
ما هي الرؤية الفلسطينية للتنمية التي من شأنها أن تحققَّ التحرير 

وتعتق الفلسطينيني من رشوط املانحني وقيودهم؟ لإلجابة عن هذا 

السؤال قابَلت املؤلفة مجموعًة من 19 باحثًا وناشطًا ومعلًم ومهندًسا 

ومحاميًا وطبيبًا وتاجرًا وعامَل إنشاءات وطالبًا يف الضفة الغربية وغزة 

وداخل الخط األخرض )الفلسطينيني املواطنني يف إرسائيل( ويف الشتات. 

بالرغم من تنوع املشاركني واختالف مشاربهم، إال أنهم تشاركوا يف قلقهم 

إزاء افتقار الفلسطينيني إىل الرؤية، وما يرتتب عىل ذلك من صعوبة تخيِل 

مستقبٍل مغاير للواقع الحايل حيث التنمية واملساعدات مرشوطة بالتزام 

السلطات الفلسطينية مبتطلبات مجتمع املانحني الدويل. فمنذ إبرام 

اتفاقات أوسلو يف 1993، ظل منوذج التنمية يف الضفة الغربية )مبا يف 

ذلك القدس الرشقية( وغزة يويل األولوية ألجندات املانحني السياسية عىل 

حساب حقوق الفلسطينيني واحتياجاتهم. ميكن لغياب الرؤية أيًضا أن 

ًا:  يؤدي إىل الالمباالة واالنفصام عن الواقع، كم قال أحد املقابلني متحسِّ

“يتحول الشعور بطريقة ما إىل كرٍه تجاه البلد - ويف مرحلة معينة، 

ك بهذا املكان بهذا القدر إذا كنت ال أستطع أن أبقى  تتساءل، ملاذا أمتسَّ

عىل قيد الحياة فيه، ناهيك عن أن أزدهر؟”

ينا يف هذه املقابالت اإلمكانيات واملعوقات التي تواجهها الرؤية  تَقصَّ

اإلمنائية ذات القيادة املحلية يف قطاعي الصحة والتعليم. فالصحة حاجٌة 

أساسية وحٌق إنساين، ومن غري املرجح أن ميتلَك الشعب الذي يعاين من 

أجل الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية القدرَة الذهنية والبدنية 

لالضطالع باألعمل التي يقتضيها التحرر. التعليم أيًضا حٌق إنساين، 

والشعب املتعلم يكون أقدر عىل التفكري املتعمق واإلبداعي يف املشكالت 

التي يُخيَُّل أنها عصيٌة عىل الحل. وهذان القطاعان مرتابطان، فاألصحاء 

أقدر عىل التعلم، واملتعلمون سيكونون عىل األرجح أصحاء. غري أن هذين 

القطاعني ال يجدان اهتمًما يُذكر من السلطات الفلسطينية التي تفرط يف 

اإلنفاق عىل قطاع األمن. ولذلك ظل االستثمر يف قطاعي الصحة والتعليم 

راكًدا يف السنوات األخرية.

تُعرض نتائج هذه املقابالت وما يلحقها من تحليل يف هذه الورقة 

السياساتية كرشٍح رسدي متبوٍع بخطوات عملية مقرتحة ميكن أن يتخذها 

الفلسطينيون داخل الضفة الغربية وغزة دون مساعدة من جهات 

خارجية، ويتخلل السَد اقتباساٌت من املقابالت. 

ال تستبعد هذه الورقة دوَر االحتالل والحصار والصدمات وغياب املساءلة 

يف استدامة هذا الوضع اليسء للفلسطينيني. وال تتجاهل العجَز الوظيفي 

الفلسطيني الداخيل عىل كافة املستويات، مبا يف ذلك الفساد واملحسوبية 

والتبعية االقتصادية التي متنع القيادة الفلسطينية من إيالء األولوية 

الحتياجات الشعب الفلسطيني. غري أنها تسعى إىل إعادة زمام الفعل إىل 

الفلسطينيني يف رصاعهم مع الواقع الراهن فالقرار بشأن مستقبلهم يجب 

أن يكون قراًرا مستقاًل وجمعيًا.

