أنني ع�ست مرحلة �لتعليم خارج 

�لحرم �لجامعي ب�سبب �إغالق �لجامعة من قبل �الحتالل �ال�سر�ئيلي، ومحظوظة ال�ستكمالي �لدر��سة د�خل �لحرم »�لجديد« كما كنا ن�سميه. 

تاأثير هذ� على �سابة يتجاوز م�ساألة �لمباني و�سوؤ�ل �أين محا�سرة �ليوم، وقد كان جزء� هامًا �أّثر على ت�سكيل وعيي �ل�سيا�سي والحقًا �لن�سوي. 

محظوظة الأني كنت تلميذة بروفي�سور عظيم »د. �بر�هيم �أبو لغد«، �لذي تعلمت منه �أن �أقر�أ خارج �لن�ص، وما بين �ل�سطور. باخت�سار جامعة 

بيرزيت و�سعتني على �سلم �الأ�سئلة �الأولى، وفتحت لي بابا مهمًا لي�ص لالجابات، ولكن لمزيد من �الأ�سئلة �لتي ما زلت �أبحث عن �جاباتها.

وتلفزيون  �إعالم– �إذ�عة  بكالوريو�ص  على  حا�سل  نّصار:  وليد 
من  �إن�سان  وحقوق  ديموقر�طية  وماج�ستير  بيرزيت،  جامعة  من 

متخ�س�سة  �إعالمية  دور�ت  عدة  على  ح�سل  كما  �أي�سا،  بيرزيت 

من ) �أمريكا، �ل�سويد، فرن�سا، تركيا، م�سر( وهو �لمدير �لتنفيذي 

ل�سبكة �أجيال �الإذ�عية )ر�ديو �أجيال، ر�ديو �أنغام، ر�ديو ر�م �هلل( 

مدر�ص  �أي�سا  وهو  �الإذ�عي  �لعمل  في  عاما   15 عن  تزيد  بخبرة 

�إعالم في جامعة بيرزيت. 

�أ�سعل في  �لذي  �لمكان  ذكرياتي في �لجامعة: جامعة بيرزيت هي 

تدعم  �لتي  بيئتها  ب�سبب  حياتي،  في  طبقتها  كثيرة  �أفكار�  ر�أ�سي 

�لحو�ر �لخاّلق و�لحرية و�لنقا�ص وتبادل �الآر�ء، وهو �لمكان �لذي 

علمني �أن �أفكر »خارج �ل�سندوق«. 

كلية  من   1984 عام  بيرزيت  خريجة جامعة  ليلى عطشان: 
�الآد�ب تخ�س�ص علم نف�ص. �أكملت در��سة �لماج�ستير عام 1989 

وح�سلت  �الأمريكية،  �لمتحدة  �لواليات  في  رتويرغف  جامعة  من 

2011 على ماج�ستير ثاٍن في مجال �الإد�رة �لعامة. تعمل  في عام 

فترة  في  �ل�سدمات  �سحايا  مع  عملت  �أن  و�سبق  حرة،  م�ست�سارة 

في  فل�سطينيين  الجئين  مع  عملت  كما  و�لثانية،  �الأولى  �النتفا�سة 

من  هربو�  �سوريين  الجئين   مع  عملت  وموؤخرً�  ولبنان،  �لدنمارك 

�لحرب �لد�ئرة في بالدهم.

ذكرياتي في �لجامعة: »جامعة بيرزيت �ساعدتني على تثيبت هويتي 

�لوطنية �لفل�سطينية، حيث كانت منارة علمية تعطي �لفخر للجميع. 

�ساعدتني  عو�مل  كلها  لالختالفات،  وتقبلها  و�نفتاحها  تنوعها 

فخري  من  ز�د  بيرزيت  في  وجودي  �ليوم.  عليه  ما  �أكون  �أن  على 

بفل�سطينيتي، وز�د من ثقتي بالقدرة على �لتاأثير على �لعالم«.

عارف حجاوي: �سحفي متجول، يحاول �أن يتقاعد، وهو يقترب 
�لبيت  في  �لمكوث  على  �لقدرة  �الأ�سا�سية:  �لمهارة  �ل�ستين.  من 

ح�سن  �الأمنية:  �لعتبة.  تخطي  في  رغبة  �أدنى  دون  �أيام،  ع�سرة 

�لختام. على �سعيد �لتعلم: يطبع على �لحا�سوب باإ�سبعين وب�سرعة 

معقولة. ال يتقن �ل�سباحة، ولكنه يجيد �ل�سياحة على غوغل �إيرث، 

ويذهب بعيدً�. منذ �سن �ل�ساد�سة ع�سرة وهو يتاأفف، منتظرً� نزول 

�ل�ستار على هذه �لم�سرحية �ل�سخيفة.

