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خليل هندي* 

معضالت التعليم العايل يف فلسطين**

أود 
أن أستهل كالمي بمالحظتين 

قصيرتين: األوىل، هي أن عنوان 

احملاضرة قد يعطي انطباعًا بأن يل من 

التعليم العايل يف فلسطين موقفًا سلبيًا، 

والواقع أن األمر ليس كذلك، فأنا أدرك أن 

لشعبنا الفلسطيني أن يفخر بجدارة بإجنازات 

التعليم العايل يف فلسطين، ذلك أنه إذا ما 

ُأخذت يف االعتبار قسوة االحتالل وشراسة 

األوضاع وجممل تاريخنا املعذب، فإنه 

يتبين أن إنشاء جامعات على مستوى جامعة 

بير زيت وأخواتها، إنما هو عمل جماعي 

بطويل بكل ما للكلمة من معنى. ومع ذلك، 

ال بد من مواجهة كثير من املشكالت من 

أجل رفع مستوى التعليم العايل الفلسطيني 

وجعله جديراً بشعبنا وبتضحياته اجلمة. أّما 

املالحظة الثانية فتتعلق بإمكان التنمية يف 

ظل االحتالل الذي ال يزال، على الرغم من 

جميع ما يمكن أن يشير إىل غير ذلك، يجثم 

على صدورنا. فمن الواضح أن العالقة بين 

التنمية والتعليم عامة، والعايل منه خاصة، 

عالقة وثيقة. والواقع أن سؤال إمكانات 

التنمية يف ظل االحتالل يجب أن يكون 

مطروحًا علينا بقوة، وأن يخضع لنقاش 

جمتمعي واسع معمق. غير أنني سأعلن هنا 

اعتقاداً مضمراً ُأدرك أنه بحاجة إىل فحص 

وتمحيص، هو أن يف اإلمكان اجتراح أفعال 

تنموية كما لو مل يكن هناك احتالل، أو كما 

لو أن االحتالل سيزول قريبًا، ومن دون أن 

تقّوض هذه األعمال التنموية، أو تعوق إمكان 

مقاومة االحتالل.

بداية، يبدو يل أنه ليس لدى اجملتمع 

الفلسطيني توافق جماعي وطني على ما 

هو التعليم العايل الفلسطيني. فهناك نماذج 

متنوعة للتعليم العايل، وإن مل تكن احلدود 

بينها صارمة، بل بينها تراكبات وتداخالت. 

النموذج األول، هو نموذج التعليم العايل 

اجلماهيري الذي تكون نسبة املشاركة فيه 

عالية جداً بحيث يكاد يشمل جميع خريجي 

املدرسة الثانوية، وتكون نسبة النجاح فيه 

عالية أيضًا، ألنه إذا حتقق الشرط األول، أي 

ارتفاع نسبة املشاركة، ومل يتحقق الشرط 

الثاين، أي ارتفاع نسبة النجاح، كانت 

تلك وصفة لإلحباط العام لقطاع الشبيبة. 

وال شك يف أن لهذا النموذج فوائد كثيرة، 

فهناك الفوائد الشخصية، أي تلك التي تتأّتى 

لألشخاص الذين يتلقون التعليم العايل، 
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النظر إىل التعليم العايل اجلماهيري على أنه 

يف املدى التاريخي وسيلة من وسائل مقارعة 

االحتالل وتفويت مقاصده.

ويف مقابل النموذج اجلماهيري، هناك 

النموذج النخبوي الذي يطمح إىل إيجاد كوادر 

ن يدافعون عن هذا 
َ
مؤهلة تأهياًل عاليًا. وم

النموذج يعتقدون أن سيادة اقتصاد املعرفة 

على املستوى العاملي تفرض على اجملتمعات 

التي تريد أن تلحق بركب التقدم، أو التي 

تريد أن تظل يف صفوف الدول املتقدمة، أن 

تعمد إىل تعليم عاٍل نخبوي كي تستطيع خلق 

جمتمع معرفة وإدامته. ويشير هؤالء أيضًا 

إىل أن للتعليم العايل اجلماهيري أثراً سلبيًا، 

وخصوصًا يف حالة البالد النامية، هو أنه، 

باستيعابه جميع خريجي املدرسة الثانوية 

تقريبًا، يحرم اجملتمع من فئة احلرفيين 

واملهنيين، تلك الفئة التي تتطلب التنمية 

إيجادها وتطويرها وإدامتها.

