التعليم العالي بين فوضى السوق والحق فيه
الفصل االول

مدخل نظري:
التعليم كمفهوم في إطار دولة:
يوجب تناول موضوع التعليم العالي وبحثه في إطار نقدي بالضرورة التطرق لمجموعة األفكار واألطروحات التي

تشكل أساسا للعالقة بين المجتمع /الدولة من جهة ونظام ومؤسسات التعليم من جهة أخرى  ،ويساعد فهم موقع التعليم في

إطار الدولة في فهم التناقضات في هذا الحقل ،ومن ثم القدرة على امتالك تصور لما ينبغي أن تكون عليه هذه الممارسة –

التعليم  -ولما ينبغي أن يكون عليه شكل العالقة بين مؤسسات التعليم والمجتمع ،وأخي ار قدرة التعليم على استرداد دوره في

تحريك القوى االجتماعية القادرة على احداث التغيير في المجتمع .فالتعليم بما هو توسيع للمعارف والمدركات واكساب لمناهج

وطرق في التفكير يشكل عملية تغييرية تلقائي ة في الوعي وبالتالي في الممارسة ،ومن هنا تهتم الدولة كاداة للضبط االجتماعي
بالتعليم باعتباره جزءا من جهاز الهيمنة الثقافية والفكرية وواحد قنوات ايصال ايدولوجيتها لالجيال المختلفة وترسيخ هذه
االيدولوجيا من خالل المؤسسة التي تنشئها الدولة لهذا الغرض.
ناقش باولو فريري في كتابه تعليم المقهورين

1

العالقة بين التعليم والتربية من جهة والمجتمع من جهة اخرى ،فقد

طرح في كتابه فكرة تعارض الفكرة التقليدية الشائعة بأن التربية هي من تشكل المجتمع ،فهو يرى بأن المجتمع هو من يشكل

التربية ويحكم طرق ومحتوى التعليم وفقا لمصالح من يمتلك زمام السلطة في المجتمع – القاهرين وفق تعبيره  ،-حيث يرى أنه
في أي مجتمع مبني على القهر تنحصر مهمة التربية في الحفاظ على وضع قائم وتأبيده ،وعليه فهو يرى أن تغيير النظام

التربوي بصورة جذرية ال يتم إال من خالل إحداث تغيير مجتمعي يلغي ظروف الفقر والجهل والتمييز الطبقي .وفي محاولته

لفهم العالقة الجدلية بين التعليم والمجتمع وتغييره ،رأى انه من الضروري أن نفرق بين التعليم النظامي الذي ال يمكن تغييره إال

بسلطة سياسية والبرامج التعليمية التي يقوم بها المقهورون خالل مرحلة تنظيم أنفسهم ،ويرى أن هذه هي نقطة اإلنطالق نحو
تفكير نقدي جدلي للواقع ،فاإلنسان المقهور كما يصفه يفتقد الروح النقدية ويعيش ثقافة الصمت ،وبالتالي هو غير قادر على
إدراك الدور الحقيقي للتعليم ،فيتجاهل دور التعليم كعمل اجتماعي يخدم االنسان ،وهنا تكمن برأيه المهمة االنسانية للتعليم.
هذا النوع من التعليم التحرري أو الحواري كما يطلق عليه فريري يناقض التعليم البنكي أو التلقيني الذي يهدف إلى
تعويد الطلب ة على أسلوب التذكر الميكانيكي وتحويلهم إلى أواني فارغة تتلقى كل ما يصب في داخلها ،فيصبح الواقع في

نظرهم مسلمة من المسلمات ال موضوعا للتغيير ،أما التعليم الحواري فهو التعليم الذي يحاول أن يخلق هذه العالقة الجدلية
بين المعلم والمتعلم للوقوف أمام النخبة المتحكمة ،والمشاركة في الفعل الثوري.

 1مقدمة الطبعة اإلنجليزية ،لكتاب باولو فريري :تعلـيـم املـقـهـوريـن ،تـرجـمـة يـوسـف نـورعـوض ،بيروت ،دار القـلـم.1980 ،

1

في كتاب فلسفات تربوية معاصرة

2

يحاول سعيد علي تجاوز الطروحات التقليدية التي تم تناول التربية العربية من

خاللها والتي انشغلت باالهتمام بميول المتعلم واستعدادته ،أو العالقة بين التعليم والعمل ،وتجاوزها لالنتقال إلى دائرة التربية
وفلسفتها التي يراها الكاتب القوة التنفيذية التي من خاللها يمكن تحويل األفكار الفلسفية لسلوك يتم التعامل معه في إطار

مجتمع ودولة .حيث يتناول الكاتب في الفصل الثالث من الكتاب المعنون ب "االتجاه النقدي" التعليم كمفهوم في إطار دولة
من خالل ربطه بأكثر من مفهوم ،فمثال يقدم الكاتب التعليم كطريق للهمينة من خالل مفهوم الهيمنة عند غرامشي ويجمع بين
الفلسفة والسياسة واأليدولوجية والثقافة ،أي النظرية والممارسة ،ويذكر الكاتب أن مفهوم الهيمنة هو مفهوم شامل للدولة يجمع

الثقافة والسياسة معا ،حيث تلجأ الدولة لضمان استمرارها ألسلوبي القمع واإلقناع ،فإلى جانب دورها األمني /القمعي من خالل

أجهزة الدولة والجيش والشرطة ،تقوم الدولة بدور تربوي يستهدف خلق ثقافة تضمن إعادة إنتاج نفس النظام االجتماعي وضمان
والء المواطنين ألهداف الدولة حتى لو تناقضت مع مصالحهم الحقيقة ،ومن خالل ما سبق يعبر غرامشي عن أهمية البنى

الفوقية ودورها في حركة المجتمع.

كما يتناول الكاتب ثنائية التعليم وأزمة التبعية ،حيث يربط بين النظم التعليمية والتقسيم العالمي للعمل ،ويرى هذه
العالقة كنتيجة لطبيعة العالقة بين دول المركز ودول األطراف المحيطة ،فيدور التعليم في دور المركز حول المعارف

اإلنتاجية ،بينما في دول األطراف يدور التعليم حول المعارف االستهالكية ذات األهمية الوظيفية في االستهالك .حيث يرى أن

بنية سوق العمل في دول األطراف ناتجة عن تشوه التنمية فيها نتيجة موقعها في السوق الدولي ،مما أثر على بنية النظم

التعليمية لتتوائم مع البنى االجتماعية لمؤسسات االنتاج داخل المجتمع .ومن هنا يصبح التعليم أداة لخدمة القوى المستفيدة من
عملية التنمية غير الحقيقية من الداخل ،وبنية النظام العالمي في الخارج .ومن هنا تم الترويج لفكرة ان التعليم – بمنظور

المؤسسات الدولية – هو أداة التحضر والتحديث ،وهو في الحقيقة أداة لعقلنة بنية ال يقبلها العقل لتستمر في السيطرة االقتصاية

والسياسية على الشعوب والحكومات ،وهذا بالتحديد هو الجانب االستعماري من التعليم.
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ويبرز هنا دور الوكاالت والمؤسسات الدولية في دول األطراف عن طريق خلق خطاب معين في مجال التعليم ،من

خالل اهتمامها المتزايد بشؤون التعليم لخلق حلول معينة لمشكالت معينة أي خلق أنماط محددة من اإلصالحات التعليمية عبر

خبراء دوليين لديهم معرفة بطبيعة هذه اإلصالحات ،ومن أمثلة هذه الخطابات تلك التي تدفع صانع السياسات في أي دولة
لالقتناع بأن ارتفاع مستوى التعليم يؤدي بشكل آلي إلى المساواة في توزيع الدخول مثال ،دور ربط هذه المسألة بمجموعة

سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى.

4

اضافة إلى ما سبق فقد حاز القطاع التربوي والتعليمي على مساحة كبيرة من انتاجات عالم االجتماع الفرنسي بيير

بورديو ،حيث شكل هذا المجال بآلياته وديناميته المساحة التي تولدت فيها أهم المفاهيم عند بورديو مثل إعادة االنتاج والعن
الرمزي .حيث يرى بورديو وباسرون في كتاب إعادة االنتاج :في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم 5بأن مؤسسات التعليم
 2سعيد إسماعيل علي ،فلسفات تربوية معاصرة ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب /عالم املعرفة.1995 ،
3املرجع السابق ،ص.136
 4املرجع السابق ،ص.138
 5بيير بورديو وجان كلود باسرون ،إعاة اإلنتاج :في سبيل نظرية عامة لنسق التعليم ،ترجمة ماهر تريمش ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت.2007 ،
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والنظام التربوي بشكل عام تعمل على إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع وفق التفاوتات الطبقيةفيه  ،ويشير بورديو إلى أن المؤسسات
التعليمية تقوم بهذه الوظيفة من خالل آليات خفية رمزية تولد التفاوت االجتماعي وتكسبه طابع الشرعية في الحياة االجتماعية.
حيث يعرف بورديو العن

الرمزي في كتابه إعادة اإلنتاج وكتاب الرمز والسلطة 6كذلك ،على أنه كل سلطة تطال

فرض دالالت وتطال فرضها على أنها شرعية أن تواري عالقات القوة التي هي منها مقام األس لقوتها ،إنما تزيد إلى عالقات
صة لها ،أي تحديد قوتها الرمزية .ويرى ان كل فعل بيداغوجي /تربوي إنما هو موضوعيا عن
القوة تلك ،قوتها المخ َّ

على اعتبار أنه فرض ،بواسطة سلطة اعتباطية يطلق عليها بورديو االعتباط أو التعس

رمزي

الثقافي .وهو أي فعل يمارسه جميع

األعضاء المتعلمين من تشكيلة اجتماعية معينة ،تستطيع من خالل سلطتها الرمزية إنتاج التعس

الثقافي للطبقات المهيمنة أو

هيمن عليها ،ومن ثم إعادة إنتاج بنية عالقات القوة في بنية اجتماعية ما.
الطبقات الم َ
كما تتطرق دراسة نشرت في مجلة نقد وتنوير بعنوان األداء األيدولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو :العنف

الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسة ،7لضرورة فهم التباين الطبقي في المجتمع كأساس لفهم الالمساوة القائمة في

النظام المدرسي؛ حيث أن التفاوتات االجتماعية واالقتصادية تنتج تفاوتا موازيا داخل النظام التعليمي .فالمجتمع كما يراه بورديو
عبارة عن وحدة اجتماعية وظيفية ،وعليه فإن أنماط السلوك التي تحافظ على استقرار ووحدة المجتمع تخفي أنساقا من عالقات

القوة والهيمنة التي ت َّ
سخر لخدمة الطبقة المهيمنة في المجتمع ،وهنا يتم توظي

العن

الرمزي أو الفعل البيداغوجي في الفضاء

االجتماعي ،حيث ال يقتصر دور التعليم على تحضير األفراد ألداء أدوار محددة ،بل وتعمل أيضا على تهيئة األفراد على تقبل
الالمساوة االقتصادية واالجتماعية من خالل ربطها بالكفاءات والقدرات الذاتية والتعليمية لهم.
التعليم العالي في إطار تحرري:
تشير العديد من الدراسات

98

10التي تناولت موضوع التعليم العالي في دول نامية خاضعة أو خضعت لالستعمار ،

بأنها كما غيرها من دول العالم تخضع جامعاتها العادة هيكلة وبناء ،وتشير هذه الدراسات أن هذه التغيرات العميقة ال تقتصر
فقط على طرق إدارة تمويل الجامعات ،بل تطال المنطق الحاكم لألنشطة األكاديمية وغير األكاديمية فيها ،ويعزى ذلك لسياق

عالمي وخطاب معرفي موحد يتم الترويج له على المستوى العالمي.

 6بيير بورديو ،الرمزوالسلطة ،ترجمة عبد السالم بنعيد العالي ،دار توبقال للنشر ،املغرب.2007 ،
 7علي أسعد وطفة ،األداء األيدولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو :العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في املدرسة ،مجلة نقد وتنوير ،إصدار خاص ،فبراير ،2015
على الرابط التاليhttps://goo.gl/JLUWkk :

8حنان الرمحي ،التعليم في فلسطين :التحديات الراهنة والبدائل التحررية ،رام هللا ،مؤسسة روزا لوكسنبرغ ،نيسان .2016
9 McLendon, Michael k. “The politics of higher education: Toward an expanded research agenda .” Educational policy 17.1 (2003): 165 -191.
10 Torres, Carlos A., and Daniel Schugurensky. "The political economy of higher education in the era of neoliberal globalization: Latin
America in comparative perspective." Higher Education 43.4 (2002): 429-455.
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كما يالحظ أن العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التعليم العالي في الدول النامية أشارت لتراجع دور الدولة،

وإعادة توجيه السياسات االقتصادية للتوجه نحو السوق العالمية ،باإلضافة لنمو طبقة وسطى أقرب للغنى مثقفة على حساب

تراجع الطبقات العاملة والفالحين ،وذلك نتيجة لبرامج اعادة الهيكلة التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية ،ومن هنا ساهمت
هذه القروض والبرامج في تقليص القطاعات التي تتدخل فيها الدولة ،باإلضافة إلى إعادة توجيه الصناعة والزراعة نحو

التصدير للخارج .ويتفق العديد من الباحثين على أن ما سبق هو األرضية التي يمكن الوقوف عليها لتفسير التغير في

السياسات التعليمية التي باتت تصمم لسوق عمل مجزأة ،تركز على المهارات اإلدارية والمعرفة الشاملة ،وإنتاج أيدي عاملة

ذات مستوى متدني من المعارف التخصصية.
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إال أن التغيرات التي يمر بها قطاع التعليم العالي في مختل

الدول النامية ال يمكن تفسيرها تفسير امقنعا من خالل

افتراض وجود أجندة بحثية وسياسية متماثلة تؤثر على التعليم العالي في العالم على الرغم من وجود مثل هذه األجندة في

الحقيقة ،بل إن هناك العديد من الباحثين يشيرون إلى أن التغيرات التي تمر بها الجامعات تعود في جزء كبير منها لجهد و ٍاع
لمجموعات مصالح محددة لتكيي

الجامعات مع الرأسمالية العالمية ،وال يقتصر وجود هذه الجماعات داخل الجامعات بل قد

تكون خارجية المنشأ (قطاع خاص ،أجهزة دولة ،أحزاب ،)...ومن هنا يتم أيضا الضغط على الجامعات على المستوى الوطني
من خالل ترتيبات مؤسسية معينة.
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إال أن الخطاب المهيمن فيما يخص تشخيص المشاكل التي تواجه التعليم العالي في دول

العالم الثالث ،هو خطاب تتبناه المؤسسات الدولية في معظم تقاريرها  ،13وقد استطاع هذا الخطاب أن يهيمن على األبحاث
ا ألكاديمية واألوراق العلمية كذلك ،حيث تبين الدراسات أن المشاكل التي تواجهها بلدان العالم الثالث تتمثل بعدم القدرة على
الوصول للتعليم العالي ،ومشاكل لها عالقة بالتمويل ،وأخرى تتعلق بمستحقات العاملين في التعليم العالي ،وضرورة تطوير

آليات ضمان جودة ،دون وضعها في إطار تحليل نقدي ،يكش

عن األسباب الحقيقية لهذه المشاكل في التعليم العالي.

فمثال في أمريكا الالتينية تم تخفيض الدعم الحكومي للتعليم العالي مما دفع بالجامعات نحو زيادة اعتمادها على

التمويل الخاص ،بل والتنافس فيما بينها على التمويل والطلبة .إضافة لذلك تم وضع أطر تشريعية جديدة لدفع إعادة الهيكلة في

إتجاه معين ،حيث دفعت الخطط الحكومية واألنظمة والقوانين والتوصيات بالجامعات نحو السوق ،وإجراء تغييرات جذرية تمس
جوهر الحياة األكاديمية من الناحية المالية أو مضامين الدراسة وصوال لألعمال البحثية في الجامعات .وعليه تم وضع
الجامعات في أمريكا الالتنية بشكل خاص وفي الدول المستعمرة بشكل عام في جو من المنافسة ،مما خلق الحاجة لوضع

أنظمة تقييم تتالئم مع حاجات التمويل وحاجات السوق ،كما أدى كذلك لتوسع الجامعات بشكل كبير وازدياد أعداد الطلبة فبها
بسبب اعتمادها على الرسوم الدراسية – الذي يعتبر شكال من أشكال الخصخصة  ،-باإلضافة للتحول في تحليل ديمقراطية
التعليم في إطار العالقة بين الجامعة والمجتمع ،للتركيز على العالقة بين الجامعة والسوق أو النموذج االقتصادي المهيمن.

14

11املرجع السابق.441 ،
12املرجع السابق.443 ،
"Higher education in developing countries. Peril and promise." World Bank, Washington.) 2000). https://goo.gl/GCFwNk
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Torres, Carlos A., and Daniel Schugurensky, P. 445 – 447.
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كما تتجه بعض األدبيات للجانب التاريخي من خالل تحليل شروط انتاج المعرفة الكولونيالية تاريخيا وربطها بمسألة
تكوين نظام التعليم ،بهدف تبيُّن البرادايم المعرفي الكولونيالي ومنطق إنتاجه ،الذي يحاول أن يبلور مفاهيم استعمارية وتصورات
أيدولوجية تشرعن المخطط االستعماري وترسي دعائم الرأسمالية االستعمارية ،بحيث يكون التعليم هو حجر الزاوية في انجاح

هذا المخطط والبناء عليه ،من خالل الترويج ألنماط تعليمية معينة ،تمنع ظهور عقليات ناقدة لالستعمار .فمثال يشير الباحث
محمد فاوبار في دراسته بعنوان سوسيولوجيا اإلنتاج المعرفي الكولونيالي بشأن التربية والتعليم في المغرب ،إلى أن المعرفة التي
أنتجها االستعمار في البلدان التي خضعت للظاهرة االستعمارية قضية مركبة ،تحتاج لبحث معمق للكش
المعرفة وتقنيات انتاجها ،وكي

على التعليم.

تلقتها النخب وما حدود تأثيرها ،وكي

عن منطق انتاج

أثرت مأسسة المعرفة االستعمارية في المجتمع المغربي

15

وفي مقابل ذلك هناك شح في الدراسات التي تتناول التعليم في إطار تحرري ،سواء من خالل دراسة تجارب التعليم

التحرري حول العالم ،أو من خالل طرح بدائل تفرض خطابا مغاي ار لما هو سائد ،فمثال تتناول دراسة حنان الرمحي بعنوان

التعليم في فلسطين :التحديات الراهنة والبدائل التحررية ،16تجارب من التعليم التحرري حول العالم ،لما ينطوي عليه هذا النوع
من التعليم برأي الباحثة من رفع وعي المتعلمين ،وتحسين قدرة المجتمع على توليد معارف مفيدة قادرة فعال على تغيير حياة
الناس اليومية وواقعهم ،وتدفع بهم نحو االنخراط في التغيير االجتماعي والسياسي.

حول نموذج التعليم العالي في الوطن العربي:
تناقش دراسة محيا زيتون بعنوان "التجارة بالتعليم في الوطن العربي :اإلشكاليات والمخاطر والرؤية المستقبلية" ،فكرة

المزج بين العولمة وفكر الليبرالية االقتصادية الجديدة وأثره في احداث تغييرات في قطاع التعليم على المستوى العالمي ،التي

تتمثل بشكل عام في اضمحالل الدور االجتماعي والتنموي للتعليم ليحل مكانه طبيعة تجارية وسوقية .وفي ذات السياق يتحدث
الباحث بشكل تفصيلي حول التوجهات العامة التي وسمت التعليم العالي في العديد من دول العالم ،ودفعت به نحو ما يسميه
الباحث في دراسته ب"االتجار بالتعليم" ،ويحصر الباحث التوجهات العامة في أربع محاور رئيسية تتمثل في :إحياء فكر
الليبرالية الجديدة ،تحرير االتجار بخدمات التعليم ،إدخال تغييرات على سياسة تمويل التعليم ،واالتجاه نحو الخصخصة.

17

ويبرز أثر إحياء فكر الليبرالية الجديدة عند مراجعة مفهوم االنفاق العام على التعليم العالي في السياق العربي ،الذي
ارتبط مؤخ ار بمدى تحقيق الكفاءة االقتصادية ،ففي الوثيقة الصادرة عام  2015عن المؤتمر الخامس عشر للوزراء المسؤولين
عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي حول "تمويل التعليم العالي في الوطن العربي" ،اذ تناولت هذه الوثيقة
بشكل عام سياسات التمويل في الوطن العربي في ضوء المتغيرات المجتمعية واالقتصادية التي عرفتها المنطقة في العقد

األخير ،وتتطرق لالشكاليات التي تتعلق باستراتيجيات التعليم العالي وأولوياته ،ومعوقات تحقيق األهداف المرسومة له .ويالحظ
15محمد فوبار ،سوسيولوجيا اإلنتاج املعرفي الكولونيالي بشأن التربية والتعليم في املغرب ،مجلةة ُعمران ،العدد  ،5/17صيف .2016
 16حنان الرمحي ،ص.28 – 27 .
ّ 17
محيا زيتون ،التجارة بالتعليم في الوطن العربي :اإلشكاليات واملخاطر والرؤية املستقبلية ،مركز دراسات الوحدة العربيةhttps://goo.gl/eaX7MX .2013 ،

5

من خالل مراجعة هذه الوثيقة وضمن بحثها عن بدائل تمويلية للتعليم العالي تركيزها على حوكمة التعليم ،وضرورة بناء
استراتيجية تعليمية تأخذ فيها عناصر الجودة وكفاءة التمويل بعين االعتبار ،حيث تمت االشارة هنا لضرورة حساب الكلفة ،من
خالل التأكيد على ضرورة الكلفة والعائد االقتصادي في التعليم العالي كمحور رئيس في استراتيجيات التعليم العالي في الوطن

العربي.

18

اذ تفرد الوثيقة محو ار معنونا ب"تجارب عربية مبتكرة في تمويل التعليم العالي" يستعرض تجارب من بعض الدول

لطرق توص

بأنها مبتكرة ،ومن مراجعة هذه الطرق وفق الوثيقة نجد أن التركيز ينصب على تشجيع االستثمار الخاص في

التعليم العالي ،ومنح القطاع الخاص الحرية الكاملة واالستقالل االدراي والمالي في مؤسساته التعليمية ،وتوفير الحوافز
الضريبية من خالل إعطاء مؤسسات التعليم العالي صفة الشركات لالستفادة من االعفاءات الضريبية .باالضافة للدفع

بالجامعات لفتح الباب أمام التعليم الموازي ،والتعليم المفتوح واالنتساب عن بعد ،وتبني الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
مفهوم الجامعة المنتجة كما في السعودية ،بحيث تعمل الجامعة على تقديم خدمات استشارية لصالح القطاعين العام والخاص.
19

وإن مسحا سريعا التجاهات االنفاق العام على التعليم العالي في الدول العربية يظهر تراجعا في األخير ،ومحاولة

للتعويض عنه من خالل فرض رسوم عالية ،أو أن يتخذ الدعم الحكومي أشكال أخرى كالقروض التي تمنح للطلبة بصفة

فردية .فمثال في تونس تقلصت مخصصات الدولة لتوفير السكن الجامعي ،كما وانخفضت نسبة المستفيدين من المنح سنويا،
وبشكل عام انخفضت نسبة االنفاق العام على التعليم العالي من  %10.7إلى  .%8.2أما في مصر فقد تناقص نصيب

التعليم من الميزانية العامة لينخفض من  18إلى  ،%13وعليه تزايد الضغط على الجامعات في مقابل وجود نقص حاد في

الموارد .وقد واجهت الدول هذه األزمات بطرق مختلفة فعلى سبيل المثال في األردن وفلسطين تم فتح باب التعليم الموازي ،أو
تمويل التعليم من خالل الكراسي البحثية ،هذا باالضافة إلى التوسع في التعليم الخاص كما في دول الخليج.

20

وتم التطرق للتجربة المصرية في نفس السياق ،كتجربة مبتكرة ورائدة – كما وصفتها الوثيقة  -في توفير بدائل لتمويل
التعليم العالي تتمثل وفقا لهذه الوثيقة بدعم التعليم الخاص" ،إذ تبنت الدولة سياسة ليبرالية في وضع التشريعات المالئمة لزيادة
االستثمار في التعليم الخاص ،كما وقع التوسع في إدخال جامعات أجنبية إلى مصر  ،ونتج عن ذلك زيادة في التنوع في
التعليم العالي بوضع برامج جديدة تواكب متطلبات المعرفة التقنية والعلمية" .كما يذكر أن مصر قد نفذت عديد البرامج التعليمية

من خالل مشروعات يدعمها البنك الدولي بقروض ميسرة تنصب في مجاالت تنمية القدرات ،تطوير تكنولوجية المعلومات،

وتعزيز الجودة .حيث شهد التعليم العالي في مصر توسعا في التعليم العالي الخاص والهادف للربح ،حيث أقرت الحكومة قانونا
يسمح بتأسيس الجامعات الخاصة عام  ،1992وتم تأسيس أربع جامعات خاصة عام  ،1996وبلغ عدد الجامعات الخاصة

18نور الدين الدقي ،تمويل التعليم العالي في الوطن العربي :الوثيقة الرئيسية ،املؤتمر الخامس عشر للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن
العربي/املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،اإلسكندرية ،ديسمبر https://goo.gl/Yb1jfP .2015
 19املرجع السابق ،ص 47 - 41
20املرجع السابق ،ص .34 ،32 ،29 ،23
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عام  2011في مصر  22جامعة ،كما وقامت العديد من الجامعات الحكومية بتشغيل برامج مدفوعة في بعض التخصصات
يتم التدريس فيها باللغات األجنبية.

