التقرير السنوي الثاني لإلبداع الفلسطيني
الصادر عن دار العودة للدراسات والنشر

إعداد :هبة الجنداوي
يتضاعــف اإلبــداع الفلســطيني عامــا بعــد عــام ،وبــات أوضــح مــن
أن يجــري التنقيــب عــن الحــاالت الناجحــة ،حتــى صــار الحديــث
اليومــي لبعــض املواقــع ..ولعـ ّ
ـل مــا زاده تألقــا هــو صعــود اإلعــام
وســرعة الوصــول وقــوة مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي تنشــر
هــذه األخبــار.
الفلســطيني نفســه ُيصــارع االحتــال
وقــت وجــد فيــه
ويف
ٍ
ُّ
ّ
وحــده ،ذلــك االحتــال الــذي ســرق أمالكــه وأرضــه ونــكل بشــعبه

مبدعون فلسطينيون في أوروبا

وحــاول جاهــدًا أن يخنــق األحــام تحــت ســقف ظلمــه وحصــاره

ـطيني ّ
ـار
واعتقاالتــه ..يف ذلــك الوقــت أدرك الفلسـ
ّ
أن مــا مــن خيـ ٍ
الســبل املتاحــة .فواجــه
أمامــه ســوى مواجهــة االحتــال بشــتى ّ

االحتــال بالحجــر والرصــاص والعمليــات الفدائيــة .وكذلــك واجهــه
املتقدمــة عامليــا.
بالعلــم واإلبــداع والوصــول إلــى املراكــز
ّ
فقــد بــات العالــم بأكملــه يشــهد للفلســطينيين تم ّيزهــم يف
املجــاالت كافــة ،العلميــة منهــا واألدبيــة والفنيــة واالجتماعيــة
وغيــر ذلــك ..لينالــوا الجوائــز واملراكــز األولــى يف املســابقات
العامليــة ،كمــا ســنرى يف اإلحصائيــات التــي شــملت كافــة أماكــن
وجــود الفلســطينيين.
فيمــا يلــي بعــض النمــاذج اإلبداعيــة التــي جــرى تداولهــا
ً
مقســمة حســب مناطــق اإلقامــة.
خــال العــام 2017

 -1أعلنــت إدارة جامعــة الفنــون اإلبداعيــة (،)The University for The Creative Arts – UCA
ثانــي أكبــر مؤسســة للفنــون اإلبداعيــة يف أوروبــا ،عــن تعييــن الفنــان التصــوري
البروفيســور بشــير مخــول رئيســا للجامعــة ،ليكــون بذلــك أول أكاديمــي فلســطيني
يتولــى منصبــا رفيــع املســتوى لــدى إحــدى الجامعــات البريطانيــة.

وقــد انضــم ّ
مخــول رســميًا إلــى فريــق عمــل الجامعــة اعتبــارًا مــن شــهر حزيــران ،٢٠١٧
حامــ ً
املعمقــة يف مجــال القيــادة االســتراتيجية الخاصــة بتطويــر
ا معــه مهاراتــه
ّ
املؤسســات التعليميــة.
ـور «الجيــل الرابــع مــن الصناعــة» يف بريطانيا
 -2املهنــدس الفلســطيني أحمــد عجــرة يطـ ّ
الناتــج عــن الثــورة الصناع ّيــة الرابعــة التــي بــدأت حال ًيــا تتشــكل يف الــدول الغرب ّيــة

ا ُ
تقدمــة .والباحــث أحمــد عجــرة مــن مدينــة بيــت لحــم يقيــم يف بريطانيــا ألغــراض
مل
ّ
بحث ّيــة.

 -3فــاز الالجــئ الفلســطيني عاصــم حســام الديــن طالــب باملرتبــة األولــى ببطولــة
اململكــة الســويدية للكاراتيــه ،وذهبيــة البطولــة وذلــك للمــرة الرابعــة .وســبق لحســام
3

الديــن أن نــال املرتبــة األولــى يف العديــد مــن البطــوالت يف ســورية ،قبــل لجوئــه إلــى
الســويد بفعــل الحــرب الســورية.
 -4حصــدت الطالبتــان الفلســطينيتان يــارا أحمــد صالــح وســارة الهمــص ،ميدالي َتــي
التفــوق واإلبــداع بمســابقة الرياضيــات والتكنيــك العامليــة يف العاصمــة الكوريــة
الجنوبيــة ســيئول ،بعــد أن ّ
مثلتــا مملكــة الســويد يف تلــك املســابقة العامليــة.

ـل فلســطيني
 -10يف مدينــة لفيــف غربــي أوكرانيــا ،حصــد الطبيــب األوكرانــي مــن أصـ ٍ
موســى عــرادة ،جائــزة التميــز يف مجــال «عيــادات طــب األســنان» وذلــك خــال فعاليــات
ـي لرجــال األعمــال يف مدينــة لفيــف غربــي أوكرانيــا.
ـر دولـ ّ
مؤتمـ ٍ
 -11يف العاصمــة التركيــة أنقــرة ،شــارك الباحــث الفلســطيني محمــد هــواش ،طالــب
ـي فريــد لتصنيــع مركبــات كيميائيــة
الدكتــوراه يف جامعــة غــازي التركيــة ببحـ ٍ
ـث علمـ ّ
فريــدة وجديــدة لعــاج الســرطان .ونشــرت نتائــج البحــث هــذا العــام يف املجلــة العاملية

الخاصــة يف فلســطين والنمســا ،ابتكــر الطبيــب
 -5بجانــب عملــه كطبيــب يف عيادتــه
ّ
الفلســطيني د .خالــد جميــل ســرحان لوحــة مفاتيــح للكتابــة باللغــة العرب ّيــة فريــدة مــن
نوعهــا .تتم ّيــز اللوحــة التــي اســتغرقت فكرتهــا ثــاث ســنوات مــن البحــث والتجربــة،
ـب جديــد للحــروف ىلع اللوحــة ي ّتســم باســتخدام الحــروف األكثــر تكــراًرا يف اللغــة
بترتيـ ٍ

العرب ّيــة.

