
حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�سباب و�سوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة

1

مركز درا�سات التنمية

حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات 

وال�سباب و�سوق العمل واالرتقاء بالتعليم 

وتطوير القوة العاملة

2010



2

حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�سباب و�سوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة

3

فريق العمل:

الباحثة الرئي�سية: ليزا موناغان 

البحث امليداين: النا حجازي

الرتجمة: رانيا فلفل

مراجعة وحترير  )اللغة العربية(: و�سيم اأبو فا�سة

التحرير )اللغة االجنليزية(: ماري�سا كمرب

مت اإجناز هذا البحث �سمن م�سرروع م�ستقبل ال�سباب بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم العايل �سمن 

م�سروع التعليم العايل وبدعم من البنك الدويل واالإحتاد االأوروبي

Tertiary Education Project

Funded by the World Bank (IDA) and European Commission (EC)

فلسطني

+972  02 هاتف: 2982021 

+972  02 فاك�س: 2982160 

رام اهلل، �س.ب: 1878

+972  08 مكتب غزة: تلفاك�س: 2838884 

cds@birzeit.edu :الربيد االإلكرتوين

Home.birzeit.edu/cds :املوقع االإلكرتوين

ISBN 978-9950-334-09-0

نبذة عن مركز درا�سات التنمية

تاأ�س�ص مركز درا�سات التنمية عام 1997 كربنامج بحثي متخ�س�ص يف درا�سات التنمية. ومنذ تاأ�سي�سه اأخذ املركز 

على عاتقه امل�ساهمة يف كل ما �ساأنه تعميق واإثراء فهم عملية التنمية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. ففي ظل الواقع 

الق�سايا ذات  موؤ�س�ساتي حيث ميكن معاجلة وحماكاة وبحث جميع  اإطار  املركز تقدمي  ال�سعب، يحاول  الفل�سطيني 

العالقة مبو�سوعات التنمية، وتقدمي توجهات عملية لذوي العالقة من متخذي القرار. يقوم املركز بتن�سيق م�ساريع 

بحثية متعددة يف حقول التنمية، بالتعاون مع موؤ�س�سات حملية ودولية. كما ويعمل املركز على عدد من امل�ساريع املجتمعية 

الهادفة لدعم املجموعات املهم�سة، ودجمها يف عملية التنمية، وعملية اتخاذ القرار التي مت�ص حياتهم.

الفني  الدعم  يقدمون  الذين  بريزيت،  جامعة  يف  واإداريني  اأكادمييني  من  مكونة  جلنة  املركز  ن�ساطات  على  ت�سرف 

واالأكادميي للمركز، ف�ساًل عن عدد من اللجان اال�ست�سارية والفنية املتخ�س�سة التي ت�سكل لدعم فريق العمل ح�سب 

مقت�سيات كل م�سروع.

ت�سميم وتنفيذ
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مقدمة:

اعتقد دركهامي )1956( باأن نظام التعليم ي�ؤدي دورين اأ�شا�شني وهما: انخراط ال�شباب يف املجتمع، مبا 

 
1
الفردي. االإجناز  اأ�سا�ص  على  املهني  امل�سار  واختيار  امل�ستقبل،  كبالغني يف  الأدوارهم  التح�سري  يف ذلك 

يتطرق هذا امل�سروع اإىل مع�سلة تلك الغايات الرتبوية واإىل ثنائياتها االختزالية؛ كما يت�ساءل حول اأف�سل 

2
ال�سبل الإدماج ال�سباب يف عمل الئق.

تهتم حماور هذا امل�سروع اأ�سا�سا بالوظيفة الثانية للتعليم، وتدر�ص ب�سكل خا�ص االنتقال من الدرا�سة اإىل 

اإذا ما طبقنا مفهوم  اأي خريجي اجلامعات.  العايل،  التعليم  بالن�سبة لالأ�سخا�ص يف مرحلة  العمل  حقل 

 ،
ريت�سارد دول باأن ‘التعليم هو تعلم الأداء وظيفة، فاإن املوؤهل هو م�ساألة تعلم بغر�ص احل�سول على وظيفة’3

اأن نطرح الفر�سية باأن االأ�سخا�ص الذين ينخرطون يف التعليم العايل يقومون بهذا االأمر  فاإننا ن�ستطيع 

كو�سيلة للح�سول على عمل عند تخرجهم واأن هناك اعتبار باأن املهارات الن�سبية التي يكت�سبها الفرد توؤثر 

على االآفاق املحتملة لت�سغيله، كما حتدد نوعية الراتب الذي �سوف يتقا�ساه.

اإن االنتقال من التعليم اإىل العمل ي�سكل حلظة حا�سمة يف حياة ال�سخ�ص البالغ؛ والتي قد ت�سمل على الكثري 

من االأمور »املرة االأوىل«: اأي اأول راتب، اأول خروج من حقل التعليم، اأول مرة يغادر فيها بيت االأ�سرة. يعترب 

مدير منظمة العمل الدولية العام هذه اخلطوة واحدة من اأهم مراحل احلياة االأ�سا�سية الأنها مراحل قد 

يقع فيها النا�ص عر�سة لالنك�ساف للفقر وهي نقطة البداية لفهم ديناميكيات احلياة والعمل يف املجتمعات 

 تعترب منظمة العمل الدولية االنتقال على اأنه لي�ص جمرد انتقال من التعليم اإىل اأي �سكل 
4
املحلية الفقرية.

من حيث اأنه يوفر االأمان و/اأو اأن امل�ستخدم ي�سعر  من اأ�سكال العمل، بل يجب اأن يكون هذا العمل ‘الئقا’، 

بالر�سى جتاه طبيعة العمل ويدخل عن�سر نوعية جديد يف التعريف املقيا�سي لالنتقال من الدرا�سة اإىل 

العمل.

خماطر تدين ا�ستيعاب اخلريجني اجلدد يف �سوق العمل

العمل  عن  العاطلني  لل�سباب  املطرد  االرتفاع  اأن  يف  تتمثل  خماوف  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  جتتاح 

يوؤدي اإىل عدم ح�سول ال�سباب على حقوقهم االجتماعية واالقت�سادية كحقوق اإن�سان، مما قد يوؤدي اإىل 

نتائج ت�سمل اندالع ال�سغب االجتماعي والهجرة اإىل اخلارج والنزاع. كما ي�سري مكتب االأمم املتحدة لغرب 

اأفريقيا، فاإن ال�سباب العاطل عن العمل يف مناطق متيل ب�سكل تقليدي للنزاع قد يزيد من احتماالت زعزعة 

5
اال�ستقرار يف البلد على املدى املتو�سط.

1 Brown, Phillip, ‘The Opportunity Trap: Education and Employment in a Global Economy,’ European Educational Research 
Journal, Volume 2, Number 2, 2003, p. 143.

2 O’Higgins, Niall, ‘Trends in the Youth Labor Market in Developing and Transition Countries,’ Social Protection Unit, Hu-
man Development Network, The World Bank, October 2003, p. 1.

3 Dore, Ronald, The Diploma Dilemma; London: George Allen and Unwin, 1976, p. 8
4 Report of the Director General, ´Working out of Poverty´, International Labor Conference, 91st Session, 2003. See at: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/kd00116.pdf.
5 UN Office for West Africa, ‘Youth unemployment and regional insecurity in West Africa,’ UNOWA Issues Papers, Dakar, 

Senegal, August 2006, Second Edition, p. ix.
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على  كبريا  �سررا  يخلق  العمل  �سوق  يف  املتاحة  والفر�ص  اخلريجني  مهارات  بني  املواءمة  عدم  خطر  اإن 

الو�سع االجتماعي امل�سطرب اأ�سال، حيث يوؤدي �سيق االآفاق الفردية للخريجني اإىل ظواهر حا�سمة اأخرى 

بالن�شبة للدولة والفرد على حد �ش�اء. وت�شمل تلك الظ�اهر حالة الإحباط بني العاملني، والبطالة ط�يلة 

االأمد، واحتمال هجرة االأدمغة.

العمال املحبطون

العامل املحبط هو العامل بدون عمل، والطارح خلدماته للعمل، ولكنه ال يبحث عن عمل )وبالتايل ال ميكن 

ب�شكل خا�ص يف  الإحباط   يظهر 
6
له. توفر عمل  بعدم  �سعر  الأنه  العمل”(  “عاطل عن  اأنه  ت�سنيفه على 

حماوالت ما بعد املوؤهالت اأو توقف املحاولة الإيجاد عمل الأنهم يوؤمنون باأنهم يفتقرون للمهارات الالزمة 

للح�سول على عمل الئق، وفر�سة اإيجاد عمل الئق اأو ال يعرفون كيف/اأين ميكنهم اإيجاد هذا العمل الالئق. 

وقد يوؤدي هذا اإىل �سعف املحاولة الإيجاد عمل ين�سجم مع مهاراتهم. االأمر االأقل قابلية للقيا�ص هو املدى 

الذي يوؤثر به هذا االأمر على م�سارات التعليم، فاإذا ما اأثني الطالب اأو رف�سوا على اأ�سا�ص النتائج الفعلية 

لتعليمهم فاإن االأثر الذي �سوف يحدثه هذا يوؤثر على اإمكانية ح�سولهم على عمل الئق؛ قد يوؤدي هذا اإىل 

ياأ�سهم من التعليم واعتبار املوؤهالت اأو العالمات االأعلى بال قيمة اأو يقيمون اأثر خياراتهم التعليمية على 

اآفاق العمل اخلا�شة بهم. قد ي�شر الإحباط هنا بنظام التعليم برمته، مما ي�ؤدي لآثار �شلبية على تخطيط 

ال�سيا�سات ال�ساعية الإعادة توليد القدرة االقت�سادية من خالل اإ�سالح التعليم.

البطالة الطويلة االأمد

يعترب نيل اأوهيجنز اأن امل�ستوى العايل للبطالة بعد التعليم الثانوي �سوف يحبط العاملني ويثنيهم عن الدخول 

العايل  التعليم  االأوروبيني يف  املراهقني  اأن زيادة م�ساركة  اأوهيجنز  العمل. ويلحظ  اإىل �سوق  ب�سكل مبا�سر 

الت�سغيل على  كان �سعف فر�ص  اإذا   
7
البالد. تلك  لل�سباب يف  بالن�سبة  العمل  �سوق  اآفاق  موؤ�سر على �سعف 

م�ستوى ما بعد الثانوي يعك�ص طيف العمالة بالكامل فاإن هذه املقاربة توؤدي اإىل عدد اأكرب من العاطلني على 

امل�ستويني املتو�سط اإىل العايل اأو يوؤدي اإىل ارتفاع م�ستوى املوؤهالت بالن�سبة للم�ستخدمني، بينما يتم اإخراج 

ذوي املهارات املتدنية من قطاع الت�سغيل. هناك اهتمام كبري بطول مدة البطالة بني االأفراد الذين يخفقون 

يف احل�سول على عمل بعد التخرج. رغم اأن اخلريج قد يواجه ب�سكل معقول البطالة بعد التخريج، مما قد 

ي�سكل جزءا من عملية ‘البحث عن املنا�سب’ مل�ساره املهني، فاإن نتائج فرتات البطالة املمتدة و/اأو املتكررة 

قد يكون لها اآثار مدمرة بعيدة املدى. يحاجج اأوهجنز باأن البطالة يف �سن مبكر قد تقو�ص ب�سكل دائم من 

طاقات االإنتاج الكامنة لدى الفرد، ومن اآفاق الدخل وبالتايل من فر�ص العمالة على املدى البعيد، الأن النا�ص 

يعتربون اأكرث مرونة وقابلية للتدريب يف مرحلة مبكرة من حياتهم العملية. وهذا يوؤثر حتما على خمزونهم 

8
من راأ�ص املال الب�سري؛ وبالتايل فاإن طول فرتة البطالة بني ال�سباب قد توؤثر على القدرات الدولية.

6  International Labor Organization, Global Employment Trends for Youth: Geneva, 2006, p. 49.
7  O’Higgins, Niall, ‘The Challenge of Youth Unemployment,’ Action Programme on Youth Unemployment, Employment 

and Training Department, International Labor Office (Geneva), 1997, p. 17.
8  O’Higgins, Niall, ‘The Challenge of Youth Unemployment,’ Action Programme on Youth Unemployment, Employment 

and Training Department, International Labor Office (Geneva), 1997, p. 53-54.

املع�سلة هي اأن فل�سطني ال ت�ستطيع اأن تبداأ بالتقليل من قيمة التعليم للبدء بالعمل على التخطيط للطوارئ. 

وهذا له اأهمية خا�سة يف قطاع غزة، نظرا الأن التعليم ال ي�سكل فرقا كبريا من حيث اآفاق العمالة. الكثري 

عليهم  كان  اأنه  اإىل  اأ�ساروا  اليون�سكو  ومنظمة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  فيهم  مبن  املهتمني،  من 

تبني منوذج ‘العمل كاملعتاد’ جتاه تقدمي التعليم والعمل على اأ�سا�ص اأنهم يوفرون للطالب اأف�سل فر�سة 

للح�سول على عمل وال ي�ستطيعون االلتزام بفكرة اإعادة التعليم يف م�ستويات املهارة اأو فر�ص التعليم.

 اأن %3 فقط من الذين اأجري عليهم 
9
وهي ن�سرة اأ�سدرها منتدى �سارك ال�سبابي ت�سري ‘حوار ال�سباب’، 

 وهذا يعزز فكرة اأن موا�سلة 
10

امل�سح اأ�ساروا اإىل اأنهم ذهبوا اإىل اجلامعة الأنه ‘مل يكن اأمامهم خيار اآخر’،

التعليم يف املجتمع الفل�شطيني هي ديناميكية اأكرث من ك�نها تعمل كن�شاط مغربل، الأمر الأخري، للبطالة 

طويلة االأمد، وهذا اأمر مقلق ب�سكل كبري. عرف اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اأن متو�سط عدد 

ال�سهور بال عمل الأولئك احلا�سلني على �سهادات ذات �سلة كان 24 �سهرا، و20.4 �سهرا بالن�سبة حلاملي 

 عدم القدرة على الدخول ب�سكل مبا�سر اإىل �سوق العمل يحتمل اأن يوؤجج الظاهرة 
11

درجة البكالوريو�ص.

الثانية املرتبطة ب�سوق العمل، وهي هجرة االأدمغة لدى اخلريجني.

هجرة االأدمغة

يف �سنة 2006 وجد برنامج درا�سات التنمية اأن االرتفاع الكبري يف البطالة وماأزق الو�سع ال�سيا�سي يتحول 

الطلبة   وهذا ي�سكل خيارا عقالنيا لدى �سريحة معينة من 
12

الفل�سطيني. ال�سباب  اأكرب لهجرة  اإىل دافع 

ال�سباب الذين ال يعرفون ما هو امل�سهد ال�سيا�سي الذي �سيحل بهم يف ال�سنوات القادمة )واالأثر الذي �سياأتي 

به االحتالل على حماولتهم للدرا�سة مبا يف ذلك اإغالق اجلامعات واعتقال الطالب، اإلخ(، وهذا يوؤدي 

اإىل هجرة االأدمغة لدى اخلريجني، كما يدفع خريجي اجلامعات، وطالب اجلامعات للهجرة حيث ت�سري 

الدرا�سة  الفل�سطينية الأوروبا كانت بغر�ص  الهجرة  %53 من  باأن نحو   2008 درا�سة جلميل هالل �سنة 

13
اجلامعية.

9  Sharek Youth Forum, ‘The Youth Talk. Perception Youth on their living conditions,’ May 2008.
10  Sharek Youth Forum, ‘The Youth Talk. Perception Youth on their living conditions,’ May 2008, p. 52.
11  Palestinian Central Bureau of Statistics, Conditions of Graduates from Higher Education and Vocational Training Survey 

(December 1005- January 2006). Main Findings: Ramallah, May 2006, p. 46.
12  Development Studies Program, Palestine- Human Development Report 2004; United Nations Development Program: 

Ramallah, 2005.
13  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 8.
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ال�سكل 1: اأين �ستبحث عن عمل

اإيجابي على املجتمعات. فبع�ص  باأثر  ياأتي حتما  التعليم  باأن حت�سني  اأخرى، هناك من يعار�ص  من جهة 

املنظرين يطرحون اقرتاحا مفاده اأنه بدال من تطوير قاعدة راأ�ص املال الب�سري، من خالل تطوير وحت�سني 

للح�سول على فر�ص عمل  ال�ساعني  املهرة  العمال  وت�سجع هجرة  ت�سهل  العملية  فاإن هذه  التعليم،  نوعية 

اأف�سل يف مناطق اأخرى. ويحاجج البع�ص باأنه يف بيئة ت�سيق فيها اآفاق العمل )مبا يف ذلك التطور املهني 

اأفاق الهجرة  النا�ص ي�سعون بجد لتح�سني مهاراتهم لتعزيز  النزاع فاإن  والراتب و�ساعات العمل( ب�سبب 

 وت�سمى هذه العملية التي تنطوي على ا�ستنزاف لراأ�ص املال الب�سري من خالل الهجرة اإىل اخلارج 
14

بينهم.

.’brain drain – مب�سطلح ‘هجرة االأدمغة

ي�ستخدم م�سطلح ‘هجرة االأدمغة’ لي�سف ب�سكل خا�ص الهجرة اإىل اخلارج بني االأ�سخا�ص ذوي املهارات 

الفنية والفكرية. هي ‘هجرة’ من الدول االأقل تطورا من الناحية االقت�سادية اإىل تلك املتقدمة اقت�ساديا. 

الدول امل�ستقبلة لتلك االأفواج املهاجرة تت�سم بظروف مهنية واقت�سادية اأف�سل )ما�ص(. يف م�سح اأجراه 

معهد ما�ص بناء على بيانات متوفرة، تبني اأن فل�سطني ‘حتتل املرتبة الثالثة بني دول ال�سرق االأو�سط و�سمال 

امل�ستطلعني  %82.2 من  اأن  للخريجني، تبني   يف م�سح 
15

الهجرة اخلارجية’. اأفريقيا من حيث معدالت 

من قبل معهد ما�ص كانوا يحملون اإجازة يف الدرا�سات العليا )ماج�ستري اأو دكتوراة(، وكان %30.8 من 

امل�ستطلعني يعربون عن رغبتهم يف الهجرة اإىل اخلارج. من بينهم اأ�سار %77.2 اإىل اأنهم يقومون بتطوير 

قدراتهم الذاتية كعامل حمفز حتى يتمكنوا من الهجرة للخارج. احلاالت الدرا�سية امل�ستطلعة اأ�سارت اإىل 

اأ�سباب الهجرة اخلارجية على اأنها عدم قدرتهم على اإيجاد عمل منا�سب، و�سعف االأجور وغياب االأمن 

اأ�سواأ  االقت�سادي  الو�سع  يجعل  �سك  بال  الذي  االحتالل  �سياق  يف  اأي�سا  هذا  نفهم  اأن  ويجب  الوظيفي. 

16
بالن�سبة للخريجني ولالقت�ساد الفل�سطيني ككل.

يالحظ هالل اأن ‘حقيقة اأن نظام التعليم الر�سمي يف ال�سفة الغربية وغزة يظل موجها نحو العمل يف قطاع 

اخلدمات جتعل من املحتوم حتويل م�سار اخلريجني نحو الهجرة اإىل اخلارج، نظرا الأن ال�سوق املحلي غري 

14  Stark, Oled, Taylor, Edward J., Yitzhaki, Shlomo, ‘Migration, Remittances and Inequality. A sensitivity analysis using the 
extended Gini Index; Journal of Development Economics, Issue 528: North Holland, 1988.

15  Mataria, Awad, Abu Hamtash, Ibrahim and Amer Wajeeh, The ‘Brain Drain’ of the Palestinian Society: with an Explana-
tory Study of the Health and Higher Education Sectors: Ramallah, MAS- Palestine Economic Policy Research Institution, 
2008.

16  Labour Organization, The situation of workers of the occupied Arab territories: Report of the Director-General to the 
International Labour Conference, 97th Session, International Labour Office, Geneva, 2008.

قادر على ا�ستيعاب االأعداد الكبرية من املتقدمني للوظائف اخلدماتية، وال توجد حماوالت الإدخال التعليم 

 لهذا يرى هالل باأن �سيا�سة التعليم املنا�سبة 
17

والتدريب املهني لتو�سيع خيارات �سوق العمل الفل�سطيني.

التي تتوجه اأكرث بفعل احتياجات االقت�ساد املحلي )ذي القدرة االإنتاجية املحدودة وعدد ال�سكان القليل( 

�سرورية ل�سمان االن�سجام االأف�سل بني التعليم و�سوق العمل.

االأمر الرئي�سي املقلق بالن�سبة للقائمني على تخطيط التعليم واالقت�ساد هو اأن هذا ال�سكل من الهجرة، 

هجرة العمال ذوي املهارات العالية، قد يكون له تاأثري �سلبي على اآفاق النمو االقت�سادي، وبخا�سة يف مناطق 

مثل فل�سطني التي تعتمد على تو�سع ‘االقت�ساد امل�ستند للمعرفة’ ب�سبب نق�ص )مبا يف ذلك ال�سيطرة على( 

املوارد الطبيعية. وهذا له اأثره اأي�سا لي�ص فقط على اخل�سارة املبا�سرة للمهارات بل على ت�سرب التبعات 

ملحاولة ماأ�س�سة ثقافة عابرة لالأجيال يف التعليم. رغم اأهمية التعليم يف املجتمع الفل�سطيني، اإال اأن ال�سمة 

االأخرية غري واردة الظهور؛ املخاوف من تبعات ا�ستنزاف قاعدة راأ�ص املال الب�سري �سرعية، وبخا�سة يف 

ظل ا�ستنتاجات امل�سح الذي اأجراه معهد ما�ص.

اإن تبعات التخطيط االقت�سادي هي اأن متو�سط التعليم بالن�سبة لغري املهاجرين اأقل نتيجة لهجرة االأدمغة، 

وبالتايل يكون م�ستوى التعليم املتو�سط بني الباقني يف البلد االأم اأقل مما لو كان بدون وجود هجرة االأدمغة 

له  �سيكون  املاهرة  العمالة  من  احلد  باأن  يحاججون  االأدمغة’  ‘هجرة  نظرية  موؤيدو  ثانيا،  موؤثر.  كعامل 

تبعات �سلبية على اال�ستثمار الداخلي، الأن امل�ستثمرين يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة يركزون مواردهم 

املالية على جماالت راأ�ص املال الب�سري.

رغم تلك املخاوف، هناك من يرى باأن هجرة االأدمغة يجب اأن تكون عامال �سلبيا. هوؤالء ‘الثوريني‘ يف 

هجرة االأدمغة لهم حجة تعترب اأن حقيقة كون العملية لها اأثار مرتدة اإيجابية، حتول نظام ‘هجرة االأدمغة‘ 

اإر�سال  العمليتني، من  بلد املن�ساأ ت�ستفيد من كال  اأن   من املقبول عموما 
18

’ا�ستقدام االأدمغة‘. اإىل نظام 

احلواالت ومن اال�ستثمار.

اال�ستثمار واحلواالت

ي�سكلون  املهاجرين  من  الكثري  اخلارجية.  للهجرة  الرئي�سيتني  امليزتني  واحلواالت  اال�ستثمارات  تعترب 

جالية يف ال�ستات، تعترب كيانا اجتماعيا �سيا�سيا يحافظ على درجة من االت�سال مع موطنهم االأ�سلي )ال 

ي�شرتط اأن يك�ن ال�شتات قد ولد يف البلد التي يعتربها ‘موطنه’ ومع ارتباط الفرد/اجلماعة بالبلد الذي 

 هوؤالء االأ�سخا�ص، وهم يف هذه احلالة فل�سطينيون، 
19

يقيمون فيه لكي يعتربوا اأنف�سهم من اخللفية ذاتها(.

غالبا ما ي�سهمون م�ساهمات اقت�سادية يف بلدهم االأم على هيئة ا�ستثمارات وحواالت مالية. الرتكيز على 

م�ساهمة ال�ستات يف بلدهم االأم، يف هذه احلالة فل�سطني، هو م�ساهمتهم االقت�سادية من خالل احلواالت 

املالية واال�ستثمارات. تتخذ احلواالت �سكل “مال” يتم اإعادته اإىل �سخ�ص يف البلد االأم. وميكن اأن تكون 

17  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 27-8.

18  Fiani, Riccardo, ‘Is the Brain Drain an Unmitigated Blessing,’ Discussion Paper No. 2003/64; World Institute fir Develop-
ment Economics Research, September 2003, p. 1.

19  Sheffer, Gabriel, Diaspora Politics: At Home Abroad: Cambridge University Press, 2006, p. 10.
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تلك احلواالت كبرية بحيث ت�سهم اإ�سهاما كبريا يف تدفق راأ�ص املال يف البلد االأم. ميكن اأن ت�سكل حواالت 

املهاجرين امل�سرتدة اإىل موطنهم االأ�سلي جزءا من اإجمايل الناجت القومي يف البلد االأم، مما يزيد من ن�سبة 

ال�سيولة فيها. يتحدث دوكيري ورابوبورت عن نوعني من احلواالت، احلواالت امل�ساعدة واحلواالت املتبادلة. 

النوع االأول هي حواالت موجهة نحو اأ�سرة ال�سخ�ص بينما يتم �سرف النوع الثاين كموؤ�سر على احتمال عودة 

20
املهاجر اإىل بلده حيث يقوم ب�سراء االأ�سول يف موطنه االأ�سلي مثل املمتلكات العقارية واملوا�سي.

يناق�ص جتاي م. نيل�سن وليزل ريدل اأ�سكال اال�ستثمار التي ميكن اأن تقوم بها جالية ال�ستات، حيث عو�سا 

عن احلواالت امل�ساعدة اأو التبادلية، قد يختار الفرد اأن يحول راأ�سمال م�سرتد على هيئة ا�ستثمار يف عمل 

جتاري: وهذا ميكن اأن يتم من خالل �سراء اأ�سهم ا�ستثمارية اأو تقدمي قرو�ص مبا�سرة لالأعمال التجارية 

يف  ال�سركات  يف  اأمواال  ت�ستثمر  التي  االإقرا�ص  �سناديق  اأو  م�سرتكة  ا�ستثمارات  يف  امل�ساهمة  اأو  املحلية، 

21
املوطن االأ�سلي للمهاجر.

‘ما جمموعه  املحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  اإىل  تدفق احلواالت  تدين  اإىل  لبد  اإ�سماعيل  ي�سري  ذلك  مع 

%15.5 من االأ�سر التي ت�سم اأفرادا مهاجرين اإىل اخلارج حت�سل على حواالت نقدية منتظمة مع هوؤالء 
املهاجرين. و%8.5 فقط من االأ�سر التي فيها اأفراد مهاجرين ح�سلت على دعم مايل منتظم من هوؤالء 

املهاجرين، بينما %6.5 فقط من االأ�سر التي بينها اأفراد مهاجرين كانوا ير�سلون حواالت مالية منتظمة 

ملهاجريهم يف اخلارج‘... واالإح�سائية االأخرية �سحيحة ب�سكل خا�ص بالن�سبة للمهاجرين بغر�ص الدرا�سة 

22
يف اخلارج.

موطنهم،  اإىل  اأدراجهم  يعودون  ثم  ومن  املدخرات  املهاجرون  يراكم  قد  عن(  كبديل  )اأو  ل  باالإ�سافة 

لي�ستخدموا راأ�ص املال املكت�سب لتطوير م�ساريع ا�ستثمارية، من خالل املن�ساآت الريادية، وكذلك من خالل 

23
حتريك وتن�سيط امل�سالح التجارية االأخرى عرب بناء منزل و�سراء �سلع عند عودتهم.

ي�سببها  اأن  التي ميكن  املمكنة  االإيجابية  الراجعة  التغذية  اآثار  رابورت  يناق�ص فريديريك دوكيري وهيليل 

بعد  املهاجرين  احتمال عودة  اأنها  املمكنة على  الفوائد  وي�ستعر�سان  االأ�سلي،  املهرة ملوطنهم  املهاجرون 

اأن يكت�سبوا مهارات اإ�سافية يف اخلارج، وهي مهارات ي�سعب اكت�سابها يف م�سقط راأ�سهم. كما يحاججان 

 ت�سمل املزايا 
24

باأن املهاجرين قد ي�سكلوا وين�سئوا �سبكات ‘تي�سر التجارة وتدفق راأ�ص املال ون�سر املعرفة.

االأخرى املمكنة على نقل التكنولوجيا والن�ساطات اخلريية التي يقوم بها جاليات ال�ستات. يحذر داناجايان 

�سري�سكاندارجان من اعتبار املهاجرين للخارج على اأنهم �سمة �سلبية بحتة، وي�سري اإىل اأن، ‘هجرة االأدمغة 

20  Docquier, Frédéric and Rapoport, Hillel, ‘Skilled Migration: the perspective of developing countries,’ World Bank Policy 
Research Working Paper, No. 3372, 2004, p. 24-5.

21  Nielsen, Tjai M., and Riddle, Liesl, ‘Investing in Peace: The motivational dynamics of Diaspora Investment in Post Conflict 
Economies;’ Center for International Business Education and Research at The George Washington University, School of 
Business, 2008, p. 3.

22  Lubbad, Ismail, ‘Palestinian Migration Any Circularity? Demographic and Economic Perspectives;’ CARIM AS 2008/36: 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2008

23  Docquier, Frédéric and Rapoport, Hillel, ‘Skilled Migration: the perspective of developing countries,’ World Bank Policy 
Research Working Paper, No. 3372, 2004, p. 26

24  Docquier, Frédéric and Rapoport, Hillel, ‘Skilled Migration: the perspective of developing countries,’ World Bank Policy 
Research Working Paper, No. 3372, 2004, p. 3.

ناأخذ  املجتمع. عندما  اأو  االقت�ساد  للهجرة على  الرتاكمي  االأثر  الق�سة حول  بجزء من  �سوى  ال تخربنا 

باحل�سبان كافة االآثار االأخرى للهجرة، فاإن االأثر ال�سايف قد يكون اإيجابيا.‘25

ح�سب نظرية �سري�سكاندراجا، فاإن الهجرة اإىل اخلارج ال ت�ساوي مبا�سرة ‘هجرة االأدمغة’ بل قد يكون لها 

اآثار اإيجابية. ينبغي االإقرار بها ومناق�ستها، وكذلك هي تاأثري للغز اقت�سادي كبري ولي�ص �سببا له، وهذا 

 من العوائق الكربى يف فل�سطني اأمام االإبقاء على عدد اأكرب من 
26

هو التخلف االقت�سادي يف البلد االأم.

تفر�سها  التي  ال�سيطرة  ب�سبب درجة  اقت�سادي مو�سع  توليد منو  القدرة على  املهرة هو عدم  املهاجرين 

اإ�سرائيل على النظام االقت�سادي.

اأن  الوا�سح  فمن  الفل�سطيني.  املجتمع  �سمات  من  �سمة  الهجرة  فاإن  فل�سطني،  يف  الو�سع  لطبيعة  نظرا 

الهجرة تاأتي كرد على ال�سدمات التي تع�سف بفل�سطني، والتي �سهدت اأوجها موؤخرا خالل االنتفا�ستني 

من  لن�سبة  اجلدية  اخليارات  من  باتت  الهجرة  اأن  اإىل  العام  الراأي  ا�ستطالعات  ت�سري  والثانية.  االأوىل 

ال�سباب القلق واملتعلم. ويجب اعتبار هذا االأمر يف �سياق االرتفاع احلاد يف معدالت البطالة )مبا يف ذلك 

بني خريجي اجلامعات( منذ العام 2001 واملاأزق امل�ستفحل يف املفاو�سات ال�سيا�سية. رغم االآثار االإيجابية 

تاأتي بها هجرة االأدمغة، مثل االعتماد على امل�ساعدات، فاإنها غري متوقعة وال ميكن الوثوق بها  التي قد 

يف  ينظر  امل�سروع  هذا  فاإن  التهديدات،  تلك  مع  للتعامل  التخطيط.  مبادرات  يف  املدى  بعيدة  ك�سيا�سة 

العالقة املتبادلة بني ا�ستخدام التعليم، لتح�سني اإمكانية ح�سول اخلريجني على عمل الئق. يدر�ص التقرير 

يت�سم  اقت�ساد  ال�سورة يف  قتامة  – رغم  ا�ستيعاب اخلريجني  وقدرته على  االقت�ساد  البداية طبيعة  يف 

باحتالل اإ�سرائيلي غري �سرعي، واالفرتا�ص باأن احلركات يجب اأن تتم �سمن طاقة حمدودة لتطوير نظام 

يي�سر حركة اخلريجني نحو عمل منا�سب.

املوا�سيع االأ�سا�سية وا�ستنتاجات التقرير

يدر�ص م�سروع م�ستقبل ال�سباب معنى منحنى االنتقال من املدر�سة اإىل العمل، مبا يف ذلك كيفية اتخاذ 

اإىل  الولوج  يحاولون  )اأو  اإليه  يدخلون  الذي  املجال  هو  ما  حول  واملهنية  التعليمية  لقراراتهم  اخلريجني 

�سوق العمل(. اإن الغر�ص من وراء هذه الدرا�سة هو اإدراج، حيث يكون ذلك �سروريا، تلك االآليات املمكنة 

على  والقائمني  التعليم  بني  اأف�سل  بتن�سيق  ي�سمح  العمل، مبا  ب�سوق  �سلة  اأكرث  العايل  التعليم  التي جتعل 

عمل  ولتاأمني  املحتلة،  الفل�سطينية  لالأر�ص  بالن�سبة  االقت�سادية  الفائدة  لتعظيم  االقت�سادي  التخطيط 

اأف�سل للخريجني، بحيث ميكن تخفيف املخاطر املحتملة التي عرفناها هنا اأعاله.

لتحقيق تلك االأهداف، مت تق�سيم امل�سروع اإىل فرعي بحث متكاملني. يتبع الفرع االأول اخلريجني امل�ساركني 

يف م�سروع �سوقتل يف �سعيهم لتاأمني عمالة مربحة. وميكن اعتبار �سوقتل نظام خدماتي مبتكر ي�ستخدم 

التقدم التقني، وبخا�سة امتالك الهاتف النقال، ليالئم بني خريجي التعليم العايل والوظائف املتوفرة، 

25  Sriskandarajah, Dhananjayan, ‘Reassessing the Impacts of Brain Drain on Developing Countries,’ Migration Information 
Source; Institute for Public Policy Research, August 2005.

26  Sriskandarajah, Dhananjayan, ‘Reassessing the Impacts of Brain Drain on Developing Countries,’ Migration Information 
Source; Institute for Public Policy Research, August 2005
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ي�ستطيع مركز درا�سات التنمية ا�ستخدام خدمات �سوقتل ملتابعة العمليات ونتائج مبادرة مالءمة اخلريج 

للعمل لتحقيق فهم اأكرب خليارات امل�سرية املهنية التي يتخذها ال�سباب يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 

انتقال اخلريجني من  تي�سري  املهنية وتطويرها بهدف  امل�سرية  لتوجيه  املمكنة  هذه واحدة من اخلدمات 

مقاعد الدرا�سة اإىل العمل باأجر.

