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خالد محمد صافي. د: على التعلیم العالي الفلسطینيفي قطاع غزة أثر الحصار 

حیـث . طـاع التعلـیم العـالي فـي قطـاع غـزةتهدف هذه الدراسـة إلـى تسـلیط الضـوء علـى أثـر الحصـار علـى ق
ســـیتم مناقشـــة أثـــر الحصـــار علـــى المؤسســـات التعلیمیـــة مـــن مبـــان وتمویـــل، وكـــذلك أثـــر الحصـــار علـــى األنشـــطة 

كمـا . األكادیمیة والبحثیـة ألعضـاء الهیئـة التدریسـیة األكادیمیـة، هـذا إضـافة إلـى دراسـة أثـر الحصـار علـى الطلبـة
لفــة اإلداریــة واألكادیمیــة التحــدیات التــي واجهــت المؤسســات التعلیمیــة بقطاعاتهــا المختتتنــاول الدراســة بــین ثنایاهــا

ـــة ـــى غـــزة والطالبی ـــي تتمثـــل فـــي الحصـــار نفســـه، وفـــي الحـــرب األخیـــرة عل الرصـــاص (خـــالل فتـــرة الحصـــار والت
كافیة حـول علمیة إحصائیةقد عانى الباحث من عدم توفر مادة و . ، واالنقسام السیاسي في قطاع غزة)المصبوب

وقـد خلصـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، وقـدمت العدیـد . الموضـوع، وندرة الدراسـات التـي تناولـت هـذاذلك
.من التوصیات

مؤسسات التعلیم العالي : أوالً 
یعـــد التعلـــیم العـــالي أمـــل المجتمـــع فـــي التقـــدم والتحضـــر، وذلـــك عـــن طریـــق إعـــداد القیـــادات الفكریـــة والفنیـــة 

وهو أداة المعاصـرة الحضـاریة وطریـق اسـتیعابها واإلسـهام فیهـا . ظیمیة، وٕارساء قاعدة البحث العلمي المتقدمةوالتن
ویعتبـــر . ویـــرتبط التعلــیم العــالي ارتباطـــًا وثیقــًا بتنمیــة المجتمـــع والحفــاظ علــى القـــیم األصــیلة فیــه. إنتاجــًا وارتفاعــاً 

. صمام أمان لمستقبلهمو . ستثمارات في حیاتهمفضل االالفلسطینیون التعلیم خیارهم األمثل، وهو أ
كل دراسة أكادیمیة أو مهنیـة منتظمـة فـي مؤسسـة تعلـیم عـال معتـرف بهـا ال تقـل : "عرف التعلیم العالي بأنهویُ 

."عن سنة دراسیة كاملة أو فصلین دراسیین بعد الحصول على شهادة الثانویة العامة أو ما یعادلها
، الكلیــات الجامعــات:  وفقــًا لهــذا التعریــف إلــى ثالثــة أقســامالتعلــیم العــالي فــي قطــاع غــزة وتنقســم مؤسســات

كمــا یمكــن تصــنیف مؤسســات التعلــیم العــالي فــي قطــاع غــزة وفــق الصــفة التأسیســیة .الجامعیــة، الكلیــات المتوســطة
ـــة وجهـــة اإلشـــراف إلـــى أربعـــة أصـــناف ـــة والمالی ـــة:واإلداری ـــة عامـــة، مؤسســـات،مؤسســـات تعلیمیـــة حكومی تعلیمی

مثـل كلیـة الـدعوة اإلسـالمیة خاصـة مؤسسـات تعلیمیـة تتبـع جهـات ذات صـفة حكومیـة میـة خاصـة،مؤسسـات تعلی
.المراكز التقنیة التابعة لوكالة الغوثدولیة مثل التابعة لوزارة األوقاف، أو 

:مراحل الحصار على قطاع غزة: ثانیاً -
جــوي مـن قبــل سـلطات االحــتالل اإلسـرائیلي بهــدف تـدمیر قــواه یتعـرض قطــاع غـزة إلــى حصـار بــري وبحـري و 

ومنــع تحقیــق تقــدم فــي . البشــریة والمادیــة، وعرقلــة أي تنمیــة بشــریة واقتصــادیة بــه، وضــرب إرادة وصــمود ســكانه
وقـد مـر الحصـار .المسـتقلةتـهالمشروع الوطني باتجاه نیل حقوق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وٕاقامة دول

مـــایو -14/6/2007م كـــان أشـــدها الواقعـــة بـــین 2012م حتـــى 2000منـــذ عـــام اع غـــزة بعـــدة مراحـــل علـــى قطـــ
. م2010

