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ظل نظام التعليم العايل الفلسطيني يساهم يف الترشذم الوطني ويتأثر به عىل مر
العقودوبالنظر إىل االنقسامات السياسية والحواجز املادية القامئة داخل األرض
الفلسطينية املحتلة ،وبني األرض الفلسطينية املحتلة واملواطنني الفلسطينيني يف
إرسائيل وبني الالجئني الفلسطينيني ،فإن من الصعوبة مبكان أن يتذكر املرء متى
اضطلع التعليم العايل بجمع شمل الفلسطينيني .فقبل أقل من  20سنة ،وتحديدًا يف
العام  ،2000بلغ عدد طالب جامعة بريزيت اآلتني من قطاع غزة  350طال ًبا وهو عد ٌد
كبري انخفض إىل  35فقط بحلول  .2005أما اليوم ،فقد بات من الصعب لطالب من
رام الله أن يفكر يف الدراسة يف الخليل .وصارت كل جامعة تخدم املناطق املحيطة بها
بشكل أسايس.
لقد بُذلت جهو ٌد عىل مر العقود من أجل تحرير النظام التعليمي من نِري االحتالل
اإلرسائييل ،وتسخري التعليم كوسيلة إلعادة توحيد الجسم السيايس الفلسطيني ،ولكن
هذه الجهود مل تنجح إىل اآلن .وكان آخر هذه املحاوالت يف العام  ،2015وسعت إىل
تأسيس جامعة فلسطينية خارج فلسطني لتفادي القيود الجغرافية التي تفرضها القوى
األجنبية من احتالل عسكري وحكومات .وهدفت تلك املحاولة أيضً ا إىل إعداد جيلٍ
من قادة املستقبل من الطاقات الفلسطينية يف الوطن واملهجر .ومع أن الجامعة مل
كم قيِّ ًم من الوثائق والدروس
ت َر النور ،إال أن دراسة الجدوى لهذا املرشوع أوجدت ً
املستفادة من املبادرة نفسها ومن املشاريع األخرى السابقة التي سعت باملثل إىل
متكني الفلسطينيني وجمع شملهم من خالل التعليم العايل.
يستهل املحلل السياسايت يف الشبكة سام بحور هذا التعقيب بالحديث عن العملية
املتبعة يف تلك املبادرة والتي توىل خاللها ،مع فريق العمل الذي قاده ،يف العام 2015
إنشاء جامعة فلسطينية يف قربص .ومن ثم يستعرض محاولة تأسيس جامعة يف الضفة
الغربية وجامعة يف قطاع غزة يف مطلع السبعينات ،ويناقش الدور اإلشكايل الذي
يستعرض مبادر ًة أطلقتها
اضطلع به املسؤولون اإلرسائيليون يف كلتا املحاولتني .كام
ُ
منظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والصندوق العريب لإلمناء
االقتصادي واالجتامعي إلقامة جامعة فلسطينية مفتوحة يف الفرتة ما بني منتصف
دروسا مستفادة وتوصيات تنفع َمن قد ينربي
السبعينات وأواخرها .ويرسد يف الختام ً
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ملشاري َع مشابه ٍة يف املستقبل.

جامعة فلسطينية يف قربص
رشعت مع فريق عميل يف  2015يف العمل عىل االستفادة من الخربة الواسعة لدى
مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية العاملة يف األرض الفلسطينية املحتلة بهدف
إنشاء جامعة خارج فلسطني .كان هدفنا أن نجم َع يف الغرفة الدراسية الواحدة طالبًا
فلسطينيني من األرض الفلسطينية املحتلة ومن داخل إرسائيل ومن األقطار اإلقليمية
املختلفة مبن فيهم الالجئون يف لبنان وسوريا واألردن وغريها وكذلك الفلسطينيون
يف املهجر والشتات .وارتأينا أن تضم الجامعة كذلك طالبًا ومدرسني وموظفني عربًا
وأجانب متضامنني مع النضال الفلسطيني.

