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ميسون سكرية: مرحبا بكم في الندوة الخامسة عن بعد حول التربية الراديكالية في فلسطين التي ينظمها الملتقى التربوي 

   .العربي بالشراكة مع روزا لوكسمبورغ ومؤسسة الدراسات الفلسطينية

والندوة التالية االنتفاضة االولى والتربية الراديكالية، اليوم سوف نغطي موضوع التعليم الشعبي ودور   سنناقش في هذه الندوة

 .المرأة وسنناقش االسبوع المقبل التحول في نظام التعليم العالي ودور الجامعة خالل االنتفاضة

  

ليه أوسلو، ولم تتم أرشفته بشكل منسق اما  عندما خططنا لهذه الندوة كانت االنتفاضة في فلسطين من الماضي حدث طغت ع

فلسطين تثور من النهر الى البحر، نحي كل الفلسطينيين الثائرين بمن فيهم المتحدثون الثالثة  ،نشهد االنتفاضة الثالثة فإننااليوم 

ق المستمر للمدارس من  اليوم وجمهورنا الكريم، ولعل ما ميز االنتفاضة األولى هو بروز التعليم الشعبي كبديل نتيجة االغال

بحرمانهم من العلم  وتجهيلهم فشل   نالفلسطينييقبل قوات االحتالل اإلسرائيلي وهو اغالق كان االحتالل يأمل ان يكسر 

 لى نتائج عكسية كما ستوضح لنا الدكتورة جميلة شنان اليوم. إالمحتل و ادى اغالق المدارس 

 

لى  إالتعليم ليصبح اداة للتحرر و مركزا للتحرير ، بالنسبة لى إ نالفلسطينيينظرة لقد شكل بروز التعليم الشعبي نقطة تحول في 

اوالئك منا الذين لم يعيشوا االنتفاضة االولى نعلم االن ونحن نعيش االنتفاضة الثالثة و المستمرة ان التعليم غير الرسمي من  

لخطابات يؤدي الى تغيير جذري في الخيال السياسي  خالل الحراك الشعبي والهتافات و االغاني والمظاهرات والرقصات وا

اي االستعمار االستيطاني والتطهير العرقي بدال من التهجير او االخالء وفلسطين   بأسمائها؛ويصنع لغة جديدة تسمي االمور 

  48الفلسطيني بدال عرب وفلسطين المحتلة بدال من االراضي الفلسطينية المحتلة والشعب  48بدال من الضفة وغزة ومناطق 

او االقلية العربية واالهم من ذلك ان فلسطين التاريخية لم تعد تاريخية بعد االن اصبحت حقيقة واقعة اليزال من المبكر انشاء  

تعليم غير رسمي في هذه االنتفاضة الثالثة ولكن ربما يكون من اآلمن القول ان الندوات عبر اإلنترنت و المحادثات و  

عن بعد و عن قرب ايضا تشكل نواة للتعليم غير الرسمي الراديكالي بما ان االنتفاضة االولى كانت انتفاضة على  التدريس 

 .األعراف االجتماعية وخاصة بما يتعلق بدور المرأة كما ستحدثنا الدكتورة اصالح جاد اليوم

 

لنستعمل  NGOizationسسة او )انجزة(  أرا بان متم تحقيقه من قبل و تذكي فان االنتفاضة الحالية ربما تكون استمرارا لما 

كلمة الدكتورة اصالح اي تحويل الحركة النسوية الى منظمات نسوية والتي بدأت خالل االنتفاضة االولى لم تنجح في ابعاد  

اشكاله ربما  في كل  الشعبيالمرأة الفلسطينية عن نضالها الوطني فنرى النساء اليوم يتصدرن المظاهرات والهتافات والحراك 

تكون هذه االنتفاضة بمثابة انتفاضة ضد مأسسة او انجزة الحركة النسوية اكثر من كونها انتفاضة ضد االعراف االجتماعية  

 قائما.  لما يزا رغم ان هذا 

 

ل الدور  وهناك وجه راديكالي اخر لالنتفاضة االولى اال وهو الدور المركزي الذي لعبه االطفال في مواجهة االحتالل بالمقاب

التربوي الراديكالي الذي لعبته االنتفاضة معهم ربما كانت انتفاضة ضد االقصاء السياسي وتهميش االطفال وهذا ما سيحدثنا  

كان االطفال في طليعة المواجهات مع االحتالل وهذا يطرح اسئلة كثيرة حول خطاب حماية   ،عنه اليوم رمزي ابو رضوان

بارهم مخلوقات عاجزة ويائسة كما نتذكر من ندوتنا االخيرة انتجت االنتفاضة العديد من االطفال وعزلهم عن النضال واعت



ات اكثر جذرية في  ر المبادرات التي حافظت على حيوية الروح الثورية نأمل ان تلهم التجارب التي سنستمع اليها اليوم مباد

 فلسطين ومن اجلها حتى تتحرر من النهر الى البحر. 

 

نا اليوم سوف نبدأ بالدكتورة اصالح جاد وهي دكتورة في  يخرى في ندوتنا الخامسة نحن سعيدون جدا بمتحدثمرحبا بكم مرة ا 

قسم دراسات المرأة ودائرة الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت ثم ننتقل الى الدكتورة جميلة شنان وهي دكتورة في التربية و  

Orgnaizer و ننهيها مع رمزي.   

هال  أ ،توجيه االسئلة بكتابتها على الشات  منالحضور الكرام  يتمكندقيقة بعد ذلك سوف  20-15تحدث من سيتم اعطاء كل م

 وسهال بكم تفضلي دكتورة اصالح.

 

الدكتورة اصالح جاد: شكرا جزيال للدعوة وسعيدة جدا انو اجلت هذه الندوة الى هذا التاريخ النو اذا كانت عقدت سابقا ستكون  

 . كنا عليه وما اصبحنا عليه سيكون مختلفا مختلفة والمدخل المشبع بالتحسر وااللم على ما الروح المعنوية 

  

 ،اال ربع الصبح 3مس بقميص نومي من البيت بمظاهرة الساعة بدأت بالقول قبل ان نصبح على الهواء اني شاركت باأل

الناس كانت في حالة من اجمل ما يمكن والي ذكرتني بقوة بكيف كانت اوضاعنا في االنتفاضة االولى للتركيز على موضوعنا   

وعن دور النساء طبعا سيكون باالستناد على تجربتي الشخصية انا في هذه االثناء وهي التجربة التي كتبت عنها عدة دراسات  

النساء وطبعا من المعروف ان من الصعب الحديث عن كل النساء او وضع كل النساء في سلة   فيما بعد ابتداء انو بالنسبة لدور 

واحدة بس على االقل النساء الي انا منهم وبشبهوني بحكي عن نساء طبقة وسطة يعني متعلمات من مدينة يعني لهم وعي  

 ونشاط سياسي ما.  

