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ملخص
هدفت هذه الدراسة تبيان أهمية ومكانة استقاللية الجامعات ارتباطا بحوكمتها ،ونجادل هنا أن استقاللية الجامعاات
هي بعد من أبعاد الحوكمة ،وقد طبق ذلك على النماوذ الللساطيني ،الاذي يتميا بصوويايتو وفرادتاو .واساتصدم
فااي الدراسااة ماانهد دراسااة المضاامون والحالااة ماان لااالل مراجعااة الت ااريعات والقااوانين المعمااول بهااا والو ااا ق
واألدبيات واإلحوا يات المتوفرة حاول الموضاو  ،ما االساتلادة مان الصبارة األكاديمياة واإلدارياة ،كماا اساتصدم
المنهد الويلي التحليلي من لالل دراسة م تركة حول" دور الرقابة والمساءلة في حوكمة الجامعات الللسطينية
من وجهة نظر العمداء واإلدارات العليا ".
وللوت الدراسة إلى استنتا أن حوكمة الجامعات الللسطينية تتطلب تع ي استقالليتها وضارورة إبعااد تار يرات
االنقسام السياسي والتعامل الح بي اللئوي م عملها ون اطها .وأويت الورقة في الصتام باعتماد أسلوب انتصااب
رؤساااء الجامعااات وكافااة مساائولي اإلدارات األكاديميااة علااى كافااة المسااتويات ،وبالتااالي ضاارورة إعااادة النظاار
بااالقوانين المعمااول به اا ،وإبااالء أهميااة كبياارة لساابل معالجااة العج ا المااالي وتحقيااق االسااتقاللية الماليااة للجامعااات
الللسطينية.
مفاهيم مفتاحية :استقاللية الجامعات ،الحوكمة ،الحريات األكاديمية ،إدارة المعرفة ،عولمة.
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Аabstract
This study aimed to demonstrate the importance and standing of universities
independence in connection with their governance, and we argue here that the
independence of universities is a dimension of governance, and this has been applied
to the Palestinian model, which is characterized by its privacy and uniqueness. The
study used the content and case study method by reviewing the legislation, applicable
laws, documents, literature and statistics available on the subject, while making use of
academic and administrative experience, and the descriptive analytical method was
used through a joint study on "The role of oversight and accountability in the
governance of Palestinian universities from the view of deans And higher
departments" .
The study concluded that the governance of Palestinian universities requires
strengthening their independence and the necessity of excluding the effects of
political division and factional engagement with their work and activity. Finally, the
paper recommended adopting the method of electing university presidents and all
officials of academic departments at all levels, and therefore the need to review the
laws in force, and attach great importance to ways to address the financial deficit and
achieve financial independence for Palestinian universities.

Key concepts: independence of universities, governance, academic freedoms,
knowledge management, globalization.
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المقدمة:
تعاني المجتمعات االنتقالية والحديثة من عدد واس من التحديات التنموية االقتوادية واالجتماعية والسياسية
والثقافية .وي مل ذلك قضايا جوهرية تتعلق بالتعليم والتعليم العالي ،ومنها مسا ل إدارية وتنظيمية انعكست ،وال
زالت تنعكس ،بوورة سيادة أساليب عمل تقليدية وتجريبية في إدارة الدولة ومؤسساتها ،وطغيان المرك ية
والبيروقراطية والترهل اإلداري ،وشيو اللساد والمحسوبية ،وتبديد الجهود وعدم إدراك غايات التنمية .ولعل أهم
أسباب ذلك يعود إلى غياب الديمقراطية والمرسسة والحوكمة الرشيدة للمؤسسات وضعف الرقابة والمساءلة على
األطر اإلدارية واإلدارات المعنية بالتنمية ،والتصلف عن اللحاق بركب الن عات العالمية المعايرة للحدا ة واإلدارة
العلمية للمعرفة.
وتمثل الحوكمة اليوم بما ت ملو من أدوات وملاهيم وقيم جديدة ،إحدى األدوات اللعالة لمعالجة العديد من
الم اكل اإلدارية والتنظيمية للتنظيمات العاملة في المجتم بما فيها مؤسسات التعليم العالي ،باعتبارها منظمات من
نو لاص ،تحتا إلدارة رشيدة توجهها وتقود العمليات الجارية فيها ،وتحدد قيمها وأنظمة اتصاذ القرار فيها ،كما
تحدد نمط السلطة فيها وعالقاتها دالليا وم الدولة وعالم األعمال والمجتم لارجيا(للتة.)2111،
ولقد باتت الحاجة لمثل هذه األدوات والملاهيم والقيم ،أكثر إلحاحية ،م ضرورة تكيف منظومات التعليم
العالي الوطنية م المتطلبات الجديدة للعولمة العلمية – الثقافية  -اإلدارية وتغير تقسيم العمل الدولي ،الذي بات فيو
الورا واضحا ومحتدما بين القطا الحكومي التقليدي المهيمن تاريصيا ،والقطا الصاص المعتمد على عالقات
السوق وم ودي التعليم العالي الجدد كال ركات الربحية وغير الربحية والجامعات االفتراضية واألنظمة التعليمية
العابرة للحدود ،وهو ما استدعى ويستدعي ال رو في إيالح التعليم العالي في مصتلف الدول بعامة ،والدول
النامية بصاية(قوي.)2112،
وعليو فإن للحوكمة يلة باستقالل الجامعات ،ألنها في الظروف المستجدة ،تتكيف م معايير و قافة تسييرية
وإدارية معولمة ،عالجتها الملتقيات والمنتديات الدولية واإلقليمية ،مؤكدة أن مراحل االنتقال والتحول تستدعي
االستقاللية األكاديمية والعلمية واإلدارية لمؤسسات التعليم العالي .بل إن الجامعات باعتبارها منارات علم ويروح
إلعداد وتنمي ة القوى الب رية واألجيال ال ابة القادرة على إدارة المؤسسات وعمليات التنمية والمجتم والدولة
متسلحة بالعلم والمهارات ،فإنها األولى بإدارة رشيدة على المستوى الوطني العام والداللي ،التي تحترم وتع ز
استقالليتها واعتماد قيم ومرتك ات الحوكمة ،لما لذلك من ا ر كبير على دورها وفاعليتها وأدا ها األفضل لوظا لها
في التعليم والبحث العلمي ولدمة المجتم .

