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تقارير وطنية

فلسطني
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املساهمون يف مناقشة التقريرين:

د. عالم جرار )شبكة املنظامت األهلية الفلسيطينية(
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إياد الرياحي – باحث مؤسس

مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية

مقدمة:

النظام التعليمي يف فلسطني

 مر النظام التعليمي الفلسطيني وفرص االلتحاق به 

يف مراحل عديدة مختلفة، ويف ظل تحديات جمة عىل 

عدة مستويات أساسية أهمها االحتالل، الفقر، نقص 

والتجاذبات  التعليمية،  للعملية  الحكومي  التمويل 

إىل  إضافة  الدوليني.  للممولني  السياسية  واألجندة 

تعدد جهات االرشاف عىل النظام ألتعليمي بْدا من 

إىل  إضافة   ،1994 العام  بعد  الفلسطينية  الحكومة 

تتحكم  والذي  أملحتلة،  القدس  يف  التعليمي  النظام 

وكالة  وهي  األخرى  والجهة  االحتالل،  سلطات  فيه 

الغوث الدولية التي تقدم خدماتها التعليمية لالجئني 

الفلسطينيني يف مخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة. 

إضافة إىل املدارس الخاصة، سواء تلك الدينية أو تلك 

التي استثمر فيها القطاع الخاص حديثاً. 

هذا التقرير يعطي فكرة عامة عن الحق يف التعليم يف 

األرايض الفلسطينية. ويركز بشكل كبري عىل القضايا 

التي تعيق مامرسة هذا الحق، حيث إن الحكومات 

الفلسطينية املتعاقبة تلتزم بخططها التنموية بإدراج 

بالرضورة  ليس  لكن  ملواطنيها،  االساسية  الحقوق 

وتخصيص  العامة،  السياسات  ذلك عىل  ينعكس  أن 

تلك  تحقيق  إىل  تودي  التي  واألعامل  املوازنات 

الحقوق. فعىل سبيل املثال توفر الحكومات املدارس 

العامة ومتولها، لكن يف الوقت نفسه تشجع القطاع 

الخاص عىل االستثامر يف التعليم. ويرتافق ذلك عادة 

يف  املوجودة  التحتية  والبنى  الخدمات  ضعف  مع 

الصفوف ونقص  اكتظاظ  لناحية  الحكومية  املدارس 

أجور  وتدين  الالمنهجية.  االنشطة  وغياب  املعلمني، 

املعلمني. 

عليه  يرشف  الذي  التعليمي  النظام  بني  الفجوة   

يف  فجوة  أيضاً  تصبح  الخاص  والنظام  العام  القطاع 

املدارس  خريجو  ويصبح  نفسه.  التعليم  مخرجات 

الخاصة األوفر حظاً يف املنافسة يف سوق العمل. 

املدارس  أصبحت  الغربية  الضفة  مدن  بعض  يف   

الخاصة تشكل بيئة جاذبة للطبقات الغنية. بينام ال 

يستطيع الفقراء اللجوء إىل املدارس الخاصة الرتفاع 

تكاليفها. هذا يف ظل غياب الثقة يف قدرة الحكومة 

حقيقي،  تنموي  مرشوع  إنجاز  عىل  الفلسطينية 

ملحدودية سلطاتها، كونها ما زالت تحت االحتالل. 

الفلسطينية  الجامعات  تشهد  آخر،  بعد  وعاماً 

ومن  الطلبة،  مجالس  قبل  من  متزايدة  احتجاجات 

يطالب  الذي  الوقت  يف  فيها.  العاملني  نقابات  قبل 

فيه العاملون يف الجامعات واملعاهد برفع أجورهم، 

إضافة  العايل  التعليم  رسوم  بخفض  الطلبة  يطالب 

إىل ضامن حق الفقراء يف الوصول إىل التعليم العايل. 

سيحنب  العايل  التعليم  رسوم  ارتفاع  إن  حيث 

الفقراء من االلتحاق بتلك املؤسسات، والتي ستصبح 

يف  هذا  االغنياء.  الطلبة  أمام  فقط  متاحة  مستقبالً 

االزمة  ان  الجامعات  إدارة  فيه  تقول  الذي  الوقت 

ظل  يف  االستمرار  عىل  وقدرتها  بقاءها  تهدد  املالية 

تدين االنفاق الحكومي. لذا فنها ملزمة باستمرار يف 

رفع الرسوم واالقساط الجامعية عىل الطلبة. 

التعليم  رسوم  رفع  تم  سنني  ثالث  يقارب  ما  خالل 

يقارب  ما  إىل  واملاجستري(  العايل،  )الدبلوم  العايل 

حل  يف  الجامعات  يساعد  مل  هذا  ولكن  الضعف، 

الفقراء  عدد  تقليل  بالرضورة  وعنى  املالية،  أزمتها 

الجامعات  اعتامد  أن  كام  الربامج.  تلك  إىل  املنتمني 

والذي  املوازي،  التعليم  عىل  الفلسطينية  الوطنية 

الحق يف التعليم
االرايض الفلسطينية املحتلة
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جامعي  معقد  قبول  عىل ضامن  األساس،  يف  يعمل 

لطالب مقابل دفع رسوم عالية جداً مقارنة بالطالب 

عىل عالمات  اعتامداً  دراسته،  فرتة  االعتيادي طوال 

امتحان الثانوية العامة التوجيهي، والتي تكون أقل 

من معدالت القبول يف الجامعات.

القدس نظام تعليمي تحت االحتالل

القدس، عىل سبيل  الرتبوية يف  العملية  ترشف عىل 

االوقاف/الحكومة،  رئيسية هي  أربع جهات  املثال، 

وكالة الغوث الدولية، والقطاع الخاص الذي يدير 50 

مدرسة يف نواٍح مختلفة من القدس الرشقية، وبلدية 

االحتالل، أو وزارة »املعارف والثقافة« »اإلرسائيلية«. 

التعليمي  للنظام  الخاص  بالوضع  اإلقرار  ظل  ويف 

الفلسطيني مبجمله يف القدس، الناتج من خصوصية 

املدينة املقدسة بشكل عام، واملنافسة التي يشهدها 

النظام التعليمي، تجرب املستوى الرسمي الفلسطيني 

األداء  كفاءة  لرفع  عملية  بخطوات  التقدم  عىل 

تتميز  حتى  امللحة،  لالحتياجات  االستجابة  ورسعة 

عىل  قادرة  وتصبح  القدس،  يف  الحكومية  املدارس 

أو  البلدية،  تدعمها  التي  املدارس  خدمات  منافسة 

التكامل مع خدمات فاعلني آخرين يقدمون خدمة 

وبعض  كاألونرا  املقدسة،  املدينة  لسكان  التعليم 

املؤسسات غري الحكومية الفلسطينية. 

التنسيق  غياب  إىل  )إضافة  السابقة  األربع  الجهات 

والذي هو غري وارد وغري ممكن مع بلدية االحتالل(، 

ففي  بها.  امللتزمة  وأجنداتها  مشاكلها  منها  لكل 

املقدسيني،  عىل  الخناق  فيه  يضيق  الذي  الوقت 

معقدة  إجراءات  هي  والتي  اإلقامة،  إثبات  بسبب 

الطلبة  التحاق  من  تحد  مادياً،  ومكلفة  وطويلة 

بسبب  الحكومة  مدارس  أن  إال  البلدية.  مبدارس 

أن  تستطيع  ال  القدس،  يف  تواجدها  محدودية 

تكون  أن  أو  القدس،  لطلبة  الكامل  االلتحاق  توفر 

االحتالل.  بلدية  عليها  ترشف  التي  للمدارس  بديالً 

يف  الطلبة  حيث  الدولية،  الغوث  لوكالة  وبالنسبة 

ويقطنون  التاسع  الصف  ينهون  والذين  مدارسها 

لديهم  فرصة  يوجد  ال  القدس،  بلدية  حدود  داخل 

البلدية  مدارس  رفض  بسبب  دراستهم  الستكامل 

الضفة،  مبدارس  الطلبة  هؤالء  التحاق  أما  قبولهم. 

فيعرضهم لسحب إقامتهم يف القدس من قبل وزارة 

إىل  تقاريرها  يف  الوكالة  وتشري  االحتالل.  داخلية 

العديد من اإلشكاالت التي تواجه النظام التعليمي 

عىل  قادرة  تعد  مل  أنها  لدرجة  عليه،  ترشف  الذي 

»نداء  تقرير  ويورد  املحلية.  السياسات  مجاراة 

األونروا« العديد من تلك الصعوبات لناحية معدل 

الغوث  لوكالة  التابعة  املدارس  يف  الصفوف  إشغال 

أقل من املعايري املتبعة يف السلطة املحلية، واملعايري 

الفرتتني  نظام  إىل  إضافة  اليونسكو،  وضعتها  التي 

أن  نجد  بينام  الوكالة.  مدارس  من   77% يف  املتبع 

البنية التحتية واملعدات يف تلك املدارس إما بحاجة 

جديدة.  منشآت  خلق  أو  استبدال،  أو  تصليح  إىل 

وظروف املعلمني والفريق الداعم تدنت لدرجة أقل 

لذلك  نتيجة  املحلية.  السلطات  عند  عليه  مام هي 

فإن قدرات الطاقم أصبحت ضعيفة والوكالة تواجه 

صعوبة متزايدة سواء يف الحفاظ عىل الطاقم الحايل، 

أو توظيف طاقم منافس. وهناك حاجة إىل تدريب 

عىل  قادرة  غري  األونروا  أن  إال  ووظيفي،  مهني 

تحديث وتطوير دورات جديدة، وبالتايل التستطيع 

الوكالة  وعانت  العمل.  سوق  لحاجات  االستجابة 

أيضاً من عدم القدرة عىل مجاراة السياسات املحلية. 

الفلسطينية  السلطة  استحدثت  املثال  سبيل  فعىل 

مل  ما  وهذا  اإللزامية،  املرحلة  ضمن  التاسع  الصف 
تستطع وكالة الغوث القيام به. 1

 

تخصيص موازنات أكرب لقطاع التعليم

العام  التعليم  يف  الحق  تعزيز  سياسات  تحتاج 

املوازنات  من  املزيد  تخصيص  إىل  العايل  والتعليم 

األكرب  الجزء  الرواتب  »تشكل  حيث  التطويرية. 

نسبة  وتقدر  والتعليم.  الرتبية  وزارة  نفقات  من 

املصاريف التشغيلية التي تنفقها الوزارة مبا يقارب 

%85 من إجاميل ميزانية هذا القطاع، وأن ما مقداره 

شكل  عىل  تنفق  التشغيلية  املصاريف  من   90%

لدى  بالغاً  قلقاً  أثار  ما  التدريسية،  للهيئة  رواتب 

قطاع املمولني والرتبويني أيضاً. ومع األخذ باالعتبار 

يف  التعليمي  النظام  تقيم  الشعار:  وعليا  الرياحي  إياد     1

القدس2010. 
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يتم  الحالية  والتعليم  الرتبية  ميزانية  معظم  أن 

تخصيصها بالكامل للمصاريف الجارية، فإن اإلنفاق 

الحكومي لناحية تطوير التعليم سيبقى يف حدوده 

املطلوبة  التنموي  اإلصالح  عملية  وستتعطل  الدنيا 

ميزانية  برفع  الحكومة  تقم  مل  إذا  املجال،  هذا  يف 

ومخصصات هذا القطاع«. )إيالنة رمحي: 2010(.

االنفاق املتدين، عىل سبيل املثال، للجامعات وعدم 

تفعيل عمل صندوق الطالب الذي تدعو إليه الكثري 

املدين،  املجتمع  ومنظامت  السياسية  األحزاب  من 

تشهد  التي  الفلسطينية  الجامعات  يف  األزمة  صّعد 

كل عام تقريباً احتجاجات متزايدة ضد رفع الرسوم 

جامعتي  إغالق  العام  هذا  شهد  حيث  التعليمية، 

بريزيت وبيت لحم من قبل مجالس الطلبة. هناك 

آلية  وجود  وعدم  الباهظة  الرسوم  عىل  احتجاج 

العايل.  بالتعليم  بااللتحاق  الفقراء  للطلبة  تسمح 

ازماتها  لحل  الجامعات  سياسة  أن  البعض  ويعتقد 

املالية عرب رفع االقساط سيحرم الفقراء مستقبالً من 

التفكري بالتوجه إىل الجامعات. لذا يعتقد هؤالء أن 

حالياً  القامئة  الطلبة  مشكلة  حل  من  أوسع  األزمة 

لكن  العايل  بالتعليم  ملتحقون  فعلياً  هم  والذين 

هذا  سيصبح  املالية،  الصعوبات  ونتيجة  مستقبالً 

الحق فقط خاصاً وحرصياً باألغنياء. 

تسليع التعليم العايل:

 –  2011 الفلسطينية  الوطنية  التنمية  تهدف خطة 

الدولة وبناء املستقبل«.  2013 باألساس إىل »إقامة 

حجر  يشكل  البرشي  املال  رأس  بأن  الخطة  وتقر 

الخطة  تشري  املقابل  يف  الوطنية.  للتنمية  األساس 

إىل أن من أهم املبادئ التوجهية التي تحكمها هي 

بإنشاء  املواطنني  بني  واملساواة  االجتامعية  العدالة 

مجتمع مستقر واقتصاد قوي. 

من  للمصطلحات  املفاهيمي  التضمني  هذا  ضمن 

التي  بالكيفية  ومتباينة  متباعدة  فكرية  مدارس 

التنمية  خطة  تبتعد  واالقتصاد،  املجتمع  فيها  ترى 

صورة  عن  ومامرستها  خطابها  يف  كثرياً  الفلسطينية 

مجتمع عادل وعن تحقيق مساواة بني املواطنني، بل 

تشكيل  تعزيز  نحو  تسري  الخطة  فإن  العكس  عىل 

االستغالل  عىل  قائم  رأساميل  فلسطيني  مجتمع 

والربح من دون أي قيم أخالقية أو وطنية أو معرفية. 

