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في االسبوع الماضي كانت بير زيت   ،ميسون: ستتمحور هذه الجلسة حول التعليم العالي في فلسطين خالل االنتفاضة األولى

ودع أصدقاء فادي ومجتمع بير زيت الشهيد   ،مسرحا لجنازة أحد طالبها فادي وشحة الذي اغتالته قوات االحتالل اإلسرائيلي

. فادي ليس أول شهيد من جامعة بير زيت فقبله قدمت بيرزيت يحيى عياش, صالح  في جنازة مهيبة في حرم بيرزيت الجامعي 

محمد ابو   ،تالحمة, أيمن حالوة , ضياء الطويل , ايهاب ابو سليمة , عبد المنعم أبو حميد , صاجي درويش, موسى حنفي

. خالل انتفاضة األمل والكرامة في  لألسفشهداء غزة  األسماء منغنام وربما كثيرين ال نعرفهم ولم تكن لدي أي سلسلة من 

الجنود اإلسرائيليين في الشيخ جراح النار على االستاذة الجامعية لينا معاري واستشهد استئذان من جامعة   أطلق 2021ربيع 

  الغربية وداخلطالب جامعي في غزة والقدس والضفة  15غزة أحدهم كان عالما في الكيمياء , كما استشهد  غزة وفي

فلسطيني تم اعتقالهم أثناء الهجوم االسرائيلي وبعضهم مباشرة هم من طالب   1200% من 60, اكثر من  42أراضي 

أغار جيش االحتالل على   ،الجامعات. وهذه الهجمات ليست سوى جزء من االستهداف االسرائيلي المستمر للتعليم في فلسطين

والذي سمي بعام   2018عام مرات في  5فة الغربية جامعة بيرزيت وجامعات أخرى في الضفة الغربية وغزة. في الض

تم اختطاف الطالب وتعذيبهم  2018ففي  ،من قبل المنظمات الفلسطينية Scholastic Suicideاالغتيال الدراسي أو 

  واعتقال المحاضرين. فرضت اسرائيل حالة الحصار على التعليم العالي الفلسطيني من خالل نفي االساتذة الذين يعملون في 

أحد المتحدثين لدينا روجر هيكوك كان أحد الضحايا لذلك وإقامة نقاط تفتيش ال نهاية  ، الجامعات وعدم تجديد التأشيرات لهم

غزة الذي حاصر جامعاتها بالتأكيد. وايضا لم تسمح   المستمر علىلها يجب على الطالب واألساتذة عبورها للدخول والحصار 

أحد نقاط النقد للنظام   نشاطهم.طين إللقاء محاضرات واعتقال طالب بانتظام بسبب اسرائيل األكاديميين من دخول فلس 

الجامعي الحديث هي انها الجامعات الحديثة تشكل في بعض األحيان جزرا معزولة عن المجتمعات التي تحيط بها وتعمل  

ي. يمنحنا تاريخ النظام التعليمي العالي  الحالية ومن هنا تم نعت الجامعة الحديثة بالبرج العال سياقاتها االجتماعيةخارج  

الفلسطيني نموذجا لكيفية ارتباط الجامعة بالنضال الوطني وكيف يمكن ويجب أن تكون الجامعة مرتبطة ارتباطا مباشرا  

بنضاالت واحتياجات المجتمع من حولها, لعل الجامعات في االنتفاضة االولى ترقى الى مستوى بكل ما للكلمة من معنى في  

للغة العربية جامعة. أصبح المجتمع ككل حرم جامعي والجامعة تحتضن المجتمع ككل. نتطلع الى سماع المتحدثين  ا

والمتحدثات اليوم وهم يتأملون ويتذكرون تجاربهم وتجاربهم في جامعة غزة وبير زيت في االنتفاضة االولى على امل ان  

ونشرها والتفكير فيها والتعلم منها سنبدأ مع الدكتور نهاد من غزة   يستدعي ذلك االخرين لمتابعة تجارب مشابهة وتوثيقها

سيتحدث عن الجامعة اإلسالمية في غزة خالل االنتفاضة األولى, اود االشارة الى انه ستتم ترجمة كلمة لروجر هيكوك للغة 

 تفضل دكتور نهاد.  Arabic Channelهناك العربية فمن يحب االستماع سيكون 

 

عن تجربة عايشتها وربما تكون هذه اول مرة   ألتحدثاتحتم هذه الفرصة  ألنكم الرحمن الرحيم, ان اشكركم سم للا اب نهاد:

اتحدث عن تجربة شخصية حتى في التدريس انا ال أتطرق كثيرا الى تجاربي الشخصية وعندما كتبت رسالة الدكتوراه ويعني 

كنت مساهما في  جزء من أحداث المرحلة التي تناولتها بالدراسة ولكنني خلقت حضور ووجود الى ابعد حد , االن في  

الداخلة سأتحدث عن ثالث محاور رئيسية , المحور األول الجامعة قبل   هذهوع الجامعة خالل االنتفاضة االولى في موض

االنتفاضة النو مهم جدا االنتباه الى هذه المسالة الن وجود الجامعة االسالمية في غزة كان جزء من معركة مع االحتالل.  

الذي كان التعليم فيها يتم   91حتى خريف عام  87لى من االنتفاضة في نهاية عام المرحلة الثانية الجامعة خالل المرحلة األو

حين أعيد افتتاح الجامعة   94حتى منتصف  91والمرحلة الثالثة هي من عام  المختلفة.في البيوت والمساجد يعني المؤسسات 

كان افتتاح الجامعة اإلسالمية عبارة   87تفاضة من جديد وأصبح التعليم فيها منتظما داخل الجامعة. في المرحلة األولى قبل ان

عن معركة مع االحتالل استخدمت فيها مجموعة من وجهاء قطاع غزة وأعيانها ورجال أعمال فيها والشخصيات العامة  



من  اخرى تحديهم كي يفرضوا هذه المؤسسة , االحتالل كان تعامله مع قطاع غزة فيه الكثير  وأحياناذكائهم احيانا  ااستخدمو

يعني مثال عشان الجامعة االسالمية تفتح باب على الشارع العام يلي هو الشارع   شيء الصرامة والقسوة وتقريبا رفض كل 

الثالثيني كان هذا معركة مع االحتالل. الجامعة اإلسالمية كان عشان تبني بعض الغرف اي هي غرف بركسات او اكشاك  

حتالل ومعركة ان تحصل الجامعة على ترخيص من السلطات لكي يتمكن مغطاة باالسبست كان هذا معركة ايضا مع اال

خريجيها من العمل في المؤسسات الحكومية هذا لم تحصل الجامعة عليه على االطالق رغم كل الجهود التي بذلتها الجامعة.  

المصرية حصلت  بالجامعات  اتأسيسها جاء في مرحلة كان اغلب طالب قطاع غزة بيتعلمو 1978المؤسسة تأسست عام 

المشاكل بعد توجه مصر للصلح مع االحتالل وايضا بعد عملية االغتيال للوزير المصري والكاتب المشهور يوسف السباعي  

تغيرت عملية القبول من حيث االشتراطات والرسوم والتخصصات ايضا  فاصبح اعيان غزة ووجهاء غزة والشخصيات  

روا في امكانية ايجاد مكان جامعة بتعلم فيها الطالب , طبعا كان مجرد طرح هذا  العامة في غزة ورجال األعمال   فيها يفك

الموضوع مع سلطات االحتالل كان من المحظورات فوجدوا هناك فرصة ان يعتبروه امتدادا لمعهد االزهر الديني و فعملوا 

لى قاعات و المعهد االزهر الديني كان  على هذا األساس وبدأت من معهد االزهر الديني وزاد عدد الطالب واصبحوا بحاجة ا

وكان في مسجد غير مكتمل التجهيز من   ،دونم تقريبا بجواره 100مبني على رقعة ارض صغيرة لكن المعهد يمتلك حوالي 

التجهيز موجود في الجزء الشرقي في االرض الواسعة    لايام المصريين كان موجود وايضا مبنى من طابق واحد غير مكتم

من خالل جهد مواجهة مع  1987حتى عام  1981مبنى المعهد الديني ز االن بدأت المعركة تقريبا من عام المجاورة ل

معهوش هوية  باألردناالحتالل بدأت الدراسة بالخيم وكان رئيس الجامعة الدكتور محمد صقر هو فلسطيني ولكنه موجود 

االردنية وماعندوا هوية في غزة. فعندما جاء وطبعا   فلسطيني من قطاع غزة من خان يونس يسكن االردن ويحمل الجنسية

فتم استدعاء اكاديميين من الخارج واول رئيس للجامعة االسالمية كان الدكتور   78كان فيها اكاديميين في  اغلب غزة ما 

ها  يوسف عبد الحق من جامعة النجاح واالحتالل تدخل انو يعني حد من الضفة يجي يشتغل بغزة هي مسألة ما سمح ب

االحتالل فالمهم الدنور محمد صقر كان يقول عندما تم بناء الخيام على ضوء رفض االحتالل السماح وكان يمنع بالقوة  

العسكرية وكان يقول الجامعة العبرية بدأت بالخيام والجامعة اإلسالمية تبدأ بالخيام وهذاه اعبرها بشارة خير وذا يعني في  

سنذهب ونمضي في طريقنا كفلسطينيين بالتحرير طالما انو اصبحنا نأسس جامعات على  ارادة وفي تحدي ومن هنا انشاهلل 

ارض الوطن وهي عملية تحدي كبيرة جدا لالحتالل. واالحتالل واصل تهديده للجامعة وكان األكاديميين يلي بيجوا من برا  

ة استقدام األكاديميين من الخارج عملية  عارفين انو همة فترتهم لن تطول والمالء يلي كان من غزة كان بيعرفو انو عملي

وتبتعث معيدين بشكل دائم حتى تستطيع ان توجد اكاديميين من ابناء قطاع   باستمرار صعبة ولذلك كانت الجامعة تعين معيدين 

اكاديمي كانوا جايين من االردن وبعض الدول العربية رفض   34االحتالل في  85غزة ليواصلوا العمل وبالفعل في عام 

