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نبيل

رمزي ريحان.

يجمعني

ورمزي ريحان مهني ًا
�أن كلينا در�س الفيزياء
النظرية ،تخ�ص�ص هو بفيزياء الج�سيمات
الأولية و�أنا بالفيزياء النووية ،وهما
مو�ضوعان لهما مداخل بع�ضهما على بع�ض.
ولم يكن مثل هذه التخ�ص�صات م�ألوف ًا بين
الجامعيين الفل�سطينيين في ذلك الوقت (�أواخر
�ستينيات القرن المن�صرم) ،ولذا ،عندما كنت
�أ�شاهد وخطيبتي (زوجتي الحق ًا) فيلم ًا في
�سينما دنيا في رام اللـه مطلع ال�سبعينيات،
ارت�أت �صديقة لنا (نادية ميخائيل) كانت
تجل�س على المقعد �أمامي� ،أن من ال�ضروري
تعرفني �إلى ال�شخ�ص الجال�س بجانبها،
�أن ّ
رمزي ريحان الفيزيائي النظري الآخر في
البلد ،والذي لم �أكن قد قابلته حتى ذلك
الوقت� .أدار رمزي ر�أ�سه ربع ا�ستدارة وابت�سم
ن�صف ابت�سامة ولم نتبادل الحديث ،فالمكان
لي�س مالئم ًا للحديث فيما يفتر�ض �أنه
اهتمام ًا م�شترك ًا ،ولم يكن هناك اهتمامات
م�شتركة �أُخرى �أعرف عنها في ذلك الوقت.
بعد فترة زرت كلية بير زيت لأتفح�ص
�إمكانات العمل في الجامعة العتيدة التي كثر
الحديث عن قرب ت�أ�سي�سها ،وقابلت الإدارة
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ق�سي�س*

وداع ًا رمزي ريحان،
خمزن الذاكرة امل�ؤ�س�ساتية
(�أذكر �أن د .جابي برامكي هو الذي قابلني)
وفهمت �أن لديها ما يكفي من الفيزيائيين،
د .حنا نا�صر ورمزي ريحان ،وهكذا انتهت
محاولتي الخجولة لاللتحاق بجامعة بير زيت
لوالدي ،فقد
القريبة من البيت ،ربما �إر�ضاء
ّ
كنت مهتم ًا �أكثر باالنخراط في درا�سات
و�أبحاث ما بعد الدكتوراه في مراكز بحوث
متخ�ص�صة في �أوروبا الغربية .وبعد ثمانية
�أعوام ق�ضيتها في معاهد وجامعات �أوروبية
وفي الجامعة الأردنية ،ات�صلت بي �إدارة
جامعة بير زيت تدعوني �إلى العمل فيها،
عمان مع رئي�س الجامعة
وكان لي لقاءات في ّ
المبعد د .حنا نا�صر ونائبه د .جابي برامكي
ح�ضرها رمزي ريحان ،عميد كلية العلوم الذي
كان ي�شغل موقع ًا بارزاً في عملية �صوغ القرار
في الجامعة .وتم االتفاق على ان�ضمامي �إلى
الهيئة التدري�سية في جامعة بير زيت اعتباراً
من مطلع العام الدرا�سي  ،1980/1979لكن
الجامعة �أُغلقت وتع ّثر �سير العام الأكاديمي،
فت�أجل بدء عملي حتى العام الدرا�سي
.1981/1980
* رئي�س �سابق لجامعة بير زيت.
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ان�ضممت �إلى دائرة الفيزياء في جامعة
بير زيت وكان رمزي ع�ضواً في هيئتها
التدري�سية ،وتعارفنا �أكثر واكت�شفنا عدة
اهتمامات م�شتركة تجاوزت الفيزياء النظرية
بمختلف دهاليزها .فكالنا – كما العديد من
الجامعيين الفل�سطينيين من تلك الحقبة –
وجد في الدرا�سة الجامعية فر�صة لمالحقة
ف�ضوله العلمي والمعرفي في �أكثر من مجال
من دون ا�ستعجال .كان لدينا اهتمام كبير
بالمو�سيقى الكال�سيكية وم�شاهير الم�ؤلفين
والم�ؤدين ،وبينما تركز �شغفي على اال�ستماع،
كان هو يهتم بالت�أليف ويتقن العزف على
البيانو الذي كان يقتنيه في بيته ال�صغير
القريب من بيتي في رام اللـه ،وكثيراً ما زرته
في تلك الفترة.
كان رمزي يق�ضي �أوقات ًا طويلة يتدرب
على عزف قطع مو�سيقية �صعبة لم�شاهير
برعوا في الت�أليف لهذه الآلة ،و�إن كنت ال �أذكر
�أنه طرق �أ�صابعها في وجودي �أبداً .لكن
مو�ضوع الريا�ضيات البحتة كان �أكثر ما ي�شد
اهتمامنا الم�شترك خارج الفيزياء ،فقد كان له
�شغف بالم�سائل التي لم تجد ح ًال ،وخ�صو�ص ًا
''نظرية فيرما الأخيرة'' �أو ''تخمين فيرما''،
خمنه فيرما في �سنة  1637وبقي من
وهو ما ّ
ف�شد اهتمام
دون دح�ض �أو �إثبات لقرونّ ،
كثيرين من م�شاهير الريا�ضيين ،و�آخرين من
المهتمين بالريا�ضيات البحتة مثل كلينا� ،إلاّ
�إن رمزي ق�ضى وقت ًا �أكثر في المحاولة (تم
�إثبات النظرية �أخيراً في �سنة  1995من طرف
�أ�ستاذ الريا�ضيات �أندرو وايل) ،ذلك ب�أن نمط
حياته كان ي�سمح بذلك� ،إذ عا�ش وحيداً �أعزب
عازف ًا عن الن�شاطات خارج الأكاديمية
وعما ال يمت �إلى
وم�ؤ�س�ساتها و�ش�ؤونها ّ
اهتماماته ال�شخ�صية ،وخ�صو�ص ًا في الفكر

