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تعبیرية 

رام هللا - دنیا الوطن 

افتتحت جامعة القدس المفتوحة والحملة األكادیمیة لمناھضة االحتالل اإلسرائیلي واألبارتھاید، أمس

الثالثاء، مؤتمراً علمیاً بعنوان: "التحرر الذاتي للفلسطینیین... إنتاج المعرفة المقاومة"، في مقر رئاسة

الجامعة بمدینة رام هللا، برعایة فخامة رئیس دولة فلسطینیة الدكتور محمود عباس. 

وأقیم المؤتمر على شرف الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، ویستمر یومین، ویعقد عبر تقیة

(ZOOM) أیضاً، ویضم عدداً من أبناء شعبنا بالشتات ونشطاء ومتضامنین مع الشعب الفلسطیني من

مختلف أرجاء العالم. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/


وفي كلمتھ بافتتاح المؤتمر، تحدث د. رمزي عودة، رئیس اللجنة التحضیریة، األمین العام للحملة

األكادیمیة الدولیة لمناھضة االحتالل واألبرتھاید، عن دور الحملة األكادیمیة في مواجھة األبرتھاید،

مؤكداً أن "الروایة الفلسطینیة یجب أن نحافظ علیھا ونسعى في مختلف القطاعات لتعزیزھا بالحقائق

ودحض الروایة الصھیونیة". 

وقدم د. عودة شكره لكل من أسھم في إنجاح ھذا المؤتمر، على رأسھم "القدس المفتوحة"، مؤكداً أنھ

"مؤتمر یأتي في الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني الذي یطلق فیھ شعبنا رسالة واضحة بأنھ

یرید حریتھ واستقاللھ وفق الشرعیة الدولیة"، والمؤتمر متخصص بإنتاج معرفة مقاومة وخلق شراكات

مع مختلف دول العالم، ألن "اإلنتاج المعرفي العلمي یؤدي إلى التأثیر في صناعة القرار العالمي والرأي

العام الدولي". 

وأضاف: "ثمة مناخ دولي إیجابي لصالح الشعب الفلسطیني، لكننا بحاجة إلى أكثر من مجرد التعاطف.

ونحن أكادیمیین نطالب بمساءلة إسرائیل عن جرائمھا المتواصلة وقبول فلسطین دولة كاملة العضویة في

األمم المتحدة". 

وتحدث أ. د. حسني عوض، نائب رئیس "القدس المفتوحة" للشؤون األكادیمیة، في كلمة نیابة عن رئیس

الجامعة األمین العام للمؤتمر أ. د. سمیر النجدي، عن دور الجامعة في تعزیز برامج الھویة واالنتماء

الوطني، ونقل تحیات أ. د. النجدي وتمنیاتھ للمؤتمر بالنجاح. 

وأضاف أن "القدس المفتوحة ھي جامعة الشعب الفلسطیني ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وھي رائدة في

النضال الوطني، ومشاركتھا الرئیسة في ھذا المؤتمر خیر دلیل على ذلك، فھي تؤمن بقیم االنتماء

الوطني والقومي والتحرر الذاتي، وھو جوھر فكرة المؤتمر"، مؤكداً أن الجامعة خرجت نحو 162 ألف

خریج من مختلف التخصصات خدموا أبناء شعبھم الفلسطیني. 



وقال إنھ "تم اختیار 34 بحثاً من مختلف أنحاء العالم غطت محاور المؤتمر الستة، وبذلك یكون المؤتمر

حقق أھدافھ، حیث سعى المؤتمر لتشجیع الباحثین والسیاسیین، ومنح المؤتمر في جزئھ األول جائزة

فخامة الرئیس محمود عباس لـ 30 باحثاً وفي ھذا المؤتمر سیجري تقدیم نفس الجائزة لعدد من الباحثین

لتصبح سنة متبعة في كل عام". 

وأضاف: "تسھم الجامعة في تعزیز الوعي والصمود واالنتماء الوطني. وبلغ عدد األنشطة المنفذة العام

الماضي 440، إضافة للمؤتمرات والندوات العلمیة، كما عنیت بدعم التراث الشعبي". 

