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 د. عدنان الحجار
الصادر في الجريدة  3112( لسنة 1رؤية منظمات المجتمع المدني لقانون التعليم رقم )إن تقديم ورقة عمل حول 

 تتطلب منا ثالثة نقاط أساسية: الرسمية في قطاع غزة
إصدار قوانين من كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي وكذلك إصدار قرارات : إشكالية أوال

 بقانون من قبل الرئيس في غير حاالت الضرورة ومدى مشروعية ذلك.
: مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لقانون تعليم وما يجب أن يتضمنه هذا القانون من وجهة نظر ثانيا

 المجتمع المدني.
 3112لسنة  1حظات عل  قانون التعليم رقم : بعض المالثالثا
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 من حيث قانونيته: أوالا 
من قبل كتلة التغيير واإلصالح في غزة باسم المجلس التشريعي، وكذلك إصدار الرئيس قرارات  إن صدور القانون 

بقانون بحجة عدم التئام المجلس التشريعي إجراءات عملية من شأنها أن تقوض الخطوات والجهود المبذولة نحو بناء 
وهذا يزيد   .1991إقامتها في العام  نظام قانوني فلسطيني موحد، والتي سعت السلطة الفلسطينية نحو تحقيقه منذ

 نظامين قانونيين مختلفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. االنقسام وخلق تكريس من
الدستورية والقانونية التي تضمنها النظام الداخلي  اإلجراءاتالقانون ونشره يخالف  إصدارومن ناحية أخرى فان 

 يس لتصديقه ونشره.للمجلس التشريعي بضرورة عرض القانون عل  الرئ
 للمجلسولم تتم انتخابات جديدة أو يتم التمديد  3111إضافة إل  أن المجلس التشريعي انتهت واليته في يناير 

 دستوريا.
 :من حيث ضرورته: ثانياا 

قانون فلسطيني صادر عن جهة تشريعية فلسطينية وانسجاما مع توحيد القوانين بين  إصدارعل  الرغم من أهمية 
هذا القانون في هذا الوقت يزيد االنقسام التشريعي والسياسي الفلسطيني،  إصدارلغربية وقطاع غزة إال أن الضفة ا

شراكاالنتظار حت  تحقيق المصالحة  األفضلوكان من   واألهليةومؤسساته الرسمية  وأحزابهالمجتمع الفلسطيني  وا 
بجديد وتقريبا أحكامه واردة في القوانين السارية المفعول ، خاصة أن القانون لم يأتي في مناقشة بنود هذا القانون

 واللوائح المنظمة لها وكان باإلمكان االستعاضة عنه بالتعليمات الوزارية.
أن السؤال المطروح ما أهمية سن قانون للتعليم يواكب العصر، ودور التعليم في رقي وتقدم األمم، إال وعل  الرغم من 

ن جديد ينطبق حصرًا في غزة، ولن تتاح له إمكانية التطبيق في الضفة الغربية في ظل الدواعي إلصدار قانو  هي
واقع االنقسام، مما يشكل تهديدًا لمسيرة التعليم في السلطة الفلسطينية بشكل عام، والهوية الفلسطينية بشكل 

لة سنوات االنقسام، خاصة لقد تم المحافظة عل  الخدمات التعليمية األساسية في السلطة الفلسطينية طي  خاص.
التوجيهي "الثانوية العامة"، وال يعرف إل  أي مدى سيتم المحافظة عل  ذلك في ضوء تطبيق القانون حصرًا في 

   غزة.
 إن أي قانون يجب أن يعبر عن حاجة المجتمع ومشاركة كافة فئاته ذات العالقة من مؤسسات ومراكز ومختصين.