 

و في هاد الوضع االحتالل وانو مفش فعل جماعي منظم يعني يثور  كاستاذة في الجامعة كنت دائما استغرب ان ،بالنسة اللي

بشكل دائم ومستمر ضد وجود االحتالل كنت ارفع هذه القضايا احيانا في النقاش بالصف اني افتخر بالرغم من انو احنا تحت  

اوسع من مساحة اي حريات  ديمية في الصف التعليمي الفلسطيني في الجمعة قد تكون ااالحتالل اال انو مساحة الحريات االك

 في جامعات عربية اخرى، على كلن فكان دور األكاديميين هو الكتابة النقاش الى اخره 

ولكن مع هذا الدور كان هناك نساء منتميات لتنظيمات سياسية كانوا يقوموا بدور هائل والي انا بعتبره هو كان الرافعة لدور  

رات لجمع تبرعات بدون ما يكون  از باعمل والمخيمات وزوروا بشكل مستمر القرى  النساء في االنتفاضة األولى الي كانوا بي

الي كان بتم فيها بيع يا اما منتجات   البازاراتوال نتوجه لممول خارجي  وال الى اخره بتذكر  " الز بروبو"في حاجة ال نكتب 

ومن خاللها بتم تمويل   البازارات لبيعيها في جين الي كانت بتوصل الى الناشطات ا منزلية او اعمال يدوية او اعمال من المس 

معلمات رياض االطفال كان عندهم كم ال ينبض من   األطفال،االنشطة المختلفة وكان في ايضا دور مهم جدا لمعلمات رياض 

 . اغاني االطفال الي كلها بتعلمهم الوطنية وحب الوطن و التعرف على الذات الى اخره

  

هذا الجيل من النساء وهذا النشاط الي كانوا بقوموا فيه كان رافعة مهمة جدا لضخ عشرات االالف من النساء بالشوارع  

االنتفاضة كان دايما منشهد مظاهرات دايما في شهداء دايما في حرق اطارات او وضع حجار في   هللمظاهرات قبل هذ

ولكن االنتفاضة وسعت هذا الدور بشكل كبير جدا بحيث ان دخول  الطرقات لمنع الجيش من الوصول الى اماكن مختلفة 

النساء اليه ادى الى نشاطات متعددة نراها كما نراها اليوم مثال في هبة القدس بمعنى ان تجمع الناس في ظرف ضاغط مع  

لعقاب الجماعي للجيش  بعض يجعل في ابداعات ال يمكن ان يتخيلها عقل ابداعات لكيف يتم مواجهة الجيش ابداعات كيف يتم ا

بتذكر انو لما كان يغلق المحالت لالضراب يجي الجيش يكسر القفول ويرفع ابواب المحالت بالقوة رأسا كان يتشكل لجان من  

بنات وصبايا وشباب بحيث يتم مراقبة المحالت الي كسرت ابوابها لمنع اي هدر او اي سرقات ممكن تحدث ولم تحدث اي  

 . هبذت السرقات بما فيها لمحال 

  



ليش النو طبعا كانت الناس عندها درجة عالية من التكاتف والتعاضد بالحديث عن دور النساء نجد بانها هي وسعت بشكل  

   . العمل الشعبي سواء بحمية المحالت او بدعم المخيمات كبير اشكال

يوم ممنوع دخول اي   42  ،يوم 42مدة بتذكر مثال دور كبير للنساء من جامعة بيرزيت بالذات لما تم حصار مخيم الجلزون ل

   ،مادة غذائية للمخيم ال رز ال زيت ال كذا كيف كان دور النساء و الرجال

واكياس طحين وسكر وكذا  المخيم يأتي في منحدر في وادي كنا نضع  منتسلسل بالليل ومنجمع من المحالت اكياس رز 

بية الى االرض ولمين ما بتصل اله منعرف انها بتصل لكل سكان  ل الجاذعاالكياس على حفة هذا المنحدر وتتدحرج طبعا بف

المخيم بدون اي شعور اناني او تفضيل للذات الى اخره كان اذا دور اغاثي مهم جدا لالماكن المستهدفة بالعقاب الجماعي  

مثال انا بيتي بالحي عندي   للجيش وايضا لما تم اغالق المدارس رأسا كانت النساء مبادرات بانو نقوم بعمل  بالتعليم الشعبي

كان انو تدريس المواد االجتماعية و التاريخ جارة النا يعني انا ما ليش بالرياضيات بالمرة كانت المتخصصة بالرياضيات 

وجارة ثالثة اللغة االنكليزية ولكل الصفوف بمعنى انها كانت مدرسة طوال اليوم بمعنى انو المستوى االول مننهي تدريسه  

ى المستوى الثاني مندخل على المستوى الثالث على المستوى الرابع وهكذا لدرجة انه من كتر ما  نجح التعليم  مندخل عل

الشعبي انو يعوض الطالب فيما فقدوه في اغالق المدارس كان على راس الحي ناقلة جنود )جيب عسكري( كان بفتش 

ما تحكوا وين  هم القلنالكتب ويسألهم وين رايحيين وطبعا  هم انو يخبوا الكتب تحت اواعيهم يفتش على الاالطفال الي قلن

رايحيين وكل واحد يقول انو هو رايح مروح على  بيته وكان بيلعب مدرسة وطالب في الشارع على اساس ما يعرفوش مين  

التعليم   انو اطفال على اساس يمنعوبدرس ايش وعلى اساس ما يخدوش كتب االطفال كان في نوع من الترهيب المستمر لأل

الشعبي يستمر عن طريق تخويف التالمذة وانو ما يجوش لهي المدارس وايضا دور النساء كان مهم جدا انو كل بيت حول  

حاكورته الى مزرعة واول مرة اتعرف على هي المعرفة العميقة جدا اني انا الحكورة او الحديقة الي حولين بيتي بقدر اخد  

نا بحتاجها بالبيت سواء مثال خضار او فاكهة او كذا فكان في لجان خاصة لجان االغاثة  منها الكثير من االحتياجات الي ا

الزراعية في هذا الوقت الي اجت على بيتي تشوف البير  عنا في كل بيت قديم في بير  انو بير مياهه صالحة للشرب كيف  

و فش اي حواجز  بين بنت وولد ما فش حواجز انو  ننقي هذه المياه وكيف نعيد استخدامه للزراعة المنزلية هذا الدور خال ان

انت عيب بنت تطلع بالليل انو شو يحكوا عليكي الجيران هذا التغير أدى إلى تغير في القيم ونظرة الناس العادية للبنات و  

ي او في  الشباب و صار في اشكال عمل مشتركة بشكل مستمر سواء بمجال العمل التعليمي او الزراعي او االقتصاد المنزل

 . رعاية االطفال او في توجهيهم الماكن الخطرة الي بكون موجود فيها الجيش

  

طبعا لدور المظاهرات الي كنا كل يوم في مواجهات كل يوم في مظاهرات ودايما في كان في اطفال يعني كنا مناخذ   باإلضافة

صغارنا النو مفيش مدارس وال في حضانات كله فكان االطفال مع االمهات بلعبوا دور اساسي في انو يكونوا اوال لحمايتهم  

 . ال الوطنية والشعارات و االغاني و االهازيجوتاني شي الي كان مدرسة كبيرة بتعلمهم كل اشك

 

قدر اقولو اني انا بتذكر انو في االنتفاضة االولى يعني كان لي بطبعا يمكن اترك للزميل رمزي يحكي عن هذا الموضوع فال

لشعبية  الي بنزل وبشارك بالنشاطات هو المنظمين سياسيا الشباب الصغار بالسن يعني اول مرة زميلة صديقة من الجبهة ا

ناشطة كانوا بمروا على البيوت بخبرونا بالنشاط مثال امتى التجمع ايش الشعارات الي رح تكون بالتجمع فشفتها و قلتلها انا  

بحب اعرف بالنسبة للنشاطات قالت يعني انت بتحبي تشاركي فبتذكر اني كنت يمكن اول استاذة جامعة بعمر متقدم اشارك  

ي ذلك الوقت الي شجع زميالتي  بتذكر طبعا الدكتورة سعاد العامري دايما كانت تقولي   هذوال الشباب في المظاهرات ف

