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و�سيم الكردي

مفتتح العدد

ٍر ِّيٍ ... ِفْعُل َتَحرُّ مُ يف سِياقٍ مُجتَمَع التعلُّ

اإن فل�ضطني، اأكرث من اأي وقت م�ضى، حتتاج اإىل ربط التعليم 
باملجتمع وو�ضل املدر�ضة باحلياة خارجها، فحني يكون التعلم 
التعلم، يف  يف جماله املجتمعي وعرب م�رشوع جمتمعي، يكون 
اأحد معانيه الأ�ضا�ضية، حتَرريًا؛ وهنا يتالقى الفردي باجلماعي 
الجتماعي  فال�ضياق  ع�ضوية،  تبادلية  تعا�ضدية  عالقة  يف 
للفرد  ميكن  وهنا  فرديًا،  ي�ضبح  كي  اجتماعيًا  الفرد  يجعل 
اأن يكون مبدعًا كفرد، ويف الوقت نف�ضه �رشيكًا يف جمتمعه، 
يف  الفردي  يغذي  والجتماعي  الجتماعي،  يغذي  الفردي 

عالقة ت�ضافرية ل يلغي فيها اأحدهما الآخر ول يهيمن عليه.

***

فحني ي�ضتغل طلبة مع معلمهم على توثيق جمزرة واإنتاج فيلم 
عنها وت�ضميم ن�ضب تذكاري لها، اأو اأن ت�ضتغل الطالبات على 
م�ضتحثات ترمز اإىل تاريخ املكان واإنا�ضه وتف�ضي اإىل اإن�ضاء نواة 
ملتحف علمي يف املدر�ضة، اأو اأن يقوم الطلبة بحملة متوا�ضلة 
ينظمون  حني  اأو  نظيفة،  بلدتهم  جلعل  امل�ضتويات  ومتعددة 
مهرجان اأفالم لأهل القرية والقرى املحيطة يف مو�ضوع ما، 
على  ي�ضتغلون  حني  اأو  اأ�ضجاراً،  البلدة  يف  يزرعون  حني  اأو 
اأو   ... واملهجور  املدمر  ذلك  من  بدًل  مياه  خزان  ت�ضميم 
التعلم هنا تعلمًا يربط املدر�ضة  الخ - حينها يكون  حني ... 

ع�ضويًا ب�ضياقها املجتمعي ومتطلباته ومقت�ضياته، وي�ضّكل يف 
لتعلمهم  للطلبة، ومينحهم معنى  نف�ضه معنى وجوديًا  الوقت 
املدر�ضة  دور  يغدو  ول  لدورهم،  ومعنى  لوجودهم  ومعنى 
يف “تاأهيلهم” للعب دورهم “امل�ضتقبلي” هو تطلُُّعها، وكاأن 
كبرية  بدرجة  معطل  ورمبا  موؤَجل،  دور  هو  الراهن  دورهم 
يف  فاعلني  يكونوا  اأن  على  قادرين  بالغني  “يكونون  ريثما 
لهم  اأن  اإدراك  اإىل  ذلك  املدر�ضة  دور  يتعدى  بل  جمتمعهم”. 
دورهم املجتمعي الراهن يف عمرهم الراهن، فهم اأع�ضاء يف 
فيه، ولعب دور  امل�ضاهمة  وينبغي عليهم  الآن،  منذ  املجتمع 
فيه من الآن، وهنا ي�ضبح الدور “هنا والآن” طوال الوقت، 

وي�ضكل نوعًا من اأنواع املقاومة.

