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جنوم بيرزيت

الصحــة غيــر العافيــة وفقــاً ملنيــر فاشــه؛ فالصحة لها وزارة وتوابعهــا ،أما العافية ،فال حتتاج لــوزارة؛ حتتاج فقط للتعايف .ونحــن يف بيرزيت نتقن
التعايف؛ ليس منذ اليوم ،بل من أول مرة كسرنا فيها حاجز املستحيل وأثبتنا أننا نستطيع جتاوز كل ما ع ّكر سماءنا ،وحاول جعل جنومنا أقل بريقاً.
وملن ال يعلم ،فنجوم بيرزيت كثيرة ،حصلت عليها واحدة تلو األخرى.
أوالها كانت من الوطن عربوناً للتقدير.
ً
ً
وثانيتها كانت من أمهات الطلبة ،وهؤالء لسن سواء؛ ونقصد هنا أمهات طلبة لم يكن مرورهم عاد ّيا ،وهن أمهات األسرى والفقراء األقل فرحا؛ ومن
فقدهم دفتر العالمات عشية اجتياح.
وثالثتها جنمة كبيرة من احملبني الكثر لبيرزيت ،الصبية السمراء الفالحة الطيبة التي كانت تسمى بيرزيت ،وستبقى تسمى بيرزيت.
بقيت جنمة أخيرة .ممن يا ترى؟ من هؤالء الذين يتحدث عددنا هذا عنهم ،منكم أنتم.
رئيسة التحرير
سلمت ميناكم ،وكل عام وبيرزيت بكل العافية.
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 ١٦صفحة

جامعة بيرزيت حتتفل بتخريج
الـفــوج الـثـــــانـي واألربـعــني
احتفلــت جامعة بيرزيت أيام اجلمعة والســبت واألحد املوافقة
 30حزيــران ،و 1و 2متــوز ،املاضيــة ،بتخريــج الفــوج الثانــي
واألربعــن مــن طلبتها ،ويضــم هذا الفــوج  2050طالبا وطالبة،
بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء د .زيــاد أبــو عمــرو ممثــ ً
ا عــن
رئيــس دولة فلســطني محمــود عباس ،ورئيــس مجلس األمناء
د .حنــا ناصــر ،ورئيــس اجلامعــة د .عبد اللطيف أبــو حجلة،
وأعضاء مجلس األمناء واجلامعة والهيئة التدريسية وعدد من
الشــخصيات الفلســطينية ،باإلضافــة إلى الطلبــة اخلريجني
وأهاليهم.
ويف كلمته ،ع ّبر رئيس اجلامعة أبو حجلة عن سعادته بتخريج
فــوج جديد مــن طلبة اجلامعة ،مؤكداً أن اجلامعة اليوم جتني
ثمار جهود  42عاماً من العمل الدؤوب والعطاء املستمر .وأك ّد
أنه خالل هذه الســنوات ،اســتطاعت اجلامعة التي كانت تقيم
يف مبنــى صغيــر ،وتقدم بضعة برامــج يف البكالوريوس لقرابة
أربعمئــة طالــب ،أن تتــوزع كلياتهــا ومبانيهــا يف حــرم جامعي
واســع وأنيق ،وتض ّم اليوم ثماني كليات ،وتطرح عشــرات برامج
البكالوريوس واملاجســتير ،وبرنامج دكتوراة ،ويدرس فيها قرابة
ثالثة عشر ألف طالب وطالبة ،تشكل اإلناث ثلثيْهم.

وع ّبــر د .أبــو حجلــة عن فخره بنجاح اجلامعــة دخول الالئحة
العامليــة لتصنيــف  QSللجامعات العامليــة ،التي احتوت على
مــا يقــارب تســعمئة وخمســن جامعــ ًة عامليــة ،مت اختيارهــا
مــن بني ســتة وعشــرين ألف جامعــة يف العالم ،حيــث قال أن
اجلامعــة «حتثّ اخلطــى بثبات نحو التميز واإلبداع ،ويحقّ لنا
أن نفخــر بأننــا أول جامعــة فلســطينية تدخــل تصنيف QS
للجامعــات العامليــة ،الــذي يعتبــر أحــد أهــ ّم ثالثــة تصنيفات
للجامعــات حــول العالم ،ولتصبح جامعة بيرزيت ضمن أفضل
ثالث باملئة من جامعات العالم».
وع ّبــر نائــب رئيــس الوزراء زيــاد أبو عمرو ،وهو أســتاذ ســابق
يف جامعــة بيرزيــت ،عــن ســعادته يف املشــاركة شــخصياً يف
حفــل تخريــج جامعــة بيرزيــت ،فقد كان أســتاذاً ســابقاً فيها
لســنوات طويلــة ،ومــا زال ينتمــي إليهــا بعقلــه وقلبه ،مشــيراً
إلــى أن اجلامعــة طاملا كانــت معقال أكادمييــا وعلميا ووطنيا،
وقــد أثبتــت ذلــك بحصولهــا على مكانــة رفيعــة يف أحد أهم
التصنيفــات العامليــة .وأكــ ّد أبــو عمــرو أن خريجــي اجلامعــة
ســيكونون ســفراء العلم والوطن يف الداخل ويف العالم ،قادرين
على الصمود يف معركة البقاء فهم بناة الوطن واملستقبل.

وك ّرمــت اجلامعــة رجل األعمال ورجل اخلير الفلســطيني علي
احلــاج ،الــذي تبــرع مببلــغ مليــون دوالر أمريكــي إلنشــاء مدرج
ومرافق رياضية يف ملعب ومضمار اجلامعة الرئيســي ،بتقليده
شــهادة الدكتوراه الفخرية يف إدارة األعمال .وقال رئيس مجلس
أمناء اجلامعة د .حنا ناصر إن السيد علي احلاج الذي نكرمه
تربطه عالقة وثيقة بالوطن تكرست برعايته ودعمه للعديد من
الطلبة ملواصلة مسيرة تعليمهم ،فهو رمز للصالبة والعطاء.
وشــ ّكر احلــاج اجلامعــة علــى هــذا التكــرمي ،ووجــه كالمــه
للخريجــات واخلريجــن قائــ ً
ا «صحيــح أن حصولكــم علــى
الشــهادة اجلامعية هو حدث يســتحق االحتفال ،إال أنه أيضاً
انطالقــة جتــاه تطوركم وجناحكم .التعلــم ال ينتهي باحلصول
علــى الشــهادة اجلامعية ،وال ينحصــر يف األكادمييا فقط ،بل
هــو فعــل يجــب أن منارســه يومياً طــوال حياتنــا ،ألن الطريق
الوحيــد للتطــور هــو من خــال التعلــم ،لذلك أشــجعكم على
مواصلة التعلم دائماً».
كما ك ّرمت اجلامعة مؤسســة التعاون لدورها الوطني وتفانيها
يف تخصيص برامج داعمة للوطن واملجتمع الفلسطيني بكافة
قطاعاتــه ،الســيما التعليــم .تســلّمت مديــر عــام املؤسســة د.

تفيــدة اجلرباوي درع اجلامعة اخلــاص .وقد أك ّد د.ناصر أثناء
التكــرمي أن اجلامعــة منحــت درعهــا اخلاص ملؤسســة التعاون
لعالقتهــا املميــزة مع اجلامعة وملســاهمتها يف عملية التمكني
االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف ألبنــاء شــعبنا ،إلــى جانب
مســاهمة برامجهــا يف خلــق مجتمع ميكن الفلســطينيني من
االزدهار ،وبالتالي االستمرار يف املساهمة يف تنمية الوطن.
وحصل رئيس دائرة األحياء والكيمياء احليوية جوني اســتبان،
وأســتاذ الرياضيــات عبد الرحيم موســى على جائزة األســتاذ
املتميــز  ،كمــا حصدت مســاعد احملاســب يف معهــد الصحة
العامــة واملجتمعيــة منال شــاهني جائزة املوظــف املتميز للعام
األكادميي.
وانضــم خريجو هــذا الفوج إلى أكثر من  35ألفا ممن تخرجوا
بشهادة البكالوريوس أو املاجستير من اجلامعة.
وك ّرمت اجلامعة خ ّريجها األسير أحمد العايش ،رئيس مجلس
الطلبــة الســابق ،الــذي أنهــى متطلبــات التخرج بامتيــاز وكان
مــن املفتــرض أن يتخــرج اليوم مع زمالئــهّ ،إل أنه يقبع اآلن يف
تســلم ذوي العايش شــهادته اجلامعية
ســجون االحتالل ،وقد ّ
نياب ًة عنه.
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كلمة رئيس جامعة بيرزيت د .عبد اللطيف أبو حجلة
في احتفال التخرج الثاني واألربعين
ممثــل ســيادة الرئيــس محمود عباس ،راعي هذا احلفــل ،الدكتور زياد أبو عمرو،
احملترم،
الدكتور حنا ناصر ،رئيس مجلس أمناء اجلامعة ،احملترم،
أعضاء مجلس األمناء ،احملترمني،
الزميــات والزمــاء ،أعضــاء الهيئتــن األكادمييــة واإلداريــة يف جامعــة بيرزيــت،
احملترمني،
أهالي اخلريجات واخلريجني احملترمني،
اخلريجات العزيزات ،واخلريجون األعزاء،
ال وســه ً
أســعد اهلل مســاءكم ،وأه ً
ال بكم يف رحاب جامعة بيرزيت .يســعدني يف
البدايــة أن أهنــئ األهالي واخلريجني على هذه الفرحة الكبيرة ،بعد ســنوات من
السهر والتعب واإلجناز.
يف عام ألف وتسعمئة وستة وسبعني ،احتفلت جامعة بيرزيت بتخريج الفوج األول
من طلبتها ،وها نحن اليوم نحتفل بتخريج الفوج الثاني واألربعني .اثنان وأربعون
عامــاً مــن العمــل الــدؤوب والعطاء املســتمر .وخالل هذه الســنوات ،اســتطاعت
اجلامعــة التــي كانــت تقيم يف مبنى صغير ،وتقدم بضعــة برامج يف البكالوريوس
لقرابــة أربعمئــة طالــب ،أن تتــوزع كلياتهــا ومبانيها يف حرم جامعي واســع وأنيق،
كمــا تــر ْون ،وهــي تض ّم اليــوم ثماني كليات ،وتطرح عشــرات برامــج البكالوريوس
واملاجســتير ،وبرنامج دكتوراة ،ويدرس فيها قرابة ثالثة عشــر ألف طالب وطالبة،
تشكل اإلناث ثلثيْهم.
إن جامعــة بيرزيــت وخالل مســيرتها ،حتــثّ اخلطى بثبات نحو التميــز واإلبداع،
ويحقّ لنا أن نفخر بأننا أول جامعة فلســطينية تدخل تصنيف  QSللجامعات
العامليــة ،الــذي يعتبر أحد أه ّم ثالثة تصنيفــات للجامعات حول العالم ،ولتصبح
جامعة بيرزيت ضمن أفضل ثالث باملئة من جامعات العالم.
وقــد جنحــت اجلامعــة هــذا العــام يف دخــول الالئحــة العامليــة للتصنيــف ،التي
احتــوت علــى ما يقارب تســعمئة وخمســن جامعــ ًة عامليــة ،مت اختيارها من بني
ســتة وعشــرين ألــف جامعــة يف العالم .وللعلــم ،فقد حازت على هــذا التصنيف
العاملي اثنتان وثالثون جامع ًة عربي ًة مت اختيارها من بني خمسمئة جامعة عربية
ّ
اثنتي ْ
عشرة دولة ،وكانت جامعة بيرزيت إحداها.
من
ْ
إن هذا اإلجناز غير املســبوق يف تاريخ جامعة بيرزيت واجلامعات الفلســطينية،
يتــ ّوج اجلهــود املبذولــة مــن إدارة اجلامعة وأســاتذتها وطلبتها يف ســبيل االرتقاء
مبســتوى اجلامعــة يف املجــاالت التعليميــة والبحثية ،ويف تعزيــز دورها يف خدمة
املضــي نحو مزيد مــن اإلجنازات
املجتمــع وقضايــاه .ونحــن عاقــدون العزم على
ّ
إقليمياً وعاملياً ،على ال ّرغم من التحديات املختلفة التي نواجهها.
احلضور الكرمي،
طريــق اإلجنــاز والتميــز ال يعــرف نهايــ ًة ،وجبل العلــم يكبر باســتمرار ،ومالحقة
قمتــه حتتــاج إلــى عمــل مثابــر وه ّمة عاليــة ،ونحــن يف جامعة بيرزيــت ،نواصل
بخطــى حثيثة لتطوير اجلامعة ،ونطرح املزيــد من البرامج والتخصصات
العمــل
ً