السلطة  خطاب  يف  رئيسية  مكونات  أربعة  وهناك 

أوالً ضامن  الفلسطينية، وهي  الدولة  إلقامة  الحايل 

األمن العام وسيادة القانون، ألن أي تنمية اقتصادية 

تنمية  يتطلب  عام  أمن  وأي  محكامً،  أمناً  تتطلب 

للمراقبة  خاضعة  مؤسسات  بناء  ثانياً،  مستدامة. 

واملساءلة أي مؤسسات حكومية مهنية. ثالثاً، تعزيز 

املواطنني  ثقة  لكسب  والعامة  الحكومية  الخدمات 

واملستثمرين. رابعاً، منو القطاع الخاص الفلسطيني 

الذي يتطلب تحقيقه إنجاز املكونات الثالثة السابقة، 

عىل  فقط  الفلسطينية  السلطة  دور  يقترص  بحيث 

توفري الخدمات واالستثامر يف البنية التحتية، وعدم 

تقتيض  إال عندما  الخاص  القطاع  التدخل يف شؤون 

الحاجة. 

يقول  كام  الحديثة  الفلسطينية  التنمية  فخطط 

يوسف عبد الحق اتخذت من قاعدة االقتصاد الحر، 

االقتصاد الرأساميل القاعدة املطلقة واملقدسة، وهو 

يعني ببساطة أن الهدف الحقيقي ألي مؤسسة أو 

للقطاع  الحرية  فإطالق  الربح،  تعظيم  هو  رشكة 

الخاص بال حدود وتهميش دور القطاع العام أديا إىل 

أن تصبح الحكومة هي حكومة القطاع الخاص، ما 

انعكس بوضوح عىل املجاالت االجتامعية إىل جانب 

املجاالت االقتصادية. 

 هذا االجرتار التنموي الذي أثبت فشله وعدم قدرته 

حقيقية  واقتصادية  مجتمعية  تنمية  تحقيق  عىل 

تطال وتخدم كل الفئات املجتمعية، يعيد إنتاج الفقر 

والظلم االجتامعي واالقتصادي، بل يساهم يف غياب 

بحيث  العامل  يف  واالقتصادية  االجتامعية  العدالة 

نسبتهم يف حدود 1%  تقدر  التي  األغنياء  »يحصل 

من سكان العامل عىل ما نسبته %57 من الرثوة، أي 

أن أقل من خمسني مليون غني يحصدون ما يحصل 

ضغوط  عىل  بناء  ذلك  تم  فقري«.  باليني   7,2 عليه 

وتكثف  أوسلو.  اتفاقية  توقيع  لحظة  منذ  سياسية 

منذ عام 2007. وبدأت اليوم مراجعته عىل الصعيد 

العاملي بعد األزمات االقتصادية العاملية وبالتحديد 

مراجعة دور القطاع الحكومي يف االقتصاد. 

إطالق الحرية 

للقطاع الخاص بال 

حدود وتهميش دور 

القطاع العام أديا إىل 

أن تصبح الحكومة 

هي حكومة القطاع 

الخاص، ما انعكس 

بوضوح عىل املجاالت 

االجتامعية إىل جانب 

املجاالت االقتصادية
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تنعكس  فلسطينياً  املطروحة  التنموية  الخطة  هذه 

للفلسطينيني،  الحيوية  القطاعات  اليوم عىل معظم 

وبالتحديد قطاع التعليم، حيث تشري إيلني كتّاب يف 

هي  الفلسطينية  التنمية  خطة  أن  إىل  الصدد  هذا 

خطة مشوهة وملتزمة بأجندة الدول املانحة، وأيضا 

ال تلتزم بتحقيق احتياجات املجتمع الفلسطيني، بل 

بالعكس تعمل عىل تكيّف بنيوي لالقتصاد من أجل 

التنمية  عىل  ينعكس  ما  اإلنتاجية،  قيمته  يفقد  أن 

نحو  االقتصاد  توجيه  هو  املطروح  ألن  االجتامعية. 

التعليم  أصبح  وبالتايل  خدمايت،  اقتصاد  الخدمات، 

موجهاً للخدمات بحجة أن السوق املوجود موجود 

لتحقيق هذه الغاية وليس للمعرفة اإلنتاجية. 

فتحت عنوان بارز وضمن رؤية خطة التنمية الوطنية 

2011 – 2013 للقطاع االجتامعي، وبالتحديد يف ما 

العايل، نقرأ »استعادة مكانة  التعليم  يتعلق بقطاع 

التميز يف قطاع  باعتبارها مركزاً من مراكز  فلسطني 

التقرير  التعليم العايل واألبحاث األكادميية«. ويشري 

إىل أن البحث األكادميي قد شهد تراجعاً يف السنوات 

البحث  مكانة  إلستعادة  الرؤية  فإن  ولهذا  األخرية. 

من  للخطة  بالنسبة  تكمن  واألولويات  األكادميي 

خارجي  دعم  مصادر  توفري  منها  نقاط،  عدة  خالل 

تشجيع  إىل  باإلضافة  العايل،  التعليم  ملؤسسات 

وأيضاً  التعليم،  يف  االستثامر  عىل  الخاص  القطاع 

تشجيع هذه املؤسسات عىل إنشاء مرافق خدماتية 

وتجارية داخلها أو خارجها. زد عىل ذلك رؤية الخطة 

العمل.  بسوق  وعالقتها  العايل  التعليم  ملؤسسات 

»مالءمة  عىل  الجامعات  لهذه  واضح  حثٌّ  فهناك 

مخرجات التعليم العايل مع احتياجات سوق العمل«، 

تأكيد »رضورة التنسيق والرشاكة مع القطاع  وأيضاً 

بربط  الخطة  تكتف  ومل  املجال«.  هذا  يف  الخاص 

الحد،  هذا  عند  الخاص  القطاع  مع  العايل  التعليم 

إنشاء  »تشجيع  عىل  العمل  وأكدت  أضافت  وإمنا 

صندوق وطني لدعم البحث العلمي والتنسيق مع 

مبا  العلمي  البحث  ومتويل  لتطوير  الخاص  القطاع 

يتالءم مع متطلبات قطاع األعامل«. 

لدعم  وطني  صندوق  إنشاء  عىل  التشجيع  هذا 

الخاص،  القطاع  بالتنسيق مع  العلمي رهن  البحث 

أي أن البحث العلمي املراد تنفيذه ال ينبع من حاجة 

علمية أو إنسانية بحتة أو حتى أهداف وطنية، أو 

بقدر  فلسطني  العلمي يف  البحث  تطوير  أن هدفه 

قطاع  وأهداف  غايات  تحقيق  نحو  السعي  هو  ما 

األعامل يف تعزيز الربح ومراكمة رأس املال، ويبدو 

أن البحث العلمي املراد هو ذلك البحث الذي يبنى 

عىل اكتشافات واخرتاعات جديدة تساهم يف مراكمة 

أو  املعرفة  تلك  تحويل  إىل  يهدف  الذي  املال  رأس 

نتائج ذلك البحث إىل سلعة للتداول وليس إىل قيمة 

معرفية أو مجتمعية مضافة إىل الوجود الفلسطيني. 

 يف املقابل تفرض هذه الرؤية عىل مؤسسات التعليم 

العايل أن تتحول إىل مصانع يتم فيها تغليف وتصنيع 

موارد برشية قابلة للتداول السلعي. فدفع الجامعات 

إىل إنشاء مرافق خدماتية وتجارية داخلها وخارجها 

هو أقرب إىل تحويل هذه املؤسسات التعليمية إىل 

مؤسسات استثامرية تهدف إىل الربح حتى لو كان 

نفسها،  الجامعة  متويل  هو  الربح  هذا  من  الغرض 

فالقيمة األخالقية للجامعة وبالتحديد فلسطينياً يتم 

تجاهلها وإقصاؤها لصالح اقتصاد السوق الحر الذي 

تتبناه الخطة.  

وهناك مصدر آخر وهو الخطة الخمسية التطويرية 

االسرتاتيجية 2008 -2012 والتي أعدت يف ضوء خطة 

اإلصالح والتنمية الفلسطينية لعامي 2008 – 2010، 

وخطة التنمية الوطنية 2011 – 2013 من قبل وزارة 

لعمل  التخصصية  الرؤية  ضمن  والتعليم  الرتبية 

للتعليم  الرابعة  الغاية  وتشري  الوزارة.  وإهتاممات 

التحول  »تحقيق  إىل  والتقني  املهني  والتدريب 

العرض  نحو  التوجه  من  التعليم  لقطاع  التدريجي 

من  املزيد  يضمن  والذي  الطلب.  نحو  التوجه  إىل 

واحتياجات  العايل  التعليم  مخرجات  بني  اإلنسجام 

سوق العمل من وجهة نظر نوعية وكمية«.  

السلطة  قبل  من  تطرح  التي  التنموية  الرؤية  إذا 

الرئيسية  التنموية  خطتها  ضمن  الفلسطينية 

والخطط التخصصية تشري وبوضوح ال لبس فيه إىل 

نقل التعليم من »حالة« أو من »ما كان عليه« إىل 

فلو  األساس،  يف  واالقتصاد  السوق  إجل  من  تعليم 

مصطلح  فيها  ذكر  الذي  املرات  عدد  إحصاء  أردنا 

يف  الخاص  القطاع  باملقارنة مبصطلح  العايل  التعليم 

قطاع  نحو  الوطنية  الرؤية  لتناول  فقرات خصصت 
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التعليم العايل، لوجدنا أنه وباملجمل عند كل إشارة 

األكادميي  البحث  أو  العايل  التعليم  مؤسسات  إىل 

أو  العمل  أو سوق  الخاص  القطاع  إىل  إشارة  هناك 

االقتصاد الوطني. 

الطلب  إىل  العرض  من  التدريجي  التحول  هذا 

يرتتب عليه إقصاء وإهامل التخصصات غري املنتجة، 

السوق  يف  املنتجة  غري  التخصصات  بالتحديد  أو 

الرأساميل، ويقصد بها تخصصات العلوم االجتامعية 

أو  اإلنتاجية  القيمة  أن  اعتبار  عىل  واإلنسانية، 

التخصصات  لهذه  الرأساملية  األسواق  يف  السلعية 

تحويل  فرص  تكون  بحيث  الصفر،  إىل  أقرب  هي 

مخرجات هذه التخصصات إىل سلعة يتم تداولها يف 

السوق، سواء أكانت سلعة برشية أم سلعة مادية، 

صعبة وأقرب إىل درجة الخسارة من درجة الربح. 

زد عىل ذلك، فإن السوق الرأساميل املحيل واإلقليمي 

هو  كام  العايل.  والتعليم  الرتبية  وزارة  أولوية  هو 

خاص  اهتامم  إيالء  »وسيتم  الخطة.  يف  موضح 

واإلقليمي  املحيل  السوق  يف  الطلب  بني  ما  بالربط 

توفري  العايل:  التعليم  )مؤسسات  والعرض  من جهة 

أن مهمة  أي  أخرى«.  والتدريب( من جهة  التعليم 

دراسة  هي  القادمة  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 

تتأقلم  ليك  واإلقليمي  املحيل  السوق  احتياجات 

تصبح  بحيث  السوق،  هذه  مع  التعليم  مخرجات 

كمشغل  أو  اقتصادية  توريد  كمؤسسة  الوزارة 

واإلقليمي،  املحيل  السوق  لدى  يعمل  اقتصادي 

للتعليم  راعية  كجهة  دورها  الوزارة  تفقد  بحيث 

وبالتايل  االقتصاد  عىل  حريصة  جهة  كونها  لصالح 

التعليمي  والتشغيل  التوريد  وزارة  تسميتها  تصبح 

أقرب إىل رؤيتها ومهام عملها الحالية التي تبنتها. 

ومل تقف الوزارة عند هذا الحد، وإمنا تشري وبشكل 

واضح ورصيح إىل رضورة ترشيك رجال األعامل يف 

القرار  العايل وأيضاً يف هيئات صنع  التعليم  مجلس 

اإلسرتاتجية  تدعو  املثال  سبيل  فعىل  الجامعة.  يف 

قطاع  تمثيل  إىل   )2010( القطاعية  وعرب  القطاعية 

عضوية  يف  والصناعية  التجارية  والغرف  األعامل 

يف  األعامل  قطاع  وتمثيل  العايل.  التعليم  مجلس 

مجالس األمناء للجامعات. وتمثيل قطاع األعامل يف 

مجالس الهيئة وغيرها.

يؤكد فاهوم الشلبي أن طموح الوزارة بشأن مجلس 

تعليمية  قطاعات  من  املمثل  اليوم  العايل  التعليم 

الفلسطينية،  الجامعات  »رؤساء  مختلفة  ورسمية 

وزارة  عن  وممثل  وأكادميية،  اعتبارية  شخصيات 

التخطيط ووزارة املالية. . . الخ( والذي يكمن دوره 

األسايس يف رسم سياسات التعليم العايل، هو تعديل 

هذه الرتكيبة وتقليل عدد رؤساء الجامعات ومتثيل 

الشأن  التجارية والصناعية والقطاعات ذات  الغرف 

كافة. 

هذه الحوكمة ملجلس التعليم العايل املنتظر إحداثها 

يف بنية وتركيبة هذا املجلس، علقت عمله برتكيبته 

متحيزة حسب  قرارات  اتخاذ  يتم  ال  الحالية، حتى 

أن مجلس  الخرضي إىل  الشلبي، حيث يشري رياض 

هذا  يجتمع  فال  مجمد،  شبه  اليوم  العايل  التعليم 

الوجه  عىل  بدوره  يقوم  وال  ندر،  ما  إال  املجلس 

األكمل. 