ذكرياتي عن جامعة بيرزيت: جئت �أتعرف على �لجامعة فاأخذوني 

الأح�سر در�سًا على �سبيل �لتجربة. دخلت حنان ع�سر�وي، و�أخرجت 

لوح �سوكوالتة وق�سمته مربعات. و�سعته �أمامها، وبد�أت تتناول مربعًا 

مربعًا و�لطلبة يناق�سون بالعربية ق�سية �لفن �لت�سكيلي في �لعر�ق 

و�أ�سباب نهو�سه. ولم يتكلمو� بحرف �إنجليزي و�حد رغم �أن �لمادة 

كانت »�الأدب �الإنجليزي«. كانت جامعة ر�ئعة فيها �أ�ساتذة يح�سنون 

�لخروج عن �لن�ص. 

من   1995 عام  �لجامعة  من  تخرجت  الرحمن:  عبد  وفاء 
في  �لماج�ستير  على  ح�سلت  �سيا�سية.  وعلوم  تاريخ  �الآد�ب-  كلية 

 Institute of �لتنموية  �لدر��سات  معهد  من  �ل�سيا�سية  �لتنمية 

Social Studies -هولند�. في �لعام 2005 �أ�س�ست جمعية �أهلية- 

كمدير  �لحين  ذلك  منذ  و�أعمل  و�سباب،  مر�أة  �إعالم  فل�سطينيات: 

ن�ساطي  �إلى جانب  �لن�سوية،  نوى  ل�سبكة  تحرير  ورئي�سة  فيها،  عام 

�لن�سوي و�ل�سيا�سي.

ذكرياتي عن جامعة بيرزيت: جامعة بيرزيت كانت محطة تحول في 

حياتي، �أنا �لفتاة �لغزية �لالجئة �لتي تبحث عن �إجابات وتبحث عن 

ومنهم  اجملتمع،  يف  روادا  أصبحوا  وآخرون  قياديا،  صار  بعضهم  البشر،  من  طويلة  سلسلة  اجلامعة  خريجو 
نشتاق،  دائما  وإليهم  احملبة،  دوما  لهم  طوبة«.  ورا  »طوبة  الدولة  عماد  جمتمعنا  يف  يبنون  جمهولون  جنود 
طلبنا منهم بطاقات تعريف ليحكوا لنا عن جتاربهم، ودور اجلامعة يف حياتهم، وننقل لكم رسائلهم إىل اجلامعة 

كما وصلتنا.
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كانت محطة مهمة  �لجامعة  في  تجربتي  �أن  �عتبر  زايد:  باسل 
�لتجارة  كلية  في  �القت�ساد  مادة  در�ست  �الأ�سعدة.  جميع  على 

وخاللها كنت �أعمل كمتطوع في فرقة �سنابل للعزف و�لغناء. وبعد 

فترة طويلة من تر�كم �لخبر�ت �أكملت در��ستي �لعليا في بريطانيا 

للتخ�س�ص في مجال �لعالج �لنف�سي �لمو�سيقي الأعمل بها في �لمركز 

�لفل�سطيني لالر�ساد، وفي عيادتي �لخا�سة في ر�م �هلل �أي�سا. �أقوم 

�الآن بتعليم وتدريب �خ�سائيين في مجال �لعالج �لنف�سي �لمو�سيقي 

في �لمعهد �لوطني في عمان-�الأردن، وهو تخ�س�ص نادر في �لعالم 

�لعربي بدرجة �لبكالوريو�ص.

قبول مجتمعها  وب�سبب  �لجامعة،  �أن  �عتبر  �لجامعة:  في  ذكرياتي 

لجميع �أ�سكال �لفكر و�لتعددية، قد �تاحت لي �لكثير من �لخيار�ت 

�لتي �أدت �إلى ��سافات مهمة في بناء �سخ�سية فعالة في �لمجتمع 

�لفل�سطيني. بعد تجربتي �لجامعية كنت و�حد� من �لموؤ�س�سين في 

فرقة  �هلل،  ر�م  �سرية  يالالن،  كفرقة  �لفنية  �لم�ساريع  من  �لعديد 

من  ر�ئعة  مجموعة  مع  قدمت  �لتي  تر�ب  وفرقة  ع�ساق،  و�ساح، 

رئي�ص  �لفل�سطينية،  �لدر��سات  موؤ�س�سة  في  باحث  متاري:  سليم 
تحرير مجلة �لجيرو�سالم كورترلي، �أ�ستاذ معتمد في جامعة بيرزيت/

ق�سم �لدر��سات �لعربية؛ �أ�ستاذ ز�ئر في جامعة جورجتاون، دكتور�ة في 

علم �الجتماع—جامعة مان�س�ستر.