والواقع أن بعض البالد املتقدمة، إن مل 

يكن كلها، يعتمد حلواًل خمتلطة أو مهجنة 

ثبتت جناعتها، وهي حلول توفر تعليمًا عاليًا 

جماهيريًا ونخبويًا يف الوقت نفسه. فلو أخذنا 

الواليات املتحدة كمثال، لوجدنا طيفًا عريضًا 

من اجلامعات تتفاوت فيه املستويات، 

وصواًل إىل جامعات توفر تعليمًا عاليًا على 

مستوى مرتفع جداً للنخبة من حيث القدرات 

الذهنية. ويف بريطانيا، كان التعليم العايل 

نخبويًا فأصبح اآلن خمتلطًا، وإن كان تفاوت 

املستويات فيه أقل مّما يف حالة الواليات 

املتحدة )من املفارقات أن حكومة احملافظين 

يف عهد ثاتشر، ال حكومات العمال، هي التي 

وّسعت نسبة املشاركة يف التعليم اجلامعي، 

ومن املفارقات كذلك أن حكومة احملافظين 

احلالية تعمل يف االجتاه املعاكس(. ويف 

فرنسا، هناك نظامان متوازيان، النظام 

اجلماهيري املتمثل يف اجلامعات، ونظام 

ألن لهؤالء، كما هو معروف، قدرة حتصيلية 

أعلى، وقدرة على التكيف يف سوق العمل 

أكبر، ولذا فإنهم ال يعانون البطالة بقدر ما 

تعانيه الفئات األُخرى. كذلك فإنهم يتزودون 

بمعارف وأنماط تفكير وأنماط سلوك تقّربهم 

من النجاح العملي أكثر مّما يتسنى لغيرهم. 

وعالوة على الفوائد الشخصية، هناك فوائد 

جمتمعية عديدة، فمن املعروف يف ثقافات 

متنوعة، ويف اقتصادات متعددة، ويف 

اقتصادات على درجات خمتلفة من النمو، 

أن مراكز التعليم العايل تساهم يف النهوض 

االقتصادي. فالقرب من مراكز التعليم العايل، 

وهي يف "اجلماهيري" منه متعددة، يؤدي إىل 

وتائر نمو اقتصادي أعلى، ووتائر توظيف 

أعلى، ووتائر إنتاجية أعلى، كما يؤدي إىل 

قدرة حتصيلية أعلى جلميع العاملين، وليس 

فقط مَلن حصلوا على التعليم العايل، فضاًل 

عن أنه يؤدي إىل انتعاش البحث والتطوير. 

واألهم من ذلك كله أن التعليم العايل الواسع 

يؤدي إىل آثار عابرة لألجيال، أي آثار تنتقل 

ن 
َ
من جيل إىل جيل. فمن املعروف أن أطفال م

يتلقون تعليمًا عاليًا يتمتعون بقدرات ذهنية 

أعلى من غيرهم، ويتمتعون بصحة أكبر وبقدر 

من السعادة والهناء أكثر. وتنتقل هذه اآلثار 

من جيل إىل جيل، ولعلها أهم فوائد التعليم 

العايل اجلماهيري. 

ينطبق ما سبق على اجملتمعات كافة، ويف 

األوضاع الفلسطينية اخلاصة يحتل التعليم 

العايل أهمية، وال سيما بسبب االحتالل 

اإلسرائيلي الذي ال يزال يف اعتقادي يستلهم 

الفكرة الصهيونية األساسية القائمة على 

االستعمار االستيطاين للبلد، واستعباد سكانه 

ليكونوا، كما يف التعبير التوراتي، حّطابين 

وسّقائين يف خدمة املستعمر. فإذا ما أردنا أن 

جنتنب هذا املصير، فال سبيل لنا إاّل بالتعليم 

عامة، وبالعايل اجلماهيري منه خاصة. 

