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مقدمة

مقدمة

بـدأ ظهـور األزمـة املالية يف اجلامعـات الفلسـطينية العامة1 إثر قيـام االنتفاضة 
الفلسـطينية يف كانـون األول من العـام 1987م، والتي رافقها تدٍن يف مسـتوى 
دخـل األرس الفلسـطينية، وتراجـع أعـداد الطلبـة امللتحقـن يف اجلامعـات، 
وتعـرض اجلامعـات إىل فـرتات إغـالق طويلة بقـرارات من سـلطة االحتالل 
اإلرسائيـي، وانخفـاض الدعم املـايل الذي تقدمـه منظمة التحرير الفلسـطينية 

للجامعـات بسـبب حرب اخلليـج الثانية العـام 1990م.

ومـن أهم أسـباب األزمـة املالّيـة التي تعـاين منها اجلامعـات العامة، وبشـكل 
متفـاوت، يف سـوء الوضـع االقتصـادي بشـكل عـام، وتراكم العجـز املايل يف 
موازناهتـا، وقلـة املخصصـات املاليـة التـي تقدمهـا احلكومـة هلـذه اجلامعات 
وعـدم انتظامهـا، وضعـف و/أو غيـاب دور القطـاع اخلـاص، وعـدم كفايـة 
العائـد من األقسـاط اجلامعية، وقلة الدعـم املايل اخلارجي املبـارش، واالرتفاع 
املسـتمر يف التكاليـف التشـغيلية والتعليميـة، يف ظـل ُشـح و/أو عـدم وجود 

اسـتثامرات وعوائـد ماديـة ذاتيـة للجامعات. 

التعليـم  يف  »احلـق  بموضـوع  اإلنسـان  حلقـوق  املسـتقّلة  اهليئـة  اهتـامم  يـأيت 
واألزمـة املاليـة يف اجلامعـات الفلسـطينية العامـة« يف ظـّل اسـتمرار األزمـة 
املاليـة يف هـذه اجلامعـات، وانعـكاس هـذا األمـر عىل احلـق يف التعليـم الذي 
ذات  املحليـة  والترشيعـات  اإلنسـان،  حلقـوق  الدوليـة  االتفاقيـات  تكفلهـا 
ــت  ــي ليس ــطينية، وه ــلطة الفلس ــاء الس ــل إنش ــت قب ــي أسس ــات الت ــك اجلامع ــة، تل ــات العام ــد باجلامع - يقص  1
ــه  ــت نفس ــا يف الوق ــة، ولكنه ــة ومالي ــتقاللية إداري ــع باس ــح، وتتمت ــدف إىل الرب ــة، وال هت ــت خاص ــة وليس حكومي

ــطينية. ــة الفلس ــة احلكوم ــن موازن ــا م ــن متويله ــزءا م ــى ج تتلق
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

العالقـة، حيـث يؤثر اسـتمرار األزمة املالية يف اجلامعات العامة بشـكل سـلبي 
عـىل إعـامل احلق يف التعليم بسـامته األساسـية، وهـي احلفاظ عىل مبـدأ التوافر 

وإمكانيـة االلتحـاق وإمكانيـة القبـول وقابليـة التكيـف. 

وباعتبـار أن التعليم بشـقيه، األسـايس والعـايل، هو حق متكيني يؤثر ويسـاعد 
عـىل إعـامل اإلنسـان ومتكينـه مـن احلصـول عـىل حقـوق أساسـية أخـرى؛ 
كاحلـق يف العمـل واحلق يف مسـتوى معييش الئـق، واحلق يف التنميـة بمفهومها 
التمييـز،  العدالـة وعـدم  فّعالـة إلنجـاز مفهـوم  الواسـع، واعتبـاره وسـيلة 

واالندمـاج واالنسـجام.

هيـدف التقريـر إىل الكشـف عن تأثري األزمـة املالية عىل احلـق يف التعليم وذلك 
مـن خـالل معرفة أسـباب األزمة املالية، واقرتاح آليات وسياسـات تسـاهم يف 
التخفيـف مـن حـدة هـذه األزمـة إىل أقىص حـٍد ممكن، وذلـك منعـًا لوصوهلا 
إىل درجـة تضـع إدارات اجلامعـات العامة أمـام خيارات صعبـة يف املواءمة بن 
احلفـاظ عىل جـودة التعليـم وأهدافه، وبـن التقّشـف يف اإلنفاق عـىل التطوير 
األكاديمـي والبحـث العلمـي، والتوسـع يف فتـح ختصصـات جديـدة لزيـادة 
عـدد الطلبـة امللتحقـن، وبالتايل زيـادة اإليرادات عىل حسـاب جـودة التعليم 
وخمرجاتـه، وأيضـا منعًا للوصـول إىل تسـليع التعليم، ونقله مـن خدمة واجبة 
عـىل الدولـة باعتبارها حقـًا من حقوق اإلنسـان إىل جمّرد سـلعة متاحـة للقادر 
عـىل رشائهـا، مـا يتنـاىف مـع االلتزامـات التـي ترتبت عـىل دولة فلسـطن بعد 
انضاممهـا إىل جمموعـة مـن االتفاقيـات واملعاهـدات الدوليـة اخلاصـة بحقوق 

اإلنسـان والتـي حتّتـم عليها كفالـة احلـق يف التعليم وإتاحتـه للجميع.

اسـتند التقرير إىل أسـلوب البحـث الكيفي، حيـث تّم االعتامد عـىل املقابالت 



9

مقدمة

املعمقـة للوقـوف عـىل أسـباب األزمـة املاليـة للجامعـات العامـة، وأسـلوب 
عقـد  تـّم  كـام  التقريـر،  بموضـوع  املتعلقـة  لألدبيـات  التحليـي  الوصـف 
جلسـة نقـاش ضمـت جمموعـة مـن األطـراف ذات العالقـة واالهتـامم مثـل 
رؤسـاء وممثلـن عـن اجلامعـات، ووزارة الرتبيـة والتعليـم العايل، وعـدٍد من 
األكاديميـن واملؤسسـات األهليـة، ناقشـت هـذه اجللسـة مسـّودة التقريـر، 

وأثرتـه بالنقـاش واملالحظـات التـي قدمتهـا2. 

تـم تقسـيم التقريـر إىل مخسـة فصـول، تنـاول األول اإلطـار القانـوين الناظـم 
للحـق يف التعليـم يف اإلطـار القانوين الـدويل والقانوين الوطنـي، والثاين تناول 
واقـع األزمـة املالية ومصـادر التمويـل يف اجلامعـات العامة، والفصـل الثالث 
يبحـث يف السياسـات احلكوميـة وأثـر األزمـة املاليـة للجامعـات العامـة عىل 
احلـق يف التعليـم، وأورد الفصـل الرابـع عـددًا مـن النـامذج العامليـة يف متويـل 
التعليـم اجلامعـي، ووضع الفصـل اخلامس مالمح اسـرتاتيجية وطنيـة توازن 

مـا بن احلـق يف التعليـم واالسـتدامة املاليـة للجامعـات العامة.

ــتقلة  ــة املس ــة«، اهليئ ــات العام ــة يف اجلامع ــة املالي ــم واألزم ــق يف التعلي ــر احل ــودة تقري ــول »مس ــاش ح ــة نق - جلس  2
حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 2017. وقــد شــارك يف هــذه اجللســة كل مــن: أ. د عبــد اللطيــف أبــو حجلــة - رئيــس 
جامعــة بريزيــت، أ. د صــالح الــزرو- رئيــس جامعــة اخلليــل، د. أنــور زكريــا - الوكيــل املســاعد لشــؤون التعليــم 
العــايل يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، د. أجمــد برهــم -  رئيــس جملــس احتــاد نقابــات أســاتذة وموظفــي اجلامعــات 
الفلســطينية، د. جــورج جقــامن- جامعــة بريزيــت، د. ســمري عبــد اهلل - مديــر معهــد )مــاس(، د. وهيــب رشيــف - 
جامعــة بوليتكنيــك فلســطن، د. فايــز قواســمي - رابطــة اجلامعيــن يف حمافظــة اخلليــل، أ. ســميح حمســن - املركــز 
الفلســطيني حلقــوق اإلنســان، د. هشــام كحيــل - املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات املركزيــة، د. رشــيد الكخــن 
- املديــر املــايل يف جامعــة النجــاح الوطنيــة، أ. حــريب دراغمــة- املديــر املــايل يف جامعــة بــري زيــت، د. أيمــن دراغمــة- 
عضــو املجلــس الترشيعــي الفلســطيني، أ. ماجــدة املــرصي- وزيــرة ســابقة، أ. جمــدي أبــو زيــد- ائتــالف )أمــان(، أ. 
عــالء البدارنــة- )مركــز الدفــاع عــن احلريــات(، أ. أمــل الفقيــه )مركــز شــمس(، أ صــالح موســى- حمامــي وناشــط 
حقوقــي، حذيفــة العــي- مجعيــة نجــوم االمــل لتمكــن النســاء ذوات اإلعاقــة، أ. مأمــون عتيــي )UNDP(، أ. ســاندي 
باســوس- جامعــة بيــت حلــم، د. ممــدوح العكــر، د. عزمــي الشــعيبي، أ. زيــاد عمــرو، د. عــامر الدويــك- مديــر عــام 
اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، أ. خدجيــة زهــران مديــرة دائــرة الرقابــة عــىل السياســات والترشيعــات الوطنيــة يف 

اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان.  
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الفصل األول:  اإلطار القانوني الناظم للحق يف التعليم

الفصل األول 

اإلطار القانوني الناظم للحق يف التعليم

أوالً: احلق يف التعليم العايل يف القانون الدويل
أكـد اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان3 أّن »لـكل شـخص حقـًا يف التعليم، 
وجيـب أن يوفر التعليم جمانًا، عىل األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسـية،...، 

ويكـون التعليم العـايل متاحـًا للجميع تبعـا لكفاءهتم«. 

كـام أكـد العهد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافية4 
ضامنـات املامرسـة التامـة للحـق يف التعليـم من خـالل »جعـل التعليـم العايل 
متاحـًا للجميـع عىل قدم املسـاواة، تبعـًا للكفاءة، بالوسـائل املناسـبة كافة وال 

سـّيام باألخذ تدرجييـًا بمجانيـة التعليم«. 

والتعليـق العـام رقم 13 للعـام 1999 5، واملتعّلق بالتوضيحـات التي أوردهتا 
جلنـة احلقـوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بشـأن احلـق يف التعليم الواردة 
يف املـادة 13 مـن العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة 
والثقافيـة، يؤكـد املبـادئ األساسـية لعمليـة التعليم التـي جيب أن تتوفـر أيضًا 
ــة  ــة العام ــرار اجلمعي ــب ق ــأل بموج ــىل امل ــرش ع ــد ون ــان، اعتم ــوق اإلنس ــي حلق ــالن العامل ــن اإلع ــادة )26( م - امل  3

لألمــم املتحــدة 217 ألــف )د-3( املــؤرخ يف 10 كانــون األول ديســمرب 1948. 
ــرض  ــد وع ــة. اعتم ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــاص باحلق ــدويل اخل ــد ال ــن العه ــادة )13/ج( م - امل  4
للتوقيــع والتصديــق واالنضــامم بموجــب قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 2200 ألــف )د-21( املــؤرخ يف 16 

ــامدة 27.  ــا لل ــر 1976، وفق ــون الثاين/يناي ــاذ: 3 كان ــدء النف ــخ ب ــمرب 1966، تاري ــون األول/ديس كان
- التعليــق العــام رقــم )13( 1999 بشــأن احلــق يف التعليــم املتعلــق باملــادة 13 للجنــة املعنيــة باحلقــوق االقتصاديــة   5

ــرشون 1999.  ــة والع ــدورة احلادي ــة، ال ــة والثقافي واالجتامعي
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يف التعليـم العايل، وبخاصة فيام خيص ــالتوافر، وإمكانيـة االلتحاق، وإمكانية 
التكّيف. وقابليـة  القبول، 

وأّكـدت املـادة 4 مـن االتفاقيـة اخلاصـة بمكافحـة التمييـز يف جمـال التعليـم6 
تعهـد الـدول األطـراف بـأن تضع وتطـور وتطّبـق سياسـة وطنية، تسـتهدف 
دعـم تكافـؤ الفـرص واملسـاواة يف املعاملـة يف أمـور التعليـم، وجعـل التعليم 
العـايل متاحـًا للجميـع عـىل أسـاس القـدرات الفرديـة، فيـام أكد »إعـالن ليام 
بشـأن احلرّيـات األكاديميـة واسـتقالل مؤسسـات التعليـم العـايل«7 واجـب 
الـدول يف ضـامن احلـق يف التعليـم، وأن ختصـص نسـبة مـن دخلهـا القومـي 

إلعـامل هـذا احلق. 

وحيـدد اإلعـالن يف الفقرة 11 من التعاريـف واجبات الـدول فيام خيص إعامل 
احلـق يف التعليـم العـايل، بحيـث ينبغـي عـىل الـدول »اختـاذ التدابـري املناسـبة 
لتخطيـط وتنظيـم تنفيـذ شـبكة للتعليم العـايل املجـاين جلميع خرجيـي التعليم 
الثانـوي وغريهـم من األشـخاص الذين يثبتـون قدرهتم عىل الدراسـة بفعالية 

املسـتوى«.  ذلك  عند 

وتنـص املـادة 10 مـن اتفاقيـة القضـاء عـىل مجيـع أشـكال التمييز ضـد املرأة8 
عـىل رضورة اختـاذ التدابـري الالزمـة كافـة للقضـاء عىل مجيـع أشـكال التمييز 
ــة  ــدة للرتبي ــم املتح ــة األم ــام ملنظم ــر الع ــا املؤمت ــم، اعتمده ــال التعلي ــز يف جم ــة التميي ــة بمكافح ــة اخلاص - االتفاقي  6
والعلــم والثقافــة، يف 14 كانــون األول/ديســمرب 1960، يف دورتــه احلاديــة عــرشة. تاريــخ بــدء النفــاذ: 22 أيــار/

مايــو 1962، وفقــًا ألحــكام املــادة 14.
- إعــالن ليــام بشــأن احلريــة األكاديميــة واســتقالل مؤسســات التعليــم العــايل، أقرتــه اجلمعيــة العموميــة الدوليــة   7

ــبتمرب 1988. ــة« يف س ــة العاملي ــة اجلامعي »للخدم
ــامم  ــق واالنض ــع والتصدي ــت للتوقي ــدت وعرض ــرأة، اعتم ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــىل مجي ــاء ع ــة القض - اتفاقي  8
ــخ  ــمرب 1979. تاري ــون األول/ديس ــؤرخ يف 18 كان ــدة 180/34 امل ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــب ق بموج

ــادة 27 )1(.  ــكام امل ــا ألح ــبتمرب 1981، وفق ــاذ: 3 أيلول/س ــدء النف ب
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ضـد املـرأة بـام يضمـن هلـا املسـاواة يف احلقـوق مـع الرجـل يف ميـدان الرتبيـة 
بحيـث حتصـل املـرأة عـىل »رشوط متسـاوية يف التوجيـه الوظيفـي واملهنـي، 
وااللتحـاق بالدراسـات واحلصـول عـىل الدرجـات العلميـة يف املؤسسـات 
التعليميـة عـىل اختـالف فئاهتـا، يف املناطـق الريفيـة واحلرضيـة عـىل السـواء، 
وتكـون هـذه املسـاواة مكفولة يف مرحلـة احلضانـة وىف التعليم العـام والتقني 
واملهنـي والتعليـم التقنـي العـايل، وكذلـك يف مجيـع أنـواع التدريـب املهنـي، 
وأيضًا ضامن التسـاوي يف املناهج الدراسـية، وىف االمتحانات، ويف مسـتويات 

مؤهـالت املدرسـن، وىف نوعيـة املرافـق واملعـّدات الدراسـية ...«. 

كـام تنـص املـادة 28 مـن اتفاقية حقـوق الطفل9 عىل حـق األطفـال يف التعليم 
عـىل أسـاس تكافـؤ الفـرص،...، واخّتـاذ التدابـري املناسـبة مثل إدخـال جمانية 
التعليـم وتقديـم املسـاعدة املاليـة عنـد احلاجة إليهـا، وجعـل التعليـم العايل، 

بشـتى الوسـائل املناسـبة، متاحـًا للجميع عىل أسـاس القـدرات ... «. 

وتؤكـد املـادة 24 مـن اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة10 حق هؤالء 
األشـخاص بالتعليـم، واضعـة جمموعـة مـن التدابري عـىل الـدول أن تأخذ هبا 
منهـا أن »تكفـل الـدول األطـراف إمكانية حصـول األشـخاص ذوي اإلعاقة 
عـىل التعليـم العـايل والتدريـب املهنـي وتعليـم الكبـار والتعليـم مـدى احلياة 

دون متييـز وعـىل قدم املسـاواة مـع آخرين«. 

