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تربية جنين و"القدس المفتوحة" تنظمان ندوة "برهان الدين العبوشي"

جنین- معا- نظمت مديرية التربیة والتعلیم العالي في جنین وكلیة اآلداب في جامعة القدس المفتوحة فرع جنین ندوة أدبیة حول "الشاعر

برھان الدين العبوشي فارس الكلمة والبندقیة"، بمشاركة العديد من الباحثین وأدباء المحافظة تناولوا فیھا أدب وشعر الراحل ابن محافظة

جنین الشاعر العبوشي وتاريخه النضالي والبطولي، في قاعة مدرسة بنات جنین الثانوية.

حضر الندوة مدير التربیة والتعلیم العالي أ. طارق عالونة، ود. ھاني أبو الرب عمید كلیة اآلداب في جامعة القدس المفتوحة، ومنصور

السعدي ممثال عن المحافظ، ومدير مكتب الثقافة في جنین آمال غزال، ومفوض ھیئة التوجیه السیاسي والوطني بشار جالودي، ومديرو

وممثلو العديد من المؤسسات األمنیة والشرطیة والمدنیة، وحركة فتح، وثلة من أدباء وشعراء األسرة الثقافیة في المحافظة، وأساتذة

الجامعة وأسرة التربیة والتعلیم العالي.

وألقى عالونة كلمة أشار فیھا إلى أن ھذا اللقاء يأتي تتويجاً للشراكة الفاعلة بین المديرية ومؤسسات المجتمع وجامعة القدس

المفتوحة على وجه الخصوص، وتتكامل الجھود انطالقاً من انتماء الجمیع جامعات ومدارس ألسرة واحدة ھي أسرة وزارة التربیة والتعلیم

العالي.

وأكد عالونة على حرص المديرية على توعیة الطلبة وتعريفھم برموزھم الوطنیة واألدبیة الذين أسسوا أدب المقاومة وكانت لھم بصمات

واضحة في التاريخ الفلسطیني المعاصر، حیث كان الشاعر برھان الدين العبوشي شاعرا وأديباً ترك إرثاً أدبیاً ووطنیا يستحق أن يسلط

الضوء على حیاته وانجازاته، وأن تخلد ذكراه بإطالق اسمه على إحدى مدارس المدينة التي انتمى إلیھا.

وشكر عالونة جمیع القائمین على ھذه الندوة من لجنة منظمة وأساتذة مشاركین وطاقم جامعة القدس المفتوحة الشريكة، ومدرسة

بنات برھان الدين العبوشي مديرًة ومعلمات وطالبات.

وألقى كل من د. ھاني أبو الرب، ومنصور السعدي، والطبیب بالل العبوشي ابن أخ الشاعر الراحل كلمات تناولوا فیھا تاريخه النضالي

كجريح ومطارد ومعتقل في السجون البريطانیة، وأديب وشاعر تعرض لمحاوالت عديدة لالغتیال، عاصر االنتداب البريطاني لفلسطین وفترة

وعد بلفور ونكبة الشعب الفلسطیني التي صورھا في أدبه بأبدع الصور.

وتم االستماع خالل الندوة لتسجیل صوتي للشاعر الراحل يوصي فیه ولدْيه سماك وحسن بالحفاظ على حبھم وانتمائھم لوطنھم

فلسطین ولعقیدتھم اإلسالمیة.

وفي الجلسات العلمیة للندوة تناول المتحدثون والباحثون البعد القومي والوطني والتناص في شعر برھان الدين العبوشي، وتطرقوا إلى

جنین في أشعاره، وإلى الصور الفنیة والجمالیة.
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واألدباء والباحثون المشاركون في الندوة ھم د. أحمد عبد الرؤوف جبر، أ.د. فیصل غوادرة، وأ. مھا الحاج حسن مشرفة اللغة العربیة، ود.

نجیة الحمود، ود. محمد أبو الرب، والمشرف التربوي أ. معین رفیق.

وفي ختام الندوة تم تكريم المشاركین والمساھمین في إنجاح الندوة. أدار جلستْي الندوة د. عمر عتیق من جامعة القدس المفتوحة،

ود. ختام حمارشة من مديرية التربیة والتعلیم العالي.


