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رمزي ريحان* 

روح بير زيت

تعرفت 
على جابي برامكي عندما 

بدأت العمل يف كلية بير زيت 

يف سنة 1970. كان مهيبًا قامته الطويلة 

وصوته اجلهوري، لكن لطفه وابتسامته 

وإصغاءه للمتحدثين معه كانت تبعث 

الراحة والطمأنينة. كان يف ذلك الوقت عميد 

كلية بير زيت، وهي كلية صغيرة  فيها نحو 

200 طالب وطالبة معظمهم من القدس 

ووسط الضفة الغربية، ومنذ ذلك احلين، 

وحتى آخر حلظاته، ظل جابي متمسكًا بما 

كان يسميه "روح بير زيت".

قد يصعب حتديد هذه الروح التي تشتمل 

على التعامل احلضاري مع الغير، وعلى 

الصدق واألمانة والنزاهة، كما تستوعب 

األفكار والتوجهات املتعددة باحترام 

متبادل. لقد كانت العالقات بين الطلبة 

واملدرسين عالقات مساواة وتوجيه 

ورعاية. وتتشارك يف هذه الروح األصالة 

واحلداثة فتندمج فيها النشاطات األكاديمية 

واالجتماعية والوطنية، وهذه الروح الفريدة 

التي أشاعها جابي هي التي أغرتني بالبقاء 

يف بير زيت حتى اآلن.

يف سنة 1972 بدأت كلية بير زيت 

بالتطور املنهجي من كلية متوسطة إىل 

كلية جامعية، ثم إىل جامعة. وكان هذا 

املشروع جريئًا نظراً إىل االحتالل اإلسرائيلي 

لألراضي الفلسطينية، ألن سلطات االحتالل 

بطبيعتها كانت تعرقل أي مبادرات 

فلسطينية للتقدم والتطور. وعلى الرغم من 

ذلك تمكنت جامعة بير زيت من حتقيق 

هدفها وتخريج أول فوج من حملة شهادة 

البكالوريوس يف سنة 1976.

كانت تلك السنوات األربع مألى 

بالتناقضات بين املثابرة واحليوية 

واالندفاع وبين جمابهة االحتالل، وعمل 

جابي، كنائب رئيس للجامعة، مع رئيسها 

حنا ناصر على إدارتها يف تلك األوضاع 

الصعبة. ويف سنة 1974 أبعدت سلطات 

االحتالل رئيس اجلامعة إىل خارج فلسطين 

فأصبح جابي الرئيس التنفيذي الفعلي، 

بينما عمل حنا ناصر على إجراء اتصاالت 

كثيرة لنشر اسم اجلامعة واحلصول على 

الدعم املادي واملعنوي لها من اخلارج.

أصبحُت خالل تلك الفترة عضواً يف إدارة 

اجلامعة فعملت مع جابي عن كثب ألعوام  * مسؤول التخطيط يف جامعة بير زيت.
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إبعاد العديد من الطلبة واألساتذة، وقام 

جيش االحتالل بالهجوم على اجلامعات 

وحماصرتها وإغالقها مرات عدة. وكان 

جابي يواجه قادة وجنود االحتالل عند 

هجومهم على جامعة بير زيت بمزيج غريب 

من الغضب والهدوء، األمر الذي كان يربكهم. 

وُتعرف عنه يف تلك املواقف احلرجة مقولته 

"يا جبل ما يهّزك ريح".

بعد تكوين السلطة الوطنية الفلسطينية 

وإنشاء وزارة التربية والتعليم العايل 

الفلسطينية ُطلب من جابي االنضمام إىل 

الوزارة كمستشار، وجرت االستعانة بخبرته 

الواسعة وتوجهاته الراسخة يف هذا املنصب. 

وكان يف أواخر سني حياته عضواً يف جملس 

أمناء جامعة بير زيت، وشارك يف اجتماعاته 

من دون كلل حتى بعد أن أمّل به املرض 

العضال واشتد. هكذا كان جابي: مستعداً 

خلدمة وطنه وشعبه وتواقًا إىل املزيد من 

العطاء حتى آخر حلظة.

كان جابي على الدوام متفائاًل يقّدر قيمة 

احلياة. كان بشوشًا ولطيفًا يف عالقاته 

االجتماعية، وحنونًا يف تعامله مع َمن هم 

أصغر منه سنًا أو أقل مقامًا. كان يحب 

املوسيقى والغناء والشعر والطبيعة، وكان 

يعرف كيف يتمتع باألمور الصغيرة يف 

احلياة وكيف يتحمل املسؤوليات اجلسام. 

لقد تركت أعماله املتعددة أثراً راسخًا يف 

التعليم العايل الفلسطيني، ويف أجيال من 

خريجيه.

هذا هو جابي: جبل ال تهزه الرياح وال 

تثنيه الصعاب. 

طويلة. كانت أمامه مسؤوليات ومهمات 

متعددة تابعها بتوازن موفراً جلميع من 

حوله توجيهات حكيمة. كان هناك حتضير 

املناهج واستقطاب املدرسين مع ارتفاع 

عدد طلبة اجلامعة من املئات إىل األلوف. 

وقد رافق ذلك التخطيط حلرم جامعي جديد 

يستوعب هذا النمو، ثم اإلشراف على بنائه 

وجتهيزه. ويف ربيع سنة 1976 حضر حنا 

وجابي اجتماعًا الحتاد اجلامعات العربية 

ُقبلت اجلامعة خالله عضواً يف االحتاد، 

وكانت بذلك أول جامعة فلسطينية تنضم 

إىل االحتاد، كما أصبحت اجلامعة يف السنة 

التالية عضواً يف االحتاد العاملي للجامعات، 

وبذلك اكتملت املرحلة األوىل.

يف سنة 1977 تأسس جملس التعليم 

العايل الفلسطيني يف القدس، وانُتخب جابي 

أول رئيس له. وعمل جابي على مأسسة 

قطاع التعليم العايل وترشيده وتوثيق 

التعاون بين مؤسساته املتعددة، وكذلك 

إنشاء العالقات مع املؤسسات العربية 

والعاملية. واقتضت مهمة توفير املصادر 

املالية والبشرية الستدامة التعليم العايل 

الفلسطيني جهداً مضنيًا منه، وقد أدت 

قيادته للمجلس إىل نمو التعليم العايل 

وازدهاره.

طبعًا، حتققت هذه النجاحات حتت 

أوضاع االحتالل القاسية. ومع ازدياد أعداد 

طلبة اجلامعات الفلسطينية ونشاطاتهم 

ضد االحتالل من تظاهرات واجتماعات 

وغيرها، أصبحت اجلامعات الفلسطينية هدفًا 

رئيسيًا لقمع االحتالل. فتم اعتقال وتعذيب 

آالف الطلبة واسُتشهد العشرات، كما جرى 


