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و�صيم الكردي

لغري ما هو قائم ...!

مفتتح العدد

)1(

�إذن، ما �لذي يحدث يف �ملنظومة �لرتبوية يف فل�شطني هذه �لأيام حيث 

�لفل�شطيني  �لتعليم  متكن  وهل  �لتعليم،  م�شتوى  عن  �حلديث  يكرث 

من حتقيق نتائج على م�شتوى مر�ٍس ومقبول؟! �إن �لإجابات تتفاوت، 

وتطلعاتك،  توجهاتك  ح�شب  وتختلف  ومكانتك،  موقعك  ح�شب 

وتتعدد ح�شب نوعية م�شاهمتك يف هذه �ملنظومة ودرجتها، ويتحول 

�حلديث من حو�ر �إىل دفاع م�شتميت �أو هجوم ل ينبني يف كثري من 

الأحيان على معطيات مدرو�شة. ويف كل �لأحو�ل، فاإن حو�ر�ً جدياً 

وعميقاً مل يجِر بخ�شو�س مناهجنا، وكل ما جرى من حماولت تقييم 

و�لأبحاث  �لدر��شات  ببع�س  يتعلق  فيما  وبخا�شة  حمدودة،  تبقى 

�لتقييم  حماولت  وتبقى  �شمولياً.  ت�شور�ً  تكّون  ول  �أجريت،  �لتي 

جري من مر�جعة وتقييم 
ُ
هذه �شكلية �أي�شاً، وبخا�شة فيما يتعلق مبا �أ

�لغالب على  �لأمر يف  �قت�شر  �ملد�ر�س، حيث  مدر�شني يف  قبل  من 

جوهر  يف  تقييم  يجِر  ومل  جزيئيات،  وعلى  وهناك،  هنا  مالحظات 

تغيري  بث  �إىل  يرتِق  ومل  و�شكلها،  وحمتو�ها  وفل�شفتها  �ملو�شوعات 

جوهري �إْن مل تقت�شه �إ�شكالت �ملنهاج �لر�هنة، فتقت�شيه �شروريات 

�لتطور �حلادثة و�لالحقة.

)2(

وباملقابل، فهناك مبادر�ت كثرية ر�شمية و�أهلية، وبر�مج وم�شروعات. 

فهل �رتقت هذه �ملبادر�ت و�لرب�مج و�مل�شروعات �لر�هنة �إىل متطلبات 

�لتعليم  �إن  كثريون،  يقول  مد�ر�شنا؟  يف  �لتعليمية  بالعملية  �لرتقاء 

يف فل�شطني يف �نحد�ر. لكل تاأويالته وتف�شري�ته وتقييماته يف ذلك، 

�ل�شعود و�لنحد�ر،  و�لف�شل، ومعنى  �لنجاح  وهذ� على �شلة مبعنى 

ومعنى تقدم �لتعليم �أو تخلفه. ويف كل �لأحو�ل، فلي�س هناك فعل 

كاٍف لتخاذ خطو�ت جريئة ونوعية؛ وما يحدث يف �لغالب ترقيع هنا 

�أحيان كثرية  �آخر، ويف  وتباطوؤ يف  لهاث يف جمال،   ... هناك  وترقيع 

التطوير  مقت�شيات  �لتمويل ل على  مقت�شيات  �ملبادر�ت على  تقوم 

و�أولويات �لحتياج. �إن ما نحتاجه، ودون لف �أو دور�ن، هو »�نتفا�شة« 

يف نظامنا �لتعليمي ترتقي �إىل درجة تعيد فيها م�شاءلة �لبنية �لتعليمية 

�لتعليمية  وللموؤ�ش�شة  ودوره،  للتعليم  خمتلفاً  فهماً  وتنتج  بكليتها، 

�لتلقني  �نتقالها من  نتعلم،  �إىل كيف  نتعلم  دورها، و�نتقالها من ماذ� 

و�حل�شو و�ل�شكب �إىل ف�شاء للتخيل و�لتفكري و�لبحث و�لت�شاوؤل.

