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تعلمون أننا نزعم دوما وعن حق  يسعدني أن أرحب بكم في رحاب جامعة بيرزيت.

وجدارة أن جامعتنا هي الجامعة الفلسطينية األولى ال من حيث تاريخ اإلنشاء فحسب 

بل أيضا من حيث التميز األكاديمي بكافة المعايير التي تستخدم لتقدير جودة 

الجامعات. نزعم أيضا أننا جامعة وطنية، ونحن كذلك بالفعل على األقل من حيث 

لكن هذا الزعم يشوبه بعض الشك من حيث أن الجسم الطالبي لدينا يفتقر  الطموح،

إلى مكونين رئيسيين هما طلبة غزة ونحن ال نالم على ذلك وطلبة الداخل )أو داخل 

الداخل إن صح التعبير( وهذا أمر يحق أن نالم عليه. ولعل انعقاد هذا اليوم الدراسي 

سطينية من الداخل، هي المجلس التربوي بجهد مشترك بين جامعتنا وبين مؤسسة فل

العربي، يشكل نقطة بداية لمزيد من االهتمام لدينا بكافة المسائل المتعلقة باستقطاب 

 أهل الداخل نشاطات وطلبة وأساتذة.

 سيداتي سادتي،

أخذتكم بعيدا بعض الشيء عن موضوع يومكم الدراسي وهو "المناهج الفلسطينية 

ال شك بأفضل مما أعلم أنمسائل الهوية أصبحت  وتحديات الهوية". تعلمون

مطروحة بقوة على الصعيد العالمي. فمن الملحوظ أن االتجاه إلى تشكيل متحدات 

فوق وطنية قد شجع، وفي ذلك بعض المفارقة، على إحياء الهويات الفرعية دون 

الوطنية بما في ذلك اللغات المرتبطة بتلك الهويات. ويذهب بعض دارسي هذه 

وجهات إلى أنها ستؤدي إلى المزيد من التنوع الثقافي ومن المثاقفة والتالقح ال

الثقافي، ما سيغني اإلرث البشري بمجمله. أما في حالتنا المخصوصة نحن 

الفلسطينيين بأنمسألة الحفاظ على الهوية وتعزيز تجلياتها لم تغب عنا يوما. كيف ال 

منذ أكثر من مائة عام يعمل حثيثا على واالستعمار االستيطاني الصهيوني ال يزال 



طمس هويتنا بالكامل )ألم تقل غولدا مائير يوما أي فلسطينيين؟ ليس هناك 

فلسطينيون( أو عندما يعز عليه ذلك إلى تشويه هويتنا وإلصاق صفة التخلف 

ميت رومني خالل زيارته لبالدنا المتأصل بها )لعل آخر تعبيرات ذلك، ذهب إليه 

 ن لب المشكلة هو التخلف المتأصل في الثقافة الفلسطينية(.عندما قال إ

إذاً يكتسب يومكم الدراسي هذا أهمية خاصة كونه يعالج مسألة الهوية. دون األهمية 

 بمكان أيضا أنه يبحث مسألة المناهج الفلسطينية، فدور المناهج

 