بكلمات ُأخرى، يمكن يف احلال الفلسطينية 
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إذا أصبح اقتصادنا اقتصاد معرفة وجمتمعنا 

جمتمع معرفة، وال سبيل إىل ذلك من دون 

جامعة أو اثنتين على مستوى اجلامعات 

العاملية.

املعضلة األُخرى هي تشوه مفهوم التعليم 

العايل لدى اجملتمع الفلسطيني، والذي 

يبدو أنه، وأيضًا من دون نقاش مستفيض، 

يعتبر اجلامعة إّما مصنعًا للشهادات، وإّما 

مؤسسة تدريب. لكنها يف احلقيقة ليست هذا 

وال ذاك، وإنما هي أساس مّتحد، أي جماعة 

متعاضدة، من املفكرين والعلماء مهمتها 

حماية العقالنية يف اجملتمع، وهي تفعل ذلك 

عن طريقين: أولهما، طريق اإلنتاج الفكري 

والعلمي الذي يذود عن العقالنية ويرسخها 

ويشذبها ويطّورها يف اجتاهات شتى 

وميادين متعددة، وثانيهما، طريق تأهيل 

أجيال متشربة للعقالنية ومستنبطة لها 

تتبناها يف عاداتها الذهنية وطرائق تفكيرها. 

هكذا يجب أن تظل اجلامعة سلعة عامة، 

وفضاًء مستقاًل لتطوير املواطنة النقدية 

الديمقراطية املنتجة. وكما أشار أحد املربين، 

لعل أفضل أسباب الدفاع عن التعليم العايل 

"يكمن ال يف اخلدمات التي يقدمها... بل يف 

القّيم التي يمثلها."

وطبعًا ما من جامعة ال تلتفت إىل سوق 

العمل على اإلطالق. لكن العالقة بين التعليم 

العايل وسوق العمل ليست عالقة بسيطة 

أحادية االجتاه، وإنما هي عالقة مركبة 

تفترض أن دور اجلامعة هو التعليم والتثقيف 

وليس التدريب. وإذا كانت اجلامعة تلتفت 

إىل اإلعداد لسوق العمل، وهي تفعل ذلك، 

فإن هناك دومًا فترة تخلف زمنية ما بين 

استجابة اجلامعة للتطورات احلقيقية يف سوق 

العمل، وبين حدوث هذه التطورات، ذلك بأن 

اجلامعة تستجيب بطريقتها هي، ال بالتدريب 

املباشر، وإنما بتعديل التعليم والتثقيف، األمر 

املدارس العليا والعظمى الذي يخّرج نخبة 

املهندسين والتكنوقراط واإلداريين وكوادر 

الدولة.

أّما يف حالتنا يف فلسطين، فليس هناك 

عن وعٍي، تبنٍّ لنموذج بعينه، لكن هناك يف 

رأيي تبنيًا ضمنيًا للتعليم العايل اجلماهيري، 

من دون أن نفكر يف عواقب هذا التبني. ونحن 

بحاجة ماسة إىل إطالق نقاش جدي ومعمق 

بشأن هذه املسألة: أي نظام للتعليم العايل 

نريد؟ ولألسباب التي ذكرت بشكل ملخص 

أعاله، أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتبنى احلل 

اخملتلط املهّجن. وتتلخص املشكلة من هذا 

املنظور يف أن جامعاتنا كلها ال تتفاوت إاّل 

تفاوتًا بسيطًا، واألدهى من ذلك أن نظام 

التعليم العايل لدينا يتجه برمته إىل القاسم 

املشترك األدنى، أي إىل املستوى األدنى. وإذا 

كانت ظاهرة تقدير التعليم العايل يف اجملتمع 

الفلسطيني إيجابية جداً، إاّل إنها، متضافرة 

مع اجلهوية املستشرية، وتتخذ تعبيراً سلبيًا 

هو الرغبة يف دعم التعليم العايل على إطالقه، 

أي جلميع اجلامعات وعلى املستوى نفسه. 