إلى ذلك، أكد د. أحمد أبو ھولي، رئیس دائرة شؤون الالجئین في م. ت. ف، في كلمتھ من بیروت عبر

ً "زووم"، أھمیة دور الشتات الفلسطیني في تعزیز الصمود والتصدي، وأن "بیروت كانت وستبقى نموذجا

لمعاناة 75 عاماً من التھجیر واإلبعاد والحصار والعدوان"، وتابع: "نتحدث إلیكم ونحن ندشن المنتدى

الفلسطیني للثقافة واإلبداع في رسالة أن شعبنا الفلسطیني یحافظ على ثقافتنا الوطنیة ویحمي ھویتنا

الفلسطیني". 

وأضاف أن "سنوات الشتات واللجوء لن تنزعنا من الوطن ولن تنزع الوطن منا، وسیبقى الشتات

فلسطیني االنتماء وطني الھوى، واثقاً من العودة إلى الوطن"، مؤكداً أن "التحدي أمامنا یتمثل في إشراك

فلسطینیي الشتات في النضال الشعبي ضد االحتالل وفتح عالقات مع إخوانھم في الداخل المحتل،

ویتحول الجھد الفردي والنجاح الشخصي لحالة من العمل الجماعي المنتج للمعرفة التي تحول قدرات

الفلسطینیین لمعرفة المقاومة، مؤكداً أھمیة وسائل التواصل االجتماعي في نشر الروایة الفلسطینیة للعالم. 

من جانبھ، أكد معالي أ. مؤید شعبان، وزیر ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان، أھمیة المقاومة الشعبیة

وأثرھا في مواجھة مشاریع الضم والفصل العنصري، وأن "شعبنا أمام حكومة نازیة وفاشیة ال ترید

لفلسطیني أن یكون حیاً، مؤكداً أھمیة العمل للوصول إلى خطوات عملیة لمحاسبة االحتالل، "ونحن في

الھیئة نكثف من فعالیاتنا للفت النظر لمعاناة الشعب الفلسطیني". 



وأضاف: "نشكر القائمین على مؤتمرنا ھذا وعلى رأسھم "القدس المفتوحة وكل األكادیمیین العرب

والدولیین الذین معنا، ونؤكد أن ھذا الیوم سیبقى یوماً للتضامن مع الشعب الفلسطیني الذي فقد فجر ھذا

الیوم 3 شھداء، فھي رسالة الفاشیین الجدد والمجتمع اإلسرائیلي وحكومتھ التي یترأسھا مستوطن قاتل

وھو نتنیاھو، وأحد أعمدة اإلرھاب إیتمار بن غفیر الذي یستوطن الخلیل ویتغنى بقتل العرب". 

من جانبھ، قال الوزیر عیسى قراقع، رئیس المكتبة الوطنیة، إن "الشھداء الذین ارتقوا الیوم أرسلوا رسالة

بدمھم أن االحتالل یواصل القتل، وأن على العالم التدخل من إلنقاذ أبناء الشعب الفلسطیني وإنقاذ

األسرى". 

وأضاف: "نوجھ التحیة لألسرى الذین بقوا عظماء صامدین، لھم دور أساسي في المشروع الوطني،

وكانوا بوصلة وجزءاً من االشتباك الدائم مع االحتالل من أجل الحریة وتقریر المصیر". 

وأوضح قراقع أن "األسرى جزء من المشروع الوطني التحرري، وصاغوا أشكاالً من التحدي بأن

الحقوق ال تستجدى بل تنتزع". وتابع: "تحررت الحركة األسیرة ذاتیاً رغم السجن والقھر والعزل

والحرمان، فأنتجت ثقافة وقیماً شكلت رافعة للمشروع الوطني". 

من جانبھ، قال أ. یوسف المحمود، وكیل وزارة اإلعالم، إن لإلعالن دوراً كبیراً في مواجھة األبرتھاید.

نعیش تحت ثالثیة الشر: االستعمار، واألبارتھاید، واالحتالل العسكري، الذي یقوم على تمزیق الجغرافیا

الختالق أخرى مزیفة، واختالق تاریخ وھمي یستند لواقع االحتالل ویھیمن على التاریخ الحقیقي لشعبنا". 

