
 

الحق  في التعليم
فلسطين في  االستعمـــار  وسياسات 

يعتبر الحق في التعليم احد الحقوق االجتماعية االساسية التي تنص عليها 
مواثيق حقوق اإلنسان، والذي يرتبط بشكل وثيق بمفهوم الكرامة االنسانية 
وتنمية االنسان والمجتمع؛ ذلك ان ممارسة الحق في التعليم ودرجة الوصول 
التمتع بحقوق االنسان االخرى. من ناحية اخرى، يتبوأ  اليه تؤثر في مستوى 

الوطنية.  وهويتها  الشعوب  ثقافة  لتعزيز  كوسيلة  مكانة خاصة  التعليم 

سّيما  ال  الدولي،  القانون  في  المكفولة  الحقوق  من  التعليم  في  الحق  ُيعد 
الدولية اهمها؛  المواثيق والمعاهدات  قانون حقوق االنسان وعدد من 

االنسان 	  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
)26 )المادة 

بالحقوق 	  الخاص  الدولي  العهد 
والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 

)المواد 13 و14(
 	 28 اتفاقية حقوق الطفل. )المواد 

و29(
اتفاقية القضاء على جميع اشكال 	 

10 و14( التمييز ضد المرأة. )المواد 
االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين. 	 

)22 )المادة 

تنص  االنسان،  حقوق  قانون  جانب  الى 
التي  والمواثيق  المعاهدات  من  جملة 
اإلنساني،  الدولي  القانون  تحت  تندرج 
على  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  سيما  ال 
واجبات  الى  باإلضافة  المسلحة،  والنزاعات  الحروب  اثناء  التعليم  في  الحق 
االشخاص  تمتع  وضمان  التعليم،  في  الحق  حماية  تجاه  االحتالل  قوة 
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في فلسطين التي تخضع لمنظومة االستعمار والفصل العنصري والتهجير 
القسري اإلسرائيلية، يعاني قطاع التعليم على جانبي الخط األخضر من جملة 

من المعيقات التي تأتي كنتيجة للسياسات االستعمارية اإلسرائيلية بحسب 

منطقة تواجد الفلسطينيين. ورغم ان هذه السياسات متنوعة وتختلف بحسب 

االستعمارية  السيطرة  فرض  تاريخ  وبحسب  المستهدفة  والفئة  المنطقة 

االسرائيلية، اال انها جميعا تهدف الى:

وتغييب  الصهيونية  الرواية  فرض  خالل  من  التاريخية  الحقائق  n	طمس 
الفلسطينية، الرواية 

n	تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية من خالل سياسات األسرلة والتغريب،

n	تعزيز تجزئة الشعب الفلسطيني واحكام السيطرة الصهيو-اسرائيلية. 

فلسطين 1948

السكان  على  الكاملة  السيطرة  إلى  إسرائيل  تسعى   ،1948 عام  نشأتها  منذ 
التي  األسرلة،  سياسات  فرض  محاولة  عبر  األخضر  الخط  داخل  الفلسطينيين 
تسعى إلى إذابة الهوية والثقافة الوطنية الفلسطينية وتكريس الرواية والوعي 
تستخدمها  التي  الوسائل  أهم  أحد  التعليم  يشكل  الصهيوني.  االستعماري 

إسرائيل لتحقيق هذه الغاية من خالل: 

n	فرض المنهاج اإلسرائيلي على المدارس في القرى والمدن العربية داخل الخط 
األخضر، 

صورالحقائق  وتشويه  المنهاج،  من  التاريخي  الفلسطيني  الوجود  n	تغييب 
بشأن الوجود الحالي، 

n	فرض المفاهيم والقيم والرواية الصهيونية، 

تشويه  و/أو  وتغييب  العربية  اللغة  إضعاف  عبر  الوطنية  الثقافة  n	إضعاف 
الموروث القيمي والسلوكي،  

n	نشر ثقافة االستسالم وعدمّية المقاومة في مواجهة المنظومة االستعمارية،

n	استغالل المدارس والبرامج التعليمية لنشر وتكريس التطبيع والتماهي مع 
المنظومة.



شرقي القدس

عام  احتاللها  منذ  القدس  شرقي  مناطق  تواجه 

الى  تهدف  ممنهجة  إسرائيلية  سياسة   1967

تهويد المكان وإخفاء الطابع الفلسطيني عنه من 

وطمس  الفلسطينيين  السكان  أسرلة  والى  جهة، 

من  الفلسطينية  والثقافية  الوطنية  هويتهم 

جهة أخرى. وفي ذلك السياق، يواجه التعليم في 

أهمها:  القدس صعوبات عديدة 

n	سعي إسرائيل الى فرض منهاجها على مدارس 
تقديم  خالل  من  المدينة  في  الفلسطينيين 

االغراءات المالية. 