ومّلا كانت املوارد شحيحة، فإن توزيعها 

بالتساوي على اجلامعات جميعًا، ال يمّكن أّيًا 

منها من االرتقاء فعاًل إىل مصاف أعلى، كي 

تصبح أنموذجًا حتتذيه اجلامعات األُخرى، 

فتشكل بذلك قاطرة للنظام كله. وتلك ظاهرة 

سبق أن سّميتها: ظاهرة توزيع التعاسة 

بالعدل والقسطاس. وما نحن يف حاجة 

ماسة إليه هو إفراد جامعة أو اثنتين، وصّب 

املوارد فيها أو فيهما خللق جامعة فلسطينية 

جتدر بالشعب الفلسطيني، وتستطيع على 

مدى عقد من الزمن أو اثنين االرتفاع إىل 

مستوى اجلامعات العاملية. واألسباب التي 

تذهب بي إىل ذلك كثيرة، لعل أهمها أن بناء 

الدولة يحتاج إىل كوادر على مستوى عال من 

التأهيل، وفلسطين بلد فقير لن يستطيع يف 

جميع األحوال أن يحتل مكانة بين األمم إاّل 
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مواكبة التطور التقني والعلمي املتسارع أبداً، 

فيصبحون عبئًا على سوق العمل بداًل من أن 

يكونوا ذخراً له.

وإذا ما قبلنا مفهوم التعليم العايل الذي 

أوردناه فيما سبق، التفتنا إىل مشكلة ُأخرى 

هي أن هذا التعليم يف فلسطين تقني أكثر مما 

ينبغي له أن يكون، وال يعطي الثقافة العامة 

احلّيز الذي تستحقه كي تتمكن اجلامعة من 

أداء الدور الذي يجب أن يكون منوطًا بها 

من حيث تطوير املواطنة النقدية املنفتحة. 

لقد كانت جامعة بير زيت فيما مضى تزود 

طالبها بثقافة ليبرالية عامة قّيمة وواسعة، 

ولذا ليس من قبيل املصادفة أن يكون 

اجليل احلايل من قادة اجملتمع واالقتصاد 

والسياسة يف فلسطين من خريجيها. ومما 

يؤسف له أن هذا الدور تآكل بعض الشيء 

يف بير زيت، وربما مل يكن موجوداً أصاًل 

يف اجلامعات الفلسطينية األُخرى. وفعاًل، 

أصبحت إعادة االعتبار إىل التثقيف العام 

مهمة ملحة. وهنا يجدر االنتباه إىل أن 

بعض َمن يدعون إىل ذلك من األكاديميين 

يف فلسطين يعّرفون الثقافة العامة تعريفًا 

ضيقًا، مؤدجلًا بعض الشيء، يجعلها مقتصرًة 

على دراسة األفكار وتاريخها، هذا يف حين 

أخذت اجلامعات يف العامل، وبشكل متزايد، 

تتبنى يف صوغ برامج الثقافة العامة مبدأ 

"التوزيع" الذي يقوم على أن اجلامعي يجب أن 

يكون ملّمًا بطرائق التفكير العلمي والرياضي 

واالحتسابي، فضاًل عن طرائق التفكير يف 

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية. ومن البديهي 

أن تكوين شخصية الطالب وإكسابه املهارات 

القيادية واملهارات العامة غير املرتبطة بحقل 

معرفة حمدد بعينه، مثل مهارات االتصال 

والتفاوض والذكاء االجتماعي، هما أيضًا 

من مهمات التعليم العايل. وليس ذلك رهنًا 

بالتثقيف العام فحسب، بل إنه مرهون أيضًا 

الذي يأخذ وقتًا. كذلك ال تستجيب اجلامعة 

إاّل بعد أن تتأكد من أن التطورات املعنية 

مستديمة، وليست نزوات أو أحداثًا عشوائية 

يف سوق العمل.