كانت تلك الجامعة ستكون أول جامعة فلسطينية يف الخارج ،كمؤسسة مستقلة
وعلامنية ومختلطة توالف بني أفضل املزايا يف ال ُنظم التعليمية املختلفة ،وتطبق
معايري الجودة ،وتحمل فلسفة دولية ،وتقوم عىل أُسس أصلية توحد الفلسطينيني
وغريهم من خالل التعليم .وكان من األسباب الجوهرية التي دعتنا إىل التفكري
تبي جل ًيا أن املؤسسات التعليمية
يف إنشاء جامعة فلسطينية خارج فلسطني أنه َّ
الفلسطينية القامئة يف الفرتة التالية ألوسلو ما كانت لتقد َر عىل التعاطي مع كلية
الشعب الفلسطيني املعقدة حيثام ُوجد نظ ًرا إىل التجزؤ الجغرايف واألجندة التعليمية
املتأثرة برغبات املانحني يف تلك الفرتة.
وقع االختيار عىل جمهوري ِة قربص كموقعٍ محتمل للمرشوع نظ ًرا ملوقعها الجغرايف
املتميز املتوسط بني أوروبا وبني الرشق األوسط ،وتاريخ العالقات التجارية والثقافية
الوثيقة التي تربطها بالعامل العريب .فكونها دول ًة عضو يف االتحاد األورويب يقتيض منها
أن تتبع معايري االتحاد يف التعليم ،ويجعلها أيضً ا مكانًا مثال ًيا نظ ًرا إىل أن فلسطني
فضل عىل أن قربص دأبت عىل
نفسها صغرية املساحة وتسعى إىل االندماج يف املنطقةً .
تقديم الدعم للنضال الفلسطيني من أجل التحرر واالستقالل ،وهي تخضع الحتالل
عسكري تريك ،ما كان سيجعلها حال ًة دراسية مقارن ًة مثالية للطالب الفلسطينيني.

“إن من الصعوبة مبكان أن يتذكر املرء
متى اضطلع التعليم العايل بجمع شمل
الفلسطينيني”.
أرشكنا يف املرشوع جامع ًة فلسطينية رائدة كرشيك أكادميي ،بيد أنها كانت مستن َزف ًة
من حيث املوارد البرشية واملالية لدرجة أنه بالكاد كان باستطاعتها أن متنح املرشوع
أكرث من رؤيتها واسمها ليك يبدأ العمل .استجابت ثالث رشكات فلسطينية رائدة
دعم ماليًا أساسيًا إلنجاز
لدعوتنا إذ منحتنا من مخصصات مسؤوليتها االجتامعية ً
دراسة جدوى أولية للمرشوع .وعىل الرغم من أن املبلغ املمنوح كان صغ ًريا ،إال أننا
شعرنا بوجود قيم ٍة اسرتاتيجية يف إقدام الفلسطينيني يف فلسطني عىل تقديم الدعم
املادي ألجل التواصل مع الفلسطينيني يف الخارج .وقام فريقنا االستشاري ،الذي ض َّم
مقيم يف أوروبا ،بزيارة قربص حيث التقى بالعديد
خب ًريا فلسطين ًيا يف التعليم العايل ً
ٍ
من أصحاب املصلحة املحتَملني ،وبإداريني يف جامعات قربص ،وأساتذة قبارصة وغري
قبارصة ،وخربا َء قانونيني ،ومستثمرين.
أنشأنا مجموع ًة عىل موقع لينكد إن باسم الشبكة األكادميية من أجل فلسطني
للتعرف إىل األكادمييني الذين قد يكون لهم دو ٌر مستقبيل يف هذا املرشوع .وتواصلنا
مع باحثني يف فلسطني ،ويف جامعة هارفارد ،وآخرين يف الوطن العريب ،حتى انضم
مهتم معظمهم من األكادمييني والباحثني .وبحثنا عن
إىل املجموعة قرابة ً 250
شخصا ً
منوذ ٍج أكادميي يوفر أقىص قد ٍر يف التعلم من حيث املرونة وتصميم التعلم بحسب
احتياجات كل متعلم .وقد قادنا هذا البحث إىل جامعة كويست كندا ،أول جامعة
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علامنية مستقلة وغري ربحية يف كندا ذات فلسفة تعليمية مبتكرة .وبخالف الجامعات
ٍ
مساقات عديد ًة يف آن واحد يف الفصل الدرايس ،يركز
التقليدية التي يدرس فيها الطالب
طالب جامعة كويست عىل “مجموعة” مساقات واحدة ت ُد َّرس لثالث ساعات يف اليوم
كل يوم ملدة ثالثة أسابيع ونصف .وقد رأينا يف ذلك فرص ًة للرتكيز والتبحر واملرونة
كقيمة مضافة للطالب اآلتني من منطقة بالكاد تعرف شيئًا عن هذه األمور.
أظهرت دراسة الجدوى األولية مؤرشات إيجابية ،وبنا ًء عليها توجهنا إىل رشيكنا
األكادميي وممولينا األساسيني إلنجاز دراسة جدوى كاملة .غري أن رشيكنا األكادميي،
الجامعة الفلسطينية ،كان ال يزال غري قاد ٍر عىل املساهمة باملال أو بغريه يف سبيل إنجاز
دراسة الجدوى الكاملة .ومن دون رشيكنا االسرتاتيجي ،شع َر ممولونا األساسيون أ َّن
امليض يف هذا االستثامر ،بينام الطلب يتزايد يف فلسطني ،كان فوق استطاعتهم .وهكذا
توقفت الجهود فجأة وبرسعة.
لكن جهودنا مل تذهب سدى ،فقد تعلمنا أن هناك اهتام ًما يف مبادرة كهذه ،وتعرفنا
إىل شخصيات وجهات مهمة ،وصارت لدينا قامئة أسامء نستند إليها يف املستقبل .ومن
الدروس الجلية املفيدة للجهود املستقبلية أهمي ُة العمل مع رشيك أكادميي إضايف
خارج فلسطني يكون لديه مقيدات أقل من املؤسسات الفلسطينية ،والعمل أيضً ا عىل
تنويع مصادر التمويل األسايس .ومن أهم ما استفدناه أثناء عملنا يف هذا املرشوع هو
أننا اكتشفنا محاوالت فلسطينية أخرى الستخدام التعليم كوسيلة لتوحيد الفلسطينيني.
فتلك املحاوالت ،كام هي محاولتنا ،ستنفع اآلخرين يف املستقبل وت ُعينهم عىل تفادي
عرثات السابقني.