قطاع  بني  التفاعل  ندر�ص  اأن  علينا  عمل،  اإيجاد  حماولة  مرحلة  اإىل  اخلريجون  يتو�سل  كيف  نفهم  لكي 

عمل  اخلريجني يف  ا�ستيعاب  لت�سهيل  واالقت�ساد  التعليم  قطاعي  بني  التن�سيق  ومدى  واالقت�ساد  التعليم 

الئق. حتى ميكن حت�سني تدفق املعلومات، يجب اأن ن�ستك�سف النظام الرتبوي يف جهاز التعليم والطريقة 

العمل. من  ل�سوق  املهارات مالءمة  اأف�سل  لديهم  الطالب بحيث يطور  املهني بني  للعمل  يروج فيها  التي 

يف  االنتقال  خدمات  ولطبيعة  )املحتملة(  للم�سرية  اأف�سل  فهم  على  نح�سل  اأن  ينبغي  العمل  هذا  خالل 

عبور اجل�سر بني القطاعني. وهكذا فاإن الفرع الثاين من امل�سروع ي�ستكمل تلك احلاجة من خالل درا�سة 

املتغريات الداخلية االأ�سا�سية املوؤثرة على قابلية الت�سغيل من خالل مراجعة االأدبيات واإجراءات املقابالت 

واأثره على فر�ص  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  االقت�سادي يف  الو�سع  �سياق  بدرا�سة  ويبداأ  ال�سلة؛  ذات 

اخلريجني يف �سوق العمل. ويدر�ص بعد ذلك طبيعة نظام التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة والتن�سيق 

بني هذا القطاع و�سوق العمل. اأخريا ت�ستك�سف املراجعة الطبيعة املخففة للمخاطر واملي�سرة التي ت�سهم 

فيها خدمات امل�سرية املهنية للم�ساعدة يف االنتقال من مقاعد الدرا�سة اإىل �سوق العمل. كما �سوف يدر�ص 

مركز درا�سات التنمية االنتقال من التعليم اإىل العمل من خالل عقد املقابالت مع االأطراف املعنية مبا يف 

ذلك العاملني يف قطاع التعليم واملنظمات غري احلكومية واأ�سحاب العمل ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية. 

ومن ثم �سوف يعمل مركز درا�سات التنمية على �سياغة تو�سيات حول اأف�سل ال�سبل الإدماج خدمات امل�سرية 

املهنية واجلانب الرتبوي من العمل يف قطاع التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

يفيد التقرير بوجود �سعف يف التن�سيق بني قطاع االقت�سادي والتعليم مما �سبب اآثارا �سلبية على املنتقلني 

بني القطاعني، وذلك بحكم غياب خدمات املهن الو�سيطة، واالأهم غياب الفل�سفة الرتبوية يف التعليم من 

اأجل العمل، وذلك بالرغم من طموح ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف رفع م�ستوى التعليم والتدريب املهني 

بطريقة قيا�سية تنا�سب احتياجات �سوق العمل.

رغم اأن اأكرب عامل يقو�ص اآفاق اخلريجني يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة هو التخلف االقت�سادي الذي 

ت�سببه ال�سيا�سة االإ�سرائيلية يف االحتواء غري املتماثل، مبا ي�سمل املحددات املفرو�سة على حرية احلركة، 

وهذا عائق اأمام البحث عن عمل، مبا يف ذلك ت�سعيب عملية البحث عن عمل وحتديد نطاقها اجلغرايف. 

مع ذلك، هناك بع�ص العوامل ذات ال�سلة بالبنية التحتية التي تقع �سمن نطاق �سيطرة ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية وميكن حت�سينها لتقوية قدرة اخلريجني على اإيجاد عمل ذي مغزى.

2

الف�سل الثاين

االقت�ساد والت�سغيل يف االأر�ض 

الفل�سطينية املحتلة
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يرعبنا ال�سراع امل�سلح بني االأمم. ولكن احلرب االقت�سادية لي�ست اأف�سل من النزاع امل�سلح. فهي كالعملية 

اجلراحية. احلرب االقت�سادية عبارة عن تعذيب مطول. وثوراتها لي�ست اأقل رعبا من تلك التي ذكرتها 

االأدبيات عن احلرب مبعناها ال�سحيح.

- 1926 مهامتا ك. غاندي ‘الال عنف – القوة االأعظم’، 

“يت�سف باالختالل  باأنه،  و�سف نعمان كنفاين ودايفد كوبهامي االقت�ساد يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

البنيوي الذي خلفته عقود من االحتالل: االعتماد العايل على العمالة اخلارجية، �سعف احلركة ال�سناعية، 

 
27

واملادية‘. الب�سرية  التحتية  البنية  و�سعف  تقريبا،  اخلارجية  التجارة  لكافة  وحيد  �سريك  على  االعتماد 

النمو  ل�سبط  الفل�سطينية  ال�سلطة  يد  ال�سيا�سة يف  اأدوات  قليل من  توفر عدد  بفعل  الو�سع  تفاقم هذا  وقد 

االإكراهي  االأثر  وتوا�سل  املتماثل  غري  االقت�سادي  لالحتواء  اإ�سرائيل  �سيا�سة  ب�سبب  وذلك  االقت�سادي 

لالحتالل. وقد اأ�سبحت تلك العوامل خبيثة ب�سكل خا�ص خالل االنتفا�سة الثانية، حيث ت�ساعدت معدالت 

اإىل  لت�سل  البطالة  وارتفعت معدالت   
28.2007 العام  %34.5 خالل  اإىل   1996 %23.6 عام  الفقر من 

29%25.4 حيث اإن هذين املوؤ�سرين ي�سببان الرتاجع ال�سريع يف االقت�ساد الفل�سطيني. وقد خلق هذا الو�سع 

�سوق عمل عدائي جدا بالن�سبة للخريجني ال�سباب يف فل�سطني، من حيث تخطيط املهنة والدخول اإىل �سوق 

العمل.

اتفاقيات اأو�سلو، اأ�سا�س لالأمل؟

يف درا�سة اأجراها البنك الدويل حول االآفاق االقت�سادية يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة قبيل اإن�ساء ال�سلطة 

اإ�سرائيل اإىل  الفل�سطينية، ظهرت م�ستويات تفاوؤل عالية يف وقت انتقال ال�سيادة، واإن كانت حمدودة، من 

من  عالية  بدرجة  االأمر  مع  التعامل  مت  ولكن  جمهولة  االقت�ساد  على  التبعات  كانت  الفل�سطينية.  ال�سلطة 

التفاوؤل. كان على ال�سلطة الفل�سطينية اأن ترث اإدارة االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )با�ستثناء القد�ص ال�سرقية 

ال�سلطة  متكنت  ال�سالحيات،  نقل  ومع   .)1981 �سنة  اإ�سرائيل  دولة  اإىل  �سرعي  غري  ب�سكل  اأحلقت  التي 

اتفاقيات  االأوىل. ولكن وعود  للمرة  اأخرى  اأمور  التعليم واالقت�ساد من بني  الفل�سطينية من توجيه �سيا�سة 

الفل�سطينية املحتلة وقدرتها على  واالأرا�سي  اإ�سرائيل  التجارية بني  العالقات  املتبادلة يف  بالفائدة  ال�سالم 

واالقت�سادية  الع�سكرية  لل�سيا�سات  خا�سعًا  النظام  بقي  حيث  هباء.  �ساعت  الفل�سطيني  االقت�ساد  تعزيز 

االإ�سرائيلية. تهيمن اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية على االقت�ساد الفل�سطيني وهي: االحتالل، نظام االإغالق والقيود 

على احلركة، وعدم قدرة ال�سلطة الفل�سطينية على تنظيم اقت�سادها مع االعتماد على امل�ساعدات. 

مل حتقق اتفاقيات اأو�سلو )1993( النمو االقت�سادي ال�سريع وامل�ستدام املرجو منها، واإن متيزت املرحلة 

االأوىل بنمو يف اإجمايل الناجت املحلي مما اأعطى االنطباع ببداية ما �سمي ب ‘اأرباح ال�سالم’. ولكن تبني اأن 

هذا النمو كان زائال. يف عام 2000 اندلعت االنتفا�سة الثانية وتبعها نظام اإغالق �سارم فر�سته اإ�سرائيل 

27  Kanafani, Nu’man and Cobham, David, ‘The Economic Record of the World Bank and the International Monetary Fund 
in the West Bank and Gaza: An Assessment, Palestinian Economy: Forty Years of Occupation...Forty Years of Arrested 
Development; 2007, p. 61-2.

28  See at: http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/mdgs/7aa0b69a-341e-4c39-ba1c-325c15555acd.pdf.
29  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘On the Eve of International Population Day,’ 7 November 2009

االأرا�سي  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  تدهور  االنحدار.  على  الفل�سطيني  االقت�ساد  خالله  من  واأجربت 

 خالل الفرتة 
30

الفل�سطينية املحتلة اإىل اأكرث من الربع حيث تراجع اإىل 3،540 مليون يف اأوج االنتفا�سة.

بني 2000 و2004 وحدها ا�ستفحلت البطالة مرتفعة من %12 عام 1999 اإىل ما يقارب %32 يف ني�سان 

يق�سم  الذي  اجلدار  بناء  فيها  مبا  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  اأن  اإال  املقت�سبة،  النمو  فرتة  ورغم   
31.2005

القد�ص ال�سرقية عن باقي ال�سفة الغربية، ونظام االإغالق الداخلي، ومنو امل�ستوطنات والرد املدمر جتاه 

ا�ستيالء حما�ص على ال�سلطة يف قطاع غزة، حيث اأخ�سع قطاع غزة للح�سار منذ ت�سرين الثاين 2007. 

كل تلك العوامل اأثقلت االقت�ساد الفل�سطيني. ي�سري موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية )االأونكتاد( اإىل 

، مما يعني اأن اإ�سرائيل ت�ستغل موقعها االقت�سادي 
هذه ال�سيا�سة االإ�سرائيلية باأنها ‘االحتواء غري املتماثل’32

املتفوق و�سيطرتها الع�سكرية على االأر�ص املحتلة لتنهك االقت�ساد الفل�سطيني.

االحتواء غري املتماثل

االأرا�سي  على  املحتلة  القوة  ب�سفتها  االإ�سرائيلية،  لل�سيطرة  املهيمن  العامل  هو  املتماثل  غري  االحتواء 

الفل�سطينية اخلا�سعة لالحتالل. املمار�سات االقت�سادية، وبخا�سة تلك التي تنبع من ‘التدابري االأمنية‘ 

اأدت اإىل اختالل �سيا�سي واقت�سادي كبري، كما يت�سح من املوؤ�سرات االقت�سادية، والتي تتجلى ب�سكل اأكرب 

1999 و2006، وت�ساعف معدالت البطالة  %30 يف الفرتة بني  يف تراجع اإجمايل الناجت املحلي بن�سبة 

خالل الفرتة ذاتها. ومل ياأت هذا بتدهور االقت�ساد الداخلي فح�سب، بل كما يقول معهد ما�ص – فل�سطني، 

33
هذا مل ي�سهم �سوى باأقل القليل يف جذب اال�ستثمارات االأجنبية املوعودة بعيد اتفاقيات اأو�سلو.

ع�سف باالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة بكاملها اأو يف اأجزاء منها ثالث �سدمات اقت�سادية �سديدة ناهيك عن 

العديد من ال�سدمات ال�سغرية وتكتيكات املوت البطيء منذ اتفاقيات اأو�سلو مما يربز ظاهرة االحتواء غري 

املتماثل. يف هذا الو�سع تت�سح لنا قدرة اإ�سرائيل على اإيذاء قابلية االقت�ساد الفل�سطيني للحياة؛ االنتفا�سة 

الثانية؛ وانتخاب حما�ص يف كانون الثاين 2006 يف انتخابات املجل�ص الت�سريعي وح�سار قطاع غزة.

االنتفا�سة الثانية

التدريجية  القيود  الفل�سطيني. رغم ذلك �سكلت  الثانية تبعات ا�ستثنائية على االقت�ساد  كان لالنتفا�سة 

بني  الداخلية  للعالقات  �سمة  االإ�سرائيلية  العمل  �سوق  اإىل  الفل�سطينيني  العمال  دخول  على  املفرو�سة 

اإ�سرائيل وفل�سطني منذ اندالع حرب اخلليج االأوىل وحتى اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية. اأما االنتفا�سة الثانية 

ذلك احلني،  االإ�سرائيلي. حتى  العمل  �سوق  اإىل  فل�سطني  من  للعمالة  الكبرية  احلركة  على  اأجهزت  فقد 

30  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘On the Eve of International Population Day,’ 7 November 2009
31  World Bank, ‹Interim Strategy for West Bank and Gaza for the Period FY08- FY10 and Request for the Replenishment of 

Funds for Gaza and West Bank;› Report No. 43065-GZ, 2008, p. 7. See at: http://siteresources.worldbank.org/INTWEST-
BANKGAZA/Resources/WBGStrategyFY08-FY10.pdf.

32  United Nations Conference on Trade And Development, ‘The Palestinian War-torn economy: Aid, Development and 
State Formation,’ 2006, p. 6.

33  United Nations Conference on Trade And Development, ‘The Palestinian War-torn economy: Aid, Development and 
State Formation,’ 2006, p. 1.
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كانت فل�سطني امل�سدر الرئي�سي لعمال املياومة اإىل اإ�سرائيل التي اجتذبت ما بني خم�ص وربع القوة العاملة 

الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة حتى مطلع العام 34.2000

االنتفا�سة  اأتت   ،
35

)1948 عام  اأرا�سي  فل�سطينيي  )با�ستثناء  فل�سطيني   4123 نحو  فيه  قتل  �سراع  يف 

الثانية باأثر مدمر على البنية التحتية يف اقت�ساد االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. قدر البنك الدويل �سنة 

2002 اإجمايل االأ�سرار املادية بني اأيلول 2000 وكانون اأول 2001 ب 305 مليون دوالر اأمريكي، حيث 
خ�سر اإجمايل الدخل القومي 2.4 مليار دوالر يف ال�سهور اخلم�سة ع�سر االأوىل من االنتفا�سة الثانية.

الفل�سطينية بدعم ن�ساطات االإرهاب  لل�سلطة  اإ�سرائيل ردا على تهمها  اأدخلته  كان االإجراء االأمني الذي 

هو نظام االإغالق الذي �سعد من القيود على احلركة وبات يرمز له ببناء جدار بطول 709 كيلومرت بني 

اأ�سا�سا  اأن تلك اخل�سارة حلقت  اأن جميل هالل يفرت�ص   رغم 
36

واإ�سرائيل. الفل�سطينية املحتلة  االأرا�سي 

من  بكثري  اأكرب  )وهي  اإ�سرائيل  داخل  االأعلى  اأجورهم  فقدوا  الذين   
37

املهارة وعدميي  متدين  بالعمال 

مكافئها الفل�سطيني( ومل تعد تلك االأموال تدخل اإىل االقت�ساد الفل�سطيني مما �سبب خ�سارة كبرية يف 

راأ�ص املال بالن�سبة لل�سلطة الفل�سطينية.

انتخابات كانون الثاين 2006 والرد الدويل

ازداد الو�سع االقت�سادي اله�ص تدهورا منذ فوز حما�ص يف انتخابات كانون ثاين 2006، حيث ح�سدت 

على  اإ�سرائيل  ردت   .132 عددها  البالغ  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ص  مقاعد  من  مقعدا   74 احلركة 

اأن ت�سدد لل�سلطة الفل�سطينية م�ستحقاتها من املكو�ص وال�سرائب التي جتمعها  هذه النتيجة باأن رف�ست 

‘نيابة’ عن ال�سلطة على ال�سلع التي يتم ا�ستريادها من خارج االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وذلك مبوجب 
جلنة  �سرحت  وقد   .)1994( التحرير  ومنظمة  اإ�سرائيل  حكومة  بني  االقت�سادية  العالقات  بروتوكول 

ال�سريبة  من  دوالر  مليون   60 باحتجاز  اإ�سرائيل  قيام  اأن  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق 

امل�سافة والر�سوم اجلمركية جعل من امل�ستحيل على ال�سلطة الفل�سطينية تاأمني اأب�سط حقوقها االجتماعية 

م�ساعداتها  بتعليق  ردت  حيث  االأمني  اإ�سرائيل  موقف  الدولية  املانحة  اجلهات  وتبنت   
38

واالقت�سادية.

لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

ح�سار قطاع غزة

اآثار مدمرة على االقت�ساد ودفعه اإىل  اأدى احل�سار املفرو�ص على قطاع غزة، والذي دخل �سنته الثالثة، اإىل 

34 MAS-Palestine, ‘Strengthening the Role of the Palestine Securities Exchange in Attracting Investment:’ MAS- Palestine 
Economic Policy Research Institution, 2008, p. 2-3.

35 Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 1.

36 See at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3694350.stm (4123).
حتى االن استكمل إنشاء %58 من اجلدار. عند االنتهاء سيكون بضعفي طول اخلط األخضر و%85 سوف يخترق الضفة الغربية . انظر في املوقع  37
  http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_wb_barrier_july_2009_excerpts_english.pdf
38  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 3.

االإن�سانية  لل�سئون  اخلا�ص  املن�سق  مكتب  ويقدر  اأ�سال.  يرتاجع  ككل  غزة  قطاع  اقت�ساد  كان  �سعب.  منحدر 

)اأوت�سا( اإجمايل اخل�سارة يف الدخل يف قطاع غزة بني 2000 و2005 بنحو 8.4 مليار دوالر. و�ساء الو�سع اأكرث 

بعد قيام اإ�سرائيل ‘بفك ارتباطها‘ مع قطاع غزة �سنة 2005، عندما فككت كافة امل�ستوطنات غري ال�سرعية 

يف تلك املنطقة واأفرغتها من التواجد الع�سكري الدائم. اأزال فقد العمل داخل ال�سوق االإ�سرائيلي م�سدر دخل 

4000 عامل  نحو  ت�ستخدم  �سمايل قطاع غزة  املثال يف  �سبيل  ال�سناعية على  اإيرتز  كانت منطقة  مهم، فقد 

فل�سطيني.

اإ�سرائيل  اأحكمت  غزة،  قطاع  يف  االأمنية  االأجهزة  على  حما�ص  ا�ستيالء  على  وردا   ،2007 حزيران  يف 

�شيطرتها على نقاط اخلروج والدخ�ل بني قطاع غزة واإ�شرائيل و�شيقت اخلناق على القت�شاد الغزي. 

االإن�سانية  للم�ساعدات  �سوى  ت�سمح  ومل  املعتادة،  التجارية  احلركة  اأمام  التجارة  طرق  اإ�سرائيل  اأغلقت 

بالدخول اإىل القطاع. نتيجة لذلك، فاإن %77 من اإجمايل الواردات الداخلة اإىل قطاع غزة هي اأ�سا�سا 

 اأما معرب كارين، وهو اأكرب معرب جتاري، فال يعمل �سوى ب 20 باملائة من طاقته االإنتاجية قبل 
39

االأغذية.

احل�سار.

عزل قطاع غزة بالكامل عن العامل اخلارجي، حيث اأحكمت اإ�سرائيل �سيطرتها على املعابر لتعيق تدفق 

اأن الو�سع يف غزة هو،  اإىل  اأ�سار جون غينغ، مدير العمليات يف وكالة الغوث )االأونروا( يف غزة  ال�سلع. 

“و�سع يعي�ص فيه اجلميع يف حالة اأزمة يومية يف حياتهم لكي ي�سمدوا على قيد احلياة واأن هذه االأزمة 
 من خالل حظر حرية احلركة للب�سائع واالأفراد 

قد خلقتها �سيا�سة اإغالق غزة عن العامل اخلارجي.”40

اأقل القليل من امل�ساعدات االإن�سانية )التي ت�ستثني حتى غاز  اأو اخلروج منه، ومتكني  لدخول قطاع غزة 

الطبخ( من الدخول، فاإن دولة اإ�سرائيل قد تعمدت ا�ستخدام و�سائل العقوبات اجلماعية. وكان اأثر هذا 

االقت�سادي،  القطاع  يعمل  العمل.  قطاع  على  بتبعات حمتومة  اأتى  اقت�سادي يف ملحة عني، مما  اختناق 

كغريه من جماالت احلياة، حتت �سغط هائل وم�ستدام.

كان القطاع ال�سناعي ي�ستخدم قرابة 35 األف �سخ�ص يف منت�سف حزيران 2007 ولكن بحلول ت�سرين 

. بحلول تلك ال�سنة اأغلقت 
41

الثاين من ال�سنة ذاتها كان هناك ما ال يقل عن %9 )3000( ما زالوا يعملون.

%75 من امل�سانع اأبوابها. باالإ�سافة لت�سييق فر�ص الت�سغيل، اأغلق معرب اإيرتز املوؤدي اإىل اإ�سرائيل يف وجه 
، مما يعني اأن �سكان القطاع، وعلى عك�ص نظرائهم يف 

42
العمال الأكرث من 3 �سنوات )منذ 12 اآذار 2006(

ال�سفة الغربية، ال ميكنهم ال�سعي لتاأمني عمل يومي يف اإ�سرائيل. بني 9 حزيران 2007 وني�سان 2009 مت 

اإغالق معرب رفح الوا�سل بني قطاع غزة وم�سر اأمام حركة النا�ص )بخالف الظروف اال�ستثنائية( وذلك 

43
طوال 647 يوم عمل.

39  Fédération International des linges de droits de L’Homme, ‘Failing the Palestinian State: The human rights impact of the 
economic strangulation of the occupied Palestinian territory,’ Paris and Brussels, 6 July 2006.

40  OCHA, The Humanitarian Monitor: June 2009. See at: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/79636D6503391C25852575
F400695B31.

41  Rory McCarthy, ‘A Disaster for Everyone,’ The Guardian, 12 May 2008. See at: http://www.guardian.co.uk/world/2008/
may/12/israelandthepalestinians.unitednations.

42  OCHA, ‘The closure of the Gaza Strip: The Economic and Humanitarian Consequences;’ December 2007, p. 4.
43  OCHA, ‘Implementation of the Movement and Access and Update on Gaza Crossings;’ Report No. 87, March 2009.
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منذ ‘فك الرتباط’ ا�سطر �سكان قطاع غزة ملعاناة االأمرين بفعل عملية اأمطار ال�سيف )حزيران 2006( 

وعملية �سحب اخلريف )ت�سرين الثاين 2006( وعملية الر�سا�ص املن�سكب )27 كانون اأول 2008 – 18 

االنتقالية(،  املرحلة  )وخالل  االعتداءات  تلك  يف  االأرواح  مئات  حل�سد  باالإ�سافة   .)2009 ثاين  كانون 

فقد كان لها تبعاتها املدمرة على البنية التحتية االأ�سا�سية يف قطاع غزة، و�سمل ذلك على تدمري وانقطاع 

حمطة  تزويد  على  �سديدة  قيود  ذلك  )ورافق   2006 �سنة  كهرباء  حموالت  �ستة  وتدمري  املاء  خدمات 

الكهرباء الوحيدة يف غزة بالوقود مما جعلها تعمل بثالثة اأرباع طاقتها االإنتاجية ال�سابقة(. باملجمل، مع 

عدد الوفيات الكبري وتدمري البنية االرتكازية والقيود املفرو�سة على حرية حركة الب�سائع واالأفراد، مبن 

املن�ساآت )امل�سالح(  %95 من  نحو  باأن  يقدر  )اأوت�سا(  االإن�سانية  امل�ساعدات  فاإن مكتب  الطالب،  فيهم 

44
التجارية التي كانت قائمة قد اأغلقت و�سرحت معها 120،000 عامل من عمله.

بات االقت�ساد معتمدا على نظام اأنفاق فريد من نوعه بني جنوب قطاع غزة وم�سر. لقد �سقت تلك االأنفاق 

يق�سي  ‘هذا  اإ�سرائيل.  دولة  حتظرها  التي  االأ�سا�سية  للمواد  م�سدر  اأنها  وثبت  االأ�سلحة،  لتهريب  اأ�سال 

على بيئة االأعمال التجارية، اإذ ي�سجع على ال�سوق ال�سوداء ويرهق النا�ص الذين باتوا معتادين على طريقة 

اإذا ما فا�سلنا بني بع�ص املوؤ�سرات االقت�سادية، التي حددها اجلهاز 
غري طبيعية يف تبادالتهم التجارية.’ 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني يف م�سح العمال، بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة فاإننا ن�ستطيع اأن ندرك 

الظروف ال�سارخة التي يعي�سها قطاع غزة.

قطاع غزةال�سفة الغربيةاالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

ن�سبة القوة العاملة غري امل�ستخدمة 

)العاطلة عن العمل(
192646

ن�سبة الذين يعي�سون حتت خط الفقر

34.523.655.7

اأجرة العامل يف القطاع اخلا�ص 

)متو�سط االأجرة اليومية بال�سيكل(
76.182.950.7

بناء على تعليق غي�سا، ‘هذه ال�سيا�سة تدمر قطاع االأعمال، وتخلق نظام رفاه جديد يف غزة، وحتول اأعدادا 

الدينية.’  اخلريية  واجلمعيات  الدولية  االإغاثة  هيئات  على  معتمدين  اأنا�ص  اإىل  غزة  �سكان  من  متنامية 

الدنيا حيث  للخريجني هي يف حدودها  بالن�سبية  الداخلية  االآفاق االقت�سادية  باأن  بات جليا متاما  لهذا 

القيود  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  املعتمة  النظرة  تلك  وتتفاقم  االقت�ساد.  امل�ساركة يف  بالكامل من  القطاع  مينع 

املفرو�سة على احلركة من قبل اإ�سرائيل مما يجعل من امل�ستحيل بالن�سبة لقطاع غزة اأن يخرج من تلك 

 اأعرب كافة من اأجريت معهم مقابالت للحديث عن الو�سع االقت�سادي يف غزة 
االأو�ساع اال�ستثنائية.’45

عن �سعور بالياأ�ص. ت�سري هيئة ت�سجيع اال�ستثمار الفل�سطينية اإىل �ساآلة اال�ستثمارات يف قطاع غزة رغم 

44  OCHA, ‘Implementation of the Movement and Access and Update on Gaza Crossings;’ Report No. 87, March 2009.
45  BBC, ‘Gaza economy faces a tough struggle,’ 9 Friday 2009. See at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7817308.stm.

تواجد مكاتبها هناك. وتتاأجج ال�سعوبات ب�سبب غياب التن�سيق بني حكومة االأمر الواقع يف غزة وال�سلطة 

الفل�سطينية، مما يحكم عزل قطاع غزة. عندما طرحنا ال�سوؤال على اأحد امل�ستطلعني حول و�سع املن�ساآت 

االقت�سادية يف قطاع غزة، اأجابنا:

نفعله يف ظل  اأن  الذي ميكن  اأن نعرف ما  االأمور �سعبة جدا يف غزة. �سعب  اأقول؟  “غزة؟ ماذا ع�ساي 
احل�سار، قدرتنا على امل�ساعدة �سبه معدومة. لدينا اأع�ساء يف غزة ولكنهم ال يح�سلون �سوى على الفتات 

واأقل”.

القيود املفرو�سة على احلركة واملرور

تنظيم  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  بقدرة  يتحكم  اإداريا  ونظاما  بنيويا  نظاما  اأن�ساأت  املرحلية  ال�سدمات 

قدراتها االقت�سادية ويلغي اقت�ساد قطاع غزة. نقراأ يف االإ�سرتاتيجية املرحلية ال�سادرة عن البنك الدويل: 

ينتج  وما  اال�ستيطاين،  والتو�سع  االأمنية  اإ�سرائيل  خماوف  ب�سبب  واملرور  احلركة  على  املفرو�سة  ‘القيود 
عنها من تقطيع اأو�سال االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة تعترب من قبل البنك الدويل على اأنها حمددة ل�سفة 

 نظرا الأن حتديد حركة النا�ص ومرورهم من العوائق الكبرية 
46

االقت�ساد يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

اأمام ال�سعي لتاأمني عمل واإدراك الطاقة االقت�سادية الكامنة لكل من االأفراد وال�سلطة الفل�سطينية، فمن 

املهم مناق�سة تلك الظواهر.

تتجلى �سور االإغالق بني:

االإغالق الداخلي الذي يعيق احلركة داخل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبني ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛. 1

االإغالق اخلارجي بني االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة واإ�سرائيل؛. 2

االإغالق اخلارجي للمعابر الدولية؛ وبالتايل بني ال�سفة الغربية واالأردن وم�سر وقطاع غزة.. 3

يقدر كنفاين اأنه بني 1993 و1999 ، اأي قبل االنتفا�سة الثانية كان من نتائج القيود االأمنية اإغالق االأرا�سي 

 هذا 
47

)اأي اأن االإغالق اخلارجي ب�سورتيه كان مطبقا(. ‘اإغالقا كامال’  311.5 يوما  الفل�سطينية ملدة 

يتخطى 50 يوما يف ال�سنة. ف�سال عن نظام االإغالق، فاإن ال�سفة الغربية حما�سرة باملعابر املن�ساأة بني 

دولة اإ�سرائيل وال�سفة الغربية وغزة لتمكني نقل الب�سائع التجارية �سواء بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأو 

مع اإ�شرائيل. نقاط العب�ر اخلم�ص بني اإ�شرائيل وال�شفة الغربية واملعابر الثالثة بني قطاع غزة واإ�شرائيل 

ت�ستخدم نظام النقل من عربة لعربة. حتى بدون القيود القائمة بفعل ح�سار قطاع غزة، فاإن هذا النظام 

48
غري جمهز ال�ستيعاب حركة النقل الكثيفة حيث %95 من التجارة الفل�سطينية هي مع اإ�سرائيل.

46  Gisha, ‘Commercial Closure: Deleting Gaza’s economy from the Map;’ Gisha- Legal Center for the Freedom of Movement, 
July 2007.

47  International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association, ‘Interim Strategy 
for West Bank and Gaza for the Period FY08-FY10 and Request for the Replenishment of the Trust Fund for Gaza and the 
West Bank:’ World Bank, Middle East North Africa Region, 2008, p. 17.

48  Kanafani, Nu’rman, The Economics of Palestine: Routledge Press, 2004
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اأن االإ�سرتاتيجية املرحلية للبنك  اإال  اإدراك البنك الدويل للمخاوف االإ�سرائيلية جتاه اأمن مواطنيها،  رغم 

لعام 2006 تعترب القيود املفرو�سة على احلركة واملرور التحدي الرئي�سي الأنها ال تعيق فقط حركة النا�ص 

الطبيعية  للموارد  و�سولهم  اإمكانية  من  اأي�سا  حتد  بل  احلدود  وعرب  واملحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  داخل 

 بعبارات اقت�سادية، فاإن القيود 
49

الرئي�سية وتعيق مرور الب�سائع الفل�سطينية اإىل االأ�سواق املحلية والدولية.

التي ي�سببها االإغالق ال ترفع من تكاليف االنتقال فح�سب بل تخلق حالة من انعدام اليقني والكفاءة بحيث 

50
ي�سبح من الع�سري موا�سلة �سري االأعمال ب�سكل طبيعي مما يعيق النمو واال�ستثمار الالزم الإحياء االقت�ساد.

من االهتمامات اخلا�سة مل�سروع �سوقتل هناك حركة االأفراد وال�سعوبات التي تخلقها القيود اأمام ح�سول 

القد�ص  فئات: هويات  اإىل ثالث  هوية، م�سنفة  بطاقات  الفل�سطينيني حمل  يطلب من  على عمل.  النا�ص 

فر�ص  خالل  من  البطاقات  تلك  مع  التعامل  يتم  الغربية.  ال�سفة  وهويات  غزة،  قطاع  وهويات  ال�سرقية، 

قيود خمتلفة على من يحملها. يطلب من الفل�سطينيني احل�سول على ت�ساريح لل�سفر خارج احلدود البلدية 

للعنوان البارز على الهوية التي يحملونها، وهذا يعني اأنه لزام على حملة هويات ال�سفة الغربية وغزة اأن 

يح�سلوا على ت�سريح قبل الدخول اإىل القد�ص ال�سرقية )نظرا لقيام اإ�سرائيل باإحلاق القد�ص ب�سكل غري 

�سرعي، وتعاملها مع املدينة كما لو كانت داخل دولة اإ�سرائيل. يفر�ص على �سائر حملة هوية ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة احل�سول على ت�ساريح للدخول اإىل اإ�سرائيل. وبالن�سبة للقادرين منهم على احل�سول على تلك 

الت�ساريح التي ت�سمح باملرور بني النطاق احلدودي البلدي، فاإن تلك الت�ساريح ت�سدر لثالثة �سهور فقط 

51
وميكن رف�سها يف اأي وقت؛ نادرا ما يتم ن�سر متطلبات احل�سول على الت�سريح وهي تتغري ب�سكل زخم.

عدم القدرة على التنقل بحرية اإىل القد�ص ال�سرقية واخلروج منها ياأتي بتبعات مدمرة على �سري العمل 

التجاري هناك. اأكدت جمعية االأعمال الفل�سطينية على ما يلي:

يرتاجع العمل التجاري ب�سبب االإغالق وعدم ال�سماح لالأفراد بال�سفر اإىل القد�ص. وهذا يخلق م�سكلة كبرية 

بالن�سبة للمقيمني يف القد�ص. كما يفر�ص عليهم �سرائب باهظة )من قبل ال�سلطات البلدية االإ�سرائيلية 

يف القد�ص(، فهم يعانون اإذا من تدين الدخل وارتفاع ال�سرائب. ياأتي معظم املت�سوقون اإىل رام اهلل الأنها 

52
اأرخ�ص.

وي�سدر احلديث نف�سه عن مركز القد�ص للحقوق االجتماعية واالقت�سادية الذي ي�سري اإىل اأن الو�سع قد 

 مع ارتفاع االإيجارات وال�سرائب الباهظة بات �سعبا بالن�سبة 
53

اأدى اإىل �سل االقت�ساد يف القد�ص ال�سرقية.

لالأعمال التجارية اأن توا�سل �سري عملها يف القد�ص ال�سرقية وقد تفاقم هذا بفعل الرتاجع الكبري يف الدخل 

49  International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association, ‘Interim Strategy 
for West Bank and Gaza for the Period FY08-FY10 and Request for the Replenishment of the Trust Fund for Gaza and the 
West Bank:’ World Bank, Middle East North Africa Region, 2008, p.9.

50  International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association, ‘Interim Strategy 
for West Bank and Gaza for the Period FY08-FY10 and Request for the Replenishment of the Trust Fund for Gaza and the 
West Bank:’ World Bank, Middle East North Africa Region, 2008.

51  World Bank Technical Team, ‘Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the 
Palestinian Economy;’ World Bank, 9 May, 2007, see at, p. 1.

52  OCHA, ‘Increasing Need, Decreasing Access: Tightening Control on Economic Movement;’ 29 January 2008.

  مقابلة مع جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني متوز 2009
53

نظرا لعدم قدرة املت�سوقني من ال�سفة الغربية على الدخول اإىل القد�ص ال�سرقية. بالن�سبة للقادرين على 

1151 �سيكل بال�سهر مقارنة مع  العمل، فاإن متو�سط الراتب االأ�سا�سي للمقيمني يف القد�ص ال�سرقية هو 

54
3515 �سيكل �سهريا يف القد�ص الغربية.

كما ناق�سنا يف الفقرات ال�سابقة، فقد بات من ال�سعوبة مبكان بالن�سبة حلملة هوية غزة مغادرة قطاع غزة، 

وبالن�سبة ملن ال يحملون الهوية الغزية، ي�سعب عليهم دخول املنطقة. بالن�سبة حلملة هوية ال�سفة الغربية، 

االجتماعية  احلياة  اأن  اإال  ال�سالم،  لتحقيق  الطريق  على خارطة  والرتكيز  اأو�سلو،  بعد  االتفاقيات  ورغم 

واالقت�سادية الطبيعية لفل�سطني والفل�سطينيني ما زالت بعيدة.

يخ�سعون  الغربية  ال�سفة  يف  املقيمني  فاإن  املناطق،  بني  احلركة  على  الدائمة  القيود  هذه  بني  املزج 

لقيود حركة اإ�سافية. غور االأردن، منطقة ع�سكرية مغلقة، ت�سكل %28 من اأرا�سي ال�سفة الغربية، 

للتجوال عرب نظام احلواجز  امل�سطرين  ال�سكان  الفل�سطينيني بخالف  اأمام  ب�سكل كبري  وهي مغلقة 

املغلقة  نابل�ص،  على  اأي�شا  قائم  ح�شار  وهناك  الرئي�شية.  العب�ر  نقاط  ط�ل  على  املن�شاأة  الع�شكرية 

 ت�سمن ال�سيا�سات االإ�سرائيلية اأن تكون 
55

بحواجز ع�سكرية اأربعة تنظم اخلروج والدخول اإىل املدينة.