على أن كون اجلامعة ليست أساسًا 

مؤسسة تدريب ال يعني أنه ليس لها دور فيه 

خالل الدراسة اجلامعية، واألهم بعد التخرج 

يف الوظيفة. فقد طّورت اجملتمعات املتقدمة، 

وتلك التي بدأت تقطع شوطًا على طريق 

التقدم، كما يف جنوب شرق آسيا، أنظمة 

تدريب وطنية تؤدي فيها اجلامعات واحلكومة 

والقطاع اخلاص ومؤسسات تنتمي إىل 

اجملتمع املدين، وُتعرف باجلمعيات العلمية، 

أدواراً متكاملة، أهمها دور اجلامعات التي 

تزود املساهمة الكبرى يف اختطاط برامج 

التدريب ودور اجلمعيات العلمية التي تشرف 

على تنفيذ التدريب يف أماكن العمل. وهنا 

ال بّد من اإلشارة إىل أن اجملتمعات العربية 

بصورة عامة، ومنها اجملتمع الفلسطيني، 

تفتقر إىل وجود جمعيات علمية، وخصوصًا 

جمعيات علمية مهنية. ففي بلدنا، فإن 

احتادات املهنيين من مهندسين وأطباء 

وحمامين وما إىل ذلك هي أشبه بالنقابات 

العمالية، بينما هي التي تقوم يف اجملتمعات 

املتقدمة بدور اجلمعيات العلمية التي تأخذ 

على عاتقها التطوير العلمي خملتلف املهن، 

ويف أغلب األحيان هي التي تتوىل نشر أرقى 

اجملالت العلمية األكاديمية املتخصصة 

بحقول املعرفة املتعلقة باملهن.

كذلك ال بد من االلتفات إىل أن انصراف 

اجلامعة إىل التدريب املباشر على التقنيات 

الراهنة واستخدامها، بداًل من التعليم 

والتثقيف وما يتضمنانه من تكوين وتشكيل 

عادات تفكير وتعلُّم، يؤدي إىل عكس الغرض 

املقصود منه. فهو وصفة أكيدة للتقادم 

السريع للخريجين الذين يعجزون إذ ذاك عن 
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حمدودة جداً، بينما تتزايد األجور باستمرار 

من عام إىل آخر لتغطية االرتفاع يف تكاليف 

املعيشة كما حتدده االتفاقات اجلماعية بين 

احتادات عمال وموظفي اجلامعات وجملس 

التعليم العايل. وهكذا يتفاقم العجز التمويلي 

عامًا يف إثر عام، وال يحتاج املرء إىل أن 

يكون عامل اقتصاد ليدرك أن األمر إذا مل يتم 

تداركه، يدفع يف اجتاه إفالس النظام كله.

من ناحية ثانية يسود اجملتمع الفلسطيني 

عامة اعتقاد أن التعليم العايل يجب أن يكون 

جمانيًا أو شبه جماين. والواقع أن ذلك غير 

ممكن إاّل إذا تكفلت احلكومة بالتكاليف كلها، 

وهو ما ال يتأّتى إاّل يف اقتصاد مزدهر تقوم 

فيه السياسة  الضريبية على توفير السلع 

العامة عند نقاط الطلب يف مقابل ارتفاع 

النسب الضريبية. ومن الواضح أن ذلك ليس 

ما نحن فيه، كما أنه ربما ليس ما يرغب 

فيه اجملتمع إذا ما اتخذنا من جتربة فرض 

الضرائب وجبايتها حتى اآلن دلياًل. على 

أن اعتبار أن التعليم العايل سلعة عامة، 

وهو يف اعتقادي ما يجب أن يكون، ال يعني 

بالضرورة أن يكون شبه جماين، بل يكفي 

توفيره مَلن هو مؤهل له وال يستطيع حتّمل 

حرم منه املؤهلون 
ُ
نفقاته، أي ضمان أاّل ي

له بسبب ضعف احلال املالية، بينما يدفع 

ن يستطيعون ذلك رسومًا تقارب التكلفة 
َ
م

احلقيقية. أّما الوضع الراهن فيعني يف واقع 

احلال تقديم دعم إىل الطبقة الوسطى التي 

تشير الدالئل إىل أن قسمًا كبيراً، إن مل يكن 

األكبر، من الطالب ينتمون إليها. كما أن 

انخفاض الرسوم من دون تقديم منح كاملة 

تغطي تكاليف املعيشة للفقراء حقًا، كما هي 

احلال اآلن، ربما يعني أن هؤالء ال يلتحقون 

بالتعليم العايل باملعدالت املرغوب فيها. 