تقريبا رفضوا دخوله   86الحتالل ان يجددوا ووضعوا الكثير من العراقيل ومنع دخولهم والدكتور محمد احمد صقر في عام ا

الى قطاع غزة . الشاهد من كل هذا الموضوع انو الجامعة منذ اللحظة االولى التي تأسست فيها كانت تدرك ان وجودها  

يذهبون الى الدراسة في هذه الجامعة من   ااالحتالل. الطالب الذين كانو مرتبط على قدرتها على الصمود في وجه اجراءات

مختلف التيارات السياسية كانوا يدركون ايضا ان الدراسة في هذه الجامعة هو جزء من عملية تحدي لهذا االحتالل وبالفعل  

انا خلصت   حنا مثال في قطاع غزةان اقول في داخل الجامعة حصلت تطورات كثيرة جدا. على فكرة يعني ا أستطيعيعني انا 

في المكتبة لقيت كتابين كتاب اسمو   ه التوجيهي وانا صدقا ال اعرف عن فلسطين اال القليل كان عنا كتاب عند والدي للا يرحم

ة  قص ت, قرأهكارثة فلسطين لعبد للا التل وكتاب آخر عن الشيخ عز الدين القسام من تأليف المؤرخ ابراهيم سكيك للا يرحم

عز الدين القسام في ذلك الوقت واحببت تلك الشخصية وعندما دخلت الجامعة ومكتبتها ومحاضريها طبعا والحركات الطالبية 

ي داخل قطاع غزة من خالل النقاش الي كان موجود داخل الحرم الجامعي ومواجهات مع االحتالل  ففيها احدثت فتوح جديدة 

مع االحتالل متحركة ومتجددة ويعني فكرة   ازماتهاكانت الجامعة  1987ي نهاية عام وما الى ذلك . عندما جاءت االنتفاضة ف

تحدي االحتالل موجودة عندها بشكل كتير كبير لكن المرحلة االولى الشهر االول والثاني من االنتفاضة تقريبا لم يكن يعرف 

في ذلك الوقت الدكتور محمد صيام كان قد غادر النه  احد الي اين ستستمر االمور  اضافة الى ان القائم بأمور رئاسة الجامعة 

ال يملك هوية وكان يأتي بتصريح زيارة كان قد غادر قطاع غزة بسبب االجراءات والمعامالت الرسمية ولم يسمح له  

و   ل مجلس رئاسي الدارة الجامعة وطبعا اغلقت الجامعة بوجه الطالب ثم بعد ذلك منع االداريونياالحتالل ان يعود تشك

المحاضرون من دخول الجامعة . كان في بيت لرئيس الجامعة كان اسمو بيت الرئيس او هيك كانوا يسموه في مدينة غزة  



م هذا البيت كمقر للجامعة وكثيرا ما كان يداهم من قوات االحتالل لكن لم يصدر قرار  بأغالقه اي لم يصدر قرار  اواستخد

ل من القرب من ملعب فلسطين منطقة يعني سهل الوصول اليها واالن تعتبر وسط  هذا البيت وكان موجود  في الرما بإغالق

يذهب للمقر الرئاسي بعض الموظفين االداريين واالكاديميين ايضا  البلد في مدينة غزة فكان هذا مقر لالدارة مقر مؤقت كان

يعد هناك مجال او مؤهل ليكون قاعات للدراسة   كانوا يذهبون الى هناك لكن انتقلت كل العملية االدارية والتعليمية  للبيت لم

بشكل دائم ومستمر فتحول   وهممكن ان يقتحم هوايضا غير مؤهل لوضع اراشيف او مستندات او وثائق او اختام حتى الن

سنة  في الجامعة الفصل األول ال  86موضوع الطالب يعني انا كنت في سنة  ،بالتدريج التعليم الى المجتمع الى بيوت الموظفين

اني من الطالب  ثكتير وكتيرين زي هيك في نوع  اهتميتالثالثة انا لم انشد للتعليم في البيوت في ذلك الوقت اول ما بدى ما 

يفكروا للذهاب للخارج ويتعلم برا البلد وفي هداك الوقت كان في التعاطف مع القضية   ابدأ يفكر لما طولت االنتفاضة صارو

من المنح يعني حصل عليها الطالب للدراسة في ليبيا وبعضهم درس في مصر والبعض االخر   الفلسطينية كان هناك الكثير 

يعني درس في سوريا وفي الجزائر والكثير من البلدان العربية وكان هاد نمط ثاني من الشباب وفي نمط ثالث من الشباب  

بعضهم ذهب   للعمل بالجامعة لجأ ومش عارف شو رح يصير  24و 23او 22ايضا هذا لجأ الى العمل يلي صار عمرو 

ل بصطاط في اسواق غزة وهذه كانت ظاهرة منتشرة موالبعض االخر صار بيع 48ليعمل في االرض المحتلة في اراضي 

اعداد كبيرة سواء   89او  88بشكل كتير كبير وفي جزء اخر انخرط في عمل االنتفاضة في بدايتها واعتقل سواء في عام 

ال من خالل المشاركة في الجهود المنظمة لصالح استمرار االنتفاضة التي كانت تقوم بها التنظيمات  اعتقال اداري او اعتق

كان كثيف سكانيا   الفلسطينية المختلفة و كمان في نقطة بدي اقولها موضوع انو بدك تبدا تعليم في قطاع غزة , قطاع غزة ما

مساحة قطاع غزة صغيرة  هممكن ان تندلع مع االحتالل الن كما هو اليوم ولكن كان كثيف والمواجهات كان في اي لحظة 

االحتالل فيه موجودة على الشوارع الرئيسية سواء في االحياء الشعبية او في المخيمات او حتى كمان في المناطق  جوالت

مثال تل السلطان في رفح وحي االمل في خان يونس   الجديدة مثل حي الرمال في غزة او حي الصبرا او الشيخ رضوان او

كم المسافة ومن البحر الى السياج   45االحتالل بشكل دائم دورياته والقصة مش مستاهلة الدورية الوحدة من بيت حانون لرفح 

هي  كم يعني المسألة دورية واحدة ربما تستطيع ان تجوب كل  14الى  13كم وبعض المناطق 7الشرقي بعض المناطق 

المناطق بسهولة وتنغص على الناس او الناس ممكن ان يشتبك الناس معها فبالتالي. في المرحلة االولى كنا نقول بكرا بتروق  

بكرا ممكن تهدى ونشوف شو بدو يصير ولكن في النهاية الناس صار بدها تتخرج بالذات كان في ناس بالفصل االخير  

في فصلهم   ايتخرجو معتمدة في كل جامعاتنا الشغالة عليه في طالب كانو بدهشوية حسب نظام الفصول الم متأخرينوطالب 

بالفصل القبل االخير فبدأت الدراسة في الحقيقة ان عملية الدراسة مثال لما تيجي تالقي بعض   ااالخير ووفي ناس كانو

ن المخيم او حي شعبي طبعا  المدرسين بدأوا في البيوت كلهم وموضوع ان تبدأ التدريس في البيت عندما تكون مدرس م

البيوت ضيقة  غرف البيوت متعددة االستخدام يعني مثال تجد انو في غرفة بتتخصص للضيوف ولكن هي في حقيقة األمر   

في جزء من اليوم بتكون للضيوف و لكن في الجزء االخر مثال بالليل بتكون لنوم االوالد او نوم البنات مع الصباح بتم رفع 

طبعا عندما يضاف لهذه الغرفة مهمة جديدة وهي مهمة التدريس فبتصير االمور صعبة   بأخرىئتها بطريقة او الفراش او تهي

اضافة الى انه عملية التواصل لم تكن سهلة بالذات في االنتفاضة يعني احنا قطاع غزة رغم انه صغير لكن الطالب حتى يصل  

ة بشكل كبير جدا يعني بسمع عن غزة وبعرف المناطق الرئيسية  مرحلة الجامعة بتكون معرفته بقطاع غزة معرفة  محدود

فيها ربما جاء الى المستشفى المركزي في القطاع ربما جاء الى السوق الرئيسي مرة وهكذا  لكن ابن غزة حتى يصل حتى  

ا تجد انه في طالب بده  ابن الجامعة لم يكن يعرف بقية مناطق قطاع غزة كذلك ابن المنطقة الوسطى او المنطقة الشمالية فعندم

يروح من غزة هذه حسنات االنتفاضة ان الطالب خالل االنتفاضة تعرف على جغرافية قطاع غزة التي هي جغرافيا صغيرة 

كان الحصول   ألنهكنش في وسائل تواصل حتى اغلب الناس مكنش في عندها تلفونات كمان اومحدودة بشكل كبير جدا وم

صعبة بتقدم الطلب بعد سنين اذا بدهم يعطولك ترخيص من االحتالل للتلفون فكان عشان   على تلفون في قطاع غزة عملية

الطالب بده يحدد موعد مثال اذا الطالب كان من بيت حنون بده يحدد موعد مدرسه اذا كان من رفح او بالعكس اذا الطالب من  

ت اذا لقاه ممكن يكون مش فاضي بده يحدد معاه  رفح بده يحدد موعد مع مدرسه من غزة بده يجي من رفح الى غزة على البي

مرة اخرى واذا كان في المرة االخرى واذا كان في المرة االخرى عنده ظرف مثال حظر تجول في رفح فبالتالي راح   هيجيل

هذا الموعد عشان يحدد موعد جديد فكانت عملية بغاية الصعوبة  ولكنها استمرت استمرت بود كبير جدا احد زمالئي  

مفيش مجال انه ياخد موعد معاه اال يروح   ألنهصدقائي يقول لي ان احد المرات ذهبت الى المدرس الصبح من دون موعد وا



على الدار وياخد هذا الموعد فبقول انا دخلت على الدار وكان بعمل سلطة بدق بالزبدية و بعمل سلطة فبقول انا قعدت معاه  

باي   هوكيف بدي ادرسها والخصها وايش الواجبات الي انا بدي اعملها واني انا اروحلواتفقنا على المادة الي انا بدي ادرسها 

