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تقدمي

البحــث الــذي بــن أيديكــم، يشــتبك بجــرأة مــع ســؤال مثــل يف الســنوات األخيــرة 
قضيــة وطنيــة بامتيــاز. فمعاجلــة واقــع التعليــم العالــي الفلســطيني يعنــي ضمنيــا 
مناقشــة الســياق السياســي الوطنــي واالقتصــادي، والتاريخــي والثقــايف والتربــوي 
هــذه  بعــض  الغــوص يف  الباحثــان مبهــارة يف  وقــد جنــح  املختلفــة.  وحتوالتــه 
التشــابكات وتفكيكهــا واعــادة بنائهــا مبــا يوفــر فهمــا عميقــا للقضيــة املطروحــة. 
واذا اســتطاع الباحثــان توصيــف واقــع التعليــم العالــي اال انهمــا يتســاءالن عــن 
أهدافــه ودوره ومســاهماته احلاليــة وموقعــه مــن معركــة التحــرر الوطنــي او دوره  

ــى إنتاجــه املعــريف والعلمــي. التنمــوي أو حت

بإســتعراض التطــور التاريخــي للتعليــم العالــي أكــد الباحثــان أنــه وبالرغــم مــن 
التحديــات التــي واجههــا، إال أنــه كان جــزءا عضويــا فاعــا علــى الصعيــد الوطنــي 

والتنمــوي والسياســي والثقــايف الفلســطيني. 

ــدور  ــى نتيجــة أن ال ــان ال ــي يصــل الباحث ــم العال ــع التعلي ومبعاجلــة شــمولية لواق
وغيــر  باهتــا  اصبــح  العالــي  التعليــم  ملؤسســات  والتحــرري  والتنمــوي  الوطنــي 
محــدد  وحتــى لــم يعــد مــن اولوياتهــا، موضحــن أن الهــم األساســي واالولويــة 
ملؤسســات التعليــم العالــي حاليــا هــي معاجلــة أزماتهــا املاليــة وإهتمامهــا يف جــودة 
االدارة وتطويرهــا وإنشــدادها الــى مشــاكلها اليوميــة. الباحثــان هنــا ينبهــان الــى 
خطــورة ذلــك ويؤكــدان علــى ضــرورة اعــادة النظــر يف دور التعليــم العالــي الوطنــي  

ــاز. ــة بإمتي ــة ومســؤلية وطني ــك مهم ــار ذل والتحــرري وإعتب

إضافــة الــى ذاك يتعــرض البحــث الــى ظاهــرة الزيــادة الهائلــة بكــم امللتحقــن 
بالتعليــم العالــي وبشــكل عشــوائي دون ارتبــاط ذلــك بــأي هــدف اســتراتيجي محدد 
إن كان وطنيــا تنمويــا أو حترريــا. وهــذه الزيــادة جــاءت علــى حســاب التقــدم بالنــوع 
وليــس مــن أجلــه، أي يحــذر الباحثــان ايضــا مــن الزيــادة الهائلــة بالكــم علــى حســاب  
ــم  ــل، وخريجــن كفاياته ــن عــن العم ــن العاطل ــش م ــون املخرجــات جي ــوع، لتك الن

بعيــدة أو اقــل مــن متطلبــات الســوق احمللــي واالقليمــي وحتــى العاملــي.
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وقــد وضــح البحــث ايضــا أن اخلصصــة بــدأت تتســلل الــى مؤسســات التعليــم 
العالــي وأصبــح يشــكل عبئــا ماليــا علــى األســر الفلســطينية، مســتنزفا إلمكاناتهــا 
ومدخراتهــا، بــدال مــن أن يكــون منقــذا وداعمــا، فقــد انتقــل مــن شــبه املجانــي 

ــي بالكامــل. ــر مجان ــم غي ــى تعلي ــا ال تاريخي

الــى ايــن نحــن ذاهبــون بالتعليــم العالــي؟ ســؤال يضعــه الباحثــان برســم كل املعنيــن، 
مــن وزارة التعليــم العالــي وإدارات اجلامعــات إلــى األكادمييــن والنقابــات، وأيضــا 
الطلبــة ليدقــوا جــدران اخلــزان حــول مســتقبلهم معلنــن عــن ضــرورة وقــف حالــة 
الفوضــى والتيــه هــذه، قبــل أن ينطبــق علينــا القــول عندمــا ال تعــرف إلــى ايــن  أنــت 

ذاهــب فــان كل الطــرق تــؤدي بــك الــى هنــاك.

واخيــرا ننــوه ان البحــث لــم يتعــرض إلــى الــدور الثقــايف والتربــوي للتعليــم العالــي 
مــع اهميــة ذلــك، املــن ان يســتمر مركــز بيســان باســتكمال األبحــاث النوعيــة بهــذا 

االجتاه.
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مقدمة
يشــكل التعليــم العالــي احــد االهتمامــات الرئيســة لاســرة الفلســطينية، وذلــك 
نتــاج خبــرة شــعبية مــع التعليــم والتعليــم العالــي كأحــد وســائل االنتقــال االجتماعــي 
مــن مســتوى طبقــي الــى آخــر يف ظــل مجتمــع تعــرض القتــاع وتشــريد. ومــا تبقــى 
منــه علــى ارضــه الباقيــة بعــد النكبــة لــم تكــن ظروفــه مختلفــة عــن مجتمعــات 
العالــم الثالــث، بــل زاد عليهــا نكبــة، اضافــة لتخلــف البنــى االجتماعيــة االقتصاديــة  

الناجتــة عــن الواقــع الكولونيالــي يف اقصــى متظهراتــه االقتاعيــة العنصريــة. 

جلــأت االســرة الفلســطينية للتعليــم كممــر لتحســن ظروفهــا، ومضــت حقبــة 
زمنيــة طويلــة نســبيا لعــب فيهــا التعليــم هــذا الــدور التنمــوي، ليلعــب انتشــار 
التعليــم العالــي يف املجتمــع الفلســطيني ويف ظــل ضيــق الســوق احمللــي واحلصــار 
االحتالــي والسياســات االقتصاديــة املنفلتــة للســوق حيــث تتبناهــا الســلطة، دورا 
غيــر تنمــوي بســبب مــن بنيتــه وتوجهاتــه، لتصبــح ســنوات التعليــم العالــي ســنوات 
تأجيــل للبطالــة ال اكثــر، متامــا كمــا تفعــل اجلنديــة االجباريــة يف الــدول املتخلفــة، 
مــع فــارق ان الثانيــة منتجــة يف كثيــر مــن االحيــان بينمــا االولــى مســتهلكة بشــكل 

ــق. مطل

ورغــم ذلــك لــم تتخــل االســرة الفلســطينية عــن وضــع التعليــم العالــي البنائهــا 
ضمــن حســاباتها املركزيــة، تدخــر الجلــة وتقتــرض الجلــه، وتبيــع امــاكا الجلــه، يف 

حــن يلقــى مبخرجــات هــذا االســتثمار البشــري يف آتــون البطالــة.

ــي يف  ــم العال ــر يف ان يتحــول التعلي ــي، وال امــل كبي ــم عــال مجان ــا تعلي ــس لدين لي
بادنــا الــى مجانــي ســواء بســبب طبيعــة السياســات االقتصاديــة النيوليبراليــة 
لســلطة حتــت حتديــدات احتــال، او بســبب هيمنــة املؤسســات التمويليــة الدوليــة 
املعوملــة علــى نظامنــا السياســي واالقتصــادي، وانتشــار صرعــة اخلصخصــة يف 
بلــدان العالــم الثالــث، وبالتالــي، فــان سياســة التقشــف احلكوميــة وان لــم تصــب 
التعليــم العالــي فــان ذلــك يعــود الــى عــدم تبنــي احلكومــة الي سياســة دعــم للتعليــم 

ــي يف االراضــي الفلســطينية. العال
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يف هــذه الدراســة نســعى لبيــان واقــع التعليــم العالــي الفلســطيني ومســتوى التدخــل 
احلكومــي يف دعمــه، مســتندين الــى مفاهيــم نظريــة حــول التعليــم العالــي يف ظــل 
الشــرط االســتعماري، ويف ظــل العوملــة، كمــا ســنبن مســتويات تدخــل احلكومــة يف 
هــذا القطــاع، والعــبء الــذي تتحملــه االســر الفلســطينية يف اســتثمارها يف التعليــم 

العالي.

ــا يســاهم  ــا ونظريانقدي يقــدم الفصــل االول مــن هــذه الدراســة مدخــا مفاهيمي
يف فهــم التعليــم يف اطــار دولــة، ثــم فهــم التعليــم يف اطــار الشــرط الكولونيالــي مــع 
التركيــز علــى اخلصوصيــة الفلســطينية بوجــود نظــام سياســي حتــت االحتــال 
طارحــا منوذجــا حــول التعليــم يف اطــار حتــرري. كمــا يتعــرض الــى مفاهيــم حــول 

التعليــم يف دول عربيــة مجــاورة او شــبيهة.

ــات، يف اطــار  ــة املؤسســية واســتقالية اجلامع ــاش البني ــي مت نق يف الفصــل الثان
الدولــة مقدمــن اســقاطات فلســطينية علــى منــوذج قائــم مــن ناحيــة احلوكمــة 

والتمويــل.

ــن الدراســة نشــأة  ــث م ــج الفصــل الثال ــوذج، عال ــاء النم ــد االطــار النظــري وبن بع
التعليــم العالــي يف االراضــي الفلســطينية وظروفهــا وتطوراتهــا مــن ســني االنتــداب 
املعاهــد  علــى  مركزيــن   ، الفلســطينية  الســلطة  قيــام  الــى  االولــى  البريطانــي 
املتوســطة  ودورهــا يف تقــدمي مخرجــات مبنيــة علــى احلاجــة االجتماعيــة وعلــى 

ــة اخــرى. ــدول عربي ــر فائــض هــذه املخرجــات ل تصدي

امــا يف الفصــل الرابــع فقــد قدمنــا قــراءة احصائيــة حــول واقــع مؤسســات التعليــم 
ــن  ــة والعامل ــة االشــراف، مــع عــدد الطلب ــا وحســب جه ــا جغرافي ــي وتوزيعه العال

ومتويــل التعليــم ومصــادره.

يف الفصــل اخلامــس ناقشــنا نوعيــة التعليــم بــن التنميــة واحتياجــات الســوق 
ــي باملجتمــع ــم العال واجتاهــات ومخاطــر اخلصخصــة ومظاهرهــا وعاقــة التعلي

وقــدم الفصــل الســادس نبــذة عــن الفاعلــن يف العملية التعليميــة )الطلبة والعاملون 
واالداريون( منتهيا بخاصة واســتنتاجات وتوصيات.

ويــود مركــز بيســان للبحــوث واالمنــاء ان يشــكر مؤسســة فريدريــش ايبــرت االملانيــة 
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لدعمهــا هــذه الدراســة، آملــن ان تلقــى تأثيرهــا يف حتشــيد رأي عــام يســعى الــى 
اعــادة صياغــة نظــام التعليــم العالــي يف فلســطن مبــا يجعلــه تعليمــا ال يلقــي العــبء 
علــى االســرة الفلســطينية الفقيــرة، وان يبنــى نظامــاً قائمــاً علــى التوزيــع العــادل 

لكلفــة التعليــم وصــوال الــى التعليــم العالــي املجانــي.
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الفصل االول 
مدخل نظري: مفهوم التعليم العالي يف اطار الدولة

يوجــب تنــاول موضــوع التعليــم العالــي وبحثــه يف إطــار نقــدّي. بالضــرورة التطــرق 
ملجموعــة األفــكار واألطروحــات التــي تشــكل أساســاً للعاقــة بــن املجتمــع/ الدولــة 
مــن جهــة ونظــام ومؤسســات التعليــم مــن جهــة أخــرى، ويســاعد فهــم موقــع التعليــم 
يف إطــار الدولــة يف فهــم التناقضــات يف هــذا احلقــل، ومــن ثــم القــدرة علــى امتاك  
تصــور ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه هــذه املمارســة - التعليــم - وملــا ينبغــي أن يكــون 
عليــه شــكل العاقــة بــن مؤسســات التعليــم واملجتمــع، وأخيــرا قــدرة التعليــم علــى 
اســترداد دوره يف حتريــك القــوى االجتماعيــة القــادرة علــى احــداث التغييــر يف 

املجتمــع. 

التعليــم مبــا هــو توســيع للمعــارف واملــدركات واكســاب ملناهــج وطــرق يف التفكيــر 
يشــكل عمليــة تغييريــة تلقائيــة يف الوعــي، وبالتالــي يف املمارســة، ومــن هنــا تهتــم 
الدولــة كاداة للضبــط االجتماعــي بالتعليــم باعتبــاره جــزءا مــن جهــاز الهيمنــة 
الثقافيــة والفكريــة واحــد قنــوات توصيــل ايدولوجيتهــا لاجيــال املختلفــة وترســيخ 

هــذه االيدولوجيــا مــن خــال املؤسســة التــي تنشــئها الدولــة لهــذا الغــرض.

ناقــش باولــو فريــري يف كتابــه تعليــم املقهوريــن1 العاقــة بــن التعليــم والتربيــة 
مــن جهــة واملجتمــع مــن جهــة اخــرى، فقــد طــرح يف كتابــه فكــرة تعــارض الفكــرة 
التقليديــة الشــائعة بــأن التربيــة هــي مــن تشــكل املجتمــع، فهــو يــرى بــأن املجتمــع 
هــو مــن يشــكل التربيــة ويحكــم طــرق ومحتــوى التعليــم وفقــاً ملصالــح مــن ميتلــك 
زمــام الســلطة يف املجتمــع - القاهريــن وفــق تعبيــره -، حيــث يــرى أنــه يف أي 
ــم  ــى وضــع قائ ــى القهــر تنحصــر مهمــة التربيــة يف احلفــاظ عل مجتمــع مبنــي عل
وتأبيــده، وعليــه فهــو يــرى أن تغييــر النظــام التربــوي بصــورة جذريــة ال يتــم إال مــن 
خــال إحــداث تغييــر مجتمعــي يلغــي ظــروف الفقــر واجلهــل والتمييــز الطبقــي. 
ويف محاولتــه لفهــم العاقــة اجلدليــة بــن التعليــم واملجتمــع وتغييــره، رأى انــه مــن 

1  باولو فريري: تعلـيـم املـقـهـوريـن، مقدمة الطبعة اإلجنليزية، تـرجـمـة يـوسـف نـورعـوض،بيروت، دار القـلـم، 1980.
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الضروري أن نفّرق بن التعليم النظامي الذي ال ميكن تغييره إال بســلطة سياســية 
والبرامــج التعليميــة التــي يقــوم بهــا املقهــورون خــال مرحلــة تنظيــم أنفســهم، ويــرى 
أن هــذه هــي نقطــة اإلنطــاق نحــو تفكيــر نقــدي جدلــي للواقــع، فاإلنســان املقهــور 
كمــا يصفــه يفتقــد الــروح النقديــة ويعيــش ثقافــة الصمــت، وبالتالــي هــو غيــر قــادر 
علــى إدراك الــدور احلقيقــي للتعليــم، فيتجاهــل دور التعليــم كعمــل اجتماعــي يخــدم 

االنســان، وهنــا تكمــن برأيــه املهمــة االنســانية للتعليــم. 

ــري يناقــض  ــه فري ــق علي ــم التحــرري أو احلــواري كمــا يُطِل ــوع مــن التعلي هــذا الن
التعليــم البنكــي أو التلقينــي الــذي يهــدف إلــى تعويــد الطلبــة علــى أســلوب التذكــر 
امليكانيكــي وحتويلهــم إلــى أوانــي فارغــة تتلقــى كل مــا يصــب يف داخلهــا، فيصبــح 
الواقــع يف نظرهــم مســلمة مــن املســلمات ال موضوعــا للتغيير، أمــا التعليم احلواري 
ــم  ــم واملتعل ــة بــن املعل ــق هــذه العاقــة اجلدلي ــم الــذي يحــاول أن  يخل فهــو التعلي

للوقــوف أمــام النخبــة املتحكمــة، واملشــاركة يف الفعــل الثــوري. 

يف كتــاب فلســفات تربويــة معاصــرة2 يحــاول ســعيد علــي جتــاوز الطروحــات 
التقليديــة التــي مت تنــاول التربيــة العربيــة مــن خالهــا والتــي انشــغلت باالهتمــام 
مبيــول املتعلــم واســتعدادته، أو العاقــة بــن التعليــم  والعمــل، وجتاوزهــا لانتقــال 
إلــى دائــرة التربيــة وفلســفتها التــي يراهــا الكاتــب القــوة التنفيذيــة التــي مــن خالها 
ميكــن حتويــل األفــكار الفلســفية لســلوك يتــم التعامــل معــه يف إطــار مجتمــع ودولــة. 
حيــث يتنــاول الكاتــب يف الفصــل الثالــث مــن الكتــاب املعنــون ب »االجتــاه النقــدي« 
التعليــم كمفهــوم يف إطــار دولــة مــن خــال ربطــه بأكثــر مــن مفهــوم، فمثــا يقــدم 
الكاتــب التعليــم كطريــق للهمينــة مــن خــال مفهــوم الهيمنــة عنــد غرامشــي، ويجمــع 
بــن الفلســفة والسياســة واأليدولوجيــة والثقافــة، أي النظريــة واملمارســة، ويذكــر 
ــة والسياســة  ــة يجمــع الثقاف ــوم شــامل للدول ــة هــو مفه ــوم الهيمن ــب أن مفه الكات
معــاً، حيــث تلجــأ الدولــة لضمــان اســتمرارها ألســلوبي القمــع واإلقنــاع، فإلــى 
ــش والشــرطة،  ــة واجلي ــزة الدول ــن خــال أجه ــي م ــي/ القمع ــا األمن ــب دوره جان
تقــوم الدولــة بــدور تربــوي يســتهدف خلــق ثقافــة تضمــن إعــادة إنتــاج نفــس 
ــو تناقضــت  ــى ل ــة حت ــن ألهــداف الدول ــان والء املواطن النظــام االجتماعــي وضم
مــع مصاحلهــم احلقيقــة، ومــن خــال مــا ســبق يعبــر غرامشــي عــن أهميــة البنــى 

الفوقيــة ودورهــا يف حركــة املجتمــع. 
2  سعيد إسماعيل علي، فلسفات تربوية معاصرة، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب/ عالم املعرفة، 1995. 
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كمــا يتنــاول الكاتــب ثنائيــة التعليــم وأزمــة التبعيــة، حيــث يربط بن النظــم التعليمية 
والتقســيم العاملــي للعمــل، ويــرى هــذه العاقــة كنتيجــة لطبيعــة العاقــة بــن دول 
املركــز ودول األطــراف احمليطــة، فيــدور التعليــم يف دور املركــز حــول املعــارف 
اإلنتاجيــة، بينمــا يف دول األطــراف يــدور التعليــم حــول املعــارف االســتهاكية 
ذات األهميــة الوظيفيــة يف االســتهاك. حيــث يــرى أن بنيــة ســوق العمــل يف 
دول األطــراف ناجتــة عــن تشــوه التنميــة فيهــا نتيجــة موقعهــا يف الســوق الدولــي، 
ــة ملؤسســات  ــى االجتماعي ــع البن ــة لتتوائــم م ــة النظــم التعليمي ــى بني ــر عل ممــا أث
ــم أداة خلدمــة القــوى املســتفيدة  ــح التعلي ــا يصب ــاج داخــل املجتمــع. ومــن هن االنت
مــن عمليــة التنميــة غيــر احلقيقيــة مــن الداخــل، وبنيــة النظــام العاملــي يف اخلــارج. 
ومــن هنــا مت الترويــج لفكــرة ان التعليــم - مبنظــور املؤسســات الدوليــة - هــو أداة 
التحضــر والتحديــث، وهــو يف احلقيقــة أداة لعقلنــة بنيــة ال يقبلهــا العقــل لتســتمر 
يف الســيطرة االقتصايــة والسياســية علــى الشــعوب واحلكومــات، وهــذا بالتحديــد 

هــو اجلانــب االســتعماري مــن التعليــم.3

ويبــرز هنــا دور الــوكاالت واملؤسســات الدوليــة يف دول األطــراف عــن طريــق خلــق 
خطــاب معــن يف مجــال التعليــم، مــن خــال اهتمامهــا املتزايد بشــؤون التعليم خللق 
حلــول معينــة ملشــكات معينــة، أي خلــق أمنــاط محــددة مــن اإلصاحــات التعليميــة 
ــة هــذه  ــراء دوليــن لديهــم معرفــة بطبيعــة هــذه اإلصاحــات، ومــن أمثل ــر خب عب
اخلطابــات تلــك التــي تدفــع صانــع السياســات يف أي دولــة لاقتنــاع بــأن ارتفــاع 
مســتوى التعليــم يــؤدي بشــكل آلــي إلــى املســاواة يف توزيــع الدخــول مثــًا، دور ربــط 

هــذه املســألة مبجموعــة سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية أخــرى.4

اضافــة إلــى مــا ســبق فقــد حــاز القطــاع التربــوي والتعليمــي علــى مســاحة كبيــرة 
ــث شــّكل هــذا املجــال  ــو، حي ــر بوردي ــاع الفرنســي بيي ــم االجتم ــن انتاجــات عال م
ــل  ــد بورديــو مث ــا أهــم املفاهيــم عن ــدت فيه ــي تول ــه املســاحة الت ــه وديناميت بآليات
إعــادة االنتــاج والعنــف الرمــزي. حيــث يــرى بورديــو وباســرون يف كتــاب إعــادة 
ــة عامــة لنســق التعليــم5 بــأن مؤسســات التعليــم والنظــام  ــاج: يف ســبيل نظري االنت
التربــوي بشــكل عــام تعمــل علــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج املجتمــع وفــق التفاوتــات 

3 املرجع السابق، ص136. 
4 املرجع السابق، ص138.