ومن هنا، قد يبدو النظام التمويلي الراهن ذا 

مالمح "اشتراكية"، لكنه قد يكون يف الواقع 

بتوفير حياة طالبية جامعية ثرية متنوعة، 

وتلك مشكلة ُأخرى سأتطرق اليها فيما بعد.

ها قد أتينا إىل املعضلة التي ُيكثر 

املهتمون بالتعليم العايل يف بلدنا احلديث 

عنها نظراً إىل أهميتها البالغة ، وأقصد 

معضلة التمويل. غير أنني أود اإلشارة أواًل 

إىل أنه ليس هناك يف جمتمعنا إدراك ملدى 

ارتفاع التكاليف احلقيقية للتعليم العايل 

اجليد الذي يفترض فيما يفترض نسبة 

منخفضة للطالب إىل األساتذة املؤهلين 

تأهياًل عاليًا، ومنشآت وخمتبرات ووسائط 

تعليم وموارد تدريسية ومكتبات جمّهزة 

بالكتب واملطبوعات اإللكترونية وقواعد 

البيانات. إىل ذلك تتشكل أغلبية مصاريف 

اجلامعة من رواتب أعضاء الهيئة األكاديمية، 

وهؤالء يؤدون وظائف بالغة التخصص 

ومعقدة تصعب كثيراً زيادة إنتاجيتها. 

أضف إىل ذلك أن التطورات التكنولوجية 

التي تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف االقتصاد 

العام، وبالتايل تخفيض التكاليف، هي 

ذاتها تؤدي إىل زيادة التكاليف يف التعليم 

العايل الذي يتوجب عليه حينئذ احلصول 

على التكنولوجيات اجلديدة الستخدامها يف 

جمع االقتصاديون على أن 
ُ
التعليم. ومن هنا، ي

وتائر التضخم، أو زيادة األكالف يف التعليم 

العايل، تفوق دومًا مثيالتها يف االقتصاد 

بصورة عامة. وهذا كله يعني أن هذا التعليم 

ليس مكلفًا جداً فحسب، بل إن تكاليفه تتزايد 

باطراد أيضًا، وبمعدالت كبيرة نسبيًا.

وال يقتصر اإلشكال على االفتقار إىل 

إدراك مدى ارتفاع تكاليف التعليم العايل، بل 

يتعداه إىل كون النموذج التمويلي نموذجًا 

غير مستدام. فالرسوم تشكل نحو 70% من 

عوائد اجلامعة، واألجور تشكل نحو 70% من 

مصاريفها. أّما الرسوم فمنخفضة ومل تعد 

منذ زمن تغطي األجور، وإمكانات زيادتها 
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أن هناك جامعات تعليمية وُأخرى بحثية، 