- اتفاقيــة حقــوق الطفــل، اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضــامم بموجــب قــرار اجلمعيــة   9
العامة لألمــم املتحــدة 25/44 املــؤرخ يف 20 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 1989، تاريــخ بــدء النفــاذ: 2 أيلول/ســبتمرب 

1990، وفقــا للــامدة 49. 
ــون األول /  ــدة يف 13 كان ــم املتح ــة لألم ــة العام ــا اجلمعي ــة، اعتمدهت ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق - اتفاقي  10
ديســمرب 2006، وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا يف 30 آذار / مــارس 2007 ودخلــت حيــز النفــاذ يف 3 أيــار / مايــو 

 .2008
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ثانيًا: احلق يف التعليم العايل يف القانون الوطني
كفـل القانون األسـاس الفلسـطيني املعـدل لسـنة 2003م، »حـق كل مواطن 
يف التعليـم اإللزامـي حتـى هنايـة املرحلـة األساسـية عـىل األقـل، وجمانيتـه يف 
املـدارس واملعاهـد واملؤسسـات العامـة«11، فيـام قيد قانـون رقم )11( لسـنة 
1998م بشـأن التعليـم العـايل هذا احلق ومل يدعـه عىل إطالقه، واشـرتط توفر 

رشوط علميـة وموضوعية ملامرسـة هـذا احلق12. 

رغـم تأكيـد القانـون عىل حق املواطـن يف تلقـي التعليم العايل، إال أنـه مل يعالج 
بشـكل واضـح وحمـدد مسـؤولية الدولـة يف إعـامل هـذا احلـق يف اجلامعـات 
املصنّفـة بحسـب املادة )10( مـن القانون عىل أهنـا جامعات عامـة، وربط بن 
مسـؤولية الدولـة بالوفـرة املاديـة هلا من خـالل نص املـادة )15( التـي تقول: 
»تتلقـى اجلامعـات العامـة جـزءًا مـن الدعم املـايل املتوفـر املخصـص للتعليم 
العـايل وفقـًا لألنظمـة واملعايـري املعتمـدة من قبـل الـوزارة هلذا الغـرض، عىل 

أن تقـدم هـذه املؤسسـات موازناهتا وحسـاباهتا اخلتامية للـوزارة«.

ومتاهـت مسـّودة مـرشوع قـرار بقانـون بشـأن التعليـم العـايل، مـع القانـون 
السـابق يف اقتصـار احلق يف التعليم العـايل عىل من تتوفر فيه »الـرشوط العلمية 

واملوضوعيـة املحـددة يف هذا القانـون واألنظمـة الصـادرة بمقتضاه«13. 

كـام تضمـن املسـّودة متّتع »مؤسسـات التعليـم العـايل ومراكز البحـث العلمي 
باالسـتقاللية وفقـًا ألحـكام هـذا القانـون، وتعمـل الدولـة عـىل تطويرهـا 

- املادة )1/24( من القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2003.  11
- تنــص املــادة )2( مــن قانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم العــايل عــىل »التعليــم العــايل لــكل مواطــن   12

ــاه«. ــادرة بمقتض ــة الص ــون واألنظم ــذا القان ــددة يف ه ــة املح ــة واملوضوعي ــرشوط العلمي ــه ال ــر في تتواف
- املادة )2( من مسودة مرشوع قرار بقانون بشأن التعليم العايل رقم ) ( لسنة 2016.  13
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وإعانتهـا«14، ولكنهـا يف ذات الوقـت مل حتـدد مسـؤولية الدولـة املاليـة جتـاه 
متويـل التعليـم العـايل يف اجلامعـات العامـة، أو كـام سـامها املـرشوع يف مادتـه 

)21( املؤسسـات غـري احلكوميـة15.

- املادة )1/3( مرجع سابق.  14
-  مــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت هبــا جلســة النقــاش هــي »رضورة الرتيــث يف إصــدار قانــون جديــد بشــأن   15
ــة  ــامم«. )جلس ــة واالهت ــراف ذات العالق ــع األط ــه مجي ــرتك في ــق تش ــاش معم ــك نق ــبق ذل ــايل، وأن يس ــم الع التعلي
ــوق  ــتقلة حلق ــة املس ــة«، اهليئ ــات العام ــة يف اجلامع ــة املالي ــم واألزم ــق يف التعلي ــر احل ــودة تقري ــول »مس ــاش ح نق

ــان 2017(. ــان، 19 نيس اإلنس
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الفصل الثاني

ة  واقع األزمة املالية ومصادر التمويل يف اجلامعات العامَّ

ُيصنـف القانـون رقـم )11( لسـنة 1998م بشـأن التعليـم العـايل، اجلامعات 
الفلسـطينية إىل ثـالث فئـات هـي: جامعـات حكوميـة، وجامعـات خاصـة، 

عامة16.  وجامعـات 

ويبلـغ عـدد اجلامعـات العامـة تسـع جامعـات17؛ منهـا جامعتـان يف قطـاع 
غزة، وسـت جامعـات يف الضفـة الغربية، وجامعـة واحدة تعمـل ضمن نظام 
التعليـم املفتـوح وهي جامعـة القدس املفتوحـة، وهلا فروع تعليميـة يف كل من 

الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة. 

وتشـّكل نسـبة الطلبـة امللتحقـن يف هـذه اجلامعـات قرابـة 78% مـن جممـوع 
طلبـة اجلامعـات الفلسـطينية.  

أعداد الطلبة يف اجلامعات الفلسطينية للعام الدرايس 2016/2015
التصنيفعدد الطلبةاسم اجلامعةالرقم

عامة12053جامعة األزهر1

- املادة )10( من قانون رقم )11( لسنة 1998 بشأن التعليم العايل  16
ــة  ــالمية، جامع ــة اإلس ــر، اجلامع ــة األزه ــي: جامع ــة ه ــات العام ــف اجلامع ــن تصني ــع ضم ــي تق ــات الت - اجلامع  17
ــاح  ــة النج ــت، جامع ــة بريزي ــم، جامع ــت حل ــة بي ــطن، جامع ــك فلس ــة بوليتكني ــل، جامع ــة اخللي ــدس، جامع الق

ــة. ــدس املفتوح ــة الق ــة، جامع الوطني
- وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، الدليــل اإلحصائــي الســنوي 2016/2015 ملؤسســات التعليــم العــايل   18

فلســطن. اهلل،  رام  الفلســطينية، 

18
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

أعداد الطلبة يف اجلامعات الفلسطينية للعام الدرايس 2016/2015
التصنيفعدد الطلبةاسم اجلامعةالرقم

عامة19280اجلامعة اإلسالمية2
عامة8417جامعة اخلليل3
عامة4126جامعة بوليتكنيك فلسطن4
عامة3265جامعة بيت حلم5
عامة11398جامعة القدس6
عامة12103جامعة بريزيت7
عامة 20807جامعة النجاح الوطنية8
عامة57695جامعة القدس املفتوحة9

حكومية18519جامعة األقىص10
حكومية7414جامعة فلسطن التقنية )خضوري(11
حكومية881جامعة االستقالل12
خاصة1135جامعة غزة13
خاصة8700اجلامعة العربية األمريكية14
خاصة4250جامعة فلسطن15

190043املجموع

ختضـع اجلامعـات احلكوميـة، واجلامعـات اخلاصـة آلليـات متويـل وألنظمـة 
إيـرادات ونفقـات خمتلفـة عـام هي عليـه يف اجلامعـات العامـة، التـي ال تتلقى 
متويلهـا من اإليرادات العامة للسـلطة الفلسـطينية، وال ختضـع لنفس األنظمة 
التنفيذيـة التـي خيضع هلا هـذان النوعان مـن اجلامعات؛ فاجلامعـات احلكومية 
»تـدار ومتـول من ِقبل السـلطة الوطنية الفلسـطينية، وهي حتـت إرشاف وزارة 
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الرتبيـة والتعليـم العايل19«.

أمـا اجلامعـات اخلاصـة فهـي مسـّجلة أساسـًا كـرشكات، وختضـع للقوانـن 
واألنظمـة ذات العالقـة، و»يتـم تشـغيل هـذه املؤسسـات ومتويلهـا مـن قبـل 
العديـد مـن املؤسسـات واجلمعيـات اخلرييـة، والطوائـف الدينيـة واألفـراد 

والـرشكات20«.

أوالً: متويل اجلامعات العامة قبل نشوء السلطة الفلسطينية
تارخييـًا، ومنـذ نشـأة اجلامعـات الفلسـطينية21، مل تكـن هنـاك سياسـة متويـل 
واضحـة لـدى اجلامعـات، ومل تكـن لدهيا أمحـال إداريـة ومصاريف تشـغيلية 
كبـرية، حيـث مل يتعـدَّ عـدد العاملـن فيهـا مـن أكاديميـن وإداريـن بضـع 
مئـات22، فكانت ميزانيات هذه اجلامعات نسـبيًا متواضعة، تعتمد أساسـًا عىل 
قـدرة القائمن عليهـا يف جتنيد الدعم املايل فلسـطينيًا وعربيـًا ودوليًا، باإلضافة 
إىل األقسـاط التـي كان يدفعهـا الطلبـة - عـىل حمدوديتهـا -، واسـتمّرت هذه 
احلـال حتـى بعد تأسـيس جملـس التعليـم العـايل الفلسـطيني العـام 1977م، 
الـذي قـام أيضـًا بدور متويـي عىل حسـاب الـدور األكاديمـي الـذي كان من 

املفـرتض أن يكـون عـىل رأس سـلم أولوياته.

اجلامعـات  بـارزًا يف دعـم متويـل  دورًا  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  لعبـت 

ــول 2016/11/05،  ــخ الدخ ــايل، تاري ــم الع ــام التعلي ــايل، نظ ــم الع ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــرتوين ل ــع االلك - املوق  19
.http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System الرابــط: 

- موقع وزارة الرتبية والتعليم العايل، مرجع سابق.  20
ــالل  ــود االحت ــل وج ــايض، يف ظ ــرن امل ــبعينيات الق ــع س ــذ مطل ــطينية من ــة الفلس ــات العام ــت اجلامع - تأسس  21

اإلرسائيــي، وتــم تســجيلها وفــق قانــون اجلمعيــات اخلرييــة، كجمعيــات غــري ربحيــة.
- املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان، »التعليم العايل يف فلسطن: الواقع وسبل تطويره«، آذار 2005، ص 35.  22
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الفلسـطينية بطريقـة مباشــرة وغيــر مبارشة، فقامـت بتخصيص مسـاعدات 
ماليـة تدفـع من خـالل جملس التعليـم العايل الفلسـطيني، والذي بـدوره يقوم 
بتوزيعهـا عـىل اجلامعـات وفـق أسـس حددهـا املجلـس، كان أبرزهـا أعـداد 
الطلبـة فــي هــذه اجلامعـات، وأعـداد الطواقـم اإلداريـة واألكاديميـة وفق 
الرتـب العلميـة هلـذه الطواقـم، وكانـت قيمـة مبلـغ هـذه املسـاعدات غيــر 

حمـددة وختتلـف مـن عـام إىل آخر. 

تراوحـت املبالـغ التـي قدمتهـا منظمة التحريـر الفلسـطينية ما بـن )5 -15( 
مليــون دوالر ســنويًا فــي فتــرة الثامنينيات مـن القرن املـايض، والتي كانت 

تغطـي مـا يقارب الــ 50% مـن مرصوفات هـذه اجلامعات يف حينــه.

أمـا املسـاعدات غـري املبارشة فكانـت تتم من خـالل الدعم الـذي حتصل عليه 
املنظمـة مـن الـدول العربيـة لصالـح اجلامعـات، وأخـذ هـذا التربع أشـكاالً 
عديـدة منهـا: األبنيـة اجلامعيـة، واملختـربات، واألجهــزة واألدوات، وقــد 
شـّكلت هـذه املسـاعدات عنـرصا مهـاًم يف جمـال توسـع اجلامعات مـن حيث 

األبنية. 

الفلسـطينية  الشـخصيات  بعـض  قدمهـا  التــي  املسـاعدات  لت  شـكَّ كـام 
امليسـورة احلال أساسـًا آخَر هلذه املساعدات، يف جمــال افتتــاح كليات جديدة 

وتشـييدها23، ويف تسـديد بعـض االلتزامـات املاليـة للجامعـات. 

إثـر قيـام االنتفاضـة الفلسـطينية يف كانـون األول مـن العـام 1987م، بـدأت 
األزمـة املاليـة يف اجلامعـات الفلسـطينية بالظهـور، حيث تدنى مسـتوى دخل 
األرس الفلسـطينية يف األرض املحتلـة العـام 1967م، وتعرضت اجلامعات إىل 
- املجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعــامر )بكــدار(، دائــرة السياســات االقتصاديــة، »تطويــر وإصــالح   23

ــتقبلية«، 2009، ص 17. ــار املس ــكاليات واآلث ــطيني: اإلش ــايل الفلس ــم الع التعلي
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فـرتات إغـالق طويلة بأوامـر عسـكرية، وانخفضت أعـداد الطلبة املسـجلن 
يف هـذه اجلامعات. 

تـال ذلـك أن تعرضـت منظمة التحريـر الفلسـطينية ألزمة مالية بسـبب حرب 
اخلليـج الثانيـة العـام 1990م، وانخفـض تبعـًا لذلـك دعمهـا للجامعـات، 
بسـبب انخفـاض دعـم دول اخلليـج هلـا، وكنتيجـة النخفـاض هـذا الدعـم 
اختـذت اجلامعـات الفلسـطينية قـرارًا مجاعيـًا، مـع بدايـة تسـعينيات القـرن 
املـايض، بالبـدء بتحديــد رســوم جامعية عـىل الطلبة، لتشـكل هذه الرسـوم 
مصـدرًا رئيــسًا يف ميزانياهتـا التي عانت عجـزًا تدخلت يف حينه دول السـوق 
األوروبيـة املشـرتكة لسـداده؛ حفاظـًا عـىل عـدم اهنيـار قطـاع التعليـم العايل 
حديـث النشـأة واخلـربة، ولكنَّ هـذا الدعـم كان حمـددًا لثالث سـنوات حتى 
تتمكـن اجلامعـات مـن وضع خطـة مالية تعالـج هـذه األزمـة، إال أن إدارات 
اجلامعـات مل تتمكـن حتـى اآلن مـن وضـع اسـرتاتيجية للتعامـل مـع العجـز 
بوتائـر  للجامعـات  األورويب  الدعـم  واسـتمرَّ  ميزانياهتـا،  يف  املرتاكـم  املـايل 

خمتلفة.  وأشـكال 

ثانيًا: مسؤولية السلطة الفلسطينية يف متويل اجلامعات العامة
مع تأسـيس السـلطة الفلسـطينية وتسـّلمها صالحيات قطاع التعليم، ُأنشـئت 
وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي يف العـام 1996م؛ لتـرشف وتدعـم 
وُتوجـه نمـو التعليم العـايل الفلسـطيني من خالل جمالسـها وهيئاهتـا وإدارهتا 

املختلفة24.  ووحداهتـا 

ــول: 2016/11/7،  ــخ الدخ ــام، تاري ــم الع ــأة التعلي ــايل، نش ــم الع ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــرتوين ل ــع االلك - املوق  24
https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation:الرابــط
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كـام صـدر قانـون رقم )11( لسـنة 1998م بشـأن التعليـم العـايل، الذي حدد 
أهـداف التعليـم العايل ودور الـوزارة وصالحياهتـا ومسـتويات التعليم العايل 

وشـهاداته املمنوحـة وأنـامط التعليم وأنواع مؤسسـاته25. 

رتـب القانـون التزامـًا ماليًا عىل احلكومة جتـاه اجلامعات العامـة، إال أنه مل حيّدد 
بشـكل واضـح نسـبة املسـامهة أو الدعـم الذي مـن املفرتض عـىل احلكومة أن 
تقدمـه، حيـث جـاء نص املـادة )15( مـن القانـون عـىل النحـو اآليت: »تتلقى 
هـذه املؤسسـات جـزءًا مـن الدعـم املـايل املخصـص للتعليـم العـايل وفقـًا 
لألنظمـة واملعايـري املعتمـدة مـن قبل الـوزارة هلذا الغـرض عىل أن تقـدم هذه 

املؤسسـات موازناهتـا وحسـاباهتا اخلتامية للـوزارة«. 