ـــة مثـــل اتفاقیـــة الهـــاي،  ـــى التعلـــیم العـــالي انتهاكـــًا واضـــحًا للشـــرعیة الدولی ویشـــكل الحصـــار وانعكاســـاته عل
التـي كفلـت یة واالجتماعیـة والثقافیـةواإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـاد

وقد ترك الحصار انعكاسات سلبیة علـى قطـاع التعلـیم العـالي، . الحق في التعلیم كحق أساسي من حقوق اإلنسان
وعرقل ممارسة المؤسسات التعلیمیة لرسالتها وأهدافها التي تتمثل في إعداد إنسان مزود بالمعرفة والمهارات والقـیم 

وكــل ذلــك یتطلــب تــوفیر . والمســاهمة فــي عملیــة التنمیــة المســتدامة للمجتمــع الفلســطیني. تمــعمــن أجــل خدمــة المج
.بیئة تعلیمیة مناسبة وفاعلة
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أثر الحصار على مؤسسات التعلیم العالي: ثالثاً 
:ترك الحصار أثارًا عدیدة على التعلیم العالي الفلسطیني على عدة صعد

والكلیات المتوسطةالجامعات والكلیات-أ
:انعكس الحصار سلبًا على الجامعات والكلیات في قطاع غزة من أوجه عده أهمها

المباني والمختبرات-1
تحتیــة بســبب عــدم تــوفر المــواد وتطــویر البنیــة ال،ســاهم الحصــار فــي إعاقــة التطــور العمرانــي للجامعــات

قــد أدى عــدم تــوفر ف. ا لقطــاع غــزةالل اإلســرائیلي دخولهــوالتــي منعــت ســلطات االحــت، الالزمــة لــذلكاإلنشــائیة
فلكـي تتـوفر بیئــة . مـواد البنـاء إلـى اكتفــاء الجامعـات بمبانیهـا الحالیـة بــالرغم مـن حالـة االكتظـاظ التــي تعانیهـا

كمـا أنـه . تعلیمیة سلیمة البد من توفر قاعات دراسیة كافیـة ومناسـبة مـن حیـث المسـاحة والتجهیـزات والتهویـة
.الـخ... الهندسة وتخصصات الفیزیاء والكیمیاء واألحیـاءو ة لتخصصات الطبالبد من توفر مختبرات علمی

.  كمبیوترالهذا إضافة إلى توفر مختبرات 
تعــرض مبــاني الجامعــات الفلســطینیة إلــى القصــف فــي الحــرب خــالل الحصــار وممــا زاد األمــور تعقیــدًا 

). م2009-2008(األخیرة على غزة 
تراجع التمویل-2

لتحتیـة ساهم الحصار في توقف المؤسسات الداعمة لمؤسسات التعلیم العالي عـن دعـم مشـاریع البنیـة ا
أدى إلــى تراجــع كبیــر فــي تطــویر البنیــة ممــا. یــذ المشــاریع علــى أرض الواقــعصــعوبة تنفواإلنشــاءات بســبب 

مثــــل ألمریكیــــة حیــــث توقفــــت المؤسســــات الدولیــــة مثــــل المؤسســــات ا. التحتیــــة والمبــــاني فــــي هــــذه الجامعــــات
)USAID ( ،والمؤسســــات األوروبیــــة عــــن تقــــدیم مشــــاریع إنشــــائیة داعمــــة لمؤسســــات التعلــــیم العــــالي وغیرهــــا

ألسـباب سیاسـیة بســبب سـیطرة حركـة حمــاس علـى الحكـم فــي قطـاع غـزة، إضــافة إلـى عـدم تــوفر مـواد البنــاء 
.الالزمة

للجامعــات، وضــرورة تــوفر الطبیعــيالعمرانــيالتــأثیر ســلبًا علــى التطــوروقــد ســاهم تراجــع التمویــل فــي 
كـل سـاهم و . لبـة الملتحقـین بالجامعـاتفـي أعـداد الطالسـنویة مبان جدیدة ومختبـرات لمجـاراة الزیـادة الطبیعیـة 

. في زیادة االكتظاظ وبالتالي التأثیر سلبًا على سیر العملیة التعلیمیة من حیث المستوىذلك 
المكتبات-3

فقـد أدى إغـالق . تب والدوریات الحدیثةصار في تراجع تزوید مكتبات الجامعات بالمراجع والكساهم الح
وهـذا . لمعابر التجاریة، وتحدید السـلع التـي یـتم إدخالهـا إلـى قطـاع غـزة إلـى توقـف توریـد الكتـب إلـى القطـاعا