)3(

لنقف �لآن وقفة و��شحة وجريئة، ودعونا ل نتاأخر �أكرث من ذلك، و�أن 

�ملوؤ�شر�ت،  وبكل  بالدنا،  �لتعليم يف  �لإد�نة.  �أو  �للوم  نن�شغل يف  ل 

يحتاج �إىل نقلة نوعية. �لتعليم يف بالدنا بحاجة �إىل �نطالقة. �لتعليم يف 

بالدنا بحاجة �إىل تغيري جذري. لقد جرى قول كثري حول مناهجنا، مبا 

فيها كتبنا �ملدر�شية، وبر�مج �لتاأهيل لدينا، وبخا�شة �لرب�مج �لأكادميية 

لتاأهيل ما قبل �خلدمة، وعلينا �أن نعرتف، وهناك �لكثري من �ملوؤ�شر�ت، 

باأنها ل ترتقي �إىل ما ي�شتجيب لتطلعاتنا ك�شعب يف هذ� �لزمن �لذي 

نحن فيه، ويف هذ� �لو�قع �لذي نعي�س فيه.

)4(

�لنزر  �إل  نفعل  ولكننا مل  �رتاأيناه،  فيما  و�حد�ً  مثاًل  لكم  �شاأ�شرب 

»نظري«  توجه  هناك  �شيغْت  �لتي  �ل�شيا�شات  ففي  ب�شاأنه؛  �لي�شري 

�لتعليم، و�لعمل عليه  �إدماج  �أو  �لتكاملي  بالتعليم  يخ�س ما ي�شمى 

وبعد  �حلقيقة،  ولكن  خا�شة.  ب�شورة  �لأوىل  �لأ�شا�شية  �ملرحلة  يف 

و�إنتاجها  ملناهج جديدة  �لتخطيط  �ل�شروع يف  من  عاماً  ع�شر  خم�شة 

وجتريبها، فاإن ما جرى ويجري يناق�س هذ� �لتوجه �لنظري، فال �ملناهج 

تكاملية، ول �لكتب �ملدر�شية ول �مل�شادر كذلك، ول بر�مج تاأهيل 
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�لتقييم ول ... ول...  �لقيا�س ول منهجيات  �إجر�ء�ت  �ملعلمني ول 

حماولت  هو  جرى  ما  وكل  �لتوجه.  هذ�  من  تقرتب  �أو  �قرتبت 

حمدودة للغاية وم�شطحة، ومل ترتِق �إىل مقاربة هذ� �لتوجه. �إن هذ� 

�لتوجه لي�س جمرد فعل �إجر�ئي، ولي�س جمرد �آلية. �إنه منهجية وروؤية 

يعك�ش  �لتعليمية  مناهجنا  عن  �لروؤية  هذه  وغياب  و�لعامل،  للحياة 

�لت�شظية،  على  تقوم  مق�شودة،  غري  �أم  مق�شودة  �أكانت  �شو�ء  روؤية، 

�لعلوم و�ملعارف،  و�لتفتيت، وغياب �لرت�بط، وه�شا�شة �لرتباط بني 

وبني ما يجري يف �ملدر�شة، وما يجري خارجها، وبني مكونات �لفرد 

�إمكانية  تغييب  �إىل  يف�شي  وهذ�  �ملجتمعية.  وعالقاته  �ل�شخ�شية 

روؤية �حلياة �لتي نحن فيها، و�ملجتمع �لذي نعي�س فيه، يف تكامليتها 

فاأي  ممار�شاتنا،  على  ذلك  خطورة  وتنعك�س  و�شموليتها،  وعالئقيتها 

فهم لأنف�شنا وحلياتنا وملجتمعنا �شيغدو مت�شظياً ومفتتاً ول تر�بط فيه، 

ترى  �أن  قا�شرة عن  ومعاجلات جتزيئية  مقاربات  �إىل  و�شيف�شي ذلك 

�جلزء يف �لكل، �أو �أن ترى �لكل يف �أجز�ئه، و�أن ما تفعله هنا يوؤثر على 

ذ�ك، وما تقوم به يف هذ� يرتبط بذلك.