تنوع  إىل  أشارت  قد  الخطة  أن  من  الرغم  وعىل 

التوجهات العاملية الحالية للتعليم »كتعليم من أجل 

من  »التعليم  أو  واالقتصادية«  االجتامعية  التنمية 

أجل التنمية املستدامة«، إال أن الخطة قد حسمت 

االقتصاد«  أجل  من  »التعليم  نحو  وتوجهها  رؤيتها 

املال  ورأس  والتعليم  املعرفة،  واقتصاد  و»التعليم 

البرشي«. ولو أخذنا عىل سبيل املثال مفهوم التعليم 

أعمق  وفهم  للتحليل  كنموذج  البرشي  املال  ورأس 

املال  لرأس  املبارش  املعنى  أن  لرأينا  الخطة،  لرؤية 

البرشي هو رؤية املهارات والتعليم كجزء من األيدي 

كسلعة.  نفسها  العاملة  اليد  رؤية  وبالتايل  العاملة. 

النظرية  يف  العامل  ورؤية  افرتاض  من  الرغم  فعىل 

ومجرد  سلعة،  أنهم  عىل  الكالسيكية  الرأساملية 

والتعليم  املهارات  أصبحت  رأساملية،  إنتاج  أدوات 

أي  اإلنتاج،  من مكونات وسائل  أساسياً  اليوم جزءاً 

مبعنى رأس املال البرشي يحدد عند مستوى قدراتك 

الرأساميل  السوق  يفرضها  التي  وتعليمك  ومهاراتك 

نفسه. وبالتايل تصبح التغريات الثقافية واالجتامعية 

املال  رأس  تطوير  يف  والتميز  املنافسة  عىل  القامئة 

عدوى  تنتقل  حيث  منه.  مفر  ال  أمراً  البرشي، 

املنافسة والرغبة مبراكمة الربح من مستوى الرشكات 

والرأسامليني إىل العامل واملوظفني وبالتايل املجتمع 

التحول التدريجي من 

العرض إىل الطلب 

يرتتب عليه إقصاء 

وإهامل التخصصات 

غري املنتجة، يف السوق 

الرأساميل، ويقصد 

بها تخصصات العلوم 

االجتامعية واإلنسانية
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والثقافة. 

لقد تم الرتكيز عىل تخصصات إنتاجية وسوقية، أي 

أي  الرأساميل،  السوق  يف  للتداول  قابلة  تخصصات 

منتجة  هي  ما  بقدر  معرفياً  منتجة  غري  تخصصات 

عىل  الرتكيز  رضورة  الخطة  رأت  وبذلك  سلعياً. 

االجتامعية  »التنمية  ألن  والتقني،  املهني  التدريب 

وجود  دون  من  مستحيلة  فلسطني  يف  واالقتصادية 

املهني  والتدريب  التعليم  مخرجات  من  كاف  عدد 

والتقني«. والغاية األوىل من الخطة الخامسية لوزارة 

الرتبية والتعليم العايل تنص عىل »زيادة فرص التحاق 

مراحل  جميع  يف  والطلبة  التعليم،  سن  يف  األطفال 

االحتفاظ  عىل  النظام  مقدرة  وتحسني  التعليم، 

تركز  االلتحاق  يف  الغاية  هذه  )اإللتحاق(«  بالطلبة 

املبني عىل  االلتحاق  أي عىل  املوجه  االلتحاق  عىل 

الخطة  تشري  كام  فالغاية،  الرأساملية.  السوق  رؤية 

نفسها، تحقيق مجموعة أهداف ومنها: 

• املهني 	 التعليم  يف  الوصول  فرص  زيادة 

والتقني إىل 13157 طالباً منهم 8540 طالباً 

التعليم  يف  طالباً  و4617  املهني  التعليم  يف 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  وتشمل  التقني، 

والتدريب  التعليم  مبدأ  تحقيق  أجل  من 

ألولويات  تبعاً  للجميع  والتقني  املهني 

بالتحاق  االهتامم  مع  واملجاالت  املستويات 

اإلناث. 

• املهني 	 التعليم  برامج  يف  التسجيل  تسهيل   

والتقني من خالل آليات ونظم ملموسة. 

• يف 	 والذكور  اإلناث  من  املتقدمني  زيادة   

تبعاً  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم 

املهني  اإلرشاد  وتوجيه  مرشدة،  التجاهات 

  . الذي يعترب التنمية الوطنية من األولويات2

التعليم يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني:

ألسباب  )األونروا(،  الدولية  الغوث  وكالة  تواجه 

عىل  متكررة  مالية  أزمات  واقتصادية،  سياسية 

الخدمات  عىل  سلبي  بشكل  يؤثر  ما  سنوي،  نحو 

تقدمها. وينعكس بشكل مبارش عىل خدمات  التي 

بيسان  مركز  العايل.  التعليم  تسليع   ،2011 رامي  2   سالمة، 

للبحوث واإلمناء رام الله -فلسطني

الصحة والتعليم واملعونات اإلنسانية التي تقدمها يف 

املخيامت. هذا يف الوقت الذي يكافح فيه الالجئون 

يف املخيامت لتأمني مستقبل ألبنائهم عرب التعليم. 

ازدياداً  التعليم  نحو  االيجابية  التوجهات  عكست 

العائالت  العايل لدى  بالتعليم  االلتحاق  يف معدالت 

الالجئة من جهة، وتراجعاً يف نسبة األمية من جهة 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  بيانات  تشري  أخرى. حيث 

الذين  الالجئني  صفوف  يف  ازدياداً  هناك  أن  إىل 

الالجئني  نسبة  وارتفعت  العايل.  للتعليم  يتجهون 

الحاصلني عىل درجة البكالوريوس إىل ٪2.9، يف حني 
بلغت لغري الالجئني 4.8%. 3

يرى الالجئون يف التعليم مفتاح مستقبلهم وخيارهم 

األكرث أهمية لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك للشعور 

بانعدام الخيارات األخرى.  تقدم الوكالة مالحظات 

يف  التعليمية  العملية  سري  تقاريرها حول  يف  سلبية 

مدارسها، منها ما ال يرتبط باملؤسسة مبارشة ) مثل 

وتردي  السياسية،  والظروف  األهل،  اهتامم  عدم 

األرايض  يف  املسلح  والنزاع  االقتصادية،  األوضاع 

العديد  يرون  األهايل  ولكن  املحتلة4.  الفلسطينية 

الغوث  وكالة  تتحمل  التي  األخرى  السلبيات  من 

أمام  كعائق  إدراجها  املمكن  ومن  مسؤوليتها، 

الغرف  الحصول عىل تعليم جيد )مثل االزدحام يف 

الصفية، وقدم املباين والتي مىض عىل بناء بعضها أكرث 

من خمسني عاماً، وعدم وجود كادر تعليمي مؤهل 

ومتابع لتطور املناهج التعليمية، وعدم وجود تدفئة 

يف الغرف الصفية يف فصل الشتاء ونظام الفرتتني يف 

حيث  الالمنهجية(  األنشطة  وغياب  املدارس،  بعض 

يصبح الرتكيز فقط عىل إنهاء املادة املقررة للفصل. 

الطلبة  عدد  يف  الزيادة  أدناه  البياين  الرسم  يوضح 

يتم  مل  إنه  حيث  املدارس،  عدد  يف  الزيادة  مقابل 

مدرسة  أي  بناء  عاما  ثالثني  من  يقرب  ما  خالل 

جديدة متاشياً مع االزدياد الحاصل يف أعداد الطلبة 

العام 1980، حيث كان آنذاك  والذي تضاعف منذ 

 ،2009 الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  املصدر:    3

الفلسطينيون يف نهاية عام  2009.

مخيامت  يف  البرشي  االمن  تقرير  الرياحي:2009.  اياد    4

رام  الفلسطينيني-  لالجئني  شمل  مركز  الفلسطينيني.  الالجئني 

الله.
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250 ألف طالب موزعني عىل 650 مدرسة يف منطقة 

نحو 500000  إىل  وارتفع  الخمس،  الوكالة  عمليات 

يف العام 2007. 

رسم بياين يوضح الزيادة يف عدد الطلبة مقابل الزيادة 

يف عدد املدارس
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عب، حيث  ونجد انعكاسات ذلك أيضاً يف ازدحام الشُّ

بعدد  ازدحاماً  األكرث  الغوث  وكالة  مدارس  زالت  ما 

واضحة  والفجوة  أدناه،  الجدول  يبينها  كام  الطلبة، 

تتم  وأكرث وضوحا حني  الحكومة،  مقارنة مع مدارس 

مقارنتها مع املدارس الخاصة، التي ال يتجاوز فيها عدد 

العدد إىل  بينام وصل  الطلبة 24 طالباً يف كل شعبة، 

32 يف مدارس الحكومة. وبقيت مدارس األونروا األكرث 

طالباً(   37.9(  2008 العام  يف  بلغت  حيث  ازدحاماً، 

الطلبة  عدد  أن  إىل  أخرى  مصادر  وتشري  الشعبة.  يف 

الشعبة  يف  طالباً   45 بلغ  األونروا  مدارس  صفوف  يف 

الواحدة. 

ويدرك األهايل الذين شاركوا يف حلقات النقاش يف قطاع 

غزة ومخيامت الضفة الغربية كام يف وكالة الغوث، أن 

ذلك ال يساعد كثرياً عىل خلق بيئة تعليمية مناسبة. 

املختلفة  لألزمات  الناس واألهايل  تقارب تشخيص  إن 

مع تقارير وكالة الغوث، يؤرش إىل أن تلك املشكالت 

الخطط  من  الرغم  وعىل  فيها.  مبالغ  وغري  ملموسة 

التي وضعتها الوكالة حديثاً، وخصوصاً خطط التطوير 

الناس  يتلمس  أو  السابقتني، مل يالحظ  السنتني  خالل 

تغيريات عىل مستوى الخدمات التعليمية، حيث يشري 
غالبية املبحوثني إىل الرتاجع املستمر يف الخدمات.5

ناحية  من  واألقل  ازدحاماً  األكرث  األنروا  مدارس 

العاملني:

يف  اإلشغال  معدالت  أعىل  غزة  قطاع  يف  تسجل 

ففي  طالب.  لكل  املمنوحة  األقل  واملساحة  الصف، 

5  )املصدر السابق:2010(

يف  الواحد  للصف  اإلشغال  معدالت  وصلت  حني 

يف  النسبة  بلغت  طالباً،   38 من  اكرث  الغربية  الضفة 

ما  إذا  قطاع غزة 47 طالباً. وهي نسبة مرتفعة جداً 

قورنت باملدارس الحكومية أو الخاصة. وهذا واحد من 

املؤرشات السلبية عىل معدالت تحصيل الطلبة، والحد 

من قدرة املعلمني عىل إيصال املعلومة وغياب الوقت 

الكايف للتأكد من ذلك. 

جدول: مؤرشات تعليمية

الضفةغزةاملؤرش

6 .138 .47معدل اإلشغال )ابتدايئ وإعدادي(

1 .7741نسبة املدارس التي تعمل فرتتني

8 .015نسبة املدارس املستأجرة

6 .832 .38معدل التالميذ/املعلمني)ابتدايئ(

626 .27معدل التالميذ/املعلمني)إعدادي(

07 .951 .0املساحة لكل طالب)ابتدايئ(

خلق  يف  والصعوبات  التحديات  من  واحدة  وهذه 

بيئة تعليمية عىل االقل منسجمة مع املعايري املحلية. 

فاملساحة املمنوحة لكل طالب يف الصف -عىل سبيل 

يتسع  الذي  بالقدر  أي  95 سم2  عن  تزيد  ال  املثال- 

فإن  مكتظة،  املدارس  كون  عن  وعدا  التلميذ.  ملقعد 

ذلك يشكل عبئاً إضافياً عىل املعلمني، حيث إن نسبة 

يف  بلغت  االبتدائية  املرحلة  يف  الطلبة  إىل  املعلمني 

نفسها  للمرحلة  الغربية  الضفة  ويف   .8.38% القطاع 

توفري  عىل  قدرتها  عدم  إىل  الوكالة  وتشري   .6.32%

التعليمية، سواء من حيث  الكوادر  من  الكايف  العدد 

توظيف معملني جدد، أو من حيث استقطاب كفاءات 

عىل  قدرتها  وعدم  ميزانياتها  يف  العجز  نتيجة  مميزة 

منافسة الوظائف سواء يف القطاع الخاص أو العام6. 

تراجع معدالت األمية يف أوساط الالجئني: 

تشري  حيث  اإليجابية،  املؤرشات  من  واحدة  هذه 

البيانات الصادرة عن جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني 

يف  ملموساً  انخفاضاً  شهدت  األخرية  السنوات  أن  إىل 

حجم األمية لألفراد الذين هم يف سن 15 سنة فأكرث يف 

مخيامت الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي الوقت الذي 

بلغت فيه نسبة األمية ٪5.10 يف العام 2000 هبطت 

إىل ٪3.6 يف العام 2006.

6   مكتب اإلعالم، رئاسة األونروا )غزة ( آذار/مارس 2006.
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ذوو االحتياجات الخاصة:

تشري تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إىل 

)إعاقات(  يعانون صعوبات  الذين  األفراد  عدد  تزايد 

أي  الغربية  الضفة  يف  شخص  آالف   108 نحو  ليبلغ 

٪3.5 من عدد السكان. ويف غزة تشري إحصائيات اتحاد 

القطاع أي  املعوقني إىل وجود نحو 70 ألف حالة يف 

%4 من عدد السكان. وأشار الجهاز إىل أن ما نسبته 

%32.2 من الذين لديهم إعاقة مل يتلقوا خدمات طبية 

األفراد  نصف  من  أكرث  يحصل  مل  فيام  اجتامعية،  أو 

املعوقني عىل أي تعليم مقابل %19 فقط حصلوا عىل 

تعليم ثانوي فأعىل. 