«املجلــة األوروبيــة للكيميــاء الطبيــة» يف العــدد  129للمجلــة.
 -12يف مدينــة أوغــوس الدنماركيــة ،ان ُتخــب الفتــى الفلســطيني كريــم قــدورة ،رئيســا
ـم تأسيســه قبــل تســع
لبلديــة املدينــة عــن فئــة الناشــئة والشــباب ..وهــو مجلــس تـ ّ

املؤهليــن منهــم للقيــادة فـ َّ
ـن الحــوار والديمقراطيــة ،حيــث يقــوم أعضاء
ســنوات لتعليــم
ّ

ذلــك املجلــس البلــدي الشــبابي بمناقشــة قضاياهــم يف مدينــة أوغــوس ،لرفعهــا إلــى
ُ -6رشــح الالجــئ الفلســطيني الســوري أحمــد حمــزات ،لجائــزة «ســودرتاليا» لإلبــداع

بلديــة املدينــة والبحــث فيهــا رســميًا..

والنشــاط واالندمــاج يف الســويد ،عــن مشــروعه املســمى «صديــق اللغــة» ،علمــا
أن الحمــزات مــن أبنــاء مخيــم اليرمــوك اضطــر للهجــرة إلــى الســويد وقــد تعلــم اللغــة

 -13فــازت الطفلــة الفلســطينية ماريــا ســايمة ( 8ســنوات) املقيمــة يف الســويد،

الســويدية خــال فتــرة قصيــرة لــم تتجــاوز الســتة أشــهر .وقــد القــت الفكــرة رواجــا كبيــرًا

بجائــزة «نوبــل املدرســية» لســام األطفــال التــي تمنحهــا كل عــام مدرســة يف مدينــة

وحققــت نجاحــا ونتائــج إيجابيــة.

هلســنبوري جنوبــي الســويد ملجموعــة مــن التالميــذ املتفوقيــن يف عــدة مجــاالت.
ّ
تــوج بهــا.
ونافســت ماريــا العديــد مــن األطفــال
املرشــحين للجائــزة قبــل أن ُت ّ

جامعــات أميركيــة وبريطانيــة وســويدية ،نشــر الباحــث الفلســطيني د.
بدعــم مــن
-7
ٍ
ٍ

قــدم
مجلــة عامليــة محكمــة ،فيــه نموذجــا علميــا
نضــال دويــكات بحثــا علميــا يف
ٍ
ّ
ـم بنــاء
مــن خاللــه عـ ّ
ـدة فرضيــات لتحســين أداء الشــركات مــن الناحيــة اللوجســتية ،وتـ ّ
النمــوذج بنــا ًء دراســيًا نظريــا إليجــاد العالقــة بيــن املتغيــرات البيانيــة املتوقعــة يف
الشــركات.

 -8يف أملانيــا نشــر طالــب «علــوم األعصــاب» الفلســطيني نــورس كــرزم ( 25ســنة) ،ينشــر
العليــا يف جامعــة أوزنابــروك،
كتابــا لــه حــول علــم النفــس تطـّرق فيــه طالــب الدراســات ُ
ـدد مــن القضايــا واملوضوعــات ،بعضهــا يوميــة نختبرهــا أثنــاء تجولنــا يف ُ
الطرقــات.
لعـ ٍ

 -9انتخبــت مدينــة أوغــوس الدنماركيــة املحامــي ربيــع أزد أحمــد مــن أصــول فلســطينية،
نائبــا لرئيــس املجلــس البلــدي ومستشــارًا لقســم الثقافــة وخدمــات املواطنيــن ورئاســة
لجــان أخــرى .وقــد أعــادت بلديــة أوغــوس انتخــاب أزد أحمــد للمــرة الثانيــة ،وســط احتفال

يف أسـتراليا
رغــم وصولــه إلــى أســتراليا حديثــا ،حصــد
الفتــى الفلســطيني يمــان بســام أشــقر
جائــزة «التفــوق التكنولوجــي لعــام »2017
يف مدينــة ادياليــد األســترالية .وحــاز
يمــان ىلع الجائــزة إلنجازاتــه ومشــاركته
يف مســاعدة أقرانــه يف الفصــل .حيــث أثبــت تفوقــه واعتمــاده ىلع ذاتــه،
ّ
ً
خاصــة يف
التفــوق يف دراســته
وتمكــن مــن
فتجــاوز حاجــز اللغــة والثقافــة،
ّ

مــادة التكنولوجيــا .وهــو اآلن يســتعد لالنتقــال إلــى املرحلــة الثانويــة.

ـي نائبــا لرئيــس البلديــة.
الجاليــات الفلســطينية والعربيــة يف أوغــوس بانتخــاب عربـ ّ
4
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يتــم قبولهــم يف جامعــة كورنيــل للطــب يف مدينــة
قالئــل الطــاب العــرب الذيــن
ّ
نيويــورك األميركيــة  .ثــم انتقــل إلــى واليــة ماساتشوســتس األميركيــة إلكمــال دراســته
الجامعيــة يف جامعــة هارفــرد ،بمنحــة دراســية.
ـل
ـر إلــى اإلعالميــة الكنديــة مــن أصـ ٍ
 -3أبــرق رئيــس وزراء كنــدا جاســتن تــرودو ،برســالة فخـ ٍ
فلســطيني ملــى العقــاد ،صاحبــة قنــاة «ملــى تــي يف  »Lama TVىلع اإلنترنــت ،معل ًنــا
ـد جســور التواصــل بيــن كنــدا والعــرب ،وذلــك
فخــره بعملهــا ونشــاطاتها العديــدة يف مـ ّ
بمناســبة الحفــل الســنوي الثالــث لبرنامجهــا التلفزيونــي العربــي يف كنــدا «ملــى تــي
يف».
 -4يف مدينــة اســطنبول التركيــة ،فــازت الشــابة الفلســطينية نــور جمــال الخضــري،
باملركــز الثانــي يف مســابقة «ســتارت أب إســطنبول  »StartupIstanbulالعامليــة .عــن أفضــل
شــركة ناشــئة « .»Momy Helperحيــث تنافســت مــع  100شــركة أخــرى حــول العالــم تقدمت
للمنافســة .وهــو تطبيــق لألمهــات العربيــاتّ ،
يمكنهـ ّ
ـن مــن حجــز املواعيــد مــع أخصائييــن

نفســيين وتربوييــن وخبــراء تغذيــة أون اليــن.
 -5حصلــت الكاتبــة الفلســطينية ليــاس طــه ،ىلع املركــز األول بجائــزة «الكتــاب الدولــي
 2017األميركيــة» عــن روايتهــا «اللــوز املـّر» عــن فئــة «األعمــال األدبيــة متعــددة الثقافــات».