والمو�سيقى.
لم ُين ِه رمزي متطلبات الدكتوراه .فقد
در�س في جامعة ال�شرق الأو�سط التقنية
( )METUفي �إ�ستانبول مع �أ�ستاذ الفيزياء
النظرية التركي المرموق ''فزا غور�سي'' (Feza
 )Gürseyالذي كان يتن ّقل في تلك الفترة بين
�إ�ستانبول وييل ( ،)Yaleوتو�سع في درا�سة
الفيزياء النظرية خارج المجال ال�ضيق
لأطروحته فلم ي�ستكمل متطلبات الدرجة،
ممن ح�صلوا على
وكان مع ذلك يب ّز كثيرين ّ
مح�صورين
الدكتوراه وبقي علمهم ون�شاطهم
َ
في ذلك الحيز ال�ضيق المطلوب للح�صول على
الدرجة العلمية ،فاكت�سب قدرات تحليلية
وا�سعة � ّأهلته للقيام بالعديد من المهمات التي
�شكلت فيما بعد تحدي ًا في عملية و�ضع لبنات
الجامعة العتيدة  -الأولى في فل�سطين  -التي
�شارك في بنائها.
ُعين رمزي مدر�س ًا متفرغ ًا في كلية بير
زيت اعتباراً من العام الدرا�سي
 ،1971/1970و�شغل عدة منا�صب �إدارية في
الجهاز الأكاديمي بما فيه من�صبا عميد
�ش�ؤون الطلبة  1976 - 1973وعميد كلية
العلوم  ،1980 - 1977وكان قد ُر ّقي �إلى
رتبة �أ�ستاذ م�ساعد في �سنة  ،1977وا�ستمر
ع�ضواً منتظم ًا في الهيئة التدري�سية لدائرة
الفيزياء ،و�شغل الحق ًا من�صب نائب الرئي�س
للتخطيط والتطوير لأكثر من دورة حتى �سنة
 ،2004حين و�صل �إلى ال�سن القانوني للتقاعد
عدت فيها �إلى الجامعة
في ال�سنة نف�سها التي ُ
رئي�س ًا بعد غياب دام  12عام ًا ق�ضيتها في
العمل العام� .إلاّ �إن ارتباطه بالجامعة ا�ستمر
من دون انقطاع من خالل التعاقد ال�سنوي
للقيام بمهمات متفرقة ،فكانت فر�صة �أُخرى
لنا للعمل مع ًا في �إدارة الم�ؤ�س�سة.

وداع ًا رمزي ريحان ،خمزن الذاكرة املؤسساتية

يف الذاكرة
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�أحد مداخل جامعة بري زيت.

�شغل رمزي من�صب نائب الرئي�س للتخطيط
والتطوير حتى �سنة  ،2005ثم من�صب نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون المجتمعية ،2006/2005
و�أدى دوراً مهم ًا في نقل المراكز والمعاهد
التابعة للجامعة ،عدا مركز التعليم الم�ستمر،
من مقارها خارج الجامعة في رام اللـه �إلى
الحرم الجامعي الرئي�سي في بير زيت ،في
عملية هدفت �إلى تعزيز العالقات والتفاعل
بين المكونات الرئي�سية للجامعة ،والنهو�ض
بم�ستواها الأكاديمي على �صعيد البحوث.
ا�ستمر رمزي في الفترة الالحقة في العمل
ك�أ�ستاذ م�ساعد غير متفرغ (Adjunct
 )Professorفي دائرة الفيزياء ،وكم�ست�شارٍ
لمجل�س �أمناء الجامعة خالل الفترة – 2006
 ،2014و�شملت مهماته العمل على المخطط
الهيكلي للجامعة وتوفير الأرا�ضي ال�ضرورية

