
إجامالً ميكن التكهن بأن التغيريات التي تعقب معالجة فراغ دستوري والحاجة لتجديد التمثيل السيايس يف غزة والضفة الغربية لن تفيض إىل أكرث من ملء هذا الفراغ 

واالستمرار ضمن األطر املرجعية الناظمة للسلطة الفلسطينية. وذلك ألن استمرار الوضع الراهن يعتمد عىل القوى السياسية املحلية، والالعبني الدوليني، ومصالح إرسائيل الحالية 

املتمثلة يف إبقاء الحال بالشكل الذي يحفظ الهدوء ويضمن أن تتواىل األحداث بشكل متوقع يضمن أال تفلت األمور من قبضتها. وبصيغة أخرى، يف حالة الحاجة النتخابات 

رئاسية و/أو ترشيعية، فالداعي هو الفراغ الدستوري، واإلطار العام الذي يحكم التحوالت هو اتفاقية أوسلو، وسيعني ذلك استمرار بنى التعليم، وجودته، ومتويله، بشكل عام.

فمن املرجح أن تفوز حركة املقاومة اإلسالمية حامس باالنتخابات الترشيعية والرئاسية مام سيرتتب عليه تلكؤ الدول املانحة عن دعم حكومة فلسطينية تشكلها أو تقودها 

الحركة. سيعيد ذلك تجربة ما حدث إبان فوز حركة حامس بأغلبية ساحقة مبقاعد املجلس الترشيعي عام 2006 وما ترتب عليه من إعاقة بنى السلطة الحالية لجهود حركة 

حامس بتشكيل وإدارة الحكومة. سينعكس ذلك اجامالً عىل تجربة التعليم سلباً بشكل عام يتمثل يف ضعف مصادر التمويل، واستمرار تهميش متويل التعليم – من ناحية 

األولويات – لصالح قطاعات ذات أهمية أكرب كاألمن مثالً.

أما إذا رافق هذا السيناريو حالة حراك شعبي، فاملساحة املتاحة للتغيري قد تكون مختلفة، وبالتايل ستكون النتائج مختلفة، وستنعكس عىل قطاع التعليم بشكل مغاير.
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تغيري مفاجئ يف الحكم: التعليم

محمد الرزي
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https://al-shabaka.org/scenario-analyses/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa/
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://al-shabaka.org/scenario-analyses/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9/
https://al-shabaka.org/ar/author/mohammed-al-rozzi/
https://al-shabaka.org/ar/author/mohammed-al-rozzi/
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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/