مقاربة فلسطينية تجاه الصحة والتعليم

الصحة

قال طالب جامعي من غزة أثناء املقابالت: “إنه ألمر مخيف أن تدرك يف 

لحظٍة ما أنك قد متوت بسبب نظام الرعاية الصحية الفاسد. فرُبَّ مرٍض 

ميكن ألي بلد أن يتعامل معه، إال بلدي يعجز عنه.” هذه حال النظام 

الصحي الفلسطيني الذي ظل خاضًعا إلدارة وزارة الدفاع اإلرسائيلية منذ 

1967 وحتى إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية عند توقيع اتفاقات أوسلو 

يف عام 1993. 

ورثت وزارة الصحة نظاًما معطاًل ال يزال مجزأ حتى هذا اليوم. وبدعم 

من املانحني، متكنت الوزارة من إدخال تحسينات كمية عىل صعيد 

معدالت التطعيم ومتوسط العمر املتوقع، بالرغم من انقسامها إىل 

وزارتني يف الضفة الغربية وغزة عىل خلفية االنقسام السيايس بني حركة 

فتح وحركة حمس. وفيم يتعلق باملحددات االجتمعية للصحة، ال تزال 

هناك فجوة كبرية بني ما هو مطلوب وما هو متاح. فقد 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.

ذكَر جميع العاملني يف مجال الطب والصحة العامة الذين متت مقابلتهم 

موضوع االستعانة مبصادر خارجية كأحد العقبات الرئيسية التي تعوق 

الصحة الفلسطينية، وهو سببًا ونتيجًة لغياب التنمية الفلسطينية يف قطاع 

الصحة. 
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تُعزى العديد من دواعي االستعانة مبصادر خارجية إىل القيود اإلرسائيلية 

املفروضة عىل حركة الفلسطينيني وبضائعهم.وقد أشار طبيب متقاعد كان 

يعمل يف مدينة نابلس إىل افتقار الضفة الغربية وغزة إىل التخصصات 

الطبية بالرغم من تدريب بعض الفلسطينيني يف الخارج: “ال ميكنك 

استقطاب ذوي الخربة. فالفلسطينيون ذوو التدريب العايل الذين يحاولون 

العودة ينتهي بهم األمر إىل الهجرة مرًة أخرى، ألن بإمكانهم أن يتقاضوا 

رواتب أعىل وأن يتمتعوا بنوعية حياة أفضل خارج فلسطني. وقد حاولنا 

أن نعرث عىل جراح قلب لألطفال - وكان ذلك شبه مستحيل.” ويف حني أن 

أسباب هجرة األدمغة تتباين من منطقة إىل منطقة يف فلسطني املستَعمرة، 

إال أن الثغرات التي تُخلِّفها هذه الظاهرة يف نظام الرعاية الصحية لها اآلثار 

السلبية نفسها.

هناك العديد من التخصصات املفقودة كليًا، ولكن ليس بسبب قلة 

االهتمم. “هناك َمن يرغب يف التخصص أو العمل يف أدوار طبية إدارية 

- ولكن كيَف وأيَن ميكنك أن تتدرَب لتصبح جراح أعصاب؟” كم قال 

الطبيب املتقاعد. ويصُف مشارٌك آخر يف املقابالت كيف أن مبادرًة تابعًة 

إلحدى املنظمت غري الحكومية سعت لتوظيف أطباء إبان الجائحة، ولكن 

املتقدمني كانوا كلُّهم تقريبًا من غري املتخصصني، وكان بعضهم يفتقر حتى 

إىل الخربة. وهكذا مل يتمكنوا من خدمة َمن كان بحاجٍة إىل رعاية أكرث من 

الرعاية األساسية. 

ونتيجة لذلك حتى الفحوص املخربية تُرَسُل إىل إرسائيل لتحليلها. تنطوي 

خ  االستعانة مبصادر خارجية عىل استخدام نظام التصاريح الطبية الذي رسَّ

االعتمد عىل النظام الطبي اإلرسائييل الذي يديره الجيش اإلرسائييل وتدفع 

مثنه السلطات الفلسطينية. وقد أفىض هذا النظام إىل تفاوتات صحية كبرية 

ونتائج سيئة، وال سيم بالنسبة إىل الفلسطينيني يف غزة. ويف نهاية املطاف، 

التبعية تولِّد التبعية، وتفشل السلطات الفلسطينية ومجتمع املانحني 

باستمرار يف الضغط لنيل السيادة الفلسطينية يف مجال الصحة بسبب توفر 

البديل األسهل وهو االستعانة مبصادر خارجية.