مبدعون فلسطينيون في القارتين

األميريكيتين وكندا

وهــي روايــة منغمســة يف تاريــخ فلســطين وثقافتها ،ومســتوحاة مــن األحــداث املضطربة
التــي شــهدتها منطقــة الشــرق األوســط ،وتاريــخ أســرة املؤلفــة.
 -6اختــارت مدينــة بروســبيكت بــارك يف واليــة نيوجيرســي األميركيــة املحامــي

الفلســطيني عبــد املجيــد عبــد الهــادي ،ليكــون قاضيــا ملحكمــة املدينــة .وقــد ّ
وقــع
رئيــس بلديــة بروســبيكت مرســوم تعييــن عبدالهــادي ،ليشــغل هــذا املنصــب الرفيــع
وألول مــرة احــد ابنــاء الجاليــة الفلســطينية يف بروســبيكت بــارك.
ّ

ســن فيــاض أبــو بكــر ،ضمن
 -1اختــارت منظمــة «بيكــو» األميركيــة الناشــطة الفلســطينية َو َ
أفضــل  18شــخصية يف الواليــات املتحــدة لعــام  ،2017ليشــاركوا املجتمــع األميركــي قصــص

ـوج النــادي الفلســطيني «نــادي بالســتينو الرياضــي  ،»Club Deportivo Palestinoبلقــب
ُ -7تـ ّ

نجاحهــم .وذلــك بعــد أن اســتطاعت مــن خــال خبرتهــا أن تســاعد الكثيــر مــن الالجئيــن

الــدوري التشــيلي  ،2017لفئــة تحــت  19عامــا.

الســوريين الذيــن بــدأوا حيــاة جديــدة يف الواليــات املتحــدة األميريكيــة ،مــن أجــل توفيــر
الخدمــات التــي يحتاجونهــا.

ّ
وأكــد النــادي أ ّنــه «ســوف نبقــى جيــل بعــد جيــل نحمــل رايــة االنتصــار ونهــدي هــذه
البطولــة ملــا نشــتاق لــه ونعمــل الجلــه لفلســطين األم للقــدس الشــريف».
هــذا وحقــق الفريــق لقــب الــدوري مرتيــن؛ أعــوام  1955و 1978واحتــل املركــز الثانــي 4

تفــوق الطالــب الفلســطيني مــن قطــاع غــزة عبــد الرحمــن أبــو هاشــم ( 23عامــا)
-2
ّ

مــرات آخرهــا عــام  ،2008كمــا أنــه فــاز بلقــب كأس تشــيلي مرتيــن ،كمــا حقــق العبــوه لقب

بدراســة الطــب يف جامعتــي «هارفــرد» و»كورنيــل للطــب» األميركيــة وهــو واحــد مــن

الهــداف  5مــرات.

6
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مبدعون فلسطينيون في
2017

الضفة الغربية

ّ
احتــل الباحــث الفلســطيني والبروفيســور يف كليــة الصيدلــة بجامعــة القــدس
-1
العربيــة ،رفيــق قرمــان ،املرتبــة الثانيــة ىلع مســتوى العالــم يف موقــع «»researchgate
يضــم نحــو  9مالييــن مــن علمــاء
األميركــي املتخصــص باألبحــاث وتقييمهــا ،والــذي
ّ
وباحثيــن وطلبــة دكتــوراه وماجســتير .وللبروفيســور قرمــان اهتمامــات بحثيــة واســعة
تشــمل تصميــم وتحضيــر األدويــة مــن أجــل تحســين خصائصهــا.
ّ -2
تمكــن الطالــب الفلســطيني أكــرم صبيــح ( 15عامــا) مــن الفــوز بالجائــزة الذهبيــة يف
املهرجــان الدولــي للهندســة والعلــوم والتكنولوجيــا يف تونــس يف كانــون الثانــي
(ينايــر)  .2017وحصــد صبيــح الجائــزة عــن مشــروع يتعلــق بأحــد أنــواع الــذكاء االصطناعــي
لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة الذيــن فقــدوا أطرافهــم.
أول فلســطيني وثانــي عربــي يحصــل ىلع
 -3الشــاب الفلســطيني د .محمــد العــدم ّ
ـنوات طويلــة مــن البحــث العلمــي حصــل
منحــة مــا بعــد الدكتــوراه العامليــة .فبعــد سـ
ٍ
د.العــدم ،ىلع منحــة

(Postdoctoral Researchers International Mobility Experience

 (P.R.I.M.Eمــن مؤسســة  DAADاألملانيــة ،املمولــة مــن االتحــاد األوروبــي والحكومــة
األملانيــة ،للخــوض يف عالــم األبحــاث العلميــة يف مجــال مــا بعــد الدكتــوراه.
 -4حصــد األكاديمــي الفلســطيني د .ســامي ميعــاري مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل
عــام  1948ىلع لقــب صاحــب أفضــل بحــث علمــي للعــام  2017لــدى رابطــة اقتصاديــي
الشــرق األوســط .يف حيــن كانــت الجائــزة الثانيــة التــي نالهــا ميعــاري هــي جائــزة «مــاري
كــوري» يف االتحــاد األوروبــي ،وهــي جائــزة ُتم َنــح لخيــرة ونخبــة الباحثيــن يف العالــم