فحتــى . ة واألجنبیــةســاهم فــي عزلــة مكتبــات قطــاع غــزة عــن اإلصــدارات العلمیــة الصــادرة فــي الــدول العربیــ
الصـــحف والـــدوریات الصـــادرة فـــي جمهوریـــة مصـــر العربیـــة القریبـــة والمجـــاورة لقطـــاع غـــزة توقفـــت منـــذ عـــام 

كما أدى الحصار إلى عدم تمكن مؤسسات وجهـات مانحـة خارجیـة مـن توصـیل منحهـا مـن الكتـب .م2006
.ل والشحنإلى مكتبات الجامعات والكلیات في قطاع غزة بسبب صعوبة إجراءات النق

وقد تراجع في قطاع غزة عدد المكتبات العامة التي تساهم في إثراء الحیاة الثقافیـة والمعرفیـة مـن خـالل 
. تــوفیر المصــادر المختلفــة للمعرفــة مــن الكتــب المطبوعــة والــدوریات والرســومات والمــواد المرئیــة والمســموعة

وعانت المكتبات العاملة من توقف التزوید بالكتـب .تهذه المكتباحیث یستفید طلبة الجامعات والباحثین من 
الجدیــدة نظــرًا لإلغــالق، واالنقطــاع المســتمر للتیــار الكهربــائي ممــا یــؤثر ســلبًا علــى أدائهــا وقــدرتها وكفاءتهــا 

.التشغیلیة، وتأجیل تحدیث األجهزة وصیانتها
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:عرقلة استكمال الدراسات العلیا والنشاط البحثي: رابعاً 
واجهــت مؤسســـات التعلــیم العـــالي بســبب الحصـــار صــعوبة فـــي ابتعــاث أعضـــائها الســتكمال دراســـاتهم 

وهـــذا ســـاهم فـــي تراجـــع تطــویر الكـــادر البشـــري للجامعـــات، وصـــعوبة تـــوفیر كـــادر بشـــري . العلیــا فـــي الخـــارج
إلـىي عرقلة إجراءات الحصول على تأشیرات السـیما حیث ساهم الحصار ف. مناسب في تخصصات عدیدة

الوالیات المتحدة األمریكیة والدول األوروبیة مما حرم العدید من الحاصـلین علـى مـنح مـن اسـتكمال إجـراءات 
.   سفرهم

ي فـــي مؤسســـات التعلـــیم وأدى الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة إلـــى إعاقـــة النشـــاط البحثـــي العلمـــ
ف مشـاركة أعضـاء الهیئـات التدریسـیة إغالق معبر رفح الحدودي بشكل مستمر إلـى ضـعأدى حیث . العالي

وقــد انعكــس ذلــك علــى أدائهــم وتفــاعلهم . فـي الجامعــات فــي مــؤتمرات علمیــة فــي الجامعــات العربیــة واألجنبیــة
. یةجامعات الخارجالالبحثي مع زمالئهم في 

ن الوصول الضفة الغربیة المشاركین في مؤتمرات علمیة أقامتها جامعات قطاع غزة مكما ُمنع باحثو
كمــا أن . قطــاع غــزة وجامعــات الضــفة الغربیــةإلیهــا ممــا أضــعف روح التعــاون العلمــي البحثــي بــین جامعــات

صعوبة إجراءات السفر على معبر رفح البري، وتلكؤ السـلطات المصـریة ومنعهـا البـاحثین العـرب مـن القـدوم 
. والخارجین مؤسسات قطاع غزةإلى غزة ساهم في ضعف التواصل البحثي والعلمي ب

وتراجعـت الجامعـات . كما قل اهتمام الجامعات وتمولها للبحث العلمي بسـبب تراجـع التمویـل المقـدم إلیهـا
دفـع ممـا . ات الطباعة في بعض الفتراتعن إصدار مجالتها العلمیة بسبب الحصار، وضعف تورید مستلزم

.حتى فترة قریبةحكمة ألكترونیاً العدید من الجامعات إلى إصدار أعداد من مجالتها العلمیة الم
ومــن الجــدیر بالــذكر أن العدیــد مــن طلبــة هــذه البــرامج قــد نــالوا شــهادات الماجســتیر مــع تــدني واضــح فــي 

وكان الحصار ومبررات عدم قدرة الطلبة على السفر، وعلى الوصول إلى المراجع والمصادر . المستوى األكادیمي
كما أن الحصار عمل على إعاقة البحث العـالمي فـي التخصصـات . هم األكادیمیةسببًا في تدني مستوى أطروحات
. حیث شحت هذه المواد أثناء الحصار. العلمیة التي یلزمها مواد مخبریة