‘حرية احلركة واملرور بالن�سبة للفل�سطينيني داخل ال�سفة الغربية هي اال�ستثناء ولي�ص القاعدة.”56
اأمام  املادية  العوائق  هناك  الغربية  ال�سفة  يف  االأفراد  حركة  حرية  على  االإدارية  العوائق  لتلك  باالإ�سافة 

واحل�اجز  التفتي�ص  نقاط  ت�شمل  التي  القائمة  تلك  )اأوت�شا(  الإن�شانية  امل�شاعدات  مكتب  وي�شع  التنقل. 

وال�سواتر الرتابية والكثبان الرملية واحلواجز على الطريق والبوابات واالأ�سالك ال�سائكة. منذ متوز 2009، 

 و23 حاجزا جزئيا )يتم تزويده باجلنود ب�سكل 
57

هناك حاليا 60 نقطة تفتي�ص دائمة يف ال�سفة الغربية،

اإ�سرائيل يف  84 نقطة داخل املناطق التي ت�سيطر عليها  522 عائقا بدون جنود )وهذا ي�سمل  وقتي(، مع 

58
اخلليل وحدها(.

القي�د التي تفر�شها اإ�شرائيل على حركة الب�شائع والأفراد جعلت من تكلفة الن�شاط التجاري كبرية وتعتمد 

اأن متر الب�سائع عرب االإغالق الداخلي حول  اإ�سرائيل. يجب  على عالقات جتارية غري متكافئة مع دولة 

تلك  وت�شبب  الأردن.  اأو  اإ�شرائيل  اإىل  لتدخل  الإ�شافية  التجارة  نقاط  ثم من خالل  الغربية ومن  ال�شفة 

وبخا�سة  الطبيعية  املوارد  وهدر  الب�سائع  �سياع  منها  اإ�سافية  �سعوبات  التجارية  احلركة  على  العوائق 

القطاع الزراع، حيث اإن البناء املتوا�سل للجدار والتو�سع اال�ستيطاين غري ال�سرعي يحول دون الو�سول اإىل 

املوارد الطبيعية.

54  Jerusalem Center for Social and Economic Rights, ‘Closures and Checkpoints;’ 19 April 2009. See at: http://www.jcser.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=10.

55  Alternative Information Center, Israel-Palestine, ‘The Economy of the Occupation 13-15: Report on the Education Sys-
tem in East Jerusalem;’ 4 September 2007. See at: http://www.alternativenews.org/publications/econoccupation/985-
the-economy-of-the-occupation-13-15-report-on-the-educational-system-in-east-jerusalem.html#Success_in_Matricu-
lation_Exams

56  Both examples can be found at: http://www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/Statistics.asp
57  Both examples can be found at: http://www.btselem.org/English/Freedom_of_Movement/Statistics.asp
58  B’Tselem, ‘Restrictions on Movement. Checkpoints, Physical Obstructions, and Forbidden Roads.’ See at: http://www.

btselem.org/english/Freedom_of_Movement/Checkpoints_and_Forbidden_Roads.asp
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وياأتي هذا االأثر على الرغم من التفاوؤل االقت�سادي االأوىل لدى ال�سلطة الفل�سطينية اإذ جنحت يف التفاو�ص 

على مرور بدون ر�سوم جمركية اإىل عدد من الدول مبا فيها الواليات املتحدة، واالحتاد االأوروبي، ومنطقة 

اإىل عدد حمدود من  االأونكتاد  العربية احلرة، وي�سري موؤمتر  التجارة  التجارة االأوروبية احلرة، ومنطقة 

 �سيا�سات احلركة واملرور االإ�سرائيلية ولدت 
59

االأدوات املتوفرة لدى ال�سلطة الفل�سطينية الإدارة اقت�سادها.

يعتمد  لهذا  اخلارجية.  التجارة  يخنق  مما  ال�سعبة،  النقل  وتدابري  اجلمركية  باالإجراءات  مثقل  نظاما 

تواجه  الدولية،  امل�ساعدات  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  وهي  االأموال،  لروؤو�ص  الداخلة  التدفقات  على  االقت�ساد 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة حاليا عجزا �سنويا ي�سل اإىل 2.079 مليون دوالر من الواردات مقارنة مع 

60
ال�سادرات من الب�سائع واخلدمات.

يعلق الفريق الفني للبنك الدويل على ال�سدمات االقت�سادية واملتعلقة بالنزاع واملعيقات املادية واالإدارية، 

‘بخالف ال�سعوبات ال�سخ�سية، فاإنه ال ميكن لالقت�ساد اأن ي�سري بكفاءة اإذا �سابه حالة من انعدام اليقني 
ب�ساأن قدرة العاملني على الو�سول اإىل وظائفهم، والب�سائع اإىل اأ�سواقها واأ�سحاب االأعمال اأن يتواجدوا 

الإدارة من�ساأتهم.’61

دائما يرد ذكر اآثار االحتالل ب�سفتها اأكرب عائق اأمام النمو االقت�سادي يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

اأحد  اأكد  وقد  املقابالت.  التنمية  درا�سات  مركز  معهم  اأجرى  الذين  االأ�سخا�ص  عنه  اأعرب  ح�سبما 

امل�ستطلعني:

اإننا نرى اأن مرد االأمور كلها اإىل االحتالل. واأوؤمن باأننا اإن تخل�سنا من االحتالل ف�سنتخل�ص من م�ساكلنا، 

62
و�سنعي�ص حينها يف حالة رخاء تام.

املفرو�سة على احلركة  القيود  فاإن  الفل�سطينية املحتلة،  االأرا�سي  العاملة يف  التجارية  للمن�ساآت  بالن�سبة 

واملرور مدمرة ب�سكل جمحف. ت�سري جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني )والتي تعرف االآن با�سم احتاد 

الزمن ب�سبب االإغالق  يتقل�ص بوترية �سريعة مبرور  العمل  اأن: �سوق  اإىل  الفل�سطيني(  التجارية  االأعمال 

املحكم واالإجراءات الع�سيبة على القطاع التجاري واملواطنني. تعتمد املدن الكربى مثل القد�ص ورام اهلل 

�سالتها  قطع  هو  بها  املحيطة  واالأحياء  القرى  وبني  بينها  االت�سال  وقطع  املحيطة  واالأحياء  القرى  على 

باحلياة نف�سها.

االأثر على الت�سغيل واال�ستثمار

اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  لنا  تقول  كما  الظروف،  هذه  ظل  يف  االقت�ساد  ينتع�ص  اأن  �سك  بال  ل�سعب  اإنه 

59  OCHA, The Humanitarian Monitor: June 2009. See at: http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/79636D6503391C25852575
F400695B31

60  United Nations Conference on Trade and Development, Palestinian War Torn Economy: Aid, Development and State 
Formation; Geneva 2006, p. 18.

61  World Bank, ‘West Bank and Gaza at a glance;’ September 2008. See at: http://devdata.worldbank.org/AAG/wbg_aag.
pdf.

62  World Bank Technical Team, ‘Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the 
Palestinian Economy;’ World Bank, 9 May, 2007, p. 4.

الفل�سطينية، حيث تو�سح لنا االأثر ال�سلبي لهذا الو�سع على اال�ستثمار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة: 

هناك م�ساكل عملية نواجهها مع امل�ستثمرين؛ امل�ساكل ال�سيا�سية هي م�ساكلنا االأ�سا�سية. اإننا نواجه اجلنود 

63
وهو يحاولون و�سع ال�سعاب يف طريقنا.

جعلت هذه ال�سعوبات من االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة منطقة غري حا�سنة لال�ستثمار، حيث ت�سكلت حلقة 

مفرغة من القدرات االقت�سادية املتدهورة. يعرف معهد ما�ص  م�سكلة القدرة على جذب اال�ستثمار على 

اأو�سلو  اإمكانية منو الت�سغيل. حملت اتفاقيات  اأمام التو�سع االقت�سادي، وهي بالتايل حتد من  اأنها عائق 

معها زخما من ا�ستثمارات املغرتبني يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، و�سمل هذا عودة املغرتبني املتحم�سني 

لالنطالق مب�ساريعهم التجارية؛ يف نهاية 1997 كان املغرتبون العائدون ي�سلون اإىل ما ال يقل عن 10.5% 

 اأن�سئت ال�سركة الفل�سطينية 
64

من عدد ال�سكان يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، با�ستثناء القد�ص ال�سرقية.

االأثرياء  من  عدد  يد  على  )اأبيك(  الفل�سطينية  العربية  اال�ستثمار  و�سركة   
65

)باديكو( والتنمية  للتطوير 

على  الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ص  م�سادقة  خالل  من  ذلك  لتي�سري  املبادرات  اأتت  وقد  الفل�سطينيني. 

و  تل،  بال  الفروع مثل  اإن�ساء  مع  البداية  ناجحة يف  ال�سيا�سة  وكانت  اال�ستثمار )2005(.  ت�سجيع  قانون 

PIIC و PEC والبنك العربي االإ�سالمي الدويل والبنك العربي، مما ولد فر�سا للعمل.

مع تدهور الو�سع االقت�سادي، كما بينا �سابقا، اأحبطت ا�ستثمارات املغرتبني وجنم عن ذلك يف الواقع هجرة 

 ي�سري تقرير البنك الدويل املرحلي اأي�سا اأن ال�سركات الفل�سطينية مل 
66

من االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

ت�ستثمر كفاية بحيث ت�سمن اأو توا�سل التناف�سية الدولية ب�سبب عدم القدرة على التنبوؤ بالو�سع وانعدام 

املن�ساآت  منط  �سيطرة  اإىل  هذا  اأدى  وقد   
67

والعاملية. املحلية  االأ�سواق  من  لكل  و�سولها  �سمان  يف  االأمن 

ال�سغرية، غري القادرة على در فر�ص عمالة. تقرير االأفاق االقت�سادية الفل�سطينية ال�سادر عن البنك 

68
الدويل ي�سري اإىل اأن اأكرث من %95 من املن�ساآت التجارية ت�ستخدم ع�سرة عمال اأو اأقل.

املناخ  اأن  يظهر  وغزة’  الغربية  ال�سفة  يف  اال�ستثماري  املناخ  ‘تقييم  بعنوان  الدويل  للبنك  درا�سة  يف 

الف�ساد،  م�ستويات  تدين  حيث  من  م�سجع  الواقع  يف  هو  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اال�ستثماري 

وتوا�سل  ينق�سه حرية احلركية  ولكنه  املتطورة  املالية  واالأ�سواق  البريوقراطي  للنظام  الن�سبية  والكفاءة 

69
تقل�ص اإمكانية نفاذه لالأ�سواق الذي ي�سكل معيقات اأمام منو مبادرات املن�ساآت التجارية الفل�سطينية.

اأما تقرير االآفاق االقت�سادية الفل�سطينية في�سري اإىل اأنه ‘وراء املعيقات املادية التي توؤثر على مرور مدخالت 

63  Interview, Palestinian Businessman, July 2009.
64  Interview, Palestinian Investment Promotion Agency, July 2009.
65  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 21
66  http://www.padico.com/.
67  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 24.
68  Bank, ‹Interim Strategy for West Bank and Gaza for the Period FY08- FY10 and Request for the Replenishment of Funds 

for Gaza and West Bank;› Report No. 43065-GZ, 2008, p. 29

69  World Bank, ‘Palestinian Economic Prospects. Aid, Access and Reform. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc 
Liaison Committee;’ 22 September 2008, p. 1
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االإنتاج و�سال�سل التوريد واالأ�سواق فاإن امل�ستثمرين يف االقت�ساد الفل�سطيني يواجهون ت�سو�ص يف االأفق الذي 

ي�سمح لهم بقيا�ص وتخفيف خماطرهم. وهذا يرتبط اأوال واأخريا بانعدام اليقني ال�سيا�سي وما ين�ساأ عنه من 

عدم التمكن بعمل التنبوؤات يف االأفق اال�ستثماري. باالإ�سافة لذلك، فاإن نظام الت�ساريح وتاأ�سريات الدخول 

’70
ي�سعب الو�سع بالن�سبة للم�ستثمرين االأجانب ويخلق حالة جمهولة بالن�سبة للم�ستثمرين املحليني.

القيود املفرو�سة على االقت�ساد الفل�سطيني، وعلى الرغم من الت�سريعات امل�سجعة التي ذكرناها، والغياب 

الن�سبي للف�ساد وكفاءة النظام البريوقراطي، جتعل من ترتيب االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة متدنيا جدا يف 

71
موؤ�سرات البنك الدويل للعمل التجاري:

131/181�سهولة العمل التجاري
166/181�سهولة البدء مبوؤ�س�سة جتارية

163/181احل�سول على اعتمادات

يذكر مركز التجارة الفل�سطيني )بال تريد( اأنه على الرغم من االهتمام الكبري الذي حتظى به املعار�ص 

التجارية املنعقدة حول فل�سطني، فاإن هناك خماوف كبرية ب�ساأن تكلفة ت�سيري التجارة يف/مع االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة. العوائق الكبرية اأمام حركة التجارة هي احلواجز الع�سكرية ونظام النقل من عربة 

لعربة، ونتيجة لذلك:

72
هناك عدد اأكرب من ال�سركات التي تغلق اأبوابها بدال من اأن تفتح.

وت�سارك هيئة ت�سجيع اال�ستثمار الفل�سطيني يف هذا الراأي، حيث اإنه على الرغم من التن�سيق اجليد مع 

وزارة العمل والتخطيط لت�سجيع اال�ستثمار:

ب�سبب امل�سكلة ال�سهرية التي تواجهنا فاإن نظرة امل�ستثمرين لال�ستثمار يف فل�سطني لي�ست يف �ساحلنا.

االأمور التي تثني عن اال�ستثمار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، وعندما ي�ساحبها اعتماد على اال�سترياد 

ال�سباب  اخلريجني  واأفاق  الت�سغيل  معدالت  على  مدمر  باأثر  تاأتي  فاإنها  واملادية،  االإدارة  القيود  ب�سبب 

والعمالة ب�سكل عام. للتعوي�ص جزئيا، مت ا�ستخدام امل�ساعدات الدولية ال�ستيعاب ن�سبة كبرية من ال�سكان 

الفل�سطينيني يف �سن العمل يف القطاع العام، مما يخلق درجة هائلة من االعتماد على امل�ساعدات يف القطاع 

االقت�سادي. واالأ�سواأ من تراجع النمو هو اأن اإجمايل الناجت املحلي يتوجه ب�سكل متزايد بفعل اال�ستهالك 

الذي متوله احلواالت املالية وم�ساعدات اجلهات املانحة بينما هبطت اال�ستثمارات اإىل م�ستويات ما انفكت 

73
ترتاجع مقل�سة اإىل حد كبري القاعدة االإنتاجية الالزمة خللق اقت�ساد م�ستدام.

70  Finance and Private Sector Development Group, ‘World Bank and Gaza Investment and Climate Assessment: Unlocking 
the potential of the private sector;’ World Bank, 20 March 2007.

71  World Bank, ‘Palestinian Economic Prospects. Aid, Access and Reform. Economic Monitoring Report to the Ad Hoc 
Liaison Committee;’ 22 September 2008, p. 1-2

72  Work Bank, ‘Doing Business 2009: Country Profile for West Bank and Gaza:’ Washington, 2009. See at: http://www-wds.
worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuPK=64187510&se
archMenuPK=64187511&cid=3001&entityID=000333037_20081013001331

73  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009

االعتماد على امل�ساعدات

ا�سطلعت امل�ساعدات االأجنبية بدور م�سيطر يف �سياق ما ي�سفه نعمان كنفاين ودايفد كوبهام ب ‘االأزمة 

واحل�سابات  واال�ستثمار  والتجارة  الت�سغيل  على  لالإغالق  االقت�سادي  ‘االأثر  من  نبعت  اال�ستثنائية’ التي 

 اأبلت اجلهات الدولية املانحة بالء ح�سنا يف اإقامة البنية التحتية الفل�سطينية، وتقدمي دعم 
ال�سريبية.’74

 باالإ�سافة 
75

للموازنة وم�ساعدات فنية لل�سلطة الفل�سطينية، قدرت مبا يزيد عن 3،450 مليار دوالر اأمريكي

الأنواع اأخرى من امل�ساعدات. وقد اأ�سار موؤمتر االأونكتاد اإىل اأنه قد ‘مت انت�سال االقت�ساد الفل�سطيني من 

 
76

االنهيار الكامل ب�سخ 1120 مليون دوالر اأمريكي �سنويا يف املتو�سط من خالل اجلهات املانحة الدولية.

 
77

املقلق اأي�سا هو الطبيعة املتطورة لتلك امل�ساعدات، والتي ات�سمت ب�سكل مطرد بكونها ذات طبيعة طارئة.

رغم حجم امل�ساعدات، فاإن ال�سلطة الفل�سطينية بالكاد قادرة على الوفاء باحتياجات االإنفاق اجلاري يف 

امل�ساعدات  تلك  اإن  التنموية حيث  امل�ساعدات  الرتكيز على  املحتلة وذلك بدال من  الفل�سطينية  االأرا�سي 

الدويل  املجتمع  اأن  رغم  للفل�سطينيني.  اليومية  احلياة  على  االحتالل  اأثر  ملعاجلة  تتحول  باتت  الدولية 

للمانحني قد ح�سد اجلهود الإنقاذ االقت�ساد الفل�سطيني من االنهيار، فاإن هذه النتيجة بحد ذاتها ت�سري 

�سكوكا حول قابلية م�سروع بناء الدولة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة للحياة، مما خلق م�سكلة مزدوجة 

وهي: اعتماد ال�سلطة الفل�سطينية على امل�ساعدات االأجنبية وا�ستناد قطاع الت�سغيل اأ�سا�سا للقطاع العام 

بدال من القطاع اخلا�ص. كما يقول كنفاين وكوبهام يقوالن: ‘الت�سغيل بالقطاع اخلا�ص “يحركه جمموعة 

من الديناميكيات املعقدة والقوية. بع�سها مفهوم مثل م�ستويات البطالة العالية ن�سبيا وال�سغط ال�سكاين 

اإ�سرائيل؛  يف  العمال  من  للحواالت  ال�سريع  واالنهيار  العاملة؛  القوى  اإىل  اجلدد  للداخلني  وظائف  خللق 

وعدم قدرة القطاع اخلا�ص املقيد جدا على ا�ستيعاب العمالة الفائ�سة؛ وال�سغط الإدماج امليلي�سيات غري 

 كان جميل هالل �سريعا يف االإ�سارة اإىل �سبب عدم تفاقم معدالت 
النظامية يف القوى االأمنية يف غزة‘78

البطالة اإىل م�ستويات اأعلى وهو ‘يرجع، ب�سكل لي�ص ب�سغري، اإىل ت�سخم العمالة املق�سود يف القطاع العام 

80
 ي�ستخدم القطاع العام حاليا %24.7 من القوة العاملة الفل�سطينية.

79
)القطاع احلكومي(.

74  World Bank, Two Years after London: Restarting Palestinian Economic Recovery Economic Monitor-
ing Report; September 2007. See at: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/
AHLCMainReportfinalSept18&cover.pdf

75  Kanafani, Nu’man and Cobham, David, ‘The Economic Record of the World Bank and the International Monetary Fund 
in the West Bank and Gaza: An Assessment, Palestinian Economy: Forty Years of Occupation...Forty Years of Arrested 
Development; MAS- Palestine Economic Policy Research Institution, 2007, p.

76  See at: http://db.mop.gov.ps/amc/sectorprofile.asp.
77  United Nations Conference on Trade And Development, Palestinian War Torn Economy: Aid, Development and State 

Formation: Geneva 2006
78  Kanafani, Nu’man and Cobham, David, ‘The Economic Record of the World Bank and the International Monetary Fund 

in the West Bank and Gaza: An Assessment, Palestinian Economy: Forty Years of Occupation...Forty Years of Arrested 
Development; MAS- Palestine Economic Policy Research Institution, 2007, p. 59.

79  Kanafani, Nu’man and Cobham, David, ‘The Economic Record of the World Bank and the International Monetary Fund 
in the West Bank and Gaza: An Assessment, Palestinian Economy: Forty Years of Occupation...Forty Years of Arrested 
Development; MAS- Palestine Economic Policy Research Institution, 2007, p. 57.

80  Hilal, Jamil, ‘Assessing the Impact of Migration on Palestinian Society in the West Bank and in Gaza,’ CARIM RR- 2007/02; 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI), European University Institute, 2007, p. 10.
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200020052008
19.42324.7القطاع العام )%(

6167.163.5القطاع اخلا�ص )%(
19.69.911.5اإ�سرائيل وامل�ستوطنات غري ال�سرعية )%(

رغم اأن ا�ستيعاب النا�ص يف الف�ساء العام ميكن فهمه من خالل ال�سياق، وهو طريقة تنطوي على م�سئولية 

مالية يف اإنفاق اأموال امل�ساعدات، اإال اأن هناك خماوف �سرعية فيما يتعلق مبحاكاة امليل نحو زيادة ا�ستيعاب 

�سوق العمل يف القطاع العام، كما بني األبريتو األي�سينا و�سيتفيان دونينغر وما�سيمو ف. رو�ستغنو حيث اأثاروا 

اليد يف ظل حمدودية  لتوفري دخل يف  كان م�سدرا حيويا  واإن  القطاع اخلا�ص،  العمال يف  باأن  املخاوف 

العمالة يف القطاع اخلا�ص، فيخاطرون بتجميد املهارات حيث اإنه ال يتم اكت�ساب املهارات الالزمة للعمل يف 

 اإذا ما اأخذنا 
81

القطاع اخلا�ص. وهذا من �ساأنه اأن يحد من اآفاق العمالة يف امل�ستقبل خارج القطاع العام.

بعني االعتبار اختالف االأجور بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص، فاإن القطاع العام يبدو كخيار جذاب. 

يف ال�سفة الغربية ي�سل االأجر اليومي يف القطاع العام اإىل 84.3 �سيكل يف مقابل 76.1 �سيكل يف القطاع 

71.7 و50.7 �سيكل على التوايل.  اخلا�ص. ويرتفع الفرق اأكرث من ذلك بكثري يف غزة حيث ي�سل اإىل: 

ويعترب هذا خطر   
82

االإنفاق احلكومي. الأي عملية تخفي�ص يف  العام ه�ص ب�سفة خا�سة وعر�سة  القطاع 

العمالة  وقاعدة  لدعم موازنتها.  امل�ساعدات  تعتمد على  الفل�سطينية حيث  ال�سلطة  ب�سكل خا�ص يف حال 

املتاأرجحة على املدى الق�سري تواجه �سعوبات يف تخطيط �سيا�ساتها على املدى البعيد، وبخا�سة يف جمال 

التن�سيق بني العمل وتلك ال�سيا�سة.

اخلامتة:

ات�سمت ال�سورة االقت�سادية عموما يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة بالتح�سن يف احلقبة التي تبعت اتفاقات 

اأو�سلو مبا�سرة، ولكنها فيما بعد متيزت بحالة ركود وتدهور. وقد دفعت تلك ال�سورة لالقت�ساد ال�سمويل 

الفل�سطيني  باأن االقت�ساد   2006 االإعالن �سنة  اإىل  والتنمية )االأونكتاد(  للتجارة  املتحدة  مبوؤمتر االأمم 

 ي�سرح كنفاين وكوبهام باأن ال�سلطة الفل�سطينية فعليا مفل�سة نظرا للرتاجع امل�ستمر 
83

على حافة االنهيار.

 يف هذا ال�سياق فاإنه ي�سعب بال �سك على اخلريجني ال�سباب الدخول اإىل �سوق العمل. 
84

لعوائد ال�سرائب.

ولهذا البد من تن�سيق اجلهود بني ممثلي �سوق العمل والرتبويني وال�سباب ملحاولة و�سع ال�سباب يف ‘عمل 

الئق وكرمي’.

الفقر  اإىل ت�ساعد �سريع مل�ستويات  يوؤدي  باقت�ساد متقل�ص،  الفل�سطينية املحتلة حاليا  االأرا�سي  تت�سف 

81  Palestinian Central Bureau for Statistics, ‘Labor Force Survey Annual Report: 2008;’ Palestinian National Authority, April 
2009, p. 102.

82  Alesina, Alberto, Stephen Dunninger and Massimo V. Rostagno, ‘Redistribution through public employment: the case 
of Italy,’ Working Paper 7387; National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, USA, October 1999. See at: http://
wwwnber.org/papers/w7387, p. 4-7.

83  BBC News, ‘Vulnerable to public sector cuts.’ 15 July 2009. See at: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8152800.
stm.

84  United Nations Conference on Trade and Development, Report on UNCTAD’s Assistance to the Palestinian People; 19 
July 2006. See at: http://unispal.un.org/pdfs/TDB532.pdf.

على الرغم من تدفقات امل�ساعدات. ويزداد الو�سع �سوءًا ب�سكل خا�ص يف قطاع غزة حيث يندفع باجتاه 

 وبات 
85

ال�شق�ط القت�شادي بفعل احل�شار. ت�شل معدلت الفقر املدقع حاليا يف قطاع غزة اإىل 35%.

االقت�ساد الفل�سطيني حاليا م�سوها ومهزوزا، حيث يواجه �سعف التنمية وانحطاطها؛ مما ياأتي باأثر مدمر 

على قدرة �سوق العمل وعلى طاقته يف ا�ستيعاب اخلريجني اجلدد وغريهم من العمال ال�سباب.

من الوا�سح اأن االحتالل يخلق بيئة �سوق عمل اأكرث ما يقال عنها اأنها �سحيحة الفر�ص بالن�سبة للخريجني 

ال�سبان ال�ساعني وراء عمل الئق وكرمي. يف مقابلة مع وزارة العمل قدر باأن القوى يف ال�سوق لن تتخطى ال 

700 األف. ت�سبع �سوق العمل جلي عندما ال تكون البطالة وحدها زهاء ال 300 األف، ولكن: هناك 40 األف 
�سخ�ص يدخلون �سوق العمل �سنويا وال ن�ستطيع تغطيتهم جميعا. القادرون على تاأمني عمل يقدر عددهم 

86
بحوايل الع�سرة اآالف وهذه م�سكلة.

يف درا�سة تعقبية اأجرتها وزارة العمل تتبعت 3000 خريج يف االأعوام بني 2003 و2007، ظهرت تلك امل�ساكل 

 50% فاإن  العمل،  وزارة  تقدمه  الذي  التدريب  برنامج  منهم يف  امل�ساركني  ومن  جليا.  توجه اخلريجني  التي 

 هناك ت�سبع 
87

فقط متكنوا من احل�سول على عمل واأن %20 فقط ح�سلوا على عمل يف نف�ص جمال درا�ستهم.

وا�سح يف �سوق العمل بينما ي�سارع لتوليد اأ�سغال للخريجني ال�سبان. اأ�سارت وزارة الرتبية والتعليم العايل اإىل 

 وهناك �سغط ملوا�سلة تدريب اخلريجني ولكن ال 
88

حقيقة اأنها تتلقى 50 األف طلب ل 2000 وظيفة تدري�ص.

ميكن ا�ستيعاب هوؤالء اخلريجني جميعهم يف االقت�ساد. وعالمة ال�سوؤال التي يجب رفعها بخ�سو�ص الت�سبع يف 

املهارات. اإذا ما كان �سيتم قبول 1 من اأ�سل كل 25 متقدم للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل لربنامج 

تلك  يف  تعليمهم  يوا�سلون  الذين  اخلريجني  من  الكبرية  االأعداد  هذه  هناك  يظل  فلماذا  املدر�سني،  تدريب 

امل�ساقات وملاذا ال يتم تنويع تخ�س�ساتهم اإىل قطاعات اأخرى؟ وينعك�ص االأمر نف�سه عرب القطاعات االأخرى. 

يقدر املتحدث الر�سمي با�سم “بيديك�ص” باأن هناك قوى ثقافية وراء توجه االأفراد نحو م�ساقات معينة رغم 

تدين وعود العمل فيها. وهذا يتمازج مع غياب الوعي ب�ساأن امل�سار املهني املمكن يف امل�ستقبل، مثل املهند�سني 

اإذا ما جنحت خطة تطوير املناطق واملدن ال�سناعية يف  ال�سناعيني والكيميائيني الذين �سيكون طلب عليهم 

89
االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

لهذا لي�ص من املفاجئ اأن يظهر من امل�سح الذي اأجراه مركز درا�سات التنمية تدين توقعات تاأمني عمل عند 

التخرج، حيث هناك %30 من اخلريجني امل�ستطلعني يتوقعون �سعوبات كبرية يف احل�سول على عمل بينما 

90
ال توجد اأي توقعات لدى %40 يف احل�سول على عمل.

85  Kanafani, Nu’man and Cobham, David, ‘The Economic Record of the World Bank and the International Monetary Fund 
in the West Bank and Gaza: An Assessment, Palestinian Economy: Forty Years of Occupation...Forty Years of Arrested 
Development; MAS- Palestine Economic Policy Research Institution, 2007, p. 47.

86  See at: http://www.unicef.org/oPt/overview_851.html
87  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Labor, July 2009.
88  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Labor, July 2009.
89  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Education and Higher Education, August 2009. MoEHE.

90  Interview, PEDEX, August 2009.
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ال�سكل 2: ما هي توقعاتكم يف احل�سول على عمل بعد التخرج؟
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كيف يح�سل اخلريجون على وظائف؟

ويظهر ال�سوؤال وهو يف ظل عوائق الت�سغيل، كيف يجد اخلريجون ‘عمال الئقا’؟ من الوا�سح اأن امل�ستطلعني 

من قبل مركز درا�سات التنمية ممن متت مواءمتهم من خالل �سوقتل، %20 فقط دخل اإىل حقل مهني 

اأنها  %40 جماالت ن�سف مالئمة لتخ�س�سهم )اأي  بينما دخل  له عالقة مبا�سرة مبجال تخ�س�سهم، 

�سمن جمال التخ�س�ص الذي اختاروه ولكنها لي�ست ذات عالقة مبا�سرة مبهاراتهم، مثل اأداء اأدوار دعم 

اإداري(، و%40 دخلوا اإىل وظائف لي�ست ذات عالقة بالدرجة اجلامعية التي نالوا �سهادتها.

هناك نق�ص وا�سح يف الوعي لدى مكاتب اخلدمات املهنية و/اأو خدمات املالءمة يف �سوق العمل. وجد 

العمل  مكتب  م�سجلني يف  %31.7 غري  اأن  للخريجني  م�سحه  الفل�سطيني يف  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز 

91
واأنهم ال يعرفون بوجوده اأ�سال.

يف  يرغبون  الذي  العمل  نوع  حول  ال�سوؤال  عليهم  طرح  الدرا�سة،  مقاعد  يف  حاليا  للمتواجدين  م�سح  يف 

الدخول اإليه عند التخرج، وكان التق�سيم ملحوظا: اأ�سار %10 باأنه يرغبون يف ا�ستخدام خدمات امل�ساعدة 

يف البحث عن عمل، مثل �سوقتل، بينما اأفاد %50 باأنهم �سوف يبحثون عرب الو�سائل االأكرث تقليدية مثل 

ال�سحف. املثري لالهتمام اأن %30 اأف�سحوا عن جلوئهم لعالقاتهم ال�سخ�سية من العائلة اأو االأ�سدقاء. 

ت�سور وجود حاجة لتوفر العالقات املنا�سبة هو ت�سور �سائع. يف م�سح اأجراه اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

اإىل  باأن هذا مرده   52.1% و�سعر  �سبب عدم ح�سولهم على عمل  �سوؤال اخلريجني عن  الفل�سطيني مت 

%28.9 اأن ال�سبب هو عدم  %7.8 اأن ال�سبب هو تدين عالماتهم واعترب  �سعف عالقاتهم، بينما �سعر 

92
وجود عالقة بني الوظيفة وتخ�س�سهم التعليمي.

91  Survey conducted on behalf of the Center for Development Studies for the YouthFutures project, September 2009.
92  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘Conditions of Graduates from High Education and Vocational Training Survey 

(December 2005-January 2006). Main Findings;’ Palestinian National Authority, May 2006, p. 220

ال�سكل 3: كيف ميكنك البحث عن عمل؟

Ú£°ù∏a πNGO

Ú£°ù∏a êQÉN

É¡LQÉNh Ú£°ù∏a πNGO

äÉ©bƒJ …ód ¢ù«d

 ±ôYCG ’

á∏¡°S

áÑ©°U

50%

40%

10%

º©f

’

20%

80%

30%

20%

40%

10%

∞ë°üdG

π«¨°ûJ ÖJÉµe

á«°üî°T äÉbÓY

±ôYCG ’

30%

50%10%

10%

الوا�سطة، اأي اللجوء لالأ�سرة واالأ�سدقاء من اأ�سحاب املنا�سب اعترب العائق املحتمل اأمام اخلريجني يف 

احل�سول عن عمل )اأو امليزة التي يحظى بها اأولئك اخلريجون الذين �سعروا بتوفر هذا اخليار اأمامهم(. 

حتى جمتمع االأعمال ب�سكل خا�ص اأ�سار اإىل تلك الق�سية بالذات حيث بني بال تريد: الوا�سطة م�سكلة يف 

93
تاأمني وظيفة: وهذه م�سكلة عامة يف فل�سطني.

اأقرت جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني اأي�سا بذلك حيث خل�ست اإحباطها باأن:

كافة  لها  يخ�سع  اإجراءت  وو�سع  مقابالت  جلان  تعيني  من  بدال  العائالت  من  يعني  قد  االأعمال  قطاع 

املتقدمون لوظائف بحيث يتم تطبيق عمليات �سليمة ت�سمح بو�سع ال�سخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب. 

وهذا �سرورة ب�سفة خا�سة يف املن�ساآت ال�سغرية التي يزيد احتمال اأن تقوم بتعيني موظفيها من داخل 

94
العائلة ولكنها حتتاج النتقائهم بعناية اأكرب ل�سمان رفع كفاءتها يف االأداء.

فيها  ح�سل  التي  الظروف  حول  م�سحه  يف  املخاوف  هذه  الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  ويوؤكد 

اخلريجون على عمل واأن الطريقة ال�سائعة كانت من خالل االأ�سدقاء، حيث اأعرب %29 اأنهم وجدوا عمال 

 
95

بهذه الطريقة، بينما يقوم %27.5 بتقدمي الطلبات الأ�سحاب العمل.

هناك دليل وا�سح على اأن الرجال يجدون عمل ب�سهولة اأكرب من الن�ساء مع وجود دليل بارز على اأن هناك 

تف�سيل جتاههم مقارنة مع الن�ساء عندما اأ�سار اأحد الذين اأجرينا معهم املقابالت اإىل:

96
اإننا نف�سل تعيني الرجال الأنهم يعيلون اأ�سرا.

93  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘Conditions of Graduates from High Education and Vocational Training Survey 
(December 2005-January 2006). Main Findings;’ Palestinian National Authority, May 2006, p. 179

94  Interview, Paltrade, July 2009.
95  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009

96  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘Conditions of Graduates from High Education and Vocational Training Survey 
(December 2005-January 2006). Main Findings;’ Palestinian National Authority, May 2006, p. 221
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لدون رجال يف  للن�ساء  �سببها  التي  والتبعات  به كما عر�سناه،  ب�سكل مبالغ  املب�سط  التمييز  بخالف هذا 

الفتيان  التفوق على  اإىل  الفتيات ميلن  الأن  العمل  �سوق  املهارات مع  توافق  فاإن هذا �سبب عدم  اأ�سرهن، 

والنجاح  اجلامعة  يف  النخراط  معدل  يف  ال�شباب  على  متف�قات  وهن  )الت�جيهي(.  العامة  الثان�ية  يف 

فيها حيث اأفادت كل من جامعة النجاح وبريزيت بوجود ن�سبة اأكرب من الطالبات ت�سل تباعا اإىل 58% 

97
و%58.9. يف �سنة 2008، تخرج من جامعة النجاح 1617 طالبة مقارنة مع 1449 طالب.