1962 وعام  بين عام  بيرزيت  كلية  �لجامعة: در�ست في  ذكرياتي في 

وكانت  �لحيوية،  بالطاقة  تغلي  بيرزيت  كانت  �الأيام  تلك  في   ،1964

وماك�سيم  ولينين،  مارك�ص  نطالع  كنا  �سابة.  ملهمة  �لتدري�سية  �لهيئة 

حر  ثقافي  مركز  بيرزيت  وي�سلون.  وكولين  �لح�سري  و�ساطع  غوركي 

و�ل�سابات  �ل�سبان  بين  للتفاعل  بوتقة  فهي  �لفل�سطيني،  لل�سباب  متاح 

�ل�سفوف  د�خل  �لفكري  للحو�ر  �أر�سية  وهي  رقابة،  �أي  عن  بعيدً� 

�لتيار�ت  وجدت  حيث  �لمنظم،  �لطالبي  للن�ساط  و�ساحة  وخارجها، 

�ل�سيا�سية �لمختلفة فيها م�ساحة للتعبير �لحر وللتعبئة �لوطنية عمومًا.

�لمو�سيقيين �لحانا ومو�سيقى ر�ئعة. �أقوم �ليوم وبعد كل هذه �ل�سنو�ت بتدريب فرقة �سنابل مجدد� و�أي�سا بتدريب مجموعة نوى وهي من �أهم 

�لفرق في �لوطن تقدم �لمادة �لمو�سيقية �لعربية �لفل�سطينية �لتي تم تهمي�سها على مر �ل�سنين.

جمعة خري
عشاء خريي لدعم صندوق الطالب احملتاج يف جامعة بريزيت

�أقامت جامعة بيرزيت وجمعية �أ�سدقاء جامعة بيرزيت، م�ساء �الإثنين 17 �آذ�ر 2014، �لع�ساء �لخيري لدعم �سندوق �لطالب �لمحتاج »جمعة 

خير« – �لتعليم حق للجميع. و�سم �للقاء �أعد�د� من خريجي �لجامعة �سو�ء حديثو �لتخرج �أو �لقديمون منهم، وتبادلو� خالل �للقاء تجاربهم 

وق�س�سهم و�لمو�قف �لتي و�جهتهم خالل حياتهم �لجامعة.

ويهدف �لع�ساء �لخيري �إلى م�ساهمة �لخريجين في دعم زمالئهم �لطلبة، �لذين ت�سكل ظروفهم �القت�سادية عائقًا �أمام �إكمال در��ستهم في 

جامعة بيرزيت.

بالغ  �لخريجون دورً�  يلعب  �أن  و�سدد في كلمته على �سرورة  �لجامعة وطلبتها،  �ل�سديد بخريجي  و�عتز�زه  وعبر د. خليل هندي عن فخره 

�الأهمية في �لدفع بالجامعة �إلى �الأمام،  وم�ساندة �لجامعة وطلبتها ماليًا، و�أن ي�ساهمو� باأفكارهم ومعارفهم وخبر�تهم في تطوير بر�مجها، 

و�أن يكونو� �سفر�ء نو�يا طيبة لها في �لمحافل كافة. 

وتحدث في �لع�ساء ثالثة من خريجي �لجامعة عن تجاربهم في جامعة بيرزيت، وكيف �ساهمت �لجامعة في بناء �دو�رهم �لوطنية و�القت�سادية 

و�ل�سيا�سية وهم: روال �أمين، عبد �أبو رحمة وخ�سر عدنان.

كما �سم �لع�ساء �لخيري فقر�ت فنية قدمها كل من �لفنان جميل �ل�سايح، ومجموعة نوي للمو�سيقى �لعربية، �إ�سافة �إلى فقرة كوميدية مع 

�لفنان ن�سال بد�رنة.
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�لعتيق؛  بيته  �لر�سيق، في  �لريا�سي  لكنه ماز�ل  �سعره  �ل�سيب  غز� 

ي�سرد محطات �إنجاز�ته بحما�ص و�أ�سلوب رقيق جميل، ع�سق بيرزيت 

حياته  في  فتركت  رحابها،  في  عامًا   45 بعد  جامعًة  ليودعها  كليًة 

�سيئًا منها، وترك فيها �سيئًا من ب�سماته بعد كتاب �سغير �أطل فيه، 

كمال �سم�سوم، �أ�ستاذ ورئي�ص برنامج �لتربية �لريا�سية في جامعة 

بيرزيت �سابقا، على �لجامعة بال�سور و�لريا�سة و�لر�ساقة. 