جهود إلنشاء جامعتني يف األرض الفلسطينية املحتلة  -دور إرسائيل
لرمبا قل ٌة سوف تذكر محاول َة إنشاء جامع ٍة عربية يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة يف
مطلع عقد السبعينات من القرن املايض .وهذه املحاولة موثقة جيدًا يف مصادر عدة مبا
يف ذلك بقلم محمود فالحة يف عدد شهر ترشين األول/أكتوبر  1973من مجلة الشؤون
الفلسطينية الصادرة عن مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية.
أشار فالحة إىل أن الغاية من إنشاء جامعتني عربيتني تتمثل يف متكني الطالب
الفلسطينيني من الحصول عىل درجات علمية عليا دون الحاجة إىل السفر إىل الخارج.
ويف سبيل ذلك ،تشكلت لجنة تحضريية يف آب/أغسطس  1972يف الضفة الغربية ،وكان
من بني أعضائها رئيس بلدية الخليل الشيخ محمد الجعربي .ومن ثم حصلت اللجنة
التحضريية عىل موافقة الحاكم العسكري اإلرسائييل ،وتقدمت بطلب رسمي إىل ييغال
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آلون وزير املعارف والثقافة اإلرسائييل آنذاك.
ويف واقعة منفصلة يف السنة نفسها ،وافقت السلطات اإلرسائيلية عىل إنشاء مؤسسة
للدراسات العليا تضم أربعة فروع 3.وبالفعل ،أعلن آلون عن إنشاء املؤسسة العربية
للتعليم العايل يف اجتامع مع الجعربي وغريه من أعضاء اللجنة التحضريية 4.ويف الوقت
تسمح
نفسه ،اعرتف آلون أيضً ا باللجنة وبأعاملها ،ووافق رسميًا عىل طلب الجعربي بأن
َ
ائيل مبشاركة محارضين من الدول العربية وغريها ،وأن تقوم اللجنة بجمع التربعات
إرس ُ
من الخارج .واقرتح آلون عىل اللجنة أن تستعني مبؤسسات التعليم العايل اإلرسائيلية .ويف
آذار/مارس  1973وافقت سلطات الحكم العسكري اإلرسائيلية عىل إقامة الجامعة.
نرشت صحيفة هاآرتس أنباء عن إنشاء جمعية خريية بغرض تأسيس الجامعة وصياغة
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 .2صحيفة هاآرتس .24/9/1972
 .3دافار .5/9/1972
 .4دافار .4/10/1972
 .5صحيفة هاآرتس .14/3/1973
 .6صحيفة دافار .21/9/1972
 .7هاآرتس .1/6/1973
 .8مؤسسة الدراسات الفلسطينية.1/4/1973 ،

