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األم المميزة احتلت المرتبة األولى على ”فرع الخليل”

جميلة صالح :لن أعيش في جلباب امرأة "عادية"!
“أحالتن ــي اجلامع ــة ام ــرأة متعلم ــة مثقف ــة متطلع ــة دومــاً
إل ــى املس ــتقبل بثق ــة واعت ــزاز بع ــد أن كن ــت ام ــرأة عادي ــة ال
حتل ــم بأكث ــر م ــن أن تق ــوم بأعم ــال بيته ــا» ،به ــذه الكلم ــات
بـــدأت جميلـــة صـــاح حديثهـــا وهـــي املتصـــدرة فـــوج
«اليوبيـــل الفضـــي» بحصولهـــا علـــى معـــدل ( )94.4%يف
ف ــرع «الق ــدس املفتوح ــة» باخللي ــل.
جميلــة وهــي أم ألربعــة أطفــال لــم يكن ســه ً
ال عليها الدراســة
يف جامع ــة غي ــر «الق ــدس املفتوح ــة» ،تق ــول« :حبان ــي اهلل
نعمــاً كثي ــرة :زوجــاً ،وبيتــاً ،وأوالداً مي ــأون احلي ــاة ،ورغ ــم
ذل ــك ظلل ــت أش ــعر بفق ــدي ش ــيئاً م ــا ،أج ــل ه ــو التعلي ــم،
ذاك الس ــؤال ال ــذي ال ينف ــك يط ــرق ب ــاب الزم ــان وامل ــكان،
فش ــرعت واحلال ــة ه ــذه (أم ألربع ــة أبن ــاء يحتاج ــون إل ــى
جان ــب األعب ــاء املنزلي ــة وقتــاً كبي ــراً م ــن الرعاي ــة) أبح ــث
لــي عــن موطــئ قــدم ،فطرقــت أبــواب اجلامعــات والكليــات
كلهـــا حتـــى وجـــدت ضالتـــي (جامعـــة القـــدس املفتوحـــة)،
حينئ ــذ استش ــرت صديقات ــي اللوات ــي س ــبقنني بالدراس ــة
فيه ــا ،فأك ــدن ل ــي أن اجل ــو اجلامع ــي وأس ــاليب الدراس ــة
كله ــا عوام ــل مس ــاعدة ،وتتواف ــق م ــع حالت ــي».
وتس ــتذكر جميل ــة طلبه ــا م ــن زوجه ــا بااللتح ــاق بجامع ــة
الق ــدس املفتوح ــة وموافقت ــه عل ــى ذل ــك يف الع ــام 2012م،
تقــول« :بــدأ مشــوار حتقيــق احللــم ،ودخلــت جامعــة القــدس
املفتوحـــة فوجدتهـــا جامعـــة ذات مناهـــج قويـــة وأســـاليب
تدري ــس حديث ــة وط ــرق اتص ــال كثي ــرة ورؤي ــة واضح ــة».
وعـــن كيفيـــة دراســـتها قالـــت« :كان أســـلوبي اخلـــاص يف
الدراســة مــن حيــث إدارة الوقــت والتخطيط-بعــد كــرم اهلل
ـدي  -س ــبباً يف حتقي ــق حلم ــي وحتقي ــق
وفضل ــه ورض ــا وال ـ ّ
التفــوق ،أمــا نصفــي اآلخــر ،زوجــي ،فهــو ســندي الــذي لــم

يتــوان عــن مســاعدته ودعمــه يف كل حلظــة ،حتديــداً أوقــات
االمتحان ــات الت ــي صادف ــت امتحان ــات ابنت ــي ،كذل ــك أي ــام
م ــرض األبن ــاء ،ف ــاألم مت ــرض مب ــرض أوالده ــا وال تس ــعد
إال برؤيته ــم س ــعداء أصح ــاء».
أم ــا ع ــن حياته ــا اجلامعي ــة فتس ــتذكر قائل ــة« :م ــن أجم ــل
املواقـــف التـــي مـــرت يف حياتـــي التعامـــل الراقـــي الـــذي
تق ــوم علي ــه العالق ــة ب ــن املش ــرفني والطلب ــة وكذل ــك إدارة
الف ــرع ،فق ــد كن ــا نض ــع احلل ــول الس ــريعة ل ــكل قضي ــة دون
معوقــات ،لــذا مــن حــق هــذه املؤسســة أن أعتــرف بفضلهــا
علـــي فـــأرد لهـــا اجلميـــل وأكـــون لهـــا خيـــر ســـفيرة يف
ّ
مجتمع ــي ،فإن ــي م ــا دخل ــت بيتــاً إال ووج ــدت في ــه خريجــاً
أمت دراس ــته فيه ــا ،وه ــذا يثب ــت للجمي ــع أنه ــا (جامع ــة يف
وط ــن ووط ــن يف جامع ــة)» .وراح ــت تخت ــم حديثه ــا« :أمتن ــى
أن أعــود إلــى جامعتــي يومـاً فأكــون فيهــا مشــرفة أكادمييــة
مخلص ــة لطالبه ــا مس ــاهمة يف رف ــد املجتم ــع الفلس ــطيني
بالكف ــاءات”.
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ً
جنبا إلى
أمهات قررن إكمال تعليمهن متجاوزات عقبات رعاية األبناء واألسرة ليقفن
جنب على منصة التخريج

الشـــقيقات األربـــع يقفـــزن عـــن متاعـــب الحيـــاة
ليقطفــن حصــاد إرادتهــن فــي "القــدس المفتوحــة"
اإلرادة والتصميـــم وحتـــدي الظـــروف االقتصاديـــة
واحلياتيــة كان شــعار الطالبــات األخــوات األربــع آمنــة،
ووســـام ،ونعمـــة ،وابتســـام يوســـف محمـــود النجـــار

يف خدمــة األخــرى وتعويــض مــا فاتهــا مــن محاضــرات
ومتطلبـــات الدراســـة اجلامعيـــة.
وباإلضاف ــة إل ــى الرغب ــة واإلرادة وروح التح ــدي الت ــي

ـررن اســتكمال دراســتهم اجلامعيــة وااللتحــاق
عندمــا قـ ّ
بجامعـــة القـــدس املفتوحـــة ،ولـــم يكـــن قـــرار خـــوض
غم ــار الدراس ــة اجلامعي ــة باألم ــر الس ــهل خاص ــة وأن
الطالب ــات األرب ــع ق ــد تزوج ــن وأصبح ــن رب ــات بي ــوت
قب ــل اس ــتكمال دراس ــة املرحل ــة الثانوي ــة ،ف ــكان عليه ـ ّـن
أوالً مـــن أجـــل االلتحـــاق باجلامعـــة احلصـــول علـــى
ش ــهادة الثانوي ــة العام ــة مبع ــدل يس ــمح له ـ ّـن بااللتح ــاق
باجلامعـــة ،وبالرغـــم مـــن أن األخـــوات األربـــع أجنـــن
األطف ــال وحتمل ــن مس ــؤولية رعايته ــم وحتم ــل األعب ــاء
باعتبارهـــن ربـــات بيـــوت ،إال أن اإلصـــرار والتحـــدي
كان ــا الس ــبيل والداف ــع لتج ــاوز كل العقب ــات واحلص ــول
علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة وااللتحـــاق بجامعـــة
القــدس املفتوحــة يف العــام 2012م ،فكانــت اجلامعــة يف
ذلــك العــام علــى موعــد مــع أربــع أخــوات قــررن جميعـاً
االلتحـــاق بكليـــة التربيـــة تخصـــص تعليـــم املرحلـــة
األساســـية ،وقـــد اســـتطعن جتـــاوز صعوبـــات احليـــاة
وأعب ــاء رعاي ــة األبن ــاء واألس ــرة م ــن خ ــال تس ــجيلهن
املقـــررات نفســـها يف كل فصـــل لضمـــان جتـــاوز أي
تأثي ــر ق ــد يح ــدث نتيج ــة تغي ــب إحداه ــن ع ــن متابع ــة
احملاض ــرات ،وكأنه ــن خلي ــة نح ــل تتفان ــى كل واح ــدة

متي ــزت به ــا األخ ــوات فق ــد الق ــن كل دع ــم وتش ــجيع
شـــاركوهن مســـئوليات احليـــاة
أزواجهـــن الذيـــن
مـــن
ّ
ّ
ـاندوهن يف حتقيــق حلــم الدراســة اجلامعيــة وإجنــاز
وسـ
ّ
هــذه الرســالة النبيلــة ،كمــا كان والدهـ ّـن أيض ـاً احملفــز
األكب ــر الس ــتكمال دراس ــتهن اجلامعي ــة ،وحتقي ــق حل ــم
والدتهــن التــي وافتهــا املنيــة قبــل أن تشــهد جنــاح بناتهــا
األرب ــع يقف ــن جنب ـاً إل ــى جن ــب عل ــى منص ــة التخري ــج.

4

فبعـــد أربـــع ســـنوات بالتمـــام والكمـــال مـــن الدراســـة
واملثابـــرة تخرجـــت األخـــوات األربـــع يف الفصـــل
الدراســـي نفســـه ومبعـــدل عـــام «امتيـــاز» ،ليرســـمن
به ــذا اإلجن ــاز واالب ــداع لوح ــة فني ــة رائع ــة زين ــت حف ــل
تخريـــج «فـــوج اليوبيـــل الفضـــي» يف فـــرع اجلامعـــة
بالشـــمال ،لوحـــة حملـــت الكثيـــر مـــن املعانـــي والعبـــر
وجســدت درس ـاً عظيم ـاً يف اإلرادة واإلصــرار والتعــاون
واحملبــة واالجتهــاد واملثابــرة ،كمــا أظهــرت جلي ـاً مكانــة
جامعــة القــدس املفتوحــة ورســالتها الوطنيــة اإلنســانية
باعتبارهـــا احلضـــن اجلامـــع ألبنـــاء شـــعبنا ،وتســـهم
يف رســـم معالـــم النجـــاح والتميـــز واالرتقـــاء لألجيـــال
املبدع ــة الت ــي س ــتظل محف ــورة يف ذاك ــرة ه ــذا الص ــرح
العلمـــي ووجدانـــه.

سندس أبو جامع…عاشقة المرتبة األولى

تسعى إلى تغيير واقعها المعيشي الصعب

اخلريجــة ســندس ســرور محمــد أبــو جامــع ،متزوجــة
وأم لثالثــة أطفــال ،أكبرهــم يبلــغ مــن العمــر ( )11عام ـاً
وأصغرهـــم ســـتة أعـــوام .التحقـــت باجلامعـــة بعـــد
مض ــي ( )12عا ًم ــا عل ــى جناحه ــا يف الثانوي ــة العام ــة،
وس ــنتركها تتح ــدث ع ــن نفس ــها:
جـــاءت فكـــرة االلتحـــاق باجلامعـــة نتيجـــة لظـــروف
اقتصادي ــة قاس ــية عش ــتها أن ــا وأبنائ ــي وغي ــري الكثي ــر
مـــن أبنـــاء قطـــاع غـــزة ،ثـــم بـــدأت فكـــرة الدراســـة
تراودنـــي بشـــدة ،خاصـــة بعـــد إحلـــاح وتشـــجيع مـــن
األه ــل واألصدق ــاء ،م ــن أج ــل حتس ــن أوض ــاع حيات ــي
وحتقيــق أبســط املتطلبــات األساســية لألبنــاء ،بخاصــة
أننـــي أنهيـــت الثانويـــة العامـــة مبعـــدل ( )93.2%يف
الفــرع العلمــي .أجــل ،كل جنــاح يف هــذه احليــاة بحاجــة
حلس ــن ت ــوكل ورض ــا والدي ــن وإرادة وإدارة جي ــدة.

وس ــيلتي الوحي ــدة إلكم ــال دراس ــتي ،فأظ ــل مس ــتيقظة
ألي ــام م ــا ب ــن تدري ــس أبنائ ــي نه ــاراً ودراس ــتي لي ـ ً
ـا.
ال أنكــر أن بــن هــذا وذاك دموعـاً كانــت هــي منفــذي
الوحي ــد للش ــكوى ،أم ــا الي ــوم فه ــا ه ــي دم ــوع فرح ــة
التفــوق تتوجنــي خريجــة تفخــر بجامعتهــا التــي دعمــت
موهبتهـــا يف الكتابـــة ،وهـــا أنـــا أخـــط هـــذا التقريـــر

يف حقيق ــة األم ــر ل ــم أك ــن أمل ــك إال حس ــن الت ــوكل
ورض ــا الوالدي ــن ،أم ــا إرادت ــي وإدارت ــي فكانت ــا هش ــتني
داخــل زنبقــة فراشــة لــم تطلــق العنــان ألجنحتهــا ،وكان
الفضــل بعــد فضــل اهلل يف قــوة إرادتــي وحســن إدارتــي
ه ــو تش ــجيع مش ــريف يف اجلامع ــة عل ــى م ــا أملك ــه م ــن
ق ــدرات إل ــى جان ــب ثقته ــم ب ــي.
كان مـــن الصعـــب أن أوفـــق بـــن الدراســـة والتفـــوق
فيهــا يف ظــل منافســة قويــة يف التخصــص الــذي أدرســه
م ــن جه ــة ومتطلب ــات بيت ــي ورعاي ــة أبنائ ــي ودراس ــتهم
ورغبتـــي يف عـــدم ســـلبهم أدنـــى حقوقهـــم مـــن جهـــة
أخ ــرى ،فع ــدم التف ــوق يعن ــي خس ــارة املنح ــة الت ــي ه ــي

طالبــة متميــزة حققــت املركــز األول علــى فــروع جامعــة
القـــدس املفتوحـــة بقطـــاع غـــزة يف تخصـــص اإلدارة
الصحيـــة مبعـــدل ( .)96.44%وكلـــي أمـــل أن يكلـــل
هـــذا النجـــاح بوظيفـــة أحقـــق بهـــا جـــز ًءا يســـي ًرا مـــن
أحالم ــي.
5

تخرجت بتفوق في «القدس المفتوحة» بأريحا

ابنـــة الســـتين التـــي ألقـــت
كلمـــة الخريجيـــن بمشـــاركة
أبنائهـــا وأحفادهـــا!
ك ــم كان ــت فرحت ــي كبي ــرة عندم ــا أكمل ــت املس ــارين
املقدس ــن يف حيات ــي :العل ــم واألس ــرة! فه ــا أن ــا الي ــوم
أتخــرج بتفــوق يف فــرع جامعــة القــدس املفتوحــة بأريحــا،
بع ــد أن أنهي ــت تربي ــة أبنائ ــي األربع ــة وبنات ــي األرب ــع،
وأراه ــم اآلن يش ــاطرونني فرحت ــي يف حف ــل تخرج ــي .