21

وإن خطورة التوجه نحو الخصخصة يكمن في خلق نمط من الجامعات ال يعتمد على دعم الحكومة ،وال على دعم
مؤسسات غير ساعية إلى الربح ،ولكنه يدار وفقا لنمط المشاريع والشركات ،أي سعيا وراء الربح ،وباالعتماد على الرسوم
الدراسية كمصدر رئيسي للتمويل .وإن هذا النمط من الجامعات الذي يسعى للربح فقط يصن

ضمن الجامعات "غير

النخبوية" ،التي تكون شروط االلتحاق بها ميسرة ويتدنى فيها مستوى نوعية التعليم ،إذ تسعى الستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة،
ويشغل البحث العلمي فيها مكانة هامشية.

22

كما تم التطرق لتجربة المغرب التي تمحورت حول ربط التمويل بأداء الجامعات من خالل تعاقد بين الدولة والجامعة،
على الجامعة أن تنفذ بموجبه مجموعة من المشاريع والبرامج واالنشطة لتحقيق األهداف الواردة في البرنامج المتعاقد عليه،
ويهدف التعاقد باألساس إلى دعم الجامعات وتحسين حوكمتها من خالل التركيز على تحسين االداء وتبني مبادىء اإلدارة

الرشيدة .حيث يفترض دعاة هذا األسلوب أنه يعمل على تمكين الجامعات من متابعة مؤشرات تطورها وترشيد الصرف ضمن
االمكانات البشرية والمادية المتاحة.

23

ويطرح النموذج الخليجي على أنه مثال المنهج االجتماعي في تمويل التعليم ،كون دولة مثل السعودية على سبيل

المثال تمول  %90من تكالي

التعليم ،ويتم النظر لهذا النموذج على أنه أحد نماذج االزدهار األكاديمي في المنطقة العربية،

دون الوعي أن هذا النموذج يقوم باألساس على استيراد التعليم العالي كسعلة ،حيث يقوم النموذج الخليجي على إقامة مناطق

خاصة للتعليم أو مدن تعليمية ،تعتمد على التعليم األمريكي /الغربي بشكل رئيسي ،من خالل جلب فروع لجامعات عالمية تأتي
جاهزة بأعضاء هيئة تدريس وإدارة أجنبية ،وهيئات اعتماد وضمان جودة خاصة بها .وقد ينتج عن هذا النموذج اختالفات على
المستوى االقليمي ،فمثال تواجه مصر التي اجتذبت أعداد كبيرة من طالب الوطن العربي ،أزمةاجتماعية واقتصادية وسياسية
ناجمة عن فقدان القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي فيها هذا من جانب .ومن جانب آخر فإن دول الخليج تخصص
استثمارات عامة ضخمة إلقامة هذه المدن التعليمية ،وتقدم امتيازات ضريبية وعينية لفروع الجامعات األجنبية.

24

ويمكن تحليل هذا النموذج من خالل وضعه في سياق عالمي يفرض تحرير التجارة من خالل اتفاقية الغاتس ،التي

أصبح التعليم بموجبها خاضعا التفاقات التجارة الحرة ،حيث تنص االتفاقية على "حرية الوصول ألسواق التعليم ومؤسساته

بواسطة مقدمي الخدمة األجانب الذين يمكنهم إقامة فرع لجامعة أو مؤسسة تعليمية في أي دولة عضو ،أو تصدير برامج
دراسية ،ومنح شهادات ،وعقد اتفاقات ومنح تراخيص ،في ظل الحد األدنى من القيود .كما تتيح االستثمار في مؤسسات التعليم

ّ
21التعليم العالي في مصر :هل تؤدي املجانية إلى تكافؤ الفرص؟ .تحرير :أسماء البدوي ،مجلس السكان الدولي ،2012 ،ص https://goo.gl/h86TFM .13
ّ 22
محيا زيتون ،مرجع سابق ،ص 14
23نور الدين الدقي ،مرجع سابق ،ص 45
ّ 24
محيا زيتون ،مرجع سابق ،ص .19
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خارج الحدود ،واستخدام معلمين أجانب.هذا باإلضافة إلى النمو الكبير في الشكل التقليدي لتدوال خدمات التعليم وهو تنقلية
الطلبة (( )Student Mobilityعبر الحدود للدراسة".
وتجدر اإلشارة للدور الذي ك انت تلعبه الجامعات في تعزيز القومية والبعد الوطني ،حيث كان التعليم العالي قضية

قومية وأداة سياسية في الوطن العربي ،وخاصة مع تصاعد التوجه الرأسمالي وسيطرة اإلمبريالية خالل القرن التاسع عشر

أصبح التعليم وسيلة لحيازة السلطة ،حيث عملت الدول االستعمارية الكبرى على انشاء مؤسسات تعليم عالي في المنطقة ،وفي
المقابل حاولت الحركات الوطنية والقومية إنشاء مؤسساتها الخاصة كذلك ،ومن هنا لعبت العوامل الجيوسياسية على تحويل
التعليم لرمز وطني وأداة سياسية .ولكن مع تصاعد النموذج االقتصادي المهيمن وسيطرته على قطاع التعليم يتراجع التعليم

كخدمة عامة لصالح التعليم كسلعة تجارية ،وعمل هذا النموذج على تغيير دور الدولة بشكل عام والتعليم بشكل خاص في بناء
هوية وثقافة وطنية وتعزيز التماسك االجتماعي ،وستضع

قدرة هذا القطاع على تلبية االحتياجات الوطنية.

25

ونالحظ من خالل ما سبق وجود توجه عام للبحث عن مصادر تمويل خارج الموزانات العامة للدولة وذلك نتيجة

الطلب المتزايد على التعليم العالي .ونرى أن ذلك يعود باألساس إلى عولمة المجتمعات المعرفية بشكل عام ،وقطاع التعليم
العالي بشكل خاص من خالل التركيز في برامج التعليم العالي على ضرورة االلتزام بالمعايير الدولية ،وتحقيق المؤشرات
العالمية التي تركز باألساس على معدالت االلتحاق ،الجودة والفاعلية ،واالعداد القتصاد المعرفة ،وهنا تجد الدول نفسها تق
أمام ثنائيات الكم والجودة ،مجانية التعليم وتكافؤ الفرص وعدالتها ،مما ينتج عنه توجه عام نحو زيادة األقساط ،الخصخصة،
وتمويل صناديق دعم للطلبة .وعلية يمكن االستنتاج أن النموذج المهيمن في الدول العربية ينظر للتعليم العالي على أنه نوع

من االستثمار الذي يخضع للمنطق االقتصادي ،منطق الكلفة والعائد ،ومراجعة النتائج بناء على مؤشرات كمية ،والتحول في
رؤية التعليم العالي من رؤية اجتماعية لرؤية عملية ترى في الجامعات والطلبة مشروعا استثماريا.

Middle East Brief 36.1 (2009): 1-8.

"25 Romani, Vincent. "The politics of higher education in the Middle East: Problems and prospects.

https://goo.gl/xLExSv
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الفصل الثاني :وضعية التعليم العالي.
البنية المؤسسية واستقاللية الجامعات.
إطار عام:
يرتبط النقاش الرئيس في هذا البحث حول مكانة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات األكاديمية وطبيعة
دورها ارتباطا وثيقا بمجموعة من العوامل والمتغيرات ،التي لعبت دو ار أساسيا في البدء بسلسلة من التحوالت في البنية

المؤسسية للمؤسسات األكاديمية .وتتمثل هذه العوامل بشكل أساس – كما وسبق ذكره في اإلطار النظري لهذا البحث –

بهيمنة اقتصاد السوق والتفكير النيوليبرالي على التوجهات السياساتية للدول حول العالم ،والتي انعسكت على مؤسسات التعليم
العالي على مستوى البنية المؤسسية والتوجهات األكاديمية ،وتطوير الجامعات والتوجهات البحثية فيها ،كما انعكس ذلك على
العالقة بين مؤسسات التعليم العالي والدولة .و تشير العديد من الدراسات الى أن انغماس المؤسسات األكاديمية في محيط
تنافس أكاديمي عولمي ،مثل عامال آخر دفع باتجاه احداث تغيرات بنيوية في المؤسسة األكاديمية وتوجهاتها األكاديمية

واإلدارية ،من خالل التحول لالهتمام والتركيز على مقاييس التقييم العالمية للمؤسسات األكاديمية ،وإهمال السياق المحلي.

26

وعليه فإن التحوالت التي مرت بها الجامعات الفلسطينية على مستوى البنية المؤسسية ال يمكن قراءتها إال ضمن
التقاطعات بين ثالثية السياسة ،المعرفة ،واالقتصاد ،حيث يمثل العنصر األول – السياسة مدى تدخل الدولة – السلطة
السياسية – في الجامعات ،من خالل السياسات المتعلقة باإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم العالي ،وسياسات الدولة بشكل
عام التي قد تعيد صياغة التعليم العالي .أما العنصر الثاني – المعرفة فينصب في سياسات اإلنفاق على البحوث العلمية

وتوجهاتها ،أي يرتبط بالسياسات الداخلية للجامعة أو المؤسسة األكاديمية ،وعالقات القوة التي تحكم هذا القطاع ،والتي تحكم
أهداف االنتاج المعرفي ،المعرفة لذاتها أم لخدمة المجتمع .أما العنصر الثالث واألخير – االقتصاد ،يدرس عالقة الجامعة

بالسياق العالمي وتوجهاتها لالندماج في المجتمع المعرفي العالمي ،وإصالحاتها الداخلية على المستوى المؤسسي والتعليمي
جراء ضغوط قوانين السوق ،ومدى تماشيها مع هذه القوانين.

27

ومن هنا فإن د ارسة توجهات أنظمة التعليم العالي ( ،)The Steering of Higher Educationونعني به األدوات
والترتيبات المؤسسية التي تسعى إلى ترتيب التوجهات التنظيمية واألكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي ،وهي في غالب

األحيان أدوات وترتيبات تنبع وترتبط بمنطق الدولة  -كما أشرنا سابقا ،-لكنها قد تصدر عن مجموعات أخرى داخل هذه

المؤسسات؛ ال بد من أن تتم دراستها في ظل تغير دور الدولة في ضوء مدارس ومناهج العلوم السياسية واإلدارة العامة .حيث

أن جزءا مهما من األدبيات الموجودة حول التعليم العالي يركز على تحليل السياسات العامة من حيث اإلصالحات وآليات
26مهند مصطفى ،املؤسسة األكاديمية االسرائيلية :املعرفة ،السياسة ،االقتصاد ،رام هللا :مدار املركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية ،حزيران  ،2014ص
.19 – 18
27املرجع السابق ،ص .23 – 22
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صنع القرار  ،في حين أن الجزء اآلخر من األدبيات يركز على اكتشاف وفهم شبكة السياسة أو األنظمة السياسية التي تنتج
هذه السياسات .كال المنظورين يميالن إلى النظر إلى التعليم العالي بطريقة مشابهة لتلك التي تحلل بها مختل
العامة األخرى ،أي محاولة فهمها على أنها إعادة تعريف لدور الدولة وعالقتها بالمجتمع بشكل عام.

الخدمات

28

عالميا ،تمثلت إعادة التعريف األولى في تحويل دور القطاع العام إلى دور أكثر رقابة وإدارة .فقد شهد العالم األول

بين أربعينيات وثمانينيات القرن العشرين توجها عاما نحو زيادة حجم القطاع العام وازدياد عدد بلدان الرفاه االجتماعي ،وكان
التعليم العالي جزء من هذا التوجه من خالل تمويله من الضرائب وسن مجانية التعليم للطلبة .ولكن مع أواخر السبعينيات

وبداية التحوالت العولمية ،أدى الى الضغط السياسي الجل تخفيض عبء الضرائب المرتبط بدولة الرفاه مقابل رفع قيمة المال

والخصخصة.

29

أما على مستوى التعليم العالي والجامعات فقد انعكس ذلك على شكل تغيرات في المبنى التنظيمي ،من بنية

تراتبية عمودية إلى بنية أفقية .كما جرت تغيرات في البنية االقتصادية من خالل تراجع االنفاق الحكومي على مؤسسات
التعليم العالي ،وازدياد عدد الطلبة ،وتغييرات في الحدود التنظيمية ،حيث باتت الجامعات تعقد شراكات مع القطاع الخاص

والمجتمع المدني.

30

استقاللية الجامعات – توظيفا أيدولوجيا  -كأفضل خيار

ولتعزيز إعادة تعريف دور الدولة بهذا الشكل تم توظي

لتحقيق هذه األهداف ،حيث اتسع نفوذ الطاقم اإلداري ،وتم إدخال أدوات إدارية جديدة للجامعات تمثلت بالتخطيط االستراتيجي،
برامج اإلدارة المحوسبة ،ومؤشرات األداء ،وتعزيز دور اإلداريين في تقييم الكليات والفروع العلمية ،كما تزايد تأثير مجاالت

كالعالقات العامة واإلعالم والدعاية وتجنيد األموال والموارد على استم اررية البرامج الدراسية وبقائها ،وإشاعة جو من التنافسية

بين الطواقم األكاديمية والبرامج األكاديمة والمؤسسات التعليمية بدال من التعاون .كل ذلك في مقابل تراجع دور الدولة ودور
النقابات في التأثير على قطاع التعليم العالي .كما واقترنت إعادة تعريف دور الدولة بتغير في دور الو ازرات وعالقتها
بالجامعات ،فلم تخت

األدوات التقليدية ،ولكن ظهرت مجموعة من أدوات الحوكمة الجديدة ،من خالل تفويض صنع القرار إلى

نوع جديد من الهيئات واألجسام الحكومية ،كوسيط بين الجامعات والدولة ،التوجه أكثر نحو العقود االستشارية ،ويشير ذلك إلى

أن الدولة تبحث عن أساليب إدارة وتدخل أقل تكلفة وتضمن لها بقاء حلقة التعليم في يدها دون التدخل الفعلي فيها.

31

كل ما سبق دفع باتجاه إعادة تعريف البنية المؤسسية للجامعات من خالل تفريغ الدولة القومية ( The
 ،"‘‘hollowing out’’ of the nation stateوظهور نمط حوكمة الشبكات لإلدارة العامة بشكل عام ،والتعليم العالي بشكل
خاص ،لتفقد الدول سلطتها ووظائفها لصالح مجموعة من الجهات البديلة للدولة ،والتي تعزز دورها العولمة االقتصادية،

واالنتقال السريع لرأس المال عبر الحدود .وإن هذا النمط من حوكمة الشبكات سواء كانت الجهات الفاعلة ضمنه وطنية،

28 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. "The steering of higher education systems: A public management

perspective." Higher education 56.3 (2008): 325.
29 Ibid, P. 6 – 8
 30مهند مصطفى ،ص .16
P. 7 – 8
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اقليمية ،أو دولية ،فإنه يعمل على توزيع السلطة توزيعا متشعبا ،يصعب معه تحديد مسؤولية ممثل واحد ومحاسبته ،حيث ال
يوجد تركيز للسلطة.

32

اسقاطات فلسطينية:
لو أسقطنا ما سبق على السياق الفلسطيني ،لوجدنا ان هناك تحوال واضحا في أدوار مؤسسات التعليم العالي يرتبط
بشكل أساسي بتغير شكل الحكم وفلسفته منذ نشأة الجامعات الفلسطينية لغاية اآلن ،فمن أداة للتغيير االجتماعي ،وأداة تحرر

وطني ،إلى مؤسسة خدماتية تخضع لقوانين السوق ،وتخرج أفواجا من الموظفين .فيما يلي سنحاول قراءة هذا التحول من
خالل التعريج على مالمح البنية المؤسسية في الجامعات الفلسطينية.
البنية المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني:
حوكمة مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني:
صدر مؤخ ار قرار بقانون لسنة  2018بشأن التعليم العالي ،والذي بموجبه تقع مهمة اإلشراف على قطاع التعليم

العالي الفلسطيني على عاتق و ازرة التربية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي الفلسطيني ،حيث يحدد القانون أسلوب حوكمة
نظام التلعيم العالي الفلسطيني بين توجهين :توجه مركزية التخطيط واإلشراف ،وذاتية الرقابة والتحكم ،إنطالقا من إستقاللية
الجامعات وتمتعها بالشخصية االعتبارية ،حيث تنص الماردة  16من القرار بقانون بشأن التعليم العالي الصادر في العام

" 2018الشخصية االعتبارية :تتمتع المؤسسة بالشخصية االعتبارية ،واالستقالل المالي واالدراي ،مما يخولها القيام بمهامها

وتحقيق أهدافها" .وبمراجعة قانون التعليم العالي نجد أن هناك جمعا بين التوجهين ،إذا تندرج ضمن صالحيات المجلس األعلى

للتعليم وفقا للمادة ( )7من القانون إق ار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ،إصدار معايير حوكمة المؤسسة ،اقتت ارح
مشاريع قوانين التعليم العالي أو تعديلها ،على ضوء تطور السياسات العامة للدولة ،وضع سياسات تمويل لدعم قطاع التعليم

العالي .كما وتختص الو ازرة بمجموعة من المهام والصالحيات نذكر منها كما جاءت في المادة ( )5من قرار بقانون بشأن

التعليم العالي للعام  2018النظر في طلبات ترخيص مؤسسات التعليم العالي المرفوعة من هيئة االعتماد والجودة ،واالعتراف
بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية ،توفير مصادر األموال الالزمة في إطار الموازنة العامة للدولة الستكمال تغطية
النفقات الخاصة بالمؤسسة والبحث العلمي وصرفها وفقا للسياسات التي يحددها المجلس .كما تم العمل على إنشاء أجسام

أخرى مثل مجلس البحث العلمي الذي تأسس عام  2003ويهدف إلى تشجيع البحث العلمي من خالل تنفيذ السياسات العامة
للبحث وتحديد أولوياته ،تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز اإلبداع واإلبتكار ،باإلضافة إلى هيئة تقييم

وضمان الجودة التي تعمل على تقييم البرامج األكاديمية واعتمادها ،وتطوير نظام ضمان الجودة ومتابعة تطبيقه على المؤسسة.
33

P. 7 – 8
33قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2018م بشأن التعليم العاليhttps://goo.gl/4Ky4JN .
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مقابل ذلك ينص القانون على ما يضمن استقاللية الجامعات من خالل منحها سلطة ذاتية للرقابة على نفسها والتحكم

بشؤونها الداخلية من خالل األنظمة الداخلية لتنظيم الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية ،كما ينص القانون أن لكل مؤسسة
تعليم ٍ
عال عامة أن تختار مجلس أمناء لإلشراف على إدارة أعمالها ،أما مؤسسات التعليم العالي الخاصة فتدار من مجلس
المؤسسة.

34

في مقابل مثالية ما نص عليه القانون من شكل الحكم الذي يتم من خالله اإلشراف على قطاع التعليم العالي ،إال أن

هناك مجموعة من المالحظات التي ال بد من اإلشارة لها ،لقراءة التحوالت التي مر بها هذا القطاع في إطار عالقته مع

"الدولة" والسوق .فقد مرت و ازرة التربية والتعليم العالي بسلسة من ق اررات الفصل والدمج منذ تأسيسها عام  1994تحت مسمى
و ازرة التربية والتعليم العالي لإلشراف على التعليم العالي ،ليتم إصدار قرار بفصل الو ازرة إلى و ازرتين عام  :1996و ازرة التربية
والتعليم وو ازرة التعليم العالي ،ليعاد دمجهما في العام  2002وفي حينها أعطيت مسؤولية اإلشراف على قطاع التعليم العالي

إلى الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي ،وقد أشارت العديد من الدراسات والتقارير إلى أن ق اررات الفصل والدمج تم إتخاذها

من قبل رئيس السلطة ناتجة عن اعتبارات سياسية وليست اعتبارات تربوية أو إدارية.

35

كما انصب جل مجهود الو ازرة ومجلس التعليم العالي المناط به – حسب القانون – مهام التخطيط االستراتيجي من
خالل إقرار السياسة العامة ،وتقييم الجامعات ،وإعتماد األولويات الوطنية فيما يتعلق بالبرامج الدراسية ،على مجموعة من

االجراءات اإلدارية والفنية ومعالجة قضايا التمويل الملحة وبحلول مؤقتة .ويعزى ذلك باألساس لتركيبة المجلس ،التي تتركز في

رؤساء الجامعات واألكاديميين ،ويستثنى من هذه التركيبة أطراف مهمة وذات عالقة بعملية التعليم مثل نقابات العاملين في
الجامعات ،الطلبة وغيرهم.

36

أما فيما يخص الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي وبعد مراجعة سريعة لنموذج الهيئة

لطلب "ترخيص مبدئي" إلنشاء مؤسسة تعليم عالي ،يظهر جليا التركيز على شروط شكلية وفنية تتعلق بإرفاق الهيكل التنظيمي

واإلداري للمؤسسة ،معلومات لها عالقة بالنظام التعليمي (عدد الساعات) وبالمباني والمساحات المخصصة النشاء المؤسسة.
كما ويالحظ أن واضع النموذج يتعامل مع المؤسسة أو البرنامج الدراسي على أنه مشروع استثماري ،إذ هناك تركيز واضح
تثبت موائمة النخصص الحتياجات السوق ،ومعرفة حجم

على ضرورة إرفاق دراسة جدوى اقتصادية ودراسة سوق وتكالي

الطلب على الخريجيين وخدماتهم في السوق ،والدراسة المالية التي تهدف بشكل أساسي للتعرف على المردود االقتصادي

"للمشروع" كما يطَلق عليه في االنموذج.

37

ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي تحت عنوان "الجامعات تحت المجهر :مقارنة

معيارية لحوكمة الجامعات من أجل تحديث التعليم العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا" إلى أن نظام الجودة

 34املرجع السابق.
35خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطينّ ،
طورها مجموعة من األكاديميين والعاملين في مجال التعليم العالي .رام هللا ،2005 ،ص .12 – 10
https://goo.gl/fCQGQX
 36املرجع السابق ،ص .12 – 10
37طلب "الترخيص املبدئي" إلنشاء مؤسسة تعليم عالي ،صادر عن الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي ،وزارة التربية والتعليم
العالي ،رام هللا ،آب https://goo.gl/qTvhwW .2010
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الفلسطينية يتقيد بأفضل الممارسات الدولية ،حيث تلتزم هيئة ضمان الجودة بالمعايير الدولية ،لتسهيل االندماج في المجتمع

المعرفي العالمي ،حيث يصبح من السهل بناء الثقة بين الوكاالت عندما تكون هناك بعض المعايير المشتركة لتقييم صحة
ونزاهة وكالة االعتماد.

38

ويأتي ذلك في إطار تزايد التوجهات نحو االقتصاد القائم على المعرفة ،حيث تصبح العالقة بين

التعليم العالي كقطاع فرعي وأهداف السياسات العامة للنمو االقتصادي أكثر وضوحا وحدة ،فمثال يزداد التركيز على

التخصصات الجامعية والبرامج األكاديمية التي تخدم السوق.

39

كما ورد في تقرير البنك الدولي سابق الذكر حول حوكمة الجامعات الفلسطينية" :تمتلك جميع الجامعات الفلسطينية،
سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص  ،مستوى ٍ
عال وملموس من االستقاللية التي يبدو أنها مركزة على الحرية فيما يتعلق بكل
من سياسات التوظي  ،وتحديد الرسوم التي يدفعها الطالب ،واستخدام الموارد المالية ،وسياسات الموارد البشرية وإدارتها ،إال ان

الجامعات الفلسطينية أظهرت مستوى أقل من االستقاللية في تطوير المناهج والبرامج الجديدة

وبناء على ماسبق يمكن مالحظة أن تدني مستوى مشاركة الدولة من بين السمات البارزة للنظام الجامعي الفلسطيني،

وكي

أثر تراجع هذا الدور على البنية التنظيمية واألنظمة الداخلية للجامعات وتوجهاتها وطرق تقييمها ،وغياب فلسفة عامة

تحكم قطاع التعليم العالي الفلسطيني مما أبعده عن تحقيق األولويات الوطنية.
تمويل التعليم العالي في إطار البنية المؤسسية الحالية:
إعتمد تمويل التعليم العالي حتى بداية التسعينيات على ثالثة مصادر رئيسية وبنسب متفاوتة :التبرعات الخارجية،
رسوم الطلبة ،ومصادر أخرى متنوعة .وقد َمَّثل الدعم المالي من منظمة التحرير الفلسطينية الجزء األكبر من الميزانيات
التشغلية لمؤسسات التعليم العالي قبل قيام السلطة ،مقابل انخفاض الرسوم المفروضةعلى الطلبة ،إذ بلغت نسبةمساهمة الرسوم

ما اليزيد عن  %10من كلفة الطالب الحقيقية .كما وإعتمدت الجامعات في حينها على تبرعات من ممولين فلسطينيين،

حكومات ،أو هيئات دولية لتغطية تكلفة التطوير الرأسمالي للجامعات (األبنية ،م ارفق ،معدات .)...،ومع توقيع اتفاقية أوسلو
في منتص

التسعينيات وإنخفاض مصادر دعم منظمة التحرير ،لعب اإلتحاد األوروبي – بناء على طلب المنظمة والسلطة –

دو ار محوريا في تقديم الدعم لمؤسسات التعليم العالي من خالل تمويل موازناتها التشغيلية ،مقابل إجراء تغيرات هيكلية داخل

الجامعات تزيد من فعاليتها الداخلية وقدرتها على تطوير مصادر دخل ذاتية – تحت شعار تعزيز االستقاللية -وتم ذلك من

خالل رفع الرسوم واجراءاتومع تدهور األوضاع االقتصادية والسياسية في فلسطين ،انخفض التمويل المقدم للسلطة ،فتوجهت
الجامعات نحو زيادة الرسوم ا لتي أصبحت تغطي ثلثي كلفة الطالب الحقيقية .وتزامن ذلك مع توق

السلطة عن تحويل

38البنك الدولي ،الجامعات تحت املجهر :مقارنة معيارية لحوكمة الجامعات من أجل تحديث التعليم العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،آذار
 ،2012ص https://goo.gl/SYQDhM .78
39 Ferlie, Ewan, Christine Musselin, and Gianluca Andresani. P. 8 - 10.
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مخصصات التعليم لعالي للجامعات الفلسطينية مما عزز التوجه نحو زيادة الرسوم الجامعية التي تمثل اليوم ما يزيد عن %60
من الميزانيات التشغيلية لمؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

40

وقد أثَّر ذلك على قدرة الجامعات على دفع رواتب العاملين فيها بشكل منتظم ،باإلضافة إلى التخفيض الوهمي في
تكلفة الطالب مقابل زيادة العبء على أعضاء الهيئة التدريسية ليتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة ،كما وتأثر البحث العلمي
والتطوير في مؤسسات التعليم العالي من خالل تخفيض الموازنات المخصصة له ،والتوجه نحو فتح برامج أكاديمية كمصدر
للرسوم المرتفعة.
إن تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي مقابل زيادة رسوم التحاقهم ،يثير مسألة جماهيرية التعليم العالي
ومناليته للطبقات المختلفة في المجتمع ،والتي تظهر حالة التوتر بين التوجه االقتصادي والتوجه االجتماعي للمؤسسات التعليم

العالي ،حيث ينظر األول للتعليم كسعلة ،وبالتالي يتعامل معها بمنطق السوق المتمثل بمنطق العرض والطلب ،وبالتالي تصبح

أهمية التخصصات الجامعية نابعة من أهميتها االقتصادية كما يحددها منطق السوق .إال أن هناك توجها اقتصاديا أكثر

راديكالية يهدف إلى تسليع الجامعة نفسها ،وذلك بتحويلها إلى مؤسسة اقتصادية ال يمكن أن تتغاضى عن منطق السوق في

تحديد أولوياتها ،طرق انفاقها ،بنيتها المؤسسية ،طرق ومقاييس تقييمها .كل ذلك في مقابل التوجه االجتماعي الذي يعتبر

الجامعة مورد جماهيري ،وعلى الجامعة أن تحدد سياساتها األكاديمية والمالية ،وتوجهاتها البحثية انطالقا من كونها جامعة
جماهيرية.