هدف الدراسة وأهميتها
هدفت الدراسة ت صيص وتحليل حالة مؤسسات التعليم العالي الللسطينية الراهنة من حيث حوكمتها
واستقالليتها ،وبالتالي محاولة استقواء أبعاد الحوكمة وتلمس ارتباطها باستقاللية المؤسسات التعليمية .ويرتبط
هذا األمر بالمرحلة التاريصية التي يعي ها ال عب الللسطيني،
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والتي تت ابو الى حد ما م البلدان التي تعيش مراحل انتقالية ما بعد الورا  ،ولكنها تتمي بصوويية ،حيث ال
زال الورا فيها محتدما بينما يقوم ال عب الللسطيني في ذات الوقت ببناء مؤسسات دولتو العورية ويستعد
لالنتقال إليها بعد أن حولت فلسطين على عضوية دولة مراقب في األمم المتحدة .وإذا فثمة أهمية علمية
وتطبيقية للموضو قيد البحث ،ولمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الرسمية الحكومية الللسطينية وللقطا
الصاص مولحة في استبيان أبعاده واالستلادة من نتا جو وتويياتو من أجل بناء مؤسسات تعليم عالي فلسطينية
قادرة على التمي والمنافسة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بينما يجري الحديث مؤلرا ب كل متواتر عن حوكمة المؤسسات العامة والصاية في فلسطين ،ومنها مؤسسات
التعليم العالي ،فإن الحديث عن استقالليتها يكاد يغيب ،وذلك بسبب اعتقاد سا د أنها تتمت باستقالليتها .فهل يحيح
أن مؤسسات التعليم العالي الللسطينية تتمت باستقاللية؟ وما عالقة هذه االستقاللية بالحوكمة؟
إن الواق ي ير الى تعدد أنوا مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،وبالتالي تعدد جهات اإلشراف والرقابة
عليها ،ومن هنا يتضح أن مة إشكالية تظهر في مدى استقالليتها .وإذ يض ال عب الللسطيني على جدول أعمالو،
وفي يلب أهدافو ،االنتقال من الوالية القانونية واإلدارية منقو ية السيادة التي تتمت بها السلطة الللسطينية الناشئة
عام  ،1224نحو دولة مستقلة ذات سيادة ،ديمقراطية وعورية ،فإن عملية االنتقال هذه تلقي بظاللها على النهد
المتب في بناء وتطوير وإعادة بناء المؤسسات القا مة ،ومنها مؤسسات التعليم العالي ،والتي من الملترض أن
تحاكي المؤسسات العورية ون عات التطور الجارية في إدارتها وعملها .أي أن تحكم ب كل رشيد وتتمت
باستقاللية أكاديمية وعلمية وإدارية .وعليو فإن اإلشكالية المطروحة ،يمكن بلورتها بالسؤال اآلتي:

هل تشكل استقاللية مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بعدا من أبعاد حوكمتها؟
ويتعلق بهذا السؤال الر يس األسئلة اللرعية التالية:
•

ما العالقة بين استقاللية الجامعات والحوكمة؟

•

هل تتمت مؤسسات التعليم العالي الللسطينية باستقاللية أكاديمية وعلمية وإدارية؟

•

ما مدى تطبيق مؤسسات التعليم العالي الللسطينية لمبادئ وقيم الحوكمة؟

•

هل تستدعي حوكمة مؤسسات التعليم العالي الللسطينية في مرحلة االنتقال للدولة الللسطينية تع ي
استقالليتها؟
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أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تحليل واق استقاللية وحوكمة الجامعات الللسطينية.
 .2التعرف على أهم التحديات التي تواجو الجامعات الللسطينية على يعيد استقالليتها وحوكمتها.
 .3الصرو بنتا د وتوييات يمكن أن تليد مؤسسات التعليم العالي الللسطينية والجهات الم رفة والمستليدة
من التعليم العالي لتع ي استقاللية الجامعات وتطوير حوكمتها.

فرضيات الدراسة:
تلترض الدراسة انو لكون مؤسسات التعليم العالي منارات علم ويروح حضارة وحدا ة تصر القيادات
القادرة على بناء وإدارة مؤسسات الدولة والمجتم  ،فإنها كمؤسسات عورية من الملترض أن تعتمد مبادئ وقيم
وآليات الحوكمة في إدارتها بكافة أبعادها ،وان بعدا أساسيا من أبعاد هذه العملية هو استقاللية مؤسسات التعليم
العالي .وألن موضو البحث هو مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،التي تعيش مرحلة انتقالية نحو دولة عورية
من ودة ،فإن الدراسة تلترض أن أيحاب المولحة في بناء وعمل هذا المؤسسات حريوون على حكمها ب كل
رشيد والحلاظ على استقالليتها األكاديمية والعلمية واإلدارية ،كي تكون قادرة على ضمان جودة عملها ون اطها
ومصرجاتها وتحقيق التمي ومنافسة مثيالتها في دول اإلقليم والعالم ومواكبة المستجدات والتطورات.