هت االنتقادات أيًضا يف العديد من املقابالت إىل طابع املؤسسة الطبية  ُوجِّ

الفلسطينية. فقد أدى إنشاء وزارة الصحة الحالية إبان عملية أوسلو إىل 

ازدراء الطب املحيل، حيث بُني النظام الصحي عىل غرار النظم الصحية 

الغربية التابعة ملانحيه والتي تؤِمن بالكفاءة عىل حساب الجودة، 

والرأسملية عىل حساب الجمعية، واألبوية عىل حساب احتواء الكافة. 

يصف أحد األطباء الوضع يف السابق بقوله: “قبل أوسلو، كان الجو العام 

أننا تحت االحتالل، ويف مركب واحد، وال متييز بيننا. كان الناس يساعدون 

بعضهم وكان مستوى التعاطف أكرب. أّما اآلن، فهناك التنافس واالستغالل، 

حتى يف قطاع الصحة، حيث املستشفيات تستهدف جني املال، بينم كان 

االختصاصيون يف املايض يعملون تطوًعا. لقد اختفى هذا الجو.” 

يتسم هذا النظام أيًضا مبغاالته يف الطب األحيايئ، ونادًرا ما يُراعي الجوانب 

النفسية واالجتمعية للصحة خارج إطار املنظمت املحلية التي تعمل عىل 

دعم الصحة النفسية والعقلية. وبحسب أحد طالب الدراسات العليا يف 

السياسة الصحية، فإن النظام الصحي الفلسطيني “ال يعرتف برشعية الصحة 

العامة وعلم األوبئة وهو ليس شاماًل. تنشط الفعاليات والحمالت مرًة 

واحدة فقط يف السنة للتوعية بسطان الثدي. هذه هي الصحة العامة يف 

فلسطني. وهذا النظام ال يتطرق إىل العافية مطلًقا. هل هذا املجتمع يتمتع 

بالعافية؟ كال.” 

أثاَر أحُد املقابَلني كذلك مسألًة مهمة تتمثل يف قلة العاملني يف املجال 

الطبي، وال سيم يف غزة. وقال ُمحذًرا: “ليس لدينا حتى العنارص األساسيني 

يك يضمنوا استمرار نظام الرعاية الصحية بعد تقاعد الجيل الحايل من 

األطباء.” يُواجه األطباء العاملون يف القطاع العام خطر تقليص أجورهم أو 

عدم استالم رواتبهم لفرتات طويلة، ولذلك يتجهون إىل العمل يف القطاع 

الخاص كلم استطاعوا. يقول أحد املقابَلني إن مشاركًا واحًدا فقط يف برنامٍج 

مشرتك بني كلية طب مرموقة يف الواليات املتحدة وجامعة القدس عاد إىل 

فلسطني، ولكنه مل يجد فرصة للعمل كطبيب مقيم وهو يعمل ممرًضا يف 

الوقت الحارض. “الجميع يبحث عن فرصة يف الغرب.”

انخرط العاملون يف الصحة العاملية يف السنوات األخرية يف نقاشات شائكة 

حول إنهاء االستعمر. واقرتح أحد املقابَلني أن فلسطني أقدر من غريها عىل 

أن تكون منوذًجا لتلك الحركة يف ميدان الصحة العاملية، كم كانت يف املايض 

منوذًجا لحركات تحررية ومناِهضة لالستعمر. 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. سيؤدي ذلك إىل تقليل االعتمد عىل 

الخدمات الصحية املتقدمة املتاحة خارج الضفة الغربية وغزة فقط، 

وسيتطلب توظيف قوى عاملة أكرث تنوًعا ومتثياًل.
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إصالح التعليم الطبي ليعكس واقع األماكن التي سيعمل فيها 	 

األطباء املتخرجون. من شأن طب الصدمات وكذلك التدريب 

املتقدم للمستجيبني األوائل وفنيي الطوارئ الطبية أن يقلل 

معدل الوفيات عند الفلسطينيني املصابني بسبب عنف الدولة 

اإلرسائيلية أو املستوطنني. ينبغي توفري التدريب يف مجال الصحة 

النفسية واملحددات االجتمعية للصحة عىل مستويات التعليم 

الصحي املختلفة، مبا يف ذلك من خالل إيالء األولوية لالحتفاظ 

باألخصائيني الطبيني. ينبغي أيًضا توفري تدريب أكرب للممرضات 

والقابالت واملعالجني الوظفيني والفيزيائيني والقامئني عىل صحة 

املجتمع لضمن توفري الرعاية املحلية بجودة عالية، حتى يف أوقات 

تقييد الحركة. ميكن أيًضا اعتمد خدمات الرعاية الصحية املتلفزة 

والرسائل النصية ألغراض الفرز الطبي يف أوقات تقييد الحركة أو 

لتوفري املعلومات والخدمات حول مواضيع حساسة مثل العنف 

املنزيل والصحة النفسية. 