أهدافها ونظامها الداخيل 5.توقع املؤسسون بدء العمل بحلول ترشين األول/أكتوبر
 1973يف مرحلة أوىل تضم نحو  1,000طالب وتغطي مدنًا عديدة يف الضفة الغربية
موزعة عىل النحو التايل :كلية الحقوق يف رام الله ،وكلية اآلداب والعلوم االجتامعية يف
نابلس ،وكلية العلوم الطبيعية والزراعة يف طولكرم ،وكلية الدراسات اإلسالمية يف الخليل.
رصا عىل
َّ
ونص النظام الداخيل عىل أن الجامعة لن تخوض يف القضايا السياسية وسرتكز ح ً
فضل عىل أن إقرار الربامج الدراسية يف الجامعة كان مرهونًا بضامن
الشؤون األكادمييةً .
أال تشتمل تلك الربامج عىل “تحريض” ضد “إرسائيل والشعب اليهودي”.
لقد أدركنا أيضً ا أن إنشاء جامع ٍة يف غزة منفصل ٍة عن الجامعة يف الضفة الغربية مل يكن
أم ًرا جديدًا .ففي الوقت الذي كانت الجهود ت ُبذَل إلقامة جامعة يف الضفة الغربية ،قدَّم
وفد من غزة مذكر ًة إىل موشيه دايان بشأن إقامة جامعة عربية يف غزة 6.كان الوفد
حينها قد عاد مؤخ ًرا من القاهرة حيث أُبلِ َغ أن مرص سوف تدعم مرشوع الجامعة ماليًا
بعد مبادرة إلنشائها من جانب سكان القطاع .كان من املقرر أن تكون الجامعة مستقلة
ولكنها كانت ستحتاج إىل الدعم األكادميي وكانت ستطلبه من الجامعة العربية .وكانت
ستبدأ بفتح كليات علمية من هندسة وزراعة وطب ،وستوظف أساتذ ًة فلسطينيني من
الدول العربية وغريها ،حاملا تُصدر السلطات اإلرسائيلية موافقتها.

“ما برح الفلسطينيون يواجهون صعوب ًة
متزايدة يف العثور عىل حي ٍز جغرايف حيث
ميكنهم التخطيط ملستقبلهم”.
وبعد فرتة طويلة من االنقطاع ،وردت تقارير ت ُفيد بوقوع خالف بني آلون ودايان حول
َ
ُ
مخاوف حزب العمل الدفينة بشأن السياسة
الخالف
عكس
إنشاء الجامعة يف غزة 7.وقد َ
ومستقبل “املناطق ”.فكان دايان يفضِّ ل ارتباط الجامعة مبرصألنه كان يرغب بأن يكون
سكان املناطق املحتلة مرتبطني بالدول العربية املجاورة ك َح َمل ٍة لجنسياتها ،بينام أراد
آلون لجامعة غزة أن ترتبط يف املستقبل بالجامعة التي كانت قيد اإلنشاء يف الضفة
الغربية .وهكذا مل يكن الخالف بني آلون ودايان ناب ًعا من حرصهام عىل التعليم يف غزة،
وإمنا كان بني رؤيتني إرسائيليتني متنافستني حول طبيعة الحل يف األرض الفلسطينية
املحتلة منذ العام .1967
يرى فالحة أن الدافع األسايس إلرسائيل يف التفكري يف إنشاء هاتني الجامعتني كان مشاب ًها
لدعمها االنتخابات البلدية ،وهو التنصل من مسؤولياتها تجاه الشعب الذي تحتله،
بينام ت ُلبِس احتاللها العسكري قنا ًعا مدن ًيا .وعالو ًة عىل ذلك ،اتضح أن اللجنة التحضريية
كانت تروج لهذا املرشوع بتأثريٍ من الصهيونية التي كانت توجهه من وراء الكواليس.
وقد قال آلون يف مقابلة صحفية أجرتها معه مجلة نيو ميدل إيست اللندنية يف أيار/
مايو  1973إن من “الطبيعي” أن جامع ًة عربية تُقام باشرتاك ممثيل كافة املستوطنات
الهامة يف الضفة الغربية ميكن أن يكون لها معنى سيايس يف املستقبل.
وث َّقت مؤسس ُة الدراسات الفلسطينية املعارضَ َة الشعبي َة لهذا املرشوع 8.وكانت املعارضة
الفلسطينية تقوم عىل أسباب عدة )1 :استبعاد القدس كمركز للجامعة؛  )2الخوف من
أن تهيمن السلطات اإلرسائيلية عىل الجامعة بالنظر إىل تأسيسها يف ظل االحتالل؛ )3
الخالف عىل ما إذا كان ينبغي للجامعة أن تكون مستقلة أم مرتبطة بالجامعة األردنية.
وقد تجاوز النقاش أوساط الضفة الغربية وانتقل إىل جامعة الدول العربية ،حيث
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عورضت فكرة إنشاء الجامعة يف الضفة الغربية وطُرحت مقرتحات لتمكني الفلسطينيني
مقرتح إلنشاء جامعة
من مواصلة تعليمهم العايل يف جامعات الدول العربية ،ومنها
ٌ
عربية للطالب الفلسطينيني خارج فلسطني.
ويف الدورة التاسعة والخمسني لجامعة الدول العربية ،املنعقدة بالقاهرة يف أيار/مايو
 ،1973اتخ َذ مجلس الجامعة التعليمي القرار رقم  )7/4/1973( 3028القايض بأن ت ُ ِع َّد
جامعة الدول العربية ،بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ،دراس ًة إلنشاء جامع ٍة
عربية للطالب الفلسطينيني يف إحدى الدول العربية ،وتقوم الدول العربية باملساهمة يف
متويلها .غري أن هذا القرار مل يُنفَّذ قط .ويف هذا الصدد ،أشار محمود فالحة إىل أن الحل
األنسب كان بأن تفتح الدول العربية أبواب جامعاتها أمام الطالب الفلسطينيني ،وأن
بديل فوريًا للخطة
متنحهم الدعم املايل املطلوب ،مبا يخفض التكاليف اإلجاملية ويوفر ً
اإلرسائيلية.