او عندي استفسارات كثيرة احيانا مثال احد الزمالء كان معيد بذلك   أسئلةوقت بقدر اصل اله فيه علشان اتابع معاه اذا عندي 

ة حمامة مشهورين بالسمك بقول اجو الطالب لعندي الوقت وانا بتحدث انا وياه بقلي انا كنت ساكن على البحر وهو من قري

ال وين انت رايحين فما كان ممكن انهم يروحوا اال يعملهم مقلوبة  -الصبح علشان يدرسوا فاخدنا المحاضرة وبدهم يروحو  

يم  في احد المدرسين كان معيدا في ذلك الوقت عدد طالبه كبير شوي وكان من مخ -دية في غزةاسمك عنا بسموها الصي

في مخيم الشابورة في رفح في   -علشان يستقبل طالبه يدرسهم  8في  4البريج الجيران اعطولو حاصل صغير تقريبا مساحته 

بيت تم تخصيصه كان فاضي اصاحبه سمحوا باستخدامه من قبل عدد من المعيدين وكان كل البيت للتعليم النه على فكرة كان  

ال عن البيت خالل التدريس بتحدث اشتباكات بين قوات االحتالل وبين مجموعة من  في احيانا خالل التدريس بتم حظر التجو

 االحتالل على مدار اليوم   االشباب المنتفضين الي بقاومو

حصل ذات مرة في طالب كان عندهم عالقة مع اتحاد الكنائس وكان عنده قاعات كويسة اتحاد الكنائس فتم عقد مجموعة من  

كامل عقدت اتحاد الكنائس في احد المساقات تم تدريسه شركة من الشركات دكتور كان اسمه   المحاضرات محاضرات مساق

نبيل ابو شعبان  كان عنده شركة كمبيوتر وكان هو استاذ مهندس في مجال الكمبيوتر في الجامعة  فكان عنده هذه الشركة  

طالب   633خرجت الجامعة  حوالي  91يف لغاية خر  87ودرس طالبه في هذه الشركة خالل هذه الفترة من نهاية عام 

وطالبة بهذه الطريقة طريقة التدريس في البيوت طريقة تحول المجتمع كله طريقة مساندة المجتمع كله او تبني المجتمع لعملية 

  التدريس الجامعي سواء في البيوت او في المساجد او في الشركات و احيانا في البيوت الفارغة امل ان اكون قد اعطيت

   . صورة عن ما جرى في ذلك الوقت

 .بتنكتب النها تجربة كتير ما حدا بيعرف فيها شاء للا  ميسون سكرية: شكرا كتير كانت الصورة واضحة ان

  

 .ننتقل الى تيري بالطة وهي كانت احدى القائدات الطالبية في االنتفاضة االولى جامعة بيرزيت تفضلي

  

شكرا على الفرصة هذه حتى نرجع بذكرياتنا الى الماضي مع انه بعدنا شباب صح وال  تيري بالطة: اهال وسهال بالجميع و

دكتور نهاد المزبوط لما طرح هذا السؤال من اجل هذه الجلسة بخصوص الجامعات الراديكالية بلشت اعمل قراءات على  

GOOGLE  يم الراديكالي والمزبوط لفت نظري للا يخليلينا ياه وبلشت اتطلع كتير كان في مداخالت وتعريفات لقضية التعل

و   80بعض القضايا بالنسبة للتعليم الراديكالي وحبيت انا احطها بالنسبة للجامعات ونشوف اذا كانت جامعتنا  في مرحلة ال

و هي كانت جامعات راديكالية او ال وهذه هي الطريقة الي انا رح احكي فيها التعليم الراديكالي حسب التعريفات العامة ه 90

غير تقليدي في كتير من التعريفات   نانك تكون انت منخرط سياسيا تكون غير تقليدي تكون تشاركي وطبعا لما بدك تكو

التعليم الراديكالي عند كتير من المعرفين و األكاديميين انو   ألنهمعناه انك تكون غير  تقليدي  بتعطي انك تكون يساري او بما

جيالنا الماضية الن التعليم التقليدي عمليا كان يشجع على  أ ب هلتعليم التقليدي الي احنا درسنا فياحنا نحاول ننهي كل االنتقادات ل

التراتبية وعلى عدم المساوة سواء بالنسبة للناحية الطبقية او بالنسبة للفقراء او اعطاءهم الفرص وبالتالي من هذا المنطلق ومن 

نقط اساسية النقطة   4 -3بتدور حول  ينواالكاديميعند كتير من المعرفين هذا التعريف ممارسة التعليم الراديكالي عمليا 

ولكن ضمن السياق الي انت بتعيشه يعني التعليم  ياالكاديماالولى التعليم الراديكالي يجب ان يكون يعزز اهمية النص 

الراديكالي الزم مش بس يرتكز على انك تفهم الي بتدرسه ولكن تشوف الي قديش الي انت عم تدرسه يتناسب مع العالم الي  

ناس رح  كان عنا هذه الممارسة اكيد وكتير  80او بدور حولك من هذا المنطلق هل انا في جامعة بيرزيت في  هانت عايش في

يوافقوني والدكتور نهاد قدرت اشوف كمان من ضمن مداخلته بالنسبة لقطاع غزة انو كانت كتير  في نقاشات حيوية خارجة  

الدراسات الثقافية وحتى انا درست علم اجتماع   CSعن النمط التقليدي الي درسناه في المدارس انو يعطيكي مجال بحصة ال

لتفكير خارج عن المألوف لفتح نقاشات خارجة عن المألوف وطبعا ما ممكن ننسى دور  كان عنا مساحة واسعة لالختالف و ل

 يونيانداخل جامعة بيرزيت او بداخل جامعاتنا او الجامعات يلي فيها  الكافتيرياو النقاشات الي كانت تصير داخل  الكفتيريات

مرات النقاشات الي تكون  هالقد خارجة عن  واضحة زي جامعة بيت لحم وزي جامعة النجاح وكانت كتير  institutionو 

  ه المألوف تبلش في الكافتيريا وتستكمل داخل الحصص سواء كنا مندرس تاريخ او مندرس عربي او حتى مندرس احياء الن



وبالتالي هي   هالنقاش بدو يستمر وهذة عملية كانت تعطي مساحة الجامعة لربط النص االكاديمي بالسياق الي عمالنا نعيش في

. النقطة الثانية هي حول اتاحة الفرصة للمشاركة الديمقراطية بالتعليم وانتاج يالراديكالبتستجيب الحد ممارسات التعليم 

هذه العملية بحد ذاتها هي عملية ديمقراطية بتفرجي انو المناهج ومخرجات التعلم بدها تساهم في عملية صنع  هالن ،التعليم

فيد منه الجميع وعمليا اذا بدي اجي اتطلع كمان مرة على تجربتنا ببيرزيت قضية مجالس  او يست هقرار ديمقراطي يشارك في

الطلبة وقديش كان عندها مساحة لممارسة الديمقراطية المباشرة في عملية االنتخابات قديش كان في مساحة لمجلس الطلبة  

ي اعتصامات وكان في احتجاجات لكن ذهى  للتفاعل مع االدارات حتى لو  كانت بشكل راديكالي بالمعنى الصحيح انو ف

موجودة في جامعاتنا في مرحلة التمانينات فهذي مسألة انا كتير بعتبرها مسألة مهمة بتساعدنا نقول  هالمساحات كانت برض

فيها  ابيحكو الراديكاليةمن المعرفين بالتعليم والجامعات  هة انو برضثالثانو بالفعل كانت جامعاتنا جامعات راديكالية. النقطة ال

  يراديكالقديش انت بتقدم تعليم   ، هي موضة تمكين المشاركين في العملية التعليمية لتطوير حلول فردية وجماعية لمشاكلهم

حلول, وطبعا من خالل هذه الطريقة انت عمالك بتلغي كتير من   إليجادوقديش انت قادر انك تساعد الجميع فرديا وجماعيا 

بحيث انت جاي من داخل الجامعة من بيئة مختلفة وطبقة اجتماعية مختلفة  هنهاد حكى عن ر الدكتو عدم المساواة الطبقي كما

انت فالح انت مدني انت غني انت فقير فكلنا بشكل جماعي منصبح جزء من عملية ديمقراطية سواء في عملية االنتخابات  

معة دكتور نهار وجامعة بير زيت اغلقت في مراحل  لمجلس الطلبة , على سبيل المثال انا بقدر قلكم انو لما سكرت الجا

مختلفة اطول وحدة كانت اغالق االربع سنوات كان في عملية تشاركية بين الطالب والجامعة من حيث وين نعقد الدروس  

النو بدنا نضل بالبيوت هدول اربع سنين من حيات الطالب يلي كان باقيلهم فصل يعني اكمن ساعة وبيتخرجوا. بالتالي  

بتساعد بفتح   راديكاليةالعملية التشاركية لوضع حلول فردية او اجتماعية هذه كمان تعكس انو كان عنا جامعة بتقدم ممارسات  

مهم يكون عندهم انخراط في تجربة تعليمية تشاركية لوضع حلول بتفيد الجميع  همساحة للطالب واالدارة والجهاز التعليمي الن

الي بقول طالب غزة   ه موضوع القرار العسكري الي مش متزكرة مزبوط رقم ىومش رح ننس في المراحل الي احنا مرقناها 

بالضفة الغربية انا بزكر تماما حركات طالبية والمدرسين والمدرسات واالداريين كيف نساعد وكيف نقدر   اممنوع يدرسو

حلة تحدي لقرار عسكري يمنع االنخراط  نخبي هدول الطالب والطالبات لما يصير في اقتحامات لداخل الجامعة احنال في مر

حتالل يلي هو عمليا زي اي  والتفاعل بشكل يومي , احنا بالنهاية شعب فلسطيني ما كنا لسا مدركين البعد االستراتيجي لال

  مستعمر فرق تسد. وبالتالي لما انت تفرق انت بتقدر تسيطر التجمعات السكانية يلي انت محتلها ومن الضروري الواحد يقدر

وكيف كلنا ساهمنا في عملية الحفاظ على العديد من   يستوعب القرار العسكري بمنع طالب غزة من التواجد في الضفة الغربية