التــي تلبــي حاجــة املجتمع ،وتنهض بــه ،فقد أطلقت اجلامعة هــذا العام برنامج
املاجستير يف القانون واالقتصاد ،وماجستير احلكومة واحلكم احمللي ،وماجستير
إدارة األعمــال التنفيــذي ،وبكالوريوس يف العلــوم املالية االكتوارية ،وبكالوريوس يف
املوسيقى العربية.
كمــا أن اجلامعــة ســتطلق بدايــة العــام األكادميــي املقبل عــدداً من البرامــج ،منها
بكالوريــوس الفنــون البصريــة املعاصــرة ،وبكالوريــوس التصميم ،وهنــاك عدد من
التخصصــات التــي ننتظــر احلصــول علــى موافقــة مــن هيئــة االعتمــاد واجلودة
إلطالقها ،منها بكالوريوس العالقات العامة واإلعالن ،وبكالوريوس السياحة واآلثار.
ويف مجال اللغويات ،تركز اجلامعة على التوســع يف مجال تعليم اللغات العاملية،
وقــد بدأنا هــذا العام تدريس اللغة الصينية ،لتضاف إلى اإلجنليزية والفرنســية
واألملانية والتركية واإليطالية واإلسبانية والعبرية.
إن خططنا املستقبلية ترتكز على التطوير املستمر وحتديث برامجنا األكادميية
وأدائنــا اإلداري ،فنحــن يف عمــل دؤوب ال يتوقــف ،وطموح ال حــدود له ،معتمدين
علــى كادر أكادميــي وإداري كفــؤ ،وثقــة بــأن طــاب جامعــة بيرزيــت ،يتخرجــون
متسلحني بالعلم واملعرفة ،والشخصية القيادية.
وحيث إن طلبتنا هم سفراؤنا إلى الداخل واخلارج ،فقد أطلقت اجلامعة برنامج
«القيادة واملواطنة الفاعلة» ،ليستهدف طلبة البكالوريوس على مدى أربع سنوات،
وســيطبق بــدءاً مــن العــام األكادميــي املقبــل علــى الطلبــة اجلدد ،ويهــدف هذا
البرنامج إلى تطوير مهارات الطلبة يف التعلم والتواصل ،وتعزيز قدراتهم الريادية
يف خدمــة الوطن واملجتمع ،ليتخرجوا متســلحني مبهــارات عصرية تتطلبها ثورة
التكنولوجيــا والتواصــل ،باإلضافــة إلــى املهــارات املعرفيــة التــي اكتســبوها عبر
املساقات األكادميية.
كما أطلقت اجلامعة بوابة مساري اإللكترونية ،وهي نظام متكامل لتشبيك طلبة
وخريجي جامعة بيرزيت بســوق العمل ،ومنصة للمؤسســات والشــركات لإلعالن
عن فرص العمل والتدريب.
احلضور الكرمي،
لقــد كان العــام األكادميــي املنصــرم مليئاً باإلجناز والعمــل والتميز ،فقد احتضن
حرم جامعة بيرزيت (احلديقة الهندسية -التكنوبارك) ،التي تدخل فيها اجلامعة
كشريك مه ّم ،باألرض والكفاءات البشرية ،لكن الفائدة ستكون لعموم فلسطني.
وقــد حقــق األكادمييــون والطلبة خالل هــذا العام العديد من اإلجنــازات الفردية
واجلماعيــة ،محليــاً وعربيــاً ودولياً ،ال على الصعيد األكادميي وحســب ،بل على
الصعــد؛ فقــد اســتضافت مالعــب جامعــة بيرزيــت البطولــة الدوليــة
مختلــف ّ
للتايكوانــدو ،وحققنــا مرتبــ ًة متقدمــ ًة مــن حيــث النظام واإلشــراف ،وفــاز فريق
اجلامعة لكرة الســلة للطالبات باملركز األول على احتاد اجلامعات الفلســطينية،
وطلب منه متثيل فلسطني يف بطولة جامعات الدول العربية ،إضاف ًة إلى إجنازات
فردية يف التنس واإلسكواش والرياضات القتالية.
كمــا فــاز فريق جامعة بيرزيت بجائزة أفضل مرافعة كتابية يف مســابقة احملكمة

الصوريــة اجلنائيــة الدولية التي عقدت يف الهاي ،وفازت اجلامعة باملرتبة األولى
يف مســابقة املؤمتــر الدولــي حملــاكاة جامعــة الــدول العربيــة املنعقــدة يف مصر،
وأفضل مترافع يف مسابقة احملكمة الصورية العربية املنعقدة يف مصر.
ولعــل اإلجنــازات التــي حققتها جامعــة بيرزيت هذا العام يصعــب ذكرها يف هذا
احلفــل ،لكنهــا تؤشــر إلــى مســتوى التقدم الــذي حتققــه اجلامعة يف األنشــطة
املنهجيــة والالمنهجيــة ،التــي نعــول عليهــا كثيــراً يف صقــل طلبتنــا ،وفتــح آفاق
تفكيرهــم ومعرفتهــم على مناطق أرحب ،تؤســس لقــادة يف مجتمعاتهم ،وأعضاء
فاعلني يف وطنهم.
احلضور الكرام،
إن جامعة لن تتوانى عن تقدمي املساعدة لطلبتها الذين يواجهون مشاكل مالية،
ومت ّد لهم يد العون وفق اإلمكانيات املتاحة ،ال ســيما املتفوقني منهم ،وهي تفعل
ذلــك عبــر املنــح واملســاعدات واإلعفــاءات ،التــي اســتفاد منها خالل هــذا العام
األكادميــي أكثــر من خمســة آالف طالب بنســب متفاوتة ،مببلغ يناهز اخلمســة
ماليــن ونصــف املليــون دوالر ،وفّرتهــا اجلامعــة مــن ميزانيتهــا ومن مســاهمات
الداعمــن اخل ّيريــن ،إميانــاً منهم بــدور اجلامعــة يف النهضة املجتمعيــة ،وأنتهز
هــذه الفرصــة ألشــكر ك ّل األيادي البيضاء التي ما بخلــت يوماً يف دعم اجلامعة،
فاالســتثمار يف التعليم ويف اإلنســان الفلسطيني هو خير استثمار ،لبناء مجتمع
متقدم ووطن متحرر نطمح أن نعيش فيه.
بناتي اخلريجات ،وأبنائي اخلريجني،
هــذا يومكــم فابتهجــوا ،وهــذه فرحــة أهاليكم ،فافرحــوا معهم ،واعلمــوا أن هذه
اخلطــوة مقدمــة ضروريــة لدخول معتــرك احلياة ،وك ّل ما قدمتــه جامعة بيرزيت
لكم هو فتح نوافذ يف جدار العلم واملعرفة ،وعليكم أن تكملوا املهمة ،وأن تتمتعوا
بهمة عالية تعينكم على مقارعة احلياة ومنازلة املصاعب ،فالدرب طويل وشاقّ،
واحليــاة معركــة من التحديات التي نثق أنكم أهل لها ،وقادرون على الســير فيها
ببراعــة وإميــان ،لتنثروا املعرفــة وتعمموا العلم ،فبكم يزدهر الوطن ،وبســواعدكم
تتحرر فلســطني ،واعلموا أن العلم ســاح فعال يف زماننا ،واملعرفة احلقيقية هي
التي تث ّبت احلقّ وتنتصر للحرية ،التي ستأتي حتماً.
تخرجكــم ،بناتــي وأبنائــي ،هو نهاية بداية ،نرى تباشــيرها علــى وجوهكم ووجوه
يحب صعود اجلبال،
أهاليكم ،والرفعة ال تسلّم نفسها إال ملن ينشدونها« ،فمن ال ّ
ْ
يعش أبد الدهر بني احلفر».
احلضور الكرمي،
هذا يوم حصاد تعب الســنني ،وهو حصاد عظيم ومفرح ،وأســرة جامعة بيرزيت
سعيدة مثلكم بهذه الفرحة ،وتتمنى للخريجني حيا ًة ملؤها العطاء واإلجناز.
ألف مبروك للجميع ،وجعل اهلل أيامكم كلّها مليئ ًة باألفراح واملسرات.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الثالثاء 2017/٧/١١م املوافق  ١٧شوال 1438هـ

الدكتوراة الفخرية لرجل األعمال الفلسطيني السيد علي احلاج

يف حفل التخرج الثاني واألربعني ،منحت جامعة بيرزيت شــهادة الدكتوراة الفخرية
ميــا له على دعمه الســخي جلامعة
لرجــل األعمــال الفلســطيني علــي احلاج ،تكر ً
بيرزيت .وفيما يلي كلمة رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت الدكتور حنا ناصر ،يف
حفل التخرج ،لتكرمي احلاج ،الذي تنشر «احلال» يف هذا العدد مقابلة خاصة معه.
كلمة رئيس مجلس األمناء د .حنا ناصر
أيها احلفل الكرمي،
يف منتصــف القــرن املاضــي ،كنــت أعجــب حني أرى طلبــة بلدة عطــارة التي تبعد
مســافة أربعة كيلومترات عن بيرزيت يصلون مشــيا على األقدام ليدرسوا يف كلية
بيرزيــت (التــي أصبحــت اآلن جامعــة بيرزيــت) يف حينه كانت الطريــق بني بيرزيت
وعطارة غير معبدة وكانت الطلبة يأتون ويعودون إلى بلدتهم يف قيظ الصيف وبرد
الشــتاء واملطــر ينهمــر عليهم أحيانا .ولكنهم لم يتذمــروا أو يكلوا .وتخرج الكثيرون

منهم وفيهم من الصالبة والقوة ما مكنهم من النجاح يف حياتهم العملية .وال بد أن
السيد علي احلاج -الذي نكرمه اليوم -قد ورث جينات التحدي هذه من أسالفه،
جينات صلبة مثل صخور عطارة ومعطاءة مثل ترابها اخلصب.
درس علــي يف بيرزيــت لعام واحد يف  .1979ولكــن طموحه العلمي والعملي أخذه
إلى الواليات املتحدة حيث درس الفيزياء وحصل على شــهادة املاجســتير يف هذا
التخصــص الشــيق مــن جامعــة كوناكتيكــت .وانصب بعــد ذلــك يف العمل احلر
حتــى أصبــح يشــغل اآلن منصب رئيس تنفيــذي ملجموعة شــركات صناعية قام
بتأسيسها وتطويرها.
ورغم سنوات الغربة الطويلة ،إال انه وزوجته السيدة سمر احلاج تربطهما عالقة
وثيقــة بالوطــن ،وهما معروفان بعطائهمــا املتواصل لوطنهمــا ،ورعايتهما للكثير
مــن أبنــاء فلســطني ملواصلــة تعليمهم .وحتتل جامعــة بيرزيت مكانــة خاصة يف
قلب الســيد احلاج ،وقد حظي العديد من طلبة اجلامعة مبنح بفضل كرم على

احلاج وعائلته.
ويف العــام املنصــرم قرر الســيد على وزوجته مســاعدة اجلامعة يف تهيئة مالعب
الرياضــة وإنشــاء هــذا املدرج -مدرج علي احلــاج -الذي تقام عليه مراســم حفل
التخرج هذا العام ألول مرة.
وتقديرا جلهود السيد علي احلاج  -ابن فلسطني البار -يف خدمة الوطن بشكل
عــام ولدعمــه الكــرمي واملتواصــل جلامعــة بيرزيــت بشــكل خــاص ،فإنه يســعدنا
ويشرفنا منحه شهادة الدكتوراة الفخرية يف إدارة األعمال.
وقبل أن أدعو الســيد علي للمنصة ،أود أن أغتنم الفرصة ألرحب بشــكل خاص
بالســيدة ســمر احلاج -شريكة علي يف العطاء ،وبأبنائهم (أمارا ،وأماندا ،وعمر)
الذين حضروا خصوصا مع والديهم من الواليات املتحدة ليشــاهدوا ثمرة ســخاء
هذه العائلة املعطاءة ونتطلع لزيارة االبنة الثالثة سبرينا متى سنحت لها الظروف
بذلك.