تقديم الحوافز لألطباء الفلسطينيني والعاملني يف املجال الطبي 	 

املتدربني يف الخارج لتشجيعهم عىل العودة ومزاولة الطب من 

خالل تأمينهم بوظيفة وراتب. وينبغي تقديم حوافز إضافية 

إذا متكَّن هؤالء من تدريب طالب الطب يف فلسطني. وال بد من 

إدراك التحديات التي تسببها هجرة األدمغة، ولذا ينبغي تخصيص 

التمويل الرسمي من الدولة ومن موارد املانحني ملكافحة هذه 

الظاهرة عىل وجه التحديد.

العمل مع املؤسسة الطبية، مبا يف ذلك وزاريت الصحة يف الضفة 	 

الغربية وغزة، لتطوير منوذج جديد ومستقل للطب والصحة 

العامة والعافية يف فلسطني، يعمل عىل إرشاك أصحاب املصلحة 

من خارج النظام الصحي املتحجر الذين بوسعهم أن يدعموا 

الرشائح السكانية املحرومة، واألهم من ذلك، أن يقلصوا اعتمد 

الفلسطينيني عىل الُنظم الصحية اإلرسائيلية واألجنبية.

التعليم

أكد املُقابَلون كلُّهم أهميَة التعليم، وهذا ليس مستغربًا عىل املجتمع 

الفلسطيني الذي دأب عىل تبجيل قيمة العلم والتعلم. غري أن البعض 

أشار إىل املفارقة التي نشأت يف السنوات األخرية يف الواقع العميل لهذا 

املنظور، حيث ال يكاد أبناء املجتمع الفلسطيني املتعلمون يجدون اآلن 

فرصًة للعمل أو مواصلة التعليم. 

د التحليل أربعَة محاور كعوائق أساسية أمام تطوير “التعليم من  حدَّ

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 السلطات الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة.

يقوم نظام التعليم الفلسطيني عىل بقايا النظامني املرصي واألردين الذيْن 

كانا ساريني يف غزة والضفة الغربية، عىل التوايل، يف الفرتة بني 1948 

و1967. وحتى إبان العقود األوىل من االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية 

وغزة، وقبل إبرام اتفاقات أوسلو، ظلَّ هذان النظامان ساريني، ولكن 

تحت سلطة اإلدارة املدنية اإلرسائيلية التي قَصَقصتها وأخضعتها لرقابة 

شديدة، ومارست عىل املدارس إغالقات واعتداءات متكررة. تخلَّف 

نظام التعليم الفلسطيني بجميع مستوياته من املرحلة االبتدائية وحتى 

التعليم العايل بسبب الجهود اإلرسائيلية املبذولة لتقليل قيمته، ما دفع 

العديد من الفلسطينيني إىل البحث عن فرص عمل وضيعة يف إرسائيل. 

نشأت مع تأسيس السلطة الفلسطينية سنة 1994 وزارٌة فلسطينية 

رسمية للرتبية والتعليم، افتقرت إىل السيادة، وورثت نظاًما تعليميًا 

دت  ضعيًفا، ولكنها أحدثت تغيريات كبرية يف املناهج الدراسية وجدَّ

م من املانحني. ويف عهد  املرافق املدرسية بفضل الدعم املايل السخي املقدَّ

وزارة الرتبية والتعليم )املنقسمة كم وزارة الصحة بني حكومة حمس يف 

غزة والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح يف الضفة الغربية(، زادت معدالت 

محو األمية ونسب االلتحاق باملدارس، عىل غرار التقدم الكمي املحَرز 

يف القطاع الصحي. ومع ذلك، ال تزال هناك فجوة كبرية بني النظام 

التعليمي القائم والنظام الذي من شأنه أن يُسهم يف إحداث تحسينات 

ملموسة يف حياة الفلسطينيني.