لكن اجلامعات التعليمية تّصر اليوم على أن 

يقوم األساتذة فيها بالبحث العلمي حتى لو مل 

تصّب األبحاث التي يقومون بها مباشرة يف 

التعليم الذي يمارسونه. فقد ثبت باملمارسة 

أن االنقطاع عن البحث العلمي ُيفقد األستاذ 

اجلامعي القدرة على متابعة التطورات يف 

موضوعه )مشكلة أوراق احملاضرة الصفراء 

لقدمها(. وال يعود سبب العزوف عن العمل 

البحثي يف كثير من األحيان إىل نقص 

املوارد، وإنما إىل االنقطاع الطويل عن 

اجملتمع العلمي العاملي بسبب االحتالل 

واألوضاع التي مر بها بلدنا. ففي كل جمال 

من جماالت البحث العلمي، هناك ما يسّمى 

ن 
َ
بالكلية غير املنظورة التي ينتمي إليها م

يعملون فيه. فهؤالء يلتقون يف املؤتمرات 

والندوات ويتواصلون ويتبادلون أوراق العمل 

ثري جهود كل منهم. 
ُ
قبل نشرها، األمر الذي ي

وبما أن نشر ورقة بحث جدية يف جملة 

مرموقة يستغرق وقتًا طوياًل ربما يصل إىل 

ن يعتمد على املنشور فقط قد 
َ
عاَمين، فإن م

يتخلف عن الركب زمنًا. ولهذا ال بد من السعي 

حثيثًا إلعادة إحلاق األساتذة اجلامعيين يف 

بلدنا بمثل هذه الكليات غير املنظورة وتسهيل 

ارتباطهم بها.

أّما يف جماالت البحوث االجتماعية 

بصورة خاصة، فهناك مشكلة طغيان 

الدراسات السياساتية غير املستندة إىل 

أبحاث جدّية كما يفعل كثير من املنظمات 

غير احلكومية التي يبدو أنها ناجمة 

عن تشجيع املمولين لها. وهذا طبعًا، ال 

ينفي ضرورة األبحاث السياساتية التي 

تشكل حاجات اجملتمع احلقيقية حافزها 

ومبررها. 

ومّما ال يشجع على البحث العلمي، وإنما 

يعمل على إضعاف جودة التدريس أيضًا، تشوه 

نظامًا يميز ضد الفقراء.

ومن املسائل التي تثير جداًل يف جمتمعنا 

مسألة البنية التنظيمية للتعليم العايل 

ومسألة احلوكمة املرتبطة بها. والواقع أن 

التركيبة احلالية، على األقل من حيث املبدأ، 

متقدمة على ما يف منطقتنا العربية، ذلك 

بأن األغلبية العظمى من اجلامعات مستقلة 

وغير ربحية وتديرها جمالس أمنائها، لكنها 

مؤهلة للدعم احلكومي )الشحيح والذي 

يف كثير من األحيان ال يأتي(. وال تتدخل 

احلكومة يف شؤون هذه اجلامعات األهلية 

إاّل، كما يقولون، من على مسافة ذراع، بينما 

اجلامعات يف باقي املنطقة إّما حكومية، 

وإّما خاصة ربحية. غير أن التركيبة احلالية 

تتعرض لهجوم قوي من اجتاهين. فهناك 

ن يريدون أن 
َ
من ذوي النزعة الدولتية )أي م

ن ينادون بأن 
َ
تهيمن الدولة على كل شيء( م

تصبح اجلامعات كلها حكومية، وهناك يف 

ن ينادون بأن تصبح اجلامعات 
َ
املقابل م

ربحية خاصة يملكها الشركاء أو املساهمون 

فيها. ومن الواضح أنه إذا أريد للجامعة أن 

تؤدي دور حماية العقالنية وخلق املواطنة 

الديمقراطية النقدية فال بد لها من أن تنتمي 

إىل اجملتمع املدين، وبالتحديد إىل القطاع 

التطوعي منه، وأن حتافظ على استقاللها 

عن الدولة وعن القطاع اخلاص يف آن معًا. 

وباملناسبة، ليس صحيحًا االعتقاد السائد 

أن اجلامعات األميركية العظيمة جامعات 

"خاصة"، أي ربحية، فهي إّما جامعات 

واليات تعاملها حكومات الواليات من على 

مسافة ذراع، وإّما جامعات مستقلة غير 

ربحية.

ثم هناك مشكلة شح البحث العلمي يف 

جامعاتنا. فأحيانًا تتردد نغمة أن جامعاتنا 

طلب من 
ُ
تعليمية ال بحثية، فلماذا إذاً ي

األساتذة أن يقوموا بالبحث العلمي؟ صحيح 
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األدب والفن والرياضة والتاريخ واآلثار 

والعمارة، وكل ما يوسع املدارك ويشحذ 

الذائقة. 

