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  يف للفلسطينيين اجلامعي التعليم
  )2008 – 1948( لبنان

  عقلة أحمد يوسف
  .صفحة 170. 2009 واملعلومات، للتوثيق الفلسطيني املركز: بيروت

   
 االستشفاء مثل األُخرى املعضالت إىل لتُضاف 1982 سنة بعد تفاقمت معضلة لبنان يف الفلسطينيين تعليم

 على للفلسطينيين اجلامعي بالتعليم املتعلقة الدراسات يف حميِّراً فقراً  ثمة أن الالفت ومن. إلخ... والهجرة والبطالة
. الصفحات ثنايا يف الكتاب هذا مؤلف إليه أشار ما وهو ملحة، كمشكلة الفلسطيني الوسط يف حضورها من الرغم
 قدر لتأمين فيه الفلسطينيون يشقى الذي احليوي احلقل هذا يف القليلة الدراسات إىل تُضاف اجلديدة الدراسة وهذه

  .ألبنائهم العايل التعليم من معقول
 التي املهمة باألدوار التذكير وأعاد لبنان، يف للفلسطينيين اجلامعي التعليم مشكلة الدراسة هذه يف املؤلف رصد
. معاً والفقيرة امليسورة الطبقتين من كل أبناء تعليم يف العربية، بيروت وجامعة األميركية، اجلامعة بها قامت

 اجملال، هذا يف الفلسطينيين الطلبة ولصندوق لألونروا كان الذي الكبير للشأن نفسه، الوقت يف الكاتب وتعرّض
 يف اخلريجين مشكلة الكاتب ودرس. التعليمية املنح آالف تأمين يف الفلسطينية التحرير منظمة مساهمة عن فضالً
 الطلبة تواجه التي واملتمادية اجلمة املشكالت معاجلة إمكانات استكشاف وحاول اللبنانية، العمل سوق

 مساهمة" جمرد إىل ال الدراسة هذه تتحول أن اإلمكان يف كان وقد. اجلامعي التعليم مرحلة يف الفلسطينيين
 يف املقبلة الدراسات عليه تُبنى متين مدماك إىل وإنما ،)16 ص( صاحبها وصفها كما الشأن هذا يف" متواضعة

 فصول أربعة من فقط واحداً فصالً اجلامعي للتعليم أفرد علمياً، واضحة غير وألسباب الكاتب، أن غير امليدان، هذا
 عدا، ،%30 نحو أي الكتاب، صفحات عدد هي صفحة 170 جمموع من صفحة 54 يساوي ما وهو ،)الثالث الفصل(

 املالحظات بعض لنا حال أي ويف. أُخرى صفحة 41 الكاتب منحها التي نتائجها وحتليل االستمارة عرض طبعاً،
  :هي الكتاب هذا على
 األمور صوّر إنه إالّ والبريطاين، العثماين العهدين يف فلسطين يف التعليم أحوال تاريخياً املؤلف عرض لقد – 1

 الرشيدية، املدرسة إالّ آنذاك فلسطين يف نشأت التي املهمة املدارس من يذكر ومل فعالً، عليه كانت ما غير على
 الكلية( املعلمين ودار العثماين، العهد يف اإلنكليزية والكلية املعارف، روضة ومدرسة الدستورية، واملدرسة

. البريطاين االنتداب حقبة يف األمة ومدرسة النهضة، وكلية اإلبراهيمية، واملدرسة النجاح، ومدرسة ،)العربية
 التعليم مرحلة يف سيما وال والبريطاين، العثماين العهدين يف التعليم من رفيع بمستوى تمتعت فلسطين أن والواقع
 بيروت إىل أبناءهم يرسلون كانوا الذين العليا الطبقات أبناء على مقصوراً فكان اجلامعي التعليم أمّا. الثانوي
 الذين الدنيا الطبقات أبناء من املتفوقين بعض وعلى املدن، هذه جامعات يف للدراسة والقاهرة ولندن ودمشق

 املدارس عشرات فلسطين يف ملعت السياق هذا ويف. تفوقهم جرّاء حازوها التي باملنح دراستهم متابعة من اتمكنو
 شعوب أكثر بالتدريج، الفلسطينيين، من وجعلت فلسطين، يف احلداثة مسيرة يف ساهمت التي واألجنبية الوطنية
 مدرسة الناصرة؛ يف الروسي السمنار ؛1860 سنة يف أُسست التي) شنلر( السورية األيتام دار: مثل تعليماً، املنطقة
 االنتداب عهد يف أمّا. 1892 سنة يف" الفرير" مدرسة ؛1851 سنة يف أُنشئت التي) غوبات املطران( صهيون