الطلبة في مؤسسات التعلیم العالي: رابعاً 
:ترك الحصار تأثیره السلبي على الطلبة من نواح عدة أهمها

صعوبة التنقل والسفر -1
جامعـــات العربیـــة واألجنبیـــة حیـــث أدى ســـاهم الحصـــار فـــي صـــعوبة التحـــاق الطالبـــة فـــي قطـــاع غـــزة بال

م إلى تراجع عدد الطلبة الدارسین فـي الخـارج، 2010-2006إغالق معبر رفح بشكل مستمر في الفترة بین 
حریة االختیار والتنوع في من هم إلى الدراسة في الجامعات المحلیة في قطاع غزة مما حرمةواضطرار الطلب
زة، السیما وأن المقاعد المخصصة للدراسة في حقول الطب والهندسة محدودة في جامعات غـ. حقول الدراسة

.تطلب الحصول على معدالت عالیة في امتحان الشهادة الثانویة العامةوتخضع لعملیة تنافس كبیرة، وی
فلـم یعـد . لقطـاع غـزة عـن الضـفة الغربیـة والقـدس الشـرقیةكما ساهم الحصـار فـي عزلـة تعلیمیـة وثقافیـة 

. حیطه الخارجيهناك طالب یلتحقون بجامعات الضفة الغربیة مما ساهم في عزلة ثقافیة لقطاع غزة عن م
االنعكاسات المالیة واالقتصادیة

ازدیـاد نسـبة البطالــة، سـاهم الحصـار فـي تـردي الوضـع االقتصـادي لكثیــر مـن العـائالت الفلسـطینیة، و 
،وشــكل ذلــك عبئــًا علــى األســرة الفلســطینیة ممــا ســاهم فــي تــرك العدیــد مــن الطلبــة لمقاعــد دراســتهم الجامعیــة
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لألسـر الفلسـطینیة العدیـد مـن الطلبـة السـیئالوضع المـاديكما دفع. ومحاولة البحث عن عمل لدعم األسرة
وم دراســتهم ومصــاریفهم ممــا تــرك أثــره الســیئ علــى إلــى البحــث عــن عمــل لــدعم أســرهم، ومحاولــة تمویــل رســ

. مواظبتهم في الدراسة، وانعكس ذلك سلبًا على تحصیلهم العلمي
ضعف المستوى العلمي-3

ویمكـن أن . لقد ترك الحصار أثارًا اقتصادیة سلبیة على الطلبة وسـاهم ذلـك فـي تراجـع مسـتواهم العلمـي
كما أن ارتفاع عدد الخریجین، وضـعف . ئة التدریسیةضاء في الهیكأعفي الجامعات نشاهد ذلك بشكل جلي 

فالطالــب . فــرص العمــل بســبب الحصــار قــد تــرك مــردوده الســلبي علــى تركیــز الطلبــة ومثــابرتهم فــي دراســتهم
ویعــاني مــن حالــة تشــتت ذهنــي مســتمر . یعـاني مــن ضــعف الدافعیــة للتحصــیل العلمــي واالجتهــاد فـي الدراســة

. القتصادیة واألمنیة في ظل الحصاربسبب سوء األوضاع ا
:على مؤسسات التعلیم العاليسام الفلسطیني وأثرهاالنق: خامساً 

لتعلـیم والتعلـیم العـالي ن وجـود وزارتـین لحیـث إ. مؤسسات التعلیم العـاليعلى السیاسيوقد انعكس االنقسام 
ویعنــي إدخــال . دة للتعلــیم العــالي الفلســطینيفــي الضــفة الغربیــة وغــزة یعنــي عــدم وجــود خطــة تنمویــة تطویریــة واحــ

التنــافس والصــراع السیاســي فــي العمــل التعلیمــي الــذي یجــب أن ینــأى عــن أي بعــد فصــائلي باعتبــاره یتعلــق بتعلــیم 
ویعنـي ذلـك عـدم وجـود فلسـفة ورؤیـة . وثقافة الشعب الفلسطیني الذي یستمد منه هویته وتنشئة األجیال المسـتقبلیة

.هذا إضافة على الصراع بین الفریقین على إدارة مؤسسات التعلیم العالي.وحدةتعلیمیة وطنیة م
: استنتاجات: سادساً 

