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  شطة في مجال التعليم اودولية ن يةبحثية فلسطين مع جامعات ومؤسساتبالشراكة
 والبحث.

 
 :الورقة المفاهيمية

 معهدمع  وبالشراكة (AMED Studies-SFSU) المهجرفً  والمسلمة العربٌة دراسات الجالٌاتمن بمبادرة 

 الجامعات من ومجموعة ،بٌرزٌت جامعة فً المرأة دراسات ومعهد ،الدولٌة للدراسات لغد أبو إبراهٌم



 :فلسطٌن تدرٌسفً فلسطٌن بعنوان " دولًالمؤتمر ال، سٌعمد والدولٌة الفلسطٌنٌة البحثٌة والمؤسسات

 .1322 آذار 03و 21 بٌن ما الفترة فً "العدالة ةوشمولٌ التربوٌة الممارسة

 الذكرى ؛الفلسطٌنً التارٌخ فً هامة أحداثذكرى  ،1322-1322 ،الحالًٌصادف العام األكادٌمً 

 5) الجوالن ومرتفعات وسٌناء الشرلٌة والمدس غزة ولطاع الغربٌة للضفة اإلسرائٌلً لالحتالل نوالخمس

 أٌلول، 22) وشاتٌال صبرا ومذبحة للبنان اإلسرائٌلً للغزو نووالثالث خامسةال الذكرىو ،(1322 حزٌران،

 المتحدة األمم تمسٌمن لو، والذكرى السبع(1322تشرٌن الثانً،  1) بلفور إلعالن المئوٌة الذكرىو ،(1322

 25) النكبةذكرى و( 1322 ،نٌسان 2) ٌاسٌن دٌر مذبحةذكرى و( 1322 ،الثانً تشرٌن 12) لفلسطٌن

 (.1322، أٌار

 االستعمارف ،خاصة أهمٌةٌكتسب  تتابع ذكرى هذه التوارٌخ واالحداث وتجلٌاتها فً الحالة الراهنةإن 

 للمشروع الفلسطٌنٌة المماومة ، فً حٌن أن  ٌترسخانو انتعممٌواالحتالل اإلسرائٌلً والعنصرٌة اإلسرائٌلٌة 

 وتتشكل. المتوترةواالوضاع  والنزوح مناطك السلب كاف ة فً مختلفة/متعددة أشكاال تتخذ الصهٌونً

 والتدخالت األهلٌة والحروب الفمر بتعمك ٌتسم ودولً إللٌمً فً سٌاق الفلسطٌنٌة ةٌالسٌاس الممارسات

مناطك التً ال استعمار إعادةو العدائٌة والتحالفات الالمحدودة الٌةالنٌولٌبر االلتصادٌة والسٌاسات اإلمبرٌالٌة

ى ذرٌعة تحت واإلللٌمٌة العالمٌة التحالفات توطٌد ولد أد ى. السٌاسً كانت لد نالت استماللها بـ  ما ٌسم 

 من الشوفٌنً واالستشرالً والصهٌونً وغٌرها خطابالتجذ ر فً  الذيو ،"اإلرهاب على الحرب"

لٌة األٌدٌولوجٌات  عنصرٌةلوالمسلمٌن( وا لإلسالمالعداء )ٌا وبإلى تغذٌة وتعاظم االسالموف ،والعنصرٌة التفو 

 .المهمشة المجتمعاتاالللٌات و استهدافتصاعد عالوة على  ،تجاه العرب

 الفصول وخارج داخل ةٌمٌعلت أجواءالثمافٌة و وااللتصادٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة الدٌنامٌكٌةهذه  وتنتج

التعلٌم اللٌبرالً الحدٌث فً مؤسسات  جانتشار النموذ أدى ولد. الجامعً الحرم تجاوز حدودت الدراسٌة

من  والسبعٌنٌات الستٌنٌات فً الرادٌكالٌة الحركات نتجتهاأ التً التحررٌة المساحات انكماش إلىالعالً 

 ولد. لالستعمار المناهضة الوطنً التحرر حركات ذلن فً بما والجنوب، الشمال دول فً المرن الماضً

 ةركزمالمائم على  االستعماري لتعلٌما تحدي فً ساسٌاأدورا ها ذات والتربوٌة المعرفٌة تالتحواللعبت 

 الوالٌات التطورات فً أبرزمن ، وكان ذلن الدراسٌة المناهج على الفكرٌة والهٌمنةً روباالو التفوق

