
ينطلق هذا التحليل من افرتاض أن أي حل و/أو إعادة تشكيل لبنى ووظائف السلطة 

الفلسطينية لن يكون قراراً فلسطينياً حرصياً حيث سيكون إلرسائيل اليد العليا يف 

إقراره وتنفيذه. لذلك يتناول هذا التحليل شكل وبنى النظام التعليمي للفلسطينيني 

إذا ما تولت إرسائيل أمر الفلسطينيني بالكامل.

قرار إرسائييل

ميكن القول إنه يف حال حلت إرسائيل السلطة الفلسطينية، سيرتتب عىل ذلك انتقال 

املسؤوليات التي كانت تقوم بها السلطة الفلسطينية إىل الحاكم العسكري اإلرسائييل، 

مام يعنى أن تعليم الفلسطينيني يف غزة والضفة الغربية )مبا فيها القدس الرشقية( 

سينظمه بشكل مبارش الفاعل اإلرسائييل. ويضم الفاعل اإلرسائييل هنا الجيش والحاكم 

العسكري، والجامعات والعاملون اإلرسائيليون يف حقل الرتبية والتعليم. حيث سيناط 

بهم النصح فيام يتعلق بالبنى واملحتوى والتخطيط بالشكل الذي يضمن أال تتحول 

املساحات التعليمية إىل مساحات سياسية للحراك الشعبي والتعبئة الوطنية. ولوال 

هذا األثر املحتمل لهذه املساحات التعليمية، ألناطت إرسائيل بتعليم الفلسطينيني 

جملة ألطراف دولية، منها عىل سبيل املثال وكالة الغوث. 

ويف حقيقة األمر، ميثل إلقاء مسؤولية تعليم الفلسطينيني عىل وكالة الغوث فرصة 

للتخلص من عبء اإلدارة والتمويل، ولكن ذلك يعني أمرين جللني، كالهام يعمل ضد 

منطق اإلنهاء والتخلص من الفلسطيني كنظام استعامر استيطاين. أول هذان األمران 

هو تحول إرسائيل إىل فاعل سلبي يف صياغة وعي الفلسطيني األصيل يف الوقت الذي 

ستحتاج إرسائيل إىل ذلك خاصة يف أعقاب أي ضم للضفة الغربية، أو أجزاء منها، أو 

كنتيجة الختفاء السلطة الفلسطينية من املشهد مبا متثله من وسيط مينع االشتباك 

املبارش. أما ثاين األمرين فيتمثل يف أن اإلبقاء عىل دور وكالة الغوث، وهي املرشحة 

التقليدية للقيام بهذا الدور للكثري من األسباب، التي يطول رشحها هنا، يعني تعميق 

هوية الالجئ وتاريخ ورواية الفلسطيني األصيل وهو ما سعت وتسعى إرسائيل عىل 

الدوام إىل متويعه وتشويهه واذابته.

هذه التصورات تبقي احتامالً ضئيالً وهو أن ترتك إرسائيل مسؤولية التعليم 

للفلسطينيني أنفسهم ينظمونه بعيداً عن البنى الرسمية أو ضمن ترتيبات تشبه 

التعليم الخاص و/أو الشعبي كتلك التي شاعت يف أوقات إغالق إرسائيل للمدارس 

والجامعات خالل االنتفاضة األوىل. يعترب هذا االحتامل ضعيفاً ألنه يعني مخاطرة 

إرسائيل عرب تركها مساحات فارغة للفلسطينيني للمناورة، أو بناء الذات أو الجمع 

الفلسطيني. كام يعنى ذلك احتاملية أن ينهض الفلسطينيون بتعليم أنفسهم )من 

ناحية الجودة( بالشكل الذي ال يضمن تبعية األفراد لالقتصاد اإلرسائييل.

يناقش التحليل التايل شكل قطاع التعليم الفلسطيني يف حال أصبح النظام اإلرسائييل 

هو القيِّم عليه.

التمويل واألولويات

إلرسائيل تجربة طويلة يف القدرة عىل إدارة نظامي تعليم للفلسطينيني الذين يحملون 

الجنسية اإلرسائيلية واليهود داخل حدود عام 1948. وحافظت إرسائيل عىل ترتيب 

من هذا النوع، خالل احتاللها غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية، عام 

1967. أدى ذلك، يف وقتنا الحايل، إىل تهميش التعليم يف القرى العربية بالداخل، كام 

أدى بالسابق إىل تهميش تعليم الفلسطينيني يف الضفة وغزة حيث مل تنب إرسائيل ال 

مدرسة وال جامعة، ومل تطور مناهج بل استخدمت قبضتها عىل قطاع التعليم إلفراغه 

من أهدافه الوطنية.

