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كـلمة

خليل  الفلسطيني  املقديس  املريب  كان  بسنوات،  العرشين  القرن  من  األول  النصف  اكتامل  قبل 

السكاكيني يضع أفكاره الحديثة حول املدرسة موضع التنفيذ، محّقًقا بذلك حلم الطالب بأال تكون 

كرامتهم  صيانة  املدرسة  واجب  من  أحرار،  لطالب  حرًّا  تجمًعا  بل  بالسجن،  شبيًها  مكانًا  املدرسة 

اإلنسانية وتعزيزها، ومن واجبها متكينهم من استخدام عقولهم بعيًدا من أسلوب التلقني، لتكوين 

الوعي املستنري الذي يدلهم عىل الطريق إىل املستقبل، ويجعلهم أعضاء نافعني فّعالني يف مجتمعهم. 

هذا الكتاب الذي نضعه بني أيدي القراء وكل من له اهتامم بالحالة الراهنة يف مدارسنا، هو محصلة 

أبحاث ودراسات وشهادات ألقيت يف املؤمتر الرتبوي الذي عقدته جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية 

يف البرية خالل شهر آذار  هذا العام.  والكتاب مكرّس لطرح األسئلة التي ميكنها أن تسهم يف تغيري 

الواقع: ملاذا مل نتمكن حتى اآلن من البناء عىل أفكار السكاكيني وتجربته الرائدة يف املدرسة الحديثة؟ 

وملاذا عادت مدارسنا إىل الوراء بالنظر إىل ما أنجزه السكاكيني بجهوده الفردية هو ونفٌر من زمالئه 

فلسطني  نكبة  بعد  آنذاك  الناشئة  الحداثة  وتقهقُر  الفلسطيني  املجتمع  انهياُر  هو  هل  املعلمني؟ 

لألرض  وفقدانُه  الدنيا  جهات  كّل  يف  الفلسطيني  الشعب  تشتُُّت  هو  1948؟ هل  العام  يف  الكربى 

التي تعرّض  العام 1967  الثانية يف  الهزمية  التي كان يقف عليها وينشئ ويعّمر  ويبني؟ هل هي 

املجتمع الفلسطيني بعدها لالنهيار مرّة أخرى، ولنزوح مئات اآلالف من أبنائه وبناته خارج الوطن؟ 

هل مثة سياسات رسمية أو غري رسمية كانت وما زالت ترغب يف جعل املدارس أسرية للاميض؟ وإىل 

متى سيظّل الحال عىل هذا الحال؟ يف وقت نرى فيه التعليم ينهار إىل هذه الدرجة أو تلك، أو هو 

يف أحسن األحوال ال يلبي الطموحات التي يتطلّع إليها شعب يقّدم التضحيات كّل يوم للخالص من 

االحتالل، ولنيل حقه يف الحرية والدميقراطية والعودة وتقرير املصري واالستقالل. 

أسئلة نطرحها هنا، لتشّكل مع أسئلة أخرى سيثريها األخوة املشاركون واألخوات املشاركات يف هذا 

املؤمتر، أداة معرفية نستحّث من خاللها َمن يعنيهم األمر، لوضع خطط فعليّة هدفُها تحسنُي معيشة 

املعلمني واملعلامت، وتعزيُز كفاءاتهم لالضطالع مبهاّمهم النبيلة يف تربية األجيال، وتطويُر مدارسنا 
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وتغيرُي أسِس الرتبية ومناهِج التدريس فيها، لتواكب العرص ومتطلّباته، ولتلبي طموحات مجتمعنا 

واحتياجاته، ولتنهي إىل األبد طرائق التلقني املتخلّفة، التي ما زالت تهيمن إىل هذا الحد أو ذاك عىل 

أساليب التدريس يف مدارسنا. 

باسم جمعية فؤاد نّصار لدراسات التنمية نتوّجه بالشكر والتقدير لكل من شارك يف  املؤمتر وأسهم 

يف إنجاحه، ونأسف لعدم متكننا من نرش بعض الدراسات التي قّدمت يف املؤمتر ألننا طلبناها من 

دراساتهم  اختصار  إىل  مضطرين  كّنا  الذين  األخوة  بعض  من  ونعتذر  إلينا،  يرسلوها  ومل  أصحابها 

ألسباب لها عالقة بصفحات هذا الكتاب.  

محمود شقري/ رئيس جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية 
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بيان �صادر عن موؤمتر الرتبية والتعليم 
وتو�صيات

عقد بدعوة من مركز فؤاد نصار ألبحاث التنمية املؤمتر الرتبوي،« نحو تعليم عرصي لتحقيق التحرر 

آذار 2014.   24 و   23 األثنني  و  األحد  يومي  البرية  مدينة  وذلك يف  االجتامعية«،  والتنمية  الوطني 

والتحرر والتنمية يحيالن إىل الدميقراطية يف قضايا املجتمع كافة.

حرض املؤمتر الدكتور  جهاد زكارنة مندوبا عن وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ولفيف من الكتاب 

واملثقفني املعنيني بشجون العملية الرتبوية يف فلسطني.خاطب املؤمتر األستاذ بسام الصالحي ، امني 

عام حزب الشعب وعضو املجس الترشيعي الفلسطيني، وقدم الدكتور جهاد زكارنة ورقة اجمل فيها 

تصور الوزارة لتطوير العملية الرتبوية يف املدارس الحكومية.

قدم مركز فؤاد نصار ورقة تضمنت رؤية املركز للتغيري املنشود من أجل تحديث املجتمع الفلسطيني، 

ن   وحث  قوى التغيري الدميقراطي يف املجتمع يك تعري االهتامم الرضوري لنظام الرتبية ، بحيث تُضمِّ

برامجها تربية العقل املبدع والنقدي بدل العقل االتكايل. إن السعي لتأكيد ملمحي النقد واإلبداع يف 

العملية الرتبوية مطلبان جوهريان يف التجديد الرتبوي.وإصالح الرتبية قضية اجتامعية وسياسية ذات 

أفق دميقراطي ينمي طاقات املجتمع اإلنتاجية ، وتراكم عوامل القوة لرد التحديات والتطاوالت التي 

تتجىل يف املقام األول يف االستيطان االقتالعي اإلرسائييل. 

وقاربت أوراق شجون العملية الرتبوية يف مدينة القدس املحتلة والقطاع الفلسطيني خلف الخط 

الرتبية  ميدان  يف  للعاملني  شهادات  وفدمت  غزة.  قطاع  يف  الرتبويى  العملية  وتداعيات  األخرض، 

والتعليم حملت تطلعاتهم لزيادة التمكني الثقايف يف التعليم املدريس.

اجمعت األوراق املقدمة إىل املؤمتر عىل اختالالت العملية الرتبوية وحملت مطمح التغيري الدميقراطي 

وتعزيز عوامل املنعة الذاتية: 
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اأول : تعليم الأبارتهايد
ألقت  اآلوراق املقدمة بشأن املنهاج التعليمي املفروض من قبل إرسائيل يف القدس الرشقية  والوسط 

الفلسطيني خلف الخط األخرض الضوء عىل ظاهرتني تفضحان عنرصية الصهيونية و دولة إرسائيل  

والتمييز العرقي املامرس ضد العرب ثقافة واقـتصادا وسياسة، بهدف طمس الهوية القومية وصهينة 

الوعي االجتامعي. وإرسائيل بذلك تنتهك ميثاق األمم املتحدة واتفاقية جنيف وامليثاق الدويل لحقوق 

اإلنسان وتقرتف جرمية حرب:

أ-  فالتعليم يف إرسائيل يحرض ضد العرب ، ويحرص عىل ترسيخ موقف عنرصي لدى األجيال اليهودية، 

إذ يبث الكراهية العرقية  وموقف تبخيس العرب يف فلسطني وسائر املنطقة ؛ متارس إرسائيل بصورة 

املحمومة  املساعي  تبذل  بل   ، األصليني  البالد  اهل  التعايش مع  تنشد  إقصاء ال  منهجية  سياسات 

لطردهم من ديارهم، رغم انهم املالكون تاريخيا حق الوجود عىل األرض الفلسطينية؛  بينام اليهود ال 

ميلكون سوى إجازة القانون الدويل املعارص لتشكيل كيان سيايس يف البالد واملساعي املحمومة لفرض 

اآلباء وأرض  الصهيونية بصدد وطن  الرواية االسترشاقية –  األثرية  التنقيبات  الوقائع. فقد دحضت 

امليعاد؛ كام أثبتت التأرخة النزيهة واملوضوعية عدم قيام دولة يهودية قدميا  عىل أرض فلسطني. 

ب - طمس الهوية القومية للعرب وصهينة وعي األجيال العربية من خالل مناهج تزور تاريخ املنطقة 

- » عريب إرسائييل«.  والرصاع العريب – الصهيوين، بقصد خلق مفهوم هجني مشّوه وطنيّاً وحضاريّاً 

يجري تدريس تاريخ فلسطني تحت عنوان » تاريخ الّشعب اإلرسائييل الحديث«، وخطط للشعب 

الفلسطيني داخل إرسائيل أن يذوب لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً؛ فلم توضع مناهج تدريس للمدارس 

العربية إال يف سبعينات القرن املايض لبعض املواد، ويتدخل جهاز املخابرات والحكم العسكري لفرض 

أعوانه ومهادنيه مدراء ومفتّشني.

- ويف القدس الرشقية طالت أذرع الهدم والتدمري قطاع التعليم . فاالحتالل يحث املساعي لصهينة 

املدارس  طلبة  نصف  تعليم  االحتالل عىل  بلدية  والتخلف. ترشف  الجهل  وتعميم  والثقافة  الوعي 

واملختربات  املالمئة  الصفية  والغرف  االختصاص  فروع  معلمي  يف  حادا  نقصا  تعاين  حيث  تقريبا، 

منهاجا  التعليمي  القطاع  هذا  عىل  االحتالل  بلدية  فرضت  كام  والحواسيب.  واملالعب  واملكتبات 

إرسائيليا حرف وقائع التاريخ والجغرافيا ويعمل عىل زعزعة ثقة األجيال بوجودهم ويسلخهم عن 

التزود  املدارس  العنرصية عىل  القدس  بلدية  القومية. تحظر معارف  الحضاري ورابطتهم  تاريخهم 

بالكتب من جهات غريها، وطلبت تعميم وثيقة استقالل إرسائيل عىل املدارس والرتويج لقطار يخرتق 
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أحياء القدس الرشقية.

- ينتهك االحتالل ميثاق حقوق اإلنسان الذي يعطي لآلباء الحق يف اختيار نوع التعليم ألبنائهم ، 

األطفال  تعليم  تلزم االحتالل حسن تشغيل منشآت  التي  اتفاقية جنيف  املادة 50 من  ينتهك  كام 

ومراقبة  التعليمية  واملرافق  املدرسية  األبنية  حيث  من  العرب  الطلبة  ضد  متييز  يوجد  ورعايتهم. 

الترسب، وال توثق أعداد األطفال املتخلفني عن االلتحاق بالصف األول االبتدايئ. يجرب الطلبة العرب 

العام  يف  طالبا   5520 بترسب  اإلحصائيات  وتفيد  اليهود.  للطلبة  خالفا  املدرسية  الرسوم  دفع  عىل 

الدرايس 2009/2010.

- وبسبب جدار التوسع االستيطاين والعزل العنرصي يعاين يف العام الدرايس الحايل )2013/2014(906 

طالب )%11.2( و179 معلام)%32.4(. من عوائق الوصول إىل املدارس، كام تعيق الحواجز العسكرية 

وصول املعلمني والطلبة إىل مدارسهم. 

- وتعاين مدارس تديرها دائرة األوقاف مبدينة القدس من تعقيدات بلدية القدس .إذ تفرض رسوم 

مسقفات  وتأمني صحي، تراكمت مستحقاتها لتبلغ عرشات ماليني الشواقل. وبأوامر البلدية تهدم 

سنوات.  مثاين  تقل عن  ال  لفرتة  البناء  منح رخص  ومتاطل يف  الرتخيص  عدم  بحجة  املدرسية  املباين 

وصادرت الجامرك كتبا مدرسية منقولة يف شاحنة تبلغ قيمتها عرشون ألف شيكل.

بارزة يف كل  اماكن  الطلبة دراسة وثيقة ما يسمى استقالل إرسائيل، حيث تعلق يف  - يفرض عىل 

مدرسة.

- وتعاين الغرف الصفية من االكتظاظ الشديد، فهي مبنية كغرف سكنية، وتوفر للطالب حيز 0.7 م2 

باملعدل بينام يزيد املتوسط املقبول دوليا عن 1.25 م2 .هدم بأمر البلدية غرف صفية بحجة عدم 

الرتخيص 

- ينقص جميع مدارس القدس الساحات واملالعب واملرافق التعليمية .

 - وتنتهك إرسائيل القوانني الدولية يف مجانية التعليم؛ فبينام يحق لكل طفل من18-3 سنة تعليام 

أو يبحث عن  يتابع  بداية كل عام درايس وال يوجد من  الطلبة دفع رسوم مدرسية  مجانيا يضطر 

املترسبني يف مدينة القدس. 

- ويعاين الطلبة يف القدس الرشقية من ازمة الهوية واالرتباك حيال الحقوق املدنية والوطنية. يويص 

املعلمني  وتأهيل  وتدريب  واملدنية  الوطنية  للرتبية  الدراسية  املواد  االهتامم مبضاعفة  إيالء  املؤمتر 
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واملعلامت يف ماديت الرتبية الوطنية وإكسابهم املهارة للتعليم بواسطة الدراما.

- وللحد من هروب الطلبة إىل املناهج اإلرسائيلية يدعو املؤمتر إىل إعادة توزيع العالمات ملختلف 

املواد يف امتحان الثانوية، وإعادة النظر يف األسئلة. يرتتب عىل املنظامت األهلية ومؤسسات املجتمع 

املدين مساعدة طلبة القدس للتغلب عىل سلبيات الدراسة يف ظل احتالل عنرصي. وعىل وسائل اإلعالم 

االنتهاكات اإلرسائيلية  الشباب  وتفضح  تنري توجهات  برامج  الفلسطينية والعربية مسئولية تقديم 

ملبادئ حقوق اإلنسان الفلسطيني.

ويطالب املؤمتر القيادة الفلسطينية تفعيل دورها يف اإلرشاف الرتبوي عىل مدارس القدس؛ وذلك من 

خالل زيادة عدد املرشفني الرتبويني بحيث تغطى جميع املدارس الخاضعة ملعارف األوقاف واملدارس 

الخاصة األخرى. وعىل وزارة الرتبية دعم املدارس الخاصة يك تواصل رسالتها الرتبوية وتطويرها .

- ويف مناطق خلف الخط األخرض مل  تقدم للمدارس العربية كتب تدريس التّاريخ إال عام 1973، 

تاريخ  ومجمل  فلسطني  أحداث  تزيف  العربيّة  للمدارس  املقّررة  التّدريس  لكتب  ترجامت  وكانت 

املنطقة: هبات الشعب الفلسطيني وثورته اضطرابات ، ويافا مسخها اإلقصاء العنرصي من عروس 

االنتداب  )الهاجاناه(يف كنف  العربية  العسكرية  املنظمة  إنشاء  . ويقدم  البحر إىل »مدينة صفراء« 

الربيطاين عىل أنه إجراء دفاعي حيال » عدوانية العرب«؛ وذلك علام أن يغئال آلون يف كتابه » إنشاء 

الجيش اإلرسائييل« يقر دمج االستيطان والتنظيم العسكري يف عملية عضوية واحدة، حيث صممت 

هندسة املستعمرات ومواقعها الجغرافية باالسرتشاد  برضورات الحرب املراد إشعالها مع العرب. ويقر 

الون أيضا تعاون الهاجاناه مع القوات الربيطانية يف رضب ثورة 39-1936 وعملت آنذاك تحت قيادة 

الربيغادير الربيطاين وينغيت .

 - اما كتب اللغة فقد أفرغت من نصوص لكتاب فلسطينيني او كتاب تقدميني عرب. والهدف من 

ذلك كله إقصاء الطّالب العريب عن كل ما ميكن أن يجعله فخوراً بقوميّته وشعبه.

- بادر املربون واملثقفون يف الوسط العريب داخل الخط األخرض إلفشال املخطط الصهيوين. استعان 

املدارس  معلّمو  . ودرّس  ألّفها مختصون  مواد  تحوي  الستانسل  مكّررة عىل  بدوسيهات  املعلمون  

الثّانويّة، الّلغة العربيّة والتّاريخ دون كتب، ثم نسخوا عىل الستانسل مواد تدريسية ، وبقيت الّلغة 

السالح بوجه التّهويد. وأصدر عدد من املثقفني كتبا عن التاريخ الحديث وحركات التحرر الوطني 

العربية تنمي يف األجيال انتامءهم الوطني والقومي.
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»التّعليم  شكل مرشوع  عىل  المنهجية  برامج  العريب خطة  التّعليم  قضايا  متابعة  لجنة  وابتكرت   -

حياة  من  املركزيّة  املحطّات  يف  الجامعيّة  الّذاكرة  إحياء  هدفها  والهويّة،  الوطنيّة  للرّتبيّة  البديل« 

الّشعب العريب الفلسطيني منذ الّنكبة، مروراً مبجزرة كفر قاسم ويوم األرض ويوم القدس واألقىص .

الوطنية يف  املدين  والشخصيات  املجتمع  الوطنية ومؤسسات  الحركة  لعبت  الرشقية  القدس  - ويف 

مساعي  عرقلة  هاما يف  دورا  والوكالة  األوقاف  ومدارس  والكنسية  الخاصة  املدارس  وكذلك  املدينة 

الصهينة واألرسلة فثابرت عىل تعليم منهاج درايس يحفظ القيم الوطنية . ينبغي دعم هذه الجهات 

يف تحمل أعباء تتزايد مع ترسب أعداد متزايدة من طلبة التعليم األسايس من مدارس البلدية.

األخرض  الخط  واالجتامعية خلف  الشعبية  والهيئات  والتقدميني  العرب  واملثقفني  للمعلمني  فتحية 

يحيلون التعليم جبهة وطنية لحامية الهوية الوطنية والقومية ضد النهج العنرصي للتذويب الحضاري 

والثقايف.

 وتحية إىل الحركة الوطنية يف القدس وإىل الهيئات الشعبية واملرسسات التي قاومت وتقاوم بعناد 

أرسلة التعليم يف القدس

ثانيا: ق�صايا عامة للرتبية والتعليم
يتم تفعيل العقل وتحديث التفكري  بالتفاعل مع دميقراطية الرتبية والتعليم، فتغدو مهمة التعليم  

التضامن  قضية  وخدمة  الدميقراطي  السيايس  النظام  يف  الفعالة  للمشاركة  الطلبة  تحضري  بذلك 

لتخلف  املسببة  التعليم  أعطاب   أخطر  إن  الدميقراطية.  االجتامعية  العدالة  اجل  من  االجتامعي 

املجتمع الفلسطيني فصم عالقة  التعليم بالثقافة؛ ويف ضوء الرتبية كتغيري للمفاهيم وتربية للتفكري 

النقدي واإلبداعي تظهر املعرفة عىل انها إثراء للحياة العملية، وهي بذلك نسبية  جدلية، وليس من 

خامتة لعملية املعرفة؛ والعالقة جدلية بني إنتاج املعرفة والقوة املادية واملعنوية للمجتمع. 

إن الوظيفة االجتامعية للرتبية يجب ان تكون رفع كفاءة التحدي لالحتالل اإلرسائييل الذي هو ظاهرة 

امربيالية ومظهر للعوملة يف حياة ومعاناة املجتمع الفلسطيني. وهي مهمة تنجز برفض ثقافة األرسلة 

وبتحفيز اإلبداع العلمي – الثقايف وتنشيط التنمية االجتامعية وتعظيم دور العنرص البرشي يف إدارة 

عملية التقدم االجتامعي، وذلك مبراعاة النقاط التالية:

 . املربني وحدهم  السيايس ليس من اختصاص  النظام  اجتامعية وجزء عضوي من  اداة  الرتبية    -*
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جرى تسخري الرتبية منذ تصميم عملياتها من قبل االنتدابات الكولنيالية لتخريج متعلمني غري مثقفني 

يندمجون يف هرم سلطوي يقدم الوالء عىل اإلنجاز. وطوال عقود ظل نظام التعليم  الكولنيايل يعزز 

املحافظة ويدعم التوجهات السلفية وأوضاع التخلف. 

*- إن فشل التعليم يف تربية التفكري والعقالنية قد أفسح املجال لالنفعالية والنزق يف مقاربة القضايا 

الوطنية واالجتامعية، ومنها مواجهة العدوان اإلرسائييل املتواتر. وليس بغري الحداثة والعقل العلمي 

املبدع والنقدي ميكن املواجهة الناجحة لالستيطان الصهيوين املتوجه بالحداثة األوروبية.

*- حب الوطن )الوطنية(قيمة اجتامعية تشكل محور منظومة القيم االجتامعية، استنبتت يف العرص 

الحديث يف مجرى النضال الوطني التحرري ضد االمربيالية؛ وهي قيمة تتعزز يف الوعي االجتامعي 

مع إشاعة الدميقراطية والعلم يف حياة املجتمع، لترثي بذلك الهوية الوطنية املتطورة عىل الدوام. 

* ـ اتباع األسلوب الحواري يف التعليم يكرس نهج التفتح العقالين إحياء ملدرسة فكرية قمعها استبداد 

السالطني يف العرص الوسيط. فبعد وفاة صاحب الرسالة وتأثرا بسريته، حيث كان يكرث من مشاورة 

الصحابة ويحث عىل التفكر والتعقل ، نشط علم الكالم وتواصل طوال قرنني يحاول أن يريس تفسريا 

عقالنيا للنص املقدس، قبل أن يصدر أمر سلطاين عريف بحظر الحوارات واملناظرات . الحوار منهج 

أصيل يف الثقافة العربية اإلسالمية ، ويف نظر أيب حيان التوحيدي،  »بالحوار تتقادح النفوس وتتالقح 

العقول وتتفاتح األلسنة«. والتعليم الحواري خري وسيلة الجتثاث ثقافة الصمت.

* - تتناثر نزعات طائفية يف منهاج التعليم الفلسطيني؛ وعندما يدمر التعليم االنتامء الوطني وينكر 

عىل الناس حقهم يف املواطنة املتكافئة فهذه كارثة عىل مستقبل الوطن كله. إن دميقراطية التعليم ، 

أو التعليم من اجل الدميقراطية يفرض أن يكون مناخ املدرسة غري طائفي وال يقبل العنف اللفظي 

او املادي، كام ال يقر أي متييز عرقي أو عشائري أو إقليمي. 

التحرر  برامج  يف  الرتبية  وظيفة  غدت  الثقافية.  الهوية  مناعة  تعزيز  يف  العلمي  التفكري  يسهم   -*

البرش وإنضاج  بناء  إن  تنظيم مجتمع متجدد يف عامل متجدد.   باتجاه  تكوين عقل مبدع  اإلنساين 

قدراتهم املختلفة هام معياران أساسيان للنامء يفوقان من حيث األهمية  الرثوات املطمورة وقوة 

السالح. 

الزراعة  مناهج  يف  خاصة  العميل،  بالتدريب  التعليم  يف  اللفظية  استبدال  التحديث  يقتيض   -*

والتكنولوجيا وتكنولوجيا املعلومات، وبصورة تدرجية. فاللفظية اداة االستبداد لتعطيل الفعل وانفتاح 

عىل املايض يسّهل الهرب من تعقيدات الحارض وانكساراته.
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*- والعطب القابع يف ثنايا عملية الرتبية وتنتقل عدواه يجسده تعريض املعلم لالستالب والهدر.  فهو 

مجرد موظف معزول عن عمليات التخطيط والتنظيم ويخضع لعالقة سلطوية بريوقراطية وتدنت  

مكانته االجتامعية يف مجتمع استهاليك ال يحرتم سوى الكسب ؛ فلم يرتك له سوى القيام بوظيفة نقل 

التوجه السلطوي إىل األجيال الناشئة وفرض ثقافتها، وتطويع األجيال لسلطة الحاكم املستبد. واملعلم 

أيضا ضحية نظام اقتصادي ال يعبأ بالبحث والتحليل وال يقدر املعرفة ، ألن مشاكله تحل بالفهلوة 

والشطارة واالحتيال، ويقدم الوالء عىل اإلنجاز. 

* - للتدريس جانبه السيايس امللتزم ألن التعليم مهمة سياسية، وال يوجد تعليم محايد. يفرتض يف 

املدرس أن يعي عىل الدوام مع من يصطف حني يدرس، ويلتزم بتوجه الرتبية النقدية لتخريج اجيال 

منتمني للوطن غري مهمشني سياسيا . مهمة التعليم العمل مع املضطَهدين وليس من اجلهم.

االجتامعية؛  التنمية  مهام  إىل  الطفولة  رعاية  والتنمية  للدميقراطية  االسرتاتيجية  املهامت  تحيل   -*

التنمية املتكاملة ملختلف  فيمنح الطفل حرية االختيار تحت التوجيه غري األوامري، وتراعى مهمة 

طاقات الطفل البرشية، البدنية والعقلية واالجتامعية والروحية والجاملية واملهارية. ولعل املحصلة 

النهائية لكل عمليات التعليم ومضامينها هي التعود عىل املوقف النقدي اإلبداعي يف السلوك العميل. 

*- وتحتفظ بأهمية مستدامة عرب تبدل املراحل الوصايا الرتبوية التي وجهها للمدرسني العاّلمة خليل 

السكاكيني :”... إفهموا التلميذ، إنه من الهيئة االجتامعية وإنه يشء له قيمته ومكانته. أيها املدرس 

احرتم التلميذ ناده يا سيد، إياك أن تجعله يقف أمامك وقفة الخاضع الضعيف، أشعر التلميذ بأنك 

عادل،  وانفخ فيه من روح الرجولة ما يجعله عامال يف املستقبل، ليست وظيفتك أيها املعلم أن تخرج 

به  تثق  بأنك  أشعره  التلميذ،  املراقبة عىل  تكون شديد  أن  إياك  الرؤوس!  مطأطئي  دراويش  لألمة 

وبرشفه. غض الطرف إن ظهر منه أي يشء! ال تقل له أنت كاذب، صدقه ولو كان كاذبا. 

اجتامعية  بأهمية  للطفل تحتفظ  فرعاية األرسة  الطفل مع مجتمعه، وبذا  تفاعل  *-  األرسة عتبة 

عظمى. تتسع دوائر الثقافة املشرتكة حني ميتد تعامل الطفل مع الوسط األوسع . وتظل قيم التسامح 

والحوار مقومات أساس للثقافة السليمة التي ينشأ الطفل عليها .

*- الكتاب األديب أغنى فروع الثقافة بالقيم اإلنسانية، وهو بذلك عنرص جذب وتشويق للطفل.ينبغي 

تعليم اللغة ثقافة لها تاريخها ومنطقها الواقعي العقالين.

واملنطقي  الواقعي  التفكري  تأصيل  أجل  من  حيوية  املدريس رضورة  املنهاج  إىل  الفلسفة  إدخال   -*
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وإلتقان أدوات التفكري العقالنية .  يف املدرسة توضع أسس التفكري االسرتاتيجي وتعلم الحرية واإلبداع 

التي متهد لالنتقال إىل التفكري الجديل.

*- لوحظ تغييب ثقافة التنوير الفلسطينية ورموزها من املنهاج التعليمي الفلسطيني؛ بادر املنورون 

الفلسطينيون التصدي لالستيطان اليهودي بفلسطني وبينوا مخاطره الالحقة وحذروا من مصري مفجع 

إذا ترك الوضع الفلسطيني عىل حاله . كانت ثقافة التنوير شاهدا عىل الوضع املزري يف ظل االستبداد 

منهاج  إىل  التنوير ورموزها  ثقافة  إدخال  املؤمتر   يأمل  اليهود.  املستوطنني  بوضع  مقارنة  العثامين، 

التدريس.

وعمل  األعصاب  علم  مكتشفات  من  التعليمية  العملية  تقرب  رحابها  بأوسع  العلمية  املنهجية  *ـ 

الدماغ وآلية النفسية االجتامعية كام تغلغل يف تخومها علم النفس االجتامعي وعلم النفس الرتبوي 

وشتى علوم الطبيعة واملجتمع. إن تكوين املنهج العلمي يف عملية التعليم والتعلم أهم من اكتساب 

الوصول إىل  القدرة عىل  املعرفة واكتساب  إنتاج  للعملية هو  النهايئ  املنتج  املعلومات ذاتها، حيث 

مصادر املعلومات وإعامل الفكر فيها وتوظيفها بالشكل األمثل يف حل املشكالت أو إنتاج معارف 

جديدة.

* ـ احد أهداف  الرتبية يف ظروف العوملة متتني نسيج الهوية القومية بوجه عوامل التعرية، وترسيخ 

عوامل االنتامء الوطني لدى املتعلمني وإفشال مساعي تنميط الشخصية وفصلها عن الجذور مبسوغ 

ثقافة  جانب  من  الوجدان  تخريب  عمليات  بوجه  الصمود  الثقايف  التخلف  مبقدور  ليس  العوملة. 

العوملة.

*- وببام يناقض تطوير املناعة الذاتية ضد ثقافة العوملة املتدفقة داخل كل بيت أقدمت حكومة 

حامس يف غزة عىل إغراق التعليم يف تخلف العرص الوسيط بتكثيف التعليم الديني عىل منط فقه 

إكراه عىل طالبات  الحاكم ولو كان سفيها. وفرضت نظام  الذي أوجب طاعة   ، االستبداد وغيبياته 

املدارس والجامعات  من شأنه ان يعطل العقل ويحدث الخواء الثقايف، الذي. يسهل عبور التدفق 

الثقايف املنهمر من مطابخ العوملة. 

 ونظرا ألن نظام التعليم الحمساوي يعزز العزلة واالغرتاب فمن شأن النظام التعليمي املقحم  ان 

عن  االبتعاد  بذلك  ويسهل  العربية،  والشعوب  الفلسطيني  املجتمع  عن  غزة  مجتمع  عزلة  يكرس 

إجامع الشعب الفلسطيني والتطبيع مع ثقافة العوملة . 
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* - بدل اسرتشاد الفقه الديني بالصدق املعريف والتجربة اإلنسانية يلح السلفيون عىل تقييد العقل 

ومصالح الجمهور مبا يسمونه زورا حكم الله وإجامع السلف. فقد ارتبطت االجتهادات الفقهية يف 

عصور االنحطاط  بحكم االستبداد؛ من جهة نافقت له ومن الجهة املقابلة تطفلت عليه فلم تتلفت 

يف أحكامها إىل سند من واقع إنساين او تربير سببي عقالين. ومن ثم  حفلت بالغيبيات، وتعذر الركون 

إليها ومقاربتها بالعقل. تخلّت بذلك عن االهتامم بالجمهور وعيا ومصالح عامة .

*- يحوي املنهاج املدريس قيام يف الدين تحث عىل التسامح مع الطوائف أألخرى، ويف الدين املسيحي 

قيم إنسانية ووطنية تحث عىل الرتابط والتسامح؛ ويقتيض التعليم الحدايث وميثاق حقوق اإلنسان 

عدم التمييز بني األديان واملذاهب من حيث الجوهر اإلنساين املشرتك لألديان. وال يغينب عن البال 

املساعي الحثيثة من جانب إرسائيل وقوى االمربيالية لتهجري املسيحيني من فلسطني والرشق األوسط 

يك تزيف الرصاع مع شعوبه عىل انه حضاري ضد الهمجية اإلسالمية كام ذكر هريتزل. 

*- يتطور العلم الطبيعي طبقا لقاعدة تفاعل الخربات الغنية مع الخيال، من خالل البحث يف الواقع 

امللموس. فالعلوم بطبيعتها تجريبية ونقدية ومتطورة عىل الدوام، وتتم مقاربتها مبعاناة البحث يف 

الواقع املتعني، والنظر إليها بأنها تنقد ذاتها وال تقبل ثوابت اليقني. وانطباقا مع هذا املفهوم يحال 

الطلبة  املعرفة تؤهل  . نسبية  الثقافة كام ونوعأ  العلوم إىل مامرسة حياتية فيطور  منهاج تدريس 

للتفكري النقدي الجديل . إن النظر للعلم “مجرد قوانني” يرسخ الدوغامتية والنظرة الحدية املغلقة 

والشعور بامتالك الحقيقة، ومن ثم القابلية للتعصب والتطرف ورفض الرأي املخالف.

*-  ان متكني الثقافة يف التعليم يحيل تدريس العلوم يف املقام األول تزويد األجيال باملنهجية العلمية، 

إىل جانب إغناء قدراتهم اإلدراكية وتنشيط خرباتهم التجريبية وتفعيل رؤاهم النقدية. 

*-  وحيث ان تغيري املفاهيم يستتبعه تغيري القيم املتخلفة يغدو من الوجائب نبذ قيمة التحيز ضد 

املرأة واألقليات العرقية وإرساء قاعدة املساواة التامة بني أبناء الوطن الواحد يف الحقوق والواجبات. 

كام يحسن تعزيز قيم االستغراق يف العمل بدل العفوية، وقيمة الحوار بدل فرض اآلراء أو إقصاء 

الرأي اآلخر  .

* ـ يفضل اتباع النظام والتنظيم الجامعيني يف التعليم. ذلك أن األنشطة اإلنسانية املختلفة ال تنجز 

اال بالتعاون وعمل الفريق. 

طفل  أي  دمغ  يجوز  وال  للتعلم  القابلية  لديه  طالب  كل  بأن  علمية  قناعة  اىل  التعليم  يستند  *ـ 
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بفقدان القدرة عىل التعلم. واملطلوب، يف جميع الحاالت ، استخدام وسائل التعليم املناسبة والتبسيط 

طبقيان  مفهومان  للنمو  قابليته  وعدم  الذكاء  فمحدودية  والقصور.  الضعف  معالجة  يف  والتدرج 

رجعيان يعارضهام نظرية تعدد مظاهر الذكاء وتزايد عدد التشابكات العصبية مع اكتساب الحرية 

الثقافية وتطور الخربات العملية.

*- يراعى نقل الطالب بالتدريج من اللغة املحكية إىل اللغة  املكتوبة، مع اإلبقاء عىل مفردات وتعابري 

عامية اكرث انطباقا عىل الواقع وتعبريا عن املشاعر اإلنسانية.

*- إن حب املدرس/ة ملهنة التعليم وملوضوع التدريس وكذلك الحدب عىل الطلبة من شأنها التغلب 

عىل سلبيات العملية التعليمية وتذليل صعابها  

* ـ تستهدف عملية التعليم اكتساب املتعلم الثقة بالنفس،,والبحث عن املعلومة والقدرة عىل النمو 

املعريف لتصبح الثقة هي القاعدة الرتبوية يف غاية األهمية للتعلم املستمر .

* ـ يتوقف نجاح املعلم عىل مرونته الذهنية وسعة أفقه ، مام يعزز قدرته يف تنويع الطرق الجاذبة 

الهتامم  الطلبة وابتكار األساليب الجديدة، واملزج بني التعلم واللعب والتمثيل الدرامي. وخالل ذلك 

يطور املعلم  عالقة صداقة مع الطلبة، ليقف وسطا بني التجهم والتبذل . مبقدور املعلم تبديد سام 

الطالب بالضحك واملرح .  

تتطور  الرتبوية  العملية  االحرتام.   أن غزارة معلوماته وتنوعها يكسبانه  أن يعي  املدرس  ـ وعىل   *

وتغتني بالخربات ونتائج البحوث. وعىل املدرس مواكبة التطور ومواصلة القراءة. 

* ـ العملية الرتبوية تتطور وتغتني بالخربات ونتائج البحوث. وعىل املدرس مواكبة التطور ومواصلة 

القراءة. كام ينبغي تحفيز املعلمني واملوجهني عىل تقويم املقررات الدراسية يف مختلف املواد ورفع 

النتائج إىل املراجع العليا.

*- ينبغي أن يكون معلم اللغة العربية متذوقا آلداب اللغة ملام بفقهها يتجنب التنميط يف تدريس 

القواعد والنقد األديب. فالنقد األديب دربة تعززها مامرسة عملية يف تذوق جاملية اللغة ودقة تعبري 

مفرداتها وغنى قاموسها ، إىل جانب إدراك األدب تعبريا عن واقع وجودي حي متطور .

*- املعلم سيد حصة التدريس يترصف بها حسب رؤيته الستعداد الطلبة وظروف البيئة .بينام تنميط 

الطلبة  قدرات  ويضعف  املعلم  عمل  يربك  املدرسة  مدير  حتى  او  مرشفني  قبل  من  املعلم  عمل 

االستيعابية . املعلم انسان له كرامته وفكره الحر وبناء عليه يستوعب قضايا مجتمعه.
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*-  الطفل او الطالب انسان بحاجة ملن ميد له اليد ويعلمه الحياة من املنهاج ومفاتيح عديدة أخرى 

رشيطة أن تعزز قيمة الكتاب .

تو�صيات
• الدويل 	 املجتمع  مخاطبة  و  املحتلة،  القدس  مدينة  يف  التعليمية  باألوضاع  االهتامم  زيادة 

ومؤسسات حقوق اإلنسان لتعرية انتهاكات االحتالل للقوانني الدولية ولحقوق اإلنسان والعمل 

عىل الحد منها.

• فضح مرامي االحتالل طمس الهوية الحضارية للعرب من خالل منهاج التعليم. 	

• التخيل نهائيا عن التعليم التلقيني واتباع أسلوب التحاور	

• تكثيف منهاج األنشطة العملية يف املنهاج املدريس .	

•  إدخال الفلسفة وثقافة التنوير يف املنهاج الدرايس.	

• تكثيف رعاية املجتمع للطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة، وأثناءها.	

•  تكثيف عنارص الثقافة الوطنية الدميقراطية والتدريس الحواري يف دروس اللغة العربية	

• نزع العروق الالعقالنية والطائفية يف تدريس الدين.	

• من أجل تعليم ذو معنى عىل طريق اعادة بناء الذات الفلسطينية ، وحتى ال تبقى املبادرات 	

الجادة مبثابة جزر متقطعة ال رابط بينها ، يوىص برضورة البدء بتأسيس وتفعيل املجلس الشعبي 

/ أالهيل للتعليم  “

• وتتحمل مؤسسات حقوق اإلنسان والهيئات الوطنية وضع انتهاكات إرسائيل للقوانني واالتفاقات 	

الدولية امام املجتمع الدويل ومخاطبته بلغة موحدة وإطالعهم باستمرار عىل ما تقرتفه إرسائيل 

من مامرسات عنرصية الإنسانية .

• العمل عىل تطوير أداء مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت األهلية وتوحيد جهودها  وتطوير 	

برامجها للعمل عىل تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب املقديس

• وضع الخطط  واالسرتتيجية بالتعاون مع وزارة الرتبية واإلعالم مبا يخدم الشباب املقديس.	

• إيالء عناية مضاعفة باملواد املدنية.. الرتبية الوطنية واملدنية والتاريخ والجغرافيا لطلبة مدارس 	

القدس املحتلة



18

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

•  تدريب وتأهيل معلمي مواد الرتبية الوطنية واللغة يف مدينة القدس املحتلة وإكسابهم مهارات 	

التعليم بواسطة الدراما.

• العمل عىل تطوير املناهج وتطوير نظام االمتحانات.	

• فتح املدارس بعد الدوام لألنشطة املجتمعية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين.	

كتب األدب محببة للطفل رضورة تقليص املناهج يك يتسع املجال للربامج الالمنهجية	 

• النص بقصد تشويق 	 ينحرص دور مسئول املكتبة املدرسية يف الرتويج  للكتاب يقرأ جانبا من 

القارئ. ولدى املناقشة يقترص دوره عىل إدارة النقاش وطرح األسئلة التي تثري النقاش ، فيحيل 

املكتبة مكانا يطيب الرتدد عليه . 

القصة 	  اختصار  او  أعجبته  شخصية  عن  الكتابة  بني  ما  يرتاوح  املقروءة  للقصص  الطالب  نقد 

أوكتابة دراسة نقدية للنص القصيص او الرواية.
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الفصل االول
أوراق مركز فؤاد نصار لدراسات التنمية

فلسفتنا ضمان ديمقراطية التعليم
االستاذ بسام الصالحي 
 “االمين العام لحزب الشعب”

التربية والتعليم بين المحافظة والتغيير التقدمي
أ. سعيد مضيه/مركز فؤاد نصار
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)1(

فل�صفتنا: �صمان دميقراطية التعليم
اأ. ب�صام ال�صاحلي

ايتها االخوات واالخوة

تحية طيبة وبعد

يكتسب هذا املؤمتر اهمية استثنائية ،النه يسعى للتعاطي مع اهم عوامل ثروة الشعب الفلسطيني 

نكبته  بعد  الفلسطيني  الشعب  الستنهاض  املميزة  الرافعة  كان  ،الذي  والتعليم  الرتبية  مجال  وهو 

عام 1948 ،والذي حافظ عىل جذوة الوعي والثقافة واالبداع الذي متيز به االنتاج الثقايف والعلمي 

واإلبداعي الفلسطيني يف مختلف املجاالت.

وال شك ان قضية الرتبية والتعليم التي تشغل بال الشعب الفلسطيني ،تختزن تجربة طويلة ومتنوعة 

تتوزع بني الرؤى واملامرسة ،وهي تجربة لعبت فيها القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية دورا مميزا 

،يف املدارس ومديريات التعليم ،كام يف الجامعات واملعاهد العليا.

وفلسفتها  السياسية   السلطة  اولويات  بني  املتبادل  التفاعل  خالصة  هي  التي  القضية  هذه  ان    

تجاه التعليم من جهة وبني حاجات املجتمع ومصالحه وقدرة غالبيته الساحقة عىل تحصيل العلم 

للعديد  بالنسبة  ورصاعات  واختالفات  تباينات  مصدر  ،كانت  االخرى  الجهة  من  مستوياته  بكل 

الصعيد  تتخذ مظاهر مختلفة عىل  ،التي  االجتامعي  الرصاع  املجتمعات ،وهي جزء من قضايا  من 

االقتصادي واالجتامعي والسيايس.

بالغة  (اهمية  التعليم  )دميوقراطية  اجل  من  السعي  اكتسب  فقد  الفلسطيني  للمجتمع  وبالنسبة 

بالقياس إىل النضاالت االجتامعية والوطنية التي يخوضها الشعب الفلسطيني.

للطلبة  النقايب  للنشاط  اتجاها  تقدمية  األكرث  مبفهومها  التعليم  دميوقراطية  اجل  من  السعي  مثّل 

السعي بات  العايل ،وال شك ان هذا  للتعليم  التنسيقية  ،باإلضافة إىل االجسام  واملعلمني ونقاباتهم 

املوازنة  ، ومحدودية  التعليم من جهة  متطلبات  أعباء  زيادة  إىل  بالقياس  اكرب  بتعقيدات  يصطدم 

املخصصة للتعليم من قبل السلطة الفلسطينية من جهة أخرى .
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ان هذا الوضع يدق ناقوس الخطر ،خاصة يف ظل تراجع موازنات وكالة غوث الالجئني ايضا والتي 

والتي  الجامعات  يف  املستمرة  للتوترات  ،ونظرا  األساسية  للمراحل  التعليم  من  هامة  نسبة  تغطي 

باتت دورية مع مطلع كل فصل درايس ، باالضافة طبعا إىل الفجوة بني اولويات التعليم العايل وبني 

احتياجات املجتمع.

ان املدخل ملعالجة هذه القضية الحاسمة بالنسبة ملستقبل الشعب الفلسطيني بأرسه ،تتلخص يف 

السعي املنهجي من اجل تعميق )دميوقراطية التعليم (مبضمونها االجتامعي التقدمي ،والتي تتلخص 

يف املجاالت الثالثة لهذا املفهوم .

املالية  قدراتها  النظر عن  بغض  الفئات  لكل  عادلة  بصورة  وتوفريه  التعليم  تعميم  االول يف ضامن 

وتفاوت مستوياتها االجتامعية. وال شك ان هذا املجال الذي يضمنه التعليم اإللزامي بصورة مقبولة 

يتطلب  ،ولكنه  الفتيات  اوساط  يف  وخاصة  املدارس  من  الترسب  منع  يضمن  مبا  تطوير  إىل  يحتاج 

األبرز  الساحة  ميثل  العايل،الذي  التعليم  مجال  يف  تحققه  لضامن  واضحة  وفلسفة  جدية  مراجعة 

ملظاهر التفاوت االجتامعي ،من حيث صعوبة وتعقد قدرة الطلبة من ابناء الفئات الفقرية يف الوصول 

إىل الجامعات وااللتحاق بالتخصصات التي تؤهلهم معدالتهم عىل االلتحاق بها ،ولكنهم ال يقدرون 

عىل توفري متطلباتها املالية .

ابرز  من  تكون  ،تكاد  اخر  بعد  عاما  الجامعات  يف  مضطردا  تراجعا  تشهد  التي  العملية  هذه  ان 

عنارص التحدي أمام قضية دميوقراطية التعليم ،والتي ال تزال بحاجة إىل جهد إبداعي وضغط سيايس 

واجتامعي من اجل معالجتها مبا يضمن املفهوم االوسع لتعميم التعليم .

اما املجال الثاين لدميوقراطية التعليم فهو ذاك الخاص بنوعية التعليم ،وهو مجال  يرتبط بفلسفة 

التعليم وأهدافه ،ونوعية املناهج الدراسية وأساليب التعليم ، ومدى مالءمتها لتعزيز التفكري العلمي 

للواقع. وال  التلقني والتسليم باملسلامت والخضوع  التعليم عىل  النقدي املعريف ،وبني قرص  واملنهج 

شك ان هذا املجال يواجه تحديات جديدة ليس فقط يف اطار املنهج والفلسفة التعليمية ولكن ايضا 

،يف اطار التعامل مع ثورة املعلومات واالتصاالت ،والدور الجديد للمعلم يف ظل هذه العملية. واذا 

ما كان امتالك املعلومة يشكل يف السابق احد اهم مزايا املعلم ،فان امتالك املعلومة اليوم ميثل جزءا 

 ، الهائل  املعلومات  التعامل مع كم  املنهج وكيفية  امتالك  إىل  الحاجة  امام  املزايا  بسيطا من هذه 

وكذلك القدرة عىل شد انتباه الطلبة وتفاعلهم يف غرف الصف ،وتطوير وسائل التعليم والتعاطي مع 

تطور اساليب التعليم املتزايد يف العامل .
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التعليم  مكونات  بني  التعليمية  اإلدارة  عىل  القائم  وهو  التعليم  لدميوقراطية  الثالث  املجال  وأما 

انه  للتباينات ،وال شك  ايضا مجال واسع  ،واولياء االمور ،فهو  ، االدارة واملعلمون والطلبة  املختلفة 

فلسفة  تطوير  ميكن  ما  ،مبقدار  التعليمية  اإلدارة  يف  التشاريك  الدميوقراطي  املنهج  تعميق  مبقدور 

التعليم برمتها.

ان الحلقة االصعب واالهم يف هذه العملية هي الطلبة؛ و مبقدار النجاح يف اجتذاب الطلبة إىل هذه 

العملية  مبقدار ما ميكن تطوير العملية التعليمية بأرسها . وال ميكن لهذه العملية ان تكتمل دون 

ادخال تحسينات جدية عىل ظروف عمل املعلمني مبا ميكن ايضا من تحسني مهاراتهم واجتذاب افضل 

الكفاءات إىل حقل التعليم والتنافس عليهم من اجل استيعابهم يف هذا املجال الهام لتطور املجتمع 

الفلسطيني.

ان هذا املنطلق للرؤية التي نؤمن بها تجاه التعليم عرب تعزيز دميوقراطية التعليم مبفهومها املنحاز 

اجتامعيا إىل الفئات الشعبية الفقرية وضامن قدرتها عىل حيازة التعليم ، واملنحاز معرفيا إىل تعميق 

الصعيد  عىل  والتكامل  املشاركة  إىل  ،واملنحاز  املعلومات  مع  التعامل  يف  الجديل  العلمي  املنهج 

تطوير  عن  دائم  بشكل  البحث  إىل  يحفزنا  الذي  ،هو  التعليمية  االدارة  مكونات  بني  الدميوقراطي 

التعليم يف بالدنا ، وهو ما يحفزنا عىل الدوام إىل السعي من اجل معالجة الخلل يف توزيع  قضية 

اهتاممات  اولوية  يحتال  ان  يجب  والصحة   التعليم  ان  منطلق  ،من  الفلسطينية  السلطة  اولويات 

النظام السيايس الفلسطيني وموازناته.

نتمنى العامل مؤمتركم النجاح وشكرا.
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)2(

الرتبية والتعليم بني املحافظة والتغيري التقدمي
اأ. �صعيد م�صية

دمرت  نكبة  بنا  فلحقت   مختل  توازن  حالة  يف  االقتالعي  الصهيوين  االستيطان  ضد  الرصاع  نشب 

اعتبار. ومن  الكارثة مرورها بدون  الكارثة األوىل ومل نعترب؛ والكارثة يف  الفلسطيني. مرت  املجتمع 

مسلسل الكوارث مل نعترب.  فقد تزود االستيطان بعقلية حداثية تراجع وتنتقد، ترصد األخطاء وتتعلم 

الدرس؛ اما نحن فلم نجرب املراجعة النقدية ، وال تدبرنا اخطاءنا فكررنا الخطأ خطيئة. و هذه سامت 

عقلية غري حداثية.   

القوة  مبلغ  وأدركوا  الحداثة  بوعيهم ملستوى  ارتقوا  العرشين  القرن  األوائل عىل مشارف  املنورون 

؛  الفلسطينية  التنوير  التنويه أوال بحركة  الصهيونية. يجدر  الحركة  اللذين تنطوي عليهام  والتنظيم 

فاملنهاج املدريس الذي نحن بصدده أغفل حقبة التنوير واملنورين .  

أفرز قلق املثقفني من الغزوة االستيطانية حيوية ألهمت أشواق  تحديث الوعي باستيعاب وهضم 

الثقافات اإلنسانية املتضمنة يف اآلداب املرتجمة. كام ترافق تعرف املثقفني عىل اآلداب األجنبية. ألول 
مرة يعرض املنورون شخصيات األدب مناذج برشية  تعارك الحياة وتترصف طبقا لقوانني السببية . 

  كان إنجاز املنور األول يف فلسطني ، محمد روحي الخالدي ، الذي تويف يف 6 آب 1913تحديث األدب.  

و املْعلم األبرز يف ما أبدعه محمد روحي الخالدي التشهري بجناية االستبداد عىل األدب. فاالستبداد 

ريح رصرص يجفف اإلبداع ويجدب األدب . ركز الخالدي يف كتابه الرائد يف األدب العريب املقارن، عىل 

أن األدب ظاهرة اجتامعية حية تعكس الواقع االجتامعي وتتطور بتطوره. ويف مقدمة الكتاب ، الذي 

أعيدت طباعته يف دمشق عام 1984، بعنوان »تاريخ علم األدب" كتب الخالدي أن »هناك نسبة تامة 

بني الحرية وبني ارتقاء لسان العرب . فكلام اتسع نطاق الحرية يف الدولة اتسع معه نطاق األدب يف 

العربية... وكلام زاد االستبداد تقيدت عقول األدباء بالسالسل«.

البحث عىل  انطوى  بفلسطني.   الصهيوين   االستيطان  الصهيونية ومخاطر  باحث يف  اول  والخالدي 

نائبا  . كان  . مل يكتب إال عن خربة واطالع  موهبة بحثية عالية ومتسك باملوضوعية وتقييم للعدو 
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ما تحويه من خدمات  املستوطنات واطلع عىل  زار  باآلستانة، وبحكم موقعه  املبعوثان  يف مجلس 

للمزارعني اليهود وما زودوا به من آالت وخربات . وقارن مستواهم باملستوى املتدين ملعيشة الفالح  

الفلسطيني. حذر الخالدي من اننا ذاهبون إىل هزمية إذا ما بقي الحال عىل حاله. التزم  بالواقعية 

، وقدر مبوضوعية وبال استخفاف خربة القيادة الصهيونية وإمكاناتها ورقي تنظيمها ؛ وأردف ذلك 

الكرامة  تتقن سوى تدمري  شعبها وتشييد حاجز مينع  برشح موسع إلدارة حكومية يف فلسطني ال 

ورفاه العيش عن الجامهري الشعبية. كام انتقد الخالدي بقسوة الزعامات املحلية ووصفها بالهمجية 

والتمسك بزيف الحضارة. شكل نشاط الخالدي جرس إنذار مبكر

ودخل السكاكيني ميدان التعليم؛ بنظرته الثاقبة استرشف رصاعا محتام مع الغزوة االستيطانية ؛ فأراد 

ان يعد األجيال من خالل املدرسة، وكان اول خبري تربوي يف العامل العريب يذم التلقني وتنمية الذاكرة 

عىل حساب العقل املبدع . استرشف وظيفة تحررية للرتبية . نادى السكاكيني بتعليم »يرتك الطالب 

يريب نفسه بنفسه ويعلم نفسه بنفسه، ويحل مشاكله بنفسه، فال يلغي شخصية التلميذ إذ يلزمه 

بالحفظ والنقل والتقليد«. 

وأسهم منورون آخرون يف تشخيص الداء ووصف الدواء، وكانوا شهودا عىل التخلف املريع للحياة 

االجتامعية يف ظل االستبداد والظالمية.  

أرىس االنتداب الربيطاين نظاما تعليميا معاقا عتم عىل ثقافة التنوير فعطل قدرات العقل اإلبداعية 

وحال دون متكني الثقافة مبنجزات العلم . بتأثري النظام التعليمي وأمناط االقتصاد الفاعلة تشكلت 

حياة ثقافية هشة أغرت الهجمة الصهيونية بتقويضها من اجل تعميق الهزمية .

رست جينة التسلط مفهوما للسلطة يف املمامرسة السياسية والتعليمية و عرب اللغة العربية  منطويا 

عىل التسلط املشحون بالعنف والجربوت والسطوة والتغلب. استفادت اإلدارة االنتدابية من تجربة 

نظام التعليم الذي أقره ملرص لورد كرومر. بعثت وزارة املستعمرات الربيطانية لورد كرومر ليضع ملرص 

نظاما تعليميا تناسلت منه نظم التعليم يف األقطار العربية كافة. النظام الكولنيايل قمع براعم الحداثة 

وأبقى عىل القديم ، مناذج اقتصادية وثقافة وعالقات اجتامعية.  وكذلك أنظمة الحكم التي ورثت 

السيطرة الكولنيالية حافظت عىل العالقات االجتامعية واحتكرت  اإلرشاف عىل التعليم واإلعالم  يك 

تعيد إنتاج نظامها ومتده بأسباب القوة واملنعة.  

تتالت العقود والرتبية ال تستجيب لتطلعات املنورين ممن علقوا اآلمال عىل التعليم يف إنهاض األمة 

؛ التعليم  مل يفكك عقد التخلف ، ومل يسفر عن تحديث الحياة االجتامعية. فقد جرى عمدا إغفال 
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تربية التفكري والنقد واإلبداع. وبغياب  التفكري يتسيد النشاط االجتامعي والذهني االنفعالية النزقة 

والترصفات العصبية العفوية. نزق غلب عىل ردود األفعال إزاء التحديات، وبالذات أثناء الرصاع ضد 

النزقة والعفوية عن فشل وخيبة يعززان  الغزو االستيطاين الصهيوين؛ وطبيعي أن تسفر االنفعالية 

اإلحباط واالرتباك يف السلوك االجتامعي؛ فباتت عملية تطوير قطاع الرتبية والتعليم  قضية وطنية 

شديدة اإللحاح.

واملطلوب ان يتسيد العقل. يرتكز هدف البحث يف الكشف عن وظيفة الرتبية يف تكريس املحافظة 

االجتامعية والسياسية من خالل إشاعة العطالة يف األجيال،  وغايته حث قوى التغيري الدميقراطي يف 

املجتمع يك تدرج تطوير النظام الرتبوي عىل جدول أعاملها وتدخل يف برامجها مطلب تثوير العملية 

عىل  ليست حرصا  الرتبية  فقضايا  املستقبل؛  العقل  بدل  املبدع  العقل  تربية  عىل  والحث  الرتبوية 

التحررية  الثقافة  الرتبوية تنعكس يف  العملية  ، وطبيعة  بناء للمستقبل  التعليم  الرتبويني وحدهم. 

جوهريني  مطلبني  الرتبوية  العملية  يف  واإلبداع  النقد  ملمحي  لتأكيد  السعي  ويظل   . الدميقراطية 

يدعم  التعليمي،  نظامه  سيايس  توجه  فلكل  االجتامعي.  التحديث  إىل  وصوال  الرتبوي،  التجديد  يف 

العالقات االجتامعية القامئة ويغذي بالكوادر املؤهلة للقيام بأعباء صناعة الوعي االجتامعي وادارة 

الحكم واإلنتاج.  

 املقارنة مع منجز كل من أملانيا واليابان بعد الحرب العاملية الثانية، وقد تعرضتا الحتالل عسكري 

بعد هزمية يف الحرب، توضح كيف أمكن للعقل الحدايث، بإبداعاته العلمية التقانية ، تهميش االحتالل 

التنمية  مرحلة  مجتمعا دخل  أن  واليابان  أملانيا  مثال  أظهر  االقتصادية.  املعجزة  وإنجاز  العسكري 

وكيف العملية التعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املستمرة، وبالذات تنمية العقل  املبدع، ال يستكني 

او يرتبك امام االحتالل العسكري املبارش.  

يثمر  العثامين مل  الوايل  استبداد  أن  يد محمد عيل؛ غري  اليابان مع نهضة مرص عىل  تزامنت نهضة 

خروجا تاما من عنق الزجاجة إىل رحابة الحداثة؛ فاستطاع االحتالل الربيطاين تدمري منجزات التنمية 

مسعود  الدكتور  يذكر  محبسه.  إىل  وأعاده  العقل،  تنمية  عطل  تعليميا  نظاما  وفرض  االقتصادية، 

االقتصادية واالجتامعية  البنى  التصنيع يف مرص أعطت مثارا محدودة يف تطوير  أن » حركة  ضاهر 

والسياسية والثقافية لهذا املجتمع، إذ رسعان ما توقف التصنيع الداخيل مع خلفاء محمد عيل لصالح 

استرياد السلع الجاهزة والتكنولوجيا التي استخدمت لتدمري نقاط القوة والتامسك يف املجتمع املرصي 

وهكذا   .)9/287( األورويب.«  التحدي  رد  عىل  قادر  عرصي  حديث  مجتمع  ترسيخ  دون  التقليدي، 
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تجسدت مأساة مرص و املجتمعات العربية واإلسالمية كافة يف هدم البنى التقليدية ومرتكزات الهوية 

حضارة  عفوية  بصورة  و  بالنتيجة،  فتشكلت  حداثية عرصية،  مرتكزات  أو  بنى  بناء  دون  القومية 

هجينة زيفت كل معامل التقدم والتحرض والعرصنة يف ظل الهيمنة االستعامرية.

وتحتفظ الوثائق املرصية مبذكرة قدمها أحد كبار املهندسني املرصيني، جوزيف هيكيكيان، عام 1843، 

يقول فيها " إن علينا أن نحاول صنع مكائننا بأنفسنا.  فاألوروبيون قد دأبوا عىل إدخال التحسينات 

، األمر الذي يصل بنا إىل طلب املكائن من الخارج باستمرار ـ وهو ما يجب أن نحذره خشية أن ال 

يكون تقدمنا  اآلن، وهو ال يتسم بالرسعة إذا ما تصورنا تفاوتنا مع األوروبيني أكرب مام كان عليه قبل 

العلمي أو تنمي  اقتصادية تجارية وال تنشط اإلبداع  خمسني سنة". حقا فاسترياد املعدات عملية 

النظرة العلمية يف املجتمع. استهالك التكنولوجيا غري معاناة صناعتها. واألخرية يك تتحقق تحتاج إىل 

معاهد دراسة تنتج العلوم والتقاين، أعمدة النهضة الصناعية. وليك يسهم العلم يف تنشيط التفكري 

املعرفة  نقل  التعليم وأساليب  مناهج  تغيريات جذرية عىل  إحداث  ينبغي  املعرفة  وإبداع  العلمي 

للطلبة.  ينبغي للمنهاج املدريس أن يقرتب من حاجات املجتمع وبالذات حاجات التصنيع االقتصادي، 

وأن يكف نهائيا عن التلقني واالستظهار.

  بقيت تحذيرات املهندس املرصي طي النسيان حقبة طالت ألكرث من قرن ونصف القرن، راوحت 

خاللها املجتمعات يف قفص التخلف والتبعية، اتسعت خاللها الفوارق وتنوعت بني الدول املتقدمة 

والدول العربية التي تزداد تخلفا مع تتايل السنوات والعقود، اتسعت الفجوة بني تكلفة إنتاج املكائن 

واملعدات وكلفة استريادها.  ويف الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة االقتصادية لغريب آسيا التابعة 

 " أنطوان دحالن  قال   ) أول 1981  كانون  )باريس 14ـ 18  اليونيسكو  باالشرتاك مع  املتحدة  لألمم 

باملقارنة مع تكاليف مرشوع مارشال لتعمري غرب أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية، وتقدر مببلغ 45 

مليار دوالر ) حسب سعر الدوالر عام 1981(، انفق العامل العريب يف العقود السابقة ) لذلك التاريخ( 

ألف مليار دوالر، أي أكرث من عرشين ضعفا دون أن تحدث أي أثر، ألنها مل تنفق عىل تطوير البحث 

العلمي والتكنولوجي وتطوير مستويات التعليم ونرشه عىل أوسع نطاق يف العامل العريب. 

وإصداراته  الكتاب  تداول  بانخفاض   ، املتحدة  األمم  عن  الصادرة  االجتامعية  التنمية  تقارير  تفيد 

أسامء  السنوية ألفضل خمسامئة جامعة  من  العامل، وتخلو  القوائم  بقية  عنها يف  العريب  العامل  يف 

جامعات عربية؛ وكذلك فإن ترتيب الدول العربية من حيث االكتشافات واالبتكارات، ونسبة األبحاث 

حقوق  وأوضاع  املحيل،  اإلنتاج  يف  املدخلة  أو  املتخصصة  املجالت  يف  املنشورة  العربية  والدراسات 
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الجامعات،  الشباب خاصة خريجي  بني  البطالة  وحالة  الدولية،  التقارير  يف  املرأة  اإلنسان وحقوق 

الهجرة من األوطان، االسرتخاء يف ملهاة ثقافة املالعب وبرامج التسلية والفنون املنحطة، وأخريا وليس 

آخرا معدل الدخل الوطني للفرد الواحد.. كل هذه الظواهر مؤرشات تشغل الدول العربية فرادى 

ومجتمعة املواقع الدنيا يف سلم الرتتيب العاملي. باملقابل تربز إرسائيل متفوقة يف املجاالت املذكورة، 

الشعب  حقوق  انتهاكات  عن  الغفران  صكوك  ومتنح  كافة  املنطقة  دول  عن  تتميز  املعيار  وبهذا 

الفلسطيني. 

نظم التعليم

تدعم عالقات القهر
تواصل يف ظل األنظمة الكولنيالية تقليد تقديم النقل عىل العقل يف الحياة العربية ، ويف برامج التعليم 

تعززت  كام  والعشائرية،  والعرقية  الطائفية  العصبيات  التعليمي  النظام  بفضل  انتعشت   . العربية 

مع  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  وكيفت  العملية؛  للمامرسة  املعطلة  اللفظية  النزعة  الثقافة  يف 

أنظمة التبعية لليربالية الجديدة ونظام العوملة، التي انعكست سلبا عىل النشاط الرتبوي يف املدرسة 

والجامعة. أسفرت العملية الرتبوية الجارية عن عواقب اجتامعية هيأت األذهان للتوجهات السلفية. 

االجتامعيني،   واإلقصاء  القهر  ويدعم  الشعبية  الجامهري  وعي  يزيف  طبقيا  توجها  يخدم  هذا  وكل 

ويعزز التبعية للهيمنة األجنبية. 

أسوأ ما يف االستبداد السيايس انه يشيع أسلوبا للرتبية  يرص عىل أسلوب التلقني والنسخ. وقد صاغ 

اعتامد  عىل  اإلرصار  لغز  وفرسوا  التلقيني،  التعليم  يف  األهاجي  أقذع  املعارصون  العرب  الرتبويون 

التلقني وسيلة للتعليم: قتل روح املبادرة واإلبداع و«تطفيل« اإلنسان. وكام حذر الدكتور هشام رشايب، 

املثقف الفلسطيني ، صاحب »مقدمات لدراسة املجتمع العريب« ثم كتاب«املجتمع البطرييك« فإن 

» النظام الرتبوي واالجتامعي يثني الطفل عن الثقة بآرائه الخاصة ويشجعه عىل قبول آراء اآلخرين 

دون تردد أو سؤال. وهذا ما ينمي يف نفسه اإلذعان للسلطة ولكل ما هو أقوى منه أو أعىل مرتبة 

وجاها«. ]3/ 33[. يقول يف نفس املقام »حياة العريب تبدأ وتنتهي بالتلقني، أما العنرص املشرتك بني 

التلقني والعقاب فهو أن كال منهام يشدد عىل السلطة ويستبعد الفهم واإلدراك، أي أن كال منهام 

يدفع إىل االستسالم ، يشدد ومينع حدوث التغيري«]3/38[، وبالنتيجة » تحل روح الخضوع محل روح 

اإلقدام وروح املكر محل روح الشجاعة وروح الرتاجع محل روح املبادرة« ]3/53[. 
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وخلص الدكتور حامد عامر الخبري الرتبوي من مرص إىل الجزم بأن »الرتبية موضوع رصاع اجتامعي، 

ع عملية الرتبية لصالح املحافظة  و بنية التخلف بتحيزاته وعالقاته وتوجهات تفكريه تظل طاغية تطوِّ

باملايض  امللتصقة  السلفية  النظرة  وخدمة  التخلف،  تعزيز  مبهمة  الرتبية  تقوم  وبذلك  االجتامعية. 

شيوع  املرصي  الرتبوي  الباحث  يقرن  التلقيني«.  التعليم  هي  الصدد  هذا  يف  وأداتها  به،  واملرتهنة 

الرتبية التلقينية والرتبية التطبيعية والقولبة لشخصية املتعلم بتخلف الرتبية عن مواكبة املتغريات 

واالحتياجات املجتمعية للبقاء والنامء يف عرص العوملة وثوراته يف مجاالت املعرفة والتقاين واالتصاالت، 

األمر الذي حدا به لتكريس الجهد إلعادة صياغة املنظومة التعليمية ، باعتبار ذلك إحدى  رضورات 

األمن القومي واالجتامعي واالقتصادي. فمن خالل التلقني والتطبيع يتم صب األجيال يف قالب القصور 

الذهني الذي تزعمه الدعاية الغربية املعادية، وكذلك السلفية خاصية ملتصقة بعنرص برشي معني، 

وتبخيس اإلنسان. 

التعليم التلقيني ميدد فرتة تطفيل الناشئة، يقعدهم عن االعتامد عىل الذات ، أو تطوير املعلومة 

واستثامرها ويضعف قدرة الشباب عىل التطبيق العميل أو الربط التكاميل بني املعلومات؛ كام يعمق 

اإلرادة ذوي مستوى  ينتج متعلمني مسلويب  ما  التلقني غالباً  االستالب والتحلل االجتامعي. اسلوب 

علمي ومعريف ضحل أو مقولب؛ كام يعزز امليل إىل استظهار املعرفة تعطيل ملكة التفكري واإلبداع 

ويعّود األجيال عىل التقليد بدل االبتكار، مع االستعداد للرضوخ واالستكانة للقهر واالستبداد وللنزعات 

السلفية. »من الواضح ان ثقافة االستبداد وما تنطوي عليه من قهر وقمع ، تعمل عىل إعادة إنتاج 

الشخصية املستبدة التي تجيد مامرسة عالقات السيطرة والخضوع بإتقان بني القامئني عىل السلطات 

اإلدارية مبستوياتها املختلفة ، ويف صفوف املعلمني أيضا. ولذلك نجد كل فرد من العاملني يف املدرسة 

ميارس دور القامع واملقموع معا«)6/62(.

ورد يف تقرير للبنك الدويل صدر مؤخرا أن التعليم قد تدهور من عدة جوانب يف األقطار العربية كافة. 

التعليم جزء من حالة تخلف بنيوي للمجتمعات العربية يتجىل فيها التدهور يف جوانب  وتدهور 

التخلف عامل عالقة  الثقافية واالجتامعية. كان  والتعليمية –  االقتصادية والسياسية   ، كافة  الحياة 

التبعية التي انتظمت بني املجتمعات العربية والغرب؛ وكرست التبعية واقع التخلف يف املجتمعات 

العربية، متجسدا بنظام  الكولنيالية ثم االستعامر الجديد فالعوملة.

واألنظمة  الفائت  القرن  وطوال  والتبعية.  التخلف  إلدامة  مطابق  به  املعمول  التعليمي  والنظام 

املتعاقبة تعد البنى الفوقية التي تدعم البنى التحتية املنطوية عىل التخلف والتبعية ملراكز الرأساملية 

العاملية. واتسعت بصورة متواترة منذ فجر النهضة التحديثية يف العامل العريب الهوة ما بني املجتمعات 
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العربية واملجتمعات املتقدمة يف الغرب. 

الثانوية  الشهادة  امتحان  يف  الراسبني  أن  بدليل  االجتامعي  الرأسامل  تعد  ال  فلسطني  يف  املدرسة 

ينضمون إىل البطالة املقنعة فيامرسون أبسط الخدمات واملهن . كام أن املدرسة مل تطور حالة تكيف 

مع رضورات النهوض الوطني، أو التصدي لعوامل التخريب النفيس واالجتامعي املصدرة من مراكز 

االحتالل. وبالنتيجة طرأ تعطيل يف تطوير مقاومة شعبية قاهرة لالحتالل.

التلقني واالستظهار يفصامن الرابطة بني الفكر واملامرسة. وبتأثري النسخ والنقل  يف التعليم انزلقت 

الرتبية يف فلسطني يف أخطر املطبات، من خالل نهج الرتكيز عىل املايض. واملاضوية هروب من الحارض 

االحتالل  أمام  باإلرباك  مكبلة  قارصة  دفاعية  آلية  إنها  واألزمات.  الهزائم  ثقل  تحت  ومسئولياته 

اإلرسائييل، ووسيلة نكوصية الشعورية ؛ وهي أيضا وسيلة السياسة للرتويض الفكري والخنوع لسلطة 

األمر الواقع. »الثقافة العربية الراهنة تتسم بالرتكيز عىل الكالم من دون ربطه بالعمل، حتى أصبح 

أداء الواجب يف كثري من األحيان يتمثل بالخطب والشعر، بدال من الفعل واإلنجاز، وأصبحت اللفظية 

أحيانا بضاعة رائجة يف سوق الثقافة«)1/151(. واللفظية يف الثقافة العربية ذات بعد سيايس؛ فقد 

تعهدتها األنظمة القمعية والحركات السلفية، بعد االنتدابات االمربيالية. »وما اللفظية والشعاراتية 

إال صورتان ليشء واحد تقريبا، ولذلك ميكن القول أن اعتامد السياسة العربية يف كثري من األحيان عىل 

الشعاراتية الزائفة أسهم يف إيجاد اللفظية القهرية يف الرتبية العربية«)1/154(. 

تحرص األبحاث الرتبوية عنارص العملية الرتبوية يف املعلمني واملناهج الدراسية واملرافق التعليمية، 

وتغفل عامدة الثقافة العامة والفلسفة السائدة والنظام السيايس داخل املجتمع. وما بني الرتبية ومنط 

الحياة االجتامعية ، أو فلسفتها ، تأثري متبادل وعالقة جدلية.

الثقافة العامة يف مجتمعات العرب كافة تنهض عىل موروث ثقايف جوهره االستبداد الذي أمعن عرب 

والتفكري  العقل  املظلم جرى هدر  النفق  قيمته. وعرب هذا  اإلنسان والحط من  تبخيس  القرون يف 

والوعي. الثقافة املوروثة، املرتبطة بالنامذج القدمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية، والتي تلهم 

وتوجه الحياة االجتامعية، تعتمد اإلكراه بدل اإلقناع، وتقدم النقل عىل العقل،  تصادر حرية املثقف 

وتتبعه للسلطة السياسية وتسخره يف خدمتها. الفلسفة الدارجة هي الرباغامتية) الذرائعية( وتركز 

عىل النتيجة املبارشة وتغفل الوسيلة واملبدئية والعواقب السلبية عىل املدى البعيد. والتعليم يتأثر 

بهذه الفلسفة ويعيد إنتاجها.

واستعرض الدكتور يزيد عيىس السورطي يف كتابه “ السلطوية يف العملية الرتبوية “ كام وفريا من 
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انتقادات خرباء الرتبية، وخلص من استعراضه إىل الجزم بأن التسلط عدو لدود للرتبية والثقافة عىل 

حد سواء. “واملجتمع املتسلط ينتج معلمني متسلطني؛ كام أن املعلمني املتسلطني يسهمون يف إنتاج 

من  تربويا  باحثا   440 تخص  مراجع  السورطي من  الدكتور  اقتبس    .)1/9( أيضا”  سلطويني  طالب 

العرب تضمنت االنتقادات بل اإلدانات للنظام الرتبوي العريب. وبعض الكتابات يعود إىل سبعينات 

القرن املايض . فلامذا اإلرصار عىل تنكب الدرب العقيم واملفلس إال إذا كان يف ذلك مصلحة سياسية؟ 

من سامت التخلف الذي ترعاه الرتبية ان أسلوبها التلقيني يفرض حالة والء من جانب الطالب تجاه 

املعلم. ومن طبيعة أنظمة التسلط أنها تقدم الوالء عىل اإلنجاز. االستبداد السيايس )محليا أو واقع 

احتالل( يرعى استبداد األصوليات واستبداد العصبيات. وما بني أمناط االستبداد الثالثة تحالف وتبادل 

ادوار. كلها تقدم الوالء عىل اإلنجاز وتهدر الفكر والوعي والطاقات وترعى اللفظية يف التعليم املدريس 

والجامعي والتعامل السيايس؛ فرنى لباقة الحديث والنَفس الخطايب مدخلني لدواوين السلطة. ورغم 

العشائرية   ( والعصبيات  االستبداد  بني  ودائم  متني  التحالف  فإن  بينها  فيام  الظاهرية  التناقضات 

والطغيان  »االستبداد  وطمسه.  تغييبه  يجري  ما  وهذا  األصولية.  والسلفيات  والعرقية(  والطائفية 

يهدران حصانة املجتمع والوطن ملصلحة حصانة السلطة املطلقة. ولذلك فكلام زادت أجهزة األمن 

قل األمن االجتامعي. ال ميكن الستبداد أن يحكم سيطرته، وال ميكن لعصبيات أن تستفحل وتستنزف 

قوى املجتمع وموارده ومؤسساته إال من خالل هدر الفكر والوعي والطاقات » )2/163(. 