 فرانسٌسكو سان جامعة وفً براونزفٌل – وشنهٌلا معركةمثل  التعلٌمٌة المؤسسات فً وخاصة ،المتحدة

ي أ) الثالث العالم لدراسات بإنشاء كلٌة 2292 بً عامضراب طالإطول أ ةت لٌادطالب حٌث ،العامة

ب طالال إضراب تجاوزلد و. اسً وااللتصادي واالجتماعً والثمافً(ٌلالستعمار الس ناهضةمالالحركات 

ا جذرٌ تحوالا  ، لٌخلكالتعبٌر حرٌة حركةهذا  ةالعام فرانسٌسكو سان جامعةفً   المناهجشكال أو ةهٌكلٌ فً ا

فً  والمسلمة العربٌةالجالٌات  دراساتل األكادٌمًفً البرنامج  للمبادرةالمجال الفضائً  تحف كما ،التعلٌمٌة

 وٌناهض المعرفة المهٌمنة االستعمارٌة المعرفة ٌتحدى ومجتمعً وأكادٌمً تربوي كمولع المهجر

 علىً التحرري فكر الفلسطٌنالو عام بشكل والمسلمة العربٌة مجتمعاتلل والمعادٌة والصهٌونٌة ةالٌستشراال

 .الخصوص وجه



ة بها، واالبتكار التمٌز معاٌٌر واعتمادها الوطنٌة الفلسطٌنٌة الجامعات نشوء لمد كان  ٌتجزأ ال جزءا الخاص 

 ظل فً الفلسطٌنً التعلٌم على أثرت التًو ،لالستعمار ةالمناهض ةالفلسطٌنٌوالتحرر النضال حركة  من

وساط الشتات أفً و الالجئٌن مخٌمات فً وكذلن" 92" و" 82" ًمنطمت من كل فً اإلسرائٌلً االستعمار

 على فكر االستعمارٌة الدراسٌة المناهج ةهٌمن ي ضدتحررال الفلسطٌنً النضالٌتشابه هنا و. فلسطٌنًال

العنصري  تعلٌمال ضد فرٌمٌاأ جنوبطالب المدارس فً  انتفاضةك خرىأ مماثلة نضاالت مع الشابة جٌالألا

 لمدارسا لهندٌة الشمالٌةمرٌكا أن فً ٌصلٌأهل البالد األات حرك ورفض ،2229 عام (نتوباالالدونً )

شعوب وإصرار  ،تكرٌس االستعمار الفكري وحرف االطفال عن لضاٌا شعوبهمالتً استهدفت  الداخلٌة

صل كما حصل وٌح“ فمط اإلنجلٌزٌة" اللغةلفرض استعمال  واشنطنسٌاسات  مماومة على ةالالتٌنٌمرٌكا أ

 . الغربً الكرة نصف فً المستعمرة العالموو بورتورٌكو فً

 شدٌدتساندها لممع  التً االجتماعٌة لحركاتوا تعلٌمٌةالالمناهج فً نفس الولت تعرضت حركات تحرٌر و

 وجنوب وسط ، ومنالمكسٌن إلى ندونٌسٌاإمن و ،الفلبٌن إلى الالتٌنٌة أمرٌكا من الدولة أجهزة لبل من

شهد التارٌخ  حٌث وبالتالً لم تكن فلسطٌن استثناءا فً ذلن ؛فرٌمًاال والجنوب فرٌمٌاأ شمال إلى آسٌا غرب

ا استهد الفلسطٌنً الحدٌث مدارس حرم ال لحراكات فًالبرٌطانً  عمارتسواال إسرائٌلمبرمجا من لبل  افا

 1331 عام إسرائٌل لامت ،المثال سبٌل فعلى. الفلسطٌنً للتعلٌم التحتٌة البنٌةومحاوالت لتدمٌر  جامعاتوال

 العالً والتعلٌم التربٌة وزارتً مبانً ذلن فً بما التعلٌمٌة، والمؤسسات المدارس من العدٌد بمصف

ما ك سنوات لعدة الفلسطٌنٌة والمدارس الجامعات إسرائٌل أغلمت ،2222 عام انتفاضة وخالل. الفلسطٌنٌة

 البدٌل الشعبً التعلٌمكذلن حظرت و ،سنوات أربعما ٌمارب على غلمت أجامعة بٌرزٌت التً  شهدنا فً

ا ن أٌ  ألى إ ةشارتجدر اإلو. الحظر هذا /نانتهكوا واالمهات ممن واآلباء المربٌن وعالبت ات جامعال من ا