“

”

بهــذه الكلمــات بــدأت خريجــة جامعــة القــدس املفتوحــة
نادي ــة عم ــر ( 60عا ًم ــا) ،حديثه ــا معب ــرة ع ــن فرحته ــا
بتخرجه ــا يف اجلامع ــة مبع ــدل ( )88%لتك ــون األول ــى
علــى الفــرع رغــم األعبــاء الكبيــرة الواقعــة علــى عاتقهــا
يف أس ــرتها ومنزله ــا وحياته ــا الش ــخصية.
جلســـت ناديـــة يف الصـــف األمامـــي بـــن اخلريجـــن،
وســـرعان مـــا اعتلـــت املنصـــة لتلقـــي كلمـــة زمالئهـــا
بأســـلوب مؤثـــر« :حـــان القطـــاف أحبتـــي ،مـــا أجملهـــا
م ــن حلظ ــة ال تضاهيه ــا كل الفرح ــات! ذقن ــا م ــن الف ــرح
حلظـــات كثيـــرة ولكـــن التخـــرج أجملهـــا .هـــذا اليـــوم
ال ــذي ل ــم نك ــن لنص ــل إلي ــه إال بجه ــد كوكب ــة متمي ــزة
مــن أســاتذة أنحنــي لهــم شــكراً وعرفان ـاً ،شــكراً لهيئتنــا
اإلداريـــة والتدريســـية الفاضلـــة ،شـــكراً لكـــم علـــى مـــا
قدمت ــم وتقدم ــون ،الي ــوم تزغ ــرد قل ــوب األمه ــات وتعل ــو
بســمات الفخــر علــى شــفاه اآلبــاء ولســان حالهــم يقــول:
ه ــا ه ــم فل ــذات أكبادن ــا ق ــد تخرج ــوا وأثلج ــوا الص ــدور
بنجاحاتهـــم”.
زوجه ــا محم ــود
وتس ــتذكر نادي ــة يف حلظ ــات تخرجه ــا َ
احلمدونـــي ،أحـــد كبـــار جتـــار اخلضـــروات مبحافظـــة
أريحـــا واألغـــوار ،تقـــول« :تـــويف العـــام املاضـــي ،وكان
م ــن أكب ــر الداعم ــن ل ــي يف إكم ــال مس ــيرتي التعليمي ــة،
وكنـــت أمتنـــى أن يشـــاركني هـــذه اللحظـــة الفارقـــة يف
حيات ــي م ــع أبنائ ــي الثماني ــة وأحف ــادي االثن ــي عش ــر»،
وراحـــت تتابـــع« :أبعـــث لـــروح رفيـــق دربـــي وصديقـــي
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وزوج ــي كلمات ــي ه ــذه( :إل ــى رفيق ــي العزي ــز وس ــندي
وســبب جناحــي أهــدي هــذا التخــرج) ،فليرحــم اهلل أبــا
محم ــد فإن ــه نع ــم ال ــزوج واألب والرفي ــق”.
وتع ــود نادي ــة بذاكرته ــا إل ــى حلظ ــة تخرجه ــا يف كلي ــة
(شـــميت) بالقـــدس احملتلـــة ،وهـــي مدرســـة أملانيـــة
حصل ــت فيه ــا عل ــى ش ــهادة باللغ ــة األملاني ــة ،ويخط ــر
ببالهـــا زميالتهـــا اللواتـــي أكملـــن دراســـتهن وتقلـــدن
مناص ــب علي ــا يف الدول ــة ،بينم ــا اخت ــارت ه ــي املس ــار
اآلخ ــر وه ــو «املس ــار املق ــدس» برعاي ــة عائلته ــا وإكم ــال
رســالتها األســرية ،وهــا هــي اليــوم تكمــل املســار اآلخــر
بتفوقهـــا باجلامعـــة.
وتضيــف« :طاملــا حلمــت باحلصــول علــى شــهادة علميــة،
فأن ــا أمل ــك ق ــدرات كبي ــرة ،وألن قدس ــية األس ــرة م ــن
التحقت-بعــد أن كب ــر أبنائي-بالدراس ــة
قدســية العلــم،
ُ
يف «القـــدس املفتوحـــة» ،هـــذه اجلامعـــة التـــي بـــارك
اهلل يف املجموع ــة الت ــي أوجدته ــا ،إذ وف ــرت الدراس ــة
حل ــاالت كثي ــرة متنوع ــة ومنه ــا حالت ــي ه ــذه ،وق ــد كان
ل ــي م ــا أردت”.
بين ــت نادي ــة أنه ــا ح ــن ق ــررت الدراس ــة يف «الق ــدس
املفتوحـــة» كان لهـــا ولـــدان يدرســـان يف اجلامعـــات،
تقـــول« :كان زوجـــي يدفـــع أقســـاطاً جامعيـــة ذات
تكلف ــة عالي ــة ،ول ــم يك ــن أمام ــي خي ــار س ــوى التف ــوق
يف الثانويـــة العامـــة ،وبالفعـــل بعـــد التقـــدم للتوجيهـــي
أح ــرزت مع ــدل ( ،)94%وحصل ــت حينئ ــذ عل ــى منح ــة
للدراســـة يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة ،وكنـــت قـــد
درســت التوجيهــي مــع إبراهيــم أحــد أبنائــي ،وتخرجنــا
معـاً ،تخــرج هــو يف جامعــة جورجيــا بأميــركا ،وتخرجــت
أن ــا يف جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة بأريح ــا متخصص ــة
يف اللغ ــة اإلجنليزي ــة م ــن كلي ــة التربي ــة وكن ــت األول ــى
علــى الفــرع ،وأحلــم ذات اليــوم بإكمــال الدراســة العليــا
ببرنامجـــي املاجســـتير والدكتـــوراه يف جامعتـــي”.

بهاء خمايسة
إعاقـــة البصـــر لـــم تقـــوض
حلمـــه بإكمـــال تعليمـــه
ف ــي "الق ــدس المفتوح ــة"
اإلعاقـــة ال تلغـــي الطاقـــة ،واإلرادة والطمـــوح العالـــي
توص ــان صاحبهم ــا إل ــى أعل ــى املس ــتويات والدرج ــات،
ف ــا يعن ــي وج ــود إعاق ــة عن ــد ش ــخص م ــا أن ــه فاق ــد
القــدرة علــى فعــل مــا يريــد ،ولكــن مــن املمكــن أن تتحــول
هــذه اإلعاقــة إلــى طاقــة ايجابيــة لصاحبهــا ليصبــح مــا
يريــد ومــا يتمنــى ،وخــال هــذه القصــة ســنتعرف علــى
الطال ــب الكفي ــف به ــاء الدي ــن إي ــاد إبراهي ــم خمايس ــة
املتخص ــص يف تعلي ــم التربي ــة اإلس ــامية ليحدثن ــا ع ــن
حيات ــه الدراس ــية يف أثن ــاء املرحل ــة املدرس ــية واملرحل ــة
اجلامعي ــة.
يق ــول اخلري ــج به ــاء الدي ــن إي ــاد إبراهي ــم خمايس ــة
إن أعــراض ضعــف النظــر ظهــرت عليــه خــال املرحلــة
االبتدائيــة مــن املدرســة ،وتبــن بعــد الفحوصــات الطبيــة
الالزمـــة أنـــه يعانـــي مـــن بقعـــة صفـــراء يف الشـــبكية،
وأخ ــذ ه ــذا امل ــرض يتفاق ــم حت ــى أفق ــده قدرت ــه عل ــى
القـــراءة ،لـــذا أجبـــر علـــى االلتحـــاق مبدرســـة النـــور
للكفيـــف ليـــدرس الصـــف الرابـــع األساســـي ،وتعلـــم
فيهـــا كيفيـــة قـــراءة الكتـــب بطريقـــة (بريـــل) ،وبعـــد
انتهــاء املرحلــة الثانويــة وجناحــه يف التوجيهــي يف عــام
2012م ،وحصولـــه علـــى معـــدل بتقديـــر جيـــد ،شـــرع
يبح ــث ع ــن اجلامع ــة الت ــي م ــن املمك ــن أن يكم ــل فيه ــا
تعليم ــه ،إل ــى أن أش ــار علي ــه أح ــد أصدقائ ــه املكفوف ــن
بـــأن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة يف فرعهـــا بجنـــن
متل ــك «مختب ــر كفي ــف» ،وأنه ــا ت ــزود الطلب ــة املكفوف ــن
بالكت ــب الت ــي عل ــى نظ ــام (بري ــل) ،وأنه ــا تق ــدم منح ــة
كاملــة للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة ،وبعــد أن زار اجلامعــة
وتعـــرف إلـــى فنـــي مختبـــر الكفيـــف واملختبـــر بوجـــه
عــام ،وتعــرف جميــع اخلدمــات التــي تقدمهــا اجلامعــة
للطلب ــة املكفوف ــن ،أس ــرع يس ــجل فيه ــا ألن ــه ب ــات عل ــى
يقـــن أنهـــا ســـتحتضنه وتوفـــر لـــه الفرصـــة املناســـبة
إلكم ــال دراس ــته اجلامعي ــة .وخ ــال فت ــرة دراس ــته يف
اجلامعـــة يقـــول« :كان فنـــي مختبـــر الكفيـــف يزودنـــا
بالكت ــب املطلوب ــة بصيغ ــة (بري ــل) وبطباعته ــا وطباع ــة
التعيين ــات بالصيغ ــة ذاته ــا».
ونظـــراً ألن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة توفـــر املـــواد
التعليميــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،فقــد نظمــت عــدة
دورات حاســـوبية للطلبـــة املكفوفـــن كاســـتخدامات

اإلنترنــت ،وموقــع اجلامعــة ،واملواقــع األخــرى ،تســهي ً
ال
للدراس ــة يف البي ــت باس ــتخدام التقني ــات التكنولوجي ــة
التـــي تســـمى (قـــارئ الشاشـــة) ،مـــا ســـاعد علـــى
التواصـــل مـــع املشـــرفني وأعضـــاء الهيئـــة التدريســـية
باس ــتخدام التقني ــات التكنولوجي ــة اخلاص ــة بالكفي ــف،
وطـــرح أي تســـاؤل بخصـــوص املـــواد الدراســـية.
ويق ــول الطال ــب خمايس ــة إن اجلامع ــة وف ــرت للطلب ــة
املكفوف ــن مكتب ــة إلكتروني ــة حت ــوي العدي ــد م ــن الكت ــب
املســموعة ،باإلضافــة إلــى مكتبــة بصيغــة لغــة (بريــل)،
يســتطيع الطلبــة الرجــوع إليهــا لقــراءة الكتــب اجلامعيــة
وكت ــب أخ ــرى ثقافي ــة وديني ــة ورواي ــات ،وتوفي ــر مختب ــر
خ ــاص باملكفوف ــن يحت ــوي عل ــى ع ــدة أجه ــزة كمبيوت ــر
تالئ ــم حال ــة املكف ــوف اخلاص ــة ،ث ــم إن ه ــذه األجه ــزة
تض ــم البرمجي ــات اخلاص ــة للكفي ــف.
ومـــن خـــال دراســـته اجلامعيـــة الحـــظ خمايســـة
مـــدى تعـــاون أعضـــاء الهيئـــة التدريســـية وأخذهـــم
بعـــن االعتبـــار املشـــكالت التـــي يواجههـــا يف التنقـــل
بـــن املبانـــي وقاعـــات احملاضـــرات ،فـــكان أعضـــاء
الهيئ ــة التدريس ــية يقدم ــون احملاض ــرات ل ــه ولزمالئ ــه
ويراجعــون املــادة التعليميــة يف األوقــات التــي تناســبهم.
وشـــكر الطالـــب خمايســـة اجلامعـــة علـــى املنحـــة
الكامل ــة الت ــي توفره ــا للطلب ــة م ــن ذوي اإلعاق ــة ،فق ــد
ســـاعدهم علـــى إكمـــال مســـيرتهم التعليميـــة يف ظـــل
أوضاعهـــم املاديـــة الســـيئة« ،إذ إن االعفـــاء الكامـــل
ال ــذي حصل ــت علي ــه س ــاعدني عل ــى أن أصب ــح حام ـ ً
ـا
لدرجـــة البكالوريـــوس اآلن ،وسأســـعى جهـــدي حتـــى
أكمـــل دراســـاتي العليـــا».
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ماج ــد طقاطق ــة ...خري ــج يحتف ــل م ــن داخ ــل زنزانت ــه
ماج ــد حس ــن موس ــى طقاطق ــة ،م ــن بل ــدة أم س ــلمونة مبدين ــة بي ــت حل ــم ،أس ــير يش ــارك خريج ــي (ف ــوج
اليوبي ــل الفض ــي) بف ــرع جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة يف ف ــرع بي ــت حل ــم ويحتف ــل بتخرج ــه م ــن داخ ــل زنازي ــن
األس ــر يف الس ــجون اإلس ــرائيلية.

التح ــق الطال ــب ماج ــد باجلامع ــة ع ــام 1997م ول ــم
يب ـ َق س ــوى فص ــل واح ــد عل ــى تخرج ــه قب ــل أن يعتقل ــه
جنــود االحتــال يف العــام 2002م وهــو عائــد مــن فــرع
اجلامعــة ببيــت حلــم ،فقــد كان ماجــد حينــذاك عاك ًفــا
عل ــى مش ــروع التخ ــرج ال ــذي ل ــم يتمك ــن م ــن إنهائ ــه.
ُحكــم عليــه بالســجن ( )16عام ـاً بتهمــة إطــاق النــار
ومحاولــة قتــل جنــدي إســرائيلي ،قضــى منهــا أكثــر مــن
( )14عام ـاً ،لكن ــه ل ــم يستس ــلم ،ب ــل أص ــر عل ــى إكم ــال
دراســته عندمــا ســنحت لــه الفرصــة ،فقــد أنهــى املــواد
املطلوبـــة يف الفصـــل الثانـــي مـــن العـــام األكادميـــي
(2016/2015م) داخ ــل الس ــجن.
يق ــول وال ــده« :مك ــث ابن ــي ماج ــد يف أقبي ــة التحقي ــق
بســـجن عســـقالن طيلـــة شـــهرين ،و ُعـــزل انفراد ًيـــا
أســـبوعني متتاليـــن ،عانـــى هنالـــك أشـــد العـــذاب،
وبقينـــا جنهـــل مصيـــره مـــدة طويلـــة ،ويف أول زيـــارة
ل ــه بع ــد نح ــو ث ــاث س ــنوات مض ــت علي ــه يف الس ــجن
وجدن ــاه هزي ـ ً
ـا ضعي ًف ــا تظه ــر علي ــه آث ــار التعذي ــب».
وراح يتاب ــع« :كان ماج ــد عاز ًم ــا عل ــى إنه ــاء دراس ــته
اجلامعي ــة ليحظ ــى بعم ــل يخف ــف عن ــي أعب ــاء احلي ــاة
وتكاليفهـــا ،إلـــى أن اقتـــرب الفصـــل األخيـــر ولـــم
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يتمكـــن مـــن الوصـــول إلـــى فرحـــة التخـــرج بســـبب
اعتقاله ،ولكـــن جامعـــة القـــدس املفتوحـــة عوضتنـــا
حرمانن ــا ه ــذا باحتف ــال تخ ــرج برفق ــة أس ــرة اجلامع ــة
واخلريجـــن والعائلـــة ً
أيضـــا».
ويضيــف والــد األســيرُ « :قــرر أن جتــرى ألمــه عمليــة
قلــب مفتــوح بعــد أيــام قليلــة مــن اعتقالــه كم ـ ًدا ولهفــة
لرؤيتـــه ،وكان أكثـــر مـــا يؤملنـــا مرضهـــا وعـــدم قـــدرة
ماج ــد م ــن التخفي ــف عنه ــا» ،وتاب ــع« :العائل ــة تفتق ــد
ماجـــ ًدا يف مناســـباتها الســـعيدة ،فقـــد تـــزوج شـــقيقه
وش ــقيقاته وه ــو يف األس ــر ،وثم ــة ش ــعور بغياب ــه يف كل
جلس ــاتنا وذهابن ــا ومجيئن ــا ويف كل حلظ ــة مت ــر ،وق ــد
عق ــد قران ــه بالوكال ــة وه ــو يف س ــجنه ليخ ــرج أس ــيراً
مح ــرراً خريجـ ـاً
عريس ــا».
ً
وتوجهـــت أســـرة طقاطقـــة بجزيـــل الشـــكر جلامعـــة
الق ــدس املفتوح ــة عل ــى تقدميه ــا الدع ــم واملس ــاندة ل ــه
ولعائلتــه ،فهــذه اجلامعــة العريقــة قــد أثلجــت الصــدور
بفرح ــة تخرج ــه عل ــى الرغ ــم م ــن وج ــوده يف س ــجون
االحتـــال ،كمـــا عبـــر أفـــراد العائلـــة عـــن شـــكرهم
ألســـرة اجلامعـــة علـــى حفـــاوة هـــذا التخـــرج الـــذي
ً
طويـــا.
انتظـــروه

لما وقاد...

