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الغدير
راما الرابعة يف امللتقى الطالبي اإلبداعي السادس عشر:
ح�صلت جامعة بيرزيت على المركز الرابع في الملتقى الطالبي الإبداعي ال�ساد�س ع�شر
بعنوان« :ج�سر الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل» الذي ينظمه المجل�س
العربي لتدريب طالب الجامعات العربية.
و�شاركت راما زبدة ببحث بعنوان« :دور جامعة بيرزيت في تح�سين الخبرة الأكاديمية والتطوير
المهني ..مواءمة مع احتياجات �سوق العمل الفل�سطيني –برنامج التعليم التعاوني كنموذج»-
وب�إ�شراف من عميد �ش�ؤون الطلبة �أ .محمد الأحمد ،وقد �أحرزت المركز الرابع على م�ستوى
الجامعات العربية �ضمن محور البحث العلمي.
و�أ�شارت الطالبة زبدة �إلى �أن هذه الدرا�سة تناولت دور جامعة بيرزيت في تح�سين الخبرة
الأكاديمية والتطوير المهني مواءم ًة الحتياجات �سوق العمل الفل�سطيني ،و�أعربت عن تقديرها
لهذه التجربة النادرة والمحفزة لها ،وا�ستفادتها الكبيرة خالل فترة �إعدادها وتح�ضيرها
وتقديمها للبحث.

ريناد عبد اهلل الثانية يف البحوث والدراسات العربية:
ح�صلت خريجة برنامج ماج�ستير القانون في جامعة بيرزيت ريناد كمال الدين عبد اهلل على
المرتبة الثانية في م�سابقة البحوث والدرا�سات العربية في القاهرة ،عن بحث بعنوان« :ال�ضبط
الإداري في حالة الطوارئ :درا�سة مقارنة بين النظامين القانونيين الفل�سطيني والم�صري».
وكانت ريناد ناق�شت ر�سالتها في �أيار  2013ا�ستكما ًال لمتطلبات درجة الماج�ستير في القانون
من كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت ،ب�إ�شراف د .يا�سر العموري والدكتور محمد
�شراقة ،وع�ضوية لجنة نقا�ش من الدكتور فرا�س ملحم والدكتور عا�صم خليل.

“ ُيروى” مشروع خلريج من بريزيت يحصد جائزة عربية
فاز محرك بحث «يُروى» م�ؤخرًا ،بجائزة ال�شيخ �سالم العلي ال�صباح للمعلوماتية عن فئة �أف�ضل
موقع �إلكتروني عربي للعام  .2013و«يروى» هو محرك بحثي �أن�ش�أه خريج جامعة بيرزيت علي
يو�سف �صالحي ،الحا�صل على بكالوريو�س هند�سة �أنظمة حا�سوب من جامعة بيرزيت عام ،2008
و�شهادة الماج�ستير ب�إدارة الأعمال عام  ،2012وعمل في الجامعة م�ساعد بحث وتدري�س.
وفي حديثه عن «يُروى» ،قال علي �صالح« :هو محرك بحث متخ�ص�ص بالمقوالت المتبادلة
اجتماعيًّا (كل ما يُروى �أو يقال على �شكل ن�ص ديني �أو �أدبي �أو �شعر ق�صير �أو �أي ن�ص يطغى
عليه طابع المقولة) ،وتجمع هذه المقوالت وت�ؤر�شف في محرك بحث «يُروى» الذي يدعم اللغة
العربية وقواعدها ،وحاليًّا يتوفر من «يُروى» تطبيق للآيفون وتطبيق للأندرويد».
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إبداعـات

تكنولوجيا لذوي االحتياجات اخلاصة:

ال تقلقوا من الدرج!

اخترع ثالثة من طلبة هند�سة الميكاترونيك�س في جامعة بيرزيت،
كر�سيًّا كهربائيًّا قادرًا على �صعود الدرج والنزول عنه بب�ساطة
وي�سر ،لم�ساعدة ذوي الإعاقة وت�سهيل حياتهم ،وذلك �ضمن م�شروع
تخرجهم .وي�شارك االختراع حاليًّا في م�سابقة لل�شبكة العربية
لالبتكار (عين) ومقرها بريطانيا ،وقد تخطى المراحل الأولى،
ويناف�س على المراتب المتقدمة عربيًّا.
وتمكن الطلبة �شعاع مرعي ،وخالد �صبيح ،وحمزة حطاب ،وب�إ�شراف
من د .ح�سين عمرو ،وبم�ساعدة من موظف المختبر عالء قرق�ش،
من ت�صميم «الكر�سي الذكي» الذي يهدف �إلى الح�صول على مدى
�أكبر من الحركة لذوي الإعاقة ،بحيث ي�سمح للمعاق بالحركة في
نطاق �أو�سع ي�شمل المرور على حواجز و�صعود الدرج.
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وحول �آلية عمل الكر�سي ،يقول �شعاع« :ا�ستغرق العمل على الم�شروع
ما يقارب الـ� 9أ�شهر ،بين نظري وعملي ،وقد �صمم الكر�سي بحيث
يُتحكم في النظام من خالل وحدة معالجة مركزية تتلقى الإ�شارات،
حيث �إن هناك ناق ًال مطاطيًّا مثبتًا في �أ�سفل الكر�سي ،ت�صله
الإ�شارة ويبد�أ الكر�سي ب�صعود الدرج».
فيما يرى خالد �أن فكرة الكر�سي جاءت من خالل الم�شاهدة الحقيقية
واالحتكاك بذوي الإعاقة الحركية في الجامعة ،حيث �إن هناك بع�ض
الأماكن داخل الجامعة غير م�ؤهلة لهم ،كذلك ف�إن فل�سطين ،وب�سبب
االحتالل ،تعاني من ن�سبة مرتفعة من ذوي الإعاقة ،يقارب عددهم
� 113ألف �شخ�ص ،فجاءت فكرة الم�شروع كمبادرة �إن�سانية قد
ت�ساهم في حل بع�ض الم�شكالت التي تواجه ذوي الإعاقة.

الغدير

اجلامعة تكرم

جمدي ومتارا لتميزهما

وا�صل طلبة جامعة بيرزيت ح�صد الجوائز في المناف�سات التي يخو�ضونها ،فقد كرّمت الجامعة الطالب مجدي �شيخ �إبراهيم لح�صوله على
جائزة يو�سف نعوا�س للإبداع لعام  ،2014والطالبة تمارا بركات لح�صولها على جائزة نعمة فار�س للتميز باللغة الإنجليزية و�آدابها.
وح�صل الطالب مجدي وهو طالب هند�سة كهربائية لتميزه في م�شاريع لخدمة المجتمع ،حيث قام بمبادرة «�سل�سلة تنوين» التي ت�سعى لتعزيز
ثقافة القراءة في المجتمع الفل�سطيني ،والتي انطلقت من جامعة بيرزيت وو�صلت لمختلف المدار�س والجامعات الفل�سطينية والعربية� ،إ�ضافة
�إلى قيامه بمبادرات �أخرى كـ«�صندوق لكل مري�ض» ،ومبادرة خا�صة بم�ساعدة ذوي الإعاقة ،عالوة عن �إنهائه لما ما يزيد على � 700ساعة
عمل تعاوني.
فيما ح�صلت الطالبة تمارا على جائزة نعمة فار�س للتميز باللغة الإنجليزية و�آدابها ،وهي جائزة تمنح لأحد الطلبة المنتظمين الملتحقين
ببرنامج البكالوريو�س في اللغة الإنجليزية و�آدابها والذي يدلّ �سجله الأكاديمي على تفوقه في م�ساقات هذا التخ�ص�ص� ،إ�ضافة �إلى �إنتاجه
الأدبي الالفت في هذا االتجاه.
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إبداعـات
مهندسو بريزيت يعيدون النظر يف عمارة أثينا
يف إطار ربط األكادمييا باجلانب العملي ،وسع ًيا
إىل إطالع طلبة اجلامعة على ثقافات وحضارات
أخرى ،ال سيما فيما يخص تخصصاتهم؛ فقد نظمت
دائرة الهندسة املعمارية يف جامعة بريزيت ،رحلة
علمية جملموعة من طلبة مستوى السنتني الثالثة
والرابعة إىل مدينة أثينا اليونانية حيث استمرت الرحلة
تعرف خاللها الطلبة على اجلوانب
مدة  7أيامّ ،
التاريخية واحلضارية للعاصمة اليونانية.
الرحلة قامت برتتيبها املدرسة رنا أبو غنام
وشاركتها يف اإلشراف مساعدة التدريس سارة
خصيب.

وهدفت الرحلة ب�شكل رئي�س �إلى تعريف الطلبة على العمارة اليونانية التاريخية والحديثة ،وذلك من خالل زيارة المواقع التاريخية ال�شهيرة
في العا�صمة اليونانية ،ومن خالل زيارة المتاحف التي تت�ضمن مخزونًا هائ ًال من المعرو�ضات والكتابات الميثولوجية التي تعك�س الثقافة
والتطور التي كانت تعي�شها اليونان في الع�صور القديمة.
معر�ضا بعنوان�“ :أثينا� :إعادة النظر”،
وعلى �ضوء الزيارة ،نظمت دائرة الهند�سة المعمارية في جامعة بيرزيت في الع�شرين من ت�شرين الأول ً
ي�شمل اللوحات الفنية والأعمال التي قام بها الطلبة خالل رحلتهم ويقدمون فيها تجربتهم ونظرتهم للعمارة والثقافة اليونانية.
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الغدير

طالبات الفيزياء ..عامليات
تسنيم سامل ،ودعاء حوامدة ،وسهاد دراغمة ،ووصال
ّ
متكن من إثارة إعجاب
احلاليقة ،وورود شديد ،ووعد عوض،
الدكتورة كيت شاو ،الباحثة الربيطانية الشا ّبة يف فيزياء
اجلسيمات الدقيقة ،التي أعدت مقالة مصورة عنهن،
تقول فيها إن طالبات الفيزياء يف جامعة بريزيت تفوقن
على زمالئهن الذكور يف تخصص قلما يحظى باهتمام
أنثوي.
الدكتورة شاو ،أمضت فرتة ستة شهور كأستاذة زائرة
لربنامج ماجستري الفيزياء يف اجلامعة ،د ّرست خاللها
ً
مساقا لطلبة الربنامج حول فيزياء اجلسيمات الدقيقة،
وقد أثار دهشتها كيف أن عدد الطالبات يف حماضرتها
يفوق عدد الطالب ،وأنهن يتميزن أكادمي ًّيا على عكس

ما هو يف اجلامعات الغربية ،حيث تعترب الفيزياء حق ًال ال
فقررت وبالتعاون مع زميلها
يستقطب الطالبات اإلناث.
ّ
أون أن تعد مقالة مصورة حول
املصور احملرتف جاك ِ
ّ
اجلوانب اخملتلفة حلياة الطالبات يف برنامج املاجستري
يف الفيزياء.
وقد عرضت املقالة املصورة الشهر املاضي يف مؤمتر
«النساء والعلوم» يف اجلمع ّية الربيطانية يف لندن،
ونشرت النسخة اإللكرتونية من املقالة على موقع
املركز العاملي للفيزياء النظرية ( )ICTPيف مدينة
تريسته يف إيطاليا .كما نشرت املؤسسة العامل ّية
للنشر  Elsevierاملقالة ونشرت ردود أفعال شخصيات
اعتبارية عامل ّية حولها.

«آتشاريا»
يف ضيافة فيزياء بريزيت
حل البروفي�سور بوبي �آت�شاريا �ضيفًا على دائرة الفيزياء في جامعة
بيرزيت ،قادمً ا من المركز العالمي للفيزياء النظرية “ ”ICTPفي
�إيطاليا ،وهو محا�ضر في “ ”King’s Collegeفي لندن ،في
زيارة علمية للدائرة .وخالل زيارته ،قدم �آت�شاريا محا�ضرة علمية
حول الم�سارعات عالية الطاقة التي بد�أت تجاربها بالعمل ،ما �أدى
�إلى اكت�شاف ج�سيمات دقيقة جديدة �أ�شهرها ج�سيم هيجز الذي
�أعلن عن اكت�شافه قبل عامين.
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الغدير

أكاديميا وإنجازات نوعية

الغدير

إذاعة جامعة بريزيت..
إضافة نوعية ألثري فلسطني
تعزيزًا لفكرة بيرزيت القائمة على الدمج بين الأكاديميا والتطبيق العملي ،احتفل مركز تطوير الإعالم في الجامعة م�ؤخرًا ب�إطالق بث
�إذاعة جامعة بيرزيت ،بالتعاون مع �إذاعة مونت كارلو الدولية ،بح�ضور رئي�س الجامعة د .خليل هندي ،والقن�صل الفرن�سي العام في القد�س
هيرف ماغرو ،وم�ست�شار التعاون في القن�صلية الفرن�سية العامة في القد�س �أوغا�ستين فافرو ،ووكيل وزارة الإعالم د .محمود خليفة ،ونقيب
ال�صحافيين الفل�سطينيين د .عبد النا�صر النجار ،و�أع�ضاء من المبادرة الوطنية لتطوير الإعالم ،وح�شد من الإعالميين والمهتمين؛ وذلك
في وحدة الإذاعة بمبنى محمد الم�سروجي للإعالم في الجامعة.
وتعمل الإذاعة على �أن تكون �إ�ضافة نوعية لأثير فل�سطين المزدحم ،وتبث برامجها لأربع �ساعات يوميًّا ،من العا�شرة �صباحً ا ،حتى الثانية
ظهرًا ،ويُعاد بث بع�ض البرامج من ال�ساعة العا�شرة حتى الثانية ع�شرة م�ساء ،على ثالث موجات كالتالي :الو�سط ،FM 94.6 :الجنوب99.7 :
 ،FMال�شمال.FM 97.3 :
وتغطي الإذاعة كافة مناطق ال�ضفة الغربية ،وتُعنى بالق�ضايا اليومية االجتماعية واالقت�صادية والإعالمية والثقافية المختلفة .و�ستركز على
فعاليات و�أخبار الجامعة� ،إ�ضافة لأبرز ق�ص�ص نجاحها ،لتكون بمثابة مر�آة م�سموعة تعك�س ما يحدث في الجامعة.
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تركيزات و تخصصات
احلقوق واإلدارة العامة :حتكيم وقانون دستوري

�أن�ش�أت الجامعة في كلية الحقوق والإدارة العامة ،وحدة جديدة �سمتها»الو�ساطة والتحكيم» ،بهدف منح درجة دبلوم للطلبة ليكونوا متخ�ص�صين
في مجال التحكيم على �أمل تطوير هذا التخ�ص�ص �إلى درجة الماج�ستير م�ستقبالً� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يهدف �إن�شاء هذه الوحدة �إلى �إعداد
الدرا�سات واالتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية في فل�سطين ،وكذلك االتفاقيات الإقليمية والدولية التي ترغب فل�سطين باالن�ضمام �إليها،
وكذلك تقديم اال�ست�شارات لدولة فل�سطين ولرجال الأعمال في فل�سطين ،وتقوية الت�شريعات المتعلقة بالتجارة الدولية والتحكيم ،و�إعداد
وت�أهيل محكمين معتمدين وطنيًّا ودوليًّا.
�إلى ذلك� ،أن�ش�أت كلية الحقوق والإدارة العامة وحدة للقانون الد�ستوري ،بهدف تطوير البحث العلمي في الكلية ،وتحديدً ا في مجاالت القانون
الد�ستوري ،وتطوير الم�ساقات الحالية ذات العالقة بالقانون الد�ستوري وا�ستحداث م�ساقات جديدة مرتبطة به.
«فرعي عالقات دولية» متاح اآلن للطلبة

