
إن عملية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية تعني بالدرجة األوىل أن تحقق مؤسساتها 

الهدف التي أنشئت من أجله: التحرير. يعني ذلك بالنسبة لقطاع التعليم، أن تضطلع 

املؤسسات ذات العالقة بأدوارها من أجل تقليل االنقسام االجتامعي والسيايس 

للفلسطينيني بالداخل والخارج، مبا يف ذلك رؤاهم املستقبلية. وال يتعلق األمر فقط 

بأجسام املنظمة ذات العالقة املبارشة بالتعليم كاالتحاد العام لطلبة فلسطني، واالتحاد 

العام للمعلمني الفلسطينيني، وقسم التعليم والدوائر األخرى ذات العالقة، بل يتعلق 

األمر بكافة الدوائر واألجسام األخرى التي من شأنها أن تضمن وجود عمليات سياسية 

دميقراطية يف فلسطني والشتات.

يركز التحليل التايل عىل تداعيات إحياء منظمة التحرير الفلسطينية عىل تعليم 

الفلسطينيني عرب فلسطني املحتلة والشتات.

التمويل

من املهم أن تحافظ منظمة التحرير الفلسطينية عىل استقالليتها السياسية عند 

قبولها التمويل سواء من جامعة الدول العربية، أو من الدول العربية فرادى أو غريها 

من قنوات التمويل األخرى. قدرة املنظمة املالية تعني، يف وضع مثايل، قدرتها عىل 

أن تكون املزود الرئييس لتعليم الفلسطينيني ليس فقط داخل فلسطني، ولكن يف 

مخيامت اللجوء والشتات. يعني متويل منظمة التحرير لقطاع التعليم أن يتم البناء 

عىل املؤسسات التعليمية القامئة وصياغة أهدافها بناء عىل أهداف املنظمة التحررية. 

فعىل سبيل املثال، حتى اذا استمرت وكالة الغوث يف تويل مسؤولية تعليم لالجئني، 

سيتوجب عىل منظمة التحرير القيام بدور إرشايف بشكل يضمن أن الطابع الفلسطيني 

للربامج التعليمية يف كل مكان تواجدهم متسق وسليم من أجل توحيد الفلسطينيني 

خلف رؤية سياسية واحدة، بغض النظر عن مكان إقامتهم.

قدرة املنظمة املالية ودعمها لقطاع التعليم يعني أيضاً متكني األجسام ذات العالقة 

بالتعليم، كاتحاد املعلمني واتحاد الطلبة وقسم التعليم، بالشكل الذي يفّعل 

املساحات التعليمية كمساحات تحررية، ويضمن جودة التعليم )مبا فيها البعد 

الوطني والهويايت( يف مختلف مناطق تقدميه. سيؤثر االهتامم والتمويل التحادات 

الطلبة واملعلمني عىل الحياة العامة باتجاه خلق عمليات سياسية دميقراطية من خالل 

مؤمترات االتحادات وأدوات املطالبة بالحقوق، األمر الذي سينعكس إيجاباً عىل مجمل 

الحياة السياسية العامة وعىل حقوق العاملني والطلبة.

الجودة

ميثل إحياء منظمة التحرير فرصة لتحسني جودة التعليم من خالل تفعيل املؤسسات 

التعليمية داخل جسم املنظمة واستحداث دوائر وأقسام جديدة تعكس الواقع 

السيايس واالجتامعي الراهن، وتأخذ باالعتبار الدميغرافيا والتوزيع السكاين للشعب 

الفلسطيني ككل. 

هذا التفعيل واالستحداث يعني بالرضورة أن املنظمة ستلعب دوراً يف مراقبة 

ومحاسبة وتوجيه مسارات السلطة الفلسطينية القامئة فيام يخص التعليم. ميكن أن 

ينبثق عن ذلك تشكيل لجان تقيّم تجربة وجودة التعليم يف مختلف مناطق تواجد 

الفلسطينيني والتوصية باتجاه موازنات إضافية وطرق جديدة للنهوض بالجودة بشكل 

عام. يوازي ذلك تطوير اسرتاتيجية ورؤية سياسية واضحة تقلل من الفروقات الطبقية 

وما يرتتب عليها من عقبات متنع أو تعيق انخراط الفلسطينيني )يف التعليم األسايس 

والعايل( يف تجربة تعليمية ذات جودة عالية، وبشكل يرتبط مع الرؤية االجتامعية 

واالقتصادية للمنظمة. 

