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لقد 
سنحت يل فرصة العمل عن قرب مع 

الدكتور جابي برامكي عندما 

أصبحت رئيسًا لدائرة الفلسفة والدراسات 

الثقافية بدءاً بنهاية سنة 1976. وكنت 

أنهيت الدكتوراه قبل ذلك ببضعة أشهر، لكنه 

كان يعرفني جيداً، نظراً إىل قيامي بالتدريس 

يف ثالث دورات صيفية قبل ذلك يف "كلية بير 

زيت"، خالل إجازات الصيف التي عدت فيها 

إىل البلد من الواليات املتحدة.

واستمر عملي معه، وبشكل أقرب، عندما 

ُعينت عميداً لكلية اآلداب خالل الفترة 1981 ـ 

1985، وخصوصًا من خالل جلسات جملس 

اجلامعة الطويلة واجمللس األكاديمي أيضًا، 

واللجان املتفرعة عن هذه اجملالس. وبعد 

حتّول الكلية إىل جامعة، بقيت العالقة بين 

أعضاء هذه اجملالس وثيقة، نظراً إىل عددهم 

القليل نسبيًا يف مراحل تطور اجلامعة األوىل. 

وكان من السهل رؤية الدكتور برامكي، أو طلب 

موعد منفرد معه إن لزم األمر، على الرغم من 

مشاغله الكثيرة التي مل تقتصر على اجلانب 

األكاديمي وحده.

ن عرف اجلامعة فقط بعد إنشاء السلطة 
َ
وم

الفلسطينية، ربما يصعب عليه تصور وضع 

اجلامعة وهي حتت االحتالل العسكري املباشر. 

فقد كان حضور االحتالل يوميًا، أو شبه يومي: 

اعتقال طلبة؛ اعتقال مدرسين؛ دوريات أمام 

اجلامعة تشتبك مع الطلبة يف كثير من األحيان؛ 

إحياء مناسبات وطنية تنتهي بمحاصرة احلرم 

القديم من طرف جيش االحتالل. كان هذا 

روتينًا معروفًا ينتهي بقيام الدكتور برامكي 

بالتفاوض مع اجليش إلحضار حافالت إلعادة 

الطلبة إىل بيوتهم ساملين.

مل يكن األمر دائمًا سهاًل: ففي معظم 

األحيان كان اجليش يريد اعتقال بعض الطلبة 

بعد حصار من هذا النوع، وأحيانًا، كان لديهم 

صور أو حتى أسماء، وأحيانًا ال. ويف كثير 

من حاالت حصار احلرم القديم هذه، كان 

جنود االحتالل يقتحمون املباين من أجل 

اعتقال الطلبة أو بعض املدرسين، أو قد تستمر 

املفاوضات حتى ساعات الليل املتأخرة.

أعباء كبيرة حقًا كانت ملقاة على كاهل 

الدكتور برامكي. لقد كان هو املسؤول األول 

بعد إبعاد الدكتور حنا ناصر يف سنة 1976، 

هم بقيادة تظاهرة يف شوارع بلدة بير  الذي اتُّ

زيت. وعلى الرغم من متابعة الدكتور حنا 

التفصيلية لألوضاع يف اجلامعة بعد ذلك من 

مكتبه يف عّمان، فإن الدكتور جابي كان هو 

* رئيس دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ـ جامعة بير 
زيت.
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الثمانينيات قبل بداية االنتفاضة األوىل، 

أغلقت اجلامعة تسعة أشهر.

كان الدكتور جابي "رجل املرحلة" بمعنى 

من املعاين. كان على تواصل مستمر مع 

الطلبة، وخصوصًا قيادات احلركة الطالبية، 

وكانوا يعرفونه جيداً ويثقون به. كان أيضًا 

بينهم تفاهم ضمني على األدوار نشأ بفعل 

املمارسة والنقاش واحلوار، ومل يخُل هذا 

التفاهم من توتر أحيانًا، ألن مسؤولية الدكتور 

جابي كانت إبقاء اجلامعة مفتوحة وغير 

مغلقة. لكن اجلميع كان يعرف ويدرك أنهم يف 

الصف نفسه واجلبهة نفسها.

