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تعقيب للشبكة

رسامر عبد النور وإيمي شعل نكتبه 

٢۰۱٤آب/أغسطس 

تتجه كل النظار إلى أعداد الشهداء والرحى الهولة، وإلى الدمار الهائل والوضع النساني التردي في قطاع غزة الاصر. غير أن الضرر الوطول أجلً

الناجمَ عن الملة العدوانية الرسرائيلية الراهنة في الرض الفلسطينية التلة والذي يُخلُّفُ آثارًا وخيمةً وارسعة النطاق على تنمية التمع الفلسطيني

ومن أمثلته الهجماتُ الرسرائيلية على الامعات والسؤرسسات التعليمية الفلسطينية. فقد ازدادت تلك الهجمات منذ انطلقتككل يحظى باهتمامٍ أقل. 

 أصلً لهذه الملة في العلم الغربي، مرّت معظمالتحيزةالملة العسكرية الرسرائيلية في يونيو/حزيران ازديادًا كبيرًا. ولكن بسبب التغطية الشحيحة و

لقتلك العتداءات، التي وطالت أيضًا الطلبة وأعضاء هيئات التدريس، مرورَ الكرام، ولم تُبذَل رسوى جهودٍ ضئيلة لارسبة إرسرائيل على انتهاكاتها 

.الفلسطينيي في التعليم

 وزارة التربية والتعليم الفلسطينية القصُفَ الرسرائيلي التكرر للمسؤرسسات التعليمية حيث لقت أضرارٌ بعشر مدارس بسببأدانتفي أرسبوع واحد، و

 باتت في حاجة إصلحات بسبب مدررسة133الغارات الوية على قطاع غزة في شهر يونيو/حزيران. وبعد عدة أرسابيع، أفادت المم التحدة بتضرر 

 العديدة التي ارستهدفها اليش الرسرئيلي في غزة رغم النداءات الدولية الداعية إلىالسؤرسسات الدنيةالقصُف. وكانت إحدى الكليات التقنية من بي 

 غِزّي240,20000 من أصل 200,20400 مدررسةً في غزة تُستخدم ليواء ما ينوف على 100، كانت أكثر من نهاية توز/يوليووقُف إوطلق النار. وبحلول 

 وطفلٍ يحتاجون إلى دعم نفسي مباشر ومتخصص لن أفرادًا من أرسرهم إمّا270,20000شرّدوا من ديارهم. وأفادت المم التحدة أيضًا أن ما ل يقل عن 

قُتلوا أو أُصيبوا، أو لن منازلهم تدمرت في الرسابيع الربع الاضية. إن الصدمة التي يتعرض لها الكثيرون من شباب غزة وصغارها بسبب العدوان

الرسرائيلي الالي رسوف تستمر لفترة وطويلة بعد أي وقُفٍ لوطلق النار، ومن الرجح أن تسؤثر في تصيلهم التعليمي تأثيرًا بالغًا.

بأي حالٍ من الحوال ضحيةًوفي حي يجادل البعض بأن التداعيات الورسع نطاقًا الترتبة على العمليات الرسرائيلية غير مقصودة، فإن التعليم ليس 

 اليش الرسرائيلي خمسَ جامعات ومسؤرسساتداهَمعرضية للسيارسات والماررسات الرسرائيلية. ففي غضون أرسبوعٍ واحدٍ في وقتٍ رسابق من هذا الصيُف، 
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 فيجامعة بوليتكنك فلسطي قُرب رام الله والامعة العربية المريكية في جني وجامعة القدس في القدس الشرقية وجامعة بيرزيتتعليمية عليا با فيها 

الليل. وداهمَ أيضًا جامعة فلسطي الهلية ثم ارستخدمها كمكانٍ للتحفظ على التجزين الذين اعتقلهم أثناء مداهمة منفصلة ليم الدهيشة للجئي

قرب بيت لم. وفي رسياق هذه الداهمات، اعتدى جنود الحتلل الدججي بالسل ح على الطلب واعتقلوهم، واحتجزوا الرس الامعي، وحطمّوا متلكات

الامعات ومعداتها، وصادروا الواد التي ارستخدمها الطلب في تنظيم فعالياتهم.

 مستمرة تستهدف التعليم الفلسطيني وتقمعه في ظل الحتلل العسكريلسيارسة إرسرائيلية أحدث التجلياتإن هذه الهجمات والعتداءات الصارخة هي 

في البلد. فالقيود الرسرائيلية الفروضة على حرية التنقل، والغلقات التكررة للمسؤرسسات التعليمية، ما انفكت تعوق حركة الطلب الفلسطينيي منذ

عقود وتول دون وصولهم إلى مداررسهم وجامعاتهم. وبوازاة ذلك، تنع السلطات الرسرائيلية دخولَ الرساتذة الزائرين الراغبي في التدريس على الرض

الفلسطينية التلة. ويفيد العلمون والطلب وغيرهم من الوظفي في الضفة الغربية بتعرضهم النتظم لضايقات وأعمال ترهيب وعنُف على يد الستووطني

والنود الرسرائيليي.