وا يروحو ويقدروش يرجعوا بسبب وجود هاد القرار  ر ساعاتهم المعتمدة قبل ما يتضر  االطالب حتى يقدروا يخلصو

أحد المشاكل الي شاركنا فيها مع بعضنا البعض. كل هي النقاط الثالثة الي انا حكيت عنها   عملية لحلفهذي كمان   ،العسكري

انت بدك تقول   إذا الجامعة بس في نقة رابعة مهمة  إطار هي ممكن تدور داخل العملية التربوية في داخل الصف او في داخل  

عملية المشاركة بالتطبيق العملي. لما انت بتنقل تعليمك من وبالتالي الجامعة هي جامعة راديكالية فهي  راديكالي عن هاد تعليم 

االعمدة لتقدر تقول عنو تعليم راديكالي وبالتالي تكون الجامعة راديكالية وعنا نماذج كتير   أحد النظري الى تطبيق عملي فهي 

ق العملي لكثير من القضايا الي كنا  او امثلة كتيرة على انو جامعاتنا بالفعل كانت جامعات راديكالية بسبب المشاركة في التطبي

من عملية تخريج الطالب النهاء   يتجزأ  ندرسها فعلى سبيل المثال العمل التطوعي في جامعة بير زيت كان جزء اساسي ال

الساعات الي الزم تنهيهيا حتى انت تتخرج. انت تخيل انو بالعمل التطوعي هذا انت بتنخرط مع شعبك كما قال الدكتور نهاد  

انا جاي من طبقة متوسطة من داخل القدس ربيت بمدارس اهلية فجأة بكتشف انو في عنا قرى   ،ى نفسيلا مثال بقيس عوان

وفي عنا مخيمات وفي عنا عمل تطوعي اروح القط زيتون واقطف بندورة فهذا كان نوع من انواع التعزيز لالنتماء 

لي درستو عن المجتمع الفلسطيني في قسم علم االجتماع انا بلشت  النو انا ا األكبر،للمجموعة االكبر المجتمع الفلسطيني 

اشوفو عمليا من خالل ساعات العمل التطوعي لما كان يصير في عنا اعتقاالت بالذات لطالب قطاع غزة النو كانو مطلوبين 

ن قبل الهيئة التدريسية  اثناء تجوالهم بين الحرم او اثناء تواجدهم في رام للا في جامعة بير زيت كنا نشوف التشارك م

  ممارساتالتحرر وبلشت تفكر بكيفية التطبيق العملي عن طريق  واالدارة في االحتجاجات فانت كنت تحكي وتفكر عن كيفية

واالدارة والطالب من اجل اخد خطوة عملية لتحدي    ةالتدريسيمهما تكوت بسيطة من اجل االنسجام المجتمعي بين الهيئة 

لية التحرير ومن اجل ان تشعر انك جزء من الكل فمثال لما نعمل احتفاالت وطنية ويصير في اقتحامات  المستعمر من اجل عم

كن  االى ام ؤهللجامعة تلقائيا الجامعة بهيئتها االدارية والتدريسية مع مجلس الطلبة , كنا سريعا ننقل هذا النشاط حتى ال يتم الغا



وعنا كان االسبوع الثقافي الطالبي لما فاتو اقتحموا فرق الدبكة  انا مباشر كعضو  سبيل المثال القدس كانت مفتوحة  ىفعل ةثاني

بجامعة بير زيت   هفي مجلس الطلبة للنشاط الثقافي نقلنا كل هاد الحكي على الحكواتي وصار في تواجد كثيف وكنا ننجح في

ق الجامعة وتجنب االقتحامات في هذا االسبوع  الفلسطيني حتى كمان نبعد عن اي امكانية الغال يوكنا نقيمو بمسرح الحكوات

نت تدرسها نظريا من خالل مساقات الفالسفة  افكنت بشوف نحكي عن عمليات التطور والتحدي وعمليات اثبات الوجود فك

كيه في عمليا كنا منمارسها ومنفهم ومنح هوعلم االجتماع او حتى قضايا الجندرة على سبيل المثال ماكنا كتير نعطيها اهمية الن

الدراسات الجندرية الن نص القائمين في الجامعة سواء مدرسين او طالب كنا نساء, في مقدمة المظاهرات كنا النساء في  

فلما كنا نقعد بحصة ونحكي عن   ،النساء ففي مجلس الطالب وعملية التفاعل مع احتيجاتهم كنا النساء امقدمة المعتقالت كانو

عمليا احنا عمالنا نمارس النظريات الي عمال ندرسها هذا بشكل سريع عشان اقول   هريبين النقضايا الجندر كنا نحس حالنا غ 

انو اذا التعليم الراديكالي يحتاج الى هي الثالث اربع ممارسات وعمليا انا بقدر اقول بكل ثقة انا جامعاتنا والجامعة الي انا  

جامعة راديكالية النها قدرت تقدم تعليم تشاركي وتعليم  درست فيها والي تخرجت منها جامعة بير زيت هي جامعة فعال

وبالتالي بكل هي االربع قضايا هية  هتطبيقي وتعليم مش بس نص نظري حرفي ولكن خالني احس بالسياق يلي انا عايشة في

كون حر كريم  بنت انسان فلسطيني منتمي ال ينظر ماذا سيقده له الوطن بل ماذا انا سوف اقدم له الجعل هذا الوطن ان ي

جامعة   الالجيال القادمة هذا بكل صراحة الي شجعني ومن دون اي تردد حتى خليت بناتي ان يخطوا نفس الخطوات ان يدخلو

سنة بين تخرجي ودخول بناتي على الجامعة ولكن   22بير زيت وانا قدرت ان اشعر  بالرغم من انو في فرق عشرين سنة او 

بتحكي عنها من ناحية نوعية التعليم والتعليم الراديكالي الى اخره  شئينتراجعات الي الناقدرت احس بالرغم من كل ال هبرض

جامعاتنا الفلسطينية عمالها بتخرج طالب عندهم انتماء بغض النظر عن الخلفيات الطبقية والعلمية والى اخره  هولكن برض

و دليل كاف انو الشباب رغم كل االجراءات  وبتخيل االحداث االخيرة الي صارت بفلسطين من شمالها الى جنوبها ه

الضفة   ياالسرائيلية قدرت تعرف شو يعني انا فلسطيني ورافع راسي ولن اتنازل رغم كل الممارسات لتشتيت هذا الشعب اش 

ا  لكن رغم ذلك جامعاتنا وتعليمنا والتميز العنصري تاع اسرائيل بيثبت انو ما زال شبابن 48اشي القدس اشي غزة اشي ابن 

 قادرة ان تنتج وتفرز اجيال قادمة قادرة ان تحمل رسالة التحرير واالستقالل وشكرا.  راديكاليةبخير وهي جامعات  

 

رح يصير النا حديث مع   chat ىلة فيكم تكتبوها علئبدي ذكر المستمعين انو اذا عندك اس  ، ميسون: شكرا تيري عل المداخلة

روجر رح يحكي باالنكليزي سيرين مشكورة هي عم بترجم من العربي   ،ونهاد وروجر بعد ما نستمع لروجر هيكوك تيري

الي هو الكرة  interpretationالي هو  signعلى  الالنجليزي وهأل رح ترجم من االنكليزي للعربي  اذا بدكم تسمعو

   . سيرين وهي عم ترجم روجر  ااالرضية فيكون تسمعو

 

كرا كتير اول اشي استاذة ميسون واستاذة تيري قولتها كلها بس كل هاد رح يكون شوية تكرار خصوصا وانا موافق روجر: ش 

 . معكم في معظم ما قلتموه يمكن المنظور يختلف النه انتو صغار وانا ختيار شوي

  

التنوع الموجود في نضال  مرحبا واود ان اشكر المتحدثين من الجلسة السابقة اصالح و جميلة و رمزي النهم عكسوا 

االنتفاضة في مدينة رام للا و قرية كوبر و مخيم االمعري لالجئين الذي ال يوجد له حدود وروح الشباب لذلك المشروع  

و اشكر الملتقى التربوي العربي ومؤسسة الدراسات الفلسطينية على   1987مشروع االنتفاضة االولى التي بدأت في عام 

خاصة بالنظر للمنظور الجديد الذي اعطته لنا االنتفاضة الحالية ان الرابط الواضح ما بين المصطلحات  اعطائي هذه الفرصة 

غزة التي فرضت على العالم في ايار مايو الماضي عكست   1948الزمانية والمكانية الشيخ جراح الحرم الشريف فلسطين عام

سطيني من اجل الحرية و حق تقرير المصير في الفترة ما بين  قطيعة مع الماضي في المجال المكاني والزماني للنضال الفل

مع ان الجزء يرمز للكل اال ان االنشطة ركزت على قطاع غزة و الضفة الغربية فقط هذا الفصل ما بين   1993و  1987

غزة على انها   الداخل و الخارج رسخ من خالل اتفاقيات اوسلو ومن خالل اعالن المبادئ و الذي حدد الضفة الغربية و قطاع

و   48كان هناك ايضا اعتداءات في منطقة  2004وحتى  2000وحدة سياسية واحدة في سياق االنتفاضة الثانية في عام 

الضفة الغربية و قطاع غزة ولكن كانت تتم من خالل احد االطراف الممثلين في المجلس التشريعي ولكن من مايو ايار  

في كل فلسطين في كل البلد من البحر الميت الى المتوسط من رفح الى الناقورة   حتى المستقبل البعيد النضال هو 2021



اسرائيل في سياستها االستيطانية  األردنية،في المنفى يتظاهرون على الحدود اللبنانية والحدود  نالفلسطينيياالالف من 

لكي يعتمدوا  نالفلسطينيين و االن حان دور القمعية كانت تستند الى هذا المنظور الجغرافي الذي يغطي كل فلسطي وبأعمالها

تها من اجل الغاء  ضاخائفة تصارع مع تناق ةإسرائيلينفس المنظور كل فلسطين بغض النظر على التدابير التي تتخذها حكومة 