ولد �سم�سوم في مدينة حيفا، وهجر منها طفاًل، لت�ستقر �أ�سرته في 

بلدة بيرزيت، در�ص �البتد�ئية في مدر�سة دير �لالتين، والأنها لم تلب 

�سغفه بالريا�سة، لعدم �هتمامها حينها باالأن�سطة �لريا�سية، تركها 

و�ن�سم لكلية بيرزيت، �نغم�ص �سم�سوم في كلية بيرزيت، ورغم عدم 

�لريا�سية،  باالأن�سطة  �أنها كانت تهتم  �إال  و�إمكانيات،  وجود مر�فق 

�لكلية  في  �لريا�سية  �لتربية  �أ�ستاذ  ونّمى  �سالته،  �أ�سبعت  ما  وهي 

ديمتري خ�سرم �سغف �سم�سوم بالريا�سة، وزرع فيه �لرغبة بدر��سة 

�لتربية �لريا�سية عندما يتخرج من �لكلية .

وفوقها  �لثانوية،  ب�سهادة   1960 عام  �لكلية  من  �سم�سوم  تخرج 

منحته �لكلية �سهادة تفوق بال�سلوك، ولّما كان عميد �لكلية د. جابي 

�أد�ءه  ويالحظ  بالريا�سة  �سغفه  �سم�سوم  لدى  ي�ست�سعر  بر�مكي، 

�ست�سير  �لتي  �لكلية  لدى  كادر  بتهيئة  ولرغبته  �لمتاألق،  �لريا�سي 

قر�ص  على  بالح�سول  �سم�سوم  بر�مكي  �ساعد  بعد؛  فيما  جامعة 

لدر��سة �لتربية �لريا�سية في �لخارج.

ح�سل �سم�سوم على �سهادة �لبكالوريو�ص في �لتربية �لريا�سية من 

جامعة فينا في �لنم�سا، ليعود كاأ�ستاذ للتربية �لريا�سية في �لكلية 

�لتي ع�سقها، وي�سبح مدير �لق�سم �لد�خلي للطلبة.

والأن �لق�سم �لد�خلي للطلبة ي�سم طلبة من مناطق جغر�فية متعددة 

وطبقات �جتماعية متباينة، خلق هذ� �لجو تفاعالت جميلة، وتك�سرت �لحو�جز بين �لطلبة و�أ�ستاذهم وم�سرف �سكنهم، ليطلقو� 

عليه ت�سمية »�أبو �ل�سباب« ب�سبب قربه من �لطلبة وعالقاته �لوثيقة بهم �لتي ما ز�لت قائمة مع بع�سهم حتى �ليوم، وقد حر�ص 

على تفعيل �أن�سطة �لتربية �لريا�سية في �لكلية، ود�أب على �إقامة �لعرو�ص �لريا�سية �ل�سنوية، و�لرحالت، و�لحفالت �لتنكرية، 

و�لحفالت �الأ�سبوعية وعرو�ص �الأفالم.

�أعجب �أبو �ل�سباب باإحدى طالباته، �لتي ر�أى فيها فار�سة �أحالمه، ولديها من حب �لريا�سة مثله، لكنه حر�ص على عدم �إحر�ج 

نا�سر، و�سارحها،  �لكلية مو�سى  رئي�ص  نا�سر زوجة  ليند�  �ل�سيدة  �لكلية«  »�أم  ي�سميها  �إلى من  فتوجه  لها،  �إعجابها  �لكلية في 

ف�سهلت »�أم �لكلية« �الأمر، وعندما تخرج تزوج جورجيت م�سلح، ليرزق منها بر�مي و�سادي. 

في عام 1972 �سار �لحلم و�قعًا وتحولت �لكلية �إلى جامعة، ما حتم على �أبو �ل�سباب �أن يبحث عن �لنهو�ص بم�ستو�ه �الأكاديمي، 

فح�سل على منحة الإكمال �لماج�ستير في �لتربية �لريا�سية من جامعة نيو هام�سر �الأمريكية، و�نتقل هو وعائلته لالإقامة حيث 

در��سته، ليعود ظافرً� بها عام 1981. 

وطيلة عمل �أبو �ل�سباب في »بيرزيت«، لم ت�سلم من �الإجر�ء�ت �الإ�سر�ئيلية �لتع�سفية، ال �سيما في فترة �النتفا�سة �الأولى، والأن 

�أبو �ل�سباب كان يعمل مدير� للق�سم �لد�خلي، فقد كان في و�جهة هذه �ل�سعوبات، حيث �القتحامات �لمتكررة للق�سم ومالحقة 

�لطلبة، و�لتي تفاقمت مع �إبعاد رئي�سها حينذ�ك د. حنا نا�سر. 