درع اجلامعة اخلاص ملؤسسة التعاون
إميا ًنــا مــن جامعــة بيرزيت بدور املؤسســات الفلســطينية يف النهــوض بالوطن ،عبر تطورها ومشــاركتها
الفاعلة يف األنشطة التنموية ،فإنها هذا العام ،تكرم مؤسسة التعاون ،على عطائها ورياديتها ،وفيما يلي
كلمة مقتضبة لرئيس مجلس األمناء الدكتور حنا ناصر.
كلمة رئيس مجلس األمناء د .حنا ناصر
أيها احلفل الكرمي
تقــوم اجلامعــة بــن احلــن واآلخر بتكرمي مؤسســة رائدة خالل حفل التخرج الســنوي .ويســعد اجلامعة
ويشــرفها أن تكرم هذا العام مؤسســة التعاون .فهي بالفعل مؤسســة رائدة يف فلســطني؛ تعنى بتوظيف
مواردهــا بكفــاءة وفاعليــة يف برامــج متنوعــة كالتعليــم ،والثقافة ،والتنمية املجتمعية ،وتشــغيل الشــباب،
ورعاية متضرري العدوان على غزة ،وإعمار البلدة القدمية يف القدس ،وإقامة املتحف الفلسطيني.
وللعلم ،كرمت اجلامعة املؤسســة يف عام  .2004ولكن خالل الثالث عشــرة ســنة املاضية توسعت املؤسسة
يف نشــاطاتها بشــكل ملحــوظ .وهــذا معنــى الريــادة ،أال تقــف عنــد حــد ما ،بــل تســتمر يف التطور ويف
النشاطات املتنوعة التي من أجلها مت تكرميها سابقا.
ويف العام  ،2007توطدت العالقة بني املؤسســة واجلامعة بشــكل خاص .فقد قامت اجلامعة بتخصيص
قطعة أرض على حرم اجلامعة مبســاحة  40دومنا ملؤسســة التعاون إلقامة املتحف الفلســطيني عليها.
وبالرغم من أن املتحف يدار إدارة خاصة من قبل التعاون ،إال أننا نتطلع لتكوين عالقات مميزة (عالقات
جوار) بني اجلامعة وبني املتحف إلثراء اجلامعة ومجتمعها.
ومتنــح اجلامعــة درعهــا اخلــاص لهذا العام  2017 /2016ملؤسســة التعــاون لعالقاتها املميــزة مع اجلامعة
وملســاهمتها يف عمليــة التمكــن االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف ألبنــاء شــعبنا ،إلى جانب مســاهمة
برامجهــا يف خلــق مجتمــع ميكن الفلســطينيني من االزدهار ،وبالتالي االســتمرار يف املســاهمة يف تنمية
الوطن.
وقبل أن أدعو الدكتورة تفيدة اجلرباوي املديرة العامة ملؤسســة التعاون لتســلم درع اجلامعة ،أود أن أشــير
إلــى أن الدكتــورة تفيــدة هي خريجة جامعة بيرزيت بشــهادة البكالوريــوس يف متوز  .1976وكانت هذه أول
شهادات بكالوريوس متنح يف فلسطني ،أي أن ذلك التخرج كان حدثا خاصا يف فلسطني .وقد أكملت د.
تفيدة دراستها للدكتوراة يف الكيمياء يف اخلارج ود ّرست يف اجلامعة عدة سنوات .ونحن يف بيرزيت نفخر
أيضا بخريجي اجلامعة -وخاصة السيدات منهم -الذين يتبوأون مراكز متقدمة يف املجتمع الفلسطيني.
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علي الحاج
قررت خالل رحلتي إلى عطارة األســبوع املاضي أن
الســن ،كنت أعرفها يف
أزور شــجرة زيتون كبيرة يف
ّ
تلك التالل اســمها «زيتونة» ،لكنني وجدتها حزينة
ومريضة ،وأستطيع القول :غاضبة بجنون .جلست
قربها وسألتها« :لم كل هذه املعاناة؟».
قالــت« :لقــد قضيــت معظــم أيــام عمــري حزينــة،
وازددت ضيقــاً وغضبــاً بعــد مــوت والديــك اللذين
كانــا صلتي الوحيدة باحليــاة يف هذه الغابات .وها
أنــا أحيــا اآلن يف محيــط ال يســ ّر البــال .ولــك أن
تنظر من حولك لترى التراب ينحســر وحتل مكانه
الصخور .وها هي األعشــاب تطاول قامتي ،وتراني
أكافح ألرى الشمس .وكم من السنني انقضت علي
دون تقليم ألغصاني ،باستثناء ما تقوم به املاعز من
مضغها وأكلها .وبســبب اجلفاف الذي أصابني ،ال
أذرف الدمع حني أبكي ،وال أتعرق من احلر الشديد
خــال النهــار .ولم تعــد أوراقي داكنــة اخلضرة كما
عهدتها من قبل .ويزورني من يطمعون بثماري مرة
بالسنة ،حيث يتوقعون أن أنتج بالرغم من التجويع
والقسوة .وإن كانوا يأتون لقطف الثمار ،إال أنهم ال
يقطفونها ،بل يشــبعونني ضربــاً بعصيهم الطويلة
القاســية ،ويكســرون أغصانــي الغضــة ،فتســقط
وتلحــق بهــا أوراقي ،وتســقط أرضاً لتصبــح الغذاء

الوحيد لي لسنة قادمة .أترى ملاذا ال أريد أن أنتج؟
حتــى أجتنــب الضرب! إذ تراهم كلمــا زاد عطائي،
زادونــي ضربــاً .لــم أعــرف العبوديــة قــط يف هــذه
األرض إال يف هذا الزمن .وها هم اآلن يتوقعون منا
أن نكون عبيداً.
بلغــت عمــراً ال ميكننــي مــن تنظيــف مــا حولــي،
وكمــا تعلم ،فأنا لســت مثــل باقي األشــجار ،حيث
ال ،صيفاً
ال أســقط أوراقي ،وأمتســك بها نهاراً ولي ً
وشــتا ًء .وال رائحــة لــي وال عبيــر ،وثمــاري محميــة
للمتعة البشــرية .كما أنه مت اختياري رمزاً للســام،
وأحبتنــي اآللهــة يف يــوم مــا ،وكرمتنــي الكتــب
الســماوية .أما اليوم ،فأنا أعاني العبودية والضرب
واملهانة ،ويتوقعون مني العطاء دون أن أطلب شــي ًئا
قط ،أو أن أتوقع التقدير أو املكافأة أو حتى الشكر.
أنا فقط «زيتونة» كبيرة السن ال متلك القدرة على
الدفــاع عــن نفســها .وبالتأكيد ،ليس هــذا ما كنت
أمتناه .ملاذا ميوت كبار الســن؟ ويبدو الشــباب أقل
اهتماماً مبا نحتاج له ،وال أدري إذا كان هذا نتيجة
لتعليمهم ،أم أنها حضارة من نوع جديد!».
تركــت «زيتونــة» وأنا حزين لواقعها وأســئلتها تدور
يف فكــري ،وتوجهــت إلــى جامعــة بيرزيت حلضور
احتفــاالت تخريــج الفــوج الثانــي واألربعــن التــي

الثالثاء 2017/٧/١١م املوافق  ١٧شوال 1438هـ

جتري للمرة األولى يف ملعب مغلق جديد اإلنشاء
بــدا لــي رائعــاً .رأيــت الكثيــر مــن الناس ،شــباباً
وشــيوخاً ،رأيــت وجوهــاً ســعيدة وأخرى منشــغلة،
وعادت بي الصور إلى زمن سابق عندما التحقت
بالصفــوف يف هذا املكان قبل نحو تســع وثالثني
ســنة .كنــت حينهــا يف حــرم اجلامعــة القــدمي،
وانتقلــت إلــى هذا احلرم الذي كان عبارة عن بناء
واحد .وها هي جامعة بيرزيت اليوم ،سارت قدماً
بســرعة وأصبحت جامعــة مكتملة تضم أكثر من
 13000طالــب وطالبــة .ولقــد تشــرفت باحلصول
علــى درجة علمية منها وبعض الكلمات الرقيقة،
واســتمتعت بالنقاشــات مــع عــدد مــن األســاتذة
وأعضــاء مجلس أمناء اجلامعــة .كما حتدثت مع
بعــض الطلبــة ووجدت أن األمل ما زال يحيا على
األقــل يف جنبــات جامعــة بيرزيت ،حيث ســيترك
هــؤالء الطلبــة مقاعــد الدراســة اآلمنــة وكتبهــم
الدراســية ويتوجهــون إلــى عالــم غامــض ملــيء
باملســؤوليات .وكان البعــض منهــم مرتبــكاً وغيــر
واثق من اآلتي ،وآخرون بدوا كأنهم يسيرون قدما
وخططهــم بأيديهــم .وللمــرة األولــى يف حياتــي،
رأيــت شــيئاً جديــداً يف هــذا اجلــزء مــن العالــم:
رأيت الناس يعيشون اللحظة ويستمتعون .رأيتهم
يركــزون فقــط علــى أوالدهــم أو على أنفســهم أو
أصدقائهــم الذيــن يتخرجــون من مهنــة التلمذة.
لــم يكــن هناك جدال أو صراعــات مثل تلك التي
نشــهدها عندمــا يجــد الفلســطينيون فرصــة
للتجمــع .لــم تكن هناك سياســة وال انقســامات،
ولــم تكــن هناك مخاوف أو أحــزان ،بل كان هناك
األمــل فقــط والفرح واالحتفــاالت مبا مت حتقيقه.
لــم يكن هــؤالء األوالد يفكرون مبــا يتوجب عليهم
تقدميه أو إنتاجه بعد أشــهر أو ســنوات من اآلن.
ماذا ســتقول «زيتونة» لو أتيح لها أن تشــهد هذا؟

هــل فعــ ً
ا يحق للناس أن ينســوا كل شــيء هكذا
ويحاولوا االســتمتاع باللحظــة الراهنة؟ هل ميكن
أن يكون اإلنسان مجرد شخص أناني ليوم واحد؟
كان يبــدو على األوالد والبنــات اخلريجني وكأنهم
يحتفلون باحلرية ،واالنعتاق من الصفوف والكتب
الدراســية .كانــوا يحتفون بالتحرر مــن املختبرات
واالمتحانات التي اســتعبدتهم يف السنوات األربع
أو اخلمــس املاضيــة .وكان هــؤالء األوالد والبنــات
يشــعرون بالقــوة التــي اكتســبوها مــن التعليــم.
وهكــذا رأيــت يف عيونهــم التصميــم على حتقيق
الطموحــات .وأنــا آمــل أن يواصل هؤالء الشــباب
والشــابات مالحقــة أحالمهــم ،وأال يصيبهــم
الكســل ويركنــوا للحظة الفرح هــذه .فهذا الوقت
ســوف ميضــي ،ويتوجــب على كل منهــم مواصلة
العمــل بجــد ،وصدقونــي حــن أقــول إن النجــاح
والفــرص موجــودة ملــن يجتهــد يف البحــث عنها.
لقد استشــعرت طاقة يف بحر الناس هذا ،طاقة
إن صبــت يف املجــرى الصحيح ،ســتحيي وتنعش
الكثير مــن «الزيتونات املعمرة» ،فأنا كما «زيتونة»
كبيرة الســن ،لــم أكن أدري إن كنت ســأعود ثاني ًة
إلــى عطــارة بعدما فقــدت والــدي ،لكنني وجدت
يف بيرزيت عائلة جديدة ،محترمة ومحبة وراعية.
وجــدت فيهــا عائلــة تدعونــا للمســاهمة بعمــل
اخلير ،ووجدتها عائلة تسعى إلعادة تشكيل ورسم
املســتقبل .وهكذا وجدت املزيد من األسباب التي
حتثنــي علــى العــودة .وحتولــت رحلتي مــن «زيارة
وداع» إلى زيارة لسان حالها يقول «إلى اللقاء».
لــك الشــكر جامعة بيرزيت ،شــكراً لهــذا التقدير،
وشــكراً لتعليــم األجيال وخلق القــادة وزراعة األمل.
يف بيرزيــت رأيت مهندســي ومحامــي وقادة ورجال
أعمال املســتقبل يف فلسطني ،كلهم يرتدون لباس
التخريج ويحملون الفخر ببيرزيت يف قلوبهم.
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«الحال»  -العدد  - ١٤٠السنة الثانية عشرة

نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية املساعد لشؤون البكالوريوس