5 بيير بورديو وجان كلود باسرون، إعاة اإلنتاج: يف سبيل نظرية عامة لنسق التعليم، ترجمة ماهر ترميش، املنظمة العربية 
للترجمة، بيروت، 2007. 
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ــو إلــى أن املؤسســات التعليميــة تقــوم بهــذه الوظيفــة  الطبقيــة فيــه، ويشــير بوردي
مــن خــال آليــات خفيــة رمزيــة توّلــد التفــاوت االجتماعــي وتكســبه طابــع الشــرعية 

ــة.  ــاة االجتماعي يف احلي

الرمــز  وكتــاب  اإلنتــاج  إعــادة  كتابــه  الرمــزي يف  العنــف  بورديــو  يعــرِّف  حيــث 
ــواري  ــا شــرعية ت ــى أنه ــرض دالالت عل ــه كل ســلطة تطــال ف ــى أن والســلطة6، عل
عاقــات القــوة التــي هــي منهــا مقــام األُس لقوتهــا، إمنــا تزيــد إلــى عاقــات 
ــة لهــا، أي حتديــد قوتهــا الرمزيــة. ويــرى ان كل فعــل  القــوة تلــك، قوتهــا املُِخصَّ
ــه فــرض،  ــار أن ــى اعتب ــف رمــزي عل ــاً عن ــوي إمنــا هــو موضوعي بيداغوجــي/ ترب
ــايف.  ــاط أو التعســف الثق ــو االعتب ــا بوردي ــق عليه ــة يطل بواســطة ســلطة اعتباطي
وهــو أي فعــل ميارســه جميــع األعضــاء املتعلمــن مــن تشــكيلة اجتماعيــة معينــة، 
تســتطيع مــن خــال ســلطتها الرمزيــة إنتــاج التعســف الثقــايف للطبقــات املهيمنــة 
ــة  ــة عاقــات القــوة يف بني ــاج بني ــم إعــادة إنت ــا، ومــن ث ــن عليه أو الطبقــات املُهيَم

ــا.  اجتماعيــة م

كمــا تتطــرق دراســة نُشــرت يف مجلــة نقــد وتنويــر بعنــوان األداء األيدولوجــي 
ــة يف  ــه ممارســة طبقي ــف الرمــزي بوصف ــو: العن ــر بوردي للمدرســة يف منظــور بيي
ــن الطبقــي يف املجتمــع كأســاس لفهــم الامســاوة  املدرســة7، لضــرورة فهــم التباي
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التفاوتــات  أن  حيــث  املدرســي؛  النظــام  يف  القائمــة 
ــارة  ــو عب ــراه بوردي ــا ي ــاً داخــل النظــام التعليمــي. فاملجتمــع كم ــاً موازي ــج تفاوت تنت
ــى  ــي حتافــظ عل ــه فــإن أمنــاط الســلوك الت ــة، وعلي ــة وظيفي عــن وحــدة اجتماعي
ر  اســتقرار ووحــدة املجتمــع تخفــي أنســاقاً مــن عاقــات القــوة والهيمنــة التــي تُســخَّ
خلدمــة الطبقــة املهيمنــة يف املجتمــع، وهنــا يتــم توظيــف العنــف الرمــزي أو الفعــل 
البيداغوجــي يف الفضــاء االجتماعــي، حيــث ال يقتصــر دور التعليــم علــى حتضيــر 
األفــراد ألداء أدوار محــددة، بــل وتعمــل أيضــا علــى تهيئــة األفــراد علــى تقبــل 
الامســاوة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن خــال ربطهــا بالكفــاءات والقــدرات 

ــم.  ــة له ــة والتعليمي الذاتي

6  بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السام بنعيد العالي، دار توبقال للنشر، املغرب، 2007.  
7 علي أسعد وطفة، األداء األيدولوجي للمدرسة يف منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية يف املدرسة، 

JLUWkk/gl.goo//:https :مجلة نقد وتنوير، إصدار خاص، فبراير 2015، على الرابط التالي
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التعليم العالي يف إطار حترري: 

تشــير العديــد مــن الدراســات8 التــي تناولــت موضــوع التعليــم العالــي يف دول 
ناميــة خاضعــة أو خضعــت لاســتعمار، بأنهــا كمــا غيرهــا مــن دول العالــم تُخضــع 
جامعاتهــا العــادة هيكلــة وبنــاء، وتشــير هــذه الدراســات أن هــذه التغيــرات العميقــة 
ــم  ــل تطــال املنطــق احلاك ــات، ب ــل اجلامع ــى طــرق إدارة متوي ال تقتصــر فقــط عل
لألنشــطة األكادمييــة وغيــر األكادمييــة فيهــا، ويعــزى ذلــك لســياق عاملــي وخطــاب 

معــريف موحــد يتــم الترويــج لــه علــى املســتوى العاملــي. 

كمــا يُاحــظ أن العديــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع التعليــم العالــي يف 
الــدول الناميــة أشــارت لتراجــع دور الدولــة، وإعــادة توجيــه السياســات االقتصاديــة 
للتوجــه نحــو الســوق العامليــة، باإلضافــة لنمــو طبقــة وســطى أقــرب للغنــى مثقفــة 
ــة والفاحــن، وذلــك نتيجــة لبرامــج اعــادة  علــى حســاب تراجــع الطبقــات العامل
ومــن هنــا ســاهمت هــذه  الدوليــة،  املاليــة  املؤسســات  التــي فرضتهــا  الهيكلــة 
القــروض والبرامــج يف تقليــص القطاعــات التــي تتدخــل فيهــا الدولــة، باإلضافــة 
إلــى إعــادة توجيــه الصناعــة والزراعــة نحــو التصديــر للخــارج. ويتفــق العديــد مــن 
الباحثــن علــى أن مــا ســبق هــو األرضيــة التــي ميكــن الوقــوف عليهــا لتفســير 
التغيــر يف السياســات التعليميــة التــي باتــت تصمــم لســوق عمــل مجــزأة، تركــز علــى 
املهــارات اإلداريــة واملعرفــة الشــاملة، وإنتــاج أيــدي عاملــة ذات مســتوى متدنــي مــن 

ــة.9 املعــارف التخصصي

إال أن التغيــرات التــي ميــر بهــا قطــاع التعليــم العالــي يف مختلــف الــدول الناميــة 
ال ميكــن تفســيرها تفســيرا مقنعــا مــن خــال افتــراض وجــود أجنــدة بحثيــة 
وسياســية متماثلــة تؤثــر علــى التعليــم العالــي يف العالــم، علــى الرغــم مــن وجــود مثل 
هــذه األجنــدة يف احلقيقــة، بــل إن هنــاك العديــد مــن الباحثــن يشــيرون إلــى أن 
التغيــرات التــي متــر بهــا اجلامعــات تعــود يف جــزء كبيــر منهــا جلهــد واٍع ملجموعــات 
ــة، وال يقتصــر وجــود  مصالــح محــددة لتكييــف اجلامعــات مــع الرأســمالية العاملي
هــذه اجلماعــات داخــل اجلامعــات، بــل قــد تكــون خارجيــة املنشــأ )قطــاع خــاص، 
ــى  ــات عل ــى اجلامع ــط عل ــم أيضــاً الضغ ــا يت ــن هن ــة، أحــزاب...(، وم ــزة دول أجه
8 حنــان الرمحــي، التعليــم يف فلســطني: التحديــات الراهنــة والبدائــل التحرريــة، رام اهلل، مؤسســة روزا لوكســنبرغ، نيســان 

 .2016
9 املرجع السابق، ص 441.
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املســتوى الوطنــي مــن خــال ترتيبــات مؤسســية معينــة.10 إال أن اخلطــاب املهيمــن 
فيمــا يخــص تشــخيص املشــاكل التــي تواجــه التعليــم العالــي يف دول العالــم الثالــث، 
هــو خطــاب تتبنــاه املؤسســات الدوليــة يف معظــم تقاريرهــا11، وقــد اســتطاع هــذا 
اخلطــاب أن يهيمــن علــى األبحــاث األكادمييــة واألوراق العلميــة كذلــك، حيــث 
تبــن الدراســات أن املشــاكل التــي تواجههــا بلــدان العالــم الثالــث تتمثــل بعــدم 
القــدرة علــى الوصــول للتعليــم العالــي، ومشــاكل لهــا عاقــة بالتمويــل، وأخــرى 
ــان  ــات ضم ــر آلي ــي، وضــرورة تطوي ــم العال ــن يف التعلي ــق مبســتحقات العامل تتعل
جــودة، دون وضعهــا يف إطــار حتليــل نقــدي، يكشــف عــن األســباب احلقيقيــة لهــذه 

ــي.  ــم العال املشــاكل يف التعلي

فمثــا يف أمريــكا الاتينيــة مت تخفيــض الدعــم احلكومــي للتعليــم العالــي ممــا دفــع 
باجلامعــات نحــو زيــادة اعتمادهــا علــى التمويــل اخلــاص، بــل والتنافــس فيمــا بينهــا 
علــى التمويــل والطلبــة. إضافــة لذلــك مت وضــع أطــر تشــريعية جديــدة لدفــع إعــادة 
الهيكلــة يف إجتــاه معــن، حيــث دفعــت اخلطــط احلكوميــة واألنظمــة والقوانــن 
والتوصيــات باجلامعــات نحــو الســوق، وإجــراء تغييــرات جذرية متــس جوهر احلياة 
األكادمييــة مــن الناحيــة املاليــة أو مضامــن الدراســة وصــوالً لألعمــال البحثيــة يف 
اجلامعــات. وعليــه مت وضــع اجلامعــات يف أمريــكا الاتنيــة بشــكل خــاص ويف 
الــدول املســتعمرة بشــكل عــام يف جــو مــن املنافســة، ممــا خلــق احلاجــة لوضــع 
أنظمــة تقييــم تتائــم مــع حاجــات التمويــل وحاجــات الســوق، كمــا أدى كذلــك 
لتوســع اجلامعــات بشــكل كبيــر وازديــاد أعــداد الطلبــة فبهــا بســبب اعتمادهــا علــى 
الرســوم الدراســية - الــذي يعتبــر  شــكا مــن أشــكال اخلصخصــة -، باإلضافــة 
للتحــول يف حتليــل دميقراطيــة التعليــم يف إطــار العاقــة بــن اجلامعــة واملجتمــع، 

للتركيــز علــى العاقــة بــن اجلامعــة والســوق أو النمــوذج االقتصــادي املهيمــن.12

كمــا تتجــه بعــض األدبيــات للجانــب التاريخــي مــن خــال حتليــل شــروط انتــاج 
املعرفــة الكولونياليــة تاريخيــاً وربطهــا مبســألة تكويــن نظــام التعليــم، بهــدف تبــنُّ 
ــم  ــور مفاهي ــذي يحــاول أن يبل ــي ومنطــق إنتاجــه، ال ــريف الكولونيال ــرادامي املع الب
اســتعمارية وتصــورات أيدولوجيــة تشــرعن املخطــط االســتعماري وترســي دعائــم 

10 املرجع السابق، 443.
11 Peril and promise “Higher education in developing countries.” World Bank, Washington. 2000. 
https://goo.gl/GCFwNk
12 Torres, Carlos A., and Daniel Schugurensky, P. 445 – 447. 
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الرأســمالية االســتعمارية، بحيــث يكــون التعليــم هــو حجــر الزاويــة يف اجنــاح هــذا 
املخطــط والبنــاء عليــه، مــن خــال الترويــج ألمنــاط تعليميــة معينــة، متنــع ظهــور 

عقليــات ناقــدة لاســتعمار. 

ــريف  ــاج املع ــوان سوســيولوجيا اإلنت ــار يف دراســته بعن ــد فاوب يشــير الباحــث محم
الكولونيالــي، بشــأن التربيــة والتعليــم يف املغــرب، إلــى أن املعرفــة التــي أنتجهــا 
االســتعمار يف البلــدان التــي خضعــت للظاهــرة االســتعمارية،قضية مركّبــة، حتتــاج 
لبحــث معمــق للكشــف عــن منطــق انتــاج املعرفــة وتقنيــات انتاجهــا، وكيــف تلقتهــا 
النخــب، ومــا حــدود تأثيرهــا، وكيــف أثــرت مأسســة املعرفــة االســتعمارية يف 

ــم.13 ــى التعلي ــي عل املجتمــع املغرب

ويف مقابــل ذلــك، هنــاك شــح يف الدراســات التــي تتنــاول التعليــم يف إطــار حتــرري، 
ســواء مــن خــال دراســة جتــارب التعليــم التحــرري حــول العالــم، أو مــن خــال طرح 
بدائــل تفــرض خطابــاً مغايــراً ملــا هــو ســائد، فمثــًا تتنــاول دراســة حنــان الرمحــي 
بعنــوان التعليــم يف فلســطن: التحديــات الراهنــة والبدائــل التحرريــة14، جتــارب 
مــن التعليــم التحــرري حــول العالــم، ملــا ينطــوي عليــه هــذا النــوع مــن التعليــم بــرأي 
ــارف  ــد مع ــى تولي ــع عل ــدرة املجتم ــع وعــي املتعلمــن، وحتســن ق ــن رف ــة م الباحث
مفيــدة قــادرة فعــا علــى تغييــر حيــاة النــاس اليوميــة وواقعهــم، وتدفــع بهــم نحــو 

االنخــراط يف التغييــر االجتماعــي والسياســي. 

حول منوذج التعليم العالي يف الوطن العربي: 
العربــي:  الوطــن  يف  بالتعليــم  »التجــارة  بعنــوان  زيتــون  محّيــا  دراســة  تناقــش 
وفكــر  العوملــة  بــن  املــزج  فكــرة  املســتقبلية«،  والرؤيــة  واملخاطــر  اإلشــكاليات 
الليبراليــة االقتصاديــة اجلديــدة وأثــره يف احــداث تغييــرات يف قطــاع التعليــم 

علــى املســتوى العاملــي، التــي تتمثــل بشــكل عــام يف اضمحــال الــدور االجتماعــي 
والتنمــوي للتعليــم ليحــل مكانــه طبيعــة جتاريــة وســوقية.

 ويف ذات الســياق يتحــدث الباحــث بشــكل تفصيلــي حــول التوجهــات العامــة التــي 
ــه نحــو مــا يســميه  ــم، ودفعــت ب ــد مــن دول العال ــي يف العدي ــم العال وســمت التعلي

13 محمد فوبار، سوسيولوجيا اإلنتاج املعريف الكولونيالي بشأن التربية والتعليم يف املغرب، مجلة ُعمران، العدد 5/17، 
صيف 2016. 

14  حنان الرمحي، مصدر سبق ذكره ص. 27 – 28. 
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الباحــث يف دراســته ِب »االجتــار بالتعليــم«، ويحصــر الباحــث التوجهــات العامــة يف 
أربــع محــاور رئيســية تتمثــل يف: إحيــاء فكــر الليبراليــة اجلديــدة، حتريــر االجتــار 
ــم، واالجتــاه نحــو  ــل التعلي ــى سياســة متوي ــرات عل ــم، إدخــال تغيي بخدمــات التعلي

اخلصخصــة.15
ويبــرز أثــر إحيــاء فكــر الليبراليــة اجلديــدة عنــد مراجعــة مفهــوم االنفــاق العــام على 
التعليــم العالــي يف الســياق العربــي، الــذي ارتبــط مؤخــراً مبــدى حتقيــق الكفــاءة 
االقتصاديــة، ففــي الوثيقــة الصــادرة عــام 2015 عــن املؤمتــر اخلامــس عشــر 
ــوزراء املســؤولن عــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي يف الوطــن العربــي حــول  لل
»متويــل التعليــم العالــي يف الوطــن العربــي«، اذ تناولــت هــذه الوثيقــة بشــكل عــام 
سياســات التمويــل يف الوطــن العربــي يف ضــوء املتغيــرات املجتمعيــة واالقتصاديــة 
تتعلــق  التــي  لاشــكاليات  وتتطــرق  األخيــر،  العقــد  املنطقــة يف  عرفتهــا  التــي 
ــه، ومعوقــات حتقيــق األهــداف املرســومة  باســتراتيجيات التعليــم العالــي وأولويات
لــه. ويُاحــظ مــن خــال مراجعــة هــذه الوثيقــة وضمــن بحثهــا عــن بدائــل متويليــة 
للتعليــم العالــي، تركيزهــا علــى حوكمــة التعليــم، وضــرورة بنــاء اســتراتيجية تعليميــة 
تأخــذ فيهــا عناصــر اجلــودة وكفــاءة التمويــل بعــن االعتبــار، حيــث متــت االشــارة 
ــد  ــى ضــرورة الكلفــة والعائ ــد عل ــة، مــن خــال التأكي ــا لضــرورة حســاب الكلف هن
االقتصــادي يف التعليــم العالــي كمحــور رئيــس يف اســتراتيجيات التعليــم العالــي يف 

الوطــن العربــي.16 
اذ تفــرد الوثيقــة محــوراً معنونــاً ِب »جتــارب عربيــة مبتكــرة يف متويــل التعليــم 
العالــي«، وتســتعرض جتــارب مــن بعــض الــدول لطــرق توصــف بأنهــا مبتكــرة، 
ــى تشــجيع  ومــن مراجعــة هــذه الطــرق وفــق الوثيقــة جنــد أن التركيــز ينصــب عل
االســتثمار اخلــاص يف التعليــم العالــي، ومنــح القطــاع اخلــاص احلريــة الكاملــة 
واالســتقال االداري واملالــي يف مؤسســاته التعليميــة، وتوفيــر احلوافــز الضريبيــة 
مــن خــال إعطــاء مؤسســات التعليــم العالــي صفــة الشــركات لاســتفادة مــن 
االعفــاءات الضريبيــة. باالضافــة للدفــع باجلامعــات لفتــح البــاب أمــام التعليــم 

15 محّيا زيتون، التجارة بالتعليم يف الوطن العربي: اإلشكاليات واملخاطر والرؤية املستقبلية، مركز دراسات الوحدة العربية، 
eaX7MX/gl.goo//:https .2013

16 نور الدين الدقي، متويل التعليم العالي يف الوطن العربي: الوثيقة الرئيسية، املؤمتر اخلامس عشر للوزراء املسؤولن 
عن التعليم العالي والبحث العلمي يف الوطن العربي/املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، اإلسكندرية، ديسمبر 2015. 

Yb1jfP/gl.goo//:https
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املــوازي، والتعليــم املفتــوح واالنتســاب عــن بعــد، وتبنــي اجلامعــات ومؤسســات 
التعليــم العالــي مفهــوم اجلامعــة املنتجــة كمــا يف الســعودية، بحيــث تعمــل اجلامعــة 

ــام واخلــاص. 17 ــح القطاعــن الع ــى تقــدمي خدمــات استشــارية لصال عل

إن مســحاً ســريعاً الجتاهــات االنفــاق العــام علــى التعليــم العالــي يف الــدول العربيــة، 
يظهــر تراجعــاً فيــه  ومحاولــة للتعويــض عنــه مــن خــال فــرض رســوم عاليــة، أو أن 
يتخــذ الدعــم احلكومــي أشــكاال أخــرى كالقــروض التــي مُتنــح للطلبة بصفــة فردية. 
يف تونــس تقلصــت مخصصــات الدولــة لتوفيــر الســكن اجلامعــي، وانخفضت نســبة 
املســتفيدين مــن املنــح ســنوياً، وبشــكل عــام انخفضــت نســبة االنفــاق العــام علــى 
التعليــم العالــي مــن %10.7 إلــى %8.2. أمــا يف مصــر فقــد تناقــص نصيــب 
التعليــم مــن امليزانيــة العامــة لينخفــض مــن 18 إلــى %13، وعليــه تزايــد الضغــط 
علــى اجلامعــات يف مقابــل وجــود نقــص حــاد يف املــوارد. وقــد واجهــت الــدول 
العربيــة  هــذه األزمــات بطــرق مختلفــة، فعلــى ســبيل املثــال يف األردن وفلســطن 
مت فتــح بــاب التعليــم املــوازي، أو متويــل التعليــم مــن خــال الكراســي البحثيــة، هــذا 

باالضافــة إلــى التوســع يف التعليــم اخلــاص كمــا يف دول اخلليــج.18

 ومت التطــرق للتجربــة املصريــة يف نفــس الســياق، كتجربــة مبتكــرة ورائــدة - كمــا 
وصفتهــا الوثيقــة - يف توفيــر بدائــل لتمويــل التعليــم العالــي تتمثــل بدعــم التعليــم 
اخلــاص، »إذ تبنــت الدولــة سياســة ليبراليــة يف وضــع التشــريعات املائمــة لزيــادة 
االســتثمار يف التعليــم اخلــاص، كمــا وقــع التوســع يف إدخــال جامعــات أجنبيــة 
إلــى مصــر، ونتــج عــن ذلــك زيــادة التنــوع يف التعليــم العالــي بوضــع برامــج جديــدة 
تواكــب متطلبــات املعرفــة التقنيــة والعلميــة«. كمــا يذكــر أن مصــر قــد نفــذت 
عديــد البرامــج التعليميــة مــن خــال مشــروعات يدعمهــا البنــك الدولــي بقــروض 
ميســرة تنصــب يف مجــاالت تنميــة القــدرات، تطويــر تكنولوجيــة املعلومــات، وتعزيــز 
اجلــودة. حيــث شــهدت مصــر توســعاً يف التعليــم العالــي اخلــاص والهــادف للربــح، 
فقدأقــرت احلكومــة قانونــاً يســمح بتأســيس اجلامعــات اخلاصــة عــام 1992، ومت 
تأســيس أربــع جامعــات خاصــة عــام 1996، وبلــغ عددهــا عــام 2011 22 جامعــة، 
كمــا وقامــت العديــد مــن اجلامعــات احلكوميــة بتشــغيل برامــج مدفوعــة يف بعــض 

التخصصــات يتــم التدريــس فيهــا باللغــات األجنبيــة.19
17  نفس املصدر، ص 41 - 47

18 املرجع السابق، ص 23، 29، 32، 34. 
19 التعليم العالي يف مصر: هل تؤدي املجانية إلى تكافؤ الفرص؟. حترير: أسماء البدوي، مجلس السّكان الدولي، 2012، 
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إن خطــورة التوّجــه نحــو اخلصخصــة يكمــن يف خلــق منــط مــن اجلامعــات ال يعتمــد 
ــه  ــح، ولكن ــى الرب ــر ســاعية إل ــى دعــم مؤسســات غي ــة، وال عل ــى دعــم احلكوم عل
يــدار وفقــاً لنمــط املشــاريع والشــركات، أي ســعياً وراء الربــح، وباالعتمــاد علــى 
الرســوم الدراســية كمصــدر رئيســي للتمويــل. هــذا النمــط مــن اجلامعــات الــذي 
يســعى للربــح فقــط يصّنــف ضمــن اجلامعــات »غيــر النخبويــة«، التــي تكــون شــروط 
االلتحــاق بهــا ميّســرة ويتدنــى فيهــا مســتوى نوعيــة التعليــم، إذ تســعى الســتيعاب 

أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة، ويشــغل البحــث العلمــي فيهــا مكانــة هامشــية.20

كمــا مت التطــرق لتجربــة املغــرب التــي متحــورت حــول ربط التمويل بــأداء اجلامعات 
مــن خــال تعاقــد بــن الدولــة واجلامعــة، علــى اجلامعــة أن تنفــذ مبوجبــه مجموعــة 
مــن املشــاريع والبرامــج واالنشــطة لتحقيــق األهــداف الــواردة يف البرنامــج املتعاقــد 
ــى دعــم اجلامعــات وحتســن حوكمتهــا مــن  عليهــا. ويهــدف التعاقــد باألســاس إل
خــال التركيــز علــى حتســن االداء وتبنــي مبــادىء اإلدارة الرشــيدة. حيــث يفتــرض 
دعــاة هــذا األســلوب أنــه يعمــل علــى متكــن اجلامعــات مــن متابعــة مؤشــرات 