انتقد املقابَلون، ومعظمهم من خريجي النظام التعليمي الفلسطيني، 

“تقاعَس” السلطات الفلسطينية يف مجال إصالح التعليم، وال سيم يف 

السنوات األوىل من مرحلة أوسلو. فالعديد منهم ال يتفق مع منوذج 

الحفظ واالسرتجاع املتبع يف التعليم االبتدايئ والثانوي ولغاية مرحلة 

التوجيهي املبنية عىل النظام األردين وهي عبارة عن امتحان موحد يختم 

بها الطالب حياته املدرسية.
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“التبعية تولِّد التبعية، وتفشل السلطات 
الفلسطينية ومجتمع املانحني باستمرار يف 
الضغط لنيل السيادة الفلسطينية يف مجال 
الصحة بسبب توفر البديل األسهل وهو 

االستعانة مبصادر خارجية.”

https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4026
https://unispal.un.org/pdfs/UNESCORpt_30092010.pdf
https://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2002.32.1.13
https://unispal.un.org/pdfs/UNESCORpt_30092010.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2013-13E.htm
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2020-11E1.html


بل إن أحًدا من املقابَلني مل يدافع عن هذا النموذج ألنه يستديم 

االنقسامات الطبقية، ويضع عىل كاهل الطلبة وأرسهم ضغطًا هائاًل، 

ويتسبب للطالب بخزي اجتمعي إْن أخفق فيها. ويف حني أن طلبة املدارس 

الخاصة مقتدرون عىل الدروس الخصوصية أو قد تتوفر لهم فرٌص أخرى، 

فإن تدين معدل الطالب يف امتحان التوجيهي مُيكن أن يكون ُمجحًفا وال 

سيم لطلبة املدارس الحكومية.

ال يكافئ التوجيهي التفكري االبداعي واالبتكار، وإمنا يقيس قدرة الطالب 

عىل أداء امتحان رتيب للغاية ضمن مهلة زمنية ضيقة. وَمن يُحرز معداًل 

عاليًا يف امتحان التوجيهي هو فقط َمن يستطيع التقدم بطلب لاللتحاق 

بالتخصصات املرموقة يف الجامعات، مثل الطب والهندسة. وهذا يخلق 

مشكلًة أخرى، بحسب أحد املقابَلني، ألن “الطالب األذىك ليسوا بالرضورة 

َمن يُحرز أعىل العالمات يف التوجيهي، وفجأًة يصري مستقبلهم برمته 

ومكانتهم يف مجتمعهم املحيل مرهونًا بهذا االمتحان.”

يعتقد العديد من املقابَلني بأن السلطات الفلسطينية، إضافًة إىل افتقارها 

إىل الرؤية، متخوفٌة كثريًا من استجابة املجتمع الدويل إزاء إجراء إصالحات 

ملموسة يف نظام التعليم. وهذا هو املعوق الثاين: رضوخ النظام التعليمي 

لتدخالت املانحني. يقول أحد املقابَلني: “ميكن للتعليم، وينبغي له، أن يركز 

عىل التحرير والنضال والتاريخ - ولكن املانحني يركزون عىل الوظائف.” 

وهذا يشمل التدخل يف املناهج الدراسية نفسها، حيث يقول مشارٌك آخر 

يف املقابالت: “يوجد يف فلسطني ِمن الكفاءات َمن يستطيع تصميم املناهج، 

غري أن الفلسطينيني ال ميلكون حرية القرار بشأن املوضوعات التي ينبغي 

تدريسها.” 

تهاجم املنظمت الصهيونية يف كثري من األحيان الكتَب املدرسية 

الفلسطينية، ولذا فإن املانحني حريصون عىل استبعاد أي “مضمون سيايس” 

متصوَّر من الكتب املدرسية واملدارس التي يدعمونها. وكمثال لذلك، يقول 

أحد املقابَلني إن نصوًصا يف كتٍب مدرسية يف غزة تغريت نزواًل عند طلب 

املانحني ألنها ذكرت األسمء العربية ملدن فلسطينية تقع داخل الخط 

األخرض. لقد أدت تدخالت املانحني يف التعليم إىل تسيع التوجه نحو 

الرتكيز عىل القيم الفردية مقابل القيم الجمعية، فكم قال أحد خريجي 

املدارس الحكومية: “ال تنتظر من الدولة أن توفر لك الخدمات، بل عليك 

أن ترعى نفسك اقتصاديًا.”