األم العاملــة تنافــس ابنتهــا فــي
ميــدان العلــم

«ال شـــعور يضاهـــي فرحـــة التخـــرج وقطـــف
الثمـــار ،ال ســـيما بعـــد ســـنوات الكـــد والتعـــب
بـــن الدراســـة والعمـــل والعائلـــة واألطفـــال».
هكــذا وصفــت اخلريجــة ملــا محمــد خليــل وقــاد ذات
الـــ ( )45عامـ ـاً فرح ــة تخرجه ــا يف جامع ــة الق ــدس
املفتوحــة التــي أتاحــت لهــا فرصــة التعليــم وهــي علــى
رأس عمله ــا يف قس ــم التحوي ــات مبش ــفى احلس ــن
احلكوم ــي يف مدين ــة بي ــت ج ــاال.
يف البدايــة التحقــت ملــا بفــرع جامعــة القــدس املفتوحــة
يف بيـــت حلـــم عـــام 2009م ،ولكـــن ظـــروف عملهـــا
وعائلته ــا ل ــم تس ــمح مبتابع ــة دراس ــتها ،ورغ ــم ذل ــك
عزم ــت عل ــى التس ــجيل م ــرة أخ ــرى وإكم ــال دراس ــتها
ع ــام 2013م ،وه ــا ه ــي اآلن حتص ــد جناحه ــا.
عاشـــت ملـــا حياتهـــا اجلامعيـــة بالتزامـــن مـــع ابنتهـــا
التـــي ســـتتخرج يف جامعـــة القـــدس أبـــو ديـــس بعـــد
فص ــل واح ــد م ــن تخ ــرج أمه ــا ،تق ــول مل ــا« :العل ــم ال
يرتبــط بالعمــر ،فكنــت أنــا وابنتــي طالبتــن تتنافســان
أينــا ســتتخرج أوالً ،كمــا أن ابنــي يف ســنته األولــى مــن
حيات ــه اجلامعي ــة ،ول ــدي اب ــن عم ــره خم ــس س ــنوات،
فأحيانـاً كان ينــزع الكتــاب مــن يــدي ليأخــذ حقــه مــن
العناي ــة والرعاي ــة ،ورغ ــم ع ــدم وج ــود الوق ــت ال ــكايف
فإنن ــي كن ــت أنظ ــم وقت ــي للدراس ــة».
وخـــال هـــذه الســـنوات أيضـــاً ،اضطـــرت ملـــا قبـــل
فتـــرة االمتحانـــات إلـــى مالزمـــة والدتهـــا املريضـــة
الت ــي تعي ــش يف األردن ،فكان ــت جتل ــس يف املستش ــفى
مـــع والدتهـــا حاملـــة كتابهـــا بـــن يديهـــا كـــي تتهيـــأ
المتحاناتهـــا .تقـــول« :منـــذ أول يـــوم التحقـــت فيـــه
باجلامعــة وأنــا أحلــم بيــوم تخرجــي ،فجامعــة القــدس
املفتوحــة أتاحــت لــي فرصــة الدراســة بنظــام التعليــم
املفت ــوح ،كم ــا أن التقني ــات احلديث ــة مث ــل الصف ــوف

االفتراضيــة ســاعدتني كثيــراً ،فطــوال دراســتي متكنــت
عل ــى الرغ ــم م ــن املعوق ــات م ــن أن أعم ــل وأرع ــى بيت ــي
وأطفالـــي».
وتتابـــع« :واجهتنـــي صعوبـــات كثيـــرة خـــال ســـنوات
الدراس ــة ،ولك ــن حلظ ــة التخ ــرج عوضتن ــي كل ذل ــك،
ومـــن هنـــا أتوجـــه بالشـــكر اجلزيـــل جلامعـــة القـــدس
املفتوح ــة وطواقمه ــا األكادميي ــة واإلداري ــة الت ــي تس ــهم
يف دع ــم طلب ــة اجلامع ــة م ــن أبن ــاء الوط ــن ،ث ــم إنن ــي
أفخـــر بكونـــي خريجـــة هـــذه اجلامعـــة العريقـــة التـــي
أصبح ــت الي ــوم عالم ــة فارق ــة ت ــدل عل ــى متي ــز ش ــعبنا
فرص ــا مهم ــة
الفلس ــطيني وثقافت ــه ،فجامعت ــي منح ــت
ً
ومتقدمـــة لشـــرائح شـــعبنا الفلســـطيني كافـــة علـــى
اختـــاف فئاتـــه وانتماءاتـــه وأماكـــن وجـــوده».
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أحمد عميرة...
"القـــدس المفتوحـــة"
مكنتن ــي م ــن الدراس ــة
بعـــد عقديـــن ونيـــف
مـــن االعتقـــال
وفـــرت جامعـــة القـــدس املفتوحـــة للمواطـــن أحمـــد
عميــرة ( 48عام ـاً) الدراســة بعــد خروجــه مــن الســجن
حي ــث اعتق ــل يف الع ــام 1988م ،وأمض ــى ( )24عامـ ـاً،
فوجـــد يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة مـــاذه الوحيـــد
للدراس ــة والتخ ــرج بع ــد أس ــره لعقدي ــن وني ــف.
ويش ــكر عمي ــرة «الق ــدس املفتوح ــة» الت ــي حقق ــت حل ــم
األســـرى احملرريـــن بالتعليـــم العالـــي ،بعـــد أن فاتتهـــم
فـــرص التعليـــم ،الذيـــن تقتضـــي ظروفهـــم أن يتبعـــوا
برام ــج تعليمي ــة مرن ــة ،ف ــكل االحت ــرام جلامع ــة الش ــعب
الفلس ــطيني جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة.
يقـــول عميـــرة« :أعمـــل اليـــوم يف مبـــادرة «مدرســـتي
فلســـطني» مرشـــداً اجتماعيـــاً ،وتخرجـــت يف جامعـــة
القــدس املفتوحــة بتخصــص اخلدمــة االجتماعيــة التــي
أضاف ــت الكثي ــر م ــن التج ــارب يف حيات ــي الش ــخصية
أن برنام ــج اجلامع ــة كان س ـ ً
ـهل
واألكادميي ــة ،ال ســ ّيما ّ
ومريحـــا مـــن حيـــث أوقـــات الـــدوام فيهـــا ،وغن ًّيـــا
ً
باملباح ــث األكادميي ــة واالجتماعي ــة ،إل ــى جان ــب تع ـ ّريف
عل ــى أس ــاتذة أفاض ــل مهني ــن ومتعاون ــن».
ويشــير عميــرة إلــى أنــه منــذ أيامــه األولــى يف الســجن،
متنفس ــا ل ــه ،وكان أول كتاب ــن قرأهم ــا
كان ــت الق ــراءة
ً
همـــا «جـــذور القضيـــة الفلســـطينية» للمفكـــر إمييـــل
توم ــا ،وكت ــاب «الع ــرب يف إس ــرائيل» للباح ــث صب ــري
جريـــس ،ومـــن بعـــده انفتحـــت أمامـــه آفـــاق القـــراءة
والدراســة بحســب قولــه ،وحصــل علــى شــهادة الثانويــة
العامـــة داخـــل الســـجن ،وشـــجعه ذلـــك علـــى بنـــاء
عالقـــات اجتماعيـــة داخـــل الســـجن وخارجـــه ،حيـــث
كان دائ ــم التواص ــل م ــع األه ــل واألصدق ــاء وم ــع عدي ــد
م ــن األدب ــاء والش ــعراء.
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الق ــدس المفتوح ــة توف ــر التعلي ــم
لألســـير المحـــرر هانـــي جابـــر
«بع ــد أن كس ــرت القي ــد وتنس ــمت أول ــى نفح ــات احلري ــة بع ــد
( )18عامـــ ًا قضيتهـــا يف ســـجون االحتـــال بتهمـــة انخراطـــي
يف العمـــل الوطنـــي ،دعانـــي املـــكان الـــذي كان باألمـــس
(بيتـــي ومدينتـــي) ألبـــدأ بتحقيـــق حلمـــي وأكمـــل مســـيرتي
التعليميــة» ،بهــذه الكلمــات بــدأ اخلريــج األســير احملــرر هانــي رســمي
عبـــد الرحيـــم جابـــر حديثـــه.
اخلري ــج جاب ــر كان ق ــد حت ــرر م ــن الس ــجن يف صفق ــة
تب ــادل األس ــرى (وف ــاء األح ــرار) يف الع ــام 2011م بع ــد
أن كان محكومـ ـاً بالس ــجن املؤب ــد مرت ــن قض ــى منه ــا
( )18س ــنة.
ً
قائـــا« :تقدمـــت المتحـــان التوجيهـــي يف
ويضيـــف
الســـجن ،وســـعيت لاللتحـــاق بإحـــدى اجلامعـــات ،إال
أن منع ــي م ــن قب ــل س ــلطات الس ــجن ح ــال دون ذل ــك،
فق ــد عاني ــت الس ــجن االنف ــرادي (الع ــزل) م ــدة خم ــس
س ــنوات ،وظ ــل حلم ــي بالدراس ــة يط ــارد مخيلت ــي دون
كل ــل أو مل ــل».

بع ــد خروج ــه م ــن الس ــجن ،التح ــق هان ــي جاب ــر بف ــرع
جامعـــة القـــدس املفتوحـــة يف اخلليـــل متخصصـــاً
اخلدم ــة االجتماعي ــة ،وكان م ــن ضم ــن خريج ــي (ف ــوج
اليوبيـــل الفضـــي).

ً
قائـــا« :بالتزامـــن مـــع
ويكمـــل هانـــي جابـــر حديثـــه
دراســتي اجلامعيــة ،اجتهــت للعمــل التطوعــي يف الهــال
األحمـــر الفلســـطيني لقناعتـــي بقدرتـــي علـــى خدمـــة

ش ــعبي أينم ــا وج ــدت ،إذ ال ح ــدود للعط ــاء ،ف ــكان أن
تطوعــت يف مركــز الصحــة النفســية يف البلــدة القدميــة
والفري ــق الوطن ــي لإلس ــعاف األول ــي وإدارة الك ــوارث».
أم ــا م ــا يتعل ــق بالدراس ــة يف جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة،
يق ــول جاب ــر« :إن النظ ــام الدراس ــي يف جامع ــة الق ــدس
املفتوحـــة ســـاعدني كثيـــراً يف االندمـــاج باجلامعـــة
والقـــدرة علـــى الدراســـة ،وال يفوتنـــي أن أشـــكر إدارة
اجلامع ــة وموظفيه ــا عل ــى م ــا قدم ــوه ل ــي م ــن مس ــاندة
ودعــم وحتفيــز خــال دراســتي التــي توجــت بالصداقــة
القوي ــة الت ــي أعت ــز به ــا».

ث ــم أنه ــى قول ــه« :وأخي ــراً ،أس ــعى لاللتح ــاق ببرنام ــج
الدراس ــات العلي ــا للحص ــول عل ــى درج ــة املاجس ــتير إن
ش ــاء اهلل».

تحريـــر برنـــاط ...فرحـــة
بالتخـــرج بامتيـــاز مـــن
"القـــدس املفتوحـــة"
بعـــد معانـــاة ســـنين
حـــن بلغـــت ( )28عا ًمـــا مـــن العمـــر التحقـــت حتريـــر
محم ــد برن ــاط مبقاعـــد الدراســـة اجلامعي ــة يف ف ــرع
«القـــدس املفتوحـــة» بـــرام اهلل والبيـــرة ،لقـــد بـــاءت
بالفشــل محاولتهــا األولــى يف التقــدم المتحــان الثانويــة
العام ــة وه ــي ابن ــة ( )23عا ًم ــا ،فدخل ــت بي ــت الزوجي ــة

وانشـــغلت عـــن مشـــوارها التعليمـــي رغـــم تفوقهـــا يف
الف ــرع العلم ــي آن ــذاك.
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خش ــيتها م ــن أن تصب ــح أ ًّم ــا غي ــر متعلم ــة كان داف ًع ــا
قو ًي ــا الس ــتكمال دراس ــتها الثانوي ــة واجلامعي ــة ،وبع ــد
نحـــو ( )12عا ًمـــا مـــن زواجهـــا وإجنابهـــا أربعـــة أبنـــاء
حصلـــت حتريـــر علـــى معـــدل ( )96.3%يف الثانويـــة
العام ــة ،لتك ــون به ــذا املع ــدل صاف ــرة انط ــاق للحي ــاة
والطمـــوح واملســـتقبل.
دخلـــت حتريـــر تخصـــص احملاســـبة بفـــرع «القـــدس
املفتوحــة» يف رام اهلل والبيــرة ،وذلــك يف العــام الدراســي
( ،)2013-2012لتتخـــرج بعـــد أربـــع ســـنوات دراســـية
محقق ــة درج ــة االمتي ــاز بتحقيقه ــا مع ــدل (،)93.5%
فكان ــت خي ــر مث ــال يقت ــدي ب ــه الطلب ــة.
لـــم تكـــن هـــذه الســـنوات طري ًقـــا محفو ًفـــا بالـــورد،
فحملها-بصفتهـــا زوجـــة وأ ًمـــا-كان يثقـــل كاهلهـــا،
إضافـــة إلـــى التزامهـــا الدراســـي باجلامعـــة .وتشـــير
حتري ــر يف ه ــذا الس ــياق إل ــى أن لزوجه ــا فض ـ ًـا كبي ـ ًرا
يف توفي ــر بيئ ــة مناس ــبة لتك ــون عل ــى ق ــدر ع ــال م ــن
املســؤولية جتــاه دراســتها اجلامعيــة ،وبينــت أن تفوقهــا
مصباح ــا يضــيء أمــام أبنائهــا طريــق التفــوق
هــذا كان
ً
الدراس ــي ً
أيض ــا ،فق ــد ج ــاروا أمه ــم يف تفوقه ــا وكان ــوا

م ــن أوائ ــل الطلب ــة.
وع ــن حياته ــا اجلامعي ــة تؤك ــد حتري ــر أنه ــا ل ــم تتغي ــب
عـــن أي محاضـــرة جامعيـــة رغـــم ِعظـــم مســـؤولياتها،
مشـــيدة بـــدور اجلامعـــة البـــارز يف رعايتهـــا وتقـــدمي
كل ســـبل الدعـــم لهـــا ،ويف مقدمتهـــا مكافأتهـــا مبنـــح
التف ــوق الفصلي ــة الت ــي كان ــت مس ــاع ًدا كبي ـ ًرا له ــا .أم ــا
م ــا يتعل ــق باجلان ــب اآلخ ــر م ــن احلي ــاة اجلامع ــة فق ــد
صقلـــت حتريـــر مهاراتهـــا الشـــخصية واالجتماعيـــة،
ونـــادت باالنفتـــاح علـــى عوالـــم جديـــدة واكتســـاب
مه ــارات عالي ــة يف االتص ــال والتواص ــل واالنخ ــراط يف
املجتم ــع احملي ــط به ــا.
أحـــام حتريـــر ال ســـقف لهـــا ،فااللتحـــاق ببرنامـــج
الدراســـات العليـــا يف تخصـــص احملاســـبة مشـــروعها
القــادم يف العــام 2017م ،ولــم تخـ ِ
ـف رغبتهــا يف االلتحــاق
ببرنام ــج الدراس ــات العلي ــا يف بيته ــا الثانـــي (جامع ــة
الق ــدس املفتوح ــة) إذا م ــا توف ــر برنام ــج احملاس ــبة يف
الكليـــة .وتصبـــو حتريـــر إلـــى العـــودة جلامعتهـــا مـــرة
أخ ــرى ال بصفته ــا طالب ــة ولك ــن زميل ــة ألس ــاتذتها يف
التخصـــص.

