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  وراقاأل اتملخص
 فوز جابر

 إلى متى سيبقى التعليم التلقيني سائداً في مدارس وجامعات فلسطين؟

: المراحل التعليمية كافةبھل ما يدور في المؤسسات التعليمية الفلسطينية تعليم تلقيني أم تعلم نشط؟ يتعلق ھذا التساؤل 
 ،الدارج ھو التلقين. إلى التعليم العالي -اليوم التي ال يتم االعتراف بھا كمرحلة تعليمية رسمية حتى  -منذ الروضات 

خطاب السائد فيه يدعو بشكل مستمر إلى ضرورة تطبيق أنماط التعلم الحتى في التعليم العالي على الرغم من أّن 
فمتى سننھض ونرتقي بالمستوى التعليمي في  .مناھجنا التعليمية الزالت تعاني من تحديات تنتظر حلوالً جادة. النشط

 فلسطين؟

 لمجلا سراف

 محاضرات بطابع جديد

 ارجدلا طمنلا كونف، المعرفة باستكاتشخيص مشكلة الطلبة مع مفھوم التعلّم و ،أوال :نيرمأ ىلإتسعى ھذه الورقة 
على إيجاد حلول  مھتعدم قدر هنع مجني ام، غير مشاركين في انتاجھامستھلكين للمعرفة وك ةبلطلا فرصت وھ

 يفتعديالت على نظام المحاضرات ب قلعتي روصتاقتراح  ،ثانيا. في الحيز الذي يعيشون فيه جھوناللمشاكل التي يو
 . ة ھذه المشكلةمن حدّ  فيفختضي الى الفيالجامعة 

 هط امير

  رةالذات المحر وإنتاجالمعلم 

تحرير ذاته، ليصبح  ىلإدراسة للتغيير الذي يحدثه المعلّم في دوره في منظومة التعليم؛ ذلك الذي يحدثه في طريقه 
فعملية تحرير األجيال المقبلة تغدو أيسر إذا رافقتھا عملية تحرير المعلّم لذاته،  .محّررةالمعلّم قادراً على إنتاج ذوات 

إلى  -بالتأكيد -فإّن ذاتاً مقيدة بمعرفة مفروضة عليھا وخاضعة آلليات ھيمنة تم تشكيلھا في مراحل حياتھا، تحتاج 
  .عملية تغيير لدورھا من أجل تحررھا الذاتي

 حازم مزيد

  "الفاضي عَ "ـما بعد ال

 مواقففي عملية إعادة تشكيل  ةمھاسملا اھفدھ ،خصصةتمإلى تشكيل معرفة  ىعسي اً بحث ةقرولا هذھ ضرعتست
بعض السياقات المرتبطة  ضرعت ةقرولا. )المرتبط بالموضوع(وبين الواقع الموضوعي  بينھم ةلصوإنتاج  ،بابشلا
مجموعة  ىلع ةينبم يھو .واالجتماعيضعف إقبال الشباب الفلسطيني عامة والجامعي خاصة على الفعل السياسي ب

إلجابة على لمحاولة  يف "من وجھة نظر الشباب"األمور  نم ددعورت حول تمحو ،تيرجأمن المقابالت التي 
 ةلاح نأحالة من الالمباالة؟ أم  واالجتماعيإلى أي مدى يشكل ضعف إقبال الشباب على الفعل السياسي : تساؤل

  من الموجودات السياسية وأشكال السلطة؟ اموقف لكشت فوزعلا

 بالل كايد ومؤيد نّجار

 المباالة الشباب الفلسطيني في المشاركة السياسية

 سباب التي تدفعما ھي األو ؟م الأالشعب الفلسطيني مبالي ھل  :ليبق نم سئلةألا نم دحول عد  دور ورقة البحث ھذهت
وھل  ؟احيحص ليبقلا اذھ نم لوق نوكي ينمز قايس يأ يفو؟ السياسية هتحال نع بيرغ ن ھذا الشعبأبلقول ل انب

 امف ،ةالابماللا نم ةلاحذا لم تكن إو ؟حداثاأل مكارتو لخادت نع مجنيم ھو شعور أ ةالابماللا نم ةلاحمام أنحن حقا 
 ؟اھصخشن نأ انل فيكو يھ