حامد :تنوع التخصصات يساهم يف تعزيز مكانة «بيرزيت» ..وتنقصنا كلية طب
فادي شطارة
تســعى جامعــة بيرزيــت لتطويــر برامجهــا األكادمييــة ،لتواكــب التطــور العلمي،
وتلبي احتياجات الســوق احمللية ،وهي تطرح باســتمرار برامج جديدة يف مختلف
احلقول.
حتــاور «احلــال» نائــب رئيــس جامعــة بيرزيــت للشــؤون األكادمييــة املســاعد
لشــؤون البكالوريوس د .مــازن حامــد ،حــول التخصصــات اجلديدة التــي أقرتها
اجلامعة خالل العام األكادميي املنصرم ،وأبرز التخصصات التي تسعى اجلامعة
إلطالقها خالل السنوات القليلة املقبلة.
مــا هي أهم البرامج والتخصصات التي أقرتها اجلامعة وأطلقتها خالل
العام األكادميي املنصرم 2017/2016؟
تســعى اجلامعــة بشــكل مســتمر إلــى تطويــر برامجهــا األكادمييــة وإقرار
بعــض التخصصــات التي ترى أن الســوق الفلســطينية بحاجــة إليها ،ومن
هنــا متكنــت اجلامعــة خالل العــام األكادميي املنصرم مــن إطالق عدد من
التخصصات اجلديدة التي تخدم املجتمع احمللي ،وتفتح املجال أمام الطلبة
الختيــار التخصص الذي يناســب مهاراتهم ،حيــث أطلقت اجلامعة برنامج
املوســيقى العربيــة األول من نوعه يف فلســطني ،كما متكنــت كلية احلقوق
واإلدارة العامة من إطالق برنامج ماجســتير احلكومة واحلكم احمللي الذي
يســعى لتأهيــل كــوادر فلســطينية قــادرة علــى إدارة مؤسســات القطاعني
العام واألهلي بالشــكل املالئم ،باإلضافة إلطالق الكلية لبرنامج املاجســتير
يف القانــون واالقتصــاد الــذي يهدف إلى ســد فجــوة معرفيــة وبحثية لدى
خريجي القانون واالقتصاد ،وبخاصة من يســهمون يف صياغة السياســات
االقتصاديــة عبــر تخريج كوادر تتمتع بدرجة عالية من املعرفة والتأهيل يف
العلوم االقتصادية والقانونية.
كمــا أطلقــت كلية األعمال واالقتصــاد برنامج ماجســتير إدارة األعمال التنفيذي
األول على مســتوى الوطن ،الذي يستهدف املدراء الشباب يف املؤسسات املختلفة
لتعميق معرفتهم وشحذ مهاراتهم املهنية.
برنامجا
ويف محاولــة لتطويــر البرامــج التي تقدمها اجلامعة ،أقرت كليــة األداب
ً
جديــدًا لتدريــس اإلعــام بطريقــة جديــدة ،تواكب ثــورة اإلعالم احلديــث وأدوات
التواصل االجتماعي وصحافة املوبايل دون إهمال أسس الصحافة التقليدية.
كيف كان إقبال الطلبة على تلك التخصصات؟
بشــكل عــام ،تشــهد اجلامعــة إقبــاالً جيــداً علــى البرامــج اجلديــدة ،خاصــة أن
معظمها يُطلق ألول مرة على مســتوى الوطن ،وبعض البرامج يكون القبول فيها
محدو ًدا لطبيعتها ،مثل برنامج املوســيقى العربية ،الذي شــهد مشــاركة عدد من
املوســيقيني املختصــن وأصحاب اخلبرات من مختلف املناطق الفلســطينية ،ما
أضفى على البرنامج طابعاً مميزاً.

إيجابي ًا على اجلامعة وطلبتها؟
كيف تنعكس التخصصات اجلديدة
ّ
تنــوع التخصصــات التــي تقدمهــا اجلامعــة يفتح املجال أمــام املزيد مــن الطلبة
لالنضمــام إليهــا ،ويوفــر لهــم خيــارات عديــدة ومتميــزة مبختلــف املســتويات
التعليمية ،ما يساعدهم على إيجاد فرص عمل بعد التخرج .كما يساهم ذلك يف
زيــادة القــوة التعليمية للجامعة وتعزيــز مكانتها األكادميية بني اجلامعات احمللية
والعربية وحتى العاملية.
ما هي أهــم البرامج التي تســعى اجلامعة إليجادهــا وتطويرها خالل
السنوات املقبلة؟
بدأت اجلامعة فعل ّياً بتأسيس كلية للفنون اجلميلة ستضم برامج متنوعة سيركز
بعضها على شؤون التصميم ،وسوف يتم إحلاق برنامج املوسيقى العربية للكلية
اجلديدة ما سيســاعد على إثراء تخصصاتها وتنوعها ،باإلضافة لذلك ،ســتطرح
الكلية برنامج الفنون األدائية.
وتســعى وحدة اإلبداع والريادة إلطالق برنامج القيادة واملواطنة الفاعلة «مســاري»،
الــذي يســتهدف الطلبــة اجلــدد امللتحقــن بجامعــة بيرزيــت للعــام الدراســي
 2018/2017بهدف تطوير مهاراتهم يف التعليم والتعلم والتواصل ،وتعزيز قدراتهم
الريادية خلدمة الوطن واملجتمع.
ما هي التخصصات التي تنقص اجلامعة يف الوقت الراهن؟
ال شك يف أن كلية الطب تعتبر واحدة من أهم الكليات التي تنقص اجلامعة يف
الوقــت احلالــي ،ولكن اجلامعة تســعى حال ّياً لوضع خطــة متكاملة إلقرار الكلية
وبلورتهــا خــال الســنوات القليلة املقبلة يف محاولــة لتغطية جميع التخصصات
التي حتتاجها سوق العمل احمللية ،عدا عن ذلك فإن اجلامعة حاليا توفر جميع
التخصصات والبرامج األكادميية األساسية والثانوية.
تقر اجلامعة التخصصات اجلديدة؟
كيف ّ
عمليــة إقــرار التخصصــات اجلديــدة ليســت عمليــة ســهلة ،الفكــرة تبــدأ مــن
اقتراحــات الدوائــر والكليــات يف اجلامعــة ،وتُرفــع ملجلــس اجلامعــة لدراســتها
وإقرارهــا ،ثــم يُطلــب من الكلية املختصة وضع خطة أكادمييــة متكاملة للبرنامج
املقترح مع إجراء دراسات عدة للتأكد من جدوى البرنامج وأهميته وحاجة السوق
الفلســطينية لــه ،حيــث تســعى اجلامعة لالبتعــاد عن التخصصــات التي تعاني
مــن ارتفــاع نســب البطالة وندرة فرص العمل ،وبعد ذلــك يُرفع االقتراح للمجلس
األكادميي للحصول على موافقة وحدة اجلودة والنوعية يف اجلامعة قبل إرســاله
لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلقراره واعتماده.
ومــن املؤكــد أن هــذه العمليــة ال تتــم بــن ليلــة وضحاهــا ،حيــث يحتــاج اعتماد
البرنامــج اجلديــد من عــام إلى عامني تقريباً ،وذلك إلتاحــة املجال أمام اجلهات

املختصة لدراسة االقتراح بشكل جيد قبل إقراره وإطالقه.
ما هي أبرز الصعوبات واملشاكل التي تواجه اجلامعة خالل هذه العملية؟
تعمل اجلامعة بشكل حثيث على الوفاء بالتزامات اعتماد البرامج األكادميية كما
أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي ،وتكمن الصعوبة يف إيجاد أساتذة مختصني
يف بعــض التخصصــات النــادرة ،ومــن هنا حتــدث إعاقة يف إقــرار بعض البرامج
الضرورية ،على الرغم من حاجة املجتمع الفلسطيني املاسة لها.

«وإنت تارك الدار..
بصمتك أحلى تذكار»
فادي الكاشف
تهــدف حملــة «وإنــت تــارك الدار ..بصمتــك أحلى تــذكار» ،التــي أطلقتها
جامعــة بيرزيــت ،إلــى تشــجيع اخلريجــن علــى التبــرع بوديعــة التأمــن
البالغــة 30دينــاراً ،املوجــودة أصــ ً
ا يف حســاباتهم ،ملســاعدة زمالئهم من
الطلبة غير املقتدرين مادياً على إكمال مسيرتهم التعليمية.
وقالــت منســقة احلملــة ســجى الشــيخ محمــد إن املبالــغ التي تبــرع بها
اخلريجون ســاهمت يف تقدمي  ٣منح دراســية لطلبة غير مقتدرين خالل
العام األكادميي  ،2016-2015موضحة أن عدد الطلبة الذين تبرعوا وتركوا
بصمتهــم منــذ انطــاق احلملــة يف العــام  2012بلــغ اكثر مــن  700طالب
وطالبة.
وقــد احتفلــت اجلامعة يوم اإلثنني  3متوز  ،2017يف مســرح نســيب عزيز
شاهني ،بطلبتها املساهمني يف حملة «بصمة اخلريجني» ،بحضور رئيس
اجلامعة د .عبد اللطيف أبو حجلة.
كمــا أكــدت الشــيخ محمــد أن االحتفــال رغــم بســاطته إال أنــه يعبر عن
تقدير اجلامعة لعطاء الطلبة السخي الذي ساهم يف إجناح حملة بصمة
اخلريجني للســنة الرابعة على التوالي ،مضيفة أن احلملة عززت من روح
االنتماء والعطاء للخريجني ،داعية كافة اخلريجني للمســاهمة يف العطاء
مبا ينفع جامعتهم وزمالءهم.

مــن ناحيتــه ،ثمــن د .أبو حجلة جهود الطلبة املشــاركني يف احلملة خالل
كلمة له ،قائ ً
ال« :هذا هو اجليل الذي نفتخر بأنه تخرج يف جامعة بيرزيت،
جيــل تعــ ّود علــى العطاء واملســاهمة يف املجتمــع ،بالوقت واجلهــد واملال،
وراهن عليه ليكون مشاركاً يف بناء مجتمعه وبلده».
وعبر اخلريج من تخصص علم االجتماع محمد سيف عن شكره للجامعة،
قائ ً
ال« :نشكر جامعة بيرزيت التي عودتنا على متيزها وتقديرها لطلبتها،
وأمتنــى أن تســتمر احلملــة يف املزيــد مــن العطــاء ملســاعدة الطلبة غير
املقتدرين على اكمال مسيرتهم التعليمية».
وقالــت اخلريجــة يف تخصــص الصحافــة واإلعــام بتــول عثمــان إن
مســاهتمها يف احلملــة تعــود لشــعورها بأن هذه البصمــة األخيرة لها يف
جامعة بيرزيت التي حتبها وتشــعر باالنتماء لها ،مضيفة «االحتفال ميثل
منتم ومســتثمر
تقدير اجلامعة لطلبتها ،ويترك شــعوراً عند الطالب بأنه ٍ
يف جامعته ،ويساهم يف إنتاج مجتمع متعلم».

وأشــارت اخلريجــة يف تخصــص أدب لغــة إجنليزية وترجمة أثير إســناف
إلى أن االحتفال لفتة جميلة من إدارة اجلامعة للخريجني املتبرعني ،قائلة
«أشجع جميع اخلريجني على التبرع مببلغ الوديعة ألنه مبلغ بسيط جداً،
وبإمكانه أن يحدث تغييراً يف حياة الطالب املستفيد ،كما أنه يخفف جزءاً
من األعباء املادية عليه».
وأضافت حول ســبب مشــاركتها يف احلملة« :تبرعت ألني شعرت بنوع من
االنتماء للجامعة ،ولكي نحس كخريجني أننا جزء من هذه املؤسسة التي
علمتنا أربع سنوات وعشنا فيها أجمل ذكرياتنا».
وقالت اخلريجة رشــا شــديد تخصص رياضيات« :أحببت أن أتبرع بوديعة
التأمني ملســاعدة كل طالب محتاج يف جامعة بيرزيت ،ومن الواجب علينا
نحن اخلريجني مساعدة زمالئنا الطلبة ،حتى لو بجزء بسيط من املبلغ،
متابعة« :أشكر اجلامعة على كل ما قدمته لطلبتها وما تركته من أثر يف
شخصياتهم وحياتهم ومستقبلهم».
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بكالوريوس ميتد من  1988حتى 2017

أسرار سمرين :شعرت بصِغَر العالم أمام مسرح تخريج جامعة بيرزيت

بيان بيضون
بعد  28عاماً من البداية ،اســتطاع أســرار ســمرين أن يصل
خــط النهايــة ،وأن يقف على منصــة تخريج جامعة بيرزيت
ليتســلم شــهادة البكالوريــوس ،محققــاً حلم والدتــه وحلمه
الذي ُج ّمد ألكثر من  22عاما بقرار من االحتالل.
أســرار ،وهو ابن مدينة البيرة ،والبالغ من العمر  48ســنة ،بدأ
رحلتــه الدراســية بتخصــص علــم االجتماع يف جامعــة بيرزيت
منذ العام  ،1988وحينها كانت ظروف االنتفاضة الفلســطينية
األولى الصعبة تتحكم يف ســير احلياة االجتماعية والتعليمية،
وألن االحتــال يأبــى إال أن ينغّــص أحــام الفلســطيني ،فقــد
اعتقــل أســرار يف شــهر آب مــن العــام  1992بعــد أن أنهــى
متطلبات سنتني أكادمييتني ،وبعد فترة وجيزة من إعادة افتتاح
حرم جامعة بيرزيت املغلق من قوات االحتالل اإلسرائيلية.