يعّري الدكتور مصطفى حجازي، أستاذ علم النفس االجتامعي، واقع االعتالل النفيس يف املجتمعات 

العربية يف ظل  تفويت فرصة النامء واإلثراء املعريف والكياين، ويحّمل عملية التعليم مسئولية الضياع. 

»نجد أساليب التعليم التلقينية الفوقية التي تحمل معلومات تقدم عىل أنها يقينية، ما عىل التلميذ 

صحته  وتعيق  النامي  كيانه  تفتح  عىل  سلبا  تنعكس  وخاضع،  فاتر  سلبي  موقع  من  تلقيها  سوى 

النفسية النامئية. ذلك أن الطريقة واملوقع املفروضني عليه يضعانه يف مكانة الخاضع التابع العاجز 

التخلف  معامل  أبرز  ومن   ..)4/242( واملبادرة«  العطاء  وإمكانات  والقدرات  بالنفس  للثقة  والفاقد 

الرابض عىل األرض العربية حقيقة أن إنتاج مجموع األقطار العربية وعدد سكانها ثالمثائة مليون، من 

الصناعة والزراعة ) باستثناء النفط والغاز( يعادل ما تنتج فنلندا ذات الخمسة ماليني نسمة. “التعليم 

التلقيني والوجبات التعليمية الجاهزة تؤدي إىل الخصاء الذهني” )4/305(

وحيث يجري الرتكيز عىل الوالء بدل اإلنجاز تتدهور قيمة املعرفة والخربة واملهارات اإلنتاجية والعملية 

وميتهن الفكر.  “يف الجانب املعريف تعطى األهمية الكربى للهدف األدىن وهو الحفظ أو التذكر؛ أما 
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مستويات الفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم فال يتم الرتكيز عليها كثريا)1/146(. وال عجب 

أن تخضع املدرسة والجامعة يف مجتمعات التسلط والطغيان لألجهزة األمنية ويتخذ التعليم أسلوب 

البنيك  التعامل  الالتينية.  أمريكا  النقدية من  الرتبية  رائد  باولو فريري،  تعبري  البنيك، حسب  النظام 

يودع يك يسرتجع ، مبعني إيداع املعلومات يف ذهن الطالب عن طريق التلقني يك تستعاد عىل ورقة 

االمتحان ثم تسقط من الذاكرة وال تدخل يف البنية الثقافية للمتعلم . يقود هدر الفكر إىل فقدان 

السيطرة ، وإفالت زمام تسيري الحارض واسترشاف املستقبل وصناعته. وبالتايل هدر الكيان اإلنساين 

ذاته من خالل رده إىل مستوى النشاط العصبي النبايت ، وإشباع حاجات البقاء البيولوجي. ... يعطل 

استخدام الدماغ وكذلك العنارص اإليجابية التي عىل الطلبة اكتسابها كالتفكري الناقد والتفاعل واملرونة 

واالتصال والقدرة عىل اتخاذ القرارات وحل املشكالت وحب االستطالع الذهني واالستعداد لتحمل 

املسئولية، وتعلم كيفية التعلم...”)1/147(. 

وحيث أن املعلم محور العملية الرتبوية فهو موضوع هدر مل يرتك له غري القيام بوظيفة نقل التوجه 

السلطوي إىل األجيال الناشئة وفرض ثقافتها، أي إخضاع الناس لسلطة الحاكم املستبد. املعلم موظف 

وليس رشيكا يف عملية حساسة ترتك أثرا كبريا عىل مستقبل املجتمع، تلقى عليه مسئولية أعطاب 

التعليم ؛ بينام يخضع لعالقة سلطوية من جانب اإلدارة التعليمية من مدير املدرسة حتى الوزارة 

باستثناء  القيم  يزدري  استهاليك  االجتامعية يف مجتمع  مكانته  وتتدىن  املنهاج  امر  يستشار يف  ، وال 

قيمة الكسب بأي وسيلة وقيمة االستهالك الرتيف. واملعلم أيضا ضحية نظام سيايس- اقتصادي ال يعبأ 

بالبحث والتحليل وال يقدر املعرفة ، ألن مشاكله تحل بالفهلوة والشطارة واالحتيال، ويقدم الوالء عىل 

اإلنجاز. يف املجتمع القائم عىل حكم االستبداد هو الذات الفاعلة والتالميذ سلبيون باملطلق صامتون، 

يسقط املعلم عليهم قهره .هناك شكاوى من معلمني ال يرتددون يف إحباط تالميذهم والحرص عىل 

وتوفري  احرتام  وتبادل  ثقة  إقامة عالقات  تتعطل رشوط  ثم  ومن  لديهم.  املبادرة  روح  تتفيه وشل 

مناخ ثقايف داخل املدرسة. إن تهميش املعلم كمريب وصاحب رسالة يعطل دور املدرسة يف التنمية 

االجتامعية وبؤرة إشعاع للتنوير واملعرفة العلمية يف بيئتها االجتامعية.  ومن ثم فإن أسلوب التدريس 

يف الفصل يعكس جمود املجتمع وتطبيعه لهيمنة السلطة السياسية القمعية. 

ومن الجانب االقتصادي يفيض الرتكيز عىل استرياد العلوم والتقاين بدل إنتاجها إىل تغريب  التعليم 

عن حاجات املجتمع ويسفر عن استمرارية الطلب عىل الخربات األجنبية واتساع رقعة البطالة بني 

خريجي الجامعات، مع ما يتمخض عن بطالة املتعلمني من انتشار الجرمية املنظمة.
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إرهاب  أجواء  يف  تتم  فلسطني  يف  الرتبوية  العملية  فإن  املتجذرة  والتبعية  التخلف  لعوامل  يضاف 

االحتالل اإلرسائييل وعوائق الجدار والحواجز عىل الطرق واملداهامت املتواترة للمدارس والجامعات 

واعتقال وقتل الطالب واملعلمني وأهايل الطلبة، ثم نهج اإلفقار يف  ظروف التضييق املتعمد. وكل من 

هذه املامرسات الفظة تؤثر سلبا عىل طاقة االستيعاب واإلقبال عىل الدراسة والتعلم، وتؤثر سلبا عىل 

التخطيط للمستقبل.  

أحد املؤرشات التي يستند إليها لدى اإلشارة إىل تراجع األداء املدريس تتمثل يف نتائج، مشاركة مدارس 

السلطة الفلسطينية يف امتحان الصف الثامن يف العامني 2003 و 2007 وقد شارك يف ذلك االمتحان 

.TIMMS يف ماديت الرياضيات والعلوم ملا يعرف بامتحان حوايل 48 بلدا، حصلت مدارس فلسطني 

يف امتحان الرياضيات عىل املرتبة 41 وحصلت عىل ما مجموعه 367 نقطة، بنقص 133 نقطة عن 

نتائج  الفلسطينية. وتشري  التعليم يف املدارس  املعدل الدويل ، مام اعترب مؤرشا واضحا عىل تدهور 

االمتحان املذكور إىل تراجع يف أداء التالميذ الفلسطينيني ما بني عامي 2003 و 2007 حيث مجموع 

التالميذ الفلسطينيني   390 نقطة يف عام 2003 ، مقابل 367 يف العام 2007]13[ .

وأجرت وزارة الرتبية الفلسطينية امتحانا معياريا يف اللغة العربية والعلوم تأكد من خالله أن النظام 

التعليمي يجتاز أزمة حادة، وتحديدا يف قدرة اإلبداع والتفكري املنطقي؛ فهاتان امللكتان ال تحظى أي 

منهام بأدىن قدر من العناية واالهتامم. يفتقد منهاج الرتبية والتعليم يف املدرسة موضوع الفلسفة . 

الفلسفة واملنطق تهيئ الشباب لتفهم واقعية املجتمع والحياة واستيعاب نواميس النشاط العميل 

داخل املجتمع وارتباط الفرد باملجموع. دروس الفلسفة تربط الشباب  بجامهري مجتمعهم . ينبغي 

تبديد النظرة الشائعة عن الفلسفة بأنها حذلقة وسفسطة وكالم من اجل الكالم . الفلسفة أدوات 

التفكري العقالين تعقد صالت مع القانون وحكم القانون. والفلسفة تنميط للتفكري املسئول املستند 

إىل عالقة السبب والنتيجة. وحيث أن املدرسة هي املكان الذي يكون املثقفني الذين يعطون للحياة  

معناها، وهي األداة التي تستخدم لخلق وتطوير املثقفني عىل اختالف مستوياتهم، ميكن ـ موضوعيا 

اتساع  املتخصصة.  املدارس  وتنوع  بتعدد  املختلفة  الدول  يف  الثقافية  الوظيفة  تعقد  مدى  قياس  ـ 

التي  املهن  وتعدد  االقتصادي  النظام  تعقد  تعكس  "الرأسية"،  مستوياته  وتعدد  التعليم"  "مساحة 

يفرزها ؛ وهذا مصدر إغناء للحياة الثقافية، ويندرج عىل إعداد املثقفني، وعىل املدارس املتخصصة يف 

هذا اإلعداد، مدارس ومعاهد الثقافة الرفيعة. ويف هذا املجال ال ميكن فصل الكم عن الكيف، فأرقى 

التخصصات الثقافية ـ التكنيكية البد أن يقابله أوسع انتشار ممكن للتعليم األويل، وبذل أقىص الجهد 

لتوسيع املستويات الوسطى عدديا بقدر اإلمكان.
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العايل بشتى مراحله  التعليم  تؤثر عىل منظومة  التي  العوامل  الرتبوية جملة من  الدراسات  ترصد 

ميكن اختزالها يف التعامل مع الطالب منذ املرحلة األوىل من الدراسة. هل يتم  تحريض وعيه النقدي 

وانتظار  التلقي  عىل  يعّود  ام  اآلخرين؟  مع  والتعاون  واملبادرة  والرتكيب  التحليل  ملكات  وتحفيز 

املساعدة؟  التعليم املدريس ويف رياض األطفال بحاجة ملراجعة عامة وشاملة وإعادة صياغة ملجمل 

املعلومة، شكل  نقل  يف  الرتبوية  الطرق  التنموية،  بالعملية  وعالقتها  التعليم  أولويات  مثل  قضاياه 

توظيف املعلومة وإبراز أهميتها العلمية والعملية ، التعامل مع املعلومة من منظور حريك ال منظور 

سكوين. 

املجتمع الذي ال تحركه محفزات اإلبداع والنهوض يتأسن يف  ركود وتحايل عىل املشكالت بالفهلوة 

واالنحرافات السلوكية وتدبري الحال او الغرق يف فنون التسلية املولدة لشتى االنحرافات السلوكية 

ورضوب االختالالت االجتامعية. ونفس املظاهر تتجسد يف الجامعة وتحولها إىل وسيلة لتأجيل البطالة 

بضع سنوات. بدل ترشيد العقل وتنشيط فاعليته تنشط االنفعالية ويوجه االرتجال سلوك األفراد؛ إن 

ظاهرة غياب التفكري االسرتاتيجي والتخطيط والتنظيم واملراجعة النقدية يف مجتمعات العرب متد 

جذورها يف نهج هدر الفكر والوعي والطاقات. املجتمع املحافظ يكابد البطالة بني خريجي الكليات 

الجهود  وحرف  الجامعة،  داخل  للعلم  املناهض  السلفي  املد  أنعش  مناخا  فشكل  العليا،  واملعاهد 

راهنا  املرتدية  العربية  الوسيط..الحالة  العرص  الراهنة يف فكر  املشاكل  البحث عن حلول  يف متاهة 

هي بعض حصاد قصور الرتبية خالل العقود األخرية. بسبب القطيعة بني املنهاج وحاجات املجتمع 

الحرية وبات املعلم سلطة قمع وإكراه؛  الحيوية بات الكتاب املدريس ممال واملدرسة سجنا يحجز 

وهي أمور منفرة تنمي القوة الطاردة عن املدرسة والثقافة، سيام وأن االحتالل اإلرسائييل حرص عىل 

تشجيع الترسب من املدرسة لتأمني نسبة عالية من العامل غري املوصوفني والجمهور  األمي ثقافيا. 

 / الرتبية  وزارة  وكيل  عن  ونقل  والجامعي.  املدريس  التعليم  نظام  بأزمة  تقريبا  عاما  اإلقرار  بات 

الدكتور محمد أبو زيد قوله يف مؤمتر تربوي أن الوزارة منهمكة يف مراجعة شاملة ملصطلحات التلقني 

واالستظهار وإعادة إنتاج عالقات القمع والتسلط وغريها ؛ وعرب عن االعتقاد بأن الوزارة يف الطريق 

ويستفحل  املشكلة  لتتفاقم  التغيري  وعود  تتباطأ  ان  والخشية  مختلفة.  أخرى  تربوية  رؤية  إلنتاج 

الرضر، لتأيت اإلصالحات دون املستوى املطلوب للعالج وعدمية الجدوى . 

 وصدر عن رئيس الوزراء ، الدكتور حمد الله ، ترصيح بصدد النية يف تطوير العملية التعليمية. لكن 

مل يربز املسئولون أعطاب العملية الرتبوية املراد تقوميها.  فكل إصالح ال يسترشف جوهر حاجات 
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غري  والعالقة  الالتطورية  الذهنية  واقتالع  اإليجايب  والتفكري  املبدع  العقل  تربية  وبالذات   ، التنمية 

السليمة بني أطراف العملية التعليمية إمنا يقوم بعملية ترقيع تبقي عىل األعطاب واالختالالت. وهذا 

يقتيض متكني املعلمني من أن يؤدوا دور الفاعل الواعي واملحاور الواعي يف عالقة جدلية، تلغي العنف 

اللفظي والجسدي كعالقة داخل املدرسة ، وتعهد تنمية حرية التعبري والتفكري وتكريس عالقة الثقة 

والتعاون واالحرتام املتبادل يف البيئة التعليمية. ويتوجب عىل املعلم إغناء معلوماته وخرباته يك يفرض 

احرتامه بني الطلبة .

إن ربط  التنمية االجتامعية؛  إىل  املجتمع  الرتبوي مع حاجة  املنهاج  الرتبوي يستهل بدمج  اإلصالح 

التعليم بحاجات املجتمع يولد جاذبية لدى األطفال وذويهم. وحيث ان الثقافة إما أن تكون إنسانية 

املضمون، أو ضاغطة عىل إنسانية البرش فإن التعليم الذي يحرتم إنسانية الطفل يستجيب لحاجات 

املجتمع. والتعريف الذي قدمه املؤمتر العاملي بشان السياسات الثقافية املنعقد مبدينة ـ مكسيكو 

اليونيسكو ، يربز  ـ باملكسيك خالل الفرتة 6حزيران ـ 6غسطس / آب 1982 تحت إرشاف منظمة 

إنسانية الثقافة. جاء يف البيان الختامي للمؤمتر » الثقافة مبعناها الواسع ، ميكن أن يُْنظر إليها اليوم 

عىل أنها ُجامُع الّسامت الروحية ، واملادية ، والفكرية ، والعاطفية التي متيّز مجتمعا بعينه ، أو فئة 

الحقوق األساسية  ؛ كام تشمل  الحياة  ، وطرائق  ، واآلداب  الفنون  . وهي تشمل  بعينها  اجتامعية 

لإلنسان ، ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات. الثقافة اإلنسانية متنح اإلنسان قدرته عىل التفكري يف 

ذاته ، وتجعل مّنا كائنات تتميّز باإلنسانية املتمثّلة يف العقالنية ، والقدرة عىل النقد وااللتزام األخالقي 

، وعن طريقها ـ الثقافة ـ نهتدي إىل القيم ومنارس الخيار.  وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه 

، والتعرّف عىل ذاته كمرشوٍع غري مكتمٍل ، وإىل إعادة النظر يف إنجازاته ، والبحث دون توازٍن عن 

مدلوالٍت جديدٍة ، وإبداع أعامٍل يتفّوق فيها عىل نفسه« . فهل تزود الرتبية والتعليم الفرد مبثل هذه 

الكفاءات واملهارات؟ 

مع تفجر االنتفاضات الشعبية يف األقطار العربية أخذ يشيع يف األدب السيايس مطلب التعليم الجيد 

كرشط اويل ملعالجة االختالالت االجتامعية املوروثة عن عهود الطغيان والتبعية للعوملة والتي عطلت 

عمليات التحرر والتنمية والتقدم. ينطلق مطلب التعليم الجيد من إقرار برداءة نظم التعليم  من 

حيث الشكل واملضمون.  

قد تخضع التنمية االقتصادية ملشيئة أجنبية ؛ غري ان باإلمكان التخفيف من أثر الخارج يف عملية 

التعليم. يف مجال التعليم والرتبية تتوفر فرص أفضل للتغيري  التقدمي ولتطوير الرتبية والتعليم باتجاه 

ألذهنية  وتربية  الذاتية  القدرة  تعزيز  أجل  ، ومن  والفكري  العلمي  اإلبداع  وتنشيط  العقل  تنمية 
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وتجاوز  للتقدم  وبالتطلع  اإلرادة   بصالبة  واملتميزة  والهدر   القهر  عىل  املتمردة  امللهمة   العلمية 

العوائق. 

املنهاج الرتبوي الفل�صطيني ما له وما عليه
ينطوي نص قانون الرتبية الفلسطيني عىل إطار فضفاض من القيم اإليجابية التي تدخل يف تركيبة 

الهوية الوطنية لكن تثبيتها يحتاج إىل ربط املعلومة باملامرسة يك تغدو ثقافة توجه السلوك االجتامعي. 

ليست الهوية معطى ثابتا بل سريورة من التحول واالرتقاء ينحرس يف بنيتها حيز الخرافة والالعقالنية 

والعقلية الالتطورية لصالح العلم واإلبداع والتطور املتواتر.

تعدد اهداف قانون الرتبية يوحي بأنه صيغ إلرضاء مختلف الفعاليات املحلية واألطراف الخارجية، 

وليس للتطبيق العميل؛ إذ ينص القانون عىل: 

العربية واإلسالمية ويسهم يف نهضة  بدينه وقوميته ووطنه وثقافته  يعتز  إنسان فلسطيني  “تهيئة 

مجتمعه ، ويسعى للمعرفة واإلبداع ويتفاعل بإيجابية مع  متطلبات التطور  العلمي والتكنولوجي ، 

وقادر عىل املنافسة يف املجاالت العلمية والعملية ومنفتح عىل الثقافات واألسواق اإلقليمية  والعاملية 

وقادر عىل بناء مجتمع يقوم عىل املساواة بني الجنسني والتمسك بالقيم اإلنسانية والتسامح الديني".

ولدى تصفح املناهج التعليمية للصفوف املدرسية نكتشف أهدافا تم إغفالها:  

اوال : تضخيم حيز املعلومات يف املنهاج يزيح تربية التفكري الباحث والنقدي واإلبداعي. فهو يبعث 

قيمة العرص الوسيط يف تقديم النقل عىل العقل. 

 وثانيا، ينقص توجهات قانون الرتبية تقديم رواية فلسطينية متامسكة تدعم الحق التاريخي للشعب 

الفلسطيني يف وطنه وترد عىل التلفيقات االسترشاقية الخرافية والوهمية حول دولة يهودية قدمية يف 

فلسطني ويكشف زيف ما يرتدد حول حق اليهود يف وطن اآلباء. 

ينبغي العودة إىل التاريخ كام ألح إدوارد سعيد

يتوجب مراجعة كتب التاريخ وتنظيفها من تلفيقات الفكر االسترشاقي، خاصة بصدد تاريخ فلسطني 

القديم الذي مل يعرف ملكيات عربية وال دولة متتد بني النيل والفرات.

 وثالثا، إسقاط تعلم املنطق والفلسفة. إن تغييب دراسة الفلسفة والجهل بأدوات التفكري العقالين 

قد عطل تربية التفكري املستقل والواقعي لدى الشباب. ينبغي إدخال الفلسفة  يف املنهاج الدرايس. 
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ومن اجل االنتقال السلس إىل الدراسات الجامعية  البد ان يهيأ طالب املدرسة الثانوية العليا للتفكري 

املنطقي ودراسة الفلسفة..

جمهرة  من  إسقاطهم  تم  بحيث  الفلسطينيني،  وروادها  التنوير  ملرحلة  تام  تغييب  جرى  ورابعا، 

املنورين العرب. قدم املنورون الفلسطينيون إنجازات ثقافية ثرة ، حفلت بإبداعات فكرية وحراك 

التي  النكبة  أنقاض  الحداثية تحت  املعامل  الوسيط. ثم طمست هذه  اجتامعي بدد ظالمية العرص 

بالتأثيم يف  الطلبة و يرجم  التنوير غريبا عن  دمرت املجتمع ومكتسباته الحضارية. ما زال مفهوم 

بعض املدارس والجامعات.

الشعب  أجزاء  بني  والتفاعل  التالقي  وتعزيز جسور  توسيع  يتوجب  الشتات  ، يف ظروف   وخامسا 

الفلسطيني يف مختلف أماكن تواصله. 

وسادسا ، يف مرحلة املراهقة يحتاج الفرد إىل ترويض انفعاليته بتفعيل نشاط العقل، وإشغاله مبهامت 

وطنية توسع أفق انتامئه وتعيل تطلعاته، وتلبي طموحه ألن يكون عضوا نافعا اجتامعيا ووطنيا . كام 

توطد ثقته بقدراته وتفاعله مع واقعه مبا يتيح له املعالجة الناجحة لواقعه الوطني املتعني. 

وسابعا : حمى التلقني واللفظية أسقطت التعليم العميل يف الزراعة  والتكنولوجيا ، خاصة تكنولوجيا 

املعلومات .  

التدريس. اما "التعليم  يف  الزجرية  القهرية-  واألساليب  اإلنسانية  العلوم  تركز عىل  اللفظية  الثقافة 

اللفظية  عىل  االعتامد  من  االنتقال  يعنيان  اللذين  املهاري،  والتدريب  العمل  طريق  عن 

يف  ينترش  حيث   ، شائعني  غري  زاال  فام  العملية،  فاملامرسة  املبارش  التعلم  الحيس  إىل  والكتب 

الطلبة  أذهان  حشو  عىل  يعتمد  الذي  للتدريس،  القهري  الطابع  اللفظي  املدارس  من  كثري 

.)1/149( مناقشة"  أو  نقد  أو  تحليل  أو  تدبر  دون  ، من  يستظهرونها مجربين  ما  كثريا   مبعلومات 

تتمثل خطورة تغييب املنهجية العلمية عن التعليم يف كون العلم يتطور بوتائر متسارعة ومير بتحوالت 

بالعلم ومنهجيته يف أطوار متقدمة تحتمل تعدد  العاملة  عاصفة، ينقض ذاته ويدخل املجتمعات 

االحتامالت ونسبية املعارف وطابعها النقدي املحفز للتطور. والجامعات يف البلدان املتقدمة تخدم 

اضطراد التقدم وتعزيز القدرات املادية والروحية، بينام يف بلداننا يقترص التدريس عىل تلقني مواد 

الزمن؛ ذلك أن"االستبداد وعصبياته يهتمون  باتت عتيقة وتجاوزها  املقرر ورمبا مبعلومات  الكتاب 

أكرث باحتكار وكاالت االسترياد وسمرسة املشاريع، ولذلك ال يرون حاجة إىل األبحاث العلمية والتطوير 

للمعايري  تبعا  املعريف  الفقر  دون خط  العلمي  البحثي  اإلنتاج  يقع  أن  عجب  من  فليس  والتنمية. 
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الدولية . ذلك جانب آخر من هدر الفكر والطاقات العلمية. ... ويفاقم من هدر البحث العلمي وما 

يسببه من خسائر فقدان فرص حقيقية لتكوين الفكر العلمي. ")2/177(. 

 املثال الصارخ عىل فصم املعرفة عن املامرسة نجده يف منهاج الصفوف بعد السابع األسايس. تبدأ 

تتفجر  املتهيج  الفيزيولوجي  النشاط  مرحلة  يف  الثامن.   الصف  مع  الطفل  حياة  يف  املراهقة  فرتة 

مرحلة  بداية  يف  والفرد  النظرية.  الدروس  عىل حساب  عملية  أنشطة  يف  استيعابها  ينبغي  طاقات 

، ويقدم له  الفتى عقله يف ما يواجهه  ، بحيث يعمل  التفكري العقالين  املراهقة بحاجة إىل تنشيط 

معرفة واقعية تتيح له املعالجة الناجحة لواقعه املتعني، فتتعزز ثقته بنفسه. وهذا ما ال نجد  له أثرا 

يف املنهاج املدريس أو الجامعي. يف مثل هذه الحالة يرتد هيجان املشاعر عجزا عن التفكري السليم، 

يفيض إىل خيبات وحالة من الكبت واالنطواء املفيض إىل االكتئاب وتبخيس الذات. يقبع الفرد حيال 

عوامل الواقع ويحدث االضطراب يف الوعي القارص عن اإلحاطة بالواقع املتعني، ويعيد عرثات الحياة 

إىل حظ بائس وطالع سيئ .” يسلب من الشباب حقه يف امتالك الدور يف قضايا الوطن سواء من 

حيث التطفيل) إبقاؤه يف حالة اعتامد طفويل( أو من خالل اإللهاء مبختلف ألوان التسلية واإلثارة. .. 

أو يرتك الشباب يف ’الفراغ الوجودي‘ وحياة الالمعنى نتيجة لهذا التهميش عن القضايا العامة، اللذين 

يفاقمهام هدر طاقاته وكفاءاته”)2/218(

يفرتض يف كتاب املطالعة والنصوص للصف التاسع األسايس ان يكيف الطالب لتوسيع املدارك واالغتناء 

الثقايف. فرتة املراهقة هي اول الطريق السالك باتجاه مراكمة و تعزيز الرصيد الثقايف ومتتني األلفة 

مع الكتاب. واملؤلفون تسعة  من األكادمييني حملة الشهادات الجامعية العليا، يف آداب اللغة العربية 

ومن األخصائيني الرتبويني وقلة منهم معروفون يف مجال اإلنتاج الثقايف. 

يعرّف الكتاب بالشاعرين الفلسطينيني ، محمود درويش والدكتور عز الدين املنارصة، كل يف قصيدة 

يحث امه، ومن خاللها املجتمع بأكمله، عىل البقاء عىل أرض الوطن، وهي قضية  حيوية بالنسبة 

للمجتمع الفلسطيني؛ لكن املقاومة الوطنية ، ومن ثم االنتقال من املقاومة إىل شن الهجوم املضاد 

مغفلة؛  اخرى   قيم  تثبيت  تتطلب  املرشوعة،  الوطنية  الحقوق  وانتزاع  االحتالل  تصفية  اجل  من 

ونهب  لالستيطان  املحمومة  املساعي  وتعرقل  األرض  عىل  الثبات  تعزز  عملية  قيام  اغفل  فالكتاب 

األرض وطمس الهوية، بدونها يغدو الحث عىل الثبات مجرد مواعظ وعنارص ثقافة لفظية حسب 

القهري  الطابع  اللفظي  املدارس  من  كثري  يف  "ينترش  يقول:   السورطي،حيث  عيىس  الدكتور  تعبري 

للتدريس، الذي يعتمد عىل حشو أذهان الطلبة مبعلومات كثريا ما يستظهرونها مجربين ، من دون 
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تدبر أو تحليل أو نقد أو مناقشة. . اما التعليم عن طريق العمل والتدريب املهاري، اللذين يعنيان 

االنتقال من االعتامد عىل اللفظية والكتب إىل التعلم  الحيس املبارش فاملامرسة العملية، فام زاال غري 

الداخيل  بالتحليل  يكتفون  املؤلفني  نجد  املنارصة)درس3(  قصيدة  تناولنا  وإذا   .)1/149(  “ شائعني 

للنص دون االنتقال إىل األفق العام للحالة الفلسطينية يف ظل االحتالل. وال نجد دعوة تطبيقية تنتقل 

بالنص إىل حيز املامرسة العملية. 

ويف الدرس الرابع “ األخالق والحياة املهنية” نجد دعوة خجولة إىل العمل التطبيقي، لنصطدم  يف 

العمل  العمل(إىل آثم. الرثي املتعطل عن  الفقرة األويل بخلل معياري يحول الضحية )العاطل عن 

مجتمع  يف  بالنقص(  اإلحساس  يكون  وكيف  خلقي)  بنقص  يحس  ال   ، باإلكراه  العاطل  الفقري  غري 

استهاليك تتجسد القيمة املعنوية باالستهالك والكسب بغض النظر عن الوسيلة. قيمة العمل تعظم 

يف املجتمع اإلنتاجي، وفيه تتكامل مثرات العمل وانعكاساتها عىل الشخصية. واهم مثار العمل ،عالوة 

عىل املنتجات املادية، هو ما يكسبه املنتج من التفكري النقدي اإلبداعي والواقعي. وعىل الضد من 

هذه الرضورة نجد املدرس لدى املناقشة والتحليل مييل عىل التالميذ. ولدى استيضاح جاملية فنية 

التصوير األديب يف النص؛ ال نرى مثة تطبيقات يف الواقع املتعني. ال تطرح قضية توفري العمل لجميع 

الكفاءات واملؤهالت، وكيف يتم التنسيق بني التعليم والنشاط العميل اإلنتاجي.

ويف درس االتصال )6( يقرص الحديث عىل الوصف اإليجايب للعملية التي باتت تشكل وسيلة عبور 

املعرفة والعامل الحاسم يف تشكيل الوعي املزيف، حيث يحمل يف طياته خطورة فادحة عىل الثقافة 

الوطنية. البحث يغفل خطورة منتج ثقافة الثورة التقانية؛ فمنتجها موجه خصيصا لغايات التخريب 

الفكري والتنميط الثقايف ألفراد املجتمعات املتخلفة ، مثل املجتمعات العربية .

جميع املواضيع تقترص عىل الوصف وال تجيب عىل أسئلة الواقع لتزود الطالب بثقافة علمية، وليس 

مجرد معلومات تحفظ عن ظهر قلب يك يتسرتجع عىل ورقة االمتحان. تكتفي  التامرين بالتحليل 

الداخيل للنصوص فال تتطرق للمامرسة العملية والتفاعل مع الواقع. رمبا يتحمل املسئولية يف ذلك 

إخضاع املنهاج التعليمي ملراقبة خارج وزارة الرتبية ، بل خارج السلطة. وهي مراقبة ال تجد ما يوازيها 

الكراهية  يؤلب عىل  ديني عنرصي  لتعليم  يخضعون  الطلبة  نصف  ، حيث  اإلرسائييل  املنهاج  عىل 

العرقية والقتل ، كام ورد يف كتاب “ توراة امللك”،و حيث مل يجرؤ حتى املدعي العام التحقيق مع 

املؤلفني يف مضمونه العنرصي اإلرهايب. اما منهاج وزارة التعليم اإلرسائيلية، فهو عنرصي يزيف التاريخ 

العريب وتاريخ فلسطني ويحجب عن الطلبة العرب تاريخهم القومي وثقافتهم العربية ، بقصد مبيت؛ 
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البلدية يف مدينة  العربية مبدارس  اللغة  العلوم اإلنسانية ومباحث  كام تكشف تطبيقاته يف منهاج 

القدس الرشقية ويف الوسط العريب خلف الخط األخرض. 

مضامني األحاديث النبوية )درس1( مواعظ واخالق . واألحاديث النبوية مروية عن البخاري وتلميذه 

مسلم ، جمعا األحاديث يف العرص الوسيط واقترص كل منهام عىل األخالق واملواعظ التي ال يغذيها 

املواعظ األخالقية  الدارج.  النشاط االقتصادي  او منوذج من  السلوك  الحياة االجتامعية منط من  يف 

تتثبت يف الحياة االجتامعية قيام ثقافية إذا ما نزلت عىل تربة مالمئة؛ والنامذج االقتصادية الفاعلة يف 

مجتمع متخلف ال تهيئ تربة مالمئة للمواعظ الدينية ؛ فتجمد هذه وتغدو حلية للتمظهر والنفاق 

وخداع اآلخرين.      

جاءت مقدمة الكتاب بتوقيع »املؤلفون« نصا محريا يف داللته هل هو موجه للمعلمني  او الطلبة.

تقول املقدمة: استهدف اختيار املواضيع تقديم  » العديد من القيم واالتجاهات واملحاور التي تندرج 

ضمن دائرة اهتامم التالميذ وتتصل بحياتهم وبيئتهم،  وتحقق رغبتهم يف مواكبة العرص وولوج عامل 

الحداثة...«؛ ثم »... تذوق مواطن الجامل فيه) النص( ويستثمر النص يف مرحلة التحليل والتذوق 

إلثارة دافعية التفكري لدى املتعلمني...«. ولوج الحداثة ال يتحقق إال برتبية الخيال النقدي إىل جانب 

التفكري املنطقي اإلبداعي والنقدي، التفكري املرتبط بإنتاج القيم املادية والروحية. اما التذوق الجاميل 

للنصوص فيتم من خالل معاناة التأمل واالشتباك مع الحياة العملية،  وليس من خالل إمالء رؤية 

املعلم عىل الطالب يك يسجلوها ويحفظوها حتى االمتحان لريدوها إىل املعلم عىل ورقة االمتحان 

ويتخلصوا من العبء الجسيم!!! هذا ما يتبينه املراقب وهو يتصفح الكتاب املدريس. وطائفة أخرى 

من القيم الرتبوية اوردها املؤلفون يف املقدمة ، أشبه بأزهار ال تعقد عىل مثر، يطيح بها أسلوب التلقني 

املتبع يف التدريس. فلدى إلقاء النظرة األوىل عىل الكتاب ميكن االستنتاج ان الطالب مل يطلع عىل 

املقدمة ؛ فهي نظيفة من خربشات الطالب ؛ ونعرف أيضا من الخربشات ان التعليم يعتمد التلقني 

والحفظ . ورشوحات املعلم مخطوطة نصا عىل الكتاب .

والحفاظ عىل الكتاب ، سالمته ونظافته ، موقف ثقايف إزاء الكتاب ينبغي إدراجه يف صلب العملية 

التعليمية.

 ونعلم أيضا من خربشات الطالب ان ستة مواضيع من أصل ستة عرش موضوعا يحتويها الكتاب 

املقرر قد جرى تدريسها خالل فرتة من العام الدرايس متتد حتى أول نيسان2014. املنهاج ومنطوياته 

أوسع من ان يستوعبه الطلبة وأسلوب التدريس املعتمد خالل العام الدرايس. وهو يتجسد تكاليف 
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طباعة وعبئا ثقيال وتعهدا ال يتم الوفاء به .  وهذا ال يشكل مثاال تربويا - ثقافيا. 

يف هذه السن ينجذب الطالب إىل املشاهري ممن تفوقوا واشتُهروا بالجهد و الذكاء او بروح التحدي 

وتنكب الصعب، فأضافوا بسلوكهم إىل  القيم اإلنسانية و الوطنية او أغنوها. وليس يف الكتاب سوى 

عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( وترتيبها الثالث عرش من بني املواضيع؛ وال يؤمل ان يأيت عليها 

التدريس يف اغلب املدارس. وكان األجدى ان توضع يف مكان » سفارة اإلسالم لدى قيرص«، املوضوع 

الذي ال يضيف شيئا إىل القيم املذكورة أعاله، وهو إن كان يعكس حقا حدثا تاريخيا ، فإنه حدث لن 

يتكرر يف العرص الحديث. حقا،  فهو تعزية وتخدير للمستضعفني يف هذا العرص واملتخلفني عن ركب 

الحضارة ، املصفدين بقيود التبعية لقوى الهيمنة األجنبية.

الرتبية الوطنية والتاريخ

ومصادرة  الصهيوين  واالستيطان  األرض  يوم  عن  معلومات  الوطنية  للرتبية  املقرر  الكتاب  يتضمن 

األرايض واملؤسسات الصهيونية املساندة لحركة االستيطان ومصادرات األرايض بعد االحتالل ثم قضية 

والنصوص.  املطالعة  لكتب  إضافتها  يجدر   ، وحرص  بعناية  تقاربها  ادبية  نصوص  وهناك  الالجئني. 

فهذه القضايا تنطوي عىل أهمية مصريية بالنسبة للجيل املندفع إىل الحياة؛ ومعالجتها تقرب املنهاج 

املدريس للطالب وتعقد مصالحة مع الكتاب املدريس.

قضايا مصريية بالنسبة للجيل املندفع إىل الحياة ال تنتظر التخرج ودخول الحياة العملية ؛ املشاركة 

وتوسيع  العملية  املامرسة  والرتكيز عىل  التلقيني،  غري  التدريس  أسلوب  تتجسد يف  اجتامعية  قيمة 

التجارب ؛ كام تتجىل يف منط الحياة املدرسية القائم عىل إرشاك الطالب عرب أنديتهم أو اتحاداتهم 

يف توجيه عملية التعليم. وحني تتحول املعلومة إىل خربة ومامرسة وجودية تغدو جزءا من املخزون 

الثقايف. تتعني وطنية التعليم برؤية القضايا الوطنية من منظور عميل ، كام كان يكرر خليل السكاكيني. 

التعليم ليس استظهارا بل مامرسة وعالقة مبارشة تريب عواطف إيجابية تجاه الوطن وقضاياه، وتنمي 

الرابطة الوطنية بعيدا عن االنتامءات الضيقة ، الطائفية أو الجهوية أو العشائرية. واملهم معرفة هل 

يرتبط املنهاج بالحياة االجتامعية،هذا املنهاج الدرايس الخفي كام يصفه الرتبويون؟ أم أن الرتكيز عىل 

الشهادة كجواز مرور إىل وظيفة يعطي األولوية الستظهار املعلومة حتى تفريغها عىل ورقة االمتحان؟ 

املعنية مبقاومة  املدنية  واملؤسسات  الطلبة  بني  التفاعل  املجتمع ويحدث  املدرسة عىل  تنفتح  هل 

االستيطان ونهب األرايض؟

 يف هذه املرحلة ينزع الطفل إىل االطالع عىل سري حيوات القادة واملكتشفني والعلامء وتستهويهم 
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فكرة ان يقدموا خدمات وطنية . ولكن يحدث اضطراب يف املشاعر نظرا لسوء التوجيه ومتويه القيم. 

يف هذا السن تتفتح الرؤى عىل جوانب من الواقع األوسع من بيئته املبارشة ويستوعب مفهوم الوطن 

كبيئة اجتامعية يحرص عىل أن تكون مجاال حيويا آمنا . وهو بذلك بحاجة إىل قيم وطنية ملموسة 

الوطنية  السيادة  مضمون  الطالب  حتى  يدرك  التاريخية،   – االجتامعية  املرحلة  مبهامت  متعينة 

ينبغي  والطاقات  املشاعر  تهيج  سن  يف  والتنمية.  والدميقراطية  الوطني  التحرر  اجل  من  والنضال 

أن توجه املساعي نحو  تنشيط الخدمة الوطنية واالجتامعية. والقصص امللهم بقوة املثال يف هذه 

املرحلة تحيك عن الرواد التاريخيني واملناضلني الوطنيني واملكتشفني واملخرتعني. 

 ، تاليف د.عدنان محمد ملحم  الحديث واملعارص/  العريب  التاسع)التاريخ  للصف  التاريخ  كتاب  يف 

د.عامر نجيب ،د.رياض شاهني، مجد عبده  وعبد الرحمن املغريب(.نجد عرضا مسطحا ألحداث ما 

زالت تؤثر عىل الحياة العربية املعارصة. يبدو درس التاريخ خال من العرب والدروس الجديرة بالتأمل 

وتنوير األذهان. مثال ذلك :

ان التخلف املوروث عن أربعة قرون من السيطرة العثامنية وحكمها االستبدادي قد فرضت عالقة غري 

متكافئة مع التوسع االستعامري األورويب ، أسفرت عن تبعية لالستعامر عززت بدورها مناذج التخلف 

يف الحياة االجتامعية.

جرى ذكر إصالحات ومل يذكر سبب فشلها يف تصفية معامل التخلف والضعف. عوامل التخلف عميقة 

يف الوجدان الجمعي ويف الحياة االجتامعية تشكل القوة الخفية التي تشد إىل الوراء؛ بالنتيجة بقي " 

الرجل املريض" مصفدا بأسقامه حتى الوفاة .

أدخلت إصالحات انهت شكليا نظام الذمة ، بينام تبذل الجهود للعودة إىل النظام الذميم  بعد مرور 

أكرث من قرن ونصف القرن .

أشري إىل ظهور )عدد من املفكرين أمثال جامل الدين األفغاين ومحمد عبده والكواكبي( دون تعريف 

او حتى التنويه بأنهم شخصيات ملهمة ينبغي التعريف بها مبزيد من الرشح ألطفال يبحثون عن 

القدوة واملثال امللهم . ومام يعزز الظن بتعمد اغفال التنوير عدم اإلشارة إىل مفكرين من فلسطني 

أضاءوا ديجور الظالم بأفكارهم التنويرية ، عالوة عىل أنهم كانوا األوائل يف التصدي للغزوة الصهيونية 

السكاكيني  وخليل  الجوزي  وبنديل  الخايل  روحي  محمد  هؤالء  بني  من    . عواقبها  من  والتحذير 

وخليل بيدس وإسعاف النشاشيبي وشيخ الصحفيني الفلسطينيني نجيب نصار. من بني هؤالء املنورين 

، إذ استقال من  نجيب عازوري ) ورد اسمه يف صفحة 29(. أال يستحق هذا املنور تنويها مبأثرته 
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وظيفة مساعد مترصف القدس احتجاجا عىل فساده ومشاركته يف تسهيل بيوع األرايض للمستوطنني 

الصهاينة؟  ألف كتابه " يقظة األمة العربية" وفيه كشف مظاهر فساد والة الدولة العثامنية والنهب 

املنظم لإلنتاج املحيل باسم تحصيل الرضائب . بتعبري نجيب عازوري " يتقنون الخراب" و" يرفعون 

سدا مبا ين املواطنني والكرامة". أطلق السلطان عبد الحميد العنان للوالة يك يفسدوا يف األرض بينام 

جامل الجامعة اإلسالمية فردد بالكالم رفض االستجابة لعروض الصهاينة.

ال يجوز نسيان أن الحكم العثامين سلم الجامهري العربية يف فلسطني للغزو االمربيايل – الصهيوين يف 

حالة ضعف وعجز عن الصمود والتصدي للغزو الصهيوين املدعم باالنتداب الربيطاين؛ فكانت النكبة 

التي ولدت كوارث.

قضايا تشكل األعمدة للواقع البائس الذي نحياه رغم سيل متدفق بال انقطاع من التضحيات والشهداء.

فلامذا تحجب  هذه القضايا ، املنطوية عىل تجارب مريرة،  وامثلة تستقطب الجيل الصاعد املنفتح 

عىل الحياة واملرتجى منه تدشني مرحلة انعطاف نحو الحداثة والتنمية االجتامعية املستدامة؟ 

أما التعليم الديني فال يتغلغل يف الوعي ثقافة ، مبعنى منط حياة وقناعة وجدانية ال يحيد عنها املرء. 

ولذا ال يصدر عن األجيال موقف نقدي ومحتج عىل خطب الجمعة وداخل األحياء التي يعيش فيها 

مسيحيون تتهجم وتناكف ، تناقض النصوص املقدسة ودعوتها إىل احرتام اإلنسان. 

إن دميقراطية التعليم ، أو التعليم من اجل الدميقراطية يفرض أن يكون مناخ املدرسة غري طائفي وال 

يقبل بأي متييز عرقي أو عشائري أو إقليمي. "املناخ الطائفي ينشأ عن وعي طائفي يجعل املدرسة 

يف حالة تحالف غري مقدس مع بقايا عنارص املجتمع الطائفي. وهي حالة ينبغي الخروج منها حتى 

تصبح املدرسة هي الوعاء األول الذي يتعلم فيه الفرد مبادئ املواطنة، وتتحول املدرسة إىل مؤسسة 

مجتمعية رائدة يف التغيري املجتمعي ـ السيايس والثقايف واالجتامعي. نعرث يف صفحة 39 عىل عربة 

يف املشورة تؤكد الطابع العلامين لإلسالم، وال يجري تركيز  الضوء عليها نظرا لتناقضها مع التوجهات 

السلفية السائدة. الرسول أقر، وهو ما زال يتلقى الوحي، أن اختياره ملكان منازلة بدر نوع من الحيلة 

باسم  املستبدون  املشورة  يرفض  البديل. فكيف  االعرتاض واقرتاح  أقر ألحد أصحابه حق  واملكيدة. 

الدين يف هذا الزمن املرضج بالنكبات واالنتكاسات؟!

الغيبيات  عليه  وغلب  والواقعية  العقالنية  يفتقد  منه  وصلنا  وما  الوسيط  العرص  فقه  إنتاج  إن 

حافل  .وهو  الزميت  الطائفي  والتعصب  الديني  التمييز  جانب  إىل  السلطة،  قهر  إىل  املستندة 

. الوطنية  الوحدة  ودعوة  التسامح  لثقافة  مناقض  الطائفي  والتشظي  الكراهية  نرش   مبواضيع 
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التقدم  لربامج  املطاعن  توجه  الوطنية. فعندما  اللحمة  الراهن متتني  املوقف  تفرض علينا حساسية 

التعليم  يدمر  وعندما  نقيصة،  وليست  جرمية  فهذه  املسلمني  غري  التعليم  يكفر  عندما  والتنمية، 

االنتامء الوطني وينكر عىل الناس حقهم يف املواطنة املتكافئة فهذه كارثة عىل مستقبل الوطن كله. يف 

الفكر السيايس هناك مؤسسات،  يطلق عليها مؤسسات التنشئة االجتامعية يتعلم فيها الفرد التالقي 

مع غريه عىل أرضية املصالح املشرتكة دون نظر أو اعتبار ملا بينهم من اختالف يف العرق أو الدين 

أو الجنس. واملدرسة تقف يف مقدمة هذه املؤسسات وتعاليم الدين قيم أخالقية مطلقة تصلح لكل 

زمان ومكان، أي أنها تتطلب االجتهاد لدى تطبيقها الحيس ملراعاة الظرف الواقعي. وهذه أهم قاعدة 

يف اإلفتاء. أي أن املرء ينبغي أن يتوفر عىل إملام علمي بالوقائع االقتصادية والسياسية واالجتامعية 

قبل أن يتصدى ملهمة اإلفتاء .

مييض النقص يف مواضيع النصوص حتى مقرر التوجيهي.  نتناول كتاب املطالعة للصف الثاين الثانوي 

الرتبية  املقاومة ركن أساس يف  ثقافة  تنمية  الفلسطينية ألن  املقاومة  أدب  إيراد  )التوجيهي(.نثمن 

الوطنية.

ولكن النقد األديب الوارد يف املنهاج ال يريب لدى الطالب تذوق جاملية األدب وال يشجع ملكة النقد. 

فالصيغ النقدية مصبوبة يف قوالب جامدة، شأن قواعد النحو؛ وهي بذلك ال توصل الطالب إىل مهارة 

تحليل النص األديب من أجل استيعابه وتذوق جامليات اللغة ، واإلحاطة بلغة الفن وعنارصه املضمنة 

يف النص، وتناسق املضمون والشكل. النقد األديب يتحرى الصدق الفني املقرتن برضورات إدراك الواقع 

املناهج  “مهمة  باستمرار.  املتطور  االجتامعي  الواقع  مرآة  واألدب  االجتامعي.  التطور  اتجاه  وفهم 

التي  مل تعد تقترص عىل تزويد الطلبة باملعلومات واملعرفة، بل أصبحت تشمل املهارات اإليجابية 

عىل الطلبة اكتسابها كالتفكري الناقد والتفاعل واملرونة واالتصال والقدرة عىل اتخاذ القرارات وحل 

املشكالت وحب االستطالع الذهني واالستعداد لتحمل املسئولية، وتعلم كيفية التعلم...”. 

مكافحة الأمية الدينية ..
اإ�صالح التعليم الديني

العمود  الذي يشكل   ، الشعبي  التدين  إىل  االنتباه  إيالء  والثقافة  التعليم  العالقة بني  تقيض جدلية 

شعوذة  إىل  الجور  ظل  يف  تدهورت  جربية  من  عليه  ينطوي  ما  خاصة  املجتمع،  لثقافة   الفقري 

وخرافات. شاع  اليأس من تحقق العدالة عىل األرض؛ فأقبل الجمهور عىل كتب السحر والشعوذة 
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والتصوف، وتجاوب الوجدان الجمعي مع خرافاتها. تلك هي القوة الخفية التي تقف عقبة كاداء 

بوجه  التقدم.

خطف  العملية  بداية  كانت  الحكام.  لقهر  اإلسالم  لتطويع  مديدة  عملية  حصيلة  الشعبي  التدين 

أرساها  السلطوي منظومة عوامل  االستبداد  فتوالدت يف كنف   ، السياسة  لسلطة  الدين وإخضاعه 

الفقه األشعري الحنبيل، الذي تطفل عرب قرون متتالية عىل حكم االستبداد، وطوع تأويل اإلسالم طبقا 

لرغبات الحكام الطغاة. ادخل االستبداد املجتمعات العربية يف ظلمة كثيفة حالكة مل تخرج منها حتى 

اآلن. كام أدخلنا يف عرص الطوائف املنغلقة عىل ذاتها كالقالع املحصنة والكارهة لبعضها البعض بل 

املكفرة لبعضها البعض. 

فمن تسلط الفهم الحنبيل الوهايب ألظالمي لإلسالم عىل العقول سيطر الوهم  بأنه التجسيد  الوحيد 

للعقل، ومن  ان اإلسالم دين مضاد  البعض، ومنهم وطنيون تقدميون،  االعتقاد لدى  لإلسالم.  ساد 

الواجب تجاوزه؛  وهذا من اكرب الخطايا. فاإلسالم هو دين العقل اذا ما فهمناه عىل وجهه الصحيح: 

أي كام كان يفهمه ابن مسكويه والتوحيدي والفارايب وابن سينا وابن رشد وكل الكالسيكيني الكبار.  

ال يكفي أن نستعيد تلك الفرتة الكالسيكية الخالقة ونعّمم كتب مسكويه، والتوحيدي، والجاحظ، 

والفارايب، وابن سينا، وحتى ابن رشد بعد تبسيطها عىل مختلف املدارس الثانوية والجامعات العربية 

يك تنحّل املشكلة؛ فمام ال ريب فيه أن ذلك مفيد ورضوري، وقد يعيد ثقة األجيال الفتية بالعقل إذ 

يكتشفون أسالفا كباًرا قاربوا القرآن بعقالنية فأنتجوا حضارياً وإنسانياً. كام أنه يكشف لنا عن وجود 

تيار آخر يف تراثنا اإلسالمي غري تيار التزمت والتعصب، تيار طُمس وُحجب، بل كُّفر، طيلة عرص متيز 

باالنحطاط والجمود وموت الفلسفة.

هل تضيف العلوم الفقهية العائدة لعرص االنحطاط وأبحاثها شيئا إىل العامل خارج النسق اإلسالمي، 

مبعنى أن تحدث أصداء إيجابية يف العامل؟ هل يقدم الفقيه الباحث إسهاما حضاريا ؟ 

مفتي مرص السابق، الدكتور عيل جمعة، كام هو منشور يف موقع ) إسالم أون الين ( تدخل يف موضوع 

الدروس الخصوصية، أحد مظاهر قصور العملية الرتبوية يف مرص ! هذا املوضوع من اختصاص خرباء 

علم الرتبية وعلم النفس والعلوم االجتامعية؛ فلم يسبق أن برز كموضوع إشكايل يف عصور خلت، 

وال يجوز أن يدخل ميدان التحريم والتحليل. غري أن وزارة الرتبية والتعليم املرصية وضعت القضية 

عام 2004 لتقرير دار اإلفتاء، التي ردت عليها  ب »تحريم الدروس الخصوصية التي يعطيها مدرسو 

املؤسسات التعليمية الرسمية للطالب خارج نطاق املدرسة« ؛ ولو عرض األمر عىل دار اإلفتاء يف زمن 
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سبق ألفتى الشيخ عطية صقر رئيس لجنة اإلفتاء يف األزهر سابقا بأن » الدروس الخصوصية تعليم ال 

مانع من أخذ األجرة عليه ما دام غري متعني عىل املعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء األمور«. 

لنالحظ هنا أن اإلفتاء يف الحالتني استند إىل حيثيات موضوعية من مدركات يستند إليها ا"لعلامنيون" 

كام يطلق املشعوذون عىل من يدعون لتحكيم العقل . 

وأقحم الشيخ عبد الله النجدي نفسه عىل موضوع كرة القدم. فكيف عالج املشكلة؟ نعرض أوال كيف 

عولجت يف اوروبا مبنهجية العقل . فعىل اثر تفجر شغب املالعب ،  تدخل علامء االجتامع يدرسون 

ويبحثون ، لتخلص أبحاثهم إىل ان للظاهرة عالقة باإلحباط الذي يسود الشباب العاطل عن العمل؛ 

املدمر  الشغب  طريق  عن  حرمانهم  عىل  واالحتجاج  وجودهم  إثبات  إىل  الشباب  يدفع  اإلحباط  

للممتلكات العامة ، باعتبارها ملك الدولة ) الغريبة عنهم( . لوحظ أن مدينة  ليفربول الربيطانية، 

العرشينات،  الشباب يف سن  ، تضم أعىل نسبة من  الريايض  واملشهورة مبشجعني مهتاجني لفريقها 

العاطلني عن العمل. لكن الشيخ النجدي أصدر وثيقة يف ستة وثالثني صفحة تحت عنوان ) الكرة 

تحت أقدام الصالحني ( ، تدور حول تحريم اللعبة عرب أدلة وحجج تتمحور حول فكرة واحدة هي 

» أن لعبة كرة القدم وقوانينها من أفكار الكفار وال يجوز التشبه بهم«. وغاب عن فطنة الشيخ  أن 

السيارة التي يستخدمها يف تنقالته هي من صنع الكفار،  وكذلك كل ما يرتديه ويستخدمه يف املأكل 

واللباس وأثاث يف بيته وأدوات اتصاله وترحاله ! 

تقوم عالقة جدلية بني الـمناخ العام الحايل الذي يسود الـمجتمعات العربية لناحية التسلط واالستئثار 

واإلقصاء، وبني الخطاب الديني ونشاط املدارس والجامعات الدينية.  

أوال يسري التعليم يف كل املراحل الدراسية عىل نفس املنوال حيث يعيش الطالب اغرتابًا نتيجة التعارض 

الذي يعيشونه واملشكالت  الواقع  يتلقونه من مبادئ وأفكار أخالقية مثالية وبني  والتناقض بني ما 

التي تعرتضهم وتعرتض املجتمع بأرسه يوميًا. وتستمر الرتبية التلقينية التجزيئية يف املدرسة لتساهم 

الواقع  يف تنشئة أجيال توكليني محرومني من ملكة اإلبداع ، شخصياتهم مفككة متنعهم من رؤية 

بشموليته، وتعرتض محاوالتهم للنقد والتشكيك واإلبداع. 

وثانيا تؤثث الـمناهج الدينية التي تدرس يف الـمدارس الحكومية بنزعة التنافس مع الخطاب الديني 

تحت وهم قطع الطريق عليه؛ وما درت أنها، ومعها كل املناهج وفق أسلوب التدريس التلقيني، 

العملية يقوم تكامل بني الطرفني، خاصة يف نوعية  الناحية  الحارقة. فمن  الوقود عىل نريانه  تصب 

الفقه والتفسريات والتأويالت التي يتم تدريسها وتبنيها. 
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وثالثا إن مجافاة منهج التعليم الديني للراهنية الحضارية، وهو ما يتجىل يف غياب عنارص الواقعية، 

والعلمية، واملعقولية يحيله حشوا فارغا ال يسقط عىل تربة اجتامعية بذرة صالحة للنامء. ِصدقية 

املعرفة أحد الرشوط الالزمة لحفظ الفكر الّديني من الّزيغ والضالل. 

ورابعا انغالق الدرس الديني عىل املنَجز العلمي العاملي؛ إذ بخالف العديد بني الالهوتيني يف املسيحية، 

واليهودية، يندر وجود بني مشايخ السلفية السنية من ينفتح عىل علوم العرص وفلسفاته، أكان يف 

املتابعة الداخلية للظواهر الدينية، أو كذلك يف االنفتاح عىل املتابعة الخارجية للظواهر الدينية، ضمن 

اإلملام بعلوم شتى باتت ملحة لإلحاطة بالكائن اإلنساين، عىل غرار علم االجتامعي الديني وتاريخ 

األديان وإنسانية املبحث الديني.

يتمثّل اإلصالح الجوهري يف ما ينبغي أن يقوم عليه تدريس الدين من منهج عقيل تحلييل ، وأساس 

ديني إنساين منفتح، مصهورين يف املنهاج التدرييس.

كمثال عىل مجافاة التعليم الديني للعقالنية ومقتضيات العرصنة نورد عرضا قدمه الكاتب املرصي 

طلعت رضوان ] الحوار املتمدن ،4354_ تاريخ 3/2/2014[ لكتاب » اإلقناع يف حل ألفاظ  أيب شجاع« 

املقرر للصف األول الثانوي مبعاهد األزهر. املقتبسات من الكتاب تبني كم هي موغلة يف التخلف 

قيم العرص الوسيط وغريبة من ثم عن حياتنا املعارصة، وذلك رغم استمرارية العديد من قيم العرص 

انطواءه عىل محاور )1(  املدريس  الكتاب  ينقض يف  الكاتب، بل  ينتقد  الراهنة.  الوسيط  يف حياتنا 

تعميق االغرتاب الوجودي )2( البرش ينقسمون إىل أحرار وعبيد )3( التمييز بني املسلمني واملسيحيني 

)4( دونية املرأة حتى املسلمة )5( معاداة العلم )6( تعظيم الخرافة. 

يتساءل الباحث: فام حال التلميذ ابن ال 16سنة وهو يقرأ ))املاء املُطلق يشمل املتغري مبا ال يُستغنى 

عنه حـُكاًم أو اساًم(( ، أو يقرأ عن ))املاء الطاهر ىف نفسه ُمطّهر لغريه إالّ أنه مكروه ، ألّن الشمس 

بحدتها تفصل منه زهومة... إلخ((. قراءة الكتاب  محفز لالغرتاب اللغوي واالغرتاب الوجودي؛ فهو 

يتضمن احكاما خاصة بنظام العبودية!!  » واألخطر من ذلك يتعلم التالميذ أنه ال تجوز إقامة حد 

الرسقة عىل رساق املال العام وال عىل االختالس فيقول للقارئ  ’ال يُقطع مختلس لحديث‘ ، ’ليس عىل 

املختلس واملنتهب والخائن قطع‘ . وهذا الحديث صّححه الرتمذى )ص242(« 

وعن العداء للعلم يقول النص »ال يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة« )164( . 
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التعليم املتجدد
ال�صتثمار  يف الطفولة 

يبدو مفهوم الطفولة يف حالة تطور ويغري شكله بتغري أسلوب الحياة وتوقعات الكبار. ونعيش اآلن 

عهدا جديدا للطفولة. قدميا نظر إىل مرحلة الطفولة عاملا من املرح. ساد االعتقاد أن الطفولة مرحلة 

سعادة ولعب ودهشة وغضب ، أي انفالت املشاعر واألهواء. وعرّب كل من  الفيلسوف جان جاك 

روسو والروايئ تشارلز ديكنز عن تلك املرحلة. اعتقدا أن األطفال يجب أن ال يتعرضوا ألية هموم 

وان ال يضطروا للعمل، حياتهم بهيجة وخالية من املشاكل. الطفولة خليط من السعادة والدهشة 

الذي مييض  الفرح  األبرياء  هؤالء  نسلب  ملاذا  روسو  جاك  جان  تساءل  املفهوم  ضوء  يف  والغضب. 

برسعة؟ ملاذا منأل باملرارة األيام املبكرة للطفولة، وهي تترسب برسعة ولن تعود؟ كان جاك جاك روسو 

يوجه انتقاده لتشغيل الصغار قي مجتمع الرأساملية ، وهو ما انتقده أدب تشارلز ديكينز ومعارصوه. 

أما اآلن  فيسود االعتقاد أن الطفولة  مرحلة تأهيل ملجتمع الغد، وقضية الطفولة جزء من قضية 

التنمية االجتامعية. االستثامر يف الطفولة استثامر يف مستقبل املجتمع. الطفولة ليست ظاهرة طبيعية 

وحسب، بل بناء مجتمع . وهي مرحلة تهيئة ملصاعب الحياة ومخاطرها وتعفيداتها عن طريق إعداد 

العقل النقدي الباحث. تدخلت عوامل  عديدة اجتامعية وثقافية  وسياسية واقتصادية يف إحداث 

أوجزتها  الرتبية   فغايات  املعلومات. وبناء عليه  انفجار  التغريات نحو طفولة جديدة، عالوة عىل  

منظمة “ اليونيسكو “ يف  دراسة قيّمة بعنوان : “ التعليم ذلك الكنز املكنون”. وقام خبري املعلوماتية، 

الدكتور نبيل عيل بصياغة الغايات األربع األساس يف أربعة أهداف أساس تخّص تربية الطفل العريب، 

باستخدام تكنولوجيا املعلومات وهي : 

تنمية قدرات الطفل العريب يف اكتساب املعرفة .. 1

تنمية القدرات الذهنية لدى الطفل العريب .. 2

تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطفل العريب .. 3

تنمية مهارات التواصل مع اآلخرين لدى الطفل العريب .. 4

الكتاب،  وأشكالها:  وألوانها،  ووسائطها،  أساليبها،  وتتنوع  األطفال  يف  املؤثرة  الثقافة،  مصادر  تتعدد 

واملرئية  املسموعة  واإلذاعة  املكتوبة،  أو  املروية  والقصص  واألناشيد،  واألغاين  واملجلة،  والصحيفة، 

أغزر  األديب   الكتاب  العوامل يربز  التثقيف. من بني هذه  أدوات  والتلفزيون( وغريها من  )الراديو 
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املصادر بأشكال ثقافة الطفل وأقواها استنفارا لخياله حيث يحلق الخيال بجناحي نرس، يسمو بنفوس 

الجيل الفتي أدب الخيال العلمي، فبقدر ما يسمو األدب يف فنيته وتخييالته يكون انعكاسه أعظم 

عىل اجتذاب األطفال وشحن مواهبهم اإلبداعية.

انطالقا من اإلميان أن الكتاب ، والكتاب األديب، يشكل املصدر الرئييس للثقافة ذات املضمون اإلنساين 

فإن ثالثة مصادر أخرى تهيئ للكتاب املناخ املالئم أو املعادي، تدنيه من اهتامم الطفل او تقصيه، 

متنحه زخام ثقافيا أو تضعف تأثريه. واملصادر الثالثة هي األرسة واملدرسة وثقافة اإلليكرتون. فأين 

مبقدور  وهل  ؟  اإلسناد  من  الكتاب  نصيب  هو  وما  الثالثة؟  الروافد  هذه  بني  فلسطني  يف  الثقافة 

الكتاب، ضمن اإلطار الضيق ملا يستمده من دعم، تحدي مغريات ثقافة اإلليكرتون؟ 

دور األرسة يف الرتبية

يتعرف الطفل عىل املجتمع من خالل الوالدين واألرسة. فاألبوان يؤديان وظيفة اجتامعية حني مينحان 

ويبيك  الجسد؛  إفرازات  من  الضيق  أو  األمل  او  بالجوع  أحس  ما  إذا  الطفل  يبيك   . للطفل  الحنان 

أيضا إذا مل يشبع حاجته إىل الحنان. وحتى الثالثة من العمر يظل اعتامد الطفل كبريا عىل الرعاية 

العالقات  يعي  أن  قبل  شخصيته،  وإبراز  باستقالليته  تشبثا  األيام  توايل  مع  يزداد  لكنه  الخارجية؛ 

السببية بني األشياء والحوادث. وبعض األرس تعرض الطفل امللحاح ألمل خفيف ورسيع الزوال يك يدرك 

العالقة السببية. وتنبغي االستجابة إللحاح الطفل فيام ال يشكل رضرا بجسمه أو إتالفا لألثاث. عملية 

تبدأ منذ  ثقافيا  اإلنسان  بناء  اللّبنة األوىل يف  أّن  إالّ   ، تتوقّف عند سنٍّ معيّنة  التثقيف مستمرّة ال 

الطفولة ، وما يُْعطى يف هذه املرحلة من مراحل النمّو يعترب أشد وقعا عىل مستقبل الفرد . 

 ، االجتامعية  النواحي  الشخصية من شتّى  بناء  ، وحاسام يف  ورئيًسا   ، هاّما  إسهاما  تُْسهم  الطفولة 

والنفسية ، والعقلية ، وبالطبع الثقافية؛ والقيم التي تعتني بها األرسة تتغلغل يف وعي الطفل وتشكل 

القاعدة التي تبنى عليها منظومته القيمية ودْور األرسة حّساٌس وخطرٌي جّدا . واخطر ما قد يعرض 

للطفل يف املرحلة املبكرة  هدر يتمثل يف ما يدعونه يف علم النفس عصاب الفشل. تكرر األرسة التلويم 

والتقريع والتحذير فيصاب الطفل بتشنج مريض مصاحب لتكرار حاالت الفشل،يرجعه علم النفس 

التحلييل إىل ما يطلق عليه عصاب املصري أو القدر. هو حالة عصابية ترجع الفشل إىل قدر خفي يجد  

تفسريه يف الالوعي، وخصوصا يف اضطراد تكرار الفشل والشقاء. 

الربود والالمباالة حاالت تنطوي أيضا عىل  بالطفل فإن اإلرساف يف  الردع يرض  وكام أن اإلرساف يف 

  ، الذايت الخفي يندرج ضمن معايري الرصامة يف االلتزام بالواجب  . إنه الهدر  هدر شخصية الطفل 
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وتنشأ عادة عن أساليب التعامل و التنشئة الخاطئة من قبل الوالدين من مثل ارتهان الطفل لرغبات 

الوالدين وتوقعاتهم  . أو هي تنتج عن منط من الرعاية الوالدية يتصف بالربود والتباعد والنبذ واملنع 

أو الحط من ثقة الطفل بنفسه وعدم تعزيز قدرته عىل اإلنجاز املستقل أو القمع املفرط ملشاعر 

الطفل العفوية)2/274(.

الوالدين  الرأي اآلخر. والتسامح فيام بني  الطفل تنشئه قابال للحوار وتقبل  التعامل مع  دميقراطية 

األنشطة  واملشاركة يف   ، القراءة  إىل  امليل  اآلخرين.  احتواء  قادرا عىل  وينشئه  بالطفل عقليا  يسمو 

 ، املسابقات  يف  واملساهمة   ، الفكرية  والندوات  املحارضات  وحضور   ، والوطنية  املحلية  الثقافية 

ومامرسة الحوارات الفكرية داخل األرسة ، ووجود املجلّة والكتاب والصحيفة اليومية وانكباب أفراد 

األرسة عليها ..كلها عوامل ذات تأثري إيجايب يف تنمية الوعي الثقايف لدى الطفل ، وكذلك تساعد عىل 

النمّو السليم والتنشئة التي تسمح برسعة التكيّف االجتامعي والثقايف مع الوسط املدريس من ناحية 

، ومع الوسط االجتامعي الثقايف من ناحية أخرى.

تشكل الرعاية األرسية عتبة رجل املستقبل لدخول الحياة االجتامعية؛ وما يتلقاه من حدب ورعاية 

التعليم  ذوي  من  الكبار  األخوة  أو  األم  أو  األب  كان  وكلام  املجتمع.  إىل  املستقبلية  نظرته  تحدد 

الطفل وتعزز ميوله الستيعاب قيم  املبكر لذهن  التفتح  العالية، ساعد ذلك األطفال عىل  والثقافة 

األجوبة  وقدمت  الطفل  ألسئلة  واتسع صدرها  الثقافة،  من  درجة  كانت عىل  ما  إذا  الثقافة..فاألم 

املقنعة والعقالنية لتساؤالته املتعددة تسهم يف تنشئة رجل محب للمعرفة ويتقىص الحقيقة؛ األرسة 

واألم املثقفة الحنون تريب رجاال يتمتعون بشخصية قوية مفعمة بالثقة بالذات.  

أما األرسة التي تقمع طفلها أو تشغلها هموم الحياة عن تقديم الرعاية الالزمة للطفل فإنها تنشئ 

فردا منطويا عازفا عن املعرفة يشعر بالدونية ويعزف عن املامرسة العملية. حيث تسود سلطة األمر 

والنهي يف األرسة تتغلب االتجاهات النفسية و القيمية نحو مسايرة السلطة الطاغية يف شتى صورها. 

تتجىل الدميقراطية يف تكامل الشخصية اإلنسانية ويف االقتدار املعريف؛ بينام التصلب الذهني والتعصب 

مرادف للجهل وضحالة املعرفة. وقد حث الدكتور حامد عامر عىل تعويد الطفل عىل العمل الجامعي 

وروح الفريق . " يف مرحلة الطفولة تراعى مهمة التنمية املتكاملة ملختلف طاقات الطفل البرشية 

تنسجم  الدميقراطية  الرتبية  ويف  واملهارية."  والجاملية  والروحية  واالجتامعية  والعقلية  والبدنية 

إدارة الصف وإدارة املدرسة مع الهدف الرتبوي يف إنضاج عملية النمو لشخصية الطفل أو املراهق 

بطريقة متسقة متكاملة ومرتاكمة ومنظمة. باختصار يظل الهدف تنمية اإلنسان الكيل املركب بكل 
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قدراته وإمكانياته. "ولعل املحصلة النهائية لكل عمليات التعليم ومضامينها هي ما يرتسب يف عقل 

املتعلم ووجدانه وسلوكه من توافر املساحات لحركته يف مجتمعه مؤثرا ومتأثرا فاعال ومنفعال، مرسال 

ومستقبال، مكيفا ومتكيفا، معطيا وآخذا، مشاركا وناقدا ومبدعاً")8/220(. 

ينصح الباحث الدكتور عامر أن تشمل كتب املطالعة موضوعات علمية ليك تظل اللغة العربية لغة 

ثقافية حية، إذ أن حاجة مجتمعنا إىل العلوم الطبيعية والبيولوجية ال تقل عن حاجتها إىل العلوم 

اإلنسانية. وكال املجالني يدخالن يف صياغة النظرة العلمية التي تشكل روح الثقافة)8/217(. والتاريخ 

العريب الحديث شاهد عىل تزاوج األدب والعلم، وعىل إغناء الثقافة الوطنية بالرتجامت عن اللغات 

لتوسيع حيز املعرفة املستنرية بالعلم عىل حساب الشعوذة والخرافة واألوهام. 

غالبا ما تنقص بيئة الطفل الكثري من رشوط التنمية السليمة واملتكاملة لشخصيته. يحسن يف مثل 

هذه الحال تعويض النقص بتوجه هيئات اجتامعية للعناية بالطفل من خالل أندية ثقافية ورياض 

اطفال منترشة وسط التجمعات السكنية . يرشف عىل األندية معلمون متقاعدون وكتاب ومثقفون 

مينحون من أوقاتهم ما يحفز نهم الطفل للمعرفة ويريح األرسة قليال من هموم األطفال ولجاجتهم. 

يك  لألطفال  مغريات  فقدمت  بالطفل  األرسة  عالقة  يف  الخلل  مظاهر  اإلخوان  جامعات  واستغلت 

تجتذبهم إىل مراكزها وهناك يلقنونهم أفكارهم يف أجواء التزمت والتعصب  وطاعة املرشف.  

الكتاب املدريس للطفل

إن عشق القراءة وتكوين اإلنسان القارئ فيام بعد ال يتحقق إال من خالل توفري كتب وقصص متنوعة 

عىل  اإلنسانية.  بالقيم  غنى  التثقيف  مصادر  أكرث  األديب  والكتاب  التلميذ.  لسن  ومناسبة  وممتعة، 

ضفاف األدب تنبع األفكار العظيمة بكل ما يحيط بنا من ابتكارات. األدب مؤثر يف عقول العلامء 

املنور  كان   . األدب  تطور  يف  التقنية   واالبتكارات  العلمية  االكتشافات  تؤثر  وبدورها  واملبتكرين؛ 

الفلسطيني الرائد، محمد روحي الخالدي، قد ركز عىل عالقة األدب بحرية اإلبداع وبتطور املجتمع. 

قال إن األدب ظاهرة اجتامعية تتطور . ويف كتابه » األدب عند االفرنج وفيكتور هوغو«، الذي طبع 

االستبداد  يف  للطعن  تكئة  األدبية  املقارنات  اتخذ  األدب«  علم   « بعنوان   )1978( دمشق  يف  ثانية 

السيايس والفكري.ويف سن مبكرة تغرس بذور هواية القراءة التي يكون لها مردود مبارش وغري مبارش 

عىل سالمة التفكري والتعبري كتابة ومحادثة.