تخ�ص�صا فرعيًّا في العالقات الدولية ،يقدم لطلبة البكالوريو�س� ،إ�ضافة �إلى التخ�ص�ص الرئي�س القائم في
ً
طرحت دائرة العلوم ال�سيا�سية
هذا المجال حاليًّا ،بهدف التنويع في التخ�ص�صات التي تقدمها الجامعة ،والت�سهيل على الطلبة للح�صول على فر�ص �أف�ضل في �سوق العمل.
وتقدم هذه الخطوة م�ستوى �أعلى من المهنية والتخ�ص�صية في مجال العلوم ال�سيا�سية ،وتوفر كوادر م�ؤهلة في هذا التخ�ص�ص ليتم رفد
الم�ؤ�س�سات والمراكز البحثية بهم.
ماجستري النوع االجتماعي :نحو مزيد من الشمولية

طوّر مركز درا�سات التنمية م�ساقي تدري�س جديدين في برنامج ماج�ستير النوع االجتماعي والتنمية بالتعاون مع جامعة فيينا ،الأول يحمل
عنوان« :ن�شوء وتطور مو�ضوع التنمية في دول الجنوب» .يتطرق هذا الم�ساق �إلى كيفية ن�شوء وتطور مو�ضوع التنمية كمادة درا�سية بحثية منذ
الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والدور الذي لعبته الدول اال�ستعمارية ،ثم يتطرق �إلى كيفية تحول هذه العالقة اال�ستعمارية �إلى نظريات
تنموية ومن ثم �إلى كيفية تطبيقها حول العالم� .أما الم�ساق الثاني ،فيحمل عنوان« :تطور التنمية في فل�سطين» ،ويتناول �أهم نظريات التنمية
التي تم تطبيقها في فل�سطين على مدى المئة عام الما�ضية ،في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
معا يف كلية واحدة
الهندسة والتكنولوجيا ً

اعتبارًا من مطلع العام الدرا�سي  ،2014بد�أ العمل بالم�سمى الجديد لكلية الهند�سة والتكنولوجيا بعد �صدور قرار دمج كلية الهند�سة التي
ت�أ�س�ست عام 1979م وكلية تكنولوجيا المعلومات التي ت�أ�س�ست عام 2006م ،و�ساهمت الكليتان في تخريج �أفواج من المهند�سين والمهنيين
الذين يجمعون بين المعرفة والتكنولوجيا في المجاالت الهند�سية المختلفة وعلم الحا�سوب .و�سعت الكليتان طوال الفترة الما�ضية �إلى تطوير
مناهجهما وبرامجهما لمواكبة التقدم التكنولوجي والمعرفي والعمل على ت�شجيع التميز والإبداع.
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تقدم الكلية الجديدة برامج �أكاديمية ت�ؤدي �إلى درجة البكالوريو�س في التخ�ص�صات التالية :الهند�سة الكهربائية ،وهند�سة �أنظمة الحا�سوب،
والهند�سة المدنية ،والهند�سة الميكانيكية ،وهند�سة الميكاترونيك�س ،والهند�سة المعمارية ،وعلم الحا�سوب .وتبلغ المدة الدرا�سية في برامج
الكلية خم�س �سنوات لبرامج الهند�سة ،و�أربع �سنوات لبرنامج علم الحا�سوب ،بالإ�ضافة �إلى تدريب عملي.
ت�ضم الكلية دوائر :الهند�سة الكهربائية ،والحا�سوب ،والهند�سة المدنية ،والهند�سة الميكانيكية والميكاترونيك�س ،والمعمارية ،وعلم الحا�سوب ،كما
ت�ضم معهد ابن �سينا لهند�سة المعرفة والتقنيات العربية.
وتطرح الكلية برامج �أكاديمية ت�ؤدي �إلى درجة الماج�ستير في هند�سة التخطيط العمراني وعمارة الم�شهد ،وفي الحو�سبة ،وت�شارك الكلية في
برنامج الماج�ستير في هند�سة المياه والبيئة.
التأمني واملالية على جدول «املالية واملصرفية»

طرحت دائرة العلوم المالية والم�صرفية برنامجً ا �أكاديميًّا ي�ؤدي �إلى درجة البكالوريو�س في العلوم المالية والم�صرفية ،وهو يندرج �ضمن
خطة الدائرة لطرح  3تركيزات مختلفة لتكون متاحة �أمام الطلبة في مجاالت :الت�أمين ،والعلوم الم�صرفية ،والإدارة المالية.
وت�سعى الدائرة لطرح هذه التركيزات لت�ؤهل الطلبة بزيادة معرفتهم ،وتطوير احتياجاتهم لدخول �سوق العمل ب�سهولة و�سال�سة ح�سب القطاع
الذي يرغبون فيه ،تما�شيًا مع التطورات الحديثة في قطاعات المال واال�ستثمار والم�صارف والت�أمين ،بالإ�ضافة �إلى االحتياجات المتزايدة
ل�سوق العمل في القطاعين الخا�ص والعام.
ماجستري إدارة األعمال :خطوة جديدة خللق قيادات شابة

�أطلقت الجامعة تركيزات جديدا في تخ�ص�ص الماج�ستير في �إدارة االعمال ،وذلك بهدف �إعداد خريجين لتولي مراكز �إدارية وقيادية في
م�ؤ�س�سات محلية و�إقليمية رائدة من خالل تزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية المنا�سبة ،مع التركيز على البحث ودرا�سة الحاالت العملية
وتحليلها الكت�ساب المهارات الالزمة في عملية اتخاذ القرارات الإدارية المختلفة.
ومن �أجل تلبية احتياجات �سوق العمل ،يمكن للطالب االختيار بين الح�صول على درجة الماج�ستير في �إدارة الأعمال في البرنامج العام� ،أو
التركيز في عدة مجاالت هي :الريادة واالبتكار والمحا�سبة ،وحديثًا تمت الموافقة على طرح تركيز ،المالية والم�صرفية .مع العلم �أن عدد
ال�ساعات المطلوب �إنها�ؤها في جميع الأحوال هي � 36ساعة معتمدة.

15

أكادمييـا وإجنازات نوعية

ابتعاث وزمالة
املنح الدراسية :الربكة يف الشباب
أولت جامعة بريزيت منذ بدايتها وحتى يومنا هذا أهمية بالغة ملوضوع تطوير الكادر التدريسي فيها ،لذلك بنت عالقات متشعبة
مع مؤسسات متعددة ،ووقعت اتفاقيات أوفدت مبوجبها العشرات من أساتذتها (وتخطط إليفاد املزيد) الستكمال دراساتهم
العليا .وحتى اآلن ،أوفدت اجلامعة أكرث من  110من كوادرها للدراسة يف جامعات عاملية مرموقة ،وجميعهم يدرسون يف حقول
خمتلفة جديدة كالتكنولوجيا احليوية النباتية ،واألحياء اجلزئية ،والنظريات االجتماعية ،واجلغرافيا البشرية ،وهندسة اجليوماتركس،
وإدارة وحيازة األراضي يف جمال الهندسة املعمارية ،وغريها الكثري من التخصصات اجلديدة يف الوطن .وحال ًّيا ،ال يزال نحو 48
من كوادر اجلامعة يدرسون يف جامعات خمتلفة ضمن برنامج إيفاد.

منحة إيفاد
�إيفاد هي منحة نتجت عن اتفاقية وقعتها �إدارة الجامعة بتاريخ
 2012/3/26مع م�ؤ�س�سة مجموعة االت�صاالت الفل�سطينية للتنمية
المجتمعية ،وت�ستمر لمدة � 5سنوات ،وتوفر فيها االت�صاالت تموي ًال
�سنويًّا بهدف �إر�سال �أ�ساتذة من الجامعة لنيل درجة الدكتوراة
من جامعات دولية ذات مكانة عالية في تخ�ص�صات ذات �أولوية
للجامعة.
و�أحدثت المنحة نقلة نوعية في �سعي الجامعة لتطوير كوادرها
الأكاديمية ،وحتى الآن ،ا�ستفاد منها � 13أ�ستاذً ا ،در�سوا في جامعات
بريطانية وفرن�سية وبلجيكية وماليزية وكندية و�أميركية و�ألمانية
و�أ�سترالية ونم�ساوية ،وتركزت في تخ�ص�صات الإعالم وعلوم
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الكمبيوتر والهند�سة المعمارية والكهربائية والتمري�ض والجغرافيا
والإدارة العامة .كما عاد اثنان من المبتعثين للعمل في الجامعة بعد
�إكمال درا�ستهما.
�إ�ضافة �إلى منحة �إيفاد ،ت�ستمر الجامعة في ابتعاث عدد من
�أ�ساتذتها من خالل برنامج زمالة ،وهو برنامج م�شترك بين جامعة
بيرزيت وبنك فل�سطين وم�ؤ�س�سة تعاون ،يهدف البتعاث �أ�ساتذة
ومحا�ضرين م�ؤهلين في زيارات �أكاديمية ومهنية تتراوح بين ف�صل
درا�سي واحد و�سنة �أكاديمية ،لم�ؤ�س�سات التعليم العالي �أو م�ؤ�س�سات
مالية ،م�صرفية ،وا�ستثمارية مرموقة في الخارج ،لتطوير خبراتهم
العملية والتطبيقية الالزم اكت�سابها للم�ساهمة في تطوير التعليم.

الغدير

منح فرنسية
منح �إيفاد وبرنامج زمالة لي�ست الوحيدة من فر�ص المنح التي
توفرها بيرزيت ،فهناك اتفاقية تعاون مع القن�صلية الفرن�سية ،حيث
ت�ساهم الأخيرة بتغطية الأق�ساط وال�سفر وجزء من تكاليف المعي�شة
و�أحيانًا ال�سكن ،فيما ت�ساهم الجامعة بقر�ض لم�ساعدة الموفد في
تغطية بقية النفقات .خالل العامين الما�ضيين ،ا�ستفاد من المنحة
 5مدر�سين/ات في تخ�ص�صات الجغرافيا وهند�سة الكمبيوتر وعلم
الحا�سوب والإدارة العامة.
منحة �أخرى �ضمن برنامج �إيفاد ،هي برنامج المنح الدرا�سية
“ ”Hespalالذي ي�شرف عليه المجل�س الثقافي البريطاني،

وبريطانية
وي�ستفيد منه م�ساعدو التدري�س في الجامعة للح�صول على �شهادة
الماج�ستير .هذا العام ح�صل ثالثة م�ساعدي تدري�س من حملة
البكالوريو�س ،ومدر�سة من حملة الماج�ستير ،على منح لدرا�سة
الماج�ستير في جامعات بريطانية ،فيما ا�ستفاد من هذا البرنامج
العام الما�ضي  4موفدين/ات ،في تخ�ص�صات المحا�سبة والمالية
والهند�سة المعمارية واللغويات .و�سعى القائمون على هذا البرنامج
�إلى التو�سع من حيث زيادة عدد الجامعات البريطانية الم�شاركة،
ولأول مرة لتوفير منح لدرا�سة الدكتوراة ،وقد ح�صل اثنان ممن
ر�شحتهم الجامعة على منح للدكتوراة في الكيمياء والعلوم
االجتماعية.

منح

EU

يمول االتحاد الأوروبي م�شروعي  Dunia Beamو ،HERMESوت�شارك فيهما الجامعة مع عدد من الجامعات المحلية والإقليمية والأوروبية،
�ضمن برنامج تبادلي ير�سل من خالله طلبة و�أ�ساتذة لق�ضاء فترة محددة �أو للح�صول على درجة علمية .في الدورة الأولى من م�شروع Dunia
 ،Beamتم ت�أمين منحة دكتوراة ومنحة ماج�ستير لكوادر الجامعة ،وفي الدورة الثانية ،تم توفير منحتي ماج�ستير ،بالإ�ضافة �إلى توفير فر�ص
لطلبة من الجامعة لق�ضاء ف�صل درا�سي �أو ف�صلين درا�سيين في الجامعات الأوروبية الم�شاركة في الم�شروع� .أما في م�شروع  ،HERMESقد
تم حتى الآن ت�أمين منحة دكتوراة ومنحة ما بعد الدكتوراة لق�ضاء عام درا�سي كامل في �إحدى الجامعات الفرن�سية ،و�أربع منح لطلبة درا�سات
عليا وموظفين لق�ضاء فترات زمنية متفاوتة.
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AVEMPACE III
كما ت�شارك الجامعة� ،إلى جانب جامعة النجاح والجامعة الإ�سالمية في
غزة ،في م�شروع �آخر للمنح الأكاديمية ي�سمىERASMUS MUNDUS:
 ،AVEMPACEIIIويهدف �إلى تبادل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطلبة
الجامعات بكافة الم�ستويات (البكالوريو�س والماج�ستير والدكتوراة)،
وفي كافة التخ�ص�صات مع بع�ض الجامعات الأوروبية من �ألمانيا
وبريطانيا و�إ�سبانيا و�إيطاليا وبولندا وفرن�سا .كما ت�شارك في الم�شروع
أي�ضا بع�ض الجامعات العربية من الأردن و�سوريا ولبنان.
� ً
في الدورة الأولى من الم�شروع ،ح�صلت الجامعة على منحة دكتوراة
واحدة ،ومنحة لق�ضاء عام درا�سي كامل في جامعة برلين التقنية،
بالإ�ضافة �إلى ثالث منح �أخرى لطلبة درا�سات عليا و�أربع منح لطلبة

البكالوريو�س لق�ضاء فترات زمنية متفاوتة.
هذا الم�شروع الذي تن�سقه جامعة �ألميريا ب�إ�سبانيا يمول �أي�ضا
من قبل برنامج Erasmus Mundusالأوروبي ،وما يميزه �أنه
يقدم منحً ا لجميع الفئات من طلبة البكالوريو�س والماج�ستير
والدكتوراة وما بعد الدكتوراة وللطاقم الأكاديمي والإداري من
جميع الجامعات الفل�سطينية .وفي الفوج الأول ،ح�صلت الجامعة
على �أربع منح دكتوراة في بلجيكا و�إيطاليا و�ألمانيا ،ومنحة
تطويرية لق�ضاء �شهر في بلجيكا ،ومنحتي ماج�ستير في �إ�سبانيا
وبولندا ،بالإ�ضافة �إلى منحتي تبادل لطلبة بكالوريو�س في كل من
�إ�سبانيا والبرتغال.

نحو كادر شبابي
ترى �إدارة جامعة بيرزيت �أن �أهمية هذه البرامج تكمن في تكوين كادر �شاب ،لأن الجامعة دائمًا بحاجة �إلى دماء جديدة لتبد�أ حياتها الأكاديمية
داخلها .كما ت�أمل الإدارة في �أن ت�سهم هذه الكوادر في �إدخال عنا�صر جديدة �إلى الجامعة �سواء في التعليم �أو المعرفة ،من خالل نقل خبرات
جديدة ومتنوعة ب�سبب تنوع الجامعات التي يُوفد �إليها الأ�ساتذة� ،إ�ضافة �إلى �إدخال تخ�ص�صات جديدة بعد تمكين كادر تدري�سي قادر على تدري�سها.