أخيراً، هناك تشوهات بنيوية كثيرة، 

أذكر منها على سبيل املثال ثالثة: األول، 

أن احتساب الدعم املادي احلكومي، وإن 

يكن متقطعًا وغير ثابت، يقوم على مؤشرات 

عددية، األمر الذي يدفع يف اجتاه زيادة أعداد 

الطلبة، وربما من دون أي مبرر آخر؛ الثاين، 

هو أن يف اإلمكان جباية رسوم جمزية على 

البرامج اجلديدة، وال يمكن إاّل يف حدود ضيقة 

رفع الرسوم على البرامج القديمة، وهو ما 

يدفع إىل إطالق برامج جديدة حتى لو مل 

يكن هناك حاجة حقيقية إليها، أو مل تكن 

اجلامعة املعنية مؤهلة لها حقًا؛ الثالث، هو 

أن مدفوعات نهاية خدمة األساتذة تتصاعد 

بشكل غير خطي مع مدة اخلدمة، وال يستطيع 

األستاذ إذا ما انتقل إىل جامعة ُأخرى أن 

ينقل ما توّفر له معه. ولذا ما إن يلتحق أستاذ 

بجامعة حتى تصبح له مصلحة راسخة يف 

عدم تركها، فيحّد ذلك من حركية األساتذة 

وانتقالهم إىل جامعة ُأخرى حتى لو كانت 

جذابة لهم ألسباب أكاديمية. وهذا بدوره 

يفاقم مشكلة انتفاء التفاوتات يف املستويات 

بين اجلامعات.

ختامًا، أخشى أن أكون قد رسمت صورة 

قاتمة. ومع ذلك، دعوين أقل أنني فخور جداً 

بإجنازات التعليم العايل الفلسطيني، وإنه 

يحق للشعب الفلسطيني فعال أن يفتخر بما 

حققه باملقارنة مع قساوة األوضاع، ومع 

التضحيات اجلمة التي قدمها الناس حتى 

وصلنا إىل ما وصلنا إليه، وهو ليس 

بالقليل. 

نظام احلوافز والعواقب. فمن جهة ال تشكل 

الترقية من رتبة إىل ُأخرى حافزاً ماديًا كبيراً، 

ومن جهة ُأخرى ليس هناك عواقب جدية لسوء 

األداء بسبب األمن الوظيفي الذي تمنحه قوانين 

العمل، وتفرضه صعوبة جتنيد أساتذة.

وتشكل هذه العقبة األخيرة، أي صعوبة 

جتنيد أساتذة، معضلة حقيقية، ذلك بأن 

سيطرة االحتالل على احلدود واملعابر، 

وانتهاجه سياسة عدم إعطاء تصاريح عمل 

لألكاديميين، يعنيان أن اجلامعات ال يمكنها 

أن توظف إاّل َمن كان يحمل هوية، األمر الذي 

يحول دون االستفادة من اخملزون الهائل من 

القدرات األكاديمية الفلسطينية املغتربة مَلن 

يحملون جنسيات متعددة.

ومن املعروف أن اجلامعة الوطنية تؤدي 

يف بناء األمم دوراً مركزيًا. ومن مشكالتنا أن 

التقطع اجلغرايف الذي يفرضه االحتالل، وعدم 

سماحه لطالب غزة بااللتحاق بجامعات الضفة 

وبالعكس، أديا باجلامعات كلها إىل أن تصبح 

جامعات حملية. ويبدو أن جامعة بير زيت 

أفضل من غيرها من هذه الناحية، إذ إن %28 

من طلبتها هم من غير منطقة رام الله والوسط. 

رضيًا بحال، 
ُ
ومن الواضح أن ذلك ليس م

وهناك ما يمكن عمله لتشجيع انتقال الطلبة 

من مناطقهم للدراسة يف جامعات خارجها.

وبين املشكالت امللحة أيضًا، احلاجة إىل 

إصالح احلياة الطالبية اجلامعية وجمابهة 

استيالء السياسة املشوهة الصدامية 

الفصائلية ذات النفس العشائري عليها. يجب 

طبعًا، أن ينخرط الطالب يف السياسة اجلدية، 

السياسة بما هي دراسة الواقع والتفكير 

االستراتيجي واستعمال احلجة واملنطق، لكن 

ينبغي لهم أيضًا توسيع االهتمامات لتشمل 