كـام مل تقـم وزارة املالية بـإدراج بند دعم اجلامعـات يف موازنتها السـنوية، ومع 
غيـاب السياسـات واألنظمـة التي تنظم متويل قطـاع التعليم العـايل، أصبحت 
اجلامعـات تتجـه مبـارشة نحـو رئاسـة السـلطة الفلسـطينية حلـل مشـاكلها 
واحلصـول عـىل املسـاعدات، وبالتـايل كان دعـم اجلامعـات العامة يتـم بقرار 
مبـارش مـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية، وليس ضمـن سياسـات ومنهجيات 

وحمددة.  واضحـة 

يف العـام 2002م، قامـت احلكومـة الفلسـطينية بتخصيـص مبلـغ 20 مليـون 
دوالر ضمـن موازنتهـا السـنوية لدعـم ميزانيـة اجلامعـات العامة سـنويًا، يتم 
توزيعهـا وفقـًا لآللية التي يقّرهـا جملس التعليم العـايل26، غـري أن وزارة املالية 

- املــواد )4، 5، 6، 20( مــن قانــون رقــم )11( لســنة 1998 بشــأن التعليــم العــايل؛ واملوقــع االلكــرتوين لــوزارة   25
ــابق. ــع الس ــايل، املرج ــم الع ــة والتعلي الرتبي

- أهــم األســس التــي يعتمدهــا جملــس التعليــم العــايل يف توزيــع الدعــم للجامعــات العامــة هــو أعــداد الطلبــة يف   26
ــم.  ــذه الطواق ــة هل ــب العلمي ــق الرت ــة وف ــة واألكاديمي ــم اإلداري ــداد الطواق ــات، وأع ــذه اجلامع ه
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مل تـِف بالتزاماهتـا بشـكٍل كامـٍل بسـبب األزمـات املاليـة التـي بدأت تواجــه 
الــسلطة مــع انــدالع االنتفاضـة الثانيـة يف هنايـة أيلـول من العـام 2000م، 
وتراوحـت املسـاعدات الفعليـة التـي تدفعهـا السـلطة بـن )50 - 75%( من 

سـنويا.  املخصــصة  املبالغ 

وبعــد االنتخابـات الترشيعيـة يف العام 2006م، توقفت مسـاعدات السـلطة 
عـن الوصـول إىل اجلامعـات نتيجـة لألزمـة التي شــملت مؤسسـاهتا كافــة 
بتوقـف االحتالل عن حتويل األموال وعائدات الرضائب املسـتحقة للسـلطة، 

وتوقـف املسـاعدات األوروبية27.

ورغـم انتهـاء األزمة املالية للحكومة الفلسـطينية، وعـودة االحتالل إىل حتويل 
األمـوال وعائـدات الرضائـب إىل السـلطة الوطنية الفلسـطينية، وزيـادة املبلغ 
املخصـص للجامعـات العاّمة مـن )20( مليـون دوالر إىل )34( مليون دوالر 
ومـن ثـم إىل )40( مليـون دوالر يف العامـن 2009م و2010م، إال أنـه، ويف 
معظـم احلـاالت، كان يتـم رصف حـواىل 60% فقـط مـن املبلـغ املخصـص. 
وتناقصـت نسـبة الدعـم احلكومـي الفعـي للجامعـات يف األعـوام التي تلت 
العـام 2010م، إىل أقـل من نسـبة )60%(، حيث حّولـت احلكومة للجامعات 
العامة الفلسـطينية قرابـة )8.2( مليون دوالر العـام 2013م، وقرابة )8.6( 
مليـون دوالر العـام 2014م، وحولـت حتـى منتصـف العـام 2015م قرابـة 
)1.7( ماليـن دوالر28، كـام حولـت يف العـام 2016م ما يقـارب الـ )4.5( 

- املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر )بكدار(، مرجع سابق، ص 18.   27
ــات  ــم اجلامع ــىل دع ــل ع ــة تعم ــار، »احلكوم ــع األخب ــايل، مجي ــم الع ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــرتوين ل ــع اإللك -  املوق  28

ــط: ــول: 2016/10/28، الراب ــخ الدخ ــود«، تاري ــن الصم ــا م ــة لتمكينه العام
https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news
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مليون دوالر فقط29. 

ويرتبـط توزيـع الدعـم احلكومـي للجامعـات إىل حـد مـا بأعـداد الطلبـة، ما 
يدفـع بعـض اجلامعـات إىل زيادة أعـداد الطلبـة امللتحقـن هبـا، ويربط بعض 
املختصـن هبـذا الشـأن تأثـري زيـادة أعـداد الطلبة عـىل جـودة التعليـم بزيادة 
نسـبة االكتظـاظ، مـا ينعكس بشـكل سـلبي عـىل جـودة خمرجـات التعليم30، 

دون أن تكـون لـه مسـامهة جدّيـة يف احلـد مـن األزمـة املالية. 

يتـم عـىل أساسـها توزيـع  التـي  املعايـري  النظـر يف  فهنـاك حاجـة إىل إعـادة 
الدعـم احلكومـي عـىل اجلامعـات العاّمة، بـام خيدم هـدف رفع جـودة التعليم 

ونوعيتـه31. 

وهنـاك حاجـة أيضًا إىل ختصيـص مبلغ معلـوم يف املوازنـة السـنوية للحكومة 
لصالـح اجلامعـات العاّمـة32، حيـث إنـه ويف حـال أن التزمت احلكومـة بدفع 
املبلـغ الـذي التزمـت بـه فهـو يغطـي قرابـة )8 -10%( مـن املوازنة السـنوية 

 .33 للجامعات

- مقابلــة باحــث اهليئــة مــع حــريب دراغمــة، املديــر املــايل يف جامعــة بــري زيــت، أجريــت املقابلــة يف جامعــة بريزيــت   29
ــخ 2017/03/20. بتاري

ــام  ــي الع ــم اجلامع ــام التعلي ــة لنظ ــتدامة املالي ــق االس ــة لتحقي ــرتاتيجية وطني ــو اس ــرص، »نح ــم، ن ــد الكري - عب  30
الفلســطيني«، معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2013 ـ ص 39.

- مقابلة سابقة مع حريب دراغمة.  31
- متــت اإلشــارة إىل ذات الفكــرة »ختصيــص مبلــغ معلــوم يف املوازنــة الســنوية للحكومــة لصالــح اجلامعــات العامــة«   32
ــتقلة  ــة املس ــة«، اهليئ ــات العام ــة يف اجلامع ــة املالي ــم واألزم ــق يف التعلي ــر احل ــودة تقري ــول »مس ــاش ح ــة نق )جلس

ــان 2017(. ــان، 19 نيس ــوق اإلنس حلق
ــر املــايل يف جامعــة القــدس، أجريــت املقابلــة يف جامعــة القــدس  ــة مــع هاشــم ذويــب، املدي - مقابلــة باحــث اهليئ  33

بتاريخ 2017/03/19.  
           أوضــح أنــور زكريــا، الوكيــل املســاعد لشــؤون التعليــم العــايل يف وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، بــأن مــا تقدمــه 
احلكومــة للجامعــات العامــة يــأيت يف إطــار املســامهة يف تطويــر األداء وليــس لدفــع رواتــب العاملــن، وأن احلكومــة 
ال يمكــن هلــا أن تتحمــل وحدهــا مســؤولية اجلامعــات العامــة فهــذا أمــر بحاجــة إىل أن يتشــارك بــه مجيــع األطــراف 
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ة  ثالثًا: مصادر متويل اجلامعات العامَّ
ة بشـكل تقريبي بـن )20( مليون  تـرتاوح امليزانيـة السـنوية للجامعـات العامَّ
دوالر يف أدناهـا و)70( مليـون دوالر يف أعالهـا، ويعتمـد حجـم املوازنـة 
الطلبـة  املوظفـن، وأعـداد  السـنوية عـىل حجـم اجلامعـة مـن حيـث عـدد 
التقريبيـة يف ميزانيـة اجلامعـات  واملصاريـف اجلاريـة، وتقـّدر نسـبة العجـز 
العامـة بام بـن )20 - 50%(34، علـام أن موازنات اجلامعـات العامة تذهب يف 

معظمهـا عـىل شـكل رواتـب للعاملـن35.

مل تكـن األزمـة املاليـة عائقـًا أمـام توسـع اجلامعـات وزيـادة أعـداد الطلبـة 
امللتحقـن هبـا، مـن منطلـق أن اجلامعـات حتمـل رسـالة أكاديميـة وتنمويـة 
ووطنيـة36، حيـث عمد بعـض اجلامعـات إىل فتح ختصصات وكليـات جديدة 
اسـتجابة حلاجـة السـوق، وأيضـًا اسـتجابة للطلـب املتزايـد عـىل االلتحـاق 
بالتعليـم العـايل، رغـم أن زيـادة أعـداد الطلبـة هـي سـيف ذو حديـن، فمـن 
ناحيـة فـإن هـذه الزيـادة ترفـع مـن إيـرادات اجلامعـات املاليـة، إال أهنـا ومن 

ناحيـة أخـرى تزيـد مـن النفقـات التشـغيلية للجامعـات37.

ارتفعـت أعـداد الطلبة امللتحقن باجلامعات الفلسـطينية مـن قرابة )28000( 
الـدرايس  للعـام  وطالبـة  طالـب   )190،000( قرابـة  إىل  1994م  العـام  يف 
ذات العالقــة. )جلســة نقــاش حــول »مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، اهليئــة 

املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 2017.(
- مقابلــة باحــث اهليئــة مــع أجمــد برهــم، رئيــس جملــس احتــاد نقابــات أســاتذة وموظفــي اجلامعــات الفلســطينية،   34

ــخ 2016/12/05.  ــطن بتاري ــك فلس ــة بوليتكني ــت يف جامع أجري
- عبــد اللطيــف أبــو حجلــة، جلســة نقــاش »احلــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف اجلامعــات الفلســطينية العامــة«،   35

ــان، 2017/04/19. ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس اهليئ
-  عبد اللطيف أبو حجلة، جلسة نقاش، مرجع سابق.  36

- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  37
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

2016م.  -  2015

هـذه الزيـادة يف أعداد امللتحقـن، رافقها توسـع يف أعداد الكادريـن: اإلداري 
واألكاديمـي، وزيـادة يف النفقـات التشـغيلية، ومل يرافـق هـذه الزيـادة تطـور 
ملمـوٌس أو تنويـع مثمـٌر يف مصـادر التمويـل للجامعـات، مـا أدى ليس فقط 
إىل اسـتمرار األزمـة املالية بـل أيضًا إىل تفاقمهـا، باإلضافة إىل تأثريها السـلبي 

عـىل خمرجـات العمليـة التعليمية.

تعمـل اجلامعـات عـىل متويـل نفقاهتـا بعـّدة طـرق، فعـدا مـا تقدمـه احلكومة 
الفلسـطينية مـن منـح غـري منتظمـة، فـإن مصـادر التمويـل األخـرى يمكـن 

إمجاهلـا بـام يأيت:

1- الرسـوم واألقسـاط اجلامعيـة: تشـّكل الرسـوم واألقسـاط وبـدل بعـض 
اخلدمـات التـي يدفعهـا الطلبة املصـدر الرئيـس لتمويـل التعليـم اجلامعي38، 
ل هـذا الدخـل مـا نسـبته )40% - 80%( تقريبـًا مـن إيـرادات  حيـث يشـكِّ
اجلامعـات، وختتلـف هـذه النسـبة مـن جامعـة إىل أخـرى زيـادًة أو نقصانـًا، 
وتعتمـد عـىل أعـداد الطلبـة امللتحقـن هبـذه اجلامعة أو تلـك، فنجـد أن عددًا 
ـة قـد اجتهـت نحـو فتـح ختصصـات جديـدة، وتوسـيع  مـن اجلامعـات العامَّ
الت القبول يف بعض التخصصـات، واّتباع نظـام التعليم املوازي  هامـش معـدَّ
أو املسـائي لزيـادة أعـداد الطلبـة امللتحقـن، وبالتايل زيـادة اإليـرادات هبدف 

إدارة األزمـة املاليـة والتخفيـف ـ قـدر املسـتطاع ـ مـن حدهتا.

- مجيــع الذيــن متــت مقابلتهــم أكــدوا أن األقســاط اجلامعيــة التــي يدفعهــا الطلبــة تشــكل املصــدر الرئيــس لتمويــل   38
التعليــم اجلامعــي، وقــد تــم تأكيــد هــذا األمــر خــالل جلســة نقــاش حــول »مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمة 

املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، عقدهتــا اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 2017.
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ويسـاهم صنـدوق إقـراض طلبـة التعليـم العـايل يف فلسـطن39، بشـكل غـري 
ـة مـن خـالل  مبـارش بالتخفيـف مـن حـدة األزمـة املاليـة يف اجلامعـات العامَّ
تسـديد مـا نسـبته )5%( كحد أعىل من إمجايل قيمة أقسـاط الطلبـة، وتتغري هذه 
النسـبة، نـزوالً وصعودًا، معتمدة عـىل حجم األموال املتوفـرة يف الصندوق40، 
حيـث إن اهلدف األسـاس للصنـدوق هو تعزيـز حصول الطلبة عىل املسـتوى 
التعليمـي الالئـق، واملسـامهة يف إعداد املـوارد البرشيـة يف فلسـطن وتأهيلها، 

وتوفـري مـوارد مالية مسـتدامة إلقـراض الطلبة أثناء سـنوات الدراسـة41.

قيمة املساعدات التي حصل عليها طلبة اجلامعات العامة 
من صندوق إقراض طلبة التعليم العايل*

 الفصل األول اجلامعة
 2016/2015

 الفصل الثاين 
املجموع/ دينار2016/2015 

390.000515.000905.000جامعة النجاح الوطنية1

365.000455.000820.000جامعة بريزيت2

205.000200.000405.000جامعة القدس املفتوحة3

555659.7611.214.761 . 000جامعة القدس4

15.50018.00033.500جامعة بيت حلم5

- أكــد بعــض املشــاركن يف جلســة النقــاش أن هنــاك حاجــة إىل إعــادة التفكــري بمــدى جــدوى وجــود هــذا الصنــدوق بشــكله احلــايل، مقرتحــن   39
أن يتــم إيــكال مهمتــه إىل البنــوك التجاريــة ضمــن آليــة واضحــة وضامنــات حمــددة، حيــث يمكــن تغطيــة أقســاط الطلبــة ضمــن قــروض ميــرة. 
ــان  ــان، 19 نيس ــوق اإلنس ــتقلة حلق ــة املس ــة«، اهليئ ــات العام ــة يف اجلامع ــة املالي ــم واألزم ــق يف التعلي ــر احل ــودة تقري ــول »مس ــاش ح ــة نق )جلس

).2017

- مقابلة سابقة مع أجمد برهم.  40
- املوقــع االلكــرتوين لصنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العــايل يف فلســطن، األهــداف، تاريــخ الدخــول   41

3=http://www.iqrad.edu.ps/infoa/about?tab الرابــط   ،2016/10/13
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270.000335.000605.000جامعة بوليتكنيك فلسطن6

492.000650.0001.142.000جامعة اخلليل7

280.000410.206690.206جامعة األزهر8

303.000410.000713.000اجلامعة اإلسالمية9

5.838.261املجموع الكيل

*املصدر: صندوق إقراض طلبة التعليم العايل يف فلسطن.

آخـَر  التمويـل مصـدر دخـل  مـن  النـوع  يشـّكل هـذا  واهلبـات:  املنـح   -2
للجامعـات، ولكنـه متقلـٌب وغرُي ثابـت، وعادة ما تكـون املنح واهلبـات التي 
تقدمهـا جهـات أو شـخصيات حمليـة وعربيـة ودوليـة موجهة نحو أنشـطة أو 
مشـاريع بعينهـا، مثل إنشـاء املباين وجتهيـز املختـربات أو املكتبات أو ما شـابه 
مـن مفـردات البنيـة التحتيـة، وبالتـايل ال تسـتطيع اجلامعـات اسـتخدام هـذه 
املسـاعدات يف متويـل نفقاهتـا اجلارية بشـكل آين، بـل يمكن هلا االسـتفادة من 
عوائـد بعض املشـاريع مسـتقباًل، وبخاصة تلك التـي مُتّكنها من زيـادة قدرهتا 
االسـتيعابية، أو حتديـث بعـض املرافق التي هلـا عالقة بالبحـث العلمي وإنتاج 

املعرفة.

3- عائـدات النشـاطات واخلدمات: وتتمثـل يف اإليرادات التـي حتصل عليها 
اجلامعـات مقابـل تقديمها أو توفريهـا لبعض اخلدمات، مثل بـدل اإلجيارات، 
وخصخصـة بعـض اخلدمـات، وتقديـم االستشـارات واألبحـاث، وتبقـى 
املسـامهة النسـبية هلـذا املصدر يف متويـل اجلامعات ضئيلـة جـدًا42؛ وذلك لقّلة 

- مقابلة سابقة مع حريب دراغمة.  42
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اإلمكانيـات املوجـودة لدى اجلامعـات لتقديم مثل تلك اخلدمـات، حتى وإن 
توفـرت مسـاعدات خارجيـة لالسـتثامر لتعزيـز تلـك اإلمكانيـات، نجـد أن 
معظمهـا موّجـٌه لنشـاطات معّينة ومرشوطـة من قبـل اجلهة املانحـة43، ولكْن 
ويف ذات السـياق بـدأ بعـض اجلامعـات بالتوجـه نحـو تقديم خدمـات نوعية 
للمجتمـع املحـّي مثل مستشـفى جامعة النجـاح الوطنية، وأيضـًا مركز احلجر 

والّرخـام يف جامعة بوليتكنيك فلسـطن. 