جامعة فلسطينية مفتوحة يف الدول العربية

دفعنا يف  2015إىل إطالق مبادرتنا إلنشاء جامعة فلسطينية خارج فلسطني.
تبنت الدراسة املنجزة يف “ 1976نظا ًما تعليم ًيا مفتو ًحا ”،يسخِّر التكنولوجيا الحديثة
يف الوصول إىل أكرب عدد من الفلسطينيني برصف النظر عن مواقعهم الجغرافية ،ومن
أجل استيعاب أعدا ٍد كبرية .كان ذلك النظام سيوالف ما بني التعليم عن بعد والتعليم
الوجاهي والخربة العملية .وحني ينظر املتأمل اليوم إىل تلك املبادرة ،فإنه يُصدَم من
منطقها “املفتوح” حيث إن فكرة الجامعة تولدت قبل وجود اإلنرتنت عند شعب يواجه
جسيم يتمثل يف اإلمعان يف طرده وتجريده من حقوقه وأرضه.
تهديدًا
ً
تناولت الدراسة أيضً ا املبدأ األسايس نفسه الذي جعلناه العمود الفقري ملرشوعنا ،أال
وهو إيجاد مقارب ٍة “للتغلب عىل مشاكل الترشذم الوطني عند الفلسطينيني ”.وقالت
إن االشتامل عىل التفاعل الوجاهي بنسبة كبرية سوف يعزز التعليم عن بعد ،واألهم
من ذلك أنه “سيكون وسيل ًة للتغلب عىل مشاكل الترشذم الوطني ”.وكان سيساعد يف
التغلب عىل “املعوقات املأمسسة التي تحول دون تفاعل الفلسطينيني فيام بينهم”.
خططت الجامعة املفتوحة إلنشاء مراكز إقليمية يف مناطق تركز الفلسطينيني تشمل
مرافق مثل املكتبة وغرف العرض املشرتكة ،ومعدات الوسائط السمعية والبرصية.