قوليلي امتى في نشاطات بحب اشارك الدكتورة حنان عشراوي نفس االشي فوسع دائرة التالحم ما بين فئة الشباب و ما بين  

سياسي الي كان بدور فكان تجمع جميل جدا الي  فئة خليني اقول المخضرمات الي همه فئة شوي منعزلة عن النشاط اليومي ال

جمع من كل الطبقات ومن كل الشرائح شيء انا شفته مبارح بالليل  بالمظاهرة الي بديت احكي عنها انو كيف مظاهرة كانت  

ر  بتجمع كل االجيال وبتجمع كل الخلفيات سواءا المسيس او غير المسيس سواء الكبير او الصغير الي منتمي سياسيا لغي

المنتمي سياسيا فهاد الجو العام اوجد حالة من اللحمة االجتماعية القوية جدا لحمة يعني الناس الفروقات بينها انهارت سواءا 

فروقات طبقية او فروقات سياسية او فروقات دينية الي هي مش موجودة اصال في فلسطين ولكن بشكل عام انو صار في نوع  

هيد الكل بروح عليها الكل بدعمها الكل بشد على قدرها انو مصابها هو مصاب اي واحد فينا من اللحمة الوطنية الي اي ام لش 



هي اللحمة الي اوجدت نوع من التضامن االجتماعي القوي جدا واللي ادت لتقوية كبيرة جدا لالنتماء الوطني والهوية الوطنية 

المحتلين وكل شريحة من الشرائح في المجتمع  و الشعور بوطنية عارمة الي اوجدت فلسطين كشعب محتل في مواجهة 

بابداعاتها المختلفة لتالحم و تقليل اثر الضرر  الي بوقعوا االحتالل على الشرائح المقاومة سوءا في المخيمات او عائالت  

سواء في  جين سياسيا وادت كما اشرت الى اشكال متعددة من االبداعات الي اوجدت حالة من اللحمة  االشهداء مثال او المس 

او في الشتات او في غزة او في القدس او في الضفة الغربية نفس الشعور الي الحمدهلل استعدناه في   48فلسطيني الداخل في 

    .االيام القليلة الماضية وبتوقع هون

 

ة للعدالة  ميسون: شكرا كتير إصالح المتحدثة التالية ستكون جميلة شنان وهي باحثة وناشطة ومعلمة ومتحدثة خاصة مكرس 

   ".جميلة"االجتماعية واالقتصادية والسياسية الجميلة 

 

 

 

انا كنت  87كمان ابني عليه, في انتفاضة  حكيتيه وبقدر جميلة: مرحبا جميعا , كيف حالكم شكرا جاد كتير كان صحيح يلي  

و يلي عم بصير. طبعا بخلص توجيهي وبدخل في الجامعة , انا كنت بالجيل يلي هأل عمالو بدو يطلع عالبلد ويشوف ش 

بالمدرسة كان بصير هاد التحضير دراسات وقرأت هيك. وانا من الناس يلي كانت محروضة وبدأت االنتفاضة وانخرطنا 

  ويلي الواحد كان بيطلع عليها بقول عنجد هاد اشي تاريخيا كتير مميز وهو 87 انتفاضةبالعمل ,ومن االشياء يلي كانت بتميز 

الوقت الشب فينا او الصبية فينا ما كنا نشعر انو مضطرين نكون جزء من حز ب سياسي عشان كنا   مع ،ألطر  السياسيةا

نقدر نقدم يلي عنا ز عل االقل نسلس جبهات في االنتفاضة كيف انا بتزكروا  وكيف انا بفكر فيها. كان في المواجهة المباشرة  

في الناس بالنسبة الهم هاد كان   ،انت تصير على الشارعضد العدو الصهيوني جيشهم والعسكر تبعهم والمواجهات يلي ك

كان في طرق ثانية  للمشاركة للدعم والسند لكل العقاب   ،يخليهم يترددو من انهم يساهمو في االنتفاضة وفي الحركة التحررية

والنو الصهاينة  واصال في عقاب للشعب النو احنا موجودين ، صال النو عم بناضلا عار و االالم يلي عم بينزل على الش 

النو احنا أصال عنجد في منهم شكلو انو كذبتهم صدقوها انو كانت هذه ارض من دون ناس فطلع في ناس فهم بعاقبونا  

موجودين وبعاقبونا عشان احنا بدنا نقرر  فبرضو كان هذه جبهة ثانية في مساندة الشعب سواء كان العقاب الجماعي يلي كان  

  ،العائلة كلها او احيانا يكون القمع لمحاولة خلق الخوف ،القرية كلها،خيم مباشرة بصير محاصر الم. يصير على كل المخيم 

اذا بناضل من اجل شعبي من اجل حكومتي رح اجازى بهاد الشكل فهي جبهة تانية مساندة الشعب   ،انو الناس بتصير تخاف

مرة اجا الجيش   ،ن واحيانا في مساعدة  بتنظيم الزيارات من خالل زيارة ومساندة  عملية الهالي الشهداء  وألهالي المعتقلي

شب بنفس الليلة من قريتنا فكان الشباب والصبايا من جيلنا النا كان دور في كيف ننظم  الباصات مع الصليب   54واعتقل  

كانت مهمة  في   االحمر  عشان نروح نزورهم   ونرتب مع المحامية عشان  كل هاد الحكي. والجبهة الثالثة يلي كمان كتير

جاج  دقتصادية صرنا نعمل مزارع االنتفاضة وبميزا من كتير جبهات الجبهة هي خلق وسائل بديلة  للحياة من ناحية اال

ومواشي لمحاول االستقالل السياسي عن االقتصاد الصهيوني   جاج دكنات اصالح  وصرنا نزرع ونربي متل اوصرنا نعمل م

ة للمزارعينهم  ويضاربونا بالسعر    دالمحتل وهي كانت مش بسيطة في فترة من الفترات صارت الحكومة تبعتهم تعطي مساع

بيض بالسعر يلي هنة  فانا لما منت ابيع البيضة يلي كنت بنتجو من المزرعة يلي بساعد امي فيها  واحنا مش قادرين نبيع ال

ببيعوهو هم حكومتهم  عم بتعطيهم تمويل . ل هاد الحكي وبحكيه نقول في هاد االطار بدنا نفهم التعليم الشعبي الي حصل في  

كالية النو كان مربوط على عكس مؤسسة المدرسة كما نعرفها  يدافلسطين. التعليم الشعبي بجوز وحدة من  اكثر االشياء ر 

كان محصور بمنهج   شعبي يلي قامو عليه ناس كانو  برضو الناس يلي قامو عكل هي انواع التعليم المختلفة ماالتعليم ال ،االن

مقرر من قبل حدا قاعد ورا مكتب في محل بعيد ماكن زي هال في المدارس مثال مش عالمات  مش على قضية  

standards ، فنفس هي  ،االحتكاك تبع المدارس ويلي بعلموهكانت عملية تحرك وتحرر كلي من المؤسسة تاع التعليم  ومن

الجماعات يلي كانت بتساعد االهل في كل هي طرق الدعم المختلفة  من النضال للمساندة والتحرر  همة الي كمان كتير منهم  

لى رأي  بادروا وقامو بالتعليم الشعبي من ناحية كان في اختالف جذري في المضمون بشو هو التعلم  وكان في اقبال  عام ع



النشيد   ،بتعليم اللغة العربية مثال عن طريق االناشيد الوطنية اصالح. لما الناس بتنحط في المحك الناس بتبدع بطريقة عجيبة.