يف  خصوصاً  العمل،  يف  سلبياً  متييزاً  املعّوقون  يعاين 

زالت  وال  األجر.  بها ويف  يقبلون  التي  األعامل  نوعية 

إليها  الوصول  للمعّوق سهولة  توفر  العامة ال  املرافق 

واالستفادة من إمكانياتها والتنقل يف أقسامها، خاصة 

ذوي اإلعاقات الحركية. فاألشخاص الذين يستخدمون 

يف  والتنقل  الدخول  يستطيعون  ال  املتحركة  الكرايس 

واملرافق  والجامعات  واملدارس  البنايات  من  الكثري 

الخاصة  النقل  وسائط  تتوفر  وال  األخرى.  العامة 

بذوي اإلعاقات، ما يحد من قدرتهم عىل االنخراط يف 

مجاالت الحياة العامة. 

ويتعرض املعّوقون لعملية تهميش تحد من مشاركتهم 

واتحادات  نقابات  من  املختلفة  العامة  الهيئات  يف 

وظائف  تشغل  منهم  قليلة  نسبة  فإن  كذلك  مهنية. 

األطفال  وخاصة  املعّوقون  يكون  ما  وكثرياً  عامة. 

والنساء عرضة لإليذاء واالستغالل. 

وتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية صعوبات مالية يف 

تأمني املستلزمات املعيشية لألشخاص ذوي االحتياجات 

فال  وحرية.  بكرامة  العيش  من  ميكنهم  مبا  الخاصة 

تتوفر يف مناطق السلطة الوطنية مستشفيات خاصة 

ومراكز  مدارس  كذلك  تتوفر  وال  العقلية،  باإلعاقة 

البنية  تشمل  وال  املختلفة.  اإلعاقات  بذوي  خاصة 

التحتية يف فلسطني إمكانيات تسمح بتوفري الخدمات 

املطلوبة لذوي اإلعاقة البرصية والجسدية. وال تتوفر 

يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مدارس خاصة 

بذوي اإلعاقة البرصية. وال يوجد لدى السلطة الوطنية 

ترشيع خاص بالتأمينات االجتامعية متكن املعّوق من 

العيش يف مستوى الئق. 7

الوزارة  توليه  الذي أصبحت  االهتامم  الرغم من  عىل 

الخاصة  االحتياجات  العمل عىل دمج ذوي  يف مجال 

يف النظام التعليمي،  إال أن هذا الدمج ما زال يتطلب 

العديد من الخطوات الفاعلة لضامن حقهم يف الحصول 

عىل خدمات تعليمية يف بيئة مناسبة. والتحدي اآلخر 

الذي تواجهه الوزارة هو تخفيض نسبة األمية بني ذوي 

االحتياجات الخاصة. 

ترى الوزارة8 أن هذا الدمج يتطلب الكثري من الخطوات 

التي حددتها يف واحدة من توصيات دراساتها يف هذا 

املجال عىل النحو اآليت:

تحديد معايري لدمج الطلبة املعّوقني يف املدارس . 1

الحكومية األساسية. 

زيادة عدد غرف املصادر يف مدارس فلسطني. . 2

الحكومية . 3 املدارس  يف  املدرسية  األبنية  تأهيل 

اإلعاقات، ومساعدتها  احتياجات مختلف  لتلبية 

عىل التكيف والحصول عىل فرص تعليم أفضل. 

وتزويدها . 4 متخصصة  تشخيص  مراكز  توفري 

بأدوات تشخيص وتقييم مالمئة، أو اعتامد مراكز 

يتم التحويل إليها يف كل محافظة. 

الالجئني، . 5 وتشغيل  الغوث  وكالة  مدارس  حث 

يف  مصادر  غرف  إنشاء  عىل  الخاصة،  واملدارس 

مدارسها، وتعيني معلامت، ومرشيف تربية خاصة 

للعمل فيها. 

الحكومية . 6 املدارس  يف  العاملني  قدرات  طوير 

بشكل عام، ومعلمي اللغة العربية، والرياضيات،  

ومرشيف غرف املصادر، ومرشدي التعليم الجامع 

بشكل خاص. 

لتالئم . 7 واألنشطة  الدراسية  املناهج  تطوير 

احتياجات جميع الطلبة مبن فيهم املعّوقون. 

العادية، . 8 الصفوف  يف  الطلبة  أعداد  تخفيض 

والعمل عىل توفري األدوات واألجهزة التعويضية 

واملساندة الالزمة لتطبيق الربامج الرتبوية.

http://www. mongoa. gov. ps/Arabic/Human%20   7

.wrights/nationalplan/plan10. Html

التي  الصعوبات  والتعليم:2010  الرتبية  وزارة  املصدر:     8

تواجه دمج الطلبة املعّوقني من وجهة نظر العاملني يف املدارس 

الحكومية األساسية يف فلسطني، سلسة منشورات الدائرة 23

يعاين املعّوقون متييزاً 

سلبياً يف العمل، 

خصوصاً يف نوعية 

األعامل التي يقبلون 

بها ويف األجر. وال 

زالت املرافق العامة 

ال توفر للمعّوق 

سهولة الوصول إليها 

ويتعرض املعّوقون 

لعملية تهميش 

تحد من مشاركتهم 

يف الهيئات العامة 

املختلفة



283

التعليم  عىل  العنرصي  والتوّسع  الّضم  جدار  تأثري 

الفلسطيني: 

»يبلغ طول الجدار يف فلسطني املحتلة ثالثة أضعاف 

طول حائط برلني وضعفيه يف االرتفاع، ويجعل حياة 

املعلمني والطالب، واستمرار العملية التعليمية نفسها 

متعرثة وصعبة«

أشار تقرير حديث لوزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

حول التأثريات الفعلية للجدار عىل العملية التعليمية 

والطالب إىل أن إقامة هذا الجدار، أدت إىل مصادرة 

من  تصل  مبساحة  الغربية،  الضفة  أرايض  من   10%

 150-  60 من  عرضه  ويرتاوح  دونم.  ألف   180–160

منها،  سيمر  التي  واملقاطع  املواقع  بعض  يف  مرتاً 

وبارتفاع يصل إىل 8 أمتار.  

مير الجدار يف الكثري من األماكن، ابتداًء من أقىص شامل 

الضفة الغربية يف محافظة جنني، وحتى أقىص الجنوب 

فقط  قليلة  أمتار  مسافة  ليبتعد  الخليل،  محافظة  يف 

عن البيوت واملحالت التجارية واملدارس الفلسطينية. 

فلسطيني  ألف(   895( نحو  سيعزل  الجدار  هذا 

ألف   200 عزل  عن  عدا  الغربية،  الضفة  سكان  من 

فلسطيني يف القدس الرشقية عن بقية الضفة الغربية.  

منها  الجدار  داخل  سكانياً  )16( تجمعاً  أنه عزل  كام 

)13( تجمعاً يف مناطق: جنني، وطولكرم، وقلقيلية يف 

املرحلة األوىل من بنائه، تضم قرابة )11,300( نسمة.  

ويشكل هذا العزل انتهاكات ذات أبعاد مختلفة عىل 

واإلنسانية  واالقتصادية  االجتامعية  املستويات  جميع 

والتعليمية. 

الجدار يخرق الحق القانوين يف التعليم

يخرق الجدار اإلرسائييل وسياسات إرسائيل فيام يختص 

بالتعليم املواثيق والقوانني اآلتية:

والذي أ.  نفسه  اإلرسائييل  اإللزامي  التعليم  قانون 

املجاين  اإللزامي  التعليم  بتوفري  الحكومة  يلزم 

لكل طفل يرتاوح عمره بني 5 و15 سنة، برصف 

سجل  يف  قَيْد  الطفل  لهذا  كان  إذا  عام  النظر 

السكان يف وزارة الداخلية أو حتى عام إذا كان 

والداه مقيمني بشكل غري قانوين. 

والتي ب.  الرابعة  جنيف  معاهدة  من   50 الفقرة 

تطالب إرسائيل بصفتها قوة االحتالل بأن »تُسهل 

للعناية  جهودها  تُكرِّس  التي  املؤسسات،  عىل 

باألطفال وتعليمهم، القيام بعملها بشكل الئق«. 

امليثاق املَُعد ضد التمييز يف التعليم والذي مينع ت. 

بشكل رصيح “حرص التعليم ذي املستوى املُتدين 

يف شخص أو فئة من األشخاص«. 

العاملي لحقوق اإلنسان والذي يؤكد أن ث.  اإلعالن 

“التعليم حق للجميع«. 

ميثاق حقوق الطفل والذي يؤكد أن الدول يجب ج. 

. . عىل   .  . التعليم.  الطفل يف  أن “تعرتف بحق 

أساس تكافؤ الفرص”. . 

االقتصادية ح.  الحقوق  حول  الدولية  االتفاقية 

“التعليم  أن  تؤكد  والتي  والثقافية  واالجتامعية 

أن  يجب  األسايس  “التعليم  وأن  للجميع”  حق 

ان«.  يكون إلزامياً ومتوفراً للجميع باملَجَّ

تأثري الجدار عىل العملية التعليمية:

صعوبات  العنرصي  والتوّسع  الضم  جدار  يضيف 

كبرية، إىل جانب الصعوبات األخرى التي تواجه وزارة 

الرتبية والتعليم العايل بسبب منع عدد من املعلمني 

األمر  وكذلك  التجمعات.  هذه  وإىل  من  االنتقال  من 

بالنسبة لطلبة املدارس والجامعات، ما أدى إىل حرمان 

عدد كبري منهم من حقهم يف التعليم، خصوصاً أنه ال 

ميكن سّد حاجة هذه املدارس من املعلمني من هذه 

يكاد  واألمر  كانت.  وسيلة  بأية  والتجّمعات  القرى 

يكون مستحيالً بالنسبة لطلبة الجامعات.  أما املشكلة 

مدارس  فيها  يوجد  ال  التي  التجمعات  فهي يف  األكرب 

إيجاد  قبل  إىل حل رسيع  تحتاج  والتي  اإلطالق  عىل 

حلول للمشاكل السابقة.  وقد يكون املعلمون أكرث من 

نظراً  الجدار،  هذا  عرب  تنّقلهم  أثناء  للمعاناة  يتعرّض 

ألنهم يتعرضون ملامرسات يومية متنّوعة تتمثل يف:

يف . 1 مدارسهم  إىل  بالوصول  لهم  السامح  عدم 

وذرائع  حجج  باستخدام  وذلك  األيام،  معظم 

عىل  املوجود  الحاجز  عىل  يحدث  كام  مختلفة، 

الجدار يف مدخل قرية برطعة يف منطقة جنني، 

ثم  ساعات  لعدة  املعلمني  احتجاز  يتم  حيث 

يسمح لهم باملرور، بعد أن يكون اليوم الدرايس 

قد انتهى أو شارف عىل االنتهاء.

حجزهم عىل بوابات الجدار لعدة ساعات، وبعد . 2

يضيف جدار الضم 

والتوّسع العنرصي 

صعوبات كبرية بسبب 

منع عدد من املعلمني 

من االنتقال من وإىل 

هذه التجمعات. 

وكذلك األمر بالنسبة 

لطلبة املدارس 

والجامعات، ما أدى 

إىل حرمان عدد كبري 

منهم من حقهم يف 

التعليم
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ذلك يتم منعهم من الوصول إىل مدارسهم.

التعرض للمعلمني واملعلامت بالكلامت واأللفاظ . 3

عىل  تتكرر  اإلهانات  وهذه  باستمرار،  النابية 

الحواجز كافة عند مداخل الجدار. 

اإلرصار عىل التفتيش الجسدي، وخاصة للمعلامت . 4

كام  الحاجز،  عىل  املتواجدين  الجنود  قبل  من 

يحدث مع معلامت مدرسة بنات برطعة يف جنني 

حيث يتعرض لهّن الجنود باستمرار.

هذه اإلجراءات اإلرسائيلية العنرصية تؤدي إىل:

• يف 	 املدارس:  يف  التعليمية  العملية  انتظام  عدم 

جزيئ،  بشكل  الدوام  تعطيل  يتم  األيام  معظم 

من  املعلمني  أو  الطالب  من  عدد  مينع  حيث 

عرب  وصولهم  تأخري  أو  املدارس،  إىل  الوصول 

حجزهم لساعات طويلة.

• التعليمي يف املناهج 	 عدم إعطاء الطالب حقهم 

املقررة، وخاصة طالب الثانوية العامة )التوجيهي( 

ما قد يعرضهم للتأخر يف إنهاء املناهج، وقد يؤثر 

هذا عىل مستوى تحصيلهم الدرايس.

• عدم توفر إمكانيات يف املدارس ملتابعة األنشطة 	

الصفية والالصفية، حيث إنه نظراً لتغيّب وتأخري 

املعلمني والطالب، يتم الرتكيز عىل إنهاء املناهج 

الدراسية املقررة فقط. 

كام ومينع جنود االحتالل اإلرسائييل عند بوابات الجدار 

والتعليم من  الرتبية  بشكل مستمر، موظفي مكاتب 

إىل  يؤدي  وهذا  الجدار،  داخل  املدارس  إىل  الوصول 

انخفاض مستوى التنسيق بني املدارس ومكاتب الرتبية 
والتعليم وإىل إرباك العملية الرتبوية بشكل عام. 9

املجتمع املدين: الدور والعالقة بالحكومة

مع نهاية العام 2010 أصدرت شبكة املنظامت األهلية 

9   وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية: تأثري جدار الّضم والتوّسع 

 http://www. mohe. gov. العنرصي عىل التعليم الفلسطيني

.ps/ShowArticle. aspx?ID=1982010

الفلسطينية دراسة تقييم نظام التعليم يف فلسطني من 

منظور املنظامت غري الحكومية. وأشارت الدراسة إىل 

العديد من الفجوات التي مازالت قامئة بني املنظامت 

غري الحكومية ووزارة الرتبية والتعليم. 