41

40خطة عمل إستراتيجية لتطوير التعليم العالي في فلسطينّ ،
طورها مجموعة من األكاديميين والعاملين في مجال التعليم العالي .رام هللا ،2005 ،ص .80
https://goo.gl/fCQGQX
 41مهند مصطفى ،ص .17
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الفصل الثالث :نشأة التعليم العالي في فلسطين
في فلسطين الخارجة من حقبة طويلة جدا من الحكم العثماني ،لم تكن هناك اي مؤسسة تعليم عال ،ولعل اول
مؤسسة تعليم عال في فلسطين كانت الكلية العربية في القدس والتي اسست عام  ،421918بهدف اعداد معلمين للمدارس
االبتدائية ،وقد شكلت الكلية محجا للنابهين بين الطلبة من مختل

انحاء فلسطين التاريخية ،حاولت الكلية ان تحضر نفسها

العطاء درجة البكالوريوس في اربعينات القرن الماضي ،لكن وقوع النكبة حال دون ذلك وادى الى توقفها عن العمل.43

في تلك الفترة قرر المؤتمر الصهيوني عام  1913انشاء جامعة عبرية ،وبعد عام واحد على صدور وعد بلفور ،تم
وضع حجر االساس لها ،على جبل المشارف شرقي القدس ،ليتم افتتاحها عام  .192544لم تفتح الجامعة العبرية ابوابها للطلبة
العرب ،كما ان الطلبة العرب ما كانوا ليذهبوا هناك .وبهذا فان التعليم العالي في فلسطين نشأ في ظل االنتداب البريطاني

بخطين متوازيين ،كلية العداد المعلمين العرب متواضعة ،وجامعة اسهمت في تغذية المشروع االستيطاني الصهيوني بكامل
الكفاءة .بعد عام  1948اغلقت الكلية العربية لوقوعها في المنطقة الحرام ،فيما فتحت اتفاقية الهدنة منفذا الستمرار الجامعة
العبرية التي كانت في القدس الشرقية معزولة عن ما احتلته الحركة الصهيونية من اجزاء في القدس ،وظلت رغم انعزالها عن
كيان الدولة الوليدة مركز التعليم العالي فيها.
حاول الفلسطينيون إنشاء كيان أكاديمي خاص بهم ،حيث تعود فكرة إنشاء جامعة فلسطينية إلى فترة الثالثينات
وتحديدا لدعوة الحاج أمين الحسيني إلى إنشاء "جامعة المسجد األقصى" ردا على إنشاء الجامعة العبرية عام  ,1925إال أن
سلطات االنتداب قامت برفض طلب الحاج أمين الحسيني ,وتال هذه الدعوة مبادرة جورج شبر إلقامة جامعة عربية في القدس

عام  ,1947إال أن هذا االقتراح لم يحظ بالنجاح.45

على الصعيد العربي ،انشئت في تلك الفترة جامعات في كل من دمشق وبغداد والقاهرة ،اضافة الى الجامعتين

االمريكيتين في كل من بيروت والقاهرة ،وكان ابناء الطبقة الميسورة من الفلسطينيين يذهبون الى هذه الجامعات للتعلم فيها ،او
الى جامعات اوروبية وامريكية ،بمعنى ان الفلسطينيين ورغم عدم وجود مؤسسات جامعية فيها في تلك الفترة لم تكن خالية من

خريجي الجامعات .فهناك من تخرج من جامعات اوروبية او تركية ،امثال احمد سامح الخالدي الذي تخرج من الجامعة الطبية

في اسطنبول عام  ،1916وآخرون كثر.

 42الموسوعة الفلسطينيةhttps://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-،
/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
 43فؤاد عباس ،الكلية العربية في القدس/ذكريات ،بيروت ،مجلة الدراسات الفلسطينية ع 2000 ، 11
44

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B
9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
 45جوني االطرش ،لمحة في تاريخ التعليم العالي الفلسطيني،
http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=5763#.WxUK9TTRDIU
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لكن الطفرة في التعليم العالي لدى الفلسطينيين حصلت بعد النكبة عام  ،1948حيث شكل التعليم مالذا تعويضيا

لفقدان مصادر الرزق ،والعمل بعد التشرد ،وترافق ذلك مع احتياج دول الخليج للعمالة الماهرة ونص

الماهرة  ،مما دفع الى

استخدام التعليم العالي كوسيلة لتحقيق نوعين من الطلب على العمل االول هو احتياجات مدارس انشأتها وكالة الغوث

لالجئين ،واحتياجات التعليم في شرقي االردن والضفة الغربية ،عدا عن احتياجات السوق الخليجي ،وبالتالي فقد ولد التعليم
العالي في فلسطين ما بعد النكبة كاستجابة لطلب السوق وخاصة في نفس مجال التعليم والحاجة الى معلمين وموظفين

حكوميين.
كليات متوسطة لسد الحاجات الناشئة:
نتيجة التطورات ما بعد النكبة وضم الضفة الغربية لالردن ،انشأت كل من وكالة الغوث والحكومة االردنية معاهد
للتعليم العالي تعطي درجة الدبلوم المتوسط في مواضيع تؤهل خريجيها باالغلب لمهنة التعليم ،وبمراجعة تاريخ الكليات
المتوسطة القائمة حاليا في الضفة الغربية نجد ان اغلب تخصصات هذه الكليات كانت تركز على اعداد معلمين .46
في نفس تلك الفترة تحولت بعض المدارس الخاصة الى كليات تعطي الدبلوم المتوسط ،وهما كل من مدرسة النجاح ،وبيرزيت،

حيث تحولت جامعة بيرزيت من مدرسة ثانوية الى كلية تعطي الص

الجامعي االول عام  ،1953والص

الثاني عام 1961

حتى تحولت الى جامعة عام  ،1972اما مدرسة النجاح فتحولت الى كلية متوسطة عام  ،1965ركزت على اعداد المعلمين،
ثم تحولت الى جامعة بعد ذلك.
في قطاع غزة فلم تنشأ معاهد متوسطة فيها وذلك النها استفادت من الحكم المصري لها والذي سمح لسكان القطاع

بااللتحاق بالجامعات المصرية اسوة بالمصريين حيث كان التعليم العالي في الخمسينيات مجانيا ،االمر الذي اعفى القطاع

بمحدودية مساحته وسكانه آنذاك من كلفة تعليم عال ،لم يحظ بها سكان الضفة الذين تأخر انشاء الجامعة االردنية حتى عام
 ،1962فيما كان اغلب توجه خريجي التوجيهية للتعليم العالي في بلدان كالعراق وسوريا ومصر ،عدا عن التوجه لبلدان
اوروبية.
اذن يمكننا القول ان التعليم العالي نشأ بفعل الحاجة التنموية ،والطلب على المتعلمين وباالخص في قطاع التعليم

نفسه (تعليم الجل التعليم) او استجابة لحاجة التعليم في بلدان الخليج والتي هي حاجات تنمو على هامش السوق وليس في

السوق نفسه وكانت ترعاها الحكومات اكثر من الهيئات الخاصة واالهلية ،حيث شكل التعليم العالي جزءا من االستثمار في
القوى البشرية ،حيث لم تكن هذه البلدان قد تعمق انخراطها في السوق العالمية بل انها كانت في بدايات هذا االنخراط.

 46هنا نجد مثال ان مدرسة خضوري الزراعية التي تأسست عام  1930قد تحولت عام  1961الى كلية زراعية ومعهد معلمين وان الحكومة االردنية
انشأت في العروب اضافة الى المدرسة الزراعية الثانوية معهدا للمعلمين عام 1952فيما انشأت في رام هللا في نفس العام معهدا العداد المعلمات ،اما
وكالة الغوث فقد انشأت عام  1960معهدا للمعلمات عام  ،1962وآخر للمعلمين عام  1960في مدينة رام هللا ،والمالحظ هنا ان هذه المعاهد لم يتم
بناؤها في مدينة القدس رغم ان الدستور االردني بعد الضم اعترف بعاصمتين للمملكة هما عمان والقدس.
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استمر هذا النمط في التعليم العالي المتوسط في الضفة الغربية كوجهة رئيسية حتى احتالل اسرائيل لباقي االراضي
الفلسطينية عام  ، 1967هذا الظرف الجديد خلق شروطا وتوجهات جديدة للتعليم العالي ،فلم تزد سلطة االحتالل اي معهد
جديد على المعاهد الحكومية التي كانت قائمة ،فيما شكلت سياسات االحتالل عنص ار متدخال في توجهات التعليم العالي رغم
انها لم تنه التوجه العام في المجتمع نحو اعتبار التعليم قيمة ،اال ان مجرد وجود االحتالل شكل عائقا امام التوجه للتعليم

العالي وذلك عبر:

 -1سياسة الجذب الطرد :بمعنى ان فتح االحتالل لسوق العمل امام الفلسطينيين في الورشات االسرائيلية ،وباجور تفوق
كثي ار العمل في سوق الضفة والقطاع قد ادى الى زيادة التسرب من المدارس نحو الورشة االسرائيلية ،وبما يحقق
دخال يدفع العامل الى التخلي عن طموحات كاالستمرار في التعليم او العمل الزراعي او حتى العمل في السوق

المحلي .مما قلص عدد طالبي التعليم العالي.
 -2سياسة التحكم بالدخول والخروج من والى كل من الضفة والقطاع ،ادى الى تعقد عمليات السفر عبر الجسور،
واستخدام ذلك كوسيلة لالبتزاز عبر منع السفر لكثير من الطلبة بهدف الضغط عليهم للتعامل مع سلطة االحتالل او

كمجرد عقاب لهم على نشاطاتهم.47

 -3ترافق ذلك مع تحديدات اجرتها دول عربية على قبول الطلبة الفلسطينيين من االراضي المحتلة في جامعاتها ،والتي
قلصت من استيعاب هذه الدول لطالبي التعلم من فلسطينيي االراضي المحتلة فيها.
 -4لم نجد توجها من الطلبة الفلسطينيين يشكل ظاهرة بااللتحاق بالجامعات العبرية رغم عدم وجود ما يمنع ذلك في
قانون االحتالل ،لكن المانع كان وطنيا اساسا اضافة الى كلفته العالية.

التعليم العالي كجزء من بلورة الهوية :تأسيس الجامعات
بفعل كل الظروف السابقة اضافة لعدم قدرة الطبقات الفقيرة من الشعب الفلسطيني على توفير كلفة التعليم العالي

خارج االراضي الفلسطينية المحتلة اال اذا ارتبط ذلك بمنح الى الدول االشتراكية آنذاك او الى دول كان التعليم العالي فيها

مجانيا مثل سوريا والعراق والجزائر ،وهي اهم الدول التي كانت تستقبل طالبا فلسطينيين بعد عام ،196748بدت الحاجة ماسة
الى مؤسسات تعليم عالي تمنح درجة البكالوريوس على االقل في االراضي الفلسطينية .ويذكر عبد الجواد صالح الى ان
فعاليات وطنية تداعت الى ضرورة انشاء جامعة على االقل في االراضي الفلسطينية ،حيث لم يرتبط ذلك بالحاجة الى التعليم
فقط بل الى الضرورات والحاجات لبلورة هوية وطنية فلسطينية من خالل الجامعات ،ومواجهة بعض المشاريع نحو تأسيس

كليات او جامعات لها والؤها غير الفلسطيني.

49

 47في هذه الفترة كانت مخابرات االحتالل تستدعي الطلبة الجامعيين الذين يدرسون خارج االرض المحتلة الستجوابهم ،وقد ترافق مع ذلك تهديدات
غالبا ما كانت تنفذ بمنع السفر والقضاء على المستقبل التعليمي لهؤالء الطلبة ،عدا ذلك فان منع السفر كان يطال كثيرا من الشبان الذين يتعرضون
لالعتقال ،وادى ذلك الى وجود ضرورة للتعليم العالي في الضفة والقطاع.
 48نشطت قوى الحركة الوطنية ومنظمة التحرير في توفير بعثات ومنح وقبوالت في هذه الدول وكان نصيب االراضي المحتلة فيها اقل من نصيب
فلسطينيي الشتات ،ورغم ذلك كان هناك عدد ال بأس به من طلبة االراضي المحتلة يدرسون في هذه الدول.
 49مقابلة مع عبد الجواد صالح ،البيرة ______________
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اذن فقد فرضت الحاجة السياسية الوطنية ضرورة الجامعة قبل حاجة السوق المحلي او حتى االسواق الخليجية ،وتم
انشاء الجامعات في ضوء هذه الحاجة الوطنية ،بينما لم يتم تطوير اي من كليات المجتمع المتوسطة الى كليات جامعية حيث

كان االحتالل او وكالة الغوث يشرفان عليهما ،لتكون المبادرة من كليات اهلية قائمة واهمها بيرزيت.
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الجامعات منابر للتحرر الوطني:
عند الحديث عن بنية الجامعة من حيث نوع الجسم الطالبي الذي تشكلت منه في االراضي الفلسطينية ،نجد انها
مكونة من ابناء الطبقات الشعبية غير القادرة على تغطية تكالي

التعليم في الخارج ،اول الحصول على منح خارجية ،وطلبة

كانوا يدرسون في الخارج وقاوموا ابتزاز المخابرات االحتاللية ( معادلة السماح بالسفر والتعليم مقابل التعاون مع االحتالل)،

وطلبة خرجوا من معتقالت االحتالل .هذه الصفة الغالبة على نوعية الحركة الطالبية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين،

خلقت اجواء جامعية نشطة على المستوى السياسي الوطني ،دعمها في ذلك امتداد الحركة الوطنية جماهيريا في ذلك الوقت
ودعم المنظمة ،وتوفر ادارات جامعية ان لم تكن متناغمة مع المد الوطني فهي على االقل ال تستطيع الوقوف في وجهه،

وبالتالي شكلت الجامعات حاضنة للعمل الوطني ،ومرك از اساسيا للتعبير عنه اضافة الى النقابات المهنية ،والنقابات العمالية،

وقد تمثل الطلبة آنذاك في لجنة التوجيه الوطني عبر مجالس الطلبة التي شكلت مهما از يدفع النضال الجماهيري لالمام.

هذا ال يقلل من الدور المقاوم لمجالس االمناء وادارات الجامعات من جهة وال الدور المقاوم للعاملين ونقاباتهم ،ففي مواجهة

سياسات االحتالل ضد الجامعة شكل الطلبة والعاملون واالدارات جبهة موحدة ،خاصة في مواجهة االمر العسكري رقم 854

القاضي بتعديل قانون التربية والتعليم االردني رقم  16لعام  ،1964وبما يسمح للسلطة المحتلة بانتهاك استقاللية مؤسسات
التعليم العالي.50
ورغم ان اعداد الط لبة في جامعات الضفة والقطاع لم يتعد في مجموعه عشرة آالف طالب ،اال ان ثقل الحركة

الطالبية كان نوعيا من جهة وقاد ار على اشعال شوارع الضفة والقطاع بالمظاهرات ،اضافة الى الدور االجتماعي للطلبة متمثال

بالعمل التطوعي الذي لم يقتصر على الحرم الجامعي انما تعداه للعمل في اغلب قرى ومخيمات ومدن الضفة والقطاع ومناطق

الداخل.

يكش

ذلك ان التعليم ومؤسساته العليا لم تكن منعزلة عن الهم الوطني العام ،وعن المجتمع ،بل كانت منخرطة فيه

بشكل مباشر ،وكانت مصنعا لبلورة الهوية الوطنية بنشاطاتها الثقافية والفنية واالجتماعية والتي صبت كلها في عملية التحشيد
الوطني ،حيث عمل االحتالل على تعطيل كثير من النشاطات من خالل تطويق الجامعات بالحواجز ،ورغم ذلك كان الطلبة

يملكون ارادة متحدية وكانت النشاطات تتم وتنجح.

اما من ناحية نوعية التعليم فقد اشرف على تخطيطها ورسمها مجلس التعليم العالي ،الذي كان مؤسسة مستقلة تجمع
رؤساء الجامعات واعضاء مجالس امناء فيها وشخصيات وطنية ،فيما لم تقم سياسة تخطيط النعليم في ذلك الوقت على

احتياجات السوق الذي كان يتحكم به االحتالل ،بل كان الهم االساس خلق مؤسسة وطنية جامعة ومقاومة كهدف غير معلن،

في ظل ان االحتالل لم يكن يريد من الشباب سوى ان يكون قوة عمل مستلبة وجاهلة ورخيصة في ورشاته ،وذلك كله في ظل

 50من تجربة الباحث الشخصية ،يذكر انه يوم  ،1982/2/19قام ضابط التعليم في االدارة المدنية آنذاك (تسيون غباي) بمفاجأة ادارة جامعة بير زيت
والحضور اليها دون موعد مسبق ،فما كان من الطلبة اال ان طردوه من الجامعة والتي اصدر قائد المنطقة الوسطى يومها قراره باغالق الحرم القديم
للجامعة مدة شهرين .وقبل ذلك وفي عام  ،1980جرح عدد من الطلبة في مظاهرة خرجت من نفس الجامعة ضد نفس االمر العسكري ،كما قامت
مجموعة من المستوطنين في تموز  1984باقتحام جامعة الخليل ،وقاوم الطالب هذا االقتحام مما ادى الستشهاد  3من الطلبة.
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غياب اي خطة تنموية من االحتالل لتنمية االراضي المحتلة التي جعلها سوقا لمنتجاته ايضا ،وعليه ،فقد كانت احدى
اشكاليات التعليم العالي في االراضي الفلسطينية المحتلة ،هي تصريف مخرجات التعليم العالي ،حيث سادت في ذلك الوقت

بطالة عالية بين الخريجين ،نظ ار لصغر حجم السوق المحلي ،وقلة فرصه ،واستنكاف سلطة االحتالل عن تعيين الخريجين في
االدارات واالجهزة التي تسيطر عليها كالتعليم والصحة وغيرها اال بعد تدقيق امني شديد.

لقد ترافقت ازمة الخريجين مع انخفاض اسعار النفط في تلك الفترة وتقلص الطلب على العمالة الوافدة الى دول
الخليج ،حيث اضطر العديد من الخريجين التحول اما الى الورشة االسرائيلية او الى الهجرة.
لذا فالتعليم العالي قبل قيام السلطة الوطنية لم يأت تلبية لحاجة السوق ،بل جاء على خلفية مقاومة للتجهيل
واالستالب الوطني ،ولذا دعمت المنظمة هذا التوجه ،واستطاعت الجامعات ان تستمر ،وتصمد وتتطور بفعل تالحم كل من

الطلبة والعاملين واالدارات معا في مواجهة سياسة التجهيل االحتاللية ،مما اضطر االحتالل الى التخلي عن امره العسكري في

نهاية عام .1986

ه ذا ال يعني ان الجسم الجامعي لم يعان من مشاكل داخلية ،بل كثي ار ما حصلت اضرابات طالبية او للعاملين في
الجامعة ناتجة عن قضايا مطلبية لهم ،وكانت اغلب هذه القضايا تحل عبر الحوار الديمقراطي .بين اجسام الجامعة او من
خالل مجلس التعليم العالي .غير ان الطابع الغالب كان االنشداد لمواجهة السياسات االحتاللية التي كانت شديدة الحضور في

وعي القيادات الطالبية والعاملين وادارة الجامعات.

رغم الدعم الوفير الذي حظيت به الجامعات في ذلك الوقت ،اال ان التعليم لم يكن مجانيا في هذه الجامعات  ،ذلك
انها تأسست من قبل جمعيات اهلية في ظل غياب دولة او حكومة ترعى التعليم ،فيما عملت منظمة التحرير عبر دعمها او
المساعدة في توفير الدعم على تحويله الى تعليم شبه مجاني حيث لم يكن العبء الواقع على االسرة آنذاك يزيد عن -10

 %15من كلفة تعليم الطالب ،كما صاغت الحركة الطالبية باالتفاق مع االدارات نظاما للدعم قائم على تصنيفات الوضع

االقتصادي للطلبة تتراوح بين االعفاء الكامل من الرسوم وصوال الى دفع المبلغ الكامل وكان اغلب الطلبة يدفعون ما بين -25

 %50من الرسوم الجامعية .هذا التوزيع شكل حصيلة مساومة كبرى بين الطلبة والجامعات في ذلك الوقت لكنه انتهى مع قيام
السلطة الوطنية الفلسطينية.
فعلى تخوم قيام السلطة الفلسطينية عام  ،1994كانت نهاية مرحلة من مراحل تطور التعليم العالي في االراضي
الفلسطينية ،سبق هذه المرحلة فترة انقطاع كانت نتيجة قرار سلطات االحتالل باغالق كافة الجامعات والمعاهد في االراضي

الفلسطينية بعد اندالع االنتفاضة الكبرى في التاسع من كانون اول عام  ،1987حيث دام هذا االغالق حتى عام ،1993

تخلله عملية تحد من قبل ادارات الجامعات والطلبة باستمرار التعليم الجامعي بعد مرور عام على اغالق المؤسسات ،من خالل

استخدام اسلوب التعليم الشعبي المطارد ،حيث كانت تتم عمليات التدريس في بيوت المدرسين او في مؤسسات واندية لم يتم

20

اغالقها ،في حين كانت قوات االحتالل تداهم اماكن التدريس وتحاصرها وتعتقل الطلبة او المدرسين في محاولة الفشال هذه
العملية والتي استمرات حتى قرار االحتالل بالسماح بالتدريس في الحرم الجامعي ،بعد مؤتمر مدريد الذي انعقد عام .1991
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الفصل الرابع :التعليم العالي في ظل السلطة الفلسطينية:
قبل توقيع اتفاق اوسلو وبعد عقد مؤتمر مدريد عام  ،1991تشكلت طواقم فنية السناد الوفد المفاوض ،احد هذه
الطواقم كان طاقم التعليم العالي آنذاك ،وقد طرح هذا الطاقم خطة وسيناريو لتنظيم التعليم العالي ،قامت على اساس التخصص
بمعنى انها حافظت على  3جامعات ذات تخصصات عامة هي بيرزيت والنجاح واالسالمية في غزة ،فيما وضعت خطة

لدمج جامعة الخليل بمعهد البوليتكنيك ليصبحا جامعة تكنولوجية ،بينما تتخصص جامعة بيت لحم بالمواضيع السياحية والفنون

الجميلة ،51لكن هذه الخطة وسيناريوهاتها ظلت حبيسة االدراج الى اليوم ،حيث انه وبعد قيام السلطة ،باربعة اعوام صدر قانون
التعليم العالي عام  ،1998والذي لم يزد شيئا على واقع الجامعات بل كرس مكانتها السابقة ،فيما لم يحدد القانون مصادر

تمويل التعليم الجامعي ،52وال مرجعيات االشراف على التعليم العالي بشكل واضح.
هذا القانون تم تعديله كما ذكرنا سابقا من خالل قرار بقانون لعام  ،2018والذي لم يمس مكانة الجامعات العامة ،بل
انه زاد من تدخل الحكومة في تحديد معايير االعتماد والجودة ،واعترف بمجلس التعليم العالي كهيئة ذات طابع استشاري ،ولم

يتطرق القانون الى اي الزام للحكومة بتمويل الجامعات سوى الجامعات الحكومية.53
واقع التعليم العالي في ظل السلطة الفلسطينية:
المؤسسات:

بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة والمرخصة  50مؤسسة موزعة كالتالي:

54

 14جامعة تقليدية؛ جامعتان للتعليم المفتوح؛ 18كلية مجتمع متوسطة .وحسب التوزيع الجغرافي يوجد في الضفة
الغربية  33منها  9جامعات تقليدية (اثنتان حكومية وستة عامة وواحدة خاصة)؛ 12كلية جامعية (أربعة حكومية،

خمسة خاصة ،اثنتان عامة ،وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين)؛  12كلية مجتمع متوسطة (واحدة
حكومية ،ستة عامة ،وأربعة خاصة ،وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين).

اما في قطاع غزة فيوجد  15مؤسسة تعليم عالي منها 5جامعات تقليدية (واحدة حكومية واثنتان عامتان واثنتان

خاصتان)؛  4كليات جامعية (اثنتان حكوميتان واثنتان خاصة)؛  6كليات مجتمع متوسطة (واحدة عامة ،وواحدة
حكومية ،واثنتان خاصتان ،واثنتان تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل الالجئين).أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة

واحدة تتوزع مراكزها ما بين الضفة وغزة بواقع  22مركز )17( ،مركز في الضفة و( )5مراكز في غزة.