تطورهــا وترشــيد الصــرف ضمــن االمكانــات البشــرية واملاديــة املتاحــة.21

ويُطــرح النمــوذج اخلليجــي علــى أنــه مثــال املنهــج االجتماعــي يف متويــل التعليــم، 
ــم،  ــف التعلي ــال متــّول %90 مــن تكالي ــى ســبيل املث ــل الســعودية عل ــة مث ــون دول ك
ويتــم النظــر لهــذا النمــوذج علــى أنــه أحــد منــاذج االزدهــار األكادميــي يف املنطقــة 
العربيــة، دون الوعــي أن هــذا النمــوذج  يقــوم باألســاس علــى اســتيراد التعليــم 
العالــي كســعلة، حيــث يقــوم النمــوذج اخلليجــي علــى إقامــة مناطــق خاصــة للتعليــم 
أو مــدن تعليميــة، تعتمــد علــى التعليــم األمريكــي/ الغربــي بشــكل رئيســي، مــن 
خــال جلــب فــروع جلامعــات عامليــة تأتــي جاهــزة بأعضــاء هيئــة تدريــس وإدارة 
أجنبيــة، وهيئــات اعتمــاد وضمــان جــودة خاصــة بهــا. وقــد ينتــج عــن هــذا النمــوذج 
ــت أعــداد  ــي اجتذب ــًا تواجــه مصــر الت ــي، فمث ــى املســتوى االقليم ــات عل اختاف
كبيــرة مــن طــاب الوطــن العربــي، أزمــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ناجمــة 
ــم العالــي فيهــا هــذا مــن جانــب.  عــن فقــدان القــدرة التنافســية ملؤسســات التعلي
ومــن جانــب آخــر فــإن دول اخلليــج تخصــص اســتثمارات عامــة ضخمــة إلقامة هذه 

h86TFM/gl.goo//:https .13 ص
20 محّيا زيتون، مرجع سابق، ص 14

21 نور الدين الدقي، مرجع سابق، ص 45
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املــدن التعليميــة، وتقــدم امتيــازات ضريبيــة وعينيــة لفــروع اجلامعــات األجنبيــة. 22
ــر  ــل هــذا النمــوذج مــن خــال وضعــه يف ســياق عاملــي يفــرض حتري وميكــن حتلي
التجــارة مــن خــال اتفاقيــة الغاتــس، التــي أصبــح التعليــم مبوجبهــا خاضعــاً 
ــة الوصــول ألســواق  ــى »حري ــة عل التفاقــات التجــارة احلــرة، حيــث تنــص االتفاقي
التعليــم ومؤسســاته بواســطة مقدمــي اخلدمــة األجانــب الذيــن ميكنهــم إقامــة فــرع 
جلامعــة أو مؤسســة تعليميــة يف أي دولــة عضــو، أو تصديــر برامــج دراســية، ومنــح 
شــهادات، وعقــد اتفاقــات ومنــح تراخيــص، يف ظــل احلــد األدنــى مــن القيــود. كمــا 
تتيــح االســتثمار يف مؤسســات التعليــم خــارج احلــدود، واســتخدام معلمــن أجانــب.
هــذا باإلضافــة إلــى النمــو الكبيــر يف الشــكل التقليــدي لتــدوال خدمــات التعليــم 

وهــو تنقليــة الطلبــة )Student Mobility( عبــر احلــدود للدراســة.«
ــد  ــة والبع ــز القومي ــات يف تعزي ــه اجلامع ــت تلعب ــذي كان ــدور ال وجتــدر اإلشــارة لل
الوطــن  وأداة سياســية يف  قوميــة  قضيــة  العالــي  التعليــم  كان  حيــث  الوطنــي، 
العربــي، وخاصــة مــع تصاعــد التوجــه الرأســمالي وســيطرة اإلمبرياليــة خــال 
القــرن التاســع عشــر أصبــح التعليــم وســيلة حليــازة الســلطة، حيــث عملــت الــدول 
االســتعمارية الكبــرى علــى انشــاء مؤسســات تعليــم عالــي يف املنطقــة، ويف املقابــل 
حاولــت احلــركات الوطنيــة والقوميــة إنشــاء مؤسســاتها اخلاصــة كذلــك، ومــن هنــا 
ــي وأداة سياســية.  ــم لرمــز وطن ــل التعلي ــى حتوي لعبــت العوامــل اجليوسياســية عل
ــم  ــى قطــاع التعلي ــوذج االقتصــادي املهيمــن وســيطرته عل ــع تصاعــد النم ــن م ولك
يتراجــع التعليــم كخدمــة عامــة لصالــح التعليــم كســلعة جتاريــة، وعمــل هــذا النموذج 
علــى تغييــر دور الدولــة بشــكل عــام والتعليــم بشــكل خــاص يف بنــاء هويــة وثقافــة 
وطنيــة وتعزيــز التماســك االجتماعــي، وســتضعف قــدرة هــذا القطــاع علــى تلبيــة 

ــة.23 االحتياجــات الوطني

ناحــظ مــن خــال مــا ســبق وجــود توجــه عــام للبحــث عــن مصــادر متويــل خــارج 
املوزانــات العامــة للدولــة وذلــك نتيجــة الطلــب املتزايــد علــى التعليــم العالــي. ونــرى 
أن ذلــك يعــود باألســاس إلــى عوملــة املجتمعــات املعرفيــة بشــكل عــام، وقطــاع التعليم 
العالــي بشــكل خــاص مــن خــال التركيــز يف برامــج التعليــم العالــي علــى ضــرورة 

22 محّيا زيتون، مرجع سابق، ص 19.
23  Romani, Vincent. “The politics of higher education in the Middle East: Problems and pros-
pects.” Middle East Brief 36.1 (2009): 1 8.  https//:goo.gl/xLExSv



21  

االلتــزام باملعاييــر الدوليــة، وحتقيــق املؤشــرات العامليــة التــي تركــز باألســاس علــى 
ــا جتــد  ــة، وهن ــة، واالعــداد القتصــاد املعرف ــدالت االلتحــاق، اجلــودة والفاعلي مع
الــدول نفســها تقــف أمــام ثنائيــات الكــم واجلــودة، مجانيــة التعليــم وتكافــؤ الفــرص 
وعدالتهــا، ممــا ينتــج عنــه توجــه عــام نحــو زيــادة األقســاط، اخلصخصــة، ومتويــل 
صناديــق دعــم للطلبــة. وعليــه ميكــن االســتنتاج أن النمــوذج املهيمــن يف الــدول 
العربيــة ينظــر للتعليــم العالــي علــى أنــه نــوع مــن االســتثمار الــذي يخضــع للمنطــق 
االقتصــادي، منطــق الكلفــة والعائــد، ومراجعــة النتائــج بنــاًء علــى مؤشــرات كميــة، 
والتحــول يف رؤيــة التعليــم العالــي مــن رؤيــة اجتماعيــة لرؤيــة عمليــة تــرى يف 

اجلامعــات والطلبــة مشــروعاً اســتثماريا. 
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الفصل الثاني
التعليم العالي الفلسطيني من التحررية الى االندماج يف السوق

يف فلســطن اخلارجــة مــن حقبــة طويلــة جــدا مــن احلكــم العثمانــي، لــم تكــن هنــاك 
اي مؤسســة تعليــم عــال، ولعــل اول مؤسســة تعليــم عــال يف فلســطن كانــت الكليــة 
العربيــة يف القــدس والتــي اسســت عــام 1918 24، بهــدف اعــداد معلمــن للمــدارس 
ــف انحــاء  ــة مــن مختل ــة محجــا للنابهــن بــن الطلب ــة، وقــد شــكلت الكلي االبتدائي
فلســطن التاريخيــة، حاولــت الكليــة ان حتضــر نفســها العطــاء درجــة البكالوريــوس 
يف اربعينــات القــرن املاضــي، لكــن وقــوع النكبــة حــال دون ذلــك وادى الــى توقفهــا 

عــن العمــل25.

ــة، وبعــد  يف تلــك الفتــرة  قــرر املؤمتــر الصهيونــي عــام 1913 انشــاء جامعــة عبري
ــل  ــى جب ــا، عل ــور، مت وضــع حجــر االســاس له ــى صــدور وعــد بلف عــام واحــد عل
املشــارف شــرقي القــدس، ليتــم افتتاحهــا عــام 261925. لــم تفتــح اجلامعــة العبريــة 
ابوابهــا للطلبــة العــرب، كمــا ان الطلبــة العــرب مــا كانــوا ليذهبــوا هنــاك. وبهــذا فان 
التعليــم العالــي يف فلســطن نشــأ يف ظــل االنتــداب البريطانــي بخطــن متوازيــن، 
كليــة العــداد املعلمــن العــرب متواضعــة، وجامعــة اســهمت يف تغذيــة املشــروع 
االســتيطاني الصهيونــي بكامــل الكفــاءة. بعــد عــام 1948 اغلقــت الكليــة العربيــة 
لوقوعهــا يف املنطقــة احلــرام، فيمــا فتحــت اتفاقيــة الهدنــة منفــذا الســتمرار 
اجلامعــة العبريــة التــي كانــت يف القــدس الشــرقية معزولــة عــن مــا احتلتــه احلركــة 
الصهيونيــة مــن اجــزاء يف القــدس، وظلــت رغــم انعزالهــا عــن كيــان الدولــة الوليــدة 

مركــز التعليــم العالــي فيهــا.

حــاول الفلســطينيون إنشــاء كيــان أكادميــي خــاص بهــم، حيــث  تعــود فكــرة إنشــاء 
https://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A ،24  املوسوعة الفلسطينية

/%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
25  فؤاد عباس، الكلية العربية يف القدس/ذكريات، بيروت، مجلة الدراسات الفلسطينية ع 11 ، 2000

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D 26
8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D

9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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جامعــة فلســطينية إلــى فتــرة الثاثينــات وحتديــداً لدعــوة احلــاج أمــن احلســيني 
إلــى إنشــاء »جامعــة املســجد األقصــى« رداً علــى إنشــاء اجلامعــة العبريــة عــام 
1925، إال أن ســلطات االنتــداب قامــت برفــض طلــب احلــاج أمــن احلســيني، وتــا 
هــذه الدعــوة مبــادرة جــورج شــبر إلقامــة جامعــة عربيــة يف القــدس عــام 1947، إال 

أن هــذا االقتــراح لــم يحــظ بالنجــاح27.

علــى الصعيــد العربــي، انشــئت يف تلــك الفتــرة جامعــات يف كل مــن دمشــق وبغــداد 
والقاهــرة، اضافــة الــى اجلامعتــن االمريكيتــن يف كل مــن بيــروت والقاهــرة، وكان 
ابنــاء الطبقــة امليســورة مــن الفلســطينين يذهبــون الى هــذه اجلامعــات للتعلم فيها، 
ــى ان الفلســطينين ورغــم عــدم وجــود  ــة، مبعن ــة وامريكي ــات اوروبي ــى جامع او ال
مؤسســات جامعيــة فيهــا يف تلــك الفتــرة لــم تكــن خاليــة مــن خريجــي اجلامعــات. 
فهنــاك مــن تخــرج مــن جامعــات اوروبيــة او تركيــة، امثــال احمــد ســامح اخلالــدي 

الــذي تخــرج مــن اجلامعــة الطبيــة يف اســطنبول عــام 1916، وآخــرون كثــر.

لكــن الطفــرة يف التعليــم العالــي لــدى الفلســطينين حصلــت بعــد النكبــة عــام 
1948، حيــث شــكل التعليــم مــاذا تعويضيــا لفقــدان مصــادر الــرزق، والعمــل بعــد 
ــة املاهــرة ونصــف املاهــرة  ــاج دول اخلليــج للعمال التشــرد، وترافــق ذلــك مــع احتي
ــق نوعــن مــن الطلــب  ، ممــا دفــع الــى اســتخدام التعليــم العالــي كوســيلة لتحقي
لاجئــن،  الغــوث  وكالــة  انشــأتها  مــدارس  احتياجــات  هــو  االول  العمــل  علــى 
واحتياجــات التعليــم يف شــرقي االردن والضفــة الغربيــة، والثانــي هــو احتياجــات 
الســوق اخلليجــي، وبالتالــي فقــد ولــد التعليــم العالــي يف فلســطن مــا بعــد النكبــة 
كاســتجابة لطلــب الســوق وخاصــة يف نفــس مجــال التعليــم واحلاجــة الــى معلمــن 

وموظفــن حكوميــن.

كليات متوسطة لسد احلاجات الناشئة
نتيجــة التطــورات مــا بعــد النكبــة وضــم الضفــة الغربيــة لــاردن، انشــأت كل مــن 
ــوم  ــي تعطــي درجــة الدبل ــم العال ــة معاهــد للتعلي ــة االردني ــوث واحلكوم ــة الغ وكال
ــخ  ــم، ومبراجعــة تاري ــة التعلي ــب ملهن ــع تؤهــل خريجيهــا باالغل املتوســط يف مواضي
الكليــات املتوســطة القائمــة حاليــا يف الضفــة الغربيــة جنــد ان اغلــب تخصصــات 

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx- ،27  جوني االطرش، حملة يف تاريخ التعليم العالي الفلسطيني
?itemid=5763#.WxUK9TTRDIU
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هــذه الكليــات كانــت تركــز علــى اعــداد معلمــن 28.

يف نفــس تلــك الفتــرة حتولــت بعــض املــدارس اخلاصــة الــى كليــات تعطــي الدبلــوم 
املتوســط، وهمــا كل مــن مدرســة النجــاح، وبيرزيــت،  حيــث حتولــت جامعــة بيرزيــت 
مــن مدرســة ثانويــة الــى كليــة تعطــي الصــف اجلامعــي االول عــام 1953، والصــف 
الثانــي عــام 1961 حتــى حتولــت الــى جامعــة عــام 1972، امــا مدرســة النجــاح 
فتحولــت الــى كليــة متوســطة عــام 1965، ركــزت علــى اعــداد املعلمــن، ثــم حتولــت 

الــى جامعــة بعــد ذلــك.

امــا يف قطــاع غــزة فلــم تنشــأ معاهــد متوســطة فيهــا وذلــك النهــا اســتفادت مــن 
احلكــم املصــري لهــا والــذي ســمح لســكان القطــاع بااللتحــاق باجلامعــات املصريــة  
اســوة باملصريــن حيــث كان التعليــم العالــي يف اخلمســينيات مجانيــا، االمــر الــذي 
اعفــى القطــاع مبحدوديــة مســاحته وســكانه آنــذاك مــن كلفــة تعليــم عــال، لــم يحــظ 
بهــا ســكان الضفــة الذيــن تأخــر انشــاء اجلامعــة االردنيــة حتــى عــام 1962، فيمــا 
ــدان كالعــراق وســوريا  ــي يف بل ــم العال ــة للتعلي ــب توجــه خريجــي التوجيهي كان اغل

ومصــر، عــدا عــن التوجــه لبلــدان اوروبيــة.

اذن ميكننــا القــول ان التعليــم العالــي نشــأ بفعــل احلاجــة التنمويــة، والطلــب علــى 
ــم( او اســتجابة  املتعلمــن وباالخــص يف قطــاع التعليــم نفســه )تعليــم الجــل التعلي
حلاجــة التعليــم يف بلــدان اخلليــج والتــي هــي حاجــات تنمــو علــى هامــش الســوق 
ــات اخلاصــة  ــر مــن الهيئ وليــس يف الســوق نفســه وكانــت ترعاهــا احلكومــات اكث
ــي جــزءا مــن االســتثمار يف القــوى البشــرية،  ــم العال ــة، حيــث شــكل التعلي واالهلي
حيــث لــم تكــن هــذه البلــدان قــد تعمــق انخراطهــا يف الســوق العامليــة بــل انهــا كانــت 

يف بدايــات هــذا االنخــراط.

العالــي املتوســط يف الضفــة الغربيــة كوجهــة  التعليــم  اســتمر هــذا النمــط يف 
ــي االراضــي الفلســطينية عــام 1967، هــذا  ــال اســرائيل لباق ــى احت رئيســية حت
الظــرف اجلديــد خلــق شــروطا وتوجهــات جديــدة للتعليــم العالــي، فلــم تــزد ســلطة 

28  هنا جند مثا ان مدرسة خضوري الزراعية التي تأسست عام 1930 قد حتولت عام 1961 الى كلية زراعية ومعهد 
معلمن وان احلكومة االردنية انشأت يف العروب  اضافة الى املدرسة الزراعية الثانوية معهدا للمعلمن عام 1952فيما 

انشأت يف رام اهلل يف نفس العام معهدا العداد املعلمات، اما وكالة الغوث فقد انشأت عام 1960 معهدا للمعلمات عام 1962، 
وآخر للمعلمن عام 1960 يف مدينة رام اهلل، واملاحظ هنا ان هذه املعاهد لم يتم بناؤها يف مدينة القدس رغم ان الدستور 

االردني بعد الضم اعترف بعاصمتن للمملكة هما عمان والقدس.
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االحتــال اي معهــد جديــد علــى املعاهــد احلكوميــة التــي كانــت قائمــة، فيما شــكلت 
سياســات االحتــال عنصــرا متدخــا يف توجهــات التعليــم العالــي رغــم انهــا لــم تنــه 
التوجــه العــام يف املجتمــع نحــو اعتبــار التعليــم قيمــة، اال ان مجــرد وجــود االحتــال 

شــكل عائقــا امــام التوجــه للتعليــم العالــي وذلــك عبــر:

سياســة اجلذب/الطــرد: مبعنــى ان فتــح االحتــال لســوق العمــل 	 
تفــوق  الورشــات االســرائيلية، وباجــور  الفلســطينين يف  امــام 
الــى زيــادة  كثيــرا العمــل يف ســوق الضفــة والقطــاع قــد ادى 
ــق  ــدارس نحــو الورشــة االســرائيلية، ومبــا يحق ــن امل التســرب م
دخــا يدفــع العامــل الــى التخلــي عــن طموحــات كاالســتمرار يف 
التعليــم او العمــل الزراعــي او حتــى العمــل يف الســوق احمللــي. 

ــي. ــم العال ــي التعلي ــص عــدد طالب ممــا قل

 سياســة التحكــم بالدخــول واخلــروج مــن والــى كل مــن الضفــة 	 
اجلســور،  عبــر  الســفر  عمليــات  تعقــد  الــى  ادى  والقطــاع، 
واســتخدام ذلــك كوســيلة لابتــزاز عبــر منــع الســفر لكثيــر مــن 
الطلبــة بهــدف الضغــط عليهــم للتعامــل مــع ســلطة االحتــال او 

كمجــرد عقــاب لهــم علــى نشــاطاتهم الوطنيــة يف اخلــارج29.  

 ترافــق ذلــك مــع حتديــدات اجرتهــا دول عربيــة علــى قبــول 	 
الطلبــة الفلســطينين مــن االراضــي احملتلــة يف جامعاتهــا، والتــي 
قلصــت مــن اســتيعاب هــذه الــدول لطالبــي التعلــم مــن فلســطينيي 

االراضــي احملتلــة فيهــا.

ظاهــرة 	  يشــكل  الفلســطينين  الطلبــة  مــن  توجهــا  جنــد  لــم   
بااللتحــاق باجلامعــات العبريــة رغــم عــدم وجــود مــا مينــع ذلــك 
يف قانــون االحتــال، لكــن املانــع كان وطنيــا اساســا اضافــة الــى 

كلفتــه العاليــة.

29  يف هذه الفترة كانت مخابرات االحتال تستدعي الطلبة اجلامعين الذين يدرسون خارج االرض احملتلة الستجوابهم، 
وقد ترافق مع ذلك تهديدات غالبا ما كانت تنفذ مبنع السفر والقضاء على املستقبل التعليمي لهؤالء الطلبة، عدا ذلك فان 

منع السفر كان يطال كثيرا من الشبان الذين يتعرضون لاعتقال، وادى ذلك الى وجود ضرورة للتعليم العالي يف الضفة 
والقطاع.
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التعليم العالي كجزء من بلورة الهوية: تأسيس اجلامعات
ــرة مــن الشــعب  ــة لعــدم قــدرة الطبقــات الفقي بفعــل كل الظــروف الســابقة اضاف
الفلســطيني علــى توفيــر كلفــة التعليــم العالــي خــارج االراضــي الفلســطينية احملتلــة 
اال اذا ارتبــط ذلــك مبنــح الــى الــدول االشــتراكية آنــذاك او الــى دول كان التعليــم 
العالــي فيهــا مجانيــا مثــل ســوريا والعــراق واجلزائــر، وهــي اهــم الــدول التــي كانــت 
تســتقبل طابــا فلســطينين بعــد عــام 301967، بــدت احلاجــة ماســة الــى مؤسســات 
تعليــم عالــي متنــح درجــة البكالوريــوس علــى االقــل يف االراضــي الفلســطينية. 
ويذكــر عبــد اجلــواد صالــح الــى ان فعاليــات وطنيــة تداعــت الــى ضــرورة انشــاء 
جامعــة علــى االقــل يف االراضــي الفلســطينية، حيــث لــم يرتبــط ذلــك باحلاجــة الــى 
التعليــم فقــط بــل الــى الضــرورات واحلاجــات لبلــورة هويــة وطنيــة فلســطينية مــن 
خــال اجلامعــات، ومواجهــة بعــض املشــاريع نحــو تأســيس كليــات او جامعــات لهــا 

والؤهــا غيــر الفلســطيني.31

اذن فقــد فرضــت احلاجــة السياســية الوطنيــة ضــرورة اجلامعــة قبــل حاجــة 
الســوق احمللــي او حتــى االســواق اخلليجيــة، ومت انشــاء اجلامعــات يف ضــوء هــذه 
احلاجــة الوطنيــة، بينمــا لــم يتــم تطويــر اي مــن كليــات املجتمــع املتوســطة الــى 
كليــات جامعيــة حيــث كان االحتــال او وكالــة الغــوث يشــرفان عليهمــا، لتكــون 

املبــادرة مــن كليــات اهليــة  قائمــة واهمهــا بيرزيــت.