يف املجــاالت املختلفــة.
 -5اســتطاع الباحــث واملهنــدس الفلســطيني بــدر العطاونــة ،الفــوز بأفضــل بحــث
«بوســتر» يف مجــال الهندســة املعماريــة ىلع مســتوى الجامعــات األوروبيــة .كمــا نــال
درجــة الدكتــوراه األوروبيــة ،باإلضافــة إلــى درجــة الدكتــوراه اإليطاليــة يف تخصــص
«التصميــم املعمــاري :النظريــة والتكنولوجيــا» مــن جامعــة «باليرمــو» اإليطاليــة.
 -6حصــل الدكتــور الفلســطيني ماهــر خضــور ،ىلع جائــزة أفضــل بحــث علمــي ىلع
مســتوى الشــرق األوســط مــن بيــن  95بحثــا ،قدمتهــم أكثــر مــن  35جامعــة ومؤسســة
طبيــة يف الشــرق األوســط ،والتــي ُدعمــت مــن قبــل األكاديميــة البريطانيــة للعلــوم
ـم تســليم جائــزة أفضــل بحــث للدكتــور خضــور يف مؤتمــر عــام أقيــم يف
الطبيــة .وتـ ّ
مدينــة نيقوســيا يف قبــرص.
8
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أول باحث يف الشــرق األوســط يحصد شــهادة
 -7املهنــدس الفلســطيني غــازي كعكانــي ّ

 -13منحــت املنظمــة األميركيــة املســتقلة الناشــط الفلســطيني عمــر البرغوثــي (54

«تطويــر السياســات الزراعيــة لتحقيــق األمــن الغذائــي والحــد مــن التغيــر املناخــي» مــن

عامــا) ،جائــزة غانــدي للســام لعــام  2017يف الواليــات املتحــدة األميركيــة ،وهــو باحــث

املعهــد األميركــي للتطويــر االقتصــادي واالجتماعــي يف واشــنطن .وهــو إنجــاز غيــر

وناشــط فلســطيني ،وعضــو مؤســس للحملــة الخاصــة باملقاطعــة األكاديميــة والثقافيــة لـــ

ـجل لدولــة فلســطين.
مســبوق ُيسـ ّ

«إســرائيل» ( )PACBIوحركــة ســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات ىلع «إســرائيل» (.)BDS

 -8ص ّنفــت مجّلــة «فوربــس» العامل ّيــة الشــاب الفلســطيني حســن أبــو شــعلة ( 25ســنة)،
مــن قريــة عرعــرة يف الداخــل املحتــل ضمــن قائمــة ّ
الشــباب الثالثيــن األكثــر تأثيــرًا حــول

 -14حــازت الطفلــة الفلســطينية زينــة قــدورة ( 10ســنوات) ىلع املركــز األول يف مســابقة
أفضــل عــازف يف حفــل مســابقة شــوبان الدوليــة السادســة عشــرة للبيانــو عــام ،2017

ـور برمج ّيــات ،وعضــو يف فريــق البحث
العالــم « »30 Under 30 Forbesلعــام  .2017وهــو مطـ ّ

والتــي نظمتهــا الحكومــة البولنديــة وجمعيــة الشــباب املوســيقي املصــري يف دار األوبــرا

العلمــي يف مجــال اإلنتــاج ال ّتكنولوجــي وال ّتعليــم .قــام بتأســيس مشــروع «حاســوب»،

املصريــة بالقاهــرة .حيــث قدمــت مختــارات مــن أعمــال املوســيقار البولنــدي فيدريــك

الــذي يعمــل ىلع تطويــر منظومــة الّريــادة التقن ّيــة يف املجتمــع العربــي.

شــوبان.

ّ -9
حقــق الطالــب الفلســطيني رامــي صالحــات ،أفضــل ابتــكار علمــي لعــام  2017بعــد أن

 -15يف ماليزيــا ..حققــت الشــابة الفلســطينية زينــب هيجــاوي ،املركــز الثانــي ىلع

حصــد جائــزة حمــدان بــن راشــد لــأداء التعليمــي املتميــز يف دبــي ،وذلــك للعــام الثاني

العالــم بمســابقة لحفــظ القــرآن الكريــم .وكانــت املتســابقة قــد تخرجــت مــن كليــة الطــب

ىلع التوالــي ىلع مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .فبعــد أن نــال جائــزة 2016

يف جامعــة النجــاح الوطنيــة يف نابلــس العــام املاضــي وحصلــت ىلع معــدل  %99يف

عــن ابتــكاره التقنــي لتحليــل ومعالجــة املســتندات االلكترونيــة واملطبوعــة ،فــاز بجائــزة

الثانويــة العامــة.

ـكار نظــام أمــن املعلومــات الذكــي.
 2017عــن ابتـ ٍ
مترافــع يف مســابقة
ــوج الطالــب الفلســطيني حمــزة ســويد ،بجائــزة أفضــل
ُ -10ت ّ
ٍ

املحكمــة الصوريــة العربيــة التــي ُعقــدت يف الكويــت يف الفتــرة بيــن  2و 5نيســان
(أبريــل)  .2017وذلــك بعــد أن حصــد الفريــق جامعــة بيرزيــت ،املرتبــة األولــى يف الجولــة

 -16فــازت الباحثــة الفلســطينية نــادرة املغربــي بامليداليــة الذهبيــة للبحــوث املتميــزة،
حيــث شــاركت ببحــث متخصــص يحمــل عنــوان «اإلرشــاد والعــاج النفســي يف النمــوذج
اإلســامي» ،ضمــن محــاور املؤتمــر الدولــي الثالــث للدراســات اإلســامية  2017يف كواالملبور،
وذلــك بمشــاركة  132باحثــا وباحثــة مــن مختلــف دول العالــم.

النهائيــة يف املســابقة بعــد أن انتصــر ىلع فــرق العــراق والكويــت واألردن والبحريــن
واملغــرب.

 -17فــاز املصــور الصحفــي الفلســطيني جعفــر اشــتية ،بجائــزة الصحافــة العربيــة عــن صــور ٍة
طفــل مــن اســتهداف جنــود االحتــال خــال مواجهــات يف بلــدة كفــر
التقطهــا إلنقــاذ
ٍ

 -11الدكتــورة الفلســطينية منــال دنديــس ،تدخــل موســوعة «غينيــس» يف أطــول

قــدوم قضــاء قلقيليــة .وهــذه املــرة الخامســة ىلع التوالــي التــي يفــوز مصــور فلســطيني

خطــاب بالعالــم بمــدة  1700ســاعة ،حمــل يف مضمونــه قيمــا إنســانية ،تمحــورت حــول

بهــذه الجائــزة التــي تعتبــر األهــم يف الوطــن العربــي.