)5(

�إن �لتغيري �حلقيقي يتطلب م�شوؤولية جمتمعية، ول يقوم على كاهل 

ريادياً.  يكون  �أن  ينبغي  �لذي  دورها  �أهمية  على  �لرتبوية  �ملنظومة 

م�شوؤولية  �لأوىل،  بالدرجة  �شيا�شية  م�شوؤولية  هي  �مل�شوؤولية  وهذه 

�لقوى و�ملوؤ�ش�شات �ل�شيا�شية يف ت�شافرها مع �ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية 

�إحد�ث تغيري جوهري يف �ملنظومة �لرتبوية  �لأخرى. فكيف ميكن 

�ملنظومات  يف  تغيري�ت  لإحد�ث  �إمكانات  هناك  يكن  مل  �إذ� 

مل  و�إذ�  �لبع�س،  ببع�شها  ع�شوياً  ترت�بط  �لتي  �لأخرى  �ملجتمعية 

�أقوله ل يعني �أن كل �شيء  يكن هناك روؤية تكاملية وعالئقية؟ ما 

ينبغي �أن ين�شاأ معاً، ويف كل �ملجالت ويف كل �لو�شعيات يف وقت 

و�حد، بل يعني �أن روؤية متكاملة هي �لتي حتكم �لأفعال وتوجهها 

مهما كانت �شغرية وحمدودة؛ فالأفعال �ل�شغرية �ملحدودة �إذ� كانت 

جزء�ً من �ل�شورة �لكلية �لتي نحلم بها، ف�شيكون لها ح�شورها وتبدو 

كما �لغرزة يف �لن�شيج �لذي نتطلع �إىل حياكته، �أما �إذ� كانت �لأفعال 

روؤية  �شمن  لي�شت  قيمة،  ذ�ت  كانت  ومهما  �ملحدودة،  �ل�شغرية 

�شورة كلية، ف�شتبدو كفقاعة جميلة �ملر�أى، ولكنها حلظية، و�شرعان 

�ل�شلة  �أحو�لها فعاًل منبت  �أح�شن  �أو �شتبدو يف  تنفقئ وتتبدد،  ما 

التي  �لقر�ءة  تلك  �شوى  قر�ءة،  مينح  ول  معنى،  ينتج  فال  ب�شياقه، 

. �إن �ملعوقات �لتي تقف يف وجه �أي تغيري  تقوم على ما فيه من ت�شظٍّ

حقيقي وجوهري وتعانده كثرية، و�أبرزها �ملفهوم �لر��شخ و�لتقليدي 

كثري�ً،  يتزحزح  �أنه  يبدو  ل  �لذي  �لجتماعي  ودورها  للمدر�شة 

و�لتقنية  �ملهنية  وجتلياتها  �لجتماعية  و�لقيمية  �لثقافية  فاملنظومة 

و��شتن�شاخ  مهماتها،  و�إنتاج  نف�شها،  تكر�ر  �إعادة  يف  جهد�ً  تاألو  ل 

�أدو�رها، فتغدو �ملدر�شة تعبري�ً عن �لو�شعية �لقائمة، ول ت�شتغل على 

خلخلتها، بل تعيد ترويج �خلطابات �ل�شابقة مرة �أخرى، ويف �أح�شن 

�لأحو�ل ببع�س �لزرك�شة �لأ�شلوبية �أو �لتعليب �لتكنولوجي، وهذ� 

�أن  ويبدو  وم�شطحة.  بر�نية  ب�شورة  �إل  �لع�شر  متطلبات  يحقق  ل 

ت�شتمرئ  �ل�شلطة  وذ�ت  و�حلاكمة  �ملوؤثرة  �لر�هنة  �ل�شيا�شية  �لقوى 

�أو  �لتقنية  �أو  �لأيديولوجية  بر�جمها  مترير  لها  ويتيح  �لو�شع،  هذ� 

عليه  تقوم  �لذي  �لفارق  من  �لرغم  على  عناء  كبري  دون  كليهما 

�شلطتا �لأمر �لو�قع يف كل من ر�م �هلل وغزة، وما ي�شكله �لتفريق بني 

�سيا�ستيهما يف تعميق �لهوة بني �ملنظومتني �لتعليميتني �للتني باتتا 

رهناً بالتالعب �ل�شيا�شي فيهما.