هـذه املشـاريع يمكـن هلـا ـ وعـىل املـدى القريـب واملتوسـط ـ املسـامهة يف 
التخفيـف مـن حـدة األزمـة املاليـة يف اجلامعـات التابعـة هلـا. 

ـة بشـكل مسـتمر  ترتفـع وتـرية األزمـة املاليَّـة يف اجلامعـات الفلسـطينية العامَّ
ة لسـنوات  ألسـباب مردهـا تراكـم العجز املـايل يف موازنـات اجلامعـات العامَّ
متعاقبـة، وغيـاب احللـول العمليـة للتخفيـف و/أو القضاء عىل هـذا العجز، 
ـة، وعدم  وقلَّـة املخصصـات املاليـة التـي تقدمهـا احلكومـة للجامعـات العامَّ
تسـديدها لقيمـة هـذه املخصصـات بشـكل دوري وكامـل44، وتوقـف و/
أو قلـة الدعـم املـايل اخلارجـي املبـارش، وبخاصـة األورويب، واقتصـار هـذا 
الدعـم عىل أنشـطة وبرامـج حمـددة ال يمكن االسـتفادة منها يف دعـم النفقات 
اجلاريـة للجامعـات، وقلَّـة مسـامهات القطاع اخلـاص والتي غالبـًا ما تنحرص 
يف أنشـطة وبرامـج حمـددة ال حتمـل صفة االسـتدامة، وعـدم كفايـة العائد من 
ـة يف ظل عدم  األقسـاط اجلامعيـة التـي يسـددها امللتحقـون يف اجلامعات العامَّ
قـدرة اجلامعـات عـىل رفـع قيمـة هـذه األقسـاط، إضافـة إىل اإلعفـاءات من 
مـة للطلبـة، واالرتفاع املسـتمر يف التكاليف التشـغيلية  الرسـوم اجلامعيـة املقدَّ

- عبد الكريم، نرص، مرجع سابق، ص 39.  43
- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  44
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

والتعليميـة، يف ظـل ُشـح و/أو عـدم وجـود اسـتثامرات وعوائـد ماديـة ذاتية 
.45 للجامعات

د التـي أبرمت بن احتـاد نقابات  وأيضـا فـإنَّ تبعـات اتفاقية الـكادر املايل املوحَّ
أسـاتذة وموظفـي اجلامعـات الفلسـطينية وبـن جملـس التعليـم العـايل العـام 
2008م، واالتفاقيـة التـي تلتهـا يف العـام 2016م، رتبت التزامـات مالية عىل 

اجلامعـات جتـاه موظفيها46.

ورافـق هاتـن االتفاقيتن شـبُه ثباٍت يف إيـرادات اجلامعة، وبخاصـة تلك التي 
حتصـل عليها من الرسـوم واألقسـاط اجلامعية47.

ة ال  مـن الواضـح أن مصـادر التمويل الرئيسـة التـي تعتمدها اجلامعـات العامَّ
تكفـي لتغطيـة نفقاهتـا بشـكل كامل، مـا حيّتم عىل هـذه اجلامعـات العمل عىل 
تعزيـز املصـادر املتاحـة، والبحـث عـن مصـادر جديـدة، وهـذا األمـر يمكن 
أن يتأتَّـى مـن خـالل تفعيـل دور اجلامعـة يف البحـث العلمـي وإنتـاج املعرفة 
وخدمـة املجتمـع، وإجيـاد نـوع مـن التكامـل يف األدوار الكالسـيكية الثالث 
للجامعـات، وهـي: البحـث والتدريس وخدمـة املجتمع، وهـذا يتطلب إجياد 
رشاكـة حقيقيـة مبنيَّـة عـىل أسـاس املنفعـة املتبادلـة واملسـؤولية املشـرتكة بن 
احلكومـة ومؤسسـات القطـاع اخلـاص والطلبـة واجلامعـات العامـة يف متويل 

- مقابلــة ســابقة مــع هاشــم ذويــب، مقابلــة ســابقة مــع أجمــد برهــم، نــرص عبــد الكريــم، مرجــع ســابق ص 42-  45
.44

ــت  ــد ارتفع ــكادر املوح ــة ال ــة اتفاقي ــة أن نتيج ــاح الوطني ــة النج ــايل يف جامع ــر امل ــن، املدي ــيد الكخ ــح رش - أوض  46
فاتــورة الرواتــب بنســبة 35%، كــام زادت خمصصــات هنايــة اخلدمــة للعاملــن يف اجلامعــات العامــة بنســبة تصــل إىل 
80%. )جلســة نقــاش حــول »مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، اهليئــة املســتقلة 

ــان 2017.( ــان، 19 نيس ــوق اإلنس حلق
- مقابلة سابقة مع أجمد برهم، نرص عبد الكريم، مصدر سابق، ص 45-42.   47
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ة الفصل الثاني: واقع األزمة املالية ومصادر التمويل يف اجلامعات العامَّ

التعليـم اجلامعـي للحفاظ عىل حـق األفـراد يف إمكانيَّة االلتحاق بمؤسسـات 
العايل48.  التعليـم 

فاسـتمرار األزمـة املاليـة للجامعـات وتراكمهـا لـه تبعـات سـلبية عـىل احلق 
يف التعليـم، املكفـول يف القانـون األسـايس الفلسـطيني، ويف املنظومـة الدولية 

ـت إليهـا دولة فلسـطن. حلقـوق اإلنسـان التـي انضمَّ

- تــم التأكيــد خــالل جلســة النقــاش عــىل أن املســؤولية عــن متويــل التعليــم اجلامعــي هــي مســؤولية مشــرتكة بــن   48
احلكومــة واجلامعــات، والقطــاع اخلــاص، والطلبــة. )جلســة نقــاش حــول »مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمــة 

املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 2017.(
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ة على احلق يف التعليم الفصل الثالث: السياسات احلكومية وأثر األزمة املالية للجامعات العامَّ

الفصل الثالث

ة على  السياسات احلكومية وأثر األزمة املالية للجامعات العامَّ
احلق يف التعليم

يرتبـُط إعـامل احلّق يف التعليـم بالسياسـات والتدابري واإلجـراءات التي تتبعها 
احلكومـة، ليـس فقـط إلعامله بـل أيضا للحفـاظ عىل جـودة التعليـم ونوعيته 

وخمرجاته. 

فوجـود نقـص يف املـوارد املالية للجامعات وعجـز يف موازناهتا، غالبـًا ما يدفع 
اجلامعـات للجـوء إىل تدابـري مـن بينها رفـع األقسـاط اجلامعية وزيـادة أعداد 
الطلبـة، مـا قـد حُيدث إفـرازاٍت سـلبيًة مبـارشًة عـىل جـودة التعليـم ونوعيته 
وخمرجاتـه49، وقـد حيمـل يف طيَّاتـه تقويضـًا ملبدأ املسـاواة وتكافـؤ الفرص يف 
حصـول األفـراد كافـة عىل حقهـم يف التعليم العـايل، يف ظل تزايـد الطلب عىل 
االلتحـاق باجلامعـات عـىل اختـالف تصنيفاهتـا، والربامـج األكاديميـة التـي 

. مها تقّد

أوال: أثر األزمة املالية عىل السامت األساسيَّة للتعليم العايل
حتمـُل األزمـُة املاليـُة للجامعـات تأثريًا سـلبيًا عىل السـامت األساسـية لعملية 

- أوضــح هشــام كحيــل، املديــر التنفيــذي للجنــة االنتخابــات املركزيــة، أن أزمــة اجلامعــات تكمــن يف »احلوكمــة«   49
وليــس يف التمويــل، وأن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ال توجــد لدهيــا سياســات جتــاه التعليــم العــايل، وإن وجــدت 
فهنــاك غيــاب لتطبيــق عمــي هلــا، وأنــه ال يوجــد هنــاك إمهــال متعمــد مــن طــرف احلكومــة جتــاه التعليــم العــايل 
ــات  ــة يف اجلامع ــة املالي ــم واألزم ــق يف التعلي ــر احل ــودة تقري ــول »مس ــاش ح ــة نق ــة«. )جلس ــة احلوكم ــدًا أمهي مؤك

ــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 2017(. العامــة«، اهليئ
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

التعليـم التـي تم توضيحهـا، يف التعليق العـام رقم )13( 1999م بشـأن احلق 
يف التعليـم، املتعلق باملـادة 13 للجنـة املعنيَّة باحلقوق االقتصاديـة واالجتامعية 

والثقافيـة، مـا يؤثر بشـكل مبـارش عىل احلـق يف التعليم.

1- أثر األزمة املالية عىل مبدأ إمكانية التوافر

ينـص هـذا املبدأ عـىل رضورة أن تعمـل الدولة عـىل توفري مؤسسـاٍت وبرامَج 
تعليميـٍة وبنيـة حتتيـة، تشـتمل عـىل كل العنارص التـي من شـأهنا أن حتافظ عىل 
ـه يف تعليـم نوعـي، بـام يف ذلـك توفـري مسـتوى  كرامـة اإلنسـان، وتدعـم حقَّ

معيـيش الئـق وتنافيس للعاملـن يف حقـل التعليم.

ـع يف عـدد التخصصـات  أدى الطلـب املتزايـد عـىل التعليـم اجلامعـي إىل توسُّ
التـي تطرحهـا اجلامعـات، وإىل الزيـادة يف عـدد األبنيـة واملرافـق اجلامعيـة، 
وكان مـن املفـرتض أن يرافـق هـذا التوسـع تطويـُر يف البنيـة التحتيـة الداعمة 
للعمليـة التعليمية مـن خمتربات، ومكتبات، ووسـائل التكنولوجيـا والتقنيات 
لت حتديـًا حقيقيًا  احلديثـة الالزمـة، إال أن األزمـة املاليـة وقفـت عائقـًا وشـكَّ
أمـام التحديـث املطلـوب يف البنيـة التحتيـة50، بحيـث مل يتمكـن العديـد مـن 
اجلامعـات مـن توفري األمـوال الكافية لتوفـري تعليم نوعي يسـتجيب حلاجات 
السـوق، ويعمـل عـىل رفـع العائد مـن االسـتثامر يف التعليـم العايل، ويسـاهم 

بشـكل فاعـل يف عمليـة التنمية.

اجتـه بعـض اجلامعـات، وبسـبب ضعف القـدرات املاليـة، إىل تقليـص نفقاهتا 

- ورقــة مفاهيميــة حــول تطويــر التعليــم العــايل يف فلســطن يف ضــوء اخلصوصيــة الفلســطينية واالجتاهــات العامليــة،   50
ــرج«،  ــن خم ــل م ــطينية: ه ــات الفلس ــام اجلامع ــة أم ــات املركب ــرشون، »التحدي ــاين والع ــنوي الث ــن الس ــر مواط مؤمت

ــاين 2016. ــن الث ــول – 1 ترشي جامعــة بريزيــت، 30 أيل
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عـىل أنشـطة البحـث العلمـي واألنشـطة الالمنهجيـة التـي تسـاهم يف رفـع 
كفـاءات املدرسـن واإلداريـن والطلبـة عـىل حـّد سـواء. 

ولتقليـل التكلفـة اجته بعـض اجلامعات إىل توظيف املدرسـن من محلة شـهادة 
املاجسـتري51، واعتـامد نظـام العقـود اخلاصـة، أو نظـام الـدوام اجلزئي، أضف 
إىل ذلـك فـإن الرواتـب التي حيصل عليهـا املدرسـون اجلامعيـون ال يمكن هلا 
أن تعتـرب ذات قيمـة تنافسـية، وهـذا بـدوره أّثـر عـىل نوعيـة التعليـم وجودته 

وخمرجاته52. 

2- أثر األزمة املالية عىل مبدأ إمكانية االلتحاق 

ينـص مبـدأ إمكانيـة االلتحاق عـىل أن يكـون التعليـم يف متنـاول اجلميع دون 
متييـز تبعـًا للكفـاءة، متوفـرًا يف ُبعده املـادي )اجلغـرايف( ويف ُبعـده االقتصادي 

املالية(.  )القـدرة 

ففـي البعـد املـادي فـإن اجلامعات تنتـرش يف معظـم حمافظـات الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة، مـا جيعـل إمكانيـة الوصـول املـادي إليهـا أمرًا سـهاًل نسـبيًا يف 
ظـّل توافـر املواصـالت العامـة وصغـر املسـاحة اجلغرافيـة، ولكـن يف البعـد 
االقتصـادي تتبايـن فـرص االلتحـاق هبـذه اجلامعـات بسـبب ضعـف القدرة 
االقتصاديـة للمجتمـع الفلسـطيني بشـكل عـام53، فالطلبـة الذيـن ينتمـون 
لـألرس الفقـرية غالبـًا ال تتوفر لدهيـم الفرصة إلكـامل تعليمهم اجلامعـي نظرًا 

- مقابلة سابقة مع حريب دراغمة.  51
- زيــداين، ســعيد، اخلطيــب، غســان، وآخــرون، واقــع التعليــم العــايل يف فلســطن وآفــاق تطويره، شــؤون فلســطينية   52

عــدد 249 – 250، مركــز األبحــاث، منظمــة التحريــر الفلســطينية، 2012، ص 290.
- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  53
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

الرتفـاع تكاليـف الدراسـة، وبخاصـة يف بعـض التخصصـات ذات التكلفـة 
املرتفعـة نسـبيًا، وإن توفـر بعـض املنـح واملسـاعدات، فهـي عـادة مـا تكـون 
غـري كافيـة وغـري منتظمـة، ومرتبطة بمسـتوى التحصيـل العلمي للمسـتفيد، 

وبالتـايل يقـع العـبء األكـرب للتعليم عـىل عاتـق األرس54. 

 850( بـن  اجلامعـي  للطالـب  السـنوي  للقسـط  التقريبـي  املبلـغ  يـرتاوح 
-4000( دوالر، بحسـب اجلامعـة والتخصـص ونـوع االلتحـاق )عـادي أو 
مـوازي(، وهـذا املبلـغ يشـكل قرابـة )20%( مـن التكلفـة اإلمجالية السـنوية 
للطالـب الواحـد، وإذا مـا أخذنـا املصاريـف األخـرى املرافقـة مـن سـكن 
ومواصـالت ومـأكل ومـرشب وملبـس، فـإن املعدل السـنوي لتكلفـة طالب 
واحـد يـدرس يف إحـدى اجلامعـات الفلسـطينية ويسـكن بعيـدًا عـن أرستـه 
يصـل إىل قرابـة 7700 دوالر سـنويًا، وهـذا يعـادل قرابـة )82%( مـن معدل 

الدخـل السـنوي لـألرسة الفلسـطينية البالـغ حـوايل 9500 دوالر55. 

وتفيـد اإلحصائيـات بـأن )26%( مـن الطلبـة يف مؤسسـات التعليـم العـايل 
الفلسـطيني يف الضفـة الغربية بحاجة إىل قروض من خـالل صناديق اإلقراض 
بنسـبة )75 - 100%( مـن قيمة القسـط، و)63%( بحاجـة إىل قروض ترتاوح 
بـن )25 -75%( من قيمة القسـط، و)11%( فقط ليسـوا بحاجة إىل مسـاعدة 
يف توفـري أقسـاطهم اجلامعيـة. أمـا يف قطـاع غـزة، فـإن )46%( مـن الطلبـة 
حيتاجـون قروضًا بنسـبة بـن )75 -100%( من رسـومهم اجلامعية، و)%53( 

- عبد الكريم، نرص، مرجع سابق، ص 12.  54
- املوقــع االلكــرتوين جلامعــة القــدس املفتوحــة، شــاهن، حممــد أمحــد، »االســتثامر يف التعليــم: أيــن نحــن مــن ذلــك   55

ــا العــايل«، تاريــخ النــرش: 2014/03/26، تاريــخ الدخــول: 2106/12/04، الربــط: يف تعليمن
5527=http://www.qou.edu/viewDetails.do?id           
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بـن )25 -72%(، و)1%( فقـط ال حيتاجـون إىل تلـك القروض56. 

إنَّ حـق كل مواطـن يف احلصـول عـىل التعليـم العـايل تبعـًا للكفـاءة جيـب أال 
ُيمـس أو ُيقـّوض بسـبب حمدودية املـوارد التي توفرهـا الدولة لصالـح التعليم 
العـايل، أو بسـبب ضعـف القـدرة املاليـة للجامعـات أو للطلبة أنفسـهم، ألن 
املبـدأ العـام يقـي باألخـذ تدرجييـًا بمجانيـة التعليـم العـايل للمسـتحّقن، 
وليـس تسـليع التعليـم وحتويلـه مـن خدمـة واجبـة تقدمهـا الدولة إىل سـلعة 

حيصـل عليهـا املقتـدرون ماليًا.

3-أثر األزمة املاليَّة عىل مبدأ إمكانيَّة القبول

يفـرض هـذا املبـدأ أن يكـون جوهـر وشـكل التعليـم مسـتجيبًا الحتياجـات 
الطلبـة، ويوفـر مناهـج دراسـية مالئمـة تراعـي اجلـودة وتلبـي احتياجـات 

املجتمـع.