التحرك بشكل يتخطى االنتفاضة االولى حملنا من سؤال اي فلسطين الى االجابة  ان انتقاد اوسلو و ،الحق في فلسطين التاريخية

كانت بداية البداية واالن المنظور  1987ديسمبر  9كل فلسطين من الرمزي الى المطلق اوسلو هي نهاية البداية وجباليا 

ية ولنركز على الجامعة خاصة جامعة بيرزيت هي  ما قبل البدا لنبدئللنهاية اال نهائية لالنتفاضة تحتاج الى مراجعة البداية اذا 

و العلوم   االجغرافيالتي اعرفها عن كثب جامعة بيرزيت في منتصف الثمانينات مادة التاريخ كانت في دائرة واحدة تشمل 

من  48السياسية و علم االثار هذه الدائرة استضافت اساتذة من مناطق مختلفة من فلسطين بشكل خاص الضفة الغربية منطقة 

الى اجنبي راديكالي واحد ولكن لم يكن هناك نساء في هذه الدائرة لم يكن هنالك  باإلضافةالقرى و المدن ومخيمات اللجوء 

او متدينين كان معنيون اكثر بالدراسة في   نعلمانيياساتذة نساء في هذه الدائرة في ذلك الوقت الطالب الراديكاليون كانوا اما 

الى العلوم و الهندسة يحيى عياش طبعا  هو   بأفواجتماعية و االنسانية ولكنهم  انتقلوا بعد ذلك حيث انتقلوا الدوائر  العلوم االج

الطريق الى االنتفاضة الثانية ولكن هذه قصة اخرى نحتاج الى روايتها هناك طالب  تمهيداهم مثال على ذلك وبذلك تم 

كتورة حول هذا الموضوع تعليم التاريخ و الجغرافيا لم يكن راديكاليا  في جامعة بيرزيت يعد دراسة او اطروحة الد دكتوراه

قبل ذلك او حتى خالل االنتفاضة التاريخ كان تاريخ معياري اعتيادي طبعا كل االساتذة كانوا ماركسين مناهضين للصهيونية  

تستند إلى التجربة االمريكية   سوبكالوريالعلوم السياسية ايضا عملنا على بناء شهادة  .وبعضهم متدينون وبعضهم صوفيون

والجغرافيا ايضا كانت تركز على رحالت برفقة اساتذة اما معهد علم االثار بقيادة البرت غلوك فكان يطرح مراجعة راديكالية  

في المنظور عن فلسطين  باالبتعاد عن المنظور الديني الى منظور سكان االرض سكان هذه االرض بشكل خاص العرب  

اسرائيلية   بأيديكان  1991بهذا يتحدى الرواية الصهيونية لن نعرف ان كان مقتل غلوك خالل االنتفاضة في عام ولمسلمين و

اما ال بسبب طرحه لمراجعة المنظور حول ارض فلسطين وارض فلسطين من جهة اخرى كان هناك التاريخ الشفوي والذي 

س الذي ترك اثرا كبيرا على التاريخ الفلسطيني من خالل طالبه  طرحه استاذ زائر من الواليات المتحدة االمريكية تومس رك

في هذه الدائرة وهم عادل يحيى الذي بدأ بنشر مفهوم وطريقة التاريخ الشفوي كوسيلة للنضال  نبمن فيهم استاذان شابا

يات النكبة و  اة  لروواالستاذ صالح عبد الجواد التاريخ الشفوي شكل تحدي كبير للخطاب الصهيوني من خالل اعطاء مصداقي

احد طالبنا  1987روايتهم الجديدة في عام  بإنتاجالجدد  ناإلسرائيليووغيرها وهذا حدث طبعا قبل ما بدأ المؤرخون  36

والذي ذكرتهم ميسون موسى حنفي استشهد على ايدي الجيش االسرائيلي كان مهتما بالتاريخ اذكر انه كان يعد لعرض حول  

كلنا توجهنا الى مخيم خان يونس للمشاركة في جنازته كان علي ان اتوخى الحذر الن سلطات   1945ام القنبلة النووية في ع

لتحريض اصحاب المحالت على االضراب في رام للا كانوا قد   باإلضافةاالحتالل بعد ان اتهمتني بتنظيم وقيادة مسيرة نسوية 

 48ضة حتى اوسلو تقريبا كانت الحدود ما بين الضفة الغربية وصادروا جواز سفري ولكن في ذلك الوقت وخالل فترة االنتفا

وقطاع غزة كانت مفتوحة بشكل عام من رفح الى الناقورة من البحر الى النهر كانت الحدود مفتوحة توجهنا الى مواساة عائلة  

النار على طالبين في  قام مستوطن باطالق  1986موسى وعدنا الى الجامعة الى قرية بيرزيت قبل ذلك بقليل في ديسمبر 

قرية بيرزيت خالل مظاهرة عالم سياسي شاب صالح عبد الجواد قاد اعتصام في ابو قش على الطريق الى الجامعة مئات من  

الغاز المسيل للدموع  وتم اعتقال صالح عبد الجواد لعدة اشهر   بإطالقالطالب شاركوا في هذا االعتصام تحرك الجيش وقام 

ا في المستشفى وصول الضحايا كالهما كانا قد استشهدا وبدأت مظاهرة كبيرة انطالقا من المستشفى الجنود  في رام للا انتظرن

النار في كافة االتجاهات وعلي الجرباوي وهو ايضا يدرس علوم سياسية في بيرزيت   بإطالقدخلوا الى المستشفى وقاموا 

حسب القوانين الدولية النها مستشفى وتفاجئنا بانهم فعال غادروا  توجه الى مواجهتهم وطلب ان يغادروا هذه المنطقة المحمية

  ،وحين انطلقت االنتفاضة كان من الواضح اننا تدربنا عليها حتى لو بشكل غير واعي 1987اعتقد بان هذا كله مهد لعام 

اختبرناها من قبل وكان من  المظاهرات القمع التعذيب االعتقال القتل اغالق الجامعات اغالق المدارس كلها انشطة كنا قد 

 اان يعملوا وكان االساتذة يشجعوا الطلبة و كانو يستطيعونين عضويين كانوا مقاتلين فالواضح ان الطالب واالساتذة مثق

وايضا اجانب وكذلك كان الطالب يقدموا ارواحهم ووقتهم وكان االساتذة ايضا  نفلسطينييينظروا ويأطروا هذا الفعل وكانوا 

  وكأنناتى قبل االنتفاضة ما تعلمناه وعلمناه في ذلك الوقت ان مامن خيار في هذا الوقت مامن خيار اال ان نعيش يعلومهم ح

سنموت في اي لحظة ان نعيش بقواعد شعلة غير محكية قول الحقيقة مناصرة الحقيقة حين جلس صالح عبد الجواد هل كان  



م علي بالتوجه بمواجهة الجنود غضب الجنود في ساحة المستشفى هل  يقرأ غاندي و مارتن لوثر كينغ حين قا يكأكاديمهو 

تهم على المحك كلنا عشنا ذلك الوقت الذي فتح بشكل  ا كان يفكر بالقانون االنساني الدولي حيثما كانوا يضعوا حياتهم وحري

نوات الماضية كان له هدف  كلنا وعينا انا الحراك في االشهر و الس  1987واضح الطريق امامنا حوالي التاسع من ديسمبر 

انفسنا لهذا النضال الذي كان يجب ان ينتهي بحق تقرير المصير  الطالب كانوا يعلمون االساتذة   إلعدادكان هو طريقة 

ألنفسهم  ولبعضهم  يقرؤونهاالساتذة كانوا يعلمون الطالب كلهم كانوا يعلموا بعضهم بعضا من خالل ممارسة ما  كانوا 

البعض وهنا اتحدث عن التعليم كتربية ال اتحدث عنه كتعليم فقط نحن نتحدث عن تربية وليس فقط العقل و الذاكرة نتحدث عن  

تربية االنسان اليوم الالعبون في هذا النضال المستمر الحاضر  والمستقبل هم ليسوا من نفس الخلفية  الهيكلية تغيرت تماما  

ال يقود الحراك بعد اليوم في ذلك الوقت كانت الجامعات في   االكاديمينقسام واضح هناك فاصل واضح المجتمع االن هناك ا

منتصف هذا العمل رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت في ذلك الوقت مروان البرغوثي تم اعتقاله تم نفيه واستمر بمكافحة  

كانون الثاني لم يكن هناك اي عملية تعليمية لمدة ستة اشهر عاد  االحتالل حتى اليوم بعد اغالق جامعة بيرزيت في يناير 

الطالب الى قراهم  ومدنهم وكان عليهم ان يقوموا بحميتها ضد المستوطنين اصبحوا هم المفكرون على االرض هم في ذلك  

ل على ممارسة النظرية  الوقت اساتذتهم في كل الدوائر والجامعات ككل كانوا يعدون الى نضال طويل االمد هذا العمل اشتم

ونظرية الممارسة هذا ساد في القدس الضفة وغزة البعض شاركوا في صياغة بيان القيادة الموحدة االنتفاضة البعض كان 

يساعد من خالل توزيع المساعدات االنسانية وكسر منع التجول في مخيمات الالجئين وطبعا في االعداد للمظاهرات التي كان  

نعم وهذا معروف تماما الجوامع االماكن الخاصة البيوت اصبحت هي صفوف الدراسة حين تمت متابعة  يشارك بها الجميع 

التدريس بستة طالب ثم اثني عشرة طالبا كان الجميع يبذل قصار جهده اذكر شابا من الخليل وصل الى بيتي حيث انه ان  

الحواجز التي كان عليه ان يمر بها  لكي يصل من   هناك امتحان في يوم ماطر وكان غارقا في المياه و الطين بسبب عدد

الجامعة الكثير منهم كان لديهم اطفال كانوا يربوهم خالل العمل   موظفوالخليل ولكي ينتقل من تكسي او سرفيس الى اخر 

باستطاعتهم ان   كانوا يشعروا بالصدمة لدى مشاهدة مثال اهمال نظافة البيوت  لم يكن نالفلسطينييالزوار من الخارج بمن فيهم 