اجلامعات منابر للتحرر الوطني
عنــد احلديــث عــن بنيــة اجلامعــة مــن حيــث نــوع اجلســم الطابــي الــذي تشــكلت 
منــه يف االراضــي الفلســطينية، جنــد انهــا مكونــة مــن ابنــاء الطبقــات الشــعبية 
غيــر القــادرة علــى تغطيــة تكاليــف التعليــم يف اخلــارج، او احلصــول علــى منــح 
خارجيــة، وطلبــة كانــوا يدرســون يف اخلــارج وقاومــوا ابتــزاز املخابــرات االحتاليــة 
) معادلــة الســماح بالســفر والتعليــم مقابــل التعــاون مــع االحتــال(، وطلبــة خرجــوا 
مــن معتقــات االحتــال. هــذه الصفــة الغالبــة علــى نوعيــة احلركــة الطابيــة 
ــى  ــة نشــطة عل ــات القــرن العشــرين، خلقــت اجــواء جامعي يف ســبعينيات وثمانيني

30  نشطت قوى احلركة الوطنية ومنظمة التحرير يف توفير بعثات ومنح وقبوالت يف هذه الدول وكان نصيب االراضي 
احملتلة فيها اقل من نصيب فلسطينيي الشتات، ورغم ذلك كان هناك عدد ال بأس به من طلبة االراضي احملتلة يدرسون يف 

هذه الدول. 
31  مقابلة مع عبد اجلواد صالح، البيرة،  آذار 2017
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املســتوى السياســي الوطنــي، دعمهــا يف ذلــك امتــداد احلركــة الوطنيــة جماهيريــا 
يف ذلــك الوقــت ودعــم املنظمــة، وتوفــر ادارات جامعيــة ان لــم تكــن متناغمــة مــع 
ــي شــكلت  ــه، وبالتال ــوف يف وجه ــل ال تســتطيع الوق ــى االق ــي عل ــي فه ــد الوطن امل
ــى  ــه اضافــة ال ــزا اساســيا للتعبيــر عن ــل الوطنــي، ومرك ــات حاضنــة للعم اجلامع
النقابــات املهنيــة، والنقابــات العماليــة، وقــد متثــل الطلبــة آنــذاك يف جلنــة التوجيــه 
ــري  ــع النضــال اجلماهي ــازا يدف ــي شــكلت مهم ــة الت ــس الطلب ــر مجال ــي عب الوطن

لامــام.

هــذا ال يقلــل مــن الــدور املقــاوم ملجالــس االمنــاء وادارات اجلامعــات مــن جهــة 
وال الــدور املقــاوم للعاملــن ونقاباتهــم، ففــي مواجهــة سياســات االحتــال ضــد 
ــة  ــة موحــدة، خاصــة يف مواجه ــون واالدارات جبه ــة والعامل ــة شــكل الطلب اجلامع
االمــر العســكري رقــم 854 القاضــي بتعديــل قانــون التربيــة والتعليــم االردنــي 
رقــم 16 لعــام 1964، ومبــا يســمح للســلطة احملتلــة بانتهــاك اســتقالية مؤسســات 

التعليــم العالــي32.

ورغــم ان اعــداد الطلبــة يف جامعــات الضفــة والقطــاع لــم يتعــد يف مجموعــه 
عشــرة آالف طالــب، اال ان ثقــل احلركــة الطابيــة كان نوعيــا مــن جهــة وقــادرا 
علــى اشــعال شــوارع الضفــة والقطــاع باملظاهــرات، اضافــة الــى الــدور االجتماعــي 
ــى احلــرم اجلامعــي امنــا  ــم يقتصــر عل ــذي ل ــا بالعمــل التطوعــي ال ــة متمث للطلب
تعــداه للعمــل يف اغلــب قــرى ومخيمــات ومــدن الضفــة والقطــاع ومناطــق الداخــل.

يكشــف ذلــك ان التعليــم ومؤسســاته العليــا لــم تكــن منعزلــة عــن الهــم الوطنــي 
العــام، وعــن املجتمــع، بــل كانــت منخرطــة فيــه بشــكل مباشــر، وكانــت مصنعــا 
ــت  ــي صب ــة والت ــة واالجتماعي ــة والفني ــة بنشــاطاتها الثقافي ــة الوطني ــورة الهوي لبل
كلهــا يف عمليــة التحشــيد الوطنــي، حيــث عمــل االحتــال علــى تعطيــل كثيــر مــن 
النشــاطات مــن خــال تطويــق اجلامعــات باحلواجــز، ورغــم ذلــك كان الطلبــة 

ميلكــون ارادة متحديــة وكانــت النشــاطات تتــم وتنجــح.

32  من جتربة الباحث الشخصية، يذكر انه يوم 1982/2/19، قام ضابط التعليم يف االدارة املدنية آنذاك )تسيون غباي( 
مبفاجأة ادارة جامعة بير زيت واحلضور اليها دون موعد مسبق، فما كان من الطلبة اال ان طردوه من اجلامعة والتي اصدر 

قائد املنطقة الوسطى يومها قراره باغاق احلرم القدمي للجامعة مدة شهرين. وقبل ذلك ويف عام 1980، جرح عدد من 
الطلبة يف مظاهرة خرجت من نفس اجلامعة ضد نفس االمر العسكري، كما قامت مجموعة من املستوطنن يف متوز 1984 

باقتحام جامعة اخلليل، وقاوم الطاب هذا االقتحام مما ادى الستشهاد 3 من الطلبة.
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امــا مــن ناحيــة نوعيــة التعليــم فقــد اشــرف علــى تخطيطهــا ورســمها مجلــس 
ــات واعضــاء  ــع رؤســاء اجلامع ــذي كان مؤسســة مســتقلة جتم ــي، ال ــم العال التعلي
مجالــس امنــاء فيهــا وشــخصيات وطنيــة، فيمــا لــم تقــم سياســة تخطيــط التعليــم 
يف ذلــك الوقــت علــى احتياجــات الســوق الــذي كان يتحكــم بــه االحتــال، بــل كان 
الهــم االســاس خلــق مؤسســة وطنيــة جامعــة ومقاومــة كهــدف غيــر معلــن، يف 
ظــل ان االحتــال لــم يكــن يريــد مــن الشــباب ســوى ان يكــون قــوة عمــل مســتلبة 
ــة مــن  ــاب اي خطــة تنموي ــه يف ظــل غي ــك كل ــة  ورخيصــة يف ورشــاته، وذل وجاهل
االحتــال لتنميــة االراضــي احملتلــة التــي جعلهــا ســوقا ملنتجاتــه ايضــا، وعليــه، فقــد 
ــة، هــي  ــي يف االراضــي الفلســطينية احملتل ــم العال ــت احــدى اشــكاليات التعلي كان
ــة  ــة عالي ــك الوقــت بطال ــي، حيــث ســادت يف ذل ــم العال تصريــف مخرجــات التعلي
بــن اخلريجــن، نظــرا لصغــر حجــم الســوق احمللــي، وقلــة فرصــه، واســتنكاف 
ســلطة االحتــال عــن تعيــن اخلريجــن يف االدارات واالجهــزة التــي تســيطر عليهــا 

ــق امنــي شــديد. ــم والصحــة وغيرهــا اال بعــد تدقي كالتعلي

الفتــرة  تلــك  النفــط يف  اســعار  انخفــاض  مــع  ازمــة اخلريجــن  ترافقــت  لقــد 
وتقلــص الطلــب علــى العمالــة الوافــدة الــى دول اخلليــج، حيــث اضطــر العديــد مــن 

اخلريجــن التحــول امــا الــى الورشــة االســرائيلية او الــى الهجــرة.

لــذا فالتعليــم العالــي قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة لــم يــأت تلبيــة حلاجــة الســوق، بــل 
جــاء علــى خلفيــة مقاومــة للتجهيــل واالســتاب الوطنــي، ولــذا دعمــت املنظمــة هــذا 
التوجــه، واســتطاعت اجلامعــات ان تســتمر، وتصمــد وتتطــور بفعــل تاحــم كل مــن 
ــة، ممــا  ــل االحتالي ــن واالدارات معــا يف مواجهــة سياســة التجهي ــة والعامل الطلب

اضطــر االحتــال الــى التخلــي عــن امــره العســكري يف نهايــة عــام 1986.

ــرا مــا  ــل كثي ــة، ب ــان مــن مشــاكل داخلي ــم يع ــي ل ــي ان اجلســم اجلامع هــذا ال يعن
ــة  ــا مطلبي ــة ناجتــة عــن قضاي ــن يف اجلامع ــة او للعامل ــات طابي ــت اضراب حصل
لهــم، وكانــت اغلــب هــذه القضايــا حتــل عبــر احلــوار الدميقراطــي. بــن اجســام 
اجلامعــة او مــن خــال مجلــس التعليــم العالــي. غيــر ان الطابــع الغالــب كان 
االنشــداد ملواجهــة السياســات االحتاليــة التــي كانــت شــديدة احلضــور يف وعــي 

القيــادات الطابيــة والعاملــن وادارة اجلامعــات.

رغــم الدعــم الوفيــر الــذي حظيــت بــه اجلامعــات يف ذلــك الوقــت، اال ان التعليــم 
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لــم يكــن مجانيــا يف هــذه اجلامعــات ، ذلــك انهــا تأسســت مــن قبــل جمعيــات اهليــة 
يف ظــل غيــاب دولــة او حكومــة ترعــى التعليــم، فيمــا عملــت منظمــة التحريــر عبــر 
دعمهــا او املســاعدة يف توفيــر الدعــم علــى حتويلــه الــى تعليــم شــبه مجانــي حيــث 
لــم يكــن العــبء الواقــع علــى االســرة آنــذاك يزيــد عــن 10-%15 مــن كلفــة تعليــم 
الطالــب، كمــا صاغــت احلركــة الطابيــة باالتفــاق مــع االدارات نظامــا للدعــم 
قائــم علــى تصنيفــات الوضــع االقتصــادي للطلبــة تتــراوح بــن االعفــاء الكامــل 
مــن الرســوم وصــوال الــى دفــع املبلــغ الكامــل وكان اغلــب الطلبــة يدفعــون مــا بــن 
25-%50 مــن الرســوم اجلامعيــة. هــذا التوزيــع شــكل حصيلــة مســاومة كبــرى 
بــن الطلبــة واجلامعــات يف ذلــك الوقــت لكنــه انتهــى مــع قيــام الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية.

فعلــى تخــوم قيــام الســلطة الفلســطينية عــام 1994، كانــت نهايــة مرحلــة مــن 
مراحــل تطــور التعليــم العالــي يف االراضــي الفلســطينية، ســبق هــذه املرحلــة فتــرة 
انقطــاع كانــت نتيجــة قــرار ســلطات االحتــال باغــاق كافــة اجلامعــات واملعاهــد 
ــون  ــرى يف التاســع مــن كان ــدالع االنتفاضــة الكب يف االراضــي الفلســطينية بعــد ان
اول عــام 1987، حيــث دام هــذا االغــاق حتــى عــام 1993، تخللــه عمليــة حتــد مــن 
قبــل ادارات اجلامعــات والطلبــة باســتمرار التعليــم اجلامعــي بعــد مــرور عــام علــى 
اغــاق املؤسســات، مــن خــال اســتخدام اســلوب التعليــم الشــعبي املطــارد، حيــث 
كانــت تتــم عمليــات التدريــس يف بيــوت املدرســن او يف مؤسســات وانديــة لــم يتــم 
اغاقهــا، يف حــن كانــت قــوات االحتــال تداهــم اماكــن التدريــس وحتاصرهــا 
ــي اســتمرات  ــة والت ــة الفشــال هــذه العملي ــة او املدرســن يف محاول وتعتقــل الطلب
حتــى قــرار االحتــال بالســماح بالتدريــس يف احلــرم اجلامعــي، بعــد مؤمتــر مدريــد 

الــذي انعقــد عــام 1991.
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الفصل الثالث
البنية املؤسسية واستقاللية اجلامعات 

يرتبــط  النقــاش الرئيــس يف هــذا البحــث حــول مكانــة اجلامعــات ومؤسســات 
التعليــم العالــي واملؤسســات األكادمييــة وطبيعــة دورهــا ارتباطــاً وثيقــاً مبجموعــة 
مــن  بسلســلة  البــدء  يف  أساســياً  دوراً  لعبــت  التــي  واملتغيــرات،  العوامــل  مــن 
التحــوالت يف البنيــة املؤسســية للمؤسســات األكادمييــة.  وتتمثــل هــذه العوامــل 
بشــكل أســاس - كمــا وســبق ذكــره يف اإلطــار النظــري لهــذا البحــث - بهيمنــة 
اقتصــاد الســوق والتفكيــر النيوليبرالــي علــى التوجهــات السياســاتية للــدول حــول 
العالــم، والتــي انعكســت علــى مؤسســات التعليــم العالــي علــى مســتوى البنيــة 
املؤسســية والتوجهــات األكادمييــة، وتطويــر اجلامعــات والتوجهــات البحثيــة فيهــا، 
كمــا انعكــس ذلــك علــى العاقــة بــن مؤسســات التعليــم العالــي والدولــة. وتشــير 
العديــد مــن الدراســات  الــى أن انغمــاس املؤسســات األكادمييــة يف محيــط تنافــس 
أكادميــي عوملــي، مّثــل عامــًا آخــر دفــع باجتــاه احــداث تغيــرات بنيويــة يف املؤسســة 
األكادمييــة وتوجهاتهــا األكادمييــة واإلداريــة، مــن خــال التحــول لاهتمــام والتركيز 
علــى مقاييــس التقييــم العامليــة للمؤسســات األكادمييــة، وإهمــال الســياق احمللــي.33

وعليــه فــإن التحــوالت التــي مــرت بهــا اجلامعــات الفلســطينية علــى مســتوى البنيــة 
املؤسســية ال ميكــن قراءتهــا إال ضمــن التقاطعــات بــن ثاثيــة السياســة، املعرفــة، 
واالقتصــاد، حيــث ميثــل العنصــر األول - السياســة مــدى تدخــل الدولــة - الســلطة 
السياســية - يف اجلامعــات، مــن خــال السياســات املتعلقــة باإلنفــاق احلكومــي 
علــى قطــاع التعليــم العالــي، وسياســات الدولــة بشــكل عــام التــي قــد تعيــد صياغــة 
التعليــم العالــي. أمــا العنصــر الثانــي - املعرفــة فينصــب يف سياســات اإلنفــاق 
علــى البحــوث العلميــة وتوجهاتهــا، أي يرتبــط بالسياســات الداخليــة للجامعــة أو 
املؤسســة األكادمييــة، وعاقــات القــوة التــي حتكــم هــذا القطــاع، والتــي حتكــم 
أهــداف االنتــاج املعــريف، املعرفــة لذاتهــا أم خلدمــة املجتمــع. أمــا العنصــر الثالــث 
وتوجهاتهــا  العاملــي  بالســياق  اجلامعــة  عاقــة  يــدرس  االقتصــاد،   - واألخيــر 
33 مهند مصطفى، املؤسسة األكادميية االسرائيلية: املعرفة، السياسة، االقتصاد، رام اهلل: مدار املركز الفلسطيني للدراسات 

االسرائيلية، حزيران 2014، ص 18 – 19. 
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املســتوى  الداخليــة علــى  العاملــي، وإصاحاتهــا  املعــريف  املجتمــع  لاندمــاج يف 
املؤسســي والتعليمــي جــراء ضغــوط قوانــن الســوق، ومــدى متاشــيها مــع هــذه 

القوانــن.34

 The Steering of( ومــن هنــا فــإن دراســة توجيهــات أنظمــة التعليــم العالــي 
Higher Education(، ونعنــي بــه األدوات والترتيبــات املؤسســية التــي تســعى 
ــي،  ــم العال ــة داخــل مؤسســات التعلي ــة واألكادميي إلــى ترتيــب التوجهــات التنظيمي
ــا  ــة - كم ــط مبنطــق الدول ــع وترتب ــات تنب ــان أدوات  وترتيب ــب األحي وهــي يف غال
أشــرنا ســابقاً-، لكنهــا قــد تصــدر عــن مجموعــات أخــرى داخــل هــذه املؤسســات؛ 
ال بــد أن تتــم دراســتها يف ظــل تغيــر دور الدولــة يف ضــوء مــدارس ومناهــج العلــوم 
السياســية واإلدارة العامــة. حيــث أن جــزءاً مهمــاً مــن األدبيــات املوجــودة حــول 
التعليــم العالــي يركــز علــى حتليــل السياســات العامــة مــن حيــث اإلصاحــات 
وآليــات صنــع القــرار، يف حــن أن اجلــزء اآلخــر مــن األدبيــات يركــز علــى اكتشــاف 
وفهــم شــبكة السياســة أو األنظمــة السياســية التــي تنتــج هــذه السياســات. كا  
ــي  ــك الت ــي بطريقــة مشــابهة لتل ــم العال ــى التعلي ــى النظــر إل املنظوريــن مييــان إل
حتلــل بهــا مختلــف اخلدمــات العامــة األخــرى، أي محاولــة فهمهــا علــى أنهــا إعــادة 

تعريــف لــدور الدولــة وعاقتهــا باملجتمــع بشــكل عــام.35

عامليــاً، متثلــت إعــادة التعريــف األولــى يف حتويــل دور القطــاع العــام إلــى دور أكثــر 
رقابــًة وإدارة. فقــد شــهد العالــم األول بــن أربعينيــات وثمانينيــات القــرن العشــرين 
توجهــاً عامــاً نحــو زيــادة حجــم القطــاع العام وازدياد عدد بلــدان الرفاه االجتماعي، 
وكان التعليــم العالــي جــزءاً مــن هــذا التوجــه مــن خــال متويلــه مــن الضرائــب وســن 
مجانيــة التعليــم للطلبــة. ولكــن مــع أواخــر الســبعينيات وبدايــة التحــوالت العومليــة، 
أدى الــى الضغــط السياســي  الجــل تخفيــض عــبء الضرائــب املرتبــط بدولــة 
الرفــاه مقابــل رفــع قيمــة املــال واخلصخصــة.36 أمــا علــى مســتوى التعليــم العالــي 
واجلامعــات فقــد انعكــس ذلــك علــى شــكل تغيــرات يف املبنــى التنظيمــي، مــن بنيــة 
تراتبيــة عموديــة إلــى بنيــة أفقيــة. كمــا جــرت تغيــرات يف البنيــة االقتصاديــة مــن 
ــاد عــدد  ــي، وازدي ــم العال ــى مؤسســات التعلي ــاق احلكومــي عل خــال تراجــع االنف

34 املرجع السابق، ص 22 – 23.  
35 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. “The steering of higher education 
systems: A public management perspective.” Higher education 56.3 (2008): 325. 
36  Ibid, P. 6 – 8 
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الطلبــة، وتغييــرات يف احلــدود التنظيميــة، حيــث باتــت اجلامعــات تعقــد شــراكات 
مــع القطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي.37

ولتعزيــز إعــادة تعريــف دور الدولــة بهــذا الشــكل مت توظيــف اســتقالية اجلامعــات 
- توظيفــا أيدولوجيــا - كأفضــل خيــار لتحقيــق هــذه األهــداف، حيــث اتســع نفــوذ 
الطاقــم اإلداري، ومت إدخــال أدوات إداريــة جديــدة للجامعــات متثلــت بالتخطيــط 
االســتراتيجي، برامــج اإلدارة احملوســبة، ومؤشــرات األداء، وتعزيــز دور اإلداريــن 
يف تقييــم الكليــات والفــروع العلميــة، كمــا تزايــد تأثيــر مجــاالت كالعاقــات العامــة 
واإلعــام والدعايــة وجتنيــد األمــوال واملــوارد علــى اســتمرارية البرامــج الدراســية 
وبقائهــا، وإشــاعة جــو مــن التنافســية بــن الطواقــم األكادمييــة والبرامــج األكادميــة 
ــة  ــل تراجــع دور الدول ــة بــدالً مــن التعــاون. كل ذلــك يف مقاب واملؤسســات التعليمي
ودور النقابــات يف التأثيــر علــى قطــاع التعليــم العالــي. كمــا واقترنــت إعــادة تعريــف 
دور الدولــة بتغيــر يف دور الــوزارات وعاقتهــا باجلامعــات، فلــم تختــِف األدوات 
التقليديــة، ولكــن ظهــرت مجموعــة مــن أدوات احلوكمــة اجلديــدة، مــن خــال 
تفويــض صنــع القــرار إلــى نــوع جديــد مــن الهيئــات واألجســام احلكوميــة، كوســيط 
بــن اجلامعــات والدولــة، التوجــه أكثــر نحــو العقــود االستشــارية، ويشــير ذلــك إلــى 
أن الدولــة تبحــث عــن أســاليب إدارة وتدخــل أقــل تكلفــة وتضمــن لهــا بقــاء حلقــة 

التعليــم يف يدهــا دون التدخــل الفعلــي فيهــا.38

ــة املؤسســية للجامعــات مــن خــال  كل مــا ســبق دفــع باجتــاه إعــادة تعريــف البني
 ،(The ‘‘hollowing out’’ of the nation state( القوميــة  الدولــة  تفريــغ 
وظهــور منــط حوكمــة الشــبكات لــإدارة العامــة بشــكل عــام، والتعليــم العالــي 
ــح مجموعــة مــن اجلهــات  ــدول ســلطتها ووظائفهــا لصال بشــكل خــاص، لتفقــد ال
البديلــة للدولــة، والتــي تعــزز دورهــا العوملــة االقتصاديــة، واالنتقــال الســريع لــرأس 
املــال عبــر احلــدود. وإن هــذا النمــط مــن حوكمــة الشــبكات ســواء كانــت اجلهــات 
الفاعلــة ضمنــه وطنيــة، اقليميــة، أو دوليــة، فإنــه يعمــل علــى توزيــع الســلطة توزيعــا 
متشــعبا، يصعــب معــه حتديــد مســؤولية ممثــل واحــد ومحاســبته، حيــث ال يوجــد 

تركيــز للســلطة.39

37  مهند مصطفى، ص 16. 
38 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. P. 7 – 8 
39 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. P. 7 – 8
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اسقاطات فلسطينية 
لو أســقطنا ما ســبق على الســياق الفلســطيني، لوجدنا ان هناك حتوال واضحا يف 
أدوار مؤسســات التعليم العالي يرتبط بشــكل أساســي بتغير شــكل احلكم وفلســفته 
منــذ نشــأة اجلامعــات الفلســطينية لغايــة اآلن، فمــن أداة للتغييــر االجتماعــي، وأداة 
حتــرر وطنــي، إلــى مؤسســة خدماتيــة تخضــع لقوانــن الســوق، وتُخــّرج أفواجــاً مــن 
املوظفــن أو العاطلــن عــن العمــل فعــًا. فيمــا يلــي ســنحاول قــراءة هــذا التحــول 

مــن خــال التعريــج علــى مامــح البنيــة املؤسســية يف اجلامعــات الفلســطينية. 