 ما زالت املنظامت غري الحكومية الفلسطينية مقتنعة 

األجنبية  باملنظامت  الوزارة  تجمع  التي  العالقة  بأن 

زالت  ما  حيث  بها،  تجمعها  التي  العالقة  من  أفضل 

أحياناً  يكون  والذي  التنافس  إطار  يف  العالقة  تلك 

يفرس  ذلك  فإن  لذا  األجنبية،  املنظامت  أموال  عىل 

األجنبية  املنظامت  التي تجمع  العالقة  ما عمق  نوعاً 

حد  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  ومع  الوزارة  مع 

عىل  الدراسة  هذه  يف  املبحوثون  أكد  حيث  سواء. 

ما  والتعاون  التنسيق  من  عالية  درجة  وجود  رضورة 

وقد  املحلية.  الحكومية  غري  واملنظامت  الوزارة  بني 

أفاد احد املبحوثني »أن العالقة بني الوزارة والوكاالت 

الدولية أفضل من تلك التي بينها وبني املنظامت غري 

الحكومية املحلية«، وبالتايل فإن األوىل تحظى بأولوية 

املشاركة واالنخراط يف االجتامعات ملناقشة السياسات 

للتعبري  اكرب  بفرص  الثانية، وتحظى  أكرث من  الرتبوية 

عن القضايا الرتبوية«. بينام أشار آخر إىل أن الوزارة ال 

ترشك املنظامت غري الحكومية بالقدر الكايف واملطلوب 

لتعظيم األثر الناجم عن تطوير العملية الرتبوية ككل، 

أثناء عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف مجال  وتحديداً 

أو  التوجيهية  اللجان  اجتامعات  ذلك  يف  مبا  التعليم، 

وبني  بينها  املشرتكة  االجتامعات  حتى  أو  الشبكات 

املؤسسات املختلفة. أما من اقر من املبحوثني بوجود 

إرشاك للمنظامت غري الحكومية يف اللجان أو الشبكات، 

هذه  تلعبه  أن  ميكن  الذي  الدور  بضعف  شعر  فقد 

الكامليات.  ومن  سطحية  مشاركتها  أن  أو  املنظامت، 

الخرباء  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  من  الرغم  وعىل 

الدوليون، وتحديداً يف قضايا تبادل الخربات الرتبوية يف 

ظل السعي إىل تعزيز مامرسة النامذج الرتبوية األكرث 

الفلسطيني  السياق  تعكس  ال  أنها  إال  عاملياً،  نجاعة 

األكرث  الرتبويني  العالقة  أصحاب  دور  فإغفال  املحيل. 

نوعاً  امليدان، سيخلق  بالسياق وعىل مستوى  ارتباطاً 

 عىل منوذج الحكم الذي ال بد من تبنيه، مراعاة أن تكون السياسة العامة مستقاة من مجموعة واسعة من الفاعلني املحليني، 

وبذلك فقط ستنشأ رشاكة وتفاعل اسرتاتيجي حقيقي مع أصحاب العالقة: املجتمع املدين والفاعلني األجانب والحكومة. 



285

من االختالل يف تطوير اسرتاتيجية وطنية حقيقية. 

ترى املنظامت غري الحكومية أن وزارة الرتبية والتعليم 

العايل متتلك كامل املسؤولية تجاه قطاع التعليم، بينام 

واإلمكانات  باملرونة  الحكومية  غري  املنظامت  تتحىل 

وعليه  الربامج.  وتطوير  تنفيذ  عىل  للعمل  الكافية 

فان ربط كال الجانبني من شأنه أن يعمل عىل تحسني 

داخل  الحقيقية  االحتياجات  وتلبية  األداء  وتقوية 

قطاع التعليم، حيث تشعر املنظامت غري الحكومية أن 

سد الفجوات املوجودة داخل النظام يكون من خالل 

أشار  الحكومة، وليس كام  إىل جنب مع  العمل جنباً 

أحد املبحوثني »بأن عليها العمل لحساب الحكومة«. 

غري  املنظامت  استالم  هنا،  الفجوات  بسد  واملقصود 

وقدراتها  اختصاصها  معينة ضمن  مجاالت  الحكومية 

النوعية  القضايا  وتويل  الوزارة،  أعباء  من  للتخفيف 

ذات األولوية التي مل تتم معالجتها من قبل الحكومة 

ألسباب تتعلق مبحدودية املصادر املالية والعينية وكرب 

التعليم.  نظام  يف  اإلصالح  عن  الناجم  العمل  حجم 

وبالتايل استكامل رؤية الحكومة، وبناء تعاون إيجايب 

أن  إال  القطاع.  هذا  يف  بنيوي  تغري  وتحقيق  مشرتك 

الحكومية،  غري  املنظامت  أشارت  كام  الحايل،  الوضع 

لتوفري  أسايس  كمصدر  دورها  تحجيم  عند  يقف 

يف  حقيقي  كرشيك  وإقصائها  التعليمية  الخدمات 

عملية التغيري.  

يعترب هذا النوع من التعاون يف ظل الوضع القائم من 

مالحقتها،  وتجدر  بعد  استغاللها  يتم  مل  التي  الفرص 

تتطلبه  الذي  العمل  حجم  تقاسم  باإلمكان  حيث 

عملية اإلصالح بني مؤسسات التعليم كافة، والتخفيف 

وتسهيل  الحكومة  كاهل  عىل  يقع  الذي  الحمل  من 

عملية التنمية باتجاه إصالح حقيقي يف املجاالت التي 

وضوح  من  بالرغم  معالجتها  تتم  ال  أن  املمكن  من 

عملية اإلصالح. 

الرشاكة والتنسيق بني  املزيد من  ويف حال تم تعزيز 

الوطنية  والسلطة  الحكومية  غري  املنظامت  من  كل 

الفلسطينية عرب الرؤية املشرتكة للقضايا الرتبوية ذات 

األولوية، لن يؤدي ذلك فقط إىل التخفيف من أعباء 

الحكومية  املنظامت غري  بل سيمكن  اإلصالح،  عملية 

الربامج  توافق هذه  نوعية وضامن  برامج  تقديم  من 

الطرفني  لدى  الكفاءة  وزيادة  العمل  أولويات  مع 

وتعزيز مزيد من التقبل االجتامعي، الحكومي والعام 

الرتبوية  بالعملية  وربطها  الحكومية  غري  للمنظامت 

بالكامل. وبالتايل اتساع قاعدة املنظامت غري الحكومية 

املسؤولية  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تشاطر  التي 

الطرفني. هذا وقد جرت  لدى  املساءلة  نظام  وتعزيز 

إىل  الحكومية  غري  املنظامت  حاجة  إىل  أيضاً  اإلشارة 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  عن  املايل  االستقالل 

لتتمكن من العمل بفاعلية أكرب. 

ومنوذج الحكم الذي ال بد من تبنيه، عليه أن يراعي أن 

تكون السياسة العامة مستقاة عرب مجموعة واسعة من 

الفاعلني املحليني، وبذلك فقط ستنشأ رشاكة وتفاعل 

اسرتاتيجي حقيقي مع أصحاب العالقة، املجتمع املدين 

العالقة يف حينها عىل  والفاعلني األجانب ولن تقترص 

منط واحد من التفاعل البحت بني الحكومة والوكاالت 
الدولية.  10

10  املصدر: إيالنة رمحي،  2011 تقييم قطاع التعليم من وجهة 

نظر املجتمع املدين، شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية.

تشعر املنظامت غري 

الحكومية أن سد 

الفجوات املوجودة 

داخل النظام يكون 

من خالل العمل 

جنباً إىل جنب مع 

الحكومة من خالل 

استالم املنظامت 

غري الحكومية 

مجاالت معينة ضمن 

اختصاصها وقدراتها 

للتخفيف من أعباء 

الوزارة
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التوصيات

• عىل املجتمع املدين ان يناضل بشكل أفضل لتخصيص موازنات أعىل لقطاع التعليم. 	

• العمل عىل إقرار موازنات ومخصصات مالية لصندوق الطالب الفقري، لضامن التحاق الطلبة الفقراء 	

بالتعليم العايل.

• العمل عىل فضح مامرسات بلدية االحتالل يف فرض مناهجها عىل الطلبة الفلسطينيني يف القدس 	

املحتلة.

• التنسيق بشكل أكرب بني املؤسسات العاملة يف قطاع التعليم ووزارة الرتبية والتعليم.	

• الضغط عىل وكالة الغوث الدولية لتطوير البنية التحتية يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني.	

• تأهيل املدارس واملرافق العامة لتصبح مالمئة لذوي االحتياجات الخاصة.	

• الرتبوية، 	 واملقاربات  املحتوى،  حيث  من  التعليم  يف  والحق  للتعليم  فلسطينية  رؤية  تطوير 

واسرتاتيجيات التعليم املعتمدة عىل اسرتاتيجية وطنية فلسطينية. 

• وقف التدخالت األجنبية وتحديداً األمريكية يف صياغة وصناعة املناهج الفلسطينية ومحتواها.	



287

فراس جابر

باحث مؤسس

مرصد السياسات االجتامعية واالقتصادية

الحق يف العمل: خصوصية قانونية:

للعمل  املنظمة  القوانني  من  طويلة  منظومة  هناك 

االنتداب  بحقبة  مروراً  العثامنية،  القوانني  من  بدءاً 

أخرى  مجموعة  أنتجت  والتي  لفلسطني،  الربيطاين 

العرب واليهود يف تلك  التي ميزت بني  القوانني  من 

واألردنية  املرصية  القوانني  مجموعة  وكذلك  الفرتة، 

التي طبقت عىل قطاع غزة والضفة الغربية حتى عام 

إىل  وصوالً  »اإلرسائييل«،  االحتالل  قوانني  ثم   ،1967

مجموعة  وترشيع  وسن  الفلسطينية  السلطة  قدوم 

أخرى من القوانني التي تعنى بالعمل.

ويعترب الوضع القانوين يف فلسطني، باملقارنة مع دول 

واحد.  آن  يف  والنادرة  املعقدة  األوضاع  من  العامل، 

ويعود ذلك إىل تعدد الجهات التي حكمت فلسطني 

األنظمة  تنوع  إىل  بدوره  أدى  والذي  التاريخ،  عرب 

عىل  ذلك  كل  أثر  وقد  فيها.  سادت  التي  القانونية 

البناء السيايس والقانوين يف فلسطني، إذ أدى تقسيم 

ومختلفة  مركبة  قانونية  أنظمة  ظهور  إىل  فلسطني 

واألجزاء  والقدس  وغزة  الغربية  الضفة  من  كل  يف 

املحتلة يف عام 1948 من فلسطني.

وحتى نهاية الحكم العثامين يف عام 1917، كان النظام 

عىل   – أسايس  بشكل   – مبنياً  فلسطني  يف  القانوين 

الالتيني  بالنظام  ومتأثراً  اإلسالمية  الرشيعة  مبادئ 

سارية  زالت  ال  هامة  ترشيعات  وهناك  أوروبا.  يف 

أبرزها  من  هذا،  يومنا  حتى  فلسطني  يف  املفعول 

قانون األرايض لعام 1857 ومجلة األحكام العدلية.

يف عام 1917، انتهى الحكم العثامين بقيام االنتداب 

الربيطاين، وقد أعاد هذا األخري تشكيل النظام القانوين 

يف فلسطني، مضيفاً إىل التقنني العثامين مبادئ النظام 

 )common law املشرتك  )القانون  األنجلوسكسوين 

القائم عىل السوابق القضائية.

يف عام 1948، أصبحت الضفة الغربية مبا فيها القدس 

الهاشمية،  األردنية  اململكة  حكم  تحت  الرشقية 

بالنظام  املتأثر  األردين  القانوين  للنظام  وخضعت 

املرصية؛  اإلدارة  تحت  غزة  قطاع  وأصبح  الالتيني، 

 )common law( املشرتك  القانون  نظام  واستمر 

املؤسس يف فرتة االنتداب الربيطاين سائداً فيه. 

اإلرسائييل  االحتالل  سيطر   ،1967 عام  حرب  بعد 

فرض  خالل  من  الفلسطيني  القانوين  النظام  عىل 

منطقتي  يف  العسكرية(  )األوامر  العسكري  القانون 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخضاع القدس الرشقية 

للقانون املحيل للمحتل اإلرسائييل بعد ضمها يف عام 

.1980

املرحلة  لرتتيبات  املبادئ  إعالن  ومبوجب  أخرياً، 

االنتقالية يف عام 1993 )الذي يعرف باتفاق أوسلو 

األسس  وضع  وتم  الفلسطينية،  السلطة  أنشئت   )1

املنظّمة  الالحقة  الفلسطينية-اإلرسائيلية  لالتفاقيات 

لسلطات وصالحيات السلطة الجديدة. وتعد مسألة 

توحيد وتقريب األنظمة القانونية املختلفة السائدة 

يف املناطق الفلسطينية من أهم املسائل عىل الصعيد 

ترشيعات  سن  يجري   1994 العام  ومنذ  القانوين. 
موحدة لكل من محافظات الضفة الغربية وغزة”.1

لعام   7 رقم  العمل  قانون  الترشيعي  املجلس  سن 

2000 املعمول به يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وال 

يرسي القانون عىل القدس الرشقية، وال عىل العاملة 

1  الوضع القانوين يف فلسطني، معهد الحقوق – جامعة بريزيت، 

تاريخ الدخول 2012/3/31. املوقع االلكرتوين:

http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_

id=210

الحق يف العمل
االرايض الفلسطينية املحتلة
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الفلسطينية يف مناطق 48، أو العامل يف املستوطنات، 

حيث ترسي عليهم القوانني »اإلرسائيلية« أو ترتيبات 

أخرى قانونية وغري قانونية. وجاء إقرار هذا القانون 

الستبدال قانون العمل رقم 21 لعام 1960 املعمول به 

يف الضفة الغربية، وقانون العمل رقم 16 لعام 1964 

مشاريع  هناك  وحالياً  غزة2.  قطاع  يف  به  املعمول 

النقابات  قانون  مرشوع  منها  العمل  بحالة  تتعلق 

العاملية، ومرشوع قانون الجمعيات التعاونية3. كام 

أن هناك العديد من قرارات مجلس الوزراء ووزارة 

لجنة  تشكيل  منها  العمل،  يف  الحق  حول  العمل 

الحوار االجتامعي بني الرشكاء الثالثة )العامل، أرباب 

العمل، الحكومة(، باإلضافة إىل تشكيل لجنة لتحديد 

فلسطيني،  نقايب  مطلب  وهو  لألجور  األدىن  الحد 

حيث أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 46 لعام 2004 

بخصوص تشكيل اللجنة، وأعيد تفعيلها مطلع هذا 

العام لتاليف إرضابات عاملية4.