أما بالنسبة إىل التعليم العايل، فقد أشار األساتذة الجامعيون العاملون 

واملتقاعدون الذين متت مقابلتهم إىل أن التعليم الجامعي ليس بالقوة التي 

ينبغي أن يكون عليها أو التي كان عليها يف السابق، وأنه يعتمد بشدة عىل 

املحارضات عىل حساب أساليب التدريس األخرى األكرث ابداًعا. 

وعىل حد قول أحد األساتذة: “التعليم الجامعي ال يركز عىل تحفيز الشباب 

- شحنهم بأفكار مختلفة وفرٍص للعمل امليداين مثل إجراء استطالعات الرأي 

- وال يركز عىل دفعهم إىل التفاعل النقدي مع املادة العلمية.”

يتأسُف أستاٌذ متقاعد، كان يعمل يف جامعة فلسطينية قبل االنتفاضة 

األوىل، عىل التحول الذي حدث أثناء عمله يف الوسط األكادميي: “يف عقد 

الثمنينات، كان هناك توجه نحو التفكري النقدي ألننا مل نُرِد للجامعة أن 

تكون مكانًا لتلقني املعلومات. ولكن يف عقد التسعينات، غدت الجامعات 

شبيهًة ’بالجامعات العربية‘ عموًما من حيث تدخل السلطات السياسية 

يف قراراتها.” وأشار إىل أن الكثريين من الطالب واألساتذة “األفضل واألذىك” 

بدأوا يسافرون بحثًا عن فرٍص يف الخارج، وصار للشهادات من الواليات 

املتحدة وأوروبا قيمٌة أعىل بكثري من الشهادات املكتسبة من مؤسسات 

تعليمية فلسطينية أو حتى عربية.

تكمن املسألة األخرى يف النظرة إىل التعليم، وال سيم التعليم العايل، بوصفه 

الوسيلة األساسية للظفر بوظيفة، بالرغم من األدلة الرصيحة التي تُثبت 

عكس ذلك. وقد أسفرت هذه النظرة عن تنامي القيم الفردية والنيوليربالية 

التي كانت أقل حضوًرا يف السنوات األوىل لالحتالل، وتسببت أيًضا يف 

كبت روح اإلبداع. ويف أثناء املقابالت، تساَءل أحُد املشاركني: “ما الغاية 

من التعليم؟ لقد انتقلنا من التعليم املتمحور حول نيل الحرية واالنعتاق 

والتمكني إىل التعليم املصمم لتعليم الطلبة كيفية الفوز بوظائف ال توجد 

أصاًل يف فلسطني.” 

أشار العديد من املقابَلني إىل افتقار سوق العمل يف فلسطني إىل حرفيني 

يف مهن وحرٍف معينة، وإىل محدودية فرص التعليم املهني املتاحة مللء 

تلك الوظائف الشاغرة. وأشاروا أيًضا إىل االفتقار إىل االبداع يف التجربة 

الالمنهجية وكيف أن ذلك يُثبط التنمية يف هذا املجال. “ال توجد مساحات 

خرضاء، وال أماكن للتعبري عن نفسك، وال حيز مينحك اإللهام، وال حيز 

للتنظيم. وهذا يُحبط معنويات الناس.”

كانت كربى الجامعات يف فلسطني، مثل جامعة بريزيت، توفر أرًضا خصبة 

للصحوة السياسية والتفكري النقدي يف السابق. أما اآلن، بحسب العديد من 

املقابَلني، فإن التعيينات السياسية غري املقيَّدة داخل املؤسسات التعليمية، 

والتدخالت السافرة من مجالس األمناء وغريها من الهيئات غري األكادميية، 

واإلحباط يف أوساط الهيئات التدريسية واملوظفني إزاء تعطُّل األشغال 

واملصالح “ما مل تكن لديك واسطة” دفعت الجامعات للحد من إسهاماتها 

يف املجتمع املحيل. 
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“ال تزال هناك فجوة كبرية بني النظام 
التعليمي القائم والنظام الذي من شأنه أن 

يُسهم يف إحداث تحسينات ملموسة يف حياة 
الفلسطينيني.”

