
يف حال استمرار الوضع الراهن عىل حاله، من املتوقع أن يستمر ترضر قطاع التعليم 

من الظروف السياسية واالقتصادية املحيطة، مبعنى أنه إذا استمرت الظروف الحالية 

فمن غري املرجح أن يحقق الفلسطينيون تقدًما يف تحسني جودة قطاع التعليم. يتناول 

هذا التحليل قطاع التعليم يف الضفة الغربية وغزة كام هو عليه للبحث يف تداعيات 
استمرار الوضع الراهن.1

التمويل واألولويات

يذهب حوايل 15-18% من املوازنة الحكومية الفلسطينية كل عام لقطاع التعليم. 

يعترب معدل اإلنفاق عىل التعليم جيداً مقارنة بدول املنطقة ولكنه أقل بشكل ملحوظ 

من املوازنة املخصصة لقطاع األمن واألجهزة األمنية مثالً. ولكن الجدير ذكره أن جل 

اإلنفاق الحكومي عىل التعليم يرتكز عىل الرواتب وال يأخذ باالعتبار رضورة تطوير 

النظام واملحتوى والبريوقراطية نحو الالمركزية، كام أن اإلنفاق يرتكز عىل التعليم 

األسايس وبالتايل فهو يستثني التعليم العايل مثالً وأثره يف خلق اقتصاد محيل مستدام. 

ومن املهم قراءة هذا اإلنفاق يف سياق الهرم السكاين وحقيقة أن املجتمع الفلسطيني 

يعترب فتياً ويشكل األطفال منه 44.2% )42% يف الضفة الغربية و 47.5% يف غزة(. 

تعاين املوازنة العامة من عجز سنوي يؤثر بشكل عام عىل القطاع العام وبالتايل رواتب 

املوظفني يف قطاع التعليم والذين يتلقون رواتبهم بالتجزئة عىل مدار السنوات األخرية. 

يساهم االنقسام السيايس بني حركتي فتح وحامس يف تعميق هذا العجز خاصة وأن 

هناك عدد كبري من موظفي السلطة الفلسطينية يف قطاع التعليم طُلِب منهم عدم 

الذهاب للمدارس يف غزة منذ أحداث 2006 التي أعقبت سيطرة حركة حامس عىل 

مؤسسات السلطة يف غزة، يف الوقت الذي استمر هؤالء املوظفني يف تلقي رواتبهم منذ 

ذلك الوقت. هذا األمر يضيف أعباًء إضافية عىل املوازنة املختلة. يضاف إىل ذلك أن 

التكلفة التطويرية لوزارة الرتبية والتعليم )أو الرتبية والتعليم العايل( تعتمد مبعظمها 

عىل املشاريع الدولية، وبالتايل فهي ليست مرتبطة بأولويات التعليم املحلية. هذه 

املشاريع تكون يف كثري من األحيان تجارب يتم تطبيقها وتنتهي بانتهاء التمويل، ما 

يؤثر عىل مسرية التنمية املستدامة للقطاع الرتبوي. 

ما يعقد األمر أكرث هو تعدد الجهات املمولة للتعليم وانعكاس أجندتها عىل أولويات 

التطوير، األمر الذي ينعكس سلباً عىل شكل بنى ومحتوى التعليم ومتاسكه. فعىل 

سبيل املثال أعلنت وزارة الخارجية الرنويجية عن تجميد ما يقارب النصف من 

املساعدات بعد تحريض إرسائييل عىل املناهج الفلسطينية، واشرتطت استئناف 

املساعدات عىل قيام السلطة الفلسطينية مبراجعة الكتب املدرسية. فالتعليم 

الفلسطيني يعكس مصالح املمولني أكرث من مصالح املعلمني واملتعلمني الفلسطينيني. 

1. مالحظة: استُخِدمت صيغة املذكر يف هذا النّص لتبسيط األسلوب، ولكّن املقصود مخاطبة الجنَسني عىل حّد سواء.

2. تشكلت وزارة الرتبية والتعليم العايل عام 1994 كوزارة تهتم بكل ما يتعلق بالتعليم األسايس والعايل. ما لبثت هذه الوزارة أن انقسمت إىل وزارتني عام 1996 بعد تشكيل وزارة جديدة حملت اسم وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي. استمرت هاتان الوزارتان بالعمل بالتوازي حتى تم دمج الوزارتني عام 2002. وبعد حوايل عقد من الزمن )عام 2012(، تم اعادة فصل الوزارة إىل وزارتني. مل يدم هذا االنفصال 

طويال فبعد حوايل سنة فقط )2013( تم اعادة دمج الوزارتني ليتم بعد ذلك فصلهام إىل وزارتني مجدداً عام 2019.