 51جبريل محمد ،التعليم العالي بين القطاع العام والخصخصة ،منتدى ابحاث السياسات الفلسطينية ،رام هللا2000 ،
 52قانون التعليم العالي لعام 1998
 53انظر قرار بقانون بشأن التعليم العالي 2018 ،
 http://www.mohe.pna.ps/moehe/factsandfigures 54موقع وزارة التربية والتعليم العالي
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توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة والمنطقة وجهة اإلشراف:

نوع المؤسسة

جهة اإلشراف

الضفة الغربية

قطاع غزة

المجموع

جامعات تقليدية

حكومية

2

1

3

عامة

6

2

8

خاصة

1

2

3

المجموع

9

5

14

حكومية

4

2

6

عامة

2

-

2

خاصة

5

2

7

وكالة الغوث

1

-

1

المجموع

12

4

16

حكومية

1

1

2

عامة

6

1

7

خاصة

4

2

6

وكالة الغوث

1

2

3

المجموع

12

6

18

عامة

1

كليات جامعية

كليات مجتمع

التعليم المفتوح
المجموع العام

1
15

34

49

الطلبة:
وفق احصاءات وازرة التربية والتعليم العالي يلتحق سنويا وبشكل متزايد بمؤسسات التعليم العالي ما معدله  55ال
طالب وبلغ العدد للعام ( )59,318( )2017/2016طالبا وطالبة ( 34,975أنثى و 24,343ذك ار) منهم ( )34,003طالبا

في الجامعات التقليدية ،و ) )5,932طالبا في الكليات الجامعية ( 2,131بكالوريوس 3,763 ،دبلوم متوسط 38 ،دبلوم

مهني) .و  4,907طالبا في كليات المجتمع المتوسطة و  14,476طالبا في التعليم المفتوح.

وبلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي
( ( 218,415) )2017/2016طالبا وطالبة ( 133,032أنثى و  85,383ذك ار) ،منهم

( (136,459طالبا في الجامعات التقليدية بينهم  124,340بكالوريوس ،و) (14,876طالبا في الكليات الجامعية :منهم
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( 6,562بكالوريوس 8,276 ،دبلوم متوسط 38 ،دبلوم مهني) .و ) (11,053طالبا في كليات المجتمع المتوسطة بينما
التحق ) )56,027طالبا ببرنامج التعليم المفتوح.
بلغ عدد الطلبة المتخرجين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي ( )44,446( )2016/2015طالبا
وطالبة ( 27,035أنثى و  17,411ذك ار) منهم ( )27,231طالبا من الجامعات التقليدية ،و( )2,739طالبا من الكليات
الجامعية ،و( )3,712طالبا من كليات المجتمع المتوسطة ،و  (10,764طالبا من برامج التعليم المفتوح.

يالحظ من االرقام السابقة غلبة االناث على الذكور في االلتحاق والتخرج ،وغلبة االقبال على الجامعات التقليدية يليها التعليم
المفتوح ،ثم الكليات الجامعية والمعاهد المتوسطة .وهذا يعني ان نوعية التعليم المتوفرة في االراضي الفلسطينية هي تقليدية،

ومتشابهة في تخصصاتها وهو ما سنأتي عليه فيما بعد.
العاملون:
بلغ عدد العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي ( )15,571) )2017/2016عامال

وعاملة منهم 7,050 :أكاديمي تعليمي 653 ،أكاديمي إداري 20 ،أكاديمي

بحثي 1,010 ،إداري 2,409 ،مكتبي 1,109 ،مساعد بحث وتدريس 793 ،مهني اختصاصي 638 ،تقني
وحرفي 1,889 ،عامال).
يالحظ هنا ان عدد االكاديميين التعليميين والبحثيين يقارب نص

العاملين في مؤسسات التعليم العالي بينما يشكل طاقم

االداريين نسبة كبيرة اذا ما قيست بعدد االكاديميين ويشكل هذا تضخما في العمل االداري على حساب العمل االكاديمي ،حيث

نجد ان هناك حوالي  30طالبا لكل اكاديمي واحد ،ولو اعتبرنا وفق القانون ان  12ساعة معتمدة هي معيار الطالب المنتظم
بمعنى انه يتلقى  4مواد في الفصل فان حصة االستاذ المنتظم تساوي  120طالبا وهي نسبة عالية لكنها بالمقارنة مع دول
قريبة تعتبر معقولة .ويتقارب عدد الحاصلين على الدكتوراة بين العاملين مع عدد الحاصلين على الماجستير في الجامعات
التقليدية بينما يزيد عدد حملة الماجستير عن حملة الدكتوراة في الكليات الجامعية والمعاهد المتوسطة ،حيث هناك
في الجامعات التقليدية 2,624( 10,207 :دكتوراه 2,588 ،ماجستير) ،وفي الكليات

الجامعية  203( 1,767دكتوراه 535 ،ماجستير) ،وفي الكليات المتوسطة  45( 1,026دكتوراه 297 ،ماجستير) ،وفي
التعليم المفتوح 443( 2571 :دكتوراه 1,054 ،ماجستير).
 -1مما تقدم نجد ان نظام التعليم العالي في فلسطين ووفق القانون يستند الى المرجعيات التالية:تعليم عالي حكومي
ويشمل جامعتين حكوميتين تلتزم الحكومة بتمويلهما اضافة للكليات الجامعية المتوسطة وال يشكل هذا القطاع نسبة

مميزة في عدد الطلبة والبرامج عن الجامعات االخرى كما انه ال يعتبر تعليما مجانيا ،بل يدفع الطلبة رسوما ال قل
كثي ار عن الرسوم في الجامعات او الكليات االخرى.
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 -2تعليم عالى اهلي او كما سماه القانون مؤسسات (اهلية خاصة) ،وهي تشكل االغلبية في عدد الطلبة وعدد
المؤسسات وال زالت حتى االن ال تتلقى ضمن الموازنة العامة للحكومة اي تمويل حكومي ثابت ومعرف قانونيا،
وتعتمد في تمويلها على التبرعات الخارجية ،ورسوم الطلبة والتي تشكل الجزء االكبر من تكلفة التعليم في هذه
المؤسسات.

 -3تعليم عالي خاص وهو اقل نسبة بين المؤسسات وتعتمد في تمويلها على رسوم الطلبة وتمويل الشركة المشرفة على
الجامعة.
 -4تعليم عالي تابع لوكالة الغوث وهو ايضا تعليم غير مجاني ،وان اشرفت عليه وكالة دولية ويكاد نظامه يشبه تماما
نظام التعليم االهلي.

تمويل التعليم العالي:
منذ نشأة الجامعات الفلسطينية  ،لم يكن هناك معلومات دقيقة حول تمويل الجامعات ومصادره ،ولم تكن الجامعات نظ ار
لحجمها الصغير بحاجة الى تمويل كبير حيث كان باالستطاعة توفيره عبر القائمين على هذه الجامعات عبر التبرعات وعبر
اقساط الطلبة التي كانت غالبا ما تغطيها اللجنة االردنية الفلسطينية المشتركة ،وقد لعبت منظمة التحرير الفلسطينية دو ار بار از
في دعم تمويل الجامعات الفلسطينية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ،فقامت بتخصيص مساعداتمالية تدفع من خالل مجلس
التعليم العالي الفلسطيني ،والذي بدوره يقوم بتوزيعها ع ىل الجامعات وفق أسس حددها المجلس ،كان أبرزها أعداد الطلبة في

هذه الجامعات ،وأعداد الطواقم اإلدارية واألكاديمية وفق الرتب العلمية لهذه الطواقم ،وكانت قيمة مبلغ هذه المساعدات غير
محددة وتختل

من عام إلى آخر.55

تراوحت المبالغ التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ما بين  15-5مليون دوالر سنويا في فترة الثمانينيات من القرن

الماضي ،والتي كانت تغطي ما يقارب ال  50 %من مصروفات هذه الجامعات في حينه.أما المساعدات غير المباشرة

فكانت تتم من خالل الدعم الذي تحصل عليه المنظمة من الدول العربية لصالح الجامعات ،وأخذ هذا التبرع أشكاال عديدة
منها :األبنية الجامعية ،والمختبرات ،واألجهزة واألدوات ،وقد شكلت هذه المساعدات عنص ار مهما في مجال توسع الجامعات

َّ
آخر لهذه
من حيث األبنية .كما شكلت المساعدات التي قدمها بعض الشخصيات الفلسطينية الميسورة الحال أساسا َ
المساعدات ،في مجال افتتاح كليات جديدة وتشييدها ،وفي تسديد بعض االلتزامات المالية للجامعات.56

وخالل التسعينات وبعد مؤتمر مدريد ونشوء االزمة المالية للمنظمة قبل ذلك بسبب حرب الخليج الثانية انخفض دعمها
للجامعات ،ولذا قررت الجامعات الفلسطينية رفع الرسوم الجامعية لتغطية النقص في الدعم بمعنى انها لجأت للفقراء لسد العجز

في موازنتهاالى ان تدخلت السوق االوروبية وقامت بسد هذا العجز مدة  3سنوات بشرط وضع خطط مالية من قبل الجامعات

: .http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System 55
 56المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعار) بكدار( ،دائرة السياسات االقتصادية «،تطوير وإصالح التعليم العالي الفلسطيني :اإلشكاليات واآلثار
المستقبلية ، 2009ص17 .
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لمعالجة االزمة ،لذا اصبحت عملية رفع الرسوم الجامعية عملية مضطردة في التزايد بشكل شبه سنوي ،ورغم ذلك لم تستطع

الجامعات سد هذا العجز ،ما ادى الى تطوير اشكال اخرى للدعم االوروبي ،يقوم على دعم برامج محددة.57

وبعد قيام السلطة الفلسطينية ،وانشاء و ازرة مستقلة للتعليم العالي  ،مهمتها حسب القانون رقم  11لعام  1998بشأن التعليم

العالي ،58االشراف والتوجيه والذي حدد ايضا أهداف التعليم العالي ودور الو ازرة وصالحياتها ومستويات التعليم العالي

وشهاداته الممنوحة وانماط التعليم وأنواع مؤسساته ،فيما تكلم القانون عن التزام مالي على الحكومة تجاه كافة الجامعات لكنه لم
يحدد النسبة او الطريقة التي يتم بها الدعم حيث نص القانون في مادته رقم  15على ان "تتلقى هذه المؤسسات جزءا من
الدعم المالي المخصص للتعليم العالي وفقا لألنظمة والمعايير المعتمدة من قبل الو ازرة لهذا الغرض على أن تقدم هذه

المؤسسات موازناتها وحساباتها الختامية للو ازرة" ،غير ان هذا النص القانوني لم يترجم الى بند في الموازنة واضحا وصريحا مما
جعل دعم الجامعات من قبل السلطة موسميا وبناء على طلب الجامعات فال لوائح تنفيذية للقانون تتحدث عن ذلك حتى االن

وفي عام  ، 2002قامت الحكومة الفلسطينية بتخصيص مبلغ  20مليون دوالر ضمن موازنتها السنوية لدعم ميزانية الجامعات
العامة سنويا ،يتم توزيعها وفقا لآللية التي يقرها مجلس التعليم العالي اال أن و ازرة المالية اال ان الو ازرة لم ت

بالتزامها كامال.

وانتهى هذا االلتزام بعد عام  ،2006ليعود عام  2009حيث تم زيادة المبالغ المحولة الى  34مليون دوالر ثم الى  40مليون ،
في العامين  2009و 2010ولم يصرف منها فعليا سوى  ،%60ثم عاد للتناقص في عام  2011ليصل بشكل تنازلي تدريجي

الى  4.5مليون دوالر عام .592016

من كل ما سبق نالحظ ان دعم الحكومة للجامعات تالشى تدريجيا ،كما يظهر عدم اهتمام الحكومة بمعالجة

سياساتية استراتيجية للتعليم العالي مؤسساته ،بل ان االمر متروك الدارات الجامعات لترتب امورها من خالل البحث عن
مصادر خارجية او محلية لتغطية عجزها وهو قائم باالساس على رفع رسوم الطلبة واستحداث برامج ممولة ،او الدخول في
عالقات سوقية مع القطاع الخاص الذي ال زال محجما عن الولوج الى دعم الجامعات اال بمظاهر شكلية ،فيما تحاول

الجامعات اجتذاب القطاع الخاص من خالل الشعار" مواءمة التعليم العالي وبرامجه الحتياجات سوق العمل" والذي يعني تلبية

حاجات القطاع الخاص من الخريجين  .غير ان ذلك لم يصل الى حد ان يشكل القطاع الخاص احد المصادر الرئيسة لتغطية
عجز الجامعات.
اما اهم الوسائل التي استخدمتها الجامعات لتقليص العجز المالي فهي تنصب على و سائل تؤثر سلبا على جودة

ونوعية التعليم ،منها فتح برنامج التعليم الموازي الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافوء الفرص القائم على الكفاءة االكاديمية ،من جهة

قانونية ،فيما يعوض الجامعة ماليا في هذا المجال اال ان ندرة عدد المتقدمين لبرنامج التعليم الموازي ال تجعل من هذه الوسيلة
اسلوبا ناجعا يعتمد عليه في توفير كمية من االموال ذات قيمة.
اسلوب آخر اتبعته الجامعات وهو فتح برامج تخصصية قائمة عن حالة الطلب المؤقت عليها كالقانون وحقوق

االنسان واالعالم وغيرها من البرامج والتي بدأت برسوم عالية عند انشائها نظ ار الرتفاع الطلب عليها ثم تراجع هذا الطلب
 57نفس المصدر
 58جرى تحديث هذا القانون وتعديله بقرار بقانون عام 2018
 59طاهر المصري مصدر سبق ذكره
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نتبجة ازدحام السوق بالخريجين وحصول بطالة عالية في تخصصات مثل القانون والهندسة والصيدلة ،حبث اصدرت هذه
النقابات بيانات مع اصدار نتائج التوجيعية على مدى عامين تنصح فيه الطلبة بعدم د ارسة هذه المواضيع نتيجة البطالة
المستفحلة بين خريجيها ،كذلك اصدر مركز االحصاء الفلسطيني هذا العام نشرة حول البطالة بين الخريجين تبين ان نسبتها

تتراوح بين  %48في الضفة و %54في القطاع ،وان هناك اضافة للبطالة العامة بين الخريجين هناك تخصصات تصل
البطالة فيها الى  %83من الخريجين وهي العلوم التي تتعلق بالحاسوب وهندسته.

ولجأت الجامعات الى اسلوب آخر وهو التوسع االفقي في عدد الطلبة المقبولين بحيث عملت الجامعات على تسهيل

الدخول الى كافة التخصصات عبر تخفيض المعدالت المطلوبة استجابة لخطة استيعابية اوسع .فخالل عفد من الزمان تطور
عدد الملتحقين بالجامعات من  75486طالبا عام  2005الى حوالي  218ال

طالبا عام  ، 2016هذه الزيادة في أعداد

الملتحقين ،رافقها توسع في أعداد الكادرين :اإلداري واألكاديمي ،وزيادة في النفقات التشغيلية ،ولم يرافق هذه الزيادة
اتطورملموس أو تنويع مثمر في مصادر التمويل للجامعات ،ما أدى ليس فقط

إلى استمرار األزمة المالية بل أيضا إلى تفاقمها ،باإلضافة إلى تأثيرها السلبي على مخرجات العملية التعليمية .60ويرى نصر
عبد الكريم ان زيادة أعداد الطلبة نوثرعلى جودة التعليم بزيادة
نسبة االكتظاظ ،ما ينعكس بشكل سلبي ع ىل جودة مخرجات التعليم ، 30دون أن تكون له مساهمة جدية في الحد

من األزمة المالية .61كما يرى انه في حال أن التزمت الحكومة بدفع المبلغ الذي التزمت به فهو يغطي قرابة )  % 10-8من
الموازنة السنوية للجامعات .بينما يرة انور زكريا وهو الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في الو ازرة ان دعم الحكومة

للجامعات العامة يأتي في إطار المساهمة في تطوير األداء وليس لدفع رواتب العاملن ،وأن الحكومة ال يمكن لها أن تتحمل
وحدها مسؤولية الجامعات العامة فهذا أمر بحاجة إلى أن يتشارك به جميع األطراف .االمر الذي يشير الى ان الحكومة تعتبر
نفسها داعما وليس ملتزما بتمويل التعليم العالي.
مصادر تمويل الجامعات:
تشكل الرسوم واالقساط الجامعية المصدر الرئيس لتمويل التعليم الجامعي في االراضي الفلسطينية فهي تغطي ما نسبته

 %80 -40من ايرادات الجامعات ،ويساهم صندوق اقراض الطلبة بما نسبته  %5من االيرادات  ،والذي كان عام 2016

حوالي  6مليون دوالر

62

وهذا يعني ان كلفة التعليم العالي تعادل حوالي  120مليون دوالر سنويا ،هذا اضافة الى المنح

والهبات والتي هي مصادر غير ثابتة ،وموجهة نحو اهداف محددة ربما ال تكون ضمن اولويات احتياجات الجامعة او تغطية

 60داهر المصري ،مصدر سبق ذكره
 61نصرعبد الكريم ،نحو اسراتيجية وطنية لتحقيق االستدامة المالية لنظام التعليم الجامعي العام الفلسطيني ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
)ماس( 2013 ،ص39 .
62الموقع االلكروني لصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين
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النفقات الجارية ،فيما ال توجد مصادر اخرى ناتجة عن العمل البحثي واالستشاري للجامعات اال ما ندر مثل مستشفى جامعة
النجاح ومركز الحجر في البوليتكنيك.
يالحظ هنا ان العبء االكبر من تكلفة التعليم العالي تقع على االسرة الفلسطينية هذه االسر التي وحسب مركز االحصاء

الفلسطيني يعتبر متوسط انفاق االسرة الشهري حوالي  1400دوالر  ،في حين ان متوسط االجر الشهري يبلغ حوالي 900
دوالر ،االمر الذي يعني ان التعليم العالي يشكل كلفة باهظة على االسرة الفلسطينية حتى لو توفر بها شخصان على رأس

عملهما ،فاذا افترضنا ان اسرة متوسطة يعمل بها الزوجان ويبلغ دخلهما حسب الجهاز المركزي لالحصاء  1600دوالر

ولديهما طالب واحد في جامعة محلية يدفع رسوما سنوية حولي  1200دوالر دون حساب المواصالت والكتب والمصاريف

االخرى ،فان نصيب الرسوم الجامعية من الدخل الشهري حوالي  100دوالر ،واذا اضيفت المصاريف االخرى بمعدل 7
دوالريوميا بناء على سؤال بعض الطلبة ممن يسكنون رام هللا ويتعلمون في جامعة في بير زيت فان التكالي

للمصروف في  22يوما دراسيا تبلغ حوالي  150دوال وهذا يعني ان تعليم طالب واحد السرة متوسطة يكل

نسبته  %16من دخل االسرة الشهري فكي

الشهرية
 250دوال ار ىاي ما

اذا قتصرت االسرة على مصدر دخل واحد قيمته  900دوالر ،فان تكلفة الطالب

تصبح حوالي  %27من دخل االسرة وهذا يشكل عبئا كبي ار على االسرة الفلسطينية والتي عادة ما يكون التعليم الجامعي احد

دوافع ادخارها ال ينص القانون على مجانية التعليم العالي ،كما ال ينص ايضا بوضوح على عدم مجانيته ،وكل ما يظهر من

لوائح وخطط يعتمد مسبقا ان التعليم العالي في فلسطين هو غير مجاني ،وبالتالي فهو يعتمد على اشكال تمويل اخرى غير

حكومية ،حيث تبين من خالل مراجعة خطة و ازرة التربية التعليم العالي لالعوام  ،2022 -2017ان التوجه هو نحو تشكيل

وقفية دائمة لتمويل التعليم العالي ،اضافة الى تشكيل صناديق اقراض للطلبة ،عدا عن حديث عام حول دعم التعليم العالي ،وال
تظهر موازنة و ازرة التربية والتعليم بنودا خاصة باوجه الدعم لقطاع التعليم العالي ،كما ال تحدد الخطة اط ار رسمية لتنفيذ
توجهات الدعم المطروحة.63
كما ان القانون الجديد حول التعليم العالي قد حدد الحق في التعليم العالي لمن تتوفر له "لشروط العلمية والموضوعيـة

المحـددة في هذا القانـون وأالنظمـة الصـادرة بمقتضاه".64

وترى الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ان "من أهم أسباب األزمة المالية التي تعاني منها الجامعات العامة ،وبشكل متفاوت،
هي سوء الوضع االقتصادي بشكل عام ،وتراكم العجز المالي في موازناتها ،وقلة المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة
لهذه الجامعات وعدم انتظامها ،وضع

و/أو غياب دور القطاع الخاص ،وعدم كفاية العائد من األقساط الجامعية ،وقلة

الدعم المالي الخارجي المباشر ،واالرتفاع المستمر في التكالي

التشغيلية والتعليمية ،في ظل شح و/أو عدم وجوداستثمارات

وعوائد مادية ذاتية للجامعات".65

 63انظر  :وزارة التربية والتعليم العالي ،الخطة االستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017
 64قرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة ( 2018المادة)2
 65طاهر المصري ،الحق في التعليم واالزمة المالية للجامعات ،الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ،2017 ،
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الفصل الخامس :نوعية التعليم العالي بين التنمية واحتياجات السوق:
اذا ال حظنا سابقا ان دور الجامعات في بداية نشأتها وحتى قيام السلطة الفلسطينية كان دور تنمويا تحرريا الى حد

معين ،وانها لم تكن في سوق متحكم به وطنيا لتمارس العالقة معه بحرية ،كما انهالم تكن تتضمن كل البرامج والتخصصات

القائمة حاليا ،فان نظرة على واقع التخصصات والبرامج االكاديمية في الجامعات الخاصة واالهلية والحكومية ،يجعلنا نتساءل

حول وجود خطة وطنية حقيقية للتعليم العالي في فلسطين ومن يشرف على وضعها وتنفيذها لنكون اما درجة من التشابه عالية
جدا بين كل التخصصات التي تقدمها كل الجامعات واي تمايز بين جامعة واخرى هو تمايز ظرفي وهامشي ،فهي جامعات

كما سمتها الو ازرة وبحق تقليدية ،نظرية ،تقدم صنوفا من التخصصات متشابهة ومتنافسة ،مثل الهندسة والعلوم الطبيعية

واالجتماعية واالقتصادية واالدارية واحيانا الطبية ،وكل ذلك يأتي تحت شعار "تلبية احتياجات السوق" فيما السوق يعاني من

فائض هائل من التخصصات التي تطرحها الجامعات ،ففي كل عام تفرخ الجامعات حوالي  40الفا من الخريجين متشابهي
التخصصات ،ويحكمهم توجه واحد هو "الوظيفة" عامة كانت ام خاصة ام في القطاع االهلي ،وتتكدس طلبات التوظي

في

ملفات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة ،وينتظر الخريجون سنوات حتى يتم اختيارهم في الوظيفة العامة ،في

حين بينت دراسة قام بها منتدى شارك الشبابي والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ان اقصر مدة انتظار في الفئة االكثر

طلبا في السوق تبلغ  22شه ار.66

يشير الجدول التالي الى نوعية الخريجين المتوقعين حسب تخصصاتهم ،فمن بين حوالي  218ال

طالب هناك

 85159طالبا يدرسون علوما انسانية واجتماعية وتربوية واعالم اي ما نسبته حوالي  %39من الطلبة في حين يدرس%30

منهم االعمال التجارية والقانون ،اما العلوم الطبيعية فيدرسها حوالي  %3فقط ،في حين يدرس  %12الهندس وعلوم الحاسوب،
اما الزراعة فيدرسها حوالي نص

بالمئة فقط ،في حين يدرس  %12مواضيع تتعلق بالخدمات الصحية واالجتماعية ،اما

الباقي فهو متفرقات.
ما يشير اليه الجدول هو غلبة المواضيع االنسانية على المواضيع التطبيقية ،نظ ار لكلفتها القليلة على الجامعات

واالسر معا،فيما يزيد التعليم المفتوح من هذه النسبة ،لكن المفارقة ان دارسي العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء اضافة الى
الزراعة هم نسبة ضئيلة من الطلبة ،رغم حاجة المدارس الماسة الى مدرسين في هذه المواضيع ،حيث ال تناسب بين العلوم
االجتماعية والعلوم الطبيعية بين الطلبة.
اما العلوم القانونية والتجارية فنسبتها عالية وتلي العلوم االجتماعية ،حيث ان تركيز الطلبة على دراسة هذه المواضيع

تؤهلهم للعمل كاداريين او موظفين تنفيذيين لدى القطاع الخاص واالهلي اكثر من الوظيفة العمومية.

تركز اعداد الطلبة في العلوم االجتماعية واالنسانية يعكس التشابه العالي بين البرامج المطروحة لدى مختل

الجامعات ،كما يعكس طبيعة السوق الفلسطينية نفسها والتي هي عبارة عن سوق خدماتية غير منتجة ،وذات توظي
 66دراسة غير منشورة لم ركز شارك حول واقع الخريجين والبطالة بالتعاون مع الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 2018،
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محدود

لرؤوس االموال وطلب محدود على العمالة ،بينما شكل قرار التقش
اقتصرت الوظائ

الحكومي ،تقليصا هائال للوظائ

الحكومية ،بحيث

على ما يشغر منها بعد تقاعد موظفين او استقالتهم او وفاتهم ،في حين تندر االحداثات الوظيفية في

المؤسسات الحكومية وتحتاج الى قرار مجلس وزراء.
هنا ال نستطيع القول ان التعليم العالي موجه لخدمة السوق بطريقة مخططة سلفا ،بل هي استجابات عشوائية ناتجة

عن تحسس اتجاهات السوق المتقلبة والمحدودة ،وغير القادرة على التوسع والنمو بسبب طبيعتها الخدمية غير المنتجة ،كما ان

كثي ار من احتياجات هذه السوق ال تتطلب قوى عاملة مؤهلة جيدا خاصة في مجال التشييد والبناء او في مجال الفندقة ،والنقل
والمواصالت والتي هي قطاعات اكثر استيعابا للقوة العاملة بعد القطاع الحكومي.