يفهموا لماذا يحدث ذلك ولكن بالنسبة للناشطين كان هذا غير مهم كان لديهم التزام مشترك باالنتفاضة في المستقبل هذا  

ان يتوقعوه حتى عندما كنا نتحدث ونناضل كنا ننتج مقاالت ندوات كتب كنا نستقبل وفودا من   بإمكانهمالمستقبل الذي ما كان 

ومن الصحفيين من منظور اليوم بالنظر الى الوراء العنصر الذي كان موجودا في االنتفاضة االولى  ينياالكاديمالزائرين 

و العكس صحيح الناس كانوا ملتزمين بمجموعاتهم السياسية وكانوا يثقون بقيادة   مبأساتذتهكانت الثقة الطالب كانوا يثقون 

كانوا يثقون بانه بعد اربع سنوات من الممارسة   يناالكاديميعضهم من الشعب الفلسطيني كانوا يثقون بالمفاوضين الذين كان ب

الثورية انهم تم تعيين من يمثلهم لكي يحصد نتائج ثورتهم ولكن هذه الثورة قد تبخرت وبحلول االنتفاضة الثانية كان هناك 

اال انه لم   اجغرافيع ان االفاق مفتوحة طبعا و كان هناك غياب لثقة بالسلطة الفلسطينية ايضا م لإسرائيطبعا عدم ثقة بالعدو 

تبرز طبقة جديدة من القيادات ورغم وجود عدد كبير من القيادات في االنتفاضة االولى اليوم هناك قلة من القيادة مسألة القيادة  

في   المبادرةذ الجميع مسألة معقدة برزت في االنتفاضة االولى وكنا نعتقد بانا توصلنا الى حل الن القيادة العليا  قبلت بان ياخ

اي قيادات جديدة   لوأدعلى ان القيادة في ذلك الوقت كانت تريد ان تسرع  قراءتهاالميدان ولكن اتفاقية اوسلو في الواقع يمكن 

بدت وكأنها ستنتج قيادات جديدة ولكن هذا   ألنهاعلى االرض هذه المعضلة مستمرة حتى اليوم الن القيادة الغت االنتخابات 

اخر و المستقبل سوف يقول لنا كيف ستحل هذه المشكلة ولكن ال اريد ان امجد انجازات الجامعة فحسب من حيث  موضوع 

وكما سمعنا في اللقاء الماضي كان هناك دور لعبته النساء و الفالحين و   1987االساتذة و الطالب والموظفين في انتفاضة 

  .الالجئين ايضا وبهذا انهي كلمتي

 

وجر حمستنا كلنا في عنا بدي اذكر المشاهدين او الي معنا بالجلسة ممكن تطبعوها على التشات واحنا منوجها  ميسون: شكرا ر 

في محمد سالمة حابب يعمل مداخلة دقيقتين مصر بدو يعطي مداخلة فرح نعطيه دقيتقين بس منشوف شو   اضيفاتنوفنا و يلض

 بده يحكي 

لى الندوة وشكرا لكل المتحدثين انا محمد سالمة طالب سابق كنت في جامعة  محمد سالمة : مرحبا وتحياتي للجميع وشكرا ع

بيت لحم وناشط سياسي و اجتماعي عضوا في مجلس ادارة اتحاد المؤسسات االهلية الي بدي احكيه انو الحكم على راديكالية  

ات بل متل ما تحدثوا الي سبقوني انه من  التعليم في الجامعات في فلسطين ما بتم فقط من خالل المنهاج او سياسة ادارة الجامع



خالل ايضا دور الكتل الطالبية والطالب انفسهم فيما يعرف في التعليم السياسي واالنشطة الالمنهجية والنقاشات والتربية 

يم في  التحررية الي كانت سائدة وعميقة في اوساط الحركة الطالبية ايضا التعليم في فلسطين كان راديكالي الن ظروف التعل

فلسطين بحكم محاوالت سيطرة االحتالل كانت تقتضي الخروج عن التقليدية والتحايل على قوانين اجراءات االحتالل متل ما  

هذا كان بجهود جامعة بيرزيت تحديدا والجامعات االخرى و الحركة   154ذكرت الست تيري اسقاط القرار العسكري 

لتالي كان في تحايل على المنهاج ما بين السطور من جهة وكذلك في دروس  الطالبية عموما في االراضي الفلسطينية وبا

التعويض الي كانت تقوم فيها الجامعات اثناء االغالقات ما قبل االنتفاضة ايضا اثناء التقليدي وغير تقليدي ايضا الن دراسة  

جامعات و ربطها بالتغيير نحو الحرية  الجامعة هي جزء من عملية نضالية في مواجهة التجهيل طمس الهوية التضييق على ال

لذلك طالب الجامعات لما بدأت االنتفاضة كلهم انتقلوا لقراهم و مخيماتهم ومدنهم واصبحوا قيادات محلية لالنتفاضة وسبق  

امعات في  االنتفاضة ايضا دور بارز  للحركة الطالبية نتاج هذه العملية التربوية التحررية الراديكالية الي كانت سائدة في الج

عموما الي مهدت لالنتفاضة لذلك كان هناك سياسة القبضة الحديدة الي فرضت   ةالفلسطينياستنهاض الحالة الشعبية 

ادارية كانت بتستهدف الحركة الشعبية و بمقدمتها طالب الجامعات من   تاعتقاالوالي بتعني اقامات جبرية و  1985عام

الطالبية اما نفيت واما اعتقلت اداريا او تحت اقامات جبرية متكررة وبالتالي دور  مختلف الجامعات الي العديد من القيادات 

هو دور تشاركي شاركت فيه ادارات الجامعات   ةالفلسطينيطالب الجامعات وعملية التعليم التحرري السياسي في الجامعات 

نتجت حركة شعبية وطنية مهدت الندالع  من خالل منظماتها ولجانها و مجالسها الطالبية وا الطالبيةالوطنية والحركة 

اثناء االنتفاضة دورهم من خالل عمليات ابداعية نوعية منها على   الفلسطينيناالولى ومارس الطالب  ةالفلسطينياالنتفاضة 

ليب الفرعية و القيادة الوطنية الموحدة وايضا في ابتكار اسا الوطنيةسبيل المثال ادوارهم القيادية على مستوى القيادات 

مواجهة مع االحتالل وتعويض طالب المدارس الثانوية من خالل التعليم  التعاونيات الزراعية من خالل التكافل الخ طبعا لما  

   .احكي عن طالب الجامعات بحكي عن المرأة وبحكي عن الشباب بشكل عام شكرا الكم

 

 ميسون: شكرا كتير يعطيك العافية 

 

في اسئلة الصديقة مي ابو مغري عم تسأل تيري عن جامعة بيرزيت يمكن جيل اوسلو وبتقول )ان جامعة بيرزيت كتير  

فيها شي متل ما انت عم بتحكوا( وهاد كمان سؤال بتوجه لدكتور نهاد عن غزة النه كمان هو كان طالب في   لض وماتغيرت 

مكن دكتور نهاد بحاول يعطينا فكرة عن التحوالت الي صارت هأل بتحبي  االنتفاضة وهأل محاضر بالجامعة االسالمية بغزة ي

 . تبلشي تيري بعدين نهاد

  

 تيري: اوكيه 

 

كمان حنان قاعود المزبوط اعطت اسئلة بنفس هاد التوجه انو شو االختالف الي صار حتى فقدنا الشعور بان جامعتنا جمعات  

كانت الحركة الوطنية بعز   80ن فصلها عن السياق الي احنا عمالنا منعيشه بالراديكالية بالمرحلة هي وبتخيل جامعتنا ال يمك

او بأوج عزها و مجدها وبالتالي لما كنا نحكي باسم منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد فكنا نحكيها بجرأة بكرامة بعز  

نية احنا تربينا بجيل بيحكي عن التحرير  المرحلة بصراحة وكلنا نتفق على انها اختلفت بعد اتفاق اوسلو وقدوم السلطة و الوط

وانهاء االحتالل بوجود السلطة بعد اوسلو صرنا منحكي عن عملية بناء الدولة وهذا أدى لوجود تفكير و خطاب مختلف  

انعكس مش بس على جامعتنا على كل مستوى حياتنا احنا كنا في مرحلة تحضير للتحرير بعد اوسلو صرنا بمرحلة بناء  

سينا انو عملية التحرير ما انتهت وكتير من الممولين االجانب وهذا جزء من االنتقادات العامة انو دخلونا الممولين  الدولة و ن

سنة منقد نقول باتفاق جميعنا انه تم فشل هذا  30-25االجانب بعملية بناء الدولة بشكل متوازي مع عملية التحرير  والي بعد 

مش منهي عملية التحرير انا مش ضد انو في كتير شغالت ممكن تصير بشكل متوازي  الموضوع ما بتقدر تبني دولتك وانت 

انت بتقاتل من اجل التحرير ولكن بنفس الوقت انت عمالك بتعمل بشكل متوازي على استمرار وجودك تعليمك حياتك تبني 

ولكن بعد اوسلو لالسف حصارنا  اقتصادك الوطني عشان تكون جاهز لليوم  االخر بعد االحتالل في شغالت بتكون منطقية 

بأطر اوسلو بدل االطار الدولي الي اعطانا المجال للتحرر و العملية التحررية بكل مجدها استنادا للقوانين الدولية ادى انو احنا 



  نمط التفكير و الخطاب السائد ينعكس على جامعاتنا وكمان ما ننسى التطور البنيوي الي بعد وجود السلطة بعد ما كانت

بشكل اداري من فوق بعد وجود السلطة صار في عنا وزارة التعليم   بأنماطهاجامعتنا هي جامعات فردية بتحاول تتشارك 

العالي الي فرضت مركزية بالنسبة للجامعات سواء على مستوى الدخل و االساتذة و المناهج مع انه اكيد بعض الجامعات  

هي وصار في شعور  عند الجميع انو احنا هال في مرحلة بناء دولة وبالتالي  مازال عندها بعض التفاصيل المميزة لمناهجها 