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87/
https://www.jstor.org/stable/10.1086/667434
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-no-palestinian-textbooks-are-not-antisemitic-1.10103745
https://www.mei.edu/publications/going-back-school-palestinian-textbooks
https://pfesp.ps/uploads/Assessing_the_Educational_System_in_Palestine_-_An_NGO_Perspective.pdf
https://pfesp.ps/uploads/Assessing_the_Educational_System_in_Palestine_-_An_NGO_Perspective.pdf
https://english.wafa.ps/Pages/Details/103169
https://merip.org/2019/12/the-post-oslo-neoliberal-laboratory/
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يقول أحد األكادمييني: “ينبغي للجامعة أن تؤثر يف املجتمع، ولكن املدينة 

هي َمن صاَر يدير الجامعة،” وباتت الجامعات مبوجب هذه الحال مقيدًة 

بفعل سياسة الهيئات الحاكمة. وعالوًة عىل ذلك، حني يحاول الطلبة 

االنخراَط يف العمل السيايس أو التفكري من منظور إبداعي وتحدي األعراف 

السائدة، فإنهم يغدون عرضًة لالعتقال واالحتجاز والسجن إّما عىل يد 

السلطات الفلسطينية أو اإلرسائيلية. 

يقودنا هذا إىل املعوق األخري، أال وهو معارضة السلطات الفلسطينية إلجراء 

إصالحات تعليمية يف أي مستوى درايس. وقد عربَّ عن ذلك أحد املقابَلني 

بقوله: “ال تريد السلطة الفلسطينية للطلبة أن ميتلكوا منظوًرا نقديًا يف 

التفكري أو معرفًة أساسيًة بتاريخهم وهويتهم، فالكثري من الفلسطينيني 

الشباب ضائعون حًقا.” وكم هي الحال مع النظام الصحي، تفتخر السلطات 

الفلسطينية مبا حققته من تحسينات كمية عىل صعيد محو األمية ونسب 

االلتحاق باملدارس، ولكنها “ال تفعل أكرث من ذلك حني يتعلق األمر 

بالتعليم.” وقد أشار أحد املقابَلني إىل التخلف املتعمد الذي متارسه السلطة 

الفلسطينية يف مجال التعليم: “لقد وصل النظام التعليمي إىل ما وصل إليه 

ألن السلطَة الفلسطينية أداٌة استعمرية. ويف حني أنها قد تُحِدث بعض 

اإلصالحات، إال أنها لن تكون جذرية أبًدا.”

يؤثر االحتالل بشدة يف النظام التعليمي الفلسطيني مبستوياته كافة. فالكثري 

من أوجه القصور املشار إليها أعاله تتفاقم بفعل القيود اإلرسائيلية املفروضة 

عىل الحركة التي تحدُّ 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. ومع 

ذلك، مثة مجاالت ميكن إجراء تغيريات داخلية فيها:

يجب عىل القيادة الفلسطينية أن تستثمر يف تطوير املناهج الدراسية 	 

التي تعيد الشعور بالقوة بني الطلبة، عىل غرار مناذج تعليمية مختلفة 

مثل “abolitionist education” ]التعليم املتحرر[ أو التعليم 

املجتمعي الذي طُبَِّق أثناء االنتفاضة األوىل. ويحتاج ذلك إىل التصدي 

لوجهات نظر املانحني إزاء ما ينبغي تدريسه، واالنتقال من منوذج 

الحفظ واالسرتجاع التقليدي إىل منوذج قائم عىل التفكر والتطبيق يف 

مسائل عملية ذات صلة، وإصالح نظام التوجيهي أو إلغاؤه بالكامل. 

يجب أن يكون النظام التعليمي شاماًل للكافة، وأن يتضمن التجارب 

املعاشة، وأن يرفع وعي األفراد.

ل التعليم التقليدي من خالل توفري 	  ينبغي للمجتمعات املحلية أن تُكمِّ

التعليم الثقايف مبا يف ذلك من خالل املسحيات والحوارات واملناظرات 

وفعاليات قطف الزيتون وفرق الرقص الشعبي وما إىل ذلك، بهدف 

استعادة التفكري الجمعي وتعزيز الهوية الفلسطينية يف نفوس الشباب 

وتوفري منافذ للتعبري اإلبداعي.

ينبغي مضافرة الجهود إليجاد محتوى صحيح وموثوق عىل وسائل 	 

التواصل االجتمعي لتحفيز مشاركة الشباب يف تاريخهم وهويتهم. 

فبحسب أحد املقابَلني: “الفيسبوك هو املقصد الرئييس ملعرفة األخبار 

واكتساب املعرفة والتعلم.” 

