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 كلمة رئيس الجامعة الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة

 المرأة دراسات في المؤتمر السنوي السابع لمعهد

 29/3/2016الثالثاء 

ُالكريم،ُالحضورُ 

ُوالزمالء،ُُالزميالتُ 

ُالخير،ُكمُبكلُ مساءُ ُاللُ ُأسعدُ 

ُ

ُالسابعُ ُالسنويُ ُؤتمرُ مالفيُاُبكمُجميعُ ُأنُأرحبُ ُ،بيرزيتُجامعةُ ُ،ُباسميُوباسمُ نييسعدُ 

ُناُالفلسطينيُ لشعبُ ُالتحرريُ ُالنضالُ ُبُ تجارُ ُهذاُالعامُ ُيتناولُ الذيُُ،المرأةُدراساتُ ُمعهدُ ل

فيُُالوطنيُ ُالتحّررُ ُلحركاتُ ُالمشتركةُ ُاألبعادُ ُويناقش ُُ،هاأشكالُ ُبمختلفُ ُالعالمُ ُولشعوبُ 

 .ُأخرىُمنُالعالمُأماكنُ وفيُُفلسطينُ 

ُالمؤتمرُيتناولُ ُو ُبشكلُ هذا ُفلسطينُ ُفيُالتحّرريُ ُالنضالُ ُحركاتُ ُتجاربُ ُخاص،ُ،

ُفيُالحياةُ ُقهرُ ُلمواجهةُ ُهاتطويرُ ُالتيُتمُُّالمقاومةُ ُوأشكالُ ُ،األمريكيةُالمتحدةُ ُوالوالياتُ 

ُالعنصرية.ُاالستعماريةُ ُاألنظمةُ ُهذهُظلُ 

ُمراحلُ  ُتطورُ ُالفلسطينيُ ُالنضالُ ُفي ُومع التيُُالقمعُ ُوُالقهرُ ُأشكالُ ُوزيادةُ ُالمختلفة،

ُاالحتاللُ يمارسُ  ُشعبُ ُالمقاومةُ ُشعلةُ ُإلطفاءُ ُها ُزيادةُ نالدى ُومع ُاالستيطانيةُ ُالهجمةُ ُ،
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همُإلىُرضُ أُالفلسطينيينُعلىُحياةُ ُتسعىُلتحويلُ ُهاُمنُسياساتُ رافقُ وماُتُ،االستعماريةُ 

ُجامعةُ ُ؛جحيم ُجزءُ ُكانت ُالنضالُ بيرزيت ُمن ُبطلبتُ ُضدُ ُا ُاألسرىُاالحتالل، ها

ُهمُالدراسية.تبُ كماُيحملونُكُ ُ،معهمُالتحرريُ ُيحملونُالمشروعُ ُأوُمنُ،والشهداءُ 

مةُ بإدارتُ ُكماُكانتُالجامعةُ  هاُإلىُلُ قدُتحوُُّةُ سُ سُ مأُ ُعمليةُ ُأليُ تاريخيًّاُُهاُوموظفيهاُمقاو 

ُاُللمؤسسةُ نموذجُ ُبلُكانتتحتُاالستعمار.ُُهاُالذيُيرزحُ شعبُ ُعنُهمومُ ُمنفصلُ ُكيانُ 

ُُعرفيةُ الم ُخاللُ القادرة، ُالمتجذرةُ عالقتُ ُمن ُمقاومةُ بمجتمعُ ُها ُعلى ُالسياساتُ ُها،

ُُ.هاوهوّيتُ ُالفلسطينيةُ ُالوطنيةُ ُالشخصيةُ ُمكّوناتُ ُالتيُتسعىُإلىُاقتالعُ ُاالستعماريةُ 

الذيُيسعىُُاالستعماريُ ُالتيُتعانيُمنُالقمعُ ُفيُالمجتمعاتُ ُالتحررُ ُحركاتُ ُركزتُو

ُمحوُ  ُفيالمستعمُ ُللشعوبُ ُوحرُ ُمستقلُ ُوجودُ ُأيُ ُإلى ُبما ُفيُُهارة، ُناضلت ُالتي تلك