كانت هناك محاول ٌة أخرى إبان عقد السبعينات أيضً ا إلنشاء جامع ٍة عربية للفلسطينيني
كام علمنا من مشاوراتنا مع املعنيني يف التعليم العايل يف فلسطني ،ومن مراجعتنا للوثائق
تطابقت التوصية التالية أيضً ا مع أهداف مرشوعنا األخري :يجب عىل املنهاج أن يكون
املحفوظة لدى مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسة الدراسات
خالصا يف كامل املرشوع حتى يؤدي الغرض املطلوب .ف َمن كان سينهل من
الفلسطينية .انطلقت املبادرة يف  1975بفكر ٍة مشابهة وني ٍة مختلفة ،حيث سعت إلقامة فلسطينيًا ً
كل
علوم الجامعة مل يكن الفلسطينيون وحسب ،بل القادة الفلسطينيون املستقبليونٌّ ،
جامعة فلسطينية مفتوحة .وكانت منظمة التحرير قد ملست املشاكل التي يواجهها
يف مجال خربته.
الفلسطينيون عند مواصلة التعليم العايل ،وكذلك التباين بني التعليم وبني احتياجات
املجتمع الفلسطيني .ويف إطار هذه املحاولة ،توجه الصندوق الوطني الفلسطيني إىل
9
عم يف املجاالت
لقد ب َّينت التوصية كيف أ َّن نوع التعليم وهيكل التدريب سيختلف ّ
اليونسكو طالبًا تقييم الجدوى من إنشاء “نظام تعليم مفتوح” للفلسطينيني.
األخرى ألنه سيكون مرهونًا باالحتياجات الحالية واملستقبلية للمجتمع الفلسطيني.
شكَّلت اليونسكو ،بالتعاون مع الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي ومنظمة فعىل سبيل املثال“ ،يساهم التعليم يف الجامعات التقليدية يف تقديم مهن معينة...ولكنه
ال يساهم يف تدريب كوادر املوظفني الذين تحتاجهم إدارات املستشفيات والعيادات،
التحرير الفلسطينية ،فريقًا من الخرباء أعدّوا دراسة جدوى أولية يف  ،1976ومن ثم
وال يف تطوير تكنولوجيا الغذاء وما شابه ”.ونوع التعليم وهيكل التدريب ذاك سوف
أوصوا بإعداد دراسة جدوى كاملة .قاد الدكتور إبراهيم أبو لغد فريق دراسة الجدوى
يستثمر يف الهوية الفلسطينية والرتاث الثقايف ،مبا فيه جوانب الثقافة الفلسطينية
الذي ضم بعضً ا من كبار الرتبويني الفلسطينيني آنذاك.
املرتبطة بالثقافة العربية ككل “ -وهذه تحديدًا ما تفتقر إليه املناهج التي يستقي منها
الفلسطينيون تعليمهم اليوم”.

“يعلم القادة اإلرسائيليون جي ًدا أنه كلام أمعنوا
يف حرمان الفلسطينيني حقَّهم يف االختالط فيها
بينهم ضمن حيز مشرتك ،قلَّت احتامالت أن
يشكلوا تهدي ًدا للهيمنة اإلرسائيلية”.

ذكرت دراسة الجدوى مس ِّوغات املرشوع ووضعت يف طليعتها املس ِّوغ “العددي”،
الذي كان مبن ًيا عىل تقديرات تفيد بوجود  2,285,000فلسطيني يف “املنطقة الواقعة
خارج فلسطني التاريخية ”،و 1,175,000فلسطيني “داخل فلسطني التاريخية” (إرسائيل
والضفة الغربية وقطاع غزة) .ويف املجموع ،كان هناك  40,000فلسطيني يتخرج سنويًا
بشهادة التعليم الثانوي ،و 30,000منهم ال “ميلكون أي سبيلٍ ملواصلة تعليمهم العايل”.
ذكرت الدراسة أيضً ا أبعادًا أخرى كان عىل رأسها “الجودة والنوعية ”،حيث جاء يف
الدراسة“ :ال يتلقى الفلسطينيون حيثام كانوا اليوم التعلي َم وفقًا ألولويات املجتمع
الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني ”،كام أنهم مل يتلقوا التعليم وفقًا ملناهج من
تصميمهم ،بل كانوا مشتتني ما بني مناهج إرسائيل واألرض الفلسطينية املحتلة والدول
العربية واملؤسسات غري العربية .وكام جاء آنفًا ،كان هذا هو السبب الرئييس الذي
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إ َّن ما كان سيتعلمه الفلسطينيون مل يكن ليقترص عىل الهوية الوطنية ،ولكنه كان
َس ُيو َّجه نحو تطبيق العلوم واملعارف املكتسبة من أجل إنقاذ مجتمعٍ يتعرض لهجوم.
لقد قَطعت الدراس ُة شوطًا كب ًريا عىل صعيد تحديد أنواع املساقات واملواضيع املطلوبة
“لتعليم الشباب الفلسطيني كام ينبغي لفهم طبيعة مأزقهم ”.فارتأت أنه يجب عىل
املهندس الزراعي
نظام القيم املنضوية يف إطار الجامعة الفلسطينية املفتوحة أن يشجع
َ
مثل عىل اإلقامة يف املناطق الريفية “بدالً من أن يصبح بريوقراطيًا حرضيًا يصدر األوراق
ً
حول الزراعة ”،وأن يد ِّرب الباحث االجتامعي عىل خدمة املؤسسات والبلديات ومكاتب
تشتت الشعب الفلسطيني ،وصغر حجم البلدات كافة يف
املقاطعات الصغرية“ .إن
َ
فلسطني ...وكرثة مخيامت الالجئني من األسباب التي تدعو إىل وجود ُمخطِّطني ومديرين
وباحثني اجتامعيني ...يتمتعون مبهارات فريدة يف حل املشاكل”.
ُرح السؤال الجوهري :أين؟ وهذا السؤال تحدى القامئني عىل دراسة الجدوى
ثم ط َ
مثلام شكَّل تحديًا لنا يف  .2015ارتأت دراسة الجدوى لعام  1975إنشا َء مقر الجامعة يف
بريوت أو َعامن وإقامة مراكز إقليمية يف لبنان ودمشق و َعامن والكويت .ويف املقابل،
تغي جذريًا
كان واقع العامل العريب من حيث سامحه للفلسطينيني بحرية العمل قد َّ
بحلول  ،2015ما حدا بنا إىل اختيار موقعٍ ملرشوعنا أقرب ما أمكن إىل املنطقة ولكن
بعيدًا عن قبضة الحكومات العربية.
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ُعيِّنت اليونسكو باعتبارها “الوكالة املنفذة” يف  ،1975وساهمت يف الدراسة مببلغ
 72,000دوالر .بينام ساهم الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي مببلغ
 382,000دوالر .وكانت هاتان املنظمتان إىل جانب منظمة التحرير الفلسطينية أطراف
االتفاق الثاليث املربم يف كانون األول/ديسمرب  1977الذي نُفذت الدراسة مبوجبه .كلفت
دراس ُة جدوى الجامعة الفلسطينية املفتوحة  454,000دوالر يف ( 1977ما يعادل نحو
 1.9مليون دوالر يف  .)2018ويف املقابل ،مل نتمكن أنا وفريقي من تأمني نز ٍر يسري من
ذاك املبلغ لتنفيذ دراسة الجدوى يف  ،2018وهذا يؤكد أن جهودًا وطني ًة عىل هذا
املستوى تتطلب استثام ًرا من القطاع العام وليس تدخالت مقترصة عىل القطاع الخاص.