إبراهيم الغولة...

أنهى الدرجـة الجامعيــة
ً
متفوقا يف ثالث سنوات
إبراهي ــم محم ــد الغول ــة الطال ــب ال ــذي أنه ــى دراس ــته
اجلامعي ــة متفو ًق ــا يف ث ــاث س ــنوات دراس ــية ،ب ــدأت
حكايتـــه يف دراســـته تخصـــص املختبـــرات والتحاليـــل
الطبيـــة يف إحـــدى الكليـــات املتخصصـــة يف األردن يف
العـــام 1992م.

جلمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني يف العــام 2006م.

ويف العـــام 1997م شـــرع إبراهيـــم يـــدرس الدبلـــوم يف
تخصــص اإلســعاف والطــوارئ املتقــدم ،وكانــت براعتــه خــال ســنوات عملــه تطــورت يف ذاتــه رغبــات جديــدة،
يف هــذا التخصــص قــد عــززت ميولــه ليكــون محاضــراً فتحول ــت اهتمامات ــه الوظيفي ــة م ــن الفني ــة التدريبي ــة
في ــه ،وه ــا ق ــد حتق ــق م ــا طم ــح إلي ــه ليك ــون أخيـ ـ ًرا إل ــى تل ــك اإلداري ــة ،ووف ًق ــا لتعبي ــره« :وج ــدت ضالت ــي
مش ــار ًكا يف ع ــدد م ــن ال ــدورات التعليمي ــة والتدريبي ــة ،يف تخصـــص اإلدارة الصحيـــة الـــذي أطلقتـــه جامعـــة
ومحاضـــ ًرا يف معهـــد اإلســـعاف والطـــوارئ التابـــع الق ــدس املفتوح ــة الح ًق ــا».
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يف العـــام 2013م التحـــق إبراهيـــم بفـــرع جامعـــة
القـــدس املفتوحـــة يف رام اهلل والبيـــرة لدراســـة أســـماء شماســـنة :إعاقتـــي تالشـــت
تخصـــص اإلدارة الصحيـــة ،وراح يســـهب يف فـــي جامعـــة القـــدس المفتوحـــة
حديثـــه عـــن البدايـــات التـــي وصفهـــا بالصعبـــة
نظ ـ ًرا خلضوع ــه لعدي ــد م ــن املؤث ــرات م ــن الذي ــن
يحيطــون بــه وخاصــة مــا يتعلــق بالنظــام التعليمــي
املتبـــع يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة.
ً
كفيـــا بـــأن يغيـــر
«الفصـــل الدراســـي األول كان
توجهاتـــي ( )180درجـــة» ،هكـــذا ع َبـــر إبراهيـــم
عــن النظــام التعليمــي املتبــع يف اجلامعــة ،واص ًفــا
إي ــاه بالنعم ــة الت ــي ينبغ ــي عل ــى املجتم ــع بوح ــه
ع ــام والطلب ــة خاص ــة أن يحافظ ــوا علي ــه.
ثـــم حتـــدث عـــن دور النظـــام التعليمـــي الـــذي
تنتهجـــه اجلامعـــة يف صقـــل شـــخصية الطالـــب،
مشـــي ًرا إلـــى أنـــه يحفـــز الطلبـــة علـــى تطويـــر
مهاراتهـــم يف التعلـــم الذاتـــي وتعزيـــز قدراتهـــم
الشـــخصية ،لعـــدم اقتصـــاره علـــى احملاضـــرات
ً
ـتكمال لنم ــط التلق ــن
الوجاهي ــة الت ــي يعده ــا اس ـ
املعلوماتـــي الصفـــي.

انضم ــت أس ــماء إل ــى ف ــرع جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة يف رام
اهلل والبيـــرة يف العـــام 2011م لتـــدرس تخصـــص «اخلدمـــة
االجتماعيــة» لكونــه التخصــص األقــرب إلــى طبيعــة حياتهــا
االجتماعيـــة بســـبب إعاقتهـــا حرك ًيـــا .أســـماء أبـــرزت دور
النظــام التعليمــي املــرن يف اجلامعــة كعامــل رئيــس النخراطهــا
طالب ــة فيه ــا ،ش ــارحة ع ــن صعوب ــة التنق ــل ب ــن منزله ــا يف
ـال علــى دور النظــام التعليمــي بل ــدة قطن ــة مبحافظ ــة الق ــدس واألماك ــن األخ ــرى.
ويضــرب إبراهيــم مثـ ً
يف تعزيـــز شـــخصيته املعرفيـــة والبحثيـــة ،كونـــه ل ــم تخ ـ ِ
ـف أس ــماء دور اجلامع ــة وعامليه ــا يف توفي ــر الس ــبل
ملتح ًق ــا اآلن بكلي ــة الدراس ــة العلي ــا يف تخص ــص املمكنــة لهــا لتســتكمل مســيرتها الدراســية ،فقــد قدمــت لهــا
«بنـــاء املؤسســـات» يف جامعـــة القـــدس ،يقـــول :اجلامع ــة املن ــح الكامل ــة ووف ــرت البيئ ــة املكاني ــة الت ــي تت ــاءم
«يج ــب عل ــى طلب ــة الدراس ــات العلي ــا أن يكون ــوا واحتياجــات ذوي اإلعاقــة ،ختا ًمــا بــدور العاملــن يف إحقــاق
قادري ــن عل ــى البح ــث الذات ــي وتطوي ــر مخزونه ــم حقه ــا يف التعلي ــم.
املعـــريف ،وهـــذا مـــا مترســـت عليـــه باحتـــراف
جت ــاوزت أس ــماء صعوب ــات ع ــدة بفض ــل أس ــرتها والعامل ــن
خ ــال دراس ــتي بجامع ــة الق ــدس املفتوح ــة».
يف اجلامعـــة ،وهـــذا والدهـــا لـــم ميـــل مـــن االنتظـــار
عـــن دور «القـــدس املفتوحـــة» يف توفيـــر أعلـــى لس ــاعات طويل ــة ريثم ــا تنه ــي ابنت ــه محاضراته ــا اجلامعي ــة
درجـــات التحفيـــز والرعايـــة لطلبتهـــا ،أشـــار وامتحاناتهـــا.
إبراهيـــم إلـــى أنـــه حصـــل علـــى منحـــة التفـــوق
قياســا ألســماء وأقرانهــا علــى
الكامل ــة ط ــوال فت ــرة دراس ــته اجلامعي ــة ،وذل ــك لــم يقتصــر التعليــم اجلامعــي
ً
مكافــأة لــه علــى اجتهــاده الدراســي .ثــم لــم يفتــه اكتســاب املعــارف فحســب ،بــل لعبــت اجلامعــة دو ًرا محور ًيــا
احلدي ــث ع ــن حف ــات تك ــرمي املتفوق ــن الس ــنوية يف صقــل مهاراتهــا الشــخصية عبــر االنخــراط يف األنشــطة
التـــي ينظمهـــا الفـــرع ،إذ شـــارك فيهـــا جميعـــا والفعالي ــات الت ــي تنظمه ــا اجلامع ــة ،ولع ــل أبرزه ــا تنظي ــم
ً
وألقـــى كلمـــة املتفوقـــن مرتـــن متتاليتـــن عـــن عدي ــد م ــن الورش ــات واللق ــاءات اخلاص ــة ب ــذوي اإلعاق ــة
ودوره ــم يف تنمي ــة مجتمعه ــم الفلس ــطيني.
زمالئـــه املتفوقـــن.
تخ ــرج إبراهي ــم بدرج ــة االمتي ــاز م ــن تخص ــص ستســـعى أســـماء خـــال املرحلـــة املقبلـــة إلـــى اســـتكمال
اإلدارة الصحيـــة ،مؤكـــدا رغبتـــه املطلقـــة يف مشــوار دراســتها اجلامعيــة لتلتحــق بأحــد برامــج الدراســات
ً
خدمـــة اجلامعـــة التـــي احتضنتـــه وذللـــت لـــه كل العليـــا ولتكـــون خيـــر قـــدوة ألقرانهـــا وذوي اإلعاقـــة علـــى
وجـــه اخلصـــوص.
الصعوبـــات.
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طارق موقدي
يحصل ىلع شهادة
البكالوريوس
بسنتين ونصف
السنة
متــزوج وأب ألربعــة أطفــال ،يعمــل منســ ًقا إعالم ًيــا
يف اللجنــة الوطنيــة لـــ «القــدس عاصمــة دائمــة
للثقافــة العربيــة» ،فقــد قــرر طــارق موقــدي االلتحــاق
بفــرع جامعــة القــدس املفتوحــة يف رام اهلل والبيــرة
يف الفصــل الثانــي مــن العــام الدراســي 2013م،
ليتخــرج فيهــا يف الفصــل الصيفــي مــن العــام 2016م،
متخصصــا يف
وحتديــ ًدا بكليــة التنميــة األســرية
ً
«تنميــة املجتمــع احمللــي» ،بدرجــة امتيــاز (.)85.7%
والالفت أن طارق استطاع أن ينهي ( )132ساعة معتمدة
خــال ســنتني ونصــف الســنة ،وحصــل خــال الفصــول
الثالثة األخيرة على منحة تفوق كاملة من إدارة اجلامعة.
يقــول طــارق ملكتــب «دنيــا الوطــن» بــرام اهلل يف هــذا
الصــدد« :نظــ ًرا لعمــري الــذي نــاف علــى اخلمســن
عا ًمــا ،كنــت يف الفصــول الدراســية أحــاول احلصــول
علــى العــبء األكادميــي الكامــل ( 18ســاعة معتمــدة)
مســاب ًقا الزمــن ،واســتطعت مــع ذلــك احلفــاظ علــى
املعــدل التراكمــي مرتف ًعــا طيلــة فتــرة الدراســة باتبــاع
خطــة دراســية يف غايــة الســهولة؛ فبعــد تســجيل مــواد
كل فصــل أتســلم كتــب املقــررات مباشــرة ،وأنكــب علــى
قراءتهــا قــراءة ســريعة ،أحــدد فيهــا املفاصــل والنقــاط
املهمــة باســتخدام قلــم مل ـ ِّون ،ويف الوقــت نفســه أمتــرن
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علــى حــل التعيينــات املطلوبــة ،وأتــرك الكتــب حتــى
تعيــن موعــد االمتحانــات ،حينئــذ كنــت أخصــص
يومــن لــكل مقــرر ،أدرس مــا ســبق أن حددتــه».
موقــدي كان يســتغل نظــام الصيفــن اجلامعيــن (9
ســاعات معتمــدة يف كل صيفــي) فينهــي معــدل فصــل
دراســي كامــل ( 18ســاعة معتمــدة) خــال ( )45يو ًمــا
لــكل فصــل منهمــا تقري ًبــا ،وهــذا مــا س ـ ّرع يف تخرجــه.
يتابــع قولــه« :وجتــدر اإلشــارة إلــى أننــي تدرجــت
يف اختيــار املــواد مــن األســهل إلــى األصعــب ،وكنــت
اختــار املــواد التــي تفتــح مــواد أخــرى كمتطلبــات ،هــذه
اخلطــة الدراســية احملكمــة اســتطعت مــن خاللهــا
ً
كامــا يف رقــم قياســي،
أن أنهــي العــبء الدراســي
وقــد جتــاوزت عــدد الســاعات املطلوبــة بثــاث أخــرى
إضافيــة إلحــدى املــواد احلــرة بهــدف تعديــل إحــدى
املــواد ،أي مــا مجموعــه ( )135ســاعة معتمــدة ،كمــا
أننــي حصلــت علــى ( )4ســاعات محتســبة يف مادتــي
اللغــة العربيــة ( ،)1واللغــة اإلجنليزيــة ( ،)1إذ اجتزتهمــا
يف امتحــان املســتوى ،ثــم درســت يف الفصــل الدراســي
نفســه مادتــي اللغــة العربيــة ( ،)2واللغــة اإلجنليزيــة
( ، )2فوصــل مجمــوع الســاعات إلــى ( )22ســاعة
معتمــدة يف أول فصــل دراســي لــي يف اجلامعــة».

لــم يتمكــن طــارق بســبب عملــه مــن االلتــزام بحضــور
احملاضــرات داخــل قاعــات اجلامعــة ،لــذا كان وجــوده
علــى مقاعــد الدراســة والغــرف الصفيــة نــاد ًرا جــ ًدا،
بــل إنــه ال يعــرف ســوى عــدد قليــل جــ ًدا مــن أســاتذة
اجلامعــة غيــر أولئــك الذيــن كان عليــه أن يقابلهــم يف
مــواد «التدريــب امليدانــي» أو األبحــاث ومشــروع التخرج.
وعــن اجلــو الدراســي داخــل البيــت ،يقــول طــارق إن
تخرجــه لــم يكــن ليتحقــق لــوال دعــم الزوجــة التــي
وفــرت هــدو ًءا ،وخاصــة أوقــات االمتحانــات ،وتشــجيعها
الالمحــدود؛ فقــد كانــت تضطــر أحيا ًنــا للخــروج
باألطفــال خــارج البيــت لتوفــر اجلــو املطلــوب للدراســة،

لقــد ضحــت وعانــت وقدمــت كل جهــد وهــي بالتأكيــد
شــريكة يف اإلجنــاز.
غي ــر أن طفلت ــه جن ــى ابن ــة الث ــاث س ــنوات ل ــم تك ــن
لتع ــي ذل ــك ،في ــروح يغدقه ــا حنا ًن ــا ومداعب ــة ،فيحث ــه
جم ــال ذو الس ــنوات اخلم ــس عل ــى مش ــاركته مش ــاهدة
فيلــم كرتونــي .وهــا هــم اليــوم جمي ًعــا يتذوقــون حــاوة
النج ــاح والتف ــوق مع ــه ،فدأب ــوا يصفق ــون ل ــه بح ــرارة
وهــم يســمعون اســمه تــردده مكبــرات الصــوت يف حفــل
التخريـــج (فـــوج اليوبيـــل الفضـــي) جلامعـــة القـــدس
املفتوح ــة.

جامعة القدس المفتوحة برفح...