تلك الق�س�ص مدعمة باالأرقام التي جمعها اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. فهم ي�سريون اإىل اأن 

 
98

ن�سبة الرجال من حملة البكالوريو�ص العاطلني عن العمل ت�سل اإىل %15.3 مقارنة مع %38 بني الن�ساء.

وال يقف االأمر عند هذا احلد حيث تتلقى الن�ساء اأجورا اأدنى من زمالئهم الرجال، اإذا ي�سل متو�سط اأجر 

الرجل اليومي اإىل 100.8 �سيكل مقابل 75.3 �سيكل يوميا كمتو�سط اأجر املراأة.

وهو  العاملة  القوى  اأحبط  العمل  توفر  قلة  اإن  بل  االقت�سادي فح�سب،  التخلف  م�سكلة  فل�سطني  تواجه  ال 

متحيز على اأ�سا�ص النوع االجتماعي ويعتمد ب�سكل كبري على الو�سائل غري الر�سمية يف التعيني التي تف�سل 

الوا�سطة على اال�ستحقاق. وهذا كله يبخ�ص من الطاقة الكامنة لدى القوة العاملة.

احللول املمكنة

يف حالة الركود والتجمد هذه و�سعت مبادرات للتعليم والعمل بحيث حت�سن من اإمكانية توظيف اخلريجني 

واملحبطة  ال�سارمة  املحاور  مع  بالتكيف  لالقت�ساد  ت�سمح  لالقت�ساد  وا�سحة  روؤية  وت�سع  الفل�سطينيني 

التي ي�سعها االحتالل. جتدر املالحظة باأن من البداية فاإن هذه املقاربة مليئة بامل�ساكل وحمدودة طاملا 

ظلت املعيقات التي اأوجدها االحتالل اأمام النمو االقت�سادي قائمة. ركز ممثل عن وزارة التخطيط على 

الإحباط من حماولة التعامل مع تلك املحددات قائال:

العامل الرئي�سي يف هذه العالقة هو ال�سوق نف�سه وحتى اإن توفر لدينا الطالب املتفوقون واملهارات الرفيعة 

99
فاإن علينا اأن نرفع من طاقة ال�سوق اال�ستيعابية خللق وظائف. واإننا ندرك هذا االأمر ونحاول معاجلته.

من االأ�ساليب املعرفة ملحاولة معاجلة تلك امل�سكلة هناك حماولة تطويع االقت�ساد من خالل ت�سكيل طبيعة 

بتلك  للوفاء  املهارات  ا�ستغالل  ثم  ومن  القومي  االقت�ساد  لروؤية  باحلاجة  اإقرار  يظهر  وهنا  االقت�ساد. 

الروؤية واإجنازها. اأ�سار اأحد امل�ستطلعني باأن فل�سطني:

بحاجة لروؤية وطنية لالقت�ساد ومن ثم نفكر ب�سوق العمل واملهارات التي يجب اأن يتمتع بها النا�ص لين�سموا 

100
ل�سوق العمل.

اأفاد ممثل جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني اإىل احلاجة الأن تكون الروؤية الفل�سطينية حيث:

اأن نتبع اخليال اجلديد يف العقل الب�سري وقد نتمكن من ابتداع طرقنا النابعة من احتياجاتنا يف  يجب 

97  Interview, Businessman, July 2009
98  www.najah.edu/students/statistics
99  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘Conditions of Graduates from High Education and Vocational Training Survey 

(December 2005-January 2006). Main Findings;’ Palestinian National Authority, May 2006, p. 123
100  Interview, Palestinian National Authority, Ministry of Planning, August 2009.

ظل ظروفنا اخلا�سة ال�سعبة. ي�سعب اأحيانا احل�سول على املواد اخلام الالزمة واأحيانا ال ي�ستطيع العمل 

101
الو�سول لعملهم. يجب التعوي�ص من خالل و�سائل تدريب وتكنولوجيا جديدة.

بني عدد ممن اأجرينا معهم املقابالت اإىل احلاجة الإيجاد متاثل بني احتياجات �سوق العمل لكي تتحقق 

الروؤية وتتطور املهارات. واأ�سار اأحد ممثلي جمعية رجال االأعمال اإىل اأننا:

ما  بو�سوح،  عليه  يجيب  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ال  الذي  ال�سوؤال  هو  هذه  الأن  العمل  �سوق  اإىل  للنظر  بحادة 

اأوال باملنا�سب  هو نوع االقت�ساد الذي نحتاجه؟ هل هي الزيادة؟ هل هي تكنولوجيا املعلومات؟ نفكر 

بالن�سبة لالقت�ساد الفل�سطيني ومن ثم نفكر باأنواع التعليم واملهارات الالزمة. ال يتوفر الأحد القدرة 

على االإجابة على هذا ال�سوؤال مبفرده ولكن على وزارة االقت�ساد دور توؤديه. حتى �سوق العمل يعتمد على 

102
نوع االقت�ساد.

وزارة العمل جزء ال يتجزاأ من العملية كو�سيلة لتعزيز ودعم ا�سرتاتيجيات خلق الوظائف وهي تعمل حاليا 

على:

103
ت�سعى اأكرث للربط بني خمرجات التعليم واحتياجات �سوق العمل.

العر�ص  على جانب  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تن�سط  اأن  �سرورة  اإىل  اأي�سا  ت�سري  العمل  وزارة  ولكن 

اإرادة متزايدة ملعاجلة و�سع اخلريجني  اأن هناك  املعنية  االأطراف  املقابالت مع  الوا�سح من  للمهارات. 

ورفع قدراتهم وقابليتهم للت�سغيل. تبادر وزارة العمل اإىل تن�سيق التدريب على املهارات مع منظمة العمل 

ال�سركات على توظيف اخلريجني اجلدد، من خالل  التنمية االأملانية ب�سكل خا�ص لت�سجع  الدولية وهيئة 

توفري الدعم املايل الذي يغطي %50 من اأجور اخلريجني اجلدد. وقد ح�سد هذا الربنامج %50 ن�سبة 

104
جناح يف ا�ستيعاب اخلريجني فيما بعد فرتة م�ساركة وزارة العمل.

العمل  الواقع بتزويد �سوق  التعليم يف  اأي مدى يقوم قطاع  اإىل  الت�ساوؤل حوله هو  الذي يجب  االأمر  ولكن 

باملهارات الالزمة لتمكن االقت�ساد باالزدهار خارج املعازل املقيدة التي يفر�سها االحتالل ب�سبب القيود 

على احلركة واملرور. كما اأ�سار لنا ممثل عن وزارة الرتبية والتعليم العايل:

105
اإننا نعرف اأن واحدة من امل�ساكل هي غياب ال�سلة املنا�سبة لدينا مع �سوق العمل.

لقد حتم�ص هذا ال�سخ�ص الإلقاء اللوم عن هذه امل�سكلة على �سوق العمل نف�سه، م�سريا اإىل اأنه على الرغم 

من اأن اأحد االأهداف الرئي�سية لعملية تخطيط التعليم اخلم�سية هو جعل التعليم اأكرث �سلة ب�سوق العمل، اإال 

اأن والواقع هو اأن ال�سوق م�سغل ب�سيط وهو بالتايل غري قادر على ا�ستيعاب كافة اخلريجني، مما يحد من 

الطلب على اإ�سالح قطاع التعليم. لقد �سرحت وزارة الرتبية والتعليم العايل باأن:

101  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 
August 2009.

102  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009.
103  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009
104  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Labor, July 2009.
105  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Labor, July 2009.
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106
هناك حاجة لتنمية االقت�سادي لكي يطلب اأفراد ومهارات وتخ�س�سات من اجلامعات.

يتم حتويل  لكي  التعليم  الت�سديد على احلاجة الإ�سالح  امل�ستطلعني، حيث  كافة  فيه  يت�سارك  راأي ال  هذا 

للتن�سيق القوي بني  التي يتم �سقلها وتزويد االقت�ساد بها، مما ي�سمح بالتنويع. هناك �سرورة  املهارات 

القطاع  يقوم  حيث  العملية،  هذه  لتي�سري  التخطيط  ووزارة  العمل  ووزارة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة 

اأ�سارت جمعية  الواعدة.  اال�سرتاتيجيات  اإ�سكات  الرتبويون. مت  ويدعمه  احتياجاته  بالتعبري عن  اخلا�ص 

رجال االأعمال الفل�سطينيني اإىل اأنهم يعملون بالتوازي مع وزارة الرتبية والتعليم خللق ور�ص عمل تن�سق 

خمرجات اخلريجني مبا ين�سجم مع �سوق العمل.

من اال�سرتاتيجيات التي اعتنقتها الوزارات بحما�ص وكل من الرتبويني الدوليني والوطنيني هي الت�سديد 

بحدة على تطوير التدريب والتعليم الفني واملهني ولكن كما قال الكثريون فاإن هذا القطاع ال ي�ستوعب �سوى 

%4 من خريجي التوجيهي وينظر اإليه كجذر ‘الف�سل االأكادميي’ مما يجعله حمدودا جدا يف قدرته على 
ا�ستيعاب اخلريجني والتدريب على املهارت.

اخلال�سة؟

بالنظر اإىل امل�سكلة ال�سالفة الذكر املتعلقة بت�سارب املهارات التي ترتك العديد من االأ�سئلة الوجيهة التي 

ت�ستدعي و�سع نظام التعليم، مبا فيه التعليم من اأجل امل�سرية املهنية، حتت عني فاح�سة.

• ملاذا يوجد ت�سبع باملهارات؟	

• كيف يتم ت�سليح اخلريجني ال�سبان للدخول اإىل العامل الالئق يف مواجهة فر�ص العمل؟	

• ما هي اخلدمات املتاحة قبل التخرج للت�سجيع على تنويع طموحات العمل.	

106  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Education and Higher Education, August 2009

3

الف�سل الثالث

التعليم يف االأر�ض الفل�سطينية 

املحتلة
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وليام بتلر ييتز “التعليم لي�س �سحن بطارية بل اإ�ساءة نار”... 
االإجابة على االأ�سئلة املطروحة �سابقا حا�سمة لو�سع نظام التعليم نف�سه يف مركز التحليل. ال ميكن اأبدا 

املبالغة يف احلديث عن املهمة اجلليلة التي يوؤديها التعليم اأو عن �سرورته. اإن احلق يف التعليم حق من�سو�ص 

عليه يف �سرعة حقوق االإن�سان الدولية ب�سفته مفتاح االزدهار والتنمية الب�سرية �سواء على امل�ستوى الفردي 

اأو اجلماعي. املادة )2(26 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ال�سادر عن االأمم املتحدة �سنة 1948 

تن�ص على:

واحلريات  االإن�سان  احرتام حقوق  وتعزيز  االإن�سان  ل�سخ�سية  الكاملة  التنمية  التعليم  ي�ستهدف  اأن  يجب 

االأ�سا�سية. كما يجب اأن يعزز التفاهم والت�سامح وال�سداقة بني جميع االأمم وجميع الفئات العن�سرية اأو 

الدينية، واأن يوؤيد االأن�سطة التي ت�سطلع بها االأمم املتحدة حلفظ ال�سالم. )االأمم املتحدة، 1948(.

يعترب جاك هاالك اأن التعليم هو حق من حقوق االإن�سان نظرا الأنه يرثي ‘االإبداع الفردي، ويرتقي بامل�ساركة 

يف االأدوار االقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف املجتمع، وهو بالتايل ي�سكل م�ساهمة اأكرث فعالية يف التنمية 

اإن�سان  اأ�سا�سية لتحقيق حقوق   فالتعليم يعترب حقا من حقوق االإن�سان يف حد ذاته، وو�سيلة 
الب�سرية.’107

اأخرى. ففي م�ستواه االأ�سا�سي ميكن اأن يوؤدي التعليم اإىل تطوير حقوق االإن�سان الفردية وحت�سني اجلودة 

على نطاق الطيف باأكمله كما ي�ستطيع اأن ي�ستنه�ص الفر�ص االقت�سادية واالأفاق املتاحة اأمام االأفراد يف 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. وبهذا يجب اأن يحظى التعليم باالأولية يف تخ�سي�ص املوارد القومية.

ت�سري جمموعة راند اإىل اأن:

‘التعليم اجليد �سروري للتنمية الب�سرية. ففي اأف�سل اأحواله ميكن التعليم االأفراد من اكت�ساب املهارات 
باملوارد  تزويدهم  يف  ي�سهم  كما  املادية.  للظروف  حت�سني  اإىل  ترجمتها  تتم  التي  وال�سلوكيات  واملعارف 

للحكم  �سروريا  فهما  يبني  اإنه  عام.  ب�سكل  رفاههم  تدعم  التي  واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سة 

امل�ساركة  خالل  من  ومبجتمعاتهم  باأنف�سهم  يرتقون  بحيث  لالأفراد  الفر�ص  ويوجد  والثقافة  واالقت�ساد 

واإ�سالح االأنظمة القائمة. وميدنا بنظرة مطلعة وب�سالت عرب املجتمعات التي ترثي جتربة الفرد وت�سهم 

يف التو�سل اإىل التفاهم امل�سرتك.’108

اأن هناك مكا�سب  هذا هو ال�سبب الذي جعل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي تذهب اإىل 

اقت�سادية نكت�سبها من خالل تو�سيع التعليم ورفع م�ستوياته واال�ستثمار االإ�سايف يف التعليم حيث اإنها تري 

مقابل هذا اجلهد ثمار وفر�ص ميكن جنيها لتحقيق الرخاء والعدالة التي ترتبط ب�سكل اإيجابي مب�ستويات 

التعليم. هناك اأ�سا�ص علمي ونظري لدعم التطوير يف قطاع التعليم ب�سفته حمفز على النمو االقت�سادي 

مع االإ�سارة اإىل ال�سلة بني اأنظمة التعليم العايل واالقت�ساديات القومية. وتقبل احلكومات يف اأنحاء العامل 

بتلك ال�سلة وتعك�سها يف ا�سرتاتيجيات �سيا�سة التعليم القومية التي ت�سعها. وهذا يوؤ�سر على اآفاق ‘راأ�ص 

املال الب�سري’ يف تنمية التعليم الذي يركز على االإبداع واالبتكار والروح الريادية باالإ�سافة ملجموعة من 

107  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Education and Higher Education, August 2009.
108  Hallak, Jacques, Investing in the Future. Setting Educational Priorities in the Developing World; UNESCO International 

Institute for Educational Planning, Pergamon Press, 1990, p. 45.
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109
املمار�سات االأخرى يف مركز العمل.

هناك �سلة علمية  قوية بني التعليم والت�سغيل حيث يوفر التعليم اأحد امل�سادر الرئي�سية للت�سغيل يف الكثري 

اأنه  االأ�سا�سي من حيث  التعليم  يتميز عن  والعايل  الثانوي  التعليم  فاإن  التعليم  القطاعات. يف جمال  من 

يح�سر للدخول يف �سوق العمل؛ لهذا فاإن م�ستوى ا لتعليم متغري اأ�سا�سي يف اإمكانية الت�سغيل يف الكثري من 

قطاعات �سوق العمل. يعترب كا�ستيالنو و�سرتينغفيلد و�ستون الثالث التعليم الر�سمي على اأنه اأف�سل طريق 

متوفر ‘للمجتمع’ ل�سمان م�ساركة املوطنني يف عامل العمل. مل تكن العالقة بني التعليم والدخل اأقوى مما 

هي عليه االآن.’110

ال يعترب التعليم الر�سمي ذا فائدة جمة بالن�سبة للفرد ولكن م�ستويات التعليم العايل بني ال�سكان عموما لها 

مزاياها بالن�سبة للدولة. خمزون راأ�ص املال الب�سري )اأي م�ستوى تعليم ال�سكان( يوؤثر على قوة االقت�ساد، 

اإذا ما نظرنا اإليه نظرة �سمولية. تدعم درا�سات البنك الدويل ب�سدة هذا الراأي القائل باأن رفع م�ستوى 
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راأ�ص املال الب�سري يف االقت�ساد يزيد من انتاجيته وبالتايل ي�ستنه�ص الطاقة الكامنة يف االقت�ساد.

يعترب بو هان�سن اأن اال�ستمثار يف قطاع التعليم على اأنه ‘خالق للقيمة’؛ واملهم اأنه يذكر باأن هذه القيمة 

يتم خلقها من خالل عدم االكتفاء باال�ستثمار يف التعليم االأ�سا�سي بل عرب نظام التعليم باأكمله ويف �سوق 

 وهذا له اأهمية خا�سة لدفع االأمم يف �سعيها الإيجاد مكان لها يف ال�سوق املعومل الدويل. 
112

العمل نف�سه.

كبرية  اآماال  ت�سع  حيث  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  واالقت�ساد  التعليم  نظام  بني  االن�سجام  مفهوم  نفقد  مل 

على تطوير القدرات التعليمية وخمرجات عملية التعليم. ويت�سح التزام ال�سلطة يف تطوير قطاع التعليم 

واالإقرار مبهمة الدولة التطويرية يف اإطار باري�ص ‘لبناء دولة فل�سطني’ الذي و�سعته ال�سلطة الفل�سطينية 

بدعم جمتمع املانحني الدويل. الهدف املركزي من التعليم معرف كما يلي:

• حتقيق الرخاء القومي	

• االرتقاء بنوعية احلياة	

• تطوير راأ�ص املال االجتماعي	

• ا�ستعادة النمو االقت�سادي	

• اال�ستقرار ال�سريبي	

وقد كانت خطة تطوير اأول منهاج تعليمي فل�سطيني تعبريا عن تلك النية، ‘يدرك الفل�سطينيون متاما اأن 

التعليم اأداة اأ�سا�سية يف التنمية االقت�سادية. ولهذا يجب اأن نعد املناهج التي تنتج القوة العاملة املاهرة 

وت�سع يف اعتبارها اأولويات ال�سلطة الفل�سطينية وخطتها الإعادة بناء االأمة.’113

109  The RAND Palestinian State Study Team, Building a Successful Palestinian State; RAND Corporation, California, 2007, p. 
311.

110  Enhancing Student Employability Coordination Team, ‘Pedagogy for Employability,’ Learning and Employability; The 
Higher Education Academy, 2006, p. 2.

111  Castellano, Marisa, Stringfield, Sam and Stone III, James R. ‘Secondary Career and Technical Education and Comprehen-
sive School Reform. Implications for Research and Practice,’ Review of Educational Research; Volume 73, No. 2, 2003, p. 
239.

112  O’Higgins, Niall, ‘Trends in the Youth Labor Market in Developing and Transition Countries,’ Social Protection Unit, Hu-
man Development Network, The World Bank, October 2003, p. 40.

113  Hanson, Bo, ‘Job related training and benefits for individuals. A review of evidence and explanations,’ OECD Working 
Paper, No. 19, 2008

لتحقيق تلك الغاية نركز حتما على ت�سجيع الدخول اإىل التعليم على كل امل�ستويات، مبا يف ذلك رفع م�ستوى 

التعليم العايل وت�سهيل الو�سول اإليه وحت�سني جودته. اإن دور التعلم احلديث يف تنمية احلياة االجتماعية 

وجتددها وحتديثها حلقيقة تاريخية مثبتة، بالذات يف �سياق احل�سارات احلديثة التي ت�ستند اإىل العلم 

حيث  من  وكمية  نوعية  بفعالية  يتمتع  اأن  يجب  اإيجابيا  الدور  هذا  يكون  حتى  والتكنولوجيا.  واالأبحاث 

ال�سمولية والقائدة التي يحققها للمجتمع بحيث ي�سبح قادرا على العطاء والتبادل واالإنتاج واال�ستهالك. 

من الق�سايا التي در�ست  تلك االإجنازات تر�سي اأ�س�ص من اأجل ‘جمتمع التعلم’ و‘التعليم طول احلياة’. 

بعناية يف هذا ال�سياق هناك الفرق الدقيق بني االأ�سالة واملحدد املقيد، وهذه �سمة مهمة تتعلق ب ‘�سراء 

التقدم’ و‘خلق التقدم’، حيث يجب اأن نركز على خلق نظام اأ�سيل يلبي احتياجات �سوق العمل يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، ويفي باحتياجات الطالب.

يف ال�سياق الفل�سطيني ينبغي اأن نفهم طبيعة النظام التعليمي حتى ن�ستطيع تقدير �سكل التطوير الذي يجب 

اأن نظام التعليم فيها غري متطور. فدوبرا غارنر  ال يفرت�ص  ‘دولة نامية’  اأنها  اأن يحدث. اعتبار الدولة 

 
114

وفيليب �سرودت يحاججان باأن الفل�سطينيني من بني ‘اأف�سل ال�سعوب تعليما يف عامل ما بعد اال�ستعمار’.

وهم ال يتم ت�سنيفهم يف املجتمعات التي تعي�ص انحدار �سديد يف التنمية، وبالتايل فاإن التحديات التي تواجه 

قطاع التعليم هي انعكا�ص للممار�سات العدائية التي يفر�سها االحتالل االإ�سرائيلي االإداري والع�سكري على 

االأرا�سي الفل�سطينية والتي ت�ستمر منذ 42 �سنة. فقد ورثت ال�سلطة الفل�سطينية نظام تعليم مهمل وكانت 

ال�سالحيات املنقولة اإليها من ال�سلطات الع�سكرية االإ�سرائيلية �سنة 1994 حمدودة.

التعليم يف ظل االحتالل

مع نقل امل�سئولية عن توفري التعليم من ال�سلطات الع�سكرية االإ�سرائيلية اإىل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، 

التخطيط  من  الفل�سطينية  االإدارة  الق�سري، حيث متكنت  الربيع  فيها  اأتى  التي  االأوىل  ‘املرة  تلك  كانت 

ولكن هذا   
الثقايف.’115 واالنتعا�ص   االقت�سادي  للنمو  �سيا�سة  وتنفيذ  �سعبها  تنمية  مل�ستقبل  اال�سرتاتيجي 

الفل�سطينية املحتلة. كما هو  االأرا�سي  التعليم يف  الع�سكري على نظام  اأثر لالحتالل  ال يعني عدم وجود 

حال القطاع االقت�سادي، فاإن االحتالل الع�سكري املطول ما زال يحدث اأثرا كبريا ومقيدا على التعليم يف 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. فهو يعيق ويتدخل يف كال القطاعني �سواء يف هيكلية النظام التعليمي اأو يف 

حياة الطالب يوما بيوم. انقطاع التعليم ي�سمل قطع توريد الكهرباء وبخا�سة يف قطاع غزة؛ نظام احلواجز 

الذي يعيق الو�سول ال�سل�ص للمدار�ص على كافة امل�ستويات؛ نظام منع التجوال، بالذات يف نابل�ص والعمليات 

الع�سكرية الكربى، كلها ممار�سات ا�سطرت الطالب واملدر�سني اإىل التاأقلم مع انتهاكات متكررة حلقوقهم 

ومع االأثر النف�ص اجتماعي ال�سلبي والعنف القهري على حياتهم. ت�سف حملة احلق يف التعليم التي تطلقها 

116
جامعة بريزيت هذا االأثر:

114  Palestinian Curriculum Development Centre, First Palestinian Curriculum Development Plan, Ministry of Education and 
UNESCO, 1998, p. 21

115  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 1.

116  Right to Education Campaign, ‘The Impact of Military Occupation on Palestinian Education;’ Discovering Analytical 
Resourcing, 2005, p. 1.
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تدمري منهجي وعنف ع�سوائي موجه �سد املوؤ�س�سات التعليمي  .1
عوائق مادية متنع الطالب من احل�سور اإىل احل�س�س  .2

عقوبات جماعية مفرو�سة على املجتمعات )واجلامعات(  .3
موا�سلة  على  وقدرتهم  واالإداريني  واملدر�سني  الطالب  على  االإ�سرائيلي  لالحتالل  فادحة  جانبية  اآثار   .4

احل�س�س

اإجراءات حمطة من معنويات الطالب واملدر�سني والطواقم االإدارية يف اأدائهم ملهامهم اليومية  .5
قمع التعبري الثقايف الفل�سطيني  .6

الطالب  على  بالغا  االأثر  كان  فقد  غزة.  قطاع  يف  التعليم  على  االحتالل  اأثر  على  جلي  اأثر  لنا  يت�سح 

التي  االأحداث  �سوى قطرة يف بحر من  املن�سكب’  الر�سا�ص  ‘عملية  تكن  �سواء. ومل  واملدر�سني على حد 

ع�سفت باملنطقة لتطيح بنوعية التعليم وتقو�سه.

املن�ساآت تنوء حتت وطاأة االكتظاظ ال�سديد الذي اأجرب املدار�ص على العمل مبناوبتني، مما يعني ممار�سة 

تف�سي اإىل تدري�ص جمموعتني من االأطفال يف خالل يوم مدر�سي كامل يف جمموعتني منف�سلتني، والذي 

يعني يف الواقع قيام الطاقم التدري�سي بتدري�ص يومني مدر�سيني خالل يوم عمل واحد. والنتيجة اأن نحو 

 اأ�سف اإىل ذلك عدم 
117

�سبعني باملائة من طالب غزة ي�سل يومهم املدر�سي اإىل قرابة ال�ساعتني يوميا.

القدرة على ا�سترياد اال�سمنت مما يعطل اإمكانية ت�سييد مباين جديدة اأو اأن املن�ساآت القائمة اأ�سال فقد 

تعر�ست للتدمري مبا ي�سمل اأجزاء كبرية من جامعة االأزهر، وال ميكن اإعادة تعمريها.

الدرا�سية  الكتب  فيها  مبا  املدر�سية  املوارد  يف  نق�ص  هناك  ال�سلع،  ا�سترياد  على  القدرة  عدم  ب�سبب 

واالأوراق. وقد اأ�سار الكثريون اإىل انزعاجهم من عدم القدرة على نقل الكتب الالزمة اإىل قطاع غزة. 

ورغم حديثهم عن تعاون وا�ستعداد املنظمات االأهلية مل�ساعدة بع�سها البع�ص من خالل القيام بحمل 

االأقالم واالأوراق والكتب املدر�سية باليد، اإال اأن هذا ال يعالج النق�ص املزمن يف تلك املواد. لقد حتركت 

التعلم  تطوير  امل�ساعدة يف  الكتب من خالل  نق�ص  معاجلة  على  اجلامعات  مل�ساعدة  اليون�سكو  منظمة 

االإلكرتوين )عن بعد(. مع ذلك، هذه تظل اإجراءات موؤقتة وال ميكن اعتبارها بديال عن اإزالة العوائق 

اأمام التعليم.

ت�سمل العوائق االأخرى اأمام تطوير التعليم على الهجمات الع�سكرية والفقر املزمن و�سوء التغذية، التي توؤثر 

�شالمة الطالب النف�شية الجتماعية وعلى قدرتهم على النخراط يف عملية التعليم. تذكر وكالة الغ�ث 

ن�سبة كبرية من الت�سرب من احل�س�ص املدر�سية مع �سعف نطاق الرتكيز لدى  الطالب امل�ساركني.

نتيجة لذلك اأ�سبحت العالمات املتدنية وباء تف�سى يف مدار�ص غزة. وح�سب البنك الدويل، فاإن 80 باملائة 

االأم. ي�سري مكتب  لغتهم  العربية،  اللغة  باملائة يف   40 بينما يخفق  الريا�سيات،  من الطالب يخفقون يف 

 ،2008 –  2007 املدر�سية  ال�سنة  االأول من  الن�سف  اأنه يف  اإىل  )اأوت�سا(  االإن�سانية  امل�ساعدات  تن�سيق 

%20 فقط من طالب ال�سف ال�ساد�ص البالغ عددهم 16 األفا تخطوا االمتحانات الوزارية يف الريا�سيات 

117  Right to Education Campaign, ‘The Impact of Military Occupation on Palestinian Education;’ Discovering Analytical 
Resourcing, 2005, p. 1.

118
والعلوم واللغة االإجنليزية والعربية.

اأما بالن�سبة للذين ي�سلون اإىل التعليم اجلامعي، فاإنهم حم�سورون يف التوجه اإىل اجلامعات يف قطاع غزة 

ب�سبب احل�سار االإ�سرائيلي. يف �سنة 2008، وثق مكتب اأوت�سا اأن 70 طالبا من غزة متكنوا من مغادرة 

119
القطاع بني متوز واأيلول لتلقي تعليمهم اجلامعي والعايل يف بالد اأخرى.

بالن�سبة لالأر�ص الفل�سطينية املحتلة عموما، باالإ�سافة لالحتالل، فاإن ظروف نظام التعليم كبنية وكمركز 

نظام  لتحويل  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأمام  كبرية  حتديات  ي�سكل  قلب  ظهر  عن  احلفظ  على  يركز  تربوي 

التعليم، مبا يرفع من قدرة االقت�ساد. �سوف تتم مناق�سة تلك التحديات مطوال يف الق�سم التايل. املهم 

اأن م�سروع م�ستقبل ال�سباب الذي ينظمه البنك الدويل هو الرابطة بني جهاز التعليم ويربز يف توفر  هو 

املعلومات عن الوظائف وخدمات االنتقال التي تعك�ص اإ�سرتاتيجية متجان�سة بني التعليم و�سوق العمل.

نظم التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة

عند النظر اإىل نظام التعليم الفل�سطيني، فمن ال�سروري اأن نتذكر امل�ساكل املتاأ�سلة التي تواجه االقت�ساد 

االأوىل  للمرة  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تولت   1994 اآب  يف  اأو�سلو  اتفاقيات  توقيع  مع  الفل�سطيني. 

اإدارة ال�سلطات  امل�سئولية عن كافة املدار�ص يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة التي كانت يف ال�سابق حتت 

الهيئات(،  تلك  �سيطرة  الغوث، ظلت حتت  وكالة   مدار�ص  ذلك  اخلا�ص، مبا يف  )املدار�ص  االإ�سرائيلية 

لل�سلطات  خا�سعا  احلكومية  املدار�ص  و�سبط  متويل  كان  املرحلة  هذه  حتى  ال�سرقية.  القد�ص  با�ستثناء 

اإىل  التعيني  التعليم، بدءا من عملية  ناحية من نظام  التي كانت م�سئولة عن كل  االإ�سرائيلية،  الع�سكرية 

فقريا  كان  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اآخر  نظام  اأي  �ساكلة  على  النظام،  وهذا  املناهج.  حمتوى 

120
باملوارد وكانت اإدارته �سيئة. يعلق اأندرو رغبي باأن ال�سلطة الفل�سطينية قد ورثت نظاما يف اأزمة.

يف الفرتة ذاتها خففت اجلهات املانحة من دعمها لقطاع اجلامعات، على الرغم من عدم قيام ال�سلطة 

الفل�سطينية باأخذ احلمل عن املنظمات االأهلية كمقدم وممول لنظام التعليم العايل. ظلت اجلامعات متول 

نف�سها ب�سكل م�ستقل، والذي كما �سنناق�ص الحقا، اأ�سهم يف خلق حتديات اأمام اإدماج اجلامعات يف اخلطط 

االأفقية يف الوزارة حيث كانت �سالحية ال�سلطة حمدودة يف فر�ص االإ�سالح على اجلامعات.

باالإ�سافة لهذا االبتعاد، يجب فهم الفر�ص والتحديات التي تواجه التعليم الفل�سطيني ما بعد الثانوي يف ظل 

عدة �سياقات متميزة ولكنها مت�ساربة: التوجهات الدولية يف التعليم العايل، الق�سايا امل�سرتكة يف التعليم 

العايل يف الكثري من الدول امل�ستقلة حديثا يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار، املناحي اخلا�سة يف التعليم العايل 

121
يف فل�سطني، نظرا لتاريخه اخل�سو�سي يف عهد االحتالل واالنتفا�سة ون�ساطات بناء الدولة احلالية.

118  O’Loughlin, Toni, ‘Education suffers amidst political tension and conflict in Gaza;’UNICEF. See at: http://www.unicef.org/
infobycountry/oPt_42178.html.

119  See at: http://www.ochaopt.org/documents/un_ngo_fact_sheet_blockade_figures_2009_07_28_english.pdf
120  http://www.ochaopt.org/documents/un_ngo_fact_sheet_blockade_figures_2009_07_28_english.pdf
121  Rigby, Andrew, Palestinian Education. The Future Challenge; Palestinian Academic Society for the Study of International 

Affairs, March 1995, p. 35.
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هناك اإرادة جتاه التعليم تتجلى يف الثقافة الفل�سطينية. مع معدالت االلتحاق ال�سافية يف فل�سطني �سنة 

اأنه  يت�سح متاما   ،99.4%122
اإىل  و�سل  قد  االأ�سا�سي  التعليم  وا�ستكمال   83.9% اإىل  و�سلت  قد   2007

يف فل�سطني هناك ثقافة تعليم. تعرف �سوزان نيكويل انت�سار التعليم يف فل�سطني على اأنه متعدد  االأوجه 

من حيث اإنه ي�ستطيع ‘املحافظة على الهوية الفل�سطينية، اال�ستثمار يف املوارد الب�سرية يف املكان واالأر�ص 

 يف بحث اأجرته عرفات وم�سلح 
واالأمل باإمكانية ا�ستخدام التعليم كو�سيلة اإيجابية ملكافحة االحتالل.‘123

تك�سفت الت�سورات ذاتها؛ حيث اإن %96 من االأطفال املم�سوحني يوؤمنون باأن التعليم هو الو�سيلة االأ�سا�سية 

 يوؤمن غرينر و�سرودت اأن هذا الأن التعليم 
124

لتح�سني و�سعهم، �سواء على ال�سعيد ال�سخ�سي اأو اجلماعي.

 وهما يحاججان باأنه نتيجة لذلك ينتبه 
يوفر ‘اأحد اأف�سل ال�سمانات لتاأمني دخل يف ظل ظروف معادية.’125

العالية  اال�ستحقاقات   التعليم ذي  نحو  يتوجهون  يدر�سونها حيث  التي  املوا�سيع  اإىل  الفل�سطينيون كثريا 

واملقبول على نطاق مو�سع. وهذا ي�سري اإىل م�سكلة التحفظ االأكادميي والتي قد جتعل من تخطيط �سيا�سة 

التعليم اأمرا �سعبا، على االأقل على املدى الق�سري قبل اأن ي�سهد النا�ص نوعا من العوائد على راأ�ص املال 

امل�ستثمر يف التعليم واحل�سول على موؤهالت معينة.

بنية التعليم

عند درا�سة امل�ساحة اجلامعة بني التعليم والعمل، فاإن النقطة االأوىل الواجبة الدرا�سة هي بنية )هيكلية( 

التعليم. ال يوجد نظام موحد للتعليم، حيث يختلف التعليم اختالفا نوعيا يف القد�ص ال�سرقية، مما له اأثره 

اخلا�ص. نظرا خل�سو�سيات هذا النظام، �سوف نتطرق اإليه اأوال.

التعليم يف القد�س ال�سرقية

يدخل طالب القد�ص ال�سرقية نف�ص امتحان الثانوية العامة )التوجيهي( ك�سائر اأنحاء فل�سطني ولكن من 

املحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  باقي  عن  الهيكلية  بنيته  يف  خمتلف  التعليمي  نظامهم  اأن  متاما  الوا�سح 

ب�سبب ال�سم غري ال�سرعي للقد�ص ال�سرقية من قبل دولة اإ�سرائيل، فاإن حملة هوية القد�ص يعتربون مقيمني 

اإ�سرائيل م�سئولة عن توفري  التعامل معهم كمواطنني لهم كامل احلقوق(، ودولة  يتم  اأنه ال  دائمني )اأي 

التعليم للمقد�سيني ال�سرقيني مبوجب قانون التعليم االإلزامي )1994(. مع ذلك، ت�سري التقديرات اإىل 

 وهذا 
126

وجود اآالف االأطفال الفل�سطينيني ممن يحظر عليهم الدخول اإىل نظام التعليم الذي تديره الدولة.