وقال المحمود، إن المشھد اإلعالمي یسھم في فضح االحتالل، و"كثیراً من الجماھیر في وطننا العربي ال

یعرفون كثیراً من تفاصیل االحتالل وممارساتھ، ونحن بحاجة لفضح جرائمھ في المشھد اإلعالمي،

المنحاز للروایة اإلسرائیلیة، مقترحاً إنشاء مرصد إعالمي وطني مھمتھ نشر المعرفة والوعي، ینتج

الوعي ویفند الروایة االستعماریة االحتاللیة والغربیة الداعمة لھا، وإنتاج مصطلح یتبنى الروایة

الفلسطینیة، وصوالً إلنتاج روایة فلسطینیة تتصدى لروایة االحتالل". 



من جانبھ، تحدث أ. ناصر أبو بكر، نقیب الصحافیین،عن تضییق المساحات على الصحافیین من قبل

قوات االحتالل اإلسرائیلي، وآلیات المواجھة، مؤكداً وجود صحافیین مھنیین قادرین على إیصال الرسالة

للعالم، وھو ما أزعج االحتالل، حیث ارتقى صحافیون كثر شھداء منذ االحتالل عام 1967، ألنھم وثقوا

آالف الجرائم ضد الشعب الفلسطیني، ما یعني أن استھدافھم نابع من نقلھم الروایة الفلسطینیة. 

وأضاف: "نحن في نقابة الصحافیین نبذل جھداً كبیراً على المستوى الدولي إلیصال رسالة الشعب

الفلسطیني للعالم، ونعمل على إنتاج إعالمي لنشره". وتابع: "المعركة الیوم في وسائل التواصل

االجتماعي محتدمة على التأثیر في الرأي العالمي". 

الجلسات العلمیة للیوم األول: 

وتخلل الیوم األول من المؤتمر 4 جلسات علمیة تناولت أربعة محاور، أولھا: "التحرر الذاتي

للفلسطینیین"، وترأسھا د. صباح الشرشیر عضو اللجنة العلیا للمؤتمر ووكیل وزارة الشؤون االجتماعیة.

وتحدث خاللھا د. ناصر طھبوب، أستاذ العالقات الدولیة- كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني

للدراسات الدولیة بالجامعة األردنیة، عن" العالقات األردنیة الفلسطینیة- النشأة والتطور الراھن

 ."2021

فیما قدم د. صقر سلیمان أستاذ اإلدارة العامة في جامعة فلسطین األھلیة ببیت لحم، ورقة حول "الشتات

الفلسطیني والمعرفة المقاومة". وقدم د. رمزي عودة األمین العام للحملة األكادیمیة الدولیة لمناھضة

االحتالل واألبرتھاید ومدیر دائرة األبحاث في معھد األمن القومي الفلسطیني، ورقة بعنوان: "االنتخابات

كمدخل للمصالحة". 

وقدمتKim Alley وھي باحثة وأكادیمیة من أسترالیا، ورقة بعنوان 

Aboriginal Australia and Palestine: Solidarity Against Incarceration,"

 ."Solidarity Against Elimination



وقدم أ. د. محمد مصالحة األمین العام للحملة األكادیمیة األردنیة لدعم حقوق الشعب الفلسطیني، ورقة

عن "دور اإلعالم في عرض القضیة الفلسطینیة.. تجربة الجامعة العربیة في بریطانیا". وقدم د. بشار

رواجبة عضو مجلس إدارة جمعیة "بذور للتنمیة والثقافة"، تعقیباً قبل اختتام الجلسة. 