اإلعفــاءات تدعــم اإلبـــداع
واصـــل فـــرع جامعـــة القـــدس املفتوحـــة يف رفـــح دوره
الريـــادي الداعـــم للمتفوقـــن أو للذيـــن قســـت عليهـــم
احلي ــاة ،س ــواء بتعرضه ــم إلعاق ــة حركي ــة أم لظنه ــم أن
قطـــار التعليـــم قـــد فاتهـــم ،ويف كل التخصصـــات كان
للطلبـــة الذيـــن حصلـــوا علـــى إعفـــاءات نصيـــب مـــن
التفــوق ،تأكيــداً أن الشــباب الفلســطيني إذا مــا أتيحــت
ل ــه الفرص ــة فإن ــه ق ــادر عل ــى جت ــاوز املس ــتحيل.
اإلعاقة لم متنع التفوق

عل ــى جمي ــع املصاع ــب واملعوق ــات الت ــي واجهت ــه خ ــال
فتـــرة دراســـته اجلامعيـــة مـــن حيـــث صعوبـــة تنقلـــه
واملشـــي والوصـــول إلـــى قاعـــات الدراســـة ،فإصـــراره
عل ــى النج ــاح كان احلاف ــز لتخط ــي كل ه ــذه العقب ــات.
وط ــوال س ــنوات الدراس ــة كان م ــن الطلب ــة املواظب ــن
علـــى حضـــور احملاضـــرات ومتابعـــة الدراســـة مـــع
أس ــاتذته وزمالئ ــه وم ــع إدارة اجلامع ــة الت ــي وف ــرت ل ــه
إعف ــاء بنس ــبة ( )100%ط ــوال فت ــرة دراس ــته ،متبع ــة
نهجهـــا يف دعـــم ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة.
أمل أكملت مسيرة أمها وشقيقاتها

اخلريـــج أحمـــد شـــريف ســـحويل مـــن كليـــة العلـــوم
اإلداري ــة واالقتصادي ــة املتخص ــص يف اإلدارة الصحي ــة
واحــد مــن هــؤالء الــذي متكنــوا مبســاعدة مــن اجلامعــة
م ــن اجتي ــاز العقب ــات املادي ــة فالتف ــوق.
أحمــد يعانــي إعاقــة حركيــة يف أطرافــه الســفلية ،اغيــر
أن هــذه اإلعاقــة لــم تكــن عائ ًقــا أمــام التحاقــه بجامعــة
الق ــدس املفتوح ــة ،الت ــي بدأه ــا ب ــإرادة وحت ــد متغل ًب ــا

أمــا اخلريجــة أمــل عبــد الرحمــن أبــو حبيــب مــن كليــة
التربي ــة بتخص ــص أس ــاليب تدري ــس الرياضي ــات ،فق ــد
ش ــكل تخرجه ــا ه ــذا قص ــة جن ــاح أخ ــرى مت ــت بفض ــل
اجتهاده ــا ودع ــم اجلامع ــة له ــا.
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تنحـــدر أمـــل مـــن بيـــت مكـــون مـــن ســـتة أشـــخاص
التحق ــوا جمي ًع ــا بجامع ــة الق ــدس املفتوح ــة يف رف ــح،
ف ــاألم وث ــاث م ــن بناته ــا التحق ــن بف ــرع اجلامع ــة يف
رفـــح حتديـــ ًدا.
تعـــد اخلريجـــة أمـــل مـــن الطلبـــة املتفوقـــن يف فـــرع
اجلامعــة برفــح ،حصلــت علــى «إعفــاء الطلبــة املتفوقــن»
بنســـبة ( )100%طـــوال دراســـتها اجلامعيـــة ،وهـــذا
اإلعفـــاء ســـاعدها يف اســـتمرار دراســـتها اجلامعيـــة
متجـــاوزة عقبـــة محدوديـــة دخـــل أســـرتها الكبيـــرة
احلجـــم الكثيـــرة االحتياجـــات.
قطار التعليم لم يفت بعد
وه ــذه اخلريجـــة دالي ــة خليـــل عبـــد القـــادر الشـــريف
الت ــي التحق ــت بكلي ــة العل ــوم اإلداري ــة واالقتصادي ــة يف
تخصــص احملاســبة ،فقــد ظنــت هــي األخــرى أن قطــار
التعلي ــم فاته ــا ،وه ــا ه ــي الي ــوم املتفوق ــة لي ــس بـــ «ف ــرع
رفــح» فحســب ،بــل األولــى يف تخصصهــا علــى مســتوى
ف ــروع اجلامع ــة كاف ــة.
دالي ــة األم جنح ــت يف مواجه ــة أوضاعه ــا االجتماعي ــة

وزواجهـــا ورعايتهـــا ألطفالهـــا فحققـــت حلمهـــا حـــن
متكنت-بعـــد مضـــي عشـــر ســـنوات مـــن زواجها-مـــن
إكمــال حلمهــا وااللتحــاق بجامعــة القــدس املفتوحــة يف
تخص ــص احملاس ــبة.
ً
فصـــا يتلـــوه الفصـــل ،وحصـــدت
وتفوقـــت الطالبـــة
أعلـــى الدرجـــات فكرمتهـــا إدارة اجلامعـــة بـــ «منحـــة
الطلبــة املتفوقــن» مــا ســاعدها وحفّزهــا علــى حتقيــق
احلل ــم.
منوذج ــا للتف ــوق داخ ــل أس ــوار
ويش ــكل ه ــؤالء الطلب ــة
ً
اجلامعــة التــي لــم تدخــر جه ـ ًدا يف دعمهــم ومتابعتهــم.

عربية داود…
"األم املطلقـــة" تصنـــع النجـــاح بإعالــــة ســـبعة
أبنـــاء واكمـــال تعليمهـــا الجامعـــي
الس ــيدة عربي ــة صدق ــي قاس ــم داود ،املول ــودة يف ع ــام 1961م،
مطلق ــة وأم لس ــبعة أطف ــال ذك ــو ًرا وإنا ًث ــا.
بعــد جناحهــا يف دراســة الثانويــة العامــة ،وكغيرهــا مــن فتيــات
قران ــا الفلس ــطينية ،ل ــم تس ــتطع إكم ــال دراس ــتها اجلامعي ــة
بســـبب األوضـــاع املاديـــة التـــي متـــر بهـــا أســـرتها .وبعـــد
قص ــة زواج فاش ــلة جن ــم عنه ــا س ــبعة أطف ــال ،وج ــدت عربي ــة
نفس ــها املعي ــل الوحي ــد ألطفاله ــا ،إذ تخل ــى ال ــزوج عنه ــا وع ــن
أطفاله ــا ،فتحمل ــت املس ــؤولية الكامل ــة .ث ــم راح ــت تعم ــل يف
مش ــغل خياط ــة ،وبس ــبب حالته ــا االجتماعي ــة حظي ــت بعم ــل
يف وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة مبرك ــز ال ــدار البيض ــاء لرعاي ــة
املعاقـــن ،اســـتطاعت أن تعلـــم أبناءهـــا األربعـــة بجامعـــة
القـــدس املفتوحـــة ،وبعـــد تخرجهـــم فيهـــا قـــررت أن تلحـــق
رك ــب التعلي ــم وتأخ ــذ فرصته ــا يف التعلي ــم اجلامع ــي ،ولكنه ــا
واجه ــت معارض ــة ش ــديدة م ــن أبنائه ــا ونف ــور أبن ــاء قريته ــا
م ــن فك ــرة أن تذه ــب ام ــرأة كبي ــرة إل ــى اجلامع ــة وتس ــتكمل
حتصيله ــا العلم ــي.
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فوضـــع األبنـــاء أمـــام أمهـــم كل املعوقـــات ،ولكنهـــا
اســـتطاعت أن تتغلـــب علـــى ذلـــك فاحتالـــت عليهـــم
ودخل ــت مبن ــى اجلامع ــة متخفي ــة بنق ــاب ،وبع ــد م ــدة
اقتنـــع أبناؤهـــا بالفكـــرة علـــى مضـــض ظانـــن أنهـــا
لـــن تســـتطيع أن تكمـــل دراســـتها ،ولكنهـــا بعزميتهـــا
وإصراره ــا عل ــى ذل ــك اس ــتطاعت أن تنه ــي دراس ــتها
اجلامعيـــة يف أربـــع ســـنوات ،وقـــد واجهـــت عربيـــة
العديـــد مـــن التحديـــات:

• •رف ــض فك ــرة إكم ــال دراس ــتها م ــن قب ــل أبنائه ــا
واملجتم ــع ال ــذي تعي ــش في ــه.
• •حالتها املادية الصعبة وإعالتها ألسرة كبيرة.

• •العمل املزدوج.
وعربي ــة صدق ــي داود اآلن تق ــدم امتح ــان املس ــتوى يف
جامع ــة النج ــاح الوطني ــة إلكم ــال الدراس ــات العلي ــا.

ليلى سفيان...
تنطـــق باســـم الخريجيـــن
بعـــد ســـنوات مـــن التألـــق
الطالب ــة ليل ــى س ــفيان مصل ــح اخت ــارت جامع ــة الق ــدس
املفتوحـــة بعـــد أن اجتـــازت مرحلـــة الثانويـــة العامـــة
مبعـــدل ( )96.4%يف فـــرع العلمـــي ،ملعـــت ومتيـــزت
بحف ــل اخلريج ــن يف مرك ــز خدم ــات بدي ــا الدراس ــي،
وتفوق ــت ط ــوال فت ــرة دراس ــتها ،وه ــي ام ــرأة متزوج ــة
ومســؤولة عــن زوج وأوالد ،إصرارهــا وحتديهــا جعالهــا

احلي ــاة الصعب ــة ،فاخت ــارت لدراس ــتها جامع ــة الق ــدس
املفتوحـــة ألنهـــا البـــاب الوحيـــد الـــذي يوفـــق بـــن
خصوصـــا لـــدى املـــرأة التـــي يقـــع
صعوبـــات احليـــاة،
ً
عائقه ــا املس ــؤولية الكب ــرى ،وب ــن التعلي ــم ال ــذي أصب ــح
ركي ــزة امل ــرأة يف ه ــذا العص ــر.
أجــل ،وجــدت ليلــى يف هــذه اجلامعــة مــا يحقــق حلمهــا
وتواص ــل مس ــيرة حياته ــا ،مؤك ــدة التع ــاون الكبي ــر ب ــن

تتفــوق يف تخصصهــا «الرياضيــات وأســاليب تدريســها»
وجعالهـــا توفـــق بـــن دراســـتها وبيتهـــا وضغوطـــات

الطالـــب واملشـــرفني األكادمييـــن ،منوهـــة بالتعامـــل
كأســـرة واحـــدة فيشـــعر الطالـــب بالراحـــة واملواصلـــة
بـــكل ثقـــة ،فكانـــت هـــذه خطـــوة بـــارزة يف مســـيرتها
التعليمي ــة ،إذ أنه ــت دراس ــتها يف فت ــرة زمني ــة قياس ــية
هـــي ( )3ســـنوات مبعـــدل ( ،)91.35%وألقـــت كلمـــة
اخلريج ــن يف الف ــوج التاس ــع عش ــر ،وبذل ــك تك ــون ق ــد
ترك ــت بصم ــة يف اجلامع ــة بتميزه ــا.
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محمد أبو محسن..
الكفيف الذي ألقى
كلمة أمام مئات
الخريجين دون أن يراهم
ً
طفـــا أدرك محمـــد أنـــه مختلـــف عـــن
منـــذ أن كان
نظرائـــه ،فثمـــة عالـــم شاســـع لـــم يكـــن قـــاد ًرا علـــى
رؤيتــه ،وكثيـ ًرا مــا كان يتســاءل عــن عوالــم يخفيهــا ذلــك
الظـــام الـــذي يخ ّيـــم عليـــه.

محمـــد أبـــو محســـن ،ابـــن االثنـــن وعشـــرين عا ًمـــا،
متخصصـــا يف أســـاليب
الـــذي تخـــ ّرج بتقديـــر جيـــد
ً
تدريـــس التربيـــة اإلســـامية بفـــرع جامعـــة القـــدس
املفتوحــة يف طوبــاس ،ألقــى خــال حفــل تخريــج الفــوج
التاســع عشــر (فــوج اليوبيــل الفضــي) كلمــة اخلريجــن
أم ــام مئ ــات حض ــروا االحتف ــال وش ــاركوا فرح ــة ه ــذه
الكوكب ــة م ــن اخلريج ــن.
إكمال الدراسة كان ً
هدفا منذ طفولتي
عل ــم محم ــد الطف ــل م ــا يري ــد أن يحقق ــه عن ــد الكب ــر،
فكان ــت الدراس ــة عل ــى رأس األولوي ــات الت ــي وضعه ــا
لنفســـه ،يقـــول« :مـــا عـــزّز إصـــراري علـــى اســـتكمال
الدراســـة-رغم صعوبـــة احليـــاة وشـــح الفـــرص أمـــام
األكفاء-جتربــة شــقيقتي الكفيفــة صفــاء التــي التحقــت
وتخرجــت فيهــا ،وهــي اآلن تســاعد
بـ»القــدس املفتوحــة»
ّ
أوضاع ــا مش ــابهة لتل ــك الت ــي
األطف ــال الذي ــن يعيش ــون
ً
نعايش ــها».
ويتابـــع« :رغـــم أننـــي لـــم أزر اجلامعـــة كثيـــ ًرا خـــال
مـــدة دراســـتي ،فإننـــي يف كل مـــرة كنـــت أتوجـــه إلـــى
الفـــرع أجـــد كثيـــ ًرا مـــن الدعـــم النفســـي واألكادميـــي
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واللوجس ــتي يف اجلامع ــة ،فم ــن أه ــم األم ــور بالنس ــبة
أوضاعــا خاصــة شــعور مــن
لألشــخاص الذيــن يعانــون
ً
هــم حولهــم بأنهــم أنــاس عاديــون ،وهــذا مــا وجدتــه يف
اجلامع ــة».
حفلة التخريج حلظة حصاد لي وملن ساندوني
يب ـ ّـن محم ــد أن ــه عندم ــا ذك ــر اس ــمه ليتس ــلم ش ــهادته
ش ــعر بثم ــن اجله ــد ال ــذي بذل ــه لتحقي ــق ه ــذا اإلجن ــاز
األكادمي ــي ،ال ــذي يع ــده بداي ــة طري ــق طوي ــل ،يق ــول:
«ب ــت اآلن أق ــوى ،فثم ــة س ــاح إل ــى جانب ــي ،ش ــهادتي،
وذلـــك بفضـــل مـــن اهلل وممـــن دعمونـــي وســـاعدوني
باســـتمرار ،فـــكان ألهلـــي دور كبيـــر يف تشـــجيعي
ب ــأال أستس ــلم ،وعل ـ ّـي أن أعت ــرف ً
أيض ــا ب ــأن لرئاس ــة
اجلامع ــة وكادريه ــا األكادمي ــي واإلداري دو ًرا كبيــ ًرا يف
فرحت ــي ه ــذه”.