اإىل تق�سري ال�سلطات البلدية يف القد�ص يف توفري التعليم حيث ال ت�سمح لنظام الدولة با�ستيعاب  يرجع 

122  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 1.

123  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 1.

124  Central Bureau of Statistics, Millennium Development Goals (Statistical Report); January 2009.
125  Arafat, Cairo and Musleh, Thahabieh, ‘A psychosocial assessment of Palestinian children,’ A World Turned Upside Down: 

Social Ecological Approaches to Children In War Zones , Boothby, Neil, Strang, Alison and Wessels, Michael G.; Kumarian 
Press, 2006

126  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 1.

الطالب املنتقلني من املدر�سة االأ�سا�سية اإىل الثانوية. لهذا فاإن ن�سف االأطفال فقط يف القد�ص ال�سرقية 

الالجئني(  االأطفال  حال  )يف  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  فيدر�سون  البقية  اأما  التعليم.  نظام  يف  م�سجلون 

وال�سركات اخلا�سة  االأوقاف  التعليم على  لهذا  املوفرة  ت�سمل اجلهات  املدار�ص غري احلكومية )حيث  اأو 

والكنائ�ص وغريها من املنظمات الفل�سطينية(. ويقدر اأن واحدا من ع�سرة اأطفال فل�سطينيني يف القد�ص 

ال�سرقية ال يدخل املدر�سة، وهذا اأعلى من املتو�سط العام الفل�سطيني.

ونظام التعليم يف القد�ص ال يعاين �سرذمة اأكرب من باقي االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة فح�سب، بل يعاين 

اكتظاظ  اإىل  با�ستمرار  التقارير  ت�سري  مق�سود(.  اإنه  يقولون  من  )هناك  للموارد  مزمن  �سح  من  اأي�سا 

 وهذا يرجع ب�سكل كبري اإىل 
127

الغرف ال�سفية وعدم �سالمتها ب�سبب ظروفها البنيوية و�سوء حالة املبنى.

نق�ص امل�ساحة املتاحة للتنمية  الفل�سطينية يف  القد�ص ال�سرقية، مما يجرب املدار�ص على ا�ستئجار غرف يف 

املباين املحلية، غري م�سممة لغايات التعليم. ويعترب الو�سع هزيال اإىل درجة اأن امل�ست�سار القانوين لرئي�ص 

يرتاوح  وهذا   
128

قانوين، وغري  متييزي  اأنه  على  ال�سرقية  القد�ص  يف  التعليم  توفري  و�سف  القد�ص  بلدية 

بني التحيز يف �سرف املوارد للمدار�ص اليهودية يف القد�ص ولكون نظام التعليم ال يوفر الفر�سة لل�سبان 

الفل�سطينيني من القد�ص ال�سرقية للدرا�سة اأو الدخول اإىل التعليم العايل يف اإ�سرائيل.

تقو�ص الت�سو�سات املادية نوعية التعليم املقدم. والعوائق مثل اجلدار حترم االأطفال من القد�ص ال�سرقية 

من الو�سول ملدار�سهم. يقدر مكتب تن�سيق امل�ساعدات االإن�سانية )االأوت�سا( اأنه من اأ�سل 33 األف طالب 

واألفني مدر�ص يف القد�ص ال�سرقية، هناك 6 اآالف طالب و650 مدر�ص يواجهون ال�سعوبات يف الو�سول اإىل 

 تنا�سل وزارة الرتبية والتعليم من اأجل 
129

مدار�سهم ب�سبب تقطيع الطريق بفعل االإغالق ونظام احلواجز.

تاأمني الت�ساريح حلملة هويات ال�سفة الغربية من املدر�سني للدخول اإىل القد�ص. وقد اأدى هذا اإىل تراجع 

اأعداد الطالب وحمدودية قدرة مدار�ص القد�ص على اجتذاب الهيئات التدري�سية.

جتتمع تلك العوامل كلها لتوؤثر على نوعية التدري�ص والتعليم يف القد�ص ال�سرقية. وهذا يت�سح ب�سكل اأكرب 

عند مقارنة القد�ص ال�سرقية مع اإ�سرائيل. يف �سنة 2006، كان معدل احتمال ح�سول الطالب اليهود على 

3.6 �سعفا. وتت�سح امل�ساكل  الثانوية  العامة يفوق املعدل الفل�سطيني بني زمالئهم بالقد�ص ال�سرقية ب 

يف النظام يف مرحلة مبكرة اأكرب حيث ي�سري القائمون على نظام التعليم اإىل �سعف العالقة بني التعليم 

االأ�سا�سي والثانوي، لغياب ال�سيطرة على التعليم االأ�سا�سي. ت�سري التقارير اإىل �سعف املهارات االأكادميية 

يعترب   
130

والريا�سيات. والعربية  االإجنليزية  اللغة  جماالت  يف  وبخا�سة  املدار�ص  من  الكثري  طالب  بني 

الظرف العام مزمنا لدرجة اأن جمموعة عمل اإن�سانية ت�سم مكتب تن�سيق امل�ساعدات االإن�سانية ومنظمة  

127  The Association for Civil Rights in Israel, ‘Status Report. The Arab-Palestinian School System in East Jerusalem;’ Septem-
ber 2009. See at: http://www.ir-amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/EducationReport2009.pdf.

128  BBC News, ;East Jerusalem’s education crisis;’ 6 September 2008, http://www.palestinemonitor.org/spip/spip.
php?article629

129  BBC News, ‘East Jerusalem’s education crisis, BBC NEWS;’ 6 September 2008, http://www.palestinemonitor.org/spip/
spip.php?article629

130  OCHA, The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities; June 2007. See at: http://www.
ochaopt.org/documents/Jerusalem-30July2007.pdf
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131
اليوني�سيف ووزارة التخطيط والتنمية قد ت�سكلت للتعامل مع الق�سية.

بال �سك فاإن اأثر ذلك يوؤرق جمتمع القد�ص ال�سرقية بكامله. حتى اأن معهد القد�ص للدرا�سات االإ�سرائيلية 

يعترب اأن اإهمال نظام التعليم ي�سهم اإ�سهاما اأ�سا�سيا يف تدين م�ستويات م�ساركة اأهل القد�ص ال�سرقية يف 

 ويعترب 
132

�سوق العمل، وهذا يت�ساعف بفعل فقدان املن�ساآت التجارية التي اأوردنا ذكرها يف الف�سل االأول.

املركز نف�سه اأنه لي�ست هناك اإمكانية لتقدير دقيق للخ�سارة يف الدخل املرتتبة على اإهمال نظام التعليم، 

ولكن من الوا�سح اأن الفل�سطينيني يواجهون متييزا ال يقت�سر على حماولة احل�سول على حقهم يف التعليم 

بل يف التمتع بحقوقهم االجتماعية واالقت�سادية اأي�سا.

التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة با�ستثناء القد�س ال�سرقية

فنظام  البنيوية.  الناحية  من  �سليم  اأنه  اإال  ال�سرقية  القد�ص  خارجي  التعليمي  النظام  تنمية  تدين  رغم 

وهي  تعليمية  م�ستويات  ثالثة  اإىل  وا�سح  ب�سكل  ينق�سم  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  التعليم 

والكليات  اجلامعات  ذلك  يف  )مبا  العايل  والتعليم  االإلزامي  غري  والتعليم  االإلزامي،  االأ�سا�سي  التعليم 

التقنية/ كليات املجتمع(. متتد دورة التعليم االإلزامي اإىل ع�سر �سنوات، يتبعها �سنتان من التعليم الثانوي 

غري االإلزامي وتنتهي بامتحان التوجيهي )الثانوية العامة(. عند اإكمال هذه املرحلة، فاإن طالب املدار�ص 

املنتقلني منها ي�ستطيع اختيار التوجه مبا�سرة اإىل �سوق العمل اأو ينخرطون يف واحدة من اجلامعات الثالث 

الكليات  خمتلف  من  بواحدة  االلتحاق  ميكنهم  كما   
133

املحتلة. الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  املنت�سرة  ع�سر 

134
التقنية وكليات املجتمع العديدة يف فل�سطني.

الرو�سة: عمر 3 - 6 �سنوات

15 �سنة  - التعليم االإلزامي: 7 

1
- 18 �سنة الثانوي: 16 

العايل: 18 +

امل�سئولية الر�سمية عن قطاع التعليم بالكامل تقع يف يد وزارة الرتبية والتعليم العايل، التي تدير ما يقارب ثالثة 

اأرباع املدار�ص يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. وقد اأ�سار برنامج االأمم املتحدة االإمنائي اإىل اأن الفل�سطينيني 

135
ظلوا متقدمني بالن�سبة للمعيار االإقليمي الدائم التطور بخ�سو�ص معدل االلتحاق يف التعليم العايل.

131  Palestinian Human Rights Group Monitor, Plagues of Education in East Jerusalem Municipal Schools. See at: http://
www.phrmg.org/monitor2000/sep2000-plaguse.htm.

132  See at: http://www.ochaopt.org/cluster/admin/output/files/ocha_opt_gaza_crisis_education_cluster_meeting_min-
utes_2009_0707_english-20090720-125659.pdf

133  See at: http://www.alternativenews.org/publications/econoccupation/985-the-economy-of-the-occupation-13-15-
report-on-the-educational-system-in-east-jerusalem.html#Success_in_Matriculation_Exams

134  An Najah National University, Birzeit University, Al-Quds University (including Abu-Dies Campus), Bethlehem University, 
Hebron University, Palestine Polytechnic University, Arab American University, Al-Kadori University, Al-Quds Open 
University, Islamic University, Al-Azhar University, Al-Aqsa University and the University of Palestine.

135  In the last cycle, grade ten, the students opt into the scientific and the literary streams before undertaking their Tawjihi 
exam

رغم اأن بنية نظام التعليم قد تكون متطورة ولكنها ال متر بنف�ص ال�سعوبات التعليمية التي متر بها الدول 

النامية االأخرى من خالل حماولة توليد املعايري االجتماعية املوؤيدة للتعليم؛ كما يت�سح من اجلدول. هناك 

م�سكلتان بينتان يف نظام التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وهما النظام الرتبوي للتعليم والنظام 

الرتبوي للت�سغيل.

در�ص تقرير �سوزان نيكويل ال�سامل طبيعة وبنية التعليم يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ويت�سح منه مبا 

الفل�سطيني، وترتاوح بني نظام  التعليم  ت�سوب نظام  التي  الرتبوية  الت�سو�سات  لل�سك بع�ص  ال يدع جماال 

االإنفاق املركز على تطوير البنية التحتية بدال من تنمية النوعية مثل زيادة االإنفاق لتح�سني تدريب املعلمني، 

ونظام التدريب نف�سه. يظل اأ�سلوب التعلم يف االأرا�سي الفل�سطينية  املحتلة: ‘يركز على الكتب، حيث يتعلم 

 عملية االمتحان هذه ت�سغل 
136 

الطالب من خالل التلقني واحلفظ ويقدمون االمتحانات الختبار ذاكرتهم.

احلياتية.  املهارات  تراكم  من  بدال  االختبار  نحو  املناهج   تتوجه  التعليم، حيث  نظام  املركزي يف  الدور 

يحاجج نقاد النظام الرتبوي يف التعليم باأن عملية االختبار ‘ال تفح�ص �سوى ما اأكمله الطالب من منهج 

درا�سي بدال من مدى ا�ستعدادهم ال�ستخدام املهارات التحليلية يف احلياة اأو التعليم االأعلى.’137

وهذا ي�سبب عدم مواءمة بنيوية بني املهارات التي يحظى بها اخلريجون اجلدد وتلك الالزمة ال�ستخدامهم 

كراأ�ص مال ب�سري ولكي ينجحوا كاأفراد.

حذر غرام�سكي من عمليات التعليم التي تربمج ‘وحو�سا �سغار’ يتم تعليمهم يف جمال �سيق ملهنة حمددة، 

اأن حتذر من  ينبغي  والتكيف  للمرونة  ت�سعى  بنية  اأي  العامة’.  و‘الثقافة  العامة’  ‘االأفكار  تنق�سهم  ولكن 

اإن�ساء مثل هذا النظام. يجب اأن ينبثق تخطيط �سيا�سة  التعليم من احتياجات �سوق العمل ل�سمان اأن ال 

يكون التعليم جمرد حفظ عن ظهر قلب بل لكي يدمج املهارات املحورية التي تلبي احتياجات �ساحب العمل.

‘بناء الدولة الفل�سطينية’ اأن هناك اإرادة قوية داخل وزارات احلكومة  تبني �سيا�سات التعليم املعرفة يف 

النطق  اأن تتخطى  اإ�سارة مطمئنة ولكن االإ�سالحات يجب  التعليمية، وهذه  التنمية  لت�سجيع ودفع  املعنية 

البنيوية لكي تخترب ترددات عملية التعليم. يف ظل توا�سل االحتالل، فاإن القائمني على تخطيط التعليم 

وبائي  انعدام  حالة  من  لو�سع  �ساحلة  كال�سيكية  وتخطيط  اإدارة  تقنيات  لتبني  بحاجة  الفل�سطيني 

اأمام اخلريجني ال�سباب حمدودة طاملا  اأفاق الت�سغيل املفتوحة  لال�ستقرار وعنف بني حني واآخر. �ستظل 

الدول  املحتلة مقو�سة. على عك�ص  الفل�سطينية  االأرا�سي  الو�سع االقت�سادي يف  ال�سلطة على  اأن �سيطرة 

االأخرى  التي متر مبرحلة التنمية، فاإن االحتالل يبدو حالة دائمة، اأي اأن القيود املفرو�سة على التنمية 

والنمو االقت�سادي �ستظل قائمة حتى يحدد احلل النهائي م�ستقبل دولة فل�سطني. مع ذلك، ما زال باالإمكان 

تعديل املمار�سات احلالية.

على  احل�سول  اإمكانية  حيث  من  الفل�سطيني  التعليم  نظام  يف  وامل�ساكل  املقومات  راند  جمموعة  حددت 

138
التعليم ونوعيته وخمرجاته.

136  Development Studies Program, Palestine- Human Development Report 2004; United Nations Development Pro-
gramme: Ramallah, 2005

137  Nicoli, Susan, ‘Fragmented Foundations: education and chronic crisis in the Occupied Palestinian Territory;’ UNESCO 
International Institute for Education Planning and Save the Children UK, Paris, 2007, pg. 29.

138  Nicoli, Susan, ‘Fragmented Foundations: education and chronic crisis in the Occupied Palestinian Territory;’ UNESCO 
International Institute for Education Planning and Save the Children UK, Paris, 2007, p. 92
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م�ساكل نظام التعليم الفل�سطينيمقومات نظام التعليم الفل�سطيني

•االإتاحة يف 	 والنجاح  متكافئ  ب�سكل  التعليم  باإتاحة  التزام 

حتقيق امل�ساواة على اأ�سا�ص النوع االجتماعي

• دعم جمتمعي قوي للتعليم	

• قيادة تدعم تو�سع النظام واإ�سالحه	

• تنمية 	 يف  املبكرة  الطفولة  جتارب  اأهمية  اإدراك 

اال�ستعداد للمدر�سة

• غياب البيئة املمكنة ب�سكل عام	

• عدم مالءمة املن�ساآت االأ�سا�سية والتجهيزات	

• املدار�ص والطرق غري اآمنة	

• ذوي  	 للطالب  اخلا�ص  التعليم  خيارات  قلة 

االحتياجات اخلا�سة

• �سن 	 يف  لالأطفال  الر�سمية  غري  اخليارات  قلة 

يح�سرون  اأو  باملدر�سة  يلتحقون  ال  الذين  املدر�سة 

ب�سكل جزئي

• قلة فر�ص التعلم على م�سار احلياة	

•اجلودة و�سجال 	 املناهج  اإ�سالح  يف  للم�سي  اال�ستعداد 

حيوي حول طبيعة االإ�سالح

• وجممل 	 الرتبوي  النظام  حت�سني  يف  كبري  اهتمام 

املوارد املتوفرة لذلك

• التزام بتح�سني املوؤهالت واأجور العاملني	

• لتنمية 	 رئي�سي  مكان  اأنها  على   املدر�سة  اعتبار 

م�ساركتهم  وزيادة  للطالب  املدنية  املهارات 

املجتمعية

• القدرات االإدارية وال�سفافية	

• بنية موثوقة جلمع البيانات والتعاون يف التحليل	

• النظام 	 من  الوا�سحة  والتوقعات  االأهداف  غياب 

وقلة امل�ساءلة

• االهتمام باالإ�سالح الرتبوي ال ين�سجم مع التقدم	

• قلة ال�سلة بني التعليم الثانوي واملهني والعايل	

• والن�ساطات 	 القدرات  وتطوير  االأبحاث  حمدودية 

التطويرية

• تدين اأجور العاملني؛ ن�سوء “ت�سخم” اإداري	

• �سعوبة متابعة العملية والنتائج يف بيئة  االأزمة	

• اجلهات 	 على  وتعتمد  التمويل  يف  كبريا  فقرا  تعاين 

املانحة

املخرجات

احلاجة للتنويع وحتدياتها

ينمي  بحيث  كفاية  منظم  ‘غري  هو  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  التعليم  نظام  اأن  على  بريمان  تعلق 

 يف روح امل�ساعر 
املهارات الأ�شا�شية ويرتقي بقدرات التفكري الذهني الالزمة للطالب لتحقيق الن�شاط.’139

التي عرب عنها الذين اأجريت معهم املقابالت بخ�سو�ص احلاجة لروؤية وا�سحة لالقت�ساد بغر�ص تي�سري 

التن�سيق بني العمل والتعليم، بريميان من اأقوى املوؤيدين لتحول فل�سطني اإىل اقت�ساد مبني على املعرفة، 

والذي ميكن حتقيقه من خالل تراكم مهارات الربجمة املوؤمتتة القابلة للتكييف.

لها حيث  كر�سالة  الفكرة  تلك  ترفع  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  فرع من  الفل�سطينية،  التعليم  مبادرة 

�سرح ممثلها عن رغبة وا�سحة يف:

القرن  مهارات  اكت�ساب  من  االأفراد  يعني متكني  املعرفة مما  على  مبني  اقت�ساد  نحو  التوجه  نرغب يف 

139  The RAND Palestinian State Study Team, Building a Successful Palestinian State; RAND Corporation, California, 2007, p. 
335-340

140
الواحد والع�سرين.

وت�سمل تلك املهارات املعرفة على: التفكري، والتعاون، وعمل الفريق والتعلم طوال احلياة والتوا�سل، مما 

ي�سمح لفل�سطني باالبتعاد بي�سر عن االقت�ساد مكثف العمالة )خارج القطاع اخلا�ص( اإىل اقت�ساد مبني 

على املعرفة. وهنا ت�سبح نوعية التعليم هي جمال الرتكيز االأ�سا�سي يف اأية مقاربة.

املعرفة  مقاربة   من  اال�ستفادة  القطاعات ميكنها  من  الفل�سطينية عددا  اال�ستثمار  ت�سجيع  هيئة  حددت 

على  القطاعات  تلك  وت�سمل  الفل�سطيني.  االقت�ساد  على  املفرو�سة  املحددات  رغم  اال�ستثمارات  وجلب 

اإقليمية قويا يف اال�ستثمار يف  ال�سريفة واملحا�سبة وتكنولوجيا املعلومات والبناء. وتعرف الهيئة اهتماما 

تلك القطاع نظرا لتدين كلفة العمل فيها وارتفاع م�ستويات التعليم.

الرتبوية  الفل�سفة  هو  اأحدهما  فل�سطني،  يف  التعليم  اإ�سالح  مل�ستقبل  اأ�سا�سني  عاملني  امل�ستطلعون  عرف 

للتدري�ص بحد ذاته والثاين طبيعة امتحان الثانوية العامة الذي مل يتطور بطريقة تي�سر التحول يف طبيعة 

نطاق التدري�ص.

الفل�سفة الرتبوية للتدري�س

من الق�سايا املعرفة كعوائق تواجه اإ�سالح الفل�سفة الرتبوية، عدم التغيري يف طاقم التدري�ص ومنهجيات 

التدري�ص. يعلق د. مرون عورتاين اأن بيئة ال�سف هي احلا�سمة، اإن مل تكن، اأكرث ح�سما من املنهاج نف�سه، 

لهذا فاإن منهجية التدري�ص واملدر�سني اأنف�سهم هم العن�سر املركزي يف جتربة التعلم ويختم قوله:

اإذا ما كانت له الروؤية الكافية  اأعطينا مدر�سا مبدعا قطعة ورقة فارغة، فاإنه ي�سنع بها املعجزات  ‘اإذا 
والدافع. والعك�ص �سحيح، اإذا وفرنا له اأف�سل منهاج ممكن، ال ميكننا اأن ن�سمن اأن يدر�سه بكفاءة. ينبغي 

141
اأن يتحلى املدر�سون باالإلهام وانفتاح العقل واملبادرة ومن ثم يعود االأمر لهم اأن يربزوا تلك املهارات.

ا�ستخدم اأحد امل�ستطلعني مثاال حول كيفية تعلم الطالب اللغة االإجنليزية كنموذج م�سغر عن نظام التعليم 

توفرها هذه  االإجنليزية  اللغة   فاإن ح�س�ص  تعليمية،  لدى منظمة غري حكومية  يعمل  اإنه  الكامل. حيث 

على  ليتدربوا  املدر�سة  يف  لهم  جمال  توفر  عدم  من  با�ستمرار  الطالب  ي�ستكي  احلكومية.  غري  املنظمة 

اللغة   ح�س�ص  عك�ص  على  وهذا  اللغة؛  يف  قدراتهم  حت�سني  من  ميكنهم  مبا  اللغوية  مهاراتهم  ا�ستخدام 

االإجنليزية التي جتريها املنظمة غري احلكومية حيث تركز ب�سكل قوي على التعلم بدال من الرتكيز على 

142
االأ�ستاذ.

التعليم  فل�سفة  اعتربوه  ما  اإىل  اأ�ساروا  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة   با�ستثناء  الرتبوية،  اجلهات  كافة 

نف�سه، وهي ت�ستند اإىل تقليد �سفوي يف التعليم. اأ�سارت وزارة  العمل اإىل هذا االأمر ب�سفته ‘تلقينا ولي�ص 

140  Berryman, Sue, ‘Improving the Education System,’ Development Under Adversity. The Palestinian Economy in Transition, 
Ishac Diwan and Radwan. A. Shaban Eds; The World Bank, Washington D.C., 1999, p. 163.

141  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 
August 2009

142  Arwatani, Dr. Marwan, ´The Palestinian Education System: The role of civil society in the education system;´ Ma’ale 
Hachamisha, June 2003. See at: http://spirit.tau.ac.il/socant/peace/psp/downloads/s2p3.pdf.
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 وقد اأدى هذا اإىل م�سكلة حيث يت�سح اأن كمية التعليم ممتازة مقارنة باملعايري االإقليمية ولكن 
143

تعليما‘.

نوعية التعليم تت�سم باأنها تطبق اأ�ساليب احلفظ عن ظهر قلب يف التدري�ص مما يدفع باجتاه التعلم ال�سلبي 

بدال من التميز  الفردي واالإبداع واالبتكار.

حفظ  نن�سى  واأن  احلفظ  طريق  عن  للتعليم  حد  لو�سع  بحاجة  اإننا  الفل�سطينية:  التعليم  مبادرة  اأ�سارت 

يعرفه  ما  تفح�ص  ال  انتقاءها وهي  ن�ستطيع  التدري�ص  اأخرى يف  تقنيات  قراآنا. هناك  كان  لو  كما  املنهج 

144
النا�ص بل تنظر يف طريقة تفكريهم.

النهج  املدى على  بعيدة  تبعات  وله  التعليم  يو�سم نظام  اأنه  الكثريون على  اتفق  اأمر  التفاعلية هو  فقدان 

ال�سلوكي لدى الطالب يف بيئة التعلم. مبادرة التعليم الفل�سطينية نف�سها ت�ستند اإىل ا�ستخدام موارد بديلة 

مثل تكنولوجيا االإنرتنت بغر�ص تعظيم اال�ستك�ساف الذاتي.

اأ�سار اأ�ستاذ جامعي اإىل �سرورة  تغيري النهج املتبع بدون اأن يقت�سر التغيري على التعليم االأ�سا�سي والثانوي 

بل يتو�سع اإىل املحا�سرات اجلامعية. اأ�سار هذا االأ�ستاذ اإىل:

به هو  “مدر�سني” عندما يكون كل ما يقومون  اأنف�سهم  االأ�ساتذة  ي�سمي بع�ص  اأت�ساءل ملاذا  اأحيانا  اإنني 

احلديث. امل�سكلة هي اأن االأ�ساتذة غالبا ما يعتقدون باأنهم اأكرث اأهمية من الطالب ولهذا ال يكر�سون الوقت 

145
للتدري�ص.

وكان هناك �سدى للراأي نف�سه لدى مركز  التعليم امل�ستمر الذي اأ�سار اإلينا ب�سرورة تغيري ثقافة التعلم يف 

اجلامعة. ذكر اأحد املتحدثني:

يجب اأن يدرك اأ�ساتذة اجلامعة اأنهم مي�سرون للمعرفة. يجب اأن نعمل على عقليتهم اأي�سا. وهذه مهمة 

ع�سرية جدا جدا. قد تكون املهمة م�ستحيلة. فاإنهم يعتربون اأنف�سهم م�سدر املعرفة ... واأنه يتعني عليهم 

146
اأن يتولوا زمام الوقت، واأنهم �سادة القاعة.

ويف ال�سياق ذاته، بان االأ�سى على اأ�ستاذ علم اجتماع حيث ت�ساءل عن �سبب جميء الطالب اإىل ح�سته رغم 

اإخفاقهم يف اإظهار الرغبة جتاه املبادرة وترددهم يف اخلروج عن الن�سو�ص االأ�سا�سية لعر�ص اأفكارهم 

امل�شتقلة، وهذا �شرط م�شبق اأ�شا�شي للنجاح يف العل�م الإن�شانية )الآداب( مثل علم الجتماع.

الحظنا اختالفات يف اأ�ساليب التدري�ص بني خمتلف االأنظمة املدر�سية. كما اأ�سار اإلينا متحدث ر�سمي با�سم 

147
وكالة الغوث اأن قدرتهم على توفري م�ساقات اإ�سافية زيادة على املنهاج التقليدي ذات فائدة كبرية.

تدرب  فالوكالة  التدري�سية.  املمار�سات  طبيعة  تعديل  حماولة  يف  النجاحات  اإحدى  الغوث  وكالة  كانت 

�سعوبة  اإىل  ي�سريون  ولكنهم  خمتلفة،  تدري�ص  فل�سفة  اإىل  الولوج  على  قادرة  فاإنها  التدري�سية  طواقمها 

143  Interview, educational non-governmental organization, September 2009
144  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Labor, July 2009
145  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 

August 2009
146  Interview, University Lecturer An-Najah University, September 2009
147  Interview, Center for Continuing Education, August 2009

 يف نظام 
148

التغلب على الديناميات التقليدية يف العالقة بني املدر�سني والطالب يف املدار�ص الفل�سطينية.

ال�سلطة الفل�سطينية هناك حتركات لتقومي طبيعة التدري�ص. اأ�سارت مبادرة التعليم الفل�سطينية اأن ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية  ت�سغل ما يزيد على 50 األف مدر�ص. لقد مت البحث يف اأ�ساليب جديدة للتدري�ص حتاول 

اإثبات فائدة التعليم التعاوين، الذي ي�سع الطالب يف دور يكون فيه متعلما ومعلما يف الوقت ذاته. وهذا 

يتطلب نقلة ثقافية يف ممار�سات التدري�ص تربهن على اأن التعلم املبتكر لي�ص حتديا ل�سلطة املدر�ص.

بدعم من البنك الدويل متكنا من تي�سري تعليم املدر�سني وو�سع اال�سرتاتيجيات. وقد مكننا هذا من رفع 

م�ستوى املهنية يف التدري�ص يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، حيث يتطلب التدري�ص تدريبا منف�سال عن 

التعليم اجلامعي. وقد كان معنى ذلك اأنه بدءا من �سنة 2012 كان املطلوب من كافة املدر�سني امتالك 

 ت�سمل تلك املوؤهالت على الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على التعليم 
149

مهارات تدري�ص حتى ي�ستطيعوا التمرين.

هذه  اأن  كامل  ب�سكل  املوؤيدون  يدرك  الفل�سطينية.  التعليم  مبادرة  مبادئ  ذلك  يف  مبا  للمهارات  امل�ستند 

العملية ت�ستدعي نف�سا طويال واأنها قد ت�ستغرق ما بني 5 – 10 �سنوات لتقلي�ص حجمها )اأو يف هذه احلالة 

تكبريه(. والرتكيز اأ�سا�سا على:

الر�سالة االأوىل التي يجب اأن نو�سلها للمدر�سني ومفادها اأنهم مي�سرون ولي�سوا م�سدرا للمعرفة. يجب اأن 

150
يخلقوا م�ساحة متكن الطالب من التعلم.

نظام التوجيهي

نظام  نوعية  وهو  الرتبوية  العملية  اإ�سالح  يف  ركودا  ي�سبب  اآخر  �سبب  هناك  التعليم،  لفل�سفة  باالإ�سافة 

التوجيهي )الثانوية العامة( بحد ذاته، وهو يقيم اإىل اأي مدى مت حتقيق املنهاج. يتقدم الطالب المتحان 

12(.  ي�ستطيع الطالب التقدم الختبارات يف  التوجيهي يف نهاية �سنتهم املدر�سية الثانية ع�سرة )�سف 

مواد ت�سمل اللغة االإجنليزية والعربية والعلوم والريا�سيات والرتبية الدينية )ي�ستطيع الطالب االختيار بني 

االإ�سالم اأو امل�سيحية(، التاريخ الفل�سطيني، واجلغرافيا، واالأحياء، والفيزياء والثانوي ال�سناعي، والثانوي 

الزراعي. التعليم املدر�سي يف هذه املرحلة مق�سم اإىل فرعني: العلمي واالأدبي. اإذا اأخفق الطالب يف امتحان 

واحد، فاإنه لن ينجح يف التوجيهي وال ي�ستطيع االلتحاق باجلامعات.

من  بدال  والتكرار  احلفظ  على  اأي  الذاكرة،  من  املعلومات  ا�ستعادة  اإىل  ي�ستند  نف�سه  التوجيهي  امتحان 

حل امل�سكالت/ االألغاز. لهذا ي�سعب اإقناع  املدر�سني باالبتعاد عن ممار�سات ال�سف التقليدية. وتتفاقم 

باجلامعة  االلتحاق  ل�سمان  التوجيهي  يف  عايل  معدل  على  احل�سول  �سرورة   �سغط  بفعل  اأكرث  امل�سكلة 

التي يف�سلها الطالب، وهذا يوؤدي ل�سغط كبري على كل من املدر�سني والطالب على حد �سواء. امتحان 

اأو  الدرا�سة من علمي  العايل،ن ح�سب فرع  التعليم  نحو  للتوجه  املي�سر  االنتقايل  االمتحان  التوجيهي هو 

اإ�سالح  هي  الطموحات  كانت  اإذا  حتى  املعرفة.  تطبيق  على  ولي�ص  املحتوى  تذكر  على  مبني  وهو  اأدبي. 

148  Interview, United Nations Relief Works Agency, August 2009.
149  Interview, United Nations Relief Works Agency, August 2009.
150  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 

August 2009
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طبيعة  التعليم يف املدار�ص الفل�سطينية قد جنحت، فاإن م�ساحة  االإبداع واالبتكار حمدودة للغاية يف ظل 

نظام التوجيهي نف�سه. وقد �سمعنا هذه العبارة من كافة الذين التقينا بهم، باأن امتحان التوجيهي )يف 

اأحد  التعليم. �سرح  اإ�سالح  اأمام  ي�سكل م�سكلة �سخمة  للتاأهيل(  اأن يكون مبداأ  �سيغته احلالية بدال من 

الذين التقينا معهم:

اإننا بحاجة الإزالة امتحان التوجيهي. يجب اأن تكون عملية التقييم خمتلفا اختالفا كليا واأن تقي�ص املهارات 

151
ولي�ص القدرة على احلفظ.

امتحان التوجيهي ال ي�سهم فح�سب مباأ�س�سة نظام التعليم التلقيني بدال من التعليم التفاعلي بل ياأتي باأثر 

ولي�ص  املظهر  اأ�س�ص  على  خياراتها  تتخذ  والتي  الطالب،  يتخذها  التي  االأكادميية  امل�سارات  على   مدمر 

االهتمام )وميكن لذلك املحاججة بتعظيم املهارة(. يعترب امل�سار العلمي خيار الطالب االأكرث تفوقا من 

كان  اعتبار  اأي  بدون  الفرعي  يدخلون هذا  عالية  الذين يح�سلون على عالمات  واأن  االأكادميية  الناحية 

الهتماماتهم ال�سخ�سية. دافع ممثل وزارة الرتبية والتعليم بحزم عن امتحان التوجيهي م�سريا اإىل اأنه 

 ولكن االآخرين ممن التقينا بهم مل ي�ساركوه هذا الراأي املدافع.
‘لي�ص اأ�سئلة مع عدة خيارات لالإجابة’152

اإن تاأثري التدريب امل�ستند اإىل احلفظ بدال عن التفكري النقدي يعترب ذا اأثر دائم على قدرة الطالب على 

التعلم والتعامل مع امل�سكالت يف امل�ستوى العايل، وهو بالتايل يوؤثر على كيفية تعاملهم مع حل امل�سكالت 

يف حياتهم املهنية. روى لنا اأحد اأ�ساتذة اجلامعة ق�سة عن بع�ص الطالب الذين ينفجرون يف موجة بكاء 

اأثناء االمتحان عندما يعر�ص عليهم �سوؤال بدون النظرية الالزمة حلل ال�سوؤال ]لقد ذكر باأنه كانت هناك 

يتميزون  ال  الطالب  اأن  على  تدل  ال  �سائعة  وهذه مالحظة  االأ�سئلة.153  على  للرد  ت�سلح  اأ�ساليب  اأربعة 

بالذكاء الالزم ولكن طبيعة التعلم وامتحان التوجيهي ي�سعف ثقتهم بقدرتهم على االنطالق بحل امل�ساكل 

با�ستخدام املهارات النقدية، وقد عك�ص لنا اأ�ستاذ يف جامعة اأخرى ق�سة مماثلة، حيث اأ�ساف:

154
رغم قدرة الطالب على ا�ستذكار املعلومات، اإال اأنهم غري قادرين على اكت�ساف طبيعتها.

الحظ اأحد االأخ�سائيني الرتبويني الفرق يف املهارات بني الطالب الذين تخرجوا من البكالوريا الدولية 

الدولية  البكالوريا  المتحان  الدار�سني  مهارات  اعتربت  التوجيهي.  المتحان  در�سوا  الذين  مع  مقارنة 

يختارون  الدولية  البكالوريا  لربنامج  ين�سمون  الذين  باأن  لوحظ  وقد  الدويل.  العمل  لعامل  مالءمة  اأكرث 

باأنف�سهم الربنامج بحيث يعك�ص جناحهم جمموعة من العوامل تتخطى التعليم املدر�سي، مبا فيها الطبقة 

155
االجتماعية – االقت�سادية.

اأعربت هيئة ت�سجيع اال�ستثمار الفل�سطينية عن قلقها جتاه طبيعة املهارات التي يطورها امتحان التوجيهي، 

من حيث:

151  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 
August 2009.