الوطني االطفال يغنوه ويحفظوه وبعدين يصير في تحليل اله وبعدين االطفال الزم يكتبوه وبعدين الزم يقرأوه  وبعدين يصير 

مون  وعلى اللغة نفسها وشو عالقتها فينا. تعليم التاريخ والجغرافية على سبيل المثال في كوبر في  في مناقشات على المض

التعليم الشعبي اختي سريدة  يلي كانت وحدة من الناس يلي بادرو بهي الحركة واخوي ياسر كان معاها ولفو عل البيوت دقو  

واذا بتحبو تودو والدكم في ناس كانت مترددة و ناس يقولو شو   بواب كل باب ب كوبر  ويقولو احنا  بدنا نعمل تعليم شعبي

عرفهم يا عمي احنا بدنا  معلمين عنجد وفي ناس كانت خايفة تودي والدها عالتعليم الشعبي بجوز يجي جيش االحتالل فيهم,  

خليهم يجو يساعدونا في  في ناس قالولهم احنا ماصدقنا المدارس سكرت بدنا ياهم يساعدونا في االرض في شغل كتير عنا ف

االرض فاللي عملو وقتها سريدة وياسر  اخدوا كل مدرسة التعليم الشعبي واخدوها عاالرض عند هذي العيلة فعملوا عونة مع 

العيلة وهذا نفسه تحول الى درس في ارض الواقع مش بس بيتعلمو التاريخ والجغرافية بس كمان التجربة الفعلية تبع الشغل  

وهدول الناس كبروا يدخلوا في عمليات التعليم واطفال وشباب برضو ساهموا في شغل   ،مساندة العملية للناسفي االرض وال

االرض فصار في ترابط تلقائي مابين شو عم بيتعلمو وشو الشي يلي عم بدرسو في حياتهم. ما كان في عالمات وما كان في  

  األماكن،التعليم الشعبي كبر يتحرر منها في بعض  ،رس بتفرضهاالتقيدات يلي المدا ، عقاب وما كان في تقسيم حسب العمر 

وفي بعض االماكن كان في تحرر   كامل من   ،وفي بعض االماكن كان في  لمحاولة تكرار ما يحصل في الصف في المدرسة

ي اغلبهم صبايا يلي كل هاد التقيدات يلي صارت. المجموعة يلي كانت مستلمة التعلم الشعبي همة نفسهم الشباب والصبايا ويل

كانوا عم بقدموا كل هاد الشغل للقرية وقدموا كل هالدعم, كنا ناخد ادوار بالحراسة بقريتنا لما كان يدخل الجيش عل قريتنا 

التموين زيارة   ، وماكان بروح من مكان تاني. كنا نعمل ادوار حراسة ونسهر كل الليلة مشان بس يجي الجيش نخبر اهل البلد

والمساجين والعائالت يلي اوالدها مسافرين او لسبب او الخر اوالدهم مش موجودين بالبلد وبدنا مساعدتهم   اهل الشهداء

ومساندتهم في االقتصاد المنزلي. كل هاد الحكي بشكل االطار الي في ضمنو انفهم التعليم الشعبي وعشان هيك في اماكن زي  

معنى التعلم وشو معنى التعليم . ولما كانت الصبايا يقولو كيف بدنا نعلم   كان نوعيا بيختلف  كان اعادة تخيل شو  كوبر مثال 

هاد انا معرفوش فبرضو هدول كانو مجموعة يعدوا مع بعض ويساعدو بعض ويفهموا األفكار والمواد يلي همة بدهم 

صال منخرطة في نوع   يناقشوها مع االطفال خالل التعليم الشعبي , ويساهم في هاد الحكي انو مجموعة الستات كانت ا

  نقاشات اسبوعية ثقافية للصبايا نفسهم سواء كان تحليل الحد بيانات  القيادة  الموحدة سواء كان تحليل للمواقف يلي عم بتصير 

وكان في ضرورة لجمع المعلومات ويتم مناقشتها وهال  ، cellphonesوقتها ما كنش في انترنت وما كنش عنا  ،دوليا

انو التجربة ما ممتدتش زي ما كان الواحد بتمنى ما الواحد يتمنى  وما استمرتش  اول السبب انو   لالسف في عدة اسباب

االحتالل الصهيوني مش بس انو قضية الهمجية و التخويف و الترعيب في نوعين االول مع انو في اول االنتفاضة تم اغالق 

عن قطاع غزة بس اجماال كان في اغالق كامل لكل   ليب بتختلفاالمدارس في الضفة الغربية تعاملوا شوي صغيرة باس 

المدارس في كل المنطقة او اغالق لبعض المدارس في بعض المنطقة بعدين يفتحوا مدارس و يسكروا مدارس فصار في بلبلة 

( مش يبني النو صارت تفتح المدارس الوالد يرجعوا يروحو على  momentumصار التعليم الشعبي مش قادر يبني )

س او يرجعوا يسكروا المدارس الطالب يقولوا يمكن بس يومين منرد منرجع فهاد كتير اثر على التعليم الشعبي في  المدار 

شغالت تانية اثرت على التعليم الشعبي الي هي من ضمنها  لما اعلنوا انو اللجان الشعبية ممنوعة و الي بتثبت عضويته 

لغ كبيرة كانت بدها تكون غرامة كمان في تهديد انو االماكن الي بيتم فيها  بلجان شعبية ممكن يعتقلوه لحد عشر سنين وفي مبا

التعليم الشعبي النو التعليم بحد ذاته اقروه غير قانوني فكمان االماكن الي بتم فيها التعليم الشعبي كان بهددوا انهم بهدوا البيوت 

في كتير حصص بتحصل بالجبال تحت الشجر في   فصار شوية انتقال و في وقتها كان صار بادي الربيع و الخريف فصار 

الجامع في البيوت القديمة في بعض القرى و االماكن كانت تحصل في الكنائس، الكنائس فتحت ابوابها وبعض المساجد فتحت  

كل  بوابها بس هاد كله اربك الموضوع وبلبل الموضوع وما ساعد انو القيادة الوطنية الموحدة ما ركزت ما اعطت اهتمام بش 

خاص للتعليم الشعبي مهي من ناحية الهجوم على التعليم كان هجوم على وحدة من عدة اشكال حياتنا الفلسطينية فلما الواحد  

بكون في عمالوه بسلم االولويات بصفي التعليم الشعبي ال يبدو على انو اولوية وجزء منه مفهومنا للتعليم بشكل عام في  

و المدرسة وكأنهم نفس العملية وكأنو المدرسة تساوي التعليم و التعليم يساوي المدرسة ففي  الخطاب العام الي مننظر للتعليم 

بعض الناس كانوا قلقلين على العالمات و االمتحانات وفي ناس تانين هاد مش وقتوا الي بهمنا انو اطفالنا يتعلموا يقرأوا و  

   . ين احنا كشعبيكتبوا يعرفوا جغرفيا و تاريخ ونرجع نركز على حالنا احنا م



انا لما بطلع علينا بقول يبي مهم   ،االشي االخير الي بدي اضيفه بالرغم من كل المحاوالت على عقولنا احنا كشعب فلسطيني

رجعنا شهدنا انجزوه  أيام الحمالت الدعائية تبعتهم وهينا باخر عشر  مهم من قبل بدو 47الهم قديش الهم سنين بديش اقول من 