هناك فرق بني الصورة والكلمة يف شحن عملية التفكري. الصورة تنزلق رسيعا عن جدار الذهن ؛ بينام 

تتفاعل الكلمة مع املدركات الحسية وتدخل عنرصا يف عملية التفكري. والحظ الخرباء املختصون أن 
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كتب القصص املصورة مل تكن تتيح للطفل أن يتعامل معها إال بحاسة البرص، فلم تعمل عىل ترسيخ 

حب القراءة لديه. ويضيفون أن  الكتاب لن ينتهي عمره مع الثورة التكنولوجية، الن له خاصية ال 

ميكن ان يستشعرها الطفل مع شاشة الكمبيوتر وهي ملس األوراق ورائحة الكتاب، ما يبني عالقة 

عاطفية ال ينتهي أثرها بسهولة.

اسس  وفق  الرتبوي  للتطوير  منوذجا  السكاكيني  خليل  واملنور  الفلسطيني  املريب  تقديم  بنا  يجدر 

الهجمة  مع  ضاريا  رصاعا  يسترشف  وهو  السكاكيني،  سعى   . املجتمع  تحديث  وبروحية  إنسانية 

االستيطانية الصهيونية، إىل تعليم تحدوه الرغبة يف توظيفه ملصلحة تثوير الحياة ال مجرد تنويرها. 

ألّح خليل السكاكيني عىل وظيفة املدرسة يف تعليم الحرية و إكساب الطفل ثقته بذاته ومبجتمعه. 

بال  وتعليم  تعليم  بال  مدارس   “ عياد  الدكتور شكري  مؤلف  الطفل مبحتوى  تربية  قضية  تتكامل   

مدارس”، حيث يشري إىل أن الطفل يف املدرسة االبتدائية يستمتع برموز اللغة. ويفضل هذا الباحث 

االنتقال التدريجي بالطفل من اللغة املحكية إىل اللغة الثقافية ، وذلك،  بإحالل كلمة “ثقافية” بدل 

كلمة محكية، ثم جملة بدل جملة أو صيغة محل صيغة أو تركيب محل تركيب، مع التأكيد عىل 

القراءة يؤدي إىل هبوط مستوى اإلتقان  القراءة عىل السامع. االقتصار عىل كتاب واحد يف  أولوية 

اللغة؛ إذ يجب إضافة منوعات األناشيد واألشعار واآليات القرآنية واألحاديث.  واالستمتاع مبهارات 

ويرى الدكتور أن “النحو واإلعراب مهام يرسناه او أكرثنا من التدريب عليه فالنشاط اللغوي العميل 

أهم منه”. والفكرة ذاتها دعا إليها السكاكيني يف حينه. أما من أين نبدأ تعليم الطفل ، الكلمة ام 

الجملة ، فلم تقطع األبحاث برأي حاسم بصدده ، وهذا جهد فني وليس علميا. وهنا تكمن مهارة 

املعلم وبالغته حني تتوافق طريقة تعليمه مع مقتىض الحال. ويعود املؤلف ليؤكد أهمية النشاط 

اللغوي العميل ، يف أكرث من موضع،  تعبرياً يف تصوير موفق  للمحادثة بني الطالب، او عن طريق 

التمثيل والخطابة واملناظرة، أو يف العمل املشرتك إلصدار صحيفة حائط. 

بات موضع اتفاق، أدبيا وتربويا، أّن ما يُكتُب للطفل ال يكون للتسلية واالستمتاع اآلين فحسب ، بل 

لتقديم خربات وقيٍم ومواقف سلوكية تُْسهم يف تهذيب شخصيته وبلْورة سامته الذاتية واالجتامعية ، 

يف إطار بناء الشخصية املتكاملة. وذلك ألن كاتب ثقافة الطفل وأدبه هو ُمــرب وما يُقدم إىل الطفل 

من أعامل ثقافية أدبية لها أبعاٌد تربوية مبا يتناسب مع طبيعة كّل عمٍل شعري كان أم نرثٍي . أدب 

الطفل أداٌة أساسيٌة يف بناء ثقافته،  إْذ يُْسهم يف نْقل جزء من الثقافة العامة إىل الطفل بصورة فّنية 

. ذلك أن التجسيد الفّني عملية الزمة يف التوّجه االتصايل عموما ، واألدب فْرٌع من الثقافة والثقافة 
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نْوٌع من االتصال سواء كان إىل الراشدين أو إىل األطفال ، غري أّن لزومه ألدب األطفال أشّد ، ألن حواّس 

الطفل شديدة االستجابة لعنارص التجسيد .

الثقافة اإلليكرتونية

أطفالنا، ومجتمعاتِنا  وإيجابياتُها وسلبياتُها عىل  فوائُدها ومضارُّها  وما  اإللكرتونية؟  الثقافة  ما هي 

العربية بشكل عام؟

حمل عرصنا ثورة علمية  تقانية أثرت حياتنا بأدوات جديدة ذات جاذبية للمشتغلني باملعرفة إىل 

جانب ما أحدثته من انفجار معلومايت.  هذه األدوات التي حملت اسم تكنولوجيا املعلومات  أطلقت 

مبتواليات هندسية تطور العلوم  والتقاين التي أدخلت نوعية جديدة عىل حياة البرش. ويتوجب الحذر 

من االنجراف مع هذا املنتج الرهيب ؛ يكفي خمس ساعات كل يوم ميضيها الكبار مع األجهزة جهزة 

اإلليكرتونية؛ اما الصغار فيجب اختصار مدة الجلوس امام الكمبيوتر وغريه من األجهزة،  ويفضل أن 

يتم ذلك بإرشاف الوالدين. 

أو  األرسة،  تقترص عىل  تعد  الطفل مل  تربية  أن  البدهيات  إحدى  بات من  املدخالت  يف ضوء هذه 

املؤسسة التعليمية فقط، ولكن التكنولوجيا الحديثة، وما أنتجته من أجهزة تفنت عقول األطفال وتثري 

رؤية  اتباع  البعض عىل  الحضاري حمل  املنجز  الرتبية. هذا  األوفر يف  بالنصيب  ، حظيت  أخيلتهم 

سلبية تجاه تكنولوجيا املعلومات، اعتقادا بأن ثقافة التكنولوجيا يف طريقها إلزاحة الكتاب  من ميدان 

الفكر والثقافة ؛ إال أن التجربة العملية بينت أن ال يشء ينافس قيمة الكتاب؛ بل إن التكنوترون يرفد 

املطالعة ويعيل من قيمة الكتاب. إن للكلمة دورا أساسا يف تطور الثقافة اإلنسانية، وال تزال متلك هذا 

الدور. فقد تضافر تأثري الكلمة ) النطق باللسان( مع العمل )اليد( يف تطوير الدماغ البرشي؛ وبدوره 

واملعرفة  الفكر  رحلة  لتميض   ، واللسان  اليد  لفعل  وموسعة  أبعادا جديدة  املتطور  الدماغ  أدخل  

بتضافر وتفاعل هذه األعضاء الثالث ومنجزاتها يف حقل املعرفة والثقافة. 

تتضمن ثقافة اإلليكرتون ما يغذي العقل مثلام تتضمن ثقافة ساقطة يجري تهريبها بقصد لئيم. فكيف 

نقبل عىل األوىل ونتجنب الثانية؟ ينبغي الحذر واستهداف البحث يف كيفية انعكاس استخدام هذا 

الحاسوب أو تلك الشبكة )باعتبارها ممثال ألرقى أنواع التكنولوجيا املستخدمة عىل نطاق جامهريي 

األطفال ممن رشعوا  عىل  كبرياً  العبء  يصبح  الجديد. ومن هنا  وأدبهم  أطفالنا  ثقافة  واسع( عىل 

يتعاملون مع جهاز الحاسوب اآليل دون أن يكون ألبويهم اهتامم مامثل أو حتى الرغبة املامثلة يك 

يتوقوا مخاطر مناذج ثقافية ال تناسبنا وتناقض عاداتنا وتقاليدنا. وال يعني هذا التمسك بالتقاليد ؛ إمنا 
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يتوجب إحاللها بقيم إيجابية تدفع عملية تربية العقل النقدي. وهذا يوجب أن تكون الوقفة يف هذا 

الصدد جادة وعاجلة ومؤثرة ، وبخاصة ملا يواجهنا يوماً بعد يوم من تعدد منتجات الثقافة اإللكرتونية 

من مطابخ االمربيالية موجهة خصيصا ضمن برامج الحرب النفسية وهدم الكيانات الوطنية لشعوب 

العامل الثالث 

تقول  د. منال عمر، اختصاصية العالج النفيس من مرص،  »مام الشك فيه أن اخرتاع الوسائل اإلعالمية 

املختلفة، ومنها الفيديو، تُستعمل للخري وتُستعمل للرش، وال يختلف اثنان عىل أن هذه االخرتاعات لو 

استخدمت يف الخري ونرش العلم وتدعيم القيم األخالقية وربط الجيل الحارض بأمجاده وتاريخه، كان 

لها الدور اإليجايب لالستفادة منها واالستامع إليها. أما إذا استعملت لرتسيخ الفساد واالنحراف ونرش 

الرذيلة واالنحالل كان لها الدور السلبي«. 

كام أن إعالء مكانة الدين يف الحياة االجتامعية ال تتحقق عىل حساب العلم والتفكري العقالين فإن رفع 

قيمة الكتاب ال تتأىت من خالل الحط من الثقافة اإلليكرتونية. الثقافة اإلليكرتونية نهر متدفق إن مل 

نحسن التجديف فيه يجرفنا إىل شطئان مجهولة. أيقنت كل املجتمعات رضورة اللجوء إىل تكنولوجيا 

القدرة عىل  العريب  الطفل  ، وهو ما يستوجب إكساب  املعلومات ملواجهة ظاهرة االنفجار املعريف 

التعلّم الذايت مدى الحياة ، والتعامل املبارش من مصادر املعرفة دون وسيط برشي يف هيئة مدرٍّس أو 

كتاب مدريسٍّ . يتطلب ذلك إكساب الطفل مهارات البحث واإلبحار يف الشبكة العاملية » اإلنرتنيت ». 

وهذا ما يخلق تحديا للمعلم، يفرض عليه التزود بالجديد والجديد من املعرفة والخربات.

من الصعب مراقبة كل ما يقتحم البيوت عرب أثري الفضاء. كام تبني أن الجلوس طويال امام الشاشة 

اإلليكرتونية خطر عىل الصحة وقد يسبب سمنة لدى الطفل تورثه مبكرا مرض السكري.  وقد يسبب 

الكمبيوتر أرضارا أخرى.  يتوجب إفهام األطفال أن غايات القابعني خلف الربامج التي يشاهدونها 

ليست نقية دوما. وهذا يستدعي من األرس مراقبة الطفل أثناء التعامل مع اإلليكرتون، ومشاركتهم 

األطفال أثناء التجول عىل الشبكة العنكبوتية ومراقبة الربيد اإلليكرتوين.     

مام تقدم يتبني أن مصدر الثقافة يف مجتمعنا ال تؤهل الطفل أللفة مع الكتاب. وهذا يستدعي من 

والثقافة  األديب.  الكتاب  الطالب عىل  لتعويد  عناية خاصة  إيالء  االجتامعية  التنمية  الحريصني عىل 

اإلنسانية.
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حتدي العوملة.. 
التعليم يف عامل متغري

عواصف العوملة تنزع القتالع مقومات الكيانات القومية وقولبة الثقافة حسب النموذج األمرييك 

العلم  من  األعىل  النسبة  تنتج  ألنها  للعوملة  املوجهة  القوة  األمريكية  املتحدة  الواليات  باعتبار 

واالبتكارات التقانية . مع العوملة ومتغرياتها العلمية والتكنولوجية ومضامني املوجة العلمية الجديدة 

أصبحت املعرفة التي ينتجها التعليم والبحث العلمي أهم مصادر البقاء والنامء والقوة والتنافس يف 

ساحة كوكبنا املعارص. التعليم الجيد ينتج االخرتاعات واالبتكارات ؛ وهذه بدورها تعزز القدرات 

االقتصادية والعسكرية. تتجيل الخطورة الرهيبة عىل الكيانات العربية مع اإلرصار عىل االسرتسال يف 

نهج التجهيل والتزوير وتبخيس الجمهور يف ظروف العوملة .

فقد أفضت تجارب الخصخصة وتقليص اإلنفاق الحكومي واالحتكام آلليات السوق، حسب توصيات 

صندوق النقد الدويل، والليربالية الجديدة ، إىل اتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء وارتفاع معدالت 

الغرب الطامع يف مقدرات األمة.وترتب عىل ذلك   تخلخالت  القدرات مع  البطالة واتساع  فجوة 

اجتامعية وظواهر جرمية منظمة وتنامى اإلرهاب وانخفاض نسبة الناخبني للربملان فضال عن ظواهر 

التعصب العرقي والديني.

التغلغل  عىل  الغرب  يف  والعسكرية  والثقافية  الصناعية  االحتكارات  قدرة  بازدياد  العوملة   تتميز 

إىل  وتنفذ  ثقافاتها،  يف جوهر  سلباً  لتؤثر  النامية،  البلدان  أسواق  خاصة   ، العامل  أسواق  يف  والتأثري 

الشامل  ملنتجات  األسواق  انفتاح  موظفة  الحياتية،  وأفضلياتهم  قيمهم   وتحدد   مواطنيها  عقول 

االجتامعية. ورموزها  املعنوية  وقيمها  واإلعالنية  اإلعالمية  وسائلها  ولتبُّث  قيد،  دون   الحضارية 

هذا فضالً عن تأكيد االستعالء املطلق لنمط الحياة يف عامل الرأسامل. العوملة تحط من قيمة الفرد 

إىل مجرد يشء)تشيئ( الوجود اإلنساين مقام أهمية الوجدان واملشاعر، وما يرتبط بذلك املفهوم من 

امتالك الرثوة والربح مقام الثقافة والوعي وتحقيق الذات والثقة بالنفس. 

الرأسامل املعومل، الذي يتجىل يف الرشكات العمالقة عابرة الجنسيات والقوميات والقارات، بات يشكل 

عصب االقتصاد العاملي الجديد مبقدوره تكييف اقتصادات الدول الضعيفة  يك تسهل تغلغله يف كل 

بلد وتحصيل الحد األقىص من األرباح. من املسلم به أن الخصوصية الثقافية يف أي مجتمع سوف تتأثر 

ال محالة نتيجة لتفاعلها وتقاطعها مع توجهات العوملة الكاسحة. “بيد أن إشكالية هذا التفاعل إمنا 

تتجسد يف أسلوب إدارة عملياته. وأمامنا طريقان: أولهام يتلخص يف االندفاع التلقايئ يف خضم تيارات 
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العوملة لتقذف بنا إىل حيث تشاء من الشطئان واملرافئ، وثانيهام إعامل التبرص الذيك لفهم خلفياتها 

وعوامل إنتاجها، واإلدارة الواعية يف توظيفها “)8/40(. 

الدميقراطية. بانحصار  الجديدة  الليربالية  فرتة  متيزت  فقد  ليربالية  كلمة  به  توحي  مام  الضد   عىل 

 اقترصت الليربالية عىل حرية نشاط الرأسامل عىل الصعيد الدويل، األمر الذي قوض الكقري من قيم

 الدميقراطية. » امريكا مل تعد دولة دميقراطية حقا«، عنوان تقرير أعده الباحثان مارتني غيلرن وبنجامني

 بيج، حيث خلص الباحثان إىل أن النظام السيايس األمرييك انتقل تدريجيا خالل الحقبة 1981 – 2002)

فيها عىل األثرياء  نخبة  تستحوذ  أوليغاركية  إىل  الدميقراطية  الجديدة( من  الليربالية  انتعاش   حقبة 

 معظم السلطات . جاء يف  التقرير أن املعطيات املستمدة من حوايل 1800 مباردة جرت خالل الحقبة

النظر بغض  السياسات  يوجهون  باتوا  السيايس  باملشهد  الصلة  وثيقي  األغنياء  بان  االستنتاج   تتيح 

 عن رغبات أغلبية الناخبني ، وحتى ضد تلك الرغبات. وتفيد النقطة املركزية يف التقرير أن النخب

 االقتصادية والجامعات املنظمة املمثلة  ملصالح ارباب العمل متارس تأثريا هائال عىل سياسات حكومة

. الواليات املتحدة ... بينام ممثلو مصالح القاعدة الشعبية ميارسون تأثريا ضئيال او ال ميارسون أي تأثري

 وكشف الربوفيسور األمرييك هرني غريو النقاب عن حقيقة أن الليربالية الجديدة تركز الجهود  عىل

خاصة االحتكارات،  مصالح  عىل  الخطرة  املعارف  واقتالع  النقدي  التفكري  من  الرتبية  نظام   إفراغ 

اإلليكرتونية الجاملية والخلقية. ويف حوار اجرته املجلة  القيم  الحكم وصيانة   تلك  املحفزة ملراقبة 

اونتاريو بوالية  هاملتون  يف  ماكامرتر  جامعة  يف  النقدية  الرتبية  أستاذ  مع  بانش)1حزيران(   كاونرت 

 كشف األكادميي مؤسس فرع الرتبية النقدية النقاب عن جنايات الليربالية الجديدة عىل الدميقراطية

 والثقافة؛  فهي تقرص مهمة التعليم عىل التدريب املهني ؛ وهذه إىل حد كبري طريقة لخلق أناس

الفكر إمعان  السياسة تتطلب  بأن   تفيد  أو أي  فكرة  النقدية  القدرات   غري مسيسني مفرغني من 

للدميقراطية؛ الباب توجه  رضبة خطرية    واملسئولية االجتامعية والشجاعة األدبية. وهي من هذا 

 إذ تبعث، كام يقول األكادميي اليساري، منط التفكري السائد يف نظام شمويل . وإال فكيف نفرس منح

 جامعة روتغرز شهادة فخرية لكوندوليسا رايس، وقدمت لها مكافاة 35 ألف دوالر مقابل محارضة

».تلقيها  باملناسبة

مجال  يف  التقانية  العلمية  الثورة  الجوهر:  يف  تالزما  وإن  ظاهريا،  متاميزين  وجهني  العوملة  تحمل 

التكنولوجيا”.  “علم  يسمى  ما  عن  فضالً  وتطبيقها،  املعرفة  إنتاج  يف  الرهيبة  الرسعة  متثل  العلوم 

الوطنية  املرجعيات  وتجاوز  االجتامعي  الثقايف  االنتامء  عرى  تفكيك  باتجاه  العوملة   تدفع  قد 
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تحمل  وقد  األمريكية(؛  )تقرأ  »الكونية«  املرجعيات  ذي  العاملي  باملواطن  واستبدالها  التقليدية 

اللذين يشكالن إطار  الجغرايف  التاريخ والحيز  الضياع والعزلة واالنقطاع عن  يف طياتها إمكانيات 

الهوية الشخصية؛ وتلك هي الثقافة التي تنتجها الليربالية الجديدة وتعمل عىل ترويجها. »فكام أن 

االنغالق املفرط عىل الذات يشكل تقوقعا يهدد بالجمود والعزلة وتعطل النمو، كذلك فإن اإلفراط 

يف االنفتاح بدون نواة من هوية ثقافية مجتمعية وطنية تشكل املرجعية واالنتامء والحصانة يعرض 

صاحبه للذوبان والتاليش« )4/ 285(.

ويرصد الدكتور حجازي املزيد واألفدح من املخاطر الكامنة يف  تواصل النهج الراهن.؛ إذ »تؤدي 

العوملة إىل هدر الكفاءات والطاقات لسببني يفاقامن من هذه الحالة: اتساع التحوالت يف التكنولوجيا 

املتقدمة مام يجعل الكثري من املهن عرضة للزوال، حيث تراكم الخربة ال يشكل ضامنا الستمرار 

العمل بالرضورة، مع بروز تقنيات جديدة يف املجال نفسه مقطوعة الصلة متاما بالتقنيات السابقة 

عليها . ويذهب بعض الخرباء إىل أن %75 من السلع املتداولة حاليا مام يرتبط بتكنولوجيا املعلومات 

واإلليكرتونيات الدقيقة مل تكن معروفة قبل عقدين من الزمن، كام أن نصف املهن املستقبلية ال 

نعرف عنها حاليا شيئا. لقد وىل عهد املسار الوظيفي املستقر ذو البداية واملنتهى«.)2/224(

والعوملة يف نتائجها السلبية أيضا تساعد عىل إشاعة الفساد، لدرجة تربيره بالقول أنه أداة تزييت 

مبظاهر  املتجلية  العوملية  الهيمنة  قبل  من  مستهدف  العريب  ووطننا  النامية.  لدول  التنمية  عجلة 

التوحش الرأساميل. وأخطر ظواهر العوملة هي الفساد والتفسخ االجتامعي وازدياد الفقر وتدهور 

أحوال املعيشة والنزعات العرقية والطائفية. 

أحدث هذا ، مع إشاعة الفساد اإلداري واالجتامعي، تدهوراً ثقافيا يف املجتمعات العربية استبدل 

االستهالك محل التنمية الوطنية ومساعدة املجتمع عىل حل مشاكله. فمع تشديد الطلب عىل السلع 

فيام  لألفراد  القيمة  عام  بوجه  اإلعالنات  وتقدم  الوطني،  اإلنتاج  بتطوير  االهتامم  تدهور  األجنبية 

الثقافة، وهي  امربيالية  السلع األجنبية. بات اإلعالن مكونا عضويا يف حزمة  يستهلكونه من مناذج 

عنرص ثقايف تكمل بقية عنارص الثقافة. 

وحملت العوملة مخاطر أخرى عىل الرتبية متثلت يف تسليع الرتبية. تتميز الثورة العلمية الراهنة 

بااللتحام املبارش للعلم مع اإلنتاج، وتعتمد صناعاتها عىل الذرة، االلكرتونيك ، الكمبيوتر ، األمتتة 

العرصية، الليزر ، علم البرصيات ، االتصاالت واملعلومات ، الهندسة الوراثية ، اإلنسان اآليل ، وكل 

العلوم التي أنجزها العقل البرشي، وكل التكنولوجيات الجديدة التي تنمى القدرة العقلية لإلنسان، 
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وتنمي مبوازاة ذلك األخالق والقيم اإلنسانية الرفيعة . نجد أن الثورة العلمية التقنية ال ميكن أن 

يوجد فيها العامل املناسب إال باستيعاب قدر هائل من العلم يكتسب بالتعليم والثقافة والتدريب.

مقابل هذه الرضورة وعىل الضد منها راجت دعوة العوملة والليربالية االقتصادية لتقليص خدمات 

الدولة، ما أسفر عن تقليص نفقات التعليم وانتشار املدارس الخصوصية والجامعات األهلية. بات 

التعليم الرسمي الحكومي املجاين متدين القيمة يف نظر املرتبطني بثقافة العوملة وأنشطتها االقتصادية؛ 

وأخذ يشيع تعليم خاص مبرصوفات تفوق قدرة اإلنسان العادي إىل جانب تعليم خاص باللغات 

األجنبية ووجود مدارس خاصة أجنبية وأنواع من التعليم متاثل التعليم يف إنجلرتا وفرنسا وأمريكا 

وأملانيا ، إىل جانب وجود تعليم خاص استثامري. واملعيار الوحيد لاللتحاق به هو القدرة املالية، 

وليس القدرة عىل استيعاب العلم.... ووصل األمر حد وجود جامعات خاصة استثامرية ومعاهد 

التعليم.  العالية وليس القدرة عىل مواصلة   عليا خاصة ، واملقاييس للقبول بها هو القدرة املالية 

متخضت الظاهرة عن اتجاهني نقيضني: تدين مستوى التعليم لدرجة بوار الشهادة الجامعية ، حتى 

التعليم  التعليم يف جامعات أخرى تحت شعار  تكاليف  ارتفاع  العليا. ومن جهة مقابلة  الشهادة 

الجيد؛ بحيث باتت احتكارا للنخبة من أبناء األثرياء. أسفرت خصخصة التعليم عن ارتفاع تكاليفه 

النخب  أن يحتكر سالالت  الفقرية، ما يفيض مع مرور بضع سنني إىل  الطبقات  مبا يفوق قدرات 

البريوقراطية واملكاسب. يضاف لذلك  العايل ومن خالله االمتيازات واملناصب  التعليم  االقتصادية 

العضوية، قد ربط  التعليم واإلعالم إىل مشاريع استثامرية ذات رأسامل مرتفع وعايل  فإن تحول 

ملتزم  انحياز طبقي  تسفر عن  التعليم  التابعة. خصخصة  بالرأساملية  توجهاتها  وبالتايل  مصالحها 

باسرتاتيجية الليربالية الجديدة.

ايا كان التخصص العلمي فإن القدرة عىل اإلبداع والتفوق مرهونة بتنويع الخربات الثقافية. والخشية 

– خاصة يف الفروع العلمية - أن ينعزل املتخصص يف أحد فروع املعرفة عن بقية جوانب الطبيعة 

والحياة االجتامعية، فيعترب حقله املعريف هو العلم . ومن شأن التعددية الفكرية أن تفسح مجاال 

إلثراء املعرفة والتعليم، ويدرك الطالب أن ليس هناك نص وحيد للمعرفة مطلقا وقطعيا، وأن مثة 

هناك وجهات نظر يف تفسري الحقائق وتوظيفها. ومن ثم يعي املبد يف مجال العلم رضورة التحاور 

وتبادل الخربة؛ وبهذا أيضا تتولد املرونة الذهنية واالنفتاح العقيل للمتغريات والتحوالت واالجتهادات.

 العالقة ليست آلية، بني املدخالت واملخرجات يف العملية الرتبوية؛ إذ تتمثل  التنمية االجتامعية يف 

قيم  متفاعلة من  البرشي، يوظف منظومة  التدافع  يفّعل مختلف عتالت  تنظيم مجتمعي  “إيجاد 
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الرتاث وقيم الحداثة وعالقات الرشائح االجتامعية والقيم الدينية ودوافع العمل وحوافزه وعالقات 

الشعب بالسلطة وعالقات النخبة بالجامهري وسياسات العدل االجتامعي وتوزيع الرثوة واملداخيل، 

داخل  الوحدات  الرؤى ومختلف  داخله  تتفاعل  دميقراطي  إىل مالذ  الجامعة  يحول  وغريها  وهذا 

الجامعة حول محور الكفاءة العلمية واإلنتاج العلمي املتجدد)8/150(

وحيث أن اإلنسان هو محور التنمية وهو هدف التنمية وهدف الثقافة، هو يف نفس الوقت  وسيلة 

التنمية، فإن  التنمية البرشية تتشابك مع العوامل الثقافية، بدءاً من القيم املحفزة للعمل واالنتامء 

والهوية، وامتدادا إىل رموز املسئولية االجتامعية وضوابطها، إىل جانب القيم الدينية ومدى تأثريها. 

“غدت مهمة الرتبية تكوين عقل متجدد نحو تنظيم مجتمع متجدد يف عامل متجدد. وأهم الوسائل 

العلمي ومناعة  التفكري  تنمية  اختزالها يف  التعليم والثقافة، وميكن  الهدف هي مؤسسات  لتحقيق 

الهوية الثقافية)8/110(.

الواقع وتطويره من خالل فهمه وتحليله ونقده وحل  التعليم أداة جسورة يف تجديد  هكذا يغدو 

مشكالته، وصوالً إىل اإلبداع يف تقديم البدائل حارضا ومستقبال.  نسرتجع الثقة بالعقل من خالل تحرير 

العلم والثقافة من كل القيود املعطلة ملسرية التفكري العلمي الدينامي. والتفكري العلمي وما يفرضه 

من عقالنية ووعي رشيد هو الذي يضمن توفري مساحات للتفاوض والتالقح واملرونة والتحاور بني 

الخصوصيات الثقافية ومنجزات الحضارة اإلنسانية. يفيض ذلك كله إىل االستقرار واألمن االجتامعيني. 

التطور االجتامعي بدينامية العلم واإلبداع الحضاري يعزز قدرات املجتمع ومينت النسيج االجتامعي، 

السيام حني يقرتن ذلك كله بتحقيق قدر معقول من العدالة االجتامعية. إن توظيف الرتبية ألغراض 

التنمية تدخلها عامال أساسيا يف عملية التقدم االجتامعي، حيث يرتبط بعالقة عضوية جدلية مع 

مهامت تنشيط املجتمع املدين واحرتام حقوق اإلنسان بتعزيز قيم املواطنة وترسيخ سيادة القانون 

وتصفية العصبية، أيا كانت عرقية أو طائفية أو عشائرية ، باعتبارها تخل بحقوق املواطنة وامن 

اإلنسان وانتامئه لكل أفراد املجتمع. وهذا يحل عملية التعليم مكانة محورية يف السياسة واالهتامم 

االجتامعي.

وتهيئ  للمجتمع،  الفكرية  الحياة  يف  تنعكس  الرتبوية  العملية  وطبيعة   ، للمستقبل  بناء  التعليم 

الرشوط الثقافية ألن يتجسد يف الواقع املعاش حلم الراحل محمود امني العامل يف أن تغدو الرتبية 

والثقافة »وعيا مجتمعيا جامهرييا شامال ، يتسم بالعقالنية واالستنارة والتفتح وروح النقد واإلبداع، 

وأن يتحول هذا الوعي إىل فعل جامعي دميقراطي مشارك، تأسيسا عىل هذه املعرفة العلمية، واختيارا 

وتحقيقا للمصلحة املجتمعية واإلنسانية العامة«. 
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,والدميقراطية اداة التقدم وتحصني البرشية من نزعات الهيمنة وإشاعة ثقافة التعصب والكراهية 

والعدوان . انسجاما مع فهمه  للدميقراطية عدل فريري عن االلتزام بحق الثورة والعنف من أجل 

إثارة  النشاط اإلنساين السلمي ,و  تحرير فئات املقهورين من ثقافة الصمت واالغرتاب، مركّزاً عىل 

الرتبية  لنهج  الرائد  فريري  أعترب  السيايس.  الدميقراطي  للعمل  وتنظيمهم  املقهورين  لدى  الوعي 

النقدية، وال يتحرج الربوفيسور بريو أو الربوفيسور من مالطا بيرت مايو و الربوفيسور حامد عامر من 

اإلقرار بأنهم مداميك يف البنيان الذي وضع أساساته - توجه فريري نحو تعليم  يعمل عىل تصفية 

القهر االجتامعي .  ويف حوار مع بيرت مايو)16( أقر بأنه انطلق من تركيز أنطونيو غراميش عىل دور 

الثقافة باالستناد إىل فكر باولو فريري يف “تعليم املضطهدين للعمل معهم وليس من أجلهم".

ترقية التعليم اجلامعي
تلقى عىل الرتبية والتعليم يف املدرسة والجامعة مسئولية انتشال املجتمع من املراوحة يف التخلف 

والتبعية. فحيث  يفعل العقل من خالل التعليم ، وينشط يف ميادين اإلنتاج املادي والروحي، يدخل 

العلم عامال محوال للحياة االجتامعية والفكرية. من خالل اإلنتاج االجتامعي بالدرجة األوىل، يسهل 

عملية إخضاع حياة األفراد وسلوكهم ملقتضيات العلم وتتغلغل املنهجية العلمية يف حياة املجتمع 

ويتحقق التقدم االجتامعي. واملكانة املوضوعية للجامعة يجعلها املؤسسة املعنية بتهيئة وتوفري القوى 

املؤهلة لالنخراط يف مؤسسات التنمية الشاملة، االقتصادية واالجتامعية والثقافية، لتلبية احتياجات 

املجتمع الحيوية يف تحقيق استقالله االقتصادي والسيايس. يف هذا املناخ النهضوي يجري إعالء قيم 

اإلنتاج والعمل عىل حساب قيم الرثاء والنفوذ بغض النظر عن أبعاده ومصادره. 

تتامثل أوضاع األقطار العربية يف ميدان التنمية، مثلام تتامثل يف مجاالت الحريات اإلعالمية وتردي 

التعليم وتأزم األوضاع االجتامعية عىل مختلف القطاعات. ولعل أهم ما ميكن رصده كمؤرش عىل 

الرتبية  منظور  وتعمل ضمن  جامعاتنا  تجتهد  هل  الجامعات.  واقع  هو  العربية  املجتمعات  مأزق 

املتكاملة وخدمة التطور االجتامعي ؟ وهل تحقق مهامها يف إعداد القوى البرشية باملستوى العلمي 

والفني واملعريف الالئق النخراط شبابنا يف عملية التنمية؟ وهل تقدم ما يلزم إلنتاج كوادر تدعم البنية 

أهميته  التنمية  أثبتت رضورات  الذي  العلمي  البحث  بها غامر  التحتية وتزودها مبؤهالت تخوض 

الحيوية؟! 

الوطني،  اإلنتاج  تطوير  مهمة  عن  تخىل  اقتصادي   – سيايس  نهج  حصيلة  الجامعي  التعليم  تردي 

وأغفل  رابطة  الرتبية بالتنمية االجتامعية؛ وهذا يتجىل يف معدل اإلنفاق لتمويل البحث العلمي يف 
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إطار  التعليم العايل. وحسب إحصاءات منظمة اليونيسكو بلغ اإلنفاق يف إرسائيل عىل التعليم العايل 

%6,4من اإلنتاج املحيل ) املرتفع بطبيعته(؛ بينام تبلغ النسبة  13,6 يف كوبا و4,9 يف سوريا و5.7% 

يف اململكة السعودية، و %4.3 يف الجزائر و %3.8 يف مرص،و%2 يف لبنان،  )مؤرشات معهد اليونيسكو 

لإلحصاء عن عام 2008، تقرير 2010(.

هذا الواقع املرتدي للتعليم يف األقطار العربية يفرس أسباب الرتاجع يف عملية التنمية الشاملة، حيث 

يدل تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية لعام 2011 )إحصاء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لعام 2011( 

والذي تناول قضايا التعليم والتنمية يف 187 دولة، أن إرسائيل تحتل املرتبة 17 ، وتحتل مرص املرتبة 

113، وتحتل سوريا املرتبة و119، ودولة اإلمارات 30، وإيران 88، وتركيا 92، والجزائر96.)12( 

الوطني  التحرر  ومنطوياتها   االجتامعي،  التقدم  قضية  صلب  الشاملة  التنمية  عملية  تشكل   

والدميقراطية والتقدم االجتامعي؛ وضمن هذه العالقة العضوية يتم تقييم مدى إنجاز تنمية العقل 

تطوير  يف  فعلها  جدوى  ومخرجاتها:  التعليمية  العملية  مدخالت  وكل  الفكري،  واإلبداع  النقدي 

القدرات اإلنتاجية، مدى تسهيل او عرقلة التنمية الشاملة، التغلب عىل مشكلة البطالة،  واقع اإلبداع 

العلمي والتقني و...الخ. 

يف تقرير صدر عن منظمة الرتبية والثقافة والعلوم )اليونيسكو( يف تسعينات القرن املايض ، يالحظ 

أن »املحور األهم يف التقرير هو مفهوم التعليم املستدام، إذ ليس يف مقدور أي مؤسسة تعليمية 

نظامية أن تزود طالبها خالل فرتة التدريس برصيد كاف من املعرفة واملهارات والدرايات التي يقومون 

بتوظيفها خالل فرتة حياتهم، وذلك نظرا لتجدد مطالب الحياة ومعارفها ورسعة تدفقها. ليس للمعرفة 

فرتة انتهاء)Expiry Date(، ومن ثم يعترب التقرير أن “ التعلم مدى الحياة وأثناءها، ومن خاللها من 

أهم مفاتيح التكيف مع حركة متطلبات القرن الحادي والعرشين”.

الضلع املغيب للعملية الرتبوية ، واألدق البوتقة التي يتم فيها بلورة املواهب والكفاءات العملية ، 

يتمثل  يف وضع األجيال الناشئة ضمن ثقافة إنسانية تنطوي عىل القيم اإليجابية، الصدق واالستقامة 

ادوارد سعيد  اوىص  اإلنسانية.  وتجاه  مجتمعه  تجاه  والوعي مبسئوليته  والجرأة  واملثابرة   الفكرية 

املثقف أن ميتثل للحقيقة مثل سقراط واملسيح وأن يتحىل بالجرأة امام الحكام . فال يسهم يف عملية 

التنمية والتقدم مثقف منغلق عىل الذات ال يدرك أن كفاءته العلمية والعملية ثروة وطنية ينبغي 

أن تسهم يف تقدم املجتمع ورفعة شأنه. ومهام بلغ التحصيل العلمي يستحيل أن يكون بانيا للحياة 

الجديدة حني يكون الغش والتدليس منط أداء املهام ، والتكاذب والتعتيم املتبادل أسلوب التعامل 
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بني مراتب السلطة ايف مختلف مناحي الحياة االجتامعية. اكتسبت قصائد محمود درويش مصداقيتها 

وطاقة تأثريها  من خالل الصدق الفني للشاعر امللهم  لدفق االنفعاالت الصادقة. بلغت قوة قصائده 

درجة دفعت وزير الرتبية اإلرسائييل للمطالبة بوضع بعض قصائده يف املنهاج التعليمي ـ )وهو أمر 

رفضه يومها يهودا باراك( ـ حتى أن شارون بنفسه قال بعد أن قرأ "ملاذا تركت الحصان وحيدا"  بأنه 

فهم اآلن تعلق الفلسطينيني بأرضهم.. 

و يف آمال جوليانو خميس نتلمس أيضا إيحاءات الثقافة الوطنية : آمل مع الجيل الجديد أن منّهد 

مفهوم  وبلورة  وفكر،  إسرتاتيجية،  خطط  ووضع  الجديدة،  والهوية  واملقاومة،  األمل،  لبناء  األرض 

للحياة...

واملؤرشات  املعايري  من  عدد  املهتمة عىل  املؤسسات  تعتمد  العامل  يف  الجامعات  تقييم  عمليات  يف 

منها ما هو بارز لكل مراقب مثل : تواجد الجامعة وأعضاء هيئتها التعليمية عىل صفحات الشبكة 

العنكبوتية، قيمة املعلومات الواردة يف هذه الصفحات ومدى أهميتها التبادلية مع صفحات الجامعات 

األخرى، التبادل العلمي األكادميي فيام بني أعضائها، القيمة العلمية لألوراق العلمية املنشورة وتأثري 

أهم هذه األوراق العلمية يف مجال تخصصها، التي تدعم البنية التحتية . ومن املؤرشات ما يظهر أثره 

يف مستوى التحصيل األكادميي مثل مؤرش النسبة بني العدد اإلجاميل للطالب إىل عدد أعضاء الهيئة 

التدريسية، وعدد أعضاء الهيئات التدريسية لكل مليون نسمة من املواطنني وكذلك مؤرش اإلنفاق 

عىل التعليم نسبة إىل الناتج املحيل، بحيث تستجيب ملتطلبات نهوض الجامعات مبهامتها التنموية 

والرد عىل تحديات العوملة.

ضمن هذا اإلطار وحسب مؤسسة Ranking web of university)اإلسبانية املستقلة()12(، جاءت 

جامعة دمشق )األوىل يف الرتتيب الوطني( يف الرتتيب 3400، يف حني كان ترتيب معهد التكنولوجيا 

يف بومباي الهند 492، جامعة استنبول يف تركيا 500، لوس أنديز يف فنزويال 599، جامعة طهران يف 

إيران 645، القاهرة يف مرص 796، النجاح الوطنية يف فلسطني 1030، القديس يوسف يف لبنان 1813، 

صنعاء للعلوم والتكنولوجيا اليمن 3706، بغداد يف العراق 4341، و جاء ترتيب الجامعة العربية يف 

القدس 213.



62

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

دميقراطية العملية الرتبوية
والسياسية،  والثقافية  االقتصادية  الحياة  مجمل  عىل  وازالمهم  الحكام   سيطر  القدمية  العصور  يف 

فحافظوا عىل شمولية الحكم. ويف العرص الحديث احتفظ الحكم بالسيطرة عىل شئون الرتبية واإلعالم 

وسخروهام لتعزيز املحافظة الفكرية والسياسية والثقافية. وظف الحكم العملية الرتبوية من أجل 

الوعي  الوسيط يف  العرص  قيم  وترسيخ  تثبيت  القامئة، ويف سبيل  االجتامعية  العالقات  إنتاج  إعادة 

االجتامعي، ويف طليعته القهر االجتامعي. ويف مجتمع القهر يعظم نصيب املرأة واألقليات العرقية 

من القهر. ان انتزاع الجامهري حقها يف التحرر والتقدم والتنمية يعادل انتزاع حقها يف البقاء كيانا 

حضاريا؛ ذلك أن التوحش الرأساميل يهدد البرشية بأكرث من خطر مهلك؛ ومل تعد القضية تتجسد يف 

تأجيل التحديث ألعوام او عقود. فالبرشية، والشعوب العربية واإلسالمية عىل وجه الخصوص، تواجه 

مخاطر كارثية  تهدد بقاءها، وال تقترص عىل مجرد تعطيل تقدمها وسلب إرادتها، إن مل تلتحق بركب 

التطور العلمي من موقع إيجايب.

والعشائرية،  والطائفية  العرقية  الضيقة  االنتامءات  تصفية  وتجلياتها  الدميقراطية  معززات  أوىل   

أو   ، التعليم  دميقراطية  املميزتان لكل فرد. وبذا تغدو  السمتان  املواطنة واإلنسانية هام  يك تكون 

يقبل  املدرسة غري طائفي وال  الدميقراطية رضورة ملزمة تفرض أن يكون مناخ  التعليم من اجل 

املدرسة  يجعل  طائفي  وعي  عن  ينشأ  الطائفي  املناخ  إقليمي.  أو  عشائري  أو  عرقي  متييز  بأي 

املدرسة  تصبح  منها حتى  الخروج  ينبغي  حالة  التخلف؛  وهي  مع  مقدس  غري  تحالف  حالة  يف 

املدرسة  وتتحول  الدميقراطي،  والتعامل  املواطنة  مبادئ  الفرد  فيه  يتعلم  الذي  األول  الوعاء 

ما  يف  ورأينا  واالجتامعي.  والثقايف  السيايس  ـ  املجتمعي  التغيري  يف  رائدة  مجتمعية  مؤسسة  إىل 

الالتطوري يف هزامئنا وانتكاسات نضاالتنا رغم ما قدمته من تضحيات.  العقل   تقدم كيف أسهم 

التقدمي، عىل تنمية البرش  التغيري  التنمية االجتامعية باختصار بأنها تنطوي ، ضمن مركب  تعرّف 

وكذلك  املجتمع،  وحياة  الطبيعة  نواميس  عىل  سيطرتهم  من  يضاعف  مبا  وإبداعيا،  ومعرفيا  مهنيا 

تنمية  إىل جانب  الوسيط،  العرص  قيم  من  تخليصها  أي  بتحديثها،  واملفاهيم  واملعايري  القيم  تنمية 

القوى املنتجة غري البرشية من خالل إدخال العلم يف العملية اإلنتاجية. فالتنمية تعني االندراج يف 

البرشي.  للمجتمع  والسياسية  واملعاشية  االقتصادية  الظروف  من  باضطراد  تحّسن  تراكمية  عملية 

ونظرا للموقع املركزي الذي يحتله اإلنسان يف عملية التقدم والتنمية بالذات، وحيث أن جوهر التغيري 

املطلوب دميقراطي تحرري وتنموي يف آن معا فإن قوته املحولة هي اإلنسان املزود بالثقافة الوطنية 

الدميقراطية، ومنطلقها الرئيس اكتساب قدرات التفكري املنطلق واإلبداعي واالمتدادي. بذا تكتسب 
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الثقافة وصنوها الرتبية مكانة القوة الدافعة لعملية التغيري التقدمي. إذ من خالل نظام متقدم للرتبية 

ومنظومة قيم ومعايري اجتامعية ومثال ملهم لقوى التغيري ينفتح أفق الخالص أمام املجتمع املتخلف 

وتجاوز مأزق التقدم. والتنمية البرشية تفوق، من حيث مدخالتها يف تطوير املجتمع، وجود الرثوات 

الباطنية. 

 يجدر القول يف هذا املقام أن التقدم، من خالل االكتشاف والتمدد واتساع األفق، يؤذن بثقافة املجتمع 

الصناعي واملغايرة لثقافة املجتمع الزراعي، ثقافة املراوحة يف املوقع والدوران يف دائرة مغلقة، ثقافة 

وفق  املجتمع  شئون  وإدارة  املعرفة،  وثورية  الجديد  باكتشاف  يتميز  إذ  التقدم،  املتبدلة.  الفصول 

مقتضيات العلم، يرتك حيزا لالكتشاف واالبتكار والتجديد والتطوير، وهو ما كان معدوما يف عهود 

حسه  اإلنسان  يف  تنمي  التي  القضايا  عىل  االطالع  خالل  من  الفلسطينية  الهوية  تغتني  املحافظة. 

اإلنساين، يك يكون مواطنا وتربط التعليم بالحاجات وتجعله يحاور قضايا اإلنسان اليومية...ال يكون 

اإلنسان إنسانا ما مل يكن مثقفا، أي إذا امتلك وعيا يبني له البؤس الذي هو فيه . 

يسند للرتبية مهمة إنجاز التغيري التقدمي، وبات يطرح عىل عاتق املدرسة والجامعة توظيف العملية 

العتالت األساس  الرتبوية إحدى  العملية  الدميقراطي، بحيث تغدو  التغيري  الرتبوية يف تنوير عملية 

يدرس  عندما  املثال  العلوم.  فعىل سبيل  تدريس  األمر عىل  يقترص  ال  االجتامعي.  التغيري  إلحداث 

التاريخ تتابع عهود حكام أو«إنجازات« أرس حاكمة تنغرس يف أذهان الناشئة واألجيال مسلّمة توهم 

أن الفرد ميلك قوة الحسم يف التاريخ، وأن الحكام هم أصحاب الفضل بناة الحضارات، ومن حقهم 

انطباع  يتولد  باملقابل  بالطاعة.  لهم  الوالء  الجامهري  الوطنية، ومن واجب  بالرثوات  االستئثار  لذلك 

اإلنتاج  عجلة  يحركون  ممن  املنتجني  جهد  حصيلة  والحضارات  العمران  مظاهر  تقدم  حني  نقيض 

ويطورون القوى املنتجة حيث يتطور العلم واملعرفة وتزدهر القيم الروحية وتتحقق القوة املادية. 

حينذاك تنغرس مسلّمة أن عمل الكادحني وتطوير القوى املنتجة البرشية واملادية، هو القوة الدافعة 

للتحوالت االجتامعية. 

اكتسبت النظريات الرتبوية لعامل الرتبية املرموق باولو فريري، شعبية واسعة يف العامل ، خاصة عامل 

البلدان النامية. فيلسوف متفائل بقدرات اإلنسان وطاقاته، مؤمن بقدرة اإلنسان عىل الخالص من 

إشكالية اإلنسان املفعول بظروف القهر لصالح اإلنسان الفاعل يف تغيريها مستهدفا صناعة حارضه 

تعليم  للجامهري، من خالل  أفقية  الدميقراطية تقوم عىل مشاركة  بأن  اإلميان  انطلق من  وستقبله. 

أفكاره  تشابكت  وبذلك  والتأثري.  الفعل  عىل  القدرة  ويكسبهم  املقهورين،  بذوات  الوعي  يشحذ 
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الرتبوية بالعمل السيايس، واعترب التعليم وجهاً آخر للسياسة. أسلوب فريري املفضل يف التعليم هو 

الحوار، الذي يطلق التعليم ليتطور عرب املكان والزمان يحقق الفكر املبدع الناقد يف نهج دميقراطي 

يريس قواعد العدل والحرية. الحوار هدف الدميقراطية وأداتها، ألنه دعوة إىل التفكري النقدي حول 

العملية  يف  للتفكري  دعوة  هو  بل  والعامة.  اليومية  وقضاياه  باملجتمع  صلتها  وإدراك  املوضوعات 

التعليمية ذاتها.

نحو  الجديدة  الليربالية  توجه   )16( مالطا  جامعة  من  مايو  بيرت  الربوفيسور  تالمذته،  احد  وانتقد 

التنميط والتصنيف ، اللذين يناقضان النظرة النقدية يف التخيل والتفكري، وحث عىل مقاربة جميع 

املواضيع من منظور نقدي متعدد األبعاد، وانطالقا من من تصور العدالة االجتامعية، حتى ال يقترص 

االجتامعية  للعدالة  االنتصار  يحول دون  مبا  الشخصية  املنفعة  ويبدعه عىل  يستوعبه  فيام  املتعلم 

الدميقراطية”. 

 يلتقي يف كتاب “ تعليم املقهورين”)5( جامع فكر فريري الرتبوي؛ وقد حظي بالرتجمة إىل لغات 

عدة منها العربية ؛ اما كتابه “ الرتبية من أجل األمل))Pedagogy of Hope” فيتضمن  سرية ذاتية 

اللذين بدونهام ال يكون مثة أمل.  الكاتب مرورا بالسجن والنفي مشحونا بالغضب والحب  ألفكار 

يتصدى الكتاب ملواجهة منطق الرأساملية الليربالية الجديدة ويتساءل : كيف ينتهي التاريخ والعامل 

ميوج مباليني الفقراء واملحرومني وماليني األطفال ميألون الشوارع واملقهورين. ويف هذا املجال يشري إىل 

أن فشل االشرتاكية كمن يف منطها الشمويل التسلطي، بينام اإليجايب يف الرأساملية يتجىل يف الشكل 

الدميقراطي، وليس يف طبيعة النظام. 

 إذا أقرت البرشية التقدمية يف نهاية القرن العرشين للعامل الرتبوي باولو فريري، من أمريكا الالتينية 

بالفضل يف استحداث نهج “ تعليم املقهورين” فقد استحدث خليل السكاكيني بهدوء يف أوائل القرن 

مبدأ املدرسة الوطنية ونظام التعليم من أجل التحرر اإلنساين والوطني. رمبا اتكا السكاكيني إىل تراث 

قومي رفع من شان الحوار واستنه منهجا فكريا غايته تقديم تفسري عقالين للمشكل من النصوص 

املقدسة. وطوال قرنني من الزمن نشطت الحوارات بني املجتهدين وفقهاء اللغة يلقون الضوء عربها 

التوحيدي،   ، ويف نظر أيب حيان  العربية اإلسالمية  الثقافة  الحوار منهج أصيل يف  الدين.   عىل فقد 

“بالحوار تتقادح النفوس وتتالقح العقول وتتفاتح األلسنة”. والتعليم الحواري خري وسيلة الجتثاث 

النقدية ويتم  القدرة  التعليمية تتولد  العملية  ثقافة الصمت. “  ومع الحوار ودوراته ومتوجاته يف 

تشجيع التأمل الذايت الواعي والتبرص كيف يتعلم املعلم ويف تقييم ما يتعلمه ويف قيمة ما يتعلمه يف 
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فهم الواقع وتفهم مداخل العمل لتغيريه . )8/200(

ولهذا وغريه اتفق الجميع عىل أن السكاكيني ظُلِم وأغمض حقه. أشار الباحث الفلسطيني  الدكتور 

أنيس الصايغ يف مقدمة كتاب “خليل السكاكيني” للدكتور يوسف حداد إيل الغنب الذي لحق بالرجل 

من جراء تجاهله أو الجهل به، عربياً وعاملياً.

يفرض واجب الوفاء التنويه يف هذا املقام أن السكاكيني مل يقترص لدى مقاومة املرشوع الصهيوين عىل 

املواقف السياسية واملقاومة السلبية، بل أدرك االمتداد الحضاري والثقايف للمعركة التي رأى، ببرصه 

الثقافة  املدارس وتعميم  الرجل بأهمية فتح  أنها ستكون طويلة األمد ورمبا مصريية. آمن  الثاقب، 

العريب ومن ظروفه وتطلعاته،  البلد  املستمدة من واقع  الرتبوية  الربامج واملناهج  الوطنية، ووضع 

وكّون رؤية متكاملة تدمج املدرسة بإشكالية التحرر اإلنساين. مع الحوار ودوراته ومتوجاته يف العملية 

التعليمية تتولد القدرة النقدية ويتم تشجيع التأمل الذايت الواعي والتبرص كيف يتعلم املعلم ويف 

تقييم ما يتعلمه ويف قيمة ما يتعلمه يف فهم الواقع وتفهم مداخل العمل لتغيريه . 

ويف توجهه الحواري حث خليل السكاكيني منذ اوائل القرن املايض عىل دميقراطية التعليم.  الحوار 

أداة الدميقراطية وهدفها . كان الرائد يف الدعوة لنظام تربوي يسلح األجيال بالعزة والكرامة الشخصية 

والوطنية:

»... إفهموا التلميذ، إنه من الهيئة االجتامعية وإنه يشء له قيمته ومكانته. أيها املدرس احرتم التلميذ 

ناده يا سيد، إياك أن تجعله يقف أمامك وقفة الخاضع الضعيف، أشعر التلميذ بأنك عادل،  وانفخ 

فيه من روح الرجولة ما يجعله عامال يف املستقبل، ليست وظيفتك أيها املعلم أن تخرج لألمة دراويش 

غض  وبرشفه.  به  تثق  بأنك  أشعره  التلميذ،  عىل  املراقبة  شديد  تكون  أن  إياك  الرؤوس!  مطأطئي 

الطرف إن ظهر منه أي يشء! ال تقل له أنت كاذب، صدقه ولو كان كاذبا )10/82.(. 

 يحق التساؤل :هل سريتبك جيل النكبة ويفقد السيطرة عىل واقعه ويفلت منه املصري الوطني لو 

ترىب عىل منهج السكاكيني؟ وهل ستتحقق النكبة بفداحتها وسهولة تجسدها عىل الواقع الفلسطيني 

عام 1948 لو جرى اإلصغاء للسكاكيني؟
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)1(

العملية التعليمية يف القد�س
واقع وحتديات

را�صم عبيدات

مقدمة
منذ اليوم األول الحتالل مدينة القدس رشعت الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة بسن قوانني وترشيعات 

تهدف اىل أرسلة املدينة وتهويدها وطمس كل معامل الوجود العريب واإلسالمي فيها،وقد كان قطاع 

التعليم يف صلب استهداف االحتالل،عىل اعتبار إن التعليم من العوامل الهامة يف خلق وبناء أجيال 

للسيطرة  االحتالل  حكومة  سعت  هنا  ومن  االحتالل؛  ودحر  املقاومة  عىل  ترص  واعية،  فلسطينية 

عىل العملية التعليمية يف القدس،بقصد نرش ثقافة التجهيل والتخلف بني أبناء الشعب الفلسطيني، 

وحاولت  مبارشة،  املدينة  يف  الحكومي  التعليم  قطاع  عىل  يدها  االحتالل  حكومة  وضعت  ولذلك 

ومؤسسات  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  ولكن  القدس؛  طلبة  عىل  اإلرسائييل  التعليم  منهاج  فرض 

املجتمع املدين واألهيل والشخصيات املقدسية وقفت بعناد ضد هذه الخطوة. وتحت ضغط الحركة 

الوطنية والشعبية الفلسطينية املقدسية اضطرت حكومة االحتالل ويف أوائل السبعينات من القرن 

املايض،للرتاجع عن خطوتها تلك وأعادت تطبيق املنهاج األردين يف مدارس القدس الحكومية،مع بعض 

التعديالت عىل ذلك املنهاج بالحذف يف مواضيع اللغة العربية والرتبية اإلسالمية والتاريخ والجغرافيا، 

لكن الحركة الوطنية وجامهري القدس ومؤسساتها األهلية واملجتمعية واصلت نضالها إىل أن تراجعت 

حكومة االحتالل بشكل كامل عن استخدام املنهاج اإلرسائييل يف مدارس القدس الحكومية اعتباراً من 

نهاية العام الدرايس 1975/1976،وأعيد تطبيق املنهاج األردين؛ وعليه أصبح النظام التعليمي هو نفس 

النظام املطبق يف باقي الضفة الغربية،وبقي سارياً حتى بعد قدوم السلطة الوطنية.

تعدد مرجعيات التعليم يف القد�س
يخضع التعليم يف مدينة القدس ألكرث من مظلة تربوية وتعليمية، وتعد املظلة الكربى هي التي تخضع 

وترشف عليها بلدية »القدس« ودائرة معارفها اإلرسائيلية. اما املظالت األخرى فهي مدارس األوقاف 

الغوث،مدارس  والكنسية،مدارس وكالة  األهلية  الخاص  القطاع  الفلسطينية،مدارس  للسلطة  التابعة 
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قطاع  عىل  سلبي  بشكل  بظالله  يلقي  التعليمية  واملرجعيات  املظالت  يف  التعدد  املقاوالت،وهذا 

التعليم وتطوره يف مدينة القدس.

اأوًل: بلدية »القد�س« ودائرة معارفها الإ�صرائيلية: 
ترشف هذه الجهة عىل حوايل 52 مدرسة من مدارس القدس الرشقية، وينضوي تحت مظلتها 148.5 

% من مجموع طالب املدينة العرب أو ما يعادل عددياً 42000 طالباً وطالبة، فوزارة املعارف ترشف 

كبلدية«القدس«  املحلية  السلطة  ترشف  بينام  التعليم،  شؤون  عىل  وتربوياً  ومنهاجياً  ومهنياً  فنياً 

املدارس  مدراء  وتعيني  واملعلامت  املعلمني  رواتب  دفع  ذلك  مبا يف  الرسمية  املدارس  عىل  خدماتياً 

وأذنتها وتوفري مستلزمات املدارس من لوازم وأثاث وكتب ووسائل معينة وأجهزة علمية وحواسيب.

عىل  معارفها  ودائرة  “القدس”  بلدية  تعمل  وال  بالتعليم،  كافياً  اهتامماً  والبلدية  املعارف  تويل  ال 

التقييم  حيث  من  والتجربة،  والخربة  الكفاءة  ذات  واإلرشافية  واإلدارية  التدريسية  الطواقم  توفري 

والتطور والتعديل أو التغيري؛ وليست هذه هي املشكلة الوحيدة. مدارس البلدية  تعاين من نقص 

الصحة  برشوط  يفي  املستأجرة،ال  الصفية  الغرف  من  الكثري  أن  صفية،كام  1000غرفة  حوايل  يبلغ 

والسالمة العامة،وال تتفق مع معايري استخدامها كمدارس وخصوصاً أنها مصممة كمباين سكنية،وما 

تقوم البلدية ببنائه من مدارس ال يسد النقص وال يراعي الزيادة الطبيعية يف عدد الطلبة.  ترافق 

النقص يف املباين والغرف الصفية  مع خلل يف البنية التحتية، يف املالعب والساحات واملختربات العلمية 

 ، الدولية  املعايري  املفروضة حسب  املساحة  نصف  الواحد  للطالب  بخصص  واملكتبات.  واملحوسبة 

وتصل نسبة الترسب يف الصفوف الثانوية لتلك املدارس لحوايل 50 %.

ورغم كل ذلك فأوضاع مدارس البلدية أفضل نسبياً من مدارس األوقاف واملقاوالت والوكالة؛ إذ يتلقى 

معلموها وإداراتها رواتب وحقوقا أعىل بكثري من مدارس السلطة واملدارس الخاصة.

مع بداية العام الدرايس الحايل رشعت بلدية االحتالل ودائرة معارفها مبحاولة تطبيق املنهاج اإلرسائييل 

عىل املدارس الحكومية يف القدس، واختارت لذلك خمسة مدارس لتطبيق املنهاج اإلرسائييل فيها،هي 

جراح،  الشيخ  يف  الحسني  بن  عبدالله  بنات  ومدرسة  حنينا،  بيت  يف  الثانوية  خلدون  ابن  مدرسة 

ومدرسة ابن رشد الشاملة يف صورباهر، واملدرستان االبتدائيتان للبنني والبنات يف صورباهر. 

عىل ضوء ذلك تحركت هيئة العمل الوطني يف القدس واتحاد لجان اولياء األمور، وقامت بسلسلة من 

األنشطة والفعاليات من اجل إفشال هذا املخطط التجهييل والتدمريي للعملية التعليمية يف القدس؛ 
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ذاكرتهم  والسيطرة عىل  الهدف يك وعي طلبتنا وتشويهه،  سياسية خطرية،حيث  أبعاداً  فهو يحمل 

الجمعية، والسطو عىل التاريخ الفلسطيني وتزويره، وتحريف الحقائق والوقائع جغرافياً،ناهيك عن 

الوطنية، وهذا  ثقتهم وقناعاتهم بحقوقهم ووجودهم وقضيتهم  الطلبة عن واقعهم وزعزعة  سلخ 

املنهاج يفرض الرؤيا الصهيونية، ليس عىل املنهاج،بل عىل الرواية التاريخية الحقيقية. وفق هذا املنهاج 

يفرض عىل الطلبة التعلم بأن القدس ليست مدينة محتلة وفق القانون الدويل،بل هي عاصمة دولة 

االحتالل،وبدل املسجد األقىص جبل الهيكل،وبدل جبال الضفة الغربية، جبال يهودا والسامرة،وبدل 

“هتكفاه”  الفلسطيني،نشيد  الوطني  النشيد  االحتالل،وبدل  دولة  استقالل  الفلسطينية  النكبة 

األمل،نشيد دولة االحتالل،وأيضاً القول بأن طربيا أقدم مدينة يهودية وليست فلسطينية. ويطلب من 

الطلبة أيضا تلقي صورة إيجابية عن شخصيات يهودية اجرمت بحق شعبنا الفلسطيني،وهي مسؤولة 

عن نكبته وطرده وتهجريه، من أمثال بن غوريون وبيغن وشامري وغريهم،

مدرسة  ويف  خلدون؛  ابن  مدرسة  يف  الطلبة  انسحب  ،حيث  املرشوع  يف”فرملة”  التحركات  نجحت 

عبدالله بن الحسني تراجع عدد الطالبات من )50( اىل )10( طالبات، وكذلك جرى يف مدرسة بنات 

ابن رشد  استمر تطبيقه يف مدرسة  باملنهاج،يف حني  الطالبات  تلتحق  االبتدائية، حيث مل  صورباهر 

الشاملة. واملفاجأة ان تطبيق املنهاج الجديد رشع قبل عام بعلم وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية 

وتحت إغراء املال، حيث تدفع بلدية االحتالل ودائرة معارفها إلدارة املدرسة)2000( شيكل،

ثانيا: مدار�س الأوقاف ال�صالمية: 
اإلسالمية  الخريية  املقاصد  أنشأتها جمعية  العامة بخمس مدارس  اإلسالمية  األوقاف  بدأت مدارس 

كمدارس بديلة للمدارس الرسمية التي استولت عىل إدارتها بلدية “القدس”. 

الهيئة اإلدارية  الراحل حسني األشهب، ورئيس  القدس  تم ذلك عام 1968بتنسيق بني مدير تربية 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  حبية  محمود  العام  الخطيب،ومديرها  أنور  الراحل  املقاصد،  لجمعية 

والتعليم يف األردن وبعلم لجنة املعلمني التي عملت رسا .

ليصل يف مطلع عام 1989 إىل ست عرشة مدرسة وكلية مجتمع؛ وتضم  املدارس  يتزايد عدد  أخذ 

لتدخل السلطات  العامة منعاً  اليوم 40 مدرسة. استظلت هذه املدارس بحامية األوقاف اإلسالمية 

اإلرسائيلية يف شؤونها الداخلية،وأرشف عىل إدارتها مديرية الرتبية والتعليم التي اعتربت إحدى دوائر 

األوقاف العامة، وهي كذلك إىل يومنا هذا.
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تولت اللجنة األردنية - الفلسطينية املشرتكة اإلنفاق عىل هذه املدارس وبقي األمر كذلك ابتداء من 

اإلرشاف  املقاصد عن  تخلت جمعية  السابق  التاريخ  من  واعتباراً  العام 1980/ 1981،  تشكيلها يف 

واإلنفاق عىل تلك املدارس.

ارتبطت هذه املدارس بوزارة الرتبية والتعليم األردنية من الناحية الفنية، وارتبط معلموها القدامى 

بوزارة الرتبية األردنية بينام ارتبط املعلمون املعينون الحقاً باللجنة األردنية - الفلسطينية املشرتكة، 

التي أيضاً منحت املعلمني القدامى عالوة أطلق عليها “عالوة الصمود”.

اإلرشاف  مهمة  انتقلت  ،حيث   1988 العام  يف  الضفتني  بني  االرتباط  فك  كذلك حتى  الحال  استمر 

واالنتامء إىل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واللجنة املشرتكة،وقد بلغ عدد طالب مدارس األوقاف             

12017طالباً ، أو ما نسبته 13.88 %.

ورغم أن مدارس األوقاف تقدم تعليام مجانيا، واستفطبت يف بداية االحتالل أعداداً كبرية من الطلبة 

التعليم فيها أفضل جزئياً من املدارس  بسبب رفض املجتمع املقديس للمنهاج اإلرسائييل، ومستوى 

بيوت  عبارة عن  فأبنيتها  والصعوبات؛  املشاكل  العديد من  تعاين  املدارس  أن  هذه  إال  الحكومية، 

سكنية، وأكرث من نصفها مستأجر ال يالئم تعليميا وصحيا؛ كام تفتقر اىل املكتبات واملختربات العلمية 

واملحوسبة والبنى التحتية من مالعب وقاعات وساحاتها غري مؤهلة الستيعاب الطلبة بأعداد كبرية 

ومتتاز صفوفها باالكتظاظ.

يضاف لذلك كله تدين رواتب العاملني فيها،مام يؤدي يف الكثري من األحيان إىل ترسب كفاءاتها العلمية 

والرتبوية اىل مدارس البلدية، وهذا نتج عنه نقص يف التخصصات األساسية مثل ) اللغة العربية،اللغة 

االنجليزية،الرياضيات،الفيزياء وحتى الرتبية اإلسالمية واالجتامعيات(، وعدم توفر الكفاءات العلمية 

للذكور والنقص يف التدريب التخصيص والرتبوي للمعلمني وانخفاض املستوى التعليمي فيها.

ثالثًا: املدار�س الأهلية واخلا�صة: 
يبلغ تعدادها مثانية وستني مدرسة، تضم 25439 طالباً وطالبة أي ما يعادل %29.38 من مجموع 

الطالب والطالبات يف القدس الرشقية لعام 2011.

هذه املدارس تصنف اىل ثالثة أصناف : 

صنف ميلكه فرد ومثاله الكلية االبراهيمية ) ابتدائية،إعدادية،ثانوية،وكلية مجتمع ( وهي مدرسة 

مختلطة تضم الذكور واإلناث،يف جميع املراحل.وهناك مدارس تتبع هذا العنوان وهي لغاية تربوية 
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واستثامرية.

صنف أخر يتبع جمعيات أهلية كمدارس األقىص،وثانوية اليتيم العريب الصناعية، ودار الطفل العريب، 

ودار األوالد،ومدرسة الزهور حيث تخضع إىل مجلس أمناء.

وصنف ثالث مدارس تتبع أوقافاً مسيحية كنسية ومثالها: مدرستا تراسنطا الثانوية ومار يوسف للبنات 

) تتبعان دير الالتني( وثانوية شميدت للبنات )تتبع الكنيسة األملانية اللوثرية( مدرسة املطران- سان 

جورج ) الكنيسة األنجليكانية ( وثانوية راهبات الوردية ) الكنيسة الفرنسسكانية ( ، وثانوية األقباط 

) الكنيسة القبطية ( ومدرسة االسبانيول الكنيسة الكاثوليكية وغريها.

تضم املدارس األهلية خمسا  وأربعني مدرسة أساسية، وثالث وعرشين مدرسة ثانوية ..

وقد لعبت املدارس الخاصة يف القدس دوراً وطنياً يف رفض املنهاج اإلرسائييل بعد عام 1967 حيث 

استمرت يف تدريس املنهاج األردين املعدل،فزاد اإلقبال عليها واستقطبت االف الطلبة لدراسة املنهاج 

املدارس  يف  الطلبة  عدد  انخفض  باملقابل  االستيعابية.  قدرتها  عىل  ضغطاً  ولد  مام  املعدل،  األردين 

التابعة للمعارف والبلدية،وخري دليل عىل هذه الحقيقة ما حصل للمدرسة الرشيدية التي تعترب من 

أعرق املدارس يف فلسطني ومن أقدمها. انخفض عدد طالبها من حوايل 780 طالباً فبل حزيران إىل 

210 طالب يف العام الدرايس 1969 / 1970؛ وانخفض اىل 168 طالباً يف العام الدرايس 1970/ 1971، 

يف العام الدرايس 71/72 اىل 70 طالباً.

الكفاءات  توفر  مثل عدم  واملعيقات  املشاكل  العديد من  تعاين من  املدارس  فهذه  ورغم كل ذلك 

العلمية بسبب الجدار والحصار املفروض عىل املدينة وارتفاع أجور العاملني من حملة هوية القدس، 

لكن  املدرسية؛  األقساط  كفاية  مالية بسبب عدم  اإليجارات ألبنيتها.وتواجه صعوبات  قيمة  ارتفاع 

أغلبية تلك املدارس حلت املشكلة من خالل التعاقد من الباطن مع بلدية القدس، وتتلقى مساعدات 

مالية ) مال مرشوط( عىل أعداد الطلبة فيها. 

أما الوضع التعليمي فيها، فإنه ميتاز مبستوى تعليمي جيد وذلك لألسباب التالية:- 

حرص هذه املدارس عىل املنافسة املستمرة للمحافظة عىل بقائها....

سعي هذه املدارس إىل استيعاب النوعية الجيدة من الطلبة يف املدارس األخرى وتتقاىض رسوما عالية 

يف دفع الطلبة إىل الترسب من املدارس او االنحراف وتعاطي املخدرات والضياع،
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متتلك هذه املدارس حرية تدريس لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية، والرتكيز عىل اللغة 

االنجليزية بزيادة عدد حصصها وفعاليتها. وتدرس املوسيقى والفنون والفولكلور والرتاث وغريها.

رابعًا: مدار�س وكالة غوث الالجئني الدولية 
نفسها  واعتربت  اإلرسائييل  املنهاج  تدريس  رفضت  وإعدادية،  أساسية  مدارس  مثاين  مدارسها  عدد 

مدارس محمية ومصانة. تضم مدارس الوكالة 2215 طالباً وطالبة أي ما يوازي %2.55 من مجموع 

طالب مدارس القدس الرشقية وفقاً لتقديرات عام 2012 -2013 .

جميع مباين مدارس الوكالة مستأجرة ،وأغلبها مستأجر منذ قبل حرب 1967 . توفر املدارس لطلبتها 

فيها  والدراسة  والعاملني  واملعلامت  املعلمني  رواتب  وتدفع  املدرسية  والكتب  والقرطاسية  األثاث 

مجاناًية وتفتقد هذه املدارس اىل اإلمكانيات املادية،وخاصة بعد تقليص ميزانيات وكالة الغوث،كام 

تعاين من االكتظاظ.

خام�صًا : مدار�س املقاولت ) �صخنني،احلياة،امل�صتقبل (
هي مدارس غري رسمية ولكن تلقى االعرتاف والتشجيع من وزارة املعارف اإلرسائيلية، و تضم وفق 

القدس  طلبة  جموع  من   5.66% نسبته  وطالبة،ما  طالبا   4900 يوازي  ما   2012-2013 إحصاءات 

الرشقية.

مدارس   )6( منها  مدرسة   )11( من  وتتكون  املجموعة،  هذه  مدارس  اهم  سخنني  مدارس  تعترب 

يقارب عدد طلبتها 400 طالب  مهنية يف شعفاط  اىل مدرسة  باإلضافة  للبنات  للبنني،و)5( مدارس 

وطالبة، وتتقاىض رسوما شكلية مبعدل 120 شيكال لطالب املرحلة االبتدائية و 220 شيكال لطالب 

املرحلتني اإلعدادية والثانوية و)300 ( شيكال لطلبة التوجيهي ) الثانوية العامة (.

تقوم هذه املدارس بتدريس مساقي اللغة العربية،ومدنيات )دولة( إرسائيل،إىل جانب املنهاج املقرر.

التحديات الناجتة عن تعدد مرجعيات التعليم يف القد�س
• فصول 	 حذف  أو  مباحث  بحذف  سواء  والبلدية  املعارف  قبل  من  باملنهاج   االلتزام  عدم  إن 

دراسية يؤدي إىل اإلخالل باألهداف العامة للرتبية الفلسطينية وأهمها االنتامء واالعتزاز بالهوية 

الفلسطينية .

• نالحظ نقصا واضحا يف املدارس أو الصفوف يف عدد من األحياء املقدسية.	
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• إن التخطيط املنفرد لكل طرف يشد باتجاهات قد تكون معاكسة ومتعارضة يف بعض األحيان.	

• عدم القدرة عىل رصد الترسب من التعليم ألبناء القدس الذين هم يف سن التعليم.	

• تضارب التعليامت يف أيام العطل وأيام الدراسة وساعاتها يربك األهايل خاصة األرس التي يدرس 	

أبناؤها يف مدارس تتبع لجهات إرشافية مختلفة.

• أو 	 املراقبة  العامة، سواء يف  الثانوية  امتحان  طلبتها يف  بتحمل مسؤولية  كل جهة  التزام  عدم 

التصحيح والذي يؤثر سلبيا عىل سري االمتحان وتأخر صدور النتائج.

• عدم املشاركة الفعلية يف أنشطة فلسطينية موحدة ألبناء املدينة سواء كانت رياضية أو ثقافية، 	

وفنية وفلكلورية أو تطوعية مام يضعف االنتامء الوطني لدى أجيال املقدسيني.

• استقطاب الكفاءات من املعلمني من خالل تقديم مغريات مالية تتمثل يف راتب أعىل يف ظل 	

نقص حاد يف هذه الكفاءات.