ينبغي للقيادة الفلسطينية أن تستثمر يف التعليم املهني وغري التقليدي، 	 

وأن تدفع املانحني إىل جس الفجوات التعليمية القامئة. وهذا من شأنه 

أن يسمح للفلسطينيني بتلبية احتياجات املجتمع من العاملني وزيادة 

فرص العمل املتاحة التي تستبقي رأس املال االجتمعي، ألن فلسطني 

بحاجٍة إىل سباكني وكهربائيني وميكانيكيني وخرباء تجميل وغريهم من 

املختصني الذين ال يحتاجون إىل تعليم جامعي. ومن شأن ذلك أيًضا 

أن يخلق مساحًة للعملة الحرفية غري املعتِمدة عىل فرص العمل يف 

إرسائيل.

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. وينبغي تقديم الحوافز املادية وغري املادية للمواطنني للعودة 

والعمل يف فلسطني كشكٍل من أشكال “الخدمة العامة،” بحسب اقرتاح 

أحد املقابَلني.

فلسطني كنموذج للتحرير

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 

ر حلولنا إىل الخارج.” ولكن هل  َمن يحل هذه املشكالت داخليًا وأن نُصدِّ

من املعقول إلقاُء عبء التنمية عىل كاهل شعب محتَل ومستَعمر؟ مل يجد 

املقابَلون إجابًة سهلًة عىل هذا السؤال، ولكنهم أجمعوا عىل أن التغيري 

امللموس لن يأيت من الخارج وأن هذا التغيري ال بد أن يقرتن برؤية واضحٍة 

وجمعية إزاء املستقبل. وبحسب أحد املقابَلني: “حني يعرف الشعب 

وجهته، فإنه يُبهرك بتضحياته، وحني يجهُل وجهته، فإنه لن يكرتث البتة.”

وبالنسبة إىل الرؤية املستقبلية، تساَءل أحُد املقابَلني: “هل هدفنا أن نحقق 

التنمية ونبني االقتصاد ألجل أن نعيش أم ألجل نتحرر؟ إذا كان التحرُر 

مراَدك، فعليك أن تدرك بأنك لن تكون يف بحبوحٍة اقتصادية كم لو كان 

مرادك أن تعيش وحسب.” ويف نهاية املطاف، “سيحدث يشء ما” كم قال 

أحد املقابَلني، “وستنكس هذه العجلة، وعلينا أن نكون مستعدين. علينا أن 

نبتدع شيئًا جديًدا متاًما - حركة وطنية جديدة. فنحن نحيا يف عرص جديد 

ولدينا تكنولوجيا جديدة واقتصاد من نوٍع جديد. والفلسطينيون متواجدون 

يف كل أنحاء املعمورة، وال بد أن نكون مبدعني يف تفكرينا.”

https://www.middleeasteye.net/news/israel-arrests-palestinian-students-west-bank-village
https://www.jstor.org/stable/2538308
https://imeu.org/article/israeli-violations-of-palestinian-academic-freedom-access-to-education
http://www.righttoenter.ps/wp-content/uploads/2013/11/EducationReportAcademiaUnderminedMay2013.pdf
https://abolitionistteachingnetwork.org/
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://7amleh.org/wp-content/uploads/2018/10/booklet-final2-1.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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يارا عايص هي باحثًة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى جامعة سنرتال 

فلوريدا، حيث تُدرِّس يف قسم اإلدارة واملعلوماتية الصحية منذ ما يزيد 

عىل 6 سنوات. وهي حاصلة عىل منحة فولربايت لعام 2020-2021 

إلجراء بحث يف الضفة الغربية. تركز يف عملها البحثي عىل الصحة 

العاملية والتنمية يف املجتمعات الهشة واملترضرة من النزاع. عملت 

يارا يف واحدٍة من أوىل منظمت الرعاية املسؤولة يف الواليات املتحدة، 

وعملت يف الوقت نفسه مع منظمة العفو الدولية يف الواليات املتحدة، 

واملركز العريب يف واشنطن العاصمة، ومركز األبحاث الفلسطيني األمرييك، 

وشبكة السياسات الفلسطينية عىل قضايا سياساتية وتوعوية. وألقت 

محارضات عديدة حول مواضيع تتعلق بالصحة العاملية، واألمن الغذايئ، 

واملعلوماتية الصحية، والنساء العامالت يف الرعاية الصحية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-asi/