اجلامع ــة منحتن ــي فرص ــة ل ــم
أتوقعه ــا به ــذه الس ــرعة
يقــول محمــد« :تفاجــأت عندمــا
صـ ـ ّرح رئي ــس جامع ــة الق ــدس
املفتوحـــة أ .د .يونـــس عمـــرو
مبنحـــة لـــي تقدمهـــا اجلامعـــة
الســـتكمال درجـــة املاجســـتير،
فعل ــى الرغ ــم م ــن أن ه ــذا كان
مخططـــي املســـتقبلي وكنـــت
أظن ــه بعيــ ًدا ،ف ــإن كرم ــه ه ــذا
وحلظـــة تخرجـــي هـــذه همـــا
مـــن اللحظـــات املصيريـــة يف
حياتـــي».
وعـــن شـــعوره يقـــول« :تأث ــرت
كثي ـ ًـرا عندم ــا رأي ــت رفق ــاء
الطفول ــة يحتف ــل كل منه ــم
بتخرج ــي كأن ــه ي ــوم تخرج ــه،
كــذا وقــوف أهلــي إلــى جانبــي يف
هــذه اللحظــة املهمــة ،لكــن األثر
األكب ــر كان بس ــبب الفرص ــة
التــي ُمنحتُ هــا ،وهــذا يســتوجب
علـ ّـي أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل
لرئاس ــة «الق ــدس املفتوح ــة»
ممثلــة برئيــس مجلــس األمنــاء
م .عدن ــان س ــمارة ورئي ــس
اجلامع ــة أ .د .يون ــس عم ــرو،
حلرصهم ــا عل ــى أن يحص ــل
أبنــاء اجلامعــة علــى كل الدعــم
املمك ــن خ ــال مس ــيرتهم وبع ــد
تخرجه ــم».

ليندا دراغمة...

أسـرة المشـــافي إلى
من
ّ
احتفاالت التخرج

تعل ــو االبتس ــامة محياه ــا وه ــي حتق ــق حلمه ــا األجم ــل وتنتص ــر عل ــى آالمه ــا،
لين ــدا دراغم ــة إح ــدى خريج ــات الف ــوج التاس ــع عش ــر (ف ــوج اليوبي ــل الفض ــي)
ً
أمراض ــا متع ــددة ،منه ــا
يف ف ــرع جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة بطوب ــاس ،عان ــت
تصل ــب الوري ــد الرئ ــوي ال ــذي جعله ــا غي ــر ق ــادرة عل ــى االس ــتغناء ع ــن جه ــاز
التنف ــس االصطناع ــي.
رغــم حاجــة لينــدا إلــى غســل الكلــى ثــاث مــرات أســبوع ًيا ،فــإن ذلــك لــم يثــن
عزميتهــا ،تقــول« :مــا أشــدها علـ ّـي مــن أيــام أســتبدل فيهــا مبقعــدي اجلامعــي
س ــري ًرا داخ ــل مش ــفى ،وبأس ــاتذة جامع ــة أطب ــا َء يحوم ــون حول ــي ،وبزمي ــات
ٍ
مريضـــات يرقـــدن بقســـم الكلـــى ،وبأكيـــاس احللـــوى
أيـــام الدراســـة الثانويـــة
واملس ــليات عل ــب األدوي ــة البغيض ــة! وهك ــذا أمس ــت مركب ــات اله ــال وس ــيارات
اإلس ــعاف وس ــيلة النق ــل الوحي ــدة .أج ــل ،كان تقب ــل الفك ــرة واإلمي ــان بحتمي ــة
الوص ــول أول ــى خط ــوات النج ــاح ،وكان للعم ــل اجل ــاد ال ــدؤوب وتع ــاون كل م ــن
ه ــم حول ــي أث ـ ٌر إيجاب ــي يف وصول ــي الي ــوم إل ــى هن ــا واحلص ــول عل ــى ش ــهادتي
اجلامعي ــة األول ــى».
األهل واجلامعة والكادر الطبي...ثالثية العطاء
تتاب ــع لين ــدا« :من ــذ بداي ــة رحلت ــي اجلامعي ــة الطويل ــة الش ــاقة كان ألهل ــي دور
بـــارز يف توفيـــر كل احتياجاتـــي ومســـاعدتي بـــكل إمكاناتهـــم؛ فوالـــدي شـــكل
أمنوذجـــا لـــأب الـــذي يقـــدم كل مـــا بوســـعه ألكـــون ســـعيدة ،وهـــذه والدتـــي
ً
تش ــاطرني األل ــم فكان ــت رفيق ــة درب ــي طيل ــة فت ــرات الع ــاج داخ ــل املش ــايف،
أمنوذج ــا راق ًي ــا يف التع ــاون واحملب ــة .أم ــا جامعت ــي
وه ــؤالء إخوت ــي يش ــكلون
ً
فقــد وفــرت أمامــي كل التســهيالت ،فهــي النمــوذج األروع للمؤسســات الوطنيــة
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الت ــي تق ــدم الدع ــم امل ــادي واملعن ــوي ألبنائه ــا م ــن حي ــث
املنـــح واملســـاعدات وتعـــاون أعضـــاء هيئـــة التدريـــس
والعامل ــن بوج ــه ع ــام» ،ث ــم تضي ــف قائل ــة« :الطواق ــم
الطبيــة يف مشــفى طوبــاس التركــي احلكومــي ومشــفى
النجــاح وطاقــم الهــال األحمــر بطوبــاس كانــوا جمي ًعــا
مالئك ــة رحم ــة م ــا انفك ــت تش ــجعني ومتدن ــي باألم ــل
كل ح ــن ،له ــذا كل ــه عل ـ ّـي أن أه ــدي ش ــهادتي ألهل ــي
وجامعت ــي وللطواق ــم الطبي ــة كاف ــة».

املش ــفى نتيج ــة غس ــل الكل ــى األس ــبوعي ،وبين ــت ً
أيض ــا
أن تعــاون أســرتها ومتاســكها جعــل األمــور تبــدو ســهلة
يس ــيرة رغ ــم صعوب ــة التنس ــيق ب ــن احتياج ــات لين ــدا
واحتياجــات العائلــة .وتشــير األم إلــى أن األســرة تتحمــل
أعبـــاء إضافيـــة نتيجـــة أثمـــان األدويـــة والفحوصـــات
الطبي ــة الت ــي ال تش ــملها خدم ــات التأم ــن الصح ــي يف
ظ ــل األوض ــاع االقتصادي ــة الصعب ــة.

ليندا يف عيونهم
يق ــول مدي ــر ف ــرع «الق ــدس املفتوح ــة» يف طوب ــاس ،د.
نضـــال عبـــد الغفـــور ،إن لينـــدا حالـــة متفـــردة ،وهـــي
أمنـــوذج يبـــث األمـــل يف قلـــوب الكثيريـــن ،مؤكـــ ًدا أن
اجلامعــة عملــت كل مــا بوســعها لكــي تتمكــن لينــدا مــن
حتقي ــق غايته ــا ومبتغاه ــا ،فوف ــرت له ــا فرص ــة تق ــدمي
االمتحان ــات يف املن ــزل واملش ــفى ،وطفق ــت تق ــدم له ــا
كل الع ــون ،وخاص ــة املس ــاعدة األكادميي ــة ،كلم ــا أل ــح
األم ــر.
يؤكـــد منســـق العمـــل التطوعـــي يف الهـــال األحمـــر
الفلس ــطيني ،من ــذر الرط ــروط( ،متاب ــع حال ــة الطالب ــة
املريضـــة) أن لينـــدا متثـــل حالـــة منوذجيـــة للفتـــاه
الفلســطينية التــي تتحــدى الصعــاب ،يقــول« :كثي ـ ًرا مــا
كنـــت أراها-وهـــي تســـتلقي علـــى ســـريرها يف ســـيارة
اإلســعاف-تطالع كتبهــا» ،ثــم يتابــع قولــه (وهــو املنســق
م ــع إدارة ف ــرع اجلامع ــة ملتابع ــة تس ــجيل الطالب ــة)« :إن
منوذجـــا مشـــر ًفا للعمـــل
اجلامعـــة والعاملـــن شـــكلوا
ً
املؤسســي لبذلهــم جهــو ًدا طيبــة أســهمت بتحقيــق حلــم
لين ــدا».
والدتهـــا التـــي تبـــدو علـــى قســـمات وجههـــا عالمـــات

الف ــرح والفخ ــر تق ــول« :اعت ــادت لين ــدا أن تت ــرك أثــ ًرا
إيجاب ًيـــا يف نفـــوس مـــن تقابلهـــم ويف كل عمـــل تقـــوم
ب ــه ،فطفق ــت تب ــث روح األم ــل ل ــدى مرض ــى الكل ــى م ــن
خ ــال ابتس ــامتها الت ــي ترافقه ــا وم ــن خ ــال حديثه ــا
الدائــم عــن طموحهــا رغــم مــا تخفيــه مــن آالم» .وبينــت
األم أنه ــا اعت ــادت مرافق ــة ابنته ــا لين ــدا واإلقام ــة يف
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ويف ظــل االبتســامة وفرحــة األهــل واألقــارب بإجنازهــا
املش ــهود ال تخف ــي لين ــدا قلقه ــا م ــن األي ــام القادم ــة،
تقـــول« :أعتقـــد بـــأن ابتعـــادي عـــن واجباتـــي وكتبـــي
اجلامعيـــة ســـيجعلني أشـــعر بشـــيء مـــن الوحـــدة،
فصداقتــي مــع كتبــي اجلامعيــة خففــت عنــي أوجاعــي،
ولك ــن إميان ــي ب ــاهلل وثقت ــي بعائلت ــي يش ــعرانني بأنن ــي
أقتـــرب مـــن حتقيـــق أحالمـــي أكثـــر ،فأنـــا أحلـــم
باحلص ــول عل ــى وظيف ــة ول ــو جزئي ــة ،وأن أق ــوم بعم ــل
مــن داخــل منزلــي ،فضـ ً
ـا عــن حلمــي األهــم الــذي مــا
فت ــئ يط ــرق داخل ــي كل حلظ ــة فأع ــود أستنش ــق اله ــواء
كمــا اجلميــع -بعي ـ ًدا عــن األجهــزة الطبيــة املســاعدة.وتتابـــع لينـــدا« :مـــا حققتـــه كان بفضـــل اهلل أو ًال ثـــم
بفضــل جامعــة القــدس املفتوحــة ونظامهــا املــرن وتفهــم
القائمـــن عليهـــا لوضعـــي الصحـــي ،فشـــك ًرا لرئيـــس
اجلامعـــة ســـعادة األســـتاذ الدكتـــور يونـــس عمـــرو،
وملديــر فــرع اجلامعــة بطوبــاس د .نضــال عبــد الغفــور،
ولـــكل العاملـــن يف اجلامعـــة ،وال أنســـى العاملـــن يف
مستشـــفى النجـــاح اجلامعـــي ومستشـــفى طوبـــاس
التركـــي وطواقـــم الهـــال األحمـــر ،وال أنســـى رفقـــاء
درب ــي الذي ــن ش ــاطروني حلظ ــات الف ــرح وتعايش ــوا م ــع
آالمــي :والدتــي ،ووالــدي ،وأخواتــي ،وأخوتــي ،فهــم مــن
ســـهروا الليالـــي علـــى راحتـــي ،ثـــم ال أنســـى رفيقـــات
درب ــي صديقات ــي اللوات ــي ك ــن ي ــدي اليمن ــى ،ل ــكل م ــن
ذكـــرت ولـــكل مـــن قـــدم لـــي املســـاعدة أقـــدم شـــكري
ومحبتـــي».

الخمســينية آمنة غشــاش...

نور إبراهيم مسعور...
اإلرادة تنتصر ىلع اإلعاقة نجــاح بعــد طــول معاناة

«عندمــا استشــهد زوجــي يف العــام 2001م شــعرت بوحــدة
يف هــذه احليــاة ،فلــم يرزقنــي اهلل األطفــال ،ولــم أكــن قــد
حققــت شــيئًا يذكــر يف حياتــي ،لــذا فرحيــل زوجــي وتركــه
إيــاي جعلنــي أعــود إلــى حيــث كنــت قبــل زواجــي بصحبــة
خــوف مــن مســتقبل يتربــص بــي» ،هكــذا تقــول آمنــة
محمــود ســمارة غشــاش ( 53عا ًمــا) ،التــي تخرجــت
ضمــن الفــوج التاســع عشــر (فــوج اليوبيــل الفضــي)
بفــرع جامعــة القــدس املفتوحــة يف قلقيليــة.
«بالعزميـــة واإلصـــرار والتحـــدي نصنـــع املســـتحيل»،
به ــذه الكلم ــات تس ــلحت الطالب ــة ن ــور نبي ــل إبراهي ــم
مس ــعور املتخرج ــة يف ف ــرع جامع ــة الق ــدس املفتوح ــة
بطولكـــرم يف تخصـــص املرحلـــة األساســـية األولـــى،
بهــذه الكلمــات راحــت حتــث اخلطــى إلكمــال مشــوارها
يف معتــرك احليــاة ،فلــم متنعهــا إعاقتهــا البصريــة مــن
التوقــف ،تقــول« :احتضنتنــي جامعتــي ،جامعــة القــدس
املفتوح ــة ،وم ــدت يده ــا ل ــي وأتاح ــت الفرص ــة أمام ــي
إلكم ــال مس ــيرتي التعليمي ــة م ــن خ ــال نظ ــام التعلي ــم
الـــذي تنتهجـــه ،فـــكان ذلـــك بدايـــة مهمـــة يف حياتـــي
وحاف ــزاً يف تغيي ــر الواق ــع نح ــو األفض ــل”.
وتتابـــع« :هـــي بيتـــي الثانـــي ،ولـــم أشـــعر قـــط بأنـــي
غريب ــة ب ــن زمالئ ــي وزميالت ــي عل ــى مقاع ــد الدراس ــة،
فقــد وفــرت لــي اجلامعــة كل اإلمكانــات وســبل الراحــة
التـــي مكنتنـــي مـــن إكمـــال دراســـتي يف جـــ ٍّو دراســـي
مري ــح ه ــادئ ،وأكس ــبتني اخلب ــرات العلمي ــة والعملي ــة
واملعـــارف ،وكســـرت احلاجـــز بينـــي وبـــن املجتمـــع،
وغيــرت نظرتــي جتــاه احليــاة فطفقــت أســعى للوصــول
إل ــى النج ــاح وحتقي ــق اله ــدف املنش ــود».
وتش ــيد الطالب ــة ن ــور باملعامل ــة احلس ــنة الت ــي حظي ــت
بهـــا طـــوال فتـــرة دراســـتها يف «القـــدس املفتوحـــة»
م ــن خ ــال إدارة الف ــرع وأعض ــاء الهيئت ــن األكادميي ــة
واإلداريـــة الذيـــن وفـــروا كل اإلمكانـــات والوســـائل
والط ــرق اإلنس ــانية الت ــي كان ــوا يتعامل ــون به ــا ،وه ــذا
يعكـــس مـــدى صـــدق هـــذه اجلامعـــة وانتمائهـــا لهـــذا
الوط ــن احلبي ــب ،وتطبي ــق مقولته ــا الش ــهيرة (جامع ــة
يف وطـــن ووطـــن يف جامعـــة).