الجودة

صحيح أن التعليم يف فلسطني شهد تطوراً ملحوظاً يف السنوات األخرية من الناحية 

الكمية )معدالت االنتساب وااللتحاق واالستمرار(، إال أن ذلك ال ينطبق عىل الناحية 

الكيفية ونوعية التعليم الذي تؤكد العديد من املؤرشات عىل تراجعه املستمر. متثل 

أوضاع املعلمني يف القطاع التعليمي مؤرشاً مهامً لقياس جودة ومرونة وحيوية النظام 

التعليمي، حيث يعاين املعلمون من أوضاع وظيفية ومهنية سيئة، ليس أقلها انخفاض 

متوسط راتب املعلم وتراجع مكانته االجتامعية، وقلة دافعيته للعمل وصعوبة 

الظروف الوظيفية يف املدرسة.

أما بالنسبة للمناهج الحالية، فتهمل الجانب التطبيقي، ومهارات الحياة، وال تتطرق 

للتعليم الريادي، والبيئة املدرسية ال تشجع البحث واالستقصاء. تعتمد أساليب 

التقويم املتبعة يف املدارس الفلسطينية عىل االمتحان الورقي لقياس ما تم حفظه من 

الكتب املدرسية. تنتقل هذه اإلشكاليات إىل التعليم العايل والذي يعاين من تكرار 

الربامج األكادميية املطروحة، ومحدودية التطبيق عىل املستوى العاملي، وكذلك الفجوة 

بني الجنسني. وعىل الرغم من النسب العالية اللتحاق اإلناث بالتعليم األسايس والعايل، 

إالّ أن ذلك ال ينعكس يف مشاركتهن يف سوق العمل. 

البنية التحتية

تساهم املركزية وبنى البريوقراطية الحالية يف إبطاء عجلة التعليم وتثبيط تحقيقه 

ألهداف الجودة املرجوة محلياً وعاملياً، حيث باإلمكان االستفادة من املصادر املتاحة 

لقطاع التعليم يف تحقيق أهداف الجودة التي تتجاوز معدالت االلتحاق الكمية. 

تنعكس هذه املركزية سلباً عىل قدرة النظام التعليمي عىل االستجابة للمتغريات 

املختلفة والواقع االقتصادي واالجتامعي املختلف متاماً يف املناطق الفلسطينية 

املختلفة. يف الواقع، ميثل الترشذم السيايس وحاجة العمل ضمن سياقات مختلفة 

جوهرياً )الضفة الغربية، والتي تشمل القدس الرشقية، وغزة( تحدياً أمام خلق 

نظام تعليمي منسجم ويستجيب يف ذات الوقت للتحديات االجتامعية والسياسية 

واالقتصادية يف كل من هذه السياقات.

تعكس الطريقة التي يدار بها قطاع التعليم والتعليم الحايل واقعاً مريراً حيث يدير 

هذا القطاع عدة فاعلني كالحكومة، القطاع الخاص ووكالة الغوث، األمر الذي أدى 

ويؤدي إىل اختالف الرؤى والتوجهات واملرجعيات الرتبوية الناظمة لعملية التعليم. 

هذا االنقسام يعمقه حقيقة أن وزارة الرتبية والتعليم العايل انقسمت لتكون وزارتني 

مختلفتني )وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي(، كام أعيد 
دمجهام عىل األقل خمسة مرات.2
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https://fobzu.org/education-in-palestine/
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?end=2019&locations=PS&start=2010&view=chart
https://al-shabaka.org/memos/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88/
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3963&mid=3915&wversion=Staging
https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3963&mid=3915&wversion=Staging
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a/
http://www.miftah.org/Publications/Books/Citizens_Budget_2022_Ministry_of_Education_En.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b3%d9%8a%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a/
https://www.thenationalnews.com/business/2022/03/28/world-bank-approves-20m-funding-for-palestinian-education-sector/
https://www.middleeastmonitor.com/20220525-eu-withholds-funds-puts-palestinian-lives-at-risk/
https://www.middleeastmonitor.com/20220525-eu-withholds-funds-puts-palestinian-lives-at-risk/
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/
https://palestine.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Palestine/Attachments/Publications/2013/Fact%20Sheet%20Education_EN.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2518.pdf
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/measuring-impact-attacks-education-palestine-march-2022
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
https://al-shabaka.org/ar/author/mohammed-al-rozzi/


يضاف إىل هذا التعقيد غياب االنسجام بني فرعي الوزارات يف غزة والضفة الغربية كنتيجة لالنقسام السيايس الفلسطيني، األمر الذي نشأ عنه تعميق االنقسام والترشذم يف اإلدارة 