�سارك �أبو �ل�سباب في ع�سر�ت �لموؤتمر�ت �لريا�سية �لدولية، ب�سفة م�ستركا �أو محا�سر�، فيما كان �أبو �ل�سباب ي�سعر بالفخر 

و�العتز�ز حينما ي�سارك في تلك �لموؤتمر�ت ال �سيما خالل �ل�سبعينيات و�لثمانينيات، وكان يحر�ص دومًا على �عتمار �لكوفية 

�لفل�سطينية، و�لتعريف و�لتباهي بفل�سطينيته وجامعته.

�أبو �ل�سباب �لحلم ببناء مر�فق ومن�ساآت ريا�سية متقدمة في �لجامعة، وتحقق ذلك بعد جهود م�سنية، ففي عام  وتعزز لدى 

لتكون  �لمغلقة  �لريا�سية  �ل�سالة  �لجامعة  ��ستلمت   2006

حينها �أول �سالة بهذ� �لحجم في جامعة فل�سطينية. وقبل 

باإن�ساء  �قتر�حًا  �ل�سباب«  »�أبو  قدّم  �لجامعة  عن  رحيله 

برنامج لمنح �لبكالوريو�ص في �لتربية �لريا�سية.

لكل بد�ية نهاية، في عام 2008 و�سل »�أبو �ل�سباب« �إلى 

�لذي  �ل�سرح،  هذ�  يغادر  �أن  له  و�آن  �لقانوني،  �ل�سن 

�لعطاء  هذ�  ليتوج  تطوره،  مر�حل  طول  على  عا�سره 

�لتقاعد،  �إلى  و�إحالته  �لجامعة  رئا�سة  من  بتكريمه 

طموحاته،  فيها  وحقق  �أحبها  �لتي  �لجامعة  وليودع 

�لتربية  خدمة  في  �لتطوعية  �الأن�سطة  �إلى  متفرغًا 

ين�سغل حاليًا في  �لبيئة حيث  و�لحفاظ على  �لريا�سية 

و�لمجتمعية،  �لتربوية  �لموؤ�س�سات  من  �لعديد  ع�سوية 

وما ز�ل طموح »�أبو �ل�سباب« يعانق �ل�سحاب.

كمال شمشوم:
45 عاما من العطاء يف جامعة بريزيت »أبو شباب« اجلامعة
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      كان العام املاضي وبداية العام اجلاري حزينا بالنسبة جلامعة بريزيت، فهي فجعت 
بوفاة ستة من أبنائها أساتذة وطلبة، ترك رحيلهم علة يف الصدر، وأملا وحزنا. لكنها سنة 

احلياة، واحلياة يف بريزيت تعلمنا دوما أن نستمر، من أجل أن ننهض بهذا البلد. وألن أبناءها 
دوما يف قلبها، وهي بال شك، ال تنساهم، تنقل بريزيت يف هذه الزاوية، الذكرى، وتقول ملن 

رحلوا، إنهم سيبقون يف القلوب، فلن ننساك يا ساجي، وال أنت يا دياال، ومصطفى، وعريب 
وناصر وباسم، نقول لكم دوما: أنتم يف القلب. 

خسرت بريزيت..
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ساجي درويش: عصفور على أشجار اجلامعة 
في �لعا�سر من �آذ�ر �لما�سي، رحل عنا طالب �الإعالم �ساجي دروي�ص، رحل وترك �بت�سامته 

ليلحق  �سهيد�،  �ساجي  �لجامعة  �لدر��سة. خَرجت  وعلى مقاعد  �لجامعة،  �أزقة  في  تطاردنا 

ب�ستة وع�سرين �سهيد� �آخرين فارقونا على مد�ر حياة �لجامعة. كلمات كثيرة قيلت عن رحيل 

�ساجي، ومنها كلمات �أ�ستاذه �سالح م�سارقة.   

�لح�سور  قائمة  في  ��سمك  نقر�أ  خافت،  ب�سوت  لحظة  كل  في  عليك  »ننادي  �سالح:  يقول 

�المتحان  و�أ�سئلة  �لمنزلي  و�لو�جب  �لتدريب  في  ح�سة  لك  �لمحا�سر�ت،  كل  في  و�لغياب 

�لفجائي ودفتر �لتلخي�ص.

نتوقعك ع�سفور� على �سبابيك �لقاعات، وع�سبا ذكيا ينمو بين حجارة جد�ر، ننتظرك على 

�لبو�بة �لرئي�سية وعلى درج �لكلية وتحت �ل�سجر�ت، نر�ك �لولد �الأطيب، حامل �سيفرة �لجيل �لذي �سيكبر وي�سير 

دفاتر ذ�كرة للغائبين. 