فكريا وثقافيا ومواكبا للعلم إلى أبعد احلدود.
تب ّدلت أجواء جامعة بيرزيت التي ألفها ،وسرق منه االحتالل
ما كان ميلكه من صور تذكارية قليلة لأليام األولى فيها ،إال
أن أسرار يرى أن بيرزيت كانت وستظل صرحا علميا ووطنيا
عظيمــا ،ويؤكــد« :تلقينا يف بيرزيت املبادئ الوطنية األصيلة
وصقلت فيها
والبعد عن التعصب التنظيمي أو احلزبي ،بل ُ
إنسانيتنا ،لقد أحدثت اجلامعة يف فترة الثمانينيات وبداية
التســعينيات ثــورة اجتماعية ووطنيــة ،وجمعتنا على هدف
واحد ومتفق عليه بغض النظر عن الوسيلة».
وبنبرة أمل مفعمة باحلياة يقول أسرار« :اآلن حققت الهدف

الثانــي الــذي كنــت أصبــو إليــه ،فبعــد حتقيــق اســتقراري
األســري وزواجي ،ها أنا ذا أنال شــهادة البكالوريوس محققا
قلقت كثيرا ليلة التخريج
حلمي وحلم والدتي بعد  28سنة،
ُ
من فكرة كوني «ختيارا» بني مجموعة من الشباب اليافعني،
لكــن ،حني اســتلمت الشــهادة على منصــة التخرج بصحبة
طفلتــي نعيمــة التي حتمل اســم والدتي ،شــعرت أن العالم
كله أصبح صغيرا مقابل هذا املسرح املهيب».

طالب علم وحياة

تســلم أسرار شــهادته ولســان حاله يخاطب الشباب بأن ال

يــأس يف احليــاة ،وال حــد للعلــم مهما بلغ العمــر أو وجدت
املعيقــات ،فأبوابــه تبقى مفتوحــة وباالنتظار ،لنبني شــعبا
متعلما وواعيا ومثقفا.
ويتطلــع أســرار اليــوم إلــى حتقيــق ثالــث أهدافــه وهــو
احلصــول علــى فرصــة عمل متكنه مــن أداء دور فعال يف
املجتمــع ،مؤكدا رســالته التي ر ّد بها علــى االحتالل« :أراد
االحتــال أن يدفننــا ويلغينــا ونحــن أحياء ،ولكن الشــعب
الفلســطيني قــادر علــى النهــوض مــن أيــة ضربــة ليحيا
ويتعلم ،فنحن طالب حياة وحرية وكرامة ،وال نســعى إلى
القضاء على أي أحد».

دراسة التاريخ العبري

صدر احلكم على ابن الثالثة والعشرين ربيعا بالسجن مدى
احليــاة ،أتقــن خاللها أســرار اللغة العبرية مبهــارة ،والتحق
بجامعــة القــدس العبريــة املفتوحــة ،بيد أن الفكــر الوطني
الســليم الذي كان يحمله منعه من االســتمرار ،يقول أســرار:
«يســمح لنا داخل الســجون بدراســة التخصصــات املتعلقة
بالعلــوم السياســية والتاريخ فقط ،ويشــاء احملتــل أن يتعلم
األســير التاريــخ باملفاهيــم واحلقائــق املزورة التــي يفرضها،
وهو ما رفضته قطعيا كونه يتنافى مع مبادئي وأهدايف».
طــوال فتــرة االعتقــال الطويلــة ،حلم أســرار كثيــرا بلحظة
التحــرر ،وحلــم أيضــا بالعــودة إلــى جامعــة بيرزيــت وحمل
شــهادتها وهــو ما ارتقبتــه والدته بلهف ،ولكــن األم الصبور
انتظــرت عــودة الغائــب طويــا ،ثم غــادرت احليــاة يف العام
 2009ولم تدرك فرحة حترير أسرار وال فرحة تخرجه.
بعــد أربعــة أعوام مــن وفاة الوالــدة ،أفرج عن أســرار ضمن
الدفعــة الثانيــة مــن صفقــة حترير األســرى الفلســطينيني
املعتقلــن قبــل اتفاقيــة أوســلو ،حيــث ســارع إلــى إعــادة
االلتحــاق بجامعــة بيرزيــت وهــذه املــرة ضمــن تخصــص
الصحافة والعلوم السياسية.
يقــول أســرار إنــه اختــار اإلعالم كونــه «الســاح األفضل يف
التعبيــر عــن الفكــرة ويف إيصــال القضيــة الفلســطينية
للعالــم» ،ويضيــف معقبــاً« :يف العــام  ،1992نظمنــا إضرابا
داخــل املعتقــات للمطالبة بالســماح لنا مبشــاهدة قناة الـ
 MBCألول مــرة ،واســتطعنا حينها أن نــدرك مدى التغير
والتطور احلاصل يف اإلعالم العربي ،ومتنيت كثيرا أن أخرج
فأجــد إعالمــاً فلســطينياً وطنيــا وموحدا ،ولكــن ذلك غير
حاصل حاليا لألسف».

بيرزيت صرح علمي ووطني

ورغــم حالــة االغتــراب التي قد يعايشــها األســير يف الفترة
األولــى من تنفس نســائم احلرية ،ومــا يجده من تغيرات يف
العالقــات االجتماعية واملفاهيم الفكريــة والثقافية يف بيته
وبيئته ،إال أن أسرار حاول إعادة دمج ذاته ،ال سيما يف إطار
اجلامعــة ،حيــث حــاول التق ّرب إلى الطلبــة الذي يصغرونه
ســنا بقرابــة ربــع قــرن ،ســاعيا إلى فهــم طريقــة تفكيرهم
وأســلوب حياتهــم ،وال ينكر أنه وجد جيــا متنورا ومتفتحا

ثالثة إخوة تخرجوا يف يوم واحد
اإلخوة :يعقوب إبراهيم سعد (21عاما -تخصص محاسبة) ،وفادية إبراهيم سعد ( 22عاما -تخصص علوم مالية ومصرفية) ،وفراس إبراهيم سعد ( 23عاما -تخصص هندسة تكنولوجيا
املعلومات) ،جمعهم الفرح والفخار على منصة التخريج يف اليوم الثالث من أيام تخريج جامعة بيرزيت.
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شوابكة :هكذا رتبنا لحفل التخرج الثاني واألربعين

كارمن كشك
أقامــت جامعــة بيرزيت مراســم حفــل التخرج للفــوج الثاني
واألربعــن هذا العــام يف مكان جديد ،وقــد كانت التحديات
عديــدة؛ فاملــكان اجلديــد أكثــر اتســاعاً ،واإلدارة التنظيمية
جديدة ،ترأسها مساعد رئيس اجلامعة د .عزيز شوابكة.
يقول شــوابكة« :اســتطاعت جلنة حفل التخريج ،من خالل
تكامــل أعضاءهــا وتناغمهــم ،أن ينجحــوا يف إقامــة حفــل
راض عن هذه التجربة ،وميكن البناء عليها
منظم ٍ
وراق .أنا ٍ
يف املستقبل».

جلان متكاملة وأعمال متخصصة
ٌ

يوضــح شــوابكة يف حديــث مــع «احلــال»« :كانــت هــذه املرة
األولــى التــي أدخل فيهــا تفاصيل حفل التخــرج ،كنت دوماً
تســلمت إدارة جلنــة
أشــاهد احلفــل كأســتاذ يف اجلامعــة.
ُ
حفــل التخــرج وكان التحدي هو إيجاد طريقــة لتوزيع املهام
بالطريقــة األمثــل واألكثر فعالية بني األعضاء ،وذلك إلقامة
حفل يليق بخريجينا وأهاليهم ،وضيوف اجلامعة ،ويتناسب
مع هذا املكان اجلديد».
ويوضــح شــوابكة« :قمنــا بتقســيم اللجنة األساســية ،وهي
جلنة حفل التخرج ،إلى جلان فرعية فنية وإدارية وإعالمية
متخصصــة .ولعل األســباب التــي تؤدي إلى حاجــة التخرج
لهذه اللجان ،هو مبدأ التخصص وتقســيم العمل ،وهو من
أبرز وأســلم املبادئ العملية يف نطاق اإلدارة والتنظيم ،الذي
مــن شــأنه أن ييســر إجنــاز العمل ،ويــؤدي إلى االســتخدام
األمثل للموارد ،وجتنب التضارب واالزدواجية يف العمل».
ويف هــذا الســياق ،تفرعــت اللجنــة األساســية إلــى جلنــة
تنفيذيــة ،وإعالميــة ،أكادمييــة ،إلى جانب جلنة املشــتريات
والعطــاءات .وقــد بدأت اللجان ومنذ وقت مبكر االســتعداد
لتنظيم حفل تخريج دفعة  ،2017ال سيما أن حفل التخريج
جاء بعد عطلة عيد الفطر بشكل مباشر.

مدرج جديد

يقــول شــوابكة« :خ ّرجنــا يف هذا العام حوالــي  2050خريجاً
وخريجة ،ووصلت أعداد األهالي وضيوف اجلامعة يف بعض
األيــام إلــى أكثــر مــن  5000فرد .كانــت هذه الفكــرة معلومة
أثنــاء التنظيــم للحفل ،وبالتالي ،ســعت جلنة حفل التخرج،
بالتعاون مع اللجان الفرعية ،إلى البحث عن سبل للحفاظ
على نظام احلفل بأكبر صورة ممكنة».
تقدر مساحة مكان جلوس األهالي احلالي بعد إنشاء مدرج

علــي احلاج بـــ 4500متر مربع ،مقارنة مبوقــع حفل التخرج
الســابق ،حيــث كانت املســاحة املخصصة جللــوس األهالي
حوالــي  3000متــر مربع ،وتتســع املســاحة املخصصة لنحو
 3500كرسي .ويوضح شوابكة أن اجلامعة استأجرت حوالي
 5000كرســي ،كمــا وضعت منصــات للصحفيني واملصورين
لتجنب إزعاجهم للحفل واحلضور.

محاوالت لكسر «الروتني»

يقــول شــوابكة« :كالعــادة ،ظــل بروتوكــول احلفــل الســنوي
للتخرج ثابتاً ،يبدأ بدخول موكب اخلريجني ،والحقاً أعضاء
الهيئــة األكادمييــة ،تتخللــه الكلمــات الرســمية املخصصة
لــكل يــوم ،وفقــرة التكرمي ،وكلمــة اخلريجني ومن ثــم توزيع
الشهادات».
«فكرنــا هــذا العــام أن نضيف بعض األمور الشــكلية جلعل
احلفــل أكثــر متعــ ًة للحضــور ،حيــث قمنــا بإعــداد فيديــو
ملــدة  30دقيقــة ،قمنــا بعرضه قبل حفل التخــرج ،يبرز أهم
أنشــطة اجلامعــة ومشــاريعها احلاليــة واملســتقبلية .كمــا
أضفنــا موســيقى كالســيكية خفيفــة أثنــاء عملية تســليم
الشــهادات» .وقمنــا بتوزيــع ميداليــة اجلامعة علــى الطلبة
اخلريجــن لتبقــى ذكــرى جامعــة بيرزيت مــع خريجيها يف
حلهم وترحالهم.

