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وسيم الكردي

ربَوّي ... ُمْمِكَناٌت أَْوَسع! ْأُن التَّ اإِلْعالُم والشَّ

مفتتح العدد

يتناول اإلعالم الفلسطيني بني حني وآخر موضوع املنهاج الفلسطيني 
أو  إذاعي،  برنامٍج  إلى  أو استمعُت  اجلديد. وكلما قرأُت صحيفة، 
شاهدت برنامجًا تلفزيونيًا في هذا املجال، تنتابني تساؤالت كثيرة من 
يتوقعونه  الذي  ما  منظموه؟  يريده  الذي  ما  البرنامج؟  هذا  لَم  قبيل؛ 
إثارة احلوار حول  أو ذاك أن يسهم في  البرنامج  منه؟ هل ميكن لهذا 
موضوع شائك ومعقد ومتداخل من هذا النوع؟ كيف ميكن التعامل 
مع موضوع يكاد ميس تقريبًا كل بيت في فلسطني بصورة ما؟ بالتأكيد 
سنتجاوز فكرة ملء الوقت أو تعبئة الساعات أو املساحات التي ينبغي 
العام، وهو  بالشأن  اهتمام اإلعالم  نابع من  إن هذا  تعبئتها، ونقول 
النوع  وتناول مواضيع ذات حساسية من هذا  جوهر وظائفه أصاًل، 
لهذه  املنظمني  توجهات  أن  وبخاصة  تقدير،  محطَّ  يكون  أن  ينبغي 
تقدمي  على  الغالب  في  تقوم  املساحات  لتلك  ين  املعدِّ أو  البرامج 
االشتغال  على  يقوم  اإلعالمي  التسخني  ألن  متغايرة،  نظر  وجهات 
هذه  في  وهي  ذلك،  أمكن  كلما  وإحراجها  التعارضات  هذه  على 
األحوال  معظم  وفي  مناكفات،  أو  حتديات  إلى  تتحول  قد  احلالة 
إلى دروع يتمترس فيها أصحابها عند موقع معني، فيتمترسون فيه، 

ويرون كل رأي مغاير باعتباره هجومًا ينبغي صده.

منبرًا  توفر  اإلعالمية  املساحات  هذه  أن  طاملا  ضير  فال  ذلك،  ومع 
وهذا  األمر،  في  املؤسف  ولكن  اختالفها.  على  األصوات  لهذه 
هو أول األمور التي ينبغي أن نأسف عليها، أن جميع البرامج تقوم 
على األسئلة نفسها، وهي أسئلة عامة، وال تدخل في صلب املنهاج 
وجوهره، بل تقوم على تكريس التعميم واالنطباعية ... ويتلوها، 
لم  البرنامج  وقت  بأن  السامعني  أو  للمشاهدين  اعتذار  الغالب،  في 
يسمح بالدخول إلى تفاصيل القضايا، وبأن هناك الكثير من املسائل 
منع  الوقت«  »سيف  أن  غير  ومناقشتها،  معها  التعامل  ينبغي  التي 
هذه  إلى  للدخول  أخرى  حلقات  بتخصيص  الوعد  ويتم  ذلك،  من 
تعيد  أخرى  بحلقة  لنفاجأ  ثانية  الوقت  وميضي  واملسائل.  القضايا 
تتلوها  األحوال  كل  وفي  نفسها،  املسائل  وتعالج  نفسها،  األسئلة 
على  القائمني  من  كثيرًا  أن  إلى  مرده  ذلك  ولعل  ذاتها.  االعتذارات 
قد  البحث  أن  بحيث  احللقات،  موضوع  في  يبحثون  ال  البرامج 

يتم  التي  تلك  من  أعمق  أسئلة  يبني  وقد  ضرورية،  خلفية  إلى  يقود 
طرحها في العادة. ومع ذلك، فإن ما ُيطرح في الغالب ال يستند إلى 
اخللفية  أتفهم  أو  أبني عليه،  أن  متفرج  أو  لي كمستمع  أساس ميكن 
هذا  إلى  قادت  التي  التحليالت  أو  االستنتاج  هذا  إلى  أوصلت  التي 