عودة أساتذة إىل جامعة بريزيت ضمن برنامج «زمالة»
�ضمن برنامج «زمالة» للتطوير الأكاديمي والمهني ،الذي �أطلقه بنك
فل�سطين بال�شراكة مع م�ؤ�س�سة التعاون� ,أنهى د .خالد تالحمة ،ود .هاني
�شتية من جامعة بيرزيت ،م�ؤخرًا ،زياراتهم البحثية لجامعات دولية.
فقد �شارك د .تالحمة من دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة،
في زيارة بحثية �إلى جامعة كولومبيا الأميركية ل�سنة �أكاديمية واحدة،
�أجرى خاللها درا�سة بعنوان« :ال�سندات التقليدية وال�صكوك الإ�سالمية:
نحو نظام تمويلي جديد» .وقال« :كانت تجربة مميزة لأنها جمعت بين
الجانب الأكاديمي والبحثي ،وفتحت لي الآفاق للم�شاركة في عدد من
الم�ؤتمرات واللقاءات القانونية التي كانت تنظمها كلية القانون في جامعة كولومبيا»� .أما د .هاني �شتية من كلية التمري�ض وال�صيدلة والمهن
ال�صحية ،فقد �شارك في زيارة بحثية �إلى جامعة «غنت» في بلجيكا ،ا�ستمرت لمدة �شهرين ،و�شارك في �أبحاث ومحا�ضرات حول �صناعة الحبيبات
الدوائية ال�صلبة ( ،)Pelletsوكيفية ا�ستخدام التكنولوجيات الحديثة في �صناعة الأدوية .وحول تجربته في “زمالة” يقول د� .شتية“ :التجربة في
بلجيكا كانت مميزة ،وتم بناء عالقة �ست�ساهم م�ستقب ًال في �إر�سال طلبة الماج�ستير والدكتوراة للتدريب و�إجراء الأبحاث في جامعة (غنت)”.
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أبحاث ودراسات
�سامية البطمة :االقت�صاد ال�سيا�سي لعمل الن�ساء في فل�سطين
قدمت الباحثة �سامية البطمة با�سم جامعة بيرزيت ورقة بحثية في م�ؤتمر نظمه معهد درا�سات
ال�شرق الأو�سط في جامعة �سنغافورة في �أيار  2014بعنوان :بعد الربيع العربي– تحديات التنمية
وبدائلها.
يتمحور هذا البحث حول درا�سة م�شاركة الن�ساء في �سوق العمل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومن
خالله تبين �أن هذه الم�شاركة منخف�ضة جدًّا ،و�أظهر �أن الن�ساء الفل�سطينيات -اللواتي تبلغ ن�سبة
البطالة في �صفوفهن �ضعفي ن�سبة البطالة في �صفوف ال�شباب -يعانين في �سوق العمل من العزل
الأفقي ،بحيث يتركز وجودهن في قطاعي الزراعة والخدمات ،ويغبن ب�شكل �شبه كلي من قطاعي
البناء والموا�صالت.
الإ�ستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة في دولة فل�سطين ()2013
تمكن مركز درا�سات التنمية في جامعة بيرزيت من �إعداد �إطار �إ�ستراتيجي موحد ي�ضمن حقوق قطاع
الإعاقة في فل�سطين ،وي�سعى من �أجل �إ�شراكهم في كافة مناحي الحياة �ضمن ر�ؤية وا�ضحة ومحددة.
ويوفر هذا الإطار الإ�ستراتيجي� ،أداة لقيادة العمل الوطني في قطاع الإعاقة �ضمن ر�ؤية موحدة
للعمل الم�شترك في �إطار النموذج الحقوقي التنموي ،ويغطي هذا الإطار الإ�ستراتيجي �ستة
مو�ضوعات �إ�ستراتيجية هي:
•�سيا�سات موجهة لعملية الإدماج ت�ضمن تلبية احتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•ت�شريعات منا�سبة و�شاملة و�ضمان الحقوق والعدالة.
•معي�شة كريمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
•مجتمع م�ستوعب ومتقبل ب�إيجابية للإعاقة بالنظر لها والتعامل معها كجزء من التنوع
الطبيعي في المجتمع.
•فر�ص مت�ساوية و�إتاحة المجال لهم للو�صول �إلى كافة المناحي.
•دور الم�ؤ�س�سات الفاعلة في القطاع وقدرتها على القيام بدورها.
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�سميح حمودة :نظرة �إلى المنظمة و�أخرى على دروي�ش
في العدد  ،254خريف  2013من مجلة �ش�ؤون فل�سطينية ،وتحت عنوان« :يحيى حمودة ومنظمة
التحرير الفل�سطينية في الفترة االنتقالية  24كانون الأول - 1967/الأول من �شباط ،»1969
ن�شر المحا�ضر في دائرة العلوم ال�سيا�سية الأ�ستاذ �سميح حمودة ورقة بحثية ،في تاريخ الفترة
االنتقالية من حياة منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف) ،محل ًال التغيرات التنظيمية والإدارية
المختلفة التي مرت بها منظمة التحرير في ذلك الوقت؛ وذلك من خالل عر�ض لحياة يحيى
حمودة الذي تولى رئا�سة المنظمة في تلك الفترة ،و�أفكاره ال�سيا�سية.
كما ن�شر الأ�ستاذ حمّودة في مجلة �ش�ؤون فل�سطينية (العدد � ،256صيف  )2014الجزء الثاني
والأخير من درا�سته حول �إ�سحق دروي�ش وعالقته مع حزب المفتي �أمين الح�سيني ،ول�شخ�صيات
�أخرى اختلفت مع المفتي مثل مو�سى العلمي .وتبين الدرا�سة كيف �أنّ االختالف مع المفتي كان يعني
الخيانة والخروج عن ال�صف الوطني؛ كما تناولت عددًا من الم�شاريع ال�سيا�سية التي عر�ضت على
أي�ضا �صورًا من التخاذل العربي عن ن�صرة
المفتي من �أجل ح ّل ال�صراع العربي ال�صهيوني ،ويتناول � ً
الق�ضية الفل�سطينية كما ر�سمها دروي�ش في مذكراته .وت�أتي هذه الدرا�سة �ضمن بحوث الأ�ستاذ
�سميح في المذكرات ال�شخ�صية المخطوطة والمن�شورة للزعماء والقادة و�أفراد النخبة الفل�سطينية.

تطور الإعالم في فل�سطين
�أطلق مركز تطوير الإعالم درا�سة «تقييم تطور الإعالم في فل�سطين» ،التي نفذها ا�ستنادًا �إلى
م�ؤ�شرات تنمية و�سائل الإعالم الخا�صة باليون�سكو .وهدفت �إلى دعم تطوير قطاع الإعالم في
فل�سطين ،عبر �إجراء تقييم �شامل للبيئة الإعالمية ،باالعتماد على المعايير القانونية الدولية
و�أف�ضل الممار�سات في هذا المجال.
و�أو�صت الدرا�سة ببحث �إمكانية تعديل المادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ل�ضمان الحق
في حرية الر�أي والتعبير بما يتما�شى مع المعايير الدولية ،ودرا�سة �سبل اعتماد قانون حول
الحق في المعلومات بحيث يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال ،و�إلغاء جميع الأحكام
القانونية التي تفر�ض قيودًا على الحق في ممار�سة مهنة ال�صحافة وعلى من قد يتولى رئا�سة
التحرير ،وحماية الحق في حرية التعبير عبر �شبكة الإنترنت في القانون والممار�سة على حد
�سواء ،واتخاذ كافة التدابير الفعالة لمنع االعتداءات الموجهة �ضد ال�صحافيين.
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فكر إدوارد سعيد
يف مبادرة وندسور بريزيت للكرامة

نظم معهد احلقوق يف جامعة بريزيت سلسلة حلقات دراسية لتعزيز النقاش األكادميي متداخل احلقول حول فكر إدوارد سعيد
الذي ّ
عموما.
شكل بعد غيابه حالة ثقافية فريدة ليس على املستوى الفلسطيني فحسب ،بل على املستوى اإلنساين
ً
من جهته ،أكد مدير حملة مبادرة وندسور د .مضر قسيس أن هذه احللقة الدراسية تتناول قضايا الكرامة واإلنسانية وكونيتهما
والعالقة اجلدلية بني اخلصوصية التي نحافظ عليها لصون الكرامة ،وكونية الكرامة ذاتها ،وأكد أن هذا اللقاء الفكري انطلق من خالل
طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة الذين حاولوا تقدمي مقاربات فكرية لفكر إدوارد سعيد ضمن مفهوم الكرامة.
والفرضية األساسية التي تفحصها الندوة هي جناح إدوارد سعيد يف إحداث التحول الفكري لهضم جدلية خصوصية وكونية الصفة
وحتد ،بالتايل ،من الكرامة.
اإلنسانية ،ما مكنه من التسامي فوق الهوياتية التي تؤطر اإلرادة ،وحتدد الكينونة،
ّ
وخالل احللقة الدراسيةٌ ،قدمت أوراق لطلبة وأعضاء هيئة تدريس من برامج خمتلفة يف اجلامعة ،عاجلت الفرضية من زوايا عديدة،
وانعقدت يف ثالثة حماور :إىل أي مدى جنحت جتربة سعيد يف جتاوز األدوات االستشراقية التي كشف بها عن االستشراق؟ وما هي
ناجعا للثنائيات؟
فضائل التخلص من األحاديات والثنائيات؟ وهل تشكل التعددية ح ًّال شاف ًيا وبدي ًال
ً
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منتدى املياه..

فلسطيني نقي ألول مرة

نظم معهد الدراسات البيئية واملائية منتدى املياه الفلسطيني
األول بهدف تعزيز العالقة بني البحث العلمي وصناعة القرار،
فيما يخص أولويات واحتياجات قطاع املياه الفلسطيني ،مع
الرتكيز على املياه والطاقة ومشاركة القطاع اخلاص للتغلب
على العوائق املتعلقة بقطاع املياه.
عاما من
هذا املنتدى يتزامن مع احتفال املعهد بعشرين ً
التعاون املستدام يف حقلي املياه والبيئة بني جامعة بريزيت
واملؤسسات األكادميية والبحثية الهولندية.

االحتالل والتنمية حتت جمهر األكادمييا
�أ�صدر مركز درا�سات التنمية عدة �أوراق بحثية تناق�ش العالقة بين عملية التنمية ووجود االحتالل ،وتدر�س كيف �ساهمت الم�ساعدات الدولية
في «تجميل �صورة» هذا االحتالل ،بدل العمل على التخل�ص منه� .إ�ضافة �إلى عقد م�ؤتمر مهم ناق�ش نظرة نقدية حول التنمية في ظل الليبرالية
في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة– نظرة نقدية.
�أوالً :التنمية في م�ؤتمر نقدي
عقد مركز درا�سات التنمية م�ؤتمرًا بتاريخ � 23أيلول  ،2014بالتعاون مع م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ الألمانية ،حيث ا�ست�ضاف خبراء و�أكاديميين
محليين ،بالإ�ضافة �إلى �آخرين من عدد من جامعات العالم.
افتتح هذا الم�ؤتمر ،في خ�ضم جدل علمي و�سيا�سي محتدم حول م�آالت
ال�صراع ،خا�صة بعد الحرب الأخيرة على غزة ،حيث يتناول الجدل
�آفاق الت�سوية وكيفية تفاعلها مع �صيغ التنمية والم�ساعدات الدولية
القائمة في الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة لإحداث التغيرات العملية
المطلوبة ،لت�صويب ال�سيا�سات التدخلية والتنموية في فل�سطين.
ثانيًا :درا�سات حول التنمية في ظل االحتالل
بعد �أو�سلو :اال�ستيطان الكولونيالي ،والتنمية النيوليبرالية والتحرير-
ليندا طبر وعمر جعبري �سالمانكا
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التنمية ك�أداة للن�ضال :مواجهة واقع الهيمنة في فل�سطين� -آدم هنية
التنمية في ظل اال�ستعمار -نيثيانا غاراجان
عندما يتحول اال�ستيطان الكولونيالي �إلى «تنمية» -عمر جعبري �سالمانكا
الليبرالية الجديدة والتنمية الفل�سطينية :تقييم وبدائل -توفيق حداد
بعد التجزئة :الروابط التي تجمع فل�سطينيي  48و 67-غاي بورتن
الم�ساعدات الإن�سانية ودورها في �إ�ضعاف مقاومة اال�ستعمار :نحو �إحياء بدائل ت�ضامنية -ليندا طبر
الترويج للديمقراطية في فل�سطين :الم�ساعدات الخارجية ودمقرطة ال�ضفة والقطاع -ليلى فر�سخ
الدرو�س الم�ستفادة من االنتفا�ضة الأولى وقوة ال�شعب -ليندا طبر
المقاومة كمُكوّن �ضروري للتنمية في ال�سياق اال�ستعماري :حملة المقاطعة نموذجً ا -عمر البرغوثي

مراتب نخبوية ومنافسات وطنية
�سميح دروزة :دكتوراة فخرية من بيرزيت
منحت جامعة بيرزيت خالل حفل التخرج ال�سنوي الـ 39الدكتوراة الفخرية لهذا العام لرجل الأعمال الفل�سطيني البارز �سميح دروزة ،لتميزه
في التنمية المجتمعية واالقت�صادية في الوطن العربي ،ولعطائه ال�سخي لجامعة بيرزيت.
ودروزة هو ع�ضو مجل�س �أمناء الجامعة منذ ثالث �سنوات ،وخالل تلك الفترة الق�صيرة ،دعم �إن�شاء معهد �سميح دروزة لل�صناعات الدوائية.
أي�ضا تجهيزات الم�صنع الكاملة والحديثة ،و�سيركز المعهد على عمل الأبحاث الدوائية بما
ولم ي�شمل الدعم عملية البناء فقط ،بل �شمل � ً
يرفد عملية �صناعة الأدوية في فل�سطين بالدعم العلمي الالزم لتطورها.
وقال رئي�س مجل�س �أمناء جامعة بيرزيت
د .حنا نا�صر خالل تكريم ال�سيد دروزة:
“�إن دعم ال�سيد �سميح لم يقت�صر
أي�ضا
على المعهد وتجهيزه ،بل �شمل � ً
التبرع ال�سخي لموازنة الجامعة العامة
ونفقاتها العامة ،وهو �أمر قلما يقوم به
المتبرعون”.
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د .عدنان يحيى يف نخبة مهندسي
الكهرباء واإللكرتونيات يف الواليات املتحدة
منحت جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكترونيات في الواليات
المتحدة هذا العام الع�ضوية ،للدكتور عدنان يحيى نائب
رئي�س الجامعة لل�ش�ؤون الأكاديمية �سابقًا ،و�أ�ستاذ كلية الهند�سة
وتكنولوجيا المعلومات ،وهي رتبة يح�صل عليها عادة كبار الأع�ضاء
في الجمعية وتتطلب خبرة وتعك�س �إنجازات مهنية.
و�أعرب رئي�س الجمعية في ر�سالة بعثها للدكتور خليل الهندي عن
فخر الجمعية بالإنجازات المهنية التي قام بها د .يحيى و�أدت الى
ح�صوله على هذه الرتبة من الع�ضوية ،متطلعًا �إلى م�ساهمات
�إ�ضافية وم�شاريع ناجحة واكت�شافات يحققها بقية الأع�ضاء.
ومن الجدير ذكره �أن جمعية مهند�سي الكهرباء والإلكترونيات في
الواليات المتحدة هي منظمة غير ربحية عالمية من �أجل تطوير
وتعزيز التكنولوجيا المتعلقة بالمعلومات في العالم ،وهدفها
علمي وتعليمي موجه تجاه تطور الأبحاث والدرا�سات المتعلقة
بمجاالت االت�صاالت والإلكترونيات وعلوم الحا�سوب.

