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وسيم الكردي

في هذا العدد الستني

صوت المعلمني يتشابك مع المنظومة الرتبوية ويشتبك معها

مفت�تح العدد

)1(
أكتب  الذي  األخير  العدد  هو  وهذا  الستون،  العدد  هو  هذا 
من إصدار  افتتاحيته بعد فعل ذلك على مدى عشرين عاماً 
يف  تربوية«  »رؤى  من  األول  العدد  صدر  لقد  تربوية«.  »رؤى 
وبداية   2019 نهاية  يف   »60« العدد  ويصدر   ،2000 حزيران 
2020، عشرون عاماً أو أقل قليالً. هو عدد مختلف؛ إنه يثير 
حملاورتها،  املتنوعة  التجارب  ويطرح  املختلفة  التربوية  األسئلة 
أصوات  من  معظمها  يأتي  التي  التجارب  وتلك  األسئلة  تلك 

املعلمني الذين يضيئون هذا العدد. إنه عدد املعلمني بامتياز.

)2(
 ،2000 العام  بداية  ومع  التقريب،  وجه  على  عاماً  قبل عشرين 
بدأُت مسيرة عمل مهنية يف مؤسسة عبد احملسن القطان، عملت 
باحثاً ومنسقاً بعد أن تركت مهنة التعليم يف مدارس الفرندز، تلك 
املهنة التي تركت أثراً كبيراً يف جتربتي املهنية، وألقت بآثارها على 
جتربتي الالحقة. ومن أول االقتراحات التي قدّمتها ملركز القطان 
ثقافية،  تربوية  نشرة  إنشاء  آنذاك،  التربوي  والتطوير  للبحث 

وكانت هذه املجلة التي بني أيديكم رؤى تربوية.

)3(
تخصصية  بحثية  مجلة  إنشاء  إلى  املركز  يف  نتطلع  نكن  لم 
محكمة، وقاومنا هذه الفكرة كثيراً، ليس ألن مجلة من هذا النوع 
ال تشكل أهمية للمجتمع الفلسطيني، بل على العكس من ذلك 
متاماً، إال أن اهتمامنا يف تلك الفترة انصب على تطوير خطاب 
كنا  للمعلمني، حيث  وإنتاجه  وقته  يوجه جل  تربوي مجتمعي 
نعتقد أن التغيير احلقيقي ال ميكن له أن يحدث دون الفاعلية 

املركزية للمعلم.

)4(
وهنا كنا أمام التحدي األول، فكيف ميكن ملجلة تشتغل على 

إنتاج هذا  املعلمون يف  يشارك  أن  دون  تربوي مختلف  خطاب 
اخلطاب أو محاورته يف البدايات على األقل، وقد تزامن ذلك 
مع التغييرات يف املنهاج الفلسطيني الذي خطط إلكماله عبر 
خطة لسنوات. كان السياق مثالياً واألفق مفتوحاً، لكننا واجهنا 
صعوبات كبيرة يف استكتاب املعلمني، أو لنقل بصورة أدق، لم 
نتمكن من الوصول إلى معلمني يكتبون من وحي خبرتهم اخلاصة 
وجتربتهم املباشرة، واستعضنا وقتها عن كتابات املعلمني التي 
لم جندها، إلى إجراء مقابالت مع معلمني، ووضعنا نصب أعيننا 
حينها ضرورة التركيز على أعمال متّكن املعلمني املنخرطني يف 
برامجنا من تطوير أدواتهم التعبيرية، وبخاصة الكتابية منها، 
وشرعنا يف ذلك، وكانت البدايات من خالل اهتمامنا مبا يسمى 
بالبحوث اإلجرائية، التي تتيح للمعلم أن يتأمل جتربته املهنية، 
ومن  فيها،  النظر  فرصة  مينحه  أن  التأمل  لهذا  ميكن  حيث 
إليها يف عملية تأمل  التغيير واللجوء  ثم استكشاف ممكنات 
فاعلة مستمرة، تتسم بالتأمل والتحول والتغير، وانتقلنا بعدها 
إلى مستويات أخرى من تشجيع الكتابة البحثية، متحورت حول 
يف  الدراما  برنامج  يف  آخر  إلى  مستوى  من  االنتقال  اشتراط 
املعلمني  تناول  تقدمي متطلبات مكتوبة جوهرها  إلى  التعليم، 
لتجاربهم التطبيقية، ورافق ذلك بعد وقت، العمُل مع معلمات 
املعلمني  كتابات  لكتابة جتاربهن، وأصبح ملف  رياض األطفال 
ملفاً أساسياً يف كل عدد من أعداد »رؤى تربوي«، واشتغلنا مع 
ضيقة،  وأخرى  موسعة،  بحثية  حلقات  يف  املعلمني  من  عدد 
إضافة إلى تخصيص مؤمتر للمعلمني لعرض جتاربهم، ووصلنا 
إلى تشجيع أعداد أكبر من املعلمني لالنخراط مع باحثي املركز 
املباشرة،  التعليمية  جتاربهم  حول  تتمحور  كتابات  تطوير  يف 
وقد أسندنا هذه العملية كلها بكتابات وترجمات، تقدم مناذج 
ميكن محاورتها يف مجال الكتابة البحثية التأملية، حيث ميكن 
لكل هذه التجارب أن حتاور بعضها من ناحية، وأن تشكل مادة 

حوارية على املستوى التربوي بكليته أيضاً من ناحية أخرى.
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)5(
يف هذا العدد الستني، تزخر كتابات املعلمني، ولعله العدد األكبر 
من حيث املساهمات، فقد وصلت إلى 45 مادة جتاورت مع عدد 

من كتابات لباحثي البرنامج، ومواد محدودة مترجمة.