 
ربيييييط الفييييرد الفلسييييطيني بوطنييييه فلسيييييطين تنطلييييق ميييين ضييييرورة فهييييي  نون تعلااااايمأمااااا رؤيااااة المجتماااااع الماااادني لقااااا

، والتأكييييييد علييييي  فيييييرد فيييييي التربيييييية والتعلييييييمحيييييق كيييييل و  ،المنييييياهع التعليميييييية وبثقافتيييييه الفلسيييييطينية الوطنيييييية مييييين خيييييالل
اآلخيييييرين، والمسييييياواة بيييييين كافييييية الميييييواطنين وتعزييييييز االحتياجيييييات الخاصييييية فيييييي التعلييييييم دون تميييييييز ميييييع  يحيييييق ذو 

 ،وجيييييوب توجييييييه التربيييييية والتعلييييييم إلييييي  اإلنمييييياء الكاميييييل للشخصيييييية اإلنسيييييانية والحيييييس بكرامتهييييياو  .مفهيييييوم المواطنييييية
لييييييي  توطييييييييد احتيييييييرام حقيييييييوق اإلنسيييييييان والحرييييييييات األساسيييييييية تبييييييياع مييييييينهع الحيييييييوار وا  . ووجيييييييوب اسيييييييتهداف التربيييييييية وا 

ر التفيييييياهم والتسييييييامح والتعليييييييم تمكييييييين كييييييل شييييييخص ميييييين اإلسييييييهام بييييييدور نييييييافع فييييييي مجتمييييييع حيييييير، وتوثيييييييق أواصيييييي
التيييييي تقيييييوم بهيييييا األميييييم ودعيييييم األنشيييييطة بغيييييض النظييييير عييييين الليييييون والعيييييرق واليييييدين،  والصيييييداقة بيييييين جمييييييع األميييييم
 .المتحدة من أجل صيانة السلم
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 :نه يتطلبإف للحق في التعليمضمان الممارسة التامة ول

  تاحته مجاناً  األساسيجعل التعليم  .للجميع إلزاميا وا 
 الثيييييانوي بمختليييييف أنواعيييييه، بميييييا فيييييي ذليييييك التعلييييييم الثيييييانوي التقنيييييي والمهنيييييي، وجعليييييه متاحيييييا  تعمييييييم التعلييييييم

 وال سيما باألخذ بمجانية التعليمللجميع بكافة الوسائل المناسبة 
  تشييييجيع التربييييية األساسييييية أو تكثيفهييييا، إليييي  أبعييييد مييييدى ممكيييين، ميييين أجييييل األشييييخاص الييييذين لييييم يتلقييييوا أو

 .تدائيةلم يستكملوا الدراسة االب
   نشييييياء نظيييييام مييييينح واف  بيييييالغرض، العميييييل بنشييييياط علييييي  إنمييييياء شيييييبكة مدرسيييييية علييييي  جمييييييع المسيييييتويات، وا 

 .ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس
 ألوالدهيييييييم غيييييييير الميييييييدارس  ، أو األوصيييييييياء عنيييييييد وجيييييييودهم، فيييييييي اختييييييييار ميييييييدارساآلبييييييياءحريييييييية  احتيييييييرام

 .األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصةمين تربية أولئك أوبت الحكومية،
  دارة مؤسسيييييات تعليميييييية، شيييييريطة التقييييييدعيييييدم المسييييياس بمعييييييايير   بحريييييية األفيييييراد والهيئيييييات فييييييي إنشييييياء وا 

 . التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة
  اإلبداعياحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط   .  

 :ل فردمن حق كو 
 ،أن يشارك في الحياة الثقافية 

 ،أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته 

 أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه. 

 
 الصادر في غزة  3112لسنة  1بعض المالحظات على قانون التعليم رقم  ثالثاا:
التعليم حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا ( عل  أن 3تنص المادة ) -1

القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه. ما المقصود هنا بالشروط العلمية والموضوعية حت  يتمتع المواطن 
نظمة ، حيث لم يرد في القانون ما يشير إل  الشروط العلمية والموضوعية، وما هي األبالحق في التعليم

 عل  أن التعليم حق لكل مواطن. جاء علما أن النص في القانون األساسي الصادرة بمقتض  هذا القانون،
( من القانون عل  أنه ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسم  ) مجلس التعليم( يتكون 9تنص المادة ) -3