.أثر الحصار سلبًا على مؤسسات التعلیم العالي بقطاعاتها المختلفة من هیئة تدریسیة وطلبة-
لمؤسسـات التعلـیم ساهم الحصار في تراجع التمویـل ممـا أثـر سـلبًا علـى تطـویر البنیـة التحتیـة والعمرانیـة-

.العالي
ادر والمراجــــع ســــاهم الحصــــار فــــي تراجــــع البحــــث العلمــــي، وضــــعف تزویــــد مكتبــــات الجامعــــات بالمصــــ-

وكــــذلك عــــدم دخــــول المــــواد الكیمیائیــــة وغیرهــــا الالزمــــة .لتــــدریس والبحــــث العلمــــيوالــــدوریات الالزمــــة ل
.للمختبرات العلمیة في مؤسسات التعلیم العالي

ة مؤسســات قطــاع غــزة عــن المؤسســات التعلیمیــة العربیــة واألجنبیــة، وانخفــاض ســاهم الحصــار فــي عزلــ-
أضـعف مـن تفاعلیـة المؤسسـات الفلسـطینیة مـع ممـا. لعربیة واإلقلیمیة والدولیـةالمشاركة في المؤتمرات ا

.نظیرتها في الخارج
میــة، وألحقــت بمبــاني المؤسســات التعلیزة فــي إلحــاق تــدمیر كلــي أو جزئــيً أدت الحــرب األخیــرة علــى غــ-

.ضررًا كبیرًا بالمختبرات العلمیة مما انعكس سلبًا على العملیة التدریسیة والبحثیة
آلخــر بســبب نقــص ســاهم االنقطــاع المواصــل للتیــار الكهربــائي، وتقطــع ســبل المواصــالت بــین الحــین وا-

تنظـیم عوبة بالتشـتت وضـعف التركیـز، وصـالتحصیل العلمي للطلبة، وٕاصابتهمالبنزین والغاز في نقص
.الوقت

ســاهم االنقســام الفلســطیني فــي تراجــع تطــویر مؤسســات التعلــیم العــالي بســبب عــدم تــوفر رؤیــة وسیاســة -
ــیم العــالي، ونقــل الصــراع . وخطــط موحــدة علــى صــعید الــوطن هــذا إضــافة إلــى تســییس مؤسســات التعل

لبـة فـي التنـافس والصـراع الفئوي إلى العدیـد مـن مجـالس إدارتهـا هـذا إضـافة إلـى االسـتقطاب الواسـع للط
.الحزبي
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ســــاهم الحصــــار فــــي تــــدني المســــتوى التعلیمــــي للطلبــــة بســــبب عوامــــل التشــــتت االقتصــــادیة والسیاســــیة -
.وضعف الدافعیة النفسیة للطلبة. واالجتماعیة

:التوصیات: سابعاً 
:یوصي الباحث بما یلي

.ابر الحدودیةإنهاء الحصار اإلسرائیلي المفروض على قطاع غزة، وفتح جمیع المع-
.توفیر الدعم الكافي للمؤسسات التعلیمیة وٕالغاء القیود على التمویل-
.إعادة إعمار مباني مؤسسات التعلیم العالي التي تأثرت في الحرب األخیرة على غزة-
إقامة المبـاني الكافیـة فـي مؤسسـات التعلـیم العـالي لمعالجـة االكتظـاظ فـي قاعـات التـدریس، وتـوفیر بنیـة -

.مناسبة في الجامعات بما فیها المساحات الخضراءتحتیة 
ـــیم العـــالي الفلســـطینیة علـــى صـــعید الـــوطن، وكـــذلك التواصـــل مـــع - تعزیـــز التواصـــل بـــین مؤسســـات التعل

الجامعات العربیة واإلقلیمیة والدولیة، وتوفیر حریـة السـفر للمشـاركة فـي المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة فـي 
.الوطن والخارج

.لعلمي، وٕاقامة بنیة تحتیة مناسبة من المكتبات التقلیدیة واإللكترونیةتعزیز البحث ا-
إنهــاء حالــة االنقســام السیاســي الفلســطیني، وتجنیــب مؤسســات التعلــیم العــالي التنــافس والصــراع الحزبــي -

.السیاسي
. وتخفیــف حــدة المعوقــات االقتصــادیة. تــوفیر الــدعم الكــافي للطلبــة مــن أجــل اســتمرار تحصــیل دراســتهم-

.وفتح باب التوظیف بناء على الكفاءة ولیس االنتماء الحزبي
قیــام دراســات تربویــة لدراســة آثــار الحصــار علــى دافعیــة الطلبــة نحــو التعلــیم، وأثــر ذلــك علــى المســتوى -

.األكادیمي