املحبــة والتنميــة واإليجابيــة .ودنديــس ( 33عامــا) تحمــل الدكتــوراه يف إدارة املــوارد
البشــرية مــن الواليــات املتحــدة األميركيــة ،وتعمــل أســتاذة جامعيــة ،كمــا تديــر شــركة

 -18فــاز النجــم الفلســطيني أشــرف برهــوم بجائــزة « »Golden Reel Awardكـــأفضل ممثــل

بريطانيــة متخصصــة برعايــة االختــراع والتعليــم اإللكترونــي.

يف مهرجــان «تيبــورون» الســينمائي الدولــي بالواليــات املتحــدة األميركيــة ،عــن أدائــه

 -12ص ّنفــت بوابــة البحــث العلمــي والتــي يشــارك فيهــا مالييــن العلمــاء مــن شــتى

عســاف .وقــد ســبق لـــبرهوم وأن
التمثيلــي املتميــز يف فيلــم املنعطــف للمخــرج رفقــي ّ
حصــل ىلع جائــزة أفضــل ممثــل يف مهرجــان ماملــو للســينما العربيــة بالســويد.

أنحــاء العالــم ،البروفيســور الفلســطيني د .عاطــف قصــراوي ضمــن أفضــل  %5مــن العلمــاء
املشــاركين فيهــا ،حيــث حصــل ىلع درجــة  %95ولــه أكثــر مــن  2500قــراءة شــهرية
ألبحاثــه العلميــة ،ويحظــى ىلع متابعــة أســبوعية مــن قبــل  1328عاملــا.
10

 -19حصلــت خمــس طالبــات فلســطينيات ىلع املركــز الثاني عامليًا بمســابقة تكنوفيشــن

التــي ُتعنــى بتعليــم الفتيــات مــن ســن  18 -10عامــا حــول آليــات تطوير

11

تطبيقــات لألجهــزة الذكيــة لحــل مشــكالت تواجــه مجتمعاتهــن .حيــث هدفــت الطالبــات

 -25فــاز مديــر مركــز التعليــم املفتــوح يف جامعــة القــدس املفتوحــة الشــاب

مــن وراء هــذا التطبيــق إلــى حــل مشــكلة امليــاه يف بلدتهـ ّ
ـن ،عبــر تمكيــن املواطنيــن

الفلســطيني بهــاء ثابــت بجائــزة «األلكســو» للتطبيقــات الجوالــة العربيــة  ،2017وذلــك

مــن معرفــة األوقــات واألماكــن التــي تــوزع فيهــا امليــاه بالتعــاون مــع املجلــس القــروي.

قــدم تطبيقــا مميــزًا يف الهاتــف املحمــول عــن مدينــة القــدس ،حيــث نافــس 33
ّ
مترشــحًا مــن  13دولــة عربيــة.

 -20فــاز الشــاب الفلســطيني نجيــب كميــل عقــل ،وهــو ســفير فلســطين يف مؤتمــر
جمعيــة مهندســي الكهربــاء واإللكترونيــات «IEEE» يف الشــرق األوســط للطــاب والخبراء

ـة شــاركت بهــا  76متســابقة حــول العالــمُ ،ت ّوجــت الشــابة الفلســطينية
 -26يف منافسـ ٍ

الشــبابMESYP)) ،يف منافســة أفضــل ســفير مــن بيــن قرابــة  25ســفيرًا وســفير ًة مــن

هديــل خالــد جبــارة ،باملركــز األول يف حفــظ القــرآن غيبــا يف مســابقة الشــيخة فاطمة

مختلــف دول الشــرق األوســط ،واعتمــدت اللجنــة يف تقييمهــا بصــورة رئيســية ىلع مــا

بنــت مبــارك الدوليــة للقــرآن الكريــم يف دبي.
وقــد َر ّ
شــحت وزارة اﻷوقــاف الطالبــة جبــارة للمشــاركة يف مســابقة دبــي الدوليــة

قدمــه كل ســفير منهــم.
ّ

بســبب حصولهــا ىلع عالمــة عاليــة يف امتحــان اﻹجــازة مــذ كانــت يف الصــف التاســع.
ـي بعنــوان «Greening
ـروع بحثـ ّ
 -21تمكنــت ثــاث طالبــات فلســطينيات مــن إنجــاز مشـ ٍ

 ،»of the Internetويســعى املشــروع الــذي ابتكرتــه الطالبــات وســام زبــن وجنيــن شــهاب
وليــن ح ّنــون ،مــن كليــة الهندســة الكهربائيــة والحاســوب يف جامعــة بيرزيــت ،لتقليــل

الطاقــة املســتهلكة يف الســاعات التــي يقـ ّ
ـل فيهــا معــدل اســتخدام شــبكة اإلنترنــت

ـاب فلســطينيون مشــاركون يف مســابقة الحســاب الذهنــي «األباكــس»
 -27حصــد طـ ٌ
يف ماليزيــا ،املركــز الثانــي للمســتويات األول والثانــي والثالــث مــن املســابقة ىلع
ـات جــرت مــع  65دولــة
مســتوى العالــم .وجــاء فــوز الفريــق الفلســطيني بعــد منافسـ ٍ

الكّلــي.

وبمشــاركة  5000متســابق مــن طلبــة وطالبــات العالــم.

ّ -22
تمكــن الباحثــان الفلســطينيان د .زيــدون صــاح و يزيــد بداريــن مــن تطويــر تطبيــق

ّ -28
تمكــن خبيــر أمــن املعلومــات الفلســطيني خليــل شــريتح ،مــن اكتشــاف ثغــر ٍة

ـي للكشــف عــن ســرطان الثــدي ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن ُيحــدث ثــور ًة يف
هاتـ ٍ
ـف ذكـ ّ

ـة خطيــرة ىلع املوقــع العاملــي «لينكــدإن  ،»Linkedinاملصنــف كأحــد أهــم شــبكة
أمنيـ ٍ

ّ
ويمكــن هــذا التطبيــق الســيدات مــن اكتشــاف
عالــم الكشــف املبكــر عــن هــذا املــرض.