ولكـْن، حال غياب اسـرتاتيجية وفلسـفة تربويـة، وضعف التخطيـط للتعليم 
العـايل يف فلسـطن دون حتديـد شـكل العمليـة الرتبويـة ومضموهنـا واهلـدف 
والربامـج  املناهـج  تطويـر  أيضـًا دون  العـايل57، وحـال  التعليـم  مـن  املـراد 

التعليميـة وجتديدهـا بـام ينسـجم وروح هـذه االسـرتاتيجية والفلسـفة. 

كـام أنَّ غياب الفلسـفة الرتبوية وضعف التخطيط مقرونـًا بضعف اإلمكانيات 
املاديـة للجامعـات أدى هبـا إىل اإلحجـام، بشـكل أو بآخـر، عـن اسـتحداث 
ُنظـم تعليميـة ومناهج دراسـية حديثة تسـتجيب حلاجـات املجتمـع وتطوره، 

- شاهن، حممد أمحد، مرجع سابق.  56
- مقابلة سابقة مع حريب دراغمة.  57
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وتوفـري تعليم بجودة عالية للطلبة، وتسـتجيب حلاجاهتـم يف التدريب العمي، 
ويف صقـل مهاراهتـم وتأهيلهم لسـوق العمل58. 

أضـف إىل ذلـك إحجـام اجلامعـات بشـكل عام عـن تقديـم احلوافـز التي قد 
تدفـع الطلبة إىل اختيار ختصصات حيتاجها سـوق العمل، وهـذا يقود إىل زيادة 
أكـرب يف أعـداد اخلرجيـن الذيـن قـد ال حيتاجهم سـوق العمـل، وارتفاع نسـبة 
البطالـة بينهـم و/أو تراجـع مسـتوى األجـور يف ظـل حمدودية فـرص العمل 

للسـواد األعظـم مـن التخصصـات العلمية واإلنسـانية عىل حد سـواء59. 

إن حتسـن مضمـون التعليـم وشـكله وخمرجاتـه وجودتـه بحاجـة ليـس فقط 
إىل توفـري املعلومـات ونقلهـا إىل الدارسـن، بـل أيضـا إىل تعليـم الطلبـة عـىل 
إىل  املعلومـات وتوظيفهـا، وصـوالً  التحليـل والتعامـل مـع هـذه  مهـارات 
حتويـل املعرفـة إىل سـلعة وليـس تسـليع املعرفـة، مـا يسـاهم بشـكل كبـري يف 
تلبيـة احتياجـات املجتمـع يف التطـور والتنمية، ورفـع العائد من االسـتثامر يف 

التعليـم والبحـث العلمـي.

4-أثر األزمة املاليَّة عىل مبدأ قابليَّة التكيُّف

يرتكـز مبـدأ قابليـة التكيـف عىل وجـوب أن يكـون التعليـم مرنـًا، متكّيفًا مع 
احتياجـات املجموعـات املختلفـة داخـل املجتمـع، ومسـتجيبًا الحتياجـات 

الطلبـة يف حميطهـم االجتامعـي والثقـايف املتنوع. 

كـام يفـرض هـذا املبـدأ أن تسـتجيب مؤسسـاُت التعليـم إىل التقـّدم املعـريف 
- واقــع التعليــم العــايل يف فلســطن وآفــاق تطويــره، شــؤون فلســطينية عــدد 249 – 250، مركــز األبحــاث، منظمــة   58

ــطينية، 2012، ص 290. ــر الفلس التحري
- عبد الكريم، نرص، مرجع سابق، ص 10.  59
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والتطـور العلمـّي مـن خـالل تقديِم تعليـٍم نوعي ومـرن، حيقـق الرفاهية دون 
متييـز، يتطـور ويواكب بشـكل مسـتمر احتياجـاِت املجتمع وسـوق العمل60. 

ويعنـي تطبيـق هـذا املبدأ أن تسـعى اجلامعـات إىل أن يكـون نظامهـا التعليمّي 
مسـتجيبًا لالحتياجـات التنمويـة الوطنيـة، وحلاجات املتعلمـن وخصائصهم 
املتباينـة، وأن يكـون أكثـر شـموالً وإدماجـًا للفئات كافـة دون متييـز، ومواكبًا 
ومتكّيفـًا مـع التقـدم التكنولوجـي املتسـارع، وديناميكيـًا منفتحًا وقـادرًا عىل 
اسـتيعاب املعرفـة وتوطينهـا، وتطوير البحـث العلمي ورفع جـودة التعليم بام 

يتناسـب واحتياجـات املجتمع وتطـوره وتطويره. 

يقـي تطبيـق هذا املبـدأ يف جامعات الفلسـطينية وقتـًا وجهدًا مضاعفـًا، نظرًا 
لوجـود العديـد مـن التحديـات التـي من شـأهنا أن تبطـئ أو حتدَّ مـن تطبيقه، 
ومـن أمههـا األزمـة املاليـة يف اجلامعـات العامـة61، وافتقـار التعليـم العايل إىل 
اسـرتاتيجية واضحـة حتـّدد طبيعة األهـداف املراد حتقيقهـا من التعليـم ما بعد 

الثانوية62.  املرحلـة 

فاجلامعـاُت مترُّ يف ظـروف مالية غالبًا ال تسـاعد عىل تكييف التعليم ليتناسـب 
مع احتياجـات املجتمع املتغرّية. 

- مركــز األمــم املتحــدة للتدريــب والتوثيــق يف جمــال حقــوق اإلنســان جلنــوب غــريب آســيا واملنطقــة العربيــة، محايــة   60
التعليــم يف ظــروف انعــدام األمــن والنزاعــات املســلحة، مركــز األمــم املتحــدة للتدريــب والتوثيــق يف جمــال حقــوق 

اإلنســان جلنــوب غــريب آســيا واملنطقــة العربيــة، اخلليــج العــريب، الدوحــة، قطــر، »ملخــص«.
- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  61

- اهلنــدي، خليــل، واقــع التعليــم العــايل يف فلســطن وآفــاق تطويــره، شــؤون فلســطينية عــدد 249 – 250، مركــز   62
ــطينية، 2012، ص 290. ــر الفلس ــة التحري ــاث، منظم األبح
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ثانيًا: السياسات احلكوميَّة جتاه التعليم العايل
تتلّخـص رؤيـة وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل يف الوصـول إىل تعليـم عـاٍل 
متيـّر ومتعـدد ومتنوع، ومسـتدام ومـرن وخـادم ورافد ومنافـس ذي جودة 
ومتميـز. وحتـدد الـوزارة رسـالتها يف ضـامن توفـري التعليـم للجميع وحتسـن 
نوعيتـه ومعايـريه، من أجل تلبيـة احتياجـات املتعلمن للتكيُّف مـع متطلبات 

 .63 العرص

ِمـل وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل اسـرتاتيجيتها يف التعامـل مـع التعليـم  وجُتْ
العـايل يف مواجهـة الطلـب املتزايد عـىل التعليم العايل بمسـتوياته كافـة، ورفع 
نسـبة االلتحاق لرشائح من ذوي املسـتوى االجتامعي - االقتصادي املنخفض 
ومـن ذوي اإلعاقـات، ومواءمة خمرجـات التعليم العايل مـع حاجات املجتمع 
الفلسـطيني والسـوق املحـي واإلقليمي، واالرتقاء بمسـتوى البحـث العلمي 
ليصبـح فاعـاًل يف التنميـة االقتصاديـة واالجتامعية؛ وحتسـن النوعيـة وضبط 
اجلـودة، وضـامن اسـتمرارية التمويـل الـالزم لتغطيـة العجـز يف املصاريـف 
التشـغيلية والتطويريـة والرأسـاملية ملؤسسـات التعليم العايل، وإصـالح إدارة 
واملؤسسـات،  الـوزارة  مسـتوى  عـىل  وتطويرهـا  العـايل  التعليـم  وحاكميـة 

واالرتقـاء بالتعليـم املهنـي والتقني كـاًم ونوعًا64.

أوردت اخلطـة اخلمسـية لقطـاع التعليـم العـايل 2007 -2012 65، وكذلـك 

ــخ الدخــول 2016/10/13،  ــم العــايل، تاري ــة التعلي ــايل، رؤي ــم الع ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــرتوين ل ــع اإللك - املوق  63
https://www.mohe.pna.ps/moehe/visionandmission:الرابــط

- املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل، املرجع السابق  64
- وزارة الرتبية والتعليم العايل، اخلطة اخلمسية للتطوير الرتبوي، 2008.  65
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االسـرتاتيجية القطاعيـة وعـرب القطاعيـة للتعليـم 2011 - 2013 66، عـدة 
أهـداف تتمثـل يف سـعي الـوزارة إىل توفـري فـرص االلتحـاق بالتعليـم العايل 
العـايل  التعليـم  اعتـامد مؤسسـات  املهنـي، وتطويـر أسـس  التعليـم  وقطـاع 
وبراجمهـا، والسـعي لتحسـن نوعيـة التعليـم والتعلم، بام يشـمل تطويـر البنية 
التحتيـة مـن أبنية وجتهيـزات، وتطوير املنــاهج وفـق ختصصات ومسـتويات 
ذات أولويـة وبنـاء القـدرات يف اجلـودة، واسـتثامر التفـّوق وتطويـر الربامـج 
واملناهـج بـام يتوافق والتطـور التكنولوجـي، وتطوير األنظمة املاليـة واإلدارية 
وحتسن األداء، بمــا يــشمل تـشجيع القطــاع اخلــاص لالستثامر يف التعليم 
العـايل وتنميـة القـدرات لتوفـري التمويـل الـذايت ملؤسسـات التعليـم العـايل 
وتطــوير نظام إداري ومايل، واسـرتداد القروض الطالبيـة وتدويرها، والعمل 
عـىل اعتـامد تــصنيف وظيفــي موحد للعاملـن يف مؤسسـات التعليـم العايل 
وحوسـبة األنظمة اإلداريــة، والتعــاون بــن الــوزارة ومؤسسـات التعليم 
العـايل وبن املؤسسـة ذاهتـا، والعمل عىل تنفيذ االسـرتاتيجية الوطنيـة للتعليم 
املهنـي والتقنـي، وتوفـري رواتـب املوظفـن العاملـن يف مؤسسـات التعليـم 
التعليـم  التشـغيلية؛ وتعزيـز ارتباطيـة  العـايل، وتوفـري تغطيـة للمــصاريف 
تقيــيم  وتشـمل  واالقتصاديـة،  االجتامعيـة  التنميـة  احتياجـات  مـع  العـايل 
درجــة ارتباطيـة الربامج مـع حاجة سـوق العمل املحـي وقدرتـه التوظيفية، 
وتــصميم سياسـات وإجراءات تنفيذية لدفع القبول تدرجييـًا نحو ختصصات 

ذات أولويـة تنمويـة67. 

- وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، االســرتاتيجية القطاعيــة وعــرب القطاعيــة »2011-2013«، وزارة الرتبيــة والتعليــم   66
العــايل، 10 كانــون الثــاين 2010، مســودة أوليــة.

- املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر )بكدار(، مرجع سابق، ص 16.  67
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ويبـدو أن حتقيـق األهـداف الـواردة أعـاله أمـٌر ليس بيسـري يف ظـّل أن حجم 
مـا تنفقـه احلكومـة مـن موازنتها السـنوية عـىل التعليم العـايل يعتـرب متواضعًا 
موازنـة  مـن  العـايل  والتعليـم  الرتبيـة  وزارة  حصـة  بلغـت  حيـث  جـدًا68، 
احلكومـة الفلسـطينية للعام 2016م قرابـة 720 مليـون دوالر أمريكي، أي ما 
نسـبته )18.3%( مـن إمجـايل النفقات العامـة للموازنة، يذهـب جلها )%86( 
كرواتـب وأجـور ونفقاٍت تشـغيلية، وخُيصص مـا نسـبته )1.8%( من موازنة 
الـوزارة كنفقـات تطويريـة69، مـا يعنـي أن موازنـة احلكومـة لتطويـر قطـاع 
التعليـم خـالل العـام 2016م لـن تتعـدى نسـبتها الــــ)0.4%( يف أحسـن 

األحوال. 

الرتبيـة  املاديـة لـدى وزارة  فـإنَّ عـدم توفـر اإلمكانيـات  السـياق  ويف ذات 
مليـون دوالر سـنويًا  مبلـغ )40(  بتخصيـص  واكتفاءهـا  العـايل،  والتعليـم 
للجامعـات العامـة، والبالـغ عددهـا تسـع جامعـات، يف ظـّل عـدم قدرهتـا 
عـىل دفـع هـذا املبلـغ بشـكل كامـل ودوري، يقـود حتـاًم ليـس فقـط إىل عدم 
قـدرة احلكومـة عـىل تطبيـق سياسـاهتا جتـاه التعليـم العـايل بشـكل كامل عىل 

اجلامعـات العامـة، بـل تفاقـم األزمـة املاليـة.

رغـم تبنـي وزارة الرتبيـة والتعليـم العايل رؤية هتـدف إىل تنظيم قطـاع التعليم 

ــتقلة  ــة املس ــن يف اهليئ ــس املفوض ــو جمل ــابق، وعض ــر س ــي ووزي ــس ترشيع ــو جمل ــعيبي، عض ــي الش ــح عزم - أوض  68
ــة  ــات عام ــد سياس ــه ال توج ــن أن ــة، يف ح ــق الدول ــىل عات ــع ع ــايل تق ــم الع ــؤولية التعلي ــان، أن مس ــوق اإلنس حلق
جتــاه التعليــم العــايل، وال توجــد قــدرة ماليــة لتحقيــق اخلطــط الوطنيــة جتــاه التعليــم العــايل. )جلســة نقــاش حــول 
»مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 

).2017
- قانــون املوازنــة العامــة الســنة املاليــة 2016، املنشــور عــىل صفحــة )4( يف عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم )117(   69
بتاريــخ 2016/1/24. أنظــر أيضــا: الفريــق األهــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، ورقــة حتليليــة حــول: املوازنــة 

العامــة 2016، االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، رام اهلل، كانــون الثاين/ينايــر 2016.
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العـايل وتطويـره بشـكل عـام، إال أهنـا ومنـذ نشـأهتا مل تعمـل عـىل ترتيـب 
األوضـاع الداخليـة للجامعـات العامـة، من حيث إعـادة النظـر يف اهليكليات 
اإلداريـة القائمـة فيهـا منـذ مـا قبـل قيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ومن 
حيـث طبيعـُة وشـكل العالقـة بينهـا وبـن هـذه اجلامعـات، وعـىل األغلـب 
فـإن الـوزارة مل ترغـب يف القيـام هبذا العمـل من منطلـق أن تدخلها يف الشـأن 
الداخـي للجامعـات العامـة سـيفرض عليهـا تبعـاٍت مالية ليس هلـا قدرة عىل 

 .7 0 حتّملها

وكنتيجـة هلـذا التوجـه مل تقـم احلكومـة بطـرح رزمـة حلـول متكاملـة ختـّص 
ـة مـن حيـث التمويـل والتطويـر واحلوكمـة، التـي أساسـها  اجلامعـات العامَّ
إجيـاد وزارة تعليـم عـاٍل مسـتقلة إلدارة هـذا القطـاع، واكتفـت وزارة الرتبية 
والتعليـم العـايل بـاإلرشاف عىل بعـض القضايا العامـة التي ختـّص عمل هذه 
اجلامعـات، مثـل اعتـامد برامـج وختصصـات جديـدة، وتصديـق الشـهادات 
الصـادرة عنهـا، ومتابعـة قضايـا إداريـة وأكاديميـة يف هـذه اجلامعـات بحكم 
القانـون واللوائح الداخلية التـي تقع ضمن اختصـاص وزارة الرتبية والتعليم 
العـايل71، ما يدعم بعـض اآلراء القائلـة إن وزارة الرتبية والتعليـم العايل تعترب 

ــح  ــة إىل من ــاك حاج ــس هن ــه لي ــار إىل أن ــاش أش ــة النق ــالل جلس ــل، وخ ــة اخللي ــس جامع ــزرو، رئي ــالح ال - ص  70
تراخيــص جلامعــات جديــدة، مشــريًا إىل أن احلكومــة يف الوقــت الــذي تعــاين مــن أزمــة ماليــة ذهبــت باجتــاه إقامــة 
ــوع  ــىل موض ــز ع ــات والرتكي ــن جامع ــود م ــو موج ــام ه ــاء ب ــدى االكتف ــن األج ــث كان م ــة حي ــات حكومي جامع
»احلوكمــة« بفصــل التعليــم العــايل عــن التعليــم العــام وإعطــاء أولويــة هلــذا القطــاع املهــم، )جلســة نقــاش حــول 
»مســودة تقريــر احلــق يف التعليــم واألزمــة املاليــة يف اجلامعــات العامــة«، اهليئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 19 نيســان 

.).2017
- أفــاد أجمــد برهــم خــالل املقابلــة، بــأن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل ليــس لدهيــا سياســات للتعامــل مــع األزمــة   71
املاليــة، وأيضــا ال يوجــد لــدى الــوزارة أيــة دراســة حــول االحتياجــات املاليــة للجامعــات العامــة، مؤكــدًا أن هــذه 
األزمــة ختتلــف حدهتــا مــن جامعــة إىل أخــرى، وأضــاف إنــه ويف ظــل غيــاب السياســات احلكوميــة للتعامــل مــع 
األزمــة املاليــة، ويف ظــل عــدم فعاليــة عمــل جملــس التعليــم العــايل هنــاك مشــاورات بــن رؤســاء اجلامعــات العامــة 

لتشــكيل جملــس خــاص هبــذه اجلامعــات.
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األزمـة املاليـة يف اجلامعـات العامة هي شـأٌن داخي خيّص هـذه اجلامعات وال 
تتحّمـل احلكومـة مسـؤولية املسـامهة يف حل هـذه األزمة72.

- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب، مقابلة سابقة مع حريب دراغمة.  72
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الفصل الرابع

ة يف متويل التعليم اجلامعي مناذج عامليَّ

ُتعـد احلكومـات يف معظـم دول العامل املصـدر الرئيـس لتمويـل اجلامعات73، 
باعتبـاره حقًا لكل إنسـان تبعـًا للكفـاءة، إال أن عوامَل عديدًة جتعـل من ُقدرة 
ـل نفقـات التعليـم بشـكل كامـل متفاوتـة وحمـدودة، ما  احلكومـات عـىل حتمُّ
حُيتـم عـىل اجلامعـات البحث عـن مصـادر متويل أخرى تسـاعدها عـىل توفري 
املـوارد الالزمـة للحفاظ عىل االسـتدامة املالية هلا، سـواء عرب مصـادر التمويل 

الـذايت، أو مـن خالل مصـادر متويـل خارجية.

أوالً: جتارب عربية يف متويل التعليم اجلامعي
تشـرتك الـدول العربيـة يف اعتامدهـا عـىل الدعـم احلكومـي يف متويـل التعليـم 
العـايل، ولكـنَّ نسـب الدعم تتفـاوت من دولـة إىل أخـرى، فهنـاك نموذجان 
ـل فيـه الدولـة باجلـزء األوفـر مـن متويـل اجلامعـات  للتمويـل: األول، تتكفَّ
العـايل، حيـث ال جتبـي اجلامعـات رسـوم  التعليـم  الرسـمية وتتيـح جمانيـة 
تسـجيل أو تكتفـي بمبالـغ رمزيـة مثـل مـرص، السـودان، سـوريا، اليمـن، 
اجلزائـر، تونـس، املغـرب. أمـا النمـوذج الثـاين فتقـوم الدولـة بفرض رسـوم 

دراسـية عـىل كل الطـالب مثـل األردن، لبنـان، فلسـطن74.
- ورقــة مفاهيميــة حــول تطويــر التعليــم العــايل يف فلســطن يف ضــوء اخلصوصيــة الفلســطينية واالجتاهــات العامليــة،   73
ــرج«،  ــن خم ــل م ــطينية: ه ــات الفلس ــام اجلامع ــة أم ــات املركب ــرشون، »التحدي ــاين والع ــنوي الث ــن الس ــر مواط مؤمت

ــاين 2016. ــن الث ــول – 1 ترشي جامعــة بريزيــت، 30 أيل
74  - الدقــي، نــور الديــن، »متويــل التعليــم العــايل يف الوطــن العــريب« الوثيقــة الرئيســة، املؤمتــر اخلامــس عــرش للــوزراء 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــة العربي ــريب، األكاديمي ــن الع ــي يف الوط ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــن التعلي ــؤولن ع املس
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1-اململكة املغربية

اجتهـت اململكـة املغربية منـذ العـام 2009م إىل ربط متويل التعليـم العايل بأداء 
اجلامعـات، من خالل إرسـاء سياسـة تعاقدية بن الدولـة واجلامعة. 

وُيعـد التعاقـد صيغة مسـتحدثة للتطوير اجلامعـي، ويتم التعاقـد بعد جوالت 
مـن التفـاوض بـن احلكومـة واجلامعـات بخصـوص حجـم امليزانيـة وأوجه 

رصفهـا يف املجـاالت التي ختـدم األهـداف االسـرتاتيجية للدولة. 

إىل اجلامعـات  الصالحيـات  نقـل  أو  التفويـض  التعاقـد رضبـًا مـن  ويمّثـل 
إلنجـاز مرشوعـات وبرامـج يتـم االتفـاق بشـأهنا بـن احلكومـة واجلامعـة.

وهيـدف التعاقـد إىل دعـم اجلامعـات وحتسـن حوكمتهـا عـرب الرتكيـز عـىل 
حتسـن األداء وتبنـي مبـادئ اإلدارة الرشـيدة، ومتكـن اجلامعـات مـن متابعة 
مـؤرشات تطورها وترشـيد التـرصف يف اإلمكانيـات البرشية واملاديـة املتاحة 

هلـا وإبـراز الصعوبـات التـي حتـول دون أدائهـا عنـد االقتضاء75. 

ويتـم حتديـد حمتويات العقـود التي تربط اجلامعـات املغربية باحلكومـة انطالقًا 
مـن املقرتحات التـي أعدهتـا اجلامعات بذاهتـا، وتتضمـن العقود بنـودًا توكل 
الكميـة  األهـداف  لبلـوغ  تطويـري  خمطـط  وضـع  مسـؤولية  اجلامعـات  إىل 
للربنامـج فيام خيـص دعم طاقـة االسـتيعاب لقبول األعـداد املتزايـدة للطلبة، 
واالسـتجابة حلاجـات التنميـة القطاعيـة بام فيها توجيـه الطلبة نحو املسـاقات 
العلمّيـة والتقنيـة واملهنيـة، وتأهيـل املؤسسـات اجلامعيـة القائمـة وصيانتهـا، 

والنقل البحري، االسكندرية 22-26 ديسمرب 2015.                        
وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل، الدليــل اإلحصائــي الســنوي 2016/2015 ملؤسســات التعليــم العــايل الفلســطينية،   75

ــطن. رام اهلل، فلس
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واالرتقـاء بالبحـث العلمـي وتنويـع مصـادر متويلـه، ومواءمـة املسـاقات مع 
العمل.  سـوق 

ويف مقابـل ذلـك تتعهـد الدولـة بتخصيـص ميزانيـة حمـددة لدعـم الربنامـج، 
والتقويـم  للمتابعـة  آليـة  وتركيـز  املناسـبة،  الترشيعيـة  اإلجـراءات  ووضـع 
تتضمـن هيئـة داخلية للمتابعـة والتقويم عىل مسـتوى اجلامعـة، وهيئة مركزية 

مُمثلـة جتمـع ممثلـن عـن وزارات التعليـم العـايل واالقتصـاد واملالية76.

2-مجهورية مرص العربية 

تعتمـد اجلامعـات املرصيـة الرسـمية عـىل مصـدر أسـايس لتمويـل التعليـم 
اجلامعـي، أال وهـو احلكومـة التـي متـّول التعليـم اجلامعـي كالتـزام قانـوين، 
حيـث ينص دسـتور مجهورية مرص العربيـة يف املادة رقم )20( عـىل أن التعليم 
يف مؤسسـات الدولة جمـاين يف مجيع مراحلـه، وعليه، فإن اجلامعـات احلكومية 
تعتمـد بشـكل شـبه كامل عـىل ميزانيـة الدولـة، وإن كان هناك بعـض املصادر 
األخـرى كاجلهـود الذاتيـة، وهي حمـدودة، واملسـاعدات الدوليـة وهي ختضع 

للتقّلبـات العامليـة واألحوال السياسـية77.

وعـىل الرغـم مـن الزيـادة امللحوظـة يف اإلنفـاق احلكومـي عـىل التعليـم، إال 
أن هـذه الزيـادة مل تكـن كافيـة لتلبيـة احتياجات التعليـم العـايل، لذلك قامت 
احلكومـة يف السـنوات األخـرية بتشـجيع اجلامعـات احلكوميـة عـىل تنويـع 
مصـادر الدخـل لدهيـا بخـالف مـا حتصـل عليـه مـن دخـل حمـدود يـأيت من 
الرسـوم الدراسـية لطـالب الربامـج اخلاصـة )مثل نظـام االنتسـاب، وبرامج 

- الدقي، نور الدين، مرجع سابق.                          76
- ورقة مفاهيمية حول تطوير التعليم العايل يف فلسطن يف ضوء اخلصوصية الفلسطينية، مرجع سابق.  77
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التدريـس بلغـات أجنبيـة، وغريهـا(. 

وأّدى ذلـك إىل ضخ مـوارد إضافية عن طريـق التربعات والبحـوث التعاقدية 
واالستشـارات وبرامج التعليم املسـتمر وغريها من األنشـطة. 

وتشـري التقديـرات إىل أن اجلامعـات احلكوميـة تغطي نحو 10% مـن مواردها 
من خـالل ما حتصـل عليه مـن مصـادر ذاتية78.

3-اململكة األردنية اهلاشميَّة

رئيـس،  الدولـة بشـكل  ميزانيـة  اجلامعـات احلكوميـة يف األردن مـن  مُتـَول 
تليها الرسـوم واألقسـاط اجلامعيـة، واإليـرادات الذاتية، واملنح واملسـاعدات 

واهلبـات، والقـروض بكفالـة حكوميـة. 

تراجـع  بسـبب  موازناهتـا،  يف  عجـز  مـن  اجلامعـات  تعـاين  ذلـك  ورغـم 
املخصصـات احلكوميـة هلا، يف ظـّل ارتفاع كلفـة التعليم العايل وزيـادة الطلب 

. عليه

تتأّتـى املخصصـات احلكوميـة املرصـودة للتعليم العـايل يف األردن من نسـب 
مؤيـة حمـددة يتـم وضعهـا عـىل الرضائـب والرسـوم املجبـاة، مثـل الرسـوم 
اجلمركيـة بواقـع 4% مـن قيمـة البضائع املسـتوردة، و01% من صـايف األرباح 
التجاريـة  للغـرف  اإلمجاليـة  اإليـرادات  مـن  و%01  للـرشكات،  السـنوية 
والنقابـات، و0.05% مـن قيمـة األرايض لـدى إفرازها أو بيعهـا أو رهنها أو 
تأمينهـا، وغريهـا مـن املعامـالت، ويتم تـوزع هذه اإليـرادات بـن اجلامعات 
األردنيـة بموجـب معايـري يتـم االتفـاق عليهـا يف جملـس التعليـم العـايل، كام 

- الدقي، نور الدين، مرجع سابق.  78
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تتمتـع اجلامعات األردنيـة احلكومية باإلعفاءات والتسـهيالت التـي تتمتع هبا 
الـوزارات والدوائـر احلكوميـة يف اململكـة79. 

ثانيًا: جتارب الدول املتقّدمة يف متويل التعليم اجلامعي
تسـتند أنامط التمويـل املعتمدة يف الـدول املتقدمة إىل جتربة قـرون من اخلربة يف 
تدبري الشـأن املايل والرشاكـة اجلامعية، والبيئـة االقتصادية والسياسـية املحيطة 

 . هبا

وتتعـدد مسـتويات متويـل التعليـم واجلهـات املتداخلـة مـن بلد إىل آخـر وفقًا 
للنظـام السـيايس واالقتصـادي واالجتامعي السـائد. 

ومـع أن الـدول تتدخـل يف دعم املؤسسـات احلكوميـة واخلاصة، فـإن االجتاه 
السـائد يف هـذه الدول هـو تقاسـم التكاليف بن اجلهـات الرسـمية واجلامعية 

وهيئـات املجتمـع، مـع حتميل الطالـب جـزءًا أو كل تكاليـف تعليمه. 

ألغلـب  مهـاًم  إيـرادًا  »الوقـف«80  مثـل  التمويليـة  املصـادر  بعـض  ويمثـل 
العريقـة81. اجلامعـات 

- الطراونــة، عــي عــودة، »متويــل التعليــم العــايل: نــامذج عامليــة وعربيــة يف متويــل التعليــم العــايل«، مقــال كالود،   79
5fbmopjz9/https://www.makalcloud.com/post الرابــط:   ،11،2016/11 الدخــول  تاريــخ 

ــظ  ــدات املحاف ــالل عائ ــن خ ــأيت م ــات ت ــة باجلامع ــل خاص ــادر متوي ــن مص ــارة ع ــو عب ــي ه ــف اجلامع - الوق  80
ــات مــن القطــاع اخلــاص ورجــال األعــامل ومــن اخلرجيــن الســابقن للجامعــة، وهــو أســلوب  االســتثامرية، وهب
متويــي يضمــن للجامعــة االســتقرار املــايل الــذي يســاعدها عــىل حتســن جــودة التعليــم وتطويــر البحــث العلمــي، 

ــي.  ــل احلكوم ــن التموي ــكل كي ع ــتغناء بش ــل أو االس والتقلي
- الدقي، نور الدين، مرجع سابق.  81
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

1-اململكة املتحدة

تعتمـد مؤسسـات التعليم يف بريطانيا بشـكل أسـايس عىل التمويـل احلكومي، 
حيـث إن التعليـم العـايل هو جمـاين، وتضم مصـادر التمويل: املنـح احلكومية، 
والرسـوم الدراسـية املمولـة مـن احلكومة، والرسـوم اخلاصة واهلبـات. حيث 
إن التمويـل يتـم عىل شـكل منـح حكومية غري مرشوطـة، تسـتطيع اجلامعات 
مـن خالهلـا توزيعهـا وفـق احتياجاهتا، ومـن املمكـن وألغراض اسـرتاتيجية 
أن يتـم ختصيـص متويـل إضـايف لبعـض التخصصـات مثـل: الطـب وطـب 

األسـنان، بحيـث تتـم إضافتـه إىل املنح غـري املرشوطة. 

ويتـم حتديـد مقـدار املنـح غـري املرشوطـة املقّدمـة لألنشـطة التعليميـة لـكل 
جامعـة وفقـًا ملعايـري خمتلفة أمهها أعـداد الطلبـة امللتحقن، واختـالف التكلفة 

النسـبية للتخصصـات82.

ويف منتصـف تسـعينيات القـرن املـايض صـدر ترشيـٌع جديـٌد أحـدث تغيـريًا 
موحـدة  دراسـية  رسـوم  فـرض  تـم  حيـث  اجلامعـات،  متويـل  سياسـة  يف 
للتخصصـات كافـة يف مجيـع اجلامعـات بعـد العـام 1998م؛ وذلـك لرفـد 
اجلامعـات بمصـدر دخـل إضـايف، بينـام يتـم إعفـاء الطلبـة مـن ذوي األرس 

الفقـرية مـن الرسـوم الدراسـية أو مـن جـزء منهـا. 

ويشـارك القطاع اخلاص أيضـًا يف متويل اجلامعات، باإلضافـة إىل العائد املادي 
الذي يتأتى من االستشـارات واألبحاث والوقفيـات لصالح اجلامعات.

- عبد الكريم، نرص، مرجع سابق ص 29.  82
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2-اليابان 

التعليـم  املركزيـة يف متويـل  اليابـان احلكومـة  املحلّيـة يف  السـلطات  تشـارك 
اجلامعـي، وتقدم كّل سـلطة حملية الدعـم املادي الالزم للمؤسسـات التعليمية 

اجلامعيـة، بتخصيـص جـزء مـن إيراداهتـا الرضيبيـة لدعـم التعليم. 

كـام تقـوم تربعـات األفـراد واهليئـات اخلريية بـدور حمـوري يف متويـل التعليم 
اجلامعـي، ومتثل الرسـوم الدراسـية بـن 10% إىل 30%، من نسـبة اإلنفاق عىل 

التعليـم اجلامعي. 

ويمكـن للطـالب االسـتفادة مـن نظـام خـاص للقـروض لتغطيـة تكاليـف 
دخـل،  عـىل  وحصوهلـم  التخـرج  بعـد  اسـرتدادها  يتـم  أن  عـىل  تعليمهـم، 

السـداد.  وتسـتخدم طـرق متنوعـة يف عمليـة 

وتنشـئ املؤسسـات اخلاصـة داخلهـا هيئـات ماليـة بمسـاعدة مـن احلكومـة 
املركزيـة واملحلية ورجال األعامل، وتعمل هذه اهليئات عىل شـكل مؤسسـات 
غـري ربحيـة هدفها تقديـم الدعم ومسـاعدة الطلبة عىل دفع الرسـوم اجلامعية. 

أمـا اجلامعـات اخلاّصـة فتحصل عـىل متويلهـا من عدة مصـادر أمهها: رسـوم 
إدارات  مـن  املحصلـة  األمـوال  وجـدت،  إن  املستشـفيات  دخـل  التعليـم، 
التمويـل )األسـهم والتأمينـات املحليـة واألجنبيـة(، الدعم القادم مـن وزارة 
التعليـم، األصـول التـي تـدر دخـاًل، رسـوم االختبـارات التنافسـية من أجل 

االلتحـاق باجلامعـات83.

