
تتميز املساحات التعليمية عن املساحات العامة األخرى بالعديد من الصفات التي 

تعطيها طابعاً خاصاً وتؤهلها لتلعب دوراً متاميزاً يف التنظيم السيايس واملقاومة وكذلك 

إلحباط الحركة السياسية واالجتامعية. أهم هذه الصفات هي قدرة هذه املساحات 

عىل أن تجرس الهوة الطبقية واأليديولوجية بني املتعلمني/ات املتباينة خلفياتهم، حيث 

يضمن التعليم العام أن يتلقى الطالب معارف متامثلة وفرص تعليمية متكافئة. هذه 

امليزة مهمة جداً يف أي حراك شعبي أو اشتباك حيث تؤثر الفروقات الطبقية الصارخة 

وانعدام العدالة يف توزيع املوارد إىل إضعاف أثر أي انتفاضة أو اشتباك. وليس غريباً 

أن تقوم إرسائيل بتحريك أي فروقات طبقية أو أيديولوجية لصالحها لوأد محاولة 

لحراك شعبي. 

يتناول التحليل التايل شكل قطاع التعليم الفلسطيني إن تم حدوث تحرك شعبي 

ضمن انتفاضة فلسطينية جديدة. 

التمويل

من املتوقع أن يتأثر متويل تعليم الفلسطينيني بدرجات متفاوتة وفقاً ألماكن 

تواجدهم وحسب املؤسسات التعليمية التي ينتسبون إليها )السلطة الفلسطينية، 

املعارف اإلرسائيلية، وكالة الغوث، األوقاف، القطاع الخاص، وغريها(. لكن املشرتك 

بني مناطق التواجد الفلسطيني هو أن قدرات التمويل ستتأثر بشدة وذلك لسببني: 

األول أن حالة االشتباك ستلقي بظاللها عىل أولويات التمويل الحكومية )السلطة 

الفلسطينية( وغري الحكومية )وكالة الغوث(، حيث من املتوقع أن تزيد حصة إنفاق 

السلطة الفلسطينية عىل قطاع األمن عىل حساب قطاع التعليم، وأن يزيد إنفاق 

األونروا لقطاع اإلغاثة والتشغيل عىل حساب قطاع التعليم.

يف ذات الوقت، من املتوقع أن يزيد التمويل للتعليم يف مختلف املناطق إذا مل تُحدث 

االنتفاضة الشعبية تغيريًا كبريًا يف الوضع الراهن، وذلك ألن التحركات الشعبية تخلق 

فرًصا ألصحاب املصلحة لالستثامر يف استعادة الوضع الراهن، فمثالً، أعقب االنتفاضة 

الفلسطينية األوىل )1993-1987( اتفاقية أوسلو و”عملية السالم” والتي أفرزت 

خطاب “بناء الدولة”، والذي كان من مرتكزاته، بناء مؤسسات التعليم. الجدير بالذكر 

أن استثامر املمولني بالتعليم كان سخياً لخصوصية التعليم وارتباطه بالطفولة والتي 

مثلت مساحة آمنة لالستثامر يف سياق الجو السيايس املشحون وقتها بقضايا السيادة 

واألمن. 

الجودة

يتطلب العمل عىل جودة التعليم وربطها مبستقبل فلسطني السيايس واالجتامعي 

واالقتصادي عدة مقومات منها وضوح الرؤية السياسية والتغلب عىل االنقسام 

السيايس واملكاين. ومن شأن غياب هذه املقومات، يف ظل الحراك الشعبي، أن يغيب 

الرتكيز عىل الجودة.

ويف الوقت ذاته، يجدر إعادة تعريف مصطلح الجودة داخل إطار ثوري، فقد تشكل 

حالة االشتباك الشعبي مع أدوات وأجهزة و بنى القمع واالستبداد سياقاً مناسباً 

لتجريب وتطوير أساليب تربوية أصيلة مرتكزة عىل الحال السيايس، ووثيقة الصلة 

بأهداف الحراك. فمثالً، سيعطي هذا السياق الفرصة لطرائق جديدة كالتعليم 

الشعبي الذي كان للفلسطينيني تجربة فيه خالل فرتات مختلفة من االنتفاضة األوىل 

يف غزة والضفة. كرد فعل عىل إغالق املدارس والجامعات خالل االنتفاضة األوىل قام 

العديد من املربني واملعلمني/ات بتنظيم حركات دراسية يف بيوتهم ويف املساحات 

املجتمعية وذلك بشكل غري مركزي، وعفوي، وطوعي. مل يكن رد السلطات العسكرية 

اإلرسائيلية مفاجئاً حينها حيث عمدت عىل تجريم هذه املبادرات حتى وإن كانت 

تتم يف البيوت، وعمدت إىل فرض العقوبات والغرامات عىل من كانوا يقومون بتنظيم 

هذه الدروس أو الجلسات.