فقرة التكرمي

وكرمــت اجلامعــة خالل احلفل الســيد علي احلــاج مبنحه
الدكتوراة الفخرية يف إدارة األعمال ،حيث تبرع مبليون دوالر
لتهيئة مالعب الرياضة وإنشــاء املــدرج -مدرج علي احلاج-
الذي تقام عليه مراسم حفل التخرج هذا العام ألول مرة».
كمــا كرمــت اجلامعــة مؤسســة رائــدة خــال حفــل التخرج
الســنوي ،وهــي مؤسســة التعاون ممثلــة مبديرهــا العام د.
تفيــدة اجلربــاوي .يقول شــوابكة« :إلى جانــب فقرة التكرمي
املعتــادة ،قامــت اجلامعــة بتســليم درع اجلامعــة اخلــاص
ملؤسسة التعاون ،وذلك تقديراً جلهودها يف توظيف مواردها
يف برامــج متنوعــة كالتعليــم ،والثقافة والتنميــة املجتمعية،
وتشغيل الشباب وغيرها».
وكانــت اجلامعة كرمت املؤسســة يف عــام  ،2004ولكن خالل
الثالث عشــرة ســنة املاضية ،توسعت املؤسســة ونشاطاتها
بشــكل ملحــوظ ،وتوطــدت عالقتها مع اجلامعــة ،حيث مت
تخصيــص قطعــة أرض علــى حــرم اجلامعــة مبســاحة 40

دومناً ملؤسسة التعاون إلقامة املتحف الفلسطيني عليها.
وأضــاف شــوابكة« :تفخــر اجلامعــة بأســاتذتها ،وموظفيها
وطلبتهــا املتميزيــن .وكمــا جــرت العــادة ،مت تســليم جائــزة
املوظف املتميز ملســاعد احملاســب يف معهد الصحة العامة
واملجتمعيــة منــال شــاهني ،وجاهزة األســتاذ املتميز لرئيس
دائــرة األحيــاء والكيميــاء احليويــة جوني إســتبان ،وأســتاذ
الرياضيات عبد الرحيم موسى».
أما بالنســبة للطلبة ،فيشــير شــوابكة إلى تكرمي الطالبني
محمد احلســني وحســام برهم من دائرة الهندسة املعمارية
اللذيــن فــازا بجائزة «يوســف نعــواس لإلبداع» للعــام ،2017
والتــي تقدمهــا جامعــة بيرزيــت ســنوياً ،تقديــراً لطلبتهــا
املتميزيــن ،حيث حصل احلســني على اجلائــزة إلبداعه يف
مجــال الفــن البصري والرســم ،أمــا برهم ،فكانــت موهبته
يف التأليــف واملوســيقى ،والعــزف املتميز علــى الكمان إلى
جانب الرسم.

ً
مستقبال
جتربة ُيبنى عليها
تعكــس الدفعة الثانية واألربعون املســيرة التاريخية الطويلة
للجامعــة ،التــي ســاهمت خاللها جامعة بيرزيــت يف تعزيز
التنميــة مــن خــال رفــد ســوق العمــل باخلريجــن األكفاء
الذيــن بلــغ عددهم حتى اآلن نحــو 35ألف خريج وخريجة.
ويف كل عــام ،تســعى اجلامعــة إلــى أن يليــق حفــل التخرج
بطلبتها األكفاء وذويهم.
يقول شــوابكة إنــه يف العام املقبل ســتخرج اجلامعة حوالي
 3000خريــج وخريجة ،وقد تضطــر إلى زيادة عدد األيام ،أو
إقامــة أكثــر مــن حفل واحــد يف نفــس اليوم ،ليســير حفل
التخرج بشكل سلس وأنيق.
وختــم شــوابكة حديثــه بالقــول« :جتربتنا هذا العــام جتربة
ناجحــة وموفقــة ،ونتطلــع أن تكــون أكثر جناحــاً يف األعوام
املقبلة».

«الحال»  -العدد  - ١٤٠السنة الثانية عشرة
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هكذا ساهم موظفو اجلامعة يف إجناح حفل التخرج
فادي الكاشف
يقوم على تنظيم حفل التخرج الســنوي جلنة متعددة املهام ،توزع العمل على عدد كبير من موظفي
اجلامعــة الذيــن يقــع على عاتقهم تنفيذ التعليمات والتعامل مــع اخلريجني وأهاليهم ،ليخرج احلفل
بأبهى صورة.
«احلال» تلتقي عدداً من هؤالء املوظفني ليتحدثوا عن مشــاركتهم يف هذا احلفل ،وأهم ما طرأ عليه
من تغيير.

كوثر أبو خليل -مكتب تعزيز املوارد
على الرغم من التعب واألجواء احلارة ،إال أن سعادة األهل تزيل هذا التعب ،ال سيما أن هذا
العــام وعلــى هــذا املدرج اجلديد ،اســتطاع األهالي واخلريجون رؤية بعضهم بشــكل أفضل
من السنوات السابقة.

كارمن كشك -مسؤولة املعلومات يف مكتب العالقات العامة
ألول مــرة أشــارك يف حفــل التخــرج ،وألول مــرة أيضــاً يقــام احلفــل علــى مدرج علــي احلاج
الرياضي ،ما خلق الكثير من التحديات اللوجســتية التي حرصت جلنة حفل التخريج على
جتاوزهــا إلقامــة حفــل يليق بالطلبة وذويهم ،ويف أول يوم من احلفــل ،كان هناك العديد من
الصعوبــات ،وقــد ســعينا بروح الفريــق أن نتجاوزها يف األيام الالحقــة للتخريج ،وقد جنحنا
وتعاملنا مع عدد من العقبات الصغيرة ،التي تعلمنا منها للسنوات املقبلة.

رغدة شمالي -مكتب تعزيز املوارد
هذه هي املرة الثالثة التي أشــارك فيها بحفل التخرج ،وكل عام هناك تطوير وحتســن
يف تنظيم احلفل ،وهذا العام ،ساعدنا إنشاء مدرج علي احلاج كثيراً ،وخلق لنا مساحة
أكبر ليجلس األهالي والضيوف ،ما خفف من االكتظاظ الذي كان يحدث يف السنوات
السابقة.

عصمت قزمار -مكتب تعزيز املوارد
أجمل حلظات التخريج بالنسبة لي هي عند مغادرة األهالي بعد خروج موكب اخلريجني،
واالبتســامة املرســومة على وجوههم التي تروي  ٤ســنوات من التعب واالنتظار ،ومن أجمل
املواقــف التــي حصلــت معــي خــال عملــي يف حفــل التخريج هــذا العام ،هــو توجه أحد
الضيوف لي أثناء احلفل مقدماً لي القهوة ومبادراً إلى شكري بال سبب ،ألدرك بعدها أنه
يشكرني على مساعدتي لوالدته املسنة املصابة بكسر يف قدمها.

هبة عمري -مكتب تعزيز املوارد
هــذه هــي جتربتــي األولى يف حفل التخريــج ،كانت جتربة جميلة ومتعبــة يف نفس الوقت.
شــعرت مبســؤولية كبيــرة إلخــراج احلفل بأفضل صــورة ترضي اخلريجني واألهالي وأســرة
اجلامعة.

شريف نخلة -احلرس اجلامعي
اجلامعــة هــي بيتــي األول ألن معظــم وقتــي أقضيــه فيها ،وأنــا أعتز بخدمتــي يف جامعة
بيرزيــت ،وهــذه هــي الســنة الثانية عشــرة التي أشــارك فيهــا بحفل التخريــج ،لذلك نحن
كحــراس اعتدنــا كل عــام أن نســتقبل أعــداداً كبيــرة من األهالــي والضيــوف الوافدين إلى
اجلامعــة ،وبالتأكيــد تواجهنــا صعوبــات ،إال أننا نتمكــن من جتاوزها والتغلــب عليها ،ألننا
فريق متعاون وكبير يزيد عدده على  40حارساً.

رامز فواضلة -مكتب العالقات العامة
للســنة اخلامســة علــى التوالي ،أشــارك بتنظيم احلفل ،وهو فرصة لتعزيــز التواصل وروح
العمل كفريق بني املوظفني والطلبة ،حتى نصل يف النهاية للنتيجة التي نســعى لها ،وهي
إقامة حفل مميز يليق باخلريجني وأهاليهم ،وبسمعة جامعة بيرزيت.
وحتى بداية احلفل ،كنا نعيش بخوف كبير ،بسبب التغيير الذي طرأ على ترتيبات احلفل
التي كانت معتمدة يف السنوات السابقة لوجود مدرج علي احلاج هذا العام.
حتى إن كانت هناك أخطاء ،فهذه األخطاء ال يدركها الناس ،ألننا نحن من يعرف تفاصيل
احلفــل كافــة ،ويف كل عــام ،نزيــد من شــروطنا وترتيباتنا ليبقى احلفل أكثر انضباطاً ،ومهمــا جنحنا ،إال أننا نبقى
غير مقتنعني مبا عملنا ،ونسعى للوصول إلى نتيجة أفضل كل عام.
نسرين محمد -املوارد البشرية
هذه أول مرة أشارك يف حفل التخرج ،على الرغم من أنني أعمل يف اجلامعة منذ  ١٢عاماً،
وأنا أســتمتع باملشــاركة يف جميع فعاليات اجلامعة من انتخابات ومهرجانات وغيرها ،ويف
هذا العام ،انضممت إلى أســرة حفل التخريج وأتطلع للمشــاركة يف السنوات القادمة .وما
زاد سعادتي هو شكر وتقدير الناس لنا وثناؤهم على جهودنا يف تنظيم احلفل.

أحمد جمال حمدان -احلرس اجلامعي
منذ أن بدأت العمل يف جامعة بيرزيت قبل  ١٣عاماً ،وأنا أشارك يف حفل التخرج السنوي،
وبالتأكيــد هــي جتربة رائعة ،فاحلرس اجلامعي خالل احلفل يعمل يف خطة طوارئ ،ومما
ال شك فيه أن أعداد األهالي والزوار املشاركني كبيرة ،لكننا استطعنا التعامل معها بشكل
الئق ،وشعورنا بالفرح مع األهالي واخلريجني ينسينا هذا التعب

ُهتاف زغيبي :غالبها املرض والزواج املبكر..
ووجدت يف بيرزيت مصدر قوة وإلهام
بيان بيضون
لــم تســمح ُهتاف عدي زغيبــي لظروف احلياة ومعارك األيــام أن تقف عائقا
أمــام متابعــة شــغفها بالعلــم الــذي تاقت له شــوقا ،إثــر انقطاع عــن مقاعد
الدراسة دام  20سنة ،فزواجها املبكر وانشغالها بتربية أبنائها األربعة ،واعتقال
زوجها املتكرر يف السجون اإلسرائيلية ،لم تنجح إال بخلق دافع قوي لها ملزيد
من الرفعة والسمو ،ولتقف على منصة التخريج يف جامعة بيرزيت هذا العام،
حاملة شهادة املاجستير يف تخصص الدراسات العربية املعاصرة.
تقــول ُهتــاف« :قبل حصولي على شــهادة الثانوية العامــة ،تلقيت العديد من
التدريبــات والــدورات أثنــاء عملي كناشــطة نســوية ،كمــا قدمــت العديد من
الــدورات يف مجــال النــوع االجتماعي ،إضافة إلى أننــي كنت عضوا يف احتاد
جلــان املــرأة منذ العام  ،1989ولكن طاملا شــعرت أنني أملــك إمكانيات كافية
الســتكمال الدراســة ،وأن الشــهادات العلميــة ال تــزال تنقصني ،بــل إنني قد
أضعت بسبب ذلك العديد من فرص العمل التي كنت بأمس احلاجة إليها».
ورغم ما يلف حياة ُهتاف ذات اخلمسة واألربعني ربيعا ،من حتديات وصعوبات
لتحد من همم املتقاعسني ،إال أن العام  2002جلب لها هذه املرة حتديا
كافية
َّ
مــن نــوع آخر ،حيث أُصيبــت مبرض مزمن يدعى (فيبرومياجلــي) أو (التل ّيف
العضلي) ،وهو مرض يصيب العضالت والعظام مســببا لها تيبســا وأملا ،لكن
اإلرادة والقوة التي متتلكها وتشجيع الزوج واألبناء ،ناهيك عن القدرات العقلية
والفكرية التي تتمتع بها ،شكلت حافزاً ل ُهتاف ملواصلة املسير حلصد املراتب
العليــا؛ فقــد متكنــت قبل تســعة أعــوام مــن اجتياز امتحــان الثانويــة العامة