الوزارة. هنا المادة تتحدث عن مجموع من تسعة أعضاء برئاسة الوزير وعضوية موظفين من الفئة العليا في 
أعضاء المجلس تسعة أشخاص وتتضمن رئاسة المجلس وهو وزير التعليم وعضوية اثنين من الفئة العليا 

، ومدة عمل دورة المجلس، ثم في الوزارة والسؤال الستة الباقين من يعينهم ومن أي جهة وما هي مواصفاتهم
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، ولم تحيل أيضا إل  نظام أو المادة سكتت عن ذلك من الفئة العليا، لماذا لم تحدد المادة مسم  الموظفين
 الئحة وهذا قصور واضح.

( عل  أنه" بما ال يتعارض وأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح واألنظمة الصادرة 11تنص المادة ) -2
والمعلمين في دراء المدارس مرتب المشرفين و  -3بمقتضاه تحدد بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء: 

 وزارة التربية والتعليم وحوافزهم وعالواتهم".
هنا يجب االشارة إل  أن الوزارة أصدرت في وقت سابق عل  القانون بفترة وجيزة الئحة بها راتب الموظفين ثم 

 أصدرت الحقا لها هذا القانون.
زارة بفتح رياض أطفال ولم وضع القانون مرحلة رياض األطفال من مراحل العملية التعليمية ولم يلزم الو  -1

، أين دور الوزارة أو الحكومة في رياض عل  رياض األطفال الخاصة واقتصارهايتطرق إل  كيفية متابعتها 
 (.12،11. ) ماألطفال؟

 (11أو ضرورية لدخول المدرسة. )م إلزاميةكانت  إذامدة رياض األطفال بسنتين ولم يحدد  القانون حددي -5
 طفل إل  الروضة هل سيتم قبوله في المدرسةوالسؤال لو لم يذهب ال

( الفقرة األول  ينص القانون عل  أن التعليم إلزامي ومجاني في المدارس العامة خالل المرحلة 2ة )دفي الما -6
األطفال تحت واليته  بإلحاققيم  و( عل  أن يلزم كل ولي أمر أو وصي أ11وينص في المادة ) األساسية

قبل بلوغهم سن السادسة عشرة دون عذر  ات التعليم األساسية ويحظر سحبهمأو وصايته أو قوامته بمؤسس
( الفقرة األول  أنه في حال مخالفة أحكام 13ثم أور المشرع في المخالفات والعقوبات في المادة )مقبول. 
تتجاوز  زالة هذه المخالفات خالل مدة الإ( من هذا القانون يتم اخطار المخالف من قبل الوزارة ب11المادة )

شهر من تاريخ تبليغه، وفي الفقرة الثانية يتطرق إل  أنه في حال استمرار المخالفة أو تكرارها، يعاقب 
ر أردني أو ما يعادلها بالعملة يناالمخالف بالحبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف د

 المتداولة، أو بالعقوبتين معا.
عل  الرغم من ان القانون تضمن عقوبة لمن ال يلتزم من أولياء األمور أو األوصياء أو القيمين بإلحاق أو 

وكلتاهما معا إال أنه لم يضع ضمانا ولم ينص عل  أسحب من هم تحت رعايتهم بعقوبة الحبس أو الغرامة 
لتلميذ بالمدرسة رغم مخالفة مواصلة التلميذ تعليمه إذ كان يستوجب وضع آلية تضمن مواصلة التحاق ا

 وعدم التزام ولي األمر أو الوصي أو القيم بذلك.
( عل  أنه بما ال يتعارض مع هذا القانون تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي 33تنص المادة ) -7

األكاديمي والمهني والتقني وكل ما يتعلق بها بموجب قرار يصدر عن الوزير،) لماذا هذه الصالحيات 
 مجلس التعليم عل  اعتبار أن هذا األمر فني ومهني، وليس إداريا( إل زير وليست للو 
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جراءات  3( فقرة 32تنص المادة )  -1 عل  أن تحدد شروط تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية وا 
 ترخيصها بموجب نظام يصدر بمقتض  هذا القانون.