كما اثر انحسار التمويل الدولي للمنظمات غير الحكومية على قدرة هذه المنظمات على التوظي

رغم ان قدرتها

االساسية في اقصاها تبقى محدودة وال تتجاوز  20الفا من قوام القوة العاملة .بالتالي فان عملية التعليم العالي تحكمها العشوائية

سواء في اختيار البرامج او التخطيط والقدرة على قراءة توجهات السوق المحلي او القدرة على توجيه االستثمار من خالل
عرض افكار انتجة عن ابحاث علمية.

يعني هذا ان هناك ضرورة العادة تقييم تجربة التعليم العالي في ظل السلطة ،من خالل االجابة على السؤال ايهما

اوال :االيستجابة لحاجات سوق خدماتي محدود ،ام توفير نوعية تعليم تتالئم مع االحتياجات الوطنية للتنمية وفي هذا فرق كبير

كما تشير نسبة الدارسين للزراعة او البيطرة في الجامعات ،او نسبة الدارسين للعلوم التطبيقية وهي نسب ضئيلة جدا ،وال
يحتاجها السوق الخدمي كثيرا.
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جدول (أ) :أعداد الطلبة المسجلين ونتخصصاتهم
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البرنامج العام

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

التربية

26104

1352

1125

17592

46173

الدراسات

16164

2115

547

2104

20930

اإلنسانية

والفنون
العلوم

11580

1540

476

4460

18056

االجتماعية

والصحافة
األعمال

31889

4413

4628

25636

66566

التجارية

والقانون
العلوم

6430

0

128

961

7519

الطبيعية

والرياضيات
واالحصاء
المعلوماتية

4603

788

571

1830

7792

وتكنولوجيا
االتصاالت
الهندسة

17299

941

1512

0

19752

والصناعات
اإلنتاجية

والبناء

الزراعة

1109

33

0

207

1349

الصحة

20513

3605

1982

0

26100

والخدمات
االجتماعية
الخدمات

768

89

84

0

941

عام

0

0

0

3237

3237

المجموع

136459

14876

11053

56027

218415
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التعليم العالي والخصخصة:
اذا علمنا ان هناك جامعتين حكوميتين وعدد من الكليات الجامعية والمتوسطة الحكومية ،وان هذه المؤسسات

الحكومية غير مجانية في االصل وانها تتبع الو ازرة مباشرة ،فان التصني

الذي اوجده القانون لباقي الجامعات والكليات بين

اهلية عامة وخاصة ،يبقى ملتبسا ،خصوصا في وضعية الجامعات االهلية ،والتي تعتبر بمثابة منظمات غير حكومية كبيرة،

تعتمد في تمويلها على التبرعات والهبات ،كما يضمن لها القانون االستقاللية المالية واالدارية والحرية االكاديمية .فهل هناك
فرق كبير بين الجامعة االهلية والجامعة الخاصة في االراضي الفلسطينية غير اشهار الثانية انها تسعى من وراء ممارسة
التعليم الى تحقيق ارباح ،فيما تشهر االولى انها مؤسسات غير هادفة للربح ،بينما الواقع يشير الى غموض في شفافية

الجامعات االهلية  ،حيث ال تشهر هذه الجامعات حساباتها الطالع الجمهور ،فيما تعلن دائما عن عجز في موازناتها دون

تقديم اي تفاصيل حول اسباب العجز.
ليس لدى الحكومة قدرة او ميل للتخلي عن ملكية مؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها وتديرها ،ويثبت ذلك

اعتراف القانون بوجود جامعات وكليات حكومية ،لكنها ايضا تتعامل مع التعليم العالي كسلعة فالتعليم الحكومي في معظم

الدول عادة اما ان يكون مجانيا كما في مصر وسوريا والعراق والجزائر وتونس ،او ان تكون رسومه رمزية كما في دول الخليج،

ودول اخرى في اوربا كفرنسا مثال ،لكن لدينا في االراضي الفلسطينية نجد ان الرسوم التعليمية في الجامعتين الحكوميتين وان

كانت اقل كثي ار عن الجامعات االهلية والخاصة اال انها تبقى مرتفعة بالنسبة لمستوى دخل االسر الفلسطينية التي تلجأ اليها .
68

اما في الجامعات االهلية ،فانها تعوم اسعار الساعات المعتمدة حسب الطلب على التخصصات بعد حساب الحد االدنى للكلفة،

فحيثما ارتفع الطلب على تخصصات معينة ارتفع سعر الساعة المعتمدة ،وحيثما قل الطلب عليها انخفض هذا السعر ،بمعنى
ان الجامعات االهلية تتعامل مع خدماتها التعليمية كسلعة ،كما نجد فروقا في اسعار الساعات المعتمدة في التخصصات
المختلفة ،حيث نجد اعالها في بيرزيت وادناها في الخليل والنجاح الى حد ما ،اما في الجامعات الخاصة فان نظرة الى رسوم

الجامعة العربية االمريكية نجد ان هذه الرسوم قريبة او تزيد قليال عن اعلى رسوم في الجامعات االهللية حيث يبلغ سعر الساعة

المعتمدة للتخصصات التقليدية ما معدله  50دينا ار وهو رقم قريب من تخصص االدارة واالقتصاد في جامعة بيرزيت التي

تتراوح رسومها بين  95دينا ار للساعة المعتمدة في كلية الفنون و 38دينار في كلية اآلداب ،بينما يكمن الفرق هو في كلفة
الخدمات حيث ال تشكل رسوم التسجيل والتأمين وغيرها في الجامعات االهلية اكثر من  100دينار بينما تبلغ حوالي 300
دينار في الجامعة الخاصة.

 68باالطالع على اسعار جامعة فلسطين التقنية نجد ان سعر ساعة الهندسة  24دينارا وسعر ساعة التخصصات االخرى  20دينار ،موقع جامعة
فلسطين التقنية (خضوري) . www.ptuk.edu.ps/aarticlepage.php?artid=1848&linkn
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هذه الحقائق تشير ان ال فرق كبي ار بين الجامعة الخاصة واالهلية العامة في الرسوم الجامعية ،اذا ال يتعدى معدل

الفرق في كلفة الرسوم التعليمية للساعة  10دنانير .وهذا مؤشر على التحول التدريجي للجامعات االهلية لالقتراب من التعامل

كجامعات خاصة ،هنا يمكن اعتبار الفارق بين الجامعة االهلية والخاصة هو هامش الربح الذي تحققه الجامعة الخاصة.

حتى االن ال توجد اكثر من جامعتين خاصتين في فلسطين ،وهذا يدلل ان االستثمار الخاص في التعليم العالي ال
زال محفوفا بالمخاطر ،حيث ال يجرؤ القطاع الخاص لالستثمار في مجال يعتبر التنافس فيه عاليا ،بينما يلجأ الى االستثمار
في التعليم المدرسي الخاص وخاصة في البرامج االجنبية منه.
مظاهر الخصخصة في الجامعات االهلية:
يبدو ان مشكلة الخصخصة ال تتعلق بالقطاع الحكومي للتعليم العالي بل انها تتعلق بالقطاع االهلي ،الذي نشأ

وتطور بفعل رعاية رسمية من منظمة التحرير ،ومن بيئة العمل الوطني التحرري بشكل عام ،لكنه وامام العجز المالي ،وتخلي
المنظمة عن توفير الدعم للجامعات االهلية بات عليها ان تواجه مصيرها بنفسها ،وهنا اصبحت الجامعات االهلية تبحث عن
حلول لسد هذا العجز فلجأت الى رفع الرسوم الدراسية المتواتر ،والى التوسع االفقي في اعداد الطلبة وافتتاح كليات وبرامج
جديدة ،او فتح باب التعليم الموازي ،لكن كل ذلك لم يسد العجز في موازنات الجامعات ،حيث ان عملية استغالل مرافق

الجامعات من قبل مؤسسات اخرى كمشاريع مدرة للدخل لم تشكل حتى االن عامال من عوامل سد العجز ،حتى لو تم تضمين

هذه المرافق للقطاع الخاص .ويظل االعتماد على رسوم الطلبة ،وهذه هي المشكلة الحقيقية ،اذا ما نظرنا الى التعليم العالي

بانه حق يجب ان يكون مفتوحا للجميع حسب القانون ،وحسب المنطق ،لكن ربط القدرة على الدخول الى الجامعة بالقدرة

المالية اضافة الى الكفاءة االكاديمية ،جعل من القدرة المالية العامل الحاسم في حين شكل التعليم الموازي ،عنانا للتخلي عن
الكفاءة االكاديمية والتركيز على القدرة المالية.
اننا امام معضلة جوهرها ادارة السلطة الفلسطينية ظهرها للتعليم العالي وتمويله ،وتركه عبئا على االسر وال نقول على
المجتمع ،حيث لو اصبح التعليم العالي مرتبطا بعملية تضامن اجتماعي الختل

االمر ،فال زال القطاع الخاص غير معني

ببرنامج مسؤولية اجتماعية تجاه مؤسسات التعليم العالي االهلية ،انما هو يقدم هبات مؤقتة او ظرفية وحسب استفادته من هذه
الجامعة او تلك.

ان استمرار االعتماد على الرسوم الجامعية التي تدفعها االسر كمورد اساسي لتمويل الجامعات يعني تجميل المجتمع
لكلفة التعليم العالي ،وولوجا غير معلن لطريق الخصخصة.
غير ان الجامعات االهلية ستظل تحرص على عنوانها االساسي وهو كونها معرفة بالقانون بمكانة متميزة عن باقي
مؤسسات التعليم العالي وذلك يسمح لها بتوفير غطاء لممارسات الخصخصة التي تنتهجها.
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كل ذلك يقوم على غياب اي رؤية او خطة وطنية عامة للتعليم العالي تتجاوز الواقع القائم في ظل تهرب السلطة
الوطنية من مسؤوليتها تجاه هذا القطاع والقاء العبء على المواطنين ،في ظل فوضى ومزاحمة عالية.
التعليم العالي والمجتمع عالقة جدلية:
يهدف التعليم والتعليم العالي خصوصا الى توفير بيئة الكتساب المعرفة ومناهج التفكير التي تفضي الى تحديد

خيارات مستقبلية لالفراد في اعمالهم في مجتمعاتهم ،هنا يصبح التعليم والعالي خصوصا مستجيبا لمستوى تطور المجتمعات

من ناحية القاعدة االنتاجية والثقافية ،لكنه يكتسب استقالليته النسبية من ناحية كونه عملية اكتساب للمعرفة وطرق التفكير،
لذلك فاالصل في التعليم ان يكون دافعا للتنمية  ،ومستجيبا للحاجات الوطنية ،ولما كان التعليم لفترة طويلة هو احد اهم
الوسائل للحراك الطبقي في فلسطين ،فان ذلك لم يكن اال في مرحلة انتقالية كان المجتمع فيها بحاجة الى مختل

التخصصات

وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة المتعلمين نفسها ،اما اليوم ورغم انتشار التعليم المدرسي والتعليم العالي في االراضي
الفلسطينية ،اال انه لم يعد يشكل وسيلة اساسية لالرتقاء الطبقي ،لكنه ظل شرطا من شروط هذا االرتقاء ،الن هناك حدا ادنى
من التعليم يعتبر ضروريا لممارسة اي عمل ،سيما ونحن في عصر التقانة العالية والتي تحتاج الى مهارات تتطلب تعليما.
غير ان االمر ال يتعلق بالحسابات الكمية للخريجين ونسبتهم في المجتمع والتي هي نسبة عالية اذا ما قيست

بمجتمعات مجاورة ،لكن االمر يتعلق بنوعية التعليم ،فاستجابته لحاجة السوق ،ال تعني استجابته لحاجة المجتمع في التنمية،
وفي االراضي الفلسطينية يضاف الى التنمية التحرر من االحتالل ،حيث يمكن دمج المفهومين بما يعرف بالتنمية التحررية،
اي بناء رؤية تنموية وطنية تعمل على التحرر من االحتالل ،وتبني نظام التعليم على اساس هذه الرؤية وهو ما ال توفره طبيعة
النظام السياسي القائم وال توجهاته نحو التعليم العالي الذي وضعت خطة الو ازرة بندا اساسيا فيها وهو االستجابة الحتياجات

السوق.69

ان العالقة الجدلية بين التعليم والمجتمع واحتياجته قائمة على ان المجتمع بحاجة للتعليم ،وان التعليم له دور في

التحرر الوطني والتغيير االجتماعي معا ،فعل استجاب نظام التعليم العالي لهذه العالقة؟

ما تشير اليه االرقام العالية حول الخريجين العاطلين عن العمل يشير الى خلل في هيكل نظام التعليم كما اوردنا
سابقا ،كما ان خطط التنمية الفلسطينية المتعاقبة تعاملت مع االراضي الفلسطينية وكأنها دولة مستقلة بفرض وجود سلطة في
حين ان هذه السلطة مقيدة باتفاقات تحرمها من مواردها الطبيعبة وتعقد الشروع بتنمية شاملة ومستقلة ،وبالتالي فان المطلوب

هو ان تكون هناك خططا تنموية ذات بعد يعزز الصمود والسعي الى التحرر من االحتالل ،وهذا يتطلب مواءمة كل
المؤسسات بما يخدم هذا الهدف.
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غير ان توجهات السلطة بشكل عام على المستوى التنموي تبقى خاضعة للتمويل الدولي المشروط ولوصفات ان لم

نقل امالءات المؤسسات المالية الدولية التي تتخذ منهجا نيوليبراليا يحاول تقليص تدخل الحكومة في االقتصاد والسوق  ،ويرى
في القطاع الخاص كمحرك اساسي للتنمية ،من هنا يصبح التعليم العالي غير مخطط ،ويسير وفق توجهات متعددة ال يحكمها

ناظم حقيقي يوجهها .بل استطاعت الجامعات ان تمتلك حرية اقرب الى الفوضى في اختيار البرامج والتخصصات دون تنسيق
حقيقي بينها ،بل ما حكمها هو فوضى السوق لو اعتبرنا ان التعاليم العالي يشكل سوقا ،كما حكمها التنافس والمزاحمة في
سلعة متشابهة.
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الفصل السادس:
الفاعلون في عملية التعليم العالي ودورهم:
بعد االستفاضة في دور الحكومة وادارات الجامعات المختلفة ومجلس التعليم العالي ،ال بد من الطرق الى الفاعلين

اآلخرين في العملية وهم الطلبة والعاملين في الجامعات  ،فاذا كان محور العملية التعليمية هم الطلبة وان من ينفذ هذه العملية

هم االساتذة ومن يتابع ذلك هم االداريون ،فان من الضروري التطرق لدورهم في هذا القطاع العام والذي بدونهم ال تكون هناك
عملية تعليم عالي ،واالحر انه بدونهم ال تستقيم ادارة النظام التعليمي واالداري في الجامعات والكليات.

ال نقصد بالعاملين في الجامعات مستويات االدارة العليا بل نقصد اولئك الذين ينضوون تحت نقابة العاملين في الجامعات من
اساتذة وعاملين ،اما الطلبة فهم النظاميون الذين لم ينهوا الدرجة الجامعية االولى.

دور العاملين:
امام الحركة االضرابية المتكررة للعاملين في الجامعات ووجود نقابة عامة تمثلهم في االراضي الفلسطينية ،فانه ال بد
من البحث في دور العاملين في مسيرة التعليم ،فقد اقتصر دور نقابات العاملين في الجامعات ولفترة طويلة على الدفاع عن
حقوق مادية لهم وهذا حقهم ،غير ان هذه النقابات التي تحتج على سوء اوضاع العاملين وتحاول تحقيق مكتسبات لهم ،ال

زالت خارج دائرة التأثير في نظام التعليم العالي ،باعبار ان هناك كتلة كبرى من العاملين تتمتع برؤية وثقافة ومنهجية يجعلها

مدفوعة نحو العمل العام والتأثير في السياسات التعليمية ،غير اننا ال نجد مثل هذه التدخالت وال محاوالت للبحث عن دور

للعاملين في هذا المجال ،وهذا امر يسهل على ادارات الجامعات والحكومة معا المضي بسياساتهم القائمة ،فليس هناك مثال اي

تشكيل لالكاديميين الفلسطينيين مؤثر في المجال العام وفي السياسات العامة ،كما ان اعتبار نقابات العاملين هي تعبير تمثيلي
لكل العاملين ،هو مجرد تحجيم لدور االكاديميين الذين ارتضوا النفسهم ايضا ان يهمشوا انفسهم في هذا المجال السباب

مختلفة ،وبالتالي ال نجد لهم تأثير حتى لو اقر القانون عضوية لهؤالء االكاديميين في مجلس التعليم العالي.
دور الطلبة:

اذا كان القانون قد اعترف بتمثيل االساتذة في مجلس التعليم العالي ،فانه قد غيب حقوق الطلبة ،وتمثيلهم في

المجلس ،بعد ان كانت هناك تجربة سابقة كانفيها اعضاء مجالس الطلبة ممثلين في مجالس الجامعة المختلفة ،وهو حق تم

التنازل عنه او لم تتم متابعته من قبل الطلبة.70اننا امام مجالس طالبية ال يجمعها جامع تنظيمي او هدف موحد ،بمعنى ان

كل مجلس طالبي منتخب ،يعنى بقضايا الطلبة في مؤسسته ،دون ان تكون لديهم نظرة شاملة حول التمثيل الطالبي الوطني،
وتأثيره في السياسات التعليمية بشكل عام ،االمر الذي يجعل النضال النقابي الطالبي مفتتا ،وموسميا ويكون على شكل ردات
فعل موضعية على ق اررات ادارية ،وال ينم عن رؤية لهوية التعليم العالي الوطنية ،او فرض حقوق للطلبة ،هذا يعني ان

 70في الثمانينات كان رئيس مجلس طلبة جامعة بير زيت عضوا في لجنة القبول ،وكان سكرتير لجنة التخصصات عضوا في المجلس االكاديمي... ،
الخ ل كن هذا المكتسب لم يتحول الى حق منتزع ،بل تم التراجع عنه بعد قيام السلطة.
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نضاالت الحركة الطالبية على المستوى النقابي ال زالت دون ان تكون منهجية وتمتلك خبرة متراكمة او انها تراكم انجازات ،انما
يقوم فعلها على ادارة االزمات ،وهو ما دفع الجامعات الى سحب كثير من المنجزات الطالبية السابقة.
اضافة الى ذلك لعب التنافس الفصائلي دو ار مهما في تغليب السياسي على المطلبي النقابي ،وبات االستقطاب

السياسي هو المميز للحركة الطالبية ،كما ان وسائل هذا االستقطاب السياسي ،غالبا ما تكون عبر قدرة الكتل التي تمتلك دعما

ماليا على تقديم خدمات تسد مسد الحقوق ،مما اضع
خدمات الكتل الطالبية ،واضع

الوعي بالحقوق ،ونشر بشكل واسع زبائنية قائمة على االستفادة من

من ثقافة العمل العام واشراك القواعد الطالبية في معارك حقوقية.

تنافس الفصائل في تقديم الخدمات للطلبة عوضا عن انتزاعها كحقوق من الجامعة او الحكومة من الدور النقابي

كما اضع

للمجلس الطالبي كهيئة متضامنة ،وبات اي نشاط الي لجنة في اي مجلس طالبي موسوم بشخص سكرتير اللجنة وانتمائه
السياسي ،فال نشاطات عامة مؤثرة تتم باسم المجلس بل باسم لجنة من لجانه او باسم كتلة من الكتل الطالبية االمر الذي

يسهم في عدم خلق وعي طالبي بالحقوق والواجبات ،فيما نمت ثقافة االستفادة من اعطيات الكتل.

ان غياب تمثيل طالبي موحد على مستوى الوطن وخروج قيادة االتحاد العام لطلبة فلسطين الى التقاعد ،قد افشل بناء حركة

طالبية موحدة على المستوى الوطني تشكل طرفا رئيسا في معادالت التعليم العالي ،وهو ما غيبهم عن المشاركة في صياغة
كثير من القرات والقوانين بشأن التعليم العالي.
هنا يقع اللوم على القوى السياسية التي آثرت الدخول الى الحركة الطالبية من جانب االستقطاب السياسي الفصائلي

وليس من خالل برامج طالبية عامة ورؤية تجاه التعليم العالي ووظيفته التغييرية التحررية في بلد محتل.

بالتالي فان هناك تهميش لدور العاملين وللطلبة في صياغة سياسات التعليم العالي ،هذا التهميش ،ادى الى اضعاف العمل
النقابي وادى الى تشتيته ،والى انفراد االجسام االدارية والحكومية بصنع القرار المتعلق بالطلبة والعاملين وبسياسات التعليم
بشكل اعم.
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الخالصة:
من خالل هذه الدراسة يمكن استخالص قانون عام يحكم التعليم العالي في فلسطين اال وهو قانون الفوضى والتنافس

وغياب الرعاية الحكومية الفاعلة والموجهة لهذا القطاع العام من قطاعات التنمية الفلسطينية .هذا القانون ناتج عن ظروف نشأة
الجامعات في ظل االحتالل واختالل الرؤية السلطوية لدور التعليم العالي في الحياة الفلسطينية ،فاذا نشأت الجامعات كاحدى

مقومات مقاومة االحتالل في الفترة التي سبقت قيام السلطة الفلسطينية ،ولعبت دو ار مهما في النضال التحرري الوطني،

وخرجت اجياال من القادة الجماهيرين والسياسيين الذين لعبوا دو ار مهما في تحريك االنتفاضة الشعبية الكبرى عام  ،1987كما
ارتقوا الى كثير من المناصب العليا في السلطة بين تشريعيين ووزراء وقادة اجهزة ومؤسسات ،او انهم ساهموا في بناء وادارة

مؤسسات المجتمع المدني ،فان هذه الجامعات قد اخفقت في ان تكون بعد قيام السلطة من الفاعلين االساسيين في تقديم رؤية
تنموية وطنية ،واكتفت بدورها كمفرخة للخريجين تدفع بهم الى البطالة .فيما كان يحكم العالقة بين الجامعات في الماضي دور
التعاضد اكثر من التنافس ،فقد حكمها التنافس في ظل السلطة اكثر من التحال

وبناء كتلة مجتمعية وازنة في المجتمع.

في نظرنا يعود ذلك الى ان الجامعات في ظل االحتالل حظيت برعاية منظمة التحرير الفلسطينية غطاء سياسيا ،ومصد ار
للتمويل او توفير هذا التمويل ،بينما لعب تخلي السلطة عن تمويل التعليم العالي في اعادة هيكلة ورؤية الجامعات لدورها ،حيث
بات همها البحث عن التمويل واستخدام سياسات جبائية قائمة على توسيع عدد الطالب وزيادة عدد البرامج مع رفع الرسوم

الجامعية التي ال زالت تشكل العمود الفقري لتمويل الجامعات ،في حين لم تضغط الجامعات منذ البداية الجل ضمان تمويلها

الوطني المحلي عبر اشكال كثيرة كان يمكن ان تتحقق قبل ان تغزو النيوليبرالية االقتصاد الفلسطيني ،واصبح الشعار "كل يقلع
شوكه بيديه".
على صعيد نوعية التعليم ورغم كل ما تنشره الجامعات حول ترتيبها وفق مقاييس عالمية هي غير رسمية ،فان نوعية

التعليم قد تراجعت سواء من حيث نوعية المخرجات التعليمية ام من حيث الكفاءة االكاديمية كما وقعت كلفة التعليم العالي على
الفقراء لتستهلك اكثر من ثلث دخلهم السنوي لطالب واحد ،فيما غاب دور الجامعة المجتمعي واتصالها بالناس كما تراجع
البحث العلمي فيها ليصبح قريبا من العدم.
من جانب آخر ال نجد مساهمة للقطاع الخاص واضحة في دعم التعليم العالي بل بالسعي نحو خصخصة التعليم
العالي من خالل االستثمار فيه ،فيما هو الكاسب االكبر من مخرجات التعليم العالي الذي يوفر له القوة البشرية المدربة او
المتعلمة القادرة على ادارة اعماله .ورغم ذلك فهو ال يدعم حتى برامج اكاديمية هو الذي يستفيد منها.

على صعيد الحركة الطالبية والنقابية ،فما ال زاال دون المسؤوليات الملقاة على عاتقهما كجزء من النظام التعليمي ،وال زالت
الحركتان تتعامالن مع قضاياهما بالمفرق ،دون التدخل في نظام التعليم وان يكون لها رؤية واضحة ومحددة في هذا النظام

ومطالب استراتيجية عامة يمكن العمل عليها معا.
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اننا امام حركتين ضيعت مكاسبها االولى بفعل التنافس الفصائلي المنزوع منه القضايا النقابية والمطلبية الحقيقية،
وبالتالي اصبحت يد كل من الحكومة وادارات الجامعات مطلقة ،في تواطؤ مشترك بينهما على ان لكل مزرعته وكل حر في
شكل ادارتها.
التوصيات:
بعد هذه الخالصة يمكن الخلوص الى توصيات اهمها:

 -1ال بد من فعل اجتماعي سياسي يعيد النظر في القرار بقانون حول التعليم العالي ،وبما يحوله الى نظام للتعليم ذو
فلسفة واضحة واهداف عامة وشاملة ،تعرف فيه حقوق الطلبة ،وابواب تمويل الجامعات واشكال التأسيس لنظام

تمويلي دائم.
 -2ال بد من تحويل تمويل التعليم العالي من جيب الفقراء الى نظام يجعل اما الحكومة او المجتمع مسؤوالن عن هذا

التعليم وفق نظام ثابت كضريبة معارف تحول الى صندوق خاص بتمويل التعليم العالي ،او عبر رفع موازنة التعليم
العالي في موازنة الو ازرة مع رفع موازنة التعليم في قانون الموازنة العامة ،بما يحول االمر الى التزام حكومي وحق

للجامعات وليس مجرد دعم مؤقت وموسمي.