 بإرادتها في هذا الهجوم التواصل من خلل ارتباوطاتها اللية باليش الرسرائيلي، وصمت الورساط الكادييةالسؤرسسات التعليمية الرسرائيليةتشارك 

الرسرائيلية بل وحتى تواوطسؤها. وعلى رسبيل الثال، تشارك جامعة تل أبيب، القامة على أنقاض قرية الشيخ مسؤنس الفلسطينية الطهرة عرقيًا، مشاركةً

.تريد الفلسطينيي من متلكاتهم وتهجيرهم، والشاريع التي تعمل على التكنولوجيات العسكرية الرسرائيليةوثيقةً في عملية تطوير التكتيكات و

 بأنها بسؤرٌ للتحريض على معاداة إرسرائيل، ومنابعُ لثقافة الكراهية. إن هذاوصفهاتُبرّر الهجمات على الامعات الفلسطينية في الغالب من خلل 

العتقاد، الذي تقوم عليه السيارسة الرسرائيلية، هو اعتقادٌ تييزي وخاوطئ ومُضلّل. فقد ظلت الامعات الفلسطينية منذ تأرسيسها رساحات للتعبير

السيارسي والتنظيم والنقاش، وهو تديدًا ما تتاجه الدولة الفلسطينية الستقبلية لتطوير قادتها في مختلُف الالت.

تري وطلب العلم وآثاره

 جميعَ مسؤرسسات التعليم العالي الفلسطينية لدة خمس رسنوات تقريبًا إبان النتفاضةإغلقهاتَعتبر إرسرائيلُ الامعات جيوبَ مقاومة وهو السبب في 

. وفي ذلك الوقت، لم تسمح إرسرائيل للطلب أو الاضرين بحضور الصص الدرارسية أو زيارة الكتبات في تلك1992 و1988الولى، بي عامي 

السؤرسسات أو العمل في مختبراتها. لم يقبل الاضرون الفلسطينيون بتجري التعليم على هذا النحو وارستمروا في عقد محاضراتهم بسرية في بيوتهم

.واصلوا السيرة التعليميةومكاتبهم والراكز التمعية والساجد والكنائس. ونتيجةً لذلك، تعرّض الكثيرون منهم للعتقال فقط لنهم 

لم تتوقُف العتقالت على خلفية مواصلة التعليم حتى يومنا هذا، فقد تعرّض مئات الطلبة الامعيي للعتقال التعسفي والسجن في السنوات الخيرة،
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. يُبرز2014) الصادر رسنة GCPEA الفلسطينيي دون وجه حق، بحسب تقرير التحالُف العالي لماية التعليم من الهجمات (الكاديييوارستمر احتجاز 

 عامًا، حيث اعتُقل ارستنادًا إلى مزاعم بأن مشروع تخرجه لبناء وطائرة بدون وطيار يشكل20 حالةَ وطالبٍ جامعي من وطولكرم يبلغ من العمر التقريرهذا 

تهديدًا للمن القومي الرسرائيلي. ويبدو أن البتكار والذكاء ل يكن تشجيعهما إذا كانا فلسطينيي.

 في قطاع غزة، أشار تقرير التحالُف العالي لماية التعليم بأن اليش الرسرائيلي2009وفي أعقاب عملية الرصاص الصبوب التي شنتها إرسرائيل عام 

 مسؤرسسةٍ تعليمية عليا من بي السؤرسسات14 مدررسةً أخرى. وتعرّضت 18 مدررسة، ودمرّ 641 من أصل 280ألق أضرارًا أثناء القصُف با مجموعه 

 مسؤرسسات منها قد ارستُهدفت ارستهدافًا مباشرا.6المسة عشر العاملة في القطاع لضرار إبان العملية ذاتها، وكانت 

2000 منهجي لقهم في التعليم، حيث يُقدّر عدد أوطفال الدارس الفلسطينيي الذين اعتقلوا منذ العام تقييديعاني الرسرى الفلسطينيون كذلك من 

 التي يتعرضون لها في رسجنهم. وحيالنتهاكاتبثمانية آلف وطفل، ويعاني هسؤلء من محدودية فرصتهم في تلقي التعليم، وهم يعانون أيضًا من صدمة 

ل ترم إرسرائيل الوطفال الفلسطينيي من تلقي التعليم "لعتبارات أمنية،" فإنها تُلي عليهم الواد التي يكن أن يدررسوها مثل الرياضيات واللغة العربية

وتاريخ العالم، والواد التي ل يكن أن يدررسوها مثل القتصاد والحداث الراهنة والعلوم.