�سينادى على ��سمك في حفل �لتخريج، و�ستكون لك عالمات فارقة في �سهادتين، و�حدة عن �سرف �لغياب و�أخرى 

عن �لذ�كرة �لقادمة، وتكون لك مو�سيقى ويكون لك ولنا حلم«. 

مصطفى: هوكينغ بريزيت 
رمز�  كان  �لبرغوثي.  نهاد  م�سطفى  �لطالب  عنا  رحل   2014 �سباط  من  ع�سر  �لر�بع  في 

لالإر�دة و�لعزيمة �لكبيرة �لتي دفعته �إلى در��سة �لفيزياء، لي�سير على خطى �لعالم »�ستيفن 

هوكينغ«، من �أبرز علماء �لفيزياء وحالته �سبيهة �إلى حد كبير بحالة �لمرحوم م�سطفى.

�أ�سيب م�سطفى بمر�ص نادر منذ �أن خطا �أولى خطو�ته في هذه �لحياة، �أجبره على �لتعاي�ص 

مع �لكر�سي �لمتحرك، وكان طالبًا في جامعة بيرزيت يحلم �أن يكمل �لماج�ستير و�لدكتور�ة 

في �لفيزياء و�لفلك، لكن �لموت �سبقه �إلى �أحالمه.

تعلمنا  معنا  روح م�سطفى  تبقى  �أن  ناأمل  لطلبتها:  وقالت  �لر�حل م�سطفى،  �لجامعة  نعت 

�الإ�سر�ر و�لقوة و�الإر�دة. 

كما رثى �لدكتور �إيهاب ب�سي�سو، وهو �أحد �أ�ساتذة �لجامعة �لمعارين حاليا، �لر�حل م�سطفى بكلمات، منها: »هذ� 

محا�سر�ته  نحو  �لمتحرك  كر�سيه  على  مدفوعا  يوم  كل  في  �أر�ه  و�أنا  �الإر�دة،  معنى  ب�سدق  علمني  �لذي  �ل�ساب 

�لجامعية، �أو يقر�أ في ظل �سجرة، فاأبت�سم في د�خلي و�أ�سكره ب�سمت على هذ� �لدر�ص، و�أم�سي �إلى عملي.. عزيزي 

م�سطفى �أنت تدخل �الآن في �الأبدية تاركا لنا طيفك �لجميل... يذكرنا بك كلما ذهبنا �إلى �لجامعة«. 

بريزيت ألبنائها: دوما يف القلب 
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عريب الصرييف
كانون   5 �الأحد  يوم  �لجامعة  و�أ�سرة  وعائلتها  �ل�سيرفي عن طلبتها  �لدكتورة عريب  رحلت 

�لثاني 2014.  

ولدت �لفقيدة في مدينة نابل�ص، ودر�ست في كلية بيرزيت، ثم ح�سلت على �سهادة �لبكالوريو�ص 

في �لكيمياء من �لجامعة �الأمريكية في بيروت عام 1971، كما �أنهت �سهادة �لماج�ستير في 

�سهادة  �لبريطانية، وح�سلت على  من جامعة مان�س�ستر   1979 �لع�سوية عام  �لكيمياء غير 

1979 عملت  1987. ومنذ عام  �لتحليلية من جامعة مان�س�ستر عام  �لدكتور�ه في �لكيمياء 

كع�سو هيئة تدري�ص في د�ئرة �لكيمياء في جامعة بيرزيت.

1997– 2000، وكانت ع�سو�  عملت �لمرحومة كرئي�سة لد�ئرة �لكيمياء في �لفترة ما بين 

للجمعية  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة  في  وع�سو�  بيرزيت،  جامعة  في  �لمياه  هند�سة  في  �لماج�ستير  برنامج  مجل�ص  في  فاعال 

�لكيميائية �لفل�سطينية، كما �ساركت في تدري�ص �لعديد من �لم�ساقات على م�ستوى �لماج�ستير.

وقد كان لها م�ساهمة فاعلة في خدمة �لد�ئرة و�لكلية و�لجامعة وخدمة �الإن�سانية.