152  Interview, Educationalist, September 2009.
153  Interview, Palestinian National Authority Ministry of Education and Higher Education, August 2009.
154  Interview, Lecturer Birzeit University, September 2009.
155  Interview, Lecturer Birzeit University, September 2009.

هناك م�سكلة حيث واإن كانت عالمات طالب معني يف امتحان التوجيهي مرتفعة جدا، فاإن املتو�سط عادة 
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ما يكون متدنيا الأن االأمر يتعلق باحلفظ.

املنهج امل�ستند للتعلم من خالل احلفظ مت�سلب وغري قابل للتكيف اأو املناف�سة يف االقت�ساد العاملي احلديث. 

من املهم اأن يك�ن نظام التعليم عاك�شا وم�شتجيبا لكل من ال�شغ�ط الداخلية ولكن مع التكيف مع التط�رات 

يف التكنولوجيا، بحيث ي�سبح على قدر املناف�سة كم�سدر للمعلومات. النظم املت�سلبة تلغي املواءمة بني 

املهارات املطلوبة وتلك املعرو�سة يف ال�سوق. وهذا يحد من تناف�سية اخلريجني املعنيني ولكنه اأي�سا يكبل 

قدرة النظام على اجتذاب اال�ستثمار اخلارجي. وهذا ي�سري اإىل �سمة يف نظام التعليم الفل�سطيني عرفتها 

جمموعة راند، وهي اأن االهتمام بال�سيغة  الرتبوية ال تاأتي على قدر التقدم. اأ�سار مركز تطوير املناهج 

الفل�سطينية �سنة 1998 اإىل احت�سانه الأ�سلوب �سمويل يف التعليم، من حيث:

فاإننا  والتقييم،  التدري�ص  وو�سائل  واملحتويات  االأهداف  اأنه م�سفوفة من  على  املنهاج  ت�سور  ‘من خالل 
اإننا  اأهمية من اخلطط املنعزلة لكل مو�سوع على حدا وحمتواها.  اأكرث  ن�سل اإىل منظور متكامل، وهذا 

املعرفة  من  منا�سبة  م�ستويات  اإىل  التو�سل  اأردنا  ما  اإذا  املنهاج،  تطبيق  يف  النجاح  اأهمية  متاما  ندرك 

واملهارات.’157

اأحد  الطالب  يختار  واالأدبي.  العلمي  الفرعني  اإىل  انق�سامه  هو  التوجيهي  يف  االأخرى  الرئي�سية  ال�سمة 

الفرعني المتحان التوجيهي. يختار الطالب الفرع مقارنة بقدرتهم االأكادميية يف املدر�سة. يعترب الكثريون 

الفرع العلمي على اأنه املجال الذي ينتقيه املوهوبون املتفوقون من الطالب. اأ�سار امل�ستطلعني اإىل اأن تق�سيم 

النظام اإىل فرعني علمي واأدبي يعني اأن الطالب االأعلى حت�سيال، وبغ�ص النظر عن اهتماماتهم، ينجذبون 

نحو الفرع العلمي ب�سبب النظرة التي تعترب الفرع العلمي لالأكرث ذكاء.

اأنهم يف  املوا�سيع، كما  االأدبي حيث ال يتعر�ص ملجموعة متنوعة من  الفرع  اإىل  املتفوق  ال يتوجه الطالب 

حاالت كثرية ال يدر�سون امل�ساقات التي يكونون مهتمني بها اهتماما خا�سا. وهذا يدفعهم اإىل الرتاجع يف 

بع�ص املوا�سيع/ جماالت التخ�س�ص. اأفادنا اأحد امل�ستطلعني باأن:

158
تق�سيم التوجيهي اإىل الفرعني العلمي واالأدبي يوجه الطالب املتفوقني اإىل اأنه عليهم درا�سة العلوم.

كما اأن انتقاء الفرعي العلمي اأو االأدبي يتم يف �سن �سغرية جدا، �سف 11، وهو بالتايل له تاأثري حمدد 

وبعيد  املدى على خيارات العمل امل�ستقبلية للطالب.

تبعات ذلك على اجلامعات هي عدم مالءمة املهارات، التي قد يكون ال�سخ�ص مهتما بها ب�سكل طبيعي 

اأكرث وميكنه اأن يبدع فيها كطالب اأو كعامل؛ بل يدخل الطالب اإىل  الفروع املختلفة على اأ�سا�ص عالماتهم. 

لهذا فاإن بع�ص املوا�سيع يف اجلامعات، مثل درا�سة احلقوق، جتتذب الطالب ذوي الدرجات املتدنية، بينما 

العك�ص هو ال�سحيح يف الدول االأخرى حيث تتطلب تخ�س�سات مثل احلقوق درجات عالية. وهذا يوؤدي 

اإىل تباين كبري بني الذين در�سوا املو�سوعات العلمية واملو�سوعات االأدبية يف اجلامعة. ت�سري �سلطانة اإىل 

156  Interview, Educationalist, August 2009
157  Interview, Palestinian Investment Promotion Agency, July 2009
158  Palestinian Curriculum Development Center, First Palestinian Curriculum Development Plan, Ministry of Education and 

UNESCO, 1998, p. 10
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الفروع  تلك  كان خريجو  واإن  االإن�سانية، حتى  العلوم  يف�سلون  العلمي،  الفرع  يخفقون يف  الذين  الطالب 

159
يواجهون �سعوبات جمة يف اإيجاد عمل له عالقة بتخ�س�ساتهم.

طبيعة تق�سيم التعليم بني فرعني علمي واأدبي تخلق و�سعا يف نوع من الطموح املوحد بني الطالب. اأو كما 

يعرب اأحد الرتبويني عن هذه النقطة:

من  توجههم  ينبع  اأن  من  بدال  اإليها  يدخلوا  اأن  يجب  التي  املجاالت  اإىل  توجههم  التعليم  وبنية  املجتمع 

160
اختيارهم الذاتي وما يف�سلونه هم الأنف�سهم.

ويتابع بذكر مثالني عن �سف للبنات فقط من �سفوف التوجيهي )اأعمارهن 18 �سنة( يف 2008، حيث 

طبيبات  ي�سبحن  اأن  يف  يرغنب  جميعهن  كن  امل�ستقبلية،  املهنية  اأهدافهم  عن  ا�ستطالعهم  مت  عندما 

اأ�سنان. تف�سيل النوع االجتماعي ملحوظ للغاية هنا. نظرا لعدم اإمكانية درا�سة الطب حاليا يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة، مما يعني �سرورة ال�سفر للخارج لدرا�سة الطب، فاإن الفتيات يخرتن ثاين ‘اأف�سل’ 

مهنة متوفرة للفرع العلمي. يف �سف اآخر لطالب ترتاوح اأعمارهم بني 9 و11 �سنة كان الطالب يرغبون يف 

درا�سة الهند�سة. واأ�سار امل�ستطلع نف�سه اإىل اأن:

161
اإذا مل يح�سلوا على العالمة املنا�سبة ]العالية كفاية يف التوجيهي فال يوجد لديهم خطة درا�سة بديلة.

اأ�سار كثريون اإىل الطبيعة املنهكة وامل�سنية المتحان التوجيهي، حيث يجب عليهم تاأمني العالمات  اأخريا، 

العالية مما يلقي على اأكتافهم ب�سغط هائل ليبلوا بالء ح�سنا ويوؤمنوا تلك العالمة العالية. اأ�سارت منظمة 

اليون�سكو اإىل احلمل الهائل الذي يتعر�ص له الطالب بقطاع غزة ب�سكل خا�ص، والذين ا�سطروا �سنة 2009 

للتقدم المتحاناتهم يف �سبيحة عملية الر�سا�ص املن�سكب، حيث حاولت عدة موؤ�س�سات اأن تقدم خدماتها لكي 

‘يعو�سوا ما فاتهم’ ويتمكنوا من التقدم لالمتحانات )وهذا الإعفاء الطالب من التقدم المتحان التوجيهي 
يف تاريخ الحق بعد باقي الطالب يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ب�سبب االنقطاع الهائل الذي �سببته ‘عملية 

الر�سا�ص املن�سكب’ ومل يتم التعامل مع اآثارها من قبل ال�سلطة الفل�سطينية(. �سكك اأحد املدر�سني با�ستحقاق 

هذه االمتحانات ذات ن�سب النجاح العالية يف �سوء املهارات املحدودة التي يح�سل عليها الطالب منها.

دور اجلامعات

نظرا للطبيعة املحددة المتحان التوجيهي من حيث املهارات  املكت�سبة واملوا�سيع التي يتم تدري�سها، فاإن 

التقني واملهني( متنح الطالب فر�سة   التعليم  العايل مبا فيه  التعليم  الواقع كافة نظام  اجلامعات )ويف 

نظام  مع  اجلامعات  يف  التدري�ص  اأ�سلوب  ت�سابه  ب�ساأن  املخاوف  من  �سابقا  بالفعل  ذكرنا  وقد  التنويع. 

التدري�ص املدر�سي. كذلك جمموع موا�سيع التخ�س�ص حمدودة للغاية.

واالقت�ساد  والتجارة  والعلوم  االآداب  يف  العايل  التعليم  معاهد  تقدمها  وتخ�س�سا  برناجما   247 هناك 

الفنادق  واإدارة  وال�سياحة  والرتبية  والتمري�ص  الطبية  والتخ�س�سات  واحلقوق  والزراعة  والهند�سة 

159  Interview, Educationalist, July 2009.
160  Sultana, Roland G, ‘Mission Report Career Guidance in the OPT: Mapping the Field and Ways Forward, On behalf of 

UNESCO;’ October 2008, p. 5.
161  Interview, Educationalist, September 2009.

كافة  املاج�ستري. متنح  م�ستوى  على  متوفرة  تخ�س�سا   75 هناك  التخ�س�سات،  تلك  بني  وغريها(. من 

اجلامعة درجة  البكالوريو�ص. العديد من اجلامعات، وبالذات جامعتي بريزيت والنجاح الوطنية يف نابل�ص، 

تطرحان درجة املاج�ستري يف بع�ص التخ�س�سات. ويوجد برنامج دكتوراة وحيد يف الكيمياء تقدمه جامعة 

يركز  متو�سطا،  دبلوما  املجتمع  كليات  توفر  بينما  البكالوريو�ص  درجة  اجلامعات  متنح  الوطنية.  النجاح 
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اأ�سا�ص على حقول التعليم الفني والتجاري.

عند احلديث عن 247 مو�سوع تخ�س�ص، فاإن هذا م�سلل بع�ص ال�سيء نظرا للت�سابه الكبري يف امل�ساقات. 

وقد �سعر غالبية من قابلناهم باأنه رغم توفر 247 برنامج تخ�س�ص اإىل اأنه ال ي�سد احتياجات ال�سوق اأو 

اهتمامات الطالب. اأ�سار العديد من اأ�ساتذة اجلامعات اإىل:

يوجد م�سكلة اأعداد الطالب الكبرية  الذين يلتحقون باجلامعة ولكن املوا�سيع قليلة بالن�سبة لهم ولهذا 

هناك نطاق حمدود من االهتمامات والقدرات.

يف  جتان�سا  جند  فيها،  املعرو�سة  التخ�س�ص  موا�سيع  يف  بينها  فيما  متيز  ال  نف�سها  اجلامعات  اأن  مبا 

امل�ساقات بني خمتلف اجلامعات من حيث املواد املقدمة للدرا�سة. وهذا يخلق نظاما طبقيا بني اجلامعات 

نف�سها حيث حتظى جامعة بريزيت بانتقاء طالب التوجيهي نظرا لتمتعها ب�سمعة اجلامعة االأح�سن، على 

عك�ص جامعة القد�ص املفتوحة، التي ي�سري اإليها بع�ص الطالب بازدراء على اأنها ‘جامعة القد�ص املغلقة’، 

حني كان يفكر مبا تقدمه مل�سرية ال�سخ�ص املهنية.

على  للتناف�ص  معايريها  حت�سني  اجلامعات  على  يفر�ص  ال  حيث  مت�سابهة،  مهارات  من  ت�سبع  واملح�سلة 

الطالب، وقد اأ�سارت جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني اإىل:

هناك نق�ص يف بع�ص التخ�س�سات الرئي�سية املعينة ووفرة يف جماالت اأخرى. هناك عدد كبري جدا من 

املنت�سبني مثال لدرا�سة اإدارة االأعمال من الذين ال يجدون عمال.

اأو اأن الطالب املتفوقني كفاية للح�سول على منح درا�سية اأو القادرين على حتمل النفقات يقومون بالدرا�سة 

اأنها  تعليمها على  املوجودة عن تلك اجلامعات ونوعية  وال�سورة  املتاحة  الدورات  تنوع  ب�سبب  يف اخلارج 

163
اأف�سل.

التعليم العايل واملهارات

بالن�سبة للطالب، فاإن غر�ص التعليم العايل وتاأثريه له ‘فائدة مزدوجة ’. نقل املعرفة باملوا�سيع التي تتم 

دار�ستها مثل التاريخ والريا�سيات لي�ست  املهمة الوحيدة للعملية التعليمية ولكن ت�ساحبها عملية اكت�ساب 

‘املهارات النظرية’، مثل العمل يف فريق وحل امل�سكالت والتوا�سل ومهارات  التفكري النقدي. اكت�ساب تلك 
املهارات ي�سمح بتنويع امل�سرية  املهنية للفرد كما يحدث تنوعا يف �سوق العمل. املطلوب من نظام التعليم 

الفل�سطيني اأن يوفر املهارات العملية واحلياتية ل�سوق العمل بحيث ي�سبح قادرا على االزدهار من خالل 

162  Interview, Educationalist, September 2009.
163  Sultana, Roland G, ‘Mission Report Career Guidance in the OPT: Mapping the Field and Ways Forward, On behalf of 

UNESCO;’ October 2008
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االأفراد املتمكنني من املهارات املطلوبة.

املهارات النظرية )احلياتية – اللينة - العامة(

من الوا�سح اأن كافة امل�ساقات اجلامعية ال ت�سعى لتمكني طالبها من املهارات ال�سعبة التي توجه الطالب 

ي�ستطيع  بحيث  قطاعات،  لعدة  الالزمة  احلياتية  مهاراتهم  تطوير  حتاول  بل  مت�سلب  عمل  م�سار  نحو 

الطالب اأداء مهام متنوعة.

للخريجني  الوظائف  من  اأنواع  اأربعة  من  يتكون  اخلريجني  قطاع   اأن   )2003( وبور�سيل  اإليا�ص  يقرتح 

 
164

واملكا�سب. املهارات  ا�ستخدام  حيث  من  تختلف  اأنها  ويبينان  واملتخ�س�سة(  واجلديدة  )التقليدية، 

يف  �سخ�سية.  و�سفات  عالية  عمومية  مهارات  امتالك  هو  للتحويل  القابلة  الوظائف  اأ�سواق  يف  الرتكيز 

اأ�سحاب  يتوقعها  التي  ال�سفات  بحث  مت  العايل،  التعليم  الأكادميية  �سنة   25 مدار  على  اأجريت  درا�سة 

العمل من اخلريجني املعينني وقد ظهر توافق كبري بني كافة  امل�ستطلعني بخ�سو�ص املهارات التي يجب اأن 

165
يربزوها:

• اخليال/ االبداع	

• التكيف/ املرونة	

• اال�ستعداد للتعلم	

• العمل ب�سكل م�ستقل/ اال�ستقالل الذاتي	

• العمل �سمن فريق	

• القدرة على اإدارة االآخرين	

• القدرة على العمل حتت ال�سغط	

• القدرة على التوا�سل ال�سفوي	

• التوا�سل الكتابي لغايات خمتلفة/ وجلماهري خمتلفة	

• القدرات احل�سابية	

• االنتباه للتفا�سيل	

• اإدارة الوقت	

• تويل امل�سئولية واتخاذ القرارات	

• 	166
قدرات التخطيط والتن�سيق والتنظيم

الدرا�سات التي تظهر االقت�ساديات التي تكون فيها معظم الوظائف املطروحة على اخلريجني مفتوحة الأي 

164  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009
165  Chevalier, Arnaud and Lindley, Joanne, ‘Over-Education and the Skills of UK Graduates;’ Centre for the Economics of 

Education, London School of Economics, August 2007, p. 7.
166  Attributes are listed arbitrarily

اأ�سخا�ص من اأي تخ�س�ص اأكادميي يقدرون هذه املهارات االأو�سع والقابلة للتحول ويعتربونها اأداة ل�سمان 

توفر بيئة عمل مرنة وتعظيم القدرة الت�سغيلية و�سمان التناف�سية االقت�سادية وخلق قوة عاملة ذات مهارة 

عالية وقدرة على التكيف.

املهارات التخ�س�سية

اخلربة العملية •

تكمل  اإنها  حيث  اجلامعات،  من  العديد  برامج  من  يتجزاأ  ال  جزء  اإىل  العملية  اخلربة  تتحول  اأن  ميكن 

الذي يختاره  املهني  امل�سار  بتجربة عملية �سمن  العايل  امل�ستوى  اكت�سابها يف  يتم  التي  النظرية  املهارات 

الطالب.  ت�ستخدم الكثري من الدول مناذج العمل/ الدار�سة. قد ال يكون هناك مزيج ‘اأمثل’ ميكن حتديده 

التعليم الفني واالأكادميي يف االأرا�سي  التمايز الهائل بني  – رغم  بخالف احتياجات �سوق العمل املعني 

الفل�سطينية املحتلة، حيث %4 فقط من امللتحقني بالتعليم العامل ياأخذون دورات التعليم والتدريب التقني 

واملهني واأن الكثري من دورات اجلامعات ال توفر فر�ص التعلم امل�ستندة اإىل العمل.

ت�سريح منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�سادي حول نظام التعليم االأوروبي، ولكنه منا�سب ب�سكل 

والعمل  التعليم  �سلطات  ت�سم  م�ستدامة  �سيا�ساتية  ردود  ‘يلزم  يقول:  الفل�سطيني  التعليم  لنظام  مذهل 

 برامج العمل/ 
لتفادي تراجع فر�ص التعليم والتدريب املهني الفعال الذي ي�سم �سقا م�ستندا للعمل.’167

الدرا�سة تقدم للطالب كال من املعرفة املهنية والتقنية يف جمال العمل الذي ينوون العمل فيه.

اجلامعات  توفري  خالل  من  الغالب  يف  ت�ستكمل  االأكادميية  اخلربة  اأن  يفرت�ص  الأنه  النموذج  هذا  ينجح 

للتجربة العملية التي توافق بني الطالب يف بع�ص املوا�سيع واأ�سحاب العمل، بحيث يح�سل الطالب على 

اخلربة العملية اأثناء درا�ستهم اجلامعية. بالن�سبة لتلك املوا�سيع التي ال ت�سمح بهذه املعادلة، فاإن التمرين 

بعد التخرج اأو العمل حتت التمرين يحظى باعرتاف متزايد على  انه قناة الطالب نحو الدخول اإىل جمال 

العمل الذي يرغبون فيه، ويف كال احلالتني يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة هناك خماوف من ا�ستغالل 

على  تدريبهم  امل�ساركة يف  بدال من  كعمالة رخي�سة  الطالب  وا�ستخدام  الرتتيبات  لهذه  العمل  اأ�سحاب 

مهارات تلزمهم الأ�سحاب العمل املحتمل اأن يعملوا لديهم يف امل�ستقبل. كما ذكر الكثريون، فاإن اخلريجون 

يفتقرون للتجربة العملية، وهذه لي�ست م�سكلة خا�سة باالأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

متدربيها/  ا�ستخدام  ال�سركات  ت�سيء  اأن  تريد( خ�سيته  )بال  الفل�سطيني  التجارة  لنا مركز  يوؤكد  ولكن 

اأو حتى لعمل  اإدارية داعمة  عن طريق ت�سغيلهم يف مهام  ‘بطرق �سخيفة’  التمرين  العاملني لديها حتت 

ال�سركات  ثقة  تدين  اإىل  ذلك  اال�ستثمار  ت�سجيع  وهيئة  تريد(  )بال  ويعزو  للموظفني.  وال�ساي  القهوة 

باخلريجني. كما اأ�سار )بال تريد(:

168
ولكن هناك م�سكلة نظرا الأنهم يعتقدون اأن خمرجات الطالب حمدودة واأن معرفتهم لي�ست كافية.

167  Enhancing Student Employability Coordination Team, ‘Pedagogy for Employability,’ Learning and Employability; The 
Higher Education Academy, 2006, p. 4.

168  Organisation for the Economic Cooperation and Development, Education at a Glance. 2009; OECD, 2009, p. 14.
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الوجه االآخر من هذه املعادلة هو اأنه عندما يح�سل اخلريجون على عمل، فاإن اأ�سحاب العمل قد يجهلون 

املهارت التي ميتلكها اخلريجون فعال وقد يطلبون منهم مهام ال تنا�سب متاما م�ستواهم كخريجني داخلني 

CCE حكاية عن �ساحب عمل ا�ستخدم خريج اآداب اإجنليزي  اإىل �سوق العمل. روى لنا املتحدث با�سم 

بعمق  يعرفون  ال  فهم  جدا.  كبرية  املوؤ�س�سة  ‘توقعات  خمتلفة.  مهارة  وهذه  كمرتجم،  ا�ستخدامه  وحاول 

 موؤ�س�سة تربوية، تعمل ب�سكل حثيث مع قطاع  االأعمال عقب على ما اعتربه 
169

حمتوى الدرجة بالتحديد.

االإح�سا�ص املتنامي بالياأ�ص من م�ستوى اخلريجني يف املهارات العمومية وكذلك املهارات التخ�س�سية حيث 

تفتقر الدرا�سة للجانب املهني. علقت اإحدى املوؤ�س�سات على عملية التعيني لديها:

لدينا اأعداد هائلة من املتقدمني من حملة �سهادات علم احلا�سوب واملالية واإدارة االأعمال. لوظيفة واحدة 

اللغتني العربية واالإجنليزية  اأ�سا�سية )التمكن من  300 طلب يف عمل يلزمه ثالثة مهارات  ح�سلنا على 

حتى  نطلب  مل  االأطفال.  مع  ال�سابق  والعمل  وا�ستخداماته  باحلا�سوب  الدراية  وحمادثة(،  وقراءة  كتابة 

�سهادة جامعية. ومل جند يف كل الطلبات املهارات املالئمة. وانتهى بنا املطاف اأن نعني �سخ�سا له خلفية يف 

املالية. وكان االأمر على هذه ال�ساكلة يف كافة الوظائف التي حاولنا التعيني فيها، عدد كبري من املتقدمني 

وعدم تطابق باملهارات. من الوا�سح اأن �سوق العمل م�سبع لدرجة التخمة باأ�سخا�ص يحملون تلك املهارات 

170
وال ي�ستطيعون اإيجاد عمل.

وهذا ال ميكنه �سوى تعزيز عدم الثقة باخلريجني الفل�سطينيني وطرح احلجة للميل نحو تعيني موظفني 

من اخلارج.

هناك غياب وا�سح للتوافق يف التفاهم بني اجلامعات واأ�سحاب العمل بخ�سو�ص  املهارات التي يحتاجها 

اأ�سحاب العمل وم�سئولية اأ�سحاب  العمل من القطاعني العام واخلا�ص يف تطوير و�سقل املهارات العامة 

التي يكت�سبها اخلريجون لكي يكيفوا مهاراتهم مع قطاع الت�سغيل. ويتفاقم الو�سع بفعل الغياب الوا�سح 

للم�سئولية بني اأ�سحاب العمل يف فل�سطني جتاه تطوير مواهب  اخلريجني ال�سبان. وقد اأعزى الكثريون هذا 

االأمر لتدفق اخلريجني مما يعني اأنه يتعني على ال�سركات فقط اأن تختار مر�سحيها بدال من توفري حوافز 

للخريجني ليعملوا معها.

براأي البحث وتقارير اخلريجني التي ت�سري اإىل املهارات املرتبطة باإمكانية الت�سغيل – وبخا�سة  التوا�سل، 

والقدرة على التكيف، وعمل الفريق واإدارة الوقت – هناك اإ�سارة اإىل اأن خربة العمل بدوام جزئي قد تكون 

ذات قيمة اأكرب للطالب من احل�س�ص النظرية واالمتحانات. لهذا من االأهمية مبكان اأن تقوم وزارتا العمل 

والتخطيط على حث اجلامعات على اإدخال التعلم امل�ستند للعمل يف مناهجها.

فاإن  االأول،  العمل  بدء  مثل  املتوقعة،  االنتقال  لعمليات  بالن�سبة  اأنه   )1995( واآخرون  �سلو�سبريغ  اقرتح 

اإىل مكان  للدخول  اال�ستعداد  التكيف.  ب�سكل كبري من عملية  ت�سهل  واأداء مهامه  العمل  لتجربة  الفر�سة 

العمل من خالل التمرين )الربوفة( ميكن حتقيقها من خالل ن�شح الطالب اأو حتى ال�شرتاط عليهم باأن 

يتوا�سلوا مع ال�سناعة من خالل جتارب عمل ميدانية، مثل العمل كبديل موؤقت اأو حتت التمرين. وهذا 

مهم الأن  املهارات املطلوبة للنجاح مهنيا، ويف بيئة العمل، تختلف عن تلك الالزمة للنجاح يف اجلامعة.

169  Interview, PALTRADE, July 2009
170  Interview, Center for Continuing Education, August 2009

يناظر ويندينالند ورو�سني باأنه من ‘خالل دمج جتربة العمل مع التعليم ال�سفي، فاإن الطالب يتمكنون 

من تطبيق النظريات واختبار وتو�سيع قدراتهم وم�ساحلهم ومعارفهم بينما يجمعون املعلومات عن مكان 

للتجربة  امتالك اخلريجني  ي�ستطيعون �سمان  املهنة يف اجلامعة  م�ست�ساري  فاإن  الطريقة،  بهذه  العمل. 

واملهارات الالزمة ملكان العمل.’171

يف هذه احلالة، قد يكون من املهم اأكرث من ذي قبل اأن تقدم اجلامعات املهارات التخ�س�سية. على م�ستوى 

العامل، بالن�سبة للوظائف املهنية املاهرة، ورغم اأهمية م�ستويات التعليم، فاإن اخلربة العملية تعترب العامل 

العمل  اأ�سحاب  رتب  العاملية،  الت�سغيل  توجهات   لدرا�سة  الدولية  العمل  منظمة  اأجرته  بحث  يف  االأهم. 

اأنه العامل املهم الذي  م�ستويات التعليم لدى املتقدمني ال�سبان للوظائف يف املواقع املهنية  املاهرة على 

اأ�سحاب  اأما  التعيني لديهم يف دولتني من خم�ص دول فقط مع بيانات )االأردن ونيبال(.  يوؤثر على قرار 

العمل يف ال�سني وكو�سوفو فقد اعتربوا اخلربة العملية هي االأهم بينما يف �سوريا ما زالت قرارات الت�سغيل 

172
متحيزة ح�سب جن�ص املتقدم.

اأكد اأ�سحاب العمل امل�ساركون يف الدرا�سة ت�سورات الطالب، الذين يعتقدون اأن جتربة العمل اجلزئي، 

�ش�اء كانت مدف�عة اأو تط�عية، كانت تعرف الطالب على بيئة العمل واأظهرت الن�شباط والدافع. كذلك، 

173
قال بع�ص اأ�سحاب العمل �سراحة اأن غياب التجربة العملية من العيوب االأكيدة.

اأجراه مركز درا�سات  التعليم العايل. يف م�سح  اأ�سحاب العمل مع توفري  هناك حاجة ملواءمة احتياجات 

يف  تردد عايل”  “م�ستوى  اأعربت عن   2005 �سنة  املم�سوحة  ال�سركات  من   77% اأن  اإىل  اأ�سار  التنمية 

اخلربة  يف  الفجوة  هذه  املنا�سبة”.  واملعارف  املهارات  “تنق�سهم  الأنهم  نظرا  اجلدد  اخلريجني  تعيني 

ظهرت اأي�سا يف ‘حديث ال�سباب’، حيث اعترب %32 من امل�ستطلعني اأن  ما يبحث عنه �ساحب العمل لدى 

امل�ستخدم هو اخلربة العملية )مقابل %25 ممن اعتربوا الدرجة اجلامعية امليزة التي ي�سعون وراءها 

 هناك حاجة وا�سحة لتحقيق االن�سجام بني طبيعة التعليم واحتياجات �سوق العمل 
174

اأكرث من غريها(.

ل�سمان اأن يحظى اخلريجون مبا يوؤهلهم لدخول عمل الئق وكرمي.

التعليم والتدريب املهني والتقني •

كما ذكرنا يف ال�سابق، نظرا ملحدودية املوا�سيع املتوفرة يف اجلامعات وغياب التجربة  العملية التي توفرها 

املناهج اجلامعية، فاإن نظام اجلامعة احلايل يخلق فائ�سا من املهارات ويوؤدي اإىل ت�سبع �سوق العمل مما 

عمل.  اإيجاد  على  اخلريجني  قدرة  يعيق  اأخرى  جهة  ومن  االإ�سالح  على  االقت�ساد  قدرة  جهة  من  يعيق 

االأرا�سي  يف  جدا  التقليدي  العايل  التعليم  هناك  والفني  التقني  والتدريب  للتعليم  الكبرية  امليزات  من 

الفل�سطينية املحتلة واأنه ينطوي على مهارات تعلم م�ستندة للعمل. على عك�ص العمل حتت التمرين، فاإن 

التعليم الفني والتقني ي�سمح للطالب بالتح�سري ملجموعات مهنية.

171  Interview, Educationalist non-governmental organization, September 2009.
172  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 

Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 161.
173  International Labor Organization, Global Employment Trends for Youth: Geneva, 2006.
174  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 

Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 161
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من املحاوالت ال�ساعية لتعديل امليزان هناك ت�سجيع التعليم املهني والتقني كبديل عن الدرا�سات االأكادميية 

ال�سرفة. وهذا نهج ي�ستثمر يف املهارات ال�ساملة وذات ال�سلة ب�سوق العمل. هناك حاجة مت�سورة لدى 

امل�ستثمرين يف التدريب والتعليم التقني واملهني لتطوير مهارات عملية. على عك�ص العمل حتت التمرين، 

فاإن التعليم والتدريب املهني والفني يوفر للطالب الفر�سة لال�ستعداد ملجموعات مهنية. يهدف التعليم 

والتدريب التقني واملهني اإىل ا�ستيعاب ما ي�سل اإىل %20 من جمموع طالب املراحل العليا يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة. وقد و�سحت مبادرة التعليم الفل�سطيني غاياتها من التعليم املهني والتقني:

معظم ال�سركات �سغرية وينق�سها العمال املهرة والفنيون املتمر�سون. كما اأن الكثري من ال�سركات ال حتتاج 

اإىل �سخ�ص مدرب كمهند�ص من امل�ستوى اجلامعي بل حتتاج اإىل مهند�ص لهذا يكونون، م�سطرين لتعيني 

�سخ�ص ولكن ال�سخ�ص هذا يكون عندها يف وظيفة ال تنا�سب موؤهالته. هناك فجوة بني احتياجات ال�سوق 

175
التي ميكن اأن يوفرها منهاج التعليم والتدريب الفني والتقني.

غرينر و�سرود يدعمان تو�سع وماأ�س�سة دور كليات املجتمع والتعليم والتدريب املهني والفني. وي�سفان دور 

تلك املوؤ�س�سات على اأنه:

يتطلب  ولكنه ال  الثانوية  املدار�ص  توفرها  التي  تلك  التخ�س�سية خارج  املعرفة  التدريب على  توفري   .1
احل�سول على الدرجة الكاملة.

ي�ستطيع توفري التدريب للذين تكون نتائجهم غري كافية للدخول اإىل اجلامعة مبا ي�سمح لهم بااللتحاق   .2
بفرع بديل.

ي�ستطيعون لعب دور يف برامج التعليم امل�ستمر ل�سمان اأن تتحول فكرة التعليم مدى احلياة اإىل جزء   .3
176

ال يتجزاأ من القوة العاملة الفل�سطينية.

التدريب  املتوفر يف  والتعليم املهني  التدريب  1999، عرف غرينر و�سرودت عددا كبريا من برامج  �سنة 

يف  ذلك،  رغم  الفخار.  واإنتاج  املدنية  والهند�سة  وال�سريفة  ال�سكرتارية  خدمات  مثل  املهني،  والتعليم 

�سنة 2006 وجد نيكويل ترددا لدى املغادرين للمدار�ص الفل�سطينية لاللتحاق بالتدريب والتعليم املهني، 

والذي يعزوه وزير التعليم العايل اإىل النهج ال�سلوكي حيث اإن املجتمع الفل�سطيني يعترب التدريب املهني 

 ولكن ‘حوار ال�سباب’  وجد تناق�سا مبا�سر حيث اعترب %81 من املم�سوحني التعليم املهني 
للفا�سلني.‘177

على اأنه جيد اأو جيد جدا )%64 و%17 على التوايل( واأن %56 �سوف ‘يفكرون بالتاأكيد‘ يف  االلتحاق 

178
بالتعليم املهني اإذا ما كانت نوعية التعليم املتوفرة جيدة.

ما  االآن،  حتى  لهذا  العايل.  التعليم  من  اأدنى  منزلة  يف  والفني  التقني  والتعليم  التدريب  ظل  ذلك  ومع 

175  Sharek Youth Forum, ‘The Youth Talk. Perception Youth on their living conditions,’ May 2008, p. 36.
176  Interview, Palestinian National Authority Palestinian Education Initiative (Ministry of Education and Higher Education, 

August 2009.
177  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 

the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 3-4.
178  Nicoli, Susan, ‘Fragmented Foundations: education and chronic crisis in the Occupied Palestinian Territory;’ UNESCO 

International Institute for Education Planning and Save the Children UK, Paris, 2007, p. 77

مبادرة  تقارن  والتقني.  الفني  التعليم  فرع  اإىل  يدخلون  اجلامعي  امل�ستوى  طالب  من   4% من  اأقل  زال 

التعليم الفل�سطينية هذا مع ال %50 الذين يدخلون اإىل الربنامج االأدبي. هنا تظهر  مع�سلة اأمام اأهل 

الرتبية واملخططني ل�سوق العمل. ينظر اإىل التعليم والتدريب التقني والفني على اأنه طريقة اإيجابية لتطوير 

املهارات وتوفري التعليم لتحقيق جمموعة من امل�سالح وقد اجتذب كمية كبرية من امل�ساعدات الدولية. 

وتلخ�ص �سلطانة هذه املع�سلة حول قلة ن�سبة االلتحاق: بع�ص املدار�ص املهنية املجهزة جتهيزا عاليا بف�سل 

املعونات الدولية ما زالت تواجه ال�سعوبات يف اجتذاب الطالب، اأو ا�ستقبل طالب متفوقني. وهذا يخلق 

خلل جدي يف توازن املهارات يف االقت�ساد، حيث هناك فائ�ص يف بع�ص املجاالت، واختناقات يف جماالت 

179
اأخرى.

كما  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  نوعها  من  فريدة  لي�ست  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  م�ساكل 

نالحظ من من�سور ما�سرتيخت )كانون اأول 2004( الذي راجع اأولويات التعليم الفني والتقني كما عرفت 

يف كوبنهاغن وذكرت ب�سكل �سريح �سرورة:

• رفع م�ستوى جاذبية التعليم املهني والفني يف اأوروبا	

• ت�سهيل االعرتاف واإمكانية حتويل املوؤهالت التي تغطي كل من التعليم والتدريب املهني والتعليم العام 	

)الثانوي والعايل(، امل�ستند اإىل املهارات وحم�سالت التعلم.