آمنــة التــي متكنــت مــن حتقيــق حلمهــا بالتعليــم بعــد
جتاوزهــا العقــد اخلامــس مــن عمرهــا ،حتتفــل اليــوم
بتخرجهــا برفقــة عائلتهــا وأصدقائهــا وزمالئهــا بعــد
ظنهــا أن احليــاة ســتتوقف بعــد فقدانهــا زوجهــا ،تقــول:
«منــذ زواجــي يف العــام 1983م حتــى استشــهاد زوجــي
يف مطلــع انتفاضــة األقصــى ،كننــت أعيــش وزوجــي
كأننــا شــخص واحــد ،وعندمــا خســرته عانيــت حالــة
نفســية صعبــة للغايــة ،وفاقــم هــذه احلالــة رجوعــي إلــى
بيــت أهلــي ،فقــد شــعرت بــأن كل مــا كنــت أملكــه تدمــر
واختفــى يف طرفــة عــن ،لــذا قــررت أن أتقــدم للثانويــة
العامــة بعــد رحيــل زوجــي كــي أحتـ ّرر مــن ذلــك االكتئــاب
الــذي ضــرب علـ ّـي خيمتــه».
تضيــف« :يف العــام 2002م فشــلت يف أن أكمــل الثانويــة
العامــة بعــد أن أمضيــت أكثــر مــن ثالثــة أشــهر ،ألعــود
إلــى املنــزل دون أن أحقــق شــي ًئا ،ثــم عــاد هــذا الفشــل
مــرة أخــرى يف العــام 2003م».
عندما ق ّررت الدراسة جنحت
تقــول آمنــة« :إن احملــاوالت الســابقة يف اجتيــاز الثانويــة
العام ــة ب ــاءت بالفش ــل ألنه ــا كان ــت أق ــرب إل ــى اله ــرب
منه ــا إل ــى أي ش ــيء آخ ــر ،فاستش ــهاد زوج ــي هدن ــي».
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بعــد مــرور ســنوات وضعــت آمنــة الدراســة علــى ســلم
أولوياتهــا ،ذلــك أنهــا اقتنعــت بــأن الشــهادة اجلامعيــة
ستشــكل إرثهــا وســتثري عملهــا ،فق ـ ّررت عــام 2009م
أن تتقــدم المتحانــات الثانويــة العامــة ،ولــم يكــن قرارهــا
مبي ًنــا علــى رغبتهــا يف الهــرب ممــا هــي فيــه ،بــل كان
لهــدف ســام ،فهــذه املــرة كانــت قــد وقفــت علــى رجليهــا
ومتكنــت مــن كســر دائــرة االكتئــاب التــي كانــت حتيــط
بهــا».
وتتابــع« :كان العــام 2009م عــام جناحــي يف الثانويــة
العامــة علــى الرغــم مــن صعوبــة التنســيق بــن دوامــي
يف العمــل وســاعات الدراســة الالزمــة ،ثــم قــ ّررت
االلتحــاق بـــاجلامعة .وإلدراكــي أن اســتمراري يف عملــي
شــيء حتمــي فقــد كنــت بحاجــة إلــى مؤسســة تعليميــة
تراعــي متطلبــات حياتــي املهنيــة ،وهكــذا بــدأ مشــواري

يف «القــدس املفتوحــة».
ودخلــت آمنــة ســنة حتضيريــة يف جامعــة القــدس
املفتوحــة ،وتخرجــت متخصصــة يف اخلدمــة االجتماعية
بتقديــر «جيــد جــ ًدا».
نظرتها إلى املستقبل
آمنـــة التـــي تعمـــل اليـــوم يف هيئـــة شـــؤون األســـرى
واحملرريـــن مبجـــال الرعايـــة واإلرشـــاد االجتماعـــي
لألســـرى احملرريـــن وأســـرهم ،لـــم تعـــد ضعيفـــة كمـــا
كان ــت قب ــل ( )15عا ًم ــا ،فعلمه ــا ال ــذي ب ــات س ــاحها
الوحيــد سيســهم حت ًمــا يف تطويــر عملهــا وســيأخذ بهــا
نح ــو حتقي ــق حلمه ــا األكب ــر وه ــو اس ــتكمال دراس ــاتها
العلي ــا ول ــو بع ــد ح ــن.

األولى ىلع فرع قلقيلية...

الطالبـــة والء علـــي زيـــد تتألـــق بكلماتهـــا يف
حفـــل اليوبيـــل الفضـــي.
تناثــرت كلماتهــا يف فضــاء حفــل
التخريــج لتقــول للعالــم إن األمــل
يحدونــا واألحــام ترافقنــا ،وأننــا
نت ــزود بالعل ــم والثقاف ــة ،وتق ــول
إن العل ــم حي ــاة ،والثقاف ــة حي ــاة،
وجامعـــة القـــدس املفتوحـــة
حي ــاة.
الطالبـــة والء علـــى زيـــد،
احلاصل ــة عل ــى املرتب ــة األول ــى
علـــى تخصـــص إدارة األعمـــال
واملرتبـــة األولـــى علـــى مســـتوى
الفـــرع مبعـــدل (.)93.34%
متيـــزت والء بحصولهـــا علـــى
مع ــدالت عالي ــة طيل ــة دراس ــتها،
فهــي تلــك الطالبــة الطموحــة التــي تنحنــي أمــام كتبهــا
وتبج ــل علمه ــا ،تق ــول« :لك ــم أس ــاتذتي رس ــالة إج ــال
وإكبـــار علـــى مســـاندتكم لـــي ،فكنـــت أجدكـــم دائ ًمـــا
بجانبـــي مشـــجعني وداعمـــن ،وكذلـــك لكـــم يـــا إدارة
الفــرع وأقســامه املختلفــة ،خاصــة قســم شــؤون الطلبــة
واملنـــح اجلامعيـــة ،فقـــد حصلـــت علـــى منحـــة وزارة
التربيـــة والتعليـــم طيلـــة فتـــرة الدراســـة ،كل التقديـــر
للخدمـــات التـــي قدموهـــا لـــي يف أثنـــاء مســـيرتي
التعليميـــة».
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أمـــا عـــن رســـالتها لزمالئهـــا وزميالتهـــا قالـــت والء:
«زمالئ ــي وزميالت ــي ،عليك ــم أن حتمل ــوا رس ــالة جامع ــة
القــدس املفتوحــة ،فكونــوا ســفراء مميزيــن جلامعتكــم،
وكون ــوا اللبن ــات األول ــى يف بن ــاء وطنن ــا فلس ــطني».
وتوجـــه والء ألهلهـــا وزوجهـــا وذويهـــا رســـالة حـــب
وتقدي ــر عل ــى إميانه ــم الدائ ــم بقدرته ــا عل ــى التمي ــز
واإلب ــداع ،تق ــول« :كان ــت أم ــي مصن ــع التف ــاؤل ومرك ــز
القـــوة والتحـــدي ،وكان أبـــي نبـــع اإلرادة واإلصـــرار».

سعيد نمر سعيد سليم:

جامعت ــي مص ــدر إله ــام
لـــي طيلـــة مســـيرتي
األكاديميـــة

رغ ــم الصدم ــة الكبي ــرة الت ــي تع ــرض له ــا س ــعيد من ــر
س ــعيد س ــليم (الطال ــب يف تخص ــص التس ــويق) عندم ــا
س ــمع نتيجت ــه يف امتح ــان الثانوي ــة العام ــة الت ــي كان ــت
عك ــس توقعات ــه ،ش ــرع يثب ــت لنفس ــه ولآلخري ــن ب ــأن
مقياس ــا) ،وأن للح ــظ جان ًب ــا
(الثانوي ــة العام ــة ليس ــت
ً
منهـــا ،فظـــل طموحـــه رهـــن ســـؤال يلـــح عليـــه :هـــل
مبق ــدوري أن أثب ــت نظريت ــي ه ــذه لنفس ــي ولآلخري ــن؟
يقــول ســعيد« :التحقــت باجلامعة يف تخصص التســويق،
وعملــت بجــد ألثبــت للعالــم أننــي علــى حــق ،لــم يثننــي
كالم اآلخري ــن ع ــن التمي ــز يف تخط ــي الصع ــاب ،وه ــا
أن ــا اآلن احتف ــل بتخرج ــي م ــع أحبت ــي وأهل ــي يف حف ــل
اليوبي ــل الفض ــي للجامع ــة بع ــد حصول ــي عل ــى املرتب ــة
األول ــى عل ــى فوج ــي يف تخص ــص التس ــويق».
وملـــا ســـألنا ســـعي ًدا عـــن مـــدى التزامـــه بحضـــور
املق ــررات واتصال ــه مبحيط ــه يف اجلامع ــة أج ــاب« :ل ــم
يق ــف طموح ــي عن ــد احلص ــول عل ــى مع ــدل ع ــال ،ب ــل
تعــداه ألجتهــد يف صفــوف العمــل الشــبابي ،مــن خــال
االنخ ــراط يف مجل ــس احت ــاد الطلب ــة وحصول ــي عل ــى
عضويـــة «منســـق جلنـــة العالقـــات العامـــة» ملســـاعدة
الطلبـــة العمليـــة اإلرشـــادية وخاصـــة الطلبـــة اجلـــدد،
كمـــا واصلـــت تطويـــر ذاتـــي فالتحقـــت بالعديـــد مـــن
الـــدورات التـــي توفرهـــا «حـــدة متابعـــة اخلريجـــن»
بإشـــراف قســـم شـــؤون الطلبـــة يف الفـــرع».

عـــن دور اجلامعـــة يف متيـــزه يضيـــف ســـعيد« :ال
أنك ــر ه ــذا ال ــدور ال ــذي كان مص ــدر إله ــام ل ــي طيل ــة
مس ــيرتي األكادميي ــة ،فبنظامه ــا املدم ــج اس ــتطعت أن
أجم ــع ب ــن التمي ــز يف الدراس ــة وااللتح ــاق بال ــدورات
والـــورش والنـــدوات واألنشـــطة الالمنهجيـــة التـــي
يوفرهــا الفــرع لطلبتــه ،إضافــة للعمــل التطوعــي الــذي
تنتهج ــه اجلامع ــة للرق ــي بالوع ــي الطالب ــي وتوجيه ــه
نحـــو املجتمـــع».
يتابـــع« :لوالدتـــي الـــدور األبـــرز واألجمـــل يف متيـــزي،
تاج ــا يب ــرق
فه ــي داعم ــي ومحف ــزي ،أدامه ــا اهلل ل ــي ً
ن ــو ًرا حليات ــي».

قصي جرارعة...

اسـم لـه ثقته في تخصصـــه
إل ــى الش ــمال م ــن مدين ــة نابل ــس تترب ــع قري ــة عصي ــرة
الش ــمالية لترس ــم اللوح ــة الفلس ــطينية اجلميل ــة ب ــن
اجلب ــال والس ــهول اخلض ــراء ،عصي ــرة الش ــمالية الت ــي
يبلـــغ عـــدد ســـكان ( )13ألـــف نســـمة ،يشـــتهر أهلهـــا
بالنب ــوغ وال ــذكاء ،وكان ال ب ــد م ــن احلدي ــث ع ــن أح ــد
هـــؤالء ممـــن أحبـــوا-يف صغرهم-التكنولوجيـــا وعلـــم
اإللكترونيـــات.
قص ــي وائ ــل قاس ــم جرارع ــة اس ــم يت ــرك بصم ــة أن ــى
ح ــل ،اب ــن الثالث ــة وعش ــرين عا ًم ــا ،ش ــرع وال ــده ي ــدرس
احملاســبة يف اليمــن لكــن إجــراءات االحتــال «األمنيــة»
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أمـــا احملطـــة األخـــرى األهـــم يف حيـــاة قصـــي كانـــت
مش ــروع التخ ــرج ال ــذي ب ــدأ فكرت ــه يف الس ــنة الثاني ــة
مـــن تخصصـــه ليطـــوره ويقدمـــه يف الســـنة الرابعـــة،
كانـــت فكـــرة مشـــروع التخـــرج جهـــا ًز آل ًيـــا (روبـــوت)
يستشــعر الدخــان واللهــب عبــر مجســات خاصــة داخــل
املنشــآت واملخــازن واحملــال التجاريــة وغيرهــا ،فيرســل
رس ــالة حتذي ــر إل ــى اجله ــة املس ــؤولة ع ــن امل ــكان ليت ــم
التحك ــم به ــا ع ــن بع ــد م ــن خ ــال (اإلنترن ــت) وإطف ــاء
احلريــق عبــر أنبوبــة ثبتــت فــوق اجلهــاز للتخفيــف مــن
اخلســائر .بهــذا املشــروع حصــل قصــي علــى االمتيــاز.
حال ــت دون إكم ــال دراس ــته ،ل ــذا أصـ ـ ّر األب عل ــى أن
يعــ ّوض م ــا فات ــه م ــن العل ــم فيجعل ــه يف أبنائ ــه ،ووع ــد
نفس ــه ب ــأن يك ــرس حيات ــه لتعلي ــم أبنائ ــه األربع ــة حت ــى
يص ــل به ــم إل ــى أرق ــى املناص ــب واملس ــتويات.
لقصــي منــذ صغــره هوايــة يف تفكيــك كل جهــاز كهربائــي
كاشــ ًفا م ــا بداخل ــه متعر ًف ــا آلي ــة عمل ــه ،يتذك ــر قص ــي
مرحل ــة الص ــف الس ــابع عندم ــا ابت ــاع ل ــه وال ــده جه ــاز
حاس ــوب ،وكان حينئ ــذ يعم ــل بنظ ــام ( ،)MEفق ــد كان
ه ــذا اجله ــاز محطت ــه األول ــى واأله ــم يف حيات ــه.
بع ــد أن أنه ــى قص ــي الثانوي ــة العام ــة التح ــق مبعه ــد
للتكييـــف والتبريـــد ،أراد أن يســـلك طريـــق التدريـــب
العملـــي ويتعلـــم مهنـــة بعيـــدة عـــن املهـــن التعليميـــة،
فشــغفه يف التعليــم لــم يتوقــف علــى املعهــد ،بــل التحــق
بجامع ــة الق ــدس املفتوح ــة ،ليثب ــت لنفس ــه أن ــه ق ــادر
علـــى العمـــل يف مهنـــة تـــدر لـــه املـــال دون االعتمـــاد
عل ــى أح ــد .التح ــق قص ــي بقس ــم تكنولوجي ــا املعلوم ــات
واالتصـــاالت يف جامعـــة القـــدس املفتوحـــة ،كان خيـــر
مثـــال للطالـــب املجتهـــد احملـــب لتخصصـــه بشـــهادة
الهيئـــة التدريســـية وزمالئـــه يف التخصـــص.
حليــاة قصــي اجلامعيــة محطــات مهمــة تركــت فيــه ويف
غيــره أث ـ ًرا ،كيــف ال وهــو صاحــب فكــرة إعــادة احليــاة
لن ــادي تكنولوجي ــا املعلوم ــات واملعلوم ــات التطبيقي ــة يف
جامعــة القــدس املفتوحــة مبســاعدة صديقــن لــه! أراد
قص ــي له ــذا الن ــادي أن يك ــون حلق ــة وص ــل ب ــن اإلدارة
والهيئ ــة التدريس ــية يف اجلامع ــة م ــن جه ــة والط ــاب
م ــن جه ــة أخ ــرى ،حت ــى وصل ــوا بالن ــادي إل ــى أن يك ــون
مح ــل ثق ــة لل ــكل.
فمــن أبــرز النشــاطات التــي يقــوم بهــا نــادي تكنولوجيــا
املعلوم ــات إرش ــاد الط ــاب اجل ــدد يف التخص ــص ،ث ــم
تط ــور الح ًق ــا إل ــى ورش ــات مب ــواد م ــن التخص ــص يف
اجلامعـــة ومســـابقات للطلبـــة .القـــت فكـــرة نـــادي
التكنولوجيـــا استحســـان اجلميـــع ودعمهـــم ،معنو ًيـــا
وماد ًيــا ،خاصــة مــن الشــركات املختصــة يف التكنولوجيا.
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حصـــل قصـــي بعـــد تخرجـــه علـــى فرصـــة تدريـــب
وظيف ــي يف ن ــادي جب ــل الن ــار؛ يوض ــح قص ــي أهمي ــة
ن ــادي جب ــل الن ــار وخاص ــة التدريب ــات الت ــي التح ــق به ــا
وكان أبرزه ــا تدري ــب ( )TOTال ــذي كان ل ــه األث ــر يف
ـخصا مدر ًبــا ،إذ منــت قدراتــه يف
شــخصيته بصفتــه شـ ً
الش ــرح وإيص ــال املعلوم ــة ،باإلضاف ــة إل ــى زي ــادة ثقت ــه
بنفســـه يف التحـــدث لآلخريـــن .أمـــا التدريـــب الثانـــي
الـــذي كان لـــه أثـــر
كبي ــر يف حيات ــه العملي ــة
فـــكان تدريـــب (،)ICT
وفي ــه ّ
من ــى قدرت ــه عل ــى
صيان ــة األجه ــزة الذكي ــة
بوجــود مــدرب محتــرف،
فقـــد كان يف جعبتـــه
الكثيـــر مـــن التســـاؤالت
التــي حصــل علــى إجابــة
عنه ــا يف ه ــذا التدري ــب.
أمـــا تدريـــب شـــركة( )PCIالـــذي حصـــل عليـــه عـــن
طري ــق الن ــادي يف مج ــال صيان ــة األجه ــزة الذكي ــة فق ــد
أتـــاح لـــه النبـــوغ يف مجـــال صيانـــة األجهـــزة الذكيـــة
بش ــكل موس ــع وتطبي ــق عمل ــي مباش ــر .ث ــم راح قص ــي
يش ــيد ب ــإدارة جب ــل الن ــار الت ــي أتاح ــت ل ــه الفرص ــة يف
ه ــذه التدريب ــات الت ــي كان له ــا األث ــر األكب ــر يف حيات ــه.
أمــا مــا يتعلــق بالــورش والتدريبــات التــي عقدهــا النــادي
حت ــت إش ــراف قص ــي فكان ــت كثي ــرة متنوع ــة تس ــتهدف
فئ ــات عمري ــة مختلف ــة ،لع ــل أبرزه ــا ورش ــة «صيان ــة
احلاســـوب» خلريجـــي جامعـــة القـــدس املفتوحـــة،
التـــي تركـــت أثـــ ًرا إيجاب ًيـــا كبيـــ ًرا يف نفســـه كمـــدرب
متخص ــص يف عل ــم التكنولوجي ــا .حض ــر ه ــذه الورش ــة
العشــرات مــن طلبــة اجلامعــة يف تخصــص التكنولوجيــا
واالتص ــاالت وغيره ــا م ــن التخصص ــات .أثبت ــت ه ــذه
الــورش قــدرة قصــي علــى التدريــب مــن خــال مــا تركــه
مـــن إعجـــاب يف نفـــوس احلضـــور وأســـلوبه الشـــائق
املثي ــر ال ــذي يب ــن إملام ــه باملعلوم ــة وإحاطت ــه به ــا.