واملحتوى التعليمي. وأبرز مثال عىل ذلك ما حصل بقطاع التعليم خالل أزمة كوفيد19-، والتي كشفت بشكل جيل وواضح عن ضعف البنية التحتية ملؤسسات التعليم ومواكبتها 

ملتطلبات التعليم العرصي، حيث مل تتمكن مؤسسات التعليم املختلفة من االستجابة بشكل شامل ومنسق بالشكل الذي يضمن استمرار مسرية التعليم دون تعطل. متثل ذلك يف 

تخبط املؤسسة يف تبني الحلول الرقمية كبديل للتعليم الوجاهي، وكذلك يف إنفاذ هذه الحلول يف ظل ضعف االستثامر يف تكنولوجيا التعلم سواء يف التعليم األسايس أو التعليم 

العايل. تشري بيانات جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني إىل أن 51% من األرس يف فلسطني، التي لديها أطفال من 18-6 عاماً، شارك أطفالها يف أنشطة تعليمية عن بعد خالل فرتة 

اإلغالق )آذار/مارس – أيار/مايو 2020(. كام أشارت 48.5% من األرس أن عدم توفر االنرتنت يف املنزل حال دون مشاركة األطفال يف األنشطة التعليمية. وبالتايل ال ميكن للواقع 

املستمر لالنقسام السيايس والقيادة املنقسمة أن يؤمن بنية تحتية تعليمية بإمكانها تعزيز التحرير.

املحتوى )املناهج(

متت املبارشة بإعداد املنهاج الفلسطيني األول مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. ومع نهاية العام الدرايس 2006 كان هناك منهاج فلسطيني متكامل لكل الصفوف 

ألول مرة يف تاريخ الفلسطينيني. ولكن مل تنجح هذه املناهج يف نقل املجتمع من التلقني إىل التعلم واالكتشاف، ومن مركزية املعلم إىل فردية املتعلم. فاملناهج الحالية مثقلة 

باملعلومات وتفتقر إىل رؤية مرجعية شاملة ونابعة من تصور سيايس واضح. وهي بحاجة ماسة للتحديث كونها ال تعزز اإلبداع والتحليل الناقد وحل املشكالت وال عالقة لها 

باملجتمع الفلسطيني وخصائصه املستقبلية.3 

3. هنالك حاجة لبحث معمق يتعلق باملناهج من حيث القيم التي تتبناها وذلك يشمل تحليل عالقة املنهاج بالتعليم واملساواة، وبالحرية، وبالعدالة االجتامعية، وبالنظرة للمرأة، وبالعالقة ما بني الدين والدولة، 

وبالعالقة ما بني األفراد، وبطبيعة السلطة السياسية والفصل بني السلطات، ومبحاربة الفقر والبطالة، وبتوفري الرعاية للمحتاجني، عىل سبيل املثال ال الحرص.
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https://foreignpolicy.com/2021/11/05/unrwa-palestine-israel-refugees-united-states-funding-corruption-education/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b2%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3/
https://www.unicef.org/sop/stories/making-schools-safe-state-palestine-amidst-widening-pandemic
https://www.unesco.org/en/articles/covid-19-palestine-how-distance-learning-will-help-student-continue-education
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2539.pdf
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2539.pdf
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
http://qattanfoundation.org/sites/default/files/u2/rua_48-49_02.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84/


3

نوفمرب 2022

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

محمد الرزي هو باحث مشارك يف مرحلة ما بعد الدكتوراه بجامعة باث 

يف اململكة املتحدة. حصل عىل درجة الدكتوراه يف علم اإلنسان االجتامعي 

من جامعة فريبورغ بسويرسا، وعىل درجة املاجستري يف دراسات الطفولة 

من جامعة إدنربة باسكتلندا يف اململكة املتحدة. عمل الرزي مع العديد 

من املنظامت غري الحكومية الدولية ووكاالت تابعة لألمم املتحدة مثل 

 Terre des( ومنظمة أرض اإلنسان ،)Mercy Corps( منظمة فيلق الرحمة

Hommes(، واملجلس الرنويجي لالجئني، ومنظمة ورلد فيجني، ومنظمة 

األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف(. اكتسب من مسريته العملية خربًة 

واسعة يف تخصصات متعددة يف قضايا حامية الطفل واملشاركة، والتعليم يف 

سياقات ما بعد النزاع، والرفاهة النفسية االجتامعية يف زمن األزمات. تشمل 

اهتامماته البحثية عاملة األطفال، وقضاء األحداث، وسياسات التعليم.

https://al-shabaka.org/ar/author/mohammed-al-rozzi/

