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و�صيم الكردي

املعلمون والتعليم واملنهاج واإلضراب
مرة أخرى وأخرى!

مفتتح العدد

�للقاء  ُعقد   ،2013 �لأول  كانون  من  �لثاين  �لأ�سبوع  يف 
وقد  فل�سطني«.  يف  �لتعليمية  �مل�سرية  »مر�جعة  للجنة  �لأول 
�لذي  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �هلل  �حلمد  ر�مي  د.  �للقاء  �فتتح 
يوؤمن  كثرية  معطيات  �سوء  يف  �للجنة  بت�سكيل  قر�ر�ً  �أ�سدر 
�ل�سيد رئي�س �لوزر�ء بها، وتوؤكد على �رسورة �إجر�ء مر�جعة 
وفح�س  فل�سطني،  يف  �لتعليم  لو�قع  ونقدية  عميقة  �ساملة 
�ملنهاج  يف  �لنظر  �إعادة  وبخا�سة  بالتعليم،  �لرتقاء  ممكنات 
�لفل�سطيني، وتخ�سي�س �لكفاء�ت و�لكو�در و�ملو�رد �لالزمة 
ومر�جعة  �لر�هنة،  �مل�سكالت  وجتاوز  �لتغيري،  هذ�  لإحد�ث 
�أجند�ت �لتمويل �لأجنبية، و�إجر�ء حت�سني جوهري يف و�سع 
�ملعلمني، و�أن يتم �إحد�ث تنمية حقيقية م�ستد�مة �نطالقًا من 

�لتحديات، و�أن كل ذلك ل ميكن حتقيقه دون �رس�كة وتكامل 
بني جميع �أطياف �ملجتمع �لفل�سطيني ومكوناته. �إن هذ� �أمر 
مب�رس، وبخا�سة �أنه ُيعَلن على م�ستوى رئا�سة �لوزر�ء، وبهذه 
�ل�رس�حة و�ملبا�رسة، ويتم �لإعالن متز�منًا مع �إ�رس�ب �ملعلمني 

ومطالبتهم بحقوقهم.

يف  ترغب  �حلكومة  متامًا،  وجلية  و��سحة  �ملفارقة  تبدو 
�أنه  �إىل  �هلل  �حلمد  د.  �أ�سار  وقد  فل�سطني،  يف  �لتعليم  حت�سني 
لي�س لل�سعب �لفل�سطيني من مقدر�ت ر�هنة حقيقية ي�ستثمر 
فيها �سوى �لتعليم، وبالتايل فاإنه �سيمنحه �أولوية ق�سوى، وقد 
�لرو�تب  على  حت�سني  من  �حلكومة  به  وعدت  ما  �إىل  �أ�سار 

يعود �ملعلمون يف �ملد�ر�س �حلكومية يف �ل�سفة �لغربية �إىل �لإ�رس�ب ثانية، وتلجاأ �حلكومة �إىل �لق�ساء، ويتوقف �لإ�رس�ب بعد ك�رس 
�لغوث  �لعاملون بوكالة  نتيجة تذكر كمح�سلة لكل �حلو�ر�ت و�لعت�سامات و�لإ�رس�بات. ويقوم  ليوم و�حد، ول  �لق�ساء  حكم 
بالإ�رس�ب �أي�سًا. يريد �ملعلمون حقوقهم ول ت�ستطيع �حلكومة ذلك، رمبا هي ل تريد �أن تعيد �لنظر يف �أولويات مو�زناتها. ولذلك 

يبقى �ملعلمون يف و�سع �قت�سادي رمبا هو �لأ�سو�أ يف فل�سطني، ول �أفق فيه �سوى وعود.
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وفتح للدرجات ... �إلخ. وباملقابل، �ملعلمون )عماد �لعملية 
وكربيائهم  �لإن�سانية  لكر�متهم  حفظًا  ي�رسبون  �لرتبوية( 
�لإ�رس�ب  منهجيات  على  حتفظاتنا  من  �لرغم  وعلى  �ملهني. 
و�آلياته، وكيف يقاد، فاإنه ل ينبغي، باأي حال من �لأحو�ل، 
�أن نعمل على �حلط من كر�مة �ملعلمني، لأن يف ذلك �نهيار�ً 

�أكيد�ً للنظام �لتعليمي يف فل�سطني.