وقد أدت صفات الدكتور جابي الشخصية 

دوراً مهمًا يف تيسير إدارته للجامعة يف 

أوضاع صعبة حقًا، سواء يف جانبها 

األكاديمي أو "امليداين"، إذ نادراً ما كان ينفعل 

أو يتصرف بعصبية ظاهرة، وكانت رباطة 

جأشه وبرودة األعصاب الضرورية يف أوقات 

الشدة من سماته.

كان مؤدبًا جداً يف حديثه مع املدرسين 

والطلبة، وطوال عهدي به عبر األعوام، ويف 

أوضاع صعبة أحيانًا، مل أسمع منه كلمة 

نابية، أو ما يقارب أن يكون شتيمة جتاه أي 

من الزمالء أو الطلبة. مناسبات عدة ومشاهد 

عدة من هذا النوع مرت، أذكر إحداها، على 

سبيل املثال ال احلصر: خالل إغالق اجلامعة 

ألربعة أعوام ونصف عام، جرى إعداد مكاتب 

موقتة يف رام الله ملتابعة إدارة اجلامعة 

والتدريس اجلزئي خارجها، وكان مكتب 

الدكتور جابي يف مبنى جملس األمناء يف رام 

الله يف الطبقة الثانية منه. وذات صباح، أتى 

أحد الطلبة من الذين كانوا على وشك التخرج 

غاضبًا مزجمراً طالبًا رؤية الدكتور جابي، 

فأعلمه احلارس أن لديه اجتماعًا يف الداخل، 

فغضب واقتحم املكتب وكسر الباب بضربات 

املسؤول "امليداين" املباشر إن جاز التعبير، 

أكان ذلك يتعلق باجلانب األكاديمي، أم 

بممارسات االحتالل واستهدافه اجلامعة.

أقول "استهداف" ألن احلركة الطالبية 

يف ذلك الوقت كانت ترى نفسها امتداداً 

ملنظمة التحرير الفلسطينية يف الداخل، فقد 

كان لها شأن كبير يف مقاومة االحتالل، 

ويف أعمال وأنشطة متعددة ومتنوعة خارج 

احلرم اجلامعي أيضًا. لكن هذا الوضع، ولعدة 

أسباب، تغّير بعد قدوم قيادة منظمة التحرير 

الفلسطينية إىل الداخل بعد اتفاق أوسلو، 

وفقدت احلركة الطالبية دورها السابق إىل 

حد بعيد. كان اجلميع يشعر بمسؤولية كبيرة 

يف غياب القيادة خارج الوطن، وكان ألحزاب 

منظمة التحرير وفصائلها يف الداخل شأن 

كبير أيضًا كامتداد للمنظمة يف اخلارج، 

ومنها تشكلت القيادة املوحدة لالنتفاضة 

األوىل، التي تمّثل فيها عدد ال يستهان فيه من 

خريجي جامعة بير زيت. لقد كانت اجلامعة 

أيضًا معهداً للتدريب على العمل السياسي 

والوطني، وكانت التعددية السياسية فيها 

إحدى أبرز سماتها وما زالت حتى اليوم، إذ 

إن هذا اجلانب ربما يكون إحدى أهم ميزات 

جامعة بير زيت فيما يتعلق بجو احلريات فيها 

وتوّجهها الديمقراطي.

ومل تكن مهمات إدارة اجلامعة سهلة أو 

بسيطة. فمنذ بدأت العمل بتفرغ يف اجلامعة 

حتى إغالقها يف بداية سنة 1988، ألربعة 

أعوام ونصف عام، ال أذكر أن عامًا واحداً مر 

من دون أن تغَلق فيه اجلامعة بأمر عسكري. 

وكان احلاكم العسكري يستدعي الدكتور 

جابي بعد كل صدام كبير بين الطلبة واجليش، 

وأصبحنا بعد مدة نتوقع متى يتم تسليمه 

أمر اإلغالق، ومتى يناله حتقيق وتوبيخ فقط. 

وكانت مدة اإلغالق تتراوح بين شهر واحد 

وثالثة أشهر. ويف أحد األعوام، يف أواسط 
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من خالل املشاركة يف أنشطة ال منهجية، 

كالرياضة واملوسيقى واملسرح، وإن كان 

بحدود ما هو متوفر من إمكانات يف حينه. 