أفضل
ماجستري فيزياء ..من بريزيت

فازت خريجة برنامج الماج�ستير في الفيزياء في جامعة بيرزيت
لمي�س نداف ،بجائزة �أف�ضل ر�سالة ماج�ستير في الفيزياء على م�ستوى
جامعات الوطن ،و�أعلن فوزها �ضمن فعاليات الم�ؤتمر الفل�سطيني
الرابع لالتجاهات الحديثة في الفيزياء والريا�ضيات ،الذي عقد هذا
العام في جامعة القد�س «�أبو دي�س» في الفترة (� )11-13آب .2014
وقد تر�شّ حت للمناف�سة على هذه الجائزة عدّة ر�سائل ماج�ستير من
مختلف جامعات الوطن .والجائزة هي عبارة عن مبلغ مالي قدمه
عالم الريا�ضيات البارز �أ.د� .إدري�س تيتي .وقد �أنهت لمي�س درجة
الماج�ستير في �شباط  2014تحت �إ�شراف الدكتور عبد اهلل �سيد
�أحمد من برنامج ماج�ستير الفيزياء في الجامعة وع�ضوية كل من د.
وائل قراعين ود .وفاء خاطر من دائرة الفيزياء.
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مشاركات دولية
الجامعة ت�شارك في الجامعة ال�صيفية الأورومتو�سطية في بلجيكا
تحت عنوان« :الفن والثقافة والثورة»� ،شاركت جامعة بيرزيت في الجامعة ال�صيفية الأورومتو�سطية التي انعقدت م�ؤخرًا في مدينة بروك�سل
البلجيكية.
مثل الجامعة �أ�ستاذ علم االجتماع في دائرة العلوم االجتماعية وال�سلوكية د� .أباهر ال�سقا ،حيث قدم محا�ضرة بعنوان« :التعبيرات الفنية
للفنانين الفل�سطينيين في الف�ضاء العام».
و�شارك خم�سة من طلبة الجامعة وهم :محمد الخطيب ،وعز الدين االعرج ،ورنتيا �صباح من دائرة العلوم االجتماعية وال�سلوكية ،والطالبة
هيا عطاطرة من دائرة الإعالم ،والطالبة رزان حلبى من دائرة اللغة الفرن�سية.
جهاد المالكي
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إضافة إىل كونها مؤسسة تربوية تعليمية تثقيفية،
تندرج ضمن إسرتاتيجية اجلامعة ،أهمية خدمة
اجملتمع والوطن ،وهي سياسة تنتهجها اجلامعة
منذ قيامها ،بهدف تأكيد رسالتها ،إضافة إىل
التعليم ،وهي املساهمة يف بناء الوطن ،وتوفري
الكادر الفعال القادر على النهوض بقضاياه.
اجلديد فيما تقدمه اجلامعة يف هذا اإلطار ،وهو ما
نستعرضه ضمن هذه الزاوية من الغدير ،بدأ ببيت
حلم ،ومر بأريحا ،ومل يتوقف عند رام اهلل وال يف البرية!

الغدير

بيرزيــت والمجتمـع

الغدير

خريجو هندسة من بريزيت
يصممون منازل بيئية ويعيدون إنتاج خملفات البناء
بداية عام  ،2012انطلق «مر�سم �شم�س �أر�ض للت�صميم البيئي»،
الذي يقدم حلو ًال وت�صاميم معمارية با�ستخدام مواد وطرق بناء
قديمة وحديثة لإن�شاء مبانٍ �صديقة للبيئة والإن�سان ،وهو مكتب
هند�سي معماري متخ�ص�ص بالت�صميم البيئي ،ممول ذاتيًّا ،على
يد ثالثة من خريجي كلية الهند�سة في جامعة بيرزيت ،هم :دانا

م�سعد ولينا �صالح ورامي ك�سبري ،التقوا معًا ،وكلهم �أمل في تغيير
ال�صورة النمطية حول البناء.
الق�صة بد�أت من التحديات التي واجهها هذا الم�شروع الطموح:
فكيف يمكن ا�ستغالل المخلفات والنفايات لبناء منازل قليلة
التكلفة ،و�إعادة اال�ستفادة من النفايات!

حتديات وتراث
تقول لينا �صالح« :بد�أنا تجميع الطبليات الخ�شبية ،وحديد البناء
الملقى ،و�أكيا�س وقناني البال�ستيك وكراتين في مكتبنا ال�صغير
برام اهلل ،و�أعدنا ت�صميم هذه المواد لالنتفاع منها مجددًا،
ل�صناعة كر�سي من برميل� ،أو �سرير من «طبلية» خ�شب ،و�سط
تجاهل الحرفيين لطلباتنا غالبًا ،وتنفيذها �أحيانًا».

ومن التحديات التي تتحدث عنها دانا م�سعد كان �إقناع النا�س
ب�أهمية العمل بمواد محلية �صديقة للبيئة في بناء منازل «�صحية»،
تمامً ا مثلما كان الحال في الأيام الخوالي .وكنا ن�سعى لإقناعهم
بمدى النفع ال�صحي واالقت�صادي لعمل كهذا.

املعرض األول وبيت القمر
كان �أول عر�ض ل�شم�س �أر�ض في عام الت�أ�سي�س ،و�سمي المعر�ض
«تجربة رقم  .»1تفاج�أ القائمون من كثافة الح�ضور والمهتمين ،ما
�أدى �إلى تمديد فترة العر�ض ،و�سط �إقبال على �شراء المواد الم�صممة.
يقول رامي ك�سبري �إنه بعد عقود من اال�ستغناء عن الطين،
وا�ستخدام الإ�سمنت بد ًال منه في البناء؛ بد�أ العمل لبناء بيوت
�صحية �صديقة للبيئة با�ستخدام المواد الطبيعية الموجودة على
�سطح الأر�ض ،وكانت البداية في مدينة �أريحا ،ف�سمّي �أول بيت
�صديق للبيئة «بيت القمر» .وتاله م�شروع حديقة القيقب برام اهلل.
كما تعاون المر�سم مع اليون�سكو في ت�صميم عدة مبانٍ �ضمن م�شروع
«�إعادة �إحياء العمارة الطينية في غور الأردن».
�إدعم بلدك
ت�ؤكد دانا �أن م�شروع «�شم�س �أر�ض» هو تعزيز لثقافة االعتماد

على الذات وتقدير الموارد المحلية ودعم الوطن ،م�شيرة �إلى
حال المجتمع الفل�سطيني الذي �أ�صبح يعتمد كثيرًا على المعونات
الخارجية .وال تغفل دانا و�شركا�ؤها القيمة المجتمعية واالقت�صادية
من ا�ستخدام الطين في بناء بيوتهم .تقول« :المردود المادي
من البناء بالطين يذهب معظمه للأيدي العاملة� ،أما المباني
اال�سمنتية ،ف�إن معظم التكلفة تذهب لم�صانع معظمها خارج البلد».
هذه حكاية ثالثة من خريجي بيرزيت قرروا �أن يحلّقوا ب�إبداع
مع �أفكارهم ،وكانوا مهرة �إلى الحد الذي مكّنهم من خلق فر�ص
عمل لهم ولغيرهم ،وبد�أوا تدوير بع�ض المخلفات ،وت�صميم بيوت
�صديقة للبيئة ،بتكلفة قليلة.
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بريزيــت واجملتمـع
هدية بريزيت للوطن :نحمي حضارة وتاريخ فلسطني
�إدراكًا لأهمية �أر�شفة كل وثيقة تتعلق بحياة ال�شعوب �أيًّا كان �شكلها ،حتى تح�صن الدول
وال�شعوب والجماعات روايتها التاريخية وتحفظ �إرثها في العالم ،انطلق الأر�شيف
الفل�سطيني �سنة  2011من معهد �إبراهيم �أبو لغد للدرا�سات الدولية في جامعة بيرزيت،
لتوثيق حياة الفل�سطينيين (�أفرادًا ،وعائالت ،وم�ؤ�س�سات) منذ عهد الحكم العثماني
وحتى يومنا هذا .وكان الأر�شيف قد بد�أ كم�شروع بحثي دعمته كلية الدرا�سات العليا
في الجامعة خالل ال�سنتين الأوليين ،وحاليًّا يمتلك الأر�شيف ع�شرات �آالف الوثائق،
تم رفعها على الموقع الإلكتروني للأر�شيف  ،http://awraq.birzeit.eduالذي تتم
تغذيته ب�شكل م�ستمر بكل ما هو جديد من الوثائق ،علما ب�أن الموقع الإلكتروني بلغتيه
العربية والإنجليزية ،ي�ست�ضيف ما يقارب ثالثة �آالف زائر �شهريًّا ،وي�شكّل م�صدرًا
ممتازًا لكافة الأ�شخا�ص المهتمين ،وم�صدرًا �أ�سا�سيًّا للباحثين حول العالم.
نحمي الم�ستقبل
يقول م�س�ؤول الأر�شيف د .روجر هيكوك�« :إن قرار �إن�شاء الأر�شيف ا�ستند �إلى اعتبارات
نظرية و�أخرى عملية؛ �إذ بدت الأر�شيفات التقليدية ،الر�سمية منها والنخبوية ،من
خالل التحليل النقدي لها ،وك�أنها ب�ؤر ا�ستعمارية و�سلطوية» .م�ضيفًا« :في الواقع
الفل�سطيني ،ف�إن مجموعات من الوثائق التي تملكها الأطراف الر�سمية وغير الر�سمية
تتعر�ض للدمار� ،أو لل�ضياع كليًّا �أو جزئيًّا ،فر�أت جامعة بيرزيت �ضرورة الم�ضي قدمً ا
في تطوير هذا الأر�شيف� ،سعيًا منها للحد من ذلك الخطر في الم�ستقبل».
من جهتها ،قالت من�سقة الأر�شيف د .لورد حب�ش�« :إن الأر�شيف
مكرّ�س لتحرير الوثائق والحفاظ عليها على المدى البعيد ،وهو
أي�ضا �أر�شيف م�ضاد وم�صدر موثوق عن ال�شعب الفل�سطيني؛ ويحوي
� ً
العديد من المواد المكتوبة ،ال�سمعية والب�صرية».
من بيروت لإ�سطنبول
�أما عن �آلية عمل الأر�شيف وكيف تم تجميع هذه الوثائق ،تقول الباحثة
الميدانية �سوزان دعنا �إن باحثي الأر�شيف الميدانيين ،يغطون كافة
المدن والقرى الفل�سطينية� ،شما ًال وو�سطً ا وجنوباً ،في ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة والقد�س ،ويتوا�صلون مع مراكز التوثيق داخل �أرا�ضي الـ،48
فيما يقوم زميلهم الباحث �سعيد بدوي ،برفع مواد الأر�شيف وتغذية
الموقع الإلكتروني بكل ما هو جديد �أو ًال ب�أول .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
فقد قاموا بزيارة الأر�شيف العثماني في ا�سطنبول �سعيًا للح�صول على
وثائق �أر�شيفية ذات عالقة بفل�سطين منذ مطلع القرن الع�شرين.
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ويحافظ طاقم الأر�شيف على توا�صل دائم مع الجامعات والمكتبات
الأردنية� ،إ�ضافة �إلى التوا�صل مع الأر�شيف الوطني البريطاني
(مكتب ال�سجالت العامة قديمًا) في لندن ،ومكتبة الكونغر�س في
وا�شنطن ( ،)D.Cوقد تم الح�صول على ت�سجيالت للتاريخ ال�شفوي
من لبنان.
تعلُم العثمانية
بالرغم من الإنجاز الذي حققه الأر�شيف حتى الآن� ،إال �أن �صعوبات
في �سيره ال تزال قائمة� ،أهمها محدودية التمويل التي �أثرت على
عدد الباحثين والعاملين في الأر�شيف� ،إلى جانب الحاجة �إلى
معدات تتعلق بترميم الوثائق مث ًال وحفظ الورقي منها� ،إ�ضافة
�إلى الحاجة لتعلم اللغة العثمانية ولغات �أخرى حتى تترجم الوثائق
الأجنبية وت�صبح متاحة للجميع.

الغدير

دليل بيت حلم السياحي
طور معهد ابن �سينا في جامعة بيرزيت ،بالتعاون مع مركز حفظ
التراث في بيت لحم وجامعة ترينتو في �إيطاليا ،من خالل ال�شركة
النا�شئة ( ،)OKKAMS.r.lدلي ًال �سياحيًّا �آليًّا ومتعدد اللغات في
مواقع تراثية في مدينة بيت لحم ،وذلك با�ستخدام تقنية �شيفرة
اال�ستجابة ال�سريعة ( ،)QR codesحيث جاءت هذه المبادرة
كجزء من م�شروع �سيرا  ،FP7من االتحاد الأوروبي.

أعطهم من نورك
"أعطهم من نورك -جامعة بريزيت  "2014مشروع
تطوعي شبابي أطلقه طلبة من اجلامعة ،إلعادة
تأهيل الشوارع احمليطة مبدرسة املكفوفني يف
مدينتي رام اهلل والبرية ،من خالل حتويل جزء بسيط
من ممر املشاة ملمر خاص للمكفوفني ،يتميز
باحتوائه على بروزات دائرية وطولية تساعدهم يف
السري دون احلاجة ملساعدة وسيط.
وقد سعى الطلبة إىل تأمني بعض املواد واألدوات
التي سيحتاجونها يف إعادة التأهيل ،حيث حرصوا
ً
أيضا على تأهيل املدرسة من الداخل من خالل
طالء جدرانها وتلوينها برسومات فرحة تبعث
احلياة يف املدرسة .كما استطاع الطلبة توفري
مراجيح جديدة للمدرسة ،باإلضافة إىل كراسي
جديدة أيضًا .فيما ساعدت إجناز العرب /كوكاكوال،
مببلغ  400دوالر استطاع فيها الطلبة تأمني
مواصالتهم وغريها من املتفرقات.

الفكرة تعتمد على �أن يقوم ال�سياح بت�صوير �شيفرة اال�ستجابة ال�سريع
 ،QRبهواتفهم الذكية واال�ستماع الفوري �إلى دليل �صوتي بلغاتهم
الخا�صة ،وكذلك م�شاهدة مقاطع فيديو وقراءة المزيد من ال�شروحات،
حول هذه المواقع التراثية .وتهدف المبادرة �إلى �إثراء التجربة ال�سياحية
في مدينة بيت لحم ،وتعزيز الموروث الثقافي والح�ضاري في المدينة.
ا�ستهدف الم�شروع ،وهو في مرحلته التجريبية حتى الآن ،ثمانية
من �أهم المواقع التراثية والثقافية في المدينة ،بما في ذلك كني�سة
المهد ،و�ساحة المهد ،و�شارع النجمة ،و�أماكن �أخرى .حيث تمت
طباعة وتعليق هذه ال�شفرات على مداخل هذه المواقع ليت�سنى
لل�سياح م�شاهدتها وا�ستعمالها ب�سهولة.
د .م�صطفى جرار ،مدير معهد ابن �سينا بجامعة بيرزيت ومدير
الم�شروع� ،أو�ضح �أنه بالرغم من �أن �شيفرة اال�ستجابة ال�سريعة QR
منت�شرة وم�ستعملة في مجاالت عدة� ،إال �أنّ ا�ستخدام هذه التقنية
لتطوير دليل �سياحي متعدد اللغات والإمكانيات هو فكرة جديدة
عالميًّا ،مو�ضحً ا �أنّ الفكرة جاءت كنتيجة للتعاون الوثيق مع جامعة
تورنتو االيطالية .حيث تم تعريب نظام �إوكام و�إغنا�ؤه بمحتوى عربي
�ضخم جدًّا ،وهو نظام لإدارة هوية الكينونات في الإنترنت.

وألن املشروع ال يحتاج فقط إىل مواد وحاجيات
أساسية وغري مكلفة نسب ًّيا ،وإمنا يحتاج إىل مواد
بناء مكلفة تتعلق مبواد خاصة للممر ،فقد تكفل
البنك اإلسالمي الفلسطيني بدعم املشروع مبا
يقارب الـ  80ألف شيقل حتى تستكمل املرحلة
اخلارجية ،وحتديدًا ممر املشاة.
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كثرية هي االنشطة التي تنظم داخل
اجلامعة أو خارجها لتقوية روح االنتماء
لدى الطلبة ،وتعزيز مساهماتهم يف
خدمة اجملتمع ،ضمن الرؤية الثابتة
جلامعة يف بريزيت ،من أجل خلق
شباب فاعل قادر على النهوض بقضايا
جمتمعه ،ودعمه ،وحتقيق أهدافه
وطموحاته ،وتعزيز انتمائه له.