تكري�س  على  �أ�سا�سًا  يقوم  تعليمي  نظام  كل  �أن  نعرف  نحن 
مبهنيني  ورفدها  �لر�هنة  �لجتماعية  �ل�سيا�سية  �ملنظومة 
ذ�تها  �ملنظومة �سد  تعمل  تدخل يف عجلتها، ول  وكفاء�ت 
ي�سهمو�  �أن  تنتج مفكرين ومبدعني وخالقني ميكن لهم  كي 
يف  يحدث  ولن  �ملتكّر�سة.  �لجتماعية  �ملنظومة  �خرت�ق  يف 
�حلقيقة تغيري جوهري دون �خرت�ق لهذه �ملنظومة وحماورتها 

بد�أب وعمل ومثابرة.

ن�ستطيع  �أننا  �عتقدنا  �إذ�  نف�سه، �سنكون و�همني  �لوقت  ويف 
تغيري  دون  �لتعليمية  �ملنظومة  يف  جذري  تغيري  �إحد�ث 
�لقوة يف �ملجتمع، ودون  �ل�سيا�سات وعالقات  جوهري يف 
عمل دوؤوب من د�خل �ملنظومة ولي�س نقدها من خارجها، 

حيث ل نتائج �سوى »�للهم قد بلغت«.

يف  »�لتغيري«  عملية  تخدم  �أن  لها  ميكن  موؤ�رس�ت  �لآن  لدينا 
�ملنظومة �لتعليمية يف �سياق كلي متهاٍو يحتاج �أي�سًا �إىل »تغيري«. 
مل�ستقبله،  يريد  فيما  �لنظر  يعاود  �أن  �لفل�سطيني  �ملجتمع  على 
هذ�  حتقيق  بغية  و�إمكاناته  مقدر�ته  تطوير  على  يعمل  وكيف 
�لهدف وهذه �لتطلعات. لقد �أ�سبح هناك قناعات كبرية لدى 
يف  �لتعليم  نظام  باأن  �لفل�سطيني،  �ل�سعب  من  و��سع  قطاع 
لي�س  عميقة  وم�ساءلة  حقيقية  نظر  �إعادة  �إىل  يحتاج  فل�سطني 
بق�سد ك�سف م�سكالته، بل من �أجل �لعمل على حتقيق تعليم 
يقوم على »�لنوعية«، ويعمل على »�إنتاج مد�ر�س �أكرث جذبًا«، 
�إىل مهنة �لتعليم« عرب  وعلى »رفع رغبة �ملتعلمني يف �لذهاب 
�لرتقاء بو�قعها، ومب�ستويات تاأهيل �ملعلمني وتكونهم �ملهني، 
من خالل »فح�س بر�مج �إعد�د �ملعلمني«. هذ� كله غي�س من 
في�س ما �أ�سار �إليه د. �حلمد �هلل. ويف هذه �ملوؤ�رس�ت، ما يفتح 
نافذة للفعل قد ير�ها كثريون غري جمدية، لأنها قادمة من �ل�سلطة 
�لوطنية �مل�سوؤولة �أ�سا�سًا يف كليتها -تاريخًا وو�قعًا- عما و�سل 
�إليه �لتعليم يف بالدنا، ومل ت�ستثمر �لفر�سة �لتاريخية يف ��ستالم 
عمله  و�آليات  ومنهجياته  مناهجه  و�إنتاج  �لتعليمي  نظامنا 
وتطلعاته. ومع ذلك، فاإن هذ� �لعرت�ف و�ل�رس�حة و�لو�سوح 
من قبل �ل�سيد رئي�س �لوزر�ء، ميكن �أن ت�سكل مرجعية ملا ميكن 

حماولته يف �مل�ستقبل، من حيث كون �لتعليم م�سوؤولية جمتمعية، 
ولي�س م�سوؤولية حكومية فح�سب.