منهجية البحث:
اعتمد الباحث منهد تحليل المضمون ودراسة الحالة ،من لالل التركي على مدى تطبيق الحوكمة واستقاللية
الجامعات بناء على الت ريعات والقوانين المعمول بها والو ا ق واإلحوا يات ومعطيات التقييم والدراسات العلمية
ذات ال رن و األدب االليكتروني ،كما قام باالستلادة من المنهد الويلي التحليلي الذي استصدم في إعداد الدراسة
الم تركة م األستاذ زياد مرعي ،والتي استصدمت استبانو علمية محكمة لجم البيانات من أفراد عينة مثلوا مجتم
الدراسة المكون من ( )181موظلا (عمداء وإدارات عليا) موزعين على كافة الجامعات الللسطينية في الضلة
الغربية وقطا غ ة.
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اإلطار النظري :في عالقة حوكمة مؤسسات التعليم العالي واستقالليتها
بات ملهوم الحوكمة (الحكامة ،الحاكمية ،حكمانية ،الحكم الرشيد ،وغيرها من الترجمات للموطلح عن
االنجلي ي او اللرنسية ) (Governance, gouvernanceمتداوال منذ أكثر من عقدين من ال من بعد انهيار
ال ركات الكبرى في العالم ،وما تبعو من أزمة مالية عالمية في أمريكا وأوروبا ،والذي ك ف أن ضعف الدور
الرقابي واالستراتيجي لمجالس اإلدارة أدى إلى ضعف المساءلة وال لافية مما ترتب عليو فساد مالي وإداري
كبيرين لدى اإلدارة التنليذية العليا في المؤسسات ) .(Wheelen & Hunger, 2012وعليو قامت مؤسسات
األمم المتحدة باستحداث الموطلح ،إلعطاء حكم قيمي على ممارسة السلطة السياسية إلدارة شؤون المجتم
باتجاه تطويري وتنموي وتقدمي ،معتبرة أن أزمة الدول التي حولت فيها اإلللاقات هي أزمة حوكمة
(للتة.)2113،
وحيث ال يتودى الباحث هنا لمراجعة تعريف الحوكمة ،فهو مجال بحث آلر أكثر تصووا وعمقا ،فإن ما يهمو
هنا ،هو الوقوف على مصتلف أبعاد ومستويات الحوكمة وعالقة ذلك باستقاللية مؤسسات التعليم العالي .وبعد
االطال

على العديد من المؤللات والدراسات على هذا الوعيد(يوسف6:2112،؛ العبود41:2115،؛

شاركيوس44:2116،؛ جونستون322:2118،؛ سابا66:2111،؛ طالب41:2112،؛ نسمان16:2112،؛
للتة426:2111،؛ جراميللو3:2112،؛ للتة23:2113،؛ وغيرها) يستطي الباحث أن يلصص برن الحوكمة في
ما استقر من تعريلات ومحددات لها ،سواء على يعيد ال ركات والمنظمات ب كل عام ،أو على يعيد مؤسسات
التعليم العالي والجامعات ب كل لاص ،هي :أسلوب وآليات عمل ونموذ من التنظيم المؤسسي ،ي تمل على
نظام مقونن لممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة ،عبر تحديد مسؤوليات ويالحيات ومهام وواجبات وحقوق
وعالقات مصتلف اللئات والعناير واألطراف المكونة للمؤسسة ،في ظل نظام للرقابة والتوجيو والضبط والتحكم
وتلويض السلطة ،يضمن سيادة القانون والم روعية والمسؤولية والم اركة والعدالة والن اهة وال لافية
والمساءلة والمحاسبة ،ويع ز الثقة والموداقية واإلنتاجية واللاعلية في بيئة العمل ،مما يجعلها قادرة على ين
واتصاذ القرارات الرشيدة واالستصدام األمثل للموارد لحماية موالحها وتحقيق أهدافها وجودة عملها وقدرتها على
التمي والمنافسة.
ويقوم الملهوم في الدولة والمجتم  ،كما عرضو البرنامد اإلنما ي لألمم المتحدة على ال ة ركا :
 .1الركي ة االقتوادية :وتتضمن عمليات ين القرار التي تؤ ر على أن طة الدولة االقتوادية وعالقتها
باالقتواديات األلرى.
 .2الركي ة السياسية :وتتضمن عمليات ين القرارات المتعلقة بوناعة وتكوين السياسات العامة.
 .3الركي ة اإلدارية :وتتضمن النظام الصاص بتنليذ السياسات ،ويهتم باإلدارة الجيدة للدولة والمجتم  ،باإلضافة
إلى التركي على إدارة األعمال (السيد.)2116 ،
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ومن الواضح أن هذه الركا

شاملة ،ونجاح العمل بها يلترض وجود إدارة عامة رشيدة على مستوى كل

التنظيمات والمؤسسات والهيئات في الدولة والمجتم المدني ،أية العامة والصاية .ويتلق الباحث م تركيد
األستاذ الدكتور جواد كاظم للتة في كتابو "اإلدارة الحديثة لمنظومة التعليم العالي"(للتة )514:2122،أنو" :ال
يمكن توور إدارة عامة فاعلة من دون استقالل اإلدارة عن نلوذ السياسيين ،وال يمكن لإلدارة السياسية وحدها
من ضمان جودة إدارة عامة فاعلة لتحقيق االنجازات في السياسة العامة ..وان السياسات االقتوادية واالجتماعية
للدولة ال تستقيم من دون الم اركة الواسعة والمسا لة من قطا األعمال والمجتم المدني .”...وهذا يعني
ضرورة وجود حوكمة في إدارة حكم الدولة ،كما في إدارة مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات
المجتم  .ولئن كانت الحوكمة في بداية استصدامها كملهوم ،قد رك ت على محاربة مظاهر اللساد التي كانت
وراء انهيار ال ركات الكبرى ،فإن استصدامها األحدث بات يرك أكثر فركثر على محاربة االستبداد اإلداري ليس
على مستوى األنظمة السياسية ،بل على مستوى المؤسسات والتنظيمات نلسها .ومن هذا المنطلق يتلق الباحث م
القول برن الحوك مة يقود بها اليوم وض معايير واليات حاكمة ألداء كل األطراف من لالل تطبيق ال لافية
وسياسة اإلفواح عن المعلومات وأسلوب لقياس األداء ومحاسبة المسئولين وم اركة الجمهور في عملية اإلدارة
والتقييم (ع ت .)2115 ،وعليو يمكن االستنتا أن لحوكمة مؤسسات التعليم العالي مستويان :داللي يتعلق بها
كمؤسسة  ،ولارجي يتعلق بالهيئات الحكومية وغيرها من الهيئات والتنظيمات التي ت كل حلقة ويل بينها وبين
الحكومات وأيحاب المولحة والمستليدين منها.أي أن هنالك محددات داللية ومحددات لارجية لحوكمة
مؤسسات التعليم العالي ،تستدعي مراعاتها(يوسف ،)6:2112،وهي محددات ترتبط بالضرورة بالظروف
المحيطة ولوويية مصتلف البلدان والمجتمعات ومراحل التطور التي تمر بها ،ولكن وم ألذ ذلك بعين
االعتبار ،فإن مة تحوالت نوعية طرأت على الوعيد الدولي ،باتت تلترض إجراء عملية إيالح مستمرة في
مؤسسات التعليم العالي تواكب المستجدات ،كي ترتقي بمؤسسات التعليم العالي لتكون نموذجا ذا ديمومة لالحتذاء
من قبل غيرها من المؤسسات ،من حيث معايير اإلدارة الرشيدة والجودة ال املة والنوعية واألداء الوظيلي .ولعل
أهم هذه التطورات تتمثل بالتدويل والعولمة ال املة على الوعيد العالمي ككل ،وبالتغيرات الديمقراطية التي
طالت وتطال أنظمة الحكم في الدول النامية .وي ير بوحنية قوي في دراستو عن" إدارة مؤسسات التعليم العالي
في ظل االقتواد المعرفي "مقاربات معايرة" ،الوادر عن مرك اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
عام  ،2112إلى أن أهم مظاهر ومؤشرات العولمة الجديدة على الوعيد العلمي تتمثل باآلتي:


سرعة ومعدالت متضاعلة للتطور العلمي نتيجة لثورة االتواالت وسرعة نقل الصبرة التقنية ،مما أدي
إلى إحداث قل ات نوعية في التوني والتطبيق التقني ،وهو ما يتضح في تضييق اللترة ال منية بين
االلترا والتطبيق.



االستصدام المتنامي لنظريات علمية جديدة ولاية في اللي ياء والهندسة والسيبرنطيقا والبيولوجيا وعلم
اللضاء.



ت ايد حركة اللئات الطالبية والبحثية الجامعية عبر الحدود الدولية.
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احتلاظ الواليات المتحدة األمريكية برفضلية وامتياز ،لكونها البلد األكثر استقباال للطلبة األجانب في
العالم ،م قيامها بدور كبير في السياسة الجامعية لكثير من البلدان في مصتلف القارات.



ال رو في إيالح التعليم الحالي عبر معظم الدول باتجاه استصدام واس للتقنيات االتوالية واإلعالمية
وال بكات المعلوماتية والتكوين عن بعد ،م الصوصوة المتنامية لقطا التعليم والبحث العلمي.



ت ايد ظاهرة الهجرة الطالبية والبحثية الدولية.



تنامي حركة تدويل التعليم العالي ،وال رو باستقطاب العلماء والباحثين عبر تحاللات جامعية عابرة
للقوميات.

وال شك بان هذه التحوالت وغيرها على مصتلف الوعد السياسية واالقتوادية واالجتماعية واإلدارية والثقافية
تلقي بظاللها على التعليم العالي في مصتلف البلدان ،ولاية تلك التي تعيش مراحل انتقالية بعد الورا
وتحوالت ديمقراطية ،وقد حاولت منتديات وملتقيات ومؤسسات دولية عديدة التودي لتقديم حلول إليالح
منظومات التعليم العالي في البلدان المصتللة من أجل مواكبة التطورات (أنظر :إعالن ليما ب رن الحريات
األكاديمية واستقالل مؤسسات التعليم العالي1288،؛ إعالن دار السالم عام 1221؛ اليونيسكو1228 ،؛ إعالن
عمان2114 ،؛ اتحاد الجامعات العربية2118،؛ قوي11:2112،؛ منتدى اإليالح ومكتبة اإلسكندرية2112،؛
جراميللو2112،؛) ،ومن االستنتاجات المهمة على هذا الوعيد ،يمكننا تسجيل مؤشرات اإليالح اآلتية:


التركيد على االستقاللية األكاديمية والعلمية واإلدارية لمؤسسات التعليم العالي واالتجاه نحو اعتماد
التسيير الذاتي فيها.



االتجاه نحو تطبيق المعايير االقتوادية على األنظمة التعليمية ،بحيث ترتبط مدلالتها ومصرجاتها بعالم
السوق دون الصضو قطا التعليم لإلرادة الحكومية الداللية فقط ،وإضلاء الم يد من الصوصوة
والمرونة على يعيد العمل ،وتع ي قدراتها التنافسية وربحيتها.



االتجاه نحو لوصوة التعليم.



االهتمام المت ايد بمؤسسات ومصتبرات البحث العلمي ،وربط نتا د البحث العلمي باحتياجات المجتم
والتنمية والسوق ،والسرعة في تحويل االبتكارات واإلبداعات العلمية إلى تطبيقات عملية.



اعتماد معايير متقدمة لضبط الجودة في التعليم العالي ،ليس على المستوى القومي فحسب ،بل توطين
ذلك على المستويات المحلية وفي المؤسسات التعليمية ذاتها.



إسهام كافة أطراف العملية التعليمية وأيحاب المولحة والمستليدين من التعليم العالي في تمويل التعليم
والمؤسسات التعليمية.



تنوي مؤسسات التعليم العالي وهياكلها اإلدارية واألكاديمية ،وظهور منتجين جدد للصدمات التعليمية.



سعي التعليم الحكومي لنيل حوة في األسواق العالمية للتعليم.



تغيير المناخ الثقافي للسياسات التعليمية لمواكبة التقانة المعلوماتية الحديثة ،وبالتالي تغيير في مناهد
وأساليب وطرا ق التعليم ،وايالء أهمية أكبر للوحة النلسية والذهنية للطالب و قافتو،
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وللق أجيال شابة متسلحة بالعلم مت ربة للعقالنية وملمة بطرا ق التلكير النقدية ومهارات االتوال
والتلاوض والذكاء االجتماعي.


وايالء أهمية أكبر للتعليم والتدريب التقني والمهني ،وتحويل مؤسسات التعليم العالي ليس كمانحة
للدرجات التعليمية والعلمية فحسب ،بل وكمراك للتعليم المستمر.

في ضوء ما تقدم يتضح أن استقاللية مؤسسات التعليم العالي ،هي ركن أساسي وبعد جوهري من أبعاد
حوكمة وإيالح قطا التعليم ،وأنو دونها تبقى تلك المؤسسات عالة على الدولة وتحت إمرة وسيطرة إدارات
مستبدة ،تتحكم بعملها التعليمي والتكويني ،غير آبهة بدورها في البحث العلمي وتنمية المجتم  ،أو تحولها إلى
شركات ربحية لالوة بغض النظر عن جودة نوعية عملها ون اطها .ولقد قطعت دول العالم المتقدمة شوطا
كبيرا على هذا الوعيد ،حقق في ذات اآلن استقاللية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،وساهم في رف مستواها
وجودة مد لالتها ومصرجاتها وقدرتها على المنافسة ومواكبة مستجدات العلم والتكنولوجيا والتكيف م تدويل
وعولمة التعليم العالي .ويبدو للباحث ،ان هذه العملية تسير في البلدان النامية والمتحولة بوجود العديد من
الوعوبات والتعقيدات ،الناتجة عن سيادة األنماط ال مولية والبيروقراطية في الحكم واإلدارة ،وضعف قافة وقيم
الديمقراطية والحكم الرشيد ،إلى جانب التصلف عن اللحاق بركب التحوالت الثورية في المعرفة والمعلوماتية
واالتواالت والحقول العلمية الرا دة.

