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كلمة األمين العام املساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية احملتلة يف جامعة
الدول العربية ،سعيد أبو علي ،أمام أعمال الدورة الـ 68جمللس الشؤون التربوية ألبناء
فلسطين ،يؤكد فيها أن استهداف العملية التعليمية يف األراضي الفلسطينية احملتلة
يف مقدمة أولويات السياسة اإلسرائيلية العدوانية إلفقار وجتهيل اجملتمع

ولطمس الهوية الفلسطينية

6266/8/68

أكدت جامعة الدول العربية ،أن استهداف العملية التعليمية يف األراضي الفلسطينية
احملتلة يف مقدمة أولويات السياسة اإلسرائيلية العدوانية إلفقار وجتهيل اجملتمع ولطمس الهوية
الفلسطينية وتشويه احلقائق التاريخية ،ويأتي يف املقدمة استهداف املنهاج الفلسطيني وتشويهه
ووصمه بالتحريض واإلرهاب.
وأكد األمين العام املساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية احملتلة يف جامعة الدول
العربية السفير سعيد أبو علي ،يف كلمته أمام أعمال الدورة الـ 68جمللس الشؤون التربوية ألبناء
فلسطين ،التي افتتحت أعمالها اليوم األحد ،برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم العايل والبحث
العلمي بصري صالح ،وبمشاركة مستشار وزير التربية والتعليم ثروت زيد ،وممثلين عن وفود من
مصر ،واألردن ،ولبنان واحتاد اجلامعات العربية واملنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة،
واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،أن سلطات االحتالل صعدت يف اآلونة األخيرة من
استهدافها للجامعات الفلسطينية بقيامها يف  6266/5/66بتنفيذ خطة جديدة حملاصرة
اجلامعات الفلسطينية من خالل فرض أحكام وتعليمات جديدة للحد من دخول األجانب سواء
االستاذة أو الطلبة للجامعات الفلسطينية.
وأضاف ،إن هذا التصعيد هو استمرار لسياسة االحتالل الرامية للتضييق على مؤسسات
التعليم العايل ومنعها من االنفتاح على العامل لتطوير براجمها وخططها بما ينعكس على إثراء
خبرات األكاديميين ومعارف الطلبة ،وتعزيز التبادل األكاديمي عموماً.
وأوضح األمين العام املساعد ،أن هذا ما يضاعف من املسؤوليات العربية والدولية
املؤمنة باحلرية والسالم وعدالة القضية الفلسطينية يف مواصلة دعمها ملؤسسات التعليم العايل
الفلسطيني ،من خالل برامج تطبيقية ذات أثر مباشر من بينها آليات التعاون بين اجلامعات
الفلسطينية ونظيراتها ،ودعم صندوق إقراض الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل وتوسيع توفير
منح الدراسات العليا واملتخصصة وفرص التدريب املتخصص يف اجلامعات العربية وخاصة
لطلبة القدس.
 املصدر :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ،وفا
https://www.wafa.ps/Pages/Details/50553
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ودعا مؤسسات التعليم اجلامعي العربية واإلسالمية والدولية ،إىل التصدي لالعتراف
بجامعة يف مستوطنة ارئيل وتفعيل املقاطعة األكاديمية لكافة اجلامعات اإلسرائيلية خاصة
املقامة يف املستوطنات االستعمارية على األراضي الفلسطينية احملتلة.
وقال :إن الصمت الدويل وعدم اتخاذ التدابير العملية الالزمة بموجب القانون وقرارات
الشرعية الدولية واستمرار التعامل باملعايير املزدوجة ليست سوى أدامة لتقصير اجملتمع الدويل
عن النهوض بمسؤولياته والعمل بموجب املبادئ واملنظومة القانونية الدولية بشأن العدالة
والسلم واألمن الدوليين تفضي إىل تشجيع االحتالل على مواصلة عدوانه وارتكاب جرائمه.
بدوره ،قال صالح ،إننا جنتمع اليوم يف دورة جديدة من دورات هذا اجمللس الذي نتدارس
فيه الشؤون التربوية والتعليمية ألبناء فلسطين جنتمع اليوم وال تزال احلرب اإلسرائيلية على
شعبنا وحقوقه الثابتة هذا العدوان الذي يستهدف شعبنا ومؤسساته وحقوقه كافة خاصة يف
القدس الشريف حيث تتعرض املدينة ومؤسساتها التعليمية ألكبر حملة شهدتها املدينة منذ
احتاللها يف العام  7681وتهدف إىل استبدال نظام تعليمي بنظام آخر يكرس االحتالل ويكرس
مفاهيمه وثقافته ويلقمها ألبنائنا حتت طائلة العقاب.
وأضاف ،إن حماوالته لضم ما يسمى بجامعة مستوطنة أرئيل املقامة على أرض
فلسطينية مسلوبة وضمها إىل قائمة اجلامعات الرسمية واملطلوب من العامل االعتراف بها ،هو
بمثابة حتد مباشر لكافة القوانين واألعراف الدولية السياسية واألكاديمية.
وشدد صالح على أهمية دعم صندوق الطلبة وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم
العايل ،وضرور ة تعزيز فرص التشبيك بين مؤسسات التعليم العربية والفلسطينية وبين التربويين
واألكاديميين والباحثين وخلق فرص إضافية للعمل املشترك.
كما طالب بضرورة اتخاذ موقف من اخلروقات اإلسرائيلية بحق مؤسسات التعليم العايل
والتي تتمثل يف اقتحامات اجلامعات واالستيالء على أراضيها لصالح مشاريع استيطانية كما
يحدث يف جامعة القدس والتضييق عليها للعمل يف القدس ،ومطالبة العامل بعدم االعتراف
بجامعات يقيمها االحتالل على األراضي الفلسطينية كما حدث يف (جامعة مستوطنة أرئيل) وعدم
تمويل أية مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية جتري على األراضي الفلسطينية ،وإدانة قرارات
االحتالل باحلد من حركة األكاديميين من وإىل فلسطين.
وتبحث الدورة على مدى  3أيام يف العملية التربوية– التعليمية يف األراضي الفلسطينية
احملتلة واملمارسات االسرائيلية ضدها والسياسات التهويدية يف القدس.
كما سيتم خالل االجتماعات االطالع على التقارير اخلاصة حول العملية التربوية ألبناء
فلسطين وممارسات االحتالل اإلسرائيلي واالنتهاكات ضد هذه العملية ،إدراكاً منه ملدى خطورة
انتظام العملية التعليمة ألبناء فلسطين.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