 .لط فوج كامل تشهد تخرٌجلم  الفلسطٌنٌة

 ومؤسساتهاة االحتالل دولل استراتٌجٌا هدفاكان  الفلسطٌنً لتعلٌم( لوالفولٌة) التحتٌة ةن هدم البنٌأوكما 

، لالستعمار وأجٌالها ومماومتها؛ بتارٌخها وجغرافٌتها فلسطٌن تدرٌساستهداف كذلن تم  ،كادٌمٌةواأل البحثٌة

الذٌن ٌدرسون  األساتذةتعرض  ،على سبٌل المثالف .فلسطٌن خارج ٌةتحرر دعوةكو تعلٌمً كمشروع

 سان جامعةفً  العادلةسطٌن لف ةضامن مع لضٌناشطون فً حركات التهم والطالب الؤفلسطٌن وزمال

ٌبحثون أو  من ةومضاٌم ،وتخوٌف إسكاتاستهدفت  لحمالت خرىأ أمرٌكٌة مؤسساتو العامة فرانسٌسكو

تشابه حمالت  ةجواء جدٌدأ تأثٌر خلك إلى الحمالت هذه تهدفبحٌث  ،العادلةفلسطٌن  ةشطون دعما لمضٌٌن

سات سمن كبرى المؤ سٌاسٌا ومترابطة ممولة إسرائٌلٌة لوبً شبكةت تمود هذه الحمالوارثً مك   السناتور

ا  المد ولف إلى تهدفالتً  األمرٌكٌة والٌمٌنٌة الصهٌونٌة نضال الشعب   ةمساندل الذي ٌزداد اتساعا

 األمرٌكٌة األكادٌمٌة فً مماثلة حمالت مع هذه الهجمات تترابطو ،األمرٌكٌة لجامعاتا فًالفلسطٌنً العادل 

 .وحكومته ترامبل و الجدٌدة لٌبرالٌةل والنمدٌة المعارضة األصوات تستهدف ًالت

الوكاالت المانحة األمرٌكٌة وغٌرها  تمارسها التً اتالضغوط فًٌتضح  الفلسطٌنً التعلٌم استهدافن إو

 عادةإ ممابل الفلسطٌنٌة المناهج على ومراجعات تنمٌحات لفرض ،الدولً البنن مثل ،الدولٌة من الوكاالت

 التعلٌم فً لالستعمار المناهض مسارال عكس هو ذلن من والهدف ،الفلسطٌنٌة السلطة مؤسسات تموٌل

"التفوق  ةدعا ٌضا ٌستهدفأ وعلى نحو مماثل. الفلسطٌنٌة رالتحر حركة صعود رافك الذي الفلسطٌنً



 التعلٌمما ٌسمونه ب عادةالست تهمحمالبتكثٌف  الستٌنٌات لبل مالى إ األكادٌمٌةالمناهج  إعادة" األبٌض

ألهل البالد جماعٌة ال بادةاإلب بما ٌتعلك "ةمحاٌدبال" لتطبٌعه ذلنو األوروبً الكالسٌكً واالستعماري

حور ٌتم ،(ةكثٌر خرىأوحاالت ) الحالتٌن كلتا فً. ستغاللاالوالعنصرٌة واإللصاء ووالعبودٌة صلٌٌن األ

ون النظام عطٌٌ مواطنٌن إنتاجبمضاٌا شعوبهم و الشابة جٌالاأل وتجهٌل ،المماومةإرث  محو فً دفاله

  .ظلم المائمال فً ٌشككون الالسائد و

المتعلمة ممارسات ال المهتمٌن بالعمل على تأرٌخ مشاركٌنال سٌضم "فلسطٌن تدرٌس"مؤتمر  فإن وعلٌه

ضرورٌة للتفكٌر  مساحةٌكون  المؤتمر أن ٌطمحو. الدلٌمة وجدلٌاتها هاتٌتعدد فً سٌاق وضعهاطٌن وبفلس

ن هذا المؤتمر إف، شًء كل ولبل الجامعً، الحرم خارج امو الدراسٌة الفصول فضاءبٌن  التنمل كٌفٌةفً 

 داخل الموالع متعددة منالشات إلى واستنادا. والنظرٌة فكروالبحث ال ً سٌرورةف النظر ةعادمجاالا إلسٌوفر 

 ةتربوٌ وتطبٌمات مماربات نظرٌة نسج ن علىولناشطن واون والمناصروسٌعمل الباحث االكادٌمٌا، وخارج