للمحترفيــن ىلع مواقــع التواصــل االجتماعــي ،والثغــرة هــي إمكانيــة إدراج منشــور

مــرض ســرطان الثــدي عبــر صــور ٍة يتــم التقاطهــا بهواتفهــن الخاصــة ،والســماح بتكــرار

ـم اســتبدال صفــة كــود الصــورة وتغييرهــا «.»PHPوكان شــريتح قــد
جديــد بحيــث يتـ ّ

العمليــة بكافــة األوقــات دون أضــرار تذكــر ،مــع إظهــار النتيجــة فــورًا.

تمكــن ســابقًا مــن اختــراق حائــط مؤســس موقــع الفيســبوك مــارك زوكيربيــرغ.

 -23فــازت الطالبــة الفلســطينية عفــاف الشــريف ( 17عامــا) ،مــن مدرســة عّرابــة يف

 -29حصلــت الطالبــة الفلســطينية أمــل محمــد شــوابكة ( 16عامــا) ىلع جائــزة الشــيخة

جنيــن ،باملركــز األول يف «تحــدي القــراءة العربــي» بدورتــه الثانيــة املقامــة يف دبــي،

فاطمــة بنــت مبــارك للشــباب العربــي الدوليــة ،عــن فئــة الشــباب العربــي املبــدع

متفوقـ ً
ـة ىلع ســبعة مالييــن مشــارك مــن كل البلــدان العربيــة .وذلــك بعــد أن تأهلــت

ـم اختيارهــا مــن
مــع  15طالــب وطالبــة مــن عــدة دول عربيــة ،إلــى نهائيــات التحــدي ،ليتـ ّ
قبــل لجنــة تحكيــم املســابقة.
ُ -24ع ّيــن الطبيــب الفلســطيني د .يوســف ســامة ،أســتاذًا يف جامعــة طوكيــو اليابانيــة

يف دولــة اإلمــارات .وذلــك مــن خــال مشــروع «ال انــزالق ىلع الطرقــات» ،منافسـ ً
ـة 700

مشــارك مــن الوطــن العربــي .وكانــت شــوابكة قــد عرضــت مشــروعها العــام املاضــي
يف وكالــة «ناســا» (بعــد منحــة تعليميــة وتدريــب مكثــف فيهــا) ووجــدت قبــوالً لكونــه
ـا ملشــكلة تشـ ّ
يجــد حـ ًّ
ـكل الصقيــع ىلع الطرقــات.

حيــث يشــرف ىلع  30مــن طلبــة املاجســتير والدكتــوراه مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

ّ
تترشــح لجائــزة األوســكار عــن فيلــم «واجب».
 -30املخرجــة الفلســطينية آن مــاري جاســر

والدكتــور يوســف تخـّرج مــن قســم البيوتكنولوجــي يف كليــة العلــوم يف جامعــة النجــاح

و ُيصــور فيلــم «واجــب» ،الــذي ُيعــد الفيلــم الروائــي الثالــث للكاتبــة واملخرجــة ورائــدة

الوطنيــة يف عــام  ،2009ونظــرًا لتم ّيــزه ابتعثتــه الجامعــة يف عــام  2012إلكمــال دراســاته

األعمــال والشــاعرة آن مــاري جاســر ،العالقــة املتوتــرة لكــن الكوميديــة بيــن أب وابنــه

العليــا يف اليابــان.

يف مدينــة الناصــرة الفلســطينية قبــل حفــل زفــاف عائلــي.
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وشارك الفيلم يف مهرجانات تورنتو ولندن وبوسان ودبي السينمائية.
 -31حصلــت جامعــة بوليتكنــك فلســطين مؤخــرًا ىلع جائــزة محمــد بــن راشــد لدعــم

ـد جائــزة أفضــل جامعــة يف الوطــن
مشــاريع الشــباب يف دورتهــا العاشــرة ،والتــي ُتعـ ُّ
العربــي داعمــة وحاضنــة لريــادة األعمــال ،وذلــك نظيــر مــا قدمتــه بوليتكنــك فلســطين
ـم إلطــاق شــركات ناشــئة عبــر حاضنــة تطويــر
يف الســنوات الثــاث املاضيــة مــن دعـ ٍ

األعمــال الرياديــة.

ـام مــن التجــارب ،اســتطاع الشــاب الفلســطيني جميــل أبــو ماضــي ،تطويــر
 -32بعــد عـ ٍ

مبدعون فلسطينيون في لبنان

ـول «البنزيــن يف الســيارات مــن ســائل إلــى غــاز» باســتخدام الحــرارة،
ـكار جديــد يحـ ّ
ابتـ ٍ
ُ
وذلــك يف جامعــة بوليتكنــك فلســطين حيــث ُفحــص الجهــاز وأثبــت نجاحــه ،ونجــح يف

ـراع لجهــاز « ،»48 BlueDriveوالــذي
اللبنانيــة املبتكــر الفلســطيني عامــر درويــش ،بــراءة اختـ ٍ

الناتــج عــن احتــراق الوقــود إلــى .%0

ٌ
ـركات عــدة مــن دول مختلفــة حــول العالــم مــع درويــش قبــل عــدة أيــام،
وقــد تواصلــت شـ

تقليــل اســتهالك الســيارة للبنزيــن بنســبة تتــراوح بيــن  %35و %45وتخفيــض التلــوث

طويلــة مــن العمــل والتجــارب العلميــة ،منحــت وزارة االقتصــاد والتجــارة
أشــهر
 -1بعــد
ٍ
ٍ
يســمح بقيــادة اآلليــات الثقيلــة عــن بعــد بواســطة الهواتــف الذكيــة.

تريــد الحصــول ىلع وكالــة الجهــاز الفلســطيني املنشــأ بغيــة تحويلــه ملنتــج تجــاري
 -33حصــل الطالبــان الفلســطينيان عمــر نجــدي وســليمان شــلودي مــع فريــق متعــدد
الجنســيات ،ىلع املركــز الثانــي يف مســابقة األكاديميــة العربيــة لالبتــكار التــي ُأقيمت

متوافــر يف األســواق.