االستنتاج. وفي هذا املجال سأعرض املثال التالي:

في معظم هذه البرامج ينقسم الناس في معظم األحوال إلى قسمني؛ 
املدافعون املنافحون عن الكتاب املدرسي )الذي يتم التعامل معه في 
ومكوناته  جتلياته  أحد  إال  هو  وما  املنهاج،  باعتباره  األحيان  معظم 
احلالتني  وفي  وينتقدونه.  له  يتصدون  الذين  وأولئك  وعناصره(، 
على  سواء  انطلقت؛  التي  األحكام  مع  تتناسب  مسوغات  ترى  ال 
ميثلون  )وأغلبهم  فاملدافعون  الهجوم؛  مستوى  أم  الدفاع  مستوى 
بالتجربة  يلهجون   )... سياساتية  وأحيانًا  إدارية  إشرافية  جهات 
الفخار  مصطلحات  وكل  لها،  توظيفه  مت  وما  وتاريخها  وحجمها 
واالفتخار...، ثم يحّملون املسؤولية للمعلمني الذين أتيحت لهم 
اليسير قد وصلهم ...  النزر  أن  يبعثوا مبالحظاتهم، غير  أن  فرصة 
أما أكثر األسباب سطوعًا في دفاعهم، فيتمثل حني يحّملون املعلمني 
تدريسهم  وطرائق  وتأهيلهم  املهني  تكونهم  وبأن  الفشل،  مسؤولية 
الفضاء  من  جهة  وكأن  ومتطلباته؛  املنهاج  مستوى  إلى  ترتقي  ال 
كان ينبغي لها أن تأتي وتدرج جميع املعلمني في برنامج يفضي إلى 
املنهاج دون  أتساءل؛ هل مت وضع  اجلدارة واألهلية واجلودة. وهنا 
انبنى  املعلمني ومستوياتهم وخبراتهم ومعرفتهم؟ هل  إلى واقع  نظر 
ميكن  هل  ويواكبها؟  املنهاج  بناء  عملية  يرافق  وطني  تأهيل  برنامج 
أطرافه  فاعلية  دون  عمله  وديناميات  وفاعلياته  املنهاج  تعريف  أصاًل 
إذن، كيف ميكن  )املعلمون، والطالب، واألهالي... وغيرهم(؟ 
إلقاء املسؤولية على عاتق املعلمني؟ إال يعلمون أنهم بذلك يؤسسون 

إلحباط وطني شامل يضاف إلى اإلحباطات القائمة أصاًل.

لعل املعلمني، وفي كثير من األحيان، مستعدون لالنخراط في جتربة 
حقيقة  تكون  حني  الفرصة  هذه  لهم  أتيحت  ما  إذا  متكاملة  تكون 
متكاملة؛ متكاملة على جميع املستويات؛ فال يكفي أن نهتم ببرنامج 
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من فعاليات اليوم اخلتامي ملشروع إحياء الدمى في التعليم الذي نفذه املركز بدعم من مؤسسة التعاون.

تكون منفصل عن برنامج إعداد، وال ميكن أن نهتم بضرورة التزامهم 
نهتم  أن  دون   ... التعليمات  وتنفيذ  والفنية  اإلدارية  باإلجراءات 
بحاجاتهم على تنوعها، وال ميكن لتكّون مهني شامل على مستوى 
االقتصادي  مستواهم  من  يرفع  برنامج  دون  غاياته  يحقق  أن  الوطن 

والقيمي واملعنوي.

جتاربها  وتبني  الصخر،  في  حتفر  مبدعة  حاالت  وهناك  هنا  نعم، 
سيغدون  هؤالء  لكن  ألطفالنا،  نوعيًا  تعليمًا  وتقدم  خبراتها  وتطور 
جزرًا إن لم ننظر إليهم باعتبارهم أنوية تغيير يحتاجون إلى كثير من 

العناية واالهتمام كي تكون جتربتهم قابلة لإللهام.