وفي الجلسة الثانیة التي ترأسھا أ. د. ولید سالم، المحاضر في جامعة القدس (القدس) ورئیس مجلة

"المقدسیة"، تحدث كل من أ. عزیز العصا، باحث وعضو الھیئة اإلداریة في معھد القدس للدراسات، عن

"األسرى في األدب الفلسطیني.. نماذج حیة للمقاومة". وقدم الكاتب واألدیب الفلسطیني د. المتوكل طھ

ورقة بعنوان: "عن العولمة والحرب الثقافیة". وقدم د. أحمد عزیز، أستاذ األدب في جامعة النجاح

الوطنیة، ورقة حول "الُمقاومة وُمعطیات األدب والثقافة واألیدیولوجیا"، وقدم د. عمر بن طریة، أستاذ

في جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، ورقة عن مالمح المقاومة النسائیة في مسرحیة: "فدائیات

الكالم (فلسطین في قلوبنا)". فیما قدم د. محمد النعار، أستاذ جامعي بتونس، ورقة حول "شعر المقاومة

من خالل نظریة أفعال اللغة". وقدم أ. د. عمر عتیق أستاذ اللغة العربیة بجامعة القدس المفتوحة، ورقة

حول "شعر المقاومة النسائیة في مسرحیة فدائیات الكالم (فلسطین في قلوبنا)". وفي نھایة الجلسة، عقب

د. فؤاد سلیمان، أستاذ اللغة العربیة واألدب في جامعة فلسطین األھلیة، على ما ورد في الجلسة. 

أما الجلسة العلمیة الثالثة، التي ترأسھا: د. نادر حلس مدیر فرع جامعة القدس المفتوحة في مدینة غزة،

وعقدت تحت عنوان: "المعرفة المقاومة ومقاطعة إسرائیل"، تحدث فیھا كل من أ. د. عبد العلیم محمد،

مستشار مركز األھرام للدراسات االستراتیجیة بالقاھرة، عن "التحرر الذاتي والحركة الوطنیة

الفلسطینیة: مفاھیم مالئمة للوضع الفلسطیني الراھن". وقدم د. محمد أبو ركبة، أستاذ التاریخ الحدیث

والمعاصر، ورقة حول "التجربة الفلسطینیة للمقاومة الشعبیة في قطاع غزة (مسیرة العودة نموذجاً)".

وقدم د. رائد حسنین، باحث وأستاذ العلوم السیاسیة، ورقة حول "تحوالت مفھوم الثوابت بین منظمة

التحریر الفلسطینیة والسلطة الوطنیة الفلسطینیة". فیما قدم اللواء الدكتور محمد المصري رئیس المركز

الفلسطیني للبحوث والدراسات االستراتیجیة، ورقة حول "أثر تطور وسائل اإلعالم على تعزیز الروایة

الفلسطینیة". وأخیراً، عقب أ. د. عبد ربھ العنزي، أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة األزھر في ختام



الجلسة. 

وفي الجلسة العلمیة الرابعة واألخیرة في الیوم األول، والتي عقدت بعنوان: "إنتاج المعرفة المقاومة"،

وترأسھا د. زاھر حنني، عمید كلیة اآلداب في "القدس المفتوحة"، قدم فیھا أ. د. حسن السعدوني أستاذ

العلوم السیاسیة في جامعة القدس وأ. د. إبراھیم المصري أستاذ القانون الدولي في الجامعات الفلسطینیة،

ورقة بعنوان: "إنتاج المعرفة المقاومة وعالقتھا بالمقاطعة األكادیمیة في الجامعات اإلسرائیلیة". وقدم د.

حاتم العیلة، أكادیمي ومتخصص في القضیة الفلسطینیة في الجامعات، وأ. جوان صالح وھي باحثة

وإعالمیة، ورقة حول "استراتیجیة المقاومة الفلسطینیة لتحقیق التحرر الذاتي الفلسطیني". فیما قدم د.

رائد موسى، أستاذ العلوم السیاسیة وباحث في القضایا الدولیة، ورقة حول "المقاومة الفلسطینیة في ضوء

تطور أسلحة ووسائل النزاعات الدولي". وقدم د. یحیى قاعود، وھو باحث في الدراسات االستراتیجیة

والسیاسات العامة وأ. د. عد محمود وھي باحثة في الدراسات االستراتیجیة، ورقة حول "فاعلیة

األكادیمیة الفلسطینیة في حشد التضامن والدعم الدولي: التحدیات والمسارات المستقبلیة". وفي ختام

الجلسة، عقّب د. وجیھ أبو ظریفة، رئیس المركز الفلسطیني للحوار الثقافي والتنمیة على ما ورد في

المداخالت واألوراق. 
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