الغدير

أيــام بيـــرزيـــت

الغدير

بريزيت تقطف الزيتون
�ضمن �إ�ستراتيجية تنتهجها بيرزيت منذ ت�أ�س�ست ،و�ضمن �ساعات العمل التعاوني التي تمنحها
الجامعة للطلبة ،نظم ق�سم العمل التعاوني في عمادة �ش�ؤون الطلبة بجامعة بيرزيت مجموعة
من حمالت قطف الزيتون ،ت�ستهدف قرى متنوعة ومختلفة من محافظة رام اهلل ك�سنجل
وترم�سعيا والمغير وعارورة� ،إ�ضافة �إلى قرية مردا بمحافظة نابل�س ،وجميعها قرى قريبة من
الم�ستوطنات وجدار الف�صل العن�صري ،وذلك لتلبية احتياجات الأهالي والمواطنين ولتج�سيد
العالقة التاريخية مع الأهالي ،والتي اعتادت عليها الجامعة منذ �سبعينيات القرن الما�ضي.
و�شارك الطلبة نائب رئي�س الجامعة لل�ش�ؤون الأكاديمية د .هنري جقمان وعميد �ش�ؤون الطلبة
محمد الأحمد ،في قطف الزيتون بقرية �سنجل .وقال د .جقمان« :م�شاركة الأهالي في قطف
ثمـار الزيتون في �أرا�ضيهم هو نوع من الم�س�ؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقها من �أجل
م�ساعدة الأهالي في �إنهاء �أعمالهم في القطف ب�سرعة».
وقال الأحمد« :تجلت م�ساهمات �أ�سرة جامعة بيرزيت في البداية بم�شاركة الأهالي في
الموا�سم ،المعروفة با�سم «العونة» ،ال �سيما في موا�سم الح�صاد وقطف الزيتون� ،إلى �أن
تبلورت هذه الفكرة لت�صبح �أحد متطلبات الجامعة».
و�أثنت م�س�ؤولة ق�سم العمل التعاوني في جامعة بيرزيت غادة العمري ،على �إقبال الطلبة على
هذا النوع من الحمالت ،وم�شاركتهم الجماعية في م�ساعدة الأهالي ،لإبراز مكامن الطاقة
لديهم وهو ما ت�سعى جامعة بيرزيت لتوفيره لهم ،ولي�س �أجمل من زيتون بالدنا لكي يكون
عنوانًا لتحقيق هذه ال�شراكة وتقديم هذا العطاء.
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إذا كنت وطن ًّيا
افتتح متحف جامعة بيرزيت معر�ض «�إذا كنت وطنيًّا» ،الذي ير�صد تحوالت البيئة الح�ضرية لبع�ض الأماكن والمباني في فل�سطين ،وهدف
�إلى ت�سليط ال�ضوء على دور الم�ؤ�س�سات الأكاديمية الفل�سطينية في البيئة الح�ضرية.
و�شارك في المعر�ض نحو  23طالبًا من دائرة الهند�سة المعمارية في جامعة بيرزيت،
وكلية القد�س -بارْد للفنون والعلوم الحرة ،والأكاديمية الدولية للفنون -فل�سطين .وخالل
المعر�ض� ،سعى الم�شاركون �إلى توثيق تاريخي لر�صد تحوالت البيئة الح�ضرية على بع�ض
المباني التاريخية في مدينة رام اهلل ،كفندق هيلتون كارتون الذي يرجع تاريخه لعام
 ،1963كما ر�صد طالب دائرة الهند�سة في جامعة بيرزيت التحوالت التي مرت على كرم
الخليلي في القد�س.
كما ير�صد المعر�ض التحوالت التي جرت على ال�صناعات الفل�سطينية كم�صنع تاكو الذي
تم �إغالقه ب�سبب االحتالل والف�ساد .كما ي�سلط ال�ضوء على م�صنع �سيلفانا ال�شهير.
وتحدثت مديرة المتحف �إينا�س يا�سين عن دور هذه المعار�ض في تنمية دور ال�شباب في
المجتمع والت�أثير والتفاعل معه ،ودور الفن كو�سيلة قيمة في نقد المجتمع و�إعادة بنائه.
وقال نائب رئي�س جامعة بيرزيت ل�ش�ؤون التنمية واالت�صال د .غ�سان الخطيب� ،إن
المعر�ض ي�شكل فر�صة قيمة لل�شباب للتدخل في عمق القيم والق�ضايا المجتمعية ،والبحث
في كيفية الت�أثير في مجتمع مليء بالتحوالت االجتماعية وال�سيا�سية.

الشرفة

يف املنطقة الواقعة بني مبنى آل مكتوم وكلية اآلداب يف احلرم اجلامعي،
افتتحت بريزيت احلديقة الطالبية «الشرفة» ،التي أنشئت بدعم من رجل األعمال
الفلسطيني السيد سمري عويضة .وتهدف احلديقة التي صممها طلبة
فضاء
الهندسة املعمارية يف اجلامعة لتكون مساحة خضراء للطلبة وتشكل
ً
اجتماع ًّيا وثقاف ًّيا للحوار.
مهما لتداول األفكار واآلراء بني طلبة
صرحا
وقال عويضة« :ستشكل احلديقة
ً
ًّ
حرا للطلبة .نفخر بجامعة بريزيت ونسعد بتطورها».
اجلامعة،
ً
ومتنفسا ًّ

عبد اهلل معطان
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طالب بريزيت ..رياضيون بامتياز

بالتوازي مع حر�ص جامعة بيرزيت على �أن يكون طالبها رياديين
�أكاديميًّا ،ف�إنها تحر�ص على �أن يكونوا ريا�ضيين مميزين ،في �شتى
الريا�ضات.
وقد �أعد م�س�ؤول الن�شاط الريا�ضي في الجامعة رافي ع�صفور،
بالتعاون مع اللجنة الريا�ضية في مجل�س الطلبة ،خطة هدفت
�إلى تنفيذ الن�شاطات الريا�ضية المختلفة ،لتنمية مهارات الطلبة،
واكت�شاف المواهب الريا�ضية ،في �أجواء تناف�سية.
�شطرنج
�أقيمت بطولة الجامعة الداخلية لل�شطرنج ،وفق النظام ال�سوي�سري،
وبعد مناف�سات قوية بين �أقطاب اللعبة في الجامعة؛ تمكن رامي
الم�صري من الفوز باللقب ،بينما حل �أمير حمد بالمركز الثاني،
وورد جردات بالمركز الثالث ،وزياد �شوابكة بالمركز الرابع ،فيما
حلقت النة فتيحة بلقب مناف�سات الإناث.
تن�س طاولة
�أقيمت بطولة للتن�س بم�شاركة ( )70العب ًا والعبة ،وا�ستمرت

مناف�ساتها �إلى �ساعات مت�أخرة من الليل ،وفاز فيها �أحمد الب�شر
من الذكور ،فيما ح�صدت ديمة عبيدات لقب الإناث.
طائرة وقدم
بد�أت فرق الجامعة بلعبتي الكرة الطائرة وكرة القدم ،بتنفيذ
الخطط المعدة للوقوف على مدى جاهزيتها للمناف�سات الجامعية
القادمة ،ورفع م�ستواها الفني ،ف�أجرى فريق الكرة الطائرة لقاءات
مع فريق نادي دير �أبو م�شعل وفاز بثالثة �أ�شواط لواحد ،وخ�سر �أمام
فريق �شباب �سنجل بثالثة ا�شواط ل�شوطين ،وفاز على فريق نادي
رنتي�س بثالثة �أ�شواط ل�شوطين� .أما فريق كرة القدم ،فخ�سر �أمام
نادي �سنجل بثالثة �أهداف لواحد.
تدريبات م�ستمرة
تم ت�شكيل الفرق الريا�ضية ب�ألعاب كرة القدم وال�سلة والطائرة
واليد وتن�س الطاولة والري�شة الطائرة وال�شطرنج والألعاب القتالية
و�ألعاب القوى والتن�س الأر�ضي ،وو�ضع اللجنة الريا�ضية خطة عمل
�شاملة للنهو�ض بهذه الألعاب ،وتجهيز الفرق للم�شاركة في البطوالت
الجامعية المختلفة.

بطوالت اجلامعات على أرض بريزيت
تُ�سخّ ر جامعة بيرزيت كافة مرافقها الريا�ضية ،لبطوالت الجامعات ،فا�ست�ضافت بطولة كرة القدم للموظفين ،التي �آلت لجامعة القد�س .كما
ا�ست�ضافت البطولة الأولى من نوعها ،بالتن�س الأر�ضي للموظفين ،وح�صل وليد �شاهين على لقبها ،وكان لبيرزيت �شرف ال�سبق بتنظيم اليوم
الأولمبي الريا�ضي الأول.
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زغاريد من بيرزيت

الغدير

ليايل بريزيت
على �ألحان الدلعونا ،ونغمات ظريف الطول ،وبم�شاركة الفتة من �سيمون ،و�صوت عذب من �سناء ،وماجد ،التهبت
�ساحات الجامعة ،وتمايل الجمهور هاتفًا لفل�سطين ،والوطن ،وبيرزيت� ،ضمن مهرجان ليالي الجامعة.
فقد تمايلت فرقة جذور والفن ال�شعبي على خ�شبة الم�سرح ،وتمايل الح�ضور في جو من البهجة ،وحنين �إلى
ال�سالم الذي يتمناه الوطن.
هذا بب�ساطة و�صف للم�شهد حين انطلقت ليالي مهرجان بيرزيت ،في ن�سخته الرابعة ،حام ًال ذات الر�سالة التي
تحملها الجامعة ،بتعميق روح الم�شاركة ،واالنتماء ،والموروث الح�ضاري والثقافي للفل�سطينيين ،الذين ال �شك
ي�ستحقون الحياة.
وقد ٌخ�ص�ص ريع المهرجان لدعم �صندوق الطالب.
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رقص ودبكة
وقدمت فرقة جذور للدبكة ال�شعبية «جامعة بيرزيت» رق�صات ودبكات �شدت انتباه الحا�ضرين ،فكانت �ضربات �أرجلهم تج�سد الإ�صرار
الفل�سطيني على التم�سك بالأر�ض ،وقدموا �أغاني للفرح والحزن الفل�سطيني ،فكان ال�شهيد حا�ضرًا في دبكاتهم ،وكانت الأم الفل�سطينية
ب�صمودها وقوتها تتج�سد في رق�صاتهم� ،أما �أيادي الطلبة الراق�صين فامتدت نحو ال�شم�س طلبًا للحرية ،ما يظهرالت�شبث بالأر�ض وحب
الوطن ووحدة ال�شعب.
ومن ثم قدم العر�ض الأول للعمل الغنائي «دلعونا» ،وهو من �إنتاج الفنان �سامر جرادات ،وبقيادة المو�سيقار الفل�سطيني العالمي �سيمون
�شاهين ،وت�ضمن هذا العر�ض الغنائي ال�شامل فقرات غنائية قدمتها الفنانة �سناء مو�سى ،والفنان علي مو�سى ،والفنان ماجد عزام ،وفرقة
يلالن� ،إ�ضافة �إلى عر�ض دبكة من تقديم فرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية.

عصفور طل من الشباك
«يداك خمائل ..ولكنني ال �أغنيك كل البالبل ..ف�إن ال�سال�سل ..تعلمني �أن �أقاتل� ..أقاتل» .بكلمات ال�شاعر محمود دروي�ش و�ألحان الفنان
مار�سيل خليفة ،وب�صوتها ال�شجي� ،أطلت الفنانة اللبنانية �أميمة خليل على مهرجان ليالي بيرزيت في يومه الثاني ،عبر بث مبا�شر من لبنان،
لتغني للأمل الفل�سطيني.
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هوى فلسطني
و�شارك ال�شاعر والإعالمي زاهي وهبي الفنانة �أميمة خليل الإطاللة من لبنان ،فتحدث عن تجربته بالأ�سر في �سجون االحتالل ،و�أعرب عن
�سعادته بالحديث �أمام هذا الجمهور الكبير في جامعة بيرزيت ،م�ؤكدً ا �أن فل�سطين لي�ست ق�ضية للحرية والعدالة فقط ،بل ق�ضية للجمال
أي�ضا.
والأمل � ً
ووجه وهبي تحية لجامعة بيرزيت و�شهدائها ،قائالً« :علمتنا جامعة بيرزيت ،جامعة ال�شهداء ،كيف تكون الر�صا�صة �سندً ا للكلمة ،وكيف يكون
العلم ركيزة للن�ضال ،وكيف تتكامل الثورة ويكون طلبة بيرزيت عمادها».

زمن
و�أ�شعلت فرقة «زمن» القادمة من عكا ،م�سرح ليالي بيرزيت ب�أغانيها ،فقدمت خلطة غنائية من �أغنيات فلكلورية فل�سطينية و�شامية و�شمال
�أفريقية وعربية ،بمو�سيقى �شرقية وغجرية �إ�سبانية ،بتوزيع جديد خا�ص بالفرقة ،وقدمت �أغاني خا�صة بها ،من �ضمنها �أغنية «بطلتي �إلي»
التي رددها الجمهور مع الفرقة.

سنابل ووشاح
قدمت فرقة «�سنابل» جامعة بيرزيت ،التي ي�شرف على تدريبها الفنان با�سل زايد ،عدة و�صالت غنائية وتراثية فل�سطينية وعربية .و�سنابل
فرقة ت�أ�س�ست منذ �أوائل الثمانينيات في جامعة بيرزيت ،ي�شارك طلبة الجامعة فيها بالغناء والعزف والإيقاع.
واختتم المهرجان بعر�ض فرقة «و�شاح للرق�ص ال�شعبي» ،فكانت لونًا �آخر من �سحر التراث الفل�سطيني ،تعانقت فيه كلمات الأغاني الفل�سطينية مع
�أ�صوات �أقدام راق�صي الفرقة ،فقدمت «و�شاح» و�شاحً ا تراثيًّا ،ب�ألوان الألم والأمل الفل�سطيني ،فوقع �أقدامهم �أعلن الإ�صرار على التم�سك بالأر�ض،
وقدم الألم الفل�سطيني الممزوج بالقوة ب�صورة ال�شهيد والأ�سير الفل�سطيني ،فكانت لوحة متكاملة �شدت انتباه الحا�ضرين وحظيت ب�إعجابهم.
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أجيال بيرزيت

نستعرض يف هذه الزاوية آراء خريجني وخريجات
من اجلامعة يروون جتاربهم يف بريزيت ،وكيف أثرت
فيهم ،وكيف هي مشاعرهم جتاهها اليوم.

الغدير

املطلوبون الــ 18

فاز فيلم الأنيمي�شين الفل�سطيني «المطلوبون الـ  »18بجائزة
�أف�ضل فيلم وثائقي من العالم العربي في مهرجان �أبو ظبي
ال�سينمائي للعام  ،2014والفيلم من �إخراج عامر ال�شوملي ،ابن
الجامعة ،والكندي بول كاون ،كما فاز بجائزة �أف�ضل فيلم وثائقي
في مهرجان قرطاج.

ويتناول ق�صة حقيقية من االنتفا�ضة الأولى عن �أحد �أ�ساليب المقاومة
التي ا�ستخدمها ال�شعب الفل�سطيني ونفذت في مدينة بيت �ساحور .وتدور �أحداثها حول محاولة �سكان المدينة االعتماد على �أنف�سهم و�إن�شاء
اقت�صاد م�ستقل عن طريق �شراء  18بقرة لإنتاج حاجتهم من الحليب وم�شتقاته المختلفة ،لتتحول هذه البقرات �إلى خطر �أمني يهدد االحتالل
فيطاردهن ،وتتحول البقرات �إلى مطلوبات لالحتالل الإ�سرائيلي.
وا�ستغرق عمل الفيلم ما يقارب خم�س �سنوات.