دروس لرتبوي املستقبل
سبعون عا ًما من الترشيد وخمسون عا ًما من االحتالل العسكري كفيل ٌة بأن تنال من
شعب مهام كانت قضيته عادلة ومهام ظل صامدًا .يتأثر الفلسطينيون جمي ًعا
أي ٍ
باستمرار الرصاع بينام تواصل إرسائيل متزيق نسيجهم االجتامعي .ولكنهم مل ينهاروا ومل
دروسا مستفادة
يستسلموا .وإمنا تعلموا .فعىل الرغم من توقف مرشوعنا ،إال أن هناك ً
من تجربتنا يف  2018والتجربة السابقة يف عقد السبعينات تستحق التوثيق.
أي جه ٍة سواء عمومي ًة أم خاصة ال تستطيع أن تضطلع مبسؤولية
ولعل أهمها أن َّ
تطوير أي قطا ٍع مبفردها .ومهام كانت الجهود نبيلة ،فإن مرشو ًعا وطن ًيا ،مثل توحيد
الفلسطينيني من خالل التعليم ،ال بد وأن يُنفَّذ بقيادة وطنية.
ال ميكن للمرء أن يتوقع من القطاع الخاص يف فلسطني أن يبذل الكثري عىل الصعيد
الوطني املحيل ،ناهيك عىل الصعيد الدويل الخارجي .فباستثناء حفن ٍة من الرشكات،
التي يزدهر العديد منها بفضل الرتتيبات الريعية ،فإن غالبية مؤسسات القطاع الخاص
يف فلسطني تتحمل أعبا ًء تفوق طاقتها .وال يجب أن تتعدى مسؤوليات القطاع الخاص
والتنافس بنزاهة إلبقاء تكاليف العيش تحت االحتالل
توف َري فرص عملٍ مستدامة،
َ
العسكري أقل ما ميكن .فهذه أقىص قيم ٍة مضافة ميكن توقعها من القطاع الخاص يف
هذه املرحلة من النضال الفلسطيني .ونحن نطلب منه ما ال يُحتمل حني نتوقع منه
االضطالع مبهام الفاعل السيايس  -أي منظمة التحرير الفلسطينية.
أما مؤسسات التعليم العايل العاملة يف فلسطني تحت االحتالل العسكري ،فهي غري
قادرة ،ال من الناحية املالية وال خالفها ،عىل االضطالع مبسؤولية تعليم الفلسطينيني يف
الخارج .والتوقع من وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية أن تقود هذه املهمة ليس
إال َضبًا من التمني .فالربغم من أن الوزارة ر ّحبت بفكرتنا ،إال أن واليتها تقترص عىل
الفلسطينيني القاطنني يف األرض الفلسطينية املحتلة.
وهكذا فإن جهود الجامعة املفتوحة املبذولة يف السبعينات متتعت مبشاركة املجموعة
الصحيحة واملناسبة من أصحاب املصلحة املعنيني .وكانت منظمة التحرير الفلسطينية يف
وقت ما يف تاريخها املبكر متتلك النظرة الثاقبة والنزاهة لتحش َد أملع العقول الفلسطينية
لالضطالع بهذه املشاريع الطموحة .أما اليوم ،فقد أُض ِعفت قواها ،وباتت تفتقر إىل
عم
ما يكفي من التمثيل والرشعية .فقد ك َُب ٌ
جيل من الفلسطينيني دون أدىن فكرة ّ
يعنيه وجود فاعل سيايس كمنظمة التحرير .وهذه النتيجة الكارثية مل تسببها األفعال
اإلرسائيلية وإمنا ِصنعة أيدينا.
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ال تزال مسألة اختيار املواقع الحاضنة للمشاريع الوطنية تسبب معضل ًة فلسطينية .فام
برح الفلسطينيون يواجهون صعوب ًة متزايدة يف العثور عىل حي ٍز جغرايف حيث ميكنهم
التخطيط ملستقبلهم .وال تزال فلسطني تحت نري االحتالل العسكري اإلرسائييل ،بينام
يرقى التمييز املامرس ضد الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل إىل درجة األبرتهايد .ويف
املنطقة العربية ،يواجه الفلسطينيون تحدي عدم االستقرار السيايس وغياب الحريات.
مقبول فإنها قد تغدو ببساطة غري
ً
أ ّما عامليًا ،فإن البلدان التي قد تبدو اليوم مالذًا