ُُالمتحدةُ ُالوالياتُ  ُالتعليماألمريكية، ُلهعلى ُوخصصت ُكبيرُ جزءُ ُ، ُبرامجُ ا ُمن هاُا

ُم رين،ُمنُخاللُ عُ المستُ ُخضوعُ ُلترسيخُ ُرُ عمُ تالمسُأداةُ ُالتعليمُ ُبحيثُالُيعودُ ُ،هاونشاطاتُ 

ُتعليمُ إعطائُ  ُيقومُ هم ُبلُيتحولُ ُوالفقرُ ُعلىُالجهلُ ُا إلىُُوالحرمان،ُناهيكُعنُالتمييز،

ه،ُهُأوُعنُمجتمعُ عنُنفسُ ُمنفصلُ ُغيرُ ُ،اإلرادةُحرُ ُمستقلُ ُنسانُ إُعلىُبناءُ ُيقومُ ُتعليمُ 

ُه.ُشعبُ ُهُوحريةُ حريتُ ُمنُأجلُ ُعلىُأنُيناضلُ ُوقادرُ 

ُ،االستعماريُُّواالضطهادُ ُمعُ للقُالتيُتتعرض ُُفيُالمجتمعاتُ ُ،وماُزالُ،لقدُكانُالتعليم

ُالُتعودُ ُإلىُمكانُ ُيتحولُ ُه،ُحيثُ بمجتمعُ ُهُالمتجذرةُ هُمنُعالقتُ قوتُ ُاُيستمدُ مُ مقاوُ ُفضاءُ 
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ُفيُالشارع،ُبلُُالموجودةُ ُوالنضالُ ُالمقاومةُ ُعنُحركاتُ ُمنفصلةُ ُفيهُالمعرفةُ  اُجزءُ تكون 

ُبلُتسيرُ ُ،فيُالمجتمعُمةُ المقاوُ ُللحركةُ اُالحقُ ُالمعرفةُ ُالُتعودُ ُاُلها،ُبحيثُ منهاُوامتدادُ 

ُمعها.ُُيهاُوتتطورُ غذُّت ُُ،اُإلىُجنبمعهاُجنبُ 

ُنقاشُ ُلفتحُ ُمناخُ ُأفضلُ ُيوفرُ ُأنعلىُُبيرزيتُجامعةُ ُفيُالمرأةُ ُدراساتُ ُمعهدُ ُناعّودُ ُلقد

ُخرُ تفنُالذيُالمعهدُ ُهذاُ،السنويةُهمؤتمراتُ ُفيُثارُ ت ُُالتيُالقضاياُحولُ ُورصينُ ُجديُ 

ُهقدراتُ ُعلىُتؤثرُ ُقضاياُمنُنامجتمعُ ُمُ هُ ي ُُماُإثارةُ ُفيُهوحيويتُ ُهوبإبداعُ ُالمتميزُ ُهبأدائُ 

هُفيُمنُنوعُ ُبأنهُكانُاألولُ ُ،ُكماُنعتزُ وعقباتُتحدياتُ ُمنُبهُيحيطُ ُماُمواجهةُ ُفي

ُوتسعين،ُكماُكانُأولُ ُوأربعةُ ُوتسعمئةُ ُألفُ ُعامُ ُعندماُتأسس ُُ،العربيُوالوطنُ ُفلسطينُ 

ُاالجتماعيُ ُالنوعُ ُتخصصُ ُفيُالماجستيرُدرجةُ ُيمنحُ ُالعربيُوالعالمُ ُفلسطينُ ُفيُمعهدُ 

ُوالتنمية.

ُاللُآملُ  ُجديدةُ ُآفاق اُيفتحُ ُخصبُ ُفكريُ ُتالقحُ ُإيجادُ ُفيُوالتوفيقُ ُالنجاحُ ُكلُ ُمؤتمرُ هذا

ُالستعمارُ اُقيودُ ُمنُالفلسطيني،ُالمجتمعُ ُتحّررُ ُمسارُ ُفيُنجاحاتُ ُتحقيقُ ُدربُ ُعلى

ُ.والتبعّيةُوالقهرُ 

ُُأصدقُ  ُ.ُُوموفقُمثمرُ ُبمؤتمرُ األمنيات 

ُعليكم.ُوالسالمُ 