البنية املؤسسية ملؤسسات التعليم العالي الفلسطيني:
حوكمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني: 

صــدر مؤخــراً قــرار بقانــون لســنة 2018 بشــأن التعليــم العالــي، والــذي مبوجبــه تقع 
مهمــة اإلشــراف علــى قطــاع التعليــم العالــي الفلســطيني علــى عاتــق وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي ومجلــس التعليــم العالــي الفلســطيني، حيــث يحــدد القانون أســلوب 
حوكمــة نظــام التلعيــم العالــي الفلســطيني بــن توجهــن: توجــه مركزيــة التخطيــط 
اجلامعــات  إســتقالية  مــن  إنطاقــاً  والتحكــم،  الرقابــة  وذاتيــة  واإلشــراف، 
ومتتعهــا بالشــخصية االعتباريــة، حيــث تنــص املــادة 16 مــن القــرار بقانــون بشــأن 
التعليــم العالــي الصــادر يف العــام 2018 »الشــخصية االعتباريــة: تتمتــع املؤسســة 
بالشــخصية االعتباريــة، واالســتقال املالــي واالدراي، ممــا يخولهــا القيــام مبهامهــا 
وحتقيــق أهدافهــا«. ومبراجعــة قانــون التعليــم العالــي جنــد أن هنــاك جمعــا بــن 
التوجهــن، إذا تنــدرج ضمــن صاحيــات املجلــس األعلــى للتعليــم وفقــاً للمــادة 
)7( مــن القانــون إقــرار السياســة العامــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، إصــدار 
معاييــر حوكمــة املؤسســة، اقتــراح مشــاريع قوانــن التعليــم العالــي أو تعديلهــا، علــى 
ضــوء تطــور السياســات العامــة للدولــة، وضــع سياســات متويــل لدعم قطــاع التعليم 
العالــي. كمــا وتختــص الــوزارة مبجموعــة مــن املهــام والصاحيــات نذكــر منهــا كمــا 
جــاءت يف املــادة )5( مــن قــرار بقانــون بشــأن التعليــم العالــي للعــام 2018 النظــر يف 
طلبــات ترخيــص مؤسســات التعليــم العالــي املرفوعــة مــن هيئــة االعتمــاد واجلــودة، 
واالعتــراف مبؤسســات التعليــم العالــي غيــر الفلســطينية، توفيــر مصــادر األمــوال 
الازمــة يف إطــار املوازنــة العامــة للدولــة الســتكمال تغطيــة النفقــات اخلاصــة 
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باملؤسســة والبحــث العلمــي وصرفهــا وفقــاً للسياســات التــي يحددهــا املجلــس. كمــا 
مت العمــل علــى إنشــاء أجســام أخــرى مثــل مجلــس البحــث العلمــي الــذي تأســس 
عــام 2003 ويهــدف إلــى تشــجيع البحــث العلمــي مــن خــال تنفيــذ السياســات 
العامــة للبحــث وحتديــد أولوياتــه، تعزيــز التعــاون  مــع القطــاع اخلــاص مبــا يســاهم 
ــي  ــة تقييــم وضمــان اجلــودة الت ــكار، باإلضافــة إلــى هيئ ــداع واإلبت ــز  اإلب يف تعزي
تعمــل علــى تقييــم البرامــج األكادمييــة واعتمادهــا، وتطويــر نظــام ضمــان اجلــودة 

ومتابعــة تطبيقــه علــى املؤسســة. 40

مقابــل ذلــك ينــص القانــون علــى مــا يضمــن اســتقالية اجلامعــات من خــال منحها 
ســلطة ذاتيــة للرقابــة علــى نفســها والتحكــم بشــؤونها الداخليــة مــن خــال األنظمــة 
ــون أن  ــص القان ــا ين ــة، كم ــة واملالي ــة واإلداري ــم الشــؤون األكادميي ــة لتنظي الداخلي
لــكل مؤسســة تعليــم عــاٍل عامــة أن تختــار مجلــس أمنــاء لإشــراف علــى إدارة 

أعمالهــا، أمــا مؤسســات التعليــم العالــي اخلاصــة فتــدار مــن مجلــس املؤسســة.41

يف مقابــل مثاليــة مــا نــص عليــه القانــون مــن شــكل احلكــم الــذي يتــم مــن خالــه 
اإلشــراف علــى قطــاع التعليــم العالــي، إال أن هنــاك مجموعــة مــن املاحظــات التــي 
ال بــد مــن اإلشــارة اليهــا، لقــراءة التحــوالت التــي مــر بهــا هــذا القطــاع يف إطــار 
عاقتــه مــع »الدولــة« والســوق. فقــد مــرت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بسلســة 
مــن قــرارات الفصــل والدمــج منــذ تأسيســها عــام 1994 حتــت مســمى وزارة 
التربيــة والتعليــم العالــي لإشــراف علــى التعليــم العالــي، ليتــم إصــدار قــرار بفصــل 
ــي،  ــم العال ــم ووزارة التعلي ــة والتعلي ــن عــام 1996: وزارة التربي ــى وزارت ــوزارة إل ال
ليُعــاد دمجهمــا يف العــام 2002 ويف حينهــا أعطيــت مســؤولية اإلشــراف علــى 
قطــاع التعليــم العالــي إلــى الوكيــل املســاعد لشــؤون التعليــم العالــي، وقــد أشــارت 
العديــد مــن الدراســات والتقاريــر إلــى أن قــرارات الفصــل والدمــج مت إتخاذهــا مــن 
ِقبــل رئيــس الســلطة ناجتــة عــن اعتبــارات سياســية وليســت اعتبــارات تربويــة أو 

إداريــة.42

كمــا انصــب جــل مجهــود الــوزارة ومجلــس التعليــم العالــي املنــاط بــه - حســب 

4Ky4JN/gl.goo//:https .40 قرار بقانون رقم ) ( لسنة 2018م بشأن التعليم العالي
41 املرجع السابق.

42 خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي يف فلسطني، طّورها مجموعة من األكادميين والعاملن يف مجال التعليم 
fCQGQX/gl.goo//:https  .12 – 10 العالي. رام اهلل، 2005، ص
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القانــون - مهــام التخطيــط االســتراتيجي مــن خــال إقــرار السياســة العامــة، 
وتقييــم اجلامعــات، وإعتمــاد األولويــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالبرامــج الدراســية، 
علــى مجموعــة مــن االجــراءات اإلداريــة والفنيــة ومعاجلــة قضايــا التمويــل امللّحــة 
وبحلــول مؤقتــة. ويُعــزى ذلــك باألســاس لتركيبــة املجلــس، التــي تتركــز يف رؤســاء 
اجلامعــات واألكادمييــن، ويُســتثنى مــن هــذه التركيبــة أطــراف مهمــة وذات عاقــة 

ــة وغيرهــم.43 ــات العاملــن يف اجلامعــات، الطلب ــل نقاب ــة التعليــم مث بعملي

أمــا فيمــا يخــص الهيئــة الوطنيــة لاعتمــاد واجلــودة والنوعيــة ملؤسســات التعليــم 
ــي« إلنشــاء  ــب »ترخيــص مبدئ ــة لطل ــة ســريعة لنمــوذج الهيئ ــد مراجع ــي وبع العال
مؤسســة تعليــم عالــي، يظهــر جليــاً التركيــز علــى شــروط شــكلية وفنيــة تتعلــق 
بإرفــاق الهيــكل التنظيمــي واإلداري للمؤسســة، معلومــات لهــا عاقــة بالنظــام 
التعليمــي )عــدد الســاعات( وباملبانــي واملســاحات املخصصــة النشــاء املؤسســة. 
كمــا وياحــظ أن واضــع النمــوذج يتعامــل مــع املؤسســة أو البرنامــج الدراســي 
علــى أنــه مشــروع اســتثماري، إذ هنــاك تركيــز واضــح علــى ضــرورة إرفــاق دراســة 
جــدوى اقتصاديــة ودراســة ســوق وتكاليــف تُثبــت موائمــة النخصــص الحتياجــات 
الســوق، ومعرفــة حجــم الطلــب علــى اخلريجيــن وخدماتهــم يف الســوق، والدراســة 
املاليــة التــي تهــدف بشــكل أساســي للتعــرف علــى املــردود االقتصــادي »للمشــروع« 
كمــا يُطلَــق عليــه يف االنمــوذج.44 ويشــير تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي حتــت 
عنــوان »اجلامعــات حتــت املجهــر: مقارنــة معياريــة حلوكمــة اجلامعــات مــن أجــل 
حتديــث التعليــم العالــي يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا« إلــى  أن 
نظــام اجلــودة الفلســطينية يتقيــد بأفضــل املمارســات الدوليــة، حيــث تلتــزم هيئــة 
ضمــان اجلــودة باملعاييــر الدوليــة، لتســهيل االندمــاج يف املجتمــع املعــريف العاملــي، 
حيــث يصبــح مــن الســهل بنــاء الثقــة بــن الــوكاالت عندمــا تكــون هنــاك بعــض 
املعاييــر املشــتركة لتقييــم صحــة ونزاهــة وكالــة االعتمــاد.45 ويأتــي ذلــك يف إطــار 
تزايــد التوجهــات نحــو االقتصــاد القائــم علــى املعرفــة، حيــث تصبــح العاقــة بــن 
التعليــم العالــي كقطــاع فرعــي وأهــداف السياســات العامــة للنمــو االقتصــادي أكثــر 

43 املرجع السابق، ص 10 – 12. 
44 طلب »الترخيص املبدئي« إلنشاء مؤسسة تعليم عالي، صادر عن الهيئة الوطنية لاعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات 

qTvhwW/gl.goo//:https .2010 التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم العالي، رام اهلل، آب
45 البنك الدولي، اجلامعات حتت املجهر: مقارنة معيارية حلوكمة اجلامعات من أجل حتديث التعليم العالي يف منطقة 

SYQDhM/gl.goo//:https .78 الشرق األوسط وشمال إفريقيا، آذار 2012، ص
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وضوحــاً وحــّدة، فمثــًا يــزداد التركيــز علــى التخصصــات اجلامعيــة والبرامــج 
ــة التــي تخــدم الســوق. 46 األكادميي

كما ورد يف تقرير البنك الدولي ســابق الذكر حول حوكمة اجلامعات الفلســطينية: 
»متتلــك جميــع اجلامعــات الفلســطينية، ســواء التابعــة للقطــاع العــام أو اخلــاص ، 
مســتوى عــاٍل وملمــوس مــن االســتقالية التــي يبــدو أنهــا مركــزة علــى احلريــة فيمــا 
يتعلــق بــكل مــن سياســات التوظيــف، وحتديــد الرســوم التــي يدفعهــا الطــاب، 
واســتخدام املــوارد املاليــة، وسياســات املــوارد البشــرية وإدارتهــا، إال ان اجلامعــات 
الفلســطينية أظهــرت مســتوى أقــل مــن االســتقالية يف تطويــر املناهــج والبرامــج 

اجلديــدة.

ــن  ــة مــن ب ــي مســتوى مشــاركة الدول ــى ماســبق ميكــن ماحظــة أن تدن ــاء عل وبن
الســمات البــارزة للنظــام اجلامعــي الفلســطيني، وكيــف أّثــر تراجــع هــذا الــدور 
علــى البنيــة التنظيميــة واألنظمــة الداخليــة للجامعــات وتوجهاتهــا وطــرق تقييمهــا، 
ــي الفلســطيني ممــا أبعــده عــن  ــم العال ــاب فلســفة عامــة حتكــم قطــاع التعلي وغي

ــة.   ــات الوطني ــق األولوي حتقي

متويل التعليم العالي يف إطار البنية املؤسسية احلالية:

مصــادر  ثاثــة  علــى  التســعينيات  بدايــة  حتــى  العالــي  التعليــم  إعتمــد متويــل 
رئيســية وبنســب متفاوتــة: التبرعــات اخلارجيــة، رســوم الطلبــة، ومصــادر أخــرى 
متنوعــة. وقــد َمثَّــل الدعــم املالــي مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية اجلــزء األكبــر 
مــن امليزانيــات التشــغلية ملؤسســات التعليــم العالــي قبــل قيــام الســلطة، مقابــل 
ــا  ــت نســبة مســاهمة الرســوم م ــة، إذ بلغ ــى الطلب ــاض الرســوم املفروضةعل انخف
اليزيــد عــن %10 مــن كلفــة الطالــب احلقيقيــة. كمــا وإعتمــدت اجلامعــات يف 
حينهــا علــى تبرعــات مــن ممولــن فلســطينين، حكومــات، أو هيئــات دوليــة لتغطيــة 

تكلفــة التطويــر الرأســمالي للجامعــات )األبنيــة، مرافــق، معــدات،...(.

 مــع توقيــع اتفاقيــة أوســلو يف اوائــل التســعينيات وإنخفــاض مصــادر دعــم منظمــة 
التحريــر، لعــب اإلحتــاد األوروبــي - بنــاء علــى طلــب املنظمــة والســلطة - دوراً 
محوريــاً يف تقــدمي الدعــم ملؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال متويــل موازناتهــا 

46 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. P. 8 - 10. 
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ــا  ــد مــن فعاليته ــات تزي ــة داخــل اجلامع ــرات هيكلي ــل إجــراء تغي التشــغيلية، مقاب
تعزيــز  شــعار  حتــت   - ذاتيــة  دخــل  مصــادر  تطويــر  علــى  وقدرتهــا  الداخليــة 
االســتقالية - ومت ذلــك مــن خــال رفــع الرســوم واجــراءات اخــرى. ومــع تدهــور 
األوضــاع االقتصاديــة والسياســية يف فلســطن، انخفــض التمويــل املقــدم للســلطة، 
فتوجهــت اجلامعــات نحــو زيــادة الرســوم التــي أصبحــت تغطــي ثلثــي كلفــة الطالــب 
احلقيقيــة. وتزامــن ذلــك مــع توقــف الســلطة عــن حتويــل مخصصــات التعليــم 
ــادة الرســوم اجلامعيــة  لعالــي للجامعــات الفلســطينية، ممــا عــزز التوجــه نحــو زي
التــي متثــل اليــوم مــا يزيــد عــن %65 مــن امليزانيــات التشــغيلية ملؤسســات التعليــم 

ــي يف فلســطن.47 العال
وقــد أثَّــر ذلــك علــى قــدرة اجلامعــات علــى دفــع رواتــب العاملــن فيهــا بشــكل 
منتظــم، باإلضافــة إلــى التخفيــض الوهمــي يف تكلفــة الطالــب مقابــل زيــادة العــبء 
علــى أعضــاء الهيئــة التدريســية ليتناســب مــع الزيــادة يف أعــداد الطلبــة، كمــا 
وتأثــر البحــث العلمــي والتطويــر يف مؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال تخفيــض 
ــة كمصــدر للرســوم  ــح برامــج أكادميي ــه، والتوجــه نحــو فت ــات املخصصــة ل املوازن

ــة.  املرتفع
إن تزايــد أعــداد الطلبــة امللتحقــن بالتعليــم العالــي مقابــل زيــادة رســوم التحاقهــم، 
يثيــر مســألة جماهيريــة التعليــم العالــي ومناليتــه للطبقــات املختلفــة يف املجتمــع، 
والتــي تُظهــر حالــة التوتــر بــن التوجه االقتصــادي والتوجه االجتماعي للمؤسســات 
التعليــم العالــي، حيــث ينظــر األول للتعليــم كســلعة، وبالتالــي يتعامــل معهــا مبنطــق 
ــة التخصصــات  ــح أهمي ــي تصب ــب، وبالتال ــرض والطل ــل مبنطــق الع الســوق املتمث
اجلامعيــة نابعــة مــن أهميتهــا االقتصاديــة كمــا يحددهــا منطــق الســوق. إال أن 
هنــاك توجهــا اقتصاديــا أكثــر راديكاليــة يهــدف إلــى تســليع اجلامعــة نفســها، وذلــك 
بتحويلهــا إلــى مؤسســة اقتصاديــة ال ميكــن أن تتغاضــى عــن منطــق الســوق يف 
حتديــد أولوياتهــا، طــرق انفاقهــا، بنيتهــا املؤسســية، طــرق ومقاييــس تقييمهــا. كل 
ذلــك يف مقابــل التوجــه االجتماعــي الــذي يعتبــر اجلامعــة مــورد جماهيــري، وعلــى 
اجلامعــة أن حتــدد سياســاتها األكادمييــة واملاليــة، وتوجهاتهــا البحثيــة انطاقــاً مــن 

كونهــا جامعــة جماهيريــة.48
47 خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي يف فلسطني، طّورها مجموعة من األكادميين والعاملن يف مجال التعليم 

fCQGQX/gl.goo//:https  .80 العالي. رام اهلل، 2005، ص
48  مهند مصطفى، ص 17.
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الفصل الرابع:
التعليم العالي يف ظل السلطة الفلسطينية:

قبــل توقيــع اتفــاق اوســلو وبعــد عقــد مؤمتــر مدريــد عــام 1991، تشــكلت طواقــم 
فنيــة الســناد الوفــد املفــاوض، احــد هــذه الطواقــم كان طاقــم التعليــم العالــي 
آنــذاك، وقــد طــرح هــذا الطاقــم خطــة وســيناريو لتنظيــم التعليــم العالــي، قامــت 
علــى اســاس التخصــص مبعنــى انهــا حافظــت علــى 3 جامعــات  ذات تخصصــات 
عامــة هــي بيرزيــت والنجــاح واالســامية يف غــزة، فيمــا وضعــت خطــة لدمــج 
جامعــة اخلليــل مبعهــد البوليتكنيــك ليصبحــا جامعــة تكنولوجيــة، بينمــا تتخصــص 
جامعــة بيــت حلــم باملواضيــع الســياحية والفنــون اجلميلــة49، لكــن هــذه اخلطــة 
وســيناريوهاتها ظلــت حبيســة االدراج الــى اليــوم، حيــث انــه وبعــد قيــام الســلطة، 
باربعــة اعــوام صــدر قانــون التعليــم العالــي عــام 1998، والــذي لــم يــزد شــيئا علــى 
واقــع اجلامعــات بــل كــرس مكانتهــا الســابقة، فيمــا لــم يحــدد القانــون مصــادر 
ــى التعليــم العالــي بشــكل  متويــل التعليــم اجلامعــي50، وال مرجعيــات االشــراف عل

واضــح.

هــذا القانــون مت تعديلــه كمــا ذكرنــا ســابقا مــن خــال قــرار بقانــون لعــام 2018، 
ــه زاد مــن تدخــل احلكومــة يف  ــل ان ــة اجلامعــات العامــة، ب ــم ميــس مكان ــذي ل وال
حتديــد معاييــر االعتمــاد واجلــودة، واعتــرف مبجلــس التعليــم العالــي كهيئــة ذات 
طابــع استشــاري، ولــم يتطــرق القانــون الــى اي الــزام للحكومــة بتمويــل اجلامعــات 

ســوى اجلامعــات احلكوميــة 51.

واقع التعليم العالي يف ظل السلطة الفلسطينية:

49 جبريل محمد، التعليم العالي بني القطاع العام واخلصخصة، منتدى ابحاث السياسات الفلسطينية، رام اهلل، 2000
50  قانون التعليم العالي لعام 1998

51  انظر قرار بقانون بشأن التعليم العالي، 2018
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املؤسسات:
بلــغ عــدد مؤسســات التعليــم العالــي  املعتمــدة واملرخصة 50 مؤسســة موزعــة 

كالتالــي:52

14 جامعــة تقليديــة؛ جامعتــان للتعليــم املفتــوح؛ 18 كليــة مجتمــع متوســطة. 
وحســب التوزيــع اجلغــرايف يوجــد يف الضفــة الغربيــة 33 منهــا 9 جامعــات 
تقليديــة )اثنتــان حكوميــة وســتة عامــة وواحــدة خاصــة(؛ 12 كليــة جامعيــة 
ــة، وواحــدة حتــت إشــراف  ــان عام ــة، خمســة خاصــة، اثنت ــة حكومي )أربع
)واحــدة  كليــة مجتمــع متوســطة   12 الاجئــن(؛  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
حكوميــة، ســتة عامــة، وأربعــة خاصــة، وواحــدة حتــت إشــراف وكالــة غــوث 

وتشــغيل الاجئــن(.
امــا يف قطــاع غــزة فيوجــد 15 مؤسســة تعليــم عالــي منهــا 5 جامعــات 
ــات  ــان(؛ 4 كلي ــان خاصت ــان واثنت ــان عامت ــة واثنت ــة )واحــدة حكومي تقليدي
جامعيــة )اثنتــان حكوميتــان واثنتــان خاصــة(؛ 6 كليــات مجتمــع متوســطة 
)واحــدة عامــة، وواحــدة حكوميــة، واثنتــان خاصتــان، واثنتــان حتــت إشــراف 
فيوجد جامعــة  املفتــوح  التعليــم  أمــا  الاجئــن(.  وتشــغيل  غــوث  وكالــة 
واحدة تتــوزع مراكزهــا مــا بــن الضفــة وغــزة بواقــع 22 مركــز، )17( مركــز 

ــز يف غــزة. ــة و)5( مراك يف الضف

http://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures موقع وزارة التربية والتعليم العالي  52
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توزيــع مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية حســب نــوع املؤسســة واملنطقــة وجهــة 
اإلشراف:

املجموعقطاع غزةالضفة الغربيةجهة اإلشرافنوع املؤسسة

جامعات 
تقليدية

213حكومية
628عامة
123خاصة
9514املجموع

كليات جامعية

426حكومية
2-2عامة
527خاصة

1-1وكالة الغوث
12416املجموع

كليات مجتمع

112حكومية
617عامة
426خاصة

123وكالة الغوث
12618املجموع

1 1عامةالتعليم املفتوح
341549املجموع العام
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الطلبة:
وفــق احصــاءات وازرة التربيــة والتعليــم العالــي لعــام 2016-2017 يلتحــق ســنويا 
وبشــكل متزايــد مبؤسســات التعليــم العالــي مــا معدلــه 55 الــف طالــب، وبلــغ 
وطالبة )34,975 أنثــى  طالبــاً   )59,318(  )2017/2016( للعــام  الطلبــة  عــدد 
و)5,932(  التقليديــة،  يف اجلامعــات  طالبــا   )34,003( منهــم  و24,343 ذكــراً( 
طالبــا يف الكليــات اجلامعيــة )2,131 بكالوريوس، 3,763 دبلــوم متوســط، 38 دبلوم 
مهنــي(. و4,907 طالبــا يف كليــات املجتمــع املتوســطة و14,476 طالبــا يف التعليــم 

املفتوح. 