• التعلم،  ومع 	 البلدية يف السامح بالبناء. ويوجد حاليا حوايل  9000 طفل حرموا فرص  متاطل 

هذا  صعدت سلطات االحتالل مؤخرا من هجمتها واتخذت العديد من القرارات، منها حظر 

تلقي الكتب من جهات “ خارجية” وفرضت وثيقة استقالل دولة إرسائيل عىل جميع مدارس 

القدس الرشقية وتسويق القطار الذي دشن انتهاكا للقانون الدويل ، حيث يربط املستوطنات 

غري الرشعية مع القدس الغربية.  
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)2(

مدار�س الوقاف يف القد�س
 اأ. �صمري جربيل

مديرية الرتبية والتعليم يف القد�س ومدار�س الأوقاف
وطالبة   طالبا«  الف   28 عدوان حزيران حوايل  قبيل  الرشقية  القدس  مدارس  الطلبة يف  تعداد  بلغ 

تحملت مدارس الرتبية والتعليم الحكومية العبء األكرب يف استيعاب الطلبة، بنسبة %63؛ يف حني 

بلغت النسبة يف املدارس األهلية والخاصة %26 ونسبة املدارس التابعة لوكالة الغوث %11 .وقد كان 

التعليم يف املدارس الرسمية إلزاميا ومجانياً يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية.

بعد احتالل القدس العربية عام 1967 اتخذ االحتالل خطوة مبارشة ورسيعة من أجل تهويد املدينة 

حيث أعلنت عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها وضمها إىل سيادتها إداريا وسياسيا يف 28/

حزيران/1967 متحدية قرارات الرشعية الدولية وقامت بالعديد من اإلجراءات  عىل الواقع التعليمي 

ومن هذه اإلجراءات:

واستبدالها   1964 لعام   )16( رقم  األردين  والتعليم  الرتبية  قانون  بخاصة  األردنية  القوانني  إلغاء 

بالترشيعات والقوانني اإلرسائيلية وإغالق املحاكم النظامية األردنية.

اإلرسائييل  املعارف  بجهاز  وألحاقها  األردنية  للحكومة  التابعة  املدرسية  األبنية  االستيالء عىل جميع 

والبلدية.

إغالق مكتب الرتبية والتعليم ملحافظة القدس واعتقال مدير الرتبية والتعليم املريب املرحوم حسني 

االشهب.

املعارف  وزارة  إرشاف  تحت  األهلية  املدارس  جميع  بوضع   1968 لعام   564 رقم  القانون   إصدار 

االرسائيلية.

تطبيق املنهاج اإلرسائييل املعمول به يف املدارس العربية داخل الخط األخرض بخاصة املتعلق بالعلوم 

اإلنسانية كالتاريخ والجغرافيا واملجتمع بهدف غرس مفاهيم جديدة  تعرب عن فلسفتها الرتبوية .
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الهوية  وتخلخل  الصهيوين  الفكر  تكرس  التي  اإلرسائيلية  املناهج  تعليم  واملديرون  املعلمون  رفض 

واالنتامء القومي العريب لدى األطفال. عينت سلطة االحتالل مديرين ومعلمني يف املدارس العربية ال 

يحملون مؤهالت تربوية وفنية تتيح لهم حق مامرسة مهنة التعليم، وكثري منهم يحملون شهادات 

الثانوية العامة. ووجهت اإلجراءات اإلرسائيلية مبقاومة ، إذ رفض معظم املعلمني العمل يف املدارس 

التابعة لوزارة املعارف وتوجهوا إىل املدارس الخاصة واألهلية التي ظلت تطبق املنهاج  العريب األردين.  

وقد لعب املعلمون دوراً فاعالً يف تشجيع أولياء أمور الطلبة عىل نقل أبنائهم إىل املدارس الوطنية/، 

منها ما تبع األوقاف اإلسالمية أو لألديرة والكنائس  واملدارس اململوكة لجمعيات أو ألشخاص، األمر 

اعادة تدريس  التي تديرها شبه فارغة إىل  الذي أجرب سلطات االحتالل وبعد أن أصبحت املدارس 

املنهاج األردين وعىل مراحل. يف العام  الدرايس73/74 أعيد املنهاج األردين للمرحلة الثانوية ثم املرحلة 

اإلعدادية 78/79. ويف العام 80/81 جرى تطبيق املنهاج األردين يف املرحلة االبتدائية مع الحفاظ عىل  

تعليم اللغة العربية مع اشرتاطات كثرية وتغيري يف كتب املنهاج مثل طمس اسم فلسطني واستبداله 

بإرسائيل والقدس بأورشليم وبدل الضفة الغربية يهودا والسامرة ومسميات أخرى تم تغيريها.

ميكن تقسيم مدارس القدس حسب التبعية االدارية  اىل اربعة اقسام كام ييل :

النسبة %عدد الطلبةعدد الشعب 

5121175613.76مدارس االوقاف

10202590230.32املدارس الخاصة

7920112.35مدارس الوكالة

13373849845.07مدارس البلدية

27272598.50مدارس املقاوالت

322085426100.00املجموع

السنة
عدد 

املعلمني
عدد الوظائف 

اإلدارية يف املديرية
عدد املرشفني 

الرتبويني
عدد املرشدين 

الرتبويني
عدد االذنة 

والحرس والسائقني

1986/ 198531854-21

1995/ 199432664-26

2014/ 2013762572529107
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مدار�س الأوقاف :
بعد االستيالء عىل املدارس الرسمية يف عام 1967 قام مدير الرتبية  ولجنة من الرتبويني وبدعم من 

وزارة الرتبية والتعليم يف االردن بفتح مدارس يف بيوت سكنية ومبنى دار األيتام اإلسالمية الصناعية  

وتعترب امتدادا لوزارة الرتبية والتعليم، والتي عملت وال تزال تحت مظلة األوقاف األردنية، مع تنسيق  

املدارس يف عام 1984/1985 )14( مدرسة وعدد طلبتها  أردين فلسطيني مستمر. وكان عدد هذه 

8472 طالباً وطالبة؛ ويف عام1994 /1995 )16( مدرسة وعدد طلبتها 6492 طالباً وطالبة، لدى بداية 

إىل )42( مدرسة  العام 2013/2014  ارتفع هذا  الفلسطينية.  االرايض  الفلسطينية يف  السلطة  عمل 

عدد طلبتها 11780  طالباً وطالبة ، وازداد عدد املعلمني فيها بنسبة %133 ، من 326 معلام يف عام 

94/95 إىل 762 معلام يف عام 2013/2014 ؛ وزاد عدد مراكز اإلرشاف الرتبوي من اربعة مراكز يشغلها 

6 مرشفني بوظيفة جزئية إضافة إىل عملهم األسايس كمعلمني يف مدارس االوقاف، إىل 25 مرشفا عام 

2013/2014، مبختلف التخصصات وبتفرغ كامل. أضيفت وظائف إرشافية جديدة مل تكن موجودة 

سابقاً مثل مرشف الصحة والكشافة ورياض األطفال وأضيف قسم لإلرشاد الرتبوي يضم 29 مرشداً 

موزعني عىل كافة املدارس إضافة إىل مرشفني عىل اإلرشاد.

البنية التحتية يف مدار�س الأوقاف:
تعاين مدارس الوقاف يف القدس من مشاكل عديدة اهمها:

• اكتظاظ شديد يف الغرف الصفية الن أبنية مدارس األوقاف بيوت سكنية مستأجرة وغرفها صغرية 	

جداً متوسط الغرفة 14 م2 لذا تقاس الكثافة الصفية مبساحة الحيز املخصص لكل طالب حيث 

تصل 0.7 م2 للطالب بينام املتوسط املقبول دوليا من 1.5 م2 وأعىل.

• ينقصها الساحات واملالعب ولنفس السبب الذي ذكر سابقاً.	

• يف 	 كبرية  صعوبة  هناك   . املرخصة  غري  األبنية  بسبب  االرسائيلية  املحاكم  مالحقة  إىل  تتعرض 

الحصول عىل ترخيص بناء مدرسة من حيث اإلجراءات واملتطلبات والزمن الذي قد يستغرق 

سنوات عديدة ال تقل عن 8 سنوات؛ وبأوامر البلدية هدمت مبان مدرسية بحجة عمد الرتخيص. 

الت�صرب
األكرب  القطاع  املرشفة عىل  الجهة  املقلقة ألن  الظواهر  القدس من  املدارس يف  الترسب من  يعترب   

من الطلبة ال تعري أي اهتامم بالرغم من مسؤوليتها وفق قرارات الرشعية الدولية؛ وال يطبق قانون 
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التعليم اإللزامي يف إرسائيل، الصادر عام 1949 وشمل األطفال ما بني 5و16 سنة عىل جميع االطفال 

يف القدس الرشقية. ويضطر الطلبة لدفع رسوم يف مدارسهم مع بداية كل عام درايس ، بينام ينص 

القانون عىل حق كل طفل من3اىل 18 سنة يف تعليم مجاين. وال يتم متابعة املترسبني من مدارس 

القدس الرشقية .  وحسب اعرتافات مديرية التعليم التابعة للمعارف اإلرسائيلية يف ردهم عىل سؤال 

يتوجهون  الذين  األطفال  لعدد  دقيق  توثيق  هنالك  ليس  أنه  الكنيست  يف  والتعليم  الرتبية  لجنة 

للتسجيل يف مدارس املعارف ويرفضون لسبب عدم وجود أماكن لهم، واعرتفت بوجود “مئات” من 

 ، وطالبة عام 2009-2010  املترسبني ب 5520 طالباً  تقدر مصادر إرسائيلية عدد  األطفال.«  هؤالء 

وذلك من خالل مقارنة عدد الطلبة يف جميع املدارس يف القدس وعدد السكان يف سن التعليم والذي 

قدره التقرير بـ 94464 نسمة من الفئة العمرية 18-5 سنة وعدد الطلبة يف جميع املدارس 88944 

طالب وطالبة ويشمل رياض األطفال”

اأثر جدار الف�صل العن�صري واحلواجز على مدار�س الوقاف يف القد�س
  حرم الجدار مئات الطلبة واملعلمني من حرية الحركة والوصول إىل مدارسهم، معظمهم حملة هوية 

القدس. يتعرض هؤالء لنفس التعقيدات التي يواجهها حملة هوية الضفة لدى العبور إىل القدس 

الرشقية، ما يجعل مئات الطالب واملعلمني والعاملني يف سلك الرتبية والتعليم وغريهم يبدأون يومهم 

قبل السادسة صباًحا.

احلواجز الع�صكرية:
تتسبب الحواجز العسكرية الثابتة منها واملتحركة  يف التعقيدات التالية: 

تأخري وصول املعلمني اىل مدارسهم، ما يؤدي اىل تشويش العملية التعليمية، ويرتك آثارا سلبية عىل 

املسرية التعليمية، ويضعف مستوى تحصيل الطلبة الذين يتأخرون؛ فيرتك بعضهم املدارس.

توقيف املعلمني والطالب- عىل األخص الذكور منهم – عىل الحواجز وتعريضهم للتفتيش واالنتظار، 

وذلك لعدة ساعات يف بعض األحيان، مقرونة باإلهانات والرصاخ والشتم؛ وقد مينع البعض من العبور، 

مام يلحق األرضار النفسية ويرهق حياتهم اليومية .

عدم انتظام الدوام يوميا يؤدي اىل ترسب الطالب من مدارسهم.

عىل صعيد آخر، رفضت السلطات االرسائيلية منح التصاريح ملعلمي القدس الذين يحملون هوية ) 

السلطة الفلسطينية( ويعملون يف مدارس مدينة القدس، ما يؤدي اىل عرقلة سري العملية التعليمية 
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يف مدينة القدس، وبالتايل تفريغ  مدارس األوقاف .

هناك حواجز اذا خرج املعلم  منها مينع من العودة من نفس الحاجز مهام كانت هويته او الترصيح 

الذي يحمله، مثل حاجز الشيخ سعد ؛ فيضطر املعلم او املرشف الرتبوي الذي سيزور املدرستني اللتني 

تقعان خلف هذا الحاجز لسوك طريق عودة يزيد طوله عن  خمسة أضعاف الطريق األصيل، مثلام 

يضيف السري يف درب وعر . يوضح التصوير الجوي الدرب الذي يسلكة زوار املدرستني . 

                   ــــــــــــــــ  طريق الذهاب       ــــــــــــــــــ طريق العودة

متنع سلطات البلدية إيصال املساعدات املمنوحة ملدارس  القدس من مناطق السلطة الفلسطينية، 

وتشمل االثاث والكتب واالغذية املدعمة بالفتامينات ، املقدمة للطلبة. ومن األمثلة عىل ذلك  يف 

شهر ترشين اول عام 2011  

قامت الجامرك مبصادرة حمولة شاحنة من الكتب  كانت متر عرب حاجز حزما اىل القدس وتقدر تكلفة 

الكتب املصادرة بـ 20000 دوالر.

تبتحمل موازنة مدارس االوقاف 80000 شيكل)22800 دوالر( لنقل الكتب؛ وهذا يستنزف ميزانيات 

املدارس، الضعيقة جدا يف االصل وال تتجاوز يف الوضع الطبيعي 15000 شيكل ) 4300 دوالر(. هذا 

عالوة عىل مضاعفة الوقت عرشات املرات . 
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املالحقات ال�صرائيلية للمدار�س بال�صرائب واملخالفات والغرامات :
تقدر رضائب االرنونا ) املسقفات اورضيبة البلدية (املفروضة عىل مدارس االوقاف ب 100,000,000 

وايضا  هناك مخالفات   , تراكمية مع غرامات منذ عام 1967  ( وهي  شيكل )28,475,007 دوالر 

مفروضة عىل املدارس بتحت ذريعة البناء غري املرخص .. 

امل�صاعدات ومواجهة التحديات 
بلغ مجموع عدد الساعات التدريبية ملعلمي القدس  10,262 ، خالل 2954 يوماً)17 تدريبيا . واهتمت 

السلطة الفلسطينية بتوزيع الكتب عىل طلبة القدس مجانا للتصدي لسياسة التخريب الذي تنتهجه 

ادارة التعليم اإلرسائيلية ، كام  قدمت مساعدات عينية من اثاث مجاين ملدارس وحواسيب وادوات 

مختربات وكتب للمكتبات وكذلك لبعض املدارس الخاصة .

تقدم السلطة دعام اضافيا  لرواتب املعلمني يف القدس بقيمة 300 دينار اال ان هذه الزيادة ال تكفي 

للعيش والتصل الحد االدىن لألجور املعمول به يف القدس. 

تم توفري ابنية جديدة سواء بالبناء او الرشاء ووقفها لصالح التعليم يف القدس وكانت االبنية املدرسية 

الجديدة خالل الثالث سنوات االخرية يف القدس  كامييل :

الدعم واملساندة الذي حصلت عليه من جهات عربية داعمة منها وكالة بيت مال القدس يف املغرب 

وبنك التنمية االسالمي و مبادرة جاللة امللكة رانيا العبدالله مدرستي فلسطني , مؤسسة التعاون , 

مؤسسة فيصل الحسيني ومتثل يف الرتميم والتأهبل والصيانة .

مواجهة نقص يف املعلمني الذكور االستعاضة عنهم باالناث حيث تبلغ نسبة املعلامت 78 % يف مدارس 

االوقاف وحتى يف احدى الحاالت تم تعيني مديرة بدل مدير مدرسة ثانوية للذكور.

تنظيم قاعدة  بيانات لتوثيق وارشفة عالمات الطلبة املقدسيني للمحافظة عىل حفوقهم التعليمية .

لتحسن  والتشغيلية  التطويرية  الخطط  ووضع  القدس  يف  للتعليم  احصائية  بيانات  قاعدة  تنظيم 

مستوى التعليم وزيادة الطاقة االستيعابية . 

االلتحاق  فرصة  وتوفري  التعليمية  بالعملية  للنهوض  القدس  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  وتسعى 

بالتعليم لكل طالب مقديس من خالل الوسائل التالية:

العمل عىل زيادة القدرة االستيعابية يف مدارس األوقاف , من خالل رشاء ابنية وتحويلها اىل مدارس، 
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او البناء، او االستئجار . 

السعي لتوفري الدعم للمعلم من خالل تحسني قدراته العملية والتعليمية , وتحسني وضعة املعييش 

مبا يتناسب مع تكالبف الحياة الباهظة يف القدس التي تفرضها  سياسة إرسائيل االقتصادية  .

تشجيع  النشاطات الرتبوية  من خالل وضع الربامج  التي تحقق تعزيز  الهوية واالنتامء  وتحافظ 

عىل ارتباط املقدسيني بشعبهم وأمتهم .

اخلال�صة:
 وضع التعليم يف القدس معقد ومتداخل بسبب السيطرة واالحتواء  اللذين تنتهجهام الحكومات 

االرسائيلية املتعاقبة، حيث تجاهلت لعقود متتالية حاجات السكان الفلسطينيني يف مدينة محتلة 

و مل تقم باستحداث ابنية مدرسية  حسب الحاجة املطلوبة رغم فرض سلطتها االدارية والسياسية 

عىل املدينة منذ عام 1967،  ومحاوالتها االخرية لخصخصة  ) مدارس املقاوالت ( بدون وضع معايري 

تعليمية وتربوية ومتابعة حقيقية , ويالحظ الفرق الواضح بني التعليم يف القدس الغربية والرشقية 

سواء من حيث الكثافة الصفية , والترسب يف املرحلة الثانوية , وهي مؤرشات واضحة عىل السياسة 

ويزيد عن  الصفية  الغرف  وملموس يف  نقص حقيقي  ايضا  املقدسيني. وهناك   لتجهيل  املمنهجة 

1200 غرفة صفية.

كذلك نسبة الترسب تصل اىل 10 % كام ان البنية التحتية غري مالمئة مع سيطرة إرسائيلية  عىل 

تراخيص البناء وتشدد يف االجراءات عىل كل من يبني بدون ترخيص  وقرارات بالهدم او املخالفة 

بغض النظر اذا كانت مدارس او مساكن.

لدى  والهوية  االنتامء  خلخلة  وتحاول  الفلسطيني  املنهاج  كتب  يف  االرسائيلية  السلطات  تتدخل 

األطفال املقدسيني من خالل حذف كل ما يتعلق بالهوية والعلم لفلسطينيني وحق العودة ومنع 

دخول الكتب الفلسطينية من رام الله اىل القدس.

    لكن بالرغم من كل التحديات يبقى توجه وتطلع املقدسيني نحو ارتباطهم بشعبهم وامتهم , 

ومن املؤرشات عىل ذلك حرصهم عىل تعليم ابنائهم من خالل ارصارهم عىل التعليم باملنهاج العريب, 

ورفضوا اي منهاج اخر وعلموا أبناءهم يف بيوت سكنية تفتقر ملقومات البناء املدريس , و اعداد 

املتقدمني المتحان الثانوية العامة املتزايد سنويا. 

كل هذا يؤكد حقيقة واحدة بان السياسات االرسائيلية التي تسعى لتهجريهم لن تحقق مبتغاها.
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العربية  امتهم  نهاية ملعاناتهم  وهناك  بان هناك  االميان  املقدسيون صمودهم من خالل  يستمد 

واإلسالمية و االحرار يف العامل يقفون بجانبهم ويدعمون حقهم بالحرية واالستقالل. 

 ونتطلع اىل مساندة عربية اكرب لتخفيف املعاناة وانقاذ االجيال من مخططات التجهيل وذلك اضافة 

اىل الجهود الخرية والتي ملسنا فوائدها يف الفرتة األخرية عىل التعليم وتتمثل يف الدعم املقدم من 

البنك االسالمي للتمية ومن وكالة بيت مال القدس ومبادرة جاللة امللكة رانيا العبدالله ) مدرستي 

فلسطني(  وان يوجه هذا الدعم بالدرجة االوىل اىل توفري غرف صفية لسد العجز للحد من الترسب 

او مبعنى اخر الحد من الحرمان من التعليم .

لذا نويص مبا ييل:

• املناشدة املستمرة للقوى الدولية لحثها عىل مساندتنا ومساعدتنا لضامن حصول طلبتنا عىل 	

التعليم وبدون عراقيل .

• االستعداد ملواجهة إجراءات ارسائيلية  قد تتخذ بسبب عدم تسديد املطالبات والرسوم املالية 	

املفروضة املدارس مثل رضيبة االرنونا والتأمني الوطني والصحي للمعلمني وتأمني الطلبة عىل 

اإلصابات يف املدرسة واصابات العمل للعاملني .

• العمل عىل التوعية للتوجه للتعليم املهني من خالل اإلرشاد املهني و تطوير التعليم املهني 	

يف القدس.

• تشجيع التواصل بني طلبة محافظات الفلسطينية ومدينة القدس وطلبتها.	

• توفري املنح التعليمية لتشجيع الطلبة املقدسيني الستكامل دراستهم الجامعية.	

• تدريس اللغة العربية يف  مدارس  االوقاف .	

• رضورة تطوير املناهج  التعليمية الفلسطينية بعيدا عن  اسلوب التلقني والحفظ  .	

• من 	 ممكنللحد  وقت  بأقرب  الجديد  العامة  ثانوية  لنظام  عامة  خطوط  عن  االعالن  رضورة 

استقطاب ابناء القدس يف النظام التعليمي االرسائييل.
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)3(

املناهج الفل�صطينية ودورها يف تر�صيخ مفهومي احلقوق واملواطنة 
لدى طلبة القد�س املحتلة

دميا ال�صمان

ال شك أن قطاع التعليم يف القدس املحتلة ميثّل تحديا كبريا للمجتمع املقديس.. يختلف بجزيئاته عن 

الوقفة عندها مليّا......   الواقع املقديس له –خصوصية- تستحّق  باقي محافظات الوطن.. حيث أن 

لدراستها.. تحليلها.. استيعاب مدى خطورة ما هو قادم.. فالتعليم قطاع من أهم وأكرب القطاعات.. 

انتامئه ملجتمعه ووطنه.. حيث أن مفهوم  ببناء فكر اإلنسان.. قيمه.. مفاهيمه..  له عالقة مبارشة 

املواطنة وتنشئة األجيال وتوعيتها بحقوقها بالعادة ليس بالعملية السهلة.. حتى يف ظل وضع مستقر 

وهادئ..فام بالك يف ظل رصاع البقاء.. رصاع الوجود مع محتل صهيوين رشس يسعى للسيطرة الكاملة 

بأساليب  يتفنن  الوطنية..  هويته  وسلبه  وتراثه وحضارته..  تاريخه  وتزوير   .. واالنسان  األرض  عىل 

التهويد واالرسلة بشتى الوسائل عىل مدار الساعة. 

ملحة عن توزيع املدار�س يف القد�س املحتلة.
إن ظروف االحتالل.. ومامرساته.. أدى اىل بروز ظاهرة تعدد جهات االرشاف.. والتي انعكست بصورة 

سلبية عىل العملية التعليمية يف القدس: تسببت يف غياب رؤية فلسفية وإسرتاتيجية واضحة املعامل، 

يصعب يف ظلها التعامل مع الواقع املقديس بحكمة ومهنية.. كام ال يسهل  العمل عىل تنمية مفهومي 

”الحق“ و ”املواطنة“ – لدى الطالب، بكل ما يحمل املصطلح من قيم ايجابية- حيث تخضع املدارس 

عمليّا إىل خمس جهات إرشاف، يضعف التنسيق فيام بينها.

اأهداف املناهج الفل�صطينية
فلسفة املناهج الفلسطينية بنيت عىل أساس:

تعزيز الهوية الفلسطينية الوطنية لدى الطالب )الفلسطيني( الذي حرم منها طيلة عقود من الزمن.

تعزيز القيم االيجابية يف الطالب.
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توعية الطالب بحقوقه )اإلنسانية(.

املعارف ) تربية وتعليم(.

واقع الطالب املقديس يختلف عن واقع أقرانه من محافظات الوطن.

تأرجح مفهوم املواطنة بني الواقع والحلم.

املواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتامء اإلنسان -املواطن- إىل بقعة أرض. أي اإلنسان الذي 

للقوانني  ويخضع  الحكم  يف  مشاركاً  ويكون  جنسيتها  يحمل  أو  الدولة  داخل  ثابت  بشكل  يستقر 

الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساٍو مع بقية املواطنني مبجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة 

من الواجبات تجاه الدولة .

وتكرث اأ�صئلة الطالب املقد�صي التي حتتاج اىل اإجابة.
أين هي الحقوق التي يحصل عليها االنسان املقديس؟؟؟

* ما هي الواجبات املطلوبة منه؟

هل ينطبق مفهومي مواطنة ودميقراطية عىل أفراد يقبعون تحت نري االحتالل؟

هل يُخلق االنسان مواطنا يف القدس.. أبا عن جد؟ متى يصبح مواطنا حقيقيا؟؟ 

 * يف ظل غياب سيادة فلسطينية من هو املواطن الصالح ؟ 

هل هي وفق معايري السلطة الحاكمة؟

ترى....؟؟؟؟

مدى تحقيق املناهج الفلسطينية ألهدافها بالنسبة للطالب املقديس؟

هل تعكس املناهج الفلسطينية الواقع املقديس؟

هل تلبي احتياجات الطلبة املقدسيني.. وهل تجيب عىل أسئلتهم؟

هل تأخذ بعني االعتبار خصوصية وضع الطلبة املقدسيني.. وترشدهم وتوجههم اىل كيفية التعامل 

وقضاياهم اليومية ؟ 

وال�صوؤال الأكرب:
هل تكفي املناهج الفلسطينية وحدها– مهام أبدع املختصون بصياغتها أن تعمل عىل ترسيخ مفهوم 

االنتامء والوطن واملواطنة لدى الطلبة يف القدس املحتلة؟

بناء عىل عرض ِل )عيّنة( من ”املواد الدراسية“ قد نصل اىل االجابة سويا. 
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عينة من مفاهيم مطروحة يف ماديت الرتبية املدنية والوطنية  وتتكامل َو نصوص وردت يف  مادة اللغة 

العربية ) املطالعة والنصوص(  وأمثلة ذكرت يف مادة الرياضيات  يف املناهج الفلسطينية.

* بني ما يدرس الطالب املقديس يف املنهاج الفلسطيني وما يراه عىل أرض الواقع .

يف املنهاج:

للطفل حق يف تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا يف املدرسة – بيته الثاين- مبواصفات

)) مدرسة صديقة للطفل((.

اتخاذ تدابري لتشجيع الحضور املنتظم يف املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة. 

عىل أرض الواقع:

سياسة التخطيط والبناء تقيد ومتنع بناء مدارس جديدة 

اوامر هدم واغالق بحق االبنية التي يتم بناؤها دون استصدار تراخيص ارسائيلية.

الحميمة  باألجواء  توحي  وال  الرتبوية..  املرافق  ينقصها  مستأجرة  بيوت  عن  عبارة  املدارس  معظم 

ملدارس منوذجية. 

اكتظاظ يف الصفوف يدفع الطلبة اىل املدارس الخاصة باهظة الثمن أو اىل الترسب كليا. 

النتيجة : حوايل 9000 طالب خارج أي إطار تعليمي.

نسبة الترسب تصل اىل حوايل %50 يف مدارس البلدية واملعارف االرسائيلية يف املرحلة الثانوية.

نقص حاد يف الغرف الصفية تصل إىل حوايل 1300 غرفة صفية. 

          سؤال يطرحة أطفال القدس                            هل التعليم لألغنياء فقط؟؟؟؟؟
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       ما سبب االكتظاظ يف مدرستي؟

ال  مساحة  للطالب  يخصص  الدولية  املعايري  وفق 

تقل عن  1,5 مرت مربع يف مدرسته.. أما واقعه فهو   

باملجمل ال يحصل عىل مساحة مقدارها 0,5 مرت 

مربع.. أي ثلث املساحة.

             ساحة إحدى مدارس القدس                احدى ساحات مدارس القدس

 قرار هدم مظلة + وحدة صحية عىل سطح مدرسة 

الفتاة الالجئة )ج(.

)ساحة(  غياب  ظل  يف 

االستعاضة  تم   .. مدرسية 

تهيئته  متت  الذي  بالسطح 

يسياج  الطالبات  لحامية 

الصيف  حر  تقيهم  ومظلة  

ومطر الشتاء.
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أمر هدم لطابق مدرسة الفتاة الالجئة )د( العلوي.

اعتقال القا�صرين:
أ( حقوق الطفل تقيض ب :

1- وجوب عدم تعريض أي طفل للتعذيب أو لغريه من 

أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب 

املهينة.

2-  أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو 

تعسفية. 

3- يف حالة اعتقال الطفل يجب أن يجرى وفقا للقانون 

كملجأ أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة وبوجود ويل أمره. 

أو  بشهادة  اإلدالء  عىل  إكراهه  عدم  رضورة  مع   -4

االعرتاف بالذنب. 

الواقع )عام 2013(

استجواب 1200 طفل .

اعتقال 759 طفل

لوائح اتهام  ِل 226 طفل.

الضغط  ويتعمدون  األطفال،  ضد  التعذيب  أساليب  شتى  يستخدمون  واملحققون  االحتالل  جنود 

عليهم وإجبارهم عىل االعرتاف، بوسائل وطرق ال تختلف عن تلك التي تستخدم ضد األرسى البالغني.

أحكام بالحبس البيتي.. والتي ال تقل خطورة وتأثريا نفسيا عىل الطالب. 
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النتيجة:
yyصدمة

yyتبول لييل

yyإنخفاض املستوى التعليمي

yyالترسب من املدارس

عمالة الطفال و ت�صغيل القا�صرين:
بالحامية  الطفل  متتع  وجوب  عىل  الدويل  القانون  ينص 

وتجنب اإلهامل والقسوة واالستغالل.

يحظر يف جميع األحوال حمله عيل العمل أو تركه يعمل يف 

أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه 

الجسمي أو العقيل أو الخلقي. 

تحت  االطفال  من  الواقع:85% 

الحامبة. لهم  تضمن  ال  سيئة  ظروف  تحت  يعملون  معظمهم  الفقر..   خط 

1072 طفل مرشد جراء  سياسة هدم البيوت.

هدم االحتالل )505 بيت ( بني عامي 2004و2014(

سوق  نحو  يتجه  معظمهم  املحتلة..  القدس  يف   36% عن  تزيد  الثانوية  املرحلة  يف  الترسب  نسبة 

العمل االرسائييل أيادي عاملة رخيصة ويتم استغاللهم أسوأ استغالل.. عىل عدة مستويات.. نفسية 

وجسدية..الخ.. والنتيجة تدمري مجتمع.

حرية احلركة والّتنّقل وال�ّصفر:
* لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة حق حرية التنقل فيه واختيار مكان إقامته . 

* ال يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول اىل بلده. 

* يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كام يحق له العودة اليه متى شاء. 

• االف الطلبة يضطرون لعبور الحواجز وما يسمى باملعابر يوميا لاللتحاق مبدارسهم داخل القدس 	

املحتلة يك ال يفقدوا حقهم يف الهوية االرسائيلية )الزرقاء(..  وبالتايل التسبب بفقدان حق االقامة 

يف القدس املحتلة.. وفق القانون اإلرسائييل. 
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ويبني الجدول التايل حركة األرسة الرتبوية اليومية عرب الحواجز يف محيط مدينتهم املقدسة:

موظفو الخدمات املعلمون الطلبة البيان 

89 823 12409 العدد االجاميل 

33 161 1642 يعربون الجدار يومياً 

37.1 % %19.6 20 % النسبة املئوية 

مكانة قانونية مهددة من قبل �صلطات الحتالل:
خالل الحقبة 1967-2012

14263 مقديس سحبت هوياتهم.

967 ينتظرون مل الشمل.

) رشط الّدراسة يف مدارس داخل حدود  بلدية القدس للحصول عىل مل الّشمل(. 

حماية الثقافة والرتاث والنتاج الفكري والثقايف والدبي والديني:
1- يف املناهج :

احرتام الهوية الثقافية واللغة والقيم الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل..  والبلد 

الذي نشأ فيه يف األصل.

لآلباء الحق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.

لكل فرد الحق يف حامية املصالح االدبية واملادية املرتتبة عىل إنتاجه العلمي او االديب او الفني. 
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2- عىل أرض الواقع:

إعادة طباعة كتب املناهج الفلسطينية وحذف كل ما له عالقة باالنتامء الوطني.

محاولة فرض املناهج االرسائيلية -التي تقدم الرواية االرسائيلية املزورة- عىل مدارس القدس املحتلة.. 

لخدمة أهدافها الصهيونية االحتاللية. 

حرمان الطالب من التمتع بحقه يف التعبري عن هويته وثقافته وتراثه ومامرسة عبادته. 

بلدية االحتالل تعيد طباعة كتب  املناهج الفلسطينية ))بترصف((.

          النسخة الفلسطينية األصلية:                                     الّنسخة املشوهة:

الحذف والبرت يشوهان املناهج  الفلسطينية ويفقدانها روحها وفلسفتها:

                    النسخة األصلية                                      النسخة املشوهة املبتور
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الهوية واجلن�صية:
احرتام حق الطفل يف الحفاظ عىل هويته مبا يف ذلك جنسيته . 

عدم فصل الطفل عن والديه عىل كره منهام .

ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه يف تغيريها.

         بطاقة هوية” إقامة” السيه باسيه                 محروم :جواز السفر فلسطيني لئال يفقد

     جواز سفر أردين خايل من الرقم الوطني                  حقه يف االقامة يف القدس املحتلة

امل�صاواة
الحياة  مناحي  شتى  يف  واملساواة  العدل  من  محرومون  أفرادها  مدينة  يف  املساواة  عن  نتحدث 

وقطاعاتها املختلفة.. التعليم والصحة واألمن واألمان والحامية والتملك واإلسكان الخدمات والتجارة 

واالقتصاد واملياه وحرية التنقل والسفر والعبادة ..الخ.

”اصطالحات ومسميات“ تحمل مفاهيم مختلفة بني دولة وسلطة احتالل.

مثال: مفهوم )الخدمة املدنية(.

يف املناهج:

”الخدمة املدنية“ مقصود بها الوظيفة  العمومية ) مقابل أجر(. 

تعزز الهوية الفلسطينية الوطنية.

تعود بفوائد جمة عىل االقتصاد الفلسطيني.

يف القدس املحتلة:

مفهوم الخدمة املدنية يتناىف مع الهوية الفلسطينية القومية.

 إحدى وسائل التهويد واألرسلة.

استقطاب الشباب وصهرهم يف بوتقة املجتمع االرسائييل.
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عىل  الوطنية(   ( مفهوم  وطأة  لتخفيف  )باملدنية(  استبدالها  وتم  )الوطنية(  الخدمة  تسمى  كانت 

الفلسطينيني املعارضني لها. 

النتيجة تكون شهادة ) جندي مرسح(  رفض وطني للخدمة املدنية الطوعية )نظام مكافآت(. ألن 

للخادم.. يحق له الحصول عىل الجنسية االرسائيلية.

 “الرّشطة، القضاء، البلدية ”

يف املناهج / ايجابية

الرشطة يف خدمة الشعب للعيش براحة وحرية.

القضاء عادل يعيد الحق لصاحبه.

 تشجيع انتخابات البلدية التي تخدم املجتمع للنهوض بالواقع الفلسطيني.

يف القدس املحتلة/ أجهزة احتالل

مفهوم ”رشطة“ يرتبط بسلطة االحتالل وقمعها للحريات.

القضاء بشكل عام عنرصي يقلب املظلوم اىل ظامل والعكس صحيح.

” بلدية االحتالل“.. تستصدر أوامر هدم أبنية  املقدسيني لترتكهم دون مأوى، وال تعطي تراخيص بناء، 

وتفرض رضائب باهظة عىل الفلسطينيني للعمل عىل تهجريهم من القدس.

مثال: ) من واقع القدس(:

استغالل ساحات بعض  النهار، ويتم  نهاراً.. ويف وضح  ليال  املخدرات  تعاطي  املحتلة تشهد  القدس 

املدارس -ليالً- وكراً لذلك، أمام أعني الرشطة اإلرسائيلية.. دون أي تدّخل منهم.. بل يتم اعتقال أفراد 

اللجان الشعبية التي تحاول التصدي للمروجني.. 

باملقابل ال يُسمح بهذه الظاهرة يف القدس الغربية.. بل يتم اقتحام الرشطة ألي مقر يُعتقد أنه وكرا 

للتعاطي.. وتؤخذ بحق املرّوجني واملتعاطني اإلجراءات الالزمة وفقا للقانون. 

مثال آخر :        

اللغة العربية 

الفرد الذي ال يتقن اللغة العربية يف ) القدس املحتلة( هو فعليا أمّي.. حتى لو كان يحمل شهادة 

كاالنجليزية  العاملية..  اللغات  حتى  وال  العربية  لغته  تخدمه  ال  اليومية  حياته  ففي  الدكتوراة.. 
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والفرنسية وو. الخ.

جميع الوثائق الرسمية والحكومية مكتوبة باللغة العربية.

متابعة املعامالت الرسمية يف املؤسسات الحكومية باللغة العربية.

املدارس املقدسية التابعة للسلطة الفلسطينية ال تعلم اللغة العربية.

احتياج املجتمع املقديس للغة العربية يدفع ببعض أولياء األمور اىل تسجيل أبنائهم يف مدارس بلدية 

االحتالل، ويدفع بالبعض اآلخر اىل املدارس التي تدرّس املناهج االرسائيلية )البجروت(.

املناهج:

املناهج الفلسطينية ال تعكس واقع املجتمع املقديس.. وال تلبي احتياجاته.

املناهج االرسائيلية  تزّور التاريخ وتقدم الرواية االرسائيلية  التي تخدم مصالحها االحتاللية الصهيونية.

والنتيجة:

*الطالب املقديس تائه بني الحقوق والواجبات. * يعيش أزمة  املواطنة والهوية.

عىل الرغم من أن املناهج الفلسطينية:

تركزعىل الثوابت الفلسطينية الوطنية. 

فلسطني التاريخية حارضة يف املناهج.

مصطلح )االحتالل( حارض يف  املناهج.

الّنكبة ، الّنكسة ، الالجئون، القدس العاصمة الفلسطينية، مفتاح العودة.. جميعها حارضة يف املناهج. 

ولكن:

وزارة الرتبية والتعليم العايل كمؤّسسة رسميّة  ال تستطيع اعتامد منهاج ثوري. 

املناهج الفلسطينية ال تكفي وحدها – مهام أبدع املختصون بصياغتها- للعمل عىل  ترسيخ 

مفهوم االنتامء والوطن واملواطنة لدى الطلبة الفلسطينيني يف القدس املحتلة ؟؟؟؟

هنا يأيت دور مؤّسسات املجتمع املدين واملنظامت االهلية والقوى الوطنية واألرسة ليتكامل  َودور  

املؤّسسات الرسميّة. 
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تو�صيات
دور وزارة الرتبية والتعليم العايل تجاه طلبة القدس.

1- إدخال اللغة العربية إىل مدارس القدس.

2- إيالء اهتامم مضاعف للمواد الدراسية: الرتبية الوطنية واملدنية و) التاريخ والجغرافيا( وتدعيمهم 

ما أمكن  بأوراق عمل خاصة لالستعانة بها بالحصة الصفية.

3- تدريب وتأهيل معلمي ماديت الرتبية املدنية والوطنية وإكسابهم مهارة التعليم بواسطة الدراما 

للقيام بدورهم وربط الواقع باملادة املنشورة باملناهج.

4- العمل عىل:

أ- تطوير املناهج  ) الكتب الدراسية واألنشطة الطالبية( وتدريب املعلمني بشكل عام. 

ب- العمل عىل تطوير نظام امتحان الثانوية العامة فيام يخص املواد الدراسية وإعادة النظر يف 

نوعية األسئلة وتوزيع العالمات للمواد املختلفة وفق التخصص.

وذلك الستقطاب الطلبة وعدم دفعهم للهروب اىل مناهج أخرى.

5- فتح املدارس بعد الدوام املدريس لألنشطة املجتمعية بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين..

 ألن دورهام متكامل.. 

وللوصول إىل الهدف املنشود عىل:

موؤ�ص�صات املجتمع املدين  

التعاون

و

املوؤ�ص�صات الر�صمية

�صد النق�س
خلدمة املجتمع

املنظمات الأهليةو
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دور مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت األهلية تجاه طلبة القدس :

* العمل عىل تطوير أدائها وتوحيد جهودها.

تطوير برامجها للعمل عىل تعزيز الهوية واالنتامء  الوطني لدى الشباب املقديس.

وضع اسرتاتيجية وخطط  بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل لتنفيذ أنشطة تصب يف خدمة 

الشباب املقديس وتوعيتهم.

توعية املجتمع املقديس )األرسة املقدسية(.

* املطلوب من  املستويني الرسمي َو املدين: 

العمل سويا عىل تجنيد وسائل االعالم املختلفة بهدف:

»مخاطبة املجتمع الدويل ومؤسسات حقوق االنسان بلغة واحدة.. بلسان واحد.. إلطالعهم عىل ما 

يجري من مامرسات غري إنسانية وغري قانونية تجاه األرسة الرتبوية واملجتمع املقديس بشكل عام«.

ويف الختام

آمل أن نخرج من باب هذا املؤمتر وقد تحّمل كل مسؤوليته لننقذ ما ميكن إنقاذه.. فشبابنا هم 

املستقبل.. وهم من سيتسلّم الراية ليكمل املشوار.

شكراً...
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الفصل الثالث
التربية والتحوالت االجتماعية

التربية في قلسطين كعملية تغيير مفاهيم
د . ماهر حشوة

العنف والتنميط  في التربية والتعليم
ا . ناصيف معلم

التعليم والتنمية والعولمة
د . كامل كتلو 
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)1(

الرتبية يف فل�صطني كعملية تغيري مفاهيمي
د. ماهر احل�صوه )جامعة بريزيت(

مالحظة: هذه ورقة معّدلة من ورقة قدمت يف مؤمتر »استرشاف التعليم الجامعي« وحدة ابن رشد، 

جامعة بريزيت، 2009.

أبدأ هذه املداخلة بالتساؤل حول خصائص خريجي النظام الرتبوي الذي نريد. وأخلص إىل أن الطلبة 

يجب أن يكتسبوا عادات فكرية محددة تساعدهم، من جانب، عىل فهم التخصصات املختلفة بعمق، 

ولكنها، من جانب آخر، تحرضهم للمشاركة الفعالة يف النظام السيايس الدميقراطي ومتكنهم من تغيري 

الواقع الذي نعيش. واكتساب هذه العادات الفكرية ميكن وصفه بتطور ابستمولوجي للطلبة، أي 

بتطور نظراتهم للمعرفة. ولكن املشكلة هي أن الطلبة يأتون إىل املدرسة والجامعة وهم يحملون إرثا 

معرفيا وثقافيا يتعارض، يف كثري من األحيان، مع ما نرغب يف أن يكتسبوه. وبالتايل، ال بد من النظر 

للرتبية كعملية تغيري مفاهيمي، يتم من خاللها الحد من استخدام أطر معرفية وعادات ذهنية معينة 

أو حتى استبدالها بأخرى مرغوبة. أناقش، بعد ذلك، كيف ميكن مساعدة الطلبة عىل القيام بعملية 

التغيري املفاهيمي هذه.

أبدأ بالسؤال: ما هي مخرجات التعلّم من الدراسة، سواء عىل مستوى املدرسة أو الجامعة؟ وماذا 

يستطيع الطالب أن يفعل يف حياته أذا اكتسب هذه املخرجات؟ أي، من أجل أي غايات نريد خريجني 

بهذه الصفات: من أجل التحضري للعمل، للتحضري للجامعة، و/أو للحياة الشخصية ما بعد املدرسة 

أو الجامعة، و/أو للحياة االجتامعية السياسية؟ يوجد إجابات مختلفة تتنوع حسب املجتمع والبلد 

وتتغري أيضا من فرتة زمنية إىل أخرى. ويف فلسطني، والعامل العريب عامة، يتم الرتكيز عىل اكتساب ما 

يلزم للتحضري للجامعة عىل املستوى املدريس وللتحضري للعمل عىل املستوى الجامعي، كام أن هنالك 

عدم تحديد دقيق ملخرجات التعلّم، حيث يتم االفرتاض أن الحصول عىل الشهادة بحد ذاته كاف 

للتحضري للعمل.

وأزعم هنا أن نظامنا الرتبوي يهمل الرتكيز عىل التحضري للحياة الشخصية أو التحضري للمشاركة يف 
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الحياة العامة.  فام هي بعض مخرجات التعلّم املتناغمة مع هذا الرتكيز؟ للتمهيد إلجابة هذه السؤال 

أرجع إىل فيلسوف يف املغرب، وهو د. محمد عابد الجابري. يكتب الجابري )1992، ص. 191( »إن 

ابلغ تعريف للتنمية قرأته وشّدين إليه هو ذلك الذي يعرّفها بأنها العلم حني يصبح ثقافة«. ويضيف 

أن التخلف يتميز بانفصال العلم عن الثقافة، إي عدم اندماجه »يف حياة املجتمع املادية والفكرية 

العلوم  كليات  شباب  يف  الصامدين  رجاله  يجد  الديني  التطرف  أن  الجابري«  ويالحظ  والروحية«. 

واملعاهد العلمية أكرث مام يصادفهم يف كليات الدراسات الدينية وكليات العلوم اإلنسانية الحديثة« 

)ص. 192(. ويتساءل عن سبب هذه الظاهرة، فيفرس »ألن الكليات واملعاهد العلمية عندنا تعطي 

 .)193 )ص.  كثقافة.«  نفسه  ليقدم  الفراغ،  ليمأل  الديني  التطرف  ويأيت  ثقافة،  بدون  العلم  طالبها 

فهذه الكليات، حسب الجابري، تقدم العلم كحقائق وقوانني، وليس كروح علمية تتميز أول ما تتميز 

الحدية  والنظرة  الدوغامتية  الذهن  يرسخ يف  فقط  »قوانني«  »والعلم ك  بالنسبية.  واألخذ  باملرونة 

املغلقة والشعور بامتالك الحقيقة، ومن ثم القابلية للتعصب والتطرف ورفض الرأي املخالف.« وأخريا، 

يربط الجابري بني هذا وبني الثقافة التي يحملها الطلبة أصال إىل تلك املعاهد والكليات والتي تلقوها 

يف البيت واملدرسة واملبنية عىل التلقني والتلقي والوثوقية. باختصار يقدم الجابري نقطتني هامتني: 

أولهام أن تقديم العلوم كنتائج فقط )ما دعاه جوزف شواب ب  rhetoric of conclusions( ال 

يبني طبيعة املعرفة العلمية غري اليقينية، وهذا يدعم معتقدات الطلبة املسبقة حول طبيعة املعرفة 

التنشئة  طرق  أن  وثانيهام  كاملة،  الحقيقية  يحمل  منهم  الواحد  أن  واالعتقاد  الدوغامتية  ويرسخ 

والتعليم يف البيت واملدرسة ترسخ أيضا هذه املعتقدات. وقد سبق الجابري آخرون مثل رجا بهلول 

وحليم بركات وهشام رشايب وعيل وطفة يف نقدهم ألساليب التنشئة والتعليم يف العامل العريب، ولن 

أدخل يف تفاصيل هذا النقد هنا.

جورج  زمييل  وهو  آخر،  زميال  نجد  الخصوص،  وجه  بريزيت  جامعة  وإىل  الرشق،  إىل  انتقلنا  وإذا 

جقامن، يكتب، متناغام مع الجابري، ما ييل:  »تشجع الرتبية الحديثة املقدرة عىل التحليل والربط 

واالستنتاج وتقديم الحجج للدفاع عن املوقف أو وجهة النظر. وتسعى لإلقناع، ما أمكن، عن طريق 

موضوعات  حول  نظر  وجهة  من  أكرث  وجود  السامت  هذه  وتفرتض  العقالنية.  واملحاورة  الحوار 

محددة، وبالتايل الحاجة ملقدرة لالحتكام إىل حجج وأدلة إلقناع الطرف اآلخر. ولو كانت هناك وجهة 

والسعي  الدليل  وإقامة  للربهان  كانت هناك حاجة  ملا  املوضوعات  واحدة فقط حول معظم  نظر 

لإلقناع ومستلزمات ذلك من مهارات ومقدرات. وهذه الخصائص للرتبية الحديثة هي من نفس نوع 

الخصائص املطلوبة للرتبية الدميقراطية«. )جقامن، 1997، ص8(. 



100

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

نجد هنا نفس النقطتني التي أثارهام الجابري – الحاجة إىل إدراك أن املعرفة غري يقينية وقابلة للتغري 

والتعديل، وإدراك أهمية أن املعرفة هي عبارة عن مزاعم مربرة، كام وصفها »جون ديوي«، وبالتايل 

آخر. فمن  املالمئة من جانب  البيداغوجيا  استخدام  التربير من جانب، وأهمية  الرتكيز عىل  أهمية 

الواضح أن املفكريْن يعتقدان، مع كثري غريهام، أن الطلبة يجب أن يصبحوا مدركني إىل الحاجة إىل 

البينات والدالئل للمعرفة، وأن املزاعم يجب الدفاع عنها بطريقة منظمة، وأن هناك حاجة للنظر يف 

مزاعم متنافسة حول الحقيقة يف معظم األحيان. وهذا، سواء هنا أم يف الغرب حسب دراسات بري 

)Perry, 1970, 1988(، يتطلب تطورا إبستمولوجي لدى الطلبة يصل الطلبة يف نهايته إىل تبني نظرة 

للمعرفة عىل أنها غري يقينية، ومبنية من قبل اإلنسان يف سياق اجتامعي تاريخي محدد، وأنها جدلية. 

هذه النظرة للمعرفة رضورية لتهيئة الطلبة لحل املشاكل وللتفكري الناقد، وهي أهداف غالبا ما تذكر 

كأهداف هامة للتعليم.

أذا كانت هذه من أهم أهداف الرتبية والتعليم، فكيف ننظم املنهاج وكيف نعلمه ونتعلمه من أجل 

تحقيق هذه األهداف؟ وإذا كان الطالب يف الجامعة يدرس حاليا حوايل نصف عدد الساعات املطلوبة 

للتخرج يف تخصص محدد )وبسبب التضخم املفروض من دوائر التخصص يصل أحيانا إىل ثالثة أرباع 

الساعات املطلوبة للبكالوريوس(، فكيف نعلّم التخصص بحيث يصبح ما نعلمه وما يتعلمه الطالب 

قادرا عىل تخطي حواجز التخصص؟ كيف نعلم طالبة الفيزياء، عىل سبيل املثال، بحيث أن ما تتعلمه 

يحرضها ليس فقط لتصبح عاملة بل يحرضها أيضا لحياتها الشخصية والعامة ما بعد الجامعة؟

يبدو يل، يف محاولة إلجابة هذه األسئلة، أن هنالك عادات يف التفكري أو توجهات أو نزعات فكرية 

التخصصات  بأشكال مختلفة جذريا يف  تتمثل  كونها  والتخصصات رغم  الحقول  بها جميع  تتشارك 

املختلفة. ففي دراسات متنوعة قام بها تربويون حول تعليم األحياء والتاريخ عىل املستوى الجامعي 

النظر  تطوير  هي  التوجهات  وهذه  جيد.  بشكل  التعليم  تم  إذا  مشرتكة  توجهات  توجد  أنه  تبني 

عنها  والتعبري  عنها  والدفاع  املواقف  اتخاذ  عىل  واملقدرة  للتغري،  وقابلة  جدلية  أنها  عىل  للمعرفة 

والدراسة  للتعلّم   )deep approach( العميق  التوجه  البعض  دعاه  مبا  يذكرنا  وهذا  لآلخرين. 

)Entwislte &Ramsden, 1983(، وهو توجه يصف الطلبة الذين يعملون بنشاط من أجل الفهم 

واالستيعاب وليس البصم، والذين يربطون بني معارفهم املختلفة، والذين يوازنون بني املزاعم والدعم 

املتوفر لهذه املزاعم. 

ويف الخالصة، نجد ما يدعم زعمي أن الهدف األساس للتعليم يجب أن يكون مساعدة الطلبة عىل 
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التطور اإلبستمولوجي، ويأيت هذا الدعم من املفكرين العرب وغريهم الذين اهتموا بتحضري الطلبة 

للحياة املدنية/السياسية وأيضا من الذين درسوا كيفية تعليم وتعلّم الطلبة يف تخصصات محددة يف 

جامعات مرموقة. 

وهنا نجد من املالئم طرح سؤالني: إىل أي مدى نّعلم بهذه الطرق؟ وما هي العقبات التي تواجهنا 

يف التعليم بهذه الطرق؟ ومن اجل إجابة السؤال األول أدعي أننا ما زلنا بعيدين عن التعليم بهذه 

الطرق. وسأعطي بعض املؤرشات التي تدعم إدعايئ. 

يف  نقدية  قراءة  ومهارات  بحث،  مناهج  مساقات  استحداث  الجامعة  يف  دوائر  ّعدة  تطلب  أوال، 

التخصص، وغريها. لو تّم تعليم املحتوى يف مساقات التخصص ليس فقط كنتائج، بل أيضا كعمليات، 

ملا احتجنا هذه املساقات اإلضافية. ثانيا، تستخدم معظم املساقات يف املدرسة والجامعة كتابا واحدا 

فيه ولإلجابة عىل  ما  لحفظ  الكتاب  الطلبة  أولية، ويدرس  استخدام مراجع  يتم  كمقرر درايس وال 

االمتحانات يف معظم األحيان عبارة عن اختيار من متعدد. ثالثا، وخاصة يف العلوم الطبيعية، يوجد 

الجدلية  الطبيعة  عىل  الطلبة  يتعرف  ال  وبالتايل  ما،  مساق  يف  تدرّس  واحدة  فكرية  مدرسة  عادة 

للمعرفة وتطورها.  ويف العلوم االجتامعية واإلنسانية، حيث تتصارع عّدة مدارس فكرية، يتم التطرق 

لهذه املدارس يف مقدمة الكتاب، ولكن عند تناول كل مدرسة فيام بعد تعالج بطريقة سلطوية يف 

معظم األحيان. رابعا، يتم الرتكيز يف املدارس عىل أدىن مستويات األهداف الذهنية، أي تلك املرتبطة 

أداء  ذلك  ويشهد عىل  والتقييم.  والتحليل  والتطبيق  االستيعاب  أهداف  إهامل  يتم  بيمنا  بالتذكر، 

طلبتنا يف االمتحانات الدولية أو تحليل مستوى أسئلة التوجيهي.

الطلبة  أن  التطور اإلبستمولوجي، نجد  املعرفة ورضورة  املتعلقة بطبيعة  باملعتقدات  يتعلق  وفيام 

يأتون إىل املدرسة أو الجامعة وهم يحملون إرثا معرفيا وثقافيا يتعارض، يف كثري من األحيان، مع ما 

نرغب يف أن يكتسبوه. وبالتايل، ال بد من النظر للتعليم والتعلّم كعملية تغيري مفاهيمي، يتم من 

مرغوبة.  بأخرى  استبدالها  حتى  أو  معينة  ذهنية  وعادات  معرفية  أطر  استخدام  من  الحد  خاللها 

فعىل سبيل املثال، يف املواضيع العلمية يعتقد الطلبة أن املعرفة ثابتة ويقينية. ويدعم هذا التوجه 

فنظرتهم  يكون صحيحا.  أن  يجب  الكتب،  يف  موجود  هو  ما  أو  املدرس،  يرشحه  ما  أن  اعتقادهم 

للكتاب هو أن النص فيه مقدس. وهذا مرتبط أيضا بنظرتهم لدور املعلم واملتعلم. فإذا كان النص 

من  بدال  النص  هذا  األساسية هي حفظ  وظيفتهم  تصبح  النص،  هذا  يرشح  فقط  واملعلم  مقّدسا 

فكريا متامسكا  بناء  والتي تشكل  املعتقدات،  أن مجموعة من  نجد  النقدي معه. وهكذا  التعامل 
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يحمله الطالب وتدعمه ثقافة املجتمع، تحد من اكتساب النظرة الحديثة لطبيعة املعرفة. 

بل  الصف،  غرفة  إىل  الطلبة  يجلبه  مبا  فقط  يصطدم  ال  املفاهيمي  التغيري  أجل  من  التعليم  ولكن 

يتعداه إىل مواجهة العقبات األخرى املتمثلة مبعتقدات يحملها الزمالء واإلداريون والنظام الرتبوي 

واملجتمع ومعايري أخرى عاملية تفرضها العوملة، واملتمثلة يف املعتقدات حول غايات ووسائل الرتبية، 

وطبيعة املعرفة، وطبيعة التعلّم واملتعلّم، ودور املعلم، ودور األهل يف الرتبية. ومن هنا نجد الصعوبة 

التي يفرضها السياق عىل التعليم من أجل التطور اإلبستمولوجي.

أخريا، ورغم إدرايك للصعوبات التي تواجه من يرغب يف إحداث تغيري تربوي حقيقي بسبب العقبات 

هذه التي يفرضها النظام القائم واملعتقدات الفكرية الثقافية السائدة، ماذا ميكن أن نفعله ملساعدة 

الطلبة عىل التطور بالشكل الذي أدعو إليه؟ 

أوال، ال بد من تحسني تعليم التخصصات املختلفة، بحيث يتم الرتكيز عىل طرق البحث واالستقصاء يف 

التخصص، بحيث نتخطى تعليم ناتج البحث العلمي بينام نهمل العمليات التي تؤدي إىل هذا الناتج. 

وال ميكن تعليم العمليات مبفصل عن الناتج، بل يجب أن يكتسب الطلبة هذه املهارات والتوجهات 

والعادات الفكرية املرتبطة بها أثناء تعلمهم املحتوى. وال ميكن تعليم الطلبة هذه األمور من خالل 

الحديث عنها، فمهارات البحث العلمي والتوجهات املرتبطة بها تكتسب من خالل املامرسة مثلها 

مثل تعلم أي مهارة أخرى. ال نستطيع تعليم السباحة إال من خالل قيام الطالب نفسه بالسباحة. 

وبالتايل، قد يكون من املفيد أن يكتسب الطالب التوجهات التي نريد بشكل ضمني يف سياق تخصص 

محدد قبل اكتسابها يف سياق آخر، ومن ثّم تحول هذه املعرفة إىل شكل رصيح.

قد يكون من املفيد أعطاء مثل شخيص عىل ذلك. عندما درست الهندسة اإلقليدية يف املدرسة وجدتها 

أمتع مادة درستها يف حيايت. مل احتج أن أحفظ شيئا فحتى النظريات الهندسية ميكن اشتقاقها، وكنت 

أكره الحفظ. بدءا ببضع مسلامت معقولة ميكن اشتقاق جميع النظريات والنتائج. لكن إضافة إىل 

استمتاعي باملادة، بدأت أطور بعض املعتقدات، وإن كانت رمبا ضمنية ومرتبطة باملعرفة يف مجال 

الهندسة فقط. أهمية التفكري املنطقي االستنتاجي، ارتباط املعرفة بعضها ببعض، أهمية االستيعاب 

بدال من الحفظ، الحاجة إىل »اإلثبات« الريايض، أي الدفاع عن املعرفة أو املزاعم املعرفية وتربيرها 

– جميع هذه األمور بدأت أدركها ضمنيا. لكنها كانت مرتبطة بالهندسة فقط. فقد كنت اعتقد أن 

التاريخ ممل جدا ألنه يتطلب فقط حفظ تواريخ وحقائق. عندما درست يف الجامعة وجدت نفس 

املتعة يف دراسة الفيزياء، اللذة إن أردتم يف حل مسألة صعبة بعد عّدة أيام من املحاوالت. ولكنني 
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هنا أيضا أدركت أهمية الدفاع عن املواقف املتمثل يف القدرة عىل تربير حل معني ملسالة فيزيائية 

أمام املدرس والزمالء. ويف الفيزياء، سواء شاء املرء أم أىب، ال بد أن يالحظ التطورات الجذرية يف العلم 

النسبية. وعندما  بالنظرية  أو  الذرة  أو برتكيب  بنيوتن  املرتبطة  بثورات فكرية سواء تلك  واملتمثلة 

يواجه الطالب مبدأ »هايزنربغ« حول عدم اليقني أو مفهوم طبيعة الضوء املوجية واملادية معا، فإنه 

يبدأ يدرك عدم اليقني حتى لو تم تدريسه الفيزياء بأكرث الطرق تقليدية. ولكن التطور اإلبستمولوجي 

الدراسات  مادة  دراستي  إثناء  املعرفة  خصائص  نفس  أدركت  عندما  طويلة  فرتة  عىل  لدي  اكتمل 

الثقافية، وأخريا عندما أصبحت قادرا عىل التأمل بتعلمي يف مجاالت مختلفة وعندما زودتني قراءايت 

يف فلسفة العلوم باملفاهيم واللغة ليصبح بإمكاين تحويل معرفتي الضمنية إىل معرفة رصيحة. 

وأعتقد أن هذا ما يجب القيام به، ليس فقط تعميام من خربيت الشخصية بل أيضا بشكل متناغم مع 

ما تدعو إليه بعض الدراسات يف علم النفس الرتبوي حول تعلّم طرق التفكري – تزويد الطالب بخربات 

املعرفة بشكل ضمني يف سياقات مختلفة، رمبا يف تخصصات  تربوية تجعله يطور معتقداته حول 

مختلفة. وفقط بعد حصوله عىل تلك الخربات ميكنه التعميم ورفع مستوى املعرفة أو اإلدراك إىل 

املباحث  يف  التخصص  تعلمه  أثناء  بخربات  الطالب  مير  أن  يتطلب  وهذا  ومجرد.  رصيح  مستوى 

املختلفة تساعده عىل التطور اإلبستمولوجي قبل أن يتم التطرق لألمور االبستمولوجية بشكل رصيح. 

يف الخالصة، فإين أدعو إىل: أوال، تعليم التخصص يف الجامعة أو املبحث يف املدرسة بحيث يكتسب 

الطالب طرق التفكري واملامرسة املرتبطة بالتخصص، ولو بشكل ضمني. وقد أرشت سابقا إىل أهمية 

الطرق التي تجعل الطالب مشاركا فعاال يف مجتمع العلامء يف التخصص، وإىل أهمية األخذ بجدية 

ما يحمله الطالب إىل الجامعة ومواجهته. بعد ذلك، يجب توفري الفرص لرفع املعرفة واملامرسة إىل 

والبحث،  املعرفة  الفلسفة حول طبيعة  مستوى رصيح. وقد يكون هذا من خالل مساق قصري يف 

كاملساق املطلوب من طلبة برنامج البكالوريا الدويل.
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)2(

العنف وال�صور املنمطة يف املدار�س
Violence and stereotype

نا�صيف معلم

مقدمة
يالحظ تزايد  ظاهرة العنف يف املدارس الفلسطينية وانتشارها بشكل اكرب ومامرستها بوتائر اعىل مل 

يشهدها مجتمعنا الفلسطيني من قبل. ونحن يف فلسطني عىل قناعة بان مكونات العملية التعليمية 

الرئيسية متوفرة، من مدارس وإدارة ومعلمني وطلبة وأهايل، لكن لألسف يستخدم معظم املعلمني 

األساليب الكالسيكية التي ال تحرتم العلم و ال الطالب، ناهيك عن املنهاج الفلسطيني الذي يفتقر 

العطاء، و تحرير األرض و  العمل و  القادر عىل  اإلنسان  فيها تخريج  املفرتض  الفلسفية  للمرجعية 

اإلنسان. إن معظم الكتب املدرسية ليس لها عالقة  بالحياة  أو بالعلم و العلوم.

 املعلم يعتقد انه يعرف و يعلم، و يعتقد أن طالبه محروم من املعرفة والعلم ؛ بينام الطالب يشعر 

باالضطهاد من تعامل إدارة املدرسة و املعلمني معه كإناء فارغ يعبأ ببضاعة و معلومات ليس لها 

الطالب مبختلف  تطويع   املعلمني  معظم  و  املدارس  ادارات  معظم  تحاول  بالحياة. وحيث  عالقة 

الوسائل، فإن العنف غري املريئ اكرث تدمريا للطالب من العنف املريئ املتداول بني  أطراف العملية 

التعليمية. 

اوًل: مفهوم العنف وال�صور املنمطة.
العنف: هو املرحلة السادسة واألخرية من مراحل النزاع،التي تبدأ باالختالف –Difference ، فعدم 

االتفاق،حيث تربز املشكلة والنزاع البسيط ،والنزاع املتطور –Dispute  وأخريا العنف.

مفهوم العنف يف املدرسة  قد يصل اىل حد االضطهاد، الن األطراف املامرسة للعنف متعددة ومصالحها 

مختلفة وقد تكون متعارضة او متوافقة.
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عوامل ال�صطهاد:
The Stereotype الصور املنمطة

)التعميامت واملواقف املسبقة(

الصور املنمطة غري الصور النمطية، “وامنا هي الصور التي يحملها الناس يف عقولهم عن انفسهم وعن 

اآلخرين بقدر ما تعمل هذه الصور عىل التوفيق او التفريق بني الجامعات البرشية، وبقدر ما يعمل 

اي مجتمع انساين عىل ذيوع هذه الصور فيه وهيمنتها عىل عقول أفراده. وغالباً ما تكون هذه الصور 

شديدة التبسيط ومناقضة للحقائق املوضوعية، إال انها متثل عىل ايه حال مؤرشاً قوياً من مؤرشات 
سلوك الجامعات إزاء بعضها البعض”.1

ولتبسيط الصورة اكرث، يعتقد معظم اهايل الطلبة وبالتايل الطلبة ان املدارس الخاصة و الحكومية 

تستغل الطلبة وأولياء أمورهم مالياً، األمر الذي يؤدي اىل نشوء النظرة السلبية عند األهايل وأبنائهم 

فالطالب يترصف مع  العامة.  واألعراف  لألخالقيات  مناقضة  ويعتربونها  التعليمية،  تجاه مؤسستهم 

املعلمني ضمن هذه املعطيات التي يعتربها مقدسة؛ وتنشأ من ثم عالقة مستِغل ومستَغل، اي ما 

بني مضطِهد ومضطَهد.

واملدرس بدوره  يعمل ويناضل من اجل رفع مستوى معيشته ويفتقد اىل شعور ال«امتالك«، واالنتامء 

للمؤسسة التي يعمل بها والتي تتمثل بالطالب والزمالء وليس باملباين والساحات.

اما اإلدارة، ونظرا الضطرارها مجاراة ومسايرة النظام البريوقراطي الذي يحكم عالقة املدرسة باملؤسسة 

االم، الوزارة، او الكنيسة، او الرشكة الربحية، او مجلس اإلدارة، او مجلس أمناء ... الخ، التي تختزل 

العمليات االدارية يف ثالث )تخطيط- تنظيم- رقابة(، وتسقط  عملية »التوجيه«. ومبا ان اإلدارة تقع 

بني مطرقة األهايل والطلبة، وسنديان املعلمني واإلدارة العليا، فهي ترد باتهام الجميع بالتقصري .

2 - ابتعاد الطالب عن األخالق الوطنية االصيلة:

منذ العام  989ا، السنة الثانية لالنتفاضة امسكت قيادات شابة أخذت تقلد مضطهديها وتعمل مع 

الفلسطينية مؤسسات  السلطة  ، ما اسفر عن تسلم  التعليمية  العملية  دولة االحتالل عىل تحطيم 

اإلغالقات  جراء  االقتصادية  األوضاع  تدهور  ومع  واإلشكاالت.  النواقص  من  الكثري  تعاين  تعليمية 

االرسائيلية والتي بدأت يف 30/3/1993 اصبح َهّم معظم املواطنني الفلسطينيني الحصول عىل لقمة 

1 ملن يهمه االمر. نزار رمال ص18 
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الحدود.  أدىن  اىل  االكادميي  األداء  تراجع  االولويات؛  ضمن  األبناء  تعليم  يعد  ومل  كأولوية؛  العيش 

العربية  املناهج  جلبت  إذ    ، الوطنية  السلطة  تجاه  سلبية  منمطة  صور  الطارئ  التطور  صاحب 

الثقافة واملسلك  الراديكايل؛ وبالنتيجة تم فرز الشارع بني  التيار الديني  املتخلفة، مصحوبة بتنامي 

غري الدميقراطي من ناحية، وبني تيار ال تحكمه هوية او منهج علمي. وبغياب منوذج املناضل امللتزم 

بقضية وطنية طرأ تغري سلبي عىل الطلبة واتسعت الهوة ما بني املدرسة والبيت. نشأت فجوة بني 

الطلبة واملؤسسة التعليمية، كانوا من قبل قد دافعوا عنها ضد إغالقها من قبل االحتالل؛ واخذ الطلبة 

يقلدون املنفلتني يف الشوارع.  

وباعتامد السلطة يف التوظيف عىل املحسوبية وتقديم الوالء عىل الكفاءة شاعت صور منمطة تقلل 

وبرز  البطالة  وانتشار  االقتصادي  التدهور  عن  االحتالل  مسئولية  غابت  والتعليم.  العلم  شان  من 

االستنتاج بان العلم والتعليم ال يطعامن الخبز.

طبيعة املجتمع االبوي:

يضع املجتمع االبوي املعلم يف مقام االب داخل املؤسسة التعليمية، ما أفىض إىل اتساع الفجوة بني 

املدرس والطالب، وبدت املدرسة سجنا . يضاف إىل ذلك أسلوب التلقني الذي يعني باألساس قدسية 

النص وطاعة املدرس وقرص دور الطالب عىل التلقي والحفظ فقط.

طبيعة املجتمع التحصييل:

فاالهتامم يرتكز عىل اداء الطالب يف االمتحان وليس قدرة االستيعاب، » وعدم االهتامم باالخرين«.2 

وهذا يولد اإلحباط ويدفع ملامرسة العنف.3 

العوامل النفسية )االحباط والقلق واالكتئاب(”

قد تؤدي عالقة االهايل السلبية مع اعضاء املؤسسة التعليمية اىل االحباط والقلق واالكتئاب، ما  يدفع 

الطلبة ملامرسة العنف. يغدو اإلنسان اكرث عدوانية حني يشعر باإلحباط ويختل توازنه مع املحيط ، 

وإزاء القلق الناجم عن عدم الشعور باألمان .

واخريا شاعت ظاهرة االكتئاب، حني يشعر الطالب بعدم االرتياح  ويتواله االعتقاد بعدم الكفاءة مع 

توبيخ األهل واملعلمني لهم،فريدون بالعنف.

2 دور املرشد الطاليب الحد من العنف. عامر البرشي. ص70 

3 نفس املرجع السابق ص79 
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العوامل املوضوعية:

الالمنهجية  األنشطة  اللعب ومرافق  الخرضاء وساحات  الصفية، واملناطق  الغرف  اوضاع  وتتمثل يف 

واالتصال  املشاهدة  لوسائل  املخصصة  والغرف  واملخترب  واملكتبات  واملسابح  واملسارح  كاملالعب 

االلكرتونية... وغريها. توفري هذه املرافق ينشط الطلبة ويزيد من تحصيلهم العلمي ويتيح لهم حرية 

االختيار، وبالتايل يجنبهم االزدحام املولد للعنف .

يؤثر معدل املساحة املخصص للطالب عىل أداء كل من املعلم والطالب ؛ فهام مكرهان عىل الغرفة 

الصفية، ويجد املدرس املربر األخالقي لسوء األداء والتقاعس.اتفق العديد من  الدراسات عىل تدين 

الفائدة إذا ما زاد عدد طلبة الصف عن العرشين. ونظرا إلنجاز نقابات املعلمني يف بلدان الدميقراطية 

أمكن تخفيض أعداد الطلبة إىل ما دون العرشين . 4 

االعالم:

عالوة عىل إشكالية توقيت بث الربامج اإلعالمية املدرسية فإن الربامج التي تعرضها الفضائيات تعزز 

ميول العنف لدى الطلبة . الواليات املتحدة االمريكية ترى يف العنف ))ما يسمى باالرهاب(( مربر 

مطابخها  من  املوجهة  الكرتون  أفالم  وتضمن  اآلخرين،  ثروات  عىل  للسيطرة  االستعامرية  سياستها 

اإلعالمية بحيث تؤثر سلبا، كام يقول احمد عبد الفتاح ، يف سلوك االطفال: »ان افالم الكرتون تصور 

االبطال بأشكال خيالية و صور وهمية لبطوالت زائفة هدفها العنف باقىص صوره؛ والطفل يختزن يف 

ذاكرته مشاهد العنف ويتحول شيئاً فشيئاً اىل تقليد الواقعي منها والخيايل ».5 لألسف الشديد تعرض  

معظم املدارس، السيام الخاصة هذه األفالم ألطفال يف صفوف البستان والتمهيدي. ان عرض افالم توم 

اند جريي يف صفوف بستان ومتهيدي ال يعني فقط عدم مهنية املدرس/ة بل يعني مساهمة حقيقية 

يف تصنيع العنف.

ثانيًا: من الذي ميار�س ال�صطهاد؟
أهايل الطلبة: مام ال شك فيه أن املجتمع الفلسطيني ما زال محكوما باإلرث البطريريك، ويعتقد أن 

الحكمة  لدى  االكرب سناً  وهو اهل للطاعة6.

عن  مييزها  مل  املناهج  تحديث”   “ املدرسية؛  واملناهج  واملدرس  األهل  طاعة  الطالب  عىل  يفرض 

4  عن الدميقراطية 100سؤال وجواب. عبد املجيد حمدان، ص128 )االحتالل- سيتم التطرق لذلك الحقاً( 

5   االعالم واالطفال احمد عبد الفتاح. ص3 )جامعة املنصورة(.

6   نفس املرجع السابق – ص126
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للتفكري  الخصبة  والرتبة  الصحية  األجواء  توفري  يف  البيت  مهمة  يجهلون  األهايل  معظم  التقليدية. 

واستيعاب املواد االكادميية واستعامل العقل؛ فيقومون بتعليم ابنائهم مستعينني بالتلقني ويرغمون 

الطالب حشو معلومات  بلغة  او  تلقينية  املناهج  الحفظ عن ظهر قلب. “ هكذا تكون  االبن عىل 

يلقيها الطالب يف ورقة االمتحان ثم ال يعود يذكر شيئا منها النقطاعها عن الحياه”7 .

 يعتقد األهل، واملعلمون لألسف ، أن املعلم يعلم والطالب يتعلمون، واملعلم يعرف كل يشء والطالب 

ال يعرفون شيئا، واملعلم يفكر نيابة عن الطلبة ، واملعلم يخلط سلطة املعرفه وسلطته املهنية فيكون 
الطلبة سلبيني يف العملية .8

ويسقط أولياء األمور اضطهاد االحتالل عىل األبناء ، معتربين االضطهاد رمز الرجولة.9«. 