 -3ال بد من مؤتمر وطني عام يبحث في اعادة صياغة محتوى التعليم العالي بما يتفق مع االحتياجات التنوية التحررية
وليس مع حاجة فوضى السق التي اثبتت فشلها عبر جيوش الخريجين العاطلين عن العمل .هذا التحويل يجب ان

يتوجه الى تعزيز العلوم التطبيقية في مختل

المجاالت بدل االقتصار على العلوم النظرية قليلة الكلفة وضعيفة

المردود االجتماعي.
 -4هنا يجب ان يوضع التعليم كجزء اساسي من خطة تنمية وطنية شاملة ،عنوانها الصمود والمقاومة ،ومحتواها تغليب
االنتاجي وحاجاته من الكادر البشري على الخدماتي ،االمر الذي يستدعي دو ار اكبر لمجلس التعليم العالي في هذا
المجال.

 -5ال بد على االحزاب والفصائل السياسية ان تولي دو ار لتربية اعضائها في الحركة الطالبية على النضال الطالبي

النقابي وان تترك جانبا دور مقدم الخدمات للطالبة كمنة ووسيلة لالستقطاب ،بمعنى تعزيز الوعي بالحقوق ،وبناء

اآلليات التنظيمية المدافعة عنها.

 -6ان المهمة المنوطة بالحركة الطالبية غير وعيها بالحقوق وتحقيق المكتسبات عبر النضال الطالبي الديمقراطي ،هي
بناء اطارهم الطالبي الموحد على مستوى الوطن بحيث يصبح التمثيل الطالبي ركنا اسياسيا من اركان صياغة
سياسات التعليم العالي في الوطن.
 -7ان الحركة النقابية في الجامعات مطالبة ان تنتقل من دور العمل النقابي اليومي الى الفعل والتأثير االستراتيجي في
نظام التعليم العالي ويقع هذا االمر بشكل ملموس على االكاديميين الذين آثروا العزلة عن المجال العام بدل االنخراط
الواسع فيه.

 -8ان مجانية التعليم العالي هي حق يجب انتزاعه تدريجيا في ظل هذه الظروف وبالتالي فال حاجة لصندوق اقراض
للطلبة يؤجل االعباء المالية عليهم في ظل بطالة الخريجين المستشرية ،بل ان هناك امكانية لتوزيع االعباء عبر
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التصنيفات االجتماعية للطلبة على طريق مجانية التعليم ،وهذا يحتاج الى جهد مجتمعي قوي ومؤثر كما يحتاج الى

نضال جدي من حركة طالبية موحدة على مستوى الوطن.

 -9ان القطاع الخاص المستفيد االكبر من مخرجات التعليم العالي مسؤول اجتماعيا عن ضمان استمرار تطور العملية
التعليمية ،وبالتالي يمكن فرض ضريبة على ارباحه مخصصة لتمويل التعليم العالي.

ان كل ذلك يحتاج الى فهم شامل وحركة اجتماعية منظمة تعمل بصبر وعلمية الجل تحقيق تعليم عالي وطني
وديمقراطي ،ال تقتصر هذه الحركة على الطالب وممثليهم بل على المجتمع نفسه الذي ينوء تحت اعباء التعليم العالي.

وهنا ال استثناء الي مكون اجتماعي سياسي في االنضمام لهذه الحركة وتطويرها.
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النظام الصحي في فلسطين تدهور يفضي الى الخصخصة
مقدمة:
نشأ القطاع الصحي الحديث في فلسطين بمؤسساته وإداراته مع تشكل فلسطين كوحدة سياسية بعد فرض االنتداب

البريطاني عليها من قبل عصبة األمم ،وبذا فإن القطاع الصحي أسبق في وجوده على السلطات التي تعاقبت على فلسطين،

بمعنى أن هذه اإلدارات تسلمت بنى تحتية صحية كانت قائمة ،وأن ما أحدثته فيها إنما كان تطوي ار أفقيا في العدد ومستوى
االنتشار الجغرافي ،أو عموديا بتوسع مجاالت تقديم الخدمة الصحية أو تطوير التخصص فيها.
ولم تكن الخدمات الصحية في فلسطين يوما مجانية ،سواء بنصوص القوانين أو في الممارسة العملية ،بل إن هناك
عبئا تاريخيا حمله المواطن الفلسطيني في تحديد مجاالت صرف دخله وهو عبء الخدمات الصحية ،بعكس التعليم الذي شملته
المجانية بتشريع قانون التربية والتعليم األردني ،والذي ال زال ساريا حتى اليوم.

غير أن الحاجة المجتمعية للطبابة والخدمات الصحية ،فرضت مبادرات لبناء مرافق صحية حكومية كانت أم من قبل
المنظمات الخيرية األهلية والبعثات التبشيرية ،أو أن بعضها أنشىء بفعل تحقيق األرباح وهو ما كان ناد ار في الفترات األولى.
لذا فالنظام الصحي القائم حاليا في أراضي السلطة الفلسطينية ليس سوى تركة تاريخية متراكمة ورثتها السلطة الفلسطينية
عن االحتالل الذي ورثها إما عن اإلدارة األردنية أو المصرية والتي ورثتها عن حكومة االنتداب البريطاني ،والتي كانت أطول

فترتين فيهما فترة االحتالل وفترة االنتداب البريطاني قبل أن تقوم السلطة ،بينما أطول فترة بعد فترة االحتالل هي فترة استالم
السلطة الفلسطينية لصالحيات الصحة عام  1995إلى اليوم.
هنالك تغيير كان واضحا في بنية النظام الصحي في فلسطين المحتلة عام  1948حيث أضي

إلى الفاعلين في النظام

الصحي إضافة إلى القطاع الحكومي واألهلي والخاص ،خدمات وكالة الغوث التي نشأت إثر نكبة عام .1948

في هذه الورقة سنتعرض ال ى واقع البنية التحتية للنظام الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية بشكل مختصر ،حيث
يحتاج هذا األمر إلى بحث طويل ومعمق وميداني ،يعرض حال هذه البنية ،كميا وكيفيا على كافة المستويات ويبين مدى مالءمة
هذه البنية الحتياجات المجتمع ،واتجاهات العمل على تطويرها من قبل الحكومة .كما سنعرض الى واقع التأمين الصحي القائم
والى توجهات الحكومة نحو الصحة وثر ذلك على توجهات القطاع الخاص نحو االستثمار في الخدمات الصحية.

إن تعرضنا هذا يأتي في ظل الحاجة الوطنية والمجتمعية لبناء نظام صحي قوي ومالئم وعادل وقادر على تقديم كافة

الخدمات الصحية دون اللجوء إلى تغطية بعض هذه الخدمات من مصادر خارجية تشكل عبئا كبي ار على موازنة هذا القطاع.
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السياق العام:
تشكل فلسطين واحدة من الدول االقل نموا في العالم ،وكونها واقعة تحت االحتالل ،تواجه سلسلة من التحديات على
عدة مستويات تؤثر على ايقاع الحياة العامة للمجتمع ككل وعلى حياة الفئات والشرائح الفقيرة والتي تشكل ما يربو على %25
من مجمل عدد السكان بشكل خاص.71
في هذا السياق ،يعاني القطاع الصحي في فلسطين من جملة من التحديات والمعيقات بالرغم من تعدد الجهات المنخرطة
في عملية تقديم الخدمات الصحية .وتتولى السلطة الفلسطينية مسئولية تقديم الجزء االكبر من الخدمات الصحية الى جانب الدور
الذي تلعبه كل من وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،القطاع الخاص ،وكذلك مؤسسات المجتمع المدني .وتشير

االحصائيات للعام  2013الى وجود ما يقرب من  622عيادة ومركز صحي تقدم الخدمات الصحية االولية لما يربو على 4.55

مليون نسمة هم عدد السكان الفلسطينيين كما ورد في المعطيات المستقاة من جهاز االحصاء الفلسطيني في العام  .2014اما
عدد المستشفيات وحسب ذات االحصائيات ،فيصل الى  80متسشفى موزعة في كافة المناطق الفلسطينية حيث يتوفر سرير
مستشفى واحد لكل  790شخصا.
اال ان نظرة متفحصة لمنظومة الخدمات الصحية في فلسطين ،تكش

بجالء عن نقاط ضع

هذه المنظومة والفجوة

الكبيرة في مستوى الخدمات المتاحة للفئات الفقيرة قياسا بما هو متاح للفئات الغنية واالكثر حظا .وفي العادة ،فإن الفئات الغنية
تلجأ الى مستشفيات القطاع الخاص عالية التكالي

او السفر خارج البالد من اجل تلقي الخدمات الصحية.

من جانبها ،فإن السلطة الفلسطينية اعتمدت مؤخ ار سياسة التقش
تقلص الدعم الخارجي لموازنتها ،شملت هذه السياسة التوظي

في مجال الخدمات الصحية ،ضمن سياسة عامة ناتجة عن

في القطاع الصحي ،ونوعية الخدمات ،ومستوى التخصص بين

االطباء ،وكفاءة المعدات والتجهيزات.
على صعيد ذي صلة ،هناك قضية ال تقل اهمية عن سابقتها ،وتتمثل في عدم احترام حقوق العاملين في القطاع

الصحي الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بمسألة االجور وغير ذلك من المنافع التي يقرها قانون العمل .بالتالي ،فإن هكذا وضع
يدفع بالكفاءات والعاملين في الخدمات الصحية الى البحث عن البدائل الكافية لتحسين مستوى معيشتهم والتي تتمثل اساسا في

التوجه للعمل في مستسفيات وعيادات القطاع الخاص او االهلي .كما ان العاملين والعامالت في الخدمات الصحية يفتقدون
الشعور بالرضا الوظيفي مما يؤثر سلبا على انتمائهم للمهنة واالستعداد لتقديم الخدمات االفضل للمرضى .من جانب آخر ،فإن
العديد منهم يعملون في ساعات ما بعد الظهر (بعد نهاية دوام المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية) في عياداتهم الخاصة

سعيا وراء زيادة مستوى الدخل وهذا بدوره يؤثر على تركيزهم اثناء ساعات العمل الرسمي في المنشآت الصحية الحكومية ويؤثر
سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
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وتشكل سياسة السوق الحرة التي تعتمدها السلطة الفلسطينية ،واحدة من اهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمات
الصحية في فلسطين كونها تضع الفقراء تحت رحمة القطاع الخاص والذي يسعى لتحقيق المرابح المرتفعة كأولوية اولى في
عمله .ويشكل القطاع الخاص حاليا في فلسطين واحدا من مصادر تقديم الخدمات الصحية وفي ظل عدم فتح االبواب امام

الجميع لالسباب التي ذكرت آنفا ،فإن حالة عدم المساواة في تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين تتعمق وتزداد الفجوة القائمة ما
بين االغنياء والفقراء في هذا السياق.
ان الحق في الصحة وتلقي العالج الالئق مسألة يجب ان تناقش بشمولية من خالل التوجه لكافة االطراف الفاعلة في

هذه العملية .وهناك حاجة واضحة للقيام بحمالت ضغط ومناصرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في فلسطين وفتح المجال

ٍ
متساو وفي الوقت عينه الدفاع الجدي عن حقوق العاملين والعامالت في الخدمات
امام الجميع لالستفادة من هذه الخدمات بشكل
الصحية من اجل تحسين مستوى معيشتهم وتحسين جودة حياتهم على كافة المستويات.

في ظل التشخيص للواقع والسياق الفلسطيني الوارد اعاله ،يبدو جليا ان التركيز يجب ان يتمحور حول احترام حقوق

الفلسطينيين الصحية بوصفها مكونا اساسيا من منظومة حقوق االنسان التي اقرتها الشرائع الدولية وكافة العهود والمواثيق المتعلقة

بحقوق االنسان .وفي هذا االطار ،فإن مركز بيسان يتناول الحقوق الصحية بوصفها من مكونات الحقوق االجتماعية واالقتصادية
للفلسطينيين .وما نص عليه ميثاق منظمة الصحة العالمية والمواثيق االقليمية في المنظمات التي تحمل فلسطين عضويتها.
ويجب االنطالق من منهجية الدفاع عن الحق حيث تراعي كافة التدخالت واالستراتيجيات المقترحة وتركز على حق
الفلسطينيين بالتمتع بالخدمات الصحية .ويراعي الهدف العام المقترح للتدخل ،الحاجة للعمل مع كافة الفاعلين والفاعالت في
قطاع الخدمات الصحية مع تصميم انشطة تتناسب مع دور كل جهة من هذه الجهات على حدا .وتتمثل الغاية المنشودة في

الوصول الى مرحلة تكون فيها الخدمات الصحية حق للجميع وليس منة من الحكومة تمنح للمواطنين .كما ويجب ان يكون تقديم

الخدمات الصحية للمواطنين منسجما مع اتفاقيات ومنظومة حقوق االنسان والعمل على القضاء على اية ممارسات تمييزية في
تقديم الخدمات وأن تبنى المنظومة الصحية على اساس المساواة والعدالة للجميع .ويجب التركيز على مبدأ المساواة في تقديم

الخدمات الصحية وان يكون هناك نظام تأمين صحي عادل يشمل كافة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات الصحية للجميع على
اساس متساو دون اي تحيز لفئة على حساب اخرى .كما وال بد من زيادة حجم االستثمار في القطاع الصحي والخدمات الطبية
مع التركيز على الفئات التي تحتاج خدمات طبية خاصة (اصحاب االمراض المزمنة وغيرهم من الحاالت) .من جهة اخرى،

هناك حاجة لتقديم خدمات العون الطبي والصحي للنساء من ضحايا العن

المبني على النوع االجتماعي خاصة في ظل تنامي

هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني.

لوق

هناك حاجة متنامية الستقطاب دعم المجتمع الدولي ومؤسساته من اجل الضغط على سلطات االحتالل االسرائيلي

ممارساتها وانتهاكاتها لحق الفلسطينيين في تلقي الخدمات الصحية .عبر تضافر الجهود وعلى كافة المستويات لوضع حد

للتحديات والمعيقات التي يواجهها النظام الصحي في فلسطين .واذا ما اخذنا بعين االعتبار تعدد وتنوع التحديات ،تبدو الطريق
ممهدة امام العمل على تشكيل حركة اجتماعية فلسطينية للعمل على تحسين الخدمات الصحية في فلسطين .وال بد لمثل هذه
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الحركة المنشودة من ان تستقطب مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها في العمل على الضغط من اجل تحسين المنظومة
الصحية بدال من الغوص في تقديم الخدمات وسد الفراغ الناجم عن تقصير السلطة الفلسطينية في هذا السياق .كما يجب ان
تسعى الحركة االجتماعية العتيدة الى توسيع دائرة التنسيق والتشبيك مع االطراف الفاعلة العربية والدولية من اجل توسيع آفاق

المطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين في تلقي الخدمات الصحية الالئقة والعمل جنبا الى جنب من اجل وضع حد النتهاكات
سلطات االحتالل لحق الفلسطينيين في التمتع بالخدمات الطبية.
اضافة الى ما ورد اعاله ،هناك حاجة لتحليل نقدي معمق للنظام الصحي في فلسطين من اجل التعرف على التحديات

عن قرب ،وتطوير استراتيجيات تدخل مالئمة لمواجهة هذه التحديات .كما ان هناك حاجة الستقطاب الدعم المحلي والعالمي من
اجل تشكيل تحال

داعم لحقوق الفلسطينيين الصحية وحماية هذه الحقوق على كافة المستويات .فعلى المستوى الدولي ،هناك

حاجة لتنفيذ حمالت التعبئة والضغط من اجل وضع حد النتهاكات االحتالل بحق النظام الصحي الفلسطيني ،اما على المستوى
المحلي ،فهناك حاجة لتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة لمخاطبة السلطة الفلسطينية لتعديل سياساتها المتبعة في المجال الصحي

الى جانب الضغط على كافة االطراف المزودة للخدمات الطبية في فلسطين للوصول الى مرحلة تشهد تحسنا ملموسا في مستوى

الخدمات الصحية وان تكون هذه الخدمات متاحة للجميع وتراعي الظروف االقتصادية للفقراء.

وال يبدو تحقيق هذا الهدف الطموح ام ار مستحيال ،اال ان هناك حاجة لبذل الجهود الجبارة للوصول الى ذلك وان يتم

تشكيل االئتالفات والتحالفات المتماسكة وتحديد الشركاء المناسبين للمساهمة في هذه الجهود .فعلى المستوى المحلي ،ال بد من

استقطاب الشركاء والحلفاء المعنيين من اجل الضغط والتحشيد لتطوير نظام صحي فلسطيني مناسب للجميع ،وعلى المستوى
االقليمي ال بد من االستفادة من خبرات وتجارب دول عربية مشابهة وخصوصا تونس واالردن ،بينما على المستوى الدولي ،يجب

العمل مع الشركاء والداعمين من اجل احترام حقوق الفلسطينيين الصحية طبقا لما تنص عليه االتفاقيات الدولية ومنظومة حقوق

االنسان والشرعة الدولية .كما وال بد من زيادة االستثمار في القطاع الصحي سواء على مستوى المنشآت او توفير المعدات الطبية

الالزمة وبناء المستشفيات والمرافق الصحية الجديدة حسب الحاجة .وفي الوقت عينه ،هناك حاجة لمراجعة نقدية شاملة للسياسات
الصحية التي تتبناها السلطة الفلسطينية وتعديل هذه السياسات بما يضمن توفير الخدمات الصحية الالئقة للفلسطينيين عامة

وللفئات الفقيرة بشكل خاص .وسيكون هناك تركيز خاص على الحقوق الصحية لالجئين الفلسطينيين كون وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين -االونروا -هي الجهة المسئولة عن هذا المل  ،وال تزال الوكالة المذكورة ماضية في سياسة تقليص خدماتها
لالجئين في كافة المجاالت ومنها المجال الصحي.
تكمن قوة العمل لحماية الحقوق الصحية في فلسطين في تبني منهج شمولي في التعاطي مع التحديات والصعوبات
التي تواجه هذا القطاع الحيوي ،وتبني استراتيجيات وتدخالت للتعامل مع كافة االطراف الفاعلة في العملية مع االخذ بعين
االعتبار خصوصية كل طرف على حدا والدور المنوط به .اال ان الغاية المنشودة في النهاية هي المساهمة في تحسين النظام
الصحي في فلسطين وتعزيز دور المجتمع المحلي في الترويج للحق في الصحة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية

والطبية دون اي تمييز.
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ويشكل تحليل النظام الصحي المتبع حاليا في فلسطين والقاء الضوء على الفجوات القائمة في هذا النظام والمحددات
التي تعيق العمل ،االساس الذي يمكن االنطالق منه لتصميم انشطة التدخل المالئمة وخاصة حمالت الضغط والمناصرة المخطط
لها.
هناك حاجة ماسة لسد طرق الخصخصة وتسليع الصحة والخدمات الصحية في فلسطين والتأكيد على المساواة وحق

الجميع في تلقي نفس المستوى من الجودة في الخدمات الطبية .وال بد من العمل على حماية حقوق العاملين والعامالت في
القطاع الصحي كونهم يشكلون شريحة عريضة من قوى العمل في فلسطين ،اذ ال بد من العمل على حماية حقوقهم من اجل

ضمان بيئة عمل ومستوى حياة الئقين مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كهدف اسمى وغاية يسعى
بيسان للوصول اليها .وهناك حاجة ايضا للعمل على تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع من اجل تمكينهم للدفاع عن حقوقهم
النقابية واستقطاب الدعم المجتمعي لنضالهم.
ويكمن التهديد االساسي الذي يمكن ان يواجهه التدخل المنشود ،في الممارسات المتغطرسة لالحتالل االسرائيلي والتي

يجب ان تتصدى لها حمالت الضغط والمناصرة الدولية .وهناك تهديد آخر يتمثل في عدم تعاون السلطة الفلسطينية حيث سيتم

االعتماد على حمالت المناصرة الداخلية للتعامل مع هكذا تهديد .وسيكون هناك تنسيق وتشبيك على اوسع مستوى ممكن للضغط
على صناع القرار وراسمي السياسات في فلسطين للوفاء بالتزاماتهم القانونية واالخالقية تجاه حماية حق الفلسطينيين في الصحة.
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واقع البنية التحتية الصحية في االراضي الفلسطينية المحتلة:
الفاعلون في القطاع الصحي الفلسطيني:
تتعدد مراكز تقديم الخدمات الصحية في األراضي الفلسطينية حيث تشمل:
 -1القطاع الحكومي :وهو يشمل عدا الو ازرة ومديرياتها في المحافظات كمنظم ومراقب للخدمات الصحية ،تقديم الرعاية الصحية

األولية والثانوية كما ينص على ذلك قانون الصحة  ،إضافة للخدمات الطبية العسكرية  ،بمعنى أن الحكومة ملزمة بتقديم

الخدمة وفق القانون الذي سنأتي عليه الحقا.

 -2القطاع األهلي :وهو ينقسم إلى نوعين هما القطاع الخيري التقليدي والقطاع األهلي الحديث ،حيث للقطاع األهلي التقليدي

دور كبير على صعيد تقديم الخدمات الصحية في األراضي الفلسطينية وهو قديم ويتمتع بخبرة طويلة إضافة إلى إمكاناته،
ويقوم هذا القطاع على مبادرة جمعيات خيرية بإقامة مراكز صحية أو مستشفيات تقدم خدماتها بأسعار رمزية أو مجانية

أحيانا ،ويغلب على هذا القطاع طابع ديني إما تبشيري أو ما يشبه ذلك مثل جمعيات الكاريتاس والمقاصد الخيرية اإلسالمية
وغي رها ،أما القطاع األهلي الحديث ،فهو ناتج عن مبادرات طوعية لنشطاء بين العاملين في القطاع الصحي ،حاولوا في

البداية سد كثير من الخدمات التي تجاهلها االحتالل ،وتمأسست هذه المبادرات الشعبية في منظمات أهلية جمعت بين
التثقي

الصحي والتدخل في السياسات وبين تقديم الخدمة للمواطنين مباشرة أو بشكل غير مباشر .وكل ذلك في إطار عدم

السعي للربح.
 -3وكالة الغوث :نشأت الخدمات الطبية في وكالة الغوث مع نشوء الوكالة عام  ،1950وهي تقدم خدمات طبية للمخيمات
والالجئين من خالل مراكزها الصحية الخاصة ،بمعنى أنها خدمة مخصصة لالجئين فقط ،وتشير كافة التقارير أن خدماتها

في تراجع وتقليص مستمر.

 -4القطاع الخاص :يشارك القطاع الخاص في النشاط الصحي من خالل مبادرات هدفها تحقيق الربح من خالل بيع الخدمات
الصحية المختلفة ،وهنا تتنوع نشاطات القطاع الخاص بين ملكية مستشفيات أو مراكز طبية تخصصية ،أو مختبرات تحاليل

طبية وأشعة وغير ذلك من المرافق الطبية ،حيث يغلب على عملها الطابع التخصصي ،وبالتركيز على ما ال تقدمه الحكومة

من خدمات إضافية أو نتاج قصورها في تقديم الخدمة كما و  /او نوعا ،مثل معالجة العقم وجراحة التجميل وقضايا أخرى
ال تقع في أولويات واهتمامات الحكومة.
كدولة واقعة تحت االحتالل ،ال يمكن تجاهل دور القوة المحتلة في الوقوف كعقبة كأداء في وجه تقديم الخدمات الصحية

للفلسطينيين والتي تعمل على حرمان افراد المجتمع الفلسطيني من الحصول على خدمات صحية مالئمة كجزء من سياستها
الرامية الى تحويل حياة الفلسطينيين ال ى حالة مزرية دائمة .وفي العادة ،يعمد االحتالل الى منع الفلسطينيين من الوصول الى

مراكز الخدمات الصحية والمستشفيات الكبرى من خالل سياسة اغالق الطرق ونصب الحواجز العسكرية والتي تمنع المرضى
من الوصول الى مقصدهم وخاصة اؤلئك القاطنين في االرياف والمناطق النائية .ففي هذا السياق ،تشير التقارير والدراسات

المختلفة الى ان عددا كبي ار من النساء الفلسطينيات اضطررن لوضع مواليدهن على الحواجز العسكرية االحتاللية نتيجة منعهن
من قبل جنود االحتالل من مواصلة طريقهن الى المستشفيات او تأخيرهن لساعات طويلة في احسن االحوال .كما فقد عدد من
46

المرضى الفلسطينيين ممن يعانون من امراض مزمنة ،حياتهم اثناء ساعات االنتظار الطويلة التي فرضها عليهم جنود االحتالل
قبل السماح لهم بالمرور عبر الحواجز العسكرية .اما المستشفيات الفلسطينية داخل القدس المحتلة فتعاني بدورها من حالة مريرة
من العزلة اذ ترفض سلطات االحتالل اعطاء المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة التصاريح الالزمة للمرور الى هذه المشافي،
ومن االمثلة الجلية في هذا االطار ،مستشفى سان جون للعيون والواقع في القدس المحتلة حيث انه المستشفى الوحيد من نوعه
الذي يقدم خدمات طب وجراحة العيون للفلسطينيين .وكرد على سياسة االحتالل هذه ،تم مؤخ ار افتتاح مستشفى جديد للعيون في

مدينة رام هللا اال انه يفتقد للخبرة والكفاءات الطبية الموجودة في مستشفى سان جون في القدس .كما ان االحتالل يسعى للتضييق
على المستشفيات الفلسطينية من خالل عرقلة امكانية استيراد المعدات الحديثة الالزمة لتوفير الخدمات الصحية المناسبة
للفلسطينيين .وعليه ،فإن الحاجة لتنفيذ حمالت ضغط ومناصرة دولية من اجل الضغط على االحتالل لوق

سياساته بحق

المنظومة الصحية الفلسطينية وتحمل المسئولية القانونية التي تفرضها القوانين واالعراف الدولية على القوة المحتلة في هذا السياق،
تصبح ملحة وطارئة.
على صعيد آخر ،يشكل العاملون والعامالت في القطاع الصحي عامال مؤث ار آخر في هذا االطار حيث هناك حاجة لدعم
هذه الفئة لضمان احترام حقوقها وتوفير بيئة عمل الئقة لها مما سيعزز انتماء افراد هذه الفئة للمهنة وبالتالي سيؤثر ايجابا على

نوعية الخدمات المقدمة للمرضى .ويشكل العاملون في القطاع الصحي مكونا اساسيا من مكونات عمليات الضغط والمناصرة
افراد هذه الفئة جزء من اي تحال

بوص

يمكن بناؤه في هذا السياق من اجل الضغط على السلطة الفلسطينية لتعديل السياسات

الصحية المتبعة في فلسطين.
البيئة القانونية للصحة
ينص القانون األساسي المعدل للسلطة الفلسطينية على انضمام السلطة للمواثيق والمنظمات الدولية ،وهذا يعني أن السلطة

تعترف باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على الحق في الصحة ،وبالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية
الذي يفسر هذا الحق ،وميثاق منظمة الصحة العالمية الذي يشكل ترجمة عملية له ،كما ينص القانون األساسي في مادته ()22
على ضرورة تنظيم القانون خدمات التأمين الصحي واالجتماعي ومعاشات العجز والشيخوخة.