)الذي  االجتامعية  التأمينات  قانون  هناك  أن  كام 

متت املصادقة عليه، ولكن تم تعطيله من قبل البنك 

ومرشوع  للقانون(،  املالية  التكلفة  بسبب  الدويل 

الخدمة  قانون  املهنية،  والسالمة  الصحة  قانون 

والنقابية  الوظيفية  الحياة  ينظم  الذي  املدنية 

قد  السلطة  أن  إىل  باإلضافة  العام.  القطاع  ملوظفي 

أعلنت التزامها باملواثيق واملعاهدات الدولية، ومنها 

املتعلقة بالحق يف العمل، ويربز منها مصادر قواعد 

عليها  وتعمل  واملتنوعة،  املتعددة  الدولية  العمل 

هيئات ذات طبيعة مختلفة، منها:

• منظمة العمل الدولية: امليثاق والتوصيات.	

• لحقوق 	 الدولية  الرشيحة  املتحدة:  األمم 

املتعلقة  الدولية  املواثيق   ،)1948( اإلنسان 

بحقوق اإلنسان )1966(.

2  قانون العمل الفلسطيني، الوقائع الفلسطينية، العدد التاسع 

والثالثون، نوفمرب 2001.

3  موقع  وزارة العمل:

http://www.mol.pna.ps/index.php?option=com_co

ntent&view=category&id=113:2009-12-30-15-55-

45&Itemid=681&layout=default

4 وزارة العمل:

http://www.mol.pna.ps/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=1080:2012-03-22-12-39-

14&catid=98:2009-12-29-20-18-10&Itemid=720

• لحامية 	 الدولية  املعاهدة  األورويب:  املجلس 

حقوق اإلنسان والرشيحة االجتامعية.

• األمريكية، 	 البلدان  األورويب ومظمة  االتحاد 

واملنظامت اإلقليمية.

• اإلعالن األفريقي لحقوق اإلنسان.	

• املعاهدة العربية حول معايري العمل.5	

سياسات الحق يف العمل:

يتحكم االحتالل »اإلرسائييل« لألرايض الفلسطينية يف 

كافة الجوانب، حتى مع وجود السلطة الفلسطينية 

االحتالل  أن  إال  فلسطينية،  وتنظيمية  إدارية  كأداة 

االقتصاد  ومنها  الحياة،  مناحي  كافة  عىل  يسيطر 

فرنى  التشغيل،  سياسات  وحتى  واملعابر،  والسوق 

من  األسد  حصة  تستهلك  الفلسطينية  السوق  أن 

الفلسطينية  السوق  أن  كام  »اإلرسائيلية«  البضائع 

وهناك  نفسه.  للسوق  واردتها  معظم  تذهب 

الفلسطينية  دراسات كثرية تشري إىل حجم الخسائر 

من مامرسات االحتالل املبارشة وغري املبارشة، مبعنى 

ونهب  املنتظم،  والتدمري  للحصار  االقتصادية  اآلثار 

غالف  ووجود  املعابر،  عىل  والسيطرة  الرثوات، 

جمريك واحد.

مع  الفلسطيني  االقتصاد  عالقة  تشخيص  وميكن 

سوق االحتالل عىل الشكل اآليت:

اإلرسائييل  لالقتصاد  وتابع  حر  غري  اقتصاد  أوالً: 

والعاملي، مبا ال ميّكنه من اتخاذ قرار مستقل يوّجه 

كيفية تطّوره.

ثانياً: اقتصاد تابع القتصاد االحتالل هيكلياً، مبا يعني 

أن أي تطور يف بنية االقتصاد الفلسطيني مرتبط متاماً 

باالقتصاد اإلرسائييل، وبأي طريقة يرغب األخري فيها 

لتطور قطاعات معينة داخل االقتصاد الفلسطيني.

التي  إرسائيل  من  تأيت  السلطة  واردات  من   80%

يذهب إليها نحو ثلثي صادرات السلطة.ثالثاً: اقتصاد 

العاملية عرب بوابة اقتصاد االحتالل،  مرتبط بالسوق 

الواقع  فلسطني:  يف  العمل  ترشيعات  قانونيون.  باحثون    5

والتطلعات. مركز الحقوق – جامعة بريزيت. بريزيت: 1997.
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مبا ينتج اختالالت إضافية داخل بنية هذا االقتصاد.

رابعاً: من ناحية داخلية، يتّسم االقتصاد الفلسطيني 

اقتصاد  أنه  مبعنى  والخدماتية،  بالريعيّة  الحايل 

حساب  عىل  الخدمات  بنية  تعظيم  يف  عاملثالثي 

عرب  التطور  يف  يستمر  لكنه  اإلنتاجية،  القطاعات 

استخدام الريع املتأيت من الرضائب والرسوم.

الفصل  أن  مبعنى  متكافئ،  غري  اقتصاد  خامساً: 

غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  التاريخي  الجغرايف 

وجود  إىل  أدى  قد  االنقسام،  بعد  األخري  والسيايس 

املحيل  االقتصادي  النمو  حجم  يف  أساسية  فوارق 

املقومات  وتدمري  جهة،  من  والقطاع  الضفة  بني 

االقتصادية يف القطاع من جهة أخرى، مبا أوجد هذا 

وتركيز  اقتصادية  قدرات  نشوء  مبعنى  الالتكافؤ، 

القطاع،  من  أكرب  الغربية  الضفة  يف  مايل  مؤسسايت 

ومبا يسهم الحقاً هذا األمر من تطور الضفة اقتصادياً 

وتنموياً بصورة مختلفة عن القطاع.

سادساً: وجود سياسات اقتصادية ذات طابع ليربايل 

يخدم  مبا  الفلسطيني  االقتصاد  تركيبة  يف  تؤثر 

رشاكة  مشاريع  يف  واملتورط  املنتج،  غري  االقتصاد 
اقتصادية مع االحتالل”.6

العام  القطاع  مؤسسات  عىل  السلطة  اعتمدت 

الفلسطينية، وتحديداً  العاملة  لليد  كمشغل أسايس 

العامل  دخول  عىل  منعاً  االحتالل  فرض  بعد 

الفلسطينيني إىل الخط األخرض، حيث توظف السلطة 

الفلسطينية نحو 170 ألف موظف يف الجهاز املدين 

قطاع  يف  املقالة  الحكومة  توظف  كام  والعسكري، 

غزة بضعة ألوف أخرى من املوظفني.

من  للحد  هذه  التشغيل  سياسة  من  الرغم  وعىل 

البطالة والفقر، نرى إنعكاس السياسات االقتصادية 

محاوالت  بعدة  القيام  خالل  من  للسطة  اليربالية 

الفلسطيني  الخاص  القطاع  تنشيط  أجل  من 

مبشاركة  كبرية  استثامر  مؤمترات  تنظيم  )تحديداً 

يلعب  وتركه  “إرسائيلية”(،  وأحياناً  وأجنبية  عربية 

أن  إال  والتشغيل،  والتنمية  االستثامر  يف  رئيساً  دوراً 

القطاع  يد  إطالق  يف  تنجح  مل  املحاوالت  هذه  كل 

 .2010/10/7 الفلسطيني«.  االقتصاد  »ركام  فراس.  جابر،    6

جريدة األخبار اللبنانية، عدد 1327.

الخاص رغم كل املغريات ألسباب رئيسة منها ضعف 

االحتالل من  الفلسطيني وتبعيته القتصاد  االقتصاد 

قطاع  يف  لالستثامر  الخاص  القطاع  وتوجه  جهة، 

أقل،  تشغيل  فرص  توفري  من  يعني  مبا  الخدمات 

عىل  ترتكز  مل  التي  الحكومية  التنموية  والسياسات 

بناء بنية إنتاجية تتيح توليد فرص عمل مستمرة، مع 

وجود نسبة عالية من خريجي املعاهد والجامعات 

الذين يطمحون إىل فرص عمل مختلفة.

األعامل  يشمل  والذي  الرسمي،  غري  القطاع  ويبقى 

غري الرسمية والعمل العائيل من قطاعات التشغيل 

فيام  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض  داخل  الكبرية 

يعمل القطاع األهيل والخريي عىل تشغيل وتوظيف 

مبارش وغري مبارش لعدد كبري من الفلسطينيني، كام 

مرافقها  يف  لالجئني  عمل  فرص  الغوث  وكالة  توفر 

املختلفة.

ونجد أن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عرف 

التي  األنشطة  جميع  يف  املبذول  »الجهد  العمل 

أجرة  الحصول عىل  أو  الربح  بهدف  األفراد  ميارسها 

معينة سواء كانت عىل شكل راتب شهري أو أجرة 

أو نسبة من  القطعة  أو عىل  باملياومة  أو  أسبوعية 

كذلك  الطرق،  من  ذلك  غري  أو  سمرسة  أو  األرباح 

فإن العمل بدون أجر أو عائد يف مصلحة أو مرشوع 

إذا  العمل  مفهوم  ضمن  تدخل  للعائلة  مزرعة  أو 

األنشطة  تعترب  وال  معتادة،  العمل  طبيعة  كانت 

لدى  والخريية  التطوعية  األعامل  يف  للفرد  املعتادة 

العاملة  الجهاز  فيام يعرف  أجر عمالً«7.  الغري دون 

عىل أنها »جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

أصحاب  ذلك  ويضم  ويعملون،  البرشية(  )القوة 

العمل، املستخدمني بأجرـ العاملني لحسابهم أو يف 

غري  األرسة  أعضاء  إىل  باإلضافة  الخاصة،  مصالحهم 

مدفوعي األجر.«8 ونرى من خالل مفهوم العمل أو 

العاملة الذي يعتمده جهاز اإلحصاء، أن العمل غري 

املدفوع يف األرسة مشمول، وهذا يعني أنه ال توجد 

سياسات عمل موجهة خصيصاً لتلك الفئة التي تنتج 

مقابل  راتباً  تتلقى  ال  ولكن  األرسية،  األعامل  ضمن 

القوى  مسح   .2011 الفلسطيني،  لإلحصاء  املركزي  الجهاز    7

 – الله  رام   .2010 السنوي:  التقرير  الفلسطينية:  العاملة 

فلسطني. ص 29.

8  املصدر السابق، ص 30.
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العمل  من  النوع  هذا  أن  من  الرغم  وعىل  العمل. 

غياب  ظل  يف  االجتامعية  الحامية  أجل  من  مهم 

الدولة مبؤسساتها الكاملة، إال أنه إشكايل يف الوقت 

ذاته عندما يشمل املفهوم الرسمي للعمل والعاملة 

تلك الفئة دون تحديد.

سياسات التشغيل:

ال توجد باملعنى الحقيقي إسرتاتيجية وطنية موحدة 

الفلسطينية،  األرايض  يف  التشغيل  موضوع  حول 

أحدثها  التنموية  الخطط  من  عدد  صدور  ورغم 

اعتمدت  أنها  إال   ،)2013-2011  ،2011-2008(

البطالة عرب  عىل وضع أهداف تسعى لحل مشكلة 

تنشيط القطاع الخاص، وزيادة النمو االقتصادي من 

دون النظر إىل املركبات االقتصادية والتنموية داخل 

باسرتاتيجية  املوضوع  وربط  الفلسطيني،  املجتمع 

حقيقية تشمل الرشكاء واملؤسسات كافة، وعىل كل 

حرصها  ميكن  التشغيل  سياسات  أن  نرى  األحوال، 

كاآليت:

• سياسة توريد العامل، وخاصة يف قطاع البناء 	

وهذه  األخرض،  الخط  داخل  إىل  والزراعة 

استمرت حتى عام 2007.

• سياسة استيعاب جزء من العامل، والخريجني 	

حتى  العام،  القطاع  كادر  عىل  الجامعيني 

موظف  ألف   175 نحو  إىل  األرقام  وصلت 

يف القطاع العام لغاية عام 2011، ومل نأخذ 

بالحسبان موظفي الحكومة املقالة يف قطاع 

واالقتصاد،  التشغيل  موضوع  يف  الكبار  الحكوميني  واملسؤولني  االقتصاديني  لدى  تخبطاً  هناك  أن  مصادر  عدة  من  ونجد 

وعالقته مع االحتالل، فرنى من مقابلة للدكتور سمري عبد الله )وزير التخطيط السابق( قوله:

»يف تفكريي ومنطقي االقتصادي النظر إىل مصالح اقتصادية ووجود عالقات اقتصادية مع إرسائيل، والعالقات اليوم تطورت 

تحت االحتالل، اليوم الحديث عن %75 من تجارتنا مع إرسائيل، والرقم أكرب من ذلك حسب اعتقادي، والنظر إىل خارطة 

املصالح مع إرسائيل واالستفادة منها حتى سياسياً. املصالح مهمة، يف 1970 كان أرباب العمل اليهود يتعاطفون معنا يف 

إرضاب العامل الفلسطينيني بناء عىل أوامر القيادة املوحدة،. الذي أريد أن أراه أن العالقات وجزءاً كبرياً من إرسائيل لهم 

التعاون ولكن  أنا مع  مصلحة يف منو اقتصادنا، وتشغيل عاملنا، وأفضل يل أن يعمل العامل عندي حتى بالتعاون معهم. 