 التحصيل الدرارسي على الستوى الدررسي في السنواتتراجعتتجلى الثار وطويلة الجل الترتبة على هذه النتهاكات التراكمة في أوجه عديدة. لقد 

الخيرة بسبب ارستمرار انعدام المن والصاعب الناجمة عن الحتلل الرسرائيلي الزمن وهجماته العسكرية. وتترتب على عزلة الامعات الفلسطينية

التنامية، بسبب القيود الفروضة على الركة، تأثيراتٌ ضارةٌ على تطور التعليم العالي الفلسطيني بجمله. وهذا يسؤدي، بدوره، إلى "هجرة العقول" ول

رسيما على مستوى الدرارسات العليا، حيث إن الطلب القادرين ماليًا على مواصلة درارساتهم العليا يختارون مواصلتها في الارج.

التأكيد على الق في التعليم

رغم أن حماية السؤرسسات التعليمية قلما يتصدر الولويات في الوقات التي يتعرض فيها السكان للترويع، فل ينبغي أن نغفل عن حماية السؤرسسات

التعليمية الفلسطينية في مثل هذه الوقات. فمن الضروري أن نُبرز العنُفَ الذي يطالها ويطال الستفيدين منها باعتباره اعتداءً صريحًا على الرية

الفكرية وعلى تنمية قدرة الفلسطينيي في تقرير الصير. فهذه الهجمات ترمي إلى معاقبة أولئك الشباب الذين رسيرثون النضال من أجل ضمان ارستمرار

السؤرسسات والثقافة والتمع في فلسطي.

 شريكًا جاهزًا ومستعدًا للعمل من أجل دعم هذا القالملة الفلسطينية للمقاوطعة الكاديية والثقافية لرسرائيل وكذلك حملةُ الق في التعليمتُثّل 

النساني الرسارسي. فقد أخذت كلتا الملتي على عاتقها أن تدعم السيرة التعليمية الفلسطينية والطلب والعلمي الفلسطينيي من خلل التوعية وإبرام
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الشراكات والساعدة في الضغط على إرسرائيل حتى تتثل للتزاماتها القانونية بوقُف العتداءات على البنية التحتية الدنية والسما ح للفلسطينيي كافة

بالوصول إلى مسؤرسساتهم التعليمية دون عوائق.

إن قدرة الامعات في ظل هذه الظروف على التحمل والتكيُف لهو دليلٌ على أهمية التعليم باعتباره المل الذي يُجسّد تطلعات الشعب الفلسطيني

للمستقبل. فل يجب السما ح بارستمرار الهجمات ضد التعليم الفلسطيني دون معاقبة مرتكبها، ويجب ضمان الوصول إلى مساحات الفكر الر والتعلم.

وإذا أردنا زوال الحتلل، فل بد من معاملة السؤرسسات التعليمية وفقًا لوظيفتها الفعلية، أي كملذات للفكر والتعلم.

http://bit.ly/rght2EDهذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية: 

 جمعيةَ أصدقاء جامعة بيرزيت، وهي مسؤرسسة خيرية مقرها في الملكة التحدة تدعم الق في التعليم ودوره في تنمية التمع الفلسطينيإيي شعلنتدير 

على نطاقٍ وارسع. عَمِلت في السابق مديرةً لشسؤون الدعوة والعلم في جمعية الساعدات الطبية للفلسطينيي، وكانت قبلها رئيسةً لقسم التعليم في

مجلس التفاهم العربي البريطاني. كتبت إيي بانتظام في صحيفة الغارديان على مدار رسبع رسنوات، ول تزال تكتب لطائفة متنوعة من ورسائل العلم.

ودرّرست كذلك في جامعة رسيتي يونيفررستي وجامعة كوين ماري بلندن، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في السيارسة في الدب الفلسطيني.

 تصيل لدرجة الدكتوراه في مجال "الشاريع والتنمية في رسياقات مرحلة ما بعد الرب والنزاعات". يستكشُف بحثه للدكتوراهرسامر عبد النوريتابع 

التفاعل بي النظمات غير الكومية خلل الرستجابة النسانية ودور النظمات التمعية والشاريع الماعية في بناء السلم والتنمية في فترة ما بعد

الرب. يقوم في الوقت الراهن بإدارة مشاريع بحوث تطبيقية في أنحاء السودان (دارفور وجنوب السودان والنيل الزرق) ويدعم أعمالً ماثلة بي اللجئي

الفلسطينيي (لبنان وفلسطي التلة).

"شبكة السيارسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن إوطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السيارسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السيارسية شرط ان يتم الشارة بوضو ح الى "الشبكة"، "شبكة السيارسات الفلسطينية"، كمصدر ارسارسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 
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