
 ماذا يعني العلم للفلسطينيين ؟                             

 ناهض منير الريس                                                      

 النائب عن مدينة غزة                                                          

علمين في مجتمعهم . وقدد يشتهر الفلسطينيون بالنسبة العالية من المت        

ال تتوفر إحصاءات دقيقة عن الذين حصلوا من بينهم على شدهادات كااديميدة 

عليا ، ولان من المؤادد كن عدددهم ابيدر وكندا يجداوز انيدرا نسدبة الحاصدلين 

على شهادات ممانلة لدى شعوب تفوق الفلسدطينيين تعددادا وتمتلدم إماانيدات 

 كضخم بما ال يقاس . 

مالحظدددة واحددددة مدددن مالحظدددات عديددددة ، تشدددهد للفلسدددطينيين هدددذل ال      

بالحيوية والقدرة على مواجهة الصعاب وعلى التجدد عقب النوازل الصاعقة  

. ولعلهم منل من األمنلة التي ادان بوسدا المدؤرل البريطداني الشدهير كرنولدد 

توينبي كن يستشهد بها إلسناد نظريتا القائلة بأن محدرم التداريه هدو حيويدة 

 الستجابة للتحدي .ا

حادندا مأسداويا  8491اان إخراج العرب الفلسطينيين من فلسدطين عدام      

بال المقاييس . إذ فقد الناس مدنهم وقراهم ومزارعهم ومعاملهم وادل شديء 

. وكانر من هذا : خرجوا مدن الدبالد دون كن يحملدوا معهدم إال المالبدس التدي 

عض لدم يادن فدي جيبدا كاندر مدن حفندة يرتدونها ، فال كندا  وال مؤوندة . والدب

 من القروش . 

 ايف رد الفلسطينيون ـ مباشرة ـ على النابة ؟      

 باإلقبال على التعليم !       

اأنمددا قدددروا وفهمددوا كن سياسددة االنتددداب البريطدداني التددي عملددت علددى        

العلدم  حصر التعليم في كعداد قليلة منهم قد مهدت للنابة التي كصدابتهم ، وكن

 مطلوب اي ال تتارر النابة مرة نانية . 

وسوف نستذار على الفور منظر معلمي المدارس األوائل الذين كسسدوا       

عنددد كطددراف مخيمددات الالجئددين شدداال بدددائيا للاايددة مددن المدددارس : مقاعدددل 

حجددارة ابيددرة مصددفوفة فددي صددفوف علددى نسددس مقاعددد المدددارس الحقيقيددة . 



ولوحا خشب صناديس ممدا تقدا عليدا األيددي تسدندل حجدارة كضدخم وكعلدى . 

لمعلم يبقدى واقفدا ال ارسدي لدا   وال راتدب وال كجدر د . لقدد ااندت المبدادرة وا

 كهلية محلية تعتمد على قوة الروح وتفتقد الدعم تماما . 

وامددا هددو مفهددوم ، اعتمدددت تلددم المبددادرة علددى وعددي كولئددم المعلمددين       

األفاضل ، اما اعتمددت علدى إقبدال التالميدذ : كي علدى تعبئدة وتوجيدا منزلدي 

خاص من قبل آبائهم وكمهاتهم الذين اعتقدوا كن التعليم قد ال ياون كفضل مدا 

يفعلددا اإلنسددان فددي فددرا  المخدديم وحسددب ، بددل وقددد ياددون اددذلم مخرجددا مددن 

السددرداب المظلددم الددذي وجددد الفلسددطينيون كنفسددهم فيددا بعدددما خرجددوا مددن 

 ديارهم على ذلم النحو الاارني . 

، سدددار الفلسدددطينيون  8494و  8491مندددذ ذلدددم الوقدددت مدددن سدددنوات       

شوطا بعيدا نحو نور العلم والمعرفدة . وااندت شدهادات التعلديم الندانوي التدي 

هدي جدواز مدرور  8491حصل عليها الخريجون األوائل من جيل النابدة بعدد 

انيدددر مدددن كبنددداء كولئدددم الالجئدددين إلدددى كقطدددار الدددنفط فدددي وقدددت مبادددر مدددن 

تهم في المخيمات بدخل يقوم بأودهم على الخمسينيات ، وقيامهم بإمداد عائال

نحدو معقدول ، ويرفدا سدوية تادذيتهم التدي لدم تادن مخصصدات بطاقدة تمددوين 

 واالة غو  الالجئين توفر سعرات حرارية اافية ألصحابها .

اددان ذلددم زمنددا ال ينسددى . واسددتطام كوائددل الموظفددون فددي الخددارج كن       

اإلخددوة وكبندداء العمومددة . وكتددي  يمدددوا يددد المسدداعدة للجيددل الددذي تالهددم مددن 

للانيددرين مددن هددؤالء كن يحصددلوا علددى تعلدديم جددامعي ، فددي جامعددات مصددر 

 بخاصة . وهاذا تواصلت حلقة العطاء بين مزيد من األجيال . 

ومن المعلوم جيدا كن الصعوبات والمشاالت التدي واجهدت الفلسدطينيين       

شعب المنادوب ، المدؤمن بحقدا لم تتوقف كبدا عبر عقود السنين ، وكن هذا ال

، مددا زال مددن كشددد المتعلقددين بددالعلم . وهددو يددرال سددالحا مددن كقددوى األسددلحة 

بيديددا ، لينددال مددا يسددتحس وليقلددل مددن الخسددائر ، وكيضددا ليشددس طريقددا نحددو 

 المستقبل .      

            

         



 