بجــدارة ،مــن ثم حصلت على درجة البكالوريــوس يف اخلدمة االجتماعية من
جامعة القدس املفتوحة.
وقبيــل التحاقهــا بكليــة الدراســات العليــا يف جامعــة بيرزيت يف العــام 2014
بالتزامــن مــع التحــاق ابنتها الثالثة (أناغيــم) ببرنامج بكالوريــوس اإلعالم يف
بيرزيــت ،عملــت ُهتــاف يف محافظــة جنني كمرشــدة يف مجال ســوق العمل،
وســوق العمــل بالنســبة لألنثى يُعد يف رأي ُهتاف أهــم محطة لتطوير الذات
وبنــاء االســتقالل والقــوة االقتصاديــن لهــا ،قبــل الدخــول يف أيــة ارتباطــات
والتزامات اجتماعية.
تلــك الرغبــة اجلامحة ،مردها أن ُهتاف جتد بالدراســة واالنشــغال باألبحاث
مالذا لها من الشعور املتواصل باأللم اجلسدي واالغتراب الفكري؛ فقد وجدت
يف محيــط جامعــة بيرزيــت هويــة فكرية وثقافيــة لطاملا بحثت عنهــا ،تقول:
«جامعة بيرزيت كانت مصدر قوة وإلهام بالنســبة لي ،بعد أن وجدت نفســي
إلى جانب ثلة من األساتذة الذين يتمتعون بفكر متفتح ومبدع ،وزمالء ألتقي
معهــم فكريــا» ،وتضيــف« :بكيــت بحرقة علــى منصة التخريج لفــراق جامعة
بيرزيــت ،وفــراق أســاتذة قدموا لــي الدعم واإلســناد واملراعــاة التامة لظرويف
الصحية».
واآلن ،تبدأ ُهتاف رحلة البحث عن الوظيفة ،حيث تتطلع بشوق إلى االنخراط
مجــددا يف ســوق العمــل ،مؤكــد ًة بصوتهــا العالــي الهمــة« :لن أستســلم أبداً،
سأبحث عن أية فرصة ،فبقائي يف الفراش يعني نهايتي».
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كيف كان شعوركم يف أيامكم األخيرة يف بيرزيت..
وما هي أولى خطواتكم بعد التخرج؟

فادي شطارة
جتولت «احلال» يف أيام حفل التخرج الثاني واألربعني ،والتقت عد ًدا من اخلريجني ،وسألتهم عن شعورهم يف آخر يوم لهم يف جامعة بيرزيت ،وعن أولى خطواتهم بعد التخرج ،وخرجت بهذه اإلجابات.
مروان شعيبي -ماجستير إدارة أعمال
عندمــا أنهيــت درجــة البكالوريــوس مــن اجلامعــة عــام  2011يف تخصص الهندســة املدنية ،كان شــعوري
مختلطــا بــن اخلــوف من نــدرة فرص العمــل والفرحة بالتخرج واالنتهاء من فترة الدراســة ،ولكن شــعور
التخرج من املاجستير كان مختلفاً متاماً ،فقد شعرت بارتياح كبير ،خاصة أني متكنت من تخطي مرحلة
مهمة وصعبة يف حياتي األكادميية .كمهندس ،مكنني ماجستير إدارة األعمال من توسيع آفاقي واالرتقاء
بقدراتي املهنية .أحالم اإلنســان ال تنتهي ،وســأعمل جاهدا على الدمج بني التخصصني بهدف توســيع
خبرتي متاشيا مع احتياجات سوق العمل احمللية.

آيات غنيم -ماجستير دراسات إسرائيلية
ال ميكننــي التعبيــر عــن ســعادتي وفخري باحلصول على درجة املاجســتير ،خاصة أنــي نلتها من إحدى
أعرق اجلامعات على املســتويات احمللية والعربية والدولية .ويف الوقت نفســه ،فإن شــعور الفرح يختلط
أحيانا بشــعور احلزن على فراق اجلامعة واألصدقاء داخلها .ولكن يف النهاية ،يجب أن ندرك أن التخرج
ال ميثــل ســوى نقطــة االنطــاق حلقبة جديدة يف ســوق العمل ،حيث ســأعمل جاهدة علــى تقدمي كافة
جهــودي خلدمــة الوطــن واالرتقــاء به ،وآمــل أن أمتكن الحقا من نيــل درجة الدكتوراة ،فكما قال الشــاعر
محمود درويش« :ال الرحلة ابتدأت ،وال الدرب انتهى».

طارق غنيم -ماجستير إدارة أعمال
جتربــة املاجســتير يف جامعــة بيرزيــت كانت مميــزة جدا ،خاصة أنها جاءت بعد ســنوات من العمل على
أرض الواقــع .كانــت بالنســبة لي هي التجربة األولى يف هذه اجلامعــة ،ومتكنت خاللها من بناء عالقات
قويــة فتحــت املجــال أمامي لتطوير شــخصيتي وحياتي العمليــة واملهنية .و َمثَ َل ذلــك إضافة نوعية إلى
عملــي ومكننــي مــن االرتقاء بأفــكاري ومعاريف .بالطبع لن يكون االبتعاد عن بيرزيت عملية ســهلة ،ولكن
ســأعمل جاهــداً علــى االســتفادة مــن كل مــا تعلمتــه مــن هــذه اجلامعــة العريقــة لتطوير نفســي وبناء
مستقبلي بالشكل األمثل.

رامني محمود العدرة -ماجستير دراسات دولية
كان شعوري رائعا للغاية ،خاصة أن شهادتي حملت اسم أعرق اجلامعات على املستويني احمللي والعربي.
خــال فتــرة البكالوريــوس ،تعلقت باجلامعة بشــكل كبير ،ما دفعني للتســجيل فورا يف درجة املاجســتير.
بالنســبة لــي مثلــت مرحلــة الدراســة واحــدة مــن أجمــل الفترات خــال حياتي الشــخصية ،وأســعى يف
املستقبل إلكمال درجة الدكتوراة يف العالقات الدولية ،للعودة إلى بيرزيت كأستاذة جامعية.

إياد عصفور -ماجستير إدارة أعمال
شكلت جامعة بيرزيت خالل مرحلة البكالوريوس منزلي الثاني ،حيث متيزت دائما عن باقي اجلامعات،
وذلك ما دفعني إلكمال درجة املاجســتير بها .أنا ســعيد للغاية بإمتام هذا اإلجناز ،رغم شــعوري باحلزن
علــى فراقهــا .ودرجــة املاجســتير فتحت أمامي العديد من اآلفــاق من الناحية املهنيــة ،فأنا أعمل حاليا
كرئيــس قســم يف دائــرة تنميــة أعمــال األفراد يف البنك اإلســامي العربي ،وســأعمل يف املســتقبل على
احلصول على درجة الدكتوراة من أجل العودة إلى اجلامعة وتقدمي كافة جهودي لها.

مرام العلي -ماجستير إدارة أعمال وأستاذة يف كلية التجارة
طاملــا لعبــت بيرزيــت دور األم احلنــون واحلضن الدافــئ لطلبتها ،حيث تركت بروحها املتميزة وأنشــطتها
الالمنهجية وانتخاباتها الدميقراطية ذكريات ال تنسى ،مفعمة باحلب واإلبداع والتعلم .تعلقت باجلامعة
كثيرا ،خاصة أنها زودتني على مدار السنوات بالطاقة اإليجابية الكافية للسير قدما نحو حتقيق اآلمال
وتطوير الذات ،إنه شعور رائع أن أتخرج منها وأكون معلمة ضمن طاقمها األكادميي .ستبقى روح بيرزيت
خالدة يف داخلي ،وسأعمل جاهدة على تقدمي كافة جهودي لها.

جنالء أبو شلبك -ماجستير دراسات إسرائيلية
لم أستطع تقبل فكرة اخلروج من اجلامعة عند االنتهاء من مرحلة البكالوريوس لشدة تعلقي بها ،وعلى
الفور ،التحقت ببرنامج الدراسات اإلسرائيلية ،وكنت من طلبة الدفعة األولى يف هذا التخصص .وخالل
فترة املاجستير ،متكنت من التعرف على عدد كبير من األكادمييني واألصدقاء الرائعني ،ما ساهم بتعزيز
قوة شخصيتي وقدرتي املهني والفكرية ،وفتح املجال أمامي لتعلم العديد من األمور اجلديدة.
شــعوري يف األيــام األخيــرة كان غريبــا جدا ،حيث امتزجت عاطفة الفــرح باحلزن ،فمن ناحية متكنت من
حتقيــق أحالمــي بعــد جهد كبيــر ،ومن ناحية أخرى كان من الصعب فراق اجلامعة بكل من بها ،فجامعة
بيرزيت منحتني دائما شــعور االســتقرار واألمان .خطوتي القادمة ستتمثل بالبحث عن العمل خاصة يف
مجال حقوق اإلنســان ،وذلك قبل التفكير اجلدي مبرحلة الدكتوراة التي ســتمكنني من العودة جلامعة بيرزيت كأســتاذة ضمن
طاقمها األكادميي ،وميكنني أن أختصر حديثي بجملة واحدة« :من لم يدخل بيرزيت ،خسر نصف عمره».

داليا بشير -بكالوريوس صحافة مكتوبة /علم اجتماع
شــعور مؤلم أن تتحول األيام اجلامعية إلى ذكريات فقط ،خالل األربع ســنوات شــكلت بيرزيت بالنســبة
لي جتربة مميزة جدا ،فتحت آفاقي للتعرف على العديد من الشــخصيات واألصدقاء ،ولكن يف النهاية
كل مرحلة يجب أن تنتهي لتبدأ معها مرحلة جديدة ،واآلن ســوف أســعى جاهدة إلكمال ما علمتني إياه
بيرزيت من خالل تطوير نفســي من أجل متثيل اجلامعة بأفضل صورة ممكنة يف املجتمع وســوق العمل
احمللية.

نورما صايج -بكالوريوس إدارة أعمال
مشــاعري كانــت متضاربــة جدا ،بني الفــرح النتهائي من فترة التعليم وانتقالــي ملرحلة اخرى تختلف كلياً
عمــا كان ســابقا منــذ  ١٦عامــاً ،وبني احلزن لفقدان روح الزمالة واأليــام اجلميلة يف اجلامعة .فمنذ هذه
اللحظة ،تغيرت حياتي ومنطها ،وســوف أطور نفســي قدر املســتطاع لألفضل ألكون امرأة مثالية تعتمد
علــى نفســها متامــا كمــا علمتنا بيرزيت ،وأمتنى أن أمتكن من البدء مبشــروع خاص بــي بعدما مكنتني
اجلامعة من تنمية شخصيتي وتقويتها.

رونزا بصير -بكالوريوس محاسبة
لم أشــعر بقيمة املرحلة اجلامعية إال عند االنتهاء منها .بالطبع ســأزور اجلامعة بشــكل مســتمر ،ولكن
الزيــارات لــن تكــون بقيمة احليــاة اجلامعية التي قضيت خاللهــا أياما رائعة ال تُنســى .بعد االنتهاء من
مرحلــة الدراســة التــي امتدت على مدار  16ســنة ما بني اجلامعة واملدرســة ،أشــعر بحمــاس كبير لبدء
املرحلة املقبلة املتمثلة باحلياة العملية.

ندين عرنكي -بكالوريوس صحافة مكتوبة /علوم سياسية
آخر أيام اجلامعة هي األوقات التي ال يخبرنا أحد فيها أن رحلة البحث عن الذات ستبدأ من جديد وأن
روتني احملاضرات ســيتغير ،وقهوة الصباح ســيكون لها طعم آخر .هي فرحة بألف فرحة ،تلفها حتديات
مؤجلة نلفظ فيها آخر أنفاس أمان تنعمنا فيه أربع ســنوات أو أكثر .بالنســبة لي ،رحلة التعلم والتطور
ال تتوقف هنا ،بل تبدأ اآلن.

رحاب شحابي -بكالوريوس صحافة مكتوبة /علم اجتماع
بالنسبة لي كانت احلياة اجلامعية يف بيرزيت من أجمل املراحل يف حياتي الشخصية ،تعلقت بها كثيرا،
ما يُصعب من قدرتي على فراقها ،شعوري بالفرح يعكر صفوه شعور احلنني لتلك الذكريات ،قد ال تعود
هذه األيام أبدا ،ولكنها بالطبع ستبقى يف مخيلتنا لألبد.
علينــا أال نتوقــف هنــا .يف بيرزيــت تعلمنا اإلصرار والتحــدي ،وجاء الوقت اآلن لتطبيق مــا تعلمناه على
أرض الواقع.