البنية التحتية

يصعب فهم الكيفية التي ستكون عليها البنية التحتية للتعليم يف مختلف مناطق 

التواجد الفلسطيني يف ظل إحياء منظمة التحرير الفلسطينية. وينبع ذلك من صعوبة 

التكهن بالظروف السياسية التي سرتافق إحياء املنظمة. فمثالً، يختلف األمر إذا كان 

هذا اإلحياء والتفعيل مبعثه داخيل من النخبة السياسية املتحكمة باملنظمة، أو إذا 

حدث هذا اإلحياء نتيجة ضغوط شعبية. يف حال تم إحياء مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية، من املتوقع أن تستمر البنية التحتية للتعليم بالعمل بشكل مشابه ملا 

هو عليه األمر اآلن. إال أن املتغري سيكون منو نفوذ األجسام النقابية سواء للعاملني أو 

الطالب باتجاه يضمن دميقراطية هذه البنية. يعني ذلك عىل سبيل املثال، أالّ تتفرد 

حركة فتح واملوالني لها بالوظائف خصوصاً الرفيعة يف قمة الهرم البريوقراطي. يعني 

ذلك أيضاً قيام النقابات بدور رقايب نحو تحسني ظروف العاملني بشكل عام وكذلك 

قيامها بالضغط باتجاه تحسني جودة التعليم للمعلم واملتعلم. 

يف ذات الوقت يعني إحياء وإعادة بناء املنظمة تفعيل االتحاد العام لطلبة فلسطني 

وهو ما يعني إمكانية انخراط طالب فلسطينيني داخل فلسطني املحتلة وخارجها 

بعمليات سياسية ودميقراطية من شأنها أن تلعب دوراً فعاالً يف الحياة السياسية 

العامة ويف التأثري عىل جودة وبنى التعليم وعىل صناعة القرار السيايس. وليس من 

الصعب أن نتخيل تأثري اتساع هذه املساحات السياسية عىل تعزيز الوحدة واملشاركة 

السياسية بني الفلسطينيني يف كل مكان.

املحتوى )املناهج(

تنعكس إعادة بناء منظمة التحرير أو إحيائها عىل محتوى التعليم الفلسطيني يف 

رضورة توحيد املناهج الفلسطينية رغم اختالف أماكن تواجد الفلسطينيني. فيتوجب 

عىل املنظمة لعب دور إرشايف عىل عملية توحيد هذه املناهج والتأكد من دفعها 

باتجاه رؤية سياسية واجتامعية مستقبلية شاملة تنعكس عىل كل طرائق التدريس 

واملنهاج )كنص(.
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إحياء منظمة التحرير الفلسطينية: التعليم
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يعني توحيد املناهج الفلسطينية أن يشعر الفلسطينيون أنهم ليسوا مختلفني عىل نحو 

صارخ، عىل الرغم من االعرتاف بفرادة تجاربهم الفردية والجامعية، واختالف ظروفهم 

الحياتية يف فلسطني والشتات. منذ عام 1948 وحتى عام 2006 يتعلم الفلسطينيون 

مناهج مختلفة، وليست فلسطينية باملطلق - إما أردنية يف الضفة الغربية ومخيامت 

اللجوء باألردن، أو مرصية يف غزة، أو سورية ولبنانية يف مخيامت اللجوء يف سورية 

ولبنان. تم التغلب عىل ذلك جزئياً عرب عمليات تطوير املنهاج الفلسطيني األول 

وتوحيده بني غزة والضفة فقط منذ عام 1996. إال أن هذا األمر مل يحدث يف مخيامت 

اللجوء يف لبنان وسورية واألردن. هذه املحاوالت لتطوير منهاج فلسطيني يدرس 

باملناطق املحتلة عام 1967 )غزة والضفة( تعيقها الكثري من العقبات منها نفوذ املمولني 

الدوليني وتأثريهم عىل ما يحتويه هذا املنهاج ورشطية التمويل إذا ما انحرفت اللجان 

املؤلفة نحو تضمني رؤى سياسية مستقلة وتحررية.

ميثل إحياء مؤسسات املنظمة حالً للكثري من املعضالت التي تعيق انتاج منهاج 

فلسطيني عرصي ويعكس الرؤى االجتامعية واالقتصادية والسياسية لعموم الشعب 

الفلسطيني. فمن املتوقع أن تعيق وكالة الغوث يف دول الجوار املستضيفة لالجئني 

الفلسطينيني أي جهود نحو تدريس املناهج الفلسطينية يف مدارس الالجئني )األونروا(. 

هذا التوجه يحركه خوف هذه الدول من تشكل مساحات سياسية فلسطينية مستقلة 

منطلقة من وحدة الهدف والرؤية. ينسجم ذلك مع توجهات وكالة الغوث التي تخرب 

سياساتها منذ األزل نحو توطني الالجئني يف أماكن تواجدهم. لذا، فإنه من غري املتوقع، 

حتى مع إحياء منظمة التحرير، أن يتمكن الفلسطينيون أن يدرسوا املناهج الفلسطينية. 

بالنهاية األمر منوط بنفوذ املنظمة السيايس وقدرتها عىل تبني مسار سيايس نحو 

العودة، بالشكل الذي يشجع الدول املستضيفة عىل قبول تدريس مناهج فلسطينية 

داخل أراضيها.
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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/