لتطويرها ،والعمل على تعديل قانون الجامعة
و�أنظمتها �ضمن لجنة خا�صة ،وح�ضور
اجتماعات مجل�س الأمناء ومكتبه التنفيذي
ولجنة اال�ستثمار ،وتقديم ا�ست�شارات يطلبها
منه رئي�س المجل�س ،وبذا بقي رمزي ينتمي
�إلى الحلقة ال�ضيقة التي ت�ضطلع ب�صوغ
توجهات الجامعة ،وهي مكانة احتلها طوال
معرفتي به ،فهو لم يكن بعيداً قط عن دائرة
م�ست�شاري رئي�س الجامعة ورئي�س مجل�س
�أمنائها� ،إلى �أن لم يعد و�ضعه ال�صحي ي�سمح
بذلك .لقد �ش ّكل رمزي بحكم خبرته الطويلة
ودوره الن�شط في جميع مراحل تطور الجامعة،
مخزن الذاكرة الم�ؤ�س�ساتية
�أكاديمي ًا وهيكلي ًا،
َ
ويرجع �إليه ل�ضمان ترابط
الذي كان ُي ّ
عتد به ُ
حلقات تطور الجامعة في المراحل كافة.
كان رمزي يهتم كثيراً بالتف�صيالت� ،سواء
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وجدت مجا ًال للتطبيق �أم لم تجد ،وبنى بذلك
مخزون ًا من الدراية �ش ّكل منبع ًا للأفكار
الجديدة كلما و�صلت الأمور �إلى طريق م�سدود.
لذلك ،كثيراً ما اختلط الأمر على البع�ض،
فظنوا �أنه �صاحب قرار ،لكن هناك فرق ًا بين
الم�ست�شار الم�ؤثر و�صاحب القرار الذي يتحمل
الم�س�ؤولية ،وهو كان ينتمي �إلى الفئة الأولى.
�أتاحت �أعوام رئا�ستي للجامعة خالل
الفترة  2010 - 2004الفر�صة لنا للعمل مع ًا
على م�شروع مهم هو توثيق ق�صة جامعة بير
زيت منذ �أُن�شئت كمدر�سة للبنات في �سنة
 ،1924حتى �سنة  .2010فرمزي ريحان
عا�صر ن�ش�أتها كجامعة فل�سطينية �أولى،
و�شارك في التخطيط النتقالها عبر المراحل
الأكاديمية (كلية متو�سطة ،فكلية جامعية ،ثم
جامعة تقدم برامج الماج�ستير) وقبولها في
المنابر العربية والدولية حيث اجتز�أت لنف�سها
مكانة مرموقة ،وكونت عالقات متينة مع
المجتمعات الأكاديمية الرفيعة .كما �شارك
في ت�سيير دفتها عبر مراحل �سيا�سية عا�صفة
مذ �أن�شئت تحت االحتالل الإ�سرائيلي وعلى

الرغم منه ،حتى �إقامة ال�سلطة الوطنية في
�سنة  ،1994وهي مراحل تخللـها �إغالق
متكرر للجامعة من طرف �سلطات االحتالل،
�شح الموارد
و�أزمات متالحقة تتمثل في ّ
المالية والب�شرية ،واالحتجاجات النقابية
والطالبية.
كرمته الجامعة على الأعوام الكثيرة التي
ّ
تخرج
حفل
في
وذلك
خدمتها
في
ق�ضاها
ّ
الفوج الثالث والثالثين في �سنة  ،2008وكان
من الطبيعي �أن �أتوجه �إليه كي ي�شارك في
م�صور
توثيق م�سيرة الجامعة من خالل كتاب
ّ
بعنوان ''جامعة بير زيت :ق�صة م�ؤ�س�سة
وعهد
وطنية'' باللغتين العربية والإنجليزيةُ ،
�إليه بكتابة ف�صلين ،قناعة ب�أنه �أف�ضل َمن
يمكن �أن يكتبهما؛ الف�صل الثالث بعنوان:
''الإبحار في المجهول :من كلية �إلى جامعة''،
والعا�شر بعنوان'' :الطريق �إلى الم�ستقبل''،
و�أعتقد �أن رمزي لم يكن ليمانع �إذا اعتبرنا
ذلك الكتاب توثيق ًا للف�صل الأهم في حياته
المهنية وم�ساهمته فيه كجزء من �سيرته
الذاتية.
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