حالة إل  نظام أو لوائح وهنا ألهمية عدم تأخر الوزارة في ما يالحظ بصفة عامة عل  هذا القانون هو كثرة اإل
إصدار الترخيص كان ينبغي شروط التأسيس لمنح الترخيص في هذا القانون أو تحديد مدة محددة إلصدار 
ال ما هي اإلجراءات المطلوبة لترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية من تاريخ نفاذ  هذا النظام وا 

   إصدار النظام المفترض.القانون وحت
( عل  أنه تحدد بقرار من الوزير أثمان الكتب التي تشتريها المؤسسات التعليمية الخاصة 26تنص المادة ) -9

وتقيد أثمانها في حساب خاص باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير الوسائل التعليمية والمختبرات  واألجنبية
ية، ويتم صرف تلك المبالغ بتعليمات يصدرها الوزير. لماذا كتبات المدرسية ومختلف األنشطة المدرسموال

وذلك لزيادة  في حساب خاص باسم الوزارة وال توضع في الحساب الموحد للحكومة أثمان الكتب توضع
كتبات مالشفافية ولضمان الرقابة عل  األموال، وعل  اعتبار أن تطوير الوسائل التعليمية والمختبرات وال

 موازنة وزارة التعليم. من األنشطة المدرسية، هو جزءالمدرسية ومختلف 
( من هذا القانون، تستوفي الوزارة بداًل نقديًا من 2تنص عل  أنه استثناء من المادة ) 3فقر  29المادة  -11

المشتركين في امتحان )شهادة دراسة الثانوية العامة( يحدد مقداره وطريقة تحصيله وكيفية دفعه وسائر 
 المتعلقة به، كما تحدد أجور العاملين في االمتحان وكيفية دفعها وذلك بموجب قرار يصدره الوزير.األمور 

من هذا القانون، إذ أن تحديد  2إن هذا النص يتناقض مع فكرة ومبدأ مجانية التعليم التي نصت عليه المادة 
يتناقض مع مبدأ المجانية وهنا مبلغ مالي من قبل الوزير لمن يشترك في امتحان شهادة الثانوية العامة 

يمكن التساؤل ما الفلسفة التي أدت بالمشرع إل  فرض مبالغ مالية وفي نفس الوقت ينص عل  مبدأ 
 .المجانية

يكون لنتائع امتحان )شهادة دراسة الثانوية العامة( قوة األحكام القضائية " من نفس المادة عل  أن 2وتنص الفقرة 
" لماذا هذا النص الذي يتضمن حرمان الطالب من مراجعة نتيجته اذا شعر بظلم أو خطأ ما نالباتة غير القابلة للطع

وهل يجوز تحصين تلك النتائع من الطعون واعتبار النتائع حائزة قوة االحكام القضائية الباتة غير القابلة للطعن. كام 
ر المراجعة في تدقيق العالمات مع من الممكن وضع آلية محددة لتقبل الطعون وفق شروط ومواعيد محددة وحص

 األوراق أو جمعها وهو خطأ قد يرد اما عل  الشخص الذي يقوم بالجمع أو جهاز الكمبيوتر نفسه. 
 

بحاجة إل  توضيح أكثر لتحديد الشخص المجرم بالجناية هل هو مدير المؤسسة أو  3( فقرة 12المادة ) -11
ادة غير واضحة يجب تحديد الجهة القانونية المخولة ، الماإلدارةأو أعضاء مجلس  اإلدارةرئيس مجلس 

 .باألنشطةبتلقي الهبات أو التي تقوم 
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( عل  أنه يحظر اختالط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة. 16تنص المادة ) -13
ووقائع تؤيد  إن الحديث عن اختالط التالميذ أو عدمه يتطلب وجود فلسفة لدى السلطة بناء عل  دراسات

ذلك قد يكون من ن إهذا من ناحية ومن ناحية ثانية ف وبمشاركة المجتمع المدني االختالط أو تعارضه
وذلك أن أعداد التالميذ غالبا أقل من المدارس  واألجنبيةالصعوبة بمكان خاصة في المدارس الخاصة 