• حت�سني النفاذية بني نظم التعليم والتدريب وخلق مرجعية للم�سادقة على املهارات املكت�سبة من م�سار 	

180
غري ر�سمي ودعم ال�سري ال�سل�ص والفعال الأ�سواق العمل االأوروبية والوطنية والقطاعية.

اإليها كاتيالنو و�سرتنغفيلد و�ستون الثالث هناك برامج التعليم املهنية  من الق�سايا اجلوهرية التي اأ�سار 

كانت متيل عرب تاريخها اإىل اإدماج الطالب املنك�سفني للخطر والذين ال ي�ستطيعون اإكمال تعليمهم الثانوي. 

وكانوا طالبا، افرت�ص الرتبويون وغريهم من البالغني، اأنهم لن يتوجهوا اإىل التعليم ما بعد الثانوي. وقد 

بعد مغادرة مقاعد  ي�ستطيعون ك�سب رزقهم من عمل الئق  الطالب بحيث  لهوؤالء  املهني  التعليم  مت منح 

 من احللول املطروحة من قبل الكثريين هي زيادة التن�سيق بني مكونات قطاع التعليم املختلفة 
181

الدرا�سة.

بغر�ص متكني ال�سباب املتفوقني. اأ�سار تقرير �سلطانة اإىل اأن اجلامعات الفل�سطينية ترتدد يف قبول الطالب 

182
من حملة �سهادات التعليم املهني والفني.

تبعات الفجوات يف املهارات

مت حتديد الفجوات االأ�سا�سية يف نظام التعليم يف التح�سري ل�سوق العمل. يعترب امتحان التوجيهي والفل�سفة 

الرتبوية يف التدري�ص يعتربان مقيدان من حيث تنمية املهارات. يف امل�ستوى ما بعد الثانوي فاإن هناك عائقا 

179  Sharek Youth Forum, ‘The Youth Talk. Perception Youth on their living conditions,’ May 2008, p. 55.
180  Sultana, Roland G, Mission Report Career Guidance in the OPT: Mapping the Field and Ways Forward, On behalf of 

UNESCO;’ October 2008, p. 5.
181  Dunkel, Torsten and Le Mouillour, Isabelle, ‹Vocational Education and Training and Higher Education;› INCHER- Kassel, 

October 2006, p. 3-4.
182  Castellano, Marisa, Stringfield, Sam and Stone III, James R. ‘Secondary Career and Technical Education and Comprehen-

sive School Reform. Implications for Research and Practice,’ Review of Educational Research; Volume 73, No. 2, 2003, p. 
243.
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اأو درا�سة على  اإما من خالل �سعف االلتحاق يف التدريب املهني  اإيجابيا بفعل قلة التعلم امل�ستند للعمل، 

اأ�سا�ص العمل يف اجلامعة.

املنظمات غري احلكومية والوزارات يف احلكومة نه�ست لتعالج الفجوات يف قطاع التعليم، من خالل توفري 

تدريب مهني اإ�سايف على املهارات التي تعترب حيوية بالن�سبة للعمل. وهي ح�سب الرتتيب التايل:

• جوال، 	 مثل  املوؤ�س�سات  من  التدريب  على  ال�سركات  لدى  كبري  طلب  وجود  اإىل  االأميداإي�ست  ت�سري 

وبالتل ووزارات  ال�سلطة الوطنية  الفل�سطينية، التي ت�سعى لتطوير املهارات مثل االإجنليزية ومهارات 

التفاو�ص وخدمات العمالء وكتابة تقارير العمل واملتابعة والتقييم. وهي تنوي تطوير اكت�ساب مهارات 

اأ�سا�سية، وهو برنامج ي�سعى ملنح الطالب مهارات مكتبية وغريها من املهارات املهنية املوجهة  عمل 

التي ت�سعر الكثريين من اأ�سحاب العمل بالراحة حول قدرات اخلريجني االأ�سا�سية على اأداء العمل.

• تدير CCE ‘حجارة االأ�سا�ص’ و‘التعليم من اأجل العمل’ اللذين ي�ساعدان يف القدرات التي يحتاجها كل 	

الكتابة  اللغة  االإجنليزية وحتى مهارات  اأي موؤ�س�سة مثل مهارات الكتابة ومهارات  مهني �ساب للعمل يف 

باللغة العربية والتوا�سل، واإدارة امل�ساريع. يحاول هذا امل�سروع ج�سر الفجوة مع ما هو مكت�سب يف اجلامعة 

وما هو الزم ل�سوق العمل وهذا ينعك�ص من خالل دوائر املوارد الب�سرية يف ال�سركات وحتى يف امل�سارف.

• يوفر مركز التجارة الفل�سطيني )بال تريد( برنامج عمل ت�سغيلي. عند التقييم الحظوا اأن اأكرث املناحي 	

فائدة  كانت رخ�سة قيادة احلا�سوب االأوروبية. بالطريقة ذاتها، فاإن الربنامج يقدم اأي�سا مهارات لغة 

اإجنليزية ي�ستك�سف مهارات بيئة العمل وي�ساعد يف تطوير مهارات ال�سرية الذاتية.

• 	 )101( التجاري  العمل  يف  االأ�سا�سي  التدريب  ت�سمل  خدمات  لتقدمي  ال�سبابي  �سارك  منتدى  يعمل 

وغريها من التدريبات التخ�س�سية يف االإدارة وو�سائل االإعالم وال�سحافة والقانون والتاأمني واملالية 

والرابعة  الثالثة  ال�سنتني  ‘خطوة لالأمام’ تدريبا لطالب  برنامج  يقدم  لذلك،  باالإ�سافة  وال�سريفة. 

ومعار�ص  مهنية  اأيام  عمل  وكذلك  واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا  اللغات  ت�سمل  موا�سيع  حول 

وظائف وور�ص عمل وموؤمترات.

نو�سي ب�سدة على هذه الربامج وهي �سرورية للخريجني الفل�سطينيني الكت�ساب مهارات الت�سغيل االأ�سا�سية. 

اإنه هذا الظرف الذي يجعل من �سناع ال�سيا�سة الفل�سطينيني يتدخلون لدعم تلك امل�ساريع واإدخالها يف 

نظمهم اخلا�سة ملعاجلة التوازن يف امل�سرية املهنية )الدرا�سة املوجهة نحو العمل املهني يف جماالت معينة 

منها الطب والقانون وال�سيدلة والهند�سة( والفنون احلرة )االآداب والعلوم االجتماعية واللغات( والعلوم 

ل�سمان حتقيق التوازن ال�سروري لل�سماح بن�سوء قاعدة اقت�سادية مرنة وكذلك ل�سمان اإدراك امللتحقني 

183
باجلامعات باإمكانيات الت�سغيل.

رغم اأننا يجب اأن نتوخى احلر�ص من اأي نظام يخلق منتجني بدال من تي�سري الت�سغيل والنه�سة. )التعليم 

من اأجل املعرفة يف مقابل الفائدة(، اإننا ال نقول هنا اإن بع�ص التخ�س�سات غري مهمة ولكن من ال�سروري 

اأن يكون هناك توزيع متوازن اأكرث للمهارات. هناك م�سئولية و�سع  االأولويات الوطنية بدون اإلغاء حق الفرد 

183  Sultana, Roland G, Mission Report Career Guidance in the OPT: Mapping the Field and Ways Forward, On behalf of 
UNESCO;’ October 2008, p. 6.

 لكن االختيار املهني ممكن فقط عندما يكون التعليم يف�سي اإىل الت�سغيل.
184

يف اختيار عملهم املهني،

هناك حاجة ل�سمان اأن يكون الطالب من �سن مبكرة مدركني لتبعات خيارات التعليم على العمل، حتى 

ن�سمن متكن الطالب من اختيار املهن التي ت�سبع رغباتهم وطاقاتهم )وبالتايل ترفع من احتمال بقائهم 

اإن تنوع برامج  يف جمال العمل( كما يجب اأن ن�سمن تلقي �سوق العمل ملجموعة متنوعة من اخلريجني. 

التجارية  وال�سركات  ال�سناعات  يوؤ�س�سان ال�ستيعاب حاجات  والتدريب  املهني  التدريب  التعليم، مبا فيها 

املختلفة، و�سوف ي�ساعد يف تلبية االحتياجات احلالية يف املهارات لل�سركات واملوؤ�س�سات العاملة كما �سيوؤدي 

اإىل توزيع اأكرث توازنا للمهارات.

184  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999



64

حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�سباب و�سوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة

65

4

الف�سل الرابع

املقاربات ال�سيا�ساتية
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“اإن جل ما يتم تدري�سه يف املدار�س واجلامعات ال يبدو اأنه التح�سري املنا�سب لبيئة العمل”... 
اآدام �سميث، بحث يف طبيعة ثروة االأمم 1776

ال�سباب  اخلريجني  ا�ستيعاب  على  العمل  اأ�سواق  قدرة  من  كال  تدر�ص  التي  ال�سابقة،  الف�سول  �سوء  يف 

والطريقة التي يقوم بها نظام التعليم بتطوير املهارات التي ت�ساعد اخلريجني ال�سباب يف بحثهم عن عمل 

الئق، يت�سح لنا حتمية تدخل وا�سعي ال�سيا�سة. اإ�سرتاتيجية �سيا�سة تخلق ان�سجاما بني التعليم وال�سيا�سة 

االقت�سادية والتخطيط هي اأمر �سروري للبناء على كل من التنمية التعليمية ولت�سجيع النمو االقت�سادي 

اأن  يجب  املحتلة.  الفل�سطينية   االأرا�سي  يف  التعليمي  النظام  وحمتوى  طبيعة  يف  التغيري  لقيادة  وكذلك 

تركز هذه االإ�سرتاتيجية على تقييم املزيج االأمثل للمهارات يف االأرا�سي الفل�سطينية  املحتلة لتعظيم النمو 

االقت�سادي واالإنتاجية والعدالة  االجتماعية. وهذا يتطلب فح�ص:

�سكل املهارات  احلالية واأثرها على االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة -

حمركات املهارات واأنواع املهارات ال�سرورية -

الطلب على املهارات من امل�ستخدمني واالأفراد -

اآليات املخرجات للتعليم والتدريب و�سلتهما ب�سوق العمل -

فاإن  وبالتايل  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  والثقافية  االجتماعية  االختالفات  على  االأمثل  املزيج  يعتمد 

اال�سرتاتيجيات االقت�سادية الرتبوية تختلف من بلد الآخر. تطرح �سو بريميان، وهي تكتب للبنك الدويل، 

اأن النمو امل�ستدام لالقت�ساد الفل�سطيني يعتمد ب�سكل حا�سم على اإ�سرتاتيجية تنمية موجهة نحو الت�سدير. 

االإ�سرتاتيجية عائقا  تلك  واملكو�ص جتعل من  وعلى اجلمارك  الفل�سطينية  اإ�سرائيل على احلدود  �سيطرة 

كو�سيلة للتنمية املو�سعة. وبهذا، يقرتح بريمان اإ�سرتاتيجية بديلة، وهي تطوير االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

اإىل اقت�ساد م�ستند اإىل املعرفة، اقت�ساد م�ستند اإىل توفري ال�سلع واخلدمات على اأ�سا�ص القوة  العاملة 

املاهرة، مع تركيز عايل على تنويع ال�سلع واخلدمات، والتو�سيل ال�سريع للطلبات، والنوعية الرفيعة وعلى 

 اأيد الكثري من امل�ستطلعني هذه املقاربة.
185

الدوام مع تدين االأ�سعار.

واالزدهار  االإنتاجية  منو  يف  حا�سما  اأمرا  الثانوي  بعد  ما  التعليم  تعترب  احلكومات  فاإن  اأعاله،  ناق�سنا  كما 

االقت�سادي. يف ال�سوق املعومل ن�ساأت ظاهرة ‘االقت�ساد املبني على املعرفة’. يف فل�سطني هذا االأمر له وقع خا�ص 

نظرا لعدم القدرة على ال�سيطرة على مناحي اأخرى من اقت�سادها. هذا االقت�ساد املبني على املعرفة ممكنة 

يف االأرا�سي الفل�سطينية  املحتلة الأنها ت�سع الرخاء باالعتماد على الذوات الب�سرية ولي�ص املوارد الطبيعية.

اأ�سا�ص املعرفة، بات التعليم يعترب اأكرث فاأكرث طاقة قادرة على تعزيز االزدهار  مع قدوم االقت�ساد على 

االقت�سادي وتي�سري االإبداع وتوفري ما يكفي من راأ�ص املال الب�سري )اأي العمال املتعلمني( لتلبية املطالب 

186
املتغرية يف ال�سناعة.

ال�سعي وراء االقت�ساد املبني على املعرفة ي�سع التعليم يف اجلبهة االأمامية الأي عملية تخطيط اقت�سادي. 

185  Rigby, Andrew, Palestinian Education. The Future Challenge; Palestinian Academic Society for the Study of International 
Affairs, March 1995, p. 16

186  Berryman, Sue, ‘Improving the Education System,’ Development Under Adversity. The Palestinian Economy in Transition, 
Ishac Diwan and Radwan. A. Shaban Eds; The World Bank, Washington D.C., 1999, p. 166
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املتعلمني  اخلريجني  اإنتاج  ل�سمان  العمل  و�سوق  التعليم  نظام  بني  املتبادل  التفاعل  على  جناحه  ويعتمد 

بالتعليم الالزم واملالئم يف جماالت الدرا�سة ذات ال�سلة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية، واال�ستقرار 

ال�سيا�سي وم�ستويات عالية من املهارات القاطعة لعدة تخ�س�سات مهنية. يحاجج بريمان باأنه اإذا ما حتقق 

هذا، فاإن اقت�ساد االأرا�سي الفل�سطينية  املحتلة �سي�ستحق الت�سفيق و�سيتحول اإىل ع�سب جتاري جذاب 

187
يف ال�سرق االأو�سط.

امل�ستقبلية  العاملة  بالقوة  والتكهنات  والتقديرات  بال�سبط  ال�سيا�سة عبارة عن علم غري حمدد  تخطيط 

اأح�سن  الفل�سطينية املحتلة يف  االأرا�سي  بالظروف االقت�سادية يف  التنبوؤ  اأكرث من ذلك. ال ميكن  تتطلب 

احلاالت وتتذبذب يف اأ�سواأ احلاالت. تطوير التعليم كو�سيلة لتحقيق النمو االقت�سادي يوؤدي اإىل ما ميكن 

و�سفه ببند التعليم. زيادة تطوير التعليم قد يوؤدي اإىل التنمية ولكنه قد يف�سي اإىل تنازع االأولويات. نوعية 

و�سع ال�سيا�سة وتنفيذ ال�سيا�سة يف هذا املجال حا�سم نظرا لدرجة ا�ستهالك التعليم لنفقات املوازنة والأنه 

ي�سكل اأداة مهمة للنمو االقت�سادي واحلد من الفقر.

ال�سدمات االقت�سادية وتدفقات اال�ستثمار وانحراف اال�ستثمارات وحاجات اأ�سحاب العمل واأ�سواق  العمل 

الدولية يف حالة مد وجذر. ولكن االأمر الوا�سح هو اأنه رغم هذه املخاوف وغياب اليقني، هناك �سرورة 

االأرا�سي  املنتجة يف  العاملة  القوة  العمل ل�سمان االطراد يف زيادة  اإىل حد ما لتخطيط �سوق   واإمكانية 

الفل�سطينية  االأرا�سي  االأطفال يف  اأن  نتذكر  للتخطيط عندما  وتت�سح هذه احلاجة  املحتلة.  الفل�سطينية 

3.8 مليون  اإىل  اأن تعداد �سكان فل�سطني ي�سل   2005 اإح�ساءات  املحتلة ي�سكلون غالبية ال�سكان. بينت 

ن�سمة حيث قدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني اأن هذا الرقم �سوف يرتفع اإىل 5.1 مليون بحلول 

العام 2015. بحد ذاته فاإن عدد ال�سباب دون �سن 18 �سنة �سوف ي�سكل حتديا، يوؤثر على انتظام تقدمي 

الفل�سطينية  ال�سلطة  لدى  ن�سمة  لكل  واالإنفاق  التعليم،  نظام  فيها  مبا  االحتياجات،  وتلبية  اخلدمات 

االقت�سادي  التخطيط  اإ�سرتاتيجية  و�سع  ميكن  االقت�سادي.  القطاع  يف  الدخل  در  وقدرات  والت�سغيل 

املتو�سطة والبعيدة املدى وميكن اإجراء تقييم منتظم لل�سكان لتقييم كل من االحتياجات وامل�سارات املمكنة 

188
جلذب اال�ستثمارات االإ�سافية.

االقت�سادي  النمو  على  للمحافظة  للمعرفة’  ي�ستند  ‘اقت�ساد  يف  الب�سري  املال  راأ�ص  لتنمية  احلاجة  اإن 

وزيادته ي�سكل حافزا الإ�سالح التعليم، الذي يتبنى فكرة املدر�سة من اأجل العمل. وال ميكن االفرتا�ص باأن 

احل�سول على م�ستويات تعليم اأعلى له بحد ذاته اأثرا �سببيا لتحفيز النمو االقت�سادي؛ بل يجب تن�سيقه 

وال�سعي له بق�سد وت�سميم.

يدر�ص اأرنو �سيفالييه وجوان لنديل اأثر تو�سيع التعليم العايل يف تطوير جمموعات من راأ�ص املال الب�سري. 

التعليم واال�سرتاتيجية االقت�سادية. وهما  الرابطة هزيلة بني  الف�سل عندما تكون  اإىل معدالت   وي�سران 

يحاججان باأنه بداًل من اأن يكون نظام التعليم جمرد م�سدر وفري لراأ�ص املال الب�سري، فاإن نق�ص االن�سجام 

املنا�سب بني التعليم و�سوق العمل قد يوؤدي اإىل تقليل راأ�ص املال الب�سري من خالل تدين النوعية ومالءمة 

187  Kirby, Dale, ‘Reviewing Canadian Post Secondary Education: Post Secondary Education Policy in Post Industrial Canada,’ 
Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 65, November 3, 2007, p. 5.

188  Berryman, Sue, ‘Improving the Education System,’ Development Under Adversity. The Palestinian Economy in Transition, 
Ishac Diwan and Radwan. A. Shaban Eds; The World Bank, Washington D.C., 1999, p. 166.

التعليم ملطالب �سوق العمل. ويعتقدان اأن زيادة الت�سجيل يف امل�ساقات اجلامعية قد يوؤدي اإىل االكتظاظ، 

وتدين املحتوى االأكادميي والنزول يف نوعية التعليم لدمج اأعداد كبرية من الطالب الذين يكون اأداوؤهم 

على  القائمني  على  يجب  لهذا   
189

الب�سري. املال  راأ�ص  على  العر�ص  من  يحد  وبالتايل  القدرات،  متباين 

تخطيط التعليم تفادي الإفراط يف الت�شجيل يف التعليم العايل لأن اخلدمات التعليمية اخلا�شة غري امل�حدة 

190
على هذه امل�ستويات توؤدي اإىل زيادة يف اإنتاج اخلريجني يف جماالت ال ي�ستطيع �سوق العمل ا�ستيعابها.

اإىل...  ال�سيا�سة وغريهم من االأطراف املعنية مييلون  الغالبية العظمى من رجال  ح�سب راأي ميدا، فاإن 

تركيز على االإجراءات مثل التعليم وتدريب العاملني واال�ستثمار يف معدات تعليم حديثة ... هذه االإ�سالحات 

لها اأهمية كبرية ولكنها تهتم اأ�سا�سا برفع حجم املخرجات لكل ن�سمة بني اأولئك العاملني بدال من االهتمام 

191
بعدد الذين �سوف يجدون عمال منا�سبا.

هناك �سرورة ملالءمة التخطيط االقت�سادي مع تطوير التعليم ل�سمان ح�سول اخلريجني على املهارات 

املنا�سبة الالزمة لرفع القدرات االقت�سادية مع متكني املتعلم من حتقيق ذاته، اأي متكني امللتحقني بالتعليم 

اإمكانية  على  اأكرب  برتكيز  يلقي  وهذا  وطموحاتهم.  اهتماماتهم  اأ�سا�ص  على  اخليارات  عمل  من  العايل 

الطالب  ت�سغيل  اإمكانية  تن�سيق  حت�سني  فريق  العايل.  للتعليم  كغاية  ال�سرف  التعليم  من  بدال  الت�سغيل 

وال�سفات  والفهم  االإجناز  مهارات  من  جمموعة  اأنها  على  الت�سغيل  اإمكانية  يعترب  املتحدة(  )اململكة 

الذي  العمل  يف  النجاح  حتقيق  ثم  ومن  عمل  على  اخلريجني  ح�سول  احتمال  من  تزيد  التي  ال�سخ�سية 

يختارونه.

دور الوزارات

باتت احلاجة للتن�سيق بني كافة الوزارات املعنية ملحة اأكرث من ذي قبل، للم�ساعدة يف نقل حاجات �سوق 

العمل ل�سمان عر�ص املهارات ذات ال�سلة. خالل م�سرية هذا امل�سروع تبني اأن هذا التن�سيق منهك وناق�ص. 

وزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة الرتبية والتعليم العايل هي الوزارات الثالث الرئي�سية امل�ساركة يف 

العملية. يبدو اأن وزارة التخطيط تعترب دورها على اأنه دور مي�سر بني وزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم 

العايل حيث تفيد كالهما بوجود عالقة اإيجابية مع وزارة التخطيط. اأ�سارت وزارة التخطيط اإىل العالقة 

 
192

ال�سعبة بني وزارة  العمل ووزارة  الرتبية والتعليم العايل، حيث ذكرت تلك ال�سعوبة يف عملية املقابالت.

يبدو اأن من�ساأ ال�سعوبة هو من امل�سئول يف النهاية عن  امل�ساعدة يف التحول يف االقت�ساد، �سوق العمل يف 

ال�سغط على اجلامعات للتكيف؟ اأم قطاع  التعليم لتوفري مهارات جديدة ت�سمح ل�سوق العمل بالتقدم؟

تذكر وزارة  الرتبية والتعليم العايل اأن التوا�سل بني وزارة العمل ووزارة الرتبية بخ�سو�ص التعليم التقني 

189  Stanley, Gordon, ‘Education for Work: The Current Dilemma for Post Compulsory Education,’ The Australian Educational 
Researcher, Vol. 34, No.3, December 2007, p. 92.

190  Chevalier, Arnaud and Lindley, Joanne, ‘Over-Education and the Skills of UK Graduates;’ Centre for the Economics of 
Education, London School of Economics, August 2007, p. 3.

191  Hallak, Jacques, Investing in the Future. Setting Educational Priorities in the Developing World; UNESCO International 
Institute for Educational Planning, Pergamon Press, 1990, p. 52.

192  Meade, James Edward, Full Employment Regained?: an Agathotopian dream: Cambridge University Press, 1995, p. xvii.
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والفني متوفر، ولكنه متحجر اأكرث عندما يتعلق االأمر بالنظام اجلامعي. وهذا يعك�ص بطرق عدة حمدودية 

وتاأدية  العالقات  تلك  لتح�سني  الوا�سح وجود حاجة  القطاع. من  والتعليم على  الرتبية  وزارة  �سالحيات 

املهمة املطلوبة.

�سيكون بال �سك �سعبا تن�سيق كال من �سيا�سة التعليم وال�سيا�سة االقت�سادية لتوليد عدد من اخلريجني 

يحملون املهارات ذات ال�سلة بت�سغيل اخلريجني، ومتتزج بالطلبات يف �سوق العمل. ملوازنة تلك املع�سلة 

اأنزاع التعليم املجدية ب�سكل اأكرب يف تعزيز املثابرة وال�سالبة، مما يعني  هناك توجه نحو الرتكيز على 

املال  راأ�ص  اقت�ساديي  فاإن  التفكري،  من  النوع  لهذا  نتيجة  الئقة.  لوظيفة  اجلامعة  من  الطالب  متكني 

اإليه  اأنه اأمل اأف�سل للنمو االقت�سادي، عندما يتم الدخول  الب�سري مييلون اإىل اعتبار التعليم االأكادميي 

وامل�سي فيه باأهداف منا�سبة.

خدمات االنتقال وم�سفوفة ‘اخليار’

من جماالت التعاون هناك تطوير خدمات انتقالية مهيكلة ومنهجية ت�ساعد التاركني ملقاعد املدر�سة يف 

ويتم ذلك من خالل توفري  توجههم نحو التعليم العايل وت�ساعد اخلريجني يف االنتقال اإىل ‘عمل الئق’. 

لتحفيز  باالإ�سافة  الرئي�سي،  االهتمام  التعليم.  نظام  اأرجاء  كافة  على  موزعة  العمل  �سوق  عن  معلومات 

اأي زيادة العر�ص على جانب اخلريجني  وتنمية االقت�ساد الفل�سطيني، هو ما يطرحه �سيفاليري ولنديل: 

ت�سرك  ال�سيا�سة  جتاه  متكاملة  ملقاربة  �سرورة  هناك   .
193

اخلريجني على  الطلب  من  اأ�سرع  يرتفع  الذي 

وزارة الرتبية والتعليم العايل ووزارة العمل ووزارة التخطيط بغر�ص �سمان توفري راأ�ص املال ذي ال�سلة. 

على  ممتازة  اأمثلة  تعترب  العمل  ومواءمة  املهني  التوجيه  مهنة،  على  التدريب  مثل  االنتقالية،  اخلدمات 

اآليات امل�ساعدة الفردية التي ت�سري بالتوازي وبالتكامل مع التخطيط االقت�سادي القادر على حتريك عجلة 

االإ�سالح االقت�سادي.

التخرج.  وللمقبلني على  للخريجني  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  تتوفر حاليا جمموعة من اخلدمات يف 

هناك تزايد يف الفل�سطينية املحتلة من خالل املبادرات التي طرحتها موؤ�س�سات مثل �سوقتل، وكذلك قاعدة 

بيانات وطنية خططت لها وزارة العمل. اأن�ساأت جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني برامج املواءمة يف االأر�ص 

والتي  ال�سرقية،  والقد�ص  ال�سركات من قطاع غزة  لدمج  فل�سطني،  الفل�سطينية يف  املن�ساآت  حاليا احتاد 

194
يقولون باأنها من بني اأمور اأخرى توفر لنا اإمكانية خلق ع�سب لرجال االأعمال الباحثني عن خريجني.

قبل نحو اأربع �سنوات انطلقت جمعية رجال االأعمال الفل�سطينيني مب�سروع يهدف اإىل املواءمة بني اأ�سحاب 

العمل واخلريجني، مبا يف ذلك خلق م�سروع تدريب مدته �ستة �سهور ميكن اخلريجني من تطوير مهاراتهم 

لت�سمح  الذاتية  لل�سري  بيانات  قاعدة  فكرة  تطوير  على  حاليا  ويعكفون  يختارونه.  الذي  العمل  جمال  يف 

لرجال االأعمال بالبحث يف ال�سري الذاتية للم�ستخدمني الطارحني خلدماتهم، مما يق�سر من مدة البحث 

والتكلفة الالزمة للبحث عن م�ستخدم.

193  Chevalier, Arnaud and Lindley, Joanne, ‘Over-Education and the Skills of UK Graduates;’ Centre for the Economics of 
Education, London School of Economics, August 2007, p. 3.

194  Interview, Palestinian Businessmen’s Association, July 2009

على  ي�سعب  وهذا  العمل.  �سوق  يف  بال�سواغر  كافية  دراية  واملواءمة  الوظيفي  التوطني  برامج  ت�ستدعي 

لت�سجيل  الفل�سطينية املحتلة  االأرا�سي  ال�سركات يف  االأمر مرتوك لرغبة  الأن  �سوقتل حتقيقه حاليا نظرا 

الفعلي  ال�سواغر  ت�سجيل  يكون معدل  اأحوال عديدة،  ت�سغيل عامة. يف  لديها عند هيئة  املتوفرة  ال�سواغر 

متدنيا للغاية، حيث يتم ن�سر املعلومات عن فر�ص العمل من خالل الدعاية يف ال�سحف، اأو عرب ال�سبكات 

االأ�سرية وال�سخ�سية.

التوجيه املهني ومهارات كتابة  املهنية وت�ساعد يف  بامل�سرية  اأخرى تقدم خدمات متعلقة  توجد موؤ�س�سات 

ال�سرية الذاتية والتدريب على مقابالت العمل.  كما ت�ست�سيف اجلامعات معار�ص الوظائف واأيام الت�سغيل 

من  امل�ستطلعني  اأحد  ولكن  م�سابهة.  فعاليات  اأخرى  ومنظمات  واالأمداإي�ست  و�سارك  بيديك�ص  وتنظم 

بيديك�ص يعلق:

ال�سلة بني اجلامعات و�سوق العمل متوا�سعة، حيث ال يوجد �سوى اأيام امل�سرية املهنية التي ميكن اأن ي�سارك 

195
فيها اخلريجون اجلدد ويقدمون �سريتهم املهنية )هزيلة الكتابة( ورمبا يتلقون عرو�ص وظائف.

املحاولة الوحيدة الكبرية يف التوجيه املهني يوفرها منتدى �سارك ال�سبابي، الذي يقدم ا�ست�سارات حول 

القد�ص  جامعة  القد�ص-اأبودي�ص،  جامعة  بريزيت،  جامعة  الفل�سطينية:  اجلامعات  من  العديد  يف  املهنة 

مهني  م�ست�سار  يتوجه  النجاح.  وجامعة  االأق�سى  جامعة  االإ�سالمية،  اجلامعة  االأزهر،  جامعة  املفتوحة، 

تدريبية  بجل�سات  االلتحاق  الطالب  على  ي�سهل  ولكي  الوظائف  �سوق  حول  واملعلومات  الدعم  لتوفري 

وليزودهم باأدلة خا�سة بامل�سرية املهنية.

هذه التدخالت الهادفة مل�ساعدة اخلريجني، واإن كانت اإيجابية، اإال اأنها ال تقف يف وجه امل�سكلة االأكرب التي 

اأنه رغم التحركات االإيجابية يف برامج خلق الوظائف،  اإليها يف خمتلف مواقع هذا البحث، وهي  اأ�سرنا 

وتوجيه اخلريجني نحو اإيجاد عمل الئق والرغبة يف حتويل ثنائية االقت�ساد – التعليم، ما زال هناك غياب 

للتوجه املهني يف فل�سفة التعليم حيث يظل الدفع نحو توحيد املهارات وخلق و�سع ال ي�ستطيع فيه الطالب 

الدخول اإىل جمموعات معنية عنقودية هي التي يحاول القائمون على اإ�سالح ال�سوق تطويرها.

ال�سعبة  القرارات  اتخاذ  الطالب  ي�ستطيع  حتى  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  ‘يف  �سلطانة:  ت�سري  كما 

بخ�سو�ص برامج الدرا�سة اجلامعية، فاإن اخلدمات اال�ست�سارية تتوفر يف عدد قليل من املدار�ص الثانوية 

املوارد  اأو  الدعم  من  النوع  هذا  تقدم  ال  الغوث  وكالة  اأو  الدولة  تديرها  التي  املدار�ص  فمعظم  اخلا�سة؛ 

مل�ساعدة الطالب على اختيار جمال درا�ستهم. يف �سفوف املدر�سة الثانوية، اأقل من %3 من وقت التعليم 

مكر�ص ل ‘التوجيه املهني’ وتخطيط الدرا�سة اجلامعية/ املهنة، مما يرتك الطالب فري�سة ملعلومات غري 

دقيقة يف الغالب ت�سلهم من اأقرانهم اأو اأ�سرهم. اخلدمات احلكومية حمدودة اأي�سا.’ يف بيئة خالية من 

فل�سفة العمل املهني يف قطاع التعليم، من امل�سروع االفرتا�ص باأن املغادرين ملقاعد املدر�سة لديهم ت�سور 

حمدود لفر�ص العمل عند اختيارهم مل�ساقاتهم اجلامعية؛ ويتفاقم هذا الو�سع بفعل قلة اخلدمات املهنية 

داخل جامعات االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.

وتن�ساأ املع�سلة يف نظام ي�سجع على التعليم بدون اأن يحرتم اإمكانية الت�سغيل. اإذا ما اعتربنا االآن اأن التعليم 

195  Interview, PEDEX, July 2009.
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العايل  تعليمه  يختار  الفرد  يجعل  �سبب  يوجد  ال  فاإنه  ال�سباب،  �سلوك  اإىل منط  اأقرب  الثانوي’  بعد  ‘ما 
بدون النظر اإىل تخطيط امل�سرية املهنية بل بامل�سي مع تيار االأفكار االجتماعية  االقت�سادية التي حتيط 

به للدخول اإىل التعليم.

االهتمام  من  مزيج  مع  للطالب،  البعيد  املدى  على  اقت�سادية  مكا�سب  لتحقيق  كو�سيلة  التعليم  اختيار 

التخ�س�ص يف  العايل ويوجههم نحو اختيار  بالتعليم  التحاق الطالب  ال�سخ�سي، ي�سهم يف تف�سري �سبب 

التعليم العايل، وهم يفكرون يف مهنة ين�سدونها. بول بودري، توما�ص ليموك�ص ودانييل بارنت يعتربون اأن 

‘اأحد البدائل االأ�سا�سية للم�ساركة )يف �سوق العمل( هناك االلتحاق باملدر�سة وبالتايل الرتاجع )يف �سوق 
يف  اأعلى  )دخل  باملدر�سة  االلتحاق  منافع  زيادة  اإمكانية  ت�سور  بب�ساطة  يعك�ص  قد  امل�ساركة  يف  العمل( 

 وميكن ت�ش�ر ذلك عندما يختار الأفراد اخلروج من �ش�ق عمل �شعيف، بفعل انحطاط 
امل�ستقبل(.”196

التنمية يف االقت�ساد الفل�سطيني، حيث يتعني اأن نتذكر ذلك عند درا�سة فر�ص العمل املحتملة للخريجني. 

نظرا الأن البديلني عن امل�ساركة يف �سوق العمل هما موا�سلة التعليم اأو البطالة )الطبقة املتبقية(، فاإننا 

ن�ستطيع االفرتا�ص بان االأفراد يختارون البديل الذي يعظم من فائدتهم الذاتية.

ال يتوزع عبء البطالة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة بالت�ساوي بني ال�سباب حيث يعاين ذوي امل�ستويات 

التعليمية االأقل ب�سكل اأكرب، مما يعني اأنه من املنطقة حت�سني فر�سة الت�سغيل من خالل ارتياد موؤ�س�سات 

 الفر�سية من وراء م�سروع م�ستقبل ال�سباب هو اأن اكت�ساب ال�سباب للموؤهالت التعليمية 
197

التعليم العايل.

هدفه متكينهم من اإيجاد عمل منا�سب وكرمي.

يعني  مما  “االختيار”،  يف عملية  القرار’  اتخاذ  ‘عدم  باتون، فولر وهيث هو عملية  االأهم ح�سب  ولكن 

اأثناء  اأنه من املهم بالن�سبة ل�سناع ال�سيا�سة اأال يبالغوا يف تقدير الذات املحركة الفردية وعملية البحث 

التي  القرار  النخراط يف عملية �شنع  بغياب  يت�شم  القرار  اتخاذ  اأن عدم  امل�ؤلف�ن  يعترب  القرار.  اتخاذ 

متيل اإىل الت�سورات التقليدية لالختيار. وهذا يعني �سرورة تن�سيط خدمات التوجيه املهني داخل قطاع 

التعليم العايل نظرا الأعداد الطالب الذين يختارون نظاما ب�سفته معيار عام ولي�ص لكونه قرارا تنمويا 

املهام/  بني  املتوازية  العالقات  على  يركز  ما  نادرا  املهنية  غري  الدرا�سات  يف  الرتكيز  اأن  مبا  مدرو�سا. 