 فلسطٌن. جلأومن  بهدف إنتاج معرفة متمركزة حول العدالة فً ،ةمجتمعٌتخٌالت و ةفكرٌو

 مؤتمر فً المشاركون سٌمضً ،ًلتضامنا الشعور تعمٌكلوالفكري والمجتمعً  التفاعل والتبادل ولضمان

ا ٌوم "فلسطٌن تدرٌس" فً و الرسمً المؤتمر إطار فًشرٌكة ال الجامعات موالع من عمول كل فً أو ٌومٌن ا

 الالجئٌن مخٌماتالمرى وفً ) الجامعً الحرم وخارج داخل المجتمعات مع الرسمً غٌر التفاعلإطار 

ن والمشاركات فً هذا ٌن المشاركإف ،وبذا(. والموظفٌن والطلبة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ومع ،والمدن

 .لالستعمار المناهضة الفلسطٌنٌة لمماومةا افٌةجغر نوروزالمؤتمر سٌ

راهنة باألوضاع الذات صلة  متموضعة داخل السٌاق التارٌخًإلى مشاركة دولٌة  بالدعوةتوجه ن فإننا ،ولذا

. الممارن للتحلٌل والمٌود الفرص االعتبار بعٌن تأخذ بطرق العدالة حول المتمحورة المعرفة إنتاج لمنالشة

 فً موجود الشمال أن إدراكنا مع ،ممٌٌناأل والجنوب الشمال من ةواسع ةشاركمل خاص بشكل نسعى ونحن

 العلمٌة معٌاتالجفً  ٌنما تواجدتأ حدود التعلٌم والتعل م ةكاف لتحدي والعكس صحٌح، وذلن الجنوب

 سمٌةالر العمالٌة النماباتو ،والمعتمالت ،األخرى الدراسٌة والفصول ،الجامعات فً الدراسٌة والفصول

 .الرسمٌة وغٌر الرسمٌة والتعلم التعلٌم وأماكن ،النشطاءو االجتماعٌةالحركات  سٌالاتو الرسمٌة، وغٌر

 تتضمن) كممترح لجلسات منظمة كلمة 533 أو ،للمداخالت الفردٌة كلمة 033ملخص من  تمدٌم ٌرجى

 آخر إبداعً شكلأي  أو عمل ورش أو مستدٌرة أو طاولة ،(المنظمة ألوراق الجلسات فردٌةال ملخصاتال

لكل  153 التً ال تتعدى ة الذاتٌة المختصرةالسٌرتمدٌم  الرجاء .1322نوفمبر  25 لصاهأموعد ضمن 

 . المنظمة الجلسةو أ الورلةملخص  تمدٌمعند  ةمشارن ومشارك

 :ممترحة لألوراقال المحاوربعض 
 من تخصٌص نماذج حاالت للدراسةمن منظور العلوم االجتماعٌة، مع  المحور االول: تدرٌس فلسطٌن

 الخ. ،باوورأمرٌكا الشمالٌة، أ، الهندٌة المارةشبه كا الالتٌنٌة، جنوب أفرٌمٌا، ٌرالوطن العربً، أم



ما ودرٌس فلسطٌن فً دوائرهم. والباحثٌن المائمٌن على ت لألساتذةلفٌات المعرفٌة خ: الالثانًالمحور 

لات وبالمركزٌات الثمافٌة، محتوى المسالات، الفرو والصهٌونٌةق المنهجٌات المتبعة، وعاللتها باالستشرا

 ممارنة زمانٌا ومكانٌا.عبر تتبع سٌر  -بٌن السٌالات التارٌخٌة

فتح التساؤالت حول السبل جنوب و-تدرٌس فلسطٌن وعاللة الجنوبفً ر عادة التفكٌإالمحور الثالث: 

 االعتبار لتدرٌس فلسطٌن فً العالم. إلعادةوالطرق 

 :اإللكترونً البرٌد عبر مراسلتنا ٌرجى المعلومات، من لمزٌد

  ria55@sfsu.edu الهادي عبد رباب. د

  lhabash@birzeit.edu حبش سلورد د.

  lmiari@birzeit.edu مٌعاري لٌنة. د

   asakka@birzeit.edu  السما أباهر. د

  teach.palestine.amed@gmail.com للمؤتمر اإللكترونً البرٌدو

mailto:ria55@sfsu.edu
mailto:lhabash@birzeit.edu
mailto:lmiari@birzeit.edu
mailto:asakka@birzeit.edu
mailto:teach.palestine.amed@gmail.com