 يف الزراعية خضوري ومدرسة ،1919 سنة املعلمات دار وكلية ،1918 سنة العربية الكلية فأُسست البريطاين
 يف مدرسة 528 فيها كان القدس متصرفية أن واملعروف". صهيون"و" تيراسنطا" مدرستي على عالوة طولكرم،

 16 الناصرة ويف مدرسة، 45 وحيفا عكا قضائي ويف ،1903 سنة حتى مدرسة 90 نابلس لواء ويف ،1910 سنة
  .عينة جمرد هي األرقام وهذه ؛1914 سنة يف وقضائها الناصرة يف مدرسة 13و ،1901 سنة يف مدرسة

 أو املهني، التعليم سياق يف يدرجه أن عليه كان اجلامعي؟ التعليم سياق يف" سبلين معهد" الكاتب أدرج ملاذا – 2
  .فقط الهوامش أحد يف إليه يشير
 ،)9 رقم اجلدول هو فقط واحد جدول( 1996 سنة إىل زمني مدى أعلى يف وتعود قديمة، جميعها اجلداول – 3

 اجلداول وهذه بالطبع، عاماً عشر ستة منذ كثيراً املعطيات تغيرت لقد. قبلها وما 1993 السنة عند تتوقف والبقية
 سبيل فعلى. الكتاب يف موجودة غير وهي احلديثة، باملعلومات مقارنتها حال يف إالّ اإلطالق على فائدة ذات ليست

 66 الصفحة ،7 رقم اجلدول( العربية بيروت جامعة يف الفلسطينيين الطلبة أعداد عن جدوالً  الكاتب يعرض املثال،
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 احلصول اإلمكان يف كان أما السنوات؟ بقية أين ؟1993 سنة عند التوقف ملاذا ؛1993و 1964 سنتَي بين) 67و
 إىل يُشر مل فلماذا ممكن غير ذلك كان وإذا نفسه؟ الكتاب عنوان بحسب 2008 سنة حتى الوافية املعلومات على

 الطلبة صندوق قدمها التي القروض عن) 78 ص( 10 رقم اجلدول على ينطبق نفسه واألمر ذلك؟ استحالة
  سنة؟ 15 قبل أي ؟1993 سنة عند التوقف ملاذا. 1993 – 1973 الفترة خالل الفلسطينيين

 احتراس دون من استخدامها يمكن فقط مراجع خمسة ثمة مرجعاً 14 فبين اإلطالق؛ على متينة غير املراجع – 4
 هو الدباغ مراد ملصطفى" فلسطين بالدنا" فكتاب. جداً وثانوية األهمية ضئيلة أُخرى مراجع هناك بينما معريف،

 يف كتاب هو غيلمور، لدايفيد" فلسطين حمنة: املطرودون" كتاب بينما األوىل، بالدرجة البلدانيات يف كتاب
 برنامج"و" السفير" وجريدة" احلرية" جملة مقاالت أمّا. وغيرها اليماين ماهر أبو مذكرات مثل تماماً التاريخ،
 يمكن بل بذاتها، بها يُعتد فال إلخ،... لبنان يف الديمقراطي الشباب احتاد وأرشيف" واالجتماعي الوطني النضال

  .لتأكيدها أو املتن، يف فكرة لنفي شديد باحتراس استخدامها
: بيروت" (لبنان إىل الفلسطينيين تهجير: "املعنون موسى، عقيل أحمد كتاب هو ضعيفاً مرجعاً الكاتب استخدم – 5

 املرجع هذا بها حفل التي األغالط يف فوقع فيه، الواردة املعلومات صحة من يتحقق ومل ،)2007 الفرات، دار
 من لبناين هو بينما ،)57و 56 ص( األصل فلسطيني أنه على حوراين سيسيل يذكر املثال، سبيل فعلى. الضعيف

: والصحيح" أشور يوسف عصام" اسم ويورد سورية؛ يف حوران من عائلته وأصل حوراين، ألبرت وشقيق مرجعيون
 منيب" الكتاب هذا يف فيصبح شهيد ليلى السفيرة والد وهو شهيد، منيب املعروف الفلسطيني الطبيب أمّا عاشور؛

 التي العيار هذا من األغالط عشرات وهكذا"... خميس سليم" إىل اسمه يتحول خميس وسامل ؛"شاهدي جالل
  .التمحيص عدم عقوبة وهذه أعاله، املذكور الكتاب من الكاتب استعارها

 أسسها التي اجلامعة هذه أن والصحيح. النور يرَ مل مشروع الفلسطينية اجلامعة أن) 77( الصفحة يف يذكر – 6
  .عمرو يونس الدكتور هو ومديرها ،"املفتوحة القدس جامعة" اسم حتت اآلن تعمل لغد أبو إبراهيم

  فخر أبو صقر
   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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