املعلمون:

يحتفظ املعلم بدور الراوي ملا هو مسجل بالكتاب املدريس، وذلك بسبب عوامل عدة ، منها معاناة 

تأثري  و  املعيشة،  تكاليف  وارتفاع  التلقني  أسلوب  ومامرسة  املجتمع،  وبطريركية  االحتالل  اضطهاد 

ذكريات االضطهاد وهو طالب. ونظرا لتدهور مكانة املعلم يف مجتمع استهاليك ال يقدر غري الكسب 

مودع   املعلم  أن  واألسوأ  ميكانييك؛  وبشكل  غيبا  فيحفظ  الطالب  املعلم عىل  أداء  ينعكس  وقيمه، 

والطالب مضطر لحفظ اإليداع حتى االمتحان؛ فال تواصل بني املعلم والطلبة ، بل اوامر، »يلجأ اىل 

اصدار البيانات وايداع ما لديه، فيتلقاها الطالب ويحفظونها غيبا ويرددونها بصرب. هذا هو املفهوم 

البنيك يف التعليم«10 السائد يف معظم املدارس الفلسطينية. 

االدارة: 

واملقصود بذلك الطاقم ذو العالقه بإدارة العملية الرتبوية، حيث املدير » وهو املدير العام« املرشف 

عىل مدراء آخرين، أعضاء الهيئه التدريسية و املدير التنفيدي واملرشفني الرتبويني والنفسيني واملرشد 

االجتامعي.  

لالسف الشديد يْقرُص معظم مدراء املدارس الفلسطينية اهتامماتهم بتفقد الحضور و الغياب، و حل 

املشاكل بني الطلبة ، و الرد عىل التلفونات، واستقبال االهايل، و رقابة الطابور الصباحي و اإلرشاف 

7  نفس املرجع السابق ص126

8  نظرات يف تربية املعذبني يف االرض، باولو فريري ص66

9   نفس املرجع السابق ص19

10   نفس املرجع السابق ص48
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عىل اإلذاعة الصباحية و...ألخ. يعني هذا إغفال تلك املهام املفرتض أداؤها مثل  التخطيط و ادارة 

الفريق. فهو زعيم وحسب ال يريد فريقا يساعده يف املهام اليومية، ألنه ال يعرتف باآلخرين.

  الطلبة:

 استمعت لعدد من أعضاء مجالس اولياء امور الطلبة ، وإىل معلمني وطلبة يف احدى مدارس رام الله، 

واستخلصت ان الكل ميارس العنف ضد الكل. اشتىك الطالب من ألفاظ نابية ومن الرصاخ واالستهزاء 

و«  الطلبة،  الطلبة وعنف  فتتلخص يف مترد  املعلمني  اما شكاوى  ؛  الجامعيىة  والعقوبات  والتوبيخ 

وقاحة« هذا الجيل. 

ملاذا يترصف ابناؤنا بهذه الصورة؟  وما هو دور الرتبوي يف تغيري هذه املسلكيات؟

واذا كان الطلبة يترصفون بهذا الشكل من العنف، فام هي املراحل التي عاشها الطالب حتى وصل 

به االمر لهذا الحد من مامرسة ما يسمى العنف؟

وهل نحن عىل وعي تام باملراحل الخمس التي سبقت العنف؟ هل عملنا عىل ايقاف التدهور قبل 

وصول املرحلة السادسة؟ االسئلة وغريها بحاجة اىل اجابات دقيقة.

وبقدراته  باآلخر  نعرتف  وال  االختالف  نستوعب  ال  الدميقراطية  تنشئتنا غري  وبسبب  اننا  باعتقادي 

وحقوقه؛ بل نحاول اإلثبات وبكافة السبل اننا أصحاب الرأي الصحيح غري القابل للنقاش. ال نتفهم 

الرأي اآلخر ولو صدر من طالب، ثم نحس باملشكلة، وهنا تكمن املعضلة،. ال عنوان  مؤهال للحل ؛ 

فيتطور االمر اىل نزاع ومن ثم اىل العنف. 

والسؤال األكرث اهمية: هل رد فعل الطالب حتى وان كان عنيفاً هو عنف؟!

من  النضال ضد  اىل  آجال  ام  اجال  سيدفع  املضطَهدين  “وضع  أن  فريري  باولو  وباعتقاد  باعتقادي، 

جعلوهم كذلك. لكن تكمن املشكلة هنا بعدم ادراك الطلبة لدورهم اإلنساين. فهم بردود أفعالهم 

املتمثلة بعدم لعب دور  الحاقدة ،ال يعرفون أن مهمتهم استعادة آدمية الطرفني  الغاضبة واحياناً 
املضطهد، فيسببون بذلك عذاباً واضطهاداً ضد معلميهم. عليهم اقتالع االضطهاد من جذوره.11

 واي وضع يقوم فيه »أ« من الناس باستغالل »ب« من الناس، او يعيق سعيه الثبات نفسه كشخص 

مسؤول هو وضع اضطهاد وقمع، ووضع كهذا يشكل بحد ذاته حالة عنف«.12 مل يحدث يف التاريخ 

11   باولو فريري- مرجع سبق ذكره ص 17-16

12   نفس املرجع السابق ص28
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عىل االطالق ان بادر املضطَهدون بالعنف. »13

تلك  حرموهم  الذين  اولئك  بل  اإلنسان،  ينكر  من  هم  إنسانيتهم  من  حرموا  الذين  اولئك  ليس 

للفكر  يفتقد  لكنه  قرار،  وصاحب  سلطة  صاحب  انسان  كل  عىل  ينطبق  الحديث  هذا  اإلنسانية. 

اإلنساين والضمري. يرَغم املضطَهدون عىل االقتناع بأنهم » غري قاد رين عىل تعلم اي يشء، انهم مرىض 

وكساىل وغري منتجني اىل حد انهم يقتنعون يف النهاية بعدم صالحيتهم«14، وهذا بحد ذاته ليس فقط 

مامرسة للعنف، بل مامرسة إلرهاب األخر وتدمريه .

رابعًا احللول
1-استبدال عمليه التلقني بالتعليم الحواري

ليصبح  موقعه  أو  وظيفته  او  املعلم  مهمة  تغيري  وتلح عىل  التدريس،  اساليب  يف   املعضلة  تكمن 

ثنائية  العلمية  األساليب  من  كبرية   مبجموعة  تسليحه  يتطلب   كام  الوقت؛  بنفس  ومربياً  معلامً 

االتجاه اليصال املعلومة. وحتى يعزف املعلم التقليدي عن التلقني عليه اوال ان يعي ويؤمن باآلخرين 

“الطالب” وبقدراتهم. “يجب ان يبدا التعليم بحل التناقض بني املعلم والطالب” والتصالح بينهام، 

بحيث يصبح كل منهام املعلم والطالب يف آن معا .  إن “حل التناقض بني املعلم والطالب واستبدال 

دور املودع، اآلمر واملوجه، واملدجن، اىل دور طالب بني الطالب سيقوض سلطة االضطهاد ويخدم 

قضية الحرية”15.

من هنا تبدأ مسرية التحرر يف العملية الرتبوية. اتباع منهج علمي يخاطب العقل، ومعلم دميقراطي 

منفتح ومؤمن مبساواة نفسه مع طالبه، ويشكالن املحرك األسايس و الدينامو العميل لشحذ قدرات 

الطلبة باتجاه اإلبداع”. بديهي ان التخيل عن منهج التلقني يفتح املجال أمام التفكري العلمي، حيث 

مبدأ  الشك هو املحرك للبحث والحوار والنقد. وإذا غدت تلك امور مسلامت عامة يحل االنفتاح 

الذهني بدل التعصب، وقبول اآلخر والتعايش معه بدل فرض الرأي”16.

2- تغيري املناهج 

 ما زال املنهاج الفلسطيني محافظا رغم  عمليات التحديث. املناهج ما زالت اسرية الجمود واالبتعاد 

13   نفس املرجع السابق ص 30-33

14   نفس املرجع السابق ص39

15   نفس املرجع السابق ص 49-52

16   100 سؤال مصدر سابق ص111
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عن مخاطبة العقل، وال تستهدف تحرير عقل الطالب ووضعه امام أفق التخصص واالبداع.”17فاذا 

اجرينا مقارنة بني املنهاج الفلسطيني ومنهاج دولة دميقراطية، نجد ان املنهاج الفلسطيني ال ينمي 

قدرة الطالب اإلبداعية، إمنا يتعامل معه كمتلق. ليس االحتالل هو السبب؛ إذ تشاركنا الدول العربية 

فيها  اإلنتاج  وعملية  اقتصاديا  املتقدمة  البلدان  »ففي  تخلفاً  اكرث  هي  ورمبا  املناهج،  نفس  كافة 

متطورة تهتم املناهج بتنمية القدرات االبداعية للطالب، تتيح له تطوير امللكات، وامكانية الكشف 

عن مجاالت االبداع. و املسالة هنا تتجاوز املناهج ؛ إعداد املعلمني والنظام املدريس برمته، األبنية 

العمل و وسائل االيضاح  واملختربات وكل ما يساعد يف تطوير عقل  ا والعالقات، وورش  املدرسية 
الطالب ، واطالق قدراته وصقلها هي يف النهايه مناهج دميقراطية«.18

يف الدول غري الدميقراطية، ال تصمم املناهج لخدمة التطور الحضاري العرصي وحقوق االنسان«بل 

تكون فلسفتها بحيث تخرج انساناً مطيعاً«19. 

3- تحديث االدارة 

من املفرتض إسناد اإلدارة إىل  فريق؛”وليك تصبح املدرسة مؤسسة دميقراطية يجب ان تحوي كل 

عنارص الدميقراطية بدءا بنظام اداري ال تشكل كل مادة فيه عصا تشهرها االدارة  بوجه الطالب، 

او ويل امره.. كام يخلق نظاما او يولد اإلحساس لدى الطالب بالفائدة من وجوده فيها ، وان هذه 

الفائدة ال يحصلها عىل حساب كرامته او انسانيته”20.

النظام االداري الراهن، ونظرة الطلبة ال يسهامن يف تعزيز شعور االنتامء واملواطنة.  وحتى ال ترتكز 

األمور بشخص املدير، يلزم ايجاد الهيكليه اإلدارية التي تضم الجميع، خاصة معلمني تربويني يقومون 

بعدة مهام إضافة اىل مهمة التدريس. وهذا بحاجة اىل توصيف للصالحيات، وتوضيح عمليه اتخاذ  

القرار، اضافة اىل تخويل مهامت العمل لفريق متكامل ترشده اسرتاتيجية شاملة  تتضمن العنارص 

البرشية واملهام والخطط والسياسات والحقوق والواجبات للجميع . 

4- تعزيز املامرسة الدميقراطية داخل املؤسسة 

يبنى عليها مجتمع  التي  باملبادئ واالسس  التوعية  تتمثل يف  تحتية  بنية  اوال  الدميقراطية  تتطلب   

العملية  تام مببادئ واسس  الرتبوية عىل وعي  العملية  الدميقراطي. ونتساءل: هل أطراف  املدرسة 

17  100 سؤال وجواب ص 95 - 132   

18   املصدر نفسه ص 95 - 125

19   100سؤال مصدر سابق ص111

20   املصدر نفسه ص132
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الدمقرطة،  عملية  تعزيز  يف  للمساهمة  االستعداد  لديهم  فهل  كذلك  االمر  كان  واذا  الدميقراطية؟ 

قد  فولتري:  بعد  الينا  تصل  مل  االفرنسية  الثورة  مفكر  فولتري  افكار  ان  خاصة  الراي،  حرية  وإطالق 

اخالفك الرأي ، لكني عىل استعداد للموت دفاعا عن حقك يف طرح رأيك . يضاف اىل ذلك الخوف من 

الحرية الذي يتلخص يف” خوف املضطهدين من استحقاقاتها “21.

إذن، فعملية التوعية النظريه ال تجدي وال تحدث التغيري، إن مل ترافقها ترجمة عمليه من قبل جميع  

ويرفضونها  الحرية  من  ويخافون  االضطهاد  إجاملية  بصورة  يعانون  وهم  الرتبوية،  العمليه  اطياف 

اللتي تهيب  التي تعزز االنسنة  من من غري وعي، نظرا لجهل االسس واملبادئ والقوانني اإلنسانية 

باملضطَهدين اقتالع االضطهاد من جذوره، وليس تحويل انفسهم اىل مضطِهدين بعد تحرير انفسهم. 

و طبيعي أن يوصلنا  الوعي اىل السالم الرتبوي الذي”يتضمن مراعاة حاجات ومنو الطالب ومراعاة 

والطالب  املعلم  بني  دميقراطية  عالقات  واقامة  للتعليم  النشطة  الطرق  واتباع  املجتمع  حاجات 

إمنا   ؛  السطحية  بالعملية  أن مهارة االصغاء ليست  القول  الرتبوية.”22  يجدر  العملية  واملشاركة يف 

تفيض  بعدم مامرستها إىل تطوير االختالف عرب مراحل صاعدة حتى العنف. » ان مهارة االستامع 

الفعال تعترب مفيدة جدا خصوصا عند التعامل مع اآلخرين، حيث ميكن منع او تجنب املشكلة  او 

حتى حلها باستخدام هذه املهارة«23.

5- تعزيز مكانة الهيئه التدريسية 

بهم  املنوطة  باملهام  للقيام  تحفزهم  والتي  املعلمني  مكانة  تعزيز  آليات  كبرية من  هناك مجموعة 

بشكل مهني ومفيد، ومن اهم هذه االليات: 

تحديث انظمه الكادر بحيث تتناسب مع األوضاع االقتصادية ومستوى املعيشة يف فلسطني، وهذا  

للرثوة  فلسطني  افتقار  ان  باعتقادي  اتخاذها.  والتعليم  الرتبية  وزارة  عىل  وقرارات  جرأة  يتطلب 

الطبيعية يجرب اصحاب القرارات فيها عىل االستثامر باإلنسان، ومن ثم تهيئة الظروف التي تساهم يف 

اجتثاث الكوابيس التي تالمس املعلم بصفته صانع القرار.

تحديث معلومات ومهارات املعلمني من خالل إرشاكهم يف الدورات التدريبية التي يساهمون هم 

أنفسهم يف صياغة أهدافها  واليات عملها.

21   فريري 23

22   ملن يهمه االمر ص10

23   ارمن باليان ص29
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تكسب عملية التحديث هذه املعلم مهارات جديدة، وتطور إبداعاته، إضافة اىل انها تعزز مكانة 

املعلم االجتامعية يف نظر الطلبة  واملجتمع. 

املعلم  ميول  االعتبار  يف  العمليه  تأخذ  ان  وبالرضورة  االدارة،  هيكلية  يف  التدريسية  الهيئة  تسكني 

وتخصصه واهتاممه. فهذه العمليه ليست استعراضية؛ إذ تحمل الهيئة التدريسية مسؤوليه إنجازات 

املؤسسة الرتبوية او إخفاقاتها.

مالءمة الربنامج اليومي مع ساعات العمل املستحقة، حيث ان املعايري الدولية  لعمل املعلم ال تتعدى 

ال42 ساعة اسبوعيا مقسمة اىل:

classes 21 ساعة حصص

preparation  15 ساعة تحضري منزيل 

office work 6 ساعات عمل مكتبي

 وضمن هذا التقسيم يعفى املدرس من جرس بدء الحصة، ومن هواتف االهايل بعد الدوام وغريها. 

6- الحد من الصور املنمطة: 

أطراف  من  ألي  يحق  يحث   ، املعلومات  ونرش  الشفافية  يف  تتمثل  نجاعة  وأكرثها  اآلليات  واهم 

العملية الرتبوية االطالع عىل جميع القضايا و التفاصيل التي تعنيهم . وطبيعي أن هذا يتعلق مبعايري 

االختيار وشفافيته  ونزاهته، سواء تعلق بالنشاطات الالمنهجية، متثيل املؤسسة الرتبوية عىل املستوى 

بالقضايا الحساسة  . يضاف اىل ذلك  طبعا تدفق املعلومات ذات العالقه  الوطني او اآلخر الدويل 

واالكرث سخونة وهي املوازنات واملصاريف.

أما عىل مستوى االدارة واملعلمني فعليهم ايقاف اتخاذ املواقف من اولياء امور الطلبة مستندين اىل 

تقييمهم الخاص للطلبة، او الحكم املسبق او التعميم، دون توفر املعلومات الكافية 

واخري، ال بد من االشارة اىل ان سلوك املعلم وترجمه سهره  وتفكريه بطالبه من خالل عملية التحضري 

 ، طالبه  امام  املعلم  مصداقية  تعزيز  يف  تساهم  الحديثة،  واملواد  باالوراق  الطلبة  وتزويد  املسبق 

وينحرس حيز الصور املنمطة. 
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تو�صيات: 
اوال:   ألهايل الطلبة:

قرص التدخل بالعملية الرتبوية عىل توفري أجواء صحية للدراسة، وتجنب التلقني السائد. ويتم ذلك 

من خالل تزويد األهايل بنرشات التوعية وعقد املحارضات التثقيفية لهم.

ايقاف “الدروس الخصوصية” واقتصار ذلك عىل حاالت يقررها املرشد/ة النفيس.

زيارة عدد املرشدين النفسيني يف املدرسة، والتعامل معه/معها بشفافية تامة واطالعه/هم عىل السرية 

الذاتية للطالب، وذلك بهدف مساعدة املعلمني عىل التمييز االيجايب للطلبة . 

ايقاف تسويق الصور املنمطة حول املدرسة 

 ثانياً:  إلدارات املدارس.

االلتزام بالوصف الوظيفي للمدير العام وخاصة يف عملية التخطيط.

ادارة مدراء )مركّزي – منسقي( اللجان املختلفة من خالل ترجمة العمليات االدارية الرئيسية االربع 

التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة )التقييم(.

عدم القيام باملهام الكالسيكية )التقليدية( وتطوير منهجية القيام بهذه املهام باالعتامد عىل فريق 

من املدرسني.

االرشاف عىل الخطة الرتبوية الفصلية لكافة املعلمني، ومتابعة تنفيذها من خالل عملية “التوجيه”.

متابعة الخطة األسبوعية للمعلمني من خالل املدير التنفيذي.

ثالثاً:  للمعلمني:

االلتزام بعضوية اللجان األكادميية املتخصصة والعمل ضمن الفريق الواحد بشكل فعال.

وضع منهج علمي مساعد لكافة التخصصات، وتبني املنهج  الحواري يف التعليم.

القيام باملهام االدارية التنفيذية املفوضة من قبل االدارة.

اىل  املعلم  )من  التدريب  واملشاركة يف عملية  الحديثة  التعليم  أساليب  تدريبية يف  تصميم دورات 

املعلم(.

ضبط سلوك الطلبة اثناء الحصة من خالل:

ال  quiz يف نهاية الحصة حول مادة الحصة ) لقياس اداء املعلم(.
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Answer –Repeat –True or False( ART( مشاركة الطلبة خالل الحصة من خالل منهج ال

الطلبة مرتني يف االسبوع  التي توزع عىل  التوضيحية  البيتي من خالل تحضري األوراق  الجهد  تبيان 

كحد ادىن.

اتباع املناهج العلمية يف قياس استيعاب وادراك الطلبة والتعرف عىل ابداعاتهم من خالل:

ال Test مع بداية الحصة وملدة ال تتجاوز نصف زمن الحصة حول جزء من وحدة دراسة او وحدة 

واحدة كحد أقىص،

 ويجب اعالم الطلبة يف ذلك قبل 48 ساعة من ال Test كحد ادىن.

ال Exam، حصة كاملة حول وحدة واحدة كحد ادىن ووحدتني كحد اقىص، هذا طبعاً يختلف عن 

.Finals ال

 Take home exam +( تعزيز ابداعات الطلبة وتوسيع مداركهم من خالل االسئلة التحليلية خاصة

 .)open book exam

رابعاً: لوزارة الرتبية و التعليم:

البدء باتخاذ اي اجراء عىل القامئني يف وزارة، الرتبية و عىل الخرباء العاملني معهم ان يعرتفوا  قبل 

عام  االمور  زمام  الفلسطينية  السلطة  تسلم  منذ  الفلسطينية  التعليمية  و  الرتبوية  العملية  بفشل 

1994، فشل يف وضع منهاج الئق و فشل يف متكني املعلمني ، وفشل يف السمو بقطاع التعليم اإىل 

مستوى التحديات. 

االهتامم مبنهج فريري الحواري وتنظيم تجارب تطبيقية عليه يف السنة الدراسية القادمة.

دعم وتسهيل مهمة املعلمني يف ما يتعلق بتأليف املنهج العلمي املساعد.

اقرار اعتبار نسبة غالء املعيشة السنوية حقاً من حقوق املعلمني وذلك وفقاً ملعطيات مركز اإلحصاء 

الفلسطيني.

اقرار زيادة سنوية للعاملني كافة، واعتبار حجبها عقوبة للمدرس، بناء عىل تقييم األداء.

تجهيز وتهيئة الغرف الصفية و خلق البيئة التعليمية املناسبة للطلبة و لالساتذة.

رؤية  عليه  نفرض  وال  له،  واإلبداع  التجريب  مجاالت  وتوفري  و  الطالب  باحرتام  وطني  قرار  اتخاذ 

سياسية او إيديولوجية ، أو لعب دور الحكم يف أمور وقضايا كبرية، و مثال ذلك مساواة النازية و 

الفاشية بالشيوعية )الصف العارش(. 
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خامسا: ألصحاب القرار السيايس )مؤسسة الرئاسة و الحكومة و املجتمع املدين خاصة االحزاب 

السياسية(

الوطني. ويستوجب هذا 	  الكفاحية للتحرر  التعليمية بحيث تقوم بدور األداة  العملية  توجيه 

تربية العقل النقدي واعتامد معطيات العلم يف املناهج التعليمية، واعتامد منهجية العلم وربط 

التعليم بحاجات املجتمع.

اتخاذ قرار وطني يقيض بتبني التعليم الحواري والغاء التعليم البنيك، و وضع القوانني الوطنية 	 

التي تعاقب األساتذة غري امللتزمني بالتعليم الحواري.

وضع الكتب املدرسية بحيث تطابق التعليم الحواري، و تدريب املعلمني عىل األساليب الحوارية. 	 

العلامنية، 	  الدميوقراطية  املدنية  الفلسطينية  الدولة  لبناء  اتخاذ قرار اسرتاتيجي  اخريا، و االهم 

قاعدة متينة وتربة خصبة لتنمية العقل املبدع، واملنتج للعلم . التعليم الحواري بحاجة اىل توفري 

الحريات االكادمية يف املدارس و الجامعات الفلسطينية. علينا ان ندرك ان مصدر تفوق دولة 

االحتالل يكمن يف  تسخري العلم وتحديث التفكري. وعائد االستثامر يف العقل يتفوق عىل الرثوات 

األرضية وعىل الجيوش.

املراجع:
ا 2007- 2009     الخطة االسرتاتيجية ملجلس اولياء امور الطلبة – 

الرجاء 2007

حل النزاعات .. متارين تطبيقية ارمان باليان.

ملن يهمه االمر. نزار رمال.

دور املرشد الطاليب للحد من العنف. عامر البرشي

عن الدميقراطية – 100سؤال وجواب – عبد املجيد حمدان.

نظرات يف تربية املعذبني يف االرض – باولو فريري. العنف يف املدارس الثانوية من وجهة نظر املعلمني والطالب – عىل بن 

عبد الرحمن.

                                                                                          Arabic Articles – 2002
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)3(

التعليم والتنمية والعوملة
كامل كتلو/ اأ�صتاذ م�صاعد، كلية الرتبية، جامعة اخلليل - فل�صطني

اإلنسان هو محور التنمية التي تستهدف تنمية طاقاته. هو محور التنمية وفاعلها ومنظمها  وسائسها 

ومطورها ومجددها ومبدع سياسات وإجراءات بديله لتغيري منط تلك التنمية كام يرى حامد عامر. 

ويف هذا السياق تتفاعل وتتشابك يف حاله التنمية البرشية وصريورتها موارد مختلفه من عوامل اإلنتاج 

والسياسات املالية واالقتصادية ومن العوامل االجتامعية املرتبطة بالتنظيم املجتمعي ملختلف رشائحه 

العوامل  مع  البرشية  التنمية  تتفاعل  كام  الدخول،  وتوزيع  السلطة  مبصادر  واملرتبطة  االجتامعية 

منظومة  يف  الداخلة  العوامل  تلك  كل  وتتقاطع  وهوية.  وانتامء  للعمل  محفزة  قيم  من  الثقافية 

املجتمع مع املؤثرات الخارجية ومدى تأثريها عىل  مختلف العوامل الداخلية .

يلعب التعليم دورا يف عملية التنمية ومن هنا فإن للرتبية مردوداُ مثمراً يفوق أو يوازي رأس املال 

املادي. 

شكلت الرتبية يف املايض أحد معوقات عملية التنمية، اما يف الوقت الحايل فتعترب إحدى دعائم التنمية 

وموجهها. ولعل السبب يكمن يف تخلف بعض البلدان ) بلدان العامل الثالث (. وهذه البلدان هي 

األكرث حاجة إىل مزيد من التقدم العلمي والتكنولوجي، وهذا بدوره يلعب دورا يف زيادة إنتاجية 

الرتبية  وبالتايل تقدم الدولة .

القطاع  دور  وتوسيع  املتوازنة  وامليزانية  االستثامر  تشجيع  حيال  ثانوياً  أمراً  الجامهري  غدت هموم 

الخاص يف مرشوعات التنمية. و ترتب عىل ذلك سواء يف الدول الصناعية أو الدول النامية كثري من 

االختالالت االجتامعية تجلت بأشكال شتى، منها التطرف السيايس أو الديني أو التعصب الطائفي، 

املعتقد  كان  االغرتاب.   ظواهر  ومبختلف  واإلرهاب  والجرمية  العنف   بظواهر  مصحوبة  والعرقي 

أن عقالنية العوملة والنمو االقتصادي سوف تقيض عىل هذه الظواهر. وذلك كله يلقي بثقله عىل 

املؤسسة الرتبوية ويقعدها عن مواجهة هذه املتغريات املالزمة لعرص العوملة. 
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جتليات العوملة  
يشكل عرص العوملة تحديا للنظام الرتبوي والتعليمي واالجتامعي واالقتصادي. وما يهمني هنا هو 

اإلشارة إىل تجليات العوملة يف ما يتعلق بالعالقة بني التعليم والتنمية وتتمثل يف الجوانب التالية: 

لكل  وتوظيفا  واستيعابا  فهام  معها  الواعي  التعامل  علينا  تحتم  وقوة  سلطة  إىل  املعرفة  تحول  إن 

للدخول  التهيؤ  اجل  واملعرفية من  املعلوماتية  بالثورة  أي  بها،  املرتبطة  والقيمية  املادية  اإلمكانات 

الذاتية  التنمية ورشوطها  يف عامل املعرفة )مجتمع املعرفة(،وذلك كمطلب إلرساء قواعد ومقومات 

املتعلقة بالفرد واملوضوعية.

والجانب اآلخر يف هذا السياق هو اعتامد التنمية وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية عىل قيمة املعرفة أكرث من 

عوامل اإلنتاج املادية ورأس املال ووفرة الرثوات الطبيعية. باتت تكلفة املعرفة  تتجاوز تكلفة عوامل 

اإلنتاج املادية السابقة،  و عوائد املعرفة متثل إضعاف العوائد املادية. إن ثورة املعرفة واملعلوماتية 

تلقي عىل صانعي القرار وعىل عمليات التعلم والتعليم أعباء توفري قدرات رضورية يف النقد واالنتقاء 

توظيفها يف عمليات  املعلومات، يك يحسنوا  التعامل مع  لدى  الهدف  والتمييز ووضوح  والتصنيف 

التنمية والتطوير والتغيري والبناء. فلم يعد هنالك العالِم الفرد املوسوعي الذي ميتلك املعرفة وحده 

تفرض  ثم  إىل جيل. ومن  الثقايف وتوريثه من جيل  الرتاث  نقل  التعليمية  العملية  تعد وظيفة  ومل 

املعلوماتية بزخمها حتمية التكيف مع معطياتها واإلفادة منها والنقل الواعي لها.

 الجانب الثالث يتمثل يف العالقة التفاعلية بني مطالب كل من التنمية والتعليم، األمر الذي يفرض 

علينا توظيف موارد املعرفة واملعلوماتية من أجل التطوير والتجديد لكل من التنمية والتعليم. 

وجانب رابع يتمثل يف الرؤية العلمية املنظومية، التي غدت إحدى رضورات املعرفة العلمية يف عرص 

العلوم االجتامعية والبيولوجية واالقتصادية والرتبوية والنفسية  ، وتشمل مختلف مجاالت  العوملة 

والطبية. وكام يرى د. حامد عامر، مل يعد كافيا دراسة أي ظاهرة أو قطاع أو نشاط كحدث مفرد 

منتزع من عالقاته داخل نطاقه املعريف، بل يقتيض الفهم الصحيح وضعه يف سياقات أشمل لتتضح 

هي  وتلك  والقيمي.   واالجتامعي  البيئي  اإلطار  يف  املكونات  مختلف  بني  والتفاعالت  التشابكات 

القاعدة املنظومية التي تنظر إىل األشياء كعالقات تتحدد بالعالقات مع أشياء أخرى.

 أما الجانب الخامس فيتمثل يف عجز النظام الرتبوي العريب يف عرص العوملة عن تشكيل أمناط جديدة 

للشخصية والذهنية القامئة، وكذلك عجزه عن تطوير العالقات والبنى املجتمعية. فام زالت الرتبية 
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إعادة  عملية  قيادة  يف  مقرصة  فهي  وبالتايل  املتخلفة  القدمية  األبنية  تحطيم  عن  عاجزة  العربية 

تشكيل املجتمع العريب، ومن ثم فان تغيري هذه الهياكل وتفكيك آلياتها يتجسد يف ترشيد وعقلنة 

معظم  فشل  يفرس  ما  وهذا  ثقايف.  أو  تقني  أو  تقدم صناعي  تحقيق  مجرد  وليس  الرتبوي  النظام 

هي  التي  البرش  تنمية  يف  التعليم  يسهم  كيف  هو  القضية  جوهر  أن  العربية.  التنموية  املشاريع 

ثروة املجتمع وصانعة  ثقافته، أو كيف يصبح التعليم مطورا ومجددا لقواه البرشية وقيمه املادية. 

فالعالقة ثنائية الطرف: الرثوة املادية تسهم يف التعليم كام يسهم التعليم يف خلق تلك الرثوة.  ومع 

التعليم والبحث  العوملة وتغرياتها العلمية والتكنولوجية أصبحت املعلوماتية واملعرفة التي ينتجها 

العلمي أهم مورد من موارد البقاء والنامء والقوة والتنافس يف عرصنا الحايل. إن التطلعات املجتمعية 

املنظومة  إعادة صياغة  إىل  تدعونا  والسياسية  والقيمية  الثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  بأوضاعها 

أن  العربية  األقطار  بعض  اعتربت  عليه  وبناًء  التنموية.  واحتياجاتها  يتناسب  مبا  العربية  التعليمية 

املنظومة التعليمية إحدى رضورات األمن القومي واالجتامعي واالقتصادي. الرتبية عاجزة عن مواجهة 

االحتياجات التنموية املجتمعية واملتغريات العاملية للبقاء والنامء يف عرص العوملة وثورة واالتصاالت .

مثة جانب آخر يتمثل يف اعتبار نظام الرتبية والتعليم كام يرى تقرير اليونسكو )1991( واملعروف 

باسم تقرير )دى لور( سبيالً أساسياً ورشطاً الزماً من بني جملة من السبل والرشوط لخدمة تنمية 

برشية أكرث انسجاما وعمقا ، تساعد عىل انحسار نطاق الفقر، واالستبعاد االجتامعي والجهل والقمع 

ورصاع الحضارات  والحروب.  فالعديد من إشكاليات النظام التعليمي  وقصوره  قابع يف قلب البنية  

املجتمعية ودينامياتها، وكثريا ما ترد تلك اإلشكاليات إىل النظام التعليمي ذاته ويف عالقاته ومكوناته 

الداخلية ،وخاصة حني تثار معضالت  البطالة أو اإلدمان أو العنف أو فتور االنتامء أو االنحرافات 

السلوكية، وكأمنا العالقة بينها وبني نظام التعليم عالقة سببية أحادية خطية مبارشة . وهذا يفرض 

املتعددة واملتشابكة   الطلب  أنواع  التعليم ملناسبة  الغاية من  لبلورة وإعادة صياغة  رضورة  ملحة 

واملتعارضة ملختلف قطاعات التنمية ومختلف قطاعات الرشائح االجتامعية: مطالب الصناعة والزراعة 

والتجارة والخدمات واملرافق ومطالب أولياء األمور ورجال األعامل وأهل الريف وأهل الحرض وغريها 

من قوى املجتمع االقتصادية واالجتامعية والثقافية. وال سبيل لتلبية تلك املطالب إال بإرشاك جميع 

القوى الفاعلة يف املجتمع عىل أساس من مبادئ الدميوقراطية وتكافؤ الفرص.

املحور اآلخر والذي تضمنه تقرير اليونسكو هو مفهوم التعلم مدى الحياة، إذ ليس يف مقدور أية 

واملهارات  املعرفة  من  كاٍف  برصيد  التدريس  فرتة  خالل  طالبها  تزود  أن  نظامية  تعليمية  مؤسسة 
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والدرايات التي يقومون بتوظيفها خالل فرتة حياتهم نتيجة لتجدد مطالب الحياة ومعارفها ورسعة 

تدفقها هذا فضالً عن تغري ظروف العمل واإلنتاج. ومن ثم فإن التعليم املستمر مدى الحياة وأثناءها 

التناوب واملزاوجة بني العمل  هو األهم للتكيف مع مطالب القرن الحايل وهو تعلم يتصف مببدأ 

التعليم  فيها فرص  مبا  النظامي،  التعليم  فرتة  إطالة  الحياة،  التعلم مدى  ويتضمن مفهوم  والتعلم، 

الجامعي، وتنويع التخصصات واملسارات والخيارات التعليمية. وقد خلص تقرير اليونيسكو إىل أن 

التعليم يف عرص العوملة ينبغي أن يتسم ببعدين أساسيني، هام: التعليم للجميع، والتعليم ألطول مدة 

يف التعليم النظامي وألكرث عدد من فرص التعليم. وقد أطلق التقرير عىل مقومات العملية التعليمية 

وغاياتها يف تكوين اإلنسان اسم أعمدة التعليم األربع ملواجهة عرص العوملة وهي التعليم للمعرفة 

والتعلم   ، وقيمته  املعرفة  فيه عنرص  ويتنامى  للعمل  ،والتعلم  التعلم ومصادره  أدوات  ويركز عىل 

للعيش معاً ومع اآلخرين مبا يتطلب احرتام اإلنسان لذاته واحرتام ثقافة اآلخرين ومعتقداتهم ، وأخرياً 

التعلم لنكون أي لتحقيق الكينونة للذات اإلنسانية.

التعليم والثقافة يعتربان من بني أهم  العوملة يتمثل يف كون وجهي  للتعليم يف عرص  وجانب آخر 

نوعية  وتطوير  واضطرادها  الشاملة  التنمية  جوهر  بدورها  هي  التي  البرشية  التنمية  يف  العنارص 

الحياة ورخائها كام يرى حامد عامر. وقد أصبح بناء البرش وإنضاج قدراتهم املختلفة معيار البقاء 

والنامء يف عامل اليوم والغد متفوقاً يف ذلك عىل متلك املجتمع للموارد الطبيعية الظاهرة واملطمورة 

وعىل قوة السالح والعتاد. ومن هنا جاءت صياغة القيادات السياسية واالجتامعية يف اعتبار التعليم 

أداة وجبهة من جبهات األمن القومي وقوة فاعلة بإسهامها يف عمليات اإلنتاج واالستثامر. غدا إنتاج 

يف  توظيفها  أن  كام  تكلفة  اإلنسانية  األنشطة  أغىل  من  والتكنولوجي  العلمي  البحث  من  املعرفة 

اإلنتاج عائداً. ومن أخطر مقومات ظاهرة  أكرث عوامل  السلع والخدمات قد أصبح  إنتاج  قطاعات 

العوملة بالنسبة ملجال التعليم والثقافة هو طاقاتها املتنامية عىل إنتاج املعرفة وتجديدها والرسعة 

الفائقة يف تطبيقاتها عىل مطالب الحياة املعارصة. 

وجانب هام يف عملية الرتبية يتمثل يف مطلب تحويل التعليم إىل أداة لتنمية التفكري املالئم لعرص 

املعلومات والتحرر من انغالق التفكري االجرتاري أو البنيك كام يرى فيلسوف الرتبية الربازييل )باولو 

فريري(. يف هذا العرص ميثل الحاسوب )الكمبيوتر( األداة األساس يف التعامل مع الثورة املعلوماتية 

وما ميكن أن تستخدم فيه من إمكانيات ملعالجة املعلومات وهندسة املعرفة. فال  بد من توظيف 

جميع  ويف  النقد.  مع  املناسبة  العلمية  الذهنية  خالل  من  املعلومات  عرص  ومعايشة  )الكمبيوتر( 
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الحاالت فإن اتباع املنهجية العلمية يف عملية التعلم والتعليم تتفوق عىل اكتساب املعلومات ذاتها.

لتنشئة  والتكنولوجية  املعرفية  الثورات  مع  حيوية  التعليم كرضورة  وظيفة  يتمثل يف  آخر  وجانب 

والثقايف  الفكري  املستوى  والتطوير ورفع  والبحث  لإلنتاج  املؤهلة  البرشية  القوى  املواطنة وإعداد 

العام للحالة التعليمية للسكان، باعتبار ذلك إحدى رضورات التنمية البرشية املستدامة.

املالحظة األخرية: يجب أن نتكيف مع تعدد وتنوع مصادر املعرفة. مل يعد املعلم هو املصدر الوحيد 

لها، فقد غدا )الكمبيوتر( وشبكات املعلومات واالتصاالت مصدراً آخر وغدت هذه املصادر حافزة 

مجاراة  نسبيا عن  عاجزا  الكتاب  واسرتجاعها.  وتخزينها  الحقائق  لجمع  الذايت وميرسة  التعلم  عىل 

الجديد، مام  تعج به ثورة املعلومات يف تسارعها من رؤى جديدة يف عامل املعرفة.

يف املجتمع الفل�صطيني
ملاذا أخفقت التنمية يف املجتمع الفلسطيني؟ فقد شهد املجتمع الفلسطيني ثورة دميقراطية أفسحت 

املجال حتى وإن كان ضيقاً ملامرسة مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية واالجتامعية والسياسية، علامً بان 

هناك الكثري من العوامل املعرتضة للتوصل إىل املستوى املطلوب، منها فقدان األمن وتخلخل النظام 

السيايس الفلسطيني ما ينعكس عىل النظام االجتامعي واالقتصادي وفرص العدالة االجتامعية. وهذه 

تخلق ظروفاً  الظواهر  أن هذه  واقتصادية واجتامعية وسياسية،  حيث  نفسية  اختالالت  تعرب عن 

استثنائيًة وغري مستقرة من شأنها عرقلة الحياة االجتامعية والسياسية والتنموية. وحري بنا أن ندرك 

أن التحول املهم الذي حدث خالل السنوات األخرية يدعونا للتفكري يف كيفية إزالة املوجبات االجتامعية 

واالقتصادية التي تدفع اإلنسان إىل تبني خيارات عصبوية عنيفة يف عالقاته مع اآلخرين يف ظل غياب 

متطلبات العدالة االقتصادية واالجتامعية.  إن نهجاً موضوعيا يف بحث ودراسة العدالة والتنمية يف 

بيئة العنف يف الحياة الفلسطينية يفيض بنا دون عناء إىل تبني عوامل خفاقات التنمية الفلسطينية :

التفاوت يف مستويات املعيشة وارتفاع نسبة البطالة.	 

تدين مستويات الحياة والعيش الكريم.	 

التصدعات االجتامعية الخطرية الناتجة عن التدهور االقتصادي.	 

الفلسطينية وما ينتج عنه من أفعال وردود أفعال أثقلت 	  الفئات السياسية  فقدن الحوار بني 

كاهل املجتمع الفلسطيني وعمقت الفجوة بني أفراده.
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 تدين مستوى التعليم كأثر غري مبارش لألزمة السياسية واالقتصادية املعاشة.	 

اخضاع التنمية االقتصادية الفلسطينية ألجندة الدول املانحة واملمولني، مام اوجد شكالً خاصاً 	 

من أشكال التبعية. فالسلوك املجتمعي العام مضطرب واألزمات تنفجر يف كل مجاالت الحياة 

االجتامعية، األمر الذي أفىض إىل ربط الحياة اليومية للناس عىل القرار السيايس لتلك الدول.

 وزاد من اتضاح األزمة ما طرأ من ارتفاع مستمر للنفقات، ثم ازدياد الطلب عىل مصادر التمويل 	 

املجتمع  ومنها  النامية  الدول  يف  مجاالتها  بأوسع  املشكلة  تربز  املتزايدة.  الحاجات  ملواجهة 

أو  االقتصادية  البنية  تكامل  التقليدية وعدم  اإلنتاج  أساليب  اعتبارات منها:  لعدة  الفلسطيني 

توزيع  يف  والتفاوت  املال  رأس  معدل  وضعف  التقنية  البنية  وغياب  املحتل،  باآلخر  ارتهانها 

الدخل. العالقة جلية بني تفاوت املداخيل والال مساواة يف مجاالت أخرى. فهناك عوامل مؤثرة 

عىل الرتبية أهمها األطر االجتامعية والسياسية والثقافية املوجهة  مبارشة أو بصورة غري مبارش 

للتمويل أو الدعم لربامج الرتبية مبا يتالءم ومسارات هذه األطر.

الداخلية وييرسها 	  الطاقات  الذي يوجه  العقد  انفراط  التنموية من خالل   ينبع جوهر األزمة 

االتجاهات  مختلف  بني  الصدام  إىل  أفىض  بدوره  والذي  متاسكها  واستنزاف  نفسها  الستهالك 

املتناحرة لتفكيك لحمة املجتمع وتهديم أسسه القامئة عىل التكافل والتعاون.

خطر عدم االستقرار وفقدان األمن الناجم عن حركة التطور يف املجتمع الفلسطيني حيث يعيش 	 

اإلنسان الفلسطيني واقعاً مؤملاً يختلف يف معطياته عن واقع اإلنسان العريب، ناجام عن تراكامت 

أخطاء يف السياسة مل يتسن تصحيحها.

لألوضاع 	  كنتيجة  العليا  الدراسات  مستوى  يف  خاصة  التعليم  عىل  املتزايد  االجتامعي  الطلب 

االقتصادية الصعبة وارتفاع مستويات البطالة دون مراعاة لرشوط الجودة يف التعليم األمر الذي 

أدى إىل تضخم يف عدد الخريجني دون الحصول عىل فرص عمل لهم.

نخلص من ذلك إىل القول بأن للنظام السيايس وانحيازاته أثر بالغ األهمية يف مستويات التنمية 	 

البرشية ونوعية الحياة وما يسود املجتمع من استقرار وامن وأمان وانتامء ومشاركة إيجابية. 

وهذه العوامل كلها يف الوقت ذاته متثل يف عالقاتها الجدلية املجال الحيوي للتنمية يف املجتمع 

الفلسطيني.
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الفصل الرابع
تربية الوعي الزائف

الجغرافية واثرها في تدريس التاريخ
د . إسكندر عمل

تداعيات الواقع التربوي في قطاع غزة
ا . نافذ غنيم 
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)1(

اجلغرافيا واأثرها على تدري�س الّتاريخ
د . ا�صكندر عمل

جغرافيّة الوطن شوِّهت بعد الّنكبة وُمزِّقت إىل أشالء، وبقينا نحن العرب الفلسطينيّني اصحاب األرض 

صامدين، ننزف تحت سلطة الحكم العسكري الغاشم.

لقد ُخطِّط لنا أن نذوب لغة وثقافة وحضارة وتاريخاً؛ فلم توضع مناهج تدريس ملدارسنا كام مل تصدر 

كتب تدريس. وعمل جهاز املخابرات والحكم العسكري عىل فرض أعوانه ومهادنيه مدراء ومفتّشني 

عىل مدارسنا. أّما املعلّمون الرّشفاء ومعظمهم من الّشيوعينّي ، فقد تحّدوا الّسلطة والحكم العسكري، 

ووقفوا مواقف نضاليّة دفاعاً عن حقوق شعبنا. كانت الّنتيجة فصلهم من جهاز التّعليم أو نفيهم 

بعيداً عن قراهم ومدنهم.منهم عىل سبيل املثال ال الحرص منر مرقس والياس نجيب دلّه وعيىس لوباين 

وأحمد الخطيب وفريد غانم وعبد املّنان شبيطه وابراهيم بولس. رغم سياسة القهر والتّنكيل نجح 

املعلمون الّدميقراطيّون يف التّمثيل يف نقابة املعلّمني، ومن موقعهم هذا ناضلوا .

ففي  رسالة أرسلها منر مرقس ممثل كتلة املعلّمني الدميقراطيّني بتاريخ 3.10.1957 ، لسكرتري نقابة 

طالباً   15 ضحيّته  راح  والّذي  صندلة،  مدرسة  يف  الجيش  مخلّفات  من  قنبلة  انفجار  بعد  املعلّمني 

يقول:« ال شّك أّن أنباء الفاجعة األليمة الّتي حلّت بتالميذ مدرسة صندلة......قد وصلتكم، انّنا نعتقد 

أّن هذا الحادث املؤمل، مل يكن ليحدث لوال إهامل املسؤولني لواجبهم يف تنظيف املناطق املأهولة 

من املتفّجرات، وخاّصة القريبة من املدارس؛ فكام علمنا عرث ضحايا القنبلة عليها يف الطّريق العام 

وبالقرب من مدرستهم، وحادث صندلة ليس األول من نوعه، فقد سبقه حادث انفجار قنبلة يف أم 

الفحم.

"............

منر مرقس ورفاقه اُبِعدوا عن جهاز الرّتبية والتّعليم، يك ينجح العمالء يف مترير مخطّطات الّسلطة . 

كانت املدارس االبتدائيّة تُشُل شهراً كامالً قبل »عيد االستقالل«  للتّحضري لهذه املناسبة.   لكن رغم 

الثّانويّة،  ، وخاّصة  الّسلطة وأعوانها يف مترير املؤامرة، فقام معلّمون يف مدارسنا  كل ذلك مل تنجح 

بتدريس الّلغة العربيّة والتّاريخ دون كتب. وبعد فرتة استخدموا طريقة الّنسخ عىل أوراق الّشمع« 
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الستانسل«، وتوزيعها عىل الطاّّلب، وبقيت الّلغة سالحنا يف وجه التّهويد.

العربيّة، والّتي مل تكن سوى ترجمة لكتب  التّاريخ للمدارس  العام 1973 صدرت كتب تدريس  يف 

الكتب مل  اعتمدت طبعاً عىل مصادر صهيونيّة فقط. تلك  الّتي  العربيّة  للمدارس  املقّررة  التّدريس 

لفلسطني  ذكر  أي  فيها  يكن  ومل  الحديث.  األوسط  والرّشق  العرب  لتاريخ   20% من  اكرث  تخّصص 

ص %40 من املواد لتاريخ اليهود والّصهيونيّة و%40 للتّاريخ العام.  والّشعب الفلسطيني، بينام ُخصِّ

عىل  مكّررة  دوسيهات  واستعملنا  الكتب  هذه  يستعملوا  مل  العربيّة  املدارس  يف  املعلّمني  معظم 

الستانسل ألّفها يف منطقة الّشامل مثالً االستاذ بطرس دلّة وهو شخصيّة وطنيّة معروفة واستاذي يف 

املرحلة الثّانويّة، أو لّقن املعلّمون الطاّّلب من مصادر وكتب وطنيّة.

أّما يف الّلغة العربيّة فلم يكن الوضع أفضل؛ فحتّى العام 1982 مل تحتِو كتب األدب العريب الرّسميّة 

املخصصة للمدارس العربيّة أي نص ألديب فلسطيني يف الّداخل أو يف مخياّمت الّلجوء الفلسطيني، 

وال ألي أديب عريب تقّدمي.وكان الرّتكيز عىل األدب العريب القديم.

الرّكنان األساسيّان يف بلورة  أّن تاريخ كل شعب ولغته هام  مل يكن كل هذا صدفة ، من املعروف 

شعوره القومي، وقد حاولت الّسلطات عن طريق هذه املناهج إقصاء الطّالب العريب عن كل ما ميكن 

أن يجعله فخوراً بقوميّته وشعبه.

يف العام 1982 وضعت مناهج جديدة للمدارس العربيّة يف التّاريخ والّلغة العربيّة بعد نضال طويل، 

وهذا ال يعني وضع كتب تدريس، فقد صدرت كتب األدب العريب يف العام 1985 ، ويف التّاريخ صدرت 

كتب مببادرات شخصيّة. 

أعطى املنهاج الجديد %50 من املواد اإللزاميّة لتاريخ العرب والرّشق األوسط الحديث، و%25 لتاريخ 

اليهود الحديث والّصهيونيّة و%25 لتاريخ اوروبا يف القرن العرشين، أّما تاريخ فلسطني فيدرّس ضمن 

كتاب » تاريخ الّشعب اإلرسائييل الحديث«، ألنّه مل يكن هناك كتاب تدريس يشمل تاريخ فلسطني 

حتّى العام 2005 . 

لهذا  , وسأتطرق  اعتمد عىل مصادر صهيونية  الشعب اإلرسائييل  تاريخ  لتدريس  اقر  الذي  الكتاب 

الكتاب بتوسع أكرث إلبراز التشويه الذي أحدثه .

أي  »البجروت«  امتحانات  تدقيق  يف  قضيتها  اسابيع  وبعد  عاما  عرشين  و  خمسة  من  أكرث  قبل 

امتحانات إنهاء املرحلة الثانوية , عدت اغيل غضبا؛ فطالبنا العرب الفلسطينيون يكتبون عن أحداث 

ثورة 1939-1936 باعتبارها اضطرابات, وعن يافا أنها صفراء , وأن العرب يعتدون عىل اليهود العزّل, 
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بدأته  الدماغ«  وغسل  الحقائق  »أنصاف  عنوان  تحت  الحيفاوية  االتحاد  جريدة  يف  مقاال  فكتبت 

ب : يافا عروس البحر, كانت شاحبة صفراء يف دفرت ممتحن عريب فلسطيني, ما كان يسمح لقلمه 

ابناء  بناها  مدينة  ابيب  »تل   . يديه  بني  وقع  للتدريس  اخر  كتابا  أّن  لو  كتب  ما  عنها  يكتب  ان 

النص يف دفرت ممتحن صهيوين  . لو كان هذا  الصفراء«  ليافا  الثانية وسموها ربيعا كنقيض  الهجرة 

ملا استغربت, ففلسطني وليس يافا فقط حسب الفكر الصهيوين, كانت ارضا بال شعب حتى جاءها 

شعب بال ارض. وفتحت سفر التاريخ فوجدت مصدر الهام هذا الطالب او هذه الطالبة »ويف عام 

1909 أنشئ بجوار يافا عىل رمال البحر الحي الّذي اريد له ان يكون حيا حديثا محاطا بالحدائق 

بعكس احياء يافا القدمية وأزقتها ؛ وبعد سنة من تأسيسها أُطلِق عليها اسم تل-أبيب«. الّصورة الّتي 

انطبعت ليافا يف ذاكرة الطالب او الطالبة كانت كئيبة, وهي املدينة التي يعتز بها كل فلسطيني. 

فقد احتضنت مؤمترات فلسطني وكانت مركزا لصحافتها وأدبائها,وتناىس مؤلف الكتاب بيارات يافا 

الخرضاء التي كان رحيقها يعبق يف كل الدنيا .

يف نص اخر »وقفت السلطات العسكرية الربيطانية التي حكمت البالد بعد احتاللها موقفا معاديا 

األخري  كان  واذا  ؟  ادعاء صهيوين  ام  تاريخية  لندن«. هل هذه حقيقة  للصهيونية ومل متتثل ألوامر 

فيجب أن يذكر ذلك قبل النص. الطالب الثانوي عندما يقرأ نصا كهذا يعتقد ان هذه هي الحقيقة 

التاريخية املطلقة ومن هنا يستنتج أن بريطانيا كانت اىل جانب العرب.

»بعد املسرية التقليدية، مسرية النبي موىس حدثت اضطرابات وصدامات كانت نتيجتها ستة قتىل 

وحوايل 200 جريح من اليهود وبعض القتىل والجرحى من العرب«. أن هذا النص يدل عىل ال مباالة 

بالنسبة للقتىل والجرحى العرب. ومن الجدير بالذكر ان الكتاب يطلق عىل انتفاضات ومظاهرات 

العرب كام يف النص السابق اضطرابات وأعامل عنف أو شغب.

لدى  ولّد  منها  الالمبايل  السلطات  التي نشبت خالل عامي 1921-1920 وموقف  االضطرابات  »إّن 

املسئولني يف املؤسسات اليهودية يف البالد وداخل املنظمة الصهيونية فكرة انشاء منظمة تأخذ عىل 

عاتقها مسؤولية الدفاع.... الخ« هذا النص يتهم العرب بالعدوانية ويقلب الحقائق التي يعرتف بها 

جابوتنسيك يف كتاب شختامن »متمرد وسيايس« : »قبل ايام من العيد االسالمي النبي موىس, قامت 

الحكومة  مركز  أمام  الزيتون,  جبل  سفح  عىل  منظمة  عسكرية  مبناورات  النفس  عن  الدفاع  فرقة 

الربيطانية, واستعرض الضباط االنجليز حركتنا بالناظور. مل يكن املوقف الرسمي تجاه منظمة الدفاع 

غري سلبي فقط بل كان يبدو ابويا اىل حد كبري«. 
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ويف موقع اخر يف الكتاب جاء »ان موقف تشانسلور شجع العرب الفلسطينيني عىل القيام بسلسلة من 

االضطرابات التي وقعت عام 1929 وقتل نتيجتها 133 يهوديا وجرح 339 اخرون«. هنا نرى تجاهال 

لعدد القتىل والجرحى العرب الذي وصل اىل 116 قتيال و332 جريحا. ويضيف »وقد وقفت السلطات 

موقفا متساهال من هذه االضطرابات ؛ ولوال إجراءات منظمة الهجاناة لكان عدد القتىل اكرث بكثري«. 

وكأن املؤلف يتفق مع ترصيحات تشانسلور الذي عاد من لندن » عدت من اململكة املتحدة فوجدت 

مبزيد األىس ان البالد يف حالة اضطراب فأصبحت فريسة ألعامل العنف غري املرشوعة, وقد راعني ما 

علمته من األعامل الفظيعة  الّتي اقرتفتها جامعات من األرشار سّفايك الّدماء، عدميي الّرأفة وأعامل 

القتل الوحشيّة الّتي ارتُِكبت يف حّق أفراد من الّشعب اليهودي خلوا من وسائل الّدفاع بقطع الّنظر 

عن أعامرهم وعاّم إذا كانوا ذكوراً أم إناثاً، والّتي صحبتها أعامل همجيّة ال توصف وحرق املنازل يف 

القرى واملدن ونهب وتدمري األمالك«.

إّن عرض وجهات الّنظر الّصهيونيّة وكأنّها حقائق تاريخيّة تلعب دوراً هاّماً يف غسل دماغ الطّالب 

العريّب الّذي يعتمد أّوالً عىل الكتاب الّدرايس الّذي بني يديه وعىل املعلومات الّتي يضيفها املعلّم، إن 

سلّم املعلّم مبعطيات الكتاب دون مناقشتها أو عرض آراء معارضة لها يك يحكم الطّالب عىل الحقيقة 

بنفسه، تكون املصيبة قد اكتملت ووقع الطّلب يف ضياع معترباً ما كُِتب حقيقة ال جدال عليها.

أّن عدم وجود كتب تدريس لتاريخ الرّشق األوسط الحديث ال يعني أنّنا تركنا الّساحة لوجهة الّنظر 

الّصهيونيّة، فقد قام عدد من املعلّمني العرب بإصدار كتب تدريس تعتمد عىل مصادر فلسطينيّة.  

الطّالب  يف  تنّمي  هاّمة  مواضيع  فيه  اخرتت   ،  1985 عام  التّاريخ«  من  » صفحات  كتاب  أصدرت 

و«ثورة  مرص«،  عىل  نابليون  لحملة  الّشعبيّة  املقاومة  مثل«  والقومي  الوطني  باالنتامء  الّشعور 

الجزائر العربيّة«، و«نجيب عازوري« ، و«املؤمتر العريب األّول1913 »وتاريخ فلسطني تحت االنتداب 

الربيطاين«و«ثورة 23 يوليو يف مرص« وغريه. كذلك ألّفت عام 1990 كتاب« دراسات يف مؤلّفات د. 

إميل توما«، الّذي احتوى تحليل أربعة من مؤلّفات إميل توما،« جذور القضيّة الفلسطينيّة« و«ستون 

عاماً عىل الحركة القوميّة العربيّة الفلسطينيّة« و«الّسياسة األمريكيّة يف الرّشق األوسط« و«الحركات 

االجتامعيّة يف اإلسالم«، وقد ُوزِّع  الكتاب عىل طاّلب املدارس العربيّة كرد عىل التّشويه الّذي أحدثته 

كتب التّدريس الرّسميّة.

من ناحية أخرى قامت لجنة ملتابعة قضايا التّعليم العريب قبل عرشين عاماً، والّتي وضعت نصب 

الرّتبية   جهاز  عىل  املطلقة  للّسيطرة  التّاريخي  االسرتاتيجي  وسعيها   الحكومة  سياسة  فضح  أعينها 
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والتّعليم العريب، بهدف طمس هويّة طالّبنا وتشويه انتامئهم القومي والثّقايف لشعبهم الفلسطيني 

العريب وخلق مفهوم بديل هو« عريب إرسائييل« كمفهوم هجني مشّوه وطنيّاً وحضاريّاً.

قامت لجنة متابعة قضايا التّعليم العريب بوضع مرشوع »التّعليم البديل« كمرشوع للرّتبيّة الوطنيّة 

والهويّة، وهو برنامج ال منهجي تحّول مؤّخراً اىل وحدة تعليميّة، هدفها إحياء الّذاكرة الجامعيّة يف 

الّنكبة، مروراً مبجزرة كفر قاسم ويوم  املحطّات املركزيّة من حياة الّشعب العريب الفلسطيني منذ 

كتب  إدخاله  حول  كبرية  ضّجة  قامت  الّذي  الّنكبة  مفهوم  وتذويت  واألقىص  القدس  ويوم  األرض 

التّاريخ، ولكّنه برز وتجّذر حتى يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية رغم أنف املسئولني اإلرسائيليني.

قبل مثاين سنوات فقط صدر كتاب تاريخ الرّشق األوسط الحديث يف جزأين وفيه فصل عن فلسطني،غري 

أّن هذا الفصل وِضع يف نهاية الجزء الثّاين ومعظم املعلّمني ال يصلون إىل هذا الفصل لطول املاّدة 

الّتي قبله وضغط الوقت، وإن وصلوا ميّرون عىل املاّدة مّر الكرام. إضافة إىل ذلك كان يحق للطالب 

زيَد  فلسطني  أُضيف فصل  أسئلة، وعندما  ثالثة  من  واحداً  يختار سؤاالً  أن  البجروت  امتحانات  يف 

سؤال رابع وأصبحت إمكانية االختيار واحد من أربعة؛ وهذا األمر قلّل من إمكانيّات اختيار الطّالب 

لسؤال فلسطني، وقد ثبت يل ذلك عىل ارض الواقع، فمن بني أكرث من ألف دفرت ُممتَحن كنت أدقّقها 

كل سنة، كان عدد الطاّّلب الّذين يجيبون عىل سؤال فلسطني ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكانت 

إجاباتهم سطحيّة وضعيفة.

أّن مادة هذا الفصل تعالج القضيّة الفلسطينيّة حتى الّنكبة وال يوجد يف املنهاج أي تطرّق للموضوع 

بعد هذا التّاريخ.

استفزازي،  بشكل  الترّصيح  ودون  فقبل سنتني  العريب؛  الطّالب  سياسة محاوالت صهينة  تتوقّف  مل 

ودون املس بحّصة تاريخ العرب والرّشق األوسط الحديث الّتي تشّكل الوحدة اإللزامية األوىل، قام 

قسم املناهج بتغيري مبنى الوحدة الثّانية اإللزامية والّتي كانت مكّونة من تاريخ الّشعب اإلرسائييل 

الحديث وتاريخ أوروبا يف القرن العرشين مناصفة، إىل وحدة مكّونة من ثالثة أقسام: ثلث لتاريخ 

الّشعب اإلرسائييل الحديث وثلث لتاريخ الكارثة اليهوديّة وأُرغم املعلمون العرب عىل االشرتاك بدورة 

استكامل يف هذا املوضوع، وثلث فقط لتاريخ أوروبا يف القرن العرشين. أي أّن عىل الطّالب أن يدرس 

وميتحن يف تاريخ الّصهيونيّة والكارثة أضعاف ما يتعلمه عن تاريخ شعبنا الفلسطيني، وأن يقلّل من 

ثقافته العامليّة بعد هذا التّقليص يف حّصة التّاريخ العام لصالح تاريخ الكارثة.                
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)2(

تداعيات الواقع الرتبوي والتعليمي يف قطاع غزة خالل ال�صبع 
�صنوات الأخرية

نافذ غنيم24

ما شهده قطاع غزة كان وال زال كارثيا عىل كافة املستويات، فان نجحت حركة حامس باالستيالء عىل 

قطاع غزة مبا أقدمت عليه يف اواسط 2007م، فان املجتمع الفلسطيني قد خرس خسارة كبرية يف كافة 

الفلسطينية من رضر، بل امتد ذلك ليشمل كافة  امليادين، فلم يقترص ذلك عىل ما لحق بالقضية 

املناصب االجتامعية والصحية والتعليمية والرتبوية، واىل جانب ذلك انتهاك القيم األصيلة التي ميزت 

شعبنا عرب مراحل نضاله، والتي شكلت سياجا آمنا لنسيجه االجتامعي، ومكنته من عبور املصاعب 

الوطنية واالجتامعية  بوحدة راسخة وإرادة متميزة مكنته من مواصله املسري نحو تحقيق أهدافه 

التي يناضل من اجلها.

ما يزيد من مأساة ما أحدثته حركة حامس يف قطاع غزة ليس ببعده السيايس ولكونها حركة سياسية 

تأويال خاصا  الفلسطيني فحسب، وإمنا يف كونها حركة تحمل  قد أحدثت رشخا عميقا يف املجتمع 

إخضاعه  اجل  من  الفلسطيني  الشعب  عىل  فرضه  األحيان  من  العديد  يف  حاولت  الديني   للفكر 

لنمط فكري وأيدلوجي محدد، وهو املسلم بطبيعته,.  كان هذا جليا يف سعيها الدءوب إىل أخونة 

املؤسسات الحكومية، ومحارصة املؤسسات األهلية بوسائل شتى، وقد ساعدها يف حينه وبكل أسف 

القرار الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية بوقف عمل موظفي السلطة يف كافة الوزارات واألجهزة 

األمنية داخل قطاع غزة، بهدف أضعاف قدرة حركة حامس من السيطرة للرتاجع عن انقالبها  .

التعليمي  الجانب  عىل  أكرث  الرتكيز  أريد  وهنا  املجاالت،  كافة  يف  جلية  ذلك  تداعيات  كانت  لقد 

والرتبوي يف قطاع غزة، ملا ميثل ذلك من أهمية يف تأسيس وإعداد الجيل  الناشئ ، وملا يعنيه من 

تحديد مستقبل املجتمع الفلسطيني الذي نطمح أن يُبنى عىل أسس الحرية والدميقراطية والعدالة 

االجتامعية واملساواة، وهنا ميكن تلخيص تداعيات هذه املرحلة بااليت:-

24 عضو املكتب السيايس لحزب الشعب الفلسطيني
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أوال: اخطر ما تأثر به املجتمع الفلسطيني جراء حالة االنقسام هو الرتاجع يف القيم الوطنية، لينعكس 

ذلك عىل جيل الشباب يف املدارس والجامعات، ويف الشارع واملؤسسة، حيث تراجعت العديد من 

بالتآخي  اتسمت  والتي  الفلسطينية،  الوطنية  للشخصية  أصيال  عنوانا  شكلت  التي  االيجابية  القيم 

واملحبة والوحدة والتكافل والتسامح والتضحية، وتحريم الدم الفلسطيني، ليحل مكانها بكل أسف 

، واستسهال املس  بالفرقة والكراهية، وتنامي نزعة األنا، والنزوع نحو االنتقام  قيم مضادة، متثلت 

الفئوية والتمييز؛  القتل بحقهم، وكذلك تكريس نزعة  بكرامة األخر وصوال ملامرسة العنف وأحيانا 

وتضاعفت نزعة احتكار املنافع واقتصارها عىل أولياء السلطان، وذلك عىل حساب الكثري من أبناء 

شعبنا الذين يعانون شظف العيش وبؤس الحال .

ثانيا: بعد تجميد عمل موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية يف وزارة الرتبية والتعليم التزاما بالقرار 

الرسمي الصادر عن السلطة الفلسطينية، تسبب ذلك يف نقص شديد يف الكادر التعليمي، مام اضطر 

حركة حامس لتوظيف كل ما وصلت إليه من أبنائها، حيث كان الكثري منهم غري مؤهل لذلك, األمر 

الذي اثر عىل مستوى التحصيل العلمي للطلبة يف حينه. وقد جاء الكثري منهم بخلفياتهم السياسية 

والتنظيمية والفكرية ليتعاملوا مع الطلبة وكأنهم ضمن حلقات تعبئة وتوجيه داخل املساجد، لدرجة 

ان بعض الحصص العلمية تحولت للحديث عن الدين، او للتنظري بطريقة مبارشة وغري مبارشة لحركة 

حامس وتوجهاتها .

ثالثا: إقحام الطلبة يف أنشطة تعزز لديهم االتجاه نحو العسكرة بدال من مساعدتهم وتأهيلهم لالبتعاد 

عن العنف وتأثرياته، وتعزز ثقافة السلم واالستقرار النفيس لديهم، وبان رسالتهم األساس يف الحياة 

هي العلم والتعلم. فقد أقدمت الحكومة املقالة بغزة عىل تعيني ما أسموه بالقائد يف كل مدرسة 

ثانوية، مهمته تطوير القدرات القتالية للطالب من خالل تدريبات متنوعة مبا يف ذلك فك وتركيب 

السالح؛ وهنا تجدر اإلشارة إىل أن الفارق ما بني هذا وبني علم وأساليب الكشافة التي شكلت أساسا 

تربويا يف املدارس، والتي جوهرها تنمية القدرات اإلبداعية للطالب وتعزيز روح االلتزام والتطوع 

والتفاين، وأشري أيضا إىل أن الطلبة يف املدارس الثانوية قد حرموا من حصصهم الرياضية لصالح هذه 

األنشطة التي أطلقوا عليها اسم الفتوة .

رابعا: ما اصطلح عىل تسميته تأنيث املدارس، مبعنى فصل املدارس كليا طالبا ومدرسني، بحيث ال 

يتعلم وال يدرس يف مدارس الذكور إال ذكور، ويف مدارس اإلناث إال إناث، وذلك تحت شعار عدم 

االختالط، حتى أن هناك دعوات قد طالبت بنقل مدارس الثانوية لالوالد بعيدا عن مدارس الثانوية 
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للبنات .

خامسا: فرض زي رشعي محدد، وإلزام الطالبات به، وهذا مل يقترص عىل املدارس الثانوية فحسب، بل 

امتد إىل الجامعات واملعاهد يف قطاع غزة، مام تسبب يف العديد من املشاكل، واثر سلبا عىل من ال 

يلتزمن بهذا الزي من خالل مضايقتهن وعقابهن، او محارصتهن معنويا .

سادسا: يف ضوء األزمة العميقة التي يعانيها مجتمعنا الفلسطيني بقطاع غزة، فقد انترشت بصورة 

الثانوية  املدارس  يقترص ذلك عىل  املدارس. مل  لتصل إىل مختلف  املخدرات  تعاطي  مخيفة ظاهرة 

» حبوب  يسمى  وما  الرتميادول«   « ثقافة  وصارت  األطفال،  إىل  بل وصلت  فحسب،  الجامعات  او 

السعادة« ثقافة شائعة بني مختلف الفئات العمري. هناك الكثري من القصص البشعة التي تقشعر لها 

األبدان، والتي تعكس مستوى الرتاجع الذي وصل إليه املجتمع، وإذ تسعى إدارات املدارس بالتعاون 

قد شكل  ومعطياته  تفاصيله  بكل  الواقع  أن  إال  الظاهرة،  بغزة ملحارصة هذه  األمنية  األجهزة  مع 

حاضنة وأرضية خصبة النتشار مثل هذه اآلفة الخطرية، التي صار من الصعب محارصتها .

سابعا: عىل الرغم من ترصيحات الحكومة املقالة وحركة حامس بأنها ترفض تسييس املدارس، إال أن 

الواقع يشري إىل غري ذلك، من حيث تفضيل أبناء الحركة واملؤيدين لها يف عمليات التوظيف حتى 

ولو كان هناك من يفوقهم خربة وعلام، كام انه يُطلق العنان ألبناء حركة حامس ملامرسة نشاطاتهم 

الثقافية والتنظريية داخل أسوار املدارس، بينام يُحرم اآلخرون من ذلك، او يجرى وضع العديد من 

العراقيل أمام نشاطاتهم .

ثامنا: الوضع االقتصادي املرتدي، أدى إىل انعكاسات معنوية سلبية عىل أبناء األرس املعوزة والفقرية، 

كام ساهم يف ترسيب العديد من الطلبة من مقاعد الدراسة بحثا عن لقمة الخبز إلعانة أرسهم، او 

لتلبية حاجاتهم الخاصة. منهم من حافظ عىل تواصله الدرايس؛ لكن إشغال وقته ما بعد الدراسة يف 

البحث عن تامني حاجاته وحاجات أرسته قد رصفه عن االهتامم الجدي بالدراسة،. ويالحظ يف اآلونة 

األخرية اتساع ظاهرة تسول األطفال بطرق مبارشة وغري مبارشة يف الشوارع بطريقة مذلة ومهينة . 

وعىل صعيد أخر فقد تسبب هذا الوضع املأساوي يف ميول الشباب ورغبتهم الشديدة للهجرة خارج 

الوطن بحثا عن االستقرار املادي والنفيس، وأمال يف مستقبل يفتح لهم آفاق طاملا حلموا بها . 

تاسعا: هذه األزمة املركبة التي يواجهها الناس يف قطاع غزة، والتي أثرت عىل كافة مناحي الحياة  

مبا يف ذلك العملية التعليمية والرتبوية، تحاول الحكومة املقالة وحركة حامس إخفاءها، والتالعب 

بنتائجها مبا يتفق وأهدافهم؛ فعىل سبيل املثال كان من الطبيعي ان تكون نتائج الطلبة يف املراحل 
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الثانوية وخاصة يف الثانوية العامة متدنية بسبب األوضاع العامة، لكن حتى ال تبدو الحكومة عاجزة 

يف مواجهة التحدي الذي يواجهها، جرى ترفيع الكثري من الطلبة الراسبني، وهذا يعني صعوبة الحصول 

عىل أرقام دقيقة ملعدل حالة التهور والرتاجع عىل مستوى هذا الصعيد، والتي كان يفرتض أن تقدم 

كمقياس للمقارنة بني هذه املرحلة وسابقاتها .

وبعد ..

      إن تجاوز الحالة الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وبخاصة عىل املستوى التعليمي والرتبوي، ال 

ميكن أن يتحقق من خالل الهروب من مواجهة الحقيقة، او اعتامد أساليب الفهلوة والتذايك املصطنع. 

إن أنجع السبل لعالج مثل هذه املشاكل هو مبواجهتها، من خالل أوال اإلقرار بها، وثانيا من خالل 

عالجها بأسلوب علمي جريء .

     وهنا ميكن القول أن مأساة االنقسام الداخيل وتداعياته كانت وال زالت عامال أساسيا ملا نحن عليه؛ 

ففي مناخها املوبوء صار املمنوع مسموحا، والحرام محلال، والخط األحمر خطا اخرضا واصفرا وغريه. 

ال ميكن ملجتمعنا أن يرى النور من جديد إال إذا ما متكنا من تجاوز هذه الحالة الكارثية . إن متكننا 

من وضع الخطط الكفيلة بإعادة تأهيل املجتمع من جديد للتخلص من كافة الشوائب والقاذورات 

التي علقت به خالل مرحلة االنقسام، وان يُعاد للنظام السيايس هيبته، عىل قاعدة تجنيب مؤسسات 

كافة  ومحاربة  العامة،  الحريات  وإطالق  بحتة،  مبهنية  معها  والتعامل  والفئوية،  الحزبية  السلطة 

إقرارها تكرس هذه  تم  قوانني  بأي  العمل  إطار فكرى محدد، ووقف  املجتمع ضمن  أشكال وضع 

التعليمية والرتبوية مبا يكرس مناهج وطنية ترفض  الظاهرة الخطرية، واالهتامم أكرث يف املؤسسات 

الفئوية وتزوير التاريخ او اجتزائه، وتكرس قيم املشاركة والوحدة واملحبة والتكافل والتسامح، وتعظم 

من قيم الرتاث الثوري األصيل يف نفوس وسلوك الطلبة، بعيدا عن الفئوية والعصبوية التي باتت تنخر 

كافة مناحي مجتمعنا الفلسطيني .