وفضاًل عن حمبته الشعر واهتمامه به، 

كان أيضًا يعرف ويحفظ عدداً كبيراً من 

األمثلة الشعبية التي كان يستخدمها بين 

احلين واآلخر يف أحاديثه، بما يف ذلك يف 

اجتماعات رسمية، إليضاح نقطة، أو تسجيل 

اعتراض، أو إبداء تساؤل. وقد تعلمت عدداً 

منها بدوري، وأصبحت أستخدمها بين احلين 

واآلخر. وأشير هنا إىل أحدها على سبيل 

املثال ال احلصر، وهو يحمل يف معناه اإلشارة 

إىل أهمية املستويات واجلودة واإلتقان يف 

العمل، أو حتى أنه يف السياق األكاديمي، فإن 

الشهادات اجلامعية ليست وحدها دلياًل كافيًا 

على املستوى والنوعية وانعكاسه يف العمل، 

واملثل هو: " مش كل من يفرد صواين صار 

حلواين".

ولعل أهم ما يمكن أن يقال عن الدكتور 

جابي مَلن عملوا معه أو عرفوه من الطلبة 

يف الفترة التي حتولت فيها كلية بير زيت 

إىل جامعة، وبعد ذلك حتى إنشاء السلطة 

الفلسطينية، أنه مّثل مرحلة فيها حتديات 

كبيرة أكاديمية ووطنية، وأنه جّسد بشخصه 

احلكمة واملهارات الضرورية والفريدة 

أحيانًا، والالزمة للقيادة وللنجاح يف 

أوضاع صعبة.

لقد اجتمعت وتداخلت ثالثة عناصر هي: 

وجود االحتالل املباشر؛ دور اجلامعة بطلبتها 

وعامليها داخل احلرم اجلامعي وخارجه؛ 

قيادة الدكتور جابي لها يف تلك احلقبة. كان 

جابي حقًا رجل هذه املرحلة، رجل التحديات 

الكبيرة واملهمات الشاقة والطموحات الواعدة، 

على الرغم من ذلك كله. 

من رجله، ثم أخذ يصرخ يف وجه الدكتور 

جابي. بعد فترة من الوقت خرج هادئًا كأن 

شيئًا مل يكن. كنت أنا يف اخلارج ومل أدرِ ما 

جرى يف الداخل، لكن يف حفل تأبين الدكتور 

برامكي يف جامعة بير زيت رأيت الطالب نفسه 

بين احلضور، مرتديًا بدلة حمترمة وربطة عنق 

ومصفقًا بحرارة بين احلين واآلخر.

ومل تكن إدارة اجلانب األكاديمي يف 

عمل اجلامعة أقل يسراً، فقد أشرف الدكتور 

برامكي على تطوير البرامج األكاديمية 

وتابعها بتفصيل يف اجملالس ذات العالقة، 

وجرى تطوير أول برنامج لشهادة املاجستير 

يف فلسطين يف التربية مباشرة بعد حتّول 

الكلية إىل جامعة، وتخّرج من البرنامج عدة 

طلبة أصبحوا بعد ذلك مدرسين يف اجلامعة 

بعد حصولهم على الدكتوراه يف اخلارج. 

كان حريصًا جداً على مستويات التعليم، 

ومستويات أعضاء الهيئة التدريسية اجلدد، من 

حيث خلفيتهم الدراسية ومؤهالتهم. وخلف 

هذا االهتمام كمنت رؤية استراتيجية للمكانة 

املرجوة جلامعة بير زيت من حيث نوعية 

التعليم ومستواه، األمر الذي أشار إليه وحتدث 

عنه مراراً يف اجملالس واللجان ذات العالقة، 

حمذراً يف الوقت نفسه من التوسع السريع غير 

املدروس، وواضعًا بهذا معياراً سعى َمن عملوا 

معه وشاركوه يف تطوير اجلامعة، إلبقائه 

نصب أعينهم أيضًا.

لقد كانت اهتماماته كشخص وكإنسان 

متعددة ومتنوعة، ومل يكن فقط أكاديميًا 

متخصصًا ذا اهتمام ضيق من دون أي اهتمام 

بحقول وأبعاد أرحب كما يحدث أحيانًا مع 

بعض األكاديميين.

وانعكس هذا أيضًا يف عمله يف اجلامعة، 

من تشجيع لبناء وتطوير شخصية الطلبة، 