واقع وإشكاليات حوكمة واستقاللية مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
أوال .لمحة تاريخية
ارتبط التعليم العالي بللسطين بالظروف السياسية التي مر بها ال عب الللسطيني تاريصيا منذ االنتداب البريطاني
على فلسطين بعد الحرب العالمية األولى وحتى اليوم .وعلى الرغم من أن فلسطين كانت تتمي بكونها مرك ا
حضاريا في منطقة ال رق العربي ،إلى أن االنتداب البريطاني ساهم في كبح تطور التعليم فيها لوالح ت جي
التعليم العبري وإعطاء امتيازات للمستوطنين الوهاينة لبناء دولتهم على حساب استقالل ال عب
الللسطيني(برامكة .)2111،ولم تتح تلك الظروف لل عب الللسطيني أن ين ئ مؤسسات تعليم عالي لاية بو،
فيما ساهم االنتداب البريطاني ببناء الجامعة العبرية .ولبى ال عب الللسطيني احتياجاتو المتواضعة على هذا
الوعيد عبر مؤسسات التعليم العالي المورية واللبنانية والسورية ،واألجنبية .وبعد نكبة عام  ،1248ألذت تن ا
بعض مؤسسات التعليم العالي المهنية والمتوسطة في ظل الحكم األردني للضلة الغربية واإلدارة المورية لقطا
غ ة ،بعد أن دمرت مؤسسات الكيان الوطني الللسطيني وت تت ال عب الللسطيني وضربت وحدة نسيجو
االجتماعي.
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وبينما ساهمت الكلاءات العلمية والتربوية الللسطينية في إن اء وتطوير الكثير من مؤسسات التعليم العالي في
دول الم رق العربي  ،وغيرها من األقطار العربية التي لجر إليها من هجر من الللسطينيين أو من اضطرتو
ظروف ما بعد النكبة للعمل فيها ،حرم ال عب الللسطيني الباقي على أرضو من بناء جامعات فلسطينية على
أرضو .وبعد احتالل الضلة الللسطينية وقطا غ ة من قبل إسرا يل عام  ،1261وفي ظل احتدام الورا
الحضاري م المحتل وتحول التعليم لدى الللسطينيين إلى إستراتيجية بقاء ونو من الكلاح ومودرا للرزق
والتوظيف وتعويض عن المكانة المهدورة جراء النكبة والت رد والت تت ،ن رت بعض مؤسسات التعليم العالي
بمبادرات أهلية وبدعم من منظمة التحرير الللسطينية .وبلغ عدد الجامعات العاملة في األرض الللسطينية المحتلة
قبل التوقي على اتلاقية أوسلو التي بموجبها ت كلت السلطة الوطنية الللسطينية االنتقالية ،إلى " "6جامعات،
وعدد الكليات الجامعية المتوسطة الى " ،”3بينما ويل عدد كليات المجتم إلى " "2كليات .واستطاعت
مؤسسات التعليم العالي أن تدير نلسها باستقاللية ،وقام القا مون عليها بإن اء ما سمي ب “مجلس التعليم العالي"
في أوالر السبعينات لإلشراف على مؤسسات التعليم العالي والتنسيق فيما بينها ودعمها في تحقيق أهدافها
الر يسية في حينو وهي التدريس وتوفير فرص االلتحاق بالتعليم العالي لل باب الللسطيني للحد من هجرتو إلى
الصار  .وفي عهد السلطة الوطنية الللسطينية تم إن اء وزارة التربية والتعليم العالي عام  1224ويدر مرسوم
ر اسي باستمرار قيام مجلس التعليم العالي بمهمة اإلشراف على التعليم بالتنسيق م الوزارة التي أنيطت بها
مهمة رعاية التعليم جميعو في مناطق السلطة الوطنية (الموق االليكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي
الللسطينية .)2115،وفي ظل االحتالل اتسمت مؤسسات التعليم العالي" بعدم قدرتها على النمو ال امل ضمن
تصطيط استراتيجي وعاشت م كالت تاريصية مصتللة األوجو ،إلى جانب تدلل فئات المجتم بكافة أطيافو
السياسية واالجتماعية ،وأما األبرز فكان تدلل االحتالل اإلسرا يلي الذي من تطورها وتوسعها سواء من حيث
األبنية أو التصووات والبطش بها وإغالقها أشهرا وسنوات طويلة ومهاجمتها واعتقال المدرسين والطلبة على
حد سواء (بكدار)1:2112 ،
شهدت مؤسسات التعليم العالي الللسطينية تطورا كميا ونوعيا ملحوظا في عهد السلطة الوطنية الللسطينية،
حيث توسعت الجامعات القا مة من حيث الكليات والبرامد والتصووات ،وأن ئت جامعات في مصتلف مجاالت
العلوم ،والذ بعضها يمنح درجات تعليمية عليا ويلت الى درجة الدكتوراه في بعض التصووات .كما ازدادت
وتطورت الكليات الجامعية وكليات المجتم  .وحسب معطيات وإحوا يات وزارة التربية والتعليم العالي
الللسطينية ،فقد ويل عدد الجامعات الللسطينية حتى عام  2115إلى " "15جامعة ،والكليات الجامعة إلى ""16
وكليات المجتم الى " "18كلية .أي أن مجمو مؤسسات التعليم العالي في مناطق السلطة الوطنية الللسطينية
يول إلى " "42مؤسسة .وهو عدد ليس بقليل مقارنة م حجم التعداد السكاني ،والذي بلغ حسب تقديرات الجهاز
المرك ي لإلحواء الللسطيني حتى منتوف عام  2115ما مجموعو  4668مليون نسمة ،منهم  2686مليون
يعي ون في الضلة الغربية ،و 1682يعي ون في قطا غ ة (موق جهاز اإلحواء المرك ي الللسطيني ،بيان
بمناسبة يوم اإلسكان العربي )2115/11/15،
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ثانيا .في حوكمة واستقاللية مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
م قيام السلطة الوطنية الللسطينية عام  ،1224أن ئت وزارة للتربية والتعليم العالي ،وحتى يدور قانون
للتعليم العالي عام (1228قانون رقم  11لعام  1288ب رن التعليم العالي) ،استمرت مؤسسات التعليم العالي تعمل
بإشراف مجلس التعليم العالي ،الذي ت كل عام  1211في ظل االحتالل ،واحتكمت مؤسسات التعليم العالي