***

الطالبات  اإحدى  كتبته  ما  هذا  اللقاء”،  عن  اأمي  ثُت  “َحدَّ
التعليمية  “القطان”  م�رشوعات  من  واحد  يف  امل�ضاركات 
اأهمية خا�ضة يف  له  التعلم عرب م�رشوع جمتمعي  القائمة على 
جمتمعها. كثريون كتبوا بهذا املعنى، واأ�ضاروا اإىل اأن م�رشوع 
حدود  خارج  لهم  ان�ضغاًل  �ضّكل  فيه،  املنخرطني  التعلم 
املدر�ضة املادية وجدرانها؛ ولقد جت�ضد اأحد مظاهر ان�ضغالهم 
عرب حديثهم عن م�رشوعاتهم لالآخرين؛ كتبت طالبة اأخرى: 
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“عندما ذهبت اإىل بيتي قمت بجمع اإخواين وكان اأبي واأمي 
واأخربتهم عن احلوار الذي قمنا به، و�ضعروا اأنهم كانوا معهم 
)تق�ضد من متت مقابلتهم من رجال ون�ضاء عا�رشوا النكبة( يف 
ل يقت�رش  حياتهم اجلميلة، وحزنوا على متاعبهم بالهجرة”. 
مظهراً  ي�ضّكل  فهو  الن�ضغال،  من  ال�ضكل  هذا  على  الأمر 
من مظاهره، ولكن الأمر يتعدى ذلك كثرياً، ويتخذ مظاهر 
مو�ضوعات  يف  �ضخ�ضيًا  بحثًا  الطالب  يبداأ  كاأن  اأخرى؛ 
اأثارها التعلم، وباتت ت�ضكل له هاج�ضًا ذاتيًا يقت�ضي البحث 
ال�ضغف،  يتخلق  وهكذا  والتجريب،  والفح�س  والت�ضاوؤل 

تتخلق الرغبة، يتخلق الف�ضول ... .

***

فاإننا  الن�ضغال،  هذا  وراء  يختفي  ما  يف  التعمق  حاولنا  اإذا 
من  العديد  يف  النظر  حاولت  لقد  عديدة،  �ضوراً  له  �ضنجد 
التي ي�رشف عليها املركز، ويقوم عليها  التعليمية  امل�رشوعات 
جمموعات من الطالب مع معلميهم؛ �ضواء اأكانت م�رشوعات 
ن�ضب  اأو  كمعر�س،  املجتمعي  امل�ضتوى  على  تنفيذها  يتم 
تذكاري، اأو حملة يف جمال ما، اأم عرب اإنتاجات فنية كاإنتاج 
مل�ضق، اأو فيلم، اأو تنظيم مهرجان ... اإلخ، وهذا يجد مكانه 
يف املجال احليوي للمدر�ضة، وهو جمتمعها الذي تعي�س فيه، 
العالقة ع�ضوية بني  الفا�ضلة وتغدو  تتهاوى اجلدران  بحيث 
اأول  النخراط  هذا  ل  وي�ضكِّ الطبيعي،  وجمتمعها  املدر�ضة 
معنى من معاين التعلم. واإذا حاولنا تلم�س ما الذي تعنيه هذه 
به  يقوم  ملا  �ضخ�ضيًا  معنى  ت�ضكل  اأنها  ف�ضنجد  امل�رشوعات، 
الطالب، وتنطوي على اإح�ضا�س باأنهم ي�ضهمون يف جمتمعهم، 
وباأن لهم دوراً حقيقيًا. واإذا ما اأردنا اأن ننظر اإىل حماور هذا 
التعلم الذي يحدث من خالل هذه امل�رشوعات، ف�ضنجد اأنه 
يقوم على حمفزات تنبني على: الختالف والتنوع، الرغبة يف 

ال�ضتك�ضاف، الإبداع والبتكار.

***

خمتلفة  ب�ضور  دومًا  مت�ضّمنة  منهجيات  ثالث  هناك 
املهني  التكون  برامج  وبدرجات متفاوتة يف ما يحدث يف 
بطلبتهم؛  “القيادية”  التعليمية  للمعلمني من حيث عالقتهم 
كثرياً،  واملاألوفة  جيداً  املعروفة  الكال�ضيكية  املنهجية  فهناك 
مع  العمل  على  الرتكيز  على  تقوم  التي  املنهجية  تلك  وهي 
طلبتهم،  مع  بالعمل  بدورهم  يقوموا  اأن  اأجل  من  املعلمني 
وهنا، يف معظم الأحوال، يقود املعلمون التعليم من الأمام 