جميلة زعتري -بكالوريوس لغة فرنسية
خالل فترة الدراســة ال يشــعر اإلنســان بقيمة اجلامعة وجوها املمتع ،ولكن عند اقتراب موعد التخرج،
تبدأ مشاعره باالختالط بني الفرح بالتخرج ونيل الشهادة اجلامعية ،وبني شعور احلزن على فراقها .على
الطالب أن يستغل كل دقيقة ممكنة يف اجلامعة والبقاء بها ألطول فترة ممكنة ،فاجلو االجتماعي الذي
توفره بيرزيت ال ميكن أن يعوض .متكنت اآلن من إيجادة وظيفة ،ولكن سأسعى جاهدة إلكمال مسيرتي
األكادميية من خالل نيل درجة املاجستير يف حالة احلصول على منحة أكادميية.

مراد الوعري -بكالوريوس تاريخ وآثار
ال ينال الطالب شهادته اجلامعية إال بعد جهد كبير ،ويزيد ذلك من فرحته باحلصول عليها .وعلى الرغم
من أيام الدراسة املكثفة وتعب احملاضرات ،إال أن بيرزيت وفرت لنا دائما ج ًّوا عائل ًّيا واجتماع ًّيا ال مثيل
له ،لذلك يشــعر الطالب باملرارة واألســى لفراقها ،ولكن علينا أن ندرك أن كل نهاية تفتح الطريق أمامنا
ملرحلة جديدة ،وعلينا التأقلم مع ذلك.

أسامة عطاري -بكالوريوس إدارة أعمال
خــال األربــع ســنوات التــي أمضيتها يف جامعة بيرزيت ،عملت جاهدا على االنخراط يف جميع نشــاطاتها
وفئاتهــا املجتمعيــة ،أدركــت منذ البداية أن هذه املرحلة هي فرصتي الوحيدة للتعرف على أكبر قدر ممكن
مــن األصدقــاء ،خاصــة أن بيرزيت تتميز بتقبل اآلخرين .ســاعدتني اجلامعة كثيــراً باحلصول على فرصة
عمل ،ويف أيامي األخيرة بها ،شــعرت باحلزن على فراق هذه املرحلة التي شــكلت واحدة من أفضل مراحل
حياتــي ،لــن أنســى ذكرياتهــا اجلميلة خاصــة يف أوقات االنتخابات ،ولكن شــعوري بالفــرح باحلصول على
الشهادة دفعني إلكمال ما بدأت به ،واالستعداد بالشكل األمثل للمرحلة املقبلة يف سوق العمل.

مالك غيث -بكالوريوس علم احلاسوب
نحن أمام مرحلة مهمة جدا يف حياتنا ،فاآلن ينتقل الطالب من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل ،وهي
محطة مختلفة متاما عن اجلامعة وما يصاحبها ،فرحة األهل ودموعهم بالتخرج تشعر الطالب بإجنازه
الكبير ،خاصة أن الوصول لهذه املرحلة ال يتم بسهولة على اإلطالق.
اآلن بــدأت بالتدريــب من أجل اكتســاب خبرة عمليــة متكنني من تعزيز قدراتي الشــخصية واألكادميية،
وســأعمل على تطوير فكرة مشــروع تخرجي املتمثلة بتصميم برنامج حاســوبي يســاعد الشــركات على
اختيار موظفيها ،وذلك ليكون هذا املشروع نقطة االنطالق لتحقيق طموحي وعشرات األحالم.
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كيف أدرس يف جامعة بيرزيت؟ وماذا ميكن أن أدرس؟
فتحــت جامعــة بيرزيــت بــاب تقــدمي طلبــات االلتحــاق للفصــل األول مــن العــام
الدراســي  ،2018/2017وبإمكان الطلبة احلاصلني على شــهادة الدراســة الثانوية
العامة الفلسطينية أو ما يعادلها التقدم بطلب لاللتحاق يف اجلامعة ،عبر موقع
اجلامعة على اإلنترنت.

كلية الصيدلة والتمريض واملهن الصحية

التخصصات املسموح دراستها حسب فرع الثانوية العامة

كلية الهندسة والتكنولوجيا

اجلدول أدناه يوضح التخصصات املسموح دراستها

حسب فرع الثانوية العامة (مبا فيها الفروع املهنية)
فرع الثانوية العامة

التخصصات املسوح دراستها

الفرع العلمي

يقبل يف كافة الكليات والبرامج

فرع العلوم االنسانية

يقبل يف جميع برامج كلية اآلداب ،وكلية
األعمال واالقتصاد ،وكلية احلقوق واالدارة العامة،
وكلية التربية– تخصصا تعليم االجتماعيات
وتعليم اللغة االجنليزية كلغة أجنبية

الفرع التجاري
(الريادة واألعمال)

يعامل معاملة فرع العلوم االنسانية

الفرع الصناعي

يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء برنامج
دكتور صيدلي وبرنامج عالج النطق والسمع

الفرع الزراعي

يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية
الهندسة والتكنولوجيا وبرنامج دكتور صيدلي
وبرنامج عالج النطق والسمع

الفرعي الشرعي

يقبل يف جميع البرامج املتاحة لفرع العلوم
االنسانية

تكنولوجيا املعلومات

يعامل معاملة الفرع العلمي باستثناء كلية
الصيدلة والتمريض واملهن الصحية

الفرع الفندقي
واالقتصاد املنزلي

يعامل معاملة فرع العلوم االنسانية

كافة فروع الثانوية
العامة

تقبل يف برنامج التربية الرياضية وبرنامج
املوسيقى العربية ،وبرنامج الفنون البصرية
املعاصرة  ،حيث يخضع الطالب يف هذه
التخصصات المتحان قدرات.

●دكتور صيدلي
●التغذية واحلمية
●عالج النطق والسمع
●التمريض

●الهندسة الكهربائية
●الهندسة املدنية
●الهندسة املعمارية
●الهندسة امليكانيكية
●هندسة امليكاترونيكس
●هندسة أنظمة احلاسوب
●هندسة التخطيط والتصميم احلضري
●علم احلاسوب

كلية العلوم
دائرة األحياء والكيمياء احليوية

وتقدم البرامج األكادميية التالية:
األحياء
رئيسي األحياء /فرعي كيماء حيوية
رئيسي األحياء  /فرعي تغذية وحمية
دائرة الرياضيات
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
الرياضيات
رئيسي رياضيات  /فرعي حاسوب
رئيسي الرياضيات /فرعي العلوم املالية واملصرفية
دائرة الكيمياء
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
الكيمياء
رئيسي الكيمياء  /فرعي كيمياء حيوية
رئيسي الكيمياء  /فرعي تغذية وحمية
دائرة الفيزياء
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
الفيزياء
رئيسي الفيزياء /فرعي الرياضيات
رئيسي الفيزياء /فرعي اإللكترونيات

كلية األعمال واالقتصاد

●ادارة األعمال
●االقتصاد
●احملاسبة
●العلوم املالية واملصرفية
●اقتصاد األعمال
●التسويق

كلية احلقوق واالدارة العامة

القانون
دائرة االدارة العامة
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
رئيسي االدارة العامة /فرعي العلوم السياسية
رئيسي االدارة العامة /فرعي االقتصاد

دائرة العلوم السياسية
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
رئيسي العلوم السياسية /فرعي عالقات دولية
رئيسي العلوم السياسية /فرعي اإلدارة العامة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي دراسات املرأة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي الفلسفة
رئيسي العلوم السياسية /فرعي االقتصاد

كلية اآلداب

دائرة اللغة العربية وآدابها
اللغة االجنليزية وآدابها
رئيسي اللغة االجنليزية وآدابها /فرعي الترجمة
علم االجتماع
اللغة الفرنسية
دائرة التاريخ واآلثار
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
رئيسي التاريخ /فرعي العلوم السياسية
رئيسي التاريخ /فرعي اآلثار الفلسطينية
دائرة اجلغرافية
وتقدم البرامج األكادميية التالية:
رئيسي اجلغرافية /فرعي التاريخ
رئيسي اجلغرافية /فرعي العلوم السياسية
رئيسي اجلغرافية /فرعي العالقات الدولية
رئيسي اجلغرافية  /فرعي علم االجتماع
رئيسي اجلغرافية  /فرعي االقتصاد
رئيسي علم النفس /فرعي علم االجتماع
رئيسي علم النفس /فرعي دراسات املرأة
اإلعالم
اللغة األملانية
التربية الرياضية ( يخضع الطالب المتحان قدرات)
املوسيقى العربية ( يخضع الطالب المتحان قدرات)
الفنون البصرية املعاصرة (يخضع الطالب المتحان قدرات)

كلية التربية

تعليم اللغة االجنليزية كلغة أجنبية
تعليم االجتماعيات

15

16

«الحال»  -العدد  -١٤٠السنة الثانية عشرة

الثالثاء 2017/٧/١١م املوافق  ١٧شوال 1438هـ

«أبو العايش ..أبو العايش»..

هتاف خ ّلد حلظة تخرج أسير بامتياز

فادي الكاشف
يف اليوم الثالث من حفل تخريج الفوج الـ ٤٢هذا العام،
وقف طلبة وأســاتذة وموظفــو جامعة بيرزيت واألهالي
احلاضــرون هاتفــن بصــوت واحــد «أبو العايــش ..أبو
العايش».
صوت ســيبقى عالقاً يف ذهن والدي األسير اخلريج
أحمــد العايــش إلــى األبــد ،اللذيــن حضــرا احلفــل
الســتالم شــهادة جنلهمــا بعــد أن حرمتــه ســجون
االحتالل من مشــاركة زمالئه اللحظة التي ينتظرها
منذ سنوات.
حني صعد والدا األســير على منصة التخريج ،اشــتعل

املــكان بالهتــاف والتصفيــق احلــار ،وعال صــوت زمالء
العايش يهتفون باســمه ،فحضــر العايش وحضر معه
كافة األسرى.
العايش الذي غيبه االحتالل يف معتقل عوفر غرب رام
اهلل ،كان يف قلــوب أســرة اجلامعــة من طلبة وأســاتذة
وموظفني ،اجلامعة التي أحبها وترأس مجلس طلبتها
بدورتــه الســابقة  ،2016-2015دون أن يشــغله ذلك عن
دراســته ،ليتخرج باملرتبة األولى يف تخصص الهندســة
املدنية بدرجة امتياز.
يقــول تيســير العايــش والــد األســير أحمــد لـ»احلال»

هيئة التحرير:
عارف حجاوي ،لبنى عبد الهادي،
خالد سليم ،جمان قنيص.

رئيسة التحرير :نبال ثوابتة

محرر مقيم:
صالح مشارقة

بعــد تســلمه شــهادة جنله ومشــاهدته عــن قرب حب
وفخــر زمالئه بــه« :صحيح أن فرحتنا منقوصة نتيجة
غياب أحمد يف ســجون االحتالل ،إال أننا ومع كل هذا
التشــجيع من الطالب وإدارة اجلامعة ،نشــعر بســعادة
عظيمة يزيدها أن أحمد مسجون على مواقف وطنية
مشرفة».
ويتابــع« :أحمــد كان يعلــم وهــو يف معتقــل عوفر بهذا
التكــرمي ،وهذا ما خفــف من حزننا بفضل اهلل تعالى،
فهــو موجــود معنــا» ،موجهــا شــكره لطلبــة اجلامعــة
وإدارتها التي طاملا متيزت مبواقفها الوطنية.

اإلخراج:
عاصم ناصر

التوزيع:
حسام البرغوثي

رسم كاريكاتوري:
مراد دراغمة

هيئة التأسيس:
عارف حجاوي ،عيسى بشارة
نبيل الخطيب ،وليد العمري

تصوير :إياد جاد اهلل

تصدر عن:

وعند ســؤال «احلال» األستاذ يف دائرة الهندسة املدنية
ســهيم مرشــد عــن العايــش ،أكــد أنــه كان متميــزاً يف
تعامله مع زمالئه ومعروفاً يف الدائرة بنشاطه وأخالقه
واجتهــاده ،موضحــاً أنــه حصل على درجــات عالية يف
مساقات التخصص التي درسه إياها.
عاش العايش مطارداً من قبل االحتالل أكثر من أربعة
شهور ،وقبل أقل من شهرين على موعد حفل التخرج،
متكنــت قوة خاصة من اعتقاله برفقة الطالبني عمرو
الرميــاوي وأحمد فرح ،بعد مداهمة ســكنهم اجلامعي
يف بلدة بيرزيت.
تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية (سيدا)
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