للت ريعات األردنية في الضلة الغربية ،وللت ريعات المورية في قطا غ ة.
وشرعت وزارة التربية والتعليم العالي منذ بدء ت كيلها بتنظيم التعليم العالي في فلسطين عبر اتصاذ مجموعة
من القرارات التنظيمية ،تم بموجبها االعتراف بالمؤسسات الموجودة واعتماد شهاداتها وبرامجها ومعادلة
ال هادات الوادرة عن دول ألرى(بكدار .)2112،وجاء القانون رقم  11لينظم كافة األحكام المتعلقة بالتعليم
العالي ،حيث ينف الجامعات إلى حكومية وعامة ولاية ،فقد اعتبر أن الجامعات التي ن رت في ظل االحتالل
هي جامعات عامة( رغم أنها كانت مرلوة كجمعيات ليرية) ألنها ال تمثل مؤسسات ربحية ،وأكد القانون على
استقاللية مؤسسات التعليم العالي وشصويتها االعتبارية و حوانة حرمها ،وأعطاها الحق بتنظيم شؤونها
وأسلوب عملها برنظمة توادق عليها الوزارة ،موضحا كيلية إدارتها ور استها(موق وزارة التربية والتعليم
العالي الللسطينية ،قانون رقم  11لعام  1288ب رن التعليم العالي.)2115،وال شك ان هذا القانون قد ارسي أسس
لحوكمة التعليم العالي على المستوى الوطني العام والمستوى الداللي لكل مؤسسة تعليم عالي .ولكن وبسبب
حدا ة التجربة الللسطينية في إدارة التعليم العالي ،لم يصل األمر من تجريبية ومن بروز تطرفات ون عات أعاقت
الحوكمة الرشيدة ،مثل ن عة الهيمنة الحكومية أو ن عة الصوصوة الكلية ،ويبدو أن غياب لطة وطنية عامة او
تنموية واضحة المعالم م بدايات ترسيس السلطة قد ساهم في مثل هذه الم كالت (شؤون فلسطينية،251 ،
 .)2112وقد اتضحت التجريبية في تكرار دمد وفول وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتسمية
األليرة مرة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومرة باسم وزارة التعليم العالي فقط .ولئن كانت فعال
نووص القانون تؤكد على استقاللية الجامعات األكاديمية والعلمية واإلدارية ،إال أنو يالحظ أن الوالحيات التي
أعطيت للوزارة واسعة وكبيرة ،وزادت هذه الوالحيات بإيدار مجموعة من اللوا ح وإن اء عدة هيئات
حكومية شكلت أدوات للوزارة في التحكم واإلشراف على التعليم العالي ،مثل الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة
والنوعية عام  ،2112ومجلس البحث العلمي عام  ،2113والمجلس األعلى للتدريب التقني والمهني عام 2114
ويندوق الطالب ،والعديد من اإلدارات العامة التابعة للوزارة في شتى المجاالت :المنح والبعثات الدراسية
ومعادلة ال هادات والتطوير والتمويل وغيرها.
وعليو فإننا نتلق م ما أكده الدكتور لليل نصلة ،من أنو رغم أن القانون يحدد حكم قطا التعليم بمرك ية
التوجيو واإلشراف من جهة وذاتية المراقبة والتحكم من جهة ألرى ،إال انو هذا الحكم منحاز ب كل واضح
لمرك ية التوجيو واإلشراف الحكومي ،حيث أعطى الوزارة يالحيات واسعة وعديدة (نصلة وآلرون.)2115،
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ورغم هذه الوالحيات الواسعة للوزارة ورغم وض أكثر من لطة استراتيجية للتعليم العالي( لطة ع رية عام
2111؛ لطة تنليذية عام  ،2115الصطة الصمسية لقطا التعليم العالي 2112-2111؛ اإلستراتيجية الوطنية
للتعليم والتدريب التقني والمهني لعام  2112والمحد ة عام 2111؛ وإستراتيجية قطا التعليم العالي متوسطة
المدى ، )2113 – 2111/2111إال أن الممارسة دلت ،على غياب توافق وطني فلسطيني على ماهية التعليم
العالي ،وانعدام األولوية السياسية والتمويلية للتعليم العالي والبحث العلمي ،وأن المجالس والهيئات واإلدارات
التي ت كلت إلدارة التعليم العالي ،إما ان غلت بالتعليم العام على حساب التعليم العالي والتقني والمهني كما هو
حال الوزارة ،أو ان غلت بجلب التمويل والقضايا اإلدارية ،واتسمت عضويتها بضعف االستقاللية المهنية ووجود
تضارب في الموالح ،وبالتالي لم تول األهمية المطلوبة لحوكمة التعليم العالي واالرتقاء بو لمواكبة معايير
اقتواد المعرفة ،ناهيك عن أن المجتم  ،وألسباب عديدة ظل بعيدا عن بنا و كمجتم للمعرفة.
لقد تولت مؤسسات التعليم العالي بنلسها مهمة الحوكمة والتصطيط االستراتيجي ،لكنها انساقت أيضا وراء
إغراءات المنافسة وجلب التمويل الصارجي ،وضعف التنسيق بينها ،بل ويكاد انعدم ،وتدللت في شؤونها
الحكومة والتنظيمات السياسية ،وتر رت بن عة الجهوية والع ا رية(هندي .)2113،ومنذ عام  ،2111بعد
استيالء حركة المقاومة اإلسالمية حماس على السلطة في غ ة ،ورغم بقاء وزارة التربية والتعليم العالي موحدة
بين الضلة وغ ة ،ي هد قطا التعليم العالي استقطابا وتنازعا سياسيا وح بيا ،وبات اعتماد الكثير من مؤسسات
التعليم العالي ،والتوظيف فيها وترقية وترفي أعضاء هيئة التدريس والكادر والمنح والبعثات الصارجية ،والعمل
النقابي للموظلين فيها وللطلبة ،عرضة للورا والتدلل الح بي اللوا لي اللئوي .ومن المليد اإلشارة ،إلى أن
عمل مؤسسات التعليم العالي في فلسطين حتى بوجود السلطة الوطنية الللسطينية لم يكن بمناي عن تدلالت
االحتالل وإجراءاتو إلعاقة العملية التعليمية ،بل إن االحتالل اإلسرا يلي قام بوض موان كثيرة بوجو تطوير
التعليم العالي من لالل التحكم بالتنقل بين الضلة وغ ة ،والتحكم بالحدود والمعابر ورفض إعطاء تواريح
دلول للكلاءات العلمية المستقطبة من الصار