و الشي فلسطين كاملة هبت من المي للمي القدس ام الفحم الناصرة عكا اللد غزة كلنا هبينا رام هللا   هيهم طلعوا ما انجزوش

نابلس الخليل فعلى قد ما انا مرات بتمنى لو مدرسنا منعمل فيها هيك لو مدارسنا نعمل فيها هيك من ناحية المشروع الوطني 

ويتنا وشو حريتنا ووين غذابنا والظلم الي احنا في احنا زي ما قالت  ما احنا المدرسة مش هي الي بتعلمنا مين احنا ومين ه

اصالح رياض االطفال بعرفش كيف الوضع هلقيت بس على زمني انا كانت رياض االطفال والجامعات اماكن فيها وسع وفي  

ة برضو كان في عنا  المدرسة ما احنا كنا نروح ندرس و نقدم امتحان التوجيهي عشان نكمل بس برضو كنا في لجان الطلب

اساتذة في المدارس الخاص خصوصا كان في اساتذة متعمدين يعني انا في مدرستي كان في عنا نادي الكتاب سريدة اختي  

بدأت نادي الكتاب كنا ندرس غسان كنفاني و نحلل الكركتير تبع ناجي العلي فاحنا شعب مبدع احنا شعب ما بلزم انو تتسكر  

تعليم شعبي التعليم الشعبي  ممكن الواحد ينظرله كموضوع مختلف تماما وبالعكس مش بس انو  المدارس عشان احنا نعمل

احنا ما بهمنا العالمات و االمتحانات و كل هذه االشياء الي المدارس بتعملها الي كتير احيانا بتكون مؤذية احنا كمان بكون في  

ء شعب مثقف بش بس منعرف حقوقنا كمان منعرف شو عم  عنا حرية تامة ومنختبر ومنجرب ومنتعلم ومنبني منكمل بنا

بصير بباقي العالم و الشعوب المقهورة بباقي العالم كيف بدنا نساند هذي الشعوب برضوا في حركات تحررها حركة تحرر  

   .شاملة و كاملة في العالم اجمع شكرا

يرجى تركها على التشات عم   أسئلةرام اذا عندكم ميسون: شكرا جميلة وتحية لكوبر ولراماهلل كمان بس بدي ذكر الحضور الك

بصير في ترجمة بس عم ناخد االسئلة كمان، المتحدث الثالث ختامها مسك رمزي ابو رضوان وهو ملحن وموزع تربوي 

  ي بوسترو كان معبي كل غرفنا يمكن اهال بك رمزي الكالملفلسطيني وعازف كمان وبزق وهو طفل االنتفاضة الشهير ال

  الك.

رمزي ابو رضوان: اهلين ميسون، شكرا دكتورة اصالح، شكرا جميلة يعطيكم العافية يعني ذكريات جميلة جدا كل الي  

غير توجه   ،ذكرتوه رجعني هيك بحارات وزقق المخيم الي ربيت فيه الي هو مخيم االمعري وغير شوي باللي بدي احكيه

ذكرني بعمتي عمتي وداد , كان عندي عمة هيك من اجيالك   ، اتالحكي وجميلة تحكي عن المشاركة النسائية وخاصة البن

جميلة وكنت اشوفها في بداية االنتفاضة مش طبيعية تطلع وتننزل انا هيكة كنت صغير كان عمري سبع سنين بس كنت  

ني لما بدت  فيها اشي ومنها تعلمت المشاركة في النضال يع خافيةاحاول انتبه على تصرفاتها تطلع ترجع تكون حاملة ورقة 

أكد انو معظم الحراك او الحرك واالهم كان هو للنساء. بتذكر كان في بيت عنا  باالنتفاضة هاد الحكي كان بأوائل االنتفاضة ف

رض ماكنش  وبنات ياخدونا عهاد البيت نتعلم نقعد عاال  وصغار والدللجنة الشعبية بمخيم االمعري كانوا يجمعونا النساء احنا 

ونروح بالخفية زي ما قالت الدكتورة اصالح قبل شوية انو نروح بالخفية ناخد هي الساعة والساعتين   في كراسي وال اشي

اذا فيني قول اني كنت محظوظ كمان انو ربيت ببيت جدي وجدتي   ونرجع. انا حصلت على تربية اضافية مختلفة معرفش

ما كان يجي الصيف كنا نشتري وناكل بطيخ فمباشرة  وكنت اسمع جدي قبل االنتفاضة كل ل ،فكانت عالقي مع جدي قريبة جدا

سيدي يصير يحكي عن البطيخ وكيف كان ينزرع البطيخ وكيف اذا بتدور باالرض على حجر ما بتالقيه تعبير عن قديش  

ولما نشتري برتقال يحكي عن كل تجربتو بالبيارات. انا صراحة قبل االنتفاضة  ما كنتش فاهم عليه   ،كانت االرض خصبة

الطفال بس لما بدت االنتفاضة قدرت اعمل حلقة الوصل وما بين يلي  اتير يعني صرت اسمعوا بيحكي اشي عن زي قصة ك

في الرملة قبل ما يترحلوا على رام هللا   اوعن التهجير  وعن التشريد وعن سجنه وكل يلي قاومو هن قريتوعكان يحكيه جدي 

يعني لحسن حظي اني شفتها بدري كتير من   ،وبديت اشوف التفاصيل اكتر وعلى مخيم االمعري وهون بديت افهم االنتفاضة 

فحاولت قديش بقدر    ،عمري بس كمان من سوء حظي اني كنت طفل فكنت متل باقي كل االطفال بحب كمان اعيش طفولتي

ارة عن بيت كبير  وكان  اني ادافع عن مخيمي واساعد وفهمت انو في عنا احنا حالة خاصة انو بدنا ندبر حالنا فكان المخيم عب

يعني لما كان الجنود يجوا على باب المخيم بدون اي تنسيق كان ولد صغير يلف    ،الكل يساهم في اي تفصيل صغير 

بالحارات ونسكر الشوارع وحطينا العجال وحطينا الحجار وكانوا االسرائيليين كتير يحاولوا يستفزونا ويزلونا فكانوا لما  

كانوا يجيبوا اهالينا يرفعوا الحجار  مشان يحبطونا انوا اذا بتعملوا هي الشغلة اهاليكم رح ينضفوها.  نسكر الشوارع بالحجار 

يعدين بدت حاالت منع التجول كمان   ، بس في كل االحوال هذا الحكي ما منعنا نكمل الدفاع عن مكاننا يلي مكان سكنا المخيم



النو منع التجول كان للكبار يخافوا يطلعوا ويكون بدهم مساعدة من   هي المرحلة اكدت على ضرورة مشاركتنا احنا كأطفال.

االطفال النو احنا صراحة كان عمرنا يسمحلنا ننطنط زي القرود اذا فيني احكي هيك. فكنت اوصل من بيتنا ألخر المخيم  

حدا بدو خبز نروح نلفلف   لما يكون بيت ،متر من االسطحة فكنا عاملين مدينة كاملة فوق البيوت 300او  500يعني مسافة 

فكانوا بالشوارع هي   ، يعني في مرات يكون الشوارع ما الها وصلة اسطحة على بيوت تانية يلي فيهم خبز نرجع نوديهم نحنا.