يف العاصمــة القطريــة الدوحــة ،البتكارهــم تطبيــق “ ،”GoGatherوذلــك خالل أســبوعين

 -2بــرع املصمــم الغرافيكــي الفلســطيني محمــد قاســم يف تجســيد شــخصية «امللثــم» يف

تجمــع لألهــل واألصدقــاء ألي
س ِّ
فقــط .و ُي َ
ــهل التطبيــق ىلع املســتخدم تنظيــم أي ُّ
ـبة كانــت ،دون الحاجــة للتذكيــر أو املتابعــة أو االتصــال.
مناسـ ٍ
 -34إســتطاع الشــاب الفلســطيني أمجــد قبهــا ،أن يكتشــف ثغــر ًة يف املوقــع

تصاميمــه والتــي ترمــز إلــى املقــاوم الفلســطيني ..ليســتفّز مــن خاللهــا االحتــال وبقــوة.

وشــخصية «ظريــف الطــول» كمــا ُيط ِلــق عليها قاســم ،اســتفزت االحتــال االســرائيلي لجرأتها
وقدرتهــا ىلع إيصــال رســالة الشــعب الفلســطيني والتذكيــر بحقوقــه ،والتــي جعلــت القنــاة
العاشــرة اإلســرائيلية تعــرض بعــض أعمالــه ،وتصفــه باملحــرض واملخــرب اإللكتروني.

ليتــم وضــع اســمه الحقــا
اإللكترونــي الخــاص بــوزارة الدفــاع األميركيــة «البنتاغــون»
ّ
ىلع الئحــة الشــرف الخاصــة بالبنتاغــون كشــخص أســهم يف حمايــة هــذا املوقــع مــن

ـدران املركــز األول يف مســابقة
 -3الطالبــان الفلســطينيان محمــد حميــد ورؤى شــحادة يتصـ ّ

القراصنــة .وذلــك مــن خــال كشــف طريقــة العتمــاد كلمــة الســر للمســتخدمي تلقائيــا

الســمارت العامليــة للحســاب الذهنــي يف تايلنــد.

تفحــص مســبق.
مــن دون ّ

ـم اختيارهــا مــن بيــن أكثــر مــن  20ألــف طالــب ىلع مســتوى
وكانــت رؤى ( 12عامــا) قــد تـ ّ
ّ
ّ
بحــل أكثــر مــن 120
مســابقة انطلقــت بحزيــران (يونيــو)  .2017وتمثــل الفــوز
لبنــان يف
ٍ
عمليــة حســابية يف دقائــق معــدودة.
 -4حصــد الالعــب الفلســطيني مــن مخيــم الرشــيدية يف جنــوب لبنــان علــي عثمــان،
بطولــة العالــم يف «قــوة الرمــي» يف بيالروســيا لعــام  2017لــوزن  75كــغ.
 -5ومــن مخيــم البــداوي لالجئيــن الفلســطينيين شــمالي لبنــان ،فــاز املالكــم الفلســطيني
عبــد الحافــظ عبدالغنــي بذهبيــة بطولــة العالــم يف لعبــة الكيــك بوكســنغ «قــوة الرمــي».
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التشــغيل صــوت موســيقى ،ليبــدأ العمــل عليهــا.
 -3حصــد املصــور الفلســطيني فــادي عبــد اهلل ثابــت مــن قطــاع غــزة ،امليداليــة املتميــزة
بجائــرة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للتصويــر الضوئــي «محــور التحــدي» يف مدينــة دبــي.
وكان ثابــت قــد حصــل عــام  2015ىلع الجائــزة الذهبيــة يف مســابقة الوطــن األكبــر ىلع
مســتوى الوطــن العربــي.
ّ
ـي لتحويــل
ـع إلكترونـ ّ
 -4تمكــن األكاديمــي الفلســطيني د .جهــاد حمــاد ،مــن تطويــر موقـ ٍ

ـة
محاضــرات البوربوينــت يف علــم األدويــة لفيديوهــات رســوم متحركــة ،خــال زيــار ٍة بحثيـ ٍ
قضاهــا يف جامعــة « »KCLيف لنــدن ،حيــث نــال املوقــع إعجــاب رئيــس قســم األدويــة
يف الجامعــة ،وهــو قســم ُيعتبــر خامــس أفضــل قســم أدويــة يف العالــم ،ليكــون املشــروع
األول الشــامل مــن نوعــه يف العالــم.
 -5نجــح املهندســان الفلســطينيان أيمــن الديــراوي ومصطفــى جبــر مــن قطــاع غــزة يف
الوصــول إلــى العامليــة مــن خــال إطــاق تطبيــق للهواتــف الذكيــة يســتخدم الــذكاء
الصناعــي ،ويحمــل اســم « ،»Nameoحيــث يقــوم بتعليــم العربيــة لألطفــال غيــر املتحدثين

مبدعون فلسطينيون

في غــــزة

بهــا .ويعتمــد التطبيــق ىلع التقــاط صــورة للمــادة املرغــوب بهــا ويقــدم لــه التطبيــق
اســمها ومــا يتعلــق بهــا باللغــة العربيــة.
ـطينية جديــدةّ ،
تمكــن أســتاذ الهندســة امليكانيكيــة د .محمــد
ـة فلسـ
ٍ
 -6يف ثــور ٍة طبيـ ٍ
أبــو هيبــة ،مــن تصميــم وتنفيــذ أول نمــوذج فلســطيني لقلــب صناعــي ليســتخدم يف
اإلجــراءات الطبيــة املتعلقــة بأمــراض القلــب.
ُ
وبعــد أربعــة أشــهر مــن البحــث والتخطيــط أجريــت أولــى التجــارب ىلع خــروف ،حيــث

 -1فــاز املعلــم الفلســطيني الجريــح أحمــد الســوافيري بجائــزة «إنجــاز العمــر» يف الحفــل

ّ
تمكــن الجهــاز الجديــد مــن العمــل بوظائــف القلــب ملــدة عشــر ســاعات متواصلــة مــا

الخيــري الســادس الــذي نظمتــه مؤسســة «روتــا» يف قطــر .فقــد تابــع رحلــة العطــاء

نجــاح أولــى مراحــل املشــروع.
يعنــي
َ

كمعلــم رغــم بتــر رجليــه ويــده وثالثــة أصابــع مــن يــده املتبقيــة .وقــد أصيــب الســوافيري،

وتبلــغ كلفــة الحصــول ىلع هــذه األجهــزة عامليــا  400ألــف دوالر ،فيمــا بلغــت كلفــة

ـاروخ يف العــدوان اإلســرائيلي عــام  2008ىلع غــزة إال أن ذلــك لــم يمنعــه مــن تحقيــق
بصـ ٍ

تصنيــع الجهــاز بمراحلــه األوليــة نحــو  5000دوالر فقــط.