٤ 
 

 نمير مغربي

 نطولاو ءالنسا :"يررحتلا باطخلا" نع لتحرراغياب 

نھا قد إلى نصيبھا من ممارسات االحتالل فإ  ضافةفباإل. طينيات ضحية توليفة من االضھاداتتقع النساء الفلس
م ن تعدد قوى الھيمنة يحتّ إ .كلذ ريغ وأو دراستھا أو مكان عملھا أفي الشارع  وأبوي في بيتھا لظلم األا ىلإتتعرض 

 ؟خرىبھن الشرعية المطالب التحررية األُ بمطال نزاحمين أھل على النساء  ،نكلو. المقاومة تعدد جبھات

 ھبة جيطان

 في حقبة الليبرالية الجديدةً المرأة الفلسطينية ومفھومھا لحريتھا 

 :جزئين ىلإقسمت الدراسة  ."مقاومة المرأة الفلسطينية في ظل الليبرالية الجديدة"لدراسة بعنوان ھذه الورقة ملخص 
 ،فحص مدى تأثر المرأة الفلسطينية بتمظھرات الليبرالية الجديدة في المجتمع الفلسطيني ىلإ افدھ ،نظري وميداني

اختالف وأثر ذلك على دورھا في حركة المقاومة ضد االحتالل و ،١٩٩٣وسلو أبعد توقيع اتفاقية  تحديدلا هجو ىلعو
 .وسلوأ ةلحرم دعب رودلا اذھ

  سناديا تادر

  جامعة بيرزيت يف ةيبالط ةردابم - ةمزألا نم يتاذلا جورخلل تاودأ

 قرطب ةاألزمة المالي ةجلاعمل ةبراقم عضو لجأ نم، مجتمع جامعة بيرزيتتخاطب  البيةطلمبادرة  ةلخادملا ضرعت
 راكفألا نم اددع ةردابملا لمشت. ينطولا ءانبلا ةيلمع يف هبجاوو يدايرلا هرودب مجتمع الجامعة مايق نمضت ةيرذج
 ،دراوملا ءارو رمتسملا يعسلا نع ليدبك ،يكالھتسالا ريغ ،يجاتنإلا جذومنلا زيزعت ىلإ ةفداھلا ةنكمملا تاوطخلاو
  .ةفلتخم فارطأ لھاك ىلع اھئبع عيزوت لوح عارصلاو

  سھير عدوي

  ؟"بباالش لمعو صرفلا قوس" مأ "وفرص الشبابسوق العمل "

سنوات الدراسة المدرسية االثنتي عشرة يحتار الطالب في اختيار تخصصه الجامعي الذي تقيده العديد من  بعد
ينھي دراسته الجامعية ويبدأ رحلته المضنية في البحث . العوامل بين المفروض، وما يرغب، وما يتطلبه سوق العمل

ھنا وھناك وفي كل  .حالمهأعن العديد من  لتخليا ىلإعن وظيفة تضمن له العيش الكريم، في رحلته ھذه قد يضطر 
 ؟لطلبة في اختيار التخصصا مامأالخيارات المطروحة  يھما  .اعابت هتاذ نمو ،مالحألا هذھ زاوية يترك بعضا من

  ؟رايخكل لالعواقب والنتائج  يھ امو ؟االختيار اذھ وكيف يتم

 عبدالرحمن قّشوع

  شروط المؤسسات المالية على الكرامة اإلنسانية رثأ

والدعم ولكن االقتراض  زمة، أو آلية للتنمية،، بل ھو وسيلة للخروج من أمشكلة بحد ذاته ليس االقتراض
لدين ا"لنشوء حالة نتيجة و. "مدخالً لدين جديد"ي التبعية أد أشكال حمدخالً ألغالبا ما يشكالن ن، يالمشروط
اإلصالحات السياسية واالقتصادية مسميات المؤسسات المالية لتي تطلق عليھا تحوالت االتبعات تصبح  "المستدام
  .المتوخاة التنمويةمخالفة ألھدافھا  عيةاالجتما

صوت  ال يشكل، والمصالح المشتركةبنى على ثمة عالقة تبادلية بين الحكومة من جھة والممول من جھة أخرى ت
صبح يالتبعية ناسبة لحالة محوالت التت الالسلطة التي صمم قرارھذه المصالح، فاستل االشارع في ھذا السياق ضمان