الشوملي واجلامعة وأزمة السري
يقول عامر �إن حلمه �أن يعي�ش في عالم الفن ،بد�أ منذ ال�صغر ،وفي نهاية المرحلة الثانوية قرر �أهله وبعد محاوالتهم
المتكررة لإقناعه بالعدول عن درا�سة الفن بالطلب من �صديق للعائلة محاولة ثنيه عنه.
وي�ضيف« :جاء �صديق العائلة وقال لي حينها �إن فر�صي معدومة ،حيث �إن الفنانين يولدون في عائالت هي �أ�ص ًال جزء
من عالم الفن و�إنني ك�شاب قادم من مخيم ال �أملك فر�صة لدخول هذا العالم .ذلك الحديث القا�سي �أحبط هممي
والتحقت بعدها بدرا�سة الهند�سة المعمارية في جامعة بيرزيت لخم�س �سنوات ،تابعت خاللها الر�سم والن�شر مع
ملحق يراعات في جريدة الأيام».
يقول عامر« :كنت �أبحث داخل حدود الجامعة عن �أي م�ساقات تتعلق بالفنون فالتحقت بم�ساق الت�صوير الذي
تدر�سه رلى حلواني في دائرة الإعالم ،وم�ساقات الت�صميم مع الأ�ستاذة ردينة خ�ضر ،وم�ساقات تاريخ الفن
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مع الأ�ستاذة فيرا تماري .هذه الم�ساقات �أعادت لي التوازن خالل
درا�سة الهند�سة.

في جامعة بيرزيت ،وقبلت طبعًا ،وعدت يومها �إلى الم�سار ال�صحيح
لأعمل �أربع �سنوات في معهد ال�صحة العامة كر�سام لق�ص�ص الأطفال».

بعد خم�س �سنوات ،يوم تخرجي وبعد تقديم �آخر امتحان ومغادرتي
للجامعة ،علقت �سيارة الأجرة في �أزمة �سير .وبينما كنا ننتظر في
ال�سيارة ،ر�أيت من ال�شباك الأ�ستاذة ريتا جقمان ،حيث كانت مكاتب
معهد ال�صحة العامة والمجتمعية قد انتقلت �إلى رام اهلل ب�سبب حاجز
�سردا ،و�أ�شارت الأ�ستاذة ريتا لي بالنزول من ال�سيارة ،فنزلت و�س�ألتني
�إن كنت ما زلت �أر�سم و�إن كنت �أريد �أن �أعمل كر�سام لق�ص�ص الأطفال

ويختم عامر�« :أما �صديق العائلة ،ف�سمعت الحقًا �أنه كان ي�شتري
بطاقات اليان�صيب �أ�سبوعيًّا وفي يوم ما حالفه الحظ وفاز بالجائزة
الكبرى .لكن قلبه لم يحتمل المفاج�أة ف�أ�صيب بنوبة قلبية ومات
مم�سكًا الورقة �أمام التلفاز .لم ي�ؤمن �صديقنا �أن المفاج�آت تح�صل
للفقراء �أي�ضا ،وقد تغير واقعنا� .أما �أنا ،فقد كنت �أنتظر ،ولو في
�أزمة �سير».

حسن خالد :غزة على «شرف اجلامعة»
كيف يكون �شعور طالب حين يتخرج ،ويقف على المن�صة وحيدً ا ،ال �أهل ،وال �أقارب ،وال الأم وال الأخت ،يح�ضرون هذه اللحظة التي ينتظرونها
خ�صو�صا حين يكون �سبب ذلك همجية عدو ال يفهم في الم�شاعر �شيئًا ،وحين تكون الم�سافة
ً
معه منذ �سنين؟ ال �شك �أنه �شعور قاهر و�صعب،
عن الأهل ال تبعد �سوى �سويعات قليلة.
هذا «ال�شعور» هو الذي كان مخيم ًا على قلب وعقل ووجدان الطالب ح�سن خالد ،في حفل التخرج ال�سنوي  ،39الذي �أقيم في  26حزيران
 ،2014حين ت�سلم �شهادته الجامعية وحيداً ،بال �أهل ،رغم اعترافه �أن «ال�ضفة» كلها «�أهلي».
ت�صدر ا�سمه خالل �سنوات الدرا�سة لوحة ال�شرف لطلبة كلية الأعمال واالقت�صاد ،كما تميز
“ح�سن” كان طالب ًا متميز ًا �أكاديمياًّّ ،
بن�شاطات مجتمعية� ،أهمها م�ساهمته في مبادرة “تنوين” ،وهي مبادرة لت�شجيع القراءة في فل�سطين ،ونادي “زدني”
الثقافي ،وعدة مجموعات �شبابية ت�ساهم في تقديم الدعم لمختلف الفئات المجتمعية.
لم يكن و�صول ح�سن �إلى ال�ضفة الغربية ب�شكل عام ،وجامعة بيرزيت ب�شكل خا�ص �سهالً .يقول“ :كانت بيرزيت تمثل
الحلم الم�ستحيل ،الذي طالما حلمت به .كنت �أ�سمع دائمًا عن جامعة بيرزيت و�شبابها و�شهدائها .كنت �أ�شعر بمحبة
النا�س وفخرهم بهذه الجامعة العريقة ،ولكن كنت �أدرك �أن و�صولي �إليها �شبه م�ستحيل ،لكن كان لدي �أمل ت�شبثت
به حتى اللحظة الأخيرة ،وعند �إنهائي الثانوية العامة وح�صولي على معدل عالٍ  ،تقدمت لعدة م�ؤ�س�سات تٌقدم منحً ا
درا�سية ،وح�صلت على عدة فر�ص للدرا�سة في الخارج ،لكن حلم بيرزيت الذي و�ضعته كخيار �أول �ضمن طلب
برنامج المنح الدرا�سية الذي يقدم عبر م�ؤ�س�سة “�أمدي�ست” ،بات حقيقة ،لم �أ�صدق الخبر عندما ات�صلت
بي الم�ؤ�س�سة لتبلغني �أن ت�صريح التوجه �إلى بيرزيت للدرا�سة هناك �أ�صبح جاهزًا .كنت �أول طالب
غزي ي�أتي للدرا�سة في ال�ضفة الغربية ب�شكل علني منذ ما يزيد على الـ � 10أعوام”.
وكان طلبة قطاع غزة في جامعة بيرزيت ي�شكلون ما ن�سبته  % 40من طلبة الجامعة قبل عام
 ،1998ولكن �إجراءات االحتالل وممار�ساته التع�سفية وتقطيع �أوا�صل الوطن ،جعلت وجود
الطلبة الغزيين في جامعة بيرزيت م�ستحيالً.
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بريزيت يف عيون خريجيها وخريجاتها
ماهر مكي :نحن خمتلفون

يروي ماهر لـ «الغدير» حكايته مع بيرزيت ويقول« :التحقت بالجامعة �سنة  1991وتخرجت من
كلية الهند�سة (بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية) �سنة  ،1998وقد حرمت من االلتحاق بالجامعة
لمدة �أربعة ف�صول (غير متتالية) نتيجة لقيود االحتالل على تواجد طلبة قطاع غزة في ال�ضفة
الغربية ،ونتيجة االعتقال والترحيل �إلى غزة �سنة .»1996
ويقول ماهر� ،إن بيرزيت لم تكن جامعة �أكاديمية فح�سب .فقد كانت حا�ضنة �أكاديمية واجتماعية
و�سيا�سية .وهي منارة علمية �شامخة على مر ال�سنين «تك�سبنا ال�شعور بالفخر واالعتزاز النتمائنا �إليها».
وي�ؤكد مكي �أن لبيرزيت �أثرًا كبيرًا عليه في النواحي المهنية واالجتماعية« ،فحين نرى الآخرين،
ندرك �أننا مختلفون ،فمنهجية بيرزيت لم تكن مجرد كتاب نمتحن به �آخر ال�سنة الدرا�سية ،بل
كانت طريقة حياة ،كان للطاقم الأكاديمي دور كبير في �إثرائنا ،لي�س بمحتوى الكتاب فح�سب،
بل في البحث عن المعلومة وطريقة التفكير في المادة العلمية ،وكان هذا �أ�سا�س التعليم الذي
اعتمدنا عليه ،وكانت له جدوى بالغة الأهمية في التح�صيل العلمي والتميز في البحث العلمي».
يكت�سب الطالب في جامعة بيرزيت �أ�سلوبًا متميزًا مختلفًا عن باقي الم�ؤ�س�سات الأكاديمية �أو
االجتماعية ،من حيث �صقل ال�شخ�صية بطابع خا�ص فريد من نوعه ،كما ي�ؤكد ماهر ،م�شيرًا �إلى
�أنها «�أتاحت لنا فر�صة االنخراط في كل المجتمعات والتميز فيها ،لدرجة �أنك ت�ستطيع �أن تميز
خريج بيرزيت عن باقي الجامعات».
مي عودة :اكتشاف العامل

ح�صلت مي ابنة بلدة بيرزيت على �شهادة البكالوريو�س في الإذاعة والتلفزة من جامعة بيرزيت،
ثم �أوفدتها الجامعة في منحة ماج�ستير في الإخراج من جامعة ليلهامر للأفالم في النرويج،
وعملت في عدة �أفالم روائية فل�سطينية ،و�أخرجت فيلمها الوثائقي الطويل الأول “يوميات” الذي
نال جائزة التحكيم الخا�صة في مهرجان مالمو للفيلم العربي ،كما تر�شح الفيلم لعدة جوائز
دولية وعربية .حاليًّا تقيم مي عودة في رام اهلل بعد �أن �أ�س�ست �شركة “عودة للأفالم” ،وتنتج
أي�ضا مهرجان �أو�سلو فل�سطين للأفالم ،وهي �ضمن الهيئة
�أفالمً ا وثائقية وروائية ،كما تتر�أ�س � ً
اال�ست�شارية لمجلة فل�سطين ال�شباب .
تقول مي �إن “جامعة بيرزيت �شكلت مرحلة مهمة جدًّا في حياتي ،في الجامعة �صقلت �شخ�صيتي،
اكت�شفت العالم ال�صغير ،عالم يتكون من �أنا�س من مناطق مختلفة� ،أحزاب �سيا�سية مختلفة،
41

أجيـال بريزيـت
ووجهات نظر متعددة ،هناك تجد نف�سك في المنت�صف ،ينتظر منك �أن تقرر لتحدد مالمحك
وفقًا لذلك� .أظن �أن ما فعل الفرق لي حدث في �أول �سنة لي في الجامعة ،عندما �أتاح مجل�س
�ش�ؤون الطلبة فر�صة تنظيم المخيم التطوعي الدولي ،هذه التجربة و�ضعتني �أمام مفترق كبير
في حياتي ،التقيت هناك ،لي�س فقط طالبًا من جميع التخ�ص�صات في الجامعة� ،إنما طالبًا من
جميع �أنحاء العالم ،جاءوا من �أجل فكرة التطوع .التجربة �أغنتني ،وو�ضعتني �أمام تحدٍّ لأطور
نف�سي �أكثر ،وهذا ما كان”.
وت�ؤكد مي �أنها تتلمذت على يد “�أروع و�ألمع �أ�ساتذة العالم ،منهم نبيل الخطيب ،وعارف حجاوي
و�إنعام العبيدي ،الذين عملوا جهدهم لتحفيزنا وا�ستفزازنا لمعرفة الأكثر عن تفا�صيل الحقيقة.
وبعد خم�س �سنين ،ح�صلت على منحة لدرا�سة الماج�ستير في �إخراج الأفالم في النرويج ،وكانت
المنحة عن طريق جامعة بيرزيت ،هنا وقعت في غرام ال�صورة ،وبد�أت �أترجم ما �أرى �إلى �صور”.

جمال فطافطة :حنني لكل سنتيمرت

التحق بكلية التجارة في جامعة بيرزيت ،تخ�ص�ص �إدارة �أعمال في ت�شرين الثاني 1979م ،وتخرج
منها في �أيلول 1983م .ح�صل على زمالة مجمع المحا�سبين القانونيين الأميركي ()AICPA
بعد �أن ح�صل على الترخي�ص كمحا�سب قانوني ( )CPAفي والية �أورغن الأميركية عام ،1992
وكذلك ع�ضو الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ( )SOCPAفي العام نف�سه .بد�أ العمل في
�شركة �إرن�ست �آند يونغ في ت�شرين الثاني 1984م في الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية ،في
مجال التدقيق والمراجعة ،وتدرج في �سلمها الوظيفي لي�صبح �شريكًا عام 2006م في �شركة
�إرن�ست �آند يونغ ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (.)MENA
ي�شتاق فطافطة “لكل �سنتيمتر” في حرم الجامعة القديم ،وكذلك “�أ�شتاق �إلى الزمالء والهيئة
التدري�سية للجامعة ب�شكل عام ،وكلية التجارة ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى بلدة بيرزيت الجميلة
و�أهلها الكرام” .و�أ�ضاف“ :لم �أتخرج من الجامعة ،وبدرجة معقولة من التح�صيل العلمي
والأكاديمي فقط ،و�إنما بعلم ودراية واكت�ساب ثقافة ومعرفة والح�صول على ثقافة اجتماعية
و�سيا�سية تمكن الخريج من الجلو�س واالنخراط في النقا�شات العامة التي عززتها الجامعة
أي�ضا
بمتطلبات ما قبل التخرج ب�ساعات العمل التطوعي في المجتمع الفل�سطيني .من ذكرياتي � ً
فيها �أنني ا�شتركت في “فريق تحرير” مجلة الغدير التي كانت ت�صدر في الجامعة ،التي حظرت
�سلطات االحتالل �إ�صدارها”.
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خالدة جرار :صقلت شخصيتي

تخرجت من جامعة بيرزيت في البكالوريو�س عام  1985تخ�ص�ص �إدارة �أعمال ،وتخرجت
من الجامعة بدرجة الماج�ستير عام  2003تخ�ص�ص ديمقراطية وحقوق �إن�سان .مار�ست
�أول عمل مهني لها عام  1985مبا�شرة بعد التخرج في برنامج تابع لجامعة بيرزيت وبدعم
نرويجي ،لت�أ�سي�س تعاونيات ن�سوية في ال�ضفة والقطاع ،وكانت م�س�ؤولة عن الجانب الإداري
واالقت�صادي والت�سويقي في �إعداد وتدريب الن�ساء في التعاونيات ،وتدرجت في �أعمالها �إلى �أن
تولت �إدارة م�ؤ�س�سة ال�ضمير لرعاية الأ�سير وحقوق الإن�سان حتى نهاية عام  ،2005ثم انتخبت
عام  2006ع�ضوًا للمجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،وهي م�س�ؤولة لجنة الأ�سرى وع�ضو في لجنة
حقوق الإن�سان.
تعتبر جرار �أن ت�أثير جامعة بيرزيت على �شخ�صيتها «كبير جدًّا� ،إذ �إنني �أعتبر �أن تبلور �شخ�صيتي
على كل ال�صعد جاء من خالل جامعة بيرزيت ،فهي التي �أتاحت لي تعزيز الفهم الوطني،
واالجتماعي ،والعديد من القيم ،مثل التعددية ،و�أهمية الثقافة والفكر ،والعمل التعاوني ،والجر�أة
في طرح وجهة النظر والدفاع عنها ،والم�شاركة ،والم�ساواة والتحرر ،و�أخيرًا التعرف واالرتباط
ب�شريك حياتي غ�سان».
وتقول جرار �إنها تعتز بتجربة جامعة بيرزيت وترى �أن «الف�ضل الكبير لما �أنا عليه هو الجامعة
و�أجوا�ؤها والفر�صة التي �أتاحتها لي».
نايف سويطات :تضحية ومثابرة