املهارات االأكادميية ومهارات/ مهام مكان العمل، مثل مهارات التحليل النقدي، فقد ال يقدر الطالب متاما 

�سفة اكت�ساب املهارات يف التعليم العايل. لذا من املهم اأن يدرك الطالب يف التعليم العايل يف االأرا�سي 

الفل�سطينية املحتلة تلك ال�سلة بني التعليم االأكادميي وقابلية الت�سغيل حتى ي�سكل االأمر الثاين جزءا من 

منظومة التفكري لديهم.

طبيعة اخليار يف النظام التعليمي الفل�سطيني

يف ظل حمدودية �سوق العمل، كما هو احلال يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، ويف �سوء حمدودية نطاق 

خدمات التوجيه املهني، من املهم اأن ن�سع �سورة لكيفية اتخاذ الطالب الفل�سطينيني لقراراتهم. هناك 

196  Beaudry, Paul, Lemeaux, Thomas and Parent, Daniel, ‘What is happening in the Youth Labor Market in Canada?;’ Canada 
Public Policy-Analyse de Politiques, Vol. XXVI, SUPPLEMENT/NUMÉRO SPÉCIAL 1, 2000, p. 565.

197  Beaudry, Paul, Lemeaux, Thomas and Parent, Daniel, ‘What is happening in the Youth Labor Market in Canada?;’ Canada 
Public Policy-Analyse de Politiques, Vol. XXVI, SUPPLEMENT/NUMÉRO SPÉCIAL 1, 2000, p. 567. 

املفهومة  امل�ساقات  يف  الت�سجيل  يف  فائ�ص  اإىل  توؤدي  اجلامعات  طالب  بني  التعليم  يف  حمافظة  قرارات 

والتي ميكن تفاديها من خالل امل�ساركة. نالحظ من درا�سة غرينر و�سرودت اأن الطالب قد يعتربون اأنهم 

يحققون مكا�سب اأكرب من خالل اال�ستثمار يف ‘درجة جامعية اآمنة’ )اأي تلك التي تكون احتماالت الت�سغيل 

فيها اأكرب(، وبالتايل �سوف مييلون اإىل تخ�س�سات الطب اأو الهند�سة اأو التدري�ص حيث ترتفع احتماالت 

. اإذا ما طبق كافة طالب اجلامعة االإ�سرتاتيجية ذاتها، فاإننا نح�سل على 
198

العمالة ن�سبيا داخليا وخارجيا

حالة ت�سبع باملوؤهل، وهي حالة مرغوبة لدى بع�ص اأ�سحاب العمل ولكنها يف نهاية املطاف مدمرة لفر�ص 

اإىل تباين يف املهارات يف القطاعات االأخرى. ب�سبب طيف املوا�سيع غري  ت�سغيل اخلريجني حيث تف�سي 

املهنية يف اجلامعة، من غري املفاجئ اأن يكون هناك اأعداد كبرية من اخلريجني ياأخذون قرارهم املهني 

بطريقة يت�سح اأنها لي�ست ذات عالقة مبوؤهلهم اجلامعي.

وهذا يت�سح يف تلك احلاالت فلئن كان اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني قد وجد اأن اأعلى م�ستويات 

 جند اأن 25% 
199

م�ساركة يف القوة العاملة هو بني حملة �سهادة الهند�سة و/اأو الريا�سيات، بن�سبة 93%،

من امل�ستطلعني من قبل �سارك )اأعلى نتيجة م�ستطلعة( قالوا باأن املهنة التي يف�سلونها هي رجال و�سيدات 

 وهذه نتيجة مفاجئة ب�سكل خا�ص ب�سبب ال�سعوبات يف اإدارة االأعمال احلرة 
200

اأعمال )االأعمال احلرة(.

كما بينا يف ال�سابق )فقط %17 من امل�ستطلعني تطلعوا اإىل اأن ي�سبحوا مهند�سني(. كذلك، رغب 23% 

يف اأن ي�سبحوا مدر�سني رغم اأن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني يظهر اأن اأعلى ن�سبة من العاطلني 

 .31.6% اإىل  بينهم  بدون عمل  الذين  ن�سبة  الرتبية، حيث ت�سل  اأ�سحاب تخ�س�ص  العمل هي بني  عن 

ال�سوؤال الذي تطرحه �سارك قد مي�ص بالطموح بدال من الرتكيز على امل�سار املهني احلقيقي ولكنه يعك�ص 

عدم املواءمة بني احتمال اإيجاد املهنة املنا�سبة واالأهداف املهنية.

يف  والتوجيه  املهنية  واخلدمات  التعليم  يف  التدريب  توفري  ن�سمن  اأن  متاما  املعقول  من  احلالة  هذه  يف 

املدار�ص بحيث ترتفع فر�ص الطالب يف اتخاذ قرارات مدرو�سة حول تعليمهم وم�ساراتهم املهنية الالحقة. 

قرارات  يتخذون  العملية  حياتهم  يف  ‘االأ�سخا�ص  باأن  يناظرون  هيث  و�سو  فولر  واألي�سون  باتون،  كارين 

 لكي يتحقق االن�سجام بني التعليم واالقت�ساد، يجب 
عقالنية يف �سوء الفر�ص واملعلومات املتوفرة لهم.’201

تفادي اإتخام التعليم و�سمان توجيه ال�سباب نحو قطاعات العمل املنا�سبة واملتاحة؛ وهنا يحتاج ال�سباب 

للم�ساعدة اأثناء املراحل االنتقالية وتلزمهم يد العون الإيجاد فر�ص العمالة عند التخرج.

حتى ي�ستطيع �سناع ال�سيا�سة موا�سلة حتديد التدخالت املنا�سبة، يجب اأن نفهم اأوال متى يتم اتخاذ القرار. 

املرحلتان االنتقاليتان اللتان تنطويان على اتخاذ قرار مهم حتدثان اأثناء: االنتقال من التعليم الثانوي اإىل 

اجلامعة، ومن التعليم العايل اإىل مكان العمل. يقوم م�سروع م�ستقبل ال�سباب بامل�ساعدة يف االنتقال من 

املتاحة  العمل  املعلومات حول فر�ص  العمل حيث يقدم  اإىل �سوق  العايل  التعليم  مقاعد اجلامعة ومعاهد 

198  Gerner, Deborah J and Schrodt, Philip A, ‘Into the New Millennium: Challenges Facing Palestinian Higher Education in 
the Twenty-First Century,’ Arab Studies Quarterly, Fall 1999, p. 2.

199  Palestinian Central Bureau of Statistics, ‘Conditions of Graduates from High Education and Vocational Training Survey 
(December 2005-January 2006). Main Findings;’ Palestinian National Authority, May 2006, p. 46.

200  Sharek Youth Forum, ‘The Youth Talk. Perception Youth on their living conditions,’ May 2008, p 37.
201  Paton, Karen, Fuller, Alison and Heath, Sue, ‘Educational and Career Decision-Making: Challenging the context of choice’, 

p. 27.



74

حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�سباب و�سوق العمل واالرتقاء بالتعليم وتطوير القوة العاملة

75

امل�ستوى  وفهم  االختيار  تتبع عمليات  ويت�سح هذا من حيث  املحتلة.  الفل�سطينية  االأرا�سي  للخريجني يف 

احلايل للتوجهات املهنية بني اخلريجني الفل�سطينيني واإ�ساءة امل�ستوى الفعلي وجمال اآفاق العمل بالن�سبة 

للخريجني الفل�سطينيني يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة مما ي�سمح لنا باأن نفهم كيفية اتخاذ القرارات 

بخ�سو�ص فر�ص العمل بني اخلريجني الفل�سطينيني.

درا�سة كاثي هوي�سونن و�سيال �سمبل حول ا�ستخدام اخلدمات املهنية والتعليم املتعلق باملهنة تب�سرنا حول 

التعليمية  املوؤ�س�سات  داخل  االنتقال  االنتقالية.  املرحلة  يف  فعالة  اخلدمات  تلك  القرار.  اتخاذ  عمليات 

املغادرون  التي يتخذها  امل�سلم بهم. لكي نفهم اخليارات  باالأمر  لي�ص  له مغزى  التوجه نحو عمل  والحقا 

ملقاعد الدرا�سة من احلتمي اأن ننظر يف العوامل التي تدفع اإىل االنتقال. تبني اأبحاث التطوير املهني التي 

قام بها هوي�سون و�سيمبل اأن عمليات االنتقال حتدث نتيجة لنوعني من الدوافع.

الرد االأول: ‘االنتقال بحكم الدافع اخلارجي’ وهو امل�سفوفة بني التعليم ونظام التدريب و�سوق العمل.

الثاين:  ‘االنتقال بحكم الدافع الداخلي’ وهذا يعتمد على الظروف اخلا�سة بال�سخ�ص.

يدعم �ستيفن كرمب هذه اال�ستنتاجات موؤكدا على العوامل االجتماعية االقت�سادية واالجتماعية الثقافية 

التي تعترب ‘عمليات انتقال بدافع �سخ�سي’ ودورها القوي يف اتخاذ القرار. وهذا ما ي�سميه ب ‘هيكليات 

‘اإذا “االختيار’ حول املوؤهالت التي قد ي�سعى املرء لها، ويف اأي موؤ�س�سة، ويف اأي قطاع، تعترب  الفر�سة’، 

االآن قابلة للفهم االأف�سل ح�سب عالقتها بال�سري الذاتية الفردية وهويات ا ملوؤ�س�سة. ينغم�ص الكثري من هذا 

 وعلى 
يف ال�سور النمطية وعوامل الطبقات والنوع االجتماعي مع النهج ال�سلوكي جتاه العمل والدرا�سة.’202

نف�ص ال�ساكلة قد تلعب العائلة دورا موؤثرا رئي�سيا على قرارات االأفراد املهنية/ الدرا�سية. يف م�سح اأجراه 

مركز درا�سات التنمية تبني اأن %20 تلقوا الن�سيحة ب�ساأن الدرا�سة من اأحد اأفراد االأ�سرة اأو من �سديق.

ال�سكل 5: هل تلقيتهم توجيها ذا �سلة باجلامعة من االأ�سرة اأو من اأ�سدقاء؟
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202  Crump, Stephen, ‘Changing Identities and Performance of Post-Compulsory Educational Providers,’ The Australian 
Educational Researcher, Vol. 34, No. 3, December 2007, p. 4.

ولكن امللحوظ هو اأن هوؤالء املر�سحني مل يتلقوا اأي ن�سيحة مهنية يف املدر�سة. وقد �سكل هذا م�سدر قلق 

بني البع�ص منهم:

مبا اأننا يف الثقافة العربية، فاإن بع�ص االآباء يفر�سون قراراتهم اأي اأنهم يرغبون باأن ي�سبح اأبناوؤهم اأطباء 

الثقافة ي�سعب على االأطفال عملية  النوع من  اآخرز هذا  اأو حما�سبني بينما يكون الطفل راغبا يف �سيء 

203
اتخاذ قراراتهم اخلا�سة.

هناك حاجة ل ‘فهم م�سرتك للغر�ص من تخطيط احلياة يف املدر�سة ويف جمتمع اأ�سحاب االأعمال وبني 

 
االآباء. ومن ثم يتحول هذا الدور التعاوين يف املجتمع كله اإىل داعم وموجه لتخطيط احلياة يف مدار�سهم.‘204

يجب بذل اجلهود لتح�سني فهم الطالب للمهن واالأعمال املفتوحة اأمامهم وكذلك يتعني رفع م�ستوى الوعي 

املجتمعي بوظائف اأخرى، حتى ميكن خلق بيئة ي�سعر فيها الطالب ال�سباب بحرية اختيار م�سارهم املهني/

الوظيفي. عرب العديد من الطالب عن ال�سغط االأ�سري الهائل الذي يتعر�سون له يف اختيار املوا�سيع التي 

يدر�سونها، مبن فيهم طالب اأخربنا باأنه غري تخ�س�سه بدون اإخطار ذويه من الهند�سة اإىل علم االجتماع 

205
الأنه كان يعلم م�سبقا اأنهم لن يوافقوا على اختياره لهذا التخ�س�ص.

يبدو اأن ا�ستنتاجات هوي�سن و�سمبل تقرتح باأن اخلدمات املهنية داخل نظام التعليم واأثناء عملية االنتقال 

تخفف م�ستوى االن�سياع اخلارجي وتعزز اأكرث من الدوافع الداخلية يف عملية االنتقال، مما يحقق االندماج 

 
206

العوامل اخلارجية. �سياق  اأولوياته �سمن  الفرد و�سع  ي�ستطيع  والداخلي؛ بحيث  الدفع اخلارجي  بني 

وت�سمل تلك العوامل على �سوق العمل وتوفري التعليم واإمكانية النفاذ اإليه نظرا الأن اخلدمات املهنية يتم 

ت�سميمها لتطوير عملية التفكري املهني ومهارات االإدارة املهنية، فاإن التخطيط للعمل مدمج يف الرواية 

ال�سخ�سية، مما يعني اأنه يدعم الدخول الالحق للخريجني اجلدد )واأولئك الذين يختارون عدم االلتحاق 

بالتعليم العايل( يف �سوق العمل.

تزود  بل  القرار  �سنع  عملية  ت�سهيل  اإىل  ح�سريا  ترتكز  اأال  هو  املهنية  اخلدمات  يف  احلا�سم  العن�سر 

احلكومات بفر�سة اإدماج تخطيط االأولويات االقت�سادية من خالل ال�سماح لالأفراد بو�سع عملية اتخاذ 

املهني  التوجيه  الوظائف.  توفر  واحتمال  الوطنية  االأولويات  من  مو�سع  اإطار  �سمن  ال�سياق  يف  القرار 

اجليد واملعلومات عن �سوق العمل تعترب اإجنازا الأهداف احلكومة يف التعليم والتدريب. لهذا يتم ت�سميم 

االقت�سادي  تخطيط احلكومة  تدمج  بحيث  املختلفة  اأولويات  احلكومة  مناحي  لتغطي  املهنية  اخلدمات 

ال  بحيث  احلذر  نتوخى  اأن  يجب  ولكن  اأخرى،  اإىل  مرحلة  من  املنتقلني  للطالب  التعليمية  اخليارات  يف 

يعار�ص هذا مع اخليارات ال�سخ�سية للفرد. يجب اعتبار التعليم املتعلق باملهنة على اأنه م�سهم رئي�سي يف 

الرخاء االقت�سادي يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة الأنه يح�سن ويقوي من راأ�ص املال الب�سري. من الناحية 

تكون مماأ�س�سة �سمن  العمل،  اأجل  التعليم من  م�سار  اأو  الت�سغيل،  لغايات  الرتبوية  الفل�سفة  فاإن  املثالية، 

203  Interview, Educationalist, August 2009.
204  Drier, Harry, N, ‘Career and Life Planning Key Feature Within Comprehensive Guidance Programs;’ Journal of Career 

Development, Vol. 27, No. 2, 2000.
205  Interview, University Student, September 2009.
206  Howeison, Cathy and Semple, Shiela, ‘The Effectiveness of Careers Services. The Scottish Executive Enterprise and 

Lifelong Learning Department,’ January 2001, p. 8
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نظام املدر�سة الكامل.

تركز االأدبيات املعا�سرة على دور اخلدمات املهنية يف التعليم الثانوي بدال من التعليم العايل، نظرا لوجود 

عن�سر ‘االختيار’ الرتياد التعليم العايل، ويبدو اأن امل�ساركة حتدث توعية اأقوى للغاية من التعليم، ولكن 

التعليم العايل. رغم وجود مناهج عديدة موجهة مهنيا يف  التوجيه املهني يف  هناك حاجة ملوا�سلة هذا 

التعليم العايل، مثل الطب، والرتبية، وبرامج متعلقة باالأعمال التجارية، فاإن معظم الطالب يف االأر�ص 

املحتلة يدر�سون موا�سيع غري مهنية. وهذا ي�سري بطريقة ما اإىل ارتفاع م�ستويات عدم القابلية للت�سغيل بني 

اخلريجني يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة والإفراط يف اللتحاق يف بع�ص امل�شاقات. بالإ�شافة لذلك، فاإن 

غياب االإ�سرتاتيجية املتنا�سقة للتعامل مع البطالة يفاقم الو�سع اأكرث بالن�سبة للخريجني الفل�سطينيني. كما 

ترى وزارة العمل فاإن هناك جمموعة من ا�سرتاتيجيات خلق الوظائف املوجهة للتاركني للمدر�سة الثانوية 

ولكن ال يتوفر ا�سرتاتيجيات منهجية يف طبيعتها بالن�سبة للخريجني.

فل�سفة التوجه املهني

اإن حت�سني تدفق املعلومات بني اجلامعات وال�سباب و�سوق العمل هو حماولة لتح�سني فر�ص اخلريجني يف 

احل�سول على عمل الئق. لهذا فاإن ي�ستند اإىل اإدماج فل�سفة الرتبية الت�سغيلية التي يتم تقويتها من خالل 

نظام خدمات وم�ساعدات تدعم قدرة املتعلم ال�ساب على احل�سول على املعلومات حول امل�سارات املهنية/ 

احلياتية املمكنة.

اأ�سا�سا اخلدمات املهنية لي�ست بهدف املواءمة الوظيفية، بل يتم ت�سميمها لتعزيز وت�سجيع الكفاءة الذاتية 

االأهداف، جمع  اختيار  مهام:  ناجحا خلم�ص  ا�ستكماال  كان  باأنه  يفيدون  وبيتز )1983(  تايلور  املهنية. 

 ح�سب نظرية اأرنغتون كيلي، ‘حتى 
207

املعلومات الوظيفية، حل امل�سكلة، التخطيط الواقعي والتقدير الذاتي.

يتمكن الطالب من التفكري بخططهم املهنية بنوع من العمق، يجب اأن يتوفر لديهم اأ�سا�سا للوعي املهني 

وجتارب اال�ستغالل املهني.‘208

ويكون هذا اأف�سل واأكرث فعالية اإذا ما اندمج يف عمليات النظام التعليمي. تعرف �سلطانا ن�ساطات التوجيه 

املهنية اخلم�سة التي يجب ا�ستخدامها لدعم املعرفة باملهن:

املعلومات املهنية  .1
التعليم عن املهن  .2

االإر�ساد املهني  .3
االإر�ساد الت�سغيلي  .4

التوطني يف وظائف  .5
207  Gianakos, Irene, ‘Patterns of Career Choice and Career Decision-Making Self Efficacy,’ Journal of Vocational Behaviour; 

Vol. 32, Issue 2, April 1999, p. 101.
208  Arrington, Kelly, ‘Middle Grades Career Planning Programs,’ Journal of Career Development; Vol. 22, No. 2, December 

2000, p. 103-104.

توافق �سلطانة على اأن هذا الت�سارب املفاهيمي، حيث اإن الن�ساطات ت�سمل عادة واحدا اأو اأكرث مما يلي: 

تغيري  الراجعة،  التغذية  االإدارة،  الت�سبيك،  املنا�سرة،  التمكني،  التعليم،  التقييم،  اال�ست�سارة،  االإعالم، 

التعلم. النم�ذج املعد م�شبقا لتلك  التدريب والتعر�ص لتجربة العمل وتذوق  التقاط الإ�شارات،  الأنظمة، 

املقاربات ي�سمح باختالف كاف لتكييف �سكل التعليم مع احتياجات الفرد و/اأو املوؤ�س�سة التعليمية، املعتمد 

على طريقة التقدمي واملوارد من طاقم عمل وموؤ�س�سات )رغم اأننا ذكرنا باأن اال�ستخدام على اأ�سا�ص واحدة 

من الطرق الواردة اأعاله يحتوي على درجة عالية من الفجوات(. تنجح برامج التوجيه واالإر�ساد ب�سكل 

اأكرب عندما متكن الطالب وت�سجعهم على اكت�ساف اأنف�سهم والنظر يف اخليارات املتاحة اأمامهم وو�سع 

209
خطوات منطقية لتحقيق اأهدافهم.

التعليمية. وي�سمح هذا  الفل�سفة  التوجه املهني يف  ال�سامل الذي يدمج  النظام  اأرنغتون كيلي نظرة  يدعم 

النظام بفعالية للطالب ب ‘اأخذ وقفة اال�ستعداد’ عند التعامل مع اخلدمات واالإر�ساد املهني حيث يكونون 

قد تهيئوا م�سبقا بالوعي الوظيفي والطموح مبهنة. وميكن حتقيق ذلك بعدة طرق، مبا فيها:

• ن�سر املنهاج: حتديد املهارات املهنية التي �سيتم تعليمها.	

• ‘اإدراجها’ يف املنهج االأكادميي	
• تقييم االهتمامات املهنية  احلالية مبا فيها التاريخ االأ�سري وجممل االهتمامات واحلياة ال�سخ�سية 	

وغري ذلك من االأمور

• بالنف�ص 	 والثقة  الذات،  تقدير  التعاوين،  التعلم  ي�سمل  مبا  ال�سخ�سية:  احلياتية/  املهارات  تطوير 

210
واأ�ساليب التعلم الفردي، وغريها.

بعد اأن نحدد ما ميكن عمله، تظهر اأمامنا عالمات �سوؤال تتعلق مبتى �سننفذ هذا العمل؟ رغم اأن م�سروع 

م�ستقبل ال�سباب يركز على االنتقال من التعليم العايل اإىل مكان العمل، اإال اأنه ات�سح متاما طوال فرتة  

امل�سروع اأن املعلومات والتوجيه املهني يجب اأن تبداأ ب�سكل منظم ومركز يف مرحلة مبكرة اأكرث بكثري.

على امل�ستوى العاملي، يت�سح دور اجلامعات يف توفري التعليم ذي ال�سلة بالنمو االقت�سادي من خالل زيادة 

املناهج املهنية يف اجلامعات. وهذا ين�سئ �سلة وا�سحة بني احتياجات �ساحب العمل واملهارات اخلا�سة 

�سهادات  على  الطالب  ح�سول  اإىل  توؤدي  العوملة  اأن  هو  املعرفة  اأ�سا�ص  على  االقت�ساد  مبداأ  مهنة.  بكل 

ت�سمح لهم باملناف�سة يف ال�سوق املحلي وت�سمح للدول با�ستخدام راأ�سمالها الب�سري من القوة العامة املتعلمة 

للمناف�سة يف ال�سوق الدويل جلذب اال�ستثمارات وت�سدير االأفكار والتكنولوجيا.

التوجيه املهني اأثناء التعليم العايل �سروري الأنه تبني اأن االنتقال من التعليم العايل اإىل العمل هو عملية 

يف  رئي�سي  دور  اجلامعات  اأمام    
211

التقليدي. اجلامعي  للطالب  بالن�سبة  �سعبة  تكون  ما  وغالبا  �سخمة 

موؤازرة الطالب يف حت�سريهم لالنتقال من التعليم اإىل العمل، وذلك من خالل: تقدم اخلدمات مثل توفري 

209  Drier, Harry, N, ‘Career and Life Planning Key Feature Within Comprehensive Guidance Programs;’ Journal of Career 
Development, Vol. 27, No. 2, 2000, p. 74.

210  Arrington, Kelly, ‘Middle Grades Career Planning Programs,’ Journal of Career Development; Vol. 22, No. 2, December 
2000, p. 104

211  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 
Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 151
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امل�ساعدة يف البحث عن عمل، تطوير ال�سري الذاتية، التدرب على مهارات املقابالت، وتقدمي امل�ساعدة يف 

البحث عن عمل. يقع على عاتق اجلامعات م�سئولية اإ�سافية الأنه، كما يقول وندنالند ورو�سني فاإن ‘االنتقال 

 وهي حتدد 
تاأمني عمل.’212 تتخطى  ينطوي على حتديات  العمل  اإىل مكان  االأوىل  الدرجة اجلامعية  من 

ثالث موا�سيع تظهر اأثناء دخول اخلريج اإىل مكان العمل:

• تغري يف الثقافة املرتبطة باالنتقال بني بيئتني خمتلفتني	

• نق�ص اخلربة واملهارات الالزمة ل�ساحب العمل	

• 	213
  عدم دقة التوقعات حول حياة العمل.

التعليم كلها، وكذلك  املحتملة يجب تطويره طوال عملية  العمل  ببيئة  التثقيف  الذي يخدم عملية  املنهج 

معاجلة املهارات االأ�سا�سية واملعارف ال�سرورية التي يجب اأن يتمكن منها الطالب عند الدخول اإىل عامل 

العمل. يعترب كا�ستيالنو و�سرتنغفيلد و�ستون الثالث اأن كل الطالب ‘بحاجة للتعلم علن النواحي االجتماعية 

يف العمل، مثل احلقوق الدميقراطية يف مكان العمل، ال�سالمة واحتمال التمييز على اأ�سا�ص العرق اأو النوع 

االجتماعي. هم بحاجة الأن يتعلموا ال�سالمل الوظيفية واأ�سواق العمل ومهارات البحث عن عمل ومهارات 

املحافظة على العمل. يجب اأن يفهموا كيفية تخ�سي�ص املوارد بفعالية، واكت�ساب وا�ستخدام املعلومات، 

وتطوير املهارات ال�سخ�سية املتينة، وا�ستخدام تكنولوجيا التعامل مع امل�سكالت والعمل مع وتعديل االأنظمة 

امل�ستخدمة يف االأعمال احلرة وال�سناعة.’214

الحظ هولتون )1998( اأن امل�سكلة تن�ساأ من حقيقة املع�سلة التي مفادها اأنه رغم اأن النجاح يف التعليم 

حا�سم يف جناح اخلريج، اإال اأن املهارات املتك�سبة للنجاح يف املدر�سة تختلف تلك الالزمة للنجاح يف عامل 

215
العمل. ويتفاقم الو�سع بحقيقة اأن بيئة العمل تختلف اختالف �سا�سعا عن البيئة التعليمية.

عندما يحني وقت مغادرة الطالب ملقاعد التعليم العايل، يدخل اإىل ممر مهني اأكرث �سرامة يت�سكل اإىل 

درجة كبرية ح�سب املو�سوع الذي اختار الطالب درا�سته. االأمر احلتمي يف هذا النظام االقت�سادي املقيد 

كحال الو�سع يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، هو اأن الطالب يح�سلون على معلومات اأف�سل عند الدخول 

اإىل موؤ�س�سات التعليم العايل بخ�سو�ص فر�سهم يف الت�سغيل وم�ساراتهم املهنية املمكنة. كما ي�سري اأرنغتون، 

من ‘املهم اأن يكونوا على دراية باأن القرار الذي يتخذونه يف تلك املرحلة يوؤثر ب�سكل كبري على م�ستقبلهم. 

التبعات املرتتبة على عدم التخطيط قد تكون كبرية اإىل درجة اأن حتد اأو تلغي اخليارات امل�ستقبلة فيما 

بيئة   يف 
216

اأو احل�سول على فر�ص عمل عالية املهارة والراتب. العايل  التدريب  التعليم/  يتعلق مبوا�سلة 

تقل فيها فر�ص العمل، يتعني على الطالب اأن يدركوا بدقة اأثر التوجه نحو م�سار درجة جامعية معينة على 

212  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 
Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 152.

213  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 
Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 153

214  Castellano, Marisa, Stringfield, Sam and Stone III, James R. ‘Secondary Career and Technical Education and Comprehensive 
School Reform. Implications for Research and Practice,’ Review of Educational Research; Volume 73, No. 2, 2003, p. 245

215  Wendenland, Nancy B., Rochen, Aaron B, ‘Addressing the College-to-work Transition: Implications or University Career 
Counsellors,’ Journal of Career Development, Volume 35, 2008, p. 156

216  Arrington, Kelly, ‘Middle Grades Career Planning Programs,’ Journal of Career Development; Vol. 22, No. 2, December 
2000, p. 107.

فر�ص تعيينهم واآفاقهم الوظيفية يف امل�ستقبل.

الرتياد  ال�سابقة  التح�سريية  املراحل  اأثناء  لالإر�ساد  االإيجابي  الدور  تدعم  التي  االأدبيات  يف  وفرة  توجد 

ياأتي يف وقت متاأخر يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  اجلامعة. وميكننا املناظرة مع ذلك باأن حتى هذا 

مرحلة  يف  تتحدد  الوظيفية  فامل�سارات  وعلمي؛  اأدبي  فرعني  اإىل  املنق�سم  التوجيهي  نظام  طبيعة  ب�سبب 

مبكرة اأكرث بكثري..

يبدا  اأن  يجب  املهني  والتوجيه  اال�ستك�ساف  باأن  توافق  �سبه  يوجد  اأنه  فهي  ودايف�ص  جاك�سونز  حجة  اأما 

مبرحلة مبكرة. فهما ي�سريان اإىل اأن هذا لن يحد فقط من معدالت الت�سرب لدى الطالب غري املن�سجمني 

اأما   
217

العمل. م�ستقبلهم يف  مغزى حول  نقا�ص ذي  امل�ساركة يف  على  الطالب  يحث  اأي�سا  بل  التعليم  يف 

بخ�سو�ص ما هي املرحلة التي تعترب مبكرة اأكرث من الالزم؟ بينما هناك حجج ومربرات قليلة بالن�سبة 

ملعظم االأطفال التخاذ قرارات وظيفية فورية، من احلتمي بالن�سبة لهم اأن يح�سنوا فهمهم لعالقة التعليم 

يف املدر�سة مع م�ستقبلهم املهني. يف الواقع فاإن التخطيط للمهنة وللحياة اعترب لفرتة طويلة عملية تبداأ 

الرتبوية  الفل�سفة  باليدينو  يدعم   
218

ال�ساملة. التوجيه  لربامج  واعترب عن�سرا حيويا  الطفولة  يف مرحلة 

للتوجيه املهني على اأنها مدجمة يف م�ستوى اأ�سا�سي، حيث يقول باأنها توؤثر باإيجابية على اإجناز االأطفال 

219
االأكادميي، وبخا�سة من خالل حت�سني ال�سالمة العاطفية والعالقات االجتماعية.

من خالل حتفيز االهتمام املبكر ب�سوق العمل، قد ي�ستطيع الطالب اأن يجدوا جمموعة متنوعة من املهن 

التي ي�سعون اإليها، اأي اأن يبتعدوا عن تركيز اهتمامهم على اإيجاد عمل فح�سب اإىل التوجه نحو مواءمة 

مهاراتهم عند التخرج لتطوير املهارات التي تن�سجم مع اأهدافهم املهنية. يتفق ماغنو�سن مع هذه الفكرة 

واال�ستك�ساف  املهني،  الوعي  املهني ب�سفته مهارة حياتية تدمج مفاهيم  ‘التخطيط  اأن:  اإىل  ي�سري  حيث 

 الربامج التي تعرف الطالب 
الوظيفي وتطوير املهارات والتي تبداأ يف مرحلة مبكرة من حياة االإن�سان.’220

ال�سباب على عامل العمل وت�ساعدهم على ا�ستيعاب ال�سلة بني ما تعلموه يف املدر�سة وما هو متوقع يف عامل 

العمل �سروري لتعزيز التعلم طوال احلياة، واالنطالق نحو بيئة تعليمية منتجة.

االإدماج املبكر للوعي املهني ي�ستند اإىل احلاجة اإىل الربط بني هذا االأمر مع تطور الكفل وكفايته الذاتية. 

يقرتح منظرو التنمية باأن ا�ستنتاجات القيمة الذاتية تبداأ يف �سن مبكرة جدا، عندما يبداأ االأطفال بتطوير 

ا�ستقاللهم ال�سخ�سي وحتكمهم باأنف�سهم. االإدماج املبكر للتطوير املهني ي�ستند اإىل نظرية ترتبط ارتباطا 

جوهريا بالت�سور ال�سخ�سي. يلخ�ص جينوك�ص هذه الفكرة على اأنها ‘تنميط ت�سور الطفل عن كفاءته يوؤثر 

على نوع الن�ساطات الوظيفية التي يرى اأنه قادر على القيام بها.’221
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ليندا غوتد�سون لها نظرية تعالج التطلعات املهنية وتدعم فر�سية جنوكو�ص حيث تعتقد باأنها ت�ستند اإىل 

فر�سيات ثالث:

• التطوير املهني هو حماولة لتنفيذ ت�سوراتنا الأنف�سنا؛	

• الر�سا الوظيفي يتاأثر بالتوافق بني املهنة وت�سوراتنا عن اأ،ف�سنا؛	

• يطور النا�ص �سورا منطية وظيفية ت�سنفهم يف عملية االختيار.222	

ب�سكل اأ�سا�سي، ينبغي اأن يكون التوجيه املهني �سمة م�ستمرة يف التعليم ال�سامل بحيث ال يقت�سر يف تركيزه 

على م�ساعدة الطالب على اجتياز امتحاناتهم واالنت�ساب للتعليم العايل، بل يتخطى هذا االأمر مل�ساعدتهم 

على تاأمني عمل الئق عند تخرجهم، من خالل ال�سماح لهم با�ستك�ساف اهتماماتهم وقدراتهم اخلا�سة يف 

223
عامل العمل وحتديد قطاعات الت�سغيل االأ�سا�سية التي متكنهم من تطويرها.

لهذا من املهم اأن نتذكر اأن التخطيط املهني له عدة مكونات:

• تطوير املهنة التي �سنمار�سها يف حياتنا عبارة عن مهارة	

• التخطيط ملهنتنا يف احلياة ي�سمل على �سل�سلة من املهارات الفرعية	

• اأ�سا�سا لتخطيط فعال للعمل الذي �سيمتهنه الفرد يف 	 الوعي الوظيفي واال�ستك�ساف املهني ي�سكالن 

حياته

• العامل ال�سخ�سي يوؤثر على عملية �سنع القرار لدى كل �سخ�ص.	

نظريات تطور الطفل والتطوير املهني مرتبطة ببع�سها البع�ص.

حان وقت احلرية

التي ي�سعها االحتالل  – العوائق  ال�سيا�سات  اأمام خمططي  حدد الف�سالن االأول والثاين عراقيل هائلة 

اإمكانية ت�سغيل القوة العاملة املتخرجة. االنطالق يف عملية  مع طبيعة اخلدمات التعليمية التي حتد من 

اهتمامات  مع  ومتكيفة  من�سجمة  توجهات  توفري  يف  الطالب  طاقات  تعظيم  على  تركز  تعليمي،  اإ�سالح 

واحتياجات الطالب، له اأثر كبري حمتمل على حتفيز كل من االإ�سالح التعليمي واالقت�سادي. اخلدمات 

املهنية واالنتقالية متكن وا�سعي ال�سيا�سات من توجيه اخلريجني نحو املهن التي مت حتديدها يف االقت�ساد 

املبني على املعرفة وتخلق ج�سما من اخلريجني من خلفيات اأكادميية ووظيفية خمتلفة. ميكن للخدمات 

املهنية واالنتقالية اأن تخدم يف ك�سر النظام التقليدي بفرعيه االأدبي والعلمي من خالل توجيه الطالب نحو 

االهتمام مبوا�سيع تغطي قاعدة اأو�سع، مبا فيها حت�سني ا�ستيعاب الطالب يف نظام التعليم والتدريب املهني 

والتقني. من الوا�سح اأن الطالب ينق�سهم التوجيه نحو اخليارات املهنية، مما يخلق وفرة يف اخلريجني يف 

بع�ص القطاعات وقلة انت�ساب يف قطاعات اأخرى. هناك �سرورة للفح�ص ال�سامل لكيفية �سري نظام التعليم 

222  Palladino-Schuthesis, Donna E, ‘Elementary Career Interaction Programs: Social Action Initiatives,’ Journal of Career 
Development, Vol. 31, No. 3. 2005, p. 97.

223  Arrington, Kelly, ‘Middle Grades Career Planning Programs,’ Journal of Career Development; Vol. 22, No. 2, December 
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بالتوازي مع القطاع االقت�سادي واأن ي�ساحب ذلك خدمات مهنية وانتقالية تتو�سط بني االثنني من خالل 

حت�سني تدفق املعلومات بني احلاجات يف �سوق العمل وتلبية االحتياجات لتعليمية للطالب خللق قوة عاملة 

حيوية ومتنوعة وقادرة على التكيف.
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