 العامة وأحيانا عدد التالميذ ال يتناسب مع فصلهم في الفصول.
( عل  أن تعمل الوزارة عل  تأنيث مدارس البنات" ما المقصود بذلك وما فلسفة ذلك 17نص المادة )ت  -12

والهدف منه، وهل ستتعارض هذه المادة مع فكرة الكفاءة بمعن  أنه لو فهم من النص السابق أن مدارس 
جال المعلمين في البنات لن تحتوي إال عل  مديرة أنث  ومعلمات فقط فقد يمثل ذلك مساسا بفرصة الر 

توظيف معلمات دون المستوى   إل العمل في حقل التعليم حت  لو كانوا ذو كفاءات، وسيتم االضطرار 
إن هذا النص يعبر عن عدم ثقة بالمعلمين تجاه التلميذات وهو ما يخلق  لتحقيق االلتزام بنص هذه المادة.

 علم، ويخلق انطباع غير حقيقي تجاه المعلمينشعور سيئ لدى المعلمين والحقا لدى فئات المجتمع تجاه الم
 .وسلوكهم

( عل  أنه " تنشأ بقرار من الوزير مدارس لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والموهوبين بما 11تنص المادة ) -11
روط القبول شخطط الدراسة ونظم االمتحانات و  اإلنشاءيتالءم مع قدراتهم وصقلها، عل  أن يتضمن قرار 

دون أن يؤثر ذلك عل  الفئات األخرى". إن ذوي االحتياجات الخاصة هم مواطنون من حقهم التعليم كباقي 
مدارس لتعليمهم، فالتعليم حق لكل مواطن بما فيهم ذوي  إلنشاءالمواطنين دون حاجة إل  قرار من الوزير 

، فالحق ال ا الحق ومازالوا لسنوات عديدةاالحتياجات الخاصة، السيما الصم والبكم الذين حرموا من هذ
 يحتاج إل  قرار من الوزير وال من غير الوزير وعل  الوزير أن يسهل االستفادة منة هذا الحق.

( عل  أنه يجوز استعمال أبنية المؤسسات التعليمية العامة ومرافقها في غير أوقات الدوام 51تنص المادة )  -15
أو المناسبات التي يجوز فيها للوزير استعمال  األسبابكان يجب تحديد  الرسمي بناء عل  قرار من الوزير.

المؤسسات التعليمية خارج الدوام الرسمي أو تحديد المنع وذلك حت  ال يتجاوز الوزير صالحياته خالفا 
 للقانون.

 والمالحظ أن صالحيات الوزير في هذا القانون واسعة جدا وال ضابط لها إال الوزير نفسه. -16
( عل  أنه" تقبل الوزارة المنح المالية التي تقدم من دول ومؤسسات دولية ومحلية تخدم 55لمادة )تنص ا -17

هذه المادة تحتاج إل  نقاش باعتبار أنه مشاريع وبرامع تحقق األهداف التعليمية المذكورة في هذا القانون". 
زينة العامة وليس إل  وزارة من المفترض أين كل المنح المالية يجب أن توجه إل  الحساب الموحد للخ

التربية والتعليم ألن الوزارة لها موازنتها العامة المخصصة لها في الموازنة العامة والتي يجب عليها أن تعمل 
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وفقها ال تتلق  منح أخرى وبالتالي تدخل في مسألة الفساد المالي وتبتعد عن الشفافية والرقابة، حيث أنه من 
 اريع وبرامع ممولة أصال.الممكن أن تأتي المنح لمش

وال حرية  ،اإلنسانيةوال الكرامة  ،ما يمكن مالحظته في الختام أن القانون لم يشر نهائيا إل  مصطلح حقوق اإلنسان
ولم ترد كلمة التربية إال في التعريفات  وال إل  العنف المدرسي والبيئة المدرسية ،وال إل  كلمة الحوار ،التفكير والتعبير

 عندما عرفت الوزير بأنه وزير التربية والتعليم، والوزارة بأنها وزارة التربية والتعليم.