وبلغ عدد الطلبة املســجلن واملنتظمن على مقاعد الدراســة يف مؤسســات التعليم 
وطالبــة )133,032  )2017/2016( 218,415( )طالبــاً  األكادميــي  للعــام  العالــي 
)136,459 طالباً يف اجلامعات التقليديــة منهــم  ذكــراً(،  و85,383   أنثــى 
منهــم  اجلامعيــة:  الكليــات  يف  بينهم 124,340 بكالوريوس، و)14,876( طالبــاً 
)6,562 بكالوريوس، 8,276 دبلــوم متوســط، 38 دبلــوم مهنــي(. و)11,053( طالبــاً 
ببرنامج التعليــم  )56,027( طالبــاً  التحــق  بينمــا  املتوســطة  املجتمــع  يف كليــات 

ــوح. املفت

الدراســي  للعــام  العالــي  التعليــم  مؤسســات  يف  بلغ عدد الطلبة املتخرجــن 
ــم  ــراً(  منه ــى و17,411 ذك ــاً وطالبة )27,035 أنث )2016/2015( )44,446( طالب
الكليــات  مــن  طالبــاً  و)2,739(  اجلامعات التقليديــة،  مــن  طالبــاً   )27,231(
اجلامعيــة، و)3,712( طالبــاً مــن كليــات املجتمــع املتوســطة، و)10,764( طالبــاً مــن 

املفتــوح. برامج التعليــم 

ــى الذكــور يف االلتحــاق والتخــرج،  ــاث عل ــة االن ياحــظ مــن االرقــام الســابقة غلب
وغلبــة االقبــال علــى اجلامعــات التقليديــة يليهــا التعليــم املفتــوح، ثــم الكليــات 
اجلامعيــة واملعاهــد املتوســطة. وهــذا يعنــي ان نوعيــة التعليــم املتوفــرة يف االراضــي 
الفلســطينية هــي تقليديــة، ومتشــابهة يف تخصصاتهــا وهــو مــا ســنأتي عليــه فيمــا 

بعــد.



  42 

العاملون:
للعــام  الفلســطينية  العالــي  التعليــم  مؤسســات  يف  العاملــن  عــدد  بلــغ 
وعاملة منهم: 7,050 أكادميــي  عامــًا   )15,571( )2017/2016( الدراســي 
بحثــي، 1,010 إداري، 2,409  إداري، 20 أكادميــي  تعليمي، 653 أكادميــي 
اختصاصي، 638 تقنــي  وتدريس، 793 مهنــي  بحــث  مكتبي، 1,109 مســاعد 

1,889 عامــًا(.   وحريف، 

ياحــظ هنــا ان عــدد االكادمييــن التعليميــن والبحثيــن يقــارب نصــف العاملــن 
ــا  ــرة اذا م ــن نســبة كبي ــم االداري ــي بينمــا يشــكل طاق ــم العال يف مؤسســات التعلي
قيســت بعــدد االكادمييــن ويشــكل هــذا تضخمــا يف العمــل االداري علــى حســاب 
العمــل االكادميــي، حيــث جنــد ان هنــاك حوالــي 30 طالبــا لــكل اكادميــي واحــد، 
ولــو اعتبرنــا وفــق القانــون ان 12 ســاعة معتمــدة هــي معيــار الطالــب املنتظــم 
ــه يتلقــى 4 مــواد يف الفصــل فــان حصــة االســتاذ املنتظــم تســاوي 120  ــى ان مبعن
طالبــا وهــي نســبة عاليــة لكنهــا باملقارنــة مــع دول قريبــة تعتبــر معقولــة. ويتقــارب 
عــدد احلاصلــن علــى الدكتــوراة بــن العاملــن مــع عــدد احلاصلــن على املاجســتير 
يف اجلامعــات التقليديــة بينمــا يزيــد عــدد حملــة املاجســتير عــن حملــة الدكتــوراة 
يف الكليــات اجلامعيــة واملعاهــد املتوســطة، حيــث هنــاك يف اجلامعــات التقليديــة:
اجلامعيــة 1,767 ) 10,207 )2,624 دكتوراه، 2,588 ماجســتير(، ويف الكليات 
ــوراه، 29 ــات املتوســطة 1,026 )45 دكت 203 دكتوراه، 535 ماجســتير(، ويف الكلي

املفتوح: 2571 )443 دكتوراه، 1,054 ماجســتير(. التعليــم  7  ماجســتير(، ويف 

ممــا تقــدم جنــد ان نظــام التعليــم العالــي يف فلســطن ووفــق القانــون يســتند الــى 
املرجعيــات التاليــة:

تعليــم عالــي حكومــي ويشــمل جامعتــن حكوميتــن تلتــزم احلكومــة 	 
هــذا  يشــكل  وال  املتوســطة  اجلامعيــة  للكليــات  اضافــة  بتمويلهمــا 
عــن اجلامعــات  والبرامــج  الطلبــة  عــدد  نســبة مميــزة يف  القطــاع 
االخــرى كمــا انــه ال يعتبــر تعليمــا مجانيــا، بــل يدفــع الطلبــة رســوما ال 

يقــل كثيــرا عــن الرســوم يف اجلامعــات او الكليــات االخــرى.

تعليــم عالــى اهلــي او كمــا ســماه القانــون مؤسســات )اهليــة خاصــة(، 	 
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وهــي تشــكل االغلبيــة يف عــدد الطلبــة وعــدد املؤسســات وال زالــت 
حتــى االن ال تتلقــى ضمــن املوازنــة العامــة للحكومــة اي متويــل حكومي 
ثابــت ومعــرف قانونيــا، وتعتمــد يف متويلهــا علــى التبرعــات اخلارجيــة، 
ورســوم الطلبــة والتــي تشــكل اجلــزء االكبــر مــن تكلفــة التعليــم يف هــذه 

املؤسســات.

تعليــم عالــي خــاص وهــو اقــل نســبة بــن املؤسســات وتعتمــد يف متويلها 	 
علــى رســوم الطلبــة ومتويل الشــركة املشــرفة علــى اجلامعة.

تعليــم عالــي تابــع لوكالــة الغــوث وهــو ايضــا تعليــم غيــر مجانــي، وان 	 
اشــرفت عليــه وكالــة دوليــة ويــكاد نظامــه يشــبه متامــا نظــام التعليــم 

االهلــي.

متويل التعليم العالي:
منــذ نشــأة اجلامعــات الفلســطينية، لــم يكــن هنــاك معلومــات دقيقــة حــول متويــل 
اجلامعــات ومصــادره، ولــم تكــن اجلامعــات نظــرا حلجمهــا الصغيــر بحاجــة الــى 
متويــل كبيــر حيــث كان باالســتطاعة توفيــره عبــر القائمــن علــى هــذه اجلامعــات 
عبــر التبرعــات وعبــر اقســاط الطلبــة التــي كانــت غالبــا مــا تغطيها اللجنــة االردنية 
الفلســطينية املشــتركة، وقــد لعبــت منظمــة التحريرالفلســطينية دوراًبــارزاً يف دعــم 
متويــل اجلامعــات الفلســطينية بطريقــة مباشــرة وغيرمباشــرة، فقامــت بتخصيــص 
ــذي  ــي الفلســطيني، وال ــم العال ــس التعلي ــع مــن خــال مجل ــة تدف مســاعدات مالي
بــدوره يقــوم بتوزيعهــا علــى اجلامعــات وفــق أســس حددهــا املجلــس، كان أبرزهــا 
ــة وفــق  ــة واألكادميي ــات، وأعــداد الطواقــم اإلداري ــة يف هــذه اجلامع أعــداد الطلب
الرتــب العلميــة لهــذه الطواقــم، وكانــت قيمــة مبلــغ هــذه املســاعدات غيــر محــددة 

وتختلــف مــن عــام إلــى آخــر53.

تراوحــت املبالــغ التــي قدمتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية مــا بــن 5-15 مليــون 
دوالر ســنوياً يف فتــرة الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي، والتــي كانــت تغطــي مايقارب 
ال %50 مــن مصروفــات هــذه اجلامعــات يف حينــه. أمــا املســاعدات غيــر املباشــرة 
53 http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System
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فكانــت تتــم مــن خــال الدعــم الــذي حتصــل عليــه ملنظمــة مــن الــدول العربيــة 
ــة،  ــة اجلامعي ــا:  األبني ــدة منه ــرع أشــكاالً عدي ــات، وأخــذ هذاالتب ــح اجلامع لصال
واملختبــرات، واألجهــزة واألدوات، وقــد شــّكلت هــذه املســاعدات عنصــرا مهمــا يف 
لت املســاعدات التــي قدمهــا  مجــال توســع اجلامعــات مــن حيــث األبنيــة. كمــا شــكَّ
بعــض الشــخصيات الفلســطينية امليســورة أساســاً آخــر َ لهــذه املســاعدات، يف 
مجــال افتتــاح كليــات جديــدة وتشــييدها، ويف تســديد بعــض االلتزامــات املاليــة 

للجامعــات54.

وخــال التســعينات وبعــد مؤمتــر مدريــد ونشــوء االزمــة املاليــة للمنظمــة قبــل ذلــك 
بســبب حــرب اخلليــج الثانيــة انخفــض دعمهــا للجامعــات، ولــذا قــررت اجلامعــات 
الفلســطينية رفــع الرســوم اجلامعيــة لتغطيــة النقــص يف الدعــم مبعنــى انهــا جلــأت 
للفقــراء لســد العجــز يف موازنتهاالــى ان تدخلــت الســوق االوروبيــة وقامــت بســد 
هــذا العجــز مــدة 3 ســنوات بشــرط وضــع خطــط ماليــة مــن قبل اجلامعــات ملعاجلة 
االزمــة، لــذا اصبحــت عمليــة رفــع الرســوم اجلامعيــة عمليــة مضطــردة يف التزايــد 
بشــكل شــبه ســنوي، ورغــم ذلــك لــم تســتطع اجلامعــات ســد هــذا العجــز، مــا ادى 

الــى تطويــر اشــكال اخــرى للدعــم االوروبــي، يقــوم علــى دعــم برامــج محــددة55.

وبعــد قيــام الســلطة الفلســطينية، وانشــاء وزارة مســتقلة للتعليــم العالــي، مهمتهــا 
حســب القانــون  رقــم 11 لعــام 1998 بشــأن التعليــم العالــي56، االشــراف والتوجيــه  
والــذي حــدد ايضــا أهــداف التعليــم العالــي ودور الــوزارة وصاحياتهــا ومســتويات 
التعليــم العالــي وشــهاداتها ملمنوحــة وامنــاط التعليــم وأنــواع مؤسســاته، فيمــا تكلــم 
القانــون عــن التــزام مالــي علــى احلكومــة جتــاه كافــة اجلامعــات لكنــه لــم يحــدد 
النســبة او الطريقــة التــي يتــم بهــا الدعــم حيــث نــص القانــون يف مادتــه رقــم 
ــم  ــي املخصــص للتعلي ــى ان »تتلقــى هــذه املؤسســات جــزءاً مــن الدعــم املال 15 عل
العالــي وفقــاً لألنظمــة واملعاييــر املعتمــدة مــن قبــل الــوزارة لهــذا الغــرض علــى أن 
تقــدم هــذه املؤسســات موازناتهــا وحســاباتها اخلتاميــة للــوزارة«، غيــر ان هــذا 
النــص القانونــي لــم يترجــم الــى بنــد يف املوازنــة واضحــا وصريحــا ممــا جعــل دعــم 
اجلامعــات مــن قبــل الســلطة موســميا وبنــاء علــى طلــب اجلامعــات فــا لوائــح 

54 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(، دائرةالسياسات االقتصادية، تطوير وإصالح التعليم العالي 
الفلسطيني: اإلشكاليات واآلثار املستقبلية 2009، ص 17 .

55  نفس املصدر 
56 جرى حتديث هذا القانون وتعديله بقرار بقانون عام 2018 
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تنفيذيــة للقانــون تتحــدث عــن ذلــك حتــى االن.

مليــون  مبلــغ 20  بتخصيــص  الفلســطينية  ،قامــت احلكومــة  عــام 2002   ويف 
يتــم  دوالرضمــن موازنتهــا الســنوية لدعــم ميزانيــة اجلامعــات العامــة ســنوياً، 
توزيعهــا وفقــاً لآلليــة التــي يقّرهــا مجلــس التعليــم العالــي اال أن وزارة املاليــة لــم 
تــف بالتزامهــا كامــا. وانتهــى هــذا االلتــزام بعــد عــام 2006، ليعــود عــام 2009 
حيــث مت زيــادة املبالــغ احملولــة الــى 34 مليــون دوالر ثــم الــى 40 مليــون، يف العامــن 
ــم عــاد للتناقــص يف عــام  ــا ســوى %60، ث ــم يصــرف منهــا فعلي 2009 و2010 ول

2011 ليصــل بشــكل تنازلــي تدريجــي الــى 4.5 مليــون دوالر عــام 2016 57.

ــا  ــا، كم ــات تاشــى تدريجي ــة للجامع ــا ســبق ناحــظ ان  دعــم احلكوم ــن كل م م
يظهــر عــدم اهتمــام احلكومــة مبعاجلــة سياســاتية اســتراتيجية للتعليــم العالــي 
ومؤسســاته، بــل ان االمــر تــرك الدارات اجلامعــات لترتــب امورهــا مــن خــال 
البحــث عــن مصــادر خارجيــة او محليــة لتغطيــة عجزهــا وهــو قائــم باالســاس علــى 
ــات ســوقية  ــة، او الدخــول يف عاق ــة واســتحداث برامــج ممول ــع رســوم الطلب رف
ــات اال  ــى دعــم اجلامع ــوج ال ــا عــن الول ــذي ال زال محجم مــع القطــاع اخلــاص ال
ــذاب القطــاع اخلــاص مــن خــال  ــات اجت مبظاهــر شــكلية، فيمــا حتــاول اجلامع
الشــعار »مواءمــة التعليــم العالــي وبرامجــه الحتياجــات ســوق العمــل« والــذي يعنــي 
تلبيــة حاجــات القطــاع اخلــاص مــن اخلريجــن. غيــر ان ذلــك لــم يصــل الــى حــد 

ــة عجــز اجلامعــات. ان يشــكل القطــاع اخلــاص احــد املصــادر الرئيســة لتغطي

امــا اهــم الوســائل التــي اســتخدمتها اجلامعــات لتقليــص العجــز املالــي فهــي تنصب 
علــى وســائل تؤثــر ســلبا علــى جــودة ونوعيــة التعليــم، منهــا فتــح برنامــج التعليــم 
املــوازي الــذي يشــكل ضربــا ملبــدأ تكافــوء الفــرص القائــم علــى الكفــاءة االكادمييــة، 
مــن جهــة قانونيــة، فيمــا يعــوض اجلامعــة ماليــا يف هــذا املجــال اال ان نــدرة عــدد 
املتقدمــن لبرنامــج التعليــم املــوازي ال جتعــل مــن هــذه الوســيلة اســلوبا ناجعــا 

يعتمــد عليــه يف توفيــر كميــة مــن االمــوال ذات قيمــة.

اســلوب آخــر اتبعتــه اجلامعــات وهــو فتــح برامــج تخصصيــة قائمــة عــن حالــة 
الطلــب املؤقــت عليهــا كالقانــون وحقــوق االنســان واالعــام وغيرهــا مــن البرامــج 
والتــي بــدأت برســوم عاليــة عنــد انشــائها نظــرا الرتفــاع الطلــب عليهــا ثــم تراجــع 

57  طاهر املصري مصدر سبق ذكره
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يف  عاليــة  بطالــة  وحصــول  باخلريجــن  الســوق  ازدحــام  نتبجــة  الطلــب  هــذا 
تخصصــات مثــل القانــون والهندســة والصيدلــة، حيــث اصــدرت هــذه النقابــات 
بيانــات مــع اصــدار نتائــج الثانويــة العامــة علــى مــدى عامــن تنصــح فيــه الطلبــة 
بعــدم دراســة هــذه املواضيــع نتيجــة البطالــة املســتفحلة بــن خريجيهــا، كذلــك 
اصــدر مركــز االحصــاء الفلســطيني هــذا العــام نشــرة حــول البطالــة بــن اخلريجن 
تبــن ان نســبتها تتــراوح بــن %48 يف الضفــة  و%54 يف القطــاع، وان هنــاك 
اضافــة للبطالــة العامــة بــن اخلريجــن تخصصــات تصــل البطالــة فيهــا الــى 83% 

ــق باحلاســوب وهندســته. ــي تتعل ــوم الت مــن اخلريجــن وهــي العل

التوســع االفقــي يف عــدد الطلبــة  الــى اســلوب آخــر وهــو  وجلــأت اجلامعــات 
املقبولــن بحيــث عملــت اجلامعــات علــى تســهيل الدخــول الــى كافــة التخصصــات 
عبــر تخفيــض املعــدالت املطلوبــة اســتجابة خلطــة اســتيعابية اوســع. فخــال عقــد 
مــن الزمــان تطــور عــدد امللتحقــن باجلامعــات مــن 75486 طالبــا عــام 2005 الــى 
ــادة يف أعــداد امللتحقــن، رافقهــا  ــي 218 الــف طالــب عــام 2016، هــذه الزي حوال
توســع يف أعداد الكادرين: اإلداري واألكادميي، وزيادة يف النفقات التشــغيلية، ولم 
يرافــق هــذه الزيــادة تطــور ملمــوس وتنويــع مثمــر يف مصــادر التمويــل للجامعــات، 
مــاأدى ليــس فقــط إلــى اســتمرار األزمــة املالية بــل أيضاًإلــى تفاقمها،باإلضافة إلى 
تأثيرهــا الســلبي علــى مخرجــات العمليــة التعليميــة58. ويــرى نصــر عبــد الكــرمي ان 
زيــادة أعــداد الطلبــة تؤثــر علــى جــودة التعليــم بزيــادة نســبة االكتظــاظ، ماينعكــس 
بشــكل ســلبي علــى جــودة مخرجــات التعليــم، دون أن تكــون لــه مســاهمة جدّيــة يف 
احلــد مــن األزمــة املاليــة.59 كمــا يــرى انــه يف حــال التزمــت احلكومــة بدفــع املبلــغ 
الــذي التزمــت بــه فهــو يغطــي قرابــة( 8-10 % مــن املوازنــة الســنوية للجامعــات.
بينمــا يــرى انــور زكريــا وهــو الوكيــل املســاعد لشــؤون التعليــم العالــي يف الــوزارة ان 
دعــم احلكومــة للجامعــات العامــة يأتــي يف إطــار املســاهمة يف تطويــر األداء وليــس 
لدفــع رواتــب العاملــن، وأن احلكومــة ال ميكــن لهــا أن تتحمــل وحدهــا مســؤولية 
اجلامعــات العامــة فهــذا أمــر بحاجــة إلــى أن يتشــارك بــه جميــع األطــراف. االمــر 
الــذي يشــير الــى ان احلكومــة تعتبــر نفســها داعمــا وليــس ملتزمــا بتمويــل التعليــم 

58  داهر املصري، مصدر سبق ذكره
59 نصرعبدالكــرمي، نحــو اســراتيجية وطنيــة لتحقيــق االســتدامة املاليــة لنظــام التعليــم اجلامعــي العــام الفلســطيني، معهــد 

أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2013 ص39.
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العالــي.

مصادر متويل اجلامعات
تشــكل الرســوم واالقســاط اجلامعيــة املصــدر الرئيــس لتمويــل التعليــم اجلامعــي يف 
االراضــي الفلســطينية  فهــي تغطــي مــا نســبته 40- %80 مــن ايــرادات اجلامعات، 
ويســاهم صنــدوق اقــراض الطلبــة مبــا نســبته %5 مــن االيــرادات ، والــذي كان عــام 
2016 حوالــي 6 مليــون دوالر60 وهــذا يعنــي ان كلفــة التعليــم العالــي تعــادل حوالــي 
120 مليــون دوالر ســنويا، هــذا اضافــة الــى املنــح والهبــات والتــي هــي مصــادر غيــر 
ــات احتياجــات  ــة نحــو اهــداف محــددة رمبــا ال تكــون ضمــن اولوي ــة، وموجه ثابت
اجلامعــة  او تغطيــة النفقــات اجلاريــة، فيمــا ال توجــد مصــادر اخــرى ناجتــة عــن 
العمــل البحثــي واالستشــاري للجامعــات اال مــا نــدر مثــل مستشــفى جامعــة النجــاح 

ومركــز احلجــر يف البوليتكنيــك.

 ياحــظ هنــا ان العــبء االكبــر مــن تكلفــة التعليــم العالــي تقــع علــى االســرة 
يعتبــر  الفلســطيني  االحصــاء  مركــز  التــي وحســب  االســر  هــذه  الفلســطينية  
متوســط انفــاق االســرة الشــهري حوالــي 1400 دوالر، يف حــن ان متوســط االجــر 
الشــهري يبلــغ حوالــي 900 دوالر، االمــر الــذي يعنــي ان التعليــم العالــي يشــكل 
ــو توفــر بهــا شــخصان علــى رأس  كلفــة باهظــة علــى االســرة الفلســطينية حتــى ل
ــغ دخلهمــا  ــا الزوجــان ويبل ــا ان اســرة متوســطة  يعمــل به ــاذا افترضن عملهمــا، ف
حســب اجلهــاز املركــزي لاحصــاء 1600 دوالر ولديهمــا طالــب واحــد يف جامعــة 
محليــة يدفــع رســوما ســنوية  حولــي 1200 دوالر دون حســاب املواصــات والكتــب 
واملصاريــف االخــرى، فــان نصيــب الرســوم اجلامعيــة مــن الدخــل الشــهري حوالــي 
100 دوالر شــهرياً، واذا اضيفــت املصاريــف االخــرى مبعــدل 7 دوالريوميــا بنــاء 
علــى ســؤال بعــض الطلبــة ممــن يســكنون رام اهلل ويتعلمــون يف جامعــة  يف بيــر 
ــغ حوالــي 150  زيــت فــان التكاليــف الشــهرية للمصــروف يف 22 يومــا دراســيا تبل
دوالر وهــذا يعنــي ان تعليــم طالــب واحــد الســرة متوســطة يكلــف 250 دوالرا اي مــا 
نســبته %16 مــن دخــل االســرة الشــهري فكيــف اذا قتصــرت االســرة علــى مصــدر 
دخــل واحــد قيمتــه 900 دوالر، فــان تكلفــة  الطالــب تصبــح حوالــي %27 مــن دخــل 
االســرة وهــذا يشــكل عبئــا كبيــرا علــى االســرة الفلســطينية والتــي عــادة مــا يكــون 

60 املوقع االلكتروني لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني.
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التعليــم اجلامعــي احــد دوافــع ادخارهــا.

ال ينــص القانــون علــى مجانيــة التعليــم العالــي، كمــا ال ينــص ايضــا بوضــوح علــى 
عــدم مجانيتــه، وكل مــا يظهــر مــن لوائــح وخطــط يعتمــد مســبقا ان التعليــم العالــي 
ــل اخــرى  ــى اشــكال متوي ــي فهــو يعتمــد عل ــي، وبالتال يف فلســطن هــو غيــر مجان
غيــر حكوميــة، حيــث تبــن مــن خــال مراجعــة خطــة وزارة التربيــة التعليــم العالــي 
لاعــوام 2017- 2022، ان التوجــه هــو نحــو تشــكيل وقفيــة دائمــة لتمويــل التعليــم 
العالــي، اضافــة الــى تشــكيل صناديــق اقــراض للطلبــة، عــدا عــن حديــث عــام حــول 
دعــم التعليــم العالــي، وال تظهــر موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم بنــودا خاصــة باوجــه 
الدعــم لقطــاع التعليــم العالــي، كمــا ال حتــدد اخلطــة اطــرا رســمية لتنفيــذ توجهــات 

الدعــم املطروحــة61.