- الدقي، نور الدين، مرجع سابق.  83
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3-الواليات املتحدة األمريكية

يرتكـز متويـل التعليم العـايل واجلامعـي يف أمريكا عـىل ثالثة مصـادر تتمثل يف 
احلكومـة الفيدرالية، وتصـل حصتها إىل حواىل 12% وتكون يف شـكل منح أو 
عقود منافسـة، وتسـاهم حكومات الواليـات بحواىل 27% مـن تكلفة التعليم 
العـايل، باإلضافـة إىل املصـادر األخـرى مثـل الرسـوم التعليميـة وغريهـا من 

مصـادر التمويل. 

وتفـرض حكومـة الوالية رضائـب داخليـة لصالـح التعليم العـايل واجلامعي 
هبـا، كـام تقـوم بفـرض نسـبة مـن ميزانيـة األبحـاث التـي تقـوم هبـا اجلامعـة 
لبعـض اهليئـات العاّمـة كرسـوم قوميـة لتمويـل التعليـم اجلامعـي، عـىل أن 
تسـتخدم هـذه الرسـوم يف تطويـر املكتبـات، وحتسـن اخلدمـات واألبحـاث 

العلميـة التـي تقدمهـا اجلامعـات األمريكيـة. 

كـام يدفـع الطالب رسـومًا جامعية ختتلـف قيمتها من واليـة إىل أخرى، حيث 
تقـوم كل واليـة بتحديـد قيمـة الرسـوم الطالبيـة بالتعليـم اجلامعـي حسـب 
ظروفهـا االقتصاديـة وسياسـتها التعليميـة والتكلفـة الفعليـة لـكل ختصص، 
وخيتلـف متوسـط نصيب مـا يدفعـه الطالب وأرسته حسـب دخلهم السـنوي 

يف التعليـم اجلامعـي من واليـة ألخرى.

باإلضافـة إىل ذلك تقّدم احلكومـة الفيدرالية برناجماً  للقـروض الطالبية هيدف 
إىل مسـاعدة الطبقة الوسـطى يف املجتمـع؛ لتوفري مصاريـف تعليم الطالب يف 
مؤسسـات التعليـم العـايل واجلامعـة، مـع إعطـاء الطالـب فـرتة سـامح تصل 
مدهتـا إىل حـواىل عـرش سـنوات لسـداد هـذه القـروض، وبفائـدة تصـل إىل 
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5% يف العـام الواحـد، مـع قيـام احلكومـة الفيدرالية بدعـم برنامـج القروض 
الطالبية. 

املسـاعدات  برامـح  املهّمـة يف  املصـادر  ًمـن  املنـح مصـدرا  قانـون  ويشـكل 
ًـ املصـادر اخلاصـة بنسـبة كبـرية مـن دخـل  الطالبيـة، كـام تسـاهم ـ أيضـا 
رجـال  تربعـات  يف  اإلسـهامات  هـذه  وتتمثـل  العـايل،  التعليـم  مؤسسـات 
األعـامل، واملؤسسـات اخلريية وخرجيـي اجلامعـات، والوقـف اجلامعي الذي 
يقـوم بتوفـري مـورد تكميـي مهـم وتعتمـد جـل اجلامعـات األمريكيـة عـىل 

إيـرادات الوقـف مصـدرًا لتغطيـة جـزء كبـري مـن نفقاهتـا84. 

ثالثًا: »الوقف« كنموذج يف متويل التعليم اجلامعي
يلعـب »الوقـف اجلامعـي« دورًا مهاًم يف متويـل التعليم اجلامعي، سـواء أكانت 
اجلامعـات حكوميـة أم خاصـة، وهناك جتـارب عديـدة لألوقـاف اجلامعية يف 
خمتلـف أنحـاء العـامل، ولكـنَّ هـذا النـوع مـن التمويـل ينتـرش بشـكل أكرب يف 

الـدول املتقدمـة وجامعاهتـا العريقة. 

وتعتـرب الوقفيـة اجلامعية مصدر إيـراد مهاًم وإضافيـًا، عدا كوهنا متثـل نموذجًا 
للمشـاركة املجتمعيـة يف حتّمـل جـزء مـن تكاليـف التعليـم اجلامعـي، حيـث 
متثـل عائـدات الوقـف يف معظم التجـارب العامليـة حواليي 30%، مـن ميزانية 

اجلامعات.

- عامــر، طــارق، »تصــور مقــرتح لتمويــل التعليــم اجلامعــي بالــدول العربيــة يف ضــوء االجتاهــات املعــارصة )الــدول   84
املتقدمــة(«، بحــث مقــدم إىل امللتقــى الــدويل حــول »سياســات التمويــل وأثرهــا عــىل االقتصاديــات واملؤسســات – 

دراســة حالــة اجلزائــر والــدول الناميــة« جامعــة حممــد خيــرض بســكرة، 21-22 نوفمــرب 2006.
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ففـي جامعـات الواليـات املتحـدة األمريكيـة تقـّدر قيمـة اإليداعـات الوقفية 
الـدوالرات.  بمليارات 

وقد سّجلت أعىل وقفية يف جامعة هارفرد بقيمة »25 مليار دوالر«. 

ويف كنـدا التـي هلـا جتربة ناجحـة يف تطبيـق نظام األوقـاف اجلامعيـة تبلغ قيمة 
وقفيـة جامعة تورنتـو حواىل »مليـار ونصف املليـار دوالر«. 

ويف جامعـة كمـربدج بربيطانيـا بلغـت قيمـة الوقفيـة هلـا قرابـة »06 مليـار 
دوالر«. وتقـدر قيمـة األوقـاف يف جامعـة ملبـورن االسـرتالية بقيمـة »900 
مليـون دوالر«. ويف اليابـان تقـدر قيمـة وقفيـة جامعـة كيوتـو أكثـر مـن »02 

دوالر«85. مليـار 

أثبتـت التجـارب العاملّيـة فعالية نظام الوقف اجلامعي باملسـامهة يف االسـتدامة 
املاليـة للجامعات، من خـالل توفريها عائـدات مالية تسـاهم يف تغطية نفقات 

اجلامعي.  التعليم 

وُيعـد هـذا النمـوذج ركيـزة أساسـية يف تفعيل املسـامهات املجتمعيـة يف متويل 
اجلامعي.  التعليـم 

ويف سـبيل االسـتفادة القصـوى مـن هـذا النمـوذج البـد مـن أن ُيبنـى عـىل 
املاليـة واإلداريـة ونظـام رقابـة صـارم، وأن توضـح  الشـفافية  أسـاس مـن 
أهـداف متويلـه ومصادرهـا وطرق رصفهـا، وجمـاالت اسـتثامراته وغريها من 
البنـود التـي جتعـل من هذا النمـوذج مصـدرًا ماليًا رئيسـًا للجامعات ُمَسـخرًا 

خلدمـة اجلامعـة وليـس العكس.
- الدقي، نور الدين، مرجع سابق.  85
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رابعًا: اجلامعات االفرتاضية، والتعليم اجلامعي املفتوح
ُتعـد اجلامعـات االفرتاضية مؤسسـاٍت أكاديميًة هتدف إىل تأمن أعىل مسـتوًى 
مـن التعّلـم اجلامعـي للطـالب، يف أماكن إقامتهم، بوسـاطة وسـائل االتصال 
احلديثـة »االنرتنـت«، وُتعد هذه اجلامعـات مدخاًل غري مبـارش لتمويل التعليم 
اجلامعـي؛ ألهنـا تسـهم يف اسـتيعاب جـزء مـن الطلبـة، وختفـف الضغط عىل 
التعليـم اجلامعـي املنتظم وهي ليسـت بديـاًل عنه، بل هـي ـ يف جانب ـ مكملة 
لـه يف تقديـم خدماهتـا نظري عقود تـربم بينهـا وبن اجلامعـات القائمـة لتقديم 

خدمـات متنوعـة وداعمة هلا. 

أمـا نظـام اجلامعة املفتوحـة فهو نمـوذج يوفر تعليـاًم تكامليًا متعدد الوسـائط، 
يعتمـد عـىل التقنيات احلديثة ووسـائل االتصال املسـموعة واملرئيـة، والتفاعل 
مـع الدارسـن مـن خـالل املرشـدين األكاديميـن الذيـن ينتـرشون يف املراكز 

التابعـة للجامعـة املفتوحة.

وُيعـد نظـام التعليـم املفتـوح أحـد البدائـل املطروحـة للتخفيـف مـن الطلب 
املتزايـد عـىل التعليـم اجلامعي، والتقليـل من التكلفـة املالية للتعليـم اجلامعي، 
حيـث تشـري الدراسـات إىل أن تكلفـة الطالـب يف اجلامعـة املفتوحـة ال تعـدو 

30% إىل 50% مـن تكلفـة الطالـب يف اجلامعـات العامـة أو احلكوميـة86.

- ورقــة مفاهيميــة حــول تطويــر التعليــم العــايل يف فلســطن يف ضــوء اخلصوصيــة الفلســطينية واالجتاهــات العامليــة،   86
مرجــع ســابق.
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الفصل اخلامس

مالمح استراتيجية وطنية توازن بني احلّق يف التعليم 
ة واالستدامة املالّية للجامعات العامَّ

يعـرُض هـذا الفصـل توصيـات حمددة بشـأن وضع اسـرتاتيجية وطنيـة توازن 
بـن احلـق يف التعليـم واالسـتدامة املالية للجامعـات العامة، وبخاصـة أن أهم 
االسـتنتاجات التـي َخُلـَص إليهـا التقريـر تكمـن يف، أوالً: عدم مقـدرة نظام 

التعليـم العـايل عـىل متويل ذاتـه منفردًا. 

ثانيـًا: ويصطـدم طمـوح اجلامعـات الفلسـطينية العاّمـة يف تطويـر ذاهتـا مـن 
حيـث جـودُة الربامج التـي تطرحهـا وخمرجاهتا بمشـكلة العجز املايل املسـتمر 

يف موازناهتـا. 

ثالثـًا: إنَّ توفـري تعليـم بجـودة عاليـة مع احلفـاظ عىل مبـدأ العدالة واملسـاواة 
يف احلصـول عـىل التعليم العـايل للمؤهلن أمـٌر يصعب حتقيقـه مادامت فرص 

التمويـل قـارصة أو قليلة. 

رابعـًا: إنَّ قطاع التعليم العايل بحاجة إىل حوكمة أساسـها إجياد جسـم مسـتقّل 
عـن التعليم العام خيتـص بإدارة شـؤون التعليم العايل.

فالتعليـم اجلّيـد يف جمتمعـات العامل يرتبط ليس فقـط بالبيئة الترشيعية املناسـبة، 
ويف السياسـات واإلجـراءات املصاحبة، بـل أيضًا بقدرة هـذه املجتمعات عىل 
احلفـاظ عـىل االسـتدامة املاليـة للجامعـات، وتوفـري األمـوال الالزمـة للوفاء 
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املفـرتض أن يتحمـل مسـؤوليتها  التـي مـن  التعليميـة،  العمليـة  بالتزامـات 
ليـس الدولـة وحدهـا، بـل هـي مسـؤولية مجاعيـة تتشـارك فيهـا احلكومـات 

واجلامعـات والقطـاع اخلـاص واألفراد.

أوالً: مسؤولية احلكومة
اعتـامد مبـدأ »احلوكمـة«، يف إدارة قطـاع التعليـم العايل، وهـذا األمر حيتم - 

عـىل احلكومـة العمل عىل إنشـاء جسـم مسـتقل عـن وزارة التعليـم العام.  

التـزام احلكومة بتخصيـص ميزانيات حمددة للجامعـات العاّمة يف موازنتها - 
السـنوية، وااللتـزام بدفـع هـذه املخصصـات، عـىل أن حتصـل كّل جامعة 
عـىل حصتهـا بنـاء عـىل مـؤرشات واضحة مثـل عـدد الكليـات والربامج 
التـي تطرحهـا اجلامعـة، ومـدى جتاوهبا مـع حاجـات السـوق )بحيث ال 
يكـون املعيـار األسـايس عـدد الطلبـة(، والنسـبة بـن عـدد الطلبـة وعدد 
أعضـاء اهليئة التدريسـية، ونسـبة أعضـاء اهليئـة التدريسـية احلاصلن عىل 
شـهادة الدكتـوراه؛ وعـدد أعضـاء هيئـة التدريـس احلاصلن عـىل جوائز 
عامليـة رصينـة، ومسـامهة العائـدات املاليـة التي حتصـل عليهـا اجلامعة يف 
موازنتها السـنوية )عوائد األبحاث واالستشـارات، االسـتثامرات، بحيث 
ال تشـمل األقسـاط والرسـوم اجلامعيـة(، وإنتاجيـة البحـوث املنشـورة 
األوراق  ونسـبة  املتخصصـة،  العاملّيـة  العلمّيـة  املجـالت  يف  وعددهـا 

واملشـاريع البحثيـة املشـرتكة دوليـًا وحمليًا. 

طلبـة -  إقـراض  لصنـدوق  املغذيـة  التمويليـة  السياسـات  صياغـة  إعـادة 
مؤسسـات التعليـم العـايل، بحيـث يتـم إرشاك احلكومـة بشـكل فاعـل 
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بعمليـة متويـل الصنـدوق، وبعقـد رشاكات اسـرتاتيجية مـع الصناديـق 
العربيـة واإلسـالمية ذات العالقـة واالختصـاص، وباسـتحداث آليـات 
فاعلـة لتحصيـل القـروض املمنوحـة للطلبـة، وبوضـع أولويـات لعملية 
اإلقـراض ترتكـز عـىل الوضع االقتصـادي ومسـتوى التحصيـل )األداء( 
للطلبـة، ويتـم الرتكيـز عىل معايـري تفضيليـة للتخصصات التي تسـتجيب 
حلاجـة السـوق حمليـًا وإقليميـًا، واألخـذ بعـن االعتبـار منـح القـروض 
البعيـدة واملهّمشـة، وللطلبـة مـن ذوي  املناطـق  للطلبـة مـن اإلنـاث يف 

اإلعاقـة.

التوقـف عـن منح تراخيـص جلامعات جديـدة، واقتصار منـح الرتاخيص - 
للتخصصـات والربامـج امُلبَتَكـرة التـي يمكـن هلـا أن تفتـح آفـاق عمـل 
جيـدة خلرجييهـا87، ووضـع سياسـات حُتفـز اجلامعـات عـىل التوجـه نحو 
ختفيـض  سـبيل  يف  حمـددة  بتخصصـات  بينهـا  فيـام  والدمـج  االئتـالف 
النفقـات وترشـيدها ورفـع اجلـودة، ووضـع سياسـات حتفيزيـة تشـجع 
اجلامعـات العاّمـة عـىل التوجـه نحو التعليـم املهنـي والتقني، وفتـح آفاق 

أوسـع للتعليـم العـايل املتوسـط. 

التوجـه نحـو فـرض رسـوم رضيبيـة لصالـح اجلامعـات عـىل األربـاح - 
بعـض  وعـىل  املسـتوردة،  البضائـع  وعـىل  العامـة،  للـرشكات  الصافيـة 
التجاريـة، ومنـح  واألبنيـة  األرايض  احلكوميـة، ومعامـالت  املعامـالت 
اجلامعـات إعفـاءات مـن أي رسـوم أو رضائـب عـىل أي مـن مرشوعاهتا 
العمليـة  عـىل  الـرصف  لصالـح  عوائدهـا  خُتصـص  التـي  االسـتثامرية 

- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  87
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اجلامعـات. تلـك  يف  التعليميـة 

إعـادة صياغـة اتفاقية الـكادر اجلامعي املوحـد ليقرتن بمعايـري تفصيلية هلا - 
عالقـة بنوعية التخصـص العلمي، وربـط الكادر بمـؤرشات واضحة يتم 

عىل أساسـها تقييـم أداء العاملن من أكاديميـن وإدارين88.

ثانيًا: مسؤولية اجلامعات
اعتـامد مبـدأ »احلوكمـة«، يف تسـيري أمـور العمليـة التعليمية برمتهـا، فهذا - 

املبـدأ حُيّتم وجـود نظام مايل وإداري حيكم شـكل العالقـة وطبيعتها داخل 
اجلامعـة، بام يضمن حتقيق الشـفافية واحلكم الرشـيد واملسـاءلة، والعدالة، 
ومنـع الفسـاد ـ إن وجـد ـ ومكافحتـه، ووضـع آليات قياس ملـدى حتقيق 

اجلامعـة ألهدافها اآلنية واالسـرتاتيجية. 

وهـذا املبـدأ يشـّكل عامـاًل مهـاًم يف حتـّول اجلامعـات مـن التمويـل املبني - 
أساسـًا عـىل ما تقدمـه احلكومة من مسـاعدات، رغـم ضعفهـا وقلتها، إىل 

التمويـل املبنـي عـىل مـدى ُحسـن األداء الـذايت وفعاليته.