قطع الشارع  وانط وا riskواقطع الشارع عشان بكون في جنود. وانا كنت اخد ال   riskيطلعوا علي انا عشان اخد ال 

فكان في حراك وبركة في كل اشي مافيش اشي ما   ،واجيب الخبز او اروح عالدكانة ناخد يلي بدنا ياه من دون فلوس او بالدين

لما تروحي عل البالد   ةبصراحة المعادل تحل. فكانبصرش كل شي بصير  يعني كل اشي الو حل فش اشي ما لهوش 

تالحظي انو كل تفصيل بدو تحضير واشي فانا بحاول اشرحلهم كيف  بوهون )المتطورة( وتعيشي بالغرب وتشوفي هون 

كان   ساهمنا واللما الواحد يحط ايدو بأيد التاني بتنحل كل المشاكل, احنا كأطفال  ، قدرنا نعيش بوال اشي من البركة كاملة

لندا يلي بتطلع ناشي بالتعليم هية تجارب بفعلمنا وكبرنا. بتالحظوا اليوم  اهم التجارب بالتعليم واالنجح  ،بنفس الوقت يعلمنا

من الصف وبتحاول تعلم  الوالد الحياة والطبيعة وبرا  وكيف منعيش وكيف منشوف وكيف نمشي وكيف الزم ناكل وكيف  

نطلع عالشجرة فهي هية احسن تجارب مع التعليم فاحنا حصلنا عليها بشكل تلقائي وكنا طبعا منتمنى نحصل على تعليم  

س كنا نتعلم القراءة ونتعلم الكتابة  وفهمنا بعمر مبكر انو كل واحد عندو مهمة , وانا صراحة كنت في البداية  اضافي ب

استغرب لما كنت اشوف عمتي انو كانوا في المخيم بيعملوا انتخابات للجان فكان لما ينتخبوا تاخدا وتخبيها الست بمكان ما  

كل هي  االنتخابات من كل المخيم  فكانت تصير شغالت غريبة عجيبة بعمري  حدا يفتشو, فكنت استغرب كيف كانوا يجمعوا 

ما كنتش استوعب كيف كانت تصير . طبعا التجربة هي باالول يعني احنا منفكر انو يلي بصير هاد كلو  اشي طبيعي انا  

او  االشي المختلف وشو   بصراحة كطفل فكرتو انو اشي طبيعي, انو احنا هيك الزم نكبر ما كنت فاهم شو االشي التاني

سنين لحد ما بديت اقرا جرايد وصرت اطلع عالمدرسة واتعلم اكتر واشوف اكتر    9او  8العيشة االخرى لحد ما صار عمري 

واشوف البيوت واشوف الناس واشوف حدائق  واشوف الشجر النو يمكن تجربتنا مختلفة شوي عن تجربة الدكتورة  جميلة  

  ر طون ويمكن في اكم شجرة بينعدو عل االصابع  عنا في المخيم, فكنت اشوف الخضا افي شجر بس بوالدكتورة اصالح انو ما

على ناس وشفت الحراك الي الموجود في   كثير زي اني اكون طالع رحلة  هيك الي كان يطلع من المخيم  وهون اعرفت 

لجميلة. وباللحظة هي طلعت صورتي بأحدى  المخيم نفسو موجود في كل مكان وحتى خالل الجرايد تعرفت على سريدة اختها 

المجالت وصارو ينادوا علي كان وقتها في حظر تجول بنادوا علي من السطح بقولولي صورتك في المجلة, قلتلهم في اي  

عند الجيران طبعا اخدت المخاطرة ورحت اشوف صورتي بجريدة اسمها عبير  في هي    فرحت بحظر التجول همجلة ايش هي

بعدين اكتشفت   ،صورتي وانبسطتت وبنفس الوقت خفت بس بعدين  صرت عادي انو هاد بصير معي كل يوماللحظة فشفت 

سريدة صارت تحكي معي كطفل وتسألني اذا فيها تجيب صحفيين يحكوا    انو صورتي صار الها صوت كبير فلما عرفت ع

  ،ير جدا  فانا بستغرب هال كيف كان ممكن معي. فصفى الطفل الصغير قدام كاميرا بيحكي عن بلدو وبوصل رسائل بعمر صغ

فأنا كنت كتير بحب ماجد لعبة خشبية  فقلتلها بتمنى هللا يدب الحياة في   ،فحتى مرة بتسألني سريدة  بتقلي شو حلمك كطفل

النو قبل    ،فسريدة حكتلي الحمدهللا انك لما حكيت هي الجملة تأكدت انك لساتك طفل ،ماجد وكنت احزن عليه النو خشب

فكنت ابيع جرايد وصدفت    ،الجملة هي كنت بحكي سياسة زيي زي اي حدا كبير. انتبهت قديش مهم وصول المعلومات للناس

كتير ايام كان يكون في منع تجول فكنت اخد المخاطرة واروح اجيب الجرايد  وامشي بالبيوت والشوارع من حاكورة  

اخدتو كطفل ما اخدتوا فقط كمنظور سياسي   riskضعنا . فهاد ال صول المعلومة مهم جدا في وولحاكورة النو فهمت انو 

بس كمان كان تحدي ما كنت موافق عفكرة انو ممنوع اطلع من   ،كمان كنت بدي اربح اكم شيكل اعيش فيهم واساعد اهلي

كنا دايما يكون  ،احنا كاطفال في المخيم كان صعب نستوعب فكرة انو ننضب بالبيت استوعبها حتىالبيت الي كانت مستحيل 

عندنا بديل نتحرك كما ذكرت قبل شوي عبر االسطحة. بس في كل االحوال حصلنا على تجربة بفكر ساهمنا في مرحلة كتير  

مهمة في التجربة واالنتفاضة كانت كتير صادقة وكما ذكرنا قبل شوي ما كنتش حزبية اجت بعدين ركبت عليها على  

ماكان في حدا بحكي عن حالي وعن مجموعتي   ،ناس كانوا بشاركوا بشكل بالفطرةاالنتفاضة. االنتفاضة كانت طبيعة ال

وبعدين نحط عليهم الطابع السياسي الي هو فتح او حماس او الجبهة  او اي من الفصائل وهذا الحكي بذكرني بشغالت كانت  

  titleاصير عضو  ويكون الي  تصير معي  فبتذكر عشان انا كنت نشيط جدا كان في شباب من فتح يجو علي عشان انضم و

اني انا  بحزب بفتح فرديت عليهم وقلتلهم طب انا عم بعمل واجبي مفيش يوم اال كنا نطلع مع مجموعة من االطفال والشباب  



ايش بغير بواجبي اذا انا   ،فبسوي واجبي انا ،على شارع القدس بالمخيم المستوطنينالصغار وكنا نروح نكسر سيارات 

ا جاوبونيش. نفس الشي حماس ونفس الشي الجبهة , ماكنتش فاهم فكرة انو انضم لحزب مافهمتها صراحة  صرت بالحزب, م

انو كان انا عندي مهمة بدي اعملها انو ادافع عن مخيمي  واسترجع ارض جدي هذا اشي بقدر   ،وحتى لحد اليوم ما بفهمها

رفضت مش من منطلق فلسفي ولكن ما فهمت شو اهمية اعملوا بدون ما اكون في حزب بقدر اعملو لحالي لهيك انا هون 

الحزب, يعني شفت انا احسن اكون حر واساوي شو مابدي واعمل ايش بدي وقت ما بدي فهاد الي صار معي في االنتفاضة 

االولى. مش رح احكي عن تجربتي فيما بعد يعني لما تحولت طبعا انا كنت من االطفال  اي بيحلمو زي كتير اطفال حول  

  آلةلعالم  انو اتعلم موسيقى انا وصغير  كنت اطلع عالتلفزيون كانو هيك عينيا  يتطلعو ا وبكبروا وماتوقعتش بصراحة المس ا