)6(

مد�ر�شنا،  يف  يجري  ما  على  زور  �شهود  نكون  ل  �أن  �لأمر  يتطلب 

يف  نقدمه  �لذي  �لتعليم  نوعية  �إن  وهمية،  لإجناز�ت  ن�شفق  ل  و�أن 

من  يكفي  ما  لدينا  �ملد�ر�س،  لهذه  ت�شغيلنا  عن  يختلف  مد�ر�شنا 

ويف  »منتظمة«  �لتعليمية  �لعملية  و�إبقاء  �ملد�ر�س،  لت�شغيل  »�لرب�عة« 

من  يكفي  ما  نوِل  مل  فنحن  ولذلك،  و�أق�شاها.  �لظروف  �أ�شعب 

وحني  بها.  يتم  �أن  ينبغي  �لتي  و�لكيفية  �لتعليم،  لنوعية  �لهتمام 

يقال �إن �لتعليم �نحدر يف بالدنا، فهذ� لي�س قوًل جز�فاً، ويتفق عليه 

كثريون من د�خل �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �لر�شمية �أو من خارجها، ودون 

�إىل فعل جدي  �أكرث �شعوبة، ويحتاج  �لأمر  ف�شيغدو  هذ� �لعرت�ف 

جمتمعي يو�جه مقاومة �لتغيري �لتي تلهينا بق�شور هنا وهناك، وتقف 

يف مو�جهة �أي مبادر�ت تغيري مت�س ع�شب �ملمار�شة �لتعليمية، �شو�ء 

يف حمتو�ها �ملعريف �أم يف بنيتها �لإجر�ئية. هناك حاجة �إىل خلق �شلة 

وتو��شل بني �ملدر�شة كموؤ�ش�شة جمتمعية وجمتمعها �لذي حتيا فيه، 

خلق  على  ت�شتغل  بل  �لقائمة،  �ملنظومات  �إنتاج  تعيد  ل  كموؤ�ش�شة 

مناخات وهو�م�س تخلخل هذه �ملنظومات وت�شائلها، وتنتج ف�شاء�ت 

تتحقق فيها ممار�شات حرية وتعبري فعليه ل �شكلية.

)7(

قد  قادرة،  جمتمعية  موؤ�ش�شة  �إىل  وحتويلها  �ملدر�شة،  تغيري  فاإن  �إذن، 

فقط  ولي�س  تغيري،  �إىل  بحاجة  جوهرها  �ملدر�شة يف  لأن  وهماً؛  يبدو 

�لتحقق  تقوي�شها! ولكن ذلك غري ممكن  رمبا  عرب �لإبقاء عليها، بل 

للتعلم!  �أخرى  روؤى  ينتج  �ملدى  طويل  �شامل  �جتماعي  فعل  دون 

تربوية  كموؤ�ش�شة  �ملدر�شة  د�خل  يف  �لعمل  من  �جلدوى  ما  �إذن 

تعيد  �لتي  �ل�شائدة  �لثقافة  �شمن  و�إنتاجهم  �لنا�س  لتطويع  خلقت 

�أو  �ل�شروري،  �لخرت�ق  لعله  عليها؟  �لبقاء  يالئم  مبا  �لأفر�د  �إنتاج 

�لعمل يف هام�س يخلق ف�شاء تعبري �أو جماًل يبعث على �لت�شاوؤل، �أو 

يف�شي �إىل �إبد�ع ... . �إن �ملدر�شة كو�قع موؤ�ش�شي قائم ينبغي تعظيم 

فو�ئدها وتقليل م�شارها... . وينبغي هنا رفع »�لقد��شة« عنها و�لنظر 

�إليها كموؤ�ش�شة �جتماعية حية ينبغي بث �حليوية فيها و�لقدرة على 

�لتجدد. ولأن �ملدر�شة موؤ�ش�شة �ن�شباطية، فاإن �لتالميذ يرغبون د�ئماً 
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�لتحايل  �أو  قو�نينها  �خرت�ق  �أو  حيناً  مب�شاك�شتها  قو�نينها  تك�شري  يف 

عليها �أو مر�وغتها �أو مهاجمتها �أحياناً �أخرى. �ملدر�شة تقوم يف �شياق 

باجتاهها،  ثقافة  �ملجتمع  كّون  �لتي  �شلفاً  �ملر�شومة  �لقوة  عالقات  من 

�حل�شور،  ر��شخة  �ل�شعبي  مد�ها  ويف  �لر�شمي  مد�ها  يف  و�أ�شبحت 

ولذلك، فاإنه يبدو جنوناً مثاًل حماولة و�شع �شوؤ�ل �شكاك بخ�شو�س 

جدو�ها �أ�شاًل، �أو بقيمة ما تقوم به، ولكن ذلك �شروري حلر�كها يف 

مو�جهة روتينها �لقاتل.