18/3/2014م
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الفصل الخامس
التعليم والممارسة العملية

تدريس تكنولوجيا المعلومات بين الحرية واالحتكار
د . بكر عبد الحق

العلم بين التلقين والمشاركة
د . صافي صافي

اللغة العربية والقيم والهوية
ا . ابراهيم جوهر

تجربة مؤسسة “تامر” للتعليم المجتمعي في تحصيل المعرفة
اة .  رناد القبج

تدهور التعليم الى أين ؟
ا. عبد المجيد حمدان

التعليم في فلسطين “مشاكل وطموحات” 
ا . جميل السلحوت 
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تدري�س تكنولوجيا املعلومات بني احلرية والحتكار
د. بكر خلدون عبداحلق

» ليست فجوة القراءة التي نعانيها سوى فرع من فجوة اشمل و اعقد. و نقصد بها تلك))الفجوة 

الرقمية(( التي تفصل – معلوماتيا و معرفيا- بني عاملنا العريب والعامل املتقدم«  د. نبيل عيل, العقل 

العريب و مجتمع املعرفة ديسمرب 2009 عامل املعرفة  و الكتاب 370.

» ان املادة )الحديث حول تكنولوجيا املعلومات( ليست خفيفة الظل عىل الطالب و ال حتى عىل 

املعلمني أنفسهم . فهي مادة معقدة زخمة فرضت علينا فرضا وال اعرف ما الهدف منها! نعم درستها 

ولكن ألنها فرضت يف املنهاج و ليس عن قناعة مبحتواها« املعلمة : تهاين هاشم عبدالسالم التميمي 

املدارس  شبكة  يف  منشور  حاسوب.  بكالوريوس  الثانوية,  بيتني  بنات  مدرسة  يف  تكنولوجيا  معلمة 

الفلسطينية تحت عنوان منهاج تكنولوجيا املعلومات للصف الثاين عرش

مادة  من  جزء  هو  بل  املعلومات  تكنولوجيا  باسم  مستقلة  مادة  الفلسطيني  املنهاج  يف  يوجد  ال 

التكنولوجيا التي تتناول مجموعة من املوضوعات التي كانت غالبيتها تدرج ضمن الرتبية املهنية. هذا 

التصنيف يضع تكنولوجيا املعلومات ضمن املواد العملية من حيث املضمون. اال انها تدرس بالطرق 

ذاتها التي تدرس املواد األخرى. 

ال تأخذ تكنولوجيا املعلومات اي صفة كامدة مهمة يف املناهج او من قبل املدرسني والطالب و اولياء 

تكنولوجيا  ثورة  اليوم يف عرص  نعيش  “اننا  يبدأون خطاباتهم ب  املسؤولني  ان جميع  رغم  االمور 

املعلومات” و يردفون بالقول،”أن تكنولوجيا املعلومات تخلق فرصا للتنمية”. نعم، رمبا نتفق من 

حيث املبدأ مع هذا التشخيص. و هناك طرق شتى لنضع فلسطني عىل خارطة العامل الرقمي. ميكننا 

ان نتنافس مع دول الخليج مثال يف استهالك التكنولوجيا او نتنافس مع الهند يف توفري ايدي عمل 

رخيصة لتطوير التكنولوجيا الرقمية او نتنافس مع كوريا يف اإلبداع و التطوير. كل الخيارات صعبة و 

بحاجة اىل خطط مدروسة باستفاضة و وطنية بجدارة بعيدا عن ضغط املمولني و عقلية املسرتزقني.

لنلق نظرة اىل مادة تكنولوجيا املعلومات يف املنهاج الفلسطيني. سنجد ان الكتب تحتوي عىل وحدة 
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يف كل عام حول تكنولوجيا املعلومات. ميكن تصنيف ما يندرج ضمن تكنولوجيا املعلومات ضمن 

مادة التكنولوجيا اىل: أوال: اجيال الحاسوب و أجزائه الظاهرة للعيان. وهذا الجزء هو عرض تاريخي 

للحواسيب يتكرر تقريبا يف جميع السنوات، اي مادة جافة موضوعة للتذكر وليست للتفكر مثلها مثل 

باقي املواد األدبية، التي يتجنبون يف العادة الخوض بتفسرياتها. و ال تحتوى عىل كيفية عمل الحاسوب 

و األجزاء التي ال ميكن رؤيتها بالعني او ملسها. املادة باختصار ال تريض و ال تثري فضول الطلبة يف تلك 

األعامر التي يكون بها الطالب مفعام بالحيوية و حب االستطالع واملعرفة و االستكشاف. 

تعليمها  حيوية ميكن  عملية  مادة  يكون  ان  يفرتض  اي  الحاسوب،  استخدام  فهو  اآلخر  القسم  اما 

بطريقة تفاعلية تشاركية؛ وميكن ان يفتح مجاالت من االبداع سواء يف طرق التعليم لدى املدرس او 

يف االستخدامات لدى الطالب. اال ان بعض املدارس تفتقد اىل املختربات وبعضها اآلخر يفتقد رغبة 

املدرس بتعليم الطالب يف املخترب. مام يَُحول املادة اىل مادة حفظ اخرى يتم تلقني الطالب كيفية 

استخدام الحاسوب نظريا وعليه تذكر الخطوات. هذه العملية تشابه تعليم السباحة يف الصف. 

إن إدراج مادة تكنولوجيا املعلومات مهم؛ اذ من املفرتض ان يكون هدفها االساس تضييق الفجوة 

الرقمية مقارنة باملجتمعات املتقدمة إنتاجيا. ونتساءل : هل املنهاج يحقق هذا الهدف الهام؟ يحاول 

ان  ميكننا  اذن  االول.  الهدف  لتحقيق  اسايس  كهدف  الحاسوب  استخدام  الطالب  يعلم  ان  املنهاج 

نتساءل: هل اتقان استخدام الحاسوب هدف كاف للحاق بركب التطور؟ الجواب طبعا ال. فاستخدام 

الدنيا وال ترتقي  العقلية  التطبيق حسب تصنيف بلوم و هو من املهارات  الحاسوب يندرج تحت 

ملهارات إنتاج املعرفة. 

 ما نحن بحاجة إليه حقا هو تعليم الطلبة اإلنتاج الرقمي، شتى انواع اإلنتاج:  إنتاج النصوص يتطلب 

متكينهم من لغتهم و من لغات اخرى؛ إنتاج الصور واالفالم تتطلب مناخا من الحرية من اجل اإلبداع؛ 

و اخريا الربمجة التي تتطلب علوما محددة باإلضافة اىل اإلبداع. هناك تجارب كثرية يف العامل )لتوانيا 

مثال( ويف فلسطني لتعليم الربمجة كمهارة ميكن تعلمها كباقي املهارات كالحساب و القراءة والكتابة 

يف مراحل عمرية مبكرة مام يساهم يف نرش ثقافة انتاج الربامج وليس استهالكها فحسب . وهذا قد 

يخلق حالة تنتقل باملجتمع من مستهلك إىل منتج. اال ان التجارب يف فلسطني هي تجارب فردية 

معزولة ، و تعترب يف غالب األحيان مخالفات تحاسب عليها االنظمة والقوانني.

الجزء العميل للامدة صمم طبقا ملنتجات رشكة احتكارية؛ حيث يندرج ضمن رشوط اقتناء الربمجيات 

 ”reverse engineering“ عدم محاولة فهم كيف تم تصميم الربنامج او ما يسمى الهندسة العكسية
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. وهذا رشط أسايس باإلضافة اىل رشوط اخرى مثل منع بيع املنتجات لدول “محور الرش” للوصول اىل 

حالة من اإلنتاج املستقل الحر الغري قابل للهيمنة من قبل اي احد سواء من الداخل او الخارج. نحن 

بحاجة كغرينا اىل سلوك طريق الربمجيات الحرة ، ملبنية عىل مبادئ حرية االقتناء وحرية االستخدام 

والتطوير وإعادة النرش او البيع. 

ميكن أن يكون استخدام الربمجيات مفتوحة املصدر او الحرة خطوة اوىل نحو االستقالل والحرية. أما 

الخطوة األهم التي يجب ان يحويها املنهاج الفلسطيني فهو تعليم الطالب الربمجة. ال اعني باملنهاج 

الكتاب الدرايس فقط. املنهاج يتطلب تأهيل املدرسني و املجتمع لتقبل فكرة تأهيل الطالب لالعتامد 

عىل نفسه والتفكري و اإلبداع. 

يتم تدريس طالب الصف العارش موضوع الربمجة باستخدام منتجات رشكة ماكروسوفت االحتكارية 

من خالل لغة فيجوال بيسك. وهذا جيد كبداية ؛ لكني اقرتح ان يتم استبدال األداة بلغة حرة من 

ناحية، و من ناحية اخرى اقرتح ان يتم تدريس املنطق و الخوارزميات و الرتكيز عليها ليتعرف الطالب 

عىل كيفية التفكري بالربمجة. و اقرتاح آخر تقديم تعريف الطالب عىل مفاهيم الربمجة ابتداء من 

املرحلة االبتدائية. وميكن إدراج مجموعة من املفاهيم املهمة من خالل منهاج الرياضيات. بإدراج 

مواد مثل التوبولوجي وخوارزميات الفرز والبحث الكالسيكية. فهذا من شانه ان يفتح مدارك الطالب 

الدرايس؛  الكتاب  املواد يف  ادراج هذه  التنويه بعدم كفاية  اود  املنطقي. هنا  التفكري  و حثهم عىل 

فعلينا تأهيل املدرسني يك ال يتحول املنهاج اىل مادة اخرى مملة لحشو الدماغ. اذ ميكن ان تدرس 

الطالب  ننتظر من  املادة بطرق شتى احدها و أسهلها للمدرس هي ان تعطى املعلومة جاهزة و 

اعادتها للمدرس يف االمنحان. أو ميكن ان نحث الطالب عىل حل مسائل و مشاكل حياتية من خالل 

التفكري يف الخوارزميات.

اخلال�صة:
املنهاج الفلسطيني يروج لرشكة احتكارية.

ال يوجد مجال لالبداع والتطوير.

ال يعد املنهاج الطالب ليك يكون منتجا للربمجيات.

اقرتح التحول اىل الربمجيات الحرة يف التدريس.

اقرتح زيادة تعلم الربمجة يف املدارس ليك ننتج طالبا قادرا عىل التفكري بشكل منطقي.
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العلم بني التلقني وامل�صاركة
د. �صافـي �صافـي/ جامعة بريزيت

ملخ�س الدرا�صة
تبحث هذه الدراسة يف أثر التلقني واملشاركة يف فهم العلم وطبيعته. فطرق التلقني تؤدي إىل النظر 

إىل العلم كمجموعة مرتاكمة من الحقائق واملبادئ والقوانني والنظريات، لها قدسيتها، والحفظ هو 

العلم ويف  يف  الطالب مساهامً  املشاركة فتجعل من  أما  تلقيها.  تم  االختبارات كام  وسيلة ردها يف 

تطويره منذ الصغر، وعليه بالتايل فهم ما يحدث بعني نقدية فعالة عملياً ونظرياً. 

هناك عدة بنود يف طبيعة العلم تشكل املحكات الرئيسية لفهم العلم، وهي: تعريف العلم، والفرق 

بني املشاهدات واالستدالل، وموضوعية العلامء يف النظر إليها، وعالقة النامذج العلمية بالواقع، وثبات 

العلمية  القوانني  العلمية وتغريها، وتراكميتها وثوريتها، وامربيقيتها وخياالتها، والعالقة بني  املعرفة 

املجتمعي،  الثقايف  بالسياق  العلامء  عمل  وتأثر  مخرتعني،  أو  مكتشفني  العلامء  وكون  والنظريات، 

العلمية  والنظريات  القوانني  وبساطة  الظواهر،  يف  والسببية  العلمية،  بالطريقة  يسمى  ما  وإتباع 

وتعقيدها، وتحيز العلامء. 

إن النظرة الساذجة إىل املعرفة العلمية تؤدي إىل طرق التلقني يف التدريس، بينام النظرة املتبرصة 

تؤدي إىل العمل يف العلم كام يفعل العلامء، ليشكل الطلبة مجموعات تعاونية تحاول فهم ما يحدث. 

ونظريات  وقائع  من  الطبيعة  مخزون  عن  والكشف  اإلبداع  إىل  يؤدي  منظم،  عقيل  نشاط  العلم 

تجريدية بعيداً عن املشاعر الذاتية قدر اإلمكان. ورمبا تكون صياغة الفرضيات والتنبؤات هي املحطة 

األوىل للتحقق مام يجول يف خاطرنا.

للسلطة،  والخضوع  والخرافة،  األسطورة  الثالث:  العامل  يف  خاصة  العلوم  فهم  يف  كثرية  العوائق  إن 

والتعصب املتمركز حول الذات الفردية والجامعية، واللغة، والثقافة. 

ال ينحرص تعليم العلوم حديثاً، يف تحقيق التطور االقتصادي؛ ينبغي أن نجعل من الطلبة مؤثرين يف 



138

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

العلوم ومطورين للثقافة، ومستوعبني للعامل، ومشاركني فاعلني يف الحياة اليومية. واذا ما استهدف 

تعليم العلوم متكني األفراد من املشاركة يف قضايا العلم والتكنولوجيا، واتخاذ القرارات ذات العالقة، 

كام أن ذلك يعمل عىل تحسني نوعية التعليم، وزيادة الفرص يف املجتمعات الدميقراطية. إن تزويد 

املتعلمني باملعرفة العلمية وأسسها، تجعل اإلنسان يعيش حياة أكرث استقرارا من الناحية النفسية، 

التعايش مع االكتشافات واالخرتاعات الجديدة )Chen, 2001(، ويرى “ليدرمان”  وأكرث قدرة عىل 

التكنولوجية  املنتجات  وإدارة  العلوم  “لفهم  رضورية  العلمية  املعرفة  أن   .)Lederman, 2007(

وعملياتها يف الحياة اليومية، ورضورية يف اتخاذ قرارات متبرصة يف املوضوعات االجتامعية العلمية، 

ولتقدير قيمة العلم كجزء من الثقافة املعارصة، إضافة إىل أنها تساعد يف تطوير فهم قواعد املجتمع 

العميل التي تجسد االلتزامات األخالقية للمجتمع بشكل عام، وتسهل تعلم مواضيع العلم”  )-831

.)832

لقد تم تناول قضية طبيعة العلم واملعرفة العلمية يف املدارس الفلسطينية يف الوحدة األوىل من كتاب 

العلوم العامة للصف التاسع األسايس - الجزء األول )شوابكة و درويش و عبد الكامل و نادر و عطري 

و عبد الهادي و بركات ، 2003(، حيث تكونت الوحدة من فصلني هام: 

العلم . 1 أهداف  وتذكر  العلمي،  واملنهج  العلم  تعريف  إىل  العلمي، حيث هدف  واملنهج  العلم 

وخصائصه، واستنتاج خطوات املنهج العلمي، وتوضيح خصائصه. 

وتذكر . 2 العلمية،  باملعرفة  املقصود  توضيح  إىل  هدف  حيث  وعنارصها،  العلمية  املعرفة  بنية 

خصائصها، وتعداد عنارصها، ومتييزها، وترتيب عنارصها بشكل هرمي، وتوضيح دور املفاهيم 

العلمية يف منو املعرفة العلمية.

وقد جاء يف خصائص املعرفة العلمية أنها: خربة حسية إدراكية تبدأ باملالحظة والتجريب وتنتهي . 3

بالحقائق والقوانني العلمية، وتنتج من خالل االستفسار العلمي، وأنها متجددة ومتطورة. 

إن هناك أهمية كبرية أن تحتوي املناهج الفلسطينية هذه الوحدة بالذات رغم أنها جاءت منفصلة 

تدريب  يتم  العلم، ومل  لتطور  التاريخي  السياق  توضع يف  املطروحة، ومل  العلوم  مواد  عن محتوى 

املدرسني عىل تدريسها، وبالتايل فإن ما يجري خالل عملية تدريسها، أن ذلك يتم بطريقة ال تتناسب 

مع ما جاء فيها كأن يتم تدريسها بالتلقني، كام أن عدم تدريبهم يجعل كثرياً من املدرسني ال يدرسونها 

بشكل مالئم أو يتم حذفها.

املعرفة العلمية تراكمية وثورية معاً، كام ال ميكن إثباتها بشكل مطلق، إذ ال ميكن أن تتضمن جميع 
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إنسانياً عاملياً بحتاً، فالسياق  األمثلة والظواهر، وبالتايل ميكن نفيها أو تعديلها. والعلم ليس نشاطاً 

االجتامعي لكل أمة ميكن أن يقبل أو يرفض العلم كالهندسة الوراثية التي تقبلها مجتمعات وترفضها 

أخرى، وإن الحديث عن الطريقة العلمية املتسلسلة الخطية هو هراء )دحالن، 2007(.

تعريف العلم
العلم يستند جزئيا عىل األقل عىل املشاهدات للعامل الطبيعي، وتبنى االستنتاجات عىل مشاهدات 

من خالل  ترشيحها  يتم  املشاهدات  إن  بشكل حقيقي.  الظاهرة  يروا  مل  العلامء  أن  رغم  الظاهرة، 

التي  االفرتاضات  عىل  ومبنية  النظريات،  إطار  يف  تفسريها  ويتم  األدوات،  باستخدام  أو  ادراكاتنا 

واالستدالالت.  املشاهدات  بني  التمييز  يتقنوا  أن  الطلبة  العلمية. وعىل  األدوات  تركز عىل وظائف 

كان  إذا  ما  وحول  بالحواس  مبارشة  املرتبطة  الطبيعية،  الظاهرة  حول  وصفية  عبارات  املشاهدات 

بينام االستنتاج غري مرتبط  املالحظون يصلون إىل إجامع نسبي، مثال: األجسام تسقط نحو األرض؛ 

بالحواس. األجسام تسقط نحو األرض بسبب الجاذبية، نقيسها بتأثريها. إن النظرة الساذجة للعلم ال 

تفرق بني املشاهدات واالستدالالت؛ فهذه النظرة تعامل املشاهدات واالستدالالت باملستوى نفسه، 

أي ميكن مشاهدتها ومالحظتها. لكن النظرة املتبرصة  تالحظ املشاهدات بواسطة الحواس الخمس 

وبامتداداتها؛ بينام االستدالل،  يتتبع أثرها، دزن رؤيتها  أو قياسها مبارشة.

التحيز يف املشاهدات )observations( واالستدالالت )reasoning( مستند إىل املعرفة السابقة.

لكل  نفسها  تكون هي  لن  املشاهدة  الناس،  لكل  نفسه  هو  ليس  البسيط  باملعنى  الحيس  اإلدراك 

يف  تحيزاً  هناك  فإن  وبالتايل  وخربته؛  املشاهد  معرفة  حسب  متحيزة  هي  بل  والباحثني،  العلامء 

املمكن  من  بأن  يقولون  متبرصة  مقبولة/  نظر  وجهات  يحملون  الذين  والطلبة  نفسها.  املشاهدة 

أن يصل العلامء إىل استنتاجات مختلفة عندما ينظرون إىل املعطيات نفسها ألن معرفتهم السابقة 

واعتقاداتهم، وتخيالتهم وإبداعاتهم مختلفة، ولهذا فإن استنتاجاتهم ستكون مختلفة. 

النماذج العلمية
النموذج يشري إىل مجموعة من االفرتاضات والبدهيات التي تصف أشياء أو ظواهر فيزيائية. ومن  

خصائص النموذج أن يرتبط دامئاً بهدف، وأن يكون أداة بحثية يستخدم للحصول عىل معلومات حول 

الهدف الذي ال ميكن مشاهدته أو قياسه مبارشة، ويحمل بعض أوجه الشبه بالهدف، الذي ميّكن 

الباحث من اشتقاق فرضيات من النموذج أثناء دراسة الهدف، وأن يكون بسيطاً إىل الحد املمكن، 
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وأن تطوير النموذج يجري من خالل عملية تفاعلية تلعب فيها البيانات التجريبية من الهدف، التي 

.)Drechsler & Schmidt, 2005: 20( ستقود إىل إعادة النظر يف النموذج

إن النظرة الساذجة للنموذج العلمي تقول بأن النموذج مطابق للواقع، بينام النظرة املتبرصة تقول 

بأن النموذج هو رؤية العلامء لتفسري الواقع، وميكن أن يفرس الواقع أكرث من منوذج.

من خ�صائ�س املعرفة العلمية
عوامل  حملت  إذا  سابقة  بنظرية  علمية  نظرية  تطيح  حيث  وثوريتها،  العلمية  املعرفة  تراكمية 

تفنيدها أو تطال مجاالت أوسع من السابقة )خويل، 2000(. 

يقينية العلم أو نسبيته

فرتاكمية املعرفة يعني نسبيتها واحتامليتها ، والحقيقة مطلقة ونسبية يف الوقت نفسه، فهي محصورة 

يف املجال الذي وقعت فيه الواقعة، أما القانون فيكون ضمن رشوط تطبيقه. إن »مجموعة القوانني 

الراهنة التي تفرس جانبا ما من الطبيعة تعترب ذات صدق مطلق بالنسبة للمرحلة الراهنة التي متثلها. 

ولكنها لن تكون كذلك بالنسبة ملرحلة أخرى قادمة. و«الحقيقة العلمية تكون لها صفة املطلق حينام 

تفرض نفسها عىل كل الجزئيات التي تتناولها، وعىل كل العقول التي تتعامل معها.. ومع ذلك، فهي 

حقيقة نسبية ألنها مرشوطة مبجال معني من الصدق ال ينبغي تجاوزه« )املصدر نفسه:101(. 

امربيقية املعرفة 

وهي خاصية نفتقر إليها ثقافتنا الراهنة ، حيث اللفظية يشجعها أسلوب التدريس التلقيني، واللفظية 

يجري الرتكيز عليها للعملية يف مجتمع يقدم الوالء عىل اإلنجاز. يُثبت العلم امربيقياً، أي عملياً، وهذا 

هو الفرق بني العلوم الطبيعية والفنون، فرغم كون الفن والعلم إبداعيني، إال أن الفن يعكس مشاعر 

فهم  ومبحاولة  العلمي(،  العمل  باملوضوعية )رشوط  عام  بشكل  مقيد  العلم  بينام  وأفكاره،  الفنان 

الطبيعة، وهو مبني عىل ما سبق من علم. 

العالقة بني القوانني والنظريات العلمية 

القانون العلمي هو »صيغة تقدم توضيحاً للعالقات الثابتة بني الظواهر، وتقدم محاولة للتنبؤ بثباتها 

بالنسبة ألحداث وظواهر ميكن أن تحدث يف املستقبل« )عالف، 1991: 11(، أو »هو عبارة عن فرض 

أو قول ترتتب ملجموعة من الظواهر ويستخدم يف الوقت نفسه لتعليل هذه الظواهر والحوادث 
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القانون  أما خصائص   .)12 نفسه:  )املصدر  املستقبل«  يف  يتوقع حدوثها  وظواهر  بحوادث  والتنبؤ 

فهي أن يكون دقيقاً وواضحاً، وأن يصف املوضوع بشكل مبارش أو غري مبارش، وأن يكون له القدرة 

عىل التعليل والتنبؤ باألحداث، وأن يكون له صفة االحتاملية، وليس اليقني التام )ياسني، 1974(. أما 

إىل  وتهدف  العلمية،  القوانني  من  كبرية  بني مجموعة  تربط  نظرية  »فروض  فهي  العلمية  النظرية 

تفسريها وتفسري الظواهر واألحداث العلمية« )نشوان و جربان، 2000: 33(.

عادة ما يحمل الطلبة رؤية هرمية مبسطة للعالقة بني النظريات والقوانني منها أن النظريات تتحول 

إىل قوانني معتمدين عىل توفر أدلة كافية، ويعتقدون أن القوانني لها مستوى أعىل من النظريات، 

.))Lederman, Abdel-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002( وكالهام خطأ

اما النظرة الساذجة فال  تفرق كثرياً بني القوانني والنظريات، وترى أنه ميكن أن يتحول القانون إىل 

نظرية، 

الصيغة اإلبداعية لطبيعة املعرفة العلمية 

خالفا للنظرة الساذجة املتوهمة أن العلامء ال يستخدمون التخيل واإلبداع يف عملهم، فإن الحقيقة 

وأبحاثهم،  السابقة ومشاهداتهم  إىل معرفتهم  أشكاالً مستندين يف ذلك  يرسمون  العلامء  ان  تؤكد 

 .)Khishfe & Lederman, 2007( وأن كل عامل له نظرته الخاصة ومنطه الخاص يف تشكيل منوذجه

فالعلم هو امربيقي تجريبي، وأن تطور املعرفة العلمية يتطلب عمل مشاهدات من الطبيعة. فالعلم 

يتطلب اخرتاع التفسريات واملكونات النظرية، التي تتطلب إبداعاً من العلامء. 

العلمية  الوقائع  العالقات بني  تنتظم فيها  التي  املمكنة  الطرق  العلمي هو “اختيار إلحدى  الفرض 

لترتتب وتتسق بها قانون أو نظرية” )قنصوة، 1981: 190(، وتتحقق قيمته إذا كان يتالءم مع الواقع، 

عن  “تكشف  إذ  العلم  يف  اإلبداع  أبرز صور  العلمية  الفروض  تعترب  املختلفة.  الوقائع  بني  والربط 

التامثل يف املختلف، والوحدة يف املتنوع” )املصدر نفسه: 191( . 

ال بد من االستشهاد مبا قاله “أينشتني” حول النظرية، مقارنة بوجهة نظر “بوبر” وغريه من الباحثني 

واملفكرين، حيث قال: “إن تكوين نظرية جديدة ال يشبه هدم كوخ صغري وبناء ناطحة سحاب بدالً 

منه، بل أقرب شبهاً بحال رجل يتسلق جبالً فيتسع أفق نظره ويرى آفاقاً جديدة كلام ازداد ارتفاعه، 

ويرى طرقاً ومسالك جديدة تصل بني البقاع املوجودة يف سفح الجبل مام كان يتعذر عليه رؤيتها لو 

مل يربح هذا السفح” )عالف، 1991: 7(.
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تأثر العلامء بالسياق الثقايف االجتامعي

ميارس العلم يف سياق ثقايف أكرب، وإن العلامء والباحثني هم جزء من املجتمع، يؤثرون فيه، ويتأثرون 

واالقتصاد،  والسياسة،  االجتامعي،  الرتكيب  مثل  بها،  ويتأثرون  املختلفة  العوامل  يف  يؤثرون  به، 

وبناء   .))Lederman, Abdel-El-Khalick, Bell & Schwartz, 2002والدين، وغريها والفلسفة، 

عىل هذه النظرة فإن العلم هو جزء من ثقافة املجتمع؛ فهو إنساين، يتأثر بالقيم االجتامعية وباملعايري 

 .))Karakas, 2006; Khishfe & Lederman, 2007 االجتامعية الثقافية ويؤثر فيها

سلطة القوانني والنظريات العلمية وتعقيدها

ليس العلم هو الطبيعة نفسها، بل تصورنا للطبيعة، أو معرفتنا بالطبيعة، وهو الطريقة التي نضع 

بها اسئلتنا بحيث نفرد ونعزل مجاالً محدداً من بني خضم الظواهر« )قنصوة، 1981: 70(. ويحاول 

العلامء تقديم وصف مخترص للطبيعة، لكن الحياة ليست بهذه البساطة،. النظريات والقوانني هي 

محاوالت لفهم العامل الذي نعيش فيه، وأن البساطة هي رؤية إنسانية للطبيعة وليس من الرضوري 

أن نتبع البساطة، فمركزية األرض أبسط من مركزية الشمس، ولكن األمور ال تسري بهذا املسار )موى، 

.)2002

نجمل النظرة العلمية للطبيعة يف ثالث نقاط رئيسة: 

الواقع الفيزيايئ ليس هو الواقع املادي، ولكنه وصف من اإلنسان يسّهل عليه فهم الطبيعة. . 1

إن وجود انتظام يف الطبيعة هو الدافع لالعتقاد بكون الرياضيات أفضل وسيلة للتعبري عنه. . 2

إن العلامء يحاولون أن يقدموا وصفاً مبسطاً باستخدام املعادالت الرياضية، وال يعني أن األمور . 3

بهذه البساطة )عالف، 1991: 71(.

تستند النظرة الساذجة إىل أن املعرفة العلمية بسيطة ألن الطبيعة بسيطة، وسهلة، وجميلة، بينام 

تستند النظرة املتبرصة بأن هناك من القوانني ما هو سهل، وهناك ما هو معقد، وكذلك النظريات 

بسيط  الكون  ألن  ليس  العلم،  يف  املفضلة  والجميلة هي  والسهلة  البسيطة  النظرية  وأن  العلمية، 

الحياة بسيطة وسهلة وجميلة، وهي تساعد عىل  وجميل، بل هو معقد، لكن ألننا نحب أن نرى 

سهولة التفسري والتنبؤ للظاهرة الطبيعية، ألن هدف العلم هو تيسري حياة البرش. 

اختالف تفسري األفكار العلمية حسب التخصص والحقول

يعيق فقط  العلامء ال  فئاته مبا يف ذلك  املجتمع مبختلف  والخرافة يف  األسطورة  إن تسلل كل من 
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التفكري العلمي وإمنا يعاديه، ويشكل مرجعاً نقيضا لفهم جوانب الحياة وتفسريها. 

إن املفاهيم العلمية عديدة، وكذلك الحقائق واملبادئ والقوانني والنظريات. وهناك اختالف يف اللغة 

التخصصات  بني  تداولها  يتم  التي  االصطالحات  بعض  هناك  أن  ورغم  تخصص.  كل  يف  املستخدمة 

تعني  ال  البحتة  العلوم  والنسبوية يف  فالحتمية  نفسه،  اليشء  تعني  ال  النهاية  انها يف  إال  املختلفة، 

بالرضورة اليشء نفسه يف العلوم االجتامعية. 

هناك اعتقاد خاطئ عند الجمهور العام هو أن العلامء يعرفون كل يشء عن العلم.العلامء يبحثون 

يف مواضيع متخصصة جداً، ومن الصعب أحياناً أن يفهموا ما يدور حولهم. فعامل األحياء املتخصص ال 

يعرف كثرياً عن علم الطبيعة، وعامل الفيزياء املتخصص ال يعرف كثرياً عن علم األحياء، بل إن العامل 

الريايض املتخصص يف موضوع معني يلزمه الكثري من الوقت والجهد لتفهم موضوع آخر، وهذا ينطبق 

عىل كل العلوم )وولربت، 2001(.

إن التفاعل االجتامعي بني العلامء يلعب دورا يف تحديد األهداف العلمية؛ ذلك ألن املعرفة العلمية 

تراكمية، لكنهم يتنافسون يف القيام باألبحاث، ويف الوقت نفسه متعاونون ويفضل أن يعملوا يف فريق 

واسع؛ ومن هنا يجب أن تكون األبحاث منشورة بشفافية املعلومات العلمية وطريقة العلم. فإحدى 

أن تسبب  املنشورة ميكن  املعلومات  للتكرار، وأي خلل يف  قابال  أن يكون  العلمي  البحث  مميزات 

انتقادات واسعة ملا تم نرشه )املصدر نفسه(.

وهناك من يرى أن العلم املشرتك ازداد يف القرن العرشين، ويستعرض هذه الظاهرة يف عدة نقاط:

إن االكتشافات الحديثة تحدث يف معامل ممولة مباليني الدوالرات، يقوم بها مجموعة كبرية من . 1

الباحثني والفنيني والتقنيني. 

إن نسبة التأليف املشرتك ازدادت يف العقود األخرية، مام يدل عىل العمل الجامعي بني العلامء. . 2

إن هناك علوما كربى وعلوما صغرى، فعلم الفيزياء ظل لفرتة طويلة محوراً أساسياً، ترتبط به . 3

العلوم األخرى، ومن هنا يأيت التكامل يف األبحاث واألعامل العلمية. 

من . 4 العديد  بها  ويعمل  الدوالرات  مليارات  تكلف  عظيمة  مشاريع  عىل  عديدة  أمثلة  هناك 

تخصصات مختلفة، منها تلسكوب هابل. 

التقنيات . 5 علم  منها  الجامعات،  يف  بالتكنولوجيا  العالقة  ذات  التخصصات  لعدد  ازدياد  هناك 

الحاسوبية )إد، 2006: 138-139(. 
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حتيز العلم وتوجهاته 
يتفق الباحثون عىل أن العلم يتسم باملوضوعية، أي أنه غري متحيز لفئة أو قومية أو دولة أو غري ذلك 

من التقسيامت، ويتفقون ايضاً عىل أن من صفات العامل والباحث أن يكون موضوعياً. فام نطبقه 

من  وغريها  والحركة  والحرارة  الضغط  وقوانني  األخرى؛  املناطق  عىل  ينطبق  منطقة  يف  قوانني  من 

النظريات والتعميامت واملفاهيم هي نفسها بني البرش. والنظرة املتبرصة ترى أن املشاهدات متحيزة، 

وأن االستدالل متحيز هو اآلخر، وبالتايل فإن العلم متحيز. العلم ينتج يف سياقات ثقافية اجتامعية 

اقتصادية تكنولوجية .. الخ محددة، وبالتايل فإن العلم هو متحيز لثقافة املجتمع وتوجهاته. 

السببية/ الحتمية ودور القوى الخارقة

تستند النظرة املتبرصة إىل أن هناك بيئة سببية، أو عملية سببية، وال بد أن نبحث يف الطبيعة عىل 

الحوادث  نعزو  أن ال  ما، مبعنى  أو ظاهرة  التي أدت إىل حدوث واقعة  الظروف والعوامل  مجمل 

ألسباب غيبية. ترتبط الحتمية بالسببية، أي أن كل حدث سابق، يؤدي إىل حدث الحق بالرضورة. وأن 

ذاك السبب يؤدي طبعاً إىل النتيجة املتوقعة. 

معوقات التفكري العلمي
ذا أردنا أن نجعل من مجتمعنا قادراً عىل التفكري العلمي فال بد من التصدي ملعوقاته، وهي:

وهي  العصور.  مر  العلمي عىل  التفكري  أمام  املعوقات  أخطر  من  وتعد هذه  والخرافة:  األسطورة 

تتسلل برفق إىل الالوعي اإلنساين باعتبارها جزءاً من املوروث الثقايف. والخرافة من وجهة نظر املحللني 

النفسيني ليست شيئا من املايض، أو ميكن تجاوزها يف مرحلة معينة، بل هي جزء من التكوين النفيس 

لها  تسمح  حني  وتظهر  الالشعور،  يف  تكمن  أعامقه،  يف  وتبقى  الوقت،  طوال  معه  اإلنسان  يحمله 

الظروف بذلك. وكل ما يفعله املنهج العلمي هو زحزحتها قليال، لكنه ال ميحوها باملطلق. 

لجاليلو  حدث  فام  اجتامعية،  أو  علمية،  أو  سياسية  السلطة  هذه  كانت  سواء  للسلطة:  الخضوع 

وأرضابه مثال . ونحن نعيش اليوم تجارب مامثلة، ما زالت إشكالية، تواجه الثقافة السائدة، وتبقى 

الوراثية، وتطور األجنة وزراعتها، واستخدام األعضاء  الهندسة  نتائج  القبول االجتامعي، مثل  رهينة 

الحيوانية لإلنسان. وكان هناك قضايا خالفية يف املايض، ما زلنا نعيش بقاياها، مثل التعرف عىل أسباب 

املوت بترشيح الجثث، وغريها. الخضوع للسلطة يصادر استقاللية اإلدراك ، ويعطل القدرة النقدية. 

الخضوع للسلطة استالب يف الحياة العادية.، حيث السلطة مصدر املعرفة، والكل يتبعها. وكلام كانت 
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السلطة أقدم، كانت أشد وثوقا ويقينا، بالضبط كام نثق بالحكامء كبريي السن، مقارنة بالشباب غري 

املستقر بعد. 

بالعلم، بل رشع مجموعة من  العثامنية  السلطة  العريب حاربوا  العامل  الرتبويني يف  املتنورين  بعض 

االنفتاح عىل  إىل  يدعون  والعقاد  وطه حسني  أمني  وأحمد  وعبده  واألفغاين  كالطهطاوي  املفكرين 

اإلسالمية،  املجتمعات  يف  التخلف  عىل  فعل  كرد  واالقتصادية  والثقافية  الحربية  بأدواتها  العلوم 

وكطريقة كفاحية ضد النظام السيايس. 

املتعصب  إن  األخرى.  النظر  وجهات  واحرتام  والتسامح  والعقالنية  للحرية  مناقض  وهو  التعصب: 

ينسب كل الحقيقة لنفسه فقط، ويستبعد إمكانية الغري للتوصل إليها. وهو وسيلة سهلة يعفي فيها 

التعصب ال يشمل فقط  الناقد.   للتفكري  العقل. وهو مناف  التفكري واستخدام  نفسه من  اإلنسان 

التفكري وعملياته، بل يشمل أيضاً التعصب للثقافة، واالرتداد إىل املايض، كوسيلة للحامية، والحفاظ 

عىل الرتاث مبعناه الحريف الضيق، واللجوء إىل الدين. 

كرثت الكتابة والحديث من خالل الربامج الفضائية عن العلم واإلميان، وظهرت هناك رموز لهذا التيار 

سابقاً وحالياً، وهذا التيار يرص عىل تحميل الدين ما ال يحتمله، من تعسف وتأويل بعض اآليات، يك 

تظهر متوافقة مع الدين.

اللغة: يتفق كثري من الباحثني عىل أن لغة العلم تختلف عن لغة الحياة العادية، فهم حني يتحدثون 

عن األشياء التي نراها ونألفها، فإنهم يتبعون يف ذلك لغة الرموز وأسامء ال يعرفها الناس العاديون، 

ويصعب عليهم فهمها، لكنها رضورية للتفسري والفهم العلميني. لغة العلم هي املناسبة نظرياً، أي 

تلك التي ميكن أن يقال فيها اليشء القابل للقول، دون لغو، وتشتمل هذه اللغة عىل قواعد التكوين، 

وقواعد التحويل الشتقاق قضايا من أخرى، وإن املسؤول عن الغموض الحاصل هو اللغة نفسها، ألنها 

تسبب سوء الفهم. 

النواحي  من  الحياة  تشمل كل جوانب  التي  الثقافة  تلك  الثقافة،  من  اللغة جزء  أن  رغم  الثقافة: 

خاصة  املجتمع  كل  تشمل  مل  متعددة  ألسباب  العلمية  الثقافة  أن  إال  والسلوكية  واملعرفية  املادية 

من  اآلتية  باملعرفة  العلمية  املعرفة  تتداخل  بل  الحياة.  يف  املعقدة  واملتطلبات  التخصص  يف عرص 

املصادر األخرى: الخرافية واإلعالمية والحياتية. وباعتبار املؤسسات التعليمية هي صانعة للثقافة، فإن 

معوقات الثقافة العلمية والتفكري العلمي تعزى إىل األرسة التي تلعب دورا آخر كمعوق من خالل 

التنشئة األرسية املشوهة العتبارات مختلفة. أما املعوقات االجتامعية فهي تتعلق بقمع الحريات، 
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وبث روح التسلط، مام يعمل عىل الخوف واإلرهاق الفكري، بدل التفكري املستنري، واإلبداع، باإلضافة 

إىل عوامل التمييز بني الفئات املختلفة واألعراق والجنس، والضعف االقتصادي وتبعية وسائل اإلعالم 

)طافش، 2004(.

إن التغلب عىل هذه العقبات ميكن أن يتم من خالل فهم طبيعة العلم، وتطبيقه يف اإلطار العام، 

وبذلك يصبح الطالب مشاركاً يف صنع العلم، ومتفهامً له، وليس مراقباً أو متلقياً للمعرفة. وإن ذلك 

ال ميكن أن يحدث بأن يحفظ الطالب ما تعنيه املعرفة العلمية، وإمنا من خالل مامرستها، واالنغامس 

فيها. 

إن ذلك يتطلب ثقافة مجتمعية من ضمنها الثقافة الرتبوية يف املدارس والجامعات، وهذا ال ميكن 

تحقيقه بقرار فوقي فقط، وإمنا من خالل وضع خطط متشعبة يف األهداف الرتبوية، وصياغة املقررات 

الدراسية، وطرق التعليم والتعلم، واملامرسات الصفية. 
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)3(

اللغة العربية والقيم والهوية الوطنية
توظيف تدري�س اللغة العربية يف تنمية القيم والهوية الوطنية

 ابراهيم جوهر – القد�س

هل ما زالت املدرسة متارس دورها يف الرتبية والتنوير والتغيري يف الزمن الحايل الذي تعصف به وسائل 

تكنولوجية حديثة ومفاهيم جديدة ؟

يقف املرء ذو الرغبة بالتغيري أمام حائط قديم – جديد مفاده : ) ليس باإلمكان أفضل مام كان(! 

لكن معّدات التغيري املطلوب قارصة عن بلوغ أهدافها، وميارس ضغط وإهامل غريبان عىل القامئني 

والقامئات بهذا الدور من املعلمني واملعلامت، فال أجور كافية، وال حوافز تشجيعية، بل إهامل ودحر 

إىل الهوامش. فليس غريبا والحالة هذه أن يضعف األداء وتقّل الدافعية لدى املعلم كام هي شبه 

معدومة لدى املتعلم الذي يرى معلّمه يعاين.

تسري الحياة يف تقدمها إىل األمام لكن )املدرسة( كنظام وبنية وتوجهات ال ترافقها يف تقدمها، فهي 

تتأخر والحالة هذه عن اللحاق بحركة التقدم املتسارعة التي شهدت يف اآلونة األخرية تغريات شاملة 

رسيعة شكلت قلبا للمفاهيم واملسلاّمت الرتبوية واملعرفية ووسائل اإليصال واالتصال.

مل تواكب )املدرسة( التغري الجاري عىل ساحة الحياة وأبقت أساليبها عىل ما كانت عليه مع قليل 

من التغيريات الشكلية إرضاء للامنحني يف العهد الجديد الذي بدأ مع )أوسلو( الذي استقدم مفاهيم 

وافدة وسعى إىل نوع من التغريب ومحاربة القيم املتأصلة التي بني عليها البنيان املعريف املحيل.

)شجرة القيم( لتثبيت القيمة وسّد العجز الحاصل يف ميزان القيم:

جاء يف تقديم كتب اللغة العربية تحت عنوان )تقديم(  رسالة مركز املناهج ووزارة الرتبية والتعليم، 

ومنه أقتبس: “...فبناء منهاج فلسطيني يعد أساسا مهام لبناء السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني ، 

وأساسا لرتسيخ القيم والدميقراطية، وبناء جيل متعلم قادر عىل التعامل بشكل إيجايب مع متطلبات 

الحياة، وهو حق إنساين، وأداة لتنمية املوارد البرشية املستدامة التي رسختها مبادئ الخطط الخمسية 

املتتالية للوزارة.”
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هنا أجد أن )القيم( مل تكن غائبة عن رسالة مركز املناهج وال عن الوزارة املرشفة، فهل يلبي الكتاب 

املقّر هذه القيم؟ وكيف؟ وما األسلوب الذي أبرزته النصوص واألسئلة التالية لها؟ وما دور املعلّم يف 

إيصال هذه القيم والتأكيد عليها لتضاف إىل منظومة القيم الشخصية الذاتية للطالب؟

إن سوط الرقيب الكامن وراء النصوص قد حّد من حرية االختيار واإلقرار، ومن حرية الرتكيز والتكرار 

الذي من شأنه )الرتكيز والتكرار( ترسيخ القيمة واإلشارة إليها. والرقيب هنا واضح يف املرحلة السياسية 

ورشوطها، ثم يف املتابعة واالحتجاج والشكوى املقابلة من الجهة التي تتابع وتالحق وتحتج بحق – إن 

وجد – وبدون حق يف الغالب األعم.

»وما االحتجاجات واالعرتاضات التي يقوم بها الجانب اإلرسائييل إال أحد أساليب التضييق والرقابة 

واملتابعة وعدم االستقاللية التامة والحرية يف القرار الرتبوي والقيمي الفلسطيني.«

من هنا فقد وجدت دورانا خجوال حول القيمة؛ يقرتب النص منها أحيانا ويراودها من بعيد، ويكمل 

نصوص،  حذفت  املدريس  للكتاب  املجددة  الطبعات  ويف  بعيد...  من  إليها  اإلشارة  اليتيم  السؤال 

واختزلت أخرى من الكتب املعتمدة وهي التي ما زالت يف طور التجريب.

إن أسلوبا كهذا ال يقيم قيمة وال يبني منظومة قيم متكاملة أو شبه متكاملة. وتقوم أمام املعلم 

مهمة سّد الثغرات وإيصال القيمة التي يراها بطريقته الخاصة وعىل مسؤوليته الخاصة تحت طائلة 

التقصري يف التدريس والتخلف عن الربنامج املعد أو املفرتض كام تشري إليه دائرة اإلرشاد والتوجيه 

الذي سيجد نفسه وحيدا رمبا يف مواجهة  املعلم  اإلثقال عىل  أمر من شأنه  الكتاب، وهو  وفهرسة 

قرارات غري عادلة.

)القيم الوطنية والهوية الوطنية( - موضوع البحث واالهتامم هنا - ال نجدها مبارشة يف النصوص 

يتم  وال  تتواىل  ال  إنها  قيم.  لتصري مرشوع  معا  تتجمع  بل هي جزيئات  املدرسية  الكتب  املقرة يف 

الرتكيز عليها بإبرازها والرتكيز عليها عن طريق األسئلة، أو موضوع التعبري املقرتح يف نهايات النصوص 

التعليمية املقرة، وال يف جو النص الذي يرافق النصوص املعتمدة. من هنا يكون االعتامد عىل املعلم 

نفسه وإحساسه وانتامئه وإميانه بدوره الرتبوي الوطني اإلنساين، وهو الذي سيحمل العبء؛ عبء 

التجريب واإليصال والرتبية ، وال شك هنا والحال كهذه بحصول اختالفات بينية وتفاوت بني املعلمني 

املختلفني أسلوبا وقدرة .

ومبا أن كل نّص يحمل قيمة ما فإن النصوص التي بني أيدي الكتب املدرسية ال تتعرض للقيم الوطنية 
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مبارشة ألسباب مل تعد خافية عىل املتابع املهتم.

نحن هنا أمام مشكلة بحثية وتربوية ووطنية. ويف ظل الوضع السيايس غري املستقر والرتبوي السائر 

وفق األسلوب التقليدي القديم يف التوصيل والرتبية يجب البحث عن أساليب جديدة تسد النقص 

وترتق الخرق الذي يتسع يوما بعد اآلخر وعاما تلو أخيه.

تعريف امل�صطلحات:
اللغة العربية – هي لغة العرب التي عرّبوا بها عن حاجاتهم وأفهموها مستمعيهم وفهموا بها، ثم 

كانت لغة أدب وتعبري وشعر صار يطلق عليه مصطلح )ديوان العرب( ملا حواه من قيم ومفاهيم 

وعادات وآراء حملت لنا اليوم صورة كاملة العنارص لطبيعة حياتهم من نواحيها كافة؛ االقتصادية 

واالجتامعية والرتبوية والعقدية والقيمية.

و)اللغة العربية( هنا يقصد بها ما احتوته كتب منهاج اللغة العربية املقّر من لجنة املناهج الفلسطينية 

الذي يدرّس يف املدارس التابعة لها إرشافا وإدارة وتوظيفا. وهو الذي قد تم إعداد نصوصه مبا يتفق 

مع املتطلبات القيمية الجديدة الناشئة وفق املرحلة التاريخية املعارصة ، واستمرارا للتقاليد املنهجية 

القدمية التي درجت عليها مناهج التدريس وفق قيم املجتمع واسرتاتيجيات التعليم.

القيم – مفاهيم ومعتقدات اجتامعية خاصة بالقوم لها قوة القانون وهي تحمل معها من يدافع 

عنها لقوة سحرها وتأثريها يف منظومة الفرد الثقافية القيمية . القيم يشء له سحر خاص ال يستقيم 

بناء الفرد املعريف بعيدا عنه. إنها قد تسلب الفرد روحه وال تعطيه شيئا ماديا محسوسا ، وهو يقّدم 

من أجل الحفاظ عليها والدفاع عنها بطيبة خاطر ورىض، مثل قيم؛ الشجاعة، والتضحية، واالنتامء، 

أجلها.  من  روحه  الفرد  تقديم  بالقيمة حد  الشديد  اإلميان  يصل  والنبل....وقد  والرشف،  والكرامة، 

القيمة قد تأخذ من الفرد وال تعطيه سوى الرىض واالنسجام والتوافق.

الهوية الوطنية – مجموعة القيم واملفاهيم التي يعرّف بها الشخص نفسه منسوبا إىل مكان جغرايف 

وثقايف يسمى )وطنا(.

والهوية الوطنية هنا هي االنتامء واالعتزاز بفلسطني وطنا ومكانا وناسا وتاريخا وثقافة. إنها املعادل 

املوضوعي ملعنى وجود اإلنسان، ورمز افتخاره وانتامئه للمكان والتاريخ والحضارة التي هي بدورها 

نتاج اجتهادات وإنجازات عىل مّر التاريخ.
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القيم واللغة يف الدر�س الأول من الكتاب املقرر:
درجت عادة واضعي مادة الكتاب املقرر عىل البدء بآيات من القرآن الكريم، وهذا تقليد محمود ملا 

فيه من داللة عىل أهمية القرآن الكريم الدينية واللغوية والقيمية. يف كتاب الصف العارش األسايس 

آيات سورة البقرة املقررة تحارب الربا وتحدد رشوط الّديْن وأهمية توثيق املدين بإرادته وإمالئه . 

لكن أسئلة الكتاب ال تقف طويال عند القيمة وال تتوقف للتثبت من وصولها لجيل مير مرورا رسيعا 

عىل كثري من الظواهر دون تعمق.

)ميكن التوسع يف مبدأ إقرار املدين واعرتافه ، واالستشهاد بوقائع اجتامعية نجم عنها مشكالت بني 

الدائن واملدين، ثم الوصول إىل معنى الحوار والتفاهم ،وصوال إىل ظاهرة الطوش االجتامعية وتأثريها 

أو  أخاك ظاملا  »انرص  ، ومفهوم  والعائيل  القبيل  التعصب  مفهوم  وتعميق  االجتامعي  النسيج  عىل 

مظلوما«...(

ويف كتاب الصف الحادي عرش نجد آيات من سورة )فاطر( التي توضح الفرق بني املؤمن والكافر 

وجزاء كل منهام. 

»وال يوجد إال من باب خفي قيمة التمسك بالوطن وعدم مشايعة أعدائه. متنيت وجود سؤال بهذا 

املعنى فخاب ظني، وهي قيمة تربوية وطنية من الدرجة األوىل لكنها تضيع حتام بني ثنايا األسئلة 

البعيدة عن الغاية يف هذا املقام، ورمبا يفرّس األمر هنا ما أرشت إليه سابقا من دور املعلم وعبء 

ملقى عىل كاهل انتامئه...«

ماذا عىل املعلم من واجب هنا والحالة هذه؟

هنا أقرتح األسئلة أسلوبا لتثبيت القيمة، ثم الطلب من الطلبة كتابة موضوع تعبري . أو قد يكون 

املوقف القيمي مدار نقاش وحوار عىل طريقة املناظرة.وواضح أن األسلوب األكرث تداوال هو الذهاب 

مبارشة إىل الهدف وتوضيحه واإلشارة إليه، وعدم االعتامد عىل الفهم الخاص للطالب الذي مل تدرج 

كتبنا املدرسية عىل احرتامه وتنميته فكان أن تفاقمت مشكلة فهم املقروء التي قادت بدورها إىل 

مشكلة فهم املسموع....وهذا موضوع دراسة وبحث لوضع الحلول بعد تشخيص األسباب.

أرى هنا أهمية الرتبية للقيم بالدرجة األوىل. وال يخفى ما تتعرض له قيم املجتمع والوطن من انتهاك 

وتغييب ومحاربة وإقصاء وتغريب.  ولعل يف تحميل العبء للمدرسة وللمعلم وحدهام بعيدا عن 

الجامعات املحلية )التي أضحت مدارس كبرية( ظلام كبريا.
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إن املسؤولية تتعاظم وتفرض دورها بإلحاح شديد للعمل عىل سّد الثغرات القيمية ، وهو أمر ليس 

سهال، ولن يكون، فام العمل؟

أنستسلم للقيم الوافدة متحرّسين المئني متّكلني؟!! أم نواجه متسلّحني بكون كل منا يقف عىل ثغرة 

من ثغر القيم والرتبية؟

إن الباحث عن الرتبية مبفهومها العميل الهادف لزرع القيم وتعزيزها لن يعدم الوسيلة. وهنا أجد أن 

اللغة كلغة مجال تعزيز لقيمة االنتامء واالعتزاز واألصالة.

والربنامج  املقرر  الكتاب  ومستقبل)سنرتك  وحارض  وماض  وحكايات  ناس  والوطن  وطن،  اللغة 

الضاغط...سنبني عاملنا القيمي الوطني؛ سنبني وطننا يف اللغة، ويف الحلم، ويف األمنيات والرغبات.... 

سنقول كيف نريده أن يكون...(.

اللغة العربية رمز اعتزاز وانتامء وافتخار؛ من هنا نبدأ، ومن هنا سنظل نعيد بال ملل. فعىل املعلّم 

التأكيد عىل هذه الحقيقة/ القيمة دوما.

يف قصيدة )محمود درويش( رسالة من املنفى للصف العارش األسايس التي تعرضت للحذف والتشويه 

الذل واملرارة  اإلنسان خارجه يعيش  إليه وكيف أن  الحنني  الوطن وشعور  التنبيه عىل قيمة  يجب 

والهوان ويفقد ذاته؛ املنفى غربة، املنفى موت... والوطن حياة...

الوطن  يف  الغربة  إىل  املسألة  نطّور  وقد  واملنفى،  الوطن  بني  وموضوعها  القصيدة  مستغلني  نقابل 

ونسأل عن دورنا وواجبنا لتستقيم الحياة كام يجب أن تكون...

إىل  وتحويله  للقصة  األسايس  الهدف  تطوير  الحادي عرش ميكن  للصف  الساخرة  )الفقيد(  قصة  يف 

الواقع املعاش....انتقاد امليوعة وعدم اإلخالص يف العمل، واملوت الذي يعني عدم اإلنتاج – كام هو 

يف القصة ذاتها – وليس املتعارف عليه. وعدم اإلنتاج يعني عدم التأثري والعمل للصالح العام – صالح 

الوطن مبفهومه العام.

مل أقصد تحليل القيم يف الكتب املقررة للصفوف املدرسية من الصف األول األسايس حتى الصف الثاين 

عرش التي يفرتض فيها جميعها أال تبتعد عن الرتبية للقيم. وقد فعلت وإن من باب موارب وبأسلوب 

غري مبارش يف أغلب األحيان. املهم هنا ماذا تقدم كتبنا للطالب الدارس؟ وماذا عىل املعلم من واجب 

تجاه هذه القيم والرتبية عليها؟
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الكتاب وحده ال يفي بالغرض الرتبوي املطلوب. لذا عىل  وهنا وجدت أن االعتامد عىل ما يقدمه 

املعلم نفسه التصدي لهذه املهمة غري اليسرية.

اأ�صلوب التدري�س، ا�صلوب التو�صيل :
التنويع بني األساليب التي تقّدم القيم بواسطتها. هناك أسلوب املحارضة- وأسلوب العصف  يجب 

الذهني )وهو األهم ملا فيه من إيصال القيمة إىل املتلقي بيرس وسالسة بعيدا عن اإلمالء الخارجي( 

– وأسلوب ورقة العمل – وموضوع التعبري الذي يأيت تطبيقا وتدريبا عىل اللغة وقياسا ملدى متثّل 

القيمة. إضافة إىل أساليب

املرسحية الصفية– واملناظرة الصفية – والرسم.

فكرة )جدول القيم املوجودة( يف الن�صو�س املدرو�صة:
أقرتح  رصدها وتثبيتها عىل لوحة بخط واضح مزيّن لتزيني جدار غرفة الصف، ثم إجراء نوع من 

الحوار الشفوي و/أو الكتايب بينها، ومعها، يف محاولة للتثبيت والرتسيخ والتعزيز. ثم للمقارنة مع ما 

هو باق منها، ومدى وجوده... ورأي الطلبة به، وكيفية إحيائه واإلبقاء عليه...

وأقرتح )شجرة القيم( فعالية يومية أو شهرية يف غرفة الصف أويف ساحة املدرسة . شجرة القيم التي 

تحمل اثنتي عرشة قيمة )عدد شهور العام( ويف بداية الشهر نقطف قيمة لندرسها )نتذّوقها( ؛ نكتب 

عنها، نناقشها، نقف عىل أهميتها....الخ.
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)4(

تنوع القراءة م�صارا  للتحرر والنهو�س الإن�صاين
جتربة موؤ�ص�صة تامر للتعليم املجتمعي يف حت�صيل املعرفة

رناد القبج

مل تكن رغبة املريب الفلسطيني خليل السكاكيني يف تأسيس املدرسة الدستورية عام 1909 ناتجة عن 

رغبته يف زيادة عدد املدارس يف فلسطني، أو البحث عن منصب أو جاه؛ إمنا جاءت هذه الرغبة كثورة 

عىل وضع التعليم اليسء يف املدارس التبشريية التابعة للجاليات األجنبية يف فلسطني، ويف املدارس 

الحكومية التي يرشف عىل إداراتها االسلطة العثامنية قبل أن يجثم علينا النتداب/االستعامر الربيطاين 

التي تعمل يف دوائره املختلفة. استطاع  املتعلمة  الكوادر املحلية  ايجاد  التي ال م تتجاوز  بدواعفه 

خليل السكاكيني أن يخلق نظاما تربويا فريدا ومتقدما يف هذه املدرسة يفوق النظام املوجود يف تلك 

املدارس. وما حاول خليل السكاكيني ايجاده يف املدرسة الدستورية هو إعادة االعتبار ملفهوم املعرفة 

بكل عنارصها: املنهاج – املعلم –الطالب؛ وهدف الرتبية لدى السكاكيني هو ارتقاء االنسان يف عقله 

وجسده ونفسه، توسيع املدارك وتقوية العقل، اعزاز الطالب ال اذالله، تعليم الناس دروس الثورة.

 يقول السكاكيني »مدرستنا لست أعني بها  أن تهيئ طالبها ألن يكونوا أحرارا يف املستقبل، ولكنها 

تريد أن يكونوا أحرارا منذ اليوم، وإذا مل يكونوا أحرارا منذ اليوم فلن يكونوا أحرارا إىل األبد«. 

تؤمن مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي بهذه الفلسفة والرؤية، وقد اتخذت املؤسسة منذ تأسيسها 

عام 1989 رؤية راسخة، »من أجل مجتمع فلسطيني تعلمي حر وآمن«، وتوظف رسالتها وفلسفة 

عملها وقدرات العاملني فيها وكذلك قدرات املجتمع من أجل تحقيق هذه الرؤية. ولهذا تركز برامج 

واليافعني(،  األطفال  )لدى  أشكالها  بكافة  الذات  والتعبري عن  والكتابة  القراءة  تعزيز  املؤسسة عىل 

ثقافة  واألديب يف مجال  البحثي  اإلنتاج  فلسطني، ودعم  التعلم يف  لثقافة  بيئة مساندة  بناء  وكذلك 

األطفال واليافعني.

تعمل مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي بالرشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم يف العديد من املدارس، عىل 

تشجيع عادة القراءة، سواء يف املدرسة بني األطفال والعاملني  فريد للطالب املجال بأن يكون رشيكا 
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أساسيا يف بناء املعرفة وعملية االنتاج داخل الغرفة الصفية ويف بيئة املدرسة. وتعترب مؤسسة تامر يف 

نهجها املكتبة املدرسية نقطة انطالق هامة، يتم تشجيع جميع الطالب عىل القراءة واملشاركة وليس 

لديهم  بالذات ومعطائني  واثقني  مثقفني مبدعني،  احتضان طالب  املكتبة  فئة معينة. فوظيفة  عىل 

انتامء وطني، وذلك أينام كانوا وكانت وظيفتهم املستقبلية، بنائني أو مهندسني أو نجارين أو أطباء 

أو معلمني أو عاميل نظافة أو تجار أو مزارعني.

يقارب  مجتمعية  مكتبات  مع  العمل  يف  تامر  مؤسسة  تساهم  املدارس،  داخل  العمل  جانب  وإىل 

عددها ال80 مكتبة يف الضفة والقطاع، ساهمت من خالل العمل معها يف انشاء شبكة مكتبات أطفال 

فاعلة، باستطاعتنا أن نقول أنها تشكل بؤرا ُمعدية للقراء والنقاد من خالل متابعاتهم آلخر اإلصدارات 

لألطفال واليافعني والكبار أيضا. تزود مؤسسة تامر هذه املكتبات واملدارس بالكتب التي يتم رشاؤها 

من داخل فلسطني وخارجها،  وتسري مع العاملني فيهم يف مسارات تغذي الفكر وتنمي املعارف، يك 

يقودوا هم مكتباتهم كبؤر ثقافية حقيقية نسعى من خاللها اىل بناء طفل حر.

صديقة  وكمكتبة  املنتج،  اإلبداعي  والفكري  الثقايف  للعمل  كمركز  املكتبة  إىل  تامر  مؤسسة  تنظر 

للمجتمع، منها تنطلق أنشطة التاريخ الشفوي والكتابة اإلبداعية وأنشطة اكتشاف وتنمية مهارات 

الطالب مثل الفنون التعبريية والتشكيلية، وتعميق الحوار والنقاش بني منتجي كتب األطفال والطالب 

تهدف  حيث  الكتب،  نقاش  أنشطة  وكذلك  املدارس،  يف  ورسامني  كتاب  استضافة  مثل  املدارس  يف 

وآرائهم  ذواتهم  عن  ليعربوا  للطالب  الحرة  املساحات  ايجاد  إىل  الكتب  نقاش  خالل  من  املؤسسة 

وتجاربهم يف الكتاب الذي يناقش، وتنمية مهارات التذوق والنقد األديب وآليات الحوار والنقاش وبناء 

الذات، وتشجيعهم عىل القراءة وزيادة قدراتهم يف املطالعة، وتشجيعهم عىل البحث، وذلك بعيدا 

إدارة  اللقاء ينحرص يف  أو ميرس  املعلم  أو  املكتبي  املنمطة؛  فدور  املوعظة واإلرشاد واإلجابة  عن 

جلسة النقاش، وطرح األسئلة التي تثري جداال وحوارا ونقاشا وليس يف تقديم اإلجابة. إن مامرسة هذا 

املبدع والقادر واملثقف والواعي واالجتامعي. ويف  الطالب  تبنى شخصية  اآللية  النشاط وفق هذه 

إطار أوسع، فإن انضامم املكتبيني والعاملني لشبكة مكتبات تساهم وبحق يف النهوض بواقع املكتبيني 

وتبادلهم للمعارف واألفكار وبالتايل حثهم عىل التفاعل مع قضاياهم والقضايا الثقافية األوسع. 

امل�صارات الفكرية
عادة ما يتم انتقاد الوضع التعليمي يف فلسطن عرب توجيه النقد إىل النظام التعليمي والطالب، فيتم 

التعامل مع الطالب باعتبارهم وعاء يفرغ فيه املحتوى الكمي من املعلومات.  وكام يقول فريري 
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يف انتقاده لألنظمة التعلمية  »كلام زاد املعلم من ملء الوعاء، كلام كان املعلم أفضل، وكلام سمح 

الوعاء، بخنوع، مبلئه، كلام كان الطالب أفضل« )فريري 48(، وكل هذا يأيت عىل حساب عملية البحث 

واالستقصاء، أي املامرسة املعرفية، وبكل تأكيد إن هذه العملية الرتبوية –البنكية يتحمل املعلم جزءا 

من مسؤوليتها، حيث أن املعلم القارئ والواعي معرفيا واملؤمن بالرسالة الرتبوية يبتكر أفكارا خالقة 

ومبدعة ويستغل طاقة الطالب لتجاوز النظام الرتبوي البنيك ويحوله نحو البحث ومامرسة العملية 

املعرفية. 

فاملعلم يسيطر عىل الحصة الصفية اذا ان %90 من نشاطات الدرس توجه ويتم السيطرة عليها من 

قبل املعلم  ، فيتبقى فقط %10 مرتبطة باحتياجات الطالب بشكل مبارش؛ ويف اللحظة التي سيقوم 

املعلم بدور امليرس والبناء عىل ما هو موجود عند طالبنا، فان النسب التي نراها ستنقلب وستصب 

يف صالح نظام تعلمي عرصي. 

وبالتايل للخروج من هذا املأزق علينا ايجاد املعلم الثوري القادر عىل خلق أجواء تساهم يف خلق 

اجواء تعلمية يكون الطالب محورها. ومن هنا تعمل مؤسسة تامر مع أمناء املكتبات لخلق وإيجاد 

الفسح واألجواء التعليمية التي تساعد املعلمني والطالب سواء يف الحصول عىل املعرفة. وهذه األجواء 

تحفز وتشجع املعلمني عىل البحث عن املعرفة من مصادرها املتعددة؛ ولعل مامرسة عادة القراءة 

إحدى أهم هذه املصادر. وتأيت املسارات الفكرية كفسح ومساحات حرة للمعلمني واملكتبيني ضمن 

هذه الفلسفة لتخلق حوار ونقاشا وجدال حول العديد من القضايا التي متس حياة املعلمني؛ فيتم 

االتفاق عىل مجموعة من القراءات، مقالة أو بحث أو رواية أو قصة، التي تكون موضوعها محور 

آلية  أن  كام  للمعلمني.  والخربات  والتجارب  األفكار  تبادل  يتم  اللقاءات  هذه  ويف  النقاش.  عملية 

الدعوة لخلق هذه املساحات والفسح يكون أيضا ناتجا من خالل الحوار والنقاش، أي يجري إرشاك 

املعلمني يف خلق اآلليات يف تفعيل املكتبات. فمثال من الكتب التي تم نقاشها يف املسارات الفكرية 

مع أمناء املكتبات املدرسية، كتاب »نظرات يف تربية املعذبني يف األرض« للمريب باولو فريري، وتكمن 

فلسفة الكتاب يف احرتام الذات اإلنسانية يف عملية الرتبية والبحث عن املعرفة، أي الذات اإلنسانية 

للمعلم وللطالب. وهنا تكمن دعوته إىل ايجاد البيئة واألجواء التعلمية املبنية عىل الحوار والنقاس 

وتبادل اآلراء، وكذلك جعل التعليم يعرب عن حياة الطالب وتجاربهم. يف فلسفة فريري، يعمل املعلم 

والطالب  سويا ويف نفس الوقت عىل اكتساب املعرفة. وباإلضافة إىل مجموعة قراءات حول فلسفة 

السكاكيني الرتبوية، باإلضافة اىل نقاش مجموعة من العناوين االدبية لكتاب فلسطينيني وعرب.



156

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

أيضا  واملكتبية  املكتبي  فيها  يقف  الفكرية  فمساراتها  املجتمعية،  املكتبات  شبكة  أما عىل مستوى 

املسارات  بتنظيم  الشبكة  بدأت  ولهذا  وآمن،  حّر  فلسطيني  مبجتمع  الحلم  رفد  يف  أساس  كعنرص 

الفكرية للمكتبيني بهدف نقل الشعار اىل أرض الواقع ، وتسهيل لقاء مجموع املكتبيني كل شهرين 

للتحاور يف موضوعات حياتية وفكرية متنوعة – حوارات ال تهدف اىل التوصل اىل توافقات فكرية أو 

عقائدية ، بل اىل التوافق عىل أهمية التحاور واحرتام كافة اآلراء وعدم إسقاط األحكام املسبقة أو 

حجر األفكار املختلفة.  

التاريخ ال�صفوي 
قدرات  لديه  ومنتج  والتجوال كرشيك  الشفوي  التاريخ  أنشطة  الطالب يف   / الطفل  إىل  النظر  يتم 

ومهارات متكنه من  عملية تكوين اإلنتاج املعريف، وبالتايل تتعزز مكانته ويرتفع شأنها، حيث يتم 

تحفيزه وتشجيعه عىل البحث عن املعرفة وليس عىل العالمة.  ويف التاريخ الشفوي يقوم الطالب 

حكايتهم  فلسطني  فلسطني،  يكتشفون  أي  وثقافيا،  واجتامعيا  معرفيا  وبيئتهم  محيطهم  باكتشاف 

فيخلقون  وبلداتهم؛  ومخيامتهم  قراهم  حكاية  فلسطني  وجداتهم،  وجريانهم  أصدقائهم  وحكاية 

والطبيعية.  والثقافية  االجتامعية  الطالب  وبيئة  املدرسة  وبني  األجيال  بني  وتقاطعات  تشابكات 

يف  البحث  فيتم  واألكادميي.  االجتامعي  والتشابك  العالقة  تتعزز  أيضا  والتجوال  الشفوي  وبالتاريخ 

حكايا الناس مع النباتات ومصادر القرية االقتصادية )الزراعة، املحاجر....(  واملباين األثرية والكهوف، 

وعيون املياه واملقامات والقرية بشكل عام، ومن الكتب التي صدرت عن مؤسسة تامر بانتاج أسايس 

من األطفال والطالب باستخدام التاريخ الشفوي كتاب: “الزير يف البري”، “فلسطيني عىل الطريق”، “ما 

نسينا”، “عني قينيا”، “القدس تروحي حكايتها”، “من عيبال للمينا منغني حكاوينا”. وهدف الكتاب 

األخري)2012-2011( إىل البحث يف الذاكرة الشفوية لجداتنا وأجدادنا لسرب غور التجربة الفلسطينية 

بحلتها الرتاثية والثقافية واالجتامعية والفنية واإلنسانية، وذلك من خالل تطوير قدرات مجموعات 

من الفتيان والفتيات يف مناطق مرتامية من فلسطني يف مواضيع تتعلق بتعزيز عادة القراءة والكتابة 

لديهم ناهيك عن تحفيز حسهم اإلبداعي لتجسيد تجربتهم التعلمية بطرق تعبريية عديدة كالغناء 

واملوسيقى، يصاحبهم أمناء مكتباتهم ومدراء مدارسهم وباقة من املعلمني يف حقول ذات صلة ناهيك 

التعلمية  االستكشافية  رحلتهم  يف  ويرافقونهم  دربهم  ينريون  والباحثني  الخرباء  من  مجموعة  عن 

مع  مقابالت  تنفيذهم  أهمها  األنشطة  من  مجموعة  األطفال  تنفيذ  املسار حول  يتمحور  املمتعة. 

والتقاليد  العادات  ناهيك عن  قراهم  التاريخية يف  املواقع  املعارف حول  لنهل  أجدادهم وجداتهم 
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ثقايف  موروث  من  صاحبها  وما  عديدة  تاريخية  حقب  مدار  عىل  قراهم  عىل  بظاللها  أرخت  التي 

من  وغريها  والوالدة  والزفاف  والزرع  والسفر  الحصاد  ومواسم  الرتاثية  واألغاين  الشعبية  كالقصص 

كام  عارصهم.  ومن  ذاكرتهم  يف  إال  النور  تبرص  مل  التي  الفلسطينية  بالتفاصيل  الزاخرة  املناسبات 

القصص  بكتابة  األثرية وتجسيدها  للمواقع  استكشافية  زيارات  تنفيذ  إليها  املشار  األنشطة  تشمل 

أشكال  من  غريها  إىل  عدساتهم  التقطتها  التي  الصور  عن  ناهيك  لألطفال،  واالنطباعات  والتأمالت 

التعبري املتنوعة. ومتهيدا للتجربة ودعام للمكتبات املدرسية، يتخلل املرشوع مجموعة من التدريبات 

الهادفة إىل بناء قدرات أمناء املكتبات بالدرجة األساسية ومدراء املدارس الرشيكة لتمكينهم من دعم 

ومساندة الطلبة يف تنفيذ األنشطة املختلفة.

فالتاريخ الشفوي هو األداة واملدخل للمحاورات بني االجيال، والستكشاف املكان، وتشكيل العالقة 

مع هذا املكان.

كتابي الأول وجملة يراعات.
ذكر بايكون بأن »املعرفة قوة«؛ واذا كنا نتحدث هنا عن إطار عام وفلسفة تتعلق بكيفية تطوير 

املعرفة وخروجها عن النمط املألوف وعدم اقتصارها عىل نهج واحد فإننا نتحدث عن خلق بديل 

يتيح للطالب فسحا أوسع للمعرفة ليعرب بها عن نظرته الخاصة لألشياء بدون القيود التي تفرضهاعليه 

املؤسسة باطارها العام، ليفكر بعيدا عن املنهج وليعيد تأمل األشياء وفقا لتجاربه.  ومن هنا جاءت 

فكرة كتايب االول، وهو كتاب تصدره مؤسسة تامر سنويا يحتوي عىل قصص يرسمها ويكتبها أطفال 

فلسطينيون. تستقبل املؤسسة هذه القصص  من االطفال )13-6 سنة(، وتقوم بعد ذلك لجنة القراءة 

مبراجعة هذه النصوص واختيار خمس إىل سبع قصص لنرشها يف كتاب ليكون األطفال مساهمني يف 

اإلنتاج املعريف والثقايف بطريقتهم الخاصة سواء نصا أو صورة.

ويف يراعات تكتمل التجربة يف خلق هذه املساحات والفسح التعلمية الحرة من اإلنتاج األديب والثقايف 

مع الشباب )21-14 سنة( بحيث يتم اصدار مجلة يراعات كل شهرين كثمرة من التواصل بني الشباب 

من مناطق مختلفة يف الضفة وغزة ، ويرشف الشباب عىل جميع تفاصيلها )تحريرا وتصميام( واختيار 

النصوص والصور والرسومات التي تنرش فيها بعد نقاشات طويلة تتعلق بقراءة النصوص مع بعضهم 

ونقدها، ومن ثم الدخول بنقاش حول اإلخراج والشكل النهايئ للمجلة بشكل عام ولكل نص وصورة 

يتم إرفاقها باملجلة بشكل خاص.
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يكمن الهدف االسايس من هذه التفاعالت املتنوعة مع االطفال والشباب خلق أدب اطفال ويافعني من 

األطفال واليافعني انفسهم، بحيث تحاول املؤسسة ان تعمل عىل إنتاج ادب يافعني يحايك قضاياهم 

السيايس يف فلسطني من  الوطنية والسياق  الخيال، والقضايا  تنمية  األساسية من جهة ويعمل عىل 

جهة اخرى لخلق حالة من الوعي حول القضايا املختلفة التي يتعرض لها الفلسطينيون بشكل عام.