املميز يف التعليم الشعبي، من ناحية الجودة، هو قدرته عىل بناء معارف ومهارات 

تعكس حالة الكفاح الوطني، وبشكل أفقي وغري مركزي، وهو ما يلعب دوراً يف تحرير 

املعرفة لتصبح ملكاً لكل املعلمني واملتعلمني، وبشكل يتجاوز البريوقراطية وجامد 

املحتوى والطرق ومعريتهام. من شأن هذه الطريقة أن توفر معرفة مشكلة ومبنية 

عىل التجربة الشخصية لكل من املتعلمني واملعلمني عىل حد سواء. ولكن عىل الرغم 

من أهمية هذه الطريقة، من الصعب التكهن إذا ما كانت ستنجح عىل األمد الطويل 

يف ظل غياب أي مصادر تدعم صمود القامئني عليها. 

البنية التحتية

من املرجح أن تستمر البنية التحتية القامئة خالل الحراك الشعبي، ويرجع ذلك إىل 

صعوبة تفكيك وإعادة بناء البنية التعليمية وحاجتها إىل مصادر مالية وبرشية كبرية. 

حدث ذلك يف التاريخ املعارص عندما أبقت إرسائيل عىل بنى التعليم العام عقب 

احتاللها للضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية، وغزة عام 1967 بعد أن ورثت هذه 

البنى من اإلدارة األردنية واملرصية عىل الرتتيب. حدث ذلك أيضاً عندما قامت السلطة 

الفلسطينية عام 1994 ببناء النظام التعليمي وهيكلية التعليم بناء عىل ما كان قبل 

اتفاقية أوسلو. الجدير بالذكر أن حالة االشتباك الشعبي ال توفر الظروف املناسبة 

لنقض البنية املوجودة، ولكنها تؤسس وتفسح املجال لهيكليات ورؤى وبريوقراطية 

محدثة تعقب الواقع السيايس املستجد.

وعىل الرغم من الثبات النسبي لهذه البنى خالل غياب االستقرار، إال أن السياق قد 

يفتح املجال لتكوين اتحادات معلمني ومعلامت فاعلة، تستغل املساحات والخطاب 

السيايس القائم للمنارصة نحو حقوق وظروف أفضل للعاملني يف هذا القطاع. ترتكز 

أهمية هذه االتحادات يف اتساع قاعدتها من العاملني وهو ما يعني قدرتها عىل التأثري 

عىل القرار التعليمي، وأيضاً السيايس. 
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انتفاضة جديدة: التعليم
محمد الرزي
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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.

من املتوقع أيضاً أن تقوم هذه االتحادات مبطالب تتخطى ظروف عمل العاملني/ات لرتكز عىل تحرير املعرفة واألساليب املستخدمة يف التعليم بحيث تتامىش وتساند صوت الشارع. 

هذا السياق قد يفتح املجال أيضاً لبناء حركة طالبية وطنية، ليس فقط يف إطار الجامعات، ولكن أيضاً بني فئة الشباب واليافعني. وكلام طالت حالة االشتباك، ستتمكن تلك الحركة 

تدريجياً من التأثري يف خطاب الشارع السيايس. 

املحتوى )املناهج(

يف الوقت الذي قد نشهد فيه عدم تبدل البنية التحتية العامة للتعليم، ميكن النظر إىل املحتوى واملناهج كمساحة بديلة للتغيري. ويكمن ذلك يف سهولة األمر نسبياً مقارنة بالبنية 

التحتية القامئة حيث ال يتطلب األمر موازنات وتغيريات هيكلية جوهرية. وبالتايل توفر املساحات التعليمية القامئة إمكانية تحريك الطالب والعاملني نحو رؤى سياسية جديدة 

وثورية، تتجسد يف تخطي املناهج واملحتوى الرتيب واالنطالق منه إىل ما يجب فعله لتحرير املعرفة واملؤسسة التعليمية. قد نشهد مثالً تبلور املواد الدراسية كاللغة العربية 

والجغرافيا والتاريخ حول األدب الشعبي والوطني، والتاريخ السيايس، بشكل يؤسس ملعرفة تحررية. وتحقيق هذا األمر سيتطلب تحفيز الشعب املنتفض عىل الترصف بطريقة 

المركزية ومنسقة خارج سلطة اإلدارة التعليمية. لذا من املتوقع أن يضطلع املعلمون/ات بأدوار قيادية باتجاه ينسجم من الرؤى السياسية للحراك الشعبي.  

https://al-shabaka.org/ar/author/mohammed-al-rozzi/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d9%8a%d8%aa%d8%ae%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d9%88%d8%ad%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%aa%d8%ac/
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/

