
 

  " عن بُعد" مشاركة في معرض دعوة إلى ال

ت اقرارإجراءات ورات التي جاءت بالبدایة على شكل یالعدید من التغی ،عقب انتشار وباء كورونا ،شھد العالم
رات السیاسیة واالقتصادیة التي سیشھدھا یوبعیداً عن الحدیث حول التغی .تفشي الوباءمحلیة وعالمیة لمواجھة 

تسلط زیادة الشعبیة، و من اندالع الثورات – بالظھوروالتي بدأت مالمحھا  ،الفترات القادمةالعالم في 
رات التي یالتغی الحدیث عنإلى نسعى في ھذا المعرض  – واشتداد المنافسة والصراع بین الدول ،الحكومات

دفعنا  إذ –وھي لیست بعیدة أو منفصلة عن التغییرات السیاسیة واالقتصادیة  – االجتماعيطرأت في الحقل 
، وباتت المعتاد للعملیة التعلیمیةإلغاء الشكل إلى الذي أدى فیما بعد و ،الجسديتفشي الوباء إلى التباعد 

حاولة الحفاظ على لضمان عدم تفشي الوباء ولم ،لكترونيتعتمد على التعلیم اإل في العالم،المؤسسات التعلیمیة 
 . استمرار عملھا

رات جمة على صعید حیاة الطلبة في العالم، فالعالقات االجتماعیة تقلصت، یإلى تغی التعلیم اإللكترونيأدى و
توقفت، بشكل شبھ قدرتھا على التنظیم والعمل واالحتجاج، وبسبب تراجع والحركة الطالبیة دخلت في مأزق 

. وحتى االعتصامات والمظاھرات ،عات والمقاھي واالنشطة الفنیة والمھرجاناتالحیاة الطالبیة والتجمكامل، 
فرض نمط حیاة آخر، حیث العودة للعائلة والذات والبحث عن اھتمامات جدیدة وكتب وأفالم كانت  وبالتالي تم

ال  ،جتماعیةالذي رغم برودتھ في ظل غیاب حرارة العالقات اال ،ھذا النمط من الحیاة. على القائمة منذ فترة
وھنا نعود لنسأل السؤال، ما الجامعة دون طلبة واختالفات وأفكار وأنشطة وحركة . دانتھ بشكل كاملیمكننا إ

ما لیھا للوصول لھ؟ إأو الذھاب " دیت"المحاضرات من أجل  "یشبیة واصدقاء؟ ما الجامعة دون "تطنطال
الجامعة دون حرم جامعي؟ كیف بات الحرم الجامعي حدود غرفتك؟ وان حصل ھناك أزمة مالیة تطلبت رفع 

وما سیلمسھ الطلبة الجدد بشكل أكبر بدایة  ،ھذا ما نلمسھ اآلناألقساط، ما ھو شكل االحتجاج الطالبي القادم؟ 
  .العام الدراسي القادم

الحیاة  یتناول  ،"دبُع عن" بعنوان معرض فني  كة فيلمشارإلى ا ،معمل األفكار في جامعة بیرزیتیدعوكم 
سیقوم . سیاسة التعلیم عن بعد اغالق المؤسسات التعلیمیة وتبني  عقبالطالبیة في فترة تفشي وباء كورونا 

وسیتم عرض . عاشوا ھذه التجربة من قبل مدرسین ومدرسات أعمال طالبیة أو أعمال فنیة  المعرض بعرض
 . جامعة بیرزیت  –على موقع معھد مواطن  ،في بدایة شھر أیلول المقبل ،كاملة األعمال
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“Remotely” 

 Following the spread of the COVID-19 pandemic, the world has witnessed changes that were 
initially embodied in various global and governmental decisions to manage the outbreak of the 
pandemic. Beyond the political and economic impacts, which have already taken place, in the 
form of national revolutions, increased tyranny of governments, and the growing competition 
and conflict between countries, this exhibition seeks to explore the changes that occurred in the 
social realm that are not separate from the political and economic changes. The spread of the 
pandemic made us practice physical distancing, which led to the disruption of the conventional 
learning process. As a result, higher education institutions have shifted to online 
learning/teaching, in an attempt to minimize the spread of the Virus and to maintain their 
activities. 
Virtual learning (E-Learning) has led to significant changes in the lives of students around the 
world. Social relationships shrunk. The student movement has become unable to organize its 
work and protest, and eventually stopped. The student life has been almost entirely disrupted, the 
gatherings, the cafes, the artistic activities, the festivals, and even the sit-ins, and demonstrations. 
Accordingly, another lifestyle was imposed, which includes returning to the family, the self, and 
searching for new interests in books and movies that have been on our to-do lists for a while. 
This lifestyle, despite its callousness in the absence of the warmth of social relations, cannot be 
completely condemned. This poses some questions: What is a university without students, 
diversity, ideas, activities, a student movement, and colleagues? Or without skipping lectures for 
a date or solely visiting the university for the purpose of that date? What does university life look 
like off-campus? How did the campus become limited to the walls of your room? And, if there is 
a financial crisis that requires raising the tuition fees, then how will student protest look like? 
This is what we are dealing with now, and what the freshmen will deal with in their upcoming 
academic year. 
The Idea Factory initiative in Birzeit University, invites you to participate in its exhibition: 
“Remotely”. This exhibition examines the student life, in the time of the spread of the COVID-
19 pandemic, the closure of higher education institutions, and the use of e-learning.  

This exhibition will include artistic works by students and teachers who have experienced the 
lockdown. All works will be displayed in early September on the website of the Muwatin 
Institute for Democracy and Human Rights. To participate in the exhibition, please send the 
artwork (painting, poster) in PDF format, no later than 10 August 2020 to 
ideafactory@birzeit.edu 
For more information, please contact Ahmad Abu Zayyad, (Idea Factory coordinator) on 
aaboziyad@birzeit.edu  