اعتـامد نمـوذج »اجلامعـة املنتجـة«، فبحكـم أن اجلامعـات العامـة تتمتـع - 
باسـتقالل مـايل وإداري، وال تتدخـل احلكومـة بشـكل مبارش يف شـؤوهنا 
الداخليـة، فهامـش حركتهـا واسـع جـدًا يف الذهـاب نحـو اسـتحداث 
أسـاليب تعليميـة ضمـن التخصصـات القائمة لدهيـا مثل: برامـج التعليم 
املـوازي، وبرامـج التعليم املفتـوح، وبرامج التدريـب املهني يف ختصصات 

ــز املــوارد يف جامعــة بريزيــت، أجريــت املقابلــة يف جامعــة  ــرة تعزي ــال عيســى، مدي ــة مــع من - مقابلــة باحــث اهليئ  88
بريزيــت بتاريــخ 2017/03/20.
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تقنيـة ومهنيـة مبتكـرة، باإلضافـة إىل ذلـك، ويف إطـار زيـادة مواردهـا، 
تقديـم اخلدمـات واالستشـارات للقطاعـن اخلـاص واحلكومـي.

التوجـه نحـو عقـد ائتالفـات ورشاكات بـن اجلامعات لدمـج ختصصات - 
حمـددة، وضـامن عـدم التكرار فيـام بينها وذلك يف سـبيل ختفيـض النفقات 

التعليم. جـودة  ورفع 

التوجـه نحـو عقـد رشاكات مـع القطاع اخلـاص قائمة عىل أسـاس املنفعة - 
املتبادلـة يف قطاعـات بحثيـة واستشـارية حمـددة، والتوجـه نحـو تأسـيس 
حاضنـات مشـرتكة للبحـث العلمـي هبـدف إنتـاج املعرفـة وتصديرهـا، 
اخلـاص مـن  القطـاع  املـايل، ويسـتفيد  اجلامعـات مـن عائدهـا  تسـتفيد 

مردودهـا املـادي يف تطويـر ذاتـه؛ إنتاجيـًا وبرشيـًا وماديـًا.

يضمـن -  بـام  اجلامعيـة  للمـوارد  األمثـل  واالسـتخدام  اإلنفـاق  ترشـيد 
االسـتفادة القصـوى منهـا، وتنويـع مصـادر التمويـل ومصـادر الدخـل 
الثابتـة مثل إنشـاء الوقفيـات89، وفتح آفـاق جديدة ومبتكرة لالسـتثامر يف 

أمـالك اجلامعـة.

ربط التوسـع يف التخصصـات والربامج وأيضًا نسـبة قبـول الطلبة بحاجة - 
سـوق العمـل، مـا قـد يتيـح للجامعـات رفـع سـعر السـاعة املعتمـدة يف 
اجلامعـة  عـىل  بالفائـدة  يعـود  مـا  املرتفـع،  الطلـب  ذات  التخصصـات 

والطالـب بعـد التخـّرج، ويسـاهم يف حتقيـق رفـع العائـد مـن التعليـم.

إعـادة صياغـة نظـام املنـح الطالبيـة بحيـث يتـم حـرصه يف الطلبـة الذين - 

- مقابلة سابقة مع منال عيسى.  89
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هـم بحاجـة فعليـة، وربـط هـذه املنـح بـاألداء األكاديمـي للمسـتفيدين، 
وضامنـات  منخفضـة،  بفوائـد  ميـرة  قـروض  نظـام  واسـتحداث 
مقبولـة، عـىل أن يتـم التسـديد بعـد ختـّرج الطالـب وحصوله عـىل فرصة 
عمـل، ويكـون نظـام املنـح والقـروض، يف جانـب منـه، تفضيليـًا لبعض 

السـوق.  املرتفـع يف  الطلـب  التخصصـات ذات 

ثالثًا: مسؤولية القطاع اخلاص

توجيـه جزء من اسـتثامرات رشكات القطاع اخلـاص لتطوير مراكز البحث - 
التكنولوجيـا  بصناعـة  العالقـة  ذات  وبخاصـة  اجلامعـات،  يف  العلمـي 

والتقنيـات احلديثـة، والصناعـات الدوائيـة، وتقنيـات الزراعـة وغريها.

ختصيـص جـزء من أربـاح القطاع اخلاص لدعـم موازنة اجلامعات بشـكل - 
مبـارش، ضمن آليـات واضحة وحمـددة ويف ختصصـات وبرامـج أكاديمية 
تعـود بالفائـدة عـىل هـذا القطـاع، عرب رفـده باخلـربات التي تسـاعده عىل 

تطوير ذاتـه ومنتجاته وخدماته بشـكل مسـتمر. 

متويـل القطـاع اخلـاص بشـكل مبارش لربامـج بحثيـة وأكاديميـة ضمن ما - 
يسـمى نظام »الكـرايس العلمّية«.

املسـامهة يف دعـم برامـج القـروض واملنـح الطالبية التـي تقدمهـا اجلامعة - 
بشـكل مبارش للطلبـة، وذلك ضمن املسـؤولية االجتامعية هلـذا القطاع90، 
عـىل أن يكـون هـذا الدعم حمـدداً بنسـبة ثابتة من أرباحـه السـنوية الصافية.

- مقابلة سابقة مع هاشم ذويب.  90
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املصادر
 قانـون املوازنـة العامـة السـنة املالية 2016، املنشـور عـىل صفحة )4( يف عـدد الوقائع الفلسـطينية 1. 

رقم )117( بتاريـخ 2016/1/24.

 القانون األسايس الفلسطيني املعدل لسنة 2.2003. 

 قانون رقم )11( لسنة 1998 بشأن التعليم العايل.3. 

 من مسّودة مرشوع قرار بقانون بشأن التعليم العايل رقم ) ( لسنة 4.2016. 

 وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل، اسـرتاتيجية قطـاع التعليـم العـايل الفلسـطيني متوسـطة املـدى 5. 
.2010 أيـار  العـايل،  والتعليـم  الرتبيـة  وزارة   ،1 رقـم  مسـّودة   )2013  -  2010،2011(

 السـلطة الوطنية الفلسـطينية، وزارة الرتبية والتعليم العايل، االسـرتاتيجية القطاعية وعرب القطاعية 6. 
للتعليـم »2011 - 2013«، وزارة الرتبيـة والتعليم العايل، 10 كانون الثاين 2010 مسـّودة أولية.

االتفاقيات الدولية
 االتفاقيـة اخلاصـة بمكافحـة التمييز يف جمـال التعليـم، اعتمدها املؤمتـر العام ملنظمة األمـم املتحدة 1. 

للرتبيـة والعلـم والثقافـة، يف 14 كانـون األول/ديسـمرب 1960، يف دورتـه احلادية عـرشة. تاريخ 
بـدء النفـاذ: 22 أيار/مايـو 1962، وفقا ألحـكام املادة 14.

 اتفاقيـة القضـاء عـىل مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، اعتمـدت وعرضـت للتوقيـع والتصديق 2. 
واالنضـامم بموجـب قـرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة 180/34 املـؤرخ يف 18 كانون األول/

ديسـمرب 1979. تاريـخ بـدء النفـاذ: 3 أيلول/سـبتمرب 1981، وفقـًا ألحكام املـادة 27 )1(. 

 اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، اعتمدهتـا اجلمعية العامـة لألمم املتحـدة يف 13 كانون 3. 
األول / ديسـمرب 2006، وفتـح بـاب التوقيـع عليهـا يف 30 آذار / مـارس 2007 ودخلـت حيـز 

النفـاذ يف 3 أيـار / مايو 2008. 

 اتفاقيـة حقـوق الطفل، اعتمدت وعرضـت للتوقيع والتصديـق واالنضامم بموجب قـرار اجلمعية 4. 
العامة لألمـم املتحـدة 25/44 املـؤرخ يف 20 ترشيـن الثاين/نوفمـرب 1989، تاريخ بـدء النفاذ: 2 
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

أيلول/سـبتمرب 1990، وفقًا للامدة 49. 

 اإلعـالن العاملـي حلقـوق اإلنسـان، اعتمـد ونـرش عىل املـأل بموجـب قـرار اجلمعية العامـة لألمم 5. 
املتحـدة 217 ألـف )د-3( املـؤرخ يف 10 كانـون األول ديسـمرب 1948. 

 إعـالن ليام بشـأن احلرية األكاديمية واسـتقالل مؤسسـات التعليم العـايل، أقّرته اجلمعيـة العمومية 6. 
الدوليـة »للخدمة اجلامعية العاملية« يف سـبتمرب 1988.

 التعليـق العـام رقـم )13( 1999 بشـأن احلق يف التعليـم املتعلق باملـادة 13 للجنـة املعنية باحلقوق 7. 
االقتصاديـة واالجتامعية والثقافيـة، الدورة احلاديـة والعرشون 1999.

 العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة. اعتمـد وعـرض للتوقيـع 8. 
والتصديـق واالنضـامم بموجـب قرار اجلمعيـة العامة لألمم املتحـدة 2200 ألـف )د-21( املؤرخ 
يف 16 كانـون األول/ديسـمرب 1966، تاريـخ بـدء النفـاذ: 3 كانـون الثاين/ينايـر 1976، وفقـا 

للـامدة 27. 
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املراجع
 الدقـي، نـور الديـن، »متويـل التعليم العـايل يف الوطـن العـريب« الوثيقة الرئيسـية، املؤمتـر اخلامس 1. 

عـرش للـوزراء املسـؤولن عـن التعليـم العـايل والبحـث العلمـي يف الوطـن العـريب، األكاديميـة 
العربيـة للعلـوم والتكنولوجيـا والنقـل البحـري، االسـكندرية 22 - 26 ديسـمرب 2015.

عامـر، طـارق، »تصـور مقـرتح لتمويـل التعليـم اجلامعـي بالـدول العربيـة يف ضـوء االجتاهـات . 2
املعـارصة )الـدول املتقدمـة(«، بحـث مقـدم إىل امللتقـى الدويل حـول »سياسـات التمويـل وأثرها 
عـىل االقتصاديـات واملؤسسـات - دراسـة حالـة اجلزائـر والـدول الناميـة« جامعـة حممـد خيـرض 

بسـكرة، 21 -22 نوفمـرب 2006.

 عبـد الكريـم، نـرص، »نحو اسـرتاتيجية وطنيـة لتحقيـق االسـتدامة املالية لنظـام التعليـم اجلامعي 3. 
العـام الفلسـطيني«، معهـد أبحاث السياسـات االقتصاديـة الفلسـطيني )ماس(.

 معهـد أبحـاث السياسـات االقتصادية الفلسـطيني )ماس(، أزمـة متويل التعليم العـايل يف األريض 4. 
الفلسـطينية، مائـدة مسـتديرة )9(، معهـد أبحـاث السياسـات االقتصادية الفلسـطيني )ماس( 29 

.2011 أيلول 

 مركـز األبحـاث، منظمـة التحريـر الفلسـطينية، واقـع التعليـم العايل يف فلسـطن وآفـاق تطويره، 5. 
شـؤون فلسـطينية عـدد 249 - 250، مركـز األبحـاث، منظمـة التحرير الفلسـطينية.

 الفريـق األهـي لدعـم شـفافية املوازنـة العامـة، ورقـة حتليليـة حـول: املوازنـة العامـة 2016، 6. 
.2016 الثاين/ينايـر  كانـون  اهلل،  رام  )أمـان(،  واملسـاءلة  النزاهـة  أجـل  مـن  االئتـالف 

 االئتـالف مـن أجل النزاهة واملسـاءلة )أمان(، واقع بيئة النزاهة والشـفافية واملسـاءلة يف اجلامعات 7. 
الفلسـطينية )اجلامعـات العامـة واحلكوميـة(، سلسـلة تقاريـر )52(، االئتـالف مـن أجـل النزاهة 

واملسـاءلة )أمان(، رام اهلل، 2012.

السياسـات االقتصاديـة، 8.  للتنميـة واإلعـامر )بكـدار(، دائـرة  الفلسـطيني   املجلـس االقتصـادي 
املسـتقبلية«. الفلسـطيني: اإلشـكاليات واآلثـار  العـايل  التعليـم  »تطويـر وإصـالح 

 املركـز الفلسـطيني حلقـوق اإلنسـان، »التعليـم العـايل يف فلسـطن: الواقـع وسـبل تطويـره«، آذار 9. 
.2005

وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل، الدليـل اإلحصائـي السـنوي 2016/2015 ملؤسسـات التعليـم . 10
العـايل الفلسـطينية، رام اهلل، فلسـطن.
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احلّق يف التعليم واألزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العاّمة

املؤمترات
الفلسـطينية . 1 اخلصوصيـة  ضـوء  يف  فلسـطن  يف  العـايل  التعليـم  تطويـر  حـول  مفاهيميـة  ورقـة 

واالجتاهـات العامليـة، مؤمتر مواطن السـنوي الثاين والعـرشون، »التحديات املركبـة أمام اجلامعات 
الفلسـطينية: هـل مـن خمـرج«، جامعـة بريزيـت، 30 أيلـول - 1 ترشيـن الثـاين 2016.

املقابالت
نقابـات أسـاتذة وموظفـي اجلامعـات 1.  الدكتـور أجمـد برهـم، رئيـس جملـس احتـاد   مقابلـة مـع 

.2016/12/05 بتاريـخ  فلسـطن  بوليتكنيـك  جامعـة  يف  أجريـت  الفلسـطينية 

 مقابلـة مع األسـتاذ الدكتور حممد السـبوع، رئيس هيئة االعتـامد واجلـودة يف وزارة الرتبية والتعليم 2. 
العـايل، أجريـت يف مقر وزارة الرتبية والتعليم العـايل بتاريخ 2016/12/07.

 مقابلـة مـع األسـتاذ هاشـم ذويـب، املديـر املـايل يف جامعـة القـدس، أجريـت يف جامعـة القـدس 3. 
.2017/03/19 بتاريـخ 

 مقابلـة مـع األسـتاذ حـريب دراغمـة، املديـر املـايل يف جامعـة بريزيـت، أجريـت املقابلـة يف جامعة 4. 
بتاريـخ 2017/03/20. بريزيـت 

 مقابلـة مـع األسـتاذة منـال عيسـى، مديـرة تعزيـز املـوارد يف جامعـة بريزيـت، أجريـت املقابلة يف 5. 
جامعـة بريزيـت بتاريـخ 2017/03/20.
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املواقع االلكرتونية

املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل، نظام التعليم العايل، تاريخ الدخول 2016/11/05، . 1
.http://www.mohe.pna.ps/Higher-Education-/Higher-Education-System :الرابط           

املوقع االلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل، نشأة التعليم العام، تاريخ الدخول: 2016/11/7، . 2
https://www.mohe.pna.ps/moehe/moehecreation :الرابط           

املوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل، مجيع األخبار، »احلكومة تعمل عىل دعم اجلامعات . 3
العامة لتمكينها من الصمود«، تاريخ الدخول: 2016/10/28، 

https://www.mohe.pna.ps/news?p=articles&news-الرابط          

تاريخ . 4 األهداف،  فلسطن،  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  طلبة  إقراض  لصندوق  االلكرتوين  املوقع 
3=http://www.iqrad.edu.ps/infoa/about?tab الدخول 2016/10/13، الرابط

املوقع االلكرتوين جلامعة القدس املفتوحة، شاهن، حممد أمحد، »االستثامر يف التعليم: أين نحن من . 5
ذلك يف تعليمنا العايل«، تاريخ النرش: 2014/03/26، تاريخ الدخول: 2106/12/04، 

5527=http://www.qou.edu/viewDetails.do?id :الرابط         

املوقع اإللكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم العايل، رؤية التعليم العايل، تاريخ الدخول 2016/10/13، . 6
https://www.mohe.pna.ps/moehe/visionandmission :رابط

الطراونة، عي عودة، »متويل التعليم العايل: نامذج عاملية وعربية يف متويل التعليم العايل«، مقال كالود، . 7
5fbmopjz9/https://www.makalcloud.com/post :تاريخ الدخول 11،2016/11، الرابط

املوقع اإللكرتوين لصحيفة احلياة اجلديدة، عناوين األخبار، حممد نرص »أزمة متويل أم أزمة تعليم«، 8. 
          تاريخ الدخول: 6102/01/9، 

 088071=din?php.egap_hcra/sp.ayahla.www//:ptth :الرابط          
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»ديوان املظالم« - فلسطني

املقر الرئيسي

رام اهلل - خلف املجلس التشريعي
مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«

هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+
فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264

ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني
www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب اجلنوب
اخلليل 

رأس اجلورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+
فاكس: 2211120 2 970+

بيت حلم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+
فاكس: 2746885 2 970+

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا

مقابل السفارة األملانية - عمارة راحة - ط3
هاتف: 2989838 2 970+
فاكس: 2989839 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل املجلس التشريعي

خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+
فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+
فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الوسط وجنوب غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر

عمارة شبير - ط1
بجوار شركة جوال سابقاً
هاتف: 2060443 8 970+
فاكس: 2062103 8 970+