وينص قانون الصحة الفلسطيني في مادته الثانية على إلزام و ازرة الصحة كجهة حكومية بتقديم الخدمات الصحية الحكومية
الوقائية والتشخيصية والعالجية والتأهيلية ،وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك .وترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية
ومراقبتها .وترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها .وتوفير التأمين الصحي للسكان ضمن اإلمكانات
المتوفرة.
ولم يفصل القانون كيفية تقديم هذه الخدمات وآليات ذلك ،كما لم ينص على مجانية أو عدم مجانية الصحة ،وترك ذلك

للوائح التنفيذية التي تعتبر من اختصاص مجلس الوزراء وتنسيب و ازرة الصحة حسب القانون.
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هناك قانون للصحة في فلسطين لكنه يفتقر إلى قضايا كثيرة تركت للجهاز التنفيذي حرية تقريره ،وفي هذا توسيع للتنفيذ

على حساب التشريع الذي يؤسس لمنظومة الحقوق في هذا المجال ،وهو ما يجب التنبه له خالل معالجة سياسات الصحة في
األراضي الفلسطينية.
الجهاز التنفيذي

حددت و ازرة الصحة الفلسطينية رؤيتها للعمل الصحي في األراضي الفلسطينية ب " نظام صحي شامل متكامل يساهم

في تحسين وتعزيز مستدام للوضع الصحي في فلسطين" .وبينت أن رسالتها " ملتزمة بمبدأ العمل المشترك مع جميع الشركاء
لتطوير األداء في القطاع الصحي واالرتقاء به لضمان إدارة القطاع الصحي بشكل مهني سليم وخلق قيادة قادرة على وضع
السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير خدمات نوعية في كل القطاع الصحي العام والخاص" .72ووضعت الو ازرة مباديء

عامة أهمها االعتراف بالحق في الصحة الذي تضمنه اإلعالن العالمي لحقوق االنسان وترجمه العهد الدولي للحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،ويرعى تنفيذه ميثاق منظمة الصحة العالمية.

في ضوء ذلك فان الحكومة ملزمة بتوفير البنية األساسية للصحة في األراضي الفلسطينية وتقديم الخدمة الصحية لكل
المواطنين ،التزاما بما وقعت عليه من مواثيق صحية في هذا المجال ،هذا األمر كان متحققا بشكل أولي قبل قيام السلطة
الفلسطينية ،رغم كل التخل

وسياساته المختلفة.

واإلهمال ،حيث ورثت السلطة الفلسطينية قطاعا صحيا مهمشا وضعيفا بسبب اجراءات االحتالل

غير أن حوالي ربع قرن من استالم السلطة لمهامها في مجال الصحة كان يجب أن تكون كفيلة بالنهوض بالوضع
الصحي في مختل

المجاالت وخاصة في مجال البنية األساسية للصحة ،والوصول لحال قادرة على تقديم خدمات صحية مالئمة

لجميع المواطنين تكفل حقوقهم الصحية .لكن الهموم الصحية ال زالت احدى اهم المشاكل التي تواجه المواطنين ،وال زالت الخدمات

الصحية المقدمة دون مستوى االقليم ،وليس فقط المعايير العالمية.
واقع البنية التحتية الصحية:

حين نتحدث عن البنية الصحية في أراضي السلطة الفلسطينية فإننا نتحدث عن المرافق الصحية الثابتة من مستشفيات

وعيادات ومختبرات وغير ذلك من ٍ
مبان ،كما نتحدث عن التجهيزات والمعدات الطبية ،إضافة إلى الحديث عن الكادر البشري
العامل ومستوى تأهيله.

يوجد لدى القطاع الحكومي  25مستشفى موزعة في كافة االراضي الفلسطينية ،فيما يتمتع القطاع االهلي بملكية 33
مستشفى والقطاع الخاص  17مستشفى ،يغطي القطاع الحكومي حوالي  3000سرير ،فيما القطاع االهلي حوالي  1800سرير
 72الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة
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اما القطاع الخاص فيغطي حوالي  500سرير فيما تغطي الوكالة في مستشفاها الوحيد حوالي  80سري ار فقط .وتنفق
الحكومة على الصحة حوالي مليار ونص
توظ

الو ازرة حوالي  14ال

شيكل سنويا تشكل الرواتب منها .%38

موظ

منهم حوالي  3400طبيب ،و 3500ممرض ،و 1800في المهن الطبية االخرى

و 5260اداريا ،بمعنى ان عدد االداريين اكبر من عدد االطباء في الو ازرة ،فيما يوجد في فلسطين اكثر من  8000طبيب يعملون
في القطاعات المختلفة حكومية واهلية وخاصة.
تشير االحصاءات السابقة إلى أن هناك نقص سواء في المراكز الصحية أو المستشفيات في االراضي الفلسطينية ،على
الصعيد الكمي ،حي ث ال زال كل من القطاع األهلي والخاص يشكالن ركنا قويا من أركان النظام الصحي خاصة في مجال
األسرة الموجودة فيها ،هذا اذا تجاهلنا نوعية الخدمة المقدمة والفروقات بين خدمات القطاع األهلي والخاص
المستشفيات وعدد
َ
من جهة والخدمات الحكومية.
على صعيد الخدمات الصحية التخصصية ،ال توجد احصائيات محددة في هذا المجال ،لكن تقرير الو ازرة يشير إلى
أن الحكومة تقوم بدورها في هذا المجال حسب امكاناتها ،وما ال تستطيع توفيره في مستشفياتها تحوله إلى القطاع الخاص أو
األهلي أو إلى الخارج.
وتشير االحصاءات أنه يوجد مستشفى واحد لكل  55ال

مواطن ،ويوجد سرير واحد لكل  800مواطن ،واذا نظرنا

أسرة لكل  10آالف مواطن ،ويبلغ معدل
الى المستشفيات الحكومية فإنه يوجد مستشفى واحد لكل  150ال مواطن ،وسبعة َ
األسرة  ،%82ويبلغ عدد األطباء العاملين في و ازرة الصحة حوالي  1000من أصل  7000طبيب في أراضي السلطة
إشغال
َ
الفلسطينية وفق احصاء  ،2014وحوالي  1700ممرض من اصل  ،13000وحوالي  800من أصحاب المهن الطبية المساعدة

من فنيي مختبرات وغيرهم.73

ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية عام 2013بلغت موازنـة و ازرة الصـحة حوالي مليار ونص

شـيكل ،منها ٪ ٥١

يخصص للرواتب و ٪ ٤٩نفقات تشغيلية تتركز على بندين :شراء الخدمة والذي بلغت موازنته التقديرية حوالي  ٣٨٣مليون

شيكل ،وشراء األدوية والذي بلغت موازنته  ٢٨١مليون شيكل ضمن بنـد مـواد طبية ولوازم استهالكية وبلغ مجموع التحويالت

للعام  ٢٠١٣حوالي  ٤٤ ٢٤١من الضفة بتكلفة إجمالية  384مليـون شـيكل ،وحـوالي  ١٧ ٣٨٩مـن قطـاع غـزة بتكلفـة إجماليـة

حوالي  162مليـون شـيكل .وهذه التحويالت تبلغ نسبتها  %80من النفقات التشغيلية للو ازرة.

74

هنا يتبين أن موازنة و ازرة الصحة ال تكفي لتقديم خدمات صحية مالئمة للمواطنين ،وبالتالي يتم تقديم خدمة غير كافيا

ال كما وال نوعا ،كما أن تحويل حاالت كثيرة للخارج يستهلك ثلث الموازنة وهو يكش

عن عجز النظام الصحي القائم عن توفير

 73الموقع الرسمي لوزارة الصحةhttps://www.site.moh.ps ،
 74الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن فلسطينhttp://www.emro.who.int/countries/pse/index.html ،
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أنواع من العالجات للمواطنين فتضطر إلى شراء الخدمة من خارج المؤسسة الحكومية ،وهذا يعني قبوال لتسليع الصحة ،قائم على
قبول نشاط القطاع الخاص في ذلك ،وهو ما يشكل ضعفا في االلتزام القانوني للو ازرة بتقديم كافة الخدمات الصحية كما نص

عليها القانون.

ما الذي تقوله االرقام ؟
تشير كافة البيانات أعاله الى:

 -1تدني حصة الصحة في الموازنة العامة .وهذا بحد ذاته يشي بمدى األهمية التي يتم وضعها للقطاع الصحي وخدماته.
-2

قلة عدد المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية وسوء توزيعها بين المحافظات .ما يعرض المواطن لسوء الخدمات
الصحية وقلة مراكزها.

 -3ضع

القدرة اإلشغالية للمستشفيات.

 -4تدني عدد األطباء الموظفين لدى و ازرة الصحة وكذلك عدد الممرضين.
 -5المبالغ الهائلة التي تلتهمها عمليات التحويل للخارج ،والذي بحد ذاته ال بد من الوقوف أمامه ،ووضع سياسة تطوير
داخلي تكفل توظي
 -6ضع

هذه المبالغ لتوفيرها ضمن النظام الصحي واالستغناء قريبا عن شراء الخدمات الصحية.

وتدني القطاع التخصصي في الخدمات الطبية الحكومية .ما يبقي الباب مفتوحا أما الخصخصة والتسليع ،ألن

المواطن يكون مجبو ار للتوجه للقطاع الخاص للحصوصعلى الخدمة المكلفة له.

هذه األمور مجتمعة ال تشير إلى نظام صحي قوي يحقق الحد األدنى من الحق في الصحة ،كما أنه ال يسير وفق خطة
صحيحة لتطوير العمل الصحي بقدر ما تشير األرقام إلى ثبات تقليدي على أنماط العمل السابقة وهو أمر ال يدفع باتجاه ايصال
الخدمة إلى كافة المستحقين.
يشير تقرير منظمة الصحة العالمية أن محددات الصحة في فلسطين لم تتحسن ،كما تشير تقارير أخرى إلى سوء أوضاع
المستشفيات وحالة مبانيهـا وأقـسام المبيـت وعياداتها وأجهزتها ومعداتها فهناك تفاوت بينها مـن عـدة نـواحي ،فباسـتثناء تلـك
المستشفيات التي تم إنشاؤها حديثا فإن باقي المستشفيات تعاني من أوضاع صعبة تتلخص في تدني الخدمات الطبية الخاصة

بالمرضى  ،والناتجة عـن إهمـال بعـض األطباء  ،وكذلك اإلهمال الشديد من جهاز التمريض ،إضافة إلى تهالك المباني وسوء
وضع الحمامات ودورات المياه والصرف الصحي وشبكات مياه الشرب .وشبكات الكهرباء واإلنارة وأجهزة التكيي

التي إما غير

األسرة في حالة سيئة وقديمة أما حال معظم مراكز الرعاية األولية فليس
موجودة في معظم األقسام أو حالتها سيئة ،عدا عن أن
َ
بأفضل من المستشفيات.
من جانب آخر فإن جزءا كبي ار من الخدمات الصحية يتم تقديمه عبـر األجهـزة والمعدات الطبية ،والتي تعاني من عدة
مشاكل ،وأهمها  :قدم هذه األجهزة ،وبلوغها لمرحلة نهاية العمر االفتراضي لعملها ومع ذلـك فهي مازالت تستخدم في تقديم
الخدمات الصحية (نذكر على سـبيل المثـال أجهزة غسيل الكلى وأجهزة األشعة وبعض معدات المختبرات وكثرة تعطل األجهزة
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الطبية القديمة بحيث أصبحت تشكل عبئا من حيث تكلفة إصالحها ،ومن ناحية عرقلتها وتأخيرها للعمل وإعاقة تقديم الخدمات
الصحية بشكل طبيعي و بسبب قدم المعدات وانتهاء عمرها االفت ارضي؛ فإن هذه المعدات كثيـ ار مـا تعطي قراءات تشخيصية غير
دقيقة وخاطئة مما يتـسبب بمـشاكل صـحية ومضاعفات للمرضى.
ما العمل؟
ما تقدم يشير إلى ضرورة التدخل من أجل احقاق الحق المالئم في الصحة ،هذا التدخل يحتاج الى بنك للمعلومات حول

األوضاع الصحية وإلى رؤية مبني ة على هذه المعلومات ،هذه الرؤية مشتقة من مقارنة الواقع مع المعايير العالمية على صعيد
البنية األساسية للصحة ،وبالتالي يولد استحقاقات للضغط والمناصرة هدفها االرتقاء بالبنية األساسية للصحة الحكومية قبل
المطالبة بأي مطالب اخرى ،إن اية مطالب كالتأمين الصحي وغيره يحتاج أوال الى بنية صحية أساسية قوية وهذا يحتاج الى
الضغط من أجل:

 -1رفع موازنة الصحة بما يؤهل الو ازرة لتحسين هذه البنية وضمن النفقات التطويرية العامة.
 -2تحديث المباني القائمة وتحسين أوضاعها.
 -3تحديث التجهيزات والمعدات سواء في المستشفيات ام في العيادات.
 -4ايالء الجانب التخصصي أهمية أكبر عبر البعثات التخصصية لالطباء.
 -5توظي
ومختل

عدد أكبر من األطباء والممرضين والمساعدين الطبيين .مع تدريبهم وتطوير مهاراتهم .وتحسين أجور العمل

حقوق العاملين في القطاع الصحي.

 -6توحيد النظام الصحي بما يخضع المراكز الطبية األهلية والخاصة له.

كل ذلك يحتاج إلى حوار واسع بين القطاعات المهتمة بالصحة يكون أساسه االلتزام بحق الصحة من جانب ،والبحث
عن حلول ،لهذا الواقع المتردي ،إن الكلفة التي يمكن أن تبذل ألجل تحسين البنية األساسية للصحة يمكن أن تكون
أقل من كلفة التحويالت للخارج ،أو شراء الخدمة من القطاع الخاص ،حيث يشكل تحسين وتطوير البنية األساسية

استثما ار طويل المدى للحكومة يعفيها من االستنزاف السنوي لموازنتها.

الحق في الصحة هو حق أساسي للمواطنة ،وألجل تلبيته يجب أن يعطى مكانة هامة بين األولويات الحكومية وهذا ما
ال نلمسه في الواقع.
فقد مر العام الماضي وهذا العام بعدد من األخطاء الطبية الجسيمة التي أودت بحياة مواطنين نتيجة ضع

البنية

الصحية سواء في التجهيزات أو في القوى البشرية ،وهذا ما يشير إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى تطوير مادي وبشري ليتفق مع
االحتياجات الصحية للمواطنين.

51

التأمين الصحي واشكاله
يشكل التأمين الصحي ،حقا نص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إضافة إلى كونه حقا مدرجا ضمن الحق في

الصحة كجزء من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،وهو إضافة لذلك يشكل جزءا أساسيا من شبكة األمان االجتماعي،
منة من الدولة ،بل إنه وفقا للقوانين ،فان حق التأمين الصحي ملزم للدولة وإن اختلفت أشكال
والتمتع به لم يعد امتيازا ،أو أنه َ
تطبيقه بين الدول ،فهناك دول الرفاه التي ترى في هذا الحق الزاميا ال على الدولة فحسب بل على المواطن أيضا ،وهناك دول
تطبق النهج النيوليبرالي في هذا المجال ،وبالتالي ال تلزم بالتأمين الصحي لكنها توفره كجزء من شبكة أمان اجتماعي في حدودها
الدنيا وتضع له سقفا معينا ال يمكن تجاوزه ،فهو عبارة عن شكل تعاقدي بين الدولة والمواطن وبالتالي بين شركات ومؤسسات
التأمين والمواطن.
في هذا االطار نشأ التأمين الصحي العام ايام سلطة االحتالل وبما يشكل الحد األدنى لواجب تقديم هذا الحق ،ولم
يكن هذا التأمين اجباريا او يخضع لنظام ثابت ،بل انه جاء استجابة لتجنب لتكالي

الصحة التي كان االحتالل يديرها .وقد

استمر نفس النظام في ظل السلطة الوطنية مع تعديالت تنفيذية ناشئة عن قيام السلطة وعن تحول كثير من المؤسسات الصحية
في القدس الى حالة طرفية في النظام الصحي الفلسطيني نظ ار لفصل القدس عن الضفة.
الى جانب ذلك تشكلت اطر بادرت اليها شركات التأمين للعمل في مجال التأمين الصحي ونشأت استثمارات في مجال
التأمين الصحي تقوم بها شركات التأمين العامة أو شركات متخصصة في هذا المجال ،من هنا نجد تعددا في أشكال تطبيق حق
التأمين الصحي وهذه األشكال تنبع من نظام الدولة نفسه ،ومدى اتفاقه مع مبدأ الحماية االجتماعية التي تتراوح بين اإلنكار لدى

النيوليبرالية وبين التبني الشامل في المنهج االشتراكي.

التأمين الصحي الحكومي:
حددت و ازرة الصحة اهدافا لنظام التأمين الصحي الحكومي بالوصوال الى تأمين صحي شامل ،ولكنه غير اجباري،

بمعنى شموله لكافة الخدمات الصحية لكنه ربط ذلك بالحد من االسراف في استخدام الخدمات الصحية خاصة في مجال االدوية

والفحوصات ،كما وضعت هدفا يقوم على التوازن بين المقدرة على الدفع واالحتياجات الصحية بما يؤمن التكافل االجتماعي.
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وباالطالع على القرار رقم  113لسنة  2004الصادر عن مجلس الوزراء ،نجد انه يستند في تحديد نظامه الى سلة من القوانين

بينها القانون االنتدابي لسنة ،1940وعلى امرين عسكريين احتالليين لعامي  ،76و ،78وعلى القانون االردني لعام ،1966
بمعنى ان النظام كان سابقا لقانون الصحة العامة الذي صدر في نفس العام .وتحدد المادة الثانية من النظام ان التأمين اختياري،

وان المشترك في التأمين الحكومي ال يحق له استخدام واالستفادة من هذا التأمين في غير المراكز الحكومية اال بتخويل حكومي
مسبق ،ويعتبر كل موظفي الحكومة مؤمنين صحيا بشكل تلقائي وتخصم اشتراكاتهم من رواتبهم ،بينما يحدد خدمة التأمين
 75موقع وازرة الصحة ،سبق ذكره
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الصحي المجاني لالطفال بعمر اقصاه  3سنوات  ،اما من يحولون الى مراكز صحية خارج نطاق عمل الو ازرة فان عليهم دفع
جزء من التكالي

لهذه المراكز وال يلتزم التأمين الصحي الحكومي بتغطيته بشكل كامل.

وحدد نظام التأمين فترة انتظار مدتها  60يوما كي يتم تفعيل الخدمة الصحية ،فيما حاولت الحكومة تمديدها الى 3

شهور وفرض شروط اخرى لتمتع العاطلين عن العمل بخدمة التأمين الصحي تجعل من الصعوبة بمكان التمتع بهذه الميزة.

ال يغطي التأمين الصحي الحكومي اصابات حوادث الطرق او استخدام سيارات االسعاف دون موافقة مسبقة ،وحدد النظام
الخدمات الصحية التي يتم شراؤها من خارج الو ازرة ونسب مساهمة و ازرة الصحة في تكالي

خارج مراكز الو ازرة.

عالج المرضى المحولين للعالج

حسب قرار السلطة ،فإن على االفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي دفع مبلغ يتراوح ما بين 30 -20
دوال ار امريكيا شهريا من اجل االنتفاع من خدمات التأمين الصحي في حالة التوجه للعالج في المستشفيات الحكومية فقط .واذا

ما اخذنا بعين االعتبار مستوى الفقر في المجتمع الفلسطيني ،يبدو جليا ان هناك شرائح كبيرة ال تستطيع تغطية مثل هذا المبلغ
من اجل التأمين الصحي وبالتالي فإنها ستغدو محرومة من واحد من حقوقها االساسية ،وهو تلقي الخدمات الصحية .كما ان
التأمين الصحي الحكومي يغطي جزء يسي ار من اسعار االدوية التي تباع في الصيدليات التابعة للمشافي الحكومية (فقط بضع
صيدليات تقع في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وال توفر كافة انواع االدوية والعالجات الموصوفة للمرضى) .بالتالي،
ال يجد المرضى اي مناص من شراء عالجاتهم من الصيدليات الخاصة والتي تباع باسعار مرتفعة للغاية بحيث يتعذر ،في كثير

من االحيان ،على الفقراء تغطية مثل هذه النفقات .بناء على ذلك ،يصبح من البدهي القول بأن "عدم المساواة" من اهم الخصائص
التي تميز النظام الصحي في فلسطين.

ال يختل

ومن قراءة مالحق النظام نجد ان وجود التأمين الصحي الحكومي وارتباطه بالخدمات الصحية الحكومية وواقعها المترهل
عن نظام التأمين الصحي الخاص ،في حالة تحويل المؤمنين حكوميا الى مراكز صحية خارج الو ازرة ،كما ان هذا

التأمين بصفته االختيارية ال يشمل كافة المواطنين انما لديه جانب اجباري لموظفي الحكومة واختياري لباقي المواطنين االمر

الذي يجعلة نظاما بين انظمة خاصة في ظل غياب قانون للتأمين الصحي ونظام عام وشامل لهذه الخدمة .هنا تصبح الحكومة
شريكا في التأمين الصحي بنظامها وليس رقيبا على النظام كله.
لقد تضمن قانون الضمان االجتماعي التأمين الصحي ضمن نطاقات عمله ولكنه اجل العمل به لصالح الضمان

االجتماعي للعاملين ،حيث كان القانون في بدايته مستثنيا للتأمين الصحي وبفعل الضغط والمفاوضة استطاعت مؤسسات المجتمع

المدني ادخاله الى التزام الحكومة بالتأمين الصحي ،حيث اذا نفذ هذا الجانب في القانون يضحي التأمين الصحي الزاميا ويحتاج

الى قانون او نظام خاص به غير النظام القائم حاليا.
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التأمين الصحي الخاص:
تعترف الحكومة بوجود نظام للتأمين الصحي الخاص اسوة باعترافها بالخدمات الصحية التي يقدمها القطاع االهلي
والخاص ،لكن الحكومة لم تضع ضوابط وشروط على الشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي

فهذا النمط من التأمين ال ضوابط أو نواظم عامة له حتى اآلن ويعمل في ظل غياب قانون ينظم التأمين الصحي وهنا لب

المشكلة.

يوجد في أراضي السلطة الفلسطينية نظامان للتأمين الصحي ،األول هو تأمين حكومي اختياري ،ويدفع المواطن رسومه،
وهذا التأمين محدود التغطية وغير عملي إال بالنسبة لإلقامة في المستشفيات أو لعمليات التحويل إلى العالج في الخارج ،ويعتبر

موظفو الحكومة فقط ملزمون بهذا التأمين ،أما التأمين الخاص فيشكل عملية تعاقدية بين شركات التأمين والمؤسسات المشغلة
ومحكوم بشروط العقد وال تلزم المؤسسات المشغلة موظفيها على االشتراك في التأمين الصحي هذا.

هذا النظام ال زال غير مؤطر بقانون ،وغير محكوم بأنظمة توحد عمله وآلياته ،وهو بالتالي يخضع آلليات السوق والعرض الطلب
وشروط التعاقد بين األطراف ،ويتعامل مع الصحة كخدمة وسلعة وليس كحق للمواطن ،طالما نتحدث عن الشركات الخاصة
واستثماراتها الربحية أثناء تأدية هذه "الخدمة"!
كيف تعمل شركات التأمين الصحي الخاص؟
نظ ار ألنه ال توجد أنظمة وقوانين للتأمين الصحي  ،فإن الشركات تقتبس تجارب وأنظمة من الخارج وهي في الغالب

تجارب ليبرالية ،دون التزام منها بالحق في الصحة ،إنما هو نشاط بين أنشطتها المربحة المتعددة ،حيث ال توجد حتى اآلن في

أراضي السلطة الفلسطينية شركة واحدة متخصصة في التأمين الصحي فقط ،بل إن القائم هو فروع من شركات تأمين متعددة
األغراض ،يشكل التأمين الصحي فيها هامشا يزيد من أرباحها في ظل فرصة عدم وجود نظام تأمين صحي وطني فعال .وفي
هذا السياق نورد سمات هامة ألسلوب عمل التأمين الخاص في أراضي السلطة الفلسطينية:
 -1االشتراك في التأمين ...غير متاح للجميع!

ال يمكن االشتراك في التأمين الصحي الخاص بشكل فردي أو أسري ،إنما عبر مؤسسات تشغل رب األسرة أو أحد أفرادها،
بمعنى انتفاء المساواة بين المواطنين في فرصة الحصول على تأمين صحي خاص واستثناء قطاع كبير من الناس من
شمولهم في هذا النوع من التأمين ،كما تشترط الشركات على المؤسسات المشغلة حدا أدنى من الموظفين حتى تتم الموافقة
على تأمينهم ،وهذا خاضع للتنافس بين الشركات.