والمؤسسات  المدارس  على  الخناق  n	تضييق 
الفلسطيني  المنهاج  تطبق  التي  التعليمية 

وإفقارها. 

n	فرض رقابة على المنهاج الفلسطيني وشطب أي 
درس او المحتوى الذي يبرز الرواية الفلسطينية 
او يظهر حقيقية تاريخية تتعارض مع الرواية 

الصهيونية. 

والمنشآت  المدارس  لبناء  n	عدم اصدار تراخيص 
التعليمية في اغلب ارجاء المدينة. 

n	إعاقة وصول الطالب من والى الجامعات في باقي 
مدن الضفة الغربية، وعدم االعتراف بالشهادات 
الجامعية الفلسطينية في اغلب التخصصات او 
بالشهادات  لمعادلتها  تعجيزية  شروط  وضع 

االسرائلية. 

n	اعتقال وقمع ومالحقة طلبة المدارس والجامعات.



الضفة الغربية وقطاع غزة:

غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  التعليم  يواجه 
النقاط  في  تلخيصها  يمكن  عديدة  صعوبات 

التالية:

التعليمية  المنشآت  على  المباشرة  ات  n	االعتداء
والمدارس، الجامعات  طلبة  وقمع  واعتقال 

المدارس، فيها  بما  التعلمية  المنشآت  n	هدم 

المناهج  عن  الوطنية  الهوية  n	تغييب 
مع  تنسجم  برواية  واستبدالها  الفلسطينية 

الصهيونية، الرؤية 

ومحاربة  الفلسطيني  المناهج  محتوى  n	مراقبة 
الحقوق  أو  الفلسطينية  الرواية  تعليم 
مغلوطة  تفسيرات  وتقديم  الفلسطينية 
ال-سامية،  مناهج  باعتبارها  وتصويرها  لها، 
تتعارض  إرهابية،  أو  وتحريضية  وعنصرية، 

السالم،  مع 

لفرض  والممولين  المانحة  الدول  على  n	الضغط 
الفلسطينية  المناهج  على  جوهرية  تغييرات 
الجامعة  الوطنية  بالهوية  المساس  من شأنها 
مع  يتعارض  ما  ومنع  الفلسطيني،  للشعب 

الصهيونية،  الرواية 

في  التعليمية  المنشآت  وتوسيع  بناء  n	منع 
»ج«.  المصنفة  المناطق 

قطاع غزة 

يعاني  سابقا،  المذكورة  السياسات  الى  باالضافة 
للحروب  نتيجة  مضاعة  أزمة  من  غزة  قطاع 

أهمها:  المستمر  والحصار  المتكررة 

التعليمية  المنشآت  من  عدد  وتدمير  n	قصف 
القطاع،  مناطق  مختلف  في 

المدارس  مستلزمات  في  الحاد  n	النقص 
والجامعات، 

n	االكتظاظ الكبير في المدارس الحكومية وتلك 
الغوث،  لوكالة  التابعة 

قطاع  والى  من  الطالب  حركة  على  قيود  n	فرض 
غزة.

 

 

تشير احصائيات العدوان الذي شنته اسرائيل على 
قطاع غزة عام 2014 الى: 

6 مــدارس حكوميــة وخاصــة و11 روضــة 	  تدميــر 

تدميــرا  العالــي  للتعليــم  مؤسســات  و3  أطفــال 

كامــاًل،

450 منشــأة تعليميــة )176 مدرســة 	  إصابــة نحــو 

خاصــة،  أطفــال  روضــة  و263  وخاصــة،  حكوميــة 

بأضــرار طفيفــة  العالــي(  للتعليــم  و11 مؤسســة 

أو جزئيــة أو شــديدة،

ــة غــوث وتشــغيل 	  83 مدرســة تابعــة لوكال ــة  إصاب

ــة. ــروا( بأضــرار متفاوت الالجئيــن )األون

االضطهاد ومقاومة  وحقوقها  ثقافتها  ابنائها  تعليم  في  المستعمرة  الشعوب  حق 

تشير المادة 29 )1( )ج( من اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون التعليم موجها نحو: 

»تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي ينتمي اليه 
الطفل.«

تشير المادة  15 )1( من إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية إلى أنه: 

»للشعوب األصلية الحق في أن يعبر التعليم واإلعالم تعبيرًا صحيحًا عن جالل وتنوع ثقافاتها وتقاليدها 
وتاريخها وتطلعاتها.«