وحدة الن�صر
املؤسسة  املحيل واملرتجم؛ وتقوم  ما بني  يزيد عن عرشة عناوين،  ما  املؤسسة بشكل سنوي  تنتج   

االنتاجات هو  واألصل يف هذه  واملدرسية.  املجتمعية  املكتبات  املعارف هذه عىل  وتعميم  بتوزيع 

الخيال واملتعة، والقدرة عن اثارة الفضول واالسئلة لدى االطفال. 

ويف النهاية، لعل تفعيل الحصة املكتبية مدخال لتعزيز التعلم النشط، واثارة االسئلة، ورفض املسلامت 

واملشاركة الفاعلة للطلبة، لنقلهم من املجرد اىل امللموس من خالل تنويع مصادر املعرفة، فاملنهاج 

احد املصادر وليس كل املصادر فالتعلم غري مرتبط مبدرسة وجامعة، وامنا عملية مستمرة ودامئة، 

واالجتهاد قيمة نحن بحاجة اليها يف مسارنا نحو التحرر اإلنساين الذي سيقودنا اىل التحرر الوطني .

املراجع:
فريري، باولو. 2003. نظرات يف تربية املعذبني يف األرض. ترجمة مازن الحسيني. فلسطني: دار التنوير للنرش والرتجمة والتوزيع 

واملركز الفلسطيني لقضايا السالم والدميقراطية.

دراج، فيصل. 1996. بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية. بريوت: دار اآلداب.

حداد، يوسف أيوب. 1985. خليل السكاكيني: حياته ومواقفه وأثاره، الصوت. القدس: جمعية لنرش الثقافة وتعميق الوعي 

الفلسطيني.

وزارة الرتبية والتعليم، 2008،2012

يحيى، عادل ومحمود إبراهيم وتوماس ريكس. 1994. من يصنع التاريخ، التأريخ الشفوي لالنتفاضة، دليل املعلمني والباحثني 

والطلبة. القدس: مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي.

األسعد، محمد. 2013. أطفال الندى )رواية(. ط2. القدس: دار الفيل.



159

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

)5( 

 انحدار التعليم اإىل اأين ؟ واإىل متى ؟
 التلقني وطريق اخلروج من كهوف املا�صي

عبد املجيد حمدان

انحدار التعليم ، تراجع مستوياته ، ويف مختلف مراحله ، من الروضة وحتى الدراسات العليا ، يف 

فلسطني ، كام يف سائر العامل العريب ، وسنة يف أعقاب سنة ، بات حقيقة ال تقبل الجدل . لكن السلطة 

الفلسطينية ، كام نظرياتها العربية ، وهي تواصل محاولة تغطية شمس هذه الحقيقة ، بغربال نتائج 

الثانوية العامة ، ال تفعل شيئا ، بإعالنها النتائج الكارثية ، غري التذكري بتواصل عملية االنحدار هذه . 

فحني يحصل العرشات يف فلسطني ، واآلالف يف مرص ، عىل الدرجات النهائية ، فوق %98 ، يف امتحان 

كهذا ، فال تفعل مثل هذه النتيجة ،غري إعادة التنبيه والتحذير من خطر الهاوية التي ننزلق إليها . 

ويف الجانب املضاد ، ال تعكس املبالغة يف االحتفاالت بالنتائج ، وذلك الصخب بإطالق املفرقعات ، 

حتى ألصحاب نتائج أل 51 % ، غري نوع من شعور عميق باقرتاب الخطر  واحتجاج سلبي عىل تواصل 

حالة االنحدار هذه. 

إحدى فضائل ثورات الشباب العريب ، متثلت يف كشف إضايف ألرضار انحدار التعليم الخطرية ، عىل 

أول مطالب هذه الثورات ، وهو العيش . فالعيش يتطلب انطالقات كربى يف التنمية . واالنطالقات 

تحتاج لتعليم متقدم ، يقع عىل عقول منفتحة نشطة متحركة ، فمستويات عليا من املعرفة ، متتلك 

قدرة اإلبداع أثناء توظيف هذه املعرفة . 

، فإنها ال تشكل  التنمية  الطبيعية يشكل قاعدة هامة النطالق  وإذا كان صحيحا أن توفر الرثوات 

العامل الفيصل يف عملياتها . فمنذ وقت غري قصري، وعت البرشية أن ثروة العقول هي الرثوة األهم ، 

من بني سائر الرثوات التي متلكها األمم . كام تأكد أن األمم الغنية برثوة عقول أبنائها ، هي التي متلك 

مفاتيح التقدم ، حتى لو افتقرت لرثوات طبيعية أساسية . و اليابان ، هولندا ، الدمنارك ، النمسا ، 

كوريا الجنوبية ، هونغ كونغ ....والكثري الكثري غريها ، أمثلة ناطقة . ويف غياب ، أو تغييب ، أو تقزيم 

ثروات العقول ، وتوفر الرثوات الطبيعية ، يحل البذخ ، السفه ، التبذير ، فاإلهدار لتلك الرثوات ، بديال 

الستثامرها يف التنمية ، كام هو جار يف أغلب بلداننا العربية . وبديهي أنه يف حال اجتامع الرثوتني ، 
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العقول والخامات الطبيعية ، تكون انطالقة التنمية أقوى مبا ال يقاس .

وأظن أن ال حاجة للتذكري بأن انحدار التعليم ، يف بلداننا العربية ، باإلضافة لعوامل أخرى ، ذو تأثري 

مبارش عىل تبديد وإهدار ثورة العقل العريب العظيمة . وإذا كان انحدار التعليم يعود لفعل عوامل 

عدة ، فإنني أكاد أجزم ، أن نهج التلقني ، العمود الفقري لنظم التعليم العربية ، يشكل العامل األكرث 

فاعلية يف عملية االنحدار هذه . وألنه عامل مزمن ، رافق نظم التعليم من يومها األول ، فقد غدا داء 

عضاال ، ال يفتك بجسد التعليم فقط ، ولكنه يفتك قبل ذلك بالعقل العريب ، فيجعل من حلم مقاومة 

االحتالل ، عند الشعب الفلسطيني ، وحلم التنمية لبلداننا العربية ، رضبا من كوابيس ال فكاك منها .

كيف وملاذا ؟
 يف محاولتنا اإلجابة ، دعونا نتذكر حادثتني شديديت الداللة . يف مطلع القرن العرشين ، سئل لورد 

كرومر ، الحاكم الربيطاين ملرص آنذاك ، إن كانت بريطانيا املستعِمرة ، وهي تضع نظاما للتعليم ، 

وتشجع املرصيني عىل االلتحاق باملدارس فالتعلم ، إن كانت تخىش أن يتحول هؤالء الخريجون يوما، 

وقد تسلحوا بالعلم ، ضد االستعامر ، وأن يطالبوه بالرحيل . رد لورد كرومر بأن بريطانيا ال تخىش 

ذلك ما دام نهج التلقني سائدا يف نظام التعليم . مل يسأل املفكرون آنذاك ، من أين استمد لورد كرومر 

ثقته تلك ، وإالم استند يف رده ذاك . واملفارقة املضحكة املبكية ، أنه وبعد أكرث من قرن عىل قول لورد 

كرومر ذاك ، ما زال نهج التلقني يشكل العمود الفقري لنظم التعليم العربية كلها .

وبعد قرابة السبعني سنة ، ويف العام 1975 ، أجرت مجلة تايم األمريكية مقابلة مطولة ، مع الجرنال 

موشيه دايان ، وزير الدفاع اإلرسائييل آنذاك . ويف املقابلة تربع دايان بتقديم معلومات عن أسلحة 

إرسائيل ، وإسرتاتيجيتها ، وخططها األمنية ، القريبة والبعيدة ، األمر الذي أثار دهشة ذلك املراسل 

األمرييك ، ودفعه لسؤال ديان : ولكنك يا سيادة الجرنال تكشف ، هكذا وببساطة ، معلومات ، وأفكارا 

وخططا ، تضعها بني يدي أعدائك ، تحتاج أجهزة املخابرات لبذل جهود كبرية ، ورصف مبالغ طائلة، 

للحصول عليها . وجاء رد دايان مذهال . قال : ال تخش شيئا يا صديقي فالعرب ال يقرأون . وأضاف 

جوابا عىل دهشة املراسل ، وإن قرأوا ال يفهمون ما يقرأون ، وإن فهموا ال يستوعبون .

 ومرة أخرى ، وقبل أن نسأل من أين استمد دايان ثقته تلك ؟ وإالم استند يف إصدار حكمه ذاك ؟ 

دعونا نتذكر التايل : أوال : أن االحتالل حرص ، ومنذ اليوم األول ، عىل انتظام العملية التعليمية يف 

األرض املحتلة . ال يقلل من شأن هذا الحرص أن االحتالل أجرى تغيريات تتفق مع رؤيته ومصالحه 
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يف إدارة العملية التعليمية . تغيريات طالت بعض املناهج ، وأخرى غربلت جهاز التعليم ، معلمني 

 ، : بري زيت  . جامعات  الضفة والقطاع  الجامعات يف  أنه هو من أصدر تراخيص  . وثانيا  وإدارات 

بيت لحم ، النجاح ، الخليل ، أبوديس واألزهر/ غزة . وكان واضحا أن االحتالل ، وهو يصدر تلك 

وأن   ، متقدمة  قيادات سياسية وشعبية وعسكرية  الجامعة  التعليم  يفرز  أن  ، ال يخىش  الرتاخيص 

فاعلية  ، واألكرث  األكرب واألصلب  الكتلة   ، يتحصلون عليه من معارف وعلوم  الخريجون، مبا  يشكل 

ونجاعة يف مقاومته .

 واآلن ال أظن أن هناك حاجة إلعادة تفسري مواقف الرجلني ، لورد كرومر والجرنال ديان . فاالثنان، 

ورغم ابتعاد الشقة الزمنية بينهام ، أوضحا ، مبا ال يدع مجاال ألي تفسري آخر ، أن نهج التلقني ، صاحب 

السيادة املطلقة يف نظم التعليم العربية ، هو الحليف املوثوق ، مضمون الفعالية والنجاعة ، لكل 

من االستعامر واالحتالل عىل السواء . كام أوضحا ، ومن جديد مبا ال يدع مجاال ألي لبس ، أن مقاومة 

، ومل يخشاها هؤالء  ، مسألة ال يخشاها  التعليم  التلقني يف  نهج  ، مع سيادة  االستعامر واالحتالل 

األعداء، ألنها يف املحصلة مقاومة ال تستند إىل العقل ، ولذلك هي غري ذات جدوى.

 إذن ، ومنذ ذلك الوقت املبكر، كان ال بد من بروز سؤال : ما الذي كان يتوجب عىل القادة السياسيني 

بداية ثم  العدو – االستعامر  آنذاك لحرمان  ، فعله  ، والفلسطينيني خاصة  العرب عامة  واملناضلني 

االحتالل الحقا - من هذا الحليف املوثوق ، كبري الفعالية ومضمون النتائج ؟ فالطموح ملقاومة فاعلة، 

، وأخرى  العدو من بعض أسلحته  العمل عىل تجريد  ، يوجب  تتوخى تحقيق ولو بعض األهداف 

تشكل ولو بعض عوامل قوته . واألمر البدهي أن ينصب التفكري عىل حرمان العدو ولو من بعض 

معاونيه وحلفائه . وألن هذا الحليف املتمثل يف نهج التلقني ، وسيادته عىل نظام التعليم ، هو عدو 

رابض داخل البيت ، ويبسط سطوته ، ويعلن هيمنته عىل العقل ، كان التخلص منه ، وحرمان العدو 

من خدماته ، يوجب ، كام يفرتض املنطق ، أن يحتل رأس سلم أولويات القادة السياسيني واملناضلني . 

لكن ما حدث أن الفعل كان عىل العكس متاما . فقد متسك به هؤالء القادة واملناضلون ، وكأنه قدس 

األقداس ، كام وكأن التفريط به تفريط ليس بالرتاث فقط ، ولكن بالهوية الوطنية ذاتها . 

الُكتَّاب والتلقني : 
ومن جديد يعود السؤال ليفرض نفسه : ملاذا رأى االستعامر واالحتالل يف نهج التلقني ، السائد يف 

التعليم ، حليفا موثوقا ، وعىل هذا القدر من ضامن الفعالية ؟ وهل يفهم املرء أن االستعامر هو من 

أىت بنهج التلقني ، وفرضه عىل نظام التعليم يف كافة األقطار العربية ؟
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ال مراء يف أن االستعامر هو واضع نظم التعليم الحديثة يف البالد العربية . ففي تلك التي خضعت 

التي  تلك  تعليم فرنسية يف  . كام وسادت نظم  بريطانية  تعليم  ، سادت نظم  الربيطاين  لالستعامر 

حكمها االستعامر الفرنيس . لكن ، وللحقيقة ، مل يأت االستعامر بنظمه من العدم . فقبل وصوله 

طبقت الخالفة العثامنية نظامها التعليمي ، عىل كل األقطار العربية ، باستثناء السودان ، الصومال ، 

جيبويت وجزر القمر ، ألنها مل تخضع لسلطانها . وهو – االستعامر - مل يفعل غري إجراء تحديث لذلك 

النظام . ويف ظني أن ال حاجة للتذكري بأن نظام التعليم الرتيك شهد أول تحديث له مع بداية القرن 

التعليم يف  . وعليه صار مبقدورنا تصور حال  الحكم  الفتاة إىل  تركيا  ، وإثر صعود حركة  العرشين 

أقطارنا ، لحظة وصول طالئع االستعامر إليها . وعىل سبيل املثال فإن مواد العلوم الطبيعية ، وحتى 

اللغة العربية والتاريخ ، مل تعرف طريقها إىل املناهج املدرسية إال قرب العام 1910 . أما الفلسفة 

وعلم االجتامع ، فظلت غائبة عن تلك املناهج .

ما يعنينا هنا أن الُكتَّاب ، وعىل مدار مئات السنني ، شكل العمود الفقري لنظام التعليم ذاك . وألن 

هذا الُكتَّاب ، بات غري معروف ألجيالنا الحارضة ، لبعد شقة الزمن ، نقول فيه : الُكتَّاب هو مدرسة 

بنني كاملة ، مكونة من غرفة واحدة ، أو عريش ، أو ظل شجرة ، يف أحيان كثرية ، ومن ثالثة صفوف 

إىل خمسة ، ولكن مبعلم واحد . وما دام هذا هو الحال ، فال مناهج ، وال مقاعد ، وال حتى لوح أسود 

، وال إدارة مدرسية ، وال تفتيش أو رقابة ، وال عالقة للدولة من أي نوع . واملعلم هنا، وهو يف الغالب 

شيخ الجامع ، الذي يحفظ القرآن ، أو بعضه ، ويعرف القراءة والكتابة ، وبعض الحساب ، ويعشش يف 

رأسه كم هائل ، من الغيبيات ، األوهام ، األساطري وحكايات الجن والعفاريت، الخرافات والخزعبالت 

والشعوذات ، هو سيد هذه املدرسة املطلق . ومزاجه وشخصيته ، ثم محدودية معارفه ، هي املقررة 

لقواعد الرتبية من جهة ، وملا يتحصل عليه الطالب ، من جهة أخرى .

 ومعلم هذه مواصفاته ، ال ميلك وسيلة لنقل املعلومة للطالب ، غري حشوها قرسا يف رأسه . ذلك 

أن القاعدة الرتبوية ، والتي يطبقها طرفا املعادلة ، املعلم والطالب ، تقوم عىل األمر املدعم بأدوات 

العنف من جهة ، والطاعة املطلقة القامئة عىل الخوف من العقاب من جهة أخرى . ويف التطبيق، 

يكرر املعلم القول ، واألوالد يرددون وراءه بصوت عال ، إىل أن يتم الحفظ . وتتجىل العالقة هنا 

كعالقة بني مرسل – املعلم – ومستقبل – الولد - . ومثل العالقة بني أي جهازي إرسال واستقبال ، ال 

يكون هناك أي مجال الستفهام ، أو تساؤل ، أو حوار . وإذا حدث وتجرأ مستقبل عىل ذلك يتلقى 

التعنيف والجلد والشبح  . وترتاوح بني  املعلم لحظتها  نوعها وحجمها مزاج  ، يحدد  جزاءه عقوبة 
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والحرمان من الفسحة .....الخ . 

وقرب نهاية الخالفة العثامنية ، ويف هذا النظام ، كانت هناك ، إىل جانب الُكتَّاب ، يف القرى والعزب، 

مدارس يف املدن والبلدات الكبرية ، وإن ظلت محدودة العدد واالستيعاب . وهنا يربز سؤال : هل 

كان حال التعليم يف تلك املدارس بأفضل من مثيله يف الُكتَّاب ؟ والجواب : من حيث الشكل نعم ، 

أما من حيث الجوهر فال . فللمدرسة إدارة ، وبها عدد من املعلمني ، ونوع من التخصص يف التعليم، 

ومناهج مقررة ، وتفتيش وتوجيه ....الخ . هذا اختالف مهم عن الُكتَّاب ، لكن ظل املشرتك هو األهم. 

فاملعلم ، وخالل كل النصف األول من القرن العرشين ، ظل يتصف مبحدودية املعارف . ومثل معلم 

الُكتَّاب ، تختلط عنده حقائق العلم بالغيبيات ، والواقع مع األساطري والخرافات . وهو أمر ال يؤهله 

اب ، التلقني ، يف نقل املعلومة إىل الطالب . وعىل أي حال فنهج التلقني ، ظل النهج  لغري أسلوب الُكتَّ

املعتمد لنظام التعليم كله . ثم هناك ذات النظام الرتبوي الذي يقيم العالقة بني طريف العالقة، املعلم 

والطالب ، عىل الخوف بديال لالحرتام ، والعقاب بديال للحوار ، وغري ذلك كثري . وللتذكري فقط فإن 

جامعة األزهر ، ومنذ نشأتها يف القرن الرابع الهجري ، اعتمدت نهج الُكتَّاب يف التلقني ، وإىل يومنا 

هذا .

بيئة حا�صنة :
وقبل امليض بعيدا دعونا نتذكر أن الُكتَّاب ، فنهج التلقني ، نشأ ، عاش وتكرس ، يف ظل بيئة حاضنة، 

السيادة  بحق  الجهل  احتفظ  اللذين   ، واملجتمع  فاألرسة   . داعمة  من  أكرث   ، اقتصادية  اجتامعية 

عليهام، - فمعلم الُكتِّاب ، الذي هو إمام الجامع ، هو ) الفالح !( بني قومه - ، والذي كانت الغيبيات 

والخرافة ، وحكايات الجن والعفاريت ، ومختلف أنواع الشعوذات ، تشكل كل إرثه وتراثه الثقايف ، 

كان ال بد أن يعتمد ذات نهج التلقني ، يف نقل التجربة اإلنسانية من السلف إىل الخلف ، ومن الكبري 

للصغري . وشكلت ثنائيات األمر والطاعة ، الثواب والعقاب ، الخوف واالحرتام ، واالنصياع والحوار 

......الخ أعمدة البنية الرتبوية ، داخل األرسة ، ويف الحارة والحي والقرية واملجتمع . أعمدة ساهمت 

مساهامت كربى يف سيادة نهج التلقني . وحتى يومنا هذا ال تشهد األرسة شكال مقبوال للحوار ، ومن 

ثم الوصول إىل التفاهم  بني أعضائها . 

ومن جديد يطرح السؤال نفسه : ولكن متى ، أين ، كيف وملاذا تشكلت هذه الحاضنة، وأدواتها بهذه 

القوة والفعالية ؟ ومحاولة اإلجابة تلزمنا بالعودة بضعة قرون إىل وراء. 

التي  اللحظة   وبدءا ال أظن أن هناك حاجة للتذكري بأن جدال سياسيا واجتامعيا ظهر مبكرا ، ويف 
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العقيدة ، يف سنوات  . وأن هذا الجدل تطور ليصل إىل بعض جوانب  بالوفاة  النبي  شهدت غياب 

الفتنة الكربى ، خالفة عثامن ، وسنوات الحرب األهلية يف خالفة عيل . لكن الفتوحات والغنائم ، والتي 

 تعاظمت أيام الخالفة األموية ، حدت من تطور حالة الجدل تلك ، رغم بروز إرهاصات لذلك التطور . 

ويف الخالفة العباسية شكل ظهور العنرص الفاريس ، يف قيادة الدولة ، محفزا قويا ، وشديد الفعالية 

، لدفع حالة الجدل إىل أمام . ثم كان االنفتاح عىل ثقافات األمم املغلوبة ، واملجاورة ، حافزا إضافيا 

عىل مزيد من دفع حالة الجدل تلك . ويف ظني أن اإلطالع عىل الفلسفتني ، الهندية واليونانية ، مثل 

العامل األهم يف ذلك االنفتاح .

 خلق االنفتاح حالة ذهنية جديدة ، كل الجدة ، عىل الذهنية العربية اإلسالمية ، تبلورت فيام عرف ، 

يف حينه ، بتيار العقل ، متعدد الروافد . وعىل عكس ما كان سائدا يف عهد الخالفة األموية، انحاز لهذا 

التيار الجديد - تيار العقل - وسانده ، أغلبية خلفاء الصدر العبايس األول . ووصل األمر حد انتامء 

بعض الخلفاء ألحد روافده – املأمون  واملعتصم، ثم الواثق لفرقة املعتزلة.

 وألن فكر هذا التيار قام عىل إعالء شأن العقل ، تنشيطه ودفع حركيته ، ومن ثم االحتكام له يف 

القضايا الحياتية ، وحتى العقيدية ، املستجدة ، كان طبيعيا أن يصطدم ، ومن ثم يتصارع ، مع روافد 

التيار اآلخر الكبري ، ممن نصبوا أنفسهم سدنة ، ملا أسموه الحفاظ عىل نقاء العقيدة ، وتطبيقات 

الرشيعة ، عىل املستجد من األمور الحياتية ، متاما كام وصلت من السلف الصالح . مبعنى آخر فإن 

سدنة تراث السلف الصالح ، رأوا أن صالح الدين والدنيا ، يتحقق بتجميد الحياة اإلنسانية ، عند تلك 

الفرتة الذهبية التي عاشها السلف الصالح . وليك يحدث ذلك ، كان لزاما عىل هذا التيار مواجهة التيار 

اآلخر – تيار العقل - ، ليس فقط مبعارضة أطروحاته ، وإمنا بالعمل الحثيث ، واملتواصل ، عىل تقييد 

نشاط العقل ، ومصادرة حركيته .

 كهوف املا�صي : 
، شكل  النقل  تيار  ، مع  الصدام  اتخذ  أن  ، كان  العقل  لتيار  العبايس  الصدر  انحياز خلفاء  وبسبب 

الحوار، ومقارعة الحجة بالحجة ، من جهة ، وسيادة هذا التيار للحياة العامة ، عىل طول القرنني الثاين 

والثالث الهجري ، وجزءا من القرن الرابع من جهة ثانية . وهو ما وضع األساس لاِم عرف بالحضارة 

العربية - اإلسالمية ، وانطالقها وازدهارها .

ما يهمنا هنا ، أن سيادة تيار العقل ، انعكست عىل نظام التعليم يف صورة تطبيق النهج الحواري . 

كان بعث العقل ، إثراؤه ، تحفيزه عىل النشاط ، تعظيم قدرته عىل االستيعاب ، ومن ثم عىل استخدام 
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ما اختزنه من معارف ومعلومات ، يف التعامل مع الظواهر الجديدة ، وعىل التخلص مام ترسب فيه 

من أوهام وخزعبالت ، هو محور عمل تيار العقل هذا. وإذا ما انتقلنا للتعليم ، وهو محور اهتاممنا 

هنا ، كان بعث العقل هذا يوجب االحتكام يف عملية نقل املعارف ، من املرسل إىل املتلقي ، من 

املعلم إىل التلميذ ، إىل نهج يستهدف تنشيط العقل وإثراءه باملعرفة ، وتفعيل قدرته عىل البحث 

والتحليل واالستقراء واالستنتاج . نهج يقوم عىل الشك يف صحة املعلومة ، فالتساؤل والحوار ، ، البحث 

والتخليل، التدقيق واالستنتاج ، ومن ثم القبول أو الرفض ، وهو نهج الحوار . 

لكن وبالقرب من نهاية القرن الهجري الثالث ، وقع انقالب يف مواقف خلفاء العرص العبايس الجديد. 

التيار .  النقل ، مرجحني كفة الرصاع لصالح هذا  ، لتيار  انحاز أغلبهم ، وبدءا من الخليفة املتوكل 

ومع نهاية القرن الخامس حسم تيار النقل الرصاع ، ونهائيا ، لصالحه ، مخرجا تيار العقل من الحياة 

العامة، بخروج ال رجعة له . 

هنا ال بد أن نسرتجع التايل : ملا كان حسم الرصاع بأسلوب وأدوات الحوار ، هو النهج املثايل لروافد 

تيار العقل ، فقد كان العنف ، والحسم بالقوة ، هو األسلوب األكرث مالءمة لروافد تيار النقل . ومع 

حسم الرصاع ، قرب نهاية القرن الخامس الهجري ، لصالح هذا األخري ، كان أشياعه قد انقضوا عىل 

تراث تيار العقل ، وأبادوا ودمروا كل ما طالته أيديهم ، من إبداعات العلامء ، التي شكلت الحضارة 

أبقوا عىل كل  . وإنصافا للحقيقة فقد  الكاذب ، حتى يومنا هذا  ، موضع فخرنا  العربية اإلسالمية 

أبدعته قرون الرصاع من إضافات عىل علوم الدين واللغة .

العربية  الحضارة  كنوز  من  أيديهم  إليه  وصلت  ما  وإبادة  بتدمري  املنترص  التيار  أنصار  يكتف  ومل 

، واالنفتاح عىل  الرتجمة  ، وبعد وقف  بداية   . التعليم محط اهتاممهم  . فقد ظل نظام  اإلسالمية 

اآلخر، استبعدوا من التعليم كل العلوم ذات العالقة بنشاط وحركة العقل . تم تحريم وإخراج علوم 

الفلسفة ، فعلوم الطبيعة ، والرياضيات والفلك ....الخ من املناهج . كام ُحِظر وجودها يف املكتبات 

العامة . وصدرت فتاوى بتكفري متداوليها ، ومن ثم تحليل قتلهم . وإلكامل الصورة كان االنقضاض 

عىل نهج الحوار يف التعليم ، واستبداله بنهج قادر عىل تقييد حركة العقل ، أمرا أملته الرضورة . وكان 

هذا البديل جاهزا : العودة لنهج التلقني ، وللُكتَّاب عامد النظام القديم .

وللتذكري أيضا ، فقد شهدت القرون التالية ، التسعة يف بعض البلدان ، والعرشة يف أخرى ، استمرارية 

تكريس نرص تيار النقل ذاك . وكان أن خيم ظالم دامس عىل منطقتنا عىل مدار هذه القرون . وكان الظالم 

الذي سقط فيه العقل العريب هو أكرثها حلكة . ويف املقابل ظل منتسبو تيار النقل وأنصاره وأشياعه ، 
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يرون فيام حدث مكسبا خاصا ، يُحظر التفريط به ، ويستعدون للدفاع عنه بالغايل والنفيس ، بالنفس 

واملال والبنني وكل يشء . وميكن للمرء أن يتذكر مقاومتهم الضارية ملا عرف بحركات ورواد التنوير ، 

والتي ظهرت مع بداية القرن العرشين . وحتى يومنا هذا ظلت مقاومة هذا الخلف من تيار النقل ، 

 واملتمثل بتيارات اإلسالم السيايس ، املقاومة األشد رضاوة ، ألية توجهات تدعو للخالص من نهج التلقني . 

وماذا كانت النتيجة ؟ ما أن وصلت البرشية إىل مشارف عرص االستعامر ، حتى كانت شعوبنا من 

الضعف والجهل وقلة الحيلة ، ما جعلها لقمة سائغة ألي طامع . والطريف أن املستعِمر ، سبق املفكر 

العريب ، يف التوصل إىل معرفة السبب الجوهري لضعفنا وانعدام قدرتنا. ورغم أن لورد كرومر كشف 

لنا ذلك ، ثم أعقبه دايان بعد أكرث من ستني سنة، فقد واصلنا الغفلة ، وادعينا أن الحفاظ عىل نظامنا 

التعليمي كام هو ، مقاومة ووقوف يف وجه االستعامر واالحتالل معا.

 قفزات يف الهواء :
ورغم أن الحقيقة مرة ، إال أنها تستوجب استدعاء جوانب أخرى يك تكتمل الصورة . فمنذ منتصف خمسينات 

القرن املايض ، شهد التعليم يف فلسطني - كام يف عاملنا العريب - قفزات كبرية ميكن وصفها بالطفرات . 

 واتسعت هذه الطفرات كثريا بعد مجيء السلطة . وليك نقف عىل حجم هذه الطفرات إليكم املثال التايل . 

تخرجت يف مدرسة قريتي ، املشرتكة مع القرية املجاورة ، من الثالث اإلعدادي ، العام 1955 . 

كانت بناية املدرسة ، والتي تخدم خمس قرى أخرى مجاورة ، مكونة من أربع غرف ، عقد عريب ، 

7×7، وطاقم تعليم من سبعة معلمني ، بينهم مدير املدرسة . وكان املرتك ، معادل التوجيهي ، أعىل 

، مجمعان من مثانية  األربعة  الغرف  . واآلن حل محل هذه  املعلمني  شهادة يحوزها بعض هؤالء 

أبنية ، بعضها بثالثة طوابق ، اثنان منها مهجوران ، بينها مدرستي وما ألحق بها ، بكل أسف . أما 

الهيئة التدريسية املوزعة عىل خمس إدارات ، فتقرب من املائة ، ليس بينها واحد حاصل عىل شهادة 

تقل عن البكالوريوس . وهذا املثال ينطبق متاما عىل القرى التي كانت هذه املدرسة تستقبل طلبة 

اإلعدادي منها – واحدة كانت ترسل طلبة االبتدايئ أيضا - . 

التعليمية.  املنظومة  باقي  إىل   ، ومؤهالتهم  واملعلمني  املدرسية  األبنية  تجاوزت  الطفرة  هذه  مثل 

ثالث  من  انتقلت  الرتبية  ومديريات   . تحديث  محاولة  ومن  تغيري  من  أكرث  شهدت  مثال  املناهج 

مديريات ، حتى أوائل الستينات ، إىل أكرث من 12 مديرية اآلن ، مع توسع كبري يف أقسامها ومجاالت 

نشاطها . واألمر ذاته ينطبق عىل الوزارة ، ونظم اإلدارة املدرسية ، كام التوجيه والتأهيل الخ .
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ومل تقف البيئة الحاضنة بعيدا عن هذه التغريات . فاألمية يف قريتي التي كانت تتجاوز أل%90 وقت 

تخرجي من مدرستها ، انخفضت انخفاضا هائال اآلن – ليس لدي إحصائية رسمية - . وليس ذلك فقط 

. ففي القرية اآلن أعداد من الحاصلني عىل التعليم الجامعي ، والعايل منه – درجة الدكتوراة - ، ويف 

مختلف التخصصات . ومجاالت املعرفة والوصول إليها مفتوحة . ووسائل نقل املعلومات الحديثة ، 

االنرتنيت ، التلفزيون والراديو ، تضخ يف مجتمع القرية ، كام هائال من املعلومات املتنوعة . كام أن 

الخدمات ، عىل تنوعها ، يف القرية تقارب مثيلتها يف املدينة .

 وينفجر السؤال يف وجهنا هذه املرة : إذن ، ومع كل هذه الطفرات والتغريات الحاصلة ، ملاذا يواصل 

التعليم انحداره ؟ والجواب بسيط : ألنها تغريات وتوسعات أفقية . اعتنت بالشكل أكرث من عنايتها 

بالجوهر . استقرت عىل السطح ، و مل تقرتب من العمق . هي تغريات كمية ، مل تبلغ مرحلة الكيف، 

ألنها ذات طابع ترقيعي ، وليصدق عليها القول بأنها قفزات يف الفراغ . ومرة أخرى يطالعنا السؤال: 

كيف ؟ وملاذا ؟

 جتميد ل تطوير :
االحتالل  طبق  الذي  األردن  ، خصوصا  العربية  النظم  بباقي  أسوة   ، الفلسطينية  السلطة  حافظت 

نظامه ، عىل نهج التلقني عامدا لنظام التعليم . ولنتذكر أن نظام الرتبية ، رغم الحفاظ عىل االسم ، 

الرتبية والتعليم ، غاب منذ فرتة غري قصرية . وجاءت التغيريات الكمية ، التي وصفناها بالطفرات ، 

لتصب يف صالح تقنني فتكريس هذا الحال – عامدية نهج التلقني - وتعميقه . وألن هذه التعيريات 

تكرست يف صورة وقائع عىل األرض ، فقد جعلت من مجرد التفكري باملساس به – التلقني -  مغامرة 

غري محسوبة العواقب . ذلك ألن مساسا محتمال بنهج التلقني ، كنقله للنهج الحواري ، يتطلب ليس 

فقط بذل جهود هائلة ، وإمنا رصد وإنفاق أموال كثرية . ويف تقديري هنا بالتحديد يكمن الرس يف 

نشوء ظاهرة انحدار التعليم ، ثم يف استمراريتها . وللتدليل عىل صحة استنتاجي هذا ، أستأذنكم يف 

إلقاء نظرة رسيعة ، عىل ثالثة من بني الجوانب التي طالتها التغيريات الكمية الكبرية ، وهي : هيكلية 

البناء املدريس ، املعلم ، ثم البيئة الحاضنة .

البناء املدر�صي : 
أظن أن ال جديد يف القول أن تصميم األبنية املدرسية جاء متالمئا متاما مع نهج التلقني ، باعتباره دامئا 

ورسمديا ، وأبعد ما يكون عن أي تفكري بالتغيري . فالبنايات تتكون من غرف التدريس ، مرصوصة 

الواحدة بجانب األخرى ، وخالية من أية إمكانيات الستعامل الوسائل املعينة ، باستثناء اللوح األسود ، 
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وباتساع يسمح بتكديس أعداد كبرية من التالميذ ، ومبا يجعل تطبيق نهج الحوار معهم مستحيال . إىل 

جانب غرف التدريس تأيت اإلدارة واحتياجاتها ، وبعض الديكور ، مثل املكتبة واملخترب . أما املالعب، 

والتفكري يف   . املصممني  اهتامم  ما تكون خارج  فغالبا   ، والرياضة عموما   ، املغلقة منها واملفتوحة 

 قاعات للنشاطات األدبية واإلنسانية ، شديدة التنوع ، فال تخطر عىل فكر املصممني ، وعىل أي نحو .

وإذن فإن التحويل إىل النهج الحواري ، يتطلب إجراء إضافات كبرية عىل األبنية املدرسية ، من جهة ، 

وتحول يف فكر مصممي األبنية الجديدة من جهة أخرى . مثال اعتدنا عىل التفكري بأن علوم الطبيعة 

وحدها هي من يحتاج للمختربات . ومؤخرا جرى تزويد بعض املدارس الثانوية مبخترب حديث للعلوم، 

يستويف املواصفات النموذجية ، كام تراها وزارة الرتبية . ويف زيارة لواحد منها – يف مدرستي – اتضح 

أن املخترب ، رغم حداثة البناء ، مخصص لعلوم الفيزياء ، الكيمياء واألحياء معا . مبعنى أن معلام واحدا 

يشغله يف املرة الواحدة . ومبعنى أنه مخصص للصف األخري فقط ، أو رمبا للذي قبله . وإذا ما أخذنا 

باالعتبار محدودية األدوات واملواد املخربية ، نستنتج أن مثل هذا املخترب ، وببساطة ، ال يلبي جزءا ، 

ولو يسريا ، من احتياجات تطبيق النهج الحواري .

 وال أظن أن هناك حاجة للتذكري بأن حال املكتبات ليس بائسا فقط وإمنا شديد البؤس ، ليس لقلة 

الكتب ، ومحدودية تنوعها ، أو لضيق املكان ، بل ولخلوها من أي وسيلة تهيئ للباحث فرصة البحث، 

أو ملتشوق املعرفة فرصة لبل الريق لهذا الشوق . كام ال أظن أن هناك حاجة للتذكري بأن الرتدد عىل 

املكتبة ، من املعلمني قبل الطالب شبه معدوم ، مبا يجعل حال املكتبة البائس هذا شديد التواؤم مع 

نهج التلقني .

إذن فإن مجرد التفكري بالتحول هنا من نهج التلقني للنهج الحواري ، يستدعي ، أول ما يستدعي ، 

رصد أموال طائلة من جهة ، ووقتا وجهودا كبرية من جهة أخرى .

املعلمون :
موضوع املعلمني طويل ، شائك ومعقد . لكن اسمحوا يل أن أبدأه مبالحظات ، ، منها ما هو شخيص، 

قد يرى القارئ بعضها خارجا عن صلب املوضوع ، أو حتى خارج السياق .

وصل إىل سمعي أن إدارة إحدى الجامعات تفكر يف إغالق كلية الرتبية ، بسبب ضعف اإلقبال . 1

عليها من جهة ، والعجز املايل املرتاكم عىل هذه الكلية من جهة أخرى . واملفروض أن كليات 

الرتبية هي املزود الرئييس لوزارة الرتبية والتعليم ، نظرا لجمع خريجيها بني علوم الرتبية والعلوم 
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األخرى . أما ملاذا ضعف اإلقبال ، وهو حقيقة محزنة ، فذلك أمر يطول رشحه ، وإن كان يرتبط 

بأحوال املعلمني . 

يف دراستي الثانوية علمني اثنان فقط من حملة الدرجة الجامعية . كل اآلخرين كانوا إما من . 2

حملة املرتك ، أو الدبلوم املتوسط – دار معلمني - . وما أتذكره أن املعلمني آنذاك حظوا باحرتام 

عميق ، ليس من الطلبة وأهاليهم فقط ، بل ومن كل فئات املجتمع . فقد كان وضعهم الوظيفي 

، كان أمنية لنسبة غري قليلة من  ،، لدرجة أن االرتباط مبعلم  ، والدخل الشهري جيدا  مريحا 

الصبايا . باملناسبة ، يف كل سنوايت املدرسية مل أدخل مختربا ، ألن التعليم آنذاك كان غري متنبه 

ألهمية املختربات . 

يف سنتي الجامعية األوىل قال أستاذ محارض أن كل ما تفعله الجامعة أنها تشق للطالب ممرا . 3

يف غابة كثيفة مرتامية . وعليه وحده يقع عبء معرفة ما عىل الجانبني ويف عمقها . ما يقوله 

الواقع اآلن أن طلبة الجامعة ، وبعد التخرج ، ال يعبأون باكتشاف الغابة فقط ، ولكنهم يغادرون 

ممرها، حتى إذا فكروا يف العودة إليها صعب عليهم معرفة املمر ذاته . 

أخريا ، وحني تسلمت عميل معلام ، العا1962 ، سلموين الكتب املقررة وقالوا يل : َدرِّْس . قال . 4

مدير املدرسة أن تعليامت مكتب الرتبية تقيض بوجوب تحضري الدرس مكتوبا يف دفرت يعرف 

 ، منوذجيا  حال  املسائل  حل  عيل  كان   ، والفيزياء  الرياضيات  ماديت  أدرس  وألين  املعلم.  بدفرت 

واصطحاب الدفرت إىل الصف ، ليكون مرجعيتي . وألنني رأيت أن هذا األسلوب يصنع مني جهاز 

إرسال ، ومينعني من التفاعل مع الطالب ، رفضت تطبيقه . وظل التوجيه ، فصال بعد فصل ، 

وسنة بعد سنة ، ينبهني إىل رضورة التحضري والدفرت واصطحابه . تكرر ذلك كل سنوات عميل ، 

وهي 12 سنة – فصلت يف العام 74 فصال أمنيا  .

وإذن ، وألن املعلم يشكل أحد أهم مكونات العملية التعليمية ، فإن أي تفكري بإنقاذ التعليم ، ووقف 

حالة انحداره ، ال بد وأن يكون املعلم محوره . ومقارنة باملالحظات السابقة ميكن مالحظة ، وبسهولة، 

حالة الرتدي ، التي هبط إليها املعلم ، ويف كافة املستويات .

 بداية ميكن مالحظة حالة الرتدي ألحواله االجتامعية ، وفقدانه لالحرتام املجتمعي الذي حظي به يف 

عقود األربعينات والخمسينات ، وحتى الستينات . انتقل املعلم من دخل وراتب مريح ، إىل دخل 

يحرمه من إمكانية مواصلة الحفاظ عىل مظهره الالئق من جهة ، ويجربه عىل البحث عن وظيفة 

ثانية ، تتعارض يف أحيان كثرية مع وظيفته كمعلم ومريب ، ولتطيح مبا كان قد ترسخ له من هيبة ، وما 
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تبقى له من احرتام ، خصوصا من جانب تالمذته وأهاليهم من جهة أخرى . حالة الرتدي هذه أطاحت 

بثنائية الخوف – االحرتام ، التي حكمت العالقة بني املعلم والطالب ، يف الحقب السابقة . أكرث من 

ذلك أدت إىل انقالب يف هذه العالقة . فقد تحول تعدي الطالب العنيف عىل معلميهم ، ومبساندة 

األهل ، إىل ظاهرة مزعجة ومتفاقمة . وأصبحت السخرية من املعلم ، يف الصف ويف ساحة املدرسة ، 

ومن ثم إعاقته عن تأدية واجبه ، هي األخرى ظاهرة مقلقة .

 وألن وظيفة التعليم تتطلب تطويرا مستمرا ملعارف املعلم ، الخاصة مبادته ، واألخرى العامة ، وألن 

هذا التطوير يستوجب اقتناء الكتاب واملطالعة ، فإن ضعف الراتب ، وعدم توفر الوقت ، بسبب 

الوظيفة الثانية ، شكل سدا أمام مثل هكذا رغبة ، إن توفرت ، يف التطور . وألن التوقف عن التطور 

يعني الرتاجع ، فقد بات التعليم يواجه مشكلة . مشكلة تتفاقم وتتحول إىل معضلة ، إن مل يكن إىل 

علة . 

 ، املزمن  قدميها   ، األخرى  املشاكل  ولكل  بل   ، فقط  املشكلة  لهذه  الحل  يوفر  ال  التلقني  نهج  لكن 

وحديثها املستجد . فالتلقني ال يتطلب أي تطوير ، وال حتى إىل التخصص . وكثرية ، يف مدارسنا ، هي 

الحاالت التي يوكل فيها للمعلم تدريس مادة بعيدة عن مادة تخصصه . وتعدد أعذار الوزارة ال يغري 

من بؤس ومرارة هذه الحقيقة . وأثناء عميل معلام زاملت عددا من هؤالء . فالتلقني يحتاج إىل إعداد 

املعلم لدفرته إعدادا جيدا ، لينفث ما قام بتحضريه أمام الطالب ، استمعوا إليه أو مل يستمعوا سيان. 

فهم يف األول واآلخر مطلوب منهم حفظ املقرر عن ظهر قلب . 

وتبدو هذه املسألة – عدم تطور املعلم – معضلة عسرية الحل ، مع أول بادرة تفكري بالتحول عن 

نهج التلقني إىل النهج الحواري . ذلك أن أبسط متطلبات األخري تتمثل يف حيازة املعلم عىل معارف 

واسعة ، ليس يف مادة الدرس ، موضوع الحوار ، فقط ، ولكن أيضا يف املوضوعات العامة . فاملعلم 

هنا، وحتى يضمن تفاعل الطالب ، فالوصول إىل النتيجة املرجوة ، يجب أن يكون واسع األفق ، متفوقا 

من الناحية املعلوماتية ، بارد األعصاب ، وشديد الثقة بالنفس ، وهو ما توفره سعة املعرفة وغزارة 

املعلومات ، والتدرب عىل استعاملها بالصورة الصحيحة .

 وخالصة القول أن اإلقالع عن النهج التلقيني ، والنزول إىل مدارج الحواري ، يتطلب ليس االعتناء 

باملعلم من ناحية منحه راتبا يوفر له ولعائلته حياة كرمية ، أو من ناحية استعادة مكانته االجتامعية، 

أو من ناحية إعادة تصحيح العالقة بينه وبني طلبته وأهاليهم ، ولكن أيضا من ناحية إعادة تأهيله 

معرفيا ، تأهيل ميكنه من القيام مبهمته الجديدة عىل نحو مقبول . 
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ومثلام كان التطوير اإلداري ، الوزارة بأقسامها املتعددة ، مديريات الرتبية ، التوجيه واإلرشاد الرتبوي، 

مديرية املناهج ، مديرية االمتحانات العامة ، اإلدارات املدرسية ، مثلام كان هذا التطوير يف املايض 

خادما لنهج التلقني ، يتوجب إحداث ثورة تطوير لهذه اإلدارات ، تجعل منها خادمة للنهج الحواري 

البديل . وبديهي أن ثورة تطوير كهذه ، ال بد أن تطال املناهج قبل أي يشء آخر . 

البيئة احلا�صنة : 
. وأن سنوات متر عىل خريج  الناس ال يقرأون  . بأن  ، غري املفهوم  الفخر  ويف مجتمعاتنا حالة من 

الجامعة ، ال ميسك فيها كتابا . وينتقل هذا الحال من خانة غري املفهوم إىل خانة املقلق واملستنكر ، 

حني يندرج عىل نسبة من أساتذة الجامعات أنفسهم . ومخاصمة الكتاب ال تعني فقط عدم تجديد 

املعلومات ، بقدر ما تعني ضياع ما سبق وأن تحصل  منها ، وهي تعني مخاصمة الثقافة ، األدب 

بكل فروعه : القصة والرواية وامللحمة واملرسحية والشعر . وتعني مخاصمة الفنون بكل تالوينها : 

املوسيقى والغناء ، الرسم والنحت والتمثيل ....الخ . باختصار تعني مخاصمة للرتاث اإلنساين برمته . 

فام املتوقع أن يكون الناتج اإلنساين من كل هذا غري فراغ يف العقل ، يجعله جاهزا الستقبال الخرافة 

والتفاعل معها ، و بالدة يف اإلحساس ، تجعل العنف وسيلة محببة يف التعامل ، وجفاف يف الروح ، 

يغلق أي فسحة للتعامل اإلنساين ......الخ .

وإذا أضفنا لكل ذلك ، ما هو حادث عىل أرض الواقع ، من تصنيف حاسم وحازم ، بات واضحا و 

قاطعا َ : هذا حالل ، وذاك حرام ، وهذا فعل كفر ، وذاك فعل إميان ، وهذا تقرب إىل الله ، وذاك 

 ابتعاد عن رحمة الله ......الخ ، فيمكننا أن نتصور نوع الفكر والثقافة الحارضة مللء فراغ العقل ذاك. 

إذن وبعد كل ما سبق هل يفاجئنا أن العالقات داخل األرسة ، ويف الحارة والحي والقرية واملجتمع ، 

ما زالت هي هي كام كانت يف األربعينات والخمسينات ، عامدها نهج التلقني ، واالبتعاد عن الحوار، 

وتقوم عىل ثنائيات : األمر والطاعة ، الخوف واالحرتام ؟ . وأن هكذا حاضنة للمدرسة ال تفرز غري 

تثبيت لنهج التلقني ، عامد نظام التعليم ، مبا يعكسه من تقييد للعقل ؟، من شل لحركة العقل ؟ 

من نفي كيل للعقل ؟ من خسارة ثروة غدت هي الرثوة األساس للشعوب املتقدمة ، وتلك املتطلعة 

للتقدم ، وهي ثروة العقول ؟ 
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خال�صة : 
انحدار التعليم واقع قائم ، وحقيقة معرتف بها . ونتيجة ذلك فإن خطر االنزالق إىل كارثة هو اآلخر 

بات حقيقة ، واضحة ومن ثم متوقعة عند البعض ، وخافية ، مسترتة عند آخرين . والكارثة ال تتمثل 

يف أن األمة العربية باتت غري قادرة عىل املساهمة يف مسرية الحضارة اإلنسانية . الكارثة يف احتاملية 

خروج األمة كلها من التاريخ . فال يخفى عىل أحد اآلن أن أمم العامل املتقدم تطري برسعة صاروخية 

العريب  الشباب  ثورات   . بعري  ظهر  عىل  املستقبل  يعرب  العريب  عاملنا  بينام   ، املستقبل  رحاب  نحو 

كشفت عري هذا االنحدار . فلتحقيق شعارها :" عيش ، حرية ، كرامة إنسانية ، عدالة اجتامعية " 

، ظهرت الحاجة لخطط وسياسات طموحة للتنمية . وظهر أن انحدار التعليم راكم من املصاعب ما 

قد يحول حلم التنمية إىل رساب . ويندفع السؤال : هل متلك الشعوب العربية ترف استمرار حالة 

االنحدار هذه ، فالقعود يف انتظار الكارثة ؟ وإذا انتقلنا من عام العرب إىل خاص فلسطني ، يصبح 

الفناء  ، لخطر  افرتاضا  ، حقيقة ال  املعرض  الشعب  ، وهو  الفلسطيني  الشعب  : هل ميلك  السؤال 

والجواب  ؟  التعليم  االنحدار يف  استمرار حالة  ترف  ، هل ميلك  التاريخ فقط  الخروج من  وليس   ،

الفلسطيني غري خيار وقف حالة  . ال خيار أمام الشعب  العريب  الفلسطيني والعام  بالنفي للخاص 

االنحدار هذه ، فبدء مرحلة الصعود يف التعليم . فالشعب الفلسطيني رمبا يكو أكرث شعوب العامل ، 

وليس العامل العريب فقط ، احتياجا لتنمية وتطوير ثروته املتمثلة يف عقول أبنائه . واستمرار انحدار 

 التعليم ال يفعل غري مواصلة تبديد هذه الرثوة العظيمة ، والذي هو يف أشد حاالت االحتياج إليها . 

ال  قادم   ، العقبات  رغم   ، والسالم   . النهاية  من  يقرتب  إرسائيل  مع  الرصاع  ولكن   : قائل  يقول  قد 

محالة. وإذن فإن تعليق الفشل الفلسطيني ، املتكرر واملتواصل ، يف الرصاع مع الحركة الصهيونية ، 

ثم مع إرسائيل ، عىل شامعة انحدار التعليم ، سيفقد مربراته . لكن ذات القائل يعرف أن التوصل 

إىل السالم ال ينهي مشاكلنا ، بل رمبا يبدؤها . ففلسطني حينها ستحتاج إىل البدء ، فاإلرساع يف التمنية 

. وقبل ذلك ستبقى حالة التنافس مع الجارة قامئة . لكنه سيأخذ طابع الرصاع الحضاري ، العلمي ، 

بديال للرصاع العنيف القائم . والتقاعس عن خوض هذا الرصاع يعني اإلقرار ، فالرضا ، بحالة البون 

الحضاري الواسع القائم اآلن . واألخطر االستسالم لخطر استمرار بقائنا حطابني وسقاءي ماء لهم ، 

تصديقا لحكم التوراة . 

إذن فنحن ال منلك خيارا غري خيار إصالح التعليم ، متهيدا لبدء مرحلتي الصعود فاالنطالق برسعات 

تقارب ، ثم تتساوى مع ، وأخريا تتفوق عىل رسعات اآلخرين ، وباألخص إرسائيل .
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 واإلصالح يعني معالجة جدية ملختلف العوامل التي تسببت ، وتتسبب ، يف انحدار التعليم . وألن 

التعليم من قبل ومن بعد ، وألنه علة العلل ، ألنه املرض العضال الذي  التلقني ، عامد نظام  نهج 

الوحيد  الخيار  ، عملية استبداله بنهج الحوار ، هي  ، فإن عملية اإلقالع عنه  التعليم  يفتك بجسد 

نجاح  أن ضامن  ولنتذكر   . التاريخ  من  خروجنا  عدم  ولضامن   ، البقاء  لضامن  الخيار  هي   . املتاح 

 عملية اإلقالع عن نهج التلقني ، يتطلب ، ويوجب عالج ، فالتخلص من كل عوامل االنحدار األخرى .

العملية صعبة ومعقدة ، بسبب الرتاكم الضخم للسلبيات – املسامة بالتطوير - ، والتي حدثت لكل 

فروع عملية التعليم ، والجهاز الوزاري ، كام سبق وأرشنا . وألنها كذلك ، فهي تحتاج لجهود مضنية، 

فقد   ، والصعوبة  التعقيد  بهذا  . وألنها   – بشكل خاص  مالية   – وإمكانيات ضخمة  وتوفري طاقات 

تُرى عىل أنها مستحيلة ، أو غري ممكنة . وإذا ما وضعنا يف االعتبار ، حقيقة أننا ال منلك خيارا آخر ، 

فستنتقل من خانة االستحالة ، إىل خانة املمكن . فقط نحتاج إىل قرار يعتمد هذا الخيار . وبعده يأيت 

دور اإلرادة الصلبة والعزمية الصادقة والقوية ، وهي موجودة . إرادة القرار ، وعزمية التنفيذ ميكنها 

أن توفر االحتياجات الكثرية ، واملالية باألساس ، والعون من األصدقاء ، وهم كرث . إرادة القرار تعيد 

ترتيب األولويات . وإعادة ترتيب كهذه ستوفر ما يبدو أن توفريه من سابع املستحيالت .
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)6( 

 التعليم فـي فل�صطني
“م�صاكل وطموحات”

جميل ال�صلحوت
 

 سرنكز هنا عىل قضية عدم التزام جزء كبري من الطلبة بالّدوام املدريس بدايته ونهايته، وعدم تقيدهم 

بقوانني التعليم، وعدم احرتامهم ملدرّسيهم، و....هكذا، فام أسباب ذلك؟ وما هي الحلول؟ ويف الواقع 

أن هناك أكرث من سبب لذلك، منها ما يقف خلفه االحتالل، ومنها سببه األوضاع االقتصادية املرتدية 

يف األرايض الفلسطينية، ومنها عدم وجود قوانني رادعة. وسنتطرق هنا اىل قوانني الردع، والردع هنا 

ال يعني العنف الجسدي أو اللفظي، فكثري من الطالب وأولياء أمورهم فهموا قانون »عدم تعنيف 

الطالب« بطريقة معكوسة ومغلوطة، وفهموا أن عدم تعنيف الطالب يعني اعطاء الضوء األخرض 

للطالب بتعنيف املعلم، وعدم احرتامه، وعدم االلتزام بالّدوام املدريس وغري ذلك؛ . فهموا أن كّل يشء 

بقبول  املعلم ملزم  وأّن  القانون يحميه«  االلزامي، و«أّن  التعليم  للطالب حتى يكمل مرحلة  مباح 

مسلكيات وترصفات الطالب حتى لو تعرض العتداء جسدي من الطالب أو من بعض ذويه. آمل 

هنا أن ال يفهمّن أحد أنني أدعو اىل إعادة معاقبة الطالب بالتعنيف الجسدي أو اللفظي، أو فصل 

الطلبة املشاغبني يف مرحلة التعليم االلزامي، بل أدعو اىل وضع قوانني صارمة وتنفيذها عىل أرض 

الواقع لضبط مسرية التعليم. وقد سبقتنا اىل ذلك الدول-أوروبا وأمريكا- التي قلدناها يف قانون«عدم 

جواز تعنيف الطالب« فقد رافق تلك القوانني قوانني رادعة ضبطت العملية التعليمية دون تعنيف.

فقد اتيح يل يف شيكاغو أن  أطلع عىل ترصف إدارة مدرسية إزاء مشاجرة طالبية حدثت خارج املدرسة 

 ، الدراسة  ابن شقيقي؛ وإثر شكوى ذوي املرضوب أوقف املعتدون شهرا كامال عن  ، واملتهم فيها 

وعقدت جلسة تأديبية للطلبة حرضها مديرة املدرسة، والباحثة االجتامعية، وضابط السلوك، وممثل 

األمور  أولياء  البلدية، وطُلب من  األمور، وممثل عن  أولياء  لجنة  التعليم، وممثل عن  عن مديرية 

إحضار محاٍم للدفاع عن الطلبة املتهمني  صدر القرار محذرا من خطورة املوقف، وبالتايل: نقل الطلبة 

املقاطعة  خارج  مدارس  اىل  ذووهم  ينقلهم  أن  أو  أخرى،  والية  يف  داخلية  مدارس  اىل  »املعتدين« 

التعليمية ملدة سنتني.  ويف بداية العام الدرايس الحايل كنت هناك، واتصلت موظفة من إدارة املدرسة 
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بشقيقي تخربه عن مخالفة قام بها ابنه عالء، وتكرارها سيوجب عقابه، واملخالفة كانت أّن عالء أخذ 

معه الكتاب املقّرر إلحدى املواد الدراسية ونيس أن يأخذ معه الدفرت. 

وعلمُت مبخالفة أخرى ،حيث رصخ طالب بوجه معلمة بسبب تقديم وجبة بها لحم خنزير. فصل 

الطالب حتى نهاية العام الدرايس وحرم من عالمات الواجب املدريس مع السامح له بتقديم امتحان 

نهاية العام. 

التعليم مّرة اأخرى
بأهمية  التذكري  من  هنا  بّد  وال  وتطويره،  عليه  الحفاظ  وكيفية  االلزامي  التعليم  هنا هو  يهّمنا  ما 

محيط  يف  يتجول  ومن  التعليم.  عملية  لنجاح  تشابكها  التعليمية ورضورة  العملية  أطراف  فاعلية 

غالبية مدارسنا وخصوصا يف القدس، سيجد طالبا من مختلف األعامر يتسكعون يف الشوراع يف ساعات 

الصباح بعد قرع جرس بدء الدوام الدرايس، وبعضهم قد يضيّع أكرث من حصة دون اكرتاث، ودون 

خوف من عقاب، وبعض األطفال يخرجون من بيوتهم اىل املدرسة بعد الثامنة، علام أن بيوتهم ال 

تبعد كثريا عن املدرسة، فأين أّمهاتهم وآباؤهم؟ وما هو دورهم وحرصهم عىل تعليم أبنائهم؟ وبعض 

ممنوعة  املدارس  وإدارات  ويلهون،  يدخنون  الطرقات  يف  يتسكعون  والثانوية  االعدادية  يف  الطلبة 

من عقابهم، وأولياء أمورهم ال يهتمون بسلوك أبنائهم. وبعضهم يذهب اىل املدرسة يف نهاية العام 

الدرايس ليعتدي عىل املعلمني ألن ابنه أو ابنته رسب يف الصف.

 . أبنائهم  مخالفات  ملناقشة  او  عادي  الجتامع  املدرسة  إدارة  لدعوات  األمور  اولياء  يستجيب  وال 

ويعتدي طلبة عىل ممتلكات املدرسة من غري رادع. ومن الالفت واملؤسف أن بعض الطلبة يحملون 

يف حقائبهم سكاكني وغريها من األدوات الحادة ليعتدوا بها عىل زمالئهم، وكثري من الطالبات والطالب 

ويف مراحل عمرية مختلفة يحملون هواتف نقالة«بلفونات« يستعملونها يف الصف لسامع األغاين، أو 

إلرسال الرسائل الصامته لبعضهم البعض.  

بدون  التعليمية  العملية  قادرة عىل ضبط  غري  التدريسية  وهيئاتها  املدارس  إدارات  فان  وبالتأكيد 

تعاون أولياء األمور.

املؤسسات والجمعيات واألندية مطالبة بتوعية الجمهور حول أهمية التعليم، وحول املطلوب منهم 

للحفاظ عىل أبنائهم لتكميل دراستهم ولاللتحاق بالجامعات، وكذلك لخطباء املساجد دور يف هذا 

املجال .
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كي تكتمل العملية التعليمية
قد يستغرب بعضنا أن تكليف الطالب بعمل أبحاث يف الدول املتقدمة تبدأ من الصف االبتدايئ األول 

استعامل  الطالب عىل  األبحاث يعني تحريض  التعليمية، وعمل  الطالب ومرحلته  يتالءم وعمر  مبا 

تتفوق عىل  قد  للطالب  تعطى  التي  املنزلية  الوظيفة  فان  لذا  املعلومات،  وزيادة  والتفكري،  العقل 

املعلومة  عن  الطالب  بحث  ما  واذا  العام.  السنوي  املعدل  من  ولها 40%  املقرر،  الدرايس  املنهاج 

بنفسه، فانها سترتسخ يف عقله ويصعب عليه نسيانها.

التعليم باإلقناع يصاحبه منهاج درايس مالئم، ومن املحزن أن ترى أطفاال يف مدارسنا يحملون حقائب 

يف  بينام  قليلة،  وفائدتها  املقررة مضخمة  فالكتب  الجسدية يف حملها،  قدرتهم  تفوق  قد  مدرسية 

الدول املتقدمة يركزون عىل املعلومة املفيدة وليس عىل عدد صفحات الكتاب، هل يعلم العارفون 

منا أن الطالب األمرييك ينهي الثانوية العامة وكل ما تعلمه من التاريخ ال يزيد عن أربع صفحات 

تتعلق بتاريخ الواليات املتحدة األمريكية، مثل سنة استقاللها وحدودها ومساحتها وعدد والياتها...

الخ. بينام تجده يعرف يف العلوم أضعاف ما يعرفه خريج مدارسنا. ويف الجامعة يعطى كّل تخصص 

حقه يف التوسع املعريف.

مناهجنا التعليمية
 وإذا أراد املتابع املهتم أن يرى مدى عقم مناهجنا التعليمية، مناهجنا مضخمة والنتائج املرجّوة منها 

غري مدروسة، ويف غالبيتها ال تتطّور مع تطّور الحياة. فمثال ماّدة التاريخ العريب تتكلم عن الّدولة 

من  وبدال  األوروبيون.  الغزاة  تقاسمها  واحدة  دولة  العريب  الوطن  أن  للطالب  تقّدم  وال  االقليمية، 

ترسيخ فكرة الدولة العربية الواحدة هناك وصف لبعض الشعوب العربية الصغرية بأنّها أّمة! وهذه 

عملية تعليمية تضليليّة وتجهيليّة للطالب، تكرّس االقليمية والترشذم.

“املتأسلمني  “مفّكرينا” خصوصا  من  فكثري  مناهجنا،  يف  ثانويا  أمرا  تكون  فتكاد  العلمية  املواد  أّما 

أساس  الّرياضيات  يعترب  جميعه  العامل  أّن  العلوم، يف حني  أساس  الرشعية  العلوم  يعتربون  الجدد” 

العلوم، فلذلك هم غزوا الفضاء الخارجي، وداسوا وجه القمر بأقدامهم ورفعوا أعالمهم عليه، وهم يف 

طريقهم الستيطان املّريخ، بينام نحن نسبح يف بحور الجهل، ونخرج من دنيانا فقراء مهزومني تفتك 

بنا األمراض. مل يتساءل “مفّكرونا” عن أسباب التقدم التكنولوجي الذي تعيشه الدول املتقدمة، متاما 

مثلام مل يتساءلوا عن أسباب التقّدم االقتصادي الهائل يف الدول املتقّدمة، فدولة مثل بلجيكا ال يزيد 

عدد سكانها عن سبعة ماليني شخص، ثرواتها تعتمد عىل صيد األسامك وتصنيع األخشاب من غاباتها، 
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يعادل دخلها القومي دخل اململكة السعودية أكرب مصّدر للنفط يف العامل. والحديث هنا يطول.

إن عدم تجديد املناهج التعليمية عندنا كارثة حقيقية، فعىل سبيل املثال حتى مثانينات القرن املايض 

كان طالبنا يدرسون أن عدد سكان مرص هو مثانية عرش مليون شخص، وهو عددهم قبل ثورة يوليو 

عام 1952.

وضخامة مناهجنا التعليمية، تثقل كاهل الطالب، جسديا ونفسيا، مع مردود معلومايت قليل، ففي 

بداية العام الدرايس الحايل 2013 رافقت شقيقي داود مع ابنه عالء الذي يدرس يف احدى مدارس 

شيكاغو يف الصف الحادي عرش، سلّمت املدرسة عالء ستة كتب هي املنهاج املقرر لهذا العام الدرايس، 

الثالث عندنا، مع  االبتدايئ  املقررة للصف  الكتب  وهي يف عدد صفحاتها ال تساوي عدد صفحات 

الفارق يف املضمون واملستوى.

الحظت هذا العام بوجود مادة إضافية لطلبة الصف الحادي عرش يف أمريكا تتعلق بالعالقات العامة 

واللياقة يف الترصفات، مثل كيف تجلس عىل طاولة السفرة وأين تضع امللعقة والشوكة والسكني، ويف 

أّي يد تحمل كاّل منها، وكيف تقّدم »اململحة«ملن يشاركك املائدة إذا ما طلبها منك؛ حتى أّن عالء  

قال يل بأنهم يعلموننا كيف نحّك رؤوسنا، أو كيف ننظف أنوفنا؟ وكيف نخاطب والدينا وإخوتنا 

ومعلمينا ومديرنا، وكيف نسري بصحبة أّي منهم. إنّهم يعدون الطلبة للدخول اىل مجال الحياة....

وهكذا. فلامذا ال توجد أمور كهذه يف مدارسنا؟ والحديث يطول.

ماذا نوّفر لأبنائنا الطلبة؟
 يل قريب درس االقتصاد يف احدى الجامعات األمريكية يف شيكاغو، ويف السنة الدراسية األوىل وهي 

سنة تحضريية حصل عىل العالمات كاملة دون نقصان، مام لفت انتباه أساتذته، خصوصا وأن معدله 

ادارة  قررت  الخاصة.  القدس  مدارس  احدى  من  تخرج  حيث  فقط   73% كان  العامة  الثانوية  يف 

الجامعة دراسة أسباب عدم حصوله عىل معدل عال يف الثانوية العامة، فأرسلوه اىل مدرسة مختلطة 

منوذجية، وطلبوا منه الدوام يف الصف الثاين عرش خمسة أيام يف األسبوع بعد أن أمنوا له املبيت 

والطعام يف فندق خمسة نجوم، ويف األسبوع الثاين أخذوه للدوام يف الصف الثاين عرش يف مدرسة بنات 

ترشف عليها كنيسة، وبعدها أعطوه منوذجا فيه 400 سؤال ليختار اإلجابة الصحيحة من أربع إجابات 

للمقارنة بني املدرستني اللتني داوم يف كل واحدة منهام خمسة أيام، وبني املدرسة التي درس الثانوية 

فيها يف مدينة القدس املحتلة. أسفرت االختبارات عن االستنتاج بأن مدارسنا غري مؤهلة للتدريس من 
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جميع النواحي، وأنه ال ينجح فيها اال الطلبة النوابغ لعدم توفر أسباب النجاح.

زرت أكرث من مدرسة يف شيكاغو لالطالع عىل الفوارق بني مدارسنا ومدارسهم، وقد حفزين عىل ذلك 

قبل أكرث من أربعة عرش عاما عندما توجهت مع شقيقتي إىل مدرسة يدرس فيها ابنها بالصف األول 

االبتدايئ. متحور طلب اإلدارة حول عدم قبول ابن شقيقتي تناول وجبة االفطار يف املدرسة، حيث أنه 

يتناولها يف البيت. الوالدان ال يعرفان بذلك . مالعب املدرسة وغرفها واسعة جدا، وال يجوز أن يزيد 

عدد طالب الصف عن 27 طالبا.

ترىّب الطالب وأولياء أمورهم عىل احرتامها، فان التعليم يسري عىل ما يرام.   

املعلمون يف مدار�صنا
هناك مثل بريطايّن يقول:«املعلم يولد معلام« “Teacher is born Teacher ” فهل ينطبق هذا عىل 

أبنائنا وإخوتنا املدرسني؟ ويقول الباحثون الرتبويون أنه يجب أن تتوفر يف املعلم ثالثة أشياء هي: قّوة 

الشخصيّة، التحصيل العلمي واألسلوب، فهل نحسن اختيار معلمينا؟ وهل هناك دورات متخصصة 

لتأهيل املعلمني؟ وهل رواتب املعلمني تفي لسّد احتياجات أرسهم؟

 يف خمسينات وستينات القرن العرشين وما قبلهام كان للمعلم مكانة مرموقة، وكان دخله الشهري 

يفوق دخل عامل يف الّسنة، وكان املعلم يستطيع أن يبني بيتا، وأن يتزوج من خرية الصبايا، بل إن 

ثقافتنا الشعبية كانت تتغنى باملعلم، وكانت نساؤنا وأخواتنا وبناتنا يغّنني للعروس ليلة زفافها:

فوق راسك يا فالنه صحنني كزاز

يا هيبه ع عريسك هيبة استاذ

وانعكست األمور، فقد تدىّن الوضع االجتامعّي للمعلم، وأصبح َدْخُل العامل أضعاف دخل املعلم، بل 

إّن مداخيل املعلمني متدنّية اىل درجة تجرب بعضهم عىل مامرسة عمل آخر ال يتناسب ومهنته، كأن 

يعمل سائق سيارة . ونتناىس بأنه يجب تقديم حوافز للمعلم حتى يستطيع القيام بواجبه، وحتى 

يستطيع استكامل دراسته ليعزز قدراته العلمية.

 مواهب واإبداعات طالبات وطالب املدار�س
ال مناص من التطرق اىل إبداعات الطلبة املوهوبني التي يجري قربها وهي يف املهد لعدم وجود من 

املبدعني تفوق معاناة  أو تشجيع، وأّن معاناة  بأيّة رعاية  االبداع ال يحظى  التأكيد أن  يتبّناها، مع 
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أديب  ونقد  ومرسحية  ورواية  وقّصة  شعر  من  األدبية  املواهب  هي  هنا  باإلبداع  ونعني  اآلخرين، 

والفنون التشكيلية والنحت والتمثيل املرسحي والسيناميئ والغناء وغريها. 

وما يهمنا هو عدم وجود أّي رعاية للمواهب اإلبداعية يف مدارسنا، اللهّم إاّل اذا كان أحد معلمي 

الطالب املوهوب ذا دراية باملوضوع، فريعى طالبه املوهوبني تطّوعا منه، وعىل حساب وقته وجهده. 

وهذا ما يفعله أديبنا الرائع ابراهيم جوهر يف أيّامنا هذه؛ حيث أنه يرعى طالباته وطالبه املوهوبني 

يف فّن الكتابة يف مدرسة بيت صفافا الثانوية التي يعمل بها، فيوجههم ويصحح لهم، بل ويصطحبهم 

أحيانا اىل ندوة اليوم السابع يف املرسح الوطني يف القدس، ليقرأوا شيئا من ابداعاتهم أمام رواد الندوة، 

وليستمعوا اىل توجيهاتهم أيضا، كام أن األديب زياد خداش يرعى طلبته املوهوبني يف املدرسة التي 

يعلم فيها، ورمبا هناك معلمون آخرون مل تصلني أخبار رعايتهم لطالبهم، لكّنها تبقى جهودا فردية 

ال عالقة للمنهاج وللمدرسة فيها. وأزعم أنّني كنت أرعى طاليب املوهوبني أثناء عميل كمدرس للغة 

العربية يف املدرسة الرشيدية الثانوية يف القدس خالل الفرتة  1990-1977. بل كنت أنرش نتاجاتهم. 

وقد شاهدت مطاعم وفنادق كربى يف أمريكا تعطي الكاتب خصام %50 من فاتورة الحساب اذا ما 

كان يحمل بطاقة عضوية من اتحاد كتاب يف بلده وبغض النظر عن جنسيته ودينه ولونه، ويتسابق 

زبائن الفندق أو املطعم ألخذ صور تذكارية معه إذا ما عرفوا ذلك.

حلّل �صائقة الأبنية املدر�صية
قبل سنوات شاهدت يف قرية مخامس احدى قرى شامل رشق القدس مدرسة منوذجيّة ذات مالعب 

الئقة تقع يف أحسن موقع يف القرية، وأخربنا أبناء القرية أن مغرتبا من أبنائهم تربّع باألرض وأقام 

البناء املدريس. وعلمت بأن مغرتبا من قرية بيت عور قضاء رام الله قد بنى هو اآلخر مدرسة اعدادية 

عشت  وقد  مشابهة.  بأعامل  قاموا  قد  أخرى  مناطق  يف  آخرين  مغرتبني  هناك  أّن  التأكيد  للقرية. 

وشاهدت يف الجزء الرشقّي من قريتي«السواحرة«قضاء القدس تجربة فريدة قام بها املجلس املحيل 

للبنات،  ثانوية  لبناء مدرسة  قبل بضع سنوات، عندما اشرتطت احدى الجهات املمّولة وجود أرض 

فاقرتح أحدهم رشاء أرض بعينها، ورشع بجمع تربعات لثمن األرض تحت شعار »اشرتِ مرتا وأوقفه 

صدقة جارية عن روح قريبك أو قريبتك املتوىف« وقد نجحت الفكرة أمّيا نجاح، وتم جمع عرشات 

أن  دون  متربّعني  للمجلس  طواعية  يأتون  كانوا  املتربعني  بعض  أن  حتى  لألرض،  مثنا  الدنانري  آالف 

يطلب أحد منهم ذلك. وتم بناء مدرسة منوذجيّة، وتّم بناء مقّر للمجلس املحيّل أيضا. فلامذا ال تعّمم 

التجربة عىل املناطق األخرى؟ فأن تشعل شمعة خري ألف مرّة من أن تلعن الظالم.
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ويف الجزء الغريب من قريتي قام عدد من الشابّات والّشباب الواعد هذا العام 2013 بتأسيس جسم 

ثقايف أسموه »مبادرة شباب البلد- جبل املكرب« وأّول أعامله كان تأسيس مكتبة عامة اعتمدت عىل 

والجامعات  املدارس  لطلبة  مفتوحة  واملكتبة  كتاب،  آالف  مثانية  من  أكرث  فجمعوا  بالكتب،  التربّع 

ولغريهم، كام أنّهم يرعون املواهب الشابة ويشّجعونها، فلامذا ال يتّم تعميم التجربة أيضا.