الرشاكات تريد رشوطاً، وتضع ضغطاً عليهم من الداخل، وتطويراً اقتصادياً، أنا مع مقاطعة كل الدول إلرسائيل، ولكن نحن 

ال نقاطع،ألنه عدو يجب التعامل معه والعمل عليه لتغيريه. والنظر للمقاطعة بصورة براغامتية، فجاء الجدار لعزل الجمهور 
اإلرسائييل عنا.«1

هكذا نرى أن وزيراً سابقاً مع إبقاء االقتصاد الفلسطيني تابعاً القتصاد املحتل ألسباب سياسية، حتى مع وضع رشوط، وليس 

وضع خطط من أجل تقوية وتنمية االقتصاد الفلسطيني، وبنائه بطريقة تساهم يف التحرر، كام ان وجهة النظر هذه تتناقض 

مع وجهة نظر صناعي ووزير االقتصاد السابق )مازن سنقرط( الذي يعترب أن:

“سيبقى منو االقتصاد الفلسطيني تحت االحتالل ضعيفاً، االقتصاد الفلسطيني هو رهينة لالحتالل، هذا االقتصاد مقتطف من 

االحتالل. مبعنى عندما يتحكم االحتالل باملعابر الحدودية من حيث الصادرات والواردات، وعندما يتحكم بقضية انسياب 

األرقام، وعندما يستخدم  التي تحدد  السوق اإلرسائيلية وهي  التي تعمل يف  العاملة  نتحدث عن قضية  التجارة، وعندما 

املنطقة الفلسطينية كحديقة خلفية القتصاده، هذا واضح أن االحتالل لديه برامجه وقدراته وإمكانياته وسياساته يف أن يبقى 

هذا االقتصاد رهينة لالحتالل وأن يبقى دوما سقفه منخفضاً. 

مع كل املحاوالت التي تتم سواء من القطاع الخاص أو من السلطة أو من مجتمع املانحني الذين يقدموا برامج مختلفة 

للشعب الفلسطيني، هي تعمل عىل تجميل صورة االقتصاد من ناحية، وتحافظ عىل ثبات الناس عىل األرض. ولكن املؤرشات 
االقتصادية من حيث النمو ضعيفة ومتواضعة من أوسلو لغاية اآلن.”2

1  سمري عبد الله، وزير التخطيط الدويل السابق. مقابلة، 2010/9/1.

2  مازن سنقرط، وزير االقتصاد السابق. مقابلة، 2010/4/14.
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غزة، والتي بحسب بعض األرقام توظف 35 

ألف شخص.

• إطالق برامج التشغيل املؤقت )مثل العمل 	

والتشغيل  الطوارئ،  برامج  الغذاء،  مقابل 

عملت  والتي  الربامج،  من  وغريها  املؤقت( 

مع  بالرشاكة  الفلسطينية  السلطة  عليها 

املنظامت الدولية، وأحياناً املنظامت الدولية 

مع املؤسسات األهلية والجمعيات الخريية.

• وتطوير 	 بالجامعات،  العمل  سوق  ربط 

تقليل  أجل  من  املهني،  والتأهيل  التعليم 

نسبة البطالة الجامعية، وزيادة عدد املهنيني 

املؤهلني لسوق العمل، وورد ذلك يف خطط 
الحكومة لألعوام 9.2013-2008

• األرايض 	 يف  للتنمية  الخاص  القطاع  قيادة 

العريب  االستثامر  وتشجيع  الفلسطينية، 

استثامر، من  تنظيم مؤمترات  واألجنبي عرب 

أجل خلق مشاريع استثامرية وزيادة فرص 

العمل املتوفرة.

عىل الرغم من تعداد خمس سياسات رئيسة اعتمدت 

إال  والتوظيف،  التشغيل  يف  الوطنية  السلطة  عليها 

أننا كام رأينا يف الجدول السابق نالحظ ارتفاع نسب 

البطالة بني الشباب، وبني القوى العاملة بشكل عام، 

حيث إن هذه السياسات تعالج مشاكل بشكل جزيئ، 

وال تضع اسرتاتيجية محددة موضع التنفيذ. فالقطاع 

العام مل يعد يستوعب املزيد من املوظفني، كام أن 

السلطة الفلسطينية لديها عجز لعام 2012 بلغ 1.35 

مليار دوالر، ما يعني استحالة حل أزمة البطالة من 

وتحديداً  السلطة،  حاولت  وعندما  السلطة.  خالل 

والتأهيل  بالتعليم  االهتامم   ،2013-2011 خطة  يف 

أن  تجاهلت  البطالة،  نسبة  تقليل  أجل  من  املهني 

وتحديداً  تحتية  بنية  إىل  بحاجة  الخريجني  هؤالء 

السلطة  عىل  وبالتايل  تشغيلهم،  تستطيع  إنتاجية 

االستثامر يف مجال اإلنتاج، ولكن السلطة قررت أن 

تحول مسؤولية قيادة االقتصاد والتنمية إىل القطاع 

أكرث  ألنها  الخدمات  يف  أكرث  يستثمر  الذي  الخاص، 

ربحية وأقل مخاطرة كام رأينا يف إحصائيات التشغيل 

حسب القطاعات االقتصادية، كام أن القطاع الخاص 

9  معني، رجب، وأحمد الفرا، مرجع سبق ذكره.

الفلسطيني، ألن  الزخم لالقتصاد  إعادة  مل ينجح يف 

ميكن  وال  االحتالل،  القتصاد  تابع  دامئاً  االقتصاد 

األرايض  عىل  السيادة  واستالم  التحرر  قبل  إطالقه 

واملعابر.

أمام  “اإلرسائيلية”  السوق  بإغالق  قام  واالحتالل 

عىل  اعتمد  بل  واسع،  بشكل  الفلسطينية  العاملة 

توريد عاملة أجنبية لتحل محل العاملة الفلسطينية 

وتحديداً  عامل،  ألف   250 بنحو  تقدر  كانت  التي 

الستبدالهم يف قطاعي البناء والزراعة. ونرى أن نسب 

الجهاز  إحصائيات  حسب  األخرض  الخط  يف  العمل 

يف  كام  عالية  تعد  مل  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي 

السابق.

أما برامج التشغيل املؤقت، فهي تعمل عىل إعطاء 

حدة  من  التخفيف  أجل  من  مؤقتة  تخدير  حقن 

الكبرية  الربامج  من  العديد  كام  والبطالة،  الفقر 

من  الحد  أجل  من  الدولية،  املنظامت  من  املمولة 

نقمة الناس عىل الواقع االقتصادي واملعييش، بل إن 

العديد من الربامج وضعت رشوطاً مهينة للتشغيل 

مثل العمل مقابل الغذاء. 

إحصائيات العمل والعاملة يف األرايض الفلسطينية:

العاملة يف األرايض  العمل والقوى  تعتمد تعريفات 

جهاز  وضعه  تعريف  تعريفني،  عىل  الفلسطينية 

اإلحصاء، وتعريف منظمة العمل الدولية. وتختلف 

تعريف.  مفهوم/  كل  احتساب  ومؤرشات  معايري 

حسب  اإلحصاء  جهاز  إحصائيات  عىل  وباالعتامد 

تعريف منظمة العمل الدولية حول العمل، نرى أن 

نسبة القوى العاملة املشاركة يف األرايض الفلسطينية 

لعام 2010 قد بلغت %41.1، وبلغت نسبة مشاركة 

املشاركة  نسبة  فبلغت  اإلناث  أما   .66.8% الذكور 
%14.7 يف انخفاض عن 10.2009

الضفة  يف  العاملة  القوى  يف  املشاركة  وبلغت 

بسبب   36.4% غزة  قطاع  ويف   ،43.7% الغربية 

الحصار املفروض من االحتالل وأثره عىل القطاعات 

بلغت  فيام  اإلنتاجية.  وغري  اإلنتاجية  االقتصادية 

10  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2011. مسح القوى 

 – الله  رام   .2010 السنوي:  التقرير  الفلسطينية:  العاملة 

فلسطني.

تعالج سياسات 

السلطة الوطنية 

مشاكل التشغيل 

بشكل حزيب وال تضع 

إسرتاتيجية محددة 

موضع التنفيذ
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الذكور 23.1%،  بني  وبلغت  البطالة 23.7%،  نسبة 
مقابل %26.8 لإلناث.11

هو  العاملة  للقوى  مشغل  قطاع  أكرب  أن  ونجد 

التجارة  قطاع  تاله   ،38.3% بنسبة  الخدمات  قطاع 

وأنشطة املطاعم والفنادق بنسبة %19.3، ثم قطاع 

العاملون  ويتوزع   .13.2% بنسبة  والتشييد  البناء 

قطاع  يف  و26%  الغربية،  الضفة  يف   63.5% بنسبة 

غزة، و%10.5 يف »إرسائيل« واملستوطنات. وبلغت 

القطاع  ويف   ،24% العام  القطاع  يف  العاملني  نسبة 

الخاص 12%64.5، ونالحظ هنا أن القطاع الخاص قد 

شمل العمل األهيل والخريي، ووكالة الغوث وباقي 

القطاعات تحت تعريف واحد موسع اسمه القطاع 

والكبرية  الفردية  الرشكات  بني  متييز  دون  الخاص، 

يف  املهمة  القطاعات  أنواع  باقي  وبني  واملساهمة 

األرايض الفلسطينية.

تحليل املشاكل األساسية للحق يف العمل:

األطفال والعمل: 1-

تشغيل  موضوع  الفلسطيني  العمل  قانون  نظم 

ومنها  لعملهم،  ورشوطاً  ضوابط  ووضع  األحداث 

عرشة،  الخامسة  سن  بلوغهم  قبل  عملهم  حظر 

الخطرة،  واملهن  الصناعات  يف  العمل  من  ومنعهم 

فهناك  الدولية  املنظامت  أما  طبي.  فحص  ووجود 

الثامنة  سن  تحت  العمل  مبنع  لها  واضح  موقف 

االتفاقيات  هذه  من  الرغم  عىل  ولكن  عرشة. 

األرايض  يف  يعملون  األطفال  أن  إال  والقوانني، 

الفلسطينية يف شتى املهن، ويف األعامل العائلية، ويف 

األعامل الجائلة والخطرة. وحسب إحصائيات جهاز 

اإلحصاء الفلسطيني »إن %4.9 من األطفال يف سن 

10-17 يعملون، بواقع %6.7 يف الضفة، و%1.9 يف 
قطاع غزة«.13

األعامل  يف  األطفال  لعاملة  كثرية  حاالت  ونرى 

11  املصدر السابق.

12  املصدر السابق.

13  جريدة القدس، 2011/11/22. اإلحصاء: عاملة األطفال يف 

فلسطني بلغت %4.9 ..  أعىل معدل بطالة سجل يف طولكرم 

http://www.alquds.com/ :وقلقيلية ورفح. املوقع االلكرتوين

news/article/view/id/311602

من  الرغم  عىل  الدراسة  مقاعد  وترك  الخطرة، 

الطفل  بإنهاء  يلزم  الفلسطيني  التعليم  قانون  أن 

مراحل التعليم اإللزامي. وهناك املئات من الروايات 

والقصص ألطفال يعملون، ومنها “وقف إيهاب أبو 

سلطان “15 عاماً” بجانب عربته املتحركة التي يبيع 

عليها املكرسات يف أحد املتنزهات، أبو سلطان الذي 

خبرياً  بدا  املهنة  هذه  يف  سنوات  تسع  منذ  يعمل 

عن  والدي  :”تعطل  ان  وقال  والرشاء.  البيع  بأمور 

حيث  إىل  يب  دفعا  االقتصادي  وضعنا  وسوء  العمل 

ترونني اليوم، فأنا أداوم هنا من بعد الظهرية وحتى 

نستعني  مالياً  مبلغاً  ألحصل  مساًء  العارشة  الساعة 

به عىل شظف العيش”. أبو سلطان مل يرتك الدراسة 

عىل أمل أن يتمكن بعد إمتامه املرحلة اإلعدادية من 

االلتحاق بالثانوية املهنية، ليتعلم حرفًة ميكن له من 

يعيل أرسته وينشلها من وضعها  أن  خالل مزاولتها 

االقتصادي السيئ. أمنيات أبو سلطان بالعيش كبقية 

أبناء جيله تتحطم أمام سوء وضع األرسة االقتصادي، 

حصول  صعوبة  ظل  يف  كثرية  نفقات  إىل  وحاجتها 
والده عىل فرصة عمل!”14

الشباب والحق يف العمل: 2-

فالهرم  معاً،  وشاباً  فتياً  الفلسطيني  املجتمع  يعترب 

السكاين عريض من األسفل، وعىل الرغم من هذا مل 

تستغل طاقات الشباب يف العمل، بل يعاين املجتمع 

وتحديداً  الشباب،  بطالة  ظاهرة  من  الفلسطيني 

خريجي التعليم الجامعي، ما خلق أزمات متعددة. 

الرغم  عىل  حلها،  الفلسطينية  السلطة  تستطع  ومل 

داخل  كبرية  بنسب  الشباب  توظيف  محاولة  من 

القطاع العام، حيث نجد أن »البطالة اتخذت مساراً 

خالل  عاماً   24-15 العمرية  للفئة  وتحديداً  متزايداً 

للفرتة  النسبة  ارتفعت  السنوات 199-2008، حيث 

املذكورة من %17.3 إىل %40.2 لكال الجنسني«15.