يسكروا الشوارع ويحطوا المسرح   موسيقية  بس بحلم  اني اتعلم  وكنا نكيف لما يصير عرس بالمخيم بتعرف كانوا باالعراس

وبيقعدو وبصيروا يرقصوا ويزقفوا  وكذا وكذا  حواويحطوا الكراسي والوالد كلهم بيعزمو حالهم  يعني ماحدا بيعزمهم برو

وانا دايما كان في بيجذبني اتطلع على عازف العود وعازف االورغ  واتطلع على اصابعوا كيف بيعمل الحان  ويتحرك اللحن  

يكون خطير تخيل المسرح يوقع  ونتخبى  المسرح وكان رك اصابعو سحر العادة. فكنت باالستراحة ازرق من تحت لما يح

تحت ونمرق من ورا  واروح اخبط اصبعي عل البيانو او امسك الطبلة  النو كان زي حلم اني اشوف شو  هي االلة الساحرة  

في هذ الحياة في المخيم , ولحد اليوم هي النفسية   يطة وكبرنابس او شو هاد يلي بطلع صوت هيك. بس احالمنا كانت كلها 

في مشاريع كتير كبيرة   منكون قاعدين عالطاولة منحكي بالمشروع كذا كذا وانا   بمهرجاناتموجودة عندي يعني انا ايام 

كان كل اشي ممكن   بقلهم منعملو مافي مشكلة وبيتطلعوا علي كلهم انو كيف ممكن وانا كنت اشوف حياتي في المخيم كيف

فبضل اتزكر انو كل اشي ممكن. انا برأيي التربية يلي تربينها بتساعدنا في تحريرنا وتحريرنا ممكن.  في التربية الزم نستفيد 

المشاركة المجتمعية والعمل مع بعض وكل اشي كان جماعي,   لىمن التجربة يلي مرقت فيها االجيال باالنتفاضة االولى وع

هدف بدنا ياه في العالم  ونحرر فلسطين ثالث مرات اذا بدنا النو احنا اقوى بكتير مما منتوقع بس احنا   هذا بوصلنا الي

مشكلتنا كل حدا بيشتغل لحالو واالحزاب السياسية بتيجي بتخرب الشغل ال منوصلو النو فكرتنا سامية وواضحة بتوصل بكل 

  راديكالية مهيالزم يصير في عنا تربية   برأييايما بخربلنا. فانا بساطة للعالم النو قضيتنا عادلة بس التدخل السياسي د

خر عشر ايام. انا بعرف انو آالزم نحكي عن يلي صار في  تغيير من الجذر واحنا الزم نغير من الجذر يعني احنا ةالراديكالي

ا وبعدين منختفي وبروح الحماس  احنا الشعوب او الشعب الفلسطيني كتير عاطفيين مننفعل في مرحلة معينة بعدين منرجع لور 

تبعتو ويلي بتصعب علينا كل المهمة التحررية. احنا هال الزم نستفيد من هي التجربة ونبني عليها  يبني البنيةوبيرجع المحتل 

بنبسط بس بنفس الوقت بقول ليش مافي   ،ونشوف كيف ممكن نبني عليها ومانرجع لورا , فانا كل مرة بستاء بعد كل حراك

  ةراديكالييمسك ورقة وقلم ويكتب التجربة ويبني عليها وتدرس ونشوف السلبيات وااليجابيات وبناء عليها نبني تجربة حدا ب

انو تكون واضحة والها امكانية. هال واضح انو احنا من البحر للنهر انو شعب واحد وكيف فينا نحافظ علي   واضحة للمستقبل

او المستفيدين او المتسلقين انو يستفيد منو سياسيا او  نالسياسييما نسمح لحدا من  هال بهي االثناء ونخليه موجود, حتى نبني

 كل الهرم الي نبنى في االنتفاضة االولى. وأسقطماديا النو هاد الي خرب 

  سؤال للدكتورة, شكرا كتير عالمحاضرة الجميلة جدا وشكرا للجميع. هال مناخد االسئلة في  كتير لرمزيميسون: شكرا 

اين وصلت المرأة اليوم هل انت   آخر. ومكانة المرأة في المجتمع شيء  ح في دور المرأة في االزمات واالنتفاضة شيءاصال

كرت فيه في مقدمة الندوة انه في  ذاني ثمع عدم محاربة السلطة يمكن السلطة االبوية ريثما يزول االحتالل  والسؤال ال

والعادات االجتماعية التي كانت سائدة  ومع ذلك ازداد الزواج المبكر  وربما   االنتفاضة االولى تمكنت من تغيير جذري للقيم

وادى ذلك الحقا الى ازدياد زواج الفتيات بعمر صغير وكما انو دور النساء الحقا   ذلك للشعور  بأهمية انشاء عائالت مناضلة؟

 صالح  لم يرتقي بمستوى عطائها وتضحياتها فما هو تفسير ذلك؟ وهأل مع الكتورة ا

النساء  ردات فعل  واحدة وبالتالياصالح: شكرا شكرا ,طبعا في بداية مداخلتي قلت انو صعب ان نضع النساء كلهم بسلة 

اوساط   اخرى ومنمجموعة الى  اخرى ومنالضغط ال بمارسه االحتالل على الشعب الفلسطيني بختلف من مطقة الى  لحجم

اجتماعية الى اوساط اخرى. ولكن يعني بالنسبة الى تفعيل االبوية وتفعيل السلطة االبوية منجد انو دائما في دور اساسي لهاد  

بناتنا اعتقلوا بتم االشاعة بشكل كبير انو هدول   إذاالتفعيل من قبل السلطة االستعمارية واالستيطانية في فلسطين. بما بعنى انو 

هاد بزيد من تفعيل السلطة االبوية  ألهاليهم وطبعاالتهديد بانتهاك اجسادهم  جنسية ولتحرشاتضوا النتهاكات البنات بيتعر 



يلي بتروح لصالون   البناتانو  ،اسقاط البنات ةقضيفنفس االشي باالنتفاضة االولى انتشار  بالسن.لحماية الفتيات الصغيرات 

محاولة قياس مالبس او شي او انو بتم   الجسد فيوهي عارية  يصوروها او البنت يلي بتروح تشتري من محل اواعي انو

العامة وهكذا ويلي كان كلو هدفو في منظومة السيطرة االبوية على جسد النساء.   باآلدابمخلة  بأوضاعتخديرها وتصويرها 

ا بدأت تخلع مالبسها بمعنى  كر صديقة الي اسمها سهى البرغوتي انو اول ما تم اعتقالها رأس ذبت ،فطبعا في نساء بتتحدى

اعطاء رسالة تعريض جسدي ليس قضية بالنسبة لي ولكن مش كل النساء عندهم نفس درجة الوعي مش كل النساء عندهم  

نفس درجة الوعي السياسي الي عند نساء اخريات ولكن االساس سلطة االستعمار االسرائيلي تعمل بشكل مستمر لتفعيل كل  

ية بحيث يتم السيطرة على السكان من خالل نخبهم االجتماعية وخالل السلطة االبوية ولذلك كان في  ادوات السيطرة االجتماع

بعض االوساط نتيجة التفعيل الكبير للسلطة االبوية انو كانوا بخافوا على البنات بخافوا من قضية االسقاط وبخافوا من  قضية 

ا البنات بعمر  مبكر  او انو اسر اخرى كاسر بعرفهم في قطاع غزة  جواالعتقال وبالتالي كان رد الفعل انو همة يحاولوا يزو

االقتصادي في تربيتهم وهاد جانب ليس له عالقة بتقصير  العبءمن حصار وافقار تم  العمل على تزويج البنات للتخلص من 

نبغي ان نأخذ النساء عن االطار  النساء في المطالبة بحقوقهم وفي تقصير النساء في الدفاع عن مصالحهم  او حقوقهم ولكن الي

فيه يلي هو اطار من السيطرة والهيمنة االستعمارية االستيطانية التي تعمل بشكل مستمر لتفعيل المنظومات   االي بعيشو

االجتماعية المتحكمة في النساء واجسادهم ,اما ايضا بالنسبة للشباب مثال كان ايضا بتم ابتزاز  للشباب ان كان في مثال شباب  

هأل بالنسبة للسؤال الثاني انو النساء شاركت ولكن لم يتم  مثليين او توجهات مثلية كانوا ايضا بتتم ابتزازهم بنفس الطريقة. 