كمــا ان القانــون اجلديــد حــول التعليــم العالــي قــد حــدد احلــق يف التعليــم العالــي 
ملــن تتوفــر لــه »لشــروط العلميــة واملوضوعيـــة احملـــددة يف هــذا القانـــون وأالنظمـــة 

ــادرة مبقتضاه«62. الصـ

وتــرى الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان ان »مــن أهــم أســباب األزمــة املالّيــة التــي 
تعانــي منهــا اجلامعــات العامــة، وبشــكل متفــاوت، هــي ســوء الوضــع االقتصــادي 
ــة املخصصــات املاليــة التــي  بشــكل عــام، وتراكــم العجــز املالــي يف موازناتهــا، وقل
تقدمهــا احلكومــة لهــذه اجلامعــات وعــدم انتظامهــا، وضعــف و/أو غيــاب دور 
القطــاع اخلــاص، وعــدم كفايــة العائــد مــن األقســاط اجلامعيــة، وقلةالدعــم املالــي 
اخلارجــي املباشــر، واالرتفــاع املســتمر يف التكاليــف التشــغيلية والتعليميــة، يف ظــل 

ُشــح و/أوعــدم وجــود اســتثمارات وعوائــد ماديــة ذاتيــة للجامعــات«63.

61  انظر: وزارة التربية والتعليم العالي، اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
62  قرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة 2018 )املادة 2(

63  طاهر املصري، احلق يف التعليم واالزمة املالية للجامعات، الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، 2017 
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الفصل اخلامس:
نوعية التعليم العالي بني التنمية واحتياجات السوق:

اذا الحظنــا ســابقا ان دور اجلامعــات يف بدايــة نشــأتها وحتــى قيــام الســلطة 
الفلســطينية كان دور تنمويــا حترريــا الــى حــد معــن، وانهــا لــم تكــن يف ســوق 
متحكــم بــه وطنيــا لتمــارس العاقــة معــه بحريــة، كمــا انهالــم تكــن تتضمــن كل 
التخصصــات  واقــع  علــى  نظــرة  فــان  حاليــا،  القائمــة  والتخصصــات  البرامــج 
والبرامــج االكادمييــة يف اجلامعــات اخلاصــة واالهليــة واحلكوميــة، يجعلنــا نتســاءل 
حــول وجــود خطــة وطنيــة حقيقيــة للتعليــم العالــي يف فلســطن ومــن يشــرف علــى 
وضعهــا وتنفيذهــا لنكــون امــام درجــة مــن التشــابه عاليــة جــدا بــن كل التخصصات 
التــي تقدمهــا كل اجلامعــات واي متايــز بــن جامعــة واخــرى هــو متايــز ظــريف 
وهامشــي، فهــي جامعــات كمــا ســمتها الــوزارة وبحــق تقليديــة، نظريــة، تقــدم 
ــوم الطبيعيــة  صنوفــا مــن التخصصــات متشــابهة ومتنافســة، مثــل الهندســة والعل
واالجتماعيــة واالقتصاديــة واالداريــة واحيانــا الطبيــة، وكل ذلــك يأتــي حتــت شــعار 
»تلبيــة احتياجــات الســوق« فيمــا الســوق يعانــي مــن فائــض هائــل مــن التخصصــات 
ــن  ــا م ــي 40 الف ــات حوال ــرخ اجلامع ــي كل عــام تف ــات، فف ــا اجلامع ــي تطرحه الت
اخلريجــن متشــابهي التخصصــات، ويحكمهــم توجــه واحــد هــو »الوظيفــة« عامــة 
كانــت ام خاصــة ام يف القطــاع االهلــي، وتتكــدس طلبــات التوظيــف يف ملفــات 
املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة واخلاصــة، وينتظــر اخلريجــون ســنوات 
حتــى يتــم اختيارهــم يف الوظيفــة العامــة، يف حــن بينــت دراســة قــام بهــا منتــدى 
شــارك الشــبابي واجلهــاز املركــزي لاحصــاء الفلســطيني ان اقصــر مــدة انتظــار 

ــغ 22 شــهرا64. ــا يف الســوق تبل ــر طلب ــة االكث يف الفئ

تشــير االحصائيــات الــى نوعيــة اخلريجــن املتوقعن حســب تخصصاتهم، فمن بن 
حوالــي 218 الــف طالــب هنــاك 85159 طالبــا يدرســون علومــا انســانية واجتماعيــة 
وتربويــة واعــام اي مــا نســبته حوالــي %39 مــن الطلبــة يف حــن يــدرس30% 

64  دراسة غير منشورة ملركز شارك حول واقع اخلريجن والبطالة بالتعاون مع اجلهاز املركزي لاحصاء الفلسطيني، 2018
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ــي 3%  ــة فيدرســها حوال ــوم الطبيعي ــا العل ــون، ام ــة والقان ــال التجاري ــم االعم منه
فقــط، يف حــن يــدرس %12 الهندســة وعلــوم احلاســوب، امــا الزراعــة فيدرســها 
حوالــي نصــف باملئــة فقــط، يف حــن يــدرس %12 مواضيــع تتعلــق باخلدمــات 

الصحيــة واالجتماعيــة، امــا الباقــي فهــو متفرقــات.

ما تشــير اليه االحصائيات هو غلبة املواضيع االنســانية على املواضيع التطبيقية،  
ــة علــى اجلامعــات واالســر معــا، فيمــا يزيــد التعليــم املفتــوح  نظــرا لكلفتهــا القليل
مــن هــذه النســبة، لكــن املفارقــة ان دارســي العلــوم الطبيعيــة كالفيزيــاء والكيميــاء 
اضافــة الــى الزراعــة هــم نســبة ضئيلــة مــن الطلبــة، رغــم حاجــة املــدارس املاســة 
الــى مدرســن يف هــذه املواضيــع، حيــث ال تناســب بــن العلــوم االجتماعيــة والعلــوم 

الطبيعيــة بــن الطلبــة.

امــا العلــوم القانونيــة والتجاريــة فنســبتها عاليــة وتلــي العلــوم االجتماعيــة، حيــث 
ان تركيــز الطلبــة علــى دراســة هــذه املواضيــع تؤهلهــم للعمــل كاداريــن او موظفــن 

تنفيذيــن لــدى القطــاع اخلــاص واالهلــي اكثــر مــن الوظيفــة العموميــة.

ان تركــز اعــداد الطلبــة يف العلــوم االجتماعيــة واالنســانية يعكــس التشــابه العالــي 
بــن البرامــج املطروحــة لــدى مختلــف اجلامعــات، كمــا يعكــس طبيعــة الســوق 
الفلســطينية نفســها والتــي هــي عبــارة عــن ســوق خدماتيــة غيــر منتجــة، وذات 
توظيــف محــدود لــرؤوس االمــوال وطلــب محــدود علــى العمالــة، بينمــا شــكل 
قــرار التقشــف احلكومــي، تقليصــا هائــا للوظائــف احلكوميــة، بحيــث اقتصــرت 
الوظائــف علــى مــا يشــغر منهــا بعــد تقاعــد موظفــن او اســتقالتهم او وفاتهــم، 
يف حــن تنــدر االحداثــات الوظيفيــة يف املؤسســات احلكوميــة وحتتــاج الــى قــرار 

مجلــس وزراء.

هنــا ال نســتطيع القــول ان التعليــم العالــي موجــه خلدمــة الســوق بطريقــة مخططــة 
ســلفا، بــل هــي اســتجابات عشــوائية ناجتــة عــن حتســس اجتاهــات الســوق املتقلبــة 
ــر  ــة غي ــا اخلدمي ــو بســبب طبيعته ــى التوســع والنم ــادرة عل ــر الق واحملــدودة، وغي
املنتجــة، كمــا ان كثيــرا مــن احتياجــات هــذه الســوق ال تتطلــب قــوى عاملــة مؤهلــة 
جيــدا خاصــة يف مجــال التشــييد والبنــاء او يف مجــال الفندقــة، والنقل واملواصات 

والتــي هــي قطاعــات اكثــر اســتيعابا للقــوة العاملــة بعــد القطــاع احلكومــي.
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ــدرة هــذه  ــى ق ــة عل ــر احلكومي ــي للمنظمــات غي ــل الدول ــر انحســار التموي ــا اث كم
املنظمــات علــى التوظيــف رغــم ان قدرتهــا االساســية يف اقصاهــا تبقــى محــدودة 

ــة. وال تتجــاوز 20 الفــا مــن قــوام القــوة العامل

بالتالــي فــان عمليــة التعليــم العالــي حتكمهــا العشــوائية ســواء يف اختيــار البرامــج 
او التخطيــط والقــدرة علــى قــراءة توجهــات الســوق احمللــي او القــدرة علــى توجيــه 

االســتثمار مــن خــال عــرض افــكار منتجــة عــن ابحــاث علميــة.

هــذا يعنــي ان هنــاك ضــرورة العــادة تقييــم جتربــة التعليــم العالــي يف ظــل الســلطة، 
مــن خــال االجابــة علــى الســؤال ايهمــا اوال: االســتجابة حلاجــات ســوق خدماتــي 
محــدود، ام توفيــر نوعيــة تعليــم تتائــم مــع االحتياجــات الوطنيــة للتنميــة ويف هــذا 
فــرق كبيــر كمــا تشــير نســبة الدارســن للزراعــة او البيطــرة يف اجلامعــات، او 
نســبة الدارســن للعلــوم التطبيقيــة وهــي نســب ضئيلــة جــدا، وال يحتاجهــا الســوق 

اخلدمــي كثيــرا

جدول )أ(: أعداد الطلبة املسجلن ونتخصصاتهم65

65  موقع وازرة التربية والتعليم
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املجموعاملجموعاملجموعاملجموعاملجموعالبرنامج العام

26104135211251759246173التربية

الدراسات اإلنسانية 
161642115547210420930والفنون

العلوم االجتماعية 
115801540476446018056والصحافة

األعمال التجارية 
31889441346282563666566والقانون

العلوم الطبيعية 
والرياضيات 

واالحصاء
643001289617519

املعلوماتية 
وتكنولوجيا 

االتصاالت
460378857118307792

الهندسة 
والصناعات 

اإلنتاجية والبناء
172999411512019752

11093302071349الزراعة

الصحة واخلدمات 
2051336051982026100االجتماعية

76889840941اخلدمات

00032373237عام
136459148761105356027218415املجموع
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التعليم العالي واخلصخصة:
اذا علمنــا ان هنــاك جامعتــن حكوميتــن وعــدد مــن الكليــات اجلامعيــة واملتوســطة 
ــع  ــا تتب ــة يف االصــل وانه ــر مجاني ــة غي ــة، وان هــذه املؤسســات احلكومي احلكومي
الــوزارة مباشــرة، فــان التصنيــف الــذي اوجــده القانــون لباقــي اجلامعــات والكليــات 
اجلامعــات  وضعيــة  ملتبســا، خصوصــا يف  يبقــى  وخاصــة،  عامــة  اهليــة  بــن 
ــا  ــرة، تعتمــد يف متويله ــة كبي ــر حكومي ــة منظمــات غي ــر مبثاب ــي تعتب ــة، والت االهلي
علــى التبرعــات والهبــات، كمــا يضمــن لهــا القانــون االســتقالية املاليــة واالداريــة 
واحلريــة االكادمييــة. فهــل هنــاك فــرق كبيــر بــن اجلامعــة االهليــة واجلامعــة 
اخلاصــة يف االراضــي الفلســطينية غيــر اشــهار الثانيــة انهــا تســعى مــن وراء 
ممارســة التعليــم الــى حتقيــق اربــاح، فيمــا تشــهر االولــى انهــا مؤسســات غيــر 
هادفــة للربــح، بينمــا الواقــع يشــير الــى غمــوض يف شــفافية اجلامعــات االهليــة، 
حيــث ال تشــهر هــذه اجلامعــات حســاباتها الطــاع اجلمهــور، فيمــا تعلــن دائمــا عــن 

ــل حــول اســباب العجــز. ــا دون تقــدمي اي تفاصي عجــز يف موازناته

ليــس لــدى احلكومــة قــدرة او ميــل  للتخلــي عــن ملكيــة مؤسســات التعليــم العالــي 
التــي تشــرف عليهــا وتديرهــا، ويثبــت ذلك اعتراف القانون بوجــود جامعات وكليات 
حكوميــة، لكنهــا ايضــا تتعامــل مــع التعليــم العالــي كســلعة فالتعليــم احلكومــي يف 
معظــم الــدول عــادة امــا ان يكــون مجانيــا كمــا يف مصــر وســوريا والعــراق واجلزائــر 
وتونــس، او ان تكــون رســومه رمزيــة كمــا يف دول اخلليــج، ودول اخــرى يف اوروبــا 
كفرنســا مثــا، لكــن لدينــا يف االراضــي الفلســطينية جنــد ان الرســوم التعليميــة يف 
اجلامعتــن احلكوميتــن وان كانــت اقــل كثيــرا عــن اجلامعــات االهليــة واخلاصــة اال 
انهــا تبقــى مرتفعــة بالنســبة ملســتوى دخــل االســر الفلســطينية التــي تلجــأ اليهــا66.

امــا يف اجلامعــات االهليــة، فانهــا تعــوم اســعار الســاعات املعتمــدة حســب الطلــب 
علــى التخصصــات بعــد حســاب احلــد االدنــى للكلفــة، فحيثمــا ارتفــع الطلــب 
علــى تخصصــات معينــة ارتفــع ســعر الســاعة املعتمــدة، وحيثمــا قــل الطلــب عليهــا 
انخفــض هــذا الســعر، مبعنــى ان اجلامعــات االهليــة تتعامــل مــع خدماتهــا التعليمية 
كســلعة،   كمــا جنــد فروقــا يف اســعار الســاعات املعتمــدة يف التخصصــات املختلفــة، 

66  باالطاع على اسعار جامعة فلسطن التقنية جند ان سعر ساعة الهندسة 24 دينارا وسعر ساعة التخصصات االخرى 
.www.ptuk.edu.ps/aarticlepage.php?artid=1848&linkn )20 دينار، موقع جامعة فلسطن التقنية )خضوري
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حيــث جنــد اعاهــا يف بيرزيــت وادناهــا يف اخلليــل والنجــاح الــى حــد مــا، امــا يف 
اجلامعــات اخلاصــة فــان نظــرة الــى رســوم اجلامعــة العربيــة االمريكيــة جنــد ان 
هــذه الرســوم قريبــة او تزيــد قليــا عــن اعلــى رســوم يف اجلامعــات االهليــة حيــث 
ــارا وهــو  ــه 50 دين ــة مــا معدل ــغ ســعر الســاعة املعتمــدة للتخصصــات التقليدي يبل
رقــم قريــب مــن تخصــص االدارة واالقتصــاد يف جامعــة بيرزيــت التــي تتــراوح 
رســومها بــن 95 دينــارا للســاعة املعتمــدة  يف كليــة الفنــون و38 دينــار يف كليــة 
اآلداب، بينمــا يكمــن الفــرق هــو يف كلفــة اخلدمــات حيــث ال تشــكل رســوم التســجيل 
والتأمــن وغيرهــا يف اجلامعــات االهليــة اكثــر مــن 100 دينــار بينمــا تبلــغ حوالــي 

300 دينــار يف اجلامعــة اخلاصــة.

هــذه احلقائــق تشــير ان ال فــرق كبيــرا  بــن اجلامعــة اخلاصــة واالهليــة العامــة يف 
الرســوم اجلامعيــة، اذا ال يتعــدى معــدل الفــرق يف كلفــة الرســوم التعليميــة للســاعة 
ــراب  ــة لاقت ــى التحــول التدريجــي للجامعــات االهلي ــر. وهــذا مؤشــر عل 10 دناني
مــن التعامــل كجامعــات خاصــة، هنــا ميكــن اعتبــار الفــارق بــن اجلامعــة االهليــة 

واخلاصــة هــو هامــش الربــح الــذي حتققــه اجلامعــة اخلاصــة.

حتــى االن ال توجــد اكثــر مــن جامعتــن خاصتــن يف فلســطن، وهــذا يدلــل ان 
االســتثمار اخلــاص يف التعليــم العالــي ال زال محفوفــا باملخاطــر، حيــث ال يجــرؤ 
القطــاع اخلــاص لاســتثمار يف مجــال يعتبــر التنافــس فيــه عاليــا، بينمــا يلجــأ الــى 

ــه. ــة من ــم املدرســي اخلــاص وخاصــة يف البرامــج االجنبي االســتثمار يف التعلي

مظاهر اخلصخصة يف اجلامعات االهلية:
يبــدو ان مشــكلة اخلصخصــة ال تتعلــق بالقطــاع احلكومــي للتعليــم العالــي بــل 
انهــا تتعلــق بالقطــاع االهلــي، الــذي نشــأ وتطــور بفعــل رعايــة رســمية مــن منظمــة 
التحريــر، ومــن بيئــة العمــل الوطنــي التحــرري بشــكل عــام، لكنــه وامــام العجــز 
املالــي، وتخلــي املنظمــة عــن توفيــر الدعــم للجامعــات االهليــة بــات عليهــا ان تواجــه 
مصيرهــا بنفســها، وهنــا اصبحــت اجلامعــات االهليــة تبحــث عــن حلــول لســد هــذا 
العجــز فلجــأت الــى رفــع الرســوم الدراســية املتواتــر، والــى التوســع االفقــي يف 
اعــداد الطلبــة وافتتــاح كليــات وبرامــج جديــدة، او فتــح بــاب التعليــم املــوازي، لكــن 
كل ذلــك لــم يســد العجــز يف موازنــات اجلامعــات، حيــث ان عمليــة اســتغال مرافــق 
اجلامعــات مــن قبــل مؤسســات اخــرى كمشــاريع مــدرة للدخــل لــم تشــكل حتــى 
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ــو مت تضمــن هــذه املرافــق للقطــاع  ــى ل االن عامــا مــن عوامــل ســد العجــز، حت
اخلــاص. ويظــل االعتمــاد علــى رســوم الطلبــة، وهــذه هــي املشــكلة احلقيقيــة، اذا 
مــا نظرنــا الــى التعليــم العالــي بانــه حــق يجــب ان يكــون مفتوحــا للجميــع حســب 
القانــون، وحســب املنطــق، لكــن ربــط القــدرة علــى الدخــول الــى اجلامعــة بالقــدرة 
املاليــة اضافــة الــى الكفــاءة االكادمييــة، جعــل مــن القــدرة املاليــة العامــل احلاســم 
يف حــن شــكل التعليــم املــوازي، عنوانــا للتخلــي عــن الكفــاءة االكادمييــة والتركيــز 

علــى القــدرة املاليــة.

اننــا امــام معضلــة جوهرهــا ادارة الســلطة الفلســطينية ظهرهــا للتعليــم العالــي 
ومتويلــه، وتركــه عبئــا علــى االســر وال نقــول علــى املجتمــع، حيــث لــو اصبــح التعليــم 
العالــي مرتبطــا بعمليــة تضامــن اجتماعــي الختلــف االمــر، فــا زال القطاع اخلاص 
غيــر معنــي ببرنامــج مســؤولية اجتماعيــة جتــاه مؤسســات التعليــم العالــي االهليــة، 
امنــا هــو يقــدم هبــات مؤقتــة او ظرفيــة وحســب اســتفادته مــن هــذه اجلامعــة او 

تلــك.

ان اســتمرار االعتمــاد علــى الرســوم اجلامعيــة التــي تدفعهــا االســر كمــورد اساســي 
لتمويــل اجلامعــات يعنــي حتميــل املجتمــع مــن خــال األســرة لكلفــة التعليــم العالــي، 

وولوجــا غيــر معلــن لطريــق اخلصخصــة.

غيــر ان اجلامعــات االهليــة ســتظل حتــرص علــى عنوانهــا االساســي وهــو كونهــا 
معرفــة بالقانــون مبكانــة متميــزة عــن باقــي مؤسســات التعليــم العالــي وذلــك يســمح 

لهــا بتوفيــر غطــاء ملمارســات اخلصخصــة التــي تنتهجهــا.

كل ذلــك يقــوم علــى غيــاب اي رؤيــة او خطــة وطنيــة عامــة للتعليــم العالــي تتجــاوز 
الواقــع القائــم يف ظــل تهــرب الســلطة الوطنيــة مــن مســؤوليتها جتــاه هــذا القطــاع 

والقــاء العــبء علــى املواطنــن، يف ظــل فوضــى ومزاحمــة عاليــة.

التعليم العالي واملجتمع عالقة جدلية
يهــدف التعليــم والتعليــم العالــي خصوصــا الــى توفير بيئة الكتســاب املعرفة ومناهج 
التفكيــر التــي تفضــي الــى حتديــد خيــارات مســتقبلية لافــراد يف اعمالهــم يف 
مجتمعاتهــم، هنــا يصبــح التعليــم والعالــي منــه خصوصــا مســتجيبا ملســتوى تطــور 
ــه يكتســب اســتقاليته  ــة، لكن ــة والثقافي ــة القاعــدة االنتاجي ــات مــن ناحي املجتمع
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النســبية مــن ناحيــة كونــه عمليــة اكتســاب للمعرفــة وطــرق التفكيــر، لذلــك فاالصــل 
يف التعليــم ان يكــون دافعــا للتنميــة ، ومســتجيبا للحاجــات الوطنيــة، وملــا كان 
التعليــم لفتــرة طويلــة هــو احــد اهــم الوســائل للحــراك الطبقــي يف فلســطن، فــان 
ذلــك لــم يكــن اال يف مرحلــة انتقاليــة كان املجتمــع فيهــا بحاجــة الــى مختلــف 
التخصصــات وخاصــة مــا يتعلــق بتوســيع قاعــدة املتعلمــن نفســها، امــا اليــوم ورغــم 
انتشــار التعليــم  املدرســي والتعليــم العالــي يف االراضــي الفلســطينية، اال انــه لــم 
يعــد يشــكل وســيلة اساســية لارتقــاء الطبقــي، لكنــه ظــل شــرطا مــن شــروط هــذا 
االرتقــاء، الن هنــاك حــدا ادنــى مــن التعليــم يعتبــر ضروريــا ملمارســة اي عمــل، 
ســيما ونحــن يف عصــر التقانــة العاليــة والتــي حتتــاج الــى مهــارات تتطلــب تعليمــا.