وصوال إلى ول، ويصبح التمويل الالحق موجھا، بدرجة ما نحو ھذا االستقرار، وبشكل تصاعدي، ممللمصلحة 
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  .غير ممكنالتنمية كرامة اإلنسان وصوت الشارع، ويمسي اجتماع لتتسع فيھا المصالح المشتركة ال مرحلة 

  مرح خليفة

  أشكال التضامن مع الھوية الفلسطينية

ه ئكه وبناالت في مفھوم التطبيع في السياق الفلسطيني، وتحاول أن تقوم بتفكيى المداخلة إلى الوقوف عند التحوتسع
ولماذا  ؟ما المقصود بالتطبيع: ة أسئلة محورية، منھاوتنطلق الورقة من عد. ده ومعانيهحدو ة توضيحيغمن جديد، ب

 لكيتم التعامل معه وكأنه أمر مسلم ومفھوم ضمنا فلسطينيا وعربيا؟ وھل يمّس ھذا المصطلح خصوصيات وكيف 
 تجاوزھا؟ ناكمإلابوھل  ؟التطبيع وحورت مفھومه ؟ وما ھي النقطة المفصلية التي شرعنت عمليةالفلسطينيين

  فارس شوملي

  الدولة والطبقة والقومية: وسيادة الثورة السيادة

ً ال بنية،  ،ىرخأ بلدانفي العالم العربي و ،أن الحراكات الثورية نمالورقة  قلطنت نظرت إلى الثورة باعتبارھا حدثا
فھم بمفھوم السيادة  طابترا شقانت مث. من تحقيق شعاراتھا وأھدافھا اھتعنمو ،وأن ھذه النظرة أعاقت ھذه الحراكات

ً عن عالقة السيادة با هقرطتو ،الثورة كبنية  ،لممارسة الثورية وتقاطعات ذلك مع الدولةفي سياقات مختلفة بحثا
  . والقومية ،والطبقة

السيادة في الدولة البرجوازية الحديثة، وسيادة القومية المقھورة، : الورقة توظيفين مختلفين لمفھوم السيادةوتتناول 
  .توظيفاً آخر لھذا المفھوم أال وھو السيادة كممارسة ثورية حرتقوت

  ابراھيم الطاّلع

  تعزيز الھوية الوطنية والتأكيد على حقوق الفلسطينيين في إسرائيل

األقلية  ىلإھة جدور مؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل في مواجھة السياسات اإلسرائيلية الموالورقة  شقانت
أة والتقسيمات شتستعرض تطور المؤسسات األھلية الفلسطينية من حيث النو. الفلسطينية الباقية على أرضھا

أبرز السياسات اإلسرائيلية الھادفة إلى سلخ األقلية الفلسطينية عن بعدھا الوطني  شقانت امك .والتحديات واألھداف
  .نتاجھا في الدولة اإلسرائيليةإوإعادة 

  معاذ الطاّلع

  دور الحركة الوطنية الفلسطينية في تعزيز ھوية شعبھا

في تعزيز مكانة  اھرودو ،الفلسطينيةلشباب الفلسطيني من خالل الحركة الوطنية ل يسياسلاثر ألاتتناول الدراسة 
مكانة الفلسطينيين داخل وخارج تراجع وتقدم  ىلع ثرألا اذھس قيتو .الفلسطينيين وھويتھم في جميع أماكن تواجدھم

 مھتمھاسموصوالً إلى منذ النكبة  الحركة الوطنية الفلسطينية نمض لشبابل يسياسلادور لا صحففلسطين، من خالل 
 .النضال الدولي من أجل إقامة دولة فلسطينية، والمحافظة على الدور السياسي الُمستقل للفلسطينيين يف
 ديعص ىلع تقدم ثادحإ يف مھاسالفلسطينية خالل الحركة الوطنية  نملشباب ل يسياسلا رثألان أالدراسة  ججاحوت

في إحداث ثقب في سياسة التطھير والطمس و ،والحفاظ على ھوية الشعب الفلسطيني ،البقاء الفلسطيني صراع
  .ونيالعرقي للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده من قبل المشروع الصھي

  