دياال ناصيف برو
�الأول  ت�سرين   30 �الأربعاء  �سباح  �لمنية  و�فتها  �العالم،  د�ئرة  في  �لتدري�سية  �لهيئة  ع�سو 

تخ�س�ص  بيرزيت  جامعة  من   بكالوريو�ص  على  ح�سلت   ،1978/06/12 في  ولدت   ،2013

رئي�سي �العالم/�ذ�عة  فرعي �لعلوم �ل�سيا�سية عام 2000، وماج�ستير در��سات دولية عام 

 .2007

عملت في �لجامعة بوظيفة م�ساعد �نتاج/ وحدة �الذ�عة في مركز تطوير �العالم من �لعام 

2001 حتى 2008، ومن ثم مدر�سة غير متفرغة للف�سل �الأول و�لثاني من �لعام �الأكاديمي 

2011/2010 و�لعام �الأكاديمي 2012/2011 في د�ئرة �العالم.

باسم مكحول   
�لمنية وهو ال  و�فته  �لذي  با�سم مكحول  �لزميل د.  �الأعمال و�القت�ساد  �لجامعة وكلية  نعت 

يز�ل في قمة عطائه.

ن�ساأ د. با�سم مكحول في عتيل بق�ساء طولكرم، وح�سل على بكالوريو�ص �قت�ساد من جامعة 

�سهادة  على  فح�سل  �الأمريكية  يوتا  جامعة  في  در��سته  �أكمل  ثم   ،1988 عام  �ليرموك 

�لدكتور�ه في �القت�ساد �ل�سناعي و�لقيا�سي عام 1992، و�لتحق بعدها للعمل �أ�ستاذ� ورئي�سا 

لق�سم �القت�ساد في جامعة �لنجاح حتى عام 2011، ثم �نتقل للعمل في جامعة بيرزيت برتبة 

�أ�ستاذ م�سارك. وكان ي�سغل قبل وفاته رئا�سة ق�سم �القت�ساد ورئا�سة برنامج �لماج�ستير في 

في  عمله  وخالل  و�لجامعة.  �لكلية  في  �للجان  من  �لعديد  في  ع�سوً�  كان  كما  و�القت�ساد،  �الأعمال  كلية  في  �القت�ساد 

جامعتي �لنجاح وبيرزيت، در�ص د. با�سم �لعديد من �لم�ساقات و�أ�سرف على ر�سائل ماج�ستير عدة.

�أّهله  �إ�سهامات كبيرة في مجال �لدر��سات و�لبحث �لعلمي، ما  �إلى عمله في �لتدري�ص، كانت للدكتور با�سم  وباالإ�سافة 

للح�سول على جائزة موؤ�س�سة عبد �لحميد �سومان للباحثين �لعرب �ل�سبان لعام 2001. وقد �أنجز �لع�سر�ت من �لدر��سات 

حول �القت�ساد �لفل�سطيني ودر��سات �لجدوى، كما عمل باحثًا ومن�سقًا للبحوث في معهد �أبحاث �ل�سيا�سات �القت�سادية-

–2007 1999-2007، وعمل م�ست�سارً� �قت�ساديًا لمجموعة �الت�ساالت �لفل�سطينية )خالل �لفترة  ما�ص خالل �لفترة 

2010(، �إ�سافة �إلى �لع�سر�ت من �ال�ست�سار�ت �لفنية لموؤ�س�سات �لقطاع �لخا�ص و�لمنظمات �الأهلية، ونفذ �أكثر من 100 

برنامج تدريبي لموؤ�س�سات مختلفة. وقد·�سارك في ع�سوية مجال�ص �إد�رة موؤ�س�سات عديدة، منها �سوق فل�سطين لالأور�ق 

�لمالية وبنك �لرفاه وبنك فل�سطين �لدولي ومعهد فل�سطين للدر��سات �لنقدية و�لم�سرفية و�سركة �الت�ساالت �لخلوية 

�لفل�سطينية – جو�ل و�سركة فل�سطين �ل�سناعية.

عودة ناصر 
في  1970 وعمل مدر�سا  �لعام  نا�سر من معهد خ�سوري بطولكرم في  �لزميل عودة  تخرج 

على  وح�سل  جامعاتها  في  ودر�ص   1974 �لعام  في  ت�سيكو�سلوفاكيا  �إلى  �سافر  ثم  �الأردن 

بكالوريو�ص في �لهند�سة �لكهربائية.

عمل �لمهند�ص عودة في جامعة بيرزيت منذ �لعام 1982 في د�ئرة �لهند�سة �لكهربائية وبقي 

فيها حتى وفاته، علما �أنه قد ح�سل على �سهادة �لماج�ستير في �لحو�سبة �لعلمية من جامعة 

بيرزيت في �لعام 2008.

�لزميل �لمرحوم عودة نا�سر له ن�ساطات مجتمعية متعددة فهو ع�سو مجل�ص قروي �أبو ق�ص، 

وموؤ�س�ص جمعية �ل�سد�قة �لت�سيكيه �لفل�سطينية، وع�سو نقابة �لعاملين في �لجامعة، ورئي�ص 

�سابق ل�سندوق �لت�سامن في �لنقابة ومن�سق لجنة �لن�ساطات في �لنقابة وكلية �لهند�سة.

