
ما ما هي الرؤية الفلسطينية للتنمية التي من شأنها أن تُحقق التحرير؟ وكيف ميكن إدراك هذه الرؤية مبعزٍل عن رشوط املانحني وقيودهم؟ وعىل وجه التحديد، كيف ميكن 

ز وجوَد رؤية جامعية للمستقبل؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة  للفلسطينيني أن يطوروا قطاعي الصحة والتعليم - املهَملنْي منذ سنوات من السلطات الفلسطينية - عىل نحو يُحفِّ

قابلت املؤلفة مجموعًة من 19 باحثًا وناشطًا ومعلاًم ومهندًسا ومحاميًا وطبيبًا وتاجرًا وعامَل إنشاءات وطالبًا يف الضفة الغربية وغزة وداخل الخط األخرض )الفلسطينيني 

املواطنني يف إرسائيل( ويف الشتات.

مير النظام الصحي الفلسطيني يف أزمة. ففي حني أن دعم املانحني مكَّن وزارة الصحة من إدخال تحسينات كمية عىل صعيد معدالت التطعيم ومتوسط العمر املتوقع، إال 

أن القطاع الصحي ال يزال يواجه مشكالت كربى، ليس أقلَّها انقساُم وزارة الصحة بني الضفة الغربية وغزة. وقد كشفت املقابالت عن ثالثة محاور مرتابطة تحدُّ من التنمية 

الداخلية يف قطاع الصحة الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة: 1( االستعانة مبصادر خارجية يف توفري العديد من الخدمات الصحية، 2( وجود مؤسسة صحية أبوية وتطبيبية 

بشكل مفرط، 3( وغياب الفرص املستقبلية للعمل يف مجال الطب.

ويف حني أن واقع االحتالل يُقيد صحة الفلسطينيني بأساليب فريدة، فإن هناك مبادرات ميكن أن تُسهم يف االرتقاء بصحة العامة وبناء نظام صحي أكرث استجابة، مبا يف ذلك: 

تأكيد أهمية العافية الوقائية والشاملة - مبا فيها الصحة العقلية والبدنية، وصحة األطفال، وصحة املرأة، وصحة ذوي اإلعاقة - يف نرش الصحة والرفاه يف املجتمع. 	 

إصالح التعليم الطبي ليعكس واقع األماكن التي سيعمل فيها األطباء املتخرجون. ويف هذه الصدد، ميكن لطب الصدمات وكذلك التدريب املتقدم للمستجيبني األوائل 	 

وفنيي الطوارئ الطبية أن يقلل معدل الوفيات عند الفلسطينيني املصابني بسبب عنف الدولة اإلرسائيلية أو املستوطنني. 

تقديم الحوافز لألطباء الفلسطينيني والعاملني يف املجال الطبي املتدربني يف الخارج لتشجيعهم عىل العودة ومزاولة الطب من خالل تأمينهم بوظيفة وراتب. 	 

العمل مع املؤسسة الطبية، مبا يف ذلك وزاريت الصحة يف الضفة الغربية وغزة، لتطوير منوذج جديد ومستقل للطب والصحة العامة والعافية يف فلسطني. ومن شأن ذلك 	 

إرشاك أصحاب املصلحة من خارج النظام الصحي املتحجر الذين بوسعهم أن يدعموا الرشائح السكانية املحرومة، واألهم من ذلك، أن يقلصوا اعتامد الفلسطينيني عىل 

الُنظم الصحية اإلرسائيلية واألجنبية.

أجمَع املقابَلون عىل أهمية التعليم، بيد أن بعضهم أشاَر إىل املفارقة التي نشأت يف السنوات األخرية يف واقع هذا املنظور، حيث أبناء املجتمع الفلسطيني املتعلمون ال 

يكادون يجدون اآلن فرصًة للعمل أو مواصلة التعليم. برزت أثناء املقابالت أربعة محاور كعوائق أساسية أمام تطوير “التعليم من أجل التحرير” يف الضفة الغربية وغزة: 

1( املناهج واملقاربات املتقادمة يف علم الرتبية والتعليم، 2( تأثري املانحني ونفوذهم الجامح، 3( النظرة إىل التعليم كوسيلة للحصول عىل وظيفة يف املقام األول، 4( ومعارضة 

اإلصالح داخل السلطة الفلسطينية وحامس.