)يكون املعلم يف املقدمة، وهنا فاإنه يتحكم بالعملية ويديرها 
املعلم  يكون  حيث  للمعلم(،  الإمالئي  الدور  على  وترتكز 
املعلم  يقود  اأن  على  تقوم  التي  املنهجية  املقدمة. وهناك  يف 
وهنا  الو�ضط،  يف  املعلم  )يكون  و�ضطهم  يف  وهو  طلبته، 
فاإنه ي�ضّهل التعلم ويي�رشه(. وهناك اأي�ضًا املنهجية التي يقود 
وهنا  الوراء،  املعلم يف  )يكون  اخللف  من  طلبته  املعلم  فيها 
ما  وهذا  يجتازوها(.  كي  الطلبة  اأمام  التحديات  ي�ضع  فهو 
ُتعلِّمنا اإياه الدراما؛ فالدراما قد يقودها املعلم من الأمام، كما 
الوراء  من  يقودها  اأن  وميكن  الو�ضط،  من  يقودها  اأن  ميكن 
اأي�ضًا. ومما ل �ضك فيه، اأن قيمة كلٍّ من هذه املفاهيم للقيادة 
تتنا�ضب مع الو�ضعية والظرف  باأق�ضى غاياتها حني  تتحقق 
�رشورتها  حيث  من  اإل  مبدئيًا  بينها  مفا�ضلة  فال  والغاية، 
اإذا حاولنا النظر يف الفوارق بني  ال�ضياقية. ولكننا مع ذلك 
فاإننا  الدراما،  من  امل�ضتعارة  القيادة  الثالثة يف  املفاهيم  هذه 
-ل �ضك- �ضنجد اأن القيادة من اخللف متكينية اأكرث للطالب 
من حيث اأن الطالب يكونون م�ضوؤولني عن تعّلمهم ب�ضورة 
ذات  القيادة  مالمح  تبدو  بحيث  اأكرب،  وب�ضكل  مبا�رشة 
�ضمات من قبيل الت�ضهيل والتي�ضري والدعم، اأكرث من كونها 

ذات �ضفة توجيهية اإر�ضادية اقتدائية.

***

اإن اأدوار “القيادة” هذه التي يلعبها املعلم يف �ضياقاتها املالئمة، 
حيث  من  اأي�ضًا،  للطالب  “قيادية”  اأدواراً  -باملقابل-  تتيح 
وت�ضكل  ناحية،  من  للفعل  متقدمة  م�ضاحة  ت�ضكل  كونها 
عالقة ملهمة من ناحية ثانية. فالتعليم الذي يقوم على متكني 
باجتاه  يدفع  تعلمهم،  عن  م�ضوؤولني  يكونوا  اأن  من  املتعلمني 
اخرتاق ال�ضاكن واملاألوف وال�ضائد يف املوؤ�ض�ضة املجتمعية التي 
تعترب املدر�ضة اأحد مكوناتها الرئي�ضية، ويعيد طرح الأولويات 
من جديد، والأدوار من جديد، ويزيل الركام عن منظومات، 
فر�ضيات  ويخلق  م�ضلمات  وي�ضائل  اأخرى،  غبار  وينف�س 
املنت،  اأم يف  الهام�س  اأكان يف  �ضواء  جديدة، هذا الخرتاق؛ 
لتدجني  الأ�ضل  يف  هي  كموؤ�ض�ضة  املدر�ضة  يف  النظر  �ضيعيد 
الأفراد، وتعمل على تكري�س املنظومة ال�ضائدة وجتلياتها، ففي 
املجتمعي  �ضياقه  يف  التعّلم  يغدو  الرا�ضخة،  املنظومة  اخرتاق 
تاأخذ  التي  املدر�ضة  تلك  تتيحها  ن�ضبية  حرية  على  ا�ضتغاًل 
على عاتقها مبادرات من هذا الطراز. اإن مبادرات تعليمية/

تعلمية كهذه، ينبغي تو�ضيعها اإىل اأق�ضى مدى، حيث تتمو�ضع 
اأفعال املقاومة، يعمل الطالب  املدر�ضة يف موقعها كفعل من 

فيها مع معلميهم لراهنهم ولغدهم يف الوقت نف�ضه.