إنجــاز االســتمرار يف مهنــة التعليــم.

 -7خــال فعاليــات املؤتمــر العــام الخامــس التحــاد املدربيــن العــرب يف تونــس ،حصــل
عامــا) تطبيقــا
 -2ابتكــر الطالبــان الفلســطينيان وســام الطيبــي وزيــد البلعــاوي (ً 15

املــدرب الفلســطيني نورهــان العقــاد ،ىلع جائــزة املــدرب العربــي املتميــز لعــام ،2017

يختــص باملكفوفيــن ،يتمثــل بآلــة حاســبة مضيئــة تســهل إجــراء
لألجهــزة الذكيــة
ّ

لفئــة مــدرب مستشــار معتمــد.

العمليــات الحســابية مــن خــال خطــوات بســيطة .وتقــوم فكــرة الطالبيــن الفلســطينيين

وبســبب الحصــار املفــروض ىلع قطــاع غــزة تســلم الجائــزة نيابـ ً
ـة عنــه زميلــه عبــداهلل

ىلع تشــغيل اآللــة الحاســبة عبــر األجهــزة الذكيــة ،بحيــث يســمع املكفــوف يف بدايــة

مهنــا املشــارك الفلســطيني مــن رام اهلل.
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مبدعون فلسطينيون

في الخليج

ومــن خــال مــا يعرضــه الجــدول أعــاه ،ي ّتضــح لنــا ّ
أن النســبة األكبــر للمبدعيــن

ّ
ـردد
الفلســطينيين احتضنهتــم الضفــة الغربيــة ،وهنــا
يتأكــد لنــا ذلــك القــول الــذي يتـ ّ
 -1حصلــت الطالبــة الفلســطينية روان عصمــت غــزال ،ىلع املرتبــة األولــى يف الثانويــة

باســتمرار ىلع مســامعنا «مــن قلــب األلــم ُيولــد األمــل و ُيولــد اإلبــداع»..

العامــة لعــام  2017ىلع مســتوى مــدارس اإلمــارات بتقديــر .%99.4

ـداءات مــن قبــل قــوات االحتــال .إذ يســعى األخيــر
فالضفــة املحتلــة تشــهد يوميــا اعتـ
ٍ
وباســتمرار ،اســتهداف فئــة الشــباب باالعتقــاالت والقتــل واإلعدامــات امليدانيــة ليقطــع

 -2حصلــت الطالبــة الفلســطينية رغــد محمــد فــواز أبــو ريــا ،ىلع املرتبــة األولــى يف

شــريان األمــل عــن تلــك البــاد.

الثانويــة العامــة للعــام ىلع مســتوى مــدارس الكويــت بتقديــر .%99.38

ـات لقــوات االحتــال وهــي تشـ ّ
ـات ىلع
ـن هجمـ ٍ
ات ســمعنا وشــاهدنا لقطـ ٍ
وكــم مــن مــّر ٍ
جامعــات الضفــة الغربيــة وأبرزهــا جامعــة بيرزيــت ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،جامعــة

 -3يف مدينــة الشــارقة اإلماراتيــة ،حصلــت الســبعينية الفلســطينية نجمــة خليــل أبــو

ـق ط ّ
ـاالت بحـ ّ
البهــا وكوادرهــا
القــدس وجامعــة بولتكنيــك فلســطين ،لتقــوم بحمــات اعتقـ ٍ

إصبــع ،ىلع درجــة الدكتــوراه بعــد مناقشــتها ألطروحتهــا التــي حملــت عنــوان «دور املــرأة

التعليميــة .فــكان آخــر تلــك االعتقــاالت بحــق املحاضريــن الجامعييــن إعتقــال أســتاذ

الفلســطينية النضالــي خــال ربــع قــرن مــن االنتفاضــة األولــى وحتــى .»2012

الحاســوب واملحاضــر يف جامعــة بيرزيــت الدكتــور مجــدي مفارجــة ،وغيــره.

وتناولــت الباحثــة يف نقاشــها للرســالة الظــروف واملعوقــات التــي واجهتهــا خــال

ـوق جامعاتهــا ..حيــث حصلــت
فالضفــة الغربيــة تحتضــن النســبة األكبــر مــن املبدعيــن لتفـ ّ

تقصــي الحقائــق واملعلومــات عــن واقــع املــرأة الفلســطينية ،حيــث زارت فلســطين ،مــن

العديــد مــن الجامعــات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة ىلع جوائــز عامليــة متنوعــة.

خــال حصولهــا ىلع تصريــح ســياحة ،إلجــراء لقــاءات ميدانيــة مــع عــدد مــن القيــادات

جامعــات مرموقــة
شــهادات مــن
وتضــم تلــك الجامعــات كــوادر تعليميــة حاصلــة ىلع
ٍ
ٍ
ّ

النســائية واألســيرات املحــررات وذوي الشــهيدات.

تؤهلهــا لالرتقــاء بالتعليــم والبحــث العلمــي يف فلســطين..
عامليــا ّ

ووصفــت لجنــة التحكيــم بحــث الفلســطينية نجمــة ،األم لخمســة أبنــاء و 14حفيــد ،بأنــه

إلــى جانــب ذلــك ،بــرز العديــد مــن الطــاب والشــباب الفلســطينيين الذيــن لجــأوا مــن

«تاريخــي بامتيــاز» ،كــون الكاتبــة امــرأة فلســطينية ،وهــي تتحــدث يف الوقــت ذاتــه عــن
واقــع املــرأة الفلســطينية.
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ســورية إلــى أوروبــا ،بعــد أن ّ
ـابقات
توفــرت لهــم فرصــا مميــزة للتعّلــم واملشــاركة يف مسـ
ٍ
أدبيــة ورياضيــة وعلميــة ىلع مســتوى أوروبــا والعالــم.
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