لوالح الجامعات الللسطينية ،وب ن الحروب ضد ال عب

الللسطيني ،التي ويلت إلى تدمير ج ء كبير من البنية التحتية للتعليم والتعليم العالي وبقية القطاعات الحيوية،
كما وتعرض طلبة الجامعات وأساتذتها لالعتقال وأعمال البطش والقتل على يد جيش االحتالل .وقامت سلطات
االحتالل أيضا باالستيالء على أموال الضرا ب العا دة للسلطة ومن ويول أموال من الصار تعود لوالح
مؤسسات التعليم العالي ومن ويول معدات تقنية حديثة للمصتبرات ،وغيرها من األعمال التي أضعلت استقاللية
الجامعات وتنمية وتطوير قطا التعليم العالي في فلسطين وساهم في ملاقمة أزمتها المالية ،والتي تولدت عن
تعاظم تكاليف التعليم العالي وشح الموارد وغياب الوقليات المالية والوناديق الوطنية التي تؤمن الدعم المالي
لمؤسسات التعليم العالي .وقد ازداد األمر تلاقما في اآلونة األليرة ،ولاية م ت ايد مطالب العاملين في
الجامعات برف رواتبهم ومكافآتهم في ظل الغالء المت ايد للمعي ة .ورغم محاوالت السلطة الللسطينية ترمين ما
يمكنها ترمينو من دعم مالي للجامعات من لالل الممولين األجانب والوناديق العربية واإلسالمية ،إال أنها باتت
عاج ة عن ترمين كامل المصووات المالية المقرة للجامعات.
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ولهذه األسباب فان االستقاللية المالية للجامعات منقوية تماما وتمويلها ي كل نموذجا غير مستدام ،وان تلاقم
أزمتها المالية قد يؤدي إلى إفالسها (هندي 2113،؛ بكدار)2112،
إن مسالة إمكانية تطوير التعليم والتنمية في ظل االحتالل ،هي مسرلة شا كة ،التلف عليها القا مون على
إدارة التعليم العالي في فلسطين كما التللت عليها القوى السياسية أيضا (هندي .)2113 ،وقد دلت التجربة
الللسطينية اللريدة ،برنو يمكن القيام بالتنمية في ظل االحتالل وانو من الواجب الوطني القيام ببناء مؤسسات الدولة
الللسطينية العورية ،وهو ما الحظو برنامد الحكومة الثالثة ع رة المعنون ب" فلسطين :إنهاء االحتالل وإقامة
الدولة" ،والذي بموجب تطبيقو ،شهدت مؤسسات السلطة الوطنية الللسطينية ،ولاية في الضلة الغربية عملية
إيالح واسعة ،ع زت الحكم الرشيد ومبادئ الن اهة وال لافية والمساءلة ،مما حدى باألمم المتحدة ويندوق
النق د الدولي والبنك الدولي والكثير من الممولين لتثمين هذه النتا د والقول بان الللسطينيين باتوا جاه ين لمهمة
إدارة دولة عورية.
وحيث حولت فلسطين على عضوية دولة مراقب في األمم المتحدة عام  ،2112وبات على جدول أعمال
منظمة التحرير الللسطينية استكمال الكلاح لنيل العضوية الكاملة وإقامة الدولة الللسطينية على األرض ،فإن
تحديات حوكمة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات التعليم العالي وتطوير الت ريعات الوطنية باتت أعلى من أي
وقت مضى.
ويتضح من لالل الدراسة التي قمنا بها حول واق الحوكمة في الجامعات الللسطينية ،أنو ورغم وجود قوانين
وأنظمة ولوا ح مطبقة في الجامعات ،إال أن نسبة عالية من العمداء واإلدارات العليا يعتقدون برنها لم تحقق
المطلوب منها لحوكمة رشيدة ،وإنها توب في يالح إدارة الجامعة ،ويعود ذلك إلى أن هيئات الرقابة الموجودة
تعمل بمعظمها تحت إمرة السلطات التنليذية الحكومية او الجامعية ،وبالتالي فإنو ي وب العمل على هذا الوعيد
ضعف في العدالة والن اهة ،وال تؤدي المساءلة والمحاسبة الدور المطلوب منها في توحيح المسار الصاطئ.
وفي البحث عن حلول لهذه المعضالت ترى أغلبية عالية من العمداء واإلدارات العليا ،أن الحل يكمن أساسا في
تطوير القوانين واألنظمة المعمول بها ،وضرورة وجود رقابة على رؤساء الجامعات ،وتع ي الم اركة في
ين القرار ،وضرورة إعطاء يالحيات أكبر وحوانة ألعضاء الهيئات الرقابية حتى يقوموا بدورهم على
أكمل وجو (انظر جدول رقم ")”1
مؤشرات على حوكمة الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر العمداء واالدارات العليا
المجال

بدرجة عالية

بدرجة عالية
جدا

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

منصلضة

منصلضة جدا

تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات واللوا ح
مدى اعتماد الن اهة في