العملية التعليمية هي لخدمة القطاع البيروقراطي االقتصادي الخ الي في الدولة بطلنا نحكي بعملية التحرير و ال بقضايا 

اليومية في داخل   مونضاالتهفي حياتهم  المشاركة للتحرر هاد كله انعكس على ادارات الجامعة حتى على تفكير مجالس الطلبة

من جامعة انا في احد االضرابات لقضايا االقساط  خريجةالجامعة طبعا على هاد الحكي انو في مراحل معينة انا كطالبة و 

الجامعية انا استأت من تطرف النضالي عند الطالب بقضية إغالق الجامعة زي ما حكى دكتور روجر  قضية الثقة واضح 

سنين من اوسلو و فشل اوسلو وصراعات الفساد الي كانت عنا داخل السلطة كلها انعكست على مؤسسات التعليم   5بعد كانت 

و الذات بينت بالجامعات وبالتالي فقدنا الثقة بين الحركة الطالبية و بين التدريس و االدارة فقدنا البوصلة احنا شو بدنا ياها من  

جاه بناء الدولة و انسينا قضية التحرر الوطني وانا بقدر افهم كل االنتقادات الي بشعروها  قضية التعليم تبعنا صار كله بات

الصبايا الي هأل قدموا مداخالتهم حول هذا الموضوع بس بحالو دائما اتطلع على بذرة االمل رغم كل هذا الفساد االداري و  

قضية  التحرر و االستقالل قبل بناء الدولة احنا ربينا كجيل  المالي و السلطوي والتوجه الممارس باتجاه بناء الدولة ونسيان 

 2012و  2010الحرية قبل الدولة اليوم احنا مناضل على دولة وهذا بدي اقول مع تجربة بناتي رغم ان بناتي عاشوا بسنة 

بالتعليم و تغير  رغم ذلك قدرت اشوف انو بناء االنتماء للوطن معلش نحافظ عليه  ولسه فيه بغض النظر عن كل الفساد 

خطاب باتجاه الحاجة للتعليم لكن في جامعتنا شاءات ام ابت ما زالت بتبني شخصية فيها انتماء وطني وهذا قدرت اشوفوا من  

خالل زمالء بناتي لما طلعوا درسوا برة ورجعوا ما كان عندهم نفس االنتماء الي انا شفت فيو بناتي رغم اني انا بقلكم  

ومحمين لكن انا بمجرد بلشت الشيخ جراح بناتي كل يوم   very much protectedا كطبقة وسطى بصراحة بناتي تربو

متل ما بقولوها بالبلدي بلمهم من المظاهرات و منغسلهم اواعيهم كل يوم بناتي بالشيخ جراح وبباب العمود رغم انهم همه ما  

نا بدي ياهم هيك يكونوا بصراحة هذه شغلة بحب ديما اتطلع عاشوا التجربة الي انا عشتها ببيرزيت وانا ما بقدر اقلهم ال ا

على جانب االمل بالنسبة انو جامعتنا هو بضل رمز للصمود رمز لمنهاج فلسطيني بيعطي مساحة لطالبنا انهم يفكروا  بدون  

هلل انو الجامعات مع التطورات الي حدثت باالخر تحس انو احنا قضية تقرير المصير  ء شا اي ضغط وقمع من االحتالل وان

 . و الحرية هو ابدى من عملية بناء اجيال لخدمة بناء دولة شبه مستحيلة طول ما احنا مش متحررين

  

ية بغزة اسسوها االخوان  ميسون: شكرا كتير تيري نهاد في سؤال في حدا من المشاركين انو عندهم فكرة انو الجامعة االسالم

المسلمين اذا بتحب تقول شي عن هيدا بس كمان اذا بتحب تخبرنا عن التحوالت في الجامعة النو انت كنت تلميذ وصرت  

 أستاذ. 

  

نهاد: ماشي في النقطتين وانا متفق مع الي حكته االستاذة تيري بالفعل في الثمانينات كانت الفصائل بشكل عام والحركة  

لفلسطينية بحاجة لمنابر بحاجة لواجهات فبالتالي هم كانوا بدعموا يعني دور للجامعات للحركة الطالبية للجامعات  الوطنية ا

للنقابات للمؤسسات االهلية الجمعيات الخيري الي كانت موجودة كانوا بدعموا بأيدوا الفصائل ما كانت بتقدر تعبر عن نفسها  

ن الفعل الوطني من خالل المؤسسات هذا استفادت منه الجامعات و الحركة الطالبية كجهات رسمية بالبلد فكان بتم التعبير ع

ولكن لما اجت السلطة صار في دور للفصائل موجود تراجع كل هذا الجامعات تاثرت الحركة الطالبية تأثرت النقابات حتى  

د ومش زي مكان متاح بذلك الوقت هذا  الي بحاول النقابات الي بتحاول اليوم انها تلعب دور مهني وطني بصعوبة وبالكا

جانب ساهم بتغيير دور الجامعة اضافة انه السلطة مستحوذة بشكل كبير جدا و التمويل الي كان بيجي من برا صار صعب  

يعني احنا بغزة طبعا هذا قصته مختلفة تماما يعني مسألة في غاية الصعوبة تمويل الي يصل الى الجامعات من الخارج مسألة  

% من الراتب يعني فهذا يعني انو في وضع كتير صعب  30% او 40بتعرفوا اليوم في غزة الموظفين بعيشوا على  انتو

للجامعات وخاصة في غزة ولكن بخصوص اليوم ما عدتش الجامعة هي مصدر المعرفة الوحيد يعني انا قلتلكم انا رحت على  

 التل وكتاب عز الدين القسام شفتها من مكتبة ابويا الي هو ابويا  الجامعة بعرفش عن فلسطين غير كتاب كارثة فلسطين لعبدللا 

تعلم في الجامعات المصرية في الخمسينات و الستينات كان بزور مصر وبروح ويجي لكن اليوم مصادر المعرفة متنوعة  



ا لما منروح على الدار او منرجع  يابنثاالنترنت يعني انا مثال لما رحت الجامعة كنا الكتب منتداولها فيما بيننا و منخبيها في 

من الدار  يعني كانت قراءة الكتاب عمل وطني كتير كبير تخاف االحتالل يقتحم عليك لكن اليوم كل شيء متاح للطالب كنت  

كنت بقول للطالب زمان كنا نيجي على الجامعات في حلقات نقاش موجودة انو  2006و  2005- 2004بقول للطالب بسنة 

وش هي الحلقات النقاش نفس اخش الجامعة اشوف حلقات نقاش بس انا ادركت متأخر بان كل هذه النقاشات  ليش ما بتعمل

كانت على االنترنت اغلب الشباب بدخلوها باسماء مستعارة بعد هيك ادركنا لما الكل صار يخش باسمو وصار الفيسبوك و  

ير عبر وسائل جديدة و مش محتاجين ال لكفيتيرا و ال ساحة  التويتر وغيره انو الطالب منخرطين في النقاشات بشكل كتير كب

الجامعة و حتى احيانا قاعة الدراسة ممكن يصير فيها نقاش و احيانا ممكن ميصرش فيها نقاش في تحول حصل االن احيانا  

سنين   10الم قبل يمكن احنا في غزة عنا هان كتير من الطالب يعني انا اقلكم مرة في طالب عندي في القاعة يمكن هذا الك

طالب خالن بأشرح و طلع من المحاضرة انا اتضايقت انو ليش عمل هيك فانا بعديها قلت للطالب الي بعرفوا يبعتلي ياه اجا 

وحكا معاه ليش انت بتطلع بعد هيك انا اتفاجأت بصورة شهيد ببتعلق بالجامعة الي هو هذا الطالب الي انا اتضايقت منه 

و هو مش ملتزم التزامه الوطني طلع اكتير مني وشهيد في مواجهة مع االحتالل كان في منطقة بيت وزعلت منه واعتبرت ان

حانون في ذلك الوقت فبالتالي شكل المشاركة احيانا شبابنا منخرطين كثير منهم في شغلة انا بلحظها مكنتش فاهمها وبحاول  

ن ما بيايد التيار السياسي الي بتبنى هذه المقاومة او الي بمارس هذه الزلت  افهمها انو احيانا بتالقي الشباب بأيد المقاومة ولك

المقاومة في اليوم تحوالت هذا الجيل مختلف عنا بشكل كتير كبير انا احاول من خالل النقاشات في الحقيقة اني انا افهم هذه 

يعني ربما اطورها الى ورقة انشاهلل رب  المسألة وعلى فكرة انا بشكركم على هذه الندوة في تحضيري الها و في نقاشي معكم 

 العالمين 

عن حركة االخوان   الدكتوراهبخصوص الجامعة االسالمية و ان االخوان المسلمين همه الي عملوها يا جماعة الخير انا رسالة 

ص  ففحصت كل األوراق التي تمكنت من الوصول اليها و قابلت كل االشخا  1987ل 1967المسلمين في قطاع غزة من 

ذوي العالقة هذا الكالم مش صحيح الي اسسوا الجامعة االسالمية اشخاص معروفين في غزة الشيخ محمد عواد كان عميد  

المعهد الديني االزهر رجل االعمال احمد حسن الشوا كان مدير التربية و التعليم في الحكومة محمد حامد الجدي كان من  

رئيس بلدية خان يونس و رئيس بلدية رفح مجموعة من الشخصيات العامة  ولكن    مسؤولي التعليم في الوكالة رؤساء البلديات

هؤالء عملوا جوالت في خارج البلد في الخليج و في مصر وفي اكثر من مكان وكان من االشخاص الي يعيني نسقوا معهم  

زي خيري االغا مثال للا   ابو جهاد الوزير حركة فتح منظمة التحرير وايضا كان بعض الشخصيات من االخوان المسلمين 

يرحمهم جميعا كل االشخاص الي ذكرتهم توفوا كان خيري االغا  وكان ابو جهاد خليل الوزير  كان عالقتهم مع بعض من 

كان  1991المسلمين في الخمسينات وكانو هدول جزء من المؤسسين وطول الوقت ولغاية عام  باإلخواناالثنين  اكانوايام ما 