مي شكوكاني...
إصــرار ىلع التحــدي وتطويــع النفــس للوصــول إلــى الهــدف
«أجم ــل م ــا يف احلي ــاة ابتس ــامة؛ فق ــد كن ــا ل ــو بكين ــا
وجــارت الدنيــا علينــا أحلناهــا ابتســامات فترتســم فينــا
زاهي ــة كأن ل ــم تبكن ــا باألم ــس» .به ــذه الكلم ــات القليل ــة
املتفائلـــة عبـــرت مـــي شـــكوكاني عـــن رحلتهـــا نحـــو
التخـــرج.
فلنســـتمع إلـــى حديـــث والدهـــا املوظـــف يف بلديـــة
نابلـــس ،وهـــو يقـــول:
«منــذ صغرهــا ،وتزام ًنــا مــع إعاقتهــا ،كنــت أجــد يف مــي
اإلص ــرار عل ــى التح ــدي والق ــدرة الفائق ــة عل ــى تطوي ــع
النفـــس ألجـــل الوصـــول إلـــى الهـــدف ،كنـــت وأمهـــا
وأخوتهـــا مشـــجعني داعمـــن لهـــا يف كل طلـــب تطلبـــه
إل ــى أن وصل ــت مرحل ــة الثانوي ــة العام ــة (التوجيه ــي)
فاجتازتهـــا بنجـــاح مبعـــدل متواضـــع ( ،)62%وملـــا
كان حلمه ــا يف دراس ــة العل ــوم املصرفي ــة (احملاس ــبة)،
فمعدلهــا هــذا لــم يســمح لهــا بدخــول التخصــص ،ومــع
اإلصــرار والتحــدي أعــادت مــي الثانويــة العامــة لترفــع
معدلهـــا إلـــى ( )69.3%وتبـــدأ حلمهـــا ،ومـــن هنـــا
ش ــعرت بض ــرورة ب ــذل أقص ــى جه ــد ممك ــن م ــن أج ــل
أن تكــون عالماتهــا فــوق اجليــد ،وبفضــل اهلل-ســبحانه

وتعالى-تقدم ــت خط ــوة خط ــوة لتحص ــل عل ــى مع ــدل
تراكم ــي يف اجلامع ــة ( )77%بتقدي ــر جي ــد جـ ـ ًدا».
ثـــم راح يتابـــع« :املوقـــف الـــذي أذهلنـــي وجعلنـــي ال
أمســـك دمعتـــي هـــو يـــوم تخرجهـــا ،إذ نـــزل مســـؤولو
اجلامع ــة وعل ــى رأس ــهم رئي ــس اجلامع ــة أ .د .يون ــس
عمـــرو ،والســـيد منيـــب املصـــري ،وعطوفـــة محافـــظ
محافظ ــة نابل ــس الل ــواء أك ــرم رج ــوب ،ومدي ــر الف ــرع
أ .د .يوس ــف ذي ــاب ع ــواد وغيره ــم ،م ــن عل ــى املنص ــة
لتكــرمي ابنتي رغــم أنــه كان إلــى جانبهــا مــن يســاعدها
عل ــى ارتق ــاء املنص ــة ث ــم راح أ .د .عم ــرو يش ــيد بأمه ــا
واص ًفــا إياهــا باملــرأة العظيمــة ،ثــم طلــب شــهادة ابنتــي
وجميـــع املعلومـــات املطلوبـــة ملســـاعدتها يف احلصـــول
عل ــى درج ــة املاجس ــتير ،ألج ــد نفس ــي أس ــجد س ــجدة
شـــك ًرا هلل تعالـــى .أجـــل ،لقـــد كان هـــذا التكـــرمي
لي ــس مل ــي وحده ــا فحس ــب ،ب ــل له ــا ولعائلته ــا ول ــكل
اإلنســـانية.
واليـــوم وكل يـــوم أقـــول احلمـــد هلل ،لقـــد قبلـــت مـــي
ببرنامــج املاجســتير يف تخصــص «املنازعــات الضريبيــة»
بع ــد اجتيازه ــا امتح ــان القب ــول بنج ــاح.
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عائلة تلتحق بـ "القدس المفتوحة"
لتحقيــق حلــــم مشــــترك
رس ــم الوال ــد غال ــب خارط ــة احلل ــم اجلمي ــل والطري ــق
الت ــي س ــتوصله إل ــى حتقي ــق ه ــذا احلل ــم ،ولك ــن ه ــذه
الطري ــق ل ــم تك ــن محفوف ــة بال ــورد ،فمتاع ــب احلي ــاة
وقســوتها كثيــرة ،والتزامــات األســرة وتلبيــة احتياجاتهــا
يف تزايـــد مســـتمر مقارنـــة مـــع الدخـــل املتواضـــع،
وهواج ــس اخل ــوف م ــن الفش ــل كبي ــرة.
يبــن أ .غالــب بدايــة حياتــه أنــه عمــل مبهنــة التبليــط،
وكانــت إحــدى عينيــه تنظــر إلــى العمــل بجــد واجتهــاد،
واألخ ــرى تنظ ــر إل ــى املس ــتقبل أم ـ ً
ـا يف إكم ــال تعليم ــه
اجلامعــي كباقــي زمالئــه.
فالتحاقــه باجلامعــة وحصولــه علــى الشــهادة اجلامعيــة
أمنيــة حياتــه ،لــذا قــرر االلتحــاق بـــ «القــدس املفتوحــة»،
ف ــكان أح ــد طالبه ــا من ــذ الع ــام 1999م ،يق ــول« :لق ــد
أنـــارت لـــي «القـــدس املفتوحـــة» الطريـــق ،فقصـــرت
املســافات ،وجتــدد األمــل ،وابتســمت لــي احليــاة» ،وراح
يش ــبه اجلامع ــة ب ــوردة جوري ــة متن ــح ناظره ــا عزمي ــة
تتجـــدد ،وطموحـــاً يتألـــق ،خاصـــة أنـــه يـــزاوج بـــن
ممارســـة مهنتـــه وطلبـــه للعلـــم؛ فيـــد تعمـــل واألخـــرى
تقل ــب صفح ــات املق ــررات اجلامعي ــة.
ويؤك ــد أ .غال ــب ش ــعوره بالفخ ــر واعت ــزازه بـــ «الق ــدس
ً
قائـــا« :وفـــرت لـــي «القـــدس املفتوحـــة»
املفتوحـــة»
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فرص ــة إكم ــال التعلي ــم اجلامع ــي ،وه ــذا بفض ــل من ــط
التعلي ــم املفت ــوح ال ــذي تتبن ــاه ،وأت ــاح ل ــي ه ــذا النم ــط
املواءمـــة بـــن العمـــل والدراســـة ،وتخرجـــت يف العـــام
2003م».
وبســبب النجــاح الــذي حققــه أ .غالــب يف مواصلــة عملــه
والدراس ــة يف آن واح ــد ،ش ــجع زوجت ــه زه ــرة النواجع ــة
علـــى االلتحـــاق بـ»القـــدس املفتوحـــة» ،فالتحقـــت بهـــا
عـــام 2003م ،وتخرجـــت فيهـــا عـــام 2007م .تؤكـــد
زهـــرة« :جلامعـــة القـــدس املفتوحـــة فضـــل يف إكمـــال
تعليمــي اجلامعــي واحلصــول علــى الشــهادة اجلامعيــة،
فقـــد وفـــر لـــي منـــط التعليـــم املفتـــوح الـــذي تتبنـــاه
اجلامعــة فرصــة املواءمــة بــن تلبيــة احتياجــات األســرة
والدراس ــة».
أجـــل ،نقـــل أ .غالـــب جتربتـــه الناجحـــة إلـــى زوجتـــه،
وأصبـــح االثنـــان مـــن خريجـــي «القـــدس املفتوحـــة»،
وجتســـدت رغبتهمـــا يف التحـــاق بناتهمـــا األربـــع
بـ»القـــدس املفتوحـــة» ،باإلضافـــة إلـــى زوج إحداهـــن،
فأصبحـــت عائلـــة أبـــو عيـــد إحـــدى األســـر املتميـــزة
يف «القـــدس املفتوحـــة ،وهـــم :الوالـــد غالـــب أبـــو
عيـــد خريـــج فـــرع «القـــدس املفتوحـــة» يف اخلليـــل،
والوالـــدة زهـــرة النواجعـــة خريجـــة فـــرع اجلامعـــة يف
يطـــا ،والطالبـــة ســـجود خريجـــة «فـــرع يطـــا» ضمـــن

فـــوج اليوبيـــل الفضـــي عـــام 2016م،
وهـــي التـــي ألقـــت كلمـــة اخلريجـــن
يف احلفـــل ،ثـــم الطالبـــة ســـجى التـــي
تخصص ــت يف االجتماعي ــات ،وه ــي يف
س ــنتها الرابع ــة ،وزوجه ــا ال ــذي تخ ــرج
ً
أيض ــا م ــن «ف ــرع يط ــا» ،وس ــاجدة الت ــي
تخصص ــت يف احملاس ــبة وه ــي اآلن يف
ســنتها اجلامعيــة الثانيــة ،وســائدة التــي
اختـــارت تخصـــص إدارة صحيـــة يف
الســـنة األولـــى.
وتســـتعرض ســـجى أســـباب اختيارهـــا
وش ــقيقاتها «الق ــدس املفتوح ــة» قائل ــة:
«وجـــود فـــرع للجامعـــة يف يطـــا وقربـــه
مــن مــكان ســكننا ،وفــر علينــا تكاليــف الســفر وأعبــاءه،
أم ــا من ــط التعلي ــم املفت ــوح ال ــذي تتبن ــاه اجلامع ــة فق ــد
مكننـــا مـــن املواءمـــة بـــن الدراســـة وممارســـة عملنـــا
والقيـــام بواجباتنـــا احلياتيـــة».
وتب ــن س ــاجدة أن س ــبب اختياره ــا «الق ــدس املفتوح ــة»
ه ــو تبنيه ــا أح ــدث أنظم ــة التعلي ــم (التعلي ــم املدم ــج)
الـــذي يـــزاوج بـــن منـــط التعليـــم التقليـــدي (التعليـــم
الوجاهـــي) والتعليـــم اإللكترونـــي ،إلـــى جانـــب وجـــود
الوســـائط اإللكترونيـــة للمقـــررات ،فجميـــع مقـــررات
اجلامع ــة أصبح ــت إلكتروني ــة ،وه ــذا أكس ــب الطال ــب
ق ــدرة عالي ــة وكف ــاءة متقدم ــة.
وشـــكرت ســـائدة «القـــدس املفتوحـــة» علـــى طرحهـــا
تخصصـــات تالمـــس ســـوق العمـــل ،فهـــي وشـــقيقاتها
اختـــرن تخصصـــات مختلفـــة تلبـــي رغبـــة امللتحقـــن،

ع ــاوة عل ــى نظ ــام املن ــح واملس ــاعدات املتنوع ــة ال ــذي
تنف ــرد ب ــه «الق ــدس املفتوح ــة» ع ــن س ــائر اجلامع ــات
األخـــرى.
وتؤكـــد األخـــوات األربـــع أنهـــن كمـــا اجتمعـــن حتـــت
جناح ــي الوالدي ــن وحت ــت س ــقف واح ــد ،فق ــد ج ــاءت
«الق ــدس املفتوح ــة» لتحتضه ــن طالب ــات عل ــم ،يش ــعرن
أن اجلامعـــة بيتهـــن الثانـــي ،وفيهـــا أجمـــل حلظـــات
حياته ــن ،وفيه ــا أب ــرز احملط ــات الت ــي ال تنس ــى ،فه ــن
زميــات دراســة وشــقيقات يف البيــت يدرســن ويراجعــن
املق ــررات ،وتس ــاعد إحداه ــن األخ ــرى.
س ــجود (خريج ــة ف ــوج اليوبي ــل الفض ــي ،الت ــي ألق ــت
كلمـــة اخلريجـــن) تقـــول« :علينـــا أن نشـــكر رئاســـة
اجلامعـــة علـــى إتاحتهـــا فرصـــة إكمـــال دراســـتنا
اجلامعي ــة دون حتم ــل مش ــقات الس ــفر خ ــارج مدين ــة
يطـــا».
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