التحق بجامعة بيرزيت عام  1981بعد �أن كان معتق ًال لدى قوات االحتالل ،كما اعتقل العديد
من المرات خالل الدرا�سة ،وكان رئي�سً ا لمجل�س الطلبة عام  .1982تخرج من جامعة بيرزيت
عام  1987وح�صل على �شهادة البكالوريو�س في درا�سات ال�شرق الأو�سط والعلوم ال�سيا�سية ،كما
ح�صل على �شهادة الماج�ستير في الدرا�سات من بيرزيت عام  .1999تقلد العديد من المنا�صب
ال�سيا�سية خالل االنتفا�ضتين الأولى والثانية ،واليوم يعمل في هيئة التوجيه ال�سيا�سي والوطني
في مدينة رام اهلل.
يقول �سويطات« :الجامعة ،ودون مبالغة ،ببيئتها المتنوعة والت�سامحية ومناخها الديمقراطي
الوطني� ،أثرت على �شخ�صيتي ب�شكل كبير ،وغر�ست في نف�سي روح الت�ضحية والمثابرة .ومع �أني
�أم�ضيت في المعتقل فترة كبيرة وخ�ضعت لالعتقال الإداري والإقامة الجبرية لفترات متعددة،
�إال �أن القيم والروح التي غر�ستها بيرزيت فينا كانت بمثابة الدافع الكبير لال�ستمرار بالحياة
وموا�صلة م�سيرة الن�ضال والتح�صيل العلمي ،وما زلت �أعتبر ذلك دينًا للجامعة علينا يجب �أن
نفيها �إياه عبر ا�ستمرارنا بالوفاء لما قدمته لنا من �إرث كبير».
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سالم عوض مالول :حلم كبري

«جامعة بيرزيت حلم كبير بالن�سبة لطالبة من جنين ر�أت فيه ال�سبيل لتحقيق كافة طموحاتها» ،هكذا ت�ستهل �سالم حديثها لـ»الغدير» حول
تجربتها في الجامعة التي بد�أت عام  2011عندما قبلت في كلية العلوم ق�سم الكيمياء.
وبعد �أن ح�صلت على منحة كلية العلوم للطلبة المتفوقين ،كانت لديها خالل مرحلة البكالويو�س الرغبة في �إكمال درا�ستها الحقًا في �إحدى
الدول الأوروبية ،فبذلت جهدها لتحقيق ذلك ،لتح�صل من خالل الجامعة على منحة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي ،بعد ت�شجيع من الدكتور
جميل حرب في دائرة الأحياء.
تقول �سالم« :خالل جميع مراحل حياتي ،كان لجامعة بيرزيت الدور الأكبر ،وذلك من خالل الكثير من الأن�شطة والمحا�ضرات التي تعقد
في الجامعة وت�ساعد الطالب على تو�سيع مدارك فكره ،بالإ�ضافة �إلى الكثير من المنح التي تطرح من خالل موقع الجامعة .والآن ،وحتى بعد
تخرجي من جامعة بيرزيت ،ف�سوف تحت�ضنني ثانية كموظفة ،في بداية مرحلة جديدة لتحقيق طموحات م�ستقبلية».

44

الغدير

عبد الرحيم حممد خريوش :سقفي السماء
ح�صل على بكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية �سنة  2001من جامعة بيرزيت كما ح�صل على العديد
من الدورات المتخ�ص�صة في عالم تكنولوجيا المعلومات تلقاها في بلدان عديدة مثل بريطانيا،
ومالطا ،وم�صر ،الأردن ،واالمارات ،وغيرها.
بالن�سبة للحياة المهنية ،تكللت م�سيرة خريو�ش بالنجاح على ال�صعيد المهني ،حيث �إنه ي�شغل من�صب
مدير البنى التحتية وال�شبكات و�أمن المعلومات في بنك اال�ستثمار الفل�سطيني ،وهو �شخ�صية معروفة
لدى ال�شركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في فل�سطين والأردن ،وكان له �أثر كبير في
�إدخال تكنولوجيا الـ “ ”VMwareوا�ستخدامها وانت�شارها في الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،ما جعله
مرجعًا للعديد من هذه الم�ؤ�س�سات في هذا المجال.
يعتبر خريو�ش جامعة بيرزيت بمثابة المحرك القوي له في حياته .يقول�“ :أ�ستمد منها قوتي بمجرد
�أنني �أنتمي �إليها .كان لها الأثر الكبير في �صقل �شخ�صيتي وتهيئة المناخ لما بعد الحياة الأكاديمية،
لأنطلق بعدها و�أ�سجل نجاحً ا تلو النجاح ،كيف ال وهي التي علمتني �أن �سقفي ال�سماء”.

وليد عفيفي :مليئة بالتجربة
ح�صل على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال عام  1981من جامعة بيرزيت ،ثم �أكمل درا�سة
الديبلوما في الإدارة والإدارة المالية في جامعة ( LSE )1982-1983في لندن ،ثم ح�صل على درجة
الماج�ستير.
من �أ�صحاب مجموعة العفيفي المتخ�ص�صة في مجال الموا�صالت العامة وال�سياحة ،ويعمل مديرًا
عامًّا ل�شركة “نتيف اك�سبر�س” للموا�صالت العامة .وي�شغل من�صب رئي�س جمعية النا�صرة للثقافة
وال�سياحة لتطوير المنتوج ال�سياحي لمدينة النا�صرة بوا�سطة دمج الثقافة واالقت�صاد.
“جامعة بيرزيت �صقلتني وطورت مقدرتي لت�شكيل العالقات المجتمعية ب�شكل كبير” ،يقول عفيفي
لـ“الغدير” .وي�ضيف�“ :ساهمت في انخراطي في مختلف جوانب الحياة .ومن مميزات هذه الم�ؤ�س�سة
�أنها ت�شرك طالبها بتجارب عديدة من �ش�أنها بناء ال�شخ�صيات وتطويرها بما يتالءم مع متطلبات
المجتمع الع�صري والر�ؤية الم�ستقبلية له ،وهي عبارة عن �ساحة للحوار الفكري ،و�أر�ض للحراك
ال�شبابي”.

45

شخصيـة العـدد

Not Done
With
Life Yet
كتاب بنكهة اجلامعة

عاما من الغرام وأكرث
وفاء درويشً 20 :
أصدرت الدكتور وفاء درويش كتابها “ ”Not Done With Life Yetالذي تتحدث فيه عن مراحل حياتها
اخملتلفة ،كطفلة ،وطالبة يف املدرسة ،ثم يف الدراسات العليا ،وتكتب عن األشخاص الذين كان لهم أثر وتأثري
يف حياتها .يتناول الكتابً ،
أيضا ،حمطاتها يف جامعة بريزيت ،كطالبة أغرمت يف اجلامعة ،وكمدرسة ألدب
اللغة اإلجنليزية .وهي اليوم تكمل عامها العشرين يف اجلامعة ،وتقص علينا حكايتها مع اجلامعة.
حب من أول نظرة

دخلت وفاء جامعة بيرزيت عام  1976بمح�ض ال�صدفة ،حيث كانت
الحرب الأهلية في لبنان �سببًا في �أن تترك الدرا�سة في الجامعة
الأمريكية في بيروت ،وانتقلت بعدها للجامعة الأردنية .وفي �صيف
العام نف�سه ،وعند زيارتها لجامعة بيرزيت� ،أغرمت بها ،ح�سب
تعبيرها ،و�أ�صرت �أن تبقى بها .تقول« :في اللحظة التي دخلت فيها
جامعة بيرزيت ،وقعت بغرامها ،وقررت �أن �أكمل درا�ستي فيها،
�إلى �أن تخرجت منها عام  1978بتخ�ص�ص �أدب �إنجليزي ،در�سته
�صدفة ،حيث كنت �أميل لدرا�سة المحاماة».
مثلما وقعت في غرام بيرزيت ،وقعت في غرام �أدب اللغة الإنجليزية،
تقول وفاء« :لقد وجدت نف�سي في هذا التخ�ص�ص ،وال �أندم نهائيًّا
على ذلك ،حيث �ساعدني على اكت�شاف ذاتي».
بعد �إتمام البكالوريو�س ،كانت طموحات وفاء كبيرة ،فحر�صت على
�إكمال الماج�ستير ،ولم يوقفها كونها كفيفة �أن تكمل م�شوارها ،فعادت
للجامعة الأمريكية في بيروت لإكمال الدرا�سة عام � .1982إال �أن
االجتياح الإ�سرائيلي للبنان كان �سببًا في �أن تعود وفاء لأر�ض الوطن،
لتكمل درا�سة الماج�ستير والدكتوراة في الجامعة العبرية في القد�س.
عام  ،1994عادت وفاء لبيرزيت لتعلم فيها .ت�صف �شعورها تجاه
بيرزيت فتقول« :زي مياه نهر النيل� ،إذا بت�شرب منها ،الزم ترجعلها،
فرجعت وبديت �أعلم في بيرزيت من  1994وحتى اليوم».
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لوفاء ذكريات عديدة في جامعة بيرزيت ،فمرحلة ال�سبعينيات كانت
مليئة بالأحداث على �صعيد الجامعة والوطن ،تلك المرحلة كان
للحركة الطالبية في الجامعات ت�أثير في القرار ال�سيا�سي الفل�سطيني.
تقول وفاء عن هذه المرحلة« :يعني �إنت ب�س تقول ال�سبعينات ،ا�سم
بيرزيت مقترن فيها .مرحلة التحرر واالنطالق الفكري والقومي
والوطني والأممي ،يعني كانت مكان يعج بالفكر وبالوعي ال�سيا�سي
والن�ضال الوطني .كان بكون غريب كثير �إني ما �أوقع�ش بغرامها».
تكمل وفاء عن ذكرياتها« :االنتخابات ،والمواجهات مع االحتالل،
وتهريب المنا�شير ،ون�ضالنا من �أجل ت�أميم كافتيريا الجامعة ..كلها
ق�ص�ص مميزة».
كانت وفاء تن�شط كمعظم الطلبة في الجامعة ،حيث كانت ت�شارك في
كافة الأن�شطة االجتماعية وال�سيا�سية التي يقوم بها المجل�س .تقول:
«رغم �أني كفيفة ،فقد كنت �أ�شارك بالتظاهرات ،وبتذكر دايمًا كانوا
�صحابي ي�ضحكوا علي لما كنت �أرمي الحجارة ،ويقولوا لي« :عم
ت�ضربينا �إحنا ،جمعي الحجار بجاكيتك ،و�أعطينا� ،إحنا من�ضرب».
كان لت�أميم كافتيريا الجامعة وقع كبير في ذاكرة وفاء ،فهي ت�ستذكره
اليوم ك�أنه ح�صل البارحة« :كنت ن�شيطة جدًّا مع �شباب لليوم �أذكر
�أ�سماءهم ،يعني المزبوط كانت حركات ن�ضالية على م�ستوى عال،
ومن �أكثر لحظات حياتي عمقًا وثراء ،حيث طبقنا ما تعلمناه في

الغدير
المناهج على �أر�ض الواقع ،وهو عدم خ�صخ�صة الكافتيريا ،و�أن تتم
�إدارتها من الطلبة ،ويذهب ريعها للطالب المحتاج� .أنا بفكر �إنه
هذا كان قمة في تقدمية الفكر والقرار».

«من عام  1994لهال ،مرق علي عدد كبير من الطالب ،لحد اليوم
�أنا وياهم �أ�صبحنا �أ�صدقاء ،وبيني وبينهم ع�شرة عمر .هذا �شعور
جميل ،يعزز انتمائي لجامعة بيرزيت».

أشتاق للبيت الدافئ

تعلموا اإلجنليزي!

لقد كان لحرم الجامعة الأول الأثر في مجتمع الجامعة �آنذاك ،حتى
�إن �إدارة الجامعة واجهت بع�ض المتاعب من الطلبة عندما انتقلوا
للحرم الجديد ،لتم�سّ ك الطالب بالحرم القديم .وفاء ت�ستذكر
الحرم القديم الذي كان بالن�سبة لها بيتها الدافئ المفعم بالحياة
والحيوية ،والذي ،ل�صغر حجمه ،فقد كانت الجامعة ب�إدارتها
و�أ�ساتذتها وطالبها عبارة عن عائلة واحدة .ومن هذه الذكريات
تقول« :وال �أن�سى �أننا كنا �أ�صدقاء مع مجموعة من الأ�ساتذة ،نت�شارك
بالن�شاطات االجتماعية التي تنظمها الجامعة �أو تلك التي ننظمها
نحن .فكنا ن�شاهد الم�سرحيات والأفالم معهم .وعند �إغالقات
الجامعة ،كانت منازل الأ�ساتذة منابر علم لنا ،و�أحيانًا كنا نختبئ
عندهم من االحتالل ،لقد كنا بالفعل عائلة واحدة».
عِ شرة عمر

جمع القدر وفاء مرة �أخرى ،بعد �أن تخرجت ،بالجامعة ،لكن هذه
المرة كمدر�سة ،حيث بد�أت متطوعة لمدة عامين قبل تعيينها في
دائرة اللغة الإنجليزية.
وفاء محبة للتعليم ،وتنظر للأدب على �أنه بوابة للتحرر وتقوية
الفكر .وهي �سعيدة جدًّا ب�أن طالبها الذين �أ�صبحوا خريجين
يتوا�صلون معها دون انقطاع حتى اليوم ،ومن مختلف الأجيال .تقول:

ت�شجع وفاء الطالب على درا�سة اللغة الإنجليزية ،وترى �أنها تفتح
العديد من الأبواب للخريجين ،خا�صة في �سوق العمل ،فالخريج من
هذا التخ�ص�ص ،كما تقول وفاء ،ب�إمكانه العمل في مجال التعليم،
كما تف�ضل ،وفي مجاالت �أخرى ،كالترجمة .وعن ذلك تقول:
«حقيقة ،طالبنا ما عندهم م�شكلة في �إيجاد الوظائف ،هناك طلب
كبير على خريجينا ،وقلما يكون هناك خريجين عاطلين عن العمل
لأن هناك طلب كبير لمتخ�ص�صي اللغة الإنجليزية في المجاالت
المختلفة .مع هذا� ،أن�صح الخريجين �أن يتجهوا نحو العمل في
مجال التعليم لأهميته وعدم العمل فقط في مجال الترجمة».
نحن بخري

ترى وفاء �أن الجامعة ما�ضية بالطريق ال�صحيح في عالقتها مع
الخريجين ،وترى �ضرورة ا�ستمرار هذه العالقة وعدم انقطاعها:
«�أنا �شايفة اهتمام كثير كبير وجهد كثير م�شكور من الجامعة في �آخر
� 3سنين ،من الن�شاطات التي تجمع الخريجين ،للق�ص�ص التي تن�شر
عنهم ،للتغطية التي تقوم بها الجامعة عنهم� .سعدت جدًّا للتغطية
واهتمام الجامعة لإطالق كتابي .كمان ب�شوف في دور للخريجين
تجاه الجامعة من خالل دعمها ماديًّا ومعنويًّا ،ل�ساتنا بخير».

