
رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون54

تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

التاريخ  مشروع  ضمن  مغايرة«  رؤية   .. التاريخ  »تعليم  ملف  يأتي 
منذ  تنفيذه  في  التربوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  شرع  الذي 
التاريخ  فترة وحيزه، والذي يهدف باألساس إلى العمل مع معلمي 
حساس  موضوع  مع  التعامل  من  لتمكينهم  الفلسطينية  املدارس  في 
دائرة  التاريخ من  نقدية، على نحو يخرج  بطريقة  التاريخ  كموضوع 
وعتبات  تخوم  نحو  ويأخذه  الرسمية،  الكتب  في  املنهاج  حصرية 

مغايرة، ليتم استكشافه وإعادة بنائه.

وهي  املتفرعة،  املشاريع  من  مجموعة  من  التاريخ  مشروع  ويتشكل 
الشفوي،  التاريخ  ومشروع  املعلمني،  ومشاريع  التاريخ،  منتدى 

باإلضافة إلى لقاءات متنوعة حول منهجية الدراسات التاريخية.

التعليم،  في  التاريخ  ألهمية  االعتبار  إعادة  إلى  امللف  هذا  يهدف 
عام  بشكل  واملجتمع  وطالبهم  واملعلمات  للمعلمني  حيز  وتوفير 
وأيضًا  صنعة.   في  واملساهمة  كتابته  وإعادة  التاريخ  مساءلة  إلعادة 
إلى خلق حالة من احلوار واحلراك لدى املعلمني واملعلمات وطالبهم 
حول أهمية التاريخ وأهمية إعادة كتابة التاريخ بأقالم فلسطينية تتجه 
التاريخ من خارج نصوص  إلى  للنظر  نحو اجلنوب، وأيضًا كفرصة 
أم  بالرؤى  أكان  سواء  امللف؛  هذا  في  النظري  واإلسهام  املنهاج.  
التطبيقي  اجلانب  مع  يترافق  احلديثة،  النظرية  والطرق  املنهجيات 
خالل  من  األولى،  وبذرته  للمشروع  األساس  يعتبر  الذي  والعملي 
ترجمة اخلبرة واملعرفة إلى ممارسة، وترجمة املمارسة واحلياة اليومية 

الفلسطينية إلى معرفة.

التاريخ وتعليم التاريخ .. 
رؤية مغايرة

تعليم  حول  واملنهجيات  الرؤى  من  متنوعة  مجموعة  امللف  يتناول 
جيورجيو  يناقش  عام،  بشكل  معرفي  كحقل  والتاريخ  التاريخ 
التاريخ« مصادر مغايرة وغير مألوفة  ريللو في مقالته »أشياء تشّكل 
بينما تناقش بات هودلس في مقالتها »الوقت،  التاريخ،  في دراسة 
»تدريس  إيجان  وكيران  والقصة«  واللغة،  الزمني،  والتسلسل 
التاريخ لألطفال الصغار« منظورات مغايرة لتعليم التاريخ لألطفال، 
التأريخ  إزاء  اجلمالي  »التأريخ  مقالته  في  فني  كفاح  يتناول  حني  في 
جمالية  بنظرة  فلسطني  وسؤال  التاريخ  وكتابة  التاريخ  الالهوتي«، 
سالمة   رامي  يتناول  املقابل  وفي  الالهوتية،  الرواية  مقابل  ويضعها 
حقل  في  املموضعة  السياقات  ِفَلسِطني«  َوُسَؤال  اِريخ  »التَّ مقالته  في 
التاريخ وربطة بسؤال الوجود والنجاة الفلسطيني واجلنوبي عمومًا، 
أما عبد الكرمي حسن فيناقش في مقالته »تاريخ احلياة أم حياة التاريخ 
باحلياة، في  يرتبط  تكاملي  التاريخ من منظور  تعليم  املدارس؟«  في 
العشرون  القرن  التطّرفات  »عصر  كتاب  دراوشة  أمني  يعرض  حني 
لرواية  التحليلية  دراسته  في  ويعرض   »)1991-1914( الوجيز 
في  واآلخر  األنا  سؤال  غروسمان  ديفيد  للكاتب  اجلدي  ابتسامة 

األدب الصهيوني.

التاريخ  حول  مغايرة  وتصورات  لرؤى  أولى  بذرة  امللف  هذا  يشكل 
هذه  بتطوير  املشروع  على  القائمون  يطمح  ولذا  التاريخ،  وتعليم 
الرؤى والتصورات من خالل التفاعل مع القارئ الفاعل، على أمل 
أن تتبلور رؤية فلسطينية للتاريخ وكتابته تراعي احلساسية الفلسطينية، 

وتنطلق منها على نحو يؤسس ملشروع كتابة مغايرة.
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