ما كان في فصل بمعنى انو   بعمرهانا شخصيا برفض الفصل بين الوطني واالجتماعي النو  الحصول على انجازات كما ينبغي

دائما الى تغيرات اجتماعية على واقع النساء يمكن اشرت لهذا في البداية انو النساء الي  مشاركة النساء الوطنية كانت تؤدي 

الي انتشر بعد انتشار   empowermentبتشارك كانت في النضال الوطني كان عندها تمكين ومش مفهوم ال 

ر بقوة االنتماء و القدرة وكذا تمكين بمعنى التمكين الجماعي الي هو مجموعات بكاملها بتشع fundingو  ngoizationال

و التمكين الفردي و التمكين الي بركز   entrepreneurshipعلى الفعل مش انو بتم استهداف على طريقة البنك الدولي الـ 

ي الفلسطيني  لعلى التمكين االقتصادي الي هو برأيي حكي فاضي النو التمكين االقتصادي في ظرف زي ظرف الفلسطيني ال

وبال بسيطر   استيرادهبسيطر على معابره وال بسيطر على تصديروا و ال بسيطر على  والعلى سوقه و   في بسيطر ال 

حتى تسعير بضاعته بالسوق و تقول تمكين اقتصادي فردي للنساء او للرجال؟ انا بشوف انو هاد كذبة كبيرة وشكل من   على

انه يعني يهدم الموانع الهيكلية الي بتمنع هاد التمكين على اشكال الخداع الي هو ال يؤدي لتمكين حقيقي للشعب الي بطالب ب

المستوى االقتصادي او على المستوى السياسي بشكل جماعي كما اشرت سابقا اذا الفصل بين ما هو وطني وبين ما هو 

صل في لحظات الي  اجتماعي او بين االجندة الوطنية و االجندة الجندرية انا بشوف انو هاد فصل كان تعسفي وتم اهمال التمف

ادت الى تمكين سياسي واجتماعي كبير جدا للنساء انعكس على دورهم سياسيا وانعكس على حياتهم االجتماعية بمعنى انو الي  

كان اهلها برفضوا انها تطلع مثال بوقت متأخر هذا الحاجز انتفى الي كان بيمنع انها تسافر برضو انتفى الي كان بيمنغ 

بدليل انو النسبة الغالبية حاليا في الجامعات    تعليمها لمراحل عليا هذا ايضا اضعف بشكل كبير برضوا ان هي تستكمل 

فهذا الفصل انا بشوف انو هو بدعوا الى اعادة االعتبار     % يعني اعلى من نسبة الذكور 70-65الفلسطينية نسبة البنات بين 

لجماعي وما بين التمكين للنساء طبعا ما بقدرش اقول لكل النساء  انو دائما كان في نوع من التمفصل ما بين التمكين الوطني ا

النو زي ما اشرت انو مواقع النساء بتختلف و انو المؤثرات على حياتها ايضا بتختلف من مكان لمكان ولكن دور النساء  

ي او حتى على المستوى  الوطني ساهم بشكل كبير جدا في انو يطرحوا قضايهم بقوة سواء على المستوى السياسي او االجتماع

  .الثقافي يعني كان في تابهوات يعني مثال تم التخلص منها نتيجة هذا التمكين الجماعي

ميسون: شكرا كتير اصال على التفسير الجميل عنا سؤال لجميلة كيف بتفسري عدم تجذر التعليم الشعبي بمضمونه الثوري  

  ؟أكثر الكرتوني ال  بالمعنى الشهادةب في الجامعات االن الذين يسعون الى بالرغم ان نشطاء االنتفاضة االولى هم اهالي الطال

كمان في سؤال هل هذا النوع من التعليم الحر الشعبي يسمح للطالب باستكمال التعليم من جامعات او معاهد عليا في الدول  

 االخرى وكيف يتم ذلك؟ 

 هي النجاحات التي حققها؟ اومما هي المشكالت التي تواجه التعليم الشعبي الراديكالي 



  .النجاحات الي حققها هي عنا قدامنا رمزي وجميلة موجودين معنا

 عن دور النساء في االنتفاضة؟ القراءة ليزيدوا مصادر في  إذاعم بسألوا 

  في مجلة بدايات هما بتقرأوا انجليزي في ترجم  إذادكتورة اصالح جاد عندها مقالتين عن دور النساء في االنتفاضة 

  .بس انشاهلل كمان بالعربي  باإلنجليزيوجميلة عندها 

  ورمزي فيكم تشوفوا بعزف في مصادر كتير 

منها انو تلحق  عال يتوقجميلة: خليني ابدا بالسؤال االول انو عدم تجذر التعليم الشعبي: التعليم الشعبي كانت زمنيا قصيرة جدا 

بعرفش اذا كانت رح تفرق بس على كل االحوال القيادة  -الوطنية الموحدة ما اعطتها تجذر اي شي وزي ما حكيت القيادة 

الوطنية الموحدة كان في بايديهم مليون الف اشي ثاني وكمان االحتالل الصهيوني ما بين فتح المدارس واغالق المدارس  

  األماكن.مش بسيطة فكثير من  هت برضفبضل متقطع التعليم الشعبي وبعدين الهجمة الي صارت على اللجان الشعبية كان

احنا كنا يادوبنا راجعينن من اجازة الشتوية كانت صارت االنتفاضة في عزها ما بين منع تجول واضراب ما داومناش بعدين  

بدوا يسكروا هذي المدرسة هان وهذا الحي هان وهذا الحي هان وبعدين في اول اثنين قالوا خلص نزل قرار انو كل  

 .  التعليمية مغلقة حتى اشعار اخر المؤسسات 

هأل لما منوصل لشهر خمسة شهرة ستة ودخلنا باجازة الصيف خلص دخلنا باشي ثاني عمليا التعليم الشعبي الي انا لقيته  

القيادة الوطنية وكثير من الناس بما فيهم المدارس وخصوصا مدارس   6شهر   5كظاهرة وصل في اقصى االحيان لشهر 

ة الخاصة ما خرجوا بخيالهم عن النظام المدرسي كما هو متعارف عليه بينما كان عم بحاولوا بقدر االمكان  الوكالة والمدرس 

وكل هاد   تالعالماعلى  فيه تقطع عن المدرسة فاستمروا بنفس المناهج بنفس االسلوب والتركيز  يخلقوا جوا الي ما يصير 

  .الحكي

 . ي الواحد يقدر يتوقع انو يكون الها تجذر للفترة طويلة الفالتعليم الشعبي تجربة ما انتشرت وما استمرت 

 

 

 

 