�لطلبة  م�ساعدة  في  برغبته  كما عرف  وكليته،  لجامعته  وبانتمائه  وب�سعة �سدره  وخلقه  بدماثته  �لمهند�ص عودة  عرف 

وتفانيه في خدمتهم. كما كان نا�سطا في �لن�ساطات �لالمنهجية في �لكلية وفي توثيق �لعالقات بين �لزمالء في كلية 

�لهند�سة وفي �لجامعة ب�سكل عام، حيث كان له ن�ساطه �لبارز و�لموؤثر في جميع ن�ساطات نقابة �لعاملين.

كان �أبو �سياء محبا للوطن، فاآثر �أن يعود �إليه لي�سارك في عملية �لبناء و�ل�سمود في �أحلك �أيام �لثمانينيات من �لقرن 

�إلى ترتيب �لعديد من رحالت �ل�سير على �الأقد�م ليكر�ص في نف�سه وفي زمالئه حب �لوطن و�اللتز�م  �لما�سي، وبادر 

بمعرفة حناياه ومو�طن جماله وعظمته.

كان محبا للحياة متفائال تو�قًا �إلى غٍد �أف�سل ل�سعبه وق�سيته �لعادلة. نظم �لكثير من �لن�ساطات �الجتماعية و�لنقابية 

و�سارك با�ستمر�ر زمالءه في �فر�حهم وهمومهم.
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     إن جامعة بريزيت بوداع احبتها، افتقدت زمالء وأصدقاء واخوة ورفاق درب. نقول 
لهم: نفخر بكم، ونحبكم، ونشتاق إليكم.
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1. من لقاء�ت �لطلبة خارج حرم �لجامعة، بعد �أن �أغلقه �الحتالل �أكثر من 
مرة على فتر�ت متقطعة وخالل �الإغالق �لطويل �سنة 1988، �سكل �لطلبة 

مجموعات در��سية كانت تلتقي �سر� خارج �لحرم.

2. من �إحدى �لحفالت �لتنكرية و�لتي كانت تقام في �لجامعة قديما.

3. من تخريج فوج �لماج�ستير �لر�بع وفوج �لبكالوريو�ص �لثامن. 
4. �لحياة �لطالبية في �لحرم �لقديم.

5. من �أحد �لمهرجانات �لريا�سية و�لتي كانت تقام في �لجامعة با�ستمر�ر.
6. مبنى عمادة �سوؤون �لطلبة في حرم �لجامعة �لقديم.
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7. من عرو�ص فرقة �سنابل في فرن�سا �سنة 1980.
8. م�سروع بناء مبنى �لعيادة �لطبية في �لحرم �لجديد. 

9. طلبة �لجامعة في �لمحا�سر�ت �لعامة.
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10. طلبة و�أ�ساتذة يحيون يوم �لعمال �لعالمي في �لحرم �لقديم.
11. طلبة �لجامعة في مختبر �لعلوم.

12. �لطلبة مرة �أخرى في �إحدى �لحفالت �لتنكرية.
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من م�شاريع طلبة الهند�شة المعمارية

كتـب وإصـدارات
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عمر يوسف بن دينا )مواليد 1988( م�شمم 
في  يقيم  وبيرزيت،  القد�س  من  فل�شطيني  اأزياء 
القد�س ويعمل رحاًل بين القد�س ولندن وبيروت. 
خريج كلية لندن لالأزياء، وي�شتعد للرجوع لمقاعد 
ر�شالة  على  للعمل   2014 اأيلول  في  الدرا�شة 
في  الجتماعية  الأنثروبولوجيا  في  ماج�شتير 
كلية جولد�شميث�س في لندن. تم عر�س مجموعته 
في  الأولى  للمرة  الحرير،  خيط  �شهداء  الأولى، 
على  الموزاييك.  �شالت  في   2011 عام  لندن 
اإثر ذلك، اقتنى المتحف البريطاني اإحدى قطع 
قطع  اأولى  اأنها  يفتر�س  والتي  تلك  المجموعة 
عمر  عمل  وقد  المتحف.  يقتنيها  التي  الأزياء 
البحث  على  الحين  ذلك  منذ  دينا  بن  يو�شف 
باللبا�س  �شلة  ذات  معار�س  واإقامة  والتدريب 

والحرف والأزياء. 
يو�شف  لعمر  الفني  ال�شم  دينا  بن  يو�شف  عمر 

نا�شر-خوري

من معر�س »زي الت�شريفات«