مناسبة ألن مصالح الدول تتبدل مع الوقت .فلطاملا كانت قربص صديق ًة للفلسطينيني
غيت ذلك املوقف.
كام كانت اليونان ،غري أن حقول الغاز املكتشفة يف املياه القربصية َّ
إن التشتت الجغرايف وما يستتبعه من تداعيات اقتصادية وثقافية واجتامعية يُع ُّد
كارث ًة ألي شعب .وكلام تدارسنا املجموعات املختلفة للطالب املحتمل انضاممهم إىل
الجامعة ،تعلمنا أكرث كيف تطو َر كل جز ٍء جغرايف بطريقة مختلفة عن اآلخر .وإذا ما
مثل ال يرتبط
وضعنا الوطنية جانبًا ،فسنجد أن الطالب الفلسطيني القادم من أريحا ً
بالرضورة بقواسم مشرتكة كثرية مع هؤالء القادمني من النارصة أو غزة أو ديب أو مخيم
عني الحلوة أو بوسطن .والقادة اإلرسائيليون يعلمون جيدًا أنه كلام أمعنوا يف حرمان
الفلسطينيني حقَّهم يف االختالط فيها بينهم ضمن حيز مشرتك ،قلَّت احتامالت أن
يشكلوا تهديدًا حقيقيًا للهيمنة اإلرسائيلية عىل املنطقة املمتدة ما بني البحر األبيض
املتوسط ونهر األردن.
غري أن الفلسطينيني ،وهم شعب أصيل مكافح ،لن يتالشوا ،كام يُظهر تاريخنا .وبإمكان
التعليم أن يضطلع بدوري جوهري يف توحيد شعبنا .وإىل أن يأيت الوقت الذي تتمكن
فيه هيئ ٌة متثيلي ٌة وطنية من تويل مسؤولياتها من جديد ،تستطيع شبك ٌة من الرتبويني
والعاملني يف قطاع التعليم أن تستفيد من منوذج الجامعة املفتوحة والتجارب األخرى
املعروضة أعاله .فهذه التجارب والخربات توفر العنارص األساسية لتعليم فلسطيني
موحد ميكن تعميمه عامليًا واالستفادة منه محليًا.

مايو 2019

سام بحور هو رجل أعامل ،متخصص يف تطوير قطاع االعامل وبالتحديد قطاع
تكنولوجيا املعلومات ويدير رشكة Applied Information Management.
 )(AIMوهو أيضاً رئيس مجلس إدارة منظمة أمريكيون من أجل اقتصاد
فلسطيني نابض (.)AVPE

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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