هذا يعني أنه سيتمخض عن السيناريو الحايل، اإلنفاق عىل قطاع التعليم بالحد األدىن 

ليس فقط مقارنة مبا ينفق عىل التعليم لصالح املواطنني يف إرسائيل، ولكن أيضاً مقارنة 

مع إنفاق السلطة الفلسطينية الحايل عىل التعليم. وقد تتحلل إرسائيل حتى من هذا 

العبء عرب قبول متويل التعليم من أطراف دولية وعربية برشط أن تحافظ إرسائيل 

عىل سيطرتها عىل إدارة البنى والبريوقراطية، واملوارد البرشية، واملحتوى.

 الجودة

إذا حل النظام اإلرسائييل السلطة الفلسطينية وضم الفلسطينيني كمواطنني سيعني 

ذلك دوماً أن الفلسطينيني يف غزة والضفة سيتعلمون فقط مبا يخدم دورهم الهاميش 

وامللحق باالقتصاد اإلرسائييل. أي أن جودة التعليم سترتكز عىل مجموعة من املهارات 

واملعارف الدنيا التي تخدم دورهم كعامل. هذا يعني أيضاً أن جودة التعليم تلك 

لن متكنهم من االلتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم بالخارج. ولهذا سابقة حيث 

كانت وكالة الغوث، منذ نشأتها عام 1949 تحاول أن يحصل الفلسطينيون يف الشتات 

عىل جودة تعليم أقل من نظرائهم بالدول املستضيفة لتسهيل اندماجهم عرب ضامن 

دونيتهم، وستعمل إرسائيل عىل أن تبقى لها األسبقية، وللفلسطينيني ولتعليمهم 

الدونية عىل الدوام.

يظهر رسد مامرسات االحتالل يف ميدان الرتبية والتعليم أن إرسائيل مل، ولن، تقدم 

عىل أي عمل تطويري ينهض بالجودة كونها كانت تكتفي بتحريك وتطويع التعليم 

ليخدم مصالحها عرب تقويض محاوالت الحراك السيايس. وهذا يعني أنها ستحاول أيضاً 

منع انفتاح التعليم عىل حركات التعليم الدولية مثل “التعليم للجميع” أو اختبارات 

الجودة العاملية التي من شأنها تحريك عجلة التعليم والدفع بجودته. 
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البنية التحتية

حتى وإن تم انهيار السلطة الفلسطينية، فيمكن القول إن مشهد التعليم قد يديره عىل 

األرض أطراف عدة - أي قد يتطور قطاع تعليمي هجني يكون فيه دور للقطاع الخاص، 

واألونروا، والحاكم العسكري، و/أو األوقاف – كام هو الحال اليوم يف القدس الرشقية. يف 

الوقت ذاته ستكون للسلطات اإلرسائيلية كلمة الفصل فيام يتعلق باألهداف، والوظيفة، 

واإلدارة، والجودة واملحتوى واألهداف. وحتى لو كانت هناك أطراف أخرى كالتعليم 

الخاص واألونروا ضمن مزودي خدمة التعليم، إال أن كالهام سيخضع إما بشكل مبارش 

أو غري مبارش إىل سياسات إرسائيل مبا يتعلق بالتعليم. فعىل سبيل املثال، سيضطر 

القطاع الخاص إىل محاباة السلطات، واستعامل ما تقره إرسائيل من مناهج بغية 

االستمرار يف العمل يف هذا القطاع، أما إدارة األونروا فستتبع نهجاً براغامتياً ميكّنها من 

التحرك ضمن املتاح لها من مساحة، مستعينة مبنطق العمل اإلنساين اإلغايث.

وضمن هذا السيناريو سيتم توظيف املعلمني واملعلامت بالشكل الذي يضمن عدم 

انحيازهم إىل قضيتهم الوطنية، ولذلك، سيكون االنضامم إىل هذه البريوقراطية الجديدة 

محكوماً باالنتامء السيايس والنشاط السيايس السابق، وهو ما يعني أن أجهزة املخابرات 

سيكون لها القول الفصل ليس فقط عند التوظيف، ولكن يف املتابعة لنشاط هؤالء 

املوظفني بعد ذلك. ويف هذا اإلطار سيتم تسويق التعليم كرأس مال برشي يجب الرتكيز 

عليه لنامء غزة والضفة وسينظر إىل أي عمليات لتسييس التعليم )من الفلسطينيني( 

عىل أنها أعامل غري مسؤولة.