تغيري  �أي  �أنَّ  على  �للقاء  يف  مد�خلتي  يف  ركّزت  قد  وكنُت 
جذري وجوهري يف �لنظام �لتعليمي، ينبغي له �أن يركز على 

ما يلي �سمن �أمور �أخرى:

�لرتقاء جذريًا مبكانة �ملعلم وظروف عمله وحمفز�ته عرب  «
�سيا�سات عليا وعملية ود�ئمة.

مل�ستقبله  « �لفل�سطيني  �ملجتمع  يريدها  �لتي  �لروؤيا  �لنظر يف 
يف ظل �سوؤ�ل �حلرية ومقاومة �حتجاز تطوره ومنوه، من 
�س مقوماته �لتاريخية. وبالتايل،  خالل �حتالل تاريخي قوَّ
يف  �لفل�سطيني  �لدر��سي  �ملنهاج  تكوين  �إعادة  يف  �لنظر 

�سوء ذلك و�رتباطًا به.
�لعمل على بناء بر�مج تكون مهني يف �جلامعات وكليات  «

�ملعرفة  حقل  يف  �لإن�سانية  للتطور�ت  ي�ستجيب  �ملجتمع 
يف  �لو�قعية  �ملمار�سة  خالل  من  ت�سور�ته  ويبني  و�لرتبية 

جمتمعه �حلقيقي.
تعلمهم  « يف  �رسكاء  �ملتعلمني  �أن  على  �لروؤيا  تنبني  �أن 

وم�سوؤولون عنه �أي�سًا.
�لأوىل  « �لأ�سا�سية  باملرحلة  �ملتعلقة  �لروؤية  من  �لبدء  ميكن 

�خلا�سة بالتعليم �لتكاملي، حيث �أن �لتعليم �لتكاملي لي�س 
جمرد طريقة �أو �أ�سلوب، بل هو توجه وروؤيا ومنهجية لروؤية 

�لعامل وفهم �حلياة وتكوين تعبري�ت عالئقية متكاملة.

يف  �لتعليم  �أن  نرى  ونحن  يحدث  �أن  ينبغي  ذلك  كل  �إن 
�لتحديات  نتجاهل  ل  �أن  وعلينا  للفل�سطينيني،  فل�سطني 
�سو�ء  تفعيله؛  �إىل  �سي�سار  كيف  نعمله  ما  كل  باأن  �ملرتبطة 
ن�ستطيعه  �لذي  �ملبا�رس  �لتحدي  �أو  �لتاريخية،  فل�سطني  يف 
بو�سوح �لآن )�ل�سفة �لغربية وقطاع غزة(، �أو يف �ل�ستات. 
ينبغي �أن تكون هناك روؤية م�سرتكة حتاورية ملهمة ومنفتحة 
وطنية  هوية  تكوين  يف  و�ل�ستمر�ر  �لإبد�ع  ف�ساء�ت  على 

�إن�سانية خالقة.

جريئة  حكومة  لدينا  تكون  �أن  ينبغي  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
تكون  و�أن  كافية،  مو�رد  و�إتاحة  نوعية  ل�سيا�سات  م�ستعدة 
يكون  و�أن  و�رسيكة،  وفعالة  حقيقية  جمتمع  موؤ�س�سات  لدينا 
�ملعلمني،  جميع  ي�سم  �سامل  فل�سطينيني  معلمني  �حتاد  لدينا 
تطوير  �أجل  �ملعلمني وحقوقهم، ومن  �أجل مكانة  يعمل من 

�لتعليم برمته.