 -2التفاوت في االسعار  ...وتكلفة العالية نسبيا!

ال توجد أسعار موحدة لخدمة التأمين الصحي حيث تخضع األسعار للمنافسة ،كما تخضع هذه األسعار لبيان الخدمات التي
يمكن أن يغطيها التأمين ،حيث تختل

الشركات حول مدى اتساع قوس الخدمات .كما تخضع األسعار للعرض والطلب

ولمساومات بين المشغلين والشركات ال تتعلق بالسعر وحده وإنما بنوع الخدمات المقدمة .كما أن كلفة التامين على الشخص
هي عالية نسبيا ،وخاصة إذا ما تمت مقارنتها بدخول األفراد ونسبة ما سيتم خصمه كسد إشتراك لهذا التأمين.
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 -3عدم الشمولية والتغطية في األمراض واالدوية واألعمار!

ال تغطي عقود الغالبية العظمى من الشركات كافة األمراض واألدوية وكافة األعمار ،فهناك شركات تحدد السعر حسب
عمر المؤمن ،وهناك شركات وهي األغلب ال تغطي األمراض المزمنة وأدويتها الشهرية ،كما ال تغطي أنواعا معينة من

الفحوصات المخبرية ،وهنا يرتبط مستوى التغطية بالتكلفة.

 -4عدم وجود مختصين صحيين في إدارة فروع التأمين الصحي في الشركات يلعب دو ار كبي ار في الجهل بأشكال وأصول
المعامالت في هذا المجال.

هذا هو أسلوب عمل التأمين الصحي الخاص في أراضي السلطة الفلسطينية  ،وهو بالتالي مجرد تجارة بالصحة وعملية تحسب

فيها األرباح والخسائر ،وقابلة للشطب في أية لحظة ترى الشركة أنها خاسرة من ممارسة هذا النشاط.

أما بالنسبة للحكومة فال رقابة لها على هذا النشاط في شركات التأمين إال كجزء من الرقابة العامة على التأمين ،وال

تمارس و ازرة الصحة أي دور مهني رقابي على هذا النشاط ،فيما هي المسؤولة عن ذلك باعتبارها جهة االختصاص الحكومية
المطلوب منها إيفاء المواطنين حقوقهم الصحية.
فلدى مراجعة مهمات إدارة التأمين الصحي في و ازرة الصحة وجدنا أنها إدارة مقتصرة على متابعة نشاط التأمين الصحي

الحكومي ،ولم تتطرق الى نشاط شركات التأمين الخاصة .في نظامها المتعلق بهذا األمر وفق القرار رقم  113لمجلس الوزراء.

هناك آالف من العاملين في المؤسسات األهلية وشركات القطاع الخاص ،مشتركون في التأمين الصحي الخاص عبر

مؤسساتهم ،وهم ال يتمتعون بنفس شروط الخدمات سواء في المؤسسة نفسها أو بين المؤسسات المختلفة ،هذا القطاع الكبير
يتعرض الستغالل من شركات التأمين وهذه الشركات تستغل إلى أوسع مدى فرصة غياب قانون ينظم التأمين الصحي ،فحتى
قانون الضمان االجتماعي استثنى التأمين الصحي من الشمول ضمن إطاره ،وذلك دون ابداء أي سبب لهذا االستثناء.
ما العمل؟

في ضوء ما تقدم فان المطلوب ألجل تعميم الحق في التأمين الصحي الضغط من أجل:

 -1سن قانون عصري وعادل للتأمين الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية يعطي فرصة للجميع بالتأمين الصحي من حيث
التغطية والشمول لكل الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن.
 -2اذا كان ال بد من تأمين صحي خاص ،فان المطلوب وضع نظام موحد لهذا التأمين يوحد كافة الشروط التعاقدية عليه
ويسمح لألفراد االشتراك فيه دون وساطة المؤسسة المشغلة ،كما يشمل كافة المواطنين ،ويشمل كافة األعمار وأنواع األمراض
المختلفة ،وتكون الحكومة هي المسؤولة عن مراقبة وضبط هذا النوع من التأمين ،من خالل مراقبتها على الشركات المنظمة

له.

 -3يجب اتباع منطق السعر الموحد العادل ،بعد ذلك يكون التنافس في جودة الخدمة.
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 -4يجب فصل قطاع التأمين الصحي الخاص عن أنواع التأمين األخرى بحيث يديره خبراء في مجال الصحة ومختصين
بأعمال التأمين الصحي ولهم خبرة في العمل التنموي والحقوق االقتصادية واإلجتماعية.

 -5إلى حين سن القانون الموحد للتأمين الصحي ،يجب على الو ازرة أن تنشىء نظاما لمتابعة آليات التأمين الصحي الخاص.
في تجارب دول الرفاه في هذا المجال ،مع أنها تجارب ضمن السق

الليبرالي ولكن مع تدخالت للدولة لتأمين حد أدنى من

أشكال الحماية اإلجتماعية ،قامت هذه الدول بسن تشريعات في هذا المجال ،اعتبرت التأمين الصحي اجباري لكل مواطن ،ويشمل

كافة األمراض والعوارض الصحية وكافة األدوية ،وأرست تطبيق القانون على مؤسسات مختصة بالصحة والتأمين الصحي،
ووحدت اسعار الخدمة وتركت التنافس في جودتها ،هذا النظام أثبت نجاعته ،وأدى إلى تطور الخدمات الصحية في هذه البلدان،

حتى أثارت غضب كل النيوليبراليين الذين يسعون دائما الى إحباط أي شكل من أشكال الحماية االجتماعية لصالح نهم السوق...

من هنا ليس غريبا أن يرفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و"الدول المانحة" تغطية تكالي

وتمويل تنفيذ قانون تأمين

صحي ،في جوهره غير عادل ،ورغم ذلك عطلت هذه األطراف انفاذه!!
إن أمام مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية مهمة كبيرة في هذا المجال ،ويقع على عاتقها نشر ثقافة التأمين

بين الناس من جهة ،إضافة الى النضال المستمر من أجل قانون تأمين صحي عادل وشامل.
مخاطر الخصخصة وتسليع الصحة

حدد القانون األساسي للسلطة الفلسطينية في المادة رقم  22النظام االقتصادي في فلسطين بأنه نظام اقتصاد السوق

الحرة ،هذا التحديد لم يكن نابعا من تقيي ٍم ٍ
دقيق لواقع وجود سلطة محدودة الصالحيات والسيادة على أرضها ،بل كان ينطوي
على عملية استرضاء للمانحين الدوليين ،فقد مرت مناقشة هذه المادة في المجلس التشريعي األول دون اعتراض من أحد ،وظلت

رغم التعديالت على القانون كما هي دون تعديل ،ومهدت هذه المادة ،إضافة لبروتوكول باريس االقتصادي والذي أكدعلى ضرورة

السوق الحرة ،لعملية الخصخصة في قطاعات معينة في االقتصاد الفلسطيني ،حيث لم تملك السلطة في ذلك الوقت مشاريع
إنتاجية كبرى ،ولكنها تسلمت ،وفق بروتوكوالت تنفيذية التفاق "أوسلو" ،صالحيات االشراف على قطاعات خدمية مهمة
كاالتصاالت والكهرباء ،كما أعطاها اتفاق باريس االقتصادي صالحيات محدودة ومشروطة في االستيراد من خارج االقتصاد

"اإل سرائيلي" ،وعليه ،أنشأت السلطة شركات احتكارية لالستيراد مثل شركة الخدمات التجارية ،وشركة البحر وهي شركات كانت
مهمتها االستيراد من الخارج أو من االقتصاد "االسرائيلي" ،كما تسلمت صالحية االشراف على االتصاالت وشبكة الهوات

األرضية ،في الضفة والقطاع ،لكنها سرعان ما حلت شركة البحر والحقت شركة الخدمات التجارية بصندوق االستثمار الفلسطيني
ولم تعد محتكرة لالستيراد ،وعقد اتفاقا مع القطاع الخاص يتولى فيه إدارة وتشغيل شبكة االتصاالت اإلرضية ومن ثم الخليوية،
ولم يعد هناك قطاع عام يدر دخال مباش ار للحكومة ،بل بات القطاع العام موصوفا وكأنه المؤسسات الحكومية وما تشرف عليه
من مرافق خدمات وموظفين!! ،في ضوء ذلك أصبح القطاع الخاص مسيط ار على القطاعات المربحة في أراضي السلطة

الفلسطينية ،فيما باتت السلطة وأجهزتها مجرد أجسام إدارية بيروقراطية تقوم بإدارة الشؤون العامة وجباية الضرائب وحفظ األمن،
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بمعنى أن السلطة لم تعد لها مبادرات اقتصادية واضحة ،وحتى صندوق االستثمار الفلسطيني الذي يعد مؤسسة تابعة لمنظمة
التحرير يتعامل وفق منطق السوق وأغلب أعضاء مجلس إدارته من القطاع الخاص.

عدا ذلك فإن اشتراطات المانحين وتوصياتهم األساسية في المجال االقتصادي تركز على سيادة القطاع الخاص وضرورة
تشجيعه كقائد للتنمية وفق توصيات البنك الدولي ،األمر الذي خلق لدينا قطاعا خاصا غير منتج لكنه يسيطر على أغلب الريع

الذي تحصله السلطة من خالل سيطرته ،والتي باتت شبه احتكارية على كامل السوق الذي يتراجع فيه القطاع االنتاجي لصالح

تضخم وهيمنة قطاع الخدمات ،حيث ال رأسمال إنتاجي حقيقي وواضح في السوق الفلسطينية ،وهذا ما تكشفه حقيقة مساهمة كل
من الزراعة والصناعة في الناتج المحلي االجمالي ،واللتان تراجعتا عن ما قبل نشوء السلطة الفلسطينية.

أين وصلت الخصخصة؟
هل تصل الخصخصة الى قطاعات الخدمات الحكومية العامة كالصحة والتعليم؟ هل يحتاج ذلك الى قرار حكومي؟ أم

تشرع ذلك قصدا؟
أن األمر يسير باتجاه الخصخصة عبر فرض الوقائع على األرض تدريجيا ودون ق اررات َ

سنحاول باختصار شديد ومركز معالجة مخاطر الخصخصة في القطاع الصحي الفلسطيني ،حيث يشكل النظام

الصحي في فلسطين حالة مختلطة بين قطاع طبي حكومي ،وقطاع أهلي ،وقطاع لوكالة الغوث إضافة الى القطاع الصحي
الخاص ،كنتاج للظروف التاريخية التي مر بها الشعب الفلسطيني وتعاقب اإلدارات عليه ،من إدارة انتدابية إلى أردنية أو مصرية،

إلى احتاللية ومن ثم ادارة ال سلطة الفلسطينية ،بمعنى أن السلطة ورثت نظاما قائما للصحة ،أطرته عام  2004بقانون الصحة

الفلسطيني ،والذي الغى كل القوانين واالحكام السابقة عليه ليصبح هو القانون الناظم للعمل الصحي في أراضي السلطة الفلسطينية.
هذا يعني أن البنية التحتية الصحية في األراضي الفلسطينية هي بنية سابقة على قيام السلطة وبعضها له تاريخ طويل في العمل،
لكن هذه المؤسسات عملت وفق االنظمة التي سادت في كل إدارة والتي بجوهرها لم تحدد احتكا ار للسلطة الرسمية القائمة للعمل
الصحي ،بل أنها تركت المجال مفتوحا للمبادرات األهلية والخاصة الى جانب مبادرتها الذاتية كسلطة قائمة.
لم يط أر على هذا اي تغيير كيفي بعد قيام السلطة الفلسطينية وما زاد هو الكم إضافة إلى ما ط أر من تغيرات داخل
النظام نفسه ،وبالتالي فإن تسلم و ازرة الصحة إلدارة النظام الصحي لم يكن تأسيسا وإنما كان استم ار ار ألنظمة سابقة مع بعض
التعديالت الشكلية واالجرائية التي أوجبتها حالة االنتقال إلى سلطة فلسطينية.
سنعالج هنا مخاطر خصخصة القطاع الصحي الفلسطيني ،في ضوء تراجع الخدمات الصحية والخدمات المتخصصة

التي تقدمها الحكومة ،وفي ضوء انتشار متنا ٍم للقطاع الصحي الخاص في االراضي الفلسطينية مستندين إلى ما أغفله قانون
الصحة الفلسطيني وما يجري من ممارسات باتجاه توسيع مجال عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.
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إنها محاولة اولية تحتاج الى بيانات أوسع وادق ودراسة حول هذا االتجاه ،لكنها تعطي ومضات حول موضوع ال زال

غير مطروق من جوانب وجهات مختلفة .إن التهوين من مخاطر خصخصة القطاع الصحي ،يتساوى مع التهويل وكأنه خطر
داهم ،ويجب رؤية المسار في موضوعيته ،مع إدراكنا ووعينا الكامل للسياسات الليبرالية والنيوليبرالية التي تحكم عمل وتوجهات

السلطة الفلسطينية التي هي وراء الخصخصة ومغادرة الحكومة للمرافق والخدمات العامة وتاجيرها أو بيعها للقطاع الخاص.
حول القانون:

رغم الزام القانون الصادر عام  2004في مادته الثانية للحكومة بتقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية

والعالجية والتأهيلية ،وإنشاء المؤسسات الصحية الالزمة لذلك ،إالأان القانون ال يشير إلى مجانية الصحة ،أو إلى نظام محدد
لتقديم الخدمة الصحية ،فهو ال ينص على أن تقديم الخدمة الصحية من قبل الحكومة يوجب دفع ثمن هذه الخدمة باعتبار

المواطن مشتريا لهذه الخدمة ،كما ال ينص على أن الخدمات الصحية الحكومية كلها مجانية .وفي حين يلزم القانون في إحدى

مواده المؤسسات الصحية الخاصة بإشهار أسعار خدمتها ،ال يلزم القانون المؤسسات الصحية الحكومية بذلك ،وهو إغفال يشكل
ثغرة في القانون ،والذي نص أيضا أنه من حق الو ازرة تحديد مجاالت عمل ونشاط المؤسسات الصحية الخاصة وأن الترخيص
الوزاري يلزم بتحديد هذه المجاالت في القطاع الخاص عند الترخيص.

إذن فالقانون يترك الباب مفتوحا أمام ٍ
تعدد في أشكال تقديم الخدمات الصحية ،فيما تقوم األنظمة واللوائح التنفيذية

بتنظيم هذا التعدد ،وهذه اللوائح متغيرة حسب الظروف ،وهي األقدر على خلق التوجهات التنفيذية المتراكمة من القانون.

هنا يجب فحص هذه اللوائح بدقة ألن تعديلها أسهل من تعديل القانون الذي يحتاج ألغلبية ثلثي الحاضرين في المجلس التشريعي،
بينما يمكن للضغط أن يعدل اللوائح بين اجتماعي مجلس الوزراء أو اكثر.
مما سبق حول واقع البنية الصحية التحتية نجد ان هناك عج از وقصو ار لدى القطاع الحكومي في تغطية خدمات صحية
تحتاج إلى مهارات طبية أو تجهيزات خاصة ال زالت تفتقد إليها ،كما أن القطاع األهلي يملك إمكانات محدودة في هذا المجال،
أما القطاع الخاص فهو ال زال حتى اآلن غير قادر على توفير خدمات يمكن أن تغني عن شراء الخدمة من خارج فلسطين،

وعليه فإن مجمل بنية القطاع الصحي في األراضي الفلسطينية ال زالت غير قادرة على االيفاء باالحتياجات المحلية.
القطاع الخاص واالستثمار الصحي:
في ضوء ما سبق وأمام محدودية إمكانات القطاع الصحي الخاص ،سواء في عدد المستشفيات أم في تجهيزاتها ام في
طواقمها المؤهلة ،ال زال القطاع الخاص غير فعال كاستثمار كبير يمكن أن يجرف في طريقه القطاع الصحي الحكومي أو
األهلي المتجذر تاريخيا ،فهو يحاول سد نقص في الخدمات التخصصية لدى القطاعين األهلي والحكومي ،لكنه يستفيد من سوء
الخدمات الحكومية التي يضطر المواطن الفلسطيني للعزوف عنها باتجاه القطاعات األهلية والخاصة ،وعليه لم تتطور في
االراضي الفلسطينية حتى اآلن تجارة المستشفيات الخاصة على غرار مصر او األردن ،وذلك يعود إلى الكلفة العالية لالستثمار
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(وليس لسبب وجود سياسات تكبح فرص الخصخصة!) في هذا المجال والى المحددات على المعابر والتي ال تعطي فلسطين

ميزة لإلستثمار في القطاع الصحي ،إضافة إلى أن تدني مستوى الخدمة الحكومية قد جر القطاع الخاص إلى نوعية ال تشكل
قدرة وميزة تنافسية عالية!
يبقى القطاع األهلي الذي ينقسم إلى المنظمات الصحية األهلية بقدراتها المحدودة والقطاع الخيري العريق والذي ال زال
يشكل حالة أكثر تقدما من القطاعين الحكومي والخاص.
هنا يركز القطاع الخاص عمله الصحي في جوانب تخصصية مثل أمراض القلب ،وعمليات معالجة العقم واإلنجاب،
والمختبرات الطبية المتقدمة وغيرها من الجوانب التخصصية الدقيقة ،وهو يحقق من وراء ذلك ارباحا ناتجة إما عن التحويالت
الحكومية له أو من جيوب المواطنين أنفسهم الذين تدفعهم الحاجة للعالج وعجز الحكومة عن تقديمها ،في ظل نظام صحي
يسمح بذلك ،ويؤسس لتسليع الصحة وخصخصة مرافقها.
ما تقدم ال ينفي مخاطر الخصخصة في القطاع الصحي ،بل أن هناك توجها متزايدا نحو ذلك من خالل المراكز

التخصصية والتي باتت منتشرة في كافة المناطق ،وتستقطب األطباء المهرة ،عدا عن أن منظمة التحرير نفسها وعبر صندوق
االستثمار تساهم في نص

أحد المستشفيات االستثمارية الخاصة ،وهذا يعني أن التوجه العام هو نحو تطوير القطاع الصحي

الخاص ،عدا عن أن هناك جامعات أنشأت مستشفيات ربحية تابعة لها ،رغم أن هذه الجامعات تعتبر جامعات أهلية عامة.
تبين له أن بعض األطباء يتعمدون تأجيل مواعيد
وفي تقرير لمؤسسة "أمان" أشار أحد المواطنين أنه من تجربته َ
العمليات الجراحية التي باستطاعة المستشفى أن يقوم بها إلى تواريخ بعيدة تحت ذريعة أن هنالك أعداد كبيرة تنتظر إلجراء هذه

العمليات ،وربما يعطونهم مواعيد تبعد شهو ار وأكثر ،وهنا ينصحون المريض بالتوجه إلى مستشفى خاص (في العادة يجرون فيه

عمليات جراحية لمرضاهم) إلجراء العملية تحت إشراف نفس الطبيب ،وذلك كي يستفيد هذا الطبيب ماديا ،وكثي ار ما تنجح تلك
الطريقة خاصة إن كان المريض يمتلك المال الالزم إلجراء العملية في مستشفى خاص وال يريد االنتظار لفترة طويلة من الوقت.
عدا شراء الخدمة من القطاع الخاص دون بذل اي جهد حكومي واضح لالستغناء عن ذلك ،فان كثي ار من مرافق الخدمة
في المستشفيات كالنظافة وغيرها باتت تلزم لشركات خاصة ،كما أن حال الخدمة في العيادات الفرعية في األرياف تتراجع يوميا.
هذا يشير إلى ان القطاع الحكومي ال زال طاردا للكفاءات الطبية ،وال زال هناك نوع من التعامل غير المهني مع
المرضى ،وأن الميل نحو الخصخصة ال زال موجودا ،رغم ان اخطاء طبية وقعت في المستشقيات الخاصة أدت الى إغالق

أحدها.
مما تقدم يظهر ان العوائق أمام خصحصة القطاع الصحي تعود الى:
 -1ضع

مداخيل المواطنين ،وغياب نظام تأمين صحي عصري وعادل.
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 -2عدم السيطرة على المعابر مما يمنع من تطور السياحة العالجية.

 -3ارتفاع تكلفة الخدمة ،مع عدم وجود فروق واسعة بين نوعية الخدمات في مختل

القطاعات.

 -4تجذر القطاع الطبي األهلي وخاصة الخيري منه بحيث يشكل منافسا للقطاع الخاص.

أما مخاطر الخصخصة فهي تتعلق بالتالي:
َ
 -1ضع الخدمات الطبية الحكومية ،وعدم تطويرها ،وتدني موازنات التطوير لدى الصحة.
 -2عدم وجود أي نظام ابتعاث ملزم لتعويض النقص في الكادر الطبي المتخصص.
 -3تحول القطاع الطبي األهلي إلى حالة ربحية أحيانا.

 -4زيادة تخصص القطاع الطبي الخاص في مجاالت محددة.

 -5وقبل كل شيء تبني السلطة الفلسطينية لمفهوم السوق الحرة ومختل

السياسات الليبرالية والنيوليبرالية ،التي تشكل خط ار

على تسليع وخصخصة القطاع الصحي والتعليمي وغيرهما من القطاعات الهامة.
كيف يمكن مواجهة الخصخصة؟

 -1تقديم نقد علمي وواضح للسياسات الصحية والنظام الصحي القائم.
 -2توحيد أسعار الخدمة بين القطاعات بناء على وجود نظام تأمين صحي شامل وعادل.

 -3الضغط ألجل تطوير البنية الصحية الحكومية على مستوى المرافق والتجهيزات والكادر البشري ،إنطالقا من حق الجميع
في وجود خدمة صحية عامة للمواطن.

 -4تشكيل مجموعات ضغط من قبل الجمهور والمنظمات األهلية ذات العالقة والقوى السياسية لشن حمالت تمنع من
تسليع صحة البشر والمتاجرة بها.
ان استدراكات العهد الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية على وجوب التأمين الصحي ،بأن ذلك يخضع
المكانات الدول ،يحرر هذ ه الدول من معايير تشكل الحد األدنى المقبول للتأمين الصحي ،كما يحرر الدول من التزامها بتوفير
الخدمة الصحية المباشرة عبر الدولة ،وهو ما يؤثر على الفقراء بشكل خاص ،والذين ال يستطيعون تغطية نفقاتهم العالجية حتى
في المرافق الحكومية العامة.
ان الحل المواجه للخصخصة هو خلق نظام صحي عادل ،يوحد أسعار الخدمة في كل القطاعات الحكومية والخاصة
واألهلية ويترك التنافس بينها في جودة الخدمة ،وذلك في إطار شمول التأمين الصحي لكافة المواطنين ،وبمساهمة تتدرج حسب
الدخل المصرح به.
خالصة وتوصيات
خالل العرض المقدم اعاله لواقع القطاع الصحي في فلسطين وبنيته ومشاكله ،يمكن استخالص ما يلي:
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 -1لدينا نظام صحي غير عصري وال يستجيب لمبدأ الحق بالصحة بشكل كلي وشامل انما يختار منه ما يالئمه وهذا
يعود الى توجهات الحكم نفسه وطريقته في توزيع الموارد بما ينعكس على القطاع الصحي.

 -2لدينا بنية تحتية صحية هشة وضعيفة سواء على مستوى القطاع الحكومي ،او االهلي او الخاص ،حيث الفوارق ضئيلة
بين القطاعات الثالث وهذا نابع من عدم وجود تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي في جودة الخدمة واضطرار

الحكومي الى شراء خدمات من القطاعين االهلي والخاص ،مما يخفض من جودة الخاص نظ ار الركانه الى تدني
معايير القطاع الحكومي.
-3

الكادر البشري غير كاف في مختل

مجاالت العمل في الصحة الحكومية ،كما انه يعاني من نقص في كثير من

التخصصات ،وال توجد سياسات لتطوير الكادر البشري في القطاع الحكومي بينما يستقطب كال من القطاعين الخاص

واالهلي كوادر بشرية عالية التأهيل ،عبر رواتب في بعض االحيان تكون عالية جدا ،االمر الذي يعزز من عزوف
هذه الكوادر عن العمل في القطاع الحكومي.
 -4ال يشكل واقع التأمين الصحي القائم قاعدة جيدة لالنطالق منها نحو نظام تأمين صحي شامل وعادل والزامي
 -5ان اعتماد الحكومة على خدمات القطاع الخاص قد عزز من دور هذا القطاع لكنه لم يعزز جودة خدماته.

 -6ان مخاطر الخصخصة تكمن في تسليع الصحة وفسح المجال امام التعامل معها كسلعة وليس كحق ،وهي مخاطر
قائمة ،وتثقل على المواطن ومقدار ما يصرف من دخله على الصحة.
توصيات

تتمثل توصياتنا في:
 -1ضرورة رفع نسبة الصحة في الموازنة العامة واستثمار ذلك في تقوية البنية التحتية وتأهيل الكادر البشري .وتحديث
المعدات والتجهيزات.
 -2ايجاد نظام عام وعادل وشامل وموحد للتأمين الصحي بدل القائم حاليا والمقتصر على التأمين الصحي الحكومي،
حيث تكون الحكومة مشرفة على تنفيذه وليس شريكا فيه ،وتتوحد فيه االسعار ويبقى التنافس في جودة الخدمة وهذا

ال يتحقق اال بسن قانون للتأمين الصحي.

 -3اقامة مدرسة طبية حكومية لتأهيل االطباء الحكوميين في اختصاصات مطلوبة وابتعاث آخرين.
 -4تنشيط دور النقابات المهنية العاملة في المجال الصحي كمنظمات مهنية مهمتها تطوير المهنة وهو ما لم يحصل
حاليا.

 -5اعادة النظر في المجالس الطبية القائمة  ،وتشكيل مجلس اعلى للسياسات الصحية ،يشارك فيه الفاعلين في هذه
القطاعات.
 -6على منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي ان تنتقل من دور مقدم الخدمات الى دور المدافع عن
الحق في الصحة من خالل التأثير في السياسات الصحية ،والمشاركة في رسمها.
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