)8(
�إن �أي تغيري يف �لبنية �لجتماعية للمجتمع �لفل�شطيني، ل ميكن لها 

�أن تتحقق عرب �لدعو�ت »�لر�شولية«، �أو �لرغبات �ملبنية على �لتمني، 

ولذلك ، فاإن وعياً باأهمية �لإ�شالح �أو �لتغيري �أو �لتطوير، بغ�س �لنظر 

عن دو�فعه وغاياته �ملتعلقة د�ئماً باملطامح و�مل�شالح، ل يتحقق ��شتناد�ً 

�أن  �أهميته و�شرورته فقط. �شحيح  �أن �لد�عني له »يعونه« ويعون  �إىل 

كافياً  لي�س  وحده  �لوعي  �أن  غري  نقد�ً،  تت�شمن  عملية  ميثل  �لوعي 

لنقل �لنا�س �إىل �مليد�ن �ل�شيا�شي. هناك قلب �شيا�شي، بل �أكرث من 

ذلك، هناك ج�شد �شيا�شي، يجب �أن يلتحم بالعقل لتحويل �لكبح 

�لجتماعي �إىل قلق وحتريك �لنا�س �إىل م�شتوى مركزي يف �لتاريخ، 

لقد جعل �إهمال هذ� �جل�شد �لأمر خميفاً ومرعباً، فقد �أبقى �لنا�س يف 

مو�قع �ملتفرجني على �شاأن يعنيهم يومياً، ومل يدفع بهم �إىل �شيا�شيني 

ل يرتهنون مبا هو و�قع �أو موروث.

)9(
�أما �خليار �لذي �أمامنا، فهو �لنخر�ط �لكلي ج�شد�ً ووعياً و�نفعاًل يف 

�شيمنحنا خيار�ً  وهذ�  تفا�شيله.  بكليته ويف كل  �لجتماعي  �جل�شد 

العنان  له  ويطلق  �إ�شارها،  من  و�نفعالته  ووعيه  �جل�شد  يحرر  جديد�ً 

ليجد وجوده ثانية، وتعيد تكوينه يف �شياق عالقة جديدة تقوم على 

عالقات قوة جديدة تتيح للجميع �أن يكون لعباً ... لعباً حقيقياً.

)10(
لعلنا نوقظ فينا ما �ختباأ، و�أدخلناه يف عتماتنا ل�شنو�ت، وح�شرناه يف 

دهاليزنا. �أدرك �أن �ل�شمت )ولي�س �ل�شكوت( هو فعل تعبري بامتياز، 

كما �أن �لكالم فعل تعبري بامتياز �أي�شاً، وما بينهما فعل �جل�شد بكل 

)هنا  نبد�أه،  �أن  ينبغي  ما  هناك  لكن   . و�إمياء�ته...  وحركاته  حو��شه 

ي�شهم مبمكناته يف  �شاأنه حني  �شيعلو  فعل مهما �شغر  و�لآن(، فكل 

تقوي�س �شخرة �شلدة، وحني ي�شهم يف �لوقت ذ�ته مبمكناته �أي�شاً يف 

�إعالء مدماك جديد لغد خمتلف، »فحتى �مل�شتقبل ... مل يكن كما 

كان« )فلريي(.

عبد �ملح�شن �لقطان رئي�س جمل�س �لأمناء خالل جل�شة حو�رية جمعت عمر �لقطان �أمني �ل�شر، و�ل�شاعر غ�شان زقطان، و�لرو�ئي �أكرم م�شلم، و�لكاتب �ل�شحايف يو�شف �ل�شايب، يف 

25 �آذ�ر 2011 مبقر �ملوؤ�ش�شة بر�م �هلل.
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