غيــر ان االمــر ال يتعلــق باحلســابات الكميــة للخريجــن ونســبتهم يف املجتمــع والتــي 
ــق بنوعيــة  ــة اذا مــا قيســت مبجتمعــات مجــاورة، لكــن االمــر يتعل هــي نســبة عالي
التعليم، فاســتجابته حلاجة الســوق، ال تعني اســتجابته حلاجة املجتمع يف التنمية، 
ويف االراضــي الفلســطينية يضــاف الــى التنميــة التحــرر مــن االحتــال، حيــث ميكــن 
دمــج املفهومــن مبــا يعــرف بالتنميــة التحرريــة، اي بنــاء رؤيــة تنمويــة وطنيــة تعمــل 
علــى التحــرر مــن االحتــال، وتبنــي نظــام التعليــم علــى اســاس هــذه الرؤيــة وهــو مــا 
ال توفــره طبيعــة النظــام السياســي القائــم وال توجهاتــه نحــو التعليــم العالــي الــذي 

وضعــت خطــة الــوزارة بنــدا اساســيا فيهــا وهــو االســتجابة الحتياجــات الســوق67.

ان العاقــة اجلدليــة بــن التعليــم واملجتمــع واحتياجتــه قائمــة علــى ان املجتمــع 
بحاجــة للتعليــم، وان التعليــم لــه دور يف التحــرر الوطنــي والتغييــر االجتماعــي معــا، 

فهــل اســتجاب نظــام التعليــم العالــي لهــذه العاقــة؟

مــا تشــير اليــه االرقــام العاليــة حــول اخلريجــن العاطلــن عــن العمــل يشــير الــى 
خلــل يف هيــكل نظــام التعليــم كمــا اوردنــا ســابقا، كما ان خطط التنمية الفلســطينية 
املتعاقبــة تعاملــت مــع االراضــي الفلســطينية وكأنهــا دولــة مســتقلة بفــرض وجــود 
ســلطة يف حــن ان هــذه الســلطة مقيــدة باتفاقــات حترمهــا مــن مواردهــا الطبيعبــة 
وتعقــد الشــروع بتنميــة شــاملة ومســتقلة، وبالتالــي فــان املطلــوب هــو ان تكــون 
هنــاك خططــا تنمويــة ذات بعــد يعــزز الصمــود والســعي الــى التحــرر مــن االحتــال، 

وهــذا يتطلــب مواءمــة كل املؤسســات مبــا يخــدم هــذا الهــدف.

67  اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي، 2022-2017
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غيــر ان توجهــات الســلطة بشــكل عــام على املســتوى التنموي تبقــى خاضعة للتمويل 
الدولــي املشــروط ولوصفــات ان لــم نقــل امــاءات املؤسســات املاليــة الدوليــة التــي 
تتخــذ منهجــا نيوليبراليــا يحــاول تقليــص تدخــل احلكومــة يف االقتصــاد والســوق، 
ويــرى يف القطــاع اخلــاص محــركا اساســيا للتنميــة، مــن هنــا يصبــح التعليــم العالــي 
غيــر مخطــط، ويســير وفــق توجهــات متعــددة ال يحكمهــا ناظــم حقيقــي يوجههــا. 
بــل اســتطاعت اجلامعــات ان متتلــك حريــة اقــرب الــى الفوضــى يف اختيــار البرامــج 
والتخصصــات دون تنســيق حقيقــي بينهــا، بــل مــا حكمهــا هــو فوضــى الســوق لــو 
اعتبرنــا ان التعليــم العالــي يشــكل ســوقا، كمــا حكمهــا التنافــس واملزاحمــة يف ســلعة 

متشابهة.
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الفصل  السادس
الفاعلون يف عملية التعليم العالي ودورهم

بعــد االســتفاضة يف دور احلكومــة وادارات اجلامعــات املختلفــة ومجلــس التعليــم 
العالــي، ال بــد مــن الطــرق الــى الفاعلــن اآلخريــن يف العملية وهــم الطلبة والعاملن 
يف اجلامعــات، فــاذا كان محــور العمليــة التعليميــة هــم الطلبــة وان مــن ينفــذ هــذه 
العمليــة هــم االســاتذة ومــن يتابــع ذلــك هــم االداريــون، فــان مــن الضــروري التطــرق 
لدورهــم يف هــذا القطــاع العــام والــذي بدونهــم ال تكــون هنــاك عمليــة تعليــم عالــي، 
واالحــر انــه بدونهــم ال تســتقيم ادارة النظــام التعليمــي واالداري يف اجلامعــات 

والكليــات.

ال نقصــد بالعاملــن يف اجلامعــات مســتويات االدارة العليــا بــل نقصــد اولئــك الذيــن 
ينضــوون حتــت نقابــة العاملــن يف اجلامعــات مــن اســاتذة وعاملــن، امــا الطلبــة 

فهــم النظاميــون الذيــن لــم ينهــوا الدرجــة اجلامعيــة االولــى.

دور العاملني:
امــام احلركــة االضرابيــة املتكــررة للعاملــن يف اجلامعــات ووجــود نقابــة عامــة 
متثلهــم يف االراضــي الفلســطينية، فانــه ال بــد مــن البحــث يف دور العاملــن يف 
مســيرة التعليــم، فقــد اقتصــر دور نقابــات العاملــن يف اجلامعــات ولفتــرة طويلــة 
ــي  ــات الت ــر ان هــذه النقاب ــة لهــم وهــذا حقهــم، غي ــى الدفــاع عــن حقــوق مادي عل
حتتــج علــى ســوء اوضــاع العاملــن وحتــاول حتقيــق مكتســبات لهــم، ال زالــت خــارج 
دائــرة التأثيــر يف نظــام التعليــم العالــي، باعتبــار ان هنــاك كتلــة كبــرى مــن العاملــن 
ــر يف  ــام والتأثي ــل الع ــة نحــو العم ــا مدفوع ــة يجعله ــة ومنهجي ــة وثقاف ــع برؤي تتمت
السياســات التعليميــة، غيــر اننــا ال جنــد مثــل هــذه التدخــات وال محــاوالت للبحــث 
عــن دور للعاملــن يف هــذا املجــال، وهــذا امــر يســهل علــى ادارات اجلامعــات 
تشــكيل  اي  مثــا  هنــاك  فليــس  القائمــة،  بسياســاتهم  املضــي  معــا  واحلكومــة 
لاكادمييــن الفلســطينين مؤثــر يف املجــال العــام ويف السياســات العامــة، كمــا 
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ان اعتبــار نقابــات العاملــن هــي تعبيــر متثيلــي لــكل العاملــن، هــو مجــرد حتجيــم 
لــدور االكادمييــن الذيــن ارتضــوا النفســهم ايضــا ان يهمشــوا انفســهم يف هــذا 
املجــال الســباب مختلفــة، وبالتالــي ال جنــد لهــم تأثيــرا حتــى لــو اقــر القانــون 

ــي. ــم العال ــس التعلي ــن يف مجل ــؤالء االكادميي ــة له عضوي

دور الطلبة:
اذا كان القانــون قــد اعتــرف بتمثيــل االســاتذة يف مجلــس التعليــم العالــي، فانــه قــد 
غيــب حقــوق الطلبــة، ومتثيلهــم يف املجلــس، بعــد ان كانــت هنــاك جتربــة ســابقة 
كانفيهــا اعضــاء مجالــس الطلبــة ممثلــن يف مجالــس اجلامعــة املختلفــة، وهــو 
ــس  ــام مجال ــا ام ــة68. انن ــل الطلب ــن قب ــه م ــم متابعت ــم تت ــه او ل ــازل عن حــق مت التن
طابيــة ال يجمعهــا جامــع تنظيمــي او هــدف موحــد، مبعنــى ان كل مجلــس طابــي 
ــا الطلبــة يف مؤسســته، دون ان تكــون لديهــم نظــرة شــاملة  منتخــب، يعنــى بقضاي
ــة بشــكل عــام،  ــره يف السياســات التعليمي ــي، وتأثي ــي الوطن ــل الطاب حــول التمثي
االمــر الــذي يجعــل النضــال النقابــي الطابــي مفتتــا، وموســميا ويكــون علــى شــكل 
ردات فعــل موضعيــة علــى قــرارات اداريــة، وال ينــم عــن رؤيــة لهويــة التعليــم العالــي 
الوطنيــة، او فــرض حقــوق للطلبــة، هــذا يعنــي ان نضــاالت احلركــة الطابيــة علــى 
املســتوى النقابــي ال زالــت دون ان تكــون منهجيــة ومتتلــك خبــرة متراكمــة او انهــا 
تراكــم اجنــازات، امنــا يقــوم فعلهــا علــى ادارة االزمــات، وهــو مــا دفــع اجلامعــات 

الــى ســحب كثيــر مــن املنجــزات الطابيــة الســابقة.

اضافــة الــى ذلــك لعــب التنافــس الفصائلــي دورا مهمــا يف تغليــب السياســي علــى 
املطلبــي النقابــي، وبــات االســتقطاب السياســي هــو املميــز للحركــة الطابيــة، كمــا 
ــي  ــل الت ــر قــدرة الكت ــا مــا تكــون عب ان وســائل هــذا االســتقطاب السياســي، غالب
متتلــك دعمــا ماليــا علــى تقــدمي خدمــات تســد مســد احلقــوق، ممــا اضعــف الوعــي 
باحلقــوق، ونشــر بشــكل واســع زبائنيــة قائمــة علــى االســتفادة مــن خدمــات الكتــل 
الطابيــة، واضعــف مــن ثقافــة العمــل العــام واشــراك القواعــد الطابيــة يف معــارك 

حقوقيــة.

68  يف الثمانينات كان رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت عضوا يف جلنة القبول، وكان سكرتير جلنة التخصصات عضوا يف 
املجلس االكادميي،... الخ لكن هذا املكتسب لم يتحول الى حق منتزع، بل مت التراجع عنه بعد قيام السلطة.
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كمــا اضعــف تنافــس الفصائــل يف تقــدمي اخلدمــات للطلبــة عوضــا عــن انتزاعهــا 
ــة  ــدور النقابــي للمجلــس الطابــي كهيئ كحقــوق مــن اجلامعــة او احلكومــة مــن ال
متضامنــة، وبــات اي نشــاط الي جلنــة يف اي مجلــس طابــي موســوم بشــخص 
ســكرتير اللجنــة وانتمائــه السياســي، فــا نشــاطات عامــة مؤثــرة تتــم باســم املجلس 
بــل باســم جلنــة مــن جلانــه او باســم كتلــة مــن الكتــل الطابيــة االمــر الــذي يســهم 
يف عــدم خلــق وعــي طابــي باحلقــوق والواجبــات، فيمــا منــت ثقافــة االســتفادة مــن 

اعطيــات الكتــل.

ان غيــاب متثيــل طابــي موحــد علــى مســتوى الوطــن وخــروج قيــادة االحتــاد العــام 
لطلبــة فلســطن الــى التقاعــد، قــد افشــل بنــاء حركــة طابيــة موحــدة على املســتوى 
ــم عــن  ــي، وهــو مــا غيبه ــم العال ــادالت التعلي ــا رئيســا يف مع ــي تشــكل طرف الوطن

املشــاركة يف صياغــة كثيــر مــن القــرات والقوانــن بشــأن التعليــم العالــي.

هنــا يقــع اللــوم علــى القــوى السياســية التــي آثــرت الدخــول الــى احلركــة الطابيــة 
ــة  ــن خــال برامــج طابي ــس م ــي ولي ــب االســتقطاب السياســي الفصائل ــن جان م
عامــة ورؤيــة جتــاه التعليــم العالــي ووظيفتــه التغييريــة التحرريــة يف بلــد محتــل.

بالتالــي فــان هنــاك تهميــش لــدور العاملــن وللطلبــة يف صياغــة سياســات التعليــم 
العالــي، هــذا التهميــش، ادى الــى اضعــاف العمــل النقابــي وادى الــى تشــتيته، والــى 
انفــراد االجســام االداريــة واحلكوميــة بصنــع القــرار املتعلــق بالطلبــة والعاملــن 

وبسياســات التعليــم بشــكل اعــم.
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اخلالصة:
مــن خــال هــذه الدراســة ميكــن اســتخاص قانــون عــام يحكــم التعليــم العالــي يف 
فلســطن اال وهــو قانــون الفوضــى والتنافــس وغيــاب الرعايــة احلكوميــة الفاعلــة 
ــون  ــة الفلســطينية. هــذا القان ــام مــن قطاعــات التنمي ــة لهــذا القطــاع الع واملوجه
نــاجت عــن ظــروف نشــأة اجلامعــات يف ظــل االحتــال واختــال الرؤيــة الســلطوية 
لــدور التعليــم العالــي يف احليــاة الفلســطينية، فــاذا نشــأت اجلامعــات كاحــدى 
ــام الســلطة الفلســطينية،  ــي ســبقت قي ــرة الت ــال يف الفت مقومــات مقاومــة االحت
ولعبــت دورا مهمــا يف النضــال التحــرري الوطنــي، وخرجــت اجيــاال مــن القــادة 
اجلماهيريــن والسياســين الذيــن لعبــوا دورا مهمــا يف حتريــك االنتفاضــة الشــعبية 
ــا يف الســلطة بــن  ــر مــن املناصــب العلي ــى كثي ــرى عــام 1987، كمــا ارتقــوا ال الكب
تشــريعين ووزراء وقــادة اجهــزة ومؤسســات، او انهــم ســاهموا يف بنــاء وادارة 
ــد  ــون بع ــد اخفقــت يف ان تك ــات ق ــان هــذه اجلامع ــي، ف ــع املدن مؤسســات املجتم
قيــام الســلطة مــن الفاعلــن االساســين يف تقــدمي رؤيــة تنمويــة وطنيــة، واكتفــت 
بدورهــا كمفرخــة للخريجــن تدفــع بهــم الــى البطالــة. فيمــا كان يحكــم العاقــة بــن 
اجلامعــات يف املاضــي دور التعاضــد اكثــر مــن التنافــس، فقــد حكمهــا التنافــس يف 

ظــل الســلطة اكثــر مــن التحالــف وبنــاء كتلــة مجتمعيــة وازنــة يف املجتمــع.

يف نظرنــا يعــود ذلــك الــى ان اجلامعــات يف ظــل االحتــال حظيــت برعايــة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية غطــاء سياســيا، ومصــدرا للتمويــل او توفيــر هــذا التمويــل، 
بينمــا لعــب تخلــي الســلطة عــن متويــل التعليــم العالــي يف اعــادة هيكلــة ورؤيــة 
اجلامعــات لدورهــا، حيــث بــات همهــا البحــث عــن التمويــل واســتخدام سياســات 
جبائيــة قائمــة علــى توســيع عــدد الطــاب وزيــادة عــدد البرامــج مــع رفــع الرســوم 
ــم  ــة التــي ال زالــت تشــكل العمــود الفقــري لتمويــل اجلامعــات، يف حــن ل اجلامعي
تضغــط اجلامعــات منــذ البدايــة الجــل ضمــان متويلهــا الوطنــي احمللــي عبر اشــكال 
ــة االقتصــاد الفلســطيني،  ــزو النيوليبرالي ــل ان تغ ــق قب ــن ان تتحق ــرة كان ميك كثي

واصبــح الشــعار »كل يقلــع شــوكه بيديــه«.

ــا وفــق  ــات حــول ترتيبه ــم ورغــم كل مــا تنشــره اجلامع ــة التعلي ــد نوعي ــى صعي عل
ــم قــد تراجعــت ســواء مــن  ــة التعلي ــان نوعي ــر رســمية، ف ــة هــي غي مقاييــس عاملي
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ــت  ــا وقع ــة كم ــاءة االكادميي ــث الكف ــة ام مــن حي ــة املخرجــات التعليمي ــث نوعي حي
كلفــة التعليــم العالــي علــى الفقــراء لتســتهلك اكثــر مــن ثلــث دخلهــم الســنوي لطالــب 
واحــد، فيمــا غــاب دور اجلامعــة املجتمعــي واتصالهــا بالنــاس كمــا تراجــع البحــث 

العلمــي فيهــا ليصبــح قريبــا مــن العــدم.

مــن جانــب آخــر ال جنــد مســاهمة للقطــاع اخلــاص واضحــة يف دعــم التعليــم 
ــه،  ــي مــن خــال االســتثمار في ــم العال ــل بالســعي نحــو خصخصــة التعلي ــي ب العال
ــوة  ــه الق ــر ل ــذي يوف ــي ال ــم العال ــن مخرجــات التعلي ــر م ــو الكاســب االكب ــا ه فيم
البشــرية املدربــة او املتعلمــة القــادرة علــى ادارة اعمالــه. ورغــم ذلــك فهــو ال يدعــم 

ــا. ــذي يســتفيد منه ــة هــو ال ــى برامــج اكادميي حت

علــى صعيــد احلركــة الطابيــة والنقابيــة، فمــا زاال دون املســؤوليات امللقــاة علــى 
عاتقهمــا كجــزء مــن النظــام التعليمــي، وال زالــت احلركتــان تتعامان مــع قضاياهما 
باملفــرق، دون التدخــل يف نظــام التعليــم وان يكــون لهــا رؤيــة واضحــة ومحــددة يف 

هــذا النظــام ومطالــب اســتراتيجية عامــة ميكــن العمــل عليهــا معــا.

اننــا امــام حركتــن ضيعتــا مكاســبها االولــى بفعــل التنافــس الفصائلــي املنــزوع منــه 
ــد كل مــن احلكومــة  ــي اصبحــت ي ــة، وبالتال ــة احلقيقي ــة واملطلبي ــا النقابي القضاي
وادارات اجلامعــات مطلقــة، يف تواطــؤ مشــترك بينهمــا علــى ان لــكل مزرعتــه وكل 

حــر يف شــكل ادارتهــا.
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التوصيات:
بعد هذه اخلاصة ميكن اخللوص الى توصيات اهمها:

ال بــد مــن فعــل اجتماعــي سياســي يعيــد النظــر يف القــرار بقانــون . 1
حــول التعليــم العالــي، ومبــا يحولــه الــى نظــام للتعليــم ذو فلســفة 
واضحــة واهــداف عامــة وشــاملة، تعــرف فيــه حقــوق الطلبــة، 
وابــواب متويــل اجلامعــات واشــكال التأســيس لنظــام متويلــي 

دائــم.

ال بــد مــن حتويــل متويــل التعليــم العالــي مــن جيــب الفقــراء الــى . 2
نظــام يجعــل امــا احلكومــة او املجتمــع مســؤوالن عــن هــذا التعليــم 
ــدوق خــاص  ــى صن ــة معــارف حتــول ال وفــق نظــام ثابــت كضريب
بتمويــل التعليــم العالــي، او عبــر رفــع موازنــة التعليــم العالــي 
يف موازنــة الــوزارة مــع رفــع موازنــة التعليــم يف قانــون املوازنــة 
العامــة، مبــا يحــول االمــر الــى التــزام حكومــي وحــق للجامعــات 

وليــس مجــرد دعــم مؤقــت وموســمي.

ال بــد مــن مؤمتــر وطنــي عــام يبحــث يف اعــادة صياغــة محتــوى . 3
ــة  ــة التحرري ــق مــع االحتياجــات التنموي ــي مبــا يتف التعليــم العال
عبــر  اثبتــت فشــلها  التــي  الســوق  مــع حاجــة فوضــى  وليــس 
جيــوش اخلريجــن العاطلــن عــن العمــل. هــذا التحويــل يجــب ان 
يتوجــه الــى تعزيــز العلــوم التطبيقيــة يف مختلــف املجــاالت بــدل 
ــة الكلفــة وضعيفــة املــردود  ــوم النظريــة قليل االقتصــار علــى العل

االجتماعــي.

ــة . 4 ــن خطــة تنمي ــم كجــزء اساســي م ــا يجــب ان يوضــع التعلي هن
ــب  ــة، ومحتواهــا تغلي ــود واملقاوم ــا الصم ــة شــاملة، عنوانه وطني
االنتاجــي وحاجاتــه مــن الــكادر البشــري علــى اخلدماتــي، االمــر 
ــي يف هــذا املجــال. ــم العال ــس التعلي ــر ملجل ــذي يســتدعي دورا اكب ال
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ال بــد علــى االحــزاب والفصائــل السياســية ان تولــي دورا لتربيــة . 5
اعضائهــا يف احلركــة الطابيــة علــى النضــال الطابــي النقابــي 
ــة ووســيلة  ــة كمن ــات للطاب ــا دور مقــدم اخلدم ــرك جانب وان تت
لاســتقطاب، مبعنــى تعزيــز الوعــي باحلقــوق، وبنــاء اآلليــات 

ــة املدافعــة عنهــا. التنظيمي

باحلقــوق . 6 الطابيــة غيــر وعيهــا  املنوطــة باحلركــة  املهمــة  ان 
وحتقيــق املكتســبات عبــر النضــال الطابــي الدميقراطــي، هــي 
بنــاء اطارهــم الطابــي املوحــد علــى مســتوى الوطــن بحيــث 
اركان صياغــة  مــن  اسياســيا  ركنــا  الطابــي  التمثيــل  يصبــح 

التعليــم العالــي يف الوطــن. سياســات 

ان احلركــة النقابيــة يف اجلامعــات مطالبــة ان تنتقــل مــن دور . 7
االســتراتيجي  والتأثيــر  الفعــل  الــى  اليومــي  النقابــي  العمــل 
ملمــوس  بشــكل  االمــر  هــذا  ويقــع  العالــي  التعليــم  نظــام  يف 
علــى االكادمييــن الذيــن آثــروا العزلــة عــن املجــال العــام بــدل 

فيــه. الواســع  االنخــراط 

ان مجانيــة التعليــم العالــي هــي حــق يجــب انتزاعــه تدريجيــا . 8
ــراض  ــدوق اق ــي فــا حاجــة لصن يف ظــل هــذه الظــروف وبالتال
ــة اخلريجــن  ــة عليهــم يف ظــل بطال ــاء املالي ــة يؤجــل االعب للطلب
املستشــرية، بــل ان هنــاك امكانيــة لتوزيع االعباء عبر التصنيفات 
االجتماعيــة للطلبــة علــى طريــق مجانيــة التعليــم، وهــذا يحتــاج 
الــى جهــد مجتمعــي قــوي ومؤثــر كمــا يحتــاج الــى نضــال جــدي 

مــن حركــة طابيــة موحــدة علــى مســتوى الوطــن.

التعليــم . 9 ان القطــاع اخلــاص املســتفيد االكبــر مــن مخرجــات 
العالــي مســؤول اجتماعيــا عــن ضمــان اســتمرار تطــور العمليــة 
التعليميــة، وبالتالــي ميكــن فــرض ضريبــة علــى ارباحــه مخصصة 

لتمويــل التعليــم العالــي.
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ان كل ذلــك يحتــاج الــى فهــم شــامل وحركــة اجتماعيــة منظمــة تعمــل 
ال  ودميقراطــي،  وطنــي  عالــي  تعليــم  وعلميــة  الجــل حتقيــق  بصبــر 
تقتصــر هــذه احلركــة علــى الطــاب وممثليهــم بــل علــى املجتمــع نفســه 
الــذي ينــوء حتــت اعبــاء التعليــم العالــي. وهنــا ال اســتثناء الي مكــون 

اجتماعــي سياســي يف االنضمــام لهــذه احلركــة وتطويرهــا.
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