واملطلوب  تتفىش  األطفال  »عاملة  الين.  أون  فلسطني    14

املوقع   .2011/11/19 العويني.  فاطمة  عالج«.  خطة 

http://www.felesteen.ps/index. االلكرتوين: 

php?page=details&nid=26378

15  رجب، معني، وأحمد الفرا. 2009. سياسات القوى العاملة 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  والتطبيق.  النظرية  بني  الفلسطينية 

الفلسطيني. رام الله.

يعاين املجتمع 

الفلسطيني من 

ظاهرة بطالة الشباب، 

وتحديداً خريجي 

التعليم الجامعي، ما 

خلق أزمات متعددة
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جدول يوضح معدالت البطالة للفئة 15-24 للفرتة 
16)2008-1999(

إناثذكوركال الجنسنيالسنة

199917.316.920.6

200439.838.944.8

200536.434.846.1

200635.734.443.2

200735.33442.5

200840.238.847.3

ونالحظ أن البطالة بني صفوف الشباب قد ازدادت 

االحتالل  ومامرسات  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  بعد 

تجاه الشعب الفلسطيني، ومنع العاملة الفلسطينية 

)ومعظمها من الشباب( من العمل داخل أرايض عام 

48، كام نالحظ أن البطالة بني صفوف اإلناث أعىل 

يعنيه من عدم  قبلها، مبا  االنتفاضة عام  بعد  بكثري 

الشباب  عىل  ترتكز  للتشغيل  وطنية  سياسة  وجود 

إنتاج وخلق فرص عمل  وتعمل عىل  كفئة عمرية، 

عدا  منهم،  الخريجني  وتحديداً  للشباب،  موجهة 

إىل  وصلت  التي  العام  القطاع  يف  التوظيف  سياسة 

النوع  االستيعابية، وكذلك من منظور  نهاية قدرتها 

االجتامعي.

مشكلة املعّوقني والعمل: 3-

أقر قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 ما نسبته 

»أوجب  حيث  للمعّوقني  التشغيل  فرص  من   5%

القانون عىل صاحب العمل تشغيل عدد من العامل 

املعّوقني املؤهلني يف أعامل تتالءم مع إعاقتهم وذلك 

بنسبة ال تقل عن %5 من حجم القوى العاملة يف 
املنشأة.«17

بتطبيق  املتكررة  الرسمية  الوعود  من  الرغم  عىل 

من   5% وتخصيص  الفلسطيني،  العمل  قانون 

املختصة  املؤسسات  زالت  ما  للمعّوقني،  الوظائف 

تشكو التهميش والبطء يف تنفيذ القانون يف كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشري أحدث تقديرات 

16  مجلة املراقب االقتصادي واالجتامعي، عدد 16 يف )رجب، 

معني، وأحمد الفرا. 2009، مصدر سبق ذكره(.

17  قانون العمل الفلسطيني، مرجع سابق.

تزايد  إىل  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 

عدداألفراد الذين يعانون صعوبات )إعاقات( ليبلغ 

نحو 108 آالف فرد يف الضفة الغربية أي %5.3 من 

عدد السكان.

املعّوقني إىل وجود  اتحاد  ويف غزة تشري إحصائيات 

من  بنسبة 4%  أي  القطاع،  يف  حالة  ألف   70 نحو 

عدد السكان.

الفلسطيني  العمل  منقانون   )13( املادة  وتنص 

عىل إلزام صاحب العمل بتشغيل عدد من العامل 

املعّوقني املؤهلني يف أعامل تتالءم مع إعاقتهم، وذلك 

بنسبة ال تقل عن %5 من حجم القوى العاملة يف 

املنشأة.

قانون  للوائح  التابعة   )34( املادة  تنص  كام 

مراعاة  عىل   -2005 عام  -املعدل  الخدمةاملدنية 

لرضورة  جديد-  تعيني  كل  -عند  الحكومية  الدوائر 

استكامل نسبة الـ%5 املحددة لتوظيف املعّوقني.

غري أن معطيات جهاز اإلحصاء تظهر أن نحو 76.6% 

من األفراد املعّوقني الذين تبلغ أعامرهم 10 سنوات 

فأكرث هم خارج القوى العاملة.

الذين  من   32.2% نسبته  ما  أن  إىل  الجهاز  وأشار 

اجتامعية،  أو  يتلقوا خدمات طبية  مل  إعاقة  لديهم 

فيام مل يحصل أكرث من نصف األفراد املعّوقني عىل 

تعليم  عىل  حصلوا  فقط   19% مقابل  تعليم،  أي 

ثانوي فأعىل.

فمطالبات االتحادات والجمعيات الخاصة باملعّوقني 

اتحاد  رس  أمينة  “تبدي  سدى  تذهب  زالت  ما 

من  استياءها  الخلييل،  سوسن  غزة  يف  املعّوقني 

املعّوقني  ملطالب  الرسمية  الجهات  استجابة  تدين 

التوظيف  أن  مضيفة  بذلك،  املتكررة  الوعود  رغم 

بعض  مقترصا عىل  زال  ما  الحكومية  املؤسسات  يف 

ما  املعّوقني  فئة  أن  الخلييل  وتعترب  فقط.  الوزارات 

زالت مهمشة حتى اآلن، ومل تقم أي جهة بتطبيق 

الوظائف  الـ%5 من  العمل وتخصيص نسبة  قانون 

اإلمكانيات  بقلة  التذرع  بسبب  الفئة  هذه  لصالح 

وزيادة تكلفة استيعاب املعّوقني.

ومن جهته أوضح مسؤول اتحاد املعّوقني يف مدينة 

أن  العملة،  رمزي  الغربية-  الضفة  -جنوب  الخليل 

تدين استجابة الجهات 

الرسمية ملطالب 

املعّوقني رغم الوعود 

املتكررة بذلك، 

مضيفة أن التوظيف 

يف املؤسسات 

الحكومية ما زال 

مقترصا عىل بعض 

الوزارات فقط
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تطبيق قانون الـ%5 يتم جزئياً، مشرياً إىل محاوالت 

بدأت مؤخراً لتطبيق قانون العمل، لكنها مل تصل إىل 

الحد املطلوب.

وأوضح أن عدد املعّوقني يف محافظة الخليل وحدها 

منهم فقط مسجلون يف  9 آالف  ألفاً،  يزيدعىل 30 

معالجهات  االتصاالت  استمرار  إىل  مشرياً  االتحاد، 

حقوقهم  عىل  املعّوقني  حصول  لضامن  الرسمية 
كاملة.”18

النقابات العاملية يف فلسطني: 4-

العاملية  النقابات  عرشات  فلسطني  يف  توجد 

منظمة  إطار  تحت  وتعمل  املختلفة،  والوظيفية 

إىل  باإلضافة  السياسية،  والفصائل  والقوى  التحرير 

الرتكيز  باإلجامل  وميكن  مستقلة.  نقابية  تشكيالت 

الضفة  داخل  رئيسة  نقابية  أجسام  أربعة  عىل 

لعامل  العام  االتحاد  وهي  غزة،  وقطاع  الغربية 

فلسطني،  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  فلسطني، 

املوظفني  نقابة  املستقلة،  للنقابات  العام  االتحاد 

املهنية  النقابات  وجود  إىل  باإلضافة  العموميني. 

املعلمني،  األطباء،  املهندسني،  نقابة  مثل  الفاعلة 

وغريها من النقابات.

العمل  يف  ترشذماً  هناك  فإن  هذا  من  الرغم  وعىل 

النقابية  االتحادات  هذه  دور  وضعف  النقايب، 

والنقابات يف الدفاع عن حقوق منسوبيها عىل مستوى 

مستوى  عىل  أو  واملؤسسات،  واملصانع  الرشكات 

كام  والسياسات.  والترشيعات  القوانني  ونقد  نقاش 

عالقة  حول  للنقابات  يوجه  كبرياً  نقداً  هناك  أن 

قيادتها بالحكومة مبا يحد من فعاليتها، وهو ما قد 

يفرس الرتاخي يف الدفاع عن حقوق املنتسبني. يضاف 

وتحديداً  النقابات،  إىل  االنتامء  نسبة  أن  ذلك  إىل 

العاملية ليست كبرية إذا ما قورنت مع حجم القوى 

الدراسات  بعض  تشري  حيث  الفلسطينية،  العاملة 

سواء  العاملية  الحركة  يف  املنخرطني  “عدد  أن  إىل 

عامل،  ألف   170 نحو  يبلغ  املسجلني  أو  املنتسبني 

فلسطني«.  املعوقني يف  بتشغيل  نت. »مطالب   . الجزيرة    18

http://www.aljazeera. االلكرتوين:  املوقع  الرجوب.  عوض 

8f1e- -4bd1 -9ab5 -net/news/pages/01a1b601

9d2f722aedeb

فإن نسبة هؤالء العامل إىل مجموع القوى العاملة 
تبلغ 19.4%”19

املوجه  النقد  من  الكثري  يستدعي  النقايب  والعمل 

من داخل الحركة النقابية أو من خارجها، حيث إن 

الرئيسة،  النقابات  داخل  األزمات  من  عدداً  هناك 

وتحديداً بسبب رصاعات األحزاب داخلها، باإلضافة 

إىل املحاوالت املستمرة للسلطة للتأثري عىل قياداتها 

حيث  فلسطني  يف  النقايب  العمل  أزمات  »تتنوع 

ومعلومات  بيانات  قاعدة  إىل  النقايب  العمل  يفتقر 

العمل  يف  الفوىض  إىل  يشري  ما  دقيقة،  إحصائية 

والترشذم وغياب الحس العايل باملسؤولية، وتغييب 

املؤسسات،  من  وغريها  النقابات  داخل  االنتخابات 

ما يدفع إىل توجيه النقد لعملية االنتخابات الشكلية 

يف  الضيقة  العضوية  حالة  ظل  يف  أحياناً  تتم  التي 

النقابات كافة خصوصاً، إىل جانب عدم الوضوح يف 

البيانات أو األرقام أو اإلحصاءات الدقيقة التي تتيح 

التوزيع املهني للمنتسبني يف األطر، األمر الذي يفرض 

العمل  رضورة  مع  إنجازها،  إىل  واملبادرة  املطالبة 

االتحادات  لجميع  موحدة  تنظيمية  هيكلية  لوضع 
والنقابات.«20

19  بطمة، سامية، ويوسف عدوان. 2007.«سبل تفعيل دور 

النقابات العاملية يف صياغة السياسات العامة«. رام الله: معهد 

أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.

20  عبد العاطي، صالح. 2006. العمل النقايب يف فلسطني. بني 

http:// :الواقع والطموحات. الحوار املتمدن، املوقع االلكرتوين

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=59129

هناك ترشذماً يف 

العمل النقايب، 

وضعف دور هذه 

االتحادات النقابية 

والنقابات يف الدفاع 

عن حقوق منسوبيها 

عىل مستوى 

الرشكات واملصانع 

واملؤسسات، أو عىل 

مستوى نقاش ونقد 

القوانني والترشيعات 

والسياسات
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التوصيات العامة:

• دعم التوجه الحايل نحو العمل عىل لجنة الحوار االجتامعي بقيادة وزارة العمل، ويجب تطوير 	

هذه اللجنة لتضم القطاعات كافة، ومنها املجتمع املدين من أجل بلورة تفاهامت وطنية حول 

العمل والتشغيل وباقي القضايا.

• تطوير خطط التنمية الفلسطينية من أجل وضع سياسات مناسبة للتعامل مع قضايا العمل 	

والبطالة ألن ما هو موجود حالياً ال يتالءم مع مستوى التحديات.

• تطوير دور املؤسسات الدولية، وتحديداً منظمة العمل الدولية يف إبراز والتعامل مع انتهاكات 	

االحتالل مع الحق بالعمل.

• العمل عىل التصدي لالحتالل يف امليادين كافة، وكذلك يف ميدان العمل واإلنتاج، من أجل إنهاء 	

استباحة االحتالل لالقتصاد الفلسطيني عرب إغراق السوق ببضائعه، وتدمري املنتجات الوطنية.

التوصيات املحددة:

• أهمية ربط سوق العمل مع التعليم العايل، وتحديداً يف تخطيط التخصصات، وتشجيع تطوير 	

قطاع األعامل املعتمد عىل الرأسامل البرشي النشط والشاب.

• تطوير التعليم املهني، مع تشجيع االستثامر يف قطاع اإلنتاج من أجل توظيف املهنيني يف هذا 	

القطاع.

• عمله، 	 تنظم  قوانني  ووضع  تأهيله،  مع  محتمل،  كبري  كمشغل  العائلية  األعامل  قطاع  تطوير 

وإيجاد حوافز خاصة لهذا القطاع املهم من الناحية االجتامعية.

• التحول من املفاهيم القامئة عىل النمو االقتصادي وتحرير السوق تحت االحتالل، إىل مفاهيم 	

تنموية شاملة تقوم أساساً عىل تعزيز صمود املجتمع الفلسطيني، واالستثامر يف القطاع الزراعي 

والصناعي واإلنتاجي، وتنمية املوارد البرشية.

• االقتصادية 	 للمكونات  االحتالل  استهداف  من  الحد  أجل  من  الدولية  املنظامت  إىل  اللجوء 

والتنموية الفلسطينية.

• العمل عىل تعزيز مقاطعة البضائع “اإلرسائيلية” وتشجيع املنتجات املحلية مبا من شأنه توفري 	

فرص عمل كبرية.

• التنموية والتشغيلية من 	 السياسات  املختلفة يف صياغة  املدين والنقابات  املجتمع  تطوير دور 

أجل بناء سياسات تشاركية.

• تفعيل دور النقابات العاملية يف الدفاع عن حقوق منتسبيها بشكل خاص، والعامل بشكل عام 	

من أجل توفري العمل الالئق لهم، والحامية االجتامعية، وحد أدىن الئق من األجور.

• تحويل دور البنوك العاملة يف األرايض الفلسطينية من إقراض موجه لالستهالك إىل إقراض موجه 	

لإلنتاج واالستثامر مبا سيوفر فرص عمل بحجم كبري.
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