إذا كان التعليم مهمًا للشعب الفلسطيني، فعليه أن يفعل ما ينبغي فعله 
في كل املجاالت، وهنا يكون النقاش، وهنا ينبغي لإلعالم أن يلعب 
والتفصيلية،  اجلوهرية  والقضايا  املسائل  في  يخوض  وأن  دوره، 
وليس فقط االكتفاء بالعموميات والتعميمات؛ سواء أجاءت من قبل 

اإلعالميني أم من خالل ضيوفهم.

ومنهم  املعلمون  ومنهم  الباحثون  فمنهم  كثر،  فهم  الناقدون  أما 
نقد،  من  يتردد  فيما  سوى  أخوض  لن  العجالة  هذه  وفي  األهالي. 
من  أكثر  ليس  وهو  مسوغاته،  يجد  أن  املرء  يستطيع  ال  نقد  وهو 
انطباعات ال نعثر لدى أصحابها على ما يبررها في معظم األحوال؛ 
فهم يتحدثون عن »الصعوبة والتكرار وطول املناهج وكثافة املعلومات 
في املناهج وصعوبة حفظها...«، وهي مسائل في معظمها نسبية، 
املمارسة  في  فحصها  دون  فيها  النظر  ميكن  وال  سياقية،  أيضًا  وهي 
الواقعية، وهذا الفحص يتطلب البحث في عناصر العملية التعليمية 

ومكوناتها ومالمحها وتداعياتها وتبعاتها.

إن هذا النقد كثيرًا ما يقوم على ما يراه أصحاب هذه اآلراء في ضوء 
إحساسهم أو جتربتهم املباشرة، ولكن ضمن املعايير نفسها التي حتتاج 
أصاًل إلى إعادة فحص؛ كأنك تقوم بعمل »امتحان« لتستعمل نتائج 
التقييم فيه على سوء »االمتحان« كمقياس يقيس القدرات. فأنت لم 
تستعمل االمتحان كدليل، بل استعملت نتائجه، وهنا تكمن املشكلة. 
إذا  ومكثفًا  وطوياًل  وصعبًا  مكررًا  املنهاج  يكون  أن  ميكن  متى  أيضًا، 
تعاملت معه باعتباره مواضيع منفصلة عن بعضها البعض، في حني أن 
هذا املنهاج ينبغي أن يكون تكامليًا؟ كيف ميكن أن نقيس هذه العناصر 
عن  عبارة  وهي  األولى،  األساسية  الصفوف  في  التدريس  على  مثاًل 
تناغمية  بصورة  مبنية  وليست  البعض،  بعضها  عن  منفصلة  كتب 
لتحقق سياسات التكاملية في املنهاج املنصوص عليها في السياسات. 
وهنا يقوم التساؤل عن األدوار واملسؤوليات؛ فما الذي تفعله برامج 
التربوية الرسمية؟ وما الذي يفعله  التأهيل؟ وما الذي تفعله املؤسسة 
البحث التربوي في املؤسسات األكادميية واملجتمعية؟،... هنا ينبغي 
ثم  ومن  رؤى؛  يبني   ... ويفحص  ويدقق،  يبحث،  أن  لإلعالم 
اجلمهور  ليناسب  يبنى  ما  فمنها  برامجه في ضوء ذلك؛  يعيد فحص 
العام، ومنها ما يناسب فئة معينة؛ معلمني، أهاٍل، تالميذ، مديرين، 

مرشدين، تربويني، ومنها ما يناسب قطاعًا محددًا.

إن دخول اإلعالم في التفاصيل وفي العالقات وفي املكونات ضمن رؤية 
إلى  يفضي  مغاير  فعل  إنتاج  في  يساهم  قد  متشابكة،  متكاملة  شمولية 
تعليم مختلف. وهذا ما ميكن لإلعالم في فلسطني أن يقوم به. وحينها 

سيكون قد قّدم مساهمة تقع في صلب التغيير االجتماعي في فلسطني.
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