وفيام يتعلق بالعمل النقايب واالتحادات، فلن تسمح إرسائيل بتشكل نقابة للمعلمني 

يختارها املعلمون/ات أنفسهم/ن بشكل دميقراطي وشفاف، وبدالً منه قد تخلق إرسائيل 

جسامً بديالً مكون من فلسطينيني يعمل كوسيط بني طبقة املعلمني وممن هم يف 

أعىل الهرم اإلداري املتسم باملركزية. وسيناط بهذا الجسم، الذي قد يعطي جملة من 

االمتيازات كاقرار العالوات وخالفه، مسؤولية تلقي الشكاوى والتعامل معها أو إدارتها 

بالشكل الذي يعطل إمكانية أن يتحول اآلالف من املعلمني إىل قوة سياسية مؤثرة يف 

القرار التعليمي.

أما بالنسبة إىل الهيئات اإلدارية وشؤون املديريات واملناطق التعليمية فستتميز باملركزية 

وسيديرها يف أعىل الهرم لجان مشكلة خصيصاً إلدارة تعليم الفلسطينيني تضم علامء 

اجتامع وانرثوبولوجيون وتربويون وغريهم ممن يعملون بالجامعات اإلرسائيلية ومراكز 

األبحاث. إالّ أن هذه اللجان لن تكون مقترصة عىل طبقة التقنيون ممن سيعطون 

النصيحة حول أفضل السبل لتحقيق األرسلة/التحكم/أو اإلجهاز عىل هوية األصيل، ولكن 

ستضم أيضاً جهات أمنية واستخباراتية ترفع تقاريرها مبارشة للحاكم العسكري.

من املرجح أن تحافظ إرسائيل عىل القوانني والترشيعات التي تنظم العملية التعليمية 

خاصة وإن كانت تنسجم مع أهدافها كام فعلت يف الضفة الغربية وغزة إبان احتاللهام 

عام 1967، وستسند إرسائيل هذه القوانني مبجموعة من األوامر العسكرية. ولذا فمن 

غري املرجح أن تنفذ إرسائيل قوانينها وترشيعاتها السارية بأي شكل يضمن تقارب حقوق 

الفلسطينيني واإلرسائيليني تحت مظلة الحقوق والقانون. 

املحتوى )املناهج(

تعتمد الخطط فيام يتعلق باملحتوى واملناهج كثرياً عىل تفاصيل سيناريو حل السلطة 

و/أو إعادة تشكيلها. االحتامل األقرب للحدوث هو أن حل السلطة لن يرتتب عليه 

ضم السكان ليصبحوا مواطنني يف إرسائيل وبذلك ميكن القول إن النظام التعليمي 

للفلسطينيني، مبا يف ذلك املناهج، سيتطور بشكل فريد ومتاميز عن تعليم املواطنني يف 

إرسائيل. ينسجم هذا التصور مع طريقة إرسائيل الطويلة األمد فيام يتعلق بإدارة الشأن 

العام وهو ما حدث قبل ذلك خالل احتاللها لغزة والضفة، مبا فيها القدس الرشقية، 

وصوالً إىل إنشاء السلطة الفلسطينية. حيث عمدت إرسائيل، عرب جملة من األوامر 

العسكرية، إىل اإلبقاء عىل تدريس املناهج األردنية واملرصية، بعد املراجعة والحذف، ومل 

تستثمر يف تطوير املناهج أو يف تدريب املعلمني/ات عىل اإلطالق خالل تلك الفرتة. 

املؤكد أن اسرتاتيجية إرسائيل سرتكز عىل إهامل القطاع التعليمي، وبذلك لن يتم 

تطوير مناهج جديدة أو تحديثها كل فرتة، وستبقى هذه املناهج قيد االستخدام لفرتة 

طويلة وستصبح قدمية وغري عرصية، بشكل يخرج أجياالً غري مرتبطة بالتقنية الحديثة 

أو باملحيط العريب أو الرتاث الفلسطيني. سيضمن هذا النهج تبعية القوى العاملة 

الفلسطينية لسوق العمل واالقتصاد اإلرسائييل، حتى وان تكّون هناك اقتصاد فلسطيني 

فرعي أو موازي، فسيكون هشاً غري قابل للنمو.
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https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
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»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/