Not Done With Life Yet
كتاب وفاء الذي حمل هذا العنوان وال�صادر عن دار ال�شروق ،يحتوي محطات تمثل �سيرة لم�سيرة ن�ضالية
خا�ضتها �ضد الإعاقة والتمييز والظلم والفقد ،فقدان الأهل والبيت والوطن ،خا�صة �أن العنوان “لم �أفرغ من
الحياة بعد” يوحي بمرارة التجربة واالحتفاء بالحياة.
الكتاب بمحتواه ،كما ت�ؤكد وفاء ،يعبر عنها ب�شكل كبير ،هذا �أن �شخ�صيتها تبعد كل البعد عن الجدية في
ن�صو�صا تحمل مراحل
ً
التعامل مع الحياة ،وهذا ما جعلها ت�ستمر رغم كل ما عانته ،فمن يقر�أ الكتاب �سيواجه
مبكية وموجعة ،كما �سيواجه مراحل م�ضحكة .تقول“ :هذه �أنا ..وهكذا ظهرت في الكتاب”.
وعن الإيقاع ال�سريع للأحداث في الكتاب ،قالت دروي�ش�“ :إن هذا ما هو �إال انعكا�س لإيقاعها ال�سريع في
الحياة العادية ،و�أن ما كتبته ال ي�شكل ثلث ما عاي�شته ،و�إنما هو مجرد لمحات �أو �ضوء على فترات �أو مواقف
تركت لدي �أثرًا عميقًا� ،سواء كان الموقف حزينًا �أو مفرحً ا”.
وبخ�صو�ص اختيارها للعناوين التي تحمل في خم�سة منها �أ�سماء ن�ساء ،قالت دروي�ش �إن المر�أة هي الأ�سا�س في
حياتها ،فلوال الن�ساء لما ا�ستطاعت �أن تكمل حياتها ،وجميع ال�شخ�صيات التي اختارت �أن ت�ستخدم �أ�سمائها
كعناوين في كتابها ،تركت في نف�سها �أثرًا كبيرًا ،و�أخذت قطعة من قلبها.
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حياة بريزيت
االحتالل يدنس حرم اجلامعة
ا�ستنكرت جامعة بيرزيت اقتحام الحرم الجامعي ،والعبث ب�أمنها وم�صادرة ممتلكاتها والتجول في مرافقها وتحويل �صرحها الأكاديمي �إلى
ثكنة ع�سكرية ،وذلك فجر الخمي�س الموافق  .2014/6/19ودعت في بيان لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإن�سان �إلى لجم عبثية
�إ�سرائيل وا�ستهتارها بالحقوق الأ�سا�سية لأبناء �شعبنا وانتهاكها لحرمة جامعاته.
و�أكدت بيرزيت �أن اعتداءات االحتالل لن تثنيها عن القيام بدورها الأكاديمي والتنويري الذي لعبته منذ �إن�شائها ،وعمدته بدماء �أبنائها
الطلبة ،و�آخرهم ال�شهيد الطالب �ساجي دروي�ش.

�سامر نزال
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حفل التخرج السنوي
بكثير من الفرح وال�سعادة لتحقيق الحلم والو�صول �إلى الغاية المن�شودة ،احتفلت جامعة بيرزيت يومي الخمي�س والجمعة  27 -26حزيران
 2014بتخريج الفوج الـ  39من طلبتها .وعبر رئي�س الجامعة د .خليل هندي عن فخره بالخريجين ،و�أكد �أن الجامعة لم تكن لتبلغ هذه
المرتبة العظيمة لوال ت�ضافر جهود المئات من الأ�ساتذة والموظفين الذين ق�ضى كثير منهم جل حياتهم في خدمة الجامعة وطلبتها.
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ً
رسوخا .شوق لكل شرب
ذكريات كثرية تعيش معنا بعد سنني من مغادرة اجلامعة .الشوق هو أكرثها
يف احلرم اجلامعي ،شوق لرائحة القهوة يف الصباح وسط الضجيج داخل الكافترييا اجلامعية ،وشوق
للمحاضرات واملناكفات واالنتخابات وكل تلك األجواء .شوق مل ميح من عقل إيفلني.

عاما مل متسح احلنني لبريزيت وذكرياتها
إيفلني كرمً 95 :
�إيفلين نيقوال دحدح /كرم .اقدم خريجة من مدر�سة بيرزيت .ال
تزال تعي�ش تلك الذكريات الجميلة في ذلك الزمن الجميل ،حين
التحقت بمدر�سة بيرزيت عام  ،1935التي ترى �أنها �شكلت نقطة
تحول �أ�سا�سية في حياتها �ساهمت في بناء ال�شخ�صية القوية لل�سيدة
التي تجاوز عمرها اليوم  95عامً ا.
وتروي �إيفلين عن التحاقها ببيرزيت لـ»الغدير» قائلة« :لم يكن �سه ًال
في ذلك الوقت �أن تترك الفتيات بيوتهن ومدنهن وينتقلن للدرا�سة
في مدن �أخرى ،كانت تعليم الفتيات �أمرًا �صعبًا بحكم العادات
والتقاليد .وكانت عالقة �صداقة وثيقة تربط والدي نيقوال دحدح مع
حاكم الرملة �آنذاك مو�سى نا�صر ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي مدر�سة بيرزيت؛
فعر�ض عليه �أن �أكمل تعليمي فيها ،فوافق �أبي وانتقلت �إليها».
في تلك الفترة ،كانت بيرزيت تتكون من مدر�ستين م�ستقلتين :الأولى
لل�صبيان يديرها وديع الترزي ،والأخرى للفتيات ت�شرف عليها نبيهة
نا�صر ،وكانت ا�سمها :مدر�سة بيرزيت الثانوية .تقول �إيفلين :كان
طاقم التدري�س مميزًا� ،إذ كان ي�ضم مدر�سين متميزين من فل�سطين
ولبنان و�أ�ساتذة �أجانب .و�أوجد الجو العائلي للمدر�سة روابط قوية
بين الطلبة والهيئة التدري�سية والإدارية».
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و�إلى جانب الدرا�سة ،كانت مدر�سة بيرزيت وجامعة بيرزيت
الحقًا وحتى اليوم تركز على الن�شاطات الالمنهجية التي ت�ساهم
في تكوين «هوية بيرزيت» التي ترى �إيفلين �أنها «ذات نكهة
خا�صة» ت�صاحب خريجي بيرزيت �أينما ذهبوا .وتقول« :ركزت
بيرزيت على المو�سيقى ،وكانت الجوقة المدر�سية ت�ؤدي ت�شكيلة
من الأغنيات العربية والأنا�شيد الوطنية ،و�أذكر �أننا ذهبنا مرة
�إلى الأردن ورتلنا الأنا�شيد �أمام الملك عبد اهلل ،فقبل جبيني.
كما كانت ك�شافة مدر�سة بيرزيت متميزة فل�سطينيًّا ،وكنت �أنا
(كابتن) الفرقة».
وت�ضيف« :تعلمنا في بيرزيت �إلى جانب الدرا�سة ،الطبخ والخياطة
والترتيب والنظام ،وكانت م�شرفات الق�سم الداخلي �شديدات علينا،
ولكن في الوقت ذاته حنونات».
عملت �إيفلين بعد تخرجها ،في مدر�سة للبنات بالرملة ،وانتقلت بعد
نكبة � 1948إلى الأردن ،ثم عادت �إلى رام اهلل وا�ستقرت فيها ،وقد
�شجعت �أبناءها على الدرا�سة في جامعة بيرزيت .وما زال الحنين
�إلى بيرزيت يداعب ذكرياتها لكونها الذكريات الأجمل.

الغدير

حسن عارضة ترك اجلامعة ومل ترتكه
في عام  ،1987التحق ح�سن محمد عار�ضة بجامعة بيرزيت ،وب�سبب
الأو�ضاع ال�سيا�سية والميدانية ،ترك الجامعة ثم عاد �إليها عام ،1990
وح�صل على بطاقة جامعية جديدة ،ما زال يحتفظ بها ،وبالذكريات
التي تح�ضره عندما يراها ،لكن الظروف حالت مجددًا دون �أن يكمل
عار�ضه تعليمه ،ليترك بيرزيت مجددًا ،دون �أن تتركه هي!!
يقول عار�ضة« :رغم ق�صر حياتي الجامعية في بيرزيت ب�سبب
�إغالقات االحتالل المتكررة للجامعة� ،إال �أنها تجربة مميزة� .أذكر
�أننا كنا نعو�ض المحا�ضرات في ق�صر الحمراء في رام اهلل نظرًا
للإغالق ،وعانينا في تلك الفترة من م�شكالت متعددة في ال�سكنات
الجامعية ،فقد كانت محدودة ،وكان بع�ض الأهالي يرف�ضون ت�أجيرنا
أي�ضا �أننا كنا نعاني من
خوفًا من مداهمتها العتقال الطلبة .و�أذكر � ً
م�شكلة المياه ال�ساخنة� ،إذ لم تكن متوفرة با�ستمرار في �سكناتنا،
كانت ت�صلنا مرة واحدة في الأ�سبوع ،ولكم �أن تتخيلوا حمامً ا بالمياه
الباردة في �شتاء رام اهلل!».
عا�صر عار�ضة العديد من التقلبات ال�سيا�سية العا�صفة خالل
تواجده في الجامعة ،ومن �أكثر المواقف ال�سيا�سية الإ�شكالية التي
يذكرها« :ا�ست�ضفنا في الجامعة �أحد ال�سيا�سيين الفل�سطينيين ،وقد
عبر وقتها عن ر�ؤية للتفاو�ض مع االحتالل والو�صول �إلى حل �سلمي،
وكنا في حينها نعي�ش �أجواء االنتفا�ضة الأولى .كان هذا الكالم غير
مقبول بالمطلق ،وقد طردناه من الجامعة .وفي حادثة �أخرى� ،أذكر
�أنه في فترة االنتفا�ضة دخل عدد من الم�ستعربين الجامعة ب�شاحنة

خ�ضار ،واعتقلوا طالبًا من جنين بعد احتجازنا ،حيث كانت الكتل
الطالبية تنظم في حينها مباراة كرة �سلة في الحرم القديم».
تميزت الجامعة في وقت عار�ضة على ما يذكر «الأجواء الثقافية
عر�ضا
المثيرة» ،وكان هناك اهتمام كبير بالثقافة ،يقول�« :أذكر ً
رائعًا لفرقة الفنون ال�شعبية الفل�سطينية على م�سرح الجامعة ،وكان
الم�سرح �ضيقًا و�أعداد الطلبة والح�ضور تفوق ب�أ�ضعاف ما يت�سع له
الم�سرح ،فحدثت ليلتها �إغماءات للح�ضور ،وحتى �أع�ضاء الفرقة
نتيجة االكتظاظ».
وي�ستذكر عار�ضة مرافق الجامعة في ذلك الوقت ومنها كافتيريا
�أبو وديع التي «كانت من �أجمل الأماكن التي يرتادها طلبة الجامعة،
كانت هذه الكافتيريا منبرًا ثقافيًّا و�سيا�سيًّا واجتماعيًّا للطلبة».
ويتذكر عار�ضة ،الذي �أنهى درا�سة هند�سة الديكور من جامعة
 Louisiana state universityفي الواليات المتحدة الأميركية،
�شخ�صيات رئي�سية �أثرت على حياته في الجامعة� ،أبرزهم “هيفا
برامكي” .يقول“ :تميزت هيفا ب�شخ�صية �صلبة وقوية وكانت �شديدة
للغاية على الطلبة ،و�أذكر �أني نلت ن�صيبًا كبيرًا من االنتقادات
والتوبيخ و“البهادل” منها ،كوني قد �أخذت مادة علم االجتماع بد ًال
من مادة اللغة الإنجليزية التي تدر�سها مدر�سة �أجنبية ،وظننت
حينها �أنني ارتحت من اللغة الإنجليزية ،ولكن كنت مجبرًا على
�أخذها الحقًا مع مدر�سة �أخرى ما زلت �أذكرها �إلى يومي الحالي،
هي مها �أبو ثوم”.
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 5+1طلبة من الجامعة ي�شاركون �أهالي القرى الفل�سطينية في مو�سم قطف
الزيتون في منت�صف الثمانينيات.
 2من حفل تخريج الفوج الحادي ع�شر في جامعة بيرزيت عام .1987
 3طلبة يقر�أون ن�شرة بيرزيت الداخلية عام .1986
 10+4من ح�ضانة �أطفال العاملين في جامعة بيرزيت �سنة .1986
 6مباراة كرة طائرة بين �أ�ساتذة جامعتي بيرزيت والنجاح خالل الأ�سبوع
الريا�ضي �سنة .1986
 7مباراة للطالبات في كرة الطائرة.
قائمة الممنوعات للطلبة في كلية بيرزيت عام .1962
8
 9ال�شاعر محمود دروي�ش في زيارة له لجامعة بيرزيت عام .1996
 11بطاقة �أ�ستاذ ال�شرف في جامعة بيرزيت� ،سليم تماري ،عندما كان طالبا
في كلية بيرزيت عام .1962
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كتـب وإصـدارات
قانون التشريع وقانون احلرية:
هل الدميقراطية بديل عن حكم القانون؟

كتاب من تأليف عميد كلية احلقوق واإلدارة العامة
د .عاصم خليل وصادر عن املؤسسة الفلسطينية
لدراسة الدميقراطية (مواطن) ،ويقع يف 128
صفحة .ناقش فيه الكاتب موضوعات خاصة
بالدسرتة والهوية الوطنية ،والليربالية ،والثورات
العربية ،وحاول ربط مفهوم احلرية بالدستور.

فلسطني بني دستور الدولة واحلاجة إىل ميثاق وطني:
مقاربات إسرتاتيجية يف النظام السياسي الفلسطيني
كتاب من تأليف د .عاصم خليل والباحث القانوين
رشاد التوام وصادر عن املركز الفلسطيني ألبحاث
السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية (مسارات) ،يقع
يف  95صفحة ،ناقش فيه الكاتبان مسألة إصدار
دستور دولة فلسطني ،وأثره على امليثاق الوطني
ملنظمة التحرير الفلسطينية.
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خسـرت بريزيـت

الغدير

ورحل صديق اجلامعة سعيد خوري
في ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الأول  ،2014خ�سرت جامعة بيرزيت �صديق الجامعة
وم�ؤازرها رجل الأعمال الفل�سطيني �سعيد خوري ،الذي توفي في العا�صمة اليونانية
�أثينا ،عن عمر يناهز 91عامً ا.
ونعت �أ�سرة الجامعة الراحل خوري ،الذي تخلد ا�سمه في مبنى يحمل ا�سمه
في الجامعة «�سعيد خوري لدرا�سات التنمية» الذي افتتح عام .2009
وقد منحت جامعة بيرزيت عام  2010درجة الدكتوراة الفخرية ل�سعيد خوري،
تقديرًا لدوره االقت�صادي والوطني الهام والمميز على مختلف ال�صعد المحلية
الفل�سطينية والعربية والدولية ،ولدعمه المتوا�صل للم�ؤ�س�سات الفل�سطينية
ولجهوده في تنمية الوطن ب�شكل عام ولجامعة بيرزيت ب�شكل خا�ص.
ولد خوري في مدينة �صفد عام  ،1923وهاجر �إلى لبنان �إثر النكبة عام ،1948
وحائز على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من الجامعة
الأمريكية في بيروت عام  ،1946و�أ�س�س مع قريبه
ح�سيب ال�صباغ �شركة اتحاد المقاولين «�سي �سي �سي»،
التي �أ�صبحت �شركة المقاوالت االولى على م�ستوى
العالم العربي ،والرابعة ع�شرة على م�ستوى العالم،
وت�ضم اليوم ما يزيد عن  80الف موظف ومهند�س
وعامل موزعين على اكثر من  18دولة.
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احمد العالم

مكتب العالقات العامة ،جامعة بريزيت
تلفاكس+972 2 298 2059 :
ص .ب ،14 .بريزيت ،فلسطني
الربيد اإللكرتوينpr@birzeit.edu :
املوقع اإللكرتوينwww.birzeit.edu :