1163

4264

3361

ادارة الجامعة
آليات الحوكمة المعمول

3461

1461

5166

13

468

168

بها توب في يالح
ادارة الجامعة
مدى فاعلية الحوكمة
في مكافحة اللساد

1262

2361

3265

1264

465

في المحاسبة على

2166

2268

3264

1464

868

األلطاء والتجاوزات
متطلبات تع ي الحوكمة
تع ي الم اركة في

3562

168

5166

465

162

القرار
تطوير القوانين

4263

1465

3866

265

261

واألنظمة المعمول بها
ضرورة وجود رقابة

31616

1461

5166

265

162

على ر اسة الجامعة
منح يالحيات أعلى

2161

2361

4661

265

162

وتوفير حوانو لهيئات
الرقابة
جدول رقم " :”1بعض مؤشرات الحوكمة في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر العمداء واإلدارات العليا

خالصات واستنتاجات
إ ن ما تقدم من دراسة وتحليل ومعطيات ،يوضح مدى ارتباط استقاللية مؤسسات التعليم العالي بحوكمتها.
وهذه عالقة متبادلة ،حيث أن الحوكمة ال تستقيم م الظروف الدولية ومتطلبات التحول الى الديمقراطية ونموذ
التعليم العالي العوري دون استقاللية مؤسسات التعليم العالي .لكن هذه االستقاللية ال تعني لرو

هذه

المؤسسات من سلطة الرقابة والمساءلة ،بل إنها تتطلبها عبر ممثلي الجهات ياحبة المولحة والمستليدين من
التعليم العالي وممثلي المساهمين فيو ،وكذلك رقابة الهيئات الت ريعية في الدولة والمجتم المدني .أي إن التحول
يستدعي حوكمة اإلدارة العامة في البالد ككل وحوكمة المؤسسات التعليمية نلسها ،وأنها ال بد وان تبقى مؤسسات
التعليم العالي بمنرى عن تدلالت السياسيين والوراعات الح بية.
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إن حوكمة واستقاللية التعليم العالي في فلسطين مثلومة وناقوة ،وهي في الظروف المستجدة للتحول من الوالية
اإلدارية القانونية للسلطة منقوية السيادة إلى الدولة ذات السيادة ،والديمقراطية والعورية ،تستوجب العمل من
كافة المعنيين بالتعليم العالي (الحوكمة والقطا الصاص والتعاوني والمجتم المدني) لبذل الم يد من الجهود
لتع ي الحوكمة الصارجية والداللية ،وتوفير الحلول الالزمة لالزمة المالية المستلحلة في قطا التعليم العالي.
وفي الصتام نرى أهمية تسجيل التوييات التالية لذوي العالقة في فلسطين:


إعادة النظر بقوانين التعليم العالي الللسطيني ب كل عام ،وب كل لاص لجهة إعادة تونيف الجامعات
الللسطينية كعامة ولاية ،وإعطاء الم يد من االستقاللية للجامعات وإعادة النظر بوجود وزارة التعليم
العالي وفي الحد األدنى بتصليف يالحياتها إلى أقوى حدود ،م إعطاء دور أكبر لمجلس التعليم
العالي وللهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية باعتبارهما الجهة التي تض سياسات واستراتيجيات
التعليم العالي الوطنية وتحددان معايير الحوكمة الالزمة للمؤسسات.



أن يؤلذ بعين االعتبار ضرورة إعادة النظر بهيكلية الجامعات وأنظمتها ولوا حها الداللية لجهة تع ي
اعتماد مبدأ انتصاب ر يسها ونوابو ومساعديو والعمداء ورؤساء األقسام ب كل ديمقراطي ن يو بعيدا عن
المحسوبية والوالءات الح بية وتنسيبات الجهات العليا ،وضرورة تع ي العمل بمبدأ ال لافية والعدالة
والن اهة في عملها وقراراتها وإجراءاتها وموازنتها ،وإلضا كل هيئات الجامعة للمساءلة ولرقابة
لارجية بم اركة ممثلين عن المجتم المدني وأيحاب المولحة وليس الهيئات الحكومية فقط ،وكذلك
االهتمام باستقطاب الكلاءات العلمية الللسطينية من الصار ورف مستوى معي ة الكادر األكاديمي
واإلداري العامل في مؤسسات التعليم العالي .



أن تكلل دولة فلسطين استقالل الجامعات أكاديميا وماليا وإداريا وتطبيق الحوكمة الرشيدة فيها بما يكلل
الحرية األكاديمية وحرية البحث العلمي وجودة ونوعية التعليم وتحقيق أهدافو ،وارتباط مصرجاتو
باحتياجات المجتم ولطط التنمية وسوق العمل ،والسعي لتطويرها وتع ي قدرتها على المنافسة
والتمي عبر الم يد من التنسيق بينها وللق شراكات وطنية والعمل وفقا لمعايير الجودة العالمية.



أن تولي الجهات الحكومية والقطا الصاص ومؤسسات المجتم المدني والجامعات مسرلة البحث
العلمي أهمية أكبر وان تصوص لو المي انيات الكافية.



االهتمام بالحلاظ على الكليات الجامعية ومعاهد ومراك التدريب اللني والتقني والمهني وتوفير
مست ل ماتها من التقنيات الحديثة لرف مستوى لريجيها ومواكبة المستجدات على هذا الوعيد في كافة
الحقول.
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ايالء أهمية أكبر لتوسي وتعميق قافة الطلبة وتمليكهم لمهارات التلكير الناقد من أجل اإلسهام في
تطوير المواطنة النقدية الديمقراطية المنتجة ،وإبعاد العمل الطالبي النقابي ومصتلف أن طتهم عن
الوراعات والتدلالت الح بية واللئوية الضيقة ،وإعطا هم الحي الكافي الستقالليتهم والتعبير عن
آرا هم ومعتقداتهم ،وإشراكهم في عملية ين القرار في المؤسسة التعليمية.



إيالء االستقاللية واالستدامة المالية لمؤسسات التعليم العالي بعامة والجامعات بصاية والعمل على
إن اء ملوضية ويناديق لاية للتمويل واالهتمام بتوفير وقليات لمؤسسات التعليم العالي ،على أن
تلت م دولة فلسطين بتصويص نسبة من الناتد القومي اإلجمالي لإلنلاق الحكومي على التعليم تتواعد
تدريجيا حتى تتلق م المعدالت العالمية.
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