الجامعة باالتفاق مع الفصائل الفلسطينية احيانا كان يصير صراع واحيانا كان يصير اتفاق ولكن هذه الحقيقة  بتم تشكيل مجلس 

هذا الي حصل لم يؤسس االخوان المسلمين الجامعة االسالمية الي اسس الجامعة االسالمية مجموعة من شخصيات غزة  

ف االطياف الفلسطينية والدكتور حيدر عبد الشافي ورشاد  ورجال االعمال والشخصيات العامة في غزة و نسقوا مع مختل

 . الشوا للا يرحمهم كان جزء من النقاش العام في تأسيس الجامعة

  

 . ميسون: شكرا نهاد، روجر بما انو انت كنت استاذ وقت االنتفاضة االولى و ضليت استاذ لقبل سنتين

    

تاذة تيري بكل االنتقادات الي عبرت عنها واكتر ولكن انا متفائل كتير  روجر: انا بس بدي اقول اشي واحد انا بوافق مع االس 

طالب في بيرزيت في برنامج الدكتوراة في العلوم االجتماعية وهمه على مستوى اكاديمي متميز عالميا  8حاليا انا بدرس 

وا ويكتبوا و يقرأوا والمستقبل تبعهم ة همه عم بشتغلثالثو  اثنينبالمقارنة مع غيرهم واحد وهمه ملتزمين بشكل راديكالي كتير 

الى كل الي عم بصير حولينا في فلسطين بجعلني متفائل رغم   باإلضافةهذا رأس الهرم المستقبلي خلينا نقول وهذا المستقبل 

 .المشاكل الحالية بس هيك

  

مالحظة قبل ما ننهي الجلسة  حدا بحب يعطي سؤال او  إذاميسون: بسمة شراباتي النك استاذنا دكتور روجر يمكن صار وقت 

 . بس بدي اشكر سيرين النه عم بترجم من الجهتين عربي انكليزي انكليزي عربي



  

 روجر: شكرا سيرين  

 

اظني االحداث االخيرة الزم تخلينا  تيري: ال بالعكس بدي اشكركم كتير على انكم اتحتوا هي الفرصة لنقاش كتير مهم النه

نفكر بطريقة جدا مختلفة وناخد الدروس المستفادة وزي شباب باب العمود نفرض واقع مختلف وحتى بالنقاش و الحوار مع  

كانت قيادات فصائلية او قيادات جامعة او قيادات سلطة الى اخره النه المزبوط ما منقدر نضلنا  كل القيادات الموجودة سواء

يالي يعني اشي ما منقدر نستمر  ونستمرين بالطريقة الي اجت بعد اوسلو النه التحديات على ارض الواقع مع االستعمار الكولم

نخرج اجيال فقط جاهزة لنمط حياة كأننا في دولة ومازلنا ما استكملنا عملية التحرير ففي حاجة بالعودة بشكل جاد للتعليم  

جامعات راديكالية مع االخذ بعين االعتبار للتحضيرات لليوم التالي للتحرير ولكن ما زلنا في  الراديكالي واعادة الجامعات الى 

 . مرحلة التحرير  واظني ان االستعمار و االستراتيجيات الي عمالو بمراسها على ارض الواقع بتفرض علينا نمط تفكير جديد

  

انا بدي اقول نص سطر انا حقيقة من خالل الطالب الي بدرسهم انا كتير بقلهم انتو احسن منا في نخب من هؤالء  نهاد: اذا

فيه  التأثير فيه ايضا التعلم منه و  والتأثير الطالب لديهم شغف لديهم ارادة اقبال شديد جدا على التعلم و على اكتشاف هذا العالم 

شكل واضح وملحوظ يعني عدد من الطالب انا بقلهم انا لما كنت قدك ما كنت زيك انت اليوم  الحقيقة و انا بلمسه بين الطالب ب

 التصق بهدفك بشكل كويس رح تصل و رح تأثر بشكل كثير كبير واشكركم مرة اخرى  

ر على ميسون: في سؤال انا بجاوب عليه بسرعة منى جبري عم تسأل اذا التعليم الراديكالي و الجامعة الراديكالية تقتص

مواجهة االحتالل ام على مواجهة الحريات في المجتمع الفلسطيني هل هناك اولوية ام نفضل مفهوم الحرية ؟ يمكن تيري كتير  

شرحت شو يعني  راديكالية  بجامعة تحت االحتالل بس الراديكالية ما في الها تعريف محدد هي بس انتا بمحل ما كنت في  

ا في حرية او يمكن في عدم مساواة بتخلق شي لحتى تواجه هيدا الواقع وتغيروا هذا هو  واقع مش قبالنو في واقع مضطهد م

التربية الراديكالية بشكلها الواسع وين ما كنت واذا عم تسألي بشكل اخر عن فلسطين اذا منفصل الحرية  عن االحتالل ما  

 . تفق على هيك انا بدي اشكركن كلكنبتيجي مع بعضها يمكن كلنا من تالنضاالبعتقد في تفضيل بين االثنين هي 

  

تيري: ميسون بس مالحظة يعني على سبيل المثال الجامعات الفلسطينية بالثمانينات واوائل التسعينات قبل اوسلو لما تصير 

قضية مجتمعية تتعلق مثال نقول ببلدية نابلس كنت تشوفي الجامعات تعطي صوت واضح بالنسبة لهي القضية اليوم لالسف 

ضايا كتير مهمة يعني نقول على سبيل المثال قانون حماية االسرة والطفل الي كتير من المؤسسات الحقوقية و بالذات في ق

النسوية عم بدفشوا لتبني هذا القانون حتى نعطي حماية للطفل و المرأة حتى المسنين وهو ما لوش حتى عالقة بسيداو زي ما  

لنا منشوف اصوات الطالب الجامعيين الي من خالل االونالين حتى يقدروا  مات الله حتى هاد الجانب ما عماكل االته

يشاركوا باصوات مختلفة هاد طبعا باكد على الي حكوا كتير من المشاركين  انو لالسف احنا عمالنا منفتقد التفكير الراديكالي  

ن خطاب للتحضير  لبناء الدولة وانك تاخد  والنو زي ما قلت الحريات ال تتجزء ففي عنا الخطاب الموجه للتعليم الجامعي األ

وظيفة بغض النظر بيروقراطية او مش بيروقراطية حتى تعيش بهي الدولة فقدنا رؤيتنا بانو احنا ما زلنا تحت االحتالل و  

الزم نساهم و ال نجزء هذه الحريات وهذا بالذات جزء من المطالبة الي ممكن نرفعها مع بعضنا البعض كمان في عندك  

و السوشيال ميديا يعني اذا كانت قضية القدس على   messagingوات جديدة لتعبير عن الحرية الي هي االونالين و ال اد

سبيل المثال بدها تعلمنا اشي بدها تعلم انو الجيل الي طلع هاد جيل عارف يستخدم اساليب جديدة للتواصل مع العالم لوضع 

عابية الي عندهم  فبالتالي هذه كمان جزء القضايا الي كمان  يتياجاته والقدرات االستمع الجيل الجديدة و اح يتالءمرسائله بما 

جامعتنا حتى تبقى جامعات راديكالية الزم تاخدها بعين االعتبار كأدوات تعليمية في داخل الجامعة لبناء شخصيات عندها قدرة 

 على ايصال رسائل للعالم شكرا. 

 

يقة ما بس في سحر كتير متحمسة وهذا بدل انو في كتير تفاعل مع الجلسة بدها تعطينا ميسون: بعرف انو نهينا الجلسة بطر 

 مداخلة دقيقتين سحر تفضلي.

 



نينات و بداية  اسحر جالد: مسا الخير جميعا اسمي سحر جالد حاليا محاضرة في جامعة بيرزيت وانا درست باخر الثم

و القدس و هون وهون وهناك بس الي بدي احكيه االشي الي   YMCAالتسعينات ومعظم دراستنا كانت ببيوت االساتذة في 

بس قبل الطالب ما كانوا منخرطين باي حياة الها   messagingاجتد حديثا هو فترة االنتخابات صار مجموعات و صار 

شياء هي مقصودة انو جزء صغير من الطالب وزي ما حكت تيري بالنهاية قبل اي عالقة في الحياة السياسية وحتى هي اال

وتالقي انو الناس من الجامعة بتضامنوا مع هذه المواقف لكن حاليا هذا قليل جدا   advocacyشي بدو يصير كان تالقي 

الحديثة االجيال الحديثة  ومعظم النقاشات الي بتصير على المجموعات  معظمها من الخريجين الكبار مش من االجيال

اهتمامهم بالموضوع لساتهم لالسف كتير بعاد اهم شي ياخدوا شهادة ومش ضروري حتى يدرسوا عشان ياخدوا شهادة و هذا  

االشي منلحظه بالجامعة بس مشان يالقي وظيفة الي هي اصال مش متوفرة فمنحكي اوكيه صار في زيادة في التواصل بس  

و التسعينات  في جامعة بيرزيت او الجمعات الثانية االجيال   تالثمانيناينة  و معظمهم خريجي هاد مقصور على فئات مع

بات عشان  االجديدة قليل منهم المندمج او متفاعل مع هذه الشغالت الي بتصير  طبعا هي بلشت بمالحظتي لما اعلنت االنتخ

نينات و ااح بس الي عم بقود الشغلة معظمهم خريجي الثمصار تكتالت اكتر عشان االنتخابات زادت لما قرارا االنتخابات ر 

التسعينات من الجامعات مش الطالب الجداد هأل في وقت القدس انا عم بالحظ انو الطالب الجداد عمرهم في العشرينات عم  

 بشاركوا بهذه االشياء فاحنا بعاد شوي طالبنا بعاد عن موضوع الراديكالية 

 

نختم باالشياء االيجابية الي انهت فيها تيري وروجر و نهاد بس يمكن هو موجود من االثنين  ميسون: شكرا سحر كنا منحب 

سيس وبده التحرير  ورح نركز على هذه الجيل  في طالب بروحوا على الجامعة بس ليتعلموا وفي كتير جيل جديد صار م  

 . شكرا للجميع

 