لن�صّمد جراحنا التعليمية
لن  فإنّنا  لنا،  املتاح  التعليمية ضمن  العزم عىل تطوير مسريتنا  بأنّنا عاقدو  اقتنعنا كشعب  ما  واذا 

نعدم املبادرات الخاّلقة التي يأيت بها بعض مّنا، فالعمل التطوعي »العونة« هي واحدة من موروثنا 

فقد عاشها ومارسها  املعاشة،  املرحلة  تطور  تتطور حسب  بأنّها  فيه  األصيل، ومام ال شّك  الشعبي 

أجدادنا يف حراثة األرض، ومواسم الحصاد وقطف الثامر، ومارسوها يف بناء البيوت، ومتارسها األجيال 

املعارصة يف قطف مثار الزيتون مثال، ويف تنظيف الشوارع واملقابر وغريها. ويف األزمان الغابرة وجدنا 

من مارسوا تعليم الصبيان يف الكتاتيب داخل املساجد ويف بيوتهم، وزمن االنتداب  وما بعده وجدنا 

من يتربع بأرض لبناء مدرسة، أو من يتربع ببيته ليكون مدرسة حتى يتم بناء مدرسة وهكذا، ويف 

املحتلون  كان  التي  للمدارس  بديال  لتكون  الشعبية  املدارس  ظهرت  األوىل  الفلسطينية  االنتفاضة 

يغلقونها، وشعوبنا معطاءة لكنها تحتاج اىل القيادات الخاّلقة التي تعلق الجرس، ولدينا من الحرفيني 

واملختصني – يف مختلف املجاالت- أعداد كبرية.

وال يفوتنا هنا أهمية بساتني ورياض األطفال يف إعداد األطفال وتهيئتهم لدخول املدارس، وكل تجمع 

سكايّن عندنا قادر عىل التربع ببناء روضة أطفال وتجهيزها مبا تتطلبّه من وسائل مساعدة كاملراجيح 

واملنّفخات التي يحتاجها هذا الجيل، فاألطفال بحاجة اىل أن يعيشوا طفولتهم برباءة، وبحاجة اىل 

توجيه ورعاية إضافة اىل رعاية البيت، وبدال من تركهم ميارسون شقاوة الطفولة الربيئة يف الحارات، 

علينا أن ننظمهم وأن ندربهم يف صفوف البستان ورياض األطفال، فأطفال اليوم هم شباب ونساء 

ورجال املستقبل الذين سيبنون الوطن.

تتعدى سلبيات عدم وجود املالعب املدارس بكثري، وليك ندرك بعض تلك السلبيّات علينا أن ننتبه 

اىل األسباب التي متنع عدم فوز شابّاتنا وشبابنا عىل املستوى الفردي، وعىل مستوى الفرق الرياضية، 

وغريه،  كاألملبياد  الدولية  الرياضية  واملسابقات  املهرجانات  يف  الرياضية  الوطنية  املنتخبات  وحتى 

بل إنّهم ال يصلون اىل مراحل متقدمة يف تلك املباريات. وهذه ليست مسؤوليّتهم، بل لعدم توفر 

امكانيات املنافسة لهم، وأّولها عدم وجود مالعب وأندية متخّصصة، وعدم وجود مدّربني محرتفني 
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أيضا، ولعلّه من املفجع حتى عدم فوز الخيول العربيّة يف السباقات الدولية، والتي تفوز منها يكون 

فارسها يف الغالب غري عريب. 

ومع ترديدنا كثريا مقولة«العقل السليم يف الجسم السليم« إاّل أن ثقافة مجتمعاتنا العربية يف الرياضة 

األوملبياد يف جنوب  دورة  انعقاد  فأثناء  يحاربها،  من  هناك  إّن  بل  معدومة،  تكون  تكاد  وأهميتها 

األوملبياد  واعترب  قريتي،  مساجد  إحدى  يف  الجمعة  سنوات، خرج خطيب صالة  بضع  قبل  افريقيا 

وفنون الرياضة جميعها مؤامرة استعامرية إلفساد بنات وأبناء املسلمني! .

ة الرتبية ح�صّ
أو  فردي  الطالب بشكل  منها  يعاين  التي  املشاكل  للمعلم لالطالع عىل  الرتبية مجال مفتوح  حّصة 

جامعّي، وقد تكون هناك مشكلة لطالب مع أحد املعلمني، وأّن الطالب يشعر بظلم يلحق به من 

معلم، فعىل املريّب أن يستمع للطالب بانتباه وهدوء، فإن كان مظلوما فعىل املريّب أن ينصفه وأن 

يعمل لرفع الظلم عنه، وإن كان الطالب مخطئا يف فهمه فعىل املريّب أن يصّححه بهدوء، ومن خالل 

حّصة الرتبية ميكن للمعلم أن يكتشف مواهب طالبه، وعليه أن يسألهم مبارشة عن مواهبهم، وأن 

يوّجههم الوجهة الصحيحة لتنمية هذه املواهب. وأذكر أنه يف إحدى حصص الرتبية أثناء مامرستي 

الطالب عن مواهبهم، فأجابني  القدس، أن سألت  الثانوية يف  الرشيدية  املدرسة  التدريس يف  مهنة 

أحدهم بأنه يهوى الغناء، فأوقفته أمام الطلبة وطلبت منه أن يسمعنا شيئا من غنائه، فأسمعنا أغنية 

شعبية بدايتها مّوال، وكان صوته عذبا، ويف األغنية صّفق الطالب ورّددوا الزمة األغنية معه، فهرع 

الّصف يستطلع األمر، وبعد  الرّايب، ومتىّش قرب نوافذ  مدير املدرسة يف حينه األستاذ واملريب راتب 

املوضوع فاستحسنه  له  الّصف، فرشحت  الغناء يف  الحّصة وكانت األخرية، سألني عن سبب  انتهاء 

وأعجب به، مؤكدا أنه مل ميّر بهذه التجربة يف سنوات عمره التي قضاها يف التعليم، والتي كانت تزيد 

عىل سنوات عمري يف حينه. واملهم يف هذا الحدث أنّني وجهت الطالب املذكور بأن يذهب اىل مركز 

القدس للموسيقى ليتعلم الغناء عىل أصوله، وليتعلم العزف عىل بعض اآلالت املوسيقية. 

كام اكتشفت مواهب الطلبة اإلبداعية ومنها موهبة طالب يف الرسم والتخطيط، ووجهته اىل مركز 

الواسطي لتنمية موهبته، وقد أكمل دراسته يف كلية الفنون يف إحدى الجامعات االيطالية وحصل 

عىل شهادة األستاذية«الدكتوراة« يف الفنون، وهو اآلن يدرّس الفنون يف إحدى جامعاتنا املحلية. كام 

اكتشفت طالبا يكتبون القّصة القصرية.
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للطالبات وللطالب وما يصاحبها من  البلوغ  املدرّسات واملدرّسون مطالبون برشح وتوضيح مرحلة 

تغرّيات بيولوجيّة وفسيولوجيّة عىل جسم البالغ، وما يتبعها من مرحلة املراهقة، وكيفية التعامل مع 

هذه املرحلة العمرية.

احلوافز التعليمّية يف مدار�صنا
من املحزن أن العملية التعليمية عندنا ترتكز عىل التلقني وحشو املعلومات يف رأس الطالب، وال تلبث 

أن تتبخر من رأسه بعد تقدميه لالمتحان، ولو جرى إشغاله بالبحث عنها وإقناعه بها لبقيت مرتسخة 

يف عقله ووجدانه مدى حياته، ويبدو أن مقولة أحد الفالسفة«أنا أفكر إذن أنا موجود« مغيبة  بل 

بالعكس فان من يفكر قد يُضطهد عىل مستوى األفراد واملجتمع .

يف الواقع تقوم األساليب التعليميّة عندنا عىل التهديد والوعيد، ويبدو أن أسلوب التهديد والوعيد 

ثقافة سائدة عندنا، وتكاد تنعدم بدائل الثواب واملكافأة عندنا.  ودعونا نتساءل كم من معلمينا من 

يثني عىل الطالب املجتهد بكلمة حسنة يف صّفه عىل األقّل وأمام زمالئه؟ وكم من اآلباء عندنا من 

يشرتي لعبة مكافأة لطفله املجتهد عندما يأتيه بشهادة آخر العام الدرايس متفّوقا؟ وكم منهم من 

يشرتي له كتابا يناسب أو ال يناسب عمره لينّمي عنده هواية املطالعة مثال، ويشجعه عىل زيادة 

املعرفة؟

وهل جرى تدريب معلمينا وتوعيتهم برضورة الثناء عىل الطلبة املجتهدين، ومالطفة وتعزيز قدرات 

الطلبة غري املجتهدين؟ وهل جرّب معلمونا حالوة مردود ذلك عىل عالقتهم بطالبهم؟

الزواج املبكر يف مدار�صنا
 %36 من الطالب ال ينهون املرحلة الثانوية، وأن %13 من الطلبة يرتكون الدراسة سنويا من املراحل 

والصفوف املختلفة، وأّن أعىل نسبة ترسب تكون يف الصفني العارش والحادي عرش. والذي يهّمنا هنا 

أن الزواج املبكر احد أسباب ترّسب الطالبات، وقلة من املتزوجات يف سّن مبكرة واصلن تعليمهن 

ومن يتاح لها ذلك  ال تلبث أن ترتك املدرسة إذا ما حملت. 

التي  العربية،  القدس  يف  ملحوظة خصوصا  فلسطني ظاهرة  املدارس يف  من  الطالب  ترّسب  يشكل 

تخضع لسلطة االحتالل املبارشة، وتطبق عليها القوانني االرسائيلية. وقد جاء يف تقرير لجمعيّتّي« عري 

عميم«-مدينة الشعبني- و«جمعية حقوق املواطن يف إرسائيل«، يف بداية العام الدرايس 2013-2014  

بأّن %36 من الطالب العرب يف القدس ال ينهون املرحلة الثانوية، وأن %13 من الطلبة يرتكون الدراسة 
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سنويا من املراحل والصفوف املختلفة، وأّن أعىل نسبة ترسب تكون يف الصفني العارش والحادي عرش.

وجاء يف التقرير أن النقص يف غرف الدراسة يف القدس الرشقية يصل اىل 2200 صف درايس.

ويجدر االنتباه اىل عدم توفر املدارس املتخصصة واملؤهلة لذوي االحتياجات الخاصة، وهذه سبب 

والطالب  الطالبات  لرعاية  مؤسسات  توجد  ال  كام  باملدارس،  منهم  أعداد  التحاق  عدم  أسباب  من 

الفقراء وأرسهم، فكثريا ما نشاهد أطفاال يبيعون محارم ورقية وغريها عند اشارات املرور ومفارق 

الطرق يف بحثهم عن رغيف الخبز املّر لهم وألرسهم.

التعليم الالمنهجي
واملقصود بالتعليم الالمنهجي طبعا هو أّي نشاط مدريس خارج املنهاج الّدرايّس املقّرر، وقد يكون 

خارج املدرسة أيضا، ويف كثري من مدارسنا يحرصون التعليم الالمنهجي يف رحلة مدرسية ليوم واحد، 

كانت يف غالبيتها اىل البحر امليت . إال أنه ال يوجد  عندنا نشاط مدريس تحت باب اعرف وطنك؟ 

يغرتض تخصيص يوم درايس لكل صّف للقيام بعمل تطوعي كتنظيف املدرسة والشوارع العامة يف 

الحّي أو القرية أو املخيم، أو لتنظيف املقربة؟ وكم مدرسة تأخذ طالبها اىل املرسح لحضور عرض 

أو شاعر  أديب  والتعرف عىل  ثقايف  لنشاط  تأخذهم  أو  املمثلني؟  يحاورون  وترتكهم  مثال،  مرسحي 

ومحاورته؟ من املهم للغاية كرس الروتني املدريس اململ . 

 املعلم يتعلم
املعلم الجاّد والناجح هو من يطّور أدواته التعليمية وتحصيله العلمي بشكل مستمر، وبامكان املعلم 

املستجد  يواكب  وأن  املجاالت،  الخارجية يف مختلف  الثقايف من خالل مطالعاته  تحصيله  يزيد  أن 

يف العلوم خصوصا فيام يتعلق بتخّصصه، وأن يكتسب أساليب تعليمية جديدة من خربته وخربات 

زمالئه، وحتى التعلّم من طالبه، وأنا شخصيا تعلمت من طاليب أشياء كثرية . تعلمت ثقافة اعتذار 

بيني  أن أضع حاجزا ولو شفيفا  تعلمت  إن أخطأ بحقه حتى ولو عن دون قصد.  لتلميذه  املعلم 

كمعلم وبني طاليب. وأن ال أعاقب أي طالب جسديا بعدها.

والحديث يطول عاّم تعلمت من تالميذي.
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جتربتي الذاتية يف تدري�س اللغة العربية
�صامية جواد اجلعربي - اخلليل

اآذار  2014

مقدمة :
احببت اللغة العربية تأثرا مبعلاميت . يف الجامعة درست اللغة العربية وآدابها وكنت مستمتعة  وفيه 

عرفت الكثري وأحببت االدب العريب اكرث واكرث وجلست يف املكتبة اكرث وقتي وتعلمت مواقع الكتب 

انها  اعرف عنها غري  لكني مل  الجامعة  املادة يف  التصنيف. درست  انها تسمى  التي عرفت  واالرقام 

أرقام  عىل رفوف تحمل مجموعة من الكتب لها ذات املوضوع؛ وبعد تدريب مع مؤسسة تامر بعدة 

سنوات أتقنت التصنيف عىل طريق ديوي العرشية .

رئيسة  اصبحت  ثم  العربية ونجحت  اللغة  الثقافية يف قسم  اللجنة  اكون يف  ان  تجربة  ثم خضت 

اللجنة وارشفت عىل مجلة الحائط التي كانت مشاركايت االوىل املنشورة فيها ثم يف املجلة املطبوعة 

والتي كان اسمها )املنرب األديب ( . عرثت عىل مؤسسة لألطفال، ذهبت فقابلني املدير وقلت له اريد 

التطوع يف اي مكان ألقيض وقت فراغي فوافق برشط ان اكون تحت التدريب لفرتة كأمينة مكتبة 

أطفال مركز فنون الطفل الفلسطيني يف مدينة الخليل وهنا كانت البداية واستمرت حتى اليوم .

داخل مكتبة الطفال 
كانت تجربة دون دراسة سابقة، أو  نظريات علمية، أو تدريب؛ عملت ليكتشف والطفل بني . 1

يدي عاملا واسعا جدا يحتاج اىل كل يشء. 

تابعني املدير جيدا فقد كان حريصا جدا عىل االطفال ومن يتعامل معهم ووجه ايل النقد ذات . 2

مرة أمامهم ان الكتب مبعرثة عىل الطاولة ؛ فانتظرت حتى نهاية الدوام املسايئ وقلت له: لو 

ذلك  وتقبل  األطفال  عن  بعيدا  ذلك  فبإمكانك  يل  نقد  اي  توجيه  أردت  ان  استاذ  يا  سمحت 

واعتذر.
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حصلت عىل ثقة اإلدارة يف اقل من شهر وذلك بتزايد أعداد الرواد للمكتبة؛ جهزت املزيد من . 3

دوام  وبرنامج  مالية شهرية يل  مكافأة  قدمت يل   . كتب جديدة  القراءة ورشاء  جوازات سفر 

اختاره يتناسب ودوامي الجامعي خاصة يف وقت االمتحانات النهائية .

كنت  وما زلت أشعر باين ملكة يف عميل واملكتبة هي مملكتي الرائعة وهي املكان الحقيقي الذي 

أرى فيه سامية كام أحب أن أراها .

معلمة
الوطنية  السلطة  مدارس  يف  معلمة  وظيفة  عىل  حصلت  والتدريب  العمل  من  سنوات  ثالث  بعد 

الفلسطينية. اعتقدت اين لن امتكن من العمل يف املكتبة بسبب الوظيفة؛ اال اين مل استطع الغياب 

عنها واستمر عميل يف الفرتة املسائية بعد املدرسة ويف اإلجازات حتى يف األعياد وها انا اليوم بعد 

مرور ثالث عرشة سنة من التطوع يف املكتبة سعيدة  بان عميل مع األطفال هو سبب وجودي معكم 

اليوم. لقد كونت خربة عملية أفادتني يف عميل .

�صدمة : 
فرض عيل الدوام يف مدرستني؛ إحداهام تعمل بالنظام الصباحي واالخرى دوام اعتيادي، وكل منهام 

بعيدة عن األخرى تفصل بينهام السواتر الرتابية وطريقا التفافيا وتفتيشا ومسرية طويلة، ثم غرف 

صغرية ودكاكني غري معمرة يفصلني عن زميلتي الطوب فقط، ال ابواب ال ساحة للطالب ال مقصف 

ال دورة مياه وقسم املدرسة اآلخر يف أعىل التلة مخيف وغري نظيف. كل تلك املشاهد ال تغيب ألنها 

حقا صدمة حقيقية ......

وتطلب عميل يف مدرستني ان اكون مع الشعبة الصفية الواحدة ثالث حصص للغة العربية يف اليوم 

مثان  الحصص  وعدد  ساعات،  بضع  ملرات يف  الدرس  اعيد  ان  يجب  انني  اي  التشعيب  مع  الواحد 

وعرشون.  الدوار عاجلني واإلحساس  بالخيبة احاط يب، وتبخرت الرغبة يف التدريس. مل تبادر املديرة 

باملساعدة وال ألومهن الن العبء كبري عىل عاتق املدير وال يوجدمساحة للحرية واإلبداع . 

   هذا االختالف احدث يل الصدمة فامليدان هنا مختلف عن املكتبة ،املساحات اضيق والعمل يومي 

والرقابة كبرية والحساب عسري واالنتقادات من كل مكان )اإلدارة ،اإلرشاف ،أولياء االمور ، الزميالت 

،والطالب ( 

ان تكون حصتي هي سعاديت واال اطبق كل ما ميليه عيل املرشفون  الطالب هم كل يشء فقررت 
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واملدراء من آلية ادارة الصف والحسابات الدقيقة لكل دقيقة من زمن الحصة فهي غري منطقية يف 

كثري من األحيان والطالب ميل برسعة . فجعلت لحصتي ان تكون كام أريدها وكام يريدها الطالب .

ان  العربية فيجب  للغة  ناجحة  اكون معلمة  ان  العربية وحققت حلمي يف  اللغة  أين أحببت  ومبا 

البريوقراطية  وفجوة واسعة ما بني عميل يف املكتبة  العمل  امليدان صعب جدا مع قوانني  استمر. 

واملؤسسة املجتمعية وعميل يف املدرسة اال اين شيئا فشيئا اقرتبت من طاليب يف حجرة الصف وغريت 

مفهومهم لها وجعلتها كاملكتبة مساحات حرة للعلم والعمل.

فالعلم ال يقترص عىل الكتاب لكن القراءة والكتابة هام األساس فأخذت بايدي من عندهن مشاكل 

نقرأ  كنا   . العليا  األساسية  اي  املتوسطة  املرحلة  كان يف  بداية عميل  ان  والكتابة خاصة  القراءة  يف 

ونضحك ونحلل ونناقش ونعرب عن انفسنا يف جو من املتعة والضبط والحيوية التي انا بحاجة لها 

قبلهم ألعطيهم اياها ألوفرها لهم .

نجحت اوال يف أن احبب للطالبات حصة اللغة العربية فقد كان مفهومهن  لها يتلخص يف انها قواعد 

يجب ان يفتحن لها عقولهن واالعراب ذلك املارد العجيب الذي ال يعرفن طالسمه،  وللقصائد واملعاين 

واألفكار يجب ان يحفظنها عن ظهر قلب. استطعت ان اكرس كل هذا عند الكثريات ، ومنهن من 

تخرج من الجامعة وما يزال عىل اتصال يب ومنهن من يزورين ومنهن من درس اللغة العربية فكانت 

فرحتي الكربى .

حرصت عىل فتح االفاق امامهن ؛ فقدمت حصة اللغة العربية بستانا ثقافيأ علميا ادبيا فكريا فنيا 

خياليا جد واسع غري منفصل عن الحياة ؛ والربهان يف الكتاب كل موضوع ميس جانبا حيا يف حياتنا 

لكننا ال نتناوله كام يجب. فهناك مقال صحي وهناك قصة حزينة وهناك قصيدة وطنية فيها االسري 

والجريح والشهيد اذن فالكتاب )املنهاج( فيه الكثري لكن كيف نتناوله هذا هو املهم . 

ان تضبط الطالب  امر ليس بالهني لكن استمع اليه وانصت احيانا اجعله يتحدث عن نفسه سينضبط 

ولو ألعشار قليلة . 

الحقيقة اين حتى اليوم مل ادرس علم النفس وليس معي شهادة يف الرتبية وحاليا شاركت يف برنامج 

مع وزارة الرتبية والتعليم تحت مسمى دبلوم التاهيل الرتبوي؛ لكني مقتنعة جدا بان امليدان هو 

االهم وان النظريات جاءت أصال منه وعيّل ان اكتشفها وأجربها الحسن تعليم نفيس املهم ان اكون 

ناجحة يف عميل وليس حافظة لنظريات .
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اللهام
حبي لعميل هو الهامي االول واملكتبة ثانيا والطالبة ثالثا . االوىل هي يشء ذايت وازداد بالهام بعض 

الذي حرص عىل ادخايل  العلم والدراسة وهو  الذي شجعني دامئا عىل  الله  معلاميت يل وايب رحمه 

الجامعة رغم الصعوبات .

واملكتبة هي الحياة ملخصة يف صفحات التاريخ واالدب والعلوم املختلفة كل ما تسال عنه سرتاه يف 

كتاب حتى لو كان بطريقة غري مبارشة .

ومشاريع املكتبة التي كانت بتمويل بسيط من جهات مختلفة وخاصة رشاكة مؤسستي مركز فنون 

تامر  مؤسسة  مع  الطفل  وفنون  لثقافة  الفلسطينية  الجمعية  اليوم  هي  والتي  الفلسطيني  الطفل 

للتعليم املجتمعي هي ملهم عظيم جدا يل ولطاليب تدريبات يل وتطوير لشخصيتي وتشجيعي عىل 

أعباء وإخفاقات  الوظيفي من  اقاوم كل ما يف عميل  الواسعة لنفيس وللطالب جعلني  فتح اآلفاق 

ومحبطات. 

كل ما اعمله يف ميدان املؤسسات هو  باراديت وبحبي  له ويل الحق يف ان اعرتض ويل الحق يف االختيار 

ليحلق  كلها  هذه  الطالب  اعطي  ان  واالهم  والرفض  والنقد  والتجديد  واالبتكار  واإلبداع  والتفكري 

ويبدع والعمل يف املدرسة عىل العكس متاما الئحة من املمنوعات واالحباطات التي هي عىل شكل 

عندما  مبارشا  ليس  ومعظمهن  املديرات السلويب يف حصتي  بعض  لرفض  تعرضت  ما  فكثريا  قوانني 

تحرض يل الحصة وامنا من خالل ما تم نقله لها عرب قنواتها الخاصة 

واإلرشاف كام يسمونه اليوم هو لإلحباط فقط اال يف قلة من املرشفني الذين احني الراس لهم احرتاما 

من يأيت إليك ويسالك ماذا تريد لتكون حصتك اجمل واجود وافضل وكام تحبها وتريدها ، لكني 

لالسف مل التق بواحد منهم، مجرد سامع من زمياليت عنهم. ملاذا؟ املرشف يف األصل معلم وهو مهام 

اعطته الوزارة من تدريبات يف اساليب التدريس الحديث لن يغري شيئا الن  إميانه باملايض اكرب وهو 

الذي يسيطر عليه وهو بعيد عن  امليدان اليومي واختالف الرشائح الطالبية يف كل عام دون مبالغة. 

ففي كثري من االحيان يصل يب اإلحباط اين اريد ان اطلب من هذا املرشف او هذه املرشفة ان ينفذ 

حصته املثالية امامي حتى اقلده كام يريد وحتى ال أترك تلك الحذافري التي غفلت عنها ....

توقف اأرجوك
    ال ميكنك ان تحرص املعلم يف مخطط  ممنهج ومحوسب للحصة ثم تطلب منه االبداع، تعطيني 

دورة يف اهمية اعطاء الطالب املساحة الحرة للتعبري عن بيت شعر او قصة ثم تطلب مني اال يتجاوز 
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ذلك وقتا محددا والطالب يف الصف خمسون ؟!!! ثم يأيت ايل املرشف واملدير اين وصلت يف املنهاج 

؟ مل التأخري ويرصد النقاط التي ال اعرف لها قيمة وال اعبأ بها ...ال ميكنك ان تخرجني من مدرستي  

لتقنعني بانك ستطورين مهنيا  ثم تايت  بتدريب سخيف ال ميكن لك ان تحاسب املعلم عىل كل دقيقة 

من حصته ثم يايت يوم فيه مرشوع ممول للتدريب وتأخذه من دوام كامل وحصص كاملة ال ميكن 

لك ان تدرب املعلم عىل استخدام القصة وأسلوب الحوار والنقاش وتحاسبه انه مل يتمم بقية أهداف 

الحصة وانت ال تعلم كم من طالب عرب عن نفسه واسقط شخصيته عيل القصة وعلمته ادب الحوار 

والنقاش وكم خرج من الحصة وهو يشعر بالراحة بعد الضغط .

الطالب مستعد للحصة دامئا واين يف دقيقة  ان  اليومي  امليدان  ان تقنعني كمعلمة يف    ال ميكنك 

استطيع ان اجذبه ايل فاملراحل مختلفة فالطفل الصغري الذي يعتمد عىل الصورة والصوت تجذبه 

لوقت معني ثم رسعان ما يرتكك وكلام صعدنا يف سلم العمر احتجنا لوقت اطول والساليب مختلفة 

لنمهد للدرس والحصة . 

واملدير ليس له اال الرقابة كام املرشف الذي يرّشح لك الحصة ترشيحا دقيقا كام دربتهم  الوزارة  بعد 

تعيينهم اما تدريب املؤسسات فقد علمني الكثري؛

ثم تايت الوزارة مبشاريع للطالب وللمعلم وهي يجب ان تنجز بارسع وقت وضمن رشوط ومسابقات 

محبطة املهم ان تنفذ دون النظر اىل ان الطالب املبدع الذي احبط لن يشارك مرة اخرى آسفة يا 

رب عميل يا وزاريت التي مل تعلمني الكثري مقارنة مام علمتني اياه املؤسسات املجتمعية واحتضنتني 

وطورتني علميا واداريا واعطتني الثقة بنفيس أين معلمة يجب رعايتها وتطويرها ضمن ما يتطلبه 

العرص الحديث واالجيال املختلفة عن السابق لها ليس ذنبهم بل هذه هي الحياة والقوانني ليست 

باملرونة بني ايديكم وتخافون من التغيري.

اسفة ان يحبطني املرشف بتقريره السنوي لحصة كنت فيها مريضة او متعبة او محبطة من املدير او 

الي سبب اخر وال يعرتف باين لحظتها كنت انسانا واين غري مستعد واين غري كامل  لجدول مواصفات 

يف حوزة الوزارة .

انا لست آلة تفرض عليها القوانني واالوامر وحتى اآللة لها أن تصدأ وتتعب وآسفة أن يكون املدير ال 

يفهم اللغة االنجليزية والرياضيات واالعراب وجامل التصوير يف القصائد وعالقة املعلم  بطالبه حتى 

تحكم عليه من خالل بنود وعالمات من خالل حصة واحدة يف العام او حصتني. 
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ارهاق واستزاف لقوى الفكر واإلرادة اعمل .

ال الوم من يهاجر من املعلمني ليس فقط من اجل االوضاع املادية بل النفسية واالدارية  فال تقدير 

للمعلم بينام يف كورية شعارهم )املعلمون هم امل كورية(

والطالب هو ملهم رائع يل ففي كل مدرسة عملت بها كانت الطالبة تعلمني الجديد عندما استمع 

اليها اىل مشكالتها التي هي سبب اهامل الدراسة فليس هنالك طالب غبي بل هنالك طالب يحتاج 

لالرشاد  واملساعدة  ليفهم الحياة من الكتاب ومن غريه هو محور عميل وهو االنسان الذي ينتظر 

مني الكثري واهمها احرتامي له ثم العلم ثم العالمة .

أشكر وزاريت التي أمنت يل قوت يومي كمعونات خارجية مهددة باالنقطاع يف كل شهر ... ومل تنظر 

ايل كانسان فنان مبدع منتج ...؟!

وسامحيني وزاريت ان سنحت الفرصة يل بالتعبري عن نفيس يف هذا املنرب بصدق لكن ليس بتفاصيل 

حصيلة سنوات من العمل ...

أشكر مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي عىل ترشيح اسمي لعرض تجربتي، أشكر مؤسستي الجمعية 

الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل عىل رعايتها يل وأشكر مؤسسة فؤاد نصار عىل هذه  الفرصة الرائعة 

يل باملشاركة . شكرا للجميع
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)2(

املكتبات املدر�صية
فتحي اأبو موي�س

ال يخفى عىل أحد أن التعليم العريب والفلسطيني يف أزمة :فسواء اعتمدنا تقارير اليونسيف أو نتائج 

الخمسية  والخطط  الركب,  ذيل  يف  بالدنا  يف  التعليم  أن  بوجهنا  ترصخ  بوضوح  فاملؤرشات  التمس 

والعرشية السابقة مل تحقق الثورة املنشودة يف التعليم؛ بل رمبا ساهمت يف تراجعه. دراسة األسباب 

والعالج يحتاج إل جهىد علمي جاد أكرب من رأي معلم يف مدرسة.

وعىل كل األحوال فأنا هنا سأتحدث عن رأي تربوي عىل ضوء الخربة , وتحديدا عن مشكالت التعليم  

وعن توظيف املكتبة املدرسية لتصبح دعامة يف بناء تعليم عرصي.

اأول-لغة التعليم:
غري  املحكية هي  الواقع)اللهجات(,فاللغة  ولغة  العريب  التعليم  لغة  بني  انفصام  هناك  أن  ال شك   

من  لهجتنا  بقرب  الشام  بالد  يف  محظوظني  كنا  _وإن  العريب  الوطن  بلدان  معظم  يف  الفصيحة 

الفصيحة_,ومعنى هذا أن الطفل سيرصف جل جهده يف محاولة فهم ما يقرأ, عىل حساب املهارات 

املعرفية العليا :التفكري الناقد,التقويم ,التذوق الجاميل ,حل املشكالت. فمهمة املعلم يف الكثري من 

الحاالت تقرتب من الرتجمة,؛ هذا ما نلمسه حتى يف االختبارات العلمية. فحينام يصاغ السؤال بلغة 

الطالب يجيبه ببساطة,أما حينام يرتك بلغة الكتاب يقف الطفل أمام ألغاز وأحاجي.

وحتى ال يبدو األمر مبالغا فيه ففي التعليم تصادفنا مواقف كثرية نفرتض أن معنى مفردة ما مفهوم 

لدى الجميع,ثم تفاجأ أن نسبة ال بأس بها مل تسمع بها من قبل. وأذكر أن أحد طاليب يف الصف الثامن 

سأل عن معنى كلمة حىص وعندما حولت السؤال إىل البقية وجدت أن عددا ال بأس به ال يجيب .

ليس املطلوب من التعليم أن يتدىن بلغته إىل مصاف العامية,بل النهوض بلغة الطفل. وهذا ما ال 

يستطيع أي منهاج مهام بلغ من املهنية والكامل أن يحققه. فطريقة حفظ املفردات عقيمة وال تفي 

بالغرض. وهنا تربز الحاجة امللحة للمكتبة املدرسية التي تقدم لغة فصيحة من خالل سياق ممتع 

مشوق, يغني طالقة الطفل ,ويقرب لغة التعليم إىل حياته,بل ويجعلها لغة أبطاله ومثله. فقبل أن 
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نقدم للطفل معلقة عنرتة يجب أن يقرأ حديدون ومنولة ,ويراكم ثروة لغوية.

عىل  يوميا  ضيفا  األطفال  أدب  يكون  أن  يجب  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  ويف  الدنيا  الصفوف  يف 

النوع من األدب,بل أين  الصفوف,ومن عمل معلام يف هذه املرحلة يدرك متاما مدى الشغف لهذا 

أعتقد أن الحكاية والقصة لهذا السن حاجة للنمو السليم.

خالصة القول أن املكتبة املدرسية ليست عاملا منعزال عن التعليم بل هي يف القلب منه؛ وما يؤسف 

مفكرة  لبناء شخصية  الفرصة  من  أطفالنا  لتحرم  فاعلة  غري  أو  موجودة  غري  إما  ,فهي  مجيدة  أنها 

,ولتحرمهم من جرس العبور بني لغة الحياة ولغة الكتاب.

ثانيا –املناهج:
الحديث عن املناهج ذو شجون,وقبل الخوض يف تفصيالت املنهج ال بد من اإلشارة إىل املفهوم املشوه 

ملصطلح املنهاج لدى القامئني عىل التعليم يف الوطن العريب.  فأحيانا أشعر أن عدد الكتب املقدسة 

املناهج  ,يف حني وضعت  بذاته, وأن حفظ كل حرف بحسنة  قرآن  كتاب  املناهج؛ كل  بعدد كتب 

املنهاج؟ملاذا  من  قطعت  كم  العريب.  عاملنا  يف  الهدف  هي  تربوية,أصبحت  أهداف  لتحقيق  أصال 

تأخرت؟ماذا مثال لو استبدلت قصيدة من األدب الجاهيل بقصيدة أجمل ستقوم الدنيا ولن تقعد.

وبالنظر إىل املنهاج الفلسطيني,ال بد من تسجيل املالحظات التالية:

هذه  يف  املناهج  عدد  تقليص  رضورة  عىل  الرتبويني  بني  إجامع  تقريبا  هناك  األساسية  املرحلة  يف 

املرحلة؛ حيث ميكن تدريس الرتبية املدنية والوطنية وغريها من املواد من خالل املكتبة. فقصة يوم 

االنتخابات يف السافانا ستعلم األطفال معظم ما تقدمه كتب الرتبية املدنية,لو نوقشت معهم بشكل 

صحيح. وكذلك يف الكثري من املوضوعات العلمية واإلنسانية.

كم املناهج ليس مؤرشا عىل نوعية التعليم. ورمبا هنا يكون التناسب عكسيا بني كم الكتب ونوعية 

التعليم,. هناك تجارب ناجحة يف العامل قرصت التعليم يف املراحل الدنيا عىل املواد األساسية. واملكتبة 

ستفي بالغرض يف أي نقص. فعندما نسعى لتطوير القيم اإليجابية –كام تذكر املناهج الفلسطينية 

يف مقدماتها أو يف أدلتها-املكتبة ستكون أقرص الطرق. فقط أعطني قيمة تريد أن توصلها ٍوسأعطيك 

القصة التي توصلك إليها. فلامذا التجريد والتقعيد؟

املناهج مناسبة ألسلوب التلقني: سترصخ الوزارة وتحمل املعلم مسؤولية التلقني. املعلم غري مؤهل 

ننظر إىل  االتهامات دعونا  االتهامات؛ وحتى نخرج من حلقة  الجميع  ، ويتقاذف  ألساليب جديدة 



194

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

أسئلة التوجيهي,باعتبارها املخرج النهايئ للتعليم املدريس. كم نسبة األسئلة من الكتاب؟ كم نسبة 

أسئلة املهارات العليا ؟ )باملناسبة أي سؤال سبقت إجابته يدرج يف باب مهارات التفكري الدنيا حتى 

لو كانت صياغته توحي بأنه من املهارات العليا(

عىل ذلك املعلم إما أن يلقن أو يفشل طالبه يف اختبارات التوجيهي,

البحث  خانة  من  العالمات  دفرت  يخلو  ملاذا  الطالب؟  تقويم  من  العلمي  البحث  حصة  هي  ما 

العلمي؟يذكرين الوضع العريب بالوضع اإلغريقي؛ فقد كان العامل بعرفهم من يقرأ كتابا ألفالطون,أما 

اليوم فال يستطيع شخص ما أن يحيط بالعلم يف جزئية صغرية من تخصص ما؛ فالفيزياء أصبحت 

عرشات التخصصات وهي تتوالد يوميا,واملطلوب ليس تعليم الطفل بل إرشاده كيف يتعلم,حتى لو 

حفظ املناهج عن ظهر قلب فسيجد أن جل ما تعلمه يف املدرسة ال يقدم وال يؤخر يف تخصص الطب 

أو الزراعة أو تخصصات أخرى,

لو افرتضنا أن معلام بادر واعتمد البحث العلمي ضمن تدريسه,وأراد أن يناقش الطالب بأبحاثهم 

وأعطى كل طالب عرشين دقيقة , ولديه ما معدله ثالثون طالبا يف صفه)املعدل الوطني 33 طالبا( 

هذا يعني خمس عرشة حصة صفية. فكيف ستسري خطة املنهاج املوزع بضيق عىل عدد الحصص.

وقضية أخرى يف املناهج:امليل الكبري للتجريد والتقعيد)القواعد(:فقط سأعطي مثاال من كتاب الرتبية 

وأهدافه,  اإلعالم  أنواع  يحفظها  أن  الطفل  بندا عىل   12 اإلعالم حوايل  السابع درس  الصف  املدنية 

أجرينا حسابا  ...لو  الكتب  العامل, ومؤلفي  العلوم وحروب  وقوانني  العربية  اللغة  قواعد  وسيحفظ 

)فالش  إليكرتونية  ذاكرة  إىل  طفل  كل  الحتاج  يحفظها  أن  يجب  التي  املعلومات  كم  عىل  بسيطا 

ميموري( إضايف لتخزين هذه املعلومات التي ال صلة لها بواقعه؛ فامذا تفرق مع الطفل إذا كتبت 

كلمة ابن بهمزة وصل أو بدونها؟ وما عالقة ذلك بحياته؟,أال يسلخ ذلك املناهج عن الواقع، ليصبح 

عاملا من املعلومات التي ال حياة فيها؟ 

ثالثا-غياب فل�صفة التعليم :
دعونا نفرتض أن فلسطني حققت معجزة يف التعليم ونجح كل طالبنا وتفوقوا,وذهبوا إىل الجامعات 

، درسوا  ما عليهم  فعلوا  لقد  املحبطني.  العمل  العاطلني عن  أالف  بعد؟؟سنخرج  ماذا  وتخرجوا,ثم 

ونجحوا وعجز مجتمعهم أن يفعل ما عليه :أن يوفر لهم فرصة عمل الئقة وحياة كرمية.

أمتنى أن يجيبنا أحد :ماذا نريد من التعليم؟؟هل نريد علامء ؟؟إذا كنا نريد ذلك فلنأخذ الخمسة 



195

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

باملئة النوابغ ونحسن تعليمهم ,ونهيئ لهم مدارس منوذجية خاصة. وعىل كل األحوال فنسبة العلامء 

يف كل العامل ال تزيد عن الخمسة باملئة؟ هل نريد موظفني إذا كانت حاجتنا ألف فلامذا نخرج مئة 

تستقيم  الحياة. وهل  مواجهة  يستطيعون  أناساً  مثقفني،  نريد  أننا  للتعليم  املنطقي  ألف؟؟املخرج 

الثقافة بال مكتبة,بال كتاب؟؟ فاملكتبة خرجت العقاد و فدوى طوقان وبنت الشاطئ ,إذن يجب أن 

تكون املكتبة محور الحياة املدرسية. والطريق إىل ما نريد مير بالرضورة باملكتبات املدرسية فلنجد 

اآلليات املناسبة لتفعيلها,ضمن سياسة عامة ال تستند عىل بطوالت املعلمني الفردية. 

جلبون قرية صغرية وفقرية بعد أن سلبها االحتالل مقومات بقائها؛ ولكنها غنية بأبنائها ،وبرغبتهم 

يف العلم. انتقلت إىل مدرستها يف العام 2006 ،واستلمت مكتبتها يف العام 2009،كانت املكتبة تسعة 

أمتار مربعة بها مجموعة من الخزائن القدمية ،ال ميلك الطفل فيها حرية الحركة أو االختيار. بدأت 

املكتبة عىل  العام وضعت  املدرسة. يف نفس  بدورها يف  االرتقاء  ،ثم  التحتية  البنى  لتطوير  الحملة 

سلم أولويات املجلس القروي ونجحنا يف إيجاد التمويل املناسب لغرفة مكتبية مساحتها حوايل 40 

مرتا،واستثمرنا ما لدينا من أدوات. 

يف املخازن، رفوف دكاكني طاوالت قدمية، كرايس من الجمعيات،ثم اتصلنا مبجموعة من املؤسسات 

لتزويدنا بالكتب من ضمنها الجامعة األمريكية ووزارة الثقافة.

التحتية ليس كافيا إليجاد مكتبة فاعلة؛ فاملكتبة بحاجة ملكتبي مدرب  الكتاب والبنى  لكن وجود 

بني  العالقة  توثيق  ،وأرغب يف  ولدي طالب  كتب  لدي  والطالب.  الكتاب  بني  الهوة  يستطيع جرس 

الطرفني. وفرت لنا وزارة الرتبية تدريبا هو األطول من بني الدورات ، ولكنها يف املعظم كانت ترتكز 

عىل الجوانب الفنية يف التصنيف  والفهرسة .

شكلت  تامر،وقد  مؤسسة  مع  تدريبية  لدورة  تنسيبي  تم  املديرية  يف  القسم  رئيس  مع  بالتعاون 

بالفعل تحوال نوعيا يف فهمي للعمل املكتبي. املكتبي ليس حارسا للكتب كام كنت أفهم بل مسوقا 

لها،وأصبح جل العمل يف كيفية تنمية مهارة القراءة وعشق الكتاب، وليس يف ادخار الكتب. يف السنة 

األوىل ناقشنا عرشات الكتب مع الطالب ، من أدب األطفال وحتى الروايات العاملية، وأصبح األطفال 

أكرث قدرة عىل التعبري عن آرائهم ،بل وأصبحت مالحظاتهم النقدية أكرب من أعامرهم،وعجت املكتبة 

املجتمع  من  جزءا  املكتبة  ،وأصبحت  والرتبوية  والفنية  الثقافية  النشاطات  أنواع  كل  بالنشاطات؛ 

املحيل أرشكهم بالنقاش حول بعض الكتب وهل هي مناسبة ألبنائهم أم ال ,اطلب رأيهم.

ثم شجعت مجموعة من اآلباء عىل القراءة ألطفالهم.
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ومن باب تقاسم الخربات أرغب يف عرض التجربة التي جعلت من املكتبة مكانا محببا:

أوال-املكتبة مكان آمن يجب أن يشعر الطفل براحة عند دخولها ,بعيدا عن العصبية ,فسعة الصدر 

واالبتسامة وألفاظ التحبب تعطي الطفل انطباعا أنه يف مكان يختلف عن أجواء املدرسة األخرى ,وأنه 

مرحب به؛ البعض يأيت فقط يف البداية ليسرتيح يف املكتبة دون أن يتناول كتابا ثم يبدأ مبشاهدة 

الصور ثم يتحول إىل القراءة

الكتاب ستدفع مثنه ,وال  أتلفت  القوانني منفرة:ال تفعل ذلك وافعل ذلك,وإن  ثانيا:التبسيط فكرثة 

تتكلم وال تأكل ,واألوامر والنواهي الكثرية تجعل الطفل يخىش املكتبة، ويف ظل غياب حصة املكتبة 

فاسرتاحة الطالب الوقت الوحيد املتاح لدخول املكتبة.  فإذا وضعنا الطفل بني خيار املكتبة والطعام 

فسيختار الطعام بالرضورة ؛ لذا ال ضري من غض الطرف عن بعض املامرسات من األطفال.

ثالثا-امل�صاركة:
أعضاء لجنة املكتبة رشكاء يف إدارة املكتبة ,يقررون تغيري ترتيب الطاوالت ,يقررون  نقل الكتب من 

مكان إىل آخر ويساهمون يف اختيار الكتب التي  نقتنيها, وكذلك بقية الطالب ,وذلك صنع نوعا من 

االنتامء للمكتبة,فيحرص دامئا الطالب عىل إحضار الكتب إىل املكتبة ,والكتب التي يحرضها األطفال 

أكرث عددا من تلك التي نشرتيها  ,وما يلفت النظر أن أول ما يقارنه الطفل عند زيارة مدرسة أخرى 

املكتبات,وهم يف العادة يفخرون مبكتبة مدرستهم.

رابعا:ت�صويق الكتاب 
والعملية مل تكن صعبة فيكفي أن تحيك لألطفال جزءا من القصة بال نهاية حتى يستعريوا الكتاب، أو 

من خالل اإلذاعة املدرسية,أو لوحات أو النصح الشخيص.

توظيف املكتبة يف اخلطط العالجية:
مشكلة التعليم األساسية يف فهم املقروء لدى الطفل. فاإلخفاق يف كل املواد يبدأ دامئا من العجز يف 

فهم املقروء،األمر الذي يستدعي خططا عالجية دامئة. ومشكلة الخطط العالجية أنها مكلفة التنفيذ 

وأحيانا أكرب من قدرات مدارسنا،كام أنها ال تعطي للطفل أية حرية يف اختيار ما يقرأ ، وتنفذ بشكل 

تقليدي ورقة توزع عىل األطفال دون أن يستمتع بها الطالب .

فلامذا ال نجمع بني املتعة والعالج؟ ملاذا ال تكون نقاهة؟يعشق األطفال الحكايات والقصص،ويبدو 
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أن األمر فطري لدى اإلنسان، ولدينا يف املكتبات كم معقول من الكتب والقصص املمتعة واملناسبة 

ألعامرهم،فكانت الفكرة أن أطلب من الطالب قراءة قصتني أسبوعيا ، وال أرهقهم يف طلب التلخيص 

،كيف أحافظ عىل متعتهم وحامسهم؟وكيف أتأكد من أن الطفل قرأ القصة؟.

قسمت الطالب إىل ثالثة مستويات :املستوى املتدين ،واملتوسط والعايل،وكنت أطلب إىل كل مستوى 

مخرجا مختلفا عن املستويات األخرى.

التي  الشخصية  ،ويختار  فيها  الشخصيات  ويسجل   ، القصة  يقرأ  أن  منه  يكفي  املتدين  فاملستوى 

أعجبته أكرث من بني الشخصيات معلال سبب اختياره واملستوى املتوسط كان عليه أن يحلل القصة إىل 

عنارصها،ويذكر موقفا أعجبه يف القصة معلال ذلك لتعويده عىل الفكر الناقد.

أما املستوى العايل :فكان عليه أن ينقد القصة ،ما الذي أعجبه وما الذي مل يعجبه يف الشخصيات 

واملواقف واألحداث، وهل كانت القصص مقنعة أم ال؟؟واقرتاح نهايات مختلفة للقصة ،وذلك لتطوير 

الكتابة اإلبداعية والتفكري الناقد.

األطفال  كان  البداية  يف  مقبولة.  النتائج  وكانت  أعلمها  التي  الصفوف  عىل  الفكرة  بتنفيذ  وبدأت 

يبحثون عن القصص األقرص حجام ،ثم انتقلوا للبحث عن القصص األكرث متعة وبدأ الطالب ينصحون 

بعضهم بعضا )أنا قرأت هذه القصة وهي ممتعة ،أنصحك بها(،وهكذا .

ثم بدأت بالتعاون مع بعض الزمالء قراءة قصص باللغة اإلنجليزية،ومناقشتها،ومناقشة بعض الكتب 

إىل  الطالب  يحرض  اإلشغال  يف حصص  الصفوف  بقية  عىل  التجربة  عممنا  القصص،ثم  غري  األخرى 

املكتبة،و يتسابقون من سيقرأ أكرث.

الدفاتر  بقايا  استثامر  ميكن  بيضاء  وأوراق  الرصاص  أقالم  تحتاجه  ما  :كل  مكلفة  غري  تجربة  هذه 

القدمية فيها ،ومتابعة من املعلمني .

ومن التجربة حاولت االرتقاء باألطفال من القصص إىل البحث العلمي وقد بدأت بالطلب إىل كل 

طالب إعداد بحث علمي فصيل باالستناد إىل املراجع من املكتبة، والتزم الطالب بذلك ومل أركز كثريا 

عىل مضمون البحث بل الرتكيز كان عىل التوثيق واختيار املراجع املناسبة. 
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نوع التعليم الزراعي الذي نريد
ملاذا مل تعد ال�صلطة الوطنية مادة الزراعة لتدر�س يف مدار�س القرى؟!!

ع�صام العاروري
رئي�س جمل�س اإدارة الإغاثة الزراعية الفل�صطينية

تربوي«  مؤمتر  »يف  الزراعي  التعليم  تتناول  ألنها  رمبا  الورقة،  هذه  عنوان  يف  محشوراً  نفيس  أجد 

وحيث انني لست خبرياً تربوياً، وال خبرياً زراعيا فسأتناول املوضوع من زاوية العالقة بني ما تقذف 

التعليم بشقيه املدريس  به جامعاتنا من خريجني ومتطلبات سوق العمل من ناحية، ومدى عالقة 

والجامعي  باملعركة االسرتاتيجية التي يخوضها شعبنا ،وهي معركة التحرر وبناء الدولة املستقلة، من 

ناحية أخرى. 

فهل لدينا فلسفة تربوية؟ 

ما هي أسسها، ومكوناتها ؟ 

وما عالقتها باالسرتاتيجيات االقتصادية والوطنية؟ 

هل يجري إعداد البنى التحتية لقطاع التعليم لتخدم هذه االسرتاتيجيات؟  

هل يجري إعداد املعلمني وإدارات املدارس لقيادة هذه االسرتاتيجيات؟

  ال أعرف االجابة عىل أي من تلك األسئلة، وأشك ان كانت هناك اجابات لها، وأكاد أجزم أن سياستنا 

الرتبوية هي سياسة »سارحة والرب راعيها » شأنها شأن املجاالت األخرى، ورمبا أسوأ قليالً، بدليل 

مؤرشات الرتاجع يف العملية التعليمية، من ضعف تأسيس طلبة املدارس، وبالتايل إضعاف التعليم 

الجامعي. فبلغة االقتصاد ، تشكل الجامعة الزبون املستهلك ملنتج التعليم املدريس ، وحني يكون رديئاً 

الرسوب  التشدد يف معايريهم، فإن نسب  الجامعات  أراد اساتذة  الجامعي، ألنه لو  التعليم  يرتاجع 

سرتتفع ونسب الخريجني ستكون ضئيلة للغاية، وقد يعاقب األستاذ الذي يتشدد ، وقد يرضب الطلبة 

ويصبح إنجاح الفاشلني عمالً وطنياً .
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سمعت حادثة أذهلتني عن جامعة بريزيت. فقد روى أحد اساتذة األعالم يف الجامعة واقعة حدثت 

معه ، انقلها كام رواها . قال : كنت متجهاً إلعطاء إحدى محارضيت ، ومررت بقاعة كامل نارص ، وحني 

دخلت غرفة املحارضة ، خطر ببايل أن أسأل الطالب عمن يكون كامل نارص، الذي ميرون عدة مرات 

يومياً من أمام القاعة التي تحمل اسمه، وفوجئت بذهولهم من سؤايل ، واحبطت حني  مل يرفع يده 

لإلجابة سوى طالب واحد ، وبرتدد ، قلت له : قل لزمالئك من يكون كامل نارص ، وليتني مل أفعل - 

قال أستاذ االعالم - إذ أجاب الطالب بأن كامل نارص هو ملحن مرصي شهري!!!    

ما علينا ، وبسبب ضيق الوقت سوف أذهب إىل املوضوع مبارشة  .

فمنذ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكانت لجان الدفاع عن األرايض يف ذروة نشاطها ، وجهنا 

الغتها سلطات  التي  الزراعة  مادة  إدراج  بإعادة  نطلبها  فلسطينية عديدة  لجهات رسمية  مذكرات 

االحتالل ، إىل املناهج التعليمية ، يف مدارس القرى عىل األقل، مستفيدين من تجربة مر فيها جيلنا 

وكان  الزراعة ،  مادة  تدرس  القرى  يف  اإلعدادية  املرحلة  مدارس  كانت  ، حني  االردين  الحكم  تحت 

تدريس هذه املادة مرتبطاً بربامج عملية وتطبيقية .  وللتذكري فقط : أال تالحظون أننا ما زلنا نستطيع 

التعرف عىل مدارس القرى التي بنيت تحت الحكم االردين، بوجود حدائق مزروعة باألشجار حولها ؟

كان يف معظم املدارس ،التي تعلم مادة الزراعة مشتل صغري، يستخدم للتعليم والتدريب واإلنتاج ، 

وكانت كل مدرسة متتلك أرضاً تنتج حاجاتها من األشتال ، وما يفيض عن تلك الحاجة يشرتيه الطلبة 

بأسعار رمزية ويزرعونه حول منازلهم ، كان كل طالب يزرع شجرة ويكتب اسمه عليها ويتعهدها 

ويتنافس الطلبة من تكون شجرته أكرث نجاحاً واخرضاراً .

مل يكن هناك استيطان يهدد ارضنا يف حينه ، ومل نكن نعتمد عىل املانحني يف لقمة عيشنا ، وإن كانت 

حياة مجتمعنا متقشفة وصعبة ، ولكن كنا نستطيع العيش دون مانحني .  

التي نحصد  السياسية ،  القيادة واإلرادة  الخطة وغياب  لها أحد ، لغياب  قدمنا مقرتحاتنا ومل يصغ 

من ورائها الخيبات. وحتى ال نضيع بالعموميات، فإن ما نحتاج إليه هو نظام تعليمي يخدم اهدافنا 

تعمل  وطاقات  بعقول  املجتمع  ويرفد  الالزمة ،  باملهارات  العمل  سوق  يرفد  والتنموية ،  الوطنية 

إلخراجه من دائرة التبعية والفقر وتعزز صموده يف معركة البقاء ، بل وتنتج خربات مطلوبة يف دول 

الجوار ، فجارتنا إرسائيل غزت القارة اإلفريقية بعدة أسلحة منها تصدير التكنولوجيا والعاملة الزراعية 

املاهرة التي تدير مشاريع ناجحة وتبني مناذج مطلوبة تعزز نفوذها االقتصادي والسيايس وتروج من 

خاللها مدخالت زراعية لها سوق واسعة بالعامل.   
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وحتى جامعاتنا التي ادخلت الهندسة الزراعية كأحد تخصصاتها وعددها أربع  ، تخرج ما معدله 150 

مهندسة ومهندساً زراعياً كل عام، فإنها ال تعد خريجيها لسوق العمل ، ونجد بني هؤالء الخريجني نسبة 

بطاله عالية تصل إىل ٣٠٪ ، وقلة قليلة منهم، ال تتجاوز ٥٪ يعملون يف مشاريع خاصة بهم ، فيام تتجه 

الغالبية الساحقة لوظائف قد ال تكون مرتبطة كثرياً بتخصصاتهم .

فجامعاتهم ال تشجعهم عىل التفكري الخالق وابتكار مشاريع يوظفون فيها خرباتهم ويرفدون املجتمع 

ليس   ، اإلقليمية  العمل  أسواق  مهارات مطلوبة يف  يكتسبون  أو   ، لها  الحاجة  بأمس  مبنتجات هو 

مبستطاع معظمهم إعداد دراسة جدوى ملرشوع صغري ، ورمبا مل ميسك مقصا أو منشاراً إال إذا تحدر  

من أرسة مزارعة وتعلم ذلك يف بيته .

ان ما نحتاجه هو التقنيون الزراعيون الذين يستطيعون نقل التكنولوجيا وتوطينها واجراء األبحاث 

التطبيقية يف مجاالت اإلنتاج والحصاد وما بعده، ودراسة أوضاع السوق املحلية واألسواق املنافسة، 

نحتاج لتخريج قادة تعاونيني ميتلكون رؤى ويستطيعون تجميع الطاقات املتوفرة واملدخرات القليلة 

واإلبداع يف توظيفها واستخدامها.

وسأروي لكم قصة قد تشكل تعبرياً متطرفاً عن هذه الحالة . فقد كنت شاهدا عىل زميل يل، سأل 

مهندسة زراعية خريجة إحدى جامعاتنا املحلية ، بعد أن لكزين ليلفت انتباهي ملا سوف أسمعه، 

سألها: ملاذا برأيك تنجح زراعة الفحم يف يعبد أكرث من غريها ؟ هل السبب نوع الرتبة أم الهواء أم 

ارتفاعها عن سطح البحر أم ماذا؟

قد تستغربون االجابة ، قالت: هي كل تلك األسباب !!  

نجاح  أسباب  بدقة  يعرفون  وتقنيني  وخريجني  ومامرسات  ومناهج  فلسفة  نريد   : بالقول  اختم  و 

»زراعة« الفحم يف يعبد. 
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“الزيزفونة” وجدت لتبقى ... 
اأ . �صريف �صمحان

باسمي وباسم أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية »الزيزفونة« لتنمية ثقافة الطفل نشكر القامئني عىل 

جاهدين  نعمل  ونحن  أعوام  أربعة  قبل  الجمعية  تأسست  أن  منذ  لحضوره.  لدعوتنا  املؤمتر  هذا 

مع املدارس وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل التي تقف إىل جانبنا كونها تعلم أننا نعمل 

لني من أي جهة كانت . والهدف  بطريقة صحيحة ومبصداقية عالية وغري ربحية مع العلم أننا غري مموَّ

من وراء ذلك الطفل الفلسطيني والذي هو الطالب الفلسطيني غدنا اآليت ومستقبل وجودنا وكينونتنا 

كشعب وثقافة!

بدأنا باكورة نتاجنا األديب بإصدار العدد األول من مجلة “الزيزفونة” لألطفال يف منتصف عام )2008( 

الفلسطيني ورفده بالقصة والخاطرة واملواضيع األدبية  الفكرة من إصدارها محاكاة الطفل  وكانت 

واملعلومة الهادفة التي تهمه ونرش كتابات الطالب ومن كافة املحافظات دون متييز ونركز عىل ترسيخ 

املعلومة الوطنية بكافة مناحيها كون املؤسسات الثقافية املدعومة من “املانحني” ال متتلك الُحريَّة 

لة )قصة شهيد أو أسري أو  والجرأة يف تغطية هكذا مواضيع . وأتحدى أن نجد يف املطبوعات املَُموَّ

الحديث عن مدينة أو قرية ُمحتلة(، وقد صدر منها حتى تاريخ شهر 3/2014 )70( سبعون عدداً 

دون توقف. وبعد دراسة مستفيضة حول ُعزوف األطفال دون سن العارشة عن املجلة قررنا إصدار 

مجلة جديدة أسميناها “الزيزفونة الصغرية” تعنى باألطفال حتى سن التاسعة تحايك فئاتهم الُعمريَّة 

ة وقد فوجئنا باإلقبال الكبري وذلك من خالل الكميات التي نطبعها شهرياً ويف تزايٍد ُمستمر وقد  الغضَّ

صدر منها حتى نفس التاريخ )28( مثانية وعرشون عدداً دون توقٍف أيضاً.

أوائل  من  كان  الذي  شقري”  “محمود  األديب  لألستاذ  واإلكبار  التحية  تقديم  من  بد  ال  البداية  يف 

املؤسسني للجمعية حيُث آمن بفكرتها عندما تحدثت معه هاتفياً قبل ستة أعوام، وهو يكتب عىل 

صفحات مجلتيها منذ صدور العدد األول يف منتصف عام )2008( ومل يتوقف حتى اللحظة، وال بد 

من اإلشارة إىل أن أديبنا يكتب مع مجلتي الزيزفونة )تطوعاً(، وهذا ما مل نجده يف الكثري من األديبات 

أو األدباء الفلسطينيني الذين طلبنا منهم الكتابة معنا ،وال بد أن نشري إىل أننا نرشنا ألديبنا مجموعات 
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قصصية لألطفال ورواية للفتيات والفتيان باإلضافة إىل كاتبات وكتاب آخرين يف مجال القصة والشعر 

من محافظات الوطن.أيضاً ال بد أن نقدم الشكر املوصول لألديب املقديس “جميل السلحوت” والذي 

يكتب عىل صفحات مجلتينا منذ سنوات ويف اآلونة األخرية تم رفد املجلتني مبقاالٍت تربوية هادفة 

تسلط الضوء عىل العديد من املواضيع نذكر منها: املعلمون يف مدارسنا/ التعليم مرة أخرى/ املنهاج 

الرتبية يف املدارس/ مالعب املدارس وأهميتها/ وسائل  العربية/ حصة  القدس  االرسائييل يف مدارس 

جراحنا  لنضمد  املدرسية/  األبنية  ضائقة  لحل  التعليمية/  العملية  تكتمل  يك  التعليم/  يف  اإليضاح 

التعليمية/ ماذا نوفر ألبنائنا الطلبة، وقد نرشنا العديد منها وال زلنا ننرشها تباعاً.

منذ انطالقة الجمعية وللعلم أنا ُمستقل وال أتبع أي تنظيم أو طيف سيايس، قطعُت وعداً عىل نفيس 

أن تبقى الجمعية بعيدة كل البُعد عن األحزاب واألطياف السياسية، كون الفئة التي نستهدفها من 

حقها علينا أن تكون بعيدة عن ذلك، وال أخفيكم رساً أن هذا أحد أسباب نجاح الجمعية. 

الحضور الكريم

ال بد من تقديم فائق االحرتام والتقدير لطاقم وزارة الرتبية والتعليم العايل كل باسمه والذين يعملون 

بطريقة منهجية ومتعاونة وحسب تقييمهم ألداء الجهة التي يتعاملون معها، فقد كانوا داعمني لنا 

الطلبة  مع  املبارش  واالحتكاك  املدارس  مع  عملنا  املاضية. ومن خالل  الستة  األعوام  ولعملنا طوال 

دخولنا  من خالل  أيضاً  منهم،  ومشاركات  اقرتاحات  من  يصلنا  ما  ومن خالل  التدريسية  والهيئات 

وينعكس  والكتاب  الطالب  بني  جفاًء  هناك  أن  وجدنا  املدرسية  املكتبة  عىل  القيمني  مع  وتواصلنا 

هذا حني يتخرج طالب الجامعة متسلحاً بشهادته .. أميِّاً بثقافته، ورمبا تعود أحد األسباب يف ذلك: 

أن العديد ممن يصبحون أمناء للمكتبات ال عالقة لهم باملكتبة، بل يعمل)حارسا( عىل موجودات 

املكتبة؛ ونجد أنه يحفظ الكتب ويرتبها داخل مكتبتة حسب طول الكتاب وحجمه. من هنا ارتأينا 

أن نعقد دورات ألمناء املكتبات )مجاناً( وحسب إمكانياتنا لتفعيل دور )أمني املكتبة(، وخالل األعوام 

املاضية 2011 و 2012 و 2013 نفذنا العديد من الدورات ألمناء املكتبات ويف أكرث من مديرية تربية 

وتعليم منها:مديرية تربية رام الله ومديرية تربية جنوب نابلس وهناك دورات سيتم عقدها قبل 

نهاية العام الدرايس يف مديرية تربية بيت لحم، ويف مديرية تربية طولكرم وسنعمل عىل عقد مثل 

هذه الدورات يف العديد من مديريات الرتبية والتعليم األخرى ويف أكرث من محافظة وبالتعاون مع 

وزارة الرتبية والتعليم يك يَنتج عنها )أمني مكتبة( ميتلك العلم والدراية يف تفعيل مكتبته وتصنيف 

موجوداتها حسب األصول وترغيب الطالب عىل ارتيادها والذي قد يُنتج طالباً مثقفاً وليس متعلامً 
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قامت  فقد  والرتبوية  التعليمية  العملية  تطوير  املساهمة يف  منا يف  وإمياناً  فقط يف مرحلة الحقة. 

الجمعية بعقد دورات للمعلمني يف مجال )التعليم من خالل الدراما( ونأمل أن نتمكن من تعميم 

هذه الدورات خارج املركز إذا وجدنا من يشاركنا من املؤسسات املحلية.

ومن خالل تعاملنا مع طلبة املدارس يف املجال األديب وجدنا أن هناك نسبة ال بأس بها تتقن الكتابة 

والتأليف بحاجة إىل من يوجهها وينرش نتاجها األديب، وهذا ما عملنا عليه أيضاً وخالل األعوام الثالثة 

املاضية دخلنا ما يزيد عن مائة مدرسة )حكومية وخاصة(، ويف أكرث من محافظة وكان الرتكيز عىل 

والتي  الكبرية  العمرية  الفئة  من  بكثري  أفضل  عليها  والبناء  توجيهها  ألن  الصغرية  العمرية  الفئات 

يتمحور اهتاممها وأهدافها وتتجه توجهاتهم سلباً النشغالهم بأمور غري الثقافة خاصة العامل االفرتايض 

والعوملة التي أصبحت الشغل الشاغل للطالب بعيداً عن رقابة األهل.

األخوات واألخوة األفاضل،

مل يقترص دور الجمعية وعطاؤها عىل ما ذكرت ومن خالل مشاهداتنا وتواصلنا مع بعض املناطق 

بني الطلبة(،  العالية وتقل نسبتها يف القرى وجدنا أن هناك )عنفاً  الكثافة السكانية  الشعبية ذات 

ومن هنا ارتأينا أن يكون لدى الجمعية طاقم يقوم بالعمل اإلرشادي بني الطلبة لتقديم محارضات 

حول )العنف( بطريقة حديثة ومن خالل عدة فعاليات وأنشطة ترفيهية، وقد وجدنا تفاعالً كبرياً من 

قبل الطلبة والهيئات التدريسية عىل حٍد سواء ونفذنا فعاليات بهذا الخصوص خالل العام الدرايس 

)2014-1013(، زرنا )49( تسع وأربعني مدرسة حكومية وخاصة ويف أكرث من مديرية تربية ونطمح 

إىل زيادة الرقم قبل انتهاء العام الدرايس الحايل. وهنا يحق لنا أن نتساءل:

أين هي الجهات الحقوقية والتي تتزاحم عىل الساحة الفلسطينية ويزيد عددها عن العرشات إن 

العادة يف  تُرى أين هي من ذلك؟أيضاً جرت  )املانحني(  الطائلة من  املئات، وتتلقى األموال  مل أقل 

الجمعية أن تقيم كل عام مخيامً صيفياً يف إحدى املدارس الحكومية يف منطقة بيتونيا يشارك فيه ما 

يقارب من )150( مائة وخمسني طالبة وطالب ومن أكرث من منطقة جغرافية )مجاناً( وتقوم بتغطية 

مصاريف املخيم )بلدية بيتونيا( مشكورة، أيضأ تقوم رشكة الجربيني بتقديم وجبة اإلفطار والعصائر 

لكافة املشاركني وطيلة أيام املخيم ومدتها )21( واحد وعرشون يوماً أيضاً )باملجان(.

الحضور الكريم

كل  بعيدة  األطفال(  )ثقافة  تبقى  حتى  نكتشفها  مل  لو  متنينا  أشياء  لنا  فت  تكشَّ عملنا  ومن خالل 



204

نحو تعليم عرصي يف فلسطني

البعد عن التمحور والتقوقع ومحاولة إلغاء اآلخر وعدم التعامل والتفاعل معه، وخالل األعوام الستة 

املاضية حاولنا مراراً التواصل والتعامل مع مؤسسة تعمل يف نفس املجال يف مدينة رام الله ومتتلك 

األموال الطائلة من الدول الداعمة لكننا مل نجد سوى كلمة )لعم( بعد أن طرقنا باب تلك املؤسسة 

ثالث مرات دون نتيجة.

الحضور الكريم

لن أطيل عليكم ولكن لزاماً علينا أن نتقدم بالشكر املوصول لكل من وقف إىل جانبنا خالل األعوام 

الستة املاضية ولكل من انتسب للجمعية وال زال معنا أو من غادرنا ألسباب تخصه، الجمعية قطار 

يتوقف يف محطات عدة ينزل من ركابه من يشاء ويلتحق للصعود يف قاطراته من يشاء،

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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)5(

روؤى واآليات مقرتحة حول دور املدر�صة يف تعزيز النتماء 
والهوية الوطنية

جتربة مركز الدرا�صات والتطبيقات الرتبوي / CARE   يف مدار�س الوطن 

 اأ. غ�صان عبداهلل 
 

تنطلق هذه الرؤى من:

عدم الغوص يف املفاهيم النظرية.. 1

محاكاة الواقع الفلسطيني والبناء عىل التاريخ املمتد عرب الحقبات الزمنية املتفاوتة.. 2

توظيف الذات والذاكرة الشعبية الجمعية والفردية وذلك من خالل األنا والنحن توطني وهوية. . 3

يبقى  حتى  ذلك  كل  ذلك.  علينا  تحتم  واآلثار  والذات  اللغة  ضد  اآلخر  الطريق  فمامرسات 

موضوعنا متقداً.

توظيف حاالت الفصل الجغرايف ما بني املدن واملحافظات، فبدالً من منو حاالت التمحور حول . 4

الذات يف كل منطقة جغرافية، نحن بحاجة إىل العمل الجمعي واملتضامن لنؤكد قول نزار قباين:

لن تجعلوا من شعبنا شعب هنود حمر

فنحن باقون هنا يف هذه األرض

التي تلبس يف معصمها إسوارة من زهر، فهذه بالدنا

فيها وجدنا منذ فجر العمر، فيها لعبنا وعشقنا وكتبنا الشعر

مسرتشون نحن يف خلجانها مثل حشيش البحر

مسرتشون نحن يف تاريخها

يف خبزها املرقوق يف زيتونها يف قمحها املصفر

مسرتشون نحن يف وجدانها، باقون يف آذارها

باقون يف نسيانها، باقون كالحفر عىل صلبانها
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باقون يف نبيها الكريم يف قرآنها

ويف الوصايا العرش ال تسكروا بالنرص

إذا قتلتم خالداً فسوف يأيت عمرو

إن سحقتم وردة فسوف يبقى العطر

اأوىل الآليات املقرتحة هنا تكمن يف تبني:
التاريخ هو الهوية: والقصد هنا بتعبري الهوية تلك املحلية منها والقومية، وازع الشعور باالنتامء 	 

من خالل عنارص اللغة والثقافة ووحدة املصري واملصالح املشرتكة ووحدة الدم. يتم الرتكيز هنا 

عىل محطات تاريخية هامة مثل وعد بلفور والزحف االستيطاين إىل فلسطني منذ القدم، وكيف 

اتخذ التاريخ الفلسطيني حاالت نضالية ضد ذلك عىل طريق ترسيخ الهوية موظفني العوامل 

التاريخية واالجتامعية والسياسية.

املوازنة بني القومي والوطني: ويقصد بذلك دوام التأكيد عىل عروبة القضية وإن الهوية السياسية 	 

ليست بديالً عن الهوية القومية.

الوحدة الوطنية: ويتم التعبري عنها من خالل دوام التأكيد عىل وحدة مكونات الشعب بكافة 	 

فئاته وطبقاته، وحدة كافة القوى تلك املنصوبة يف م.ت.ف أو ليست بعد.

الحريات 	  ومصادرة  القيود  وفرض  اقتصادياً  القاسية  األوضاع  جراء  التهجري:  أو  الهجرة  حاالت 

الشخصية واملجتمعية ضد الشباب وتبيان خطورة ذلك عىل دوام التمسك بالهوية الوطنية.

الدين واألرسة واملحيط االجتامعي عنارص مهمة يف تعزيز الهوية: وذلك من خالل تواصل عملية 	 

التنشئة ما بني البيت واملدرسة والعمل عىل تقليل التناقض بينهام إن مل يكن إلغاؤه. نؤمن بأن 

الدين عامل أسايس يف تكوين الهوية ومن واجب العائلة واملدرسة تعزيز هذا الدور.

املدرسة والتعليم املبارش وغري املبارش: سواء من خالل النظر أو قراءة النشيد الوطني ،أو الوقوف 	 

دقيقة حداد.....الخ، أو بإمكان املدرسة العمل عىل تعزيز وتنمية الهوية الوطنية والهوية الدينية 

وكذلك الهوية السياسية االجتامعية دون تناقض بينهام، وذلك من خالل  املشاركة النشطة متاماً 

مثل ال ميكن تعليم الطالب السباحة دون املامرسة العملية. هنا نقرتح ما ييل:

توظيف أسلوب استخدام الحاالت الذي يتيح تبادل املعلومات بني الطلبة من خالل التعلم . 1

التعاوين، مع ضامن إثراء النقاش والحوار.
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توظيف األحجية )jigsav( من خالل تقسيم الطلبة إىل مجموعات وتوزيع املواضيع الحاالت . 2

عليهم.

توظيف املشاريع واألبحاث والتقارير ملا لها من دور يف تقوية البحث والتمحيص.. 3

وللوصول اىل خطوات عملية هي باألصل مطلوبة كونها ملحة ، نقرتح ما ييل :-

التدريسية واملرشدين يف موضوع مواءمة املنهاج حتى يتالءم مع 	  عقد دورة تأهيلية للهيئات 

حاجات الطالب ، عىل أن تكون احدى مخرجات هذه الدورة انتاج مواد اثرائية .

عقد دورة بخصوص أألهداف ألسلوكية وغريها من أألهداف ، عىل أن يوضع أهداف سلوكية 	 

لكل موضوع يدرس اىل جانب األهداف التعليمية أالخرى . بهذا سيتحقق غرس ألقيم ) مع ذكر 

أمثلة عىل ذلك من ألواقع (

التعاون 	  روح  وتعزيز   ) الفردية  ألنظرة  الطالب)  حياة  يف  أملوجودة  أالنا  تخفيف  عىل  ألعمل 

والتكافل االجتامعي . قد يكون ذلك من خالل التعليم عىل شكل فريق أو مجموعات طالبية 

بدل ألفردية التي يحرص الطالب فيها عىل استعامل كلمة ) أنا ( دوما .
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