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 ، خاللبصري صالحيف فلسطين،  وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلميكلمة 
جمللس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين، يف مقر األمانة  68أعمال الدورة الـ ترؤسه 

 إىل أن املؤسسات التعليمية يشير فيها ،العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة
، 7681ألكبر حملة شهدتها املدينة منذ احتاللها يف العام  يف فلسطين تتعرض 

 اإلسرائيلي االحتالل بهدف استبدال النظام التعليمي بنظام آخر يكرس
 ومفاهيمه وثقافته
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 68بصري صالح أعمال الدورة الـ  .ترأس وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي د
جمللس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين، واملنعقدة يف مقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

 .بالقاهرة
وقال صالح يف افتتاح أعمال الدورة: "تستمر احلرب اإلسرائيلية على شعبنا ومؤسساته 

ض بمؤسساتها التعليمية ألكبر حملة وحقوقه كافة، خصوصاً يف العاصمة القدس؛ التي تتعر
، بهدف استبدال النظام التعليمي بنظام آخر يكرس 7681شهدتها املدينة منذ احتاللها يف العام 

 .االحتالل ومفاهيمه وثقافته
وأضاف: "تتزايد خروقات االحتالل حلرمة املدارس واجلامعات، وقراراته األخيرة بتقييد 

لدخول والتعلّم أو العمل يف اجلامعات الفلسطينية هو جمرد مؤشر حرية األكاديميين والطلبة من ا
 ."بسيط حملاوالته البائسة لتكريس االحتالل على األرض الفلسطينية

وأكد وكيل "التعليم العايل" أن حماوالت دولة االحتالل لضم ما يسمى بجامعة "مستوطنة 
اجلامعات الرسمية املطلوب من  أرئيل" املقامة على أرض فلسطينية مسلوبة وضمها إىل قائمة

 .العامل االعتراف بها، ما هو إال حتدٍ مباشر لكافة القوانين واألعراف الدولية السياسية واألكاديمية
وأشار إىل أن وزارة "التعليم العايل" تسعى إىل توسيع قاعدة اإلقراض للطلبة احملتاجين 

ملتاحة لتقديم املنح الدراسية للطلبة والذين يتزايد عددهم سنوياً، واستثمار كافة الفرص ا
واملُقدّمة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوفير الدعم الالزم لتطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز 
املضامين النوعية يف التعليم العايل، وتعزيز مشاركة اجلامعات ومراكز البحث العلمي العامة 

 .ن يف الشبكات البحثية العربية والدوليةواخلاصة، وحتفيز مشاركة الباحثين الفلسطينيي
وطالب صالح اجمللس بمجموعة من اخلطوات أو التوصيات العملية لتوفير الدعم الالزم 
للمؤسسات التعليمية والتربوية يف فلسطين وخصوصاً مؤسسات القدس، ودعم صندوق إقراض 

رص التشبيك بين مؤسسات الطلبة وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العايل، وتعزيز ف
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التعليم العايل الفلسطينية والعربية، وبين التربويين واألكاديميين والباحثين، وخلق فرص 
 .إضافية للعمل املشترك

ولفت إىل ضرورة اتخاذ موقف من اخلروقات اإلسرائيلية بحق مؤسسات التعليم العايل 
الح املشاريع االستيطانية، كما والتي تتمثل يف اقتحامات اجلامعات، ومصادرة أراضيها لص

يحدث يف جامعة القدس التي يتم التضييق عليها بسبب وجودها يف املدينة املقدسة، مطالباً 
اجمللس أيضاً بإرسال رسائل خملتلف املؤسسات الدولية، ومطالبة العامل بعدم االعتراف بجامعات 

مستوطنة أرئيل"، وعدم تمويل أية يقيمها االحتالل على األراضي الفلسطينية على غرار "جامعة 
مشاريع بحثية أو أكاديمية إسرائيلية جتري على األراضي الفلسطينية احملتلة، وإدانة قرارات 

 .االحتالل باحلد من حركة األكاديميين من وإىل فلسطين
وانطلقت أعمال الدورة بحضور األمين العام املساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين 

سعيد أبو علي، إذ أكد اجملتمعون على ضرورة دعم صندوق  .عربية احملتلة السفير دواألراضي ال
إقراض الطلبة، وجهود تطوير البحث العلمي وجودة التعليم العايل، والسعي خللق فرص العمل 
التربوية العربية املشتركة، كما شارك يف االجتماع ممثلون عن وزارات التعليم والتعليم العايل يف 

فلسطين واألردن ومصر ولبنان وممثلون عن املنظمات العربية واإلسالمية املتخصصة كل من 
 .بالشأن التربوي والتعليمي



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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