انتقد العديد من املقابَلني “تقاعَس” السلطات الفلسطينية يف مجال إصالح التعليم. وانتقدوا أيًضا نظام التعليم بسبب خضوعه الكبري لتدخالت املانحني، مبا يف ذلك يف الكتب 

املدرسية. ويف حني أن أوجه القصور يف نظام التعليم تتفاقم بفعل القيود اإلرسائيلية املفروضة عىل الحركة التي تحد من فرص توظيف أعضاء الهيئات التدريسية والكوادر 

األخرى، وتحدُّ من قدرة الطلبة عىل التفاعل مع املتحدثني والضيوف والتنقل لحضور الفعاليات واغتنام الفرص عموًما لالنخراط والعمل واملشاركة، إال أن إحداث التغيري 

الداخيل ممكن يف املجاالت التالية:

 	 ”abolitionist education“ يجب عىل القيادة الفلسطينية أن تستثمر يف تطوير املناهج التي تعيد الشعور بالقوة بني الطلبة، باالعتامد عىل مناذج تعليمية مثل

]التعليم املتحرر[ والتعليم املجتمعي الذي طُبَِّق أثناء االنتفاضة األوىل. ويجب أن يكون النظام التعليمي شاماًل للكافة، وأن يتضمن التجارب املعاشة، وأن يرفع وعي 

األفراد.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

رؤية للتحرير: تنمية قطاعي الصحة والتعليم بقيادة فلسطينية

يارا عايص

https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=PS
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00984-%203/fulltext
https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4026
http://www.righttoenter.ps/wp-content/uploads/2013/11/EducationReportAcademiaUnderminedMay2013.pdf
https://abolitionistteachingnetwork.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2009.01606.x
https://newalphabetschool.hkw.de/community-education-to-reclaim-and-transform-what-has-been-made-invisible/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7660.2009.01606.x
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2021/12/Asi_PolicyBrief_Ara_Dec2021.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-asi/


ل التعليم التقليدي من خالل التعليم الثقايف مثل املرسحيات والحوارات واملناظرات وفعاليات قطف الزيتون وفرق الرقص الشعبي 	  ينبغي للمجتمعات املحلية أن تُكمِّ

وما إىل ذلك.

ينبغي مضافرة الجهود إليجاد محتوى صحيح وموثوق عىل وسائل التواصل االجتامعي لتحفيز مشاركة الشباب يف تاريخهم وهويتهم. 	 

ينبغي للقيادة الفلسطينية أن تستثمر يف التعليم املهني وغري التقليدي، وأن تدفع املانحني إىل جرس الفجوات التعليمية القامئة. 	 

ينبغي للقيادة الفلسطينية واملجتمع املدين الفلسطيني أن يقدموا الحوافز للفلسطينيني الذين يسافرون للخارج بغرض التعليم أو التدريب لتشجيعهم عىل العودة 	 

والعمل يف فلسطني، حتى ولو لفرتة مؤقتة. 

من بني املالحظات التفاؤلية التي ذُكرت يف املقابالت فكرة أن فلسطني ميكن أن تتغري، بل وأن تكون املحور لنوٍع جديد من التحرير: “ينبغي لنا أن نكون َمن يحل هذه 

ر حلولنا إىل الخارج.” فقد أجمَع املشاركون يف املقابالت عىل أن التغيري امللموس لن يأيت من الخارج، وأن عىل الفلسطينيني أن ميتلكوا رؤية جامعية  املشكالت داخليًا وأن نُصدِّ

من أجل املستقبل إلحداث هذا التغيري.
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https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/thediasporahandbook-Chapt8.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/thediasporahandbook-Chapt8.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8f%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%b4%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8/
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