إذن، نحن أمام عدد يعّبر، يف ظني، بامتياز عن صوت املعلمني، 
كما إنه يعبر، بصورة أو بأخرى، عن جتربة »القطان« يف العمل 

مع املعلمني على مستويات مختلفة ومتنوعة.

)6(
يف  املعلمني،  فإن  العالم،  يف  التربوية  املنظومات  معظم  يف 
املعبرين عن  ويغدون  التربوي،  النظام  ينخرطون يف  معظمهم، 
يف  براٍغ  مجرد  ويغدون  فيه،  تتحكم  التي  السائدة  السلطة 
ناحية  ومن  لها،  وكالء  األحوال  أحسن  يف  أو  املنظومة،  ترس 
أخرى، فإن تغيير املنظومة التربوية يف أي مجتمع يحتاج إلى 
تضافر قوى اجتماعية عديدة إلحداثه، ومع ذلك فليس هناك 
إمكانية للوصول إلى نظام تعليمي منفتح ناقد ثري ممّكن ... 
املؤسسة  فيها  التربوية، مبا  املؤسسة  إن  اإلطالق، حيث  على 
بكليته.  السياسي  النظام  تتضافر مع  املدرسية، هي مؤسسة 
أنها  منظور  من  املؤسسة  هذه  إلى  النظر  إن  العمل؟  ما  إذن، 
إلى  بحاجة  التي  األخرى  املجتمعية  املؤسسات  من  واحدة 
»صورة  إلى  التطلع  دون  الوقت  طوال  ومشاكستها  اختراقها 
مثالية« نهائية، يساعد على فهم العالقة بني املجتمع والتاريخ 
واألفراد واجلماعات، ويسهم يف تطوير عالقات حوار تشابكية 

واشتباكية.

)7(
إذن، نحن نتحدث عن معلمني ميكن لهم أن يكونوا معلمني فاعلني 
ومساءلتها  املنظومة  محاورة  على  قادرين  معلمني  مجتمعيني؛ 
والسائد  الراهن  تقوض  التي  النماذج  وتقدمي  معها،  واالشتباك 
والعادي واملألوف يف السياق االجتماعي مبجمله، وليس فقط يف 
اإلطار التربوي، وهذه عملية ذات حتديات كبيرة، وتبدو، يف كثير 

من األحيان، كمن يلعب مع طواحني الهواء.

)8(
إن التحدي الذي يواجه معلمينا هو حتدٍّ متعدد األبعاد: 1( 
القدرة على التحول املستمر عبر محاورة الذات واملجتمع. 2( 
مواجهة املنظومة االجتماعية الراسخة. 3( امتالك مقومات 
التربوية بكل مكوناتها التي تتحكم بسير  مواجهة املنظومة 
حيث  األهم،  هو  وهذا   )4 زنته.  وعناصر  وتوجهاته  التعليم 

تاريخي  سياق  إطار  يف  جتري  السابقة  التحديات  هذه  إن 
أقسى  ويضع  أرضهم،  عن  الفلسطينيني  أقصى  سياسي 
مبدع وخالق،  تطورهم كشعب  وجه ممكنات  الصعوبات يف 
وهذا التحدي هو حتدي التحرر واحلرية. إن أي حتول ينبغي 
يؤثر  منها  وكل  معاً،  متضافرة  التحديات  هذه  يرى  أن  له 

باآلخر ويتأثر به.

)9(
إننا نعيش يف عالم نفتقد فيه احلرية ونفتقد فيه العدالة، 
أنيابه دون وازع من أجل  عالم حتكمه املصالح، عالم يغرس 
املجتمعات  يف  النخبة  تلك  سواء  نخبة  مصالح  حتقيق 
إننا  بالعالم ومقدراته.  التي تتحكم  النخب  أم تلك  املختلفة، 
نعيش يف عالم يتنكر حلقوق البشر يف احلرية والسالم، عالم 
التسليع واالستهالك، ونحو جشع ال  أكثر فأكثر نحو  يتجه 
يضاهى وإيقاد احلروب هنا وهناك. ونحن نعيش آثاره يومياً 
يحيق  الذي  دماره  ونرى  أرضنا،  جسد  وعلى  أجسادنا  على 
املشروع  يف  يتبّدى  جميعه  وهذا  العربي،  بعمقنا  ويحيق  بنا 
ويحل  يوم،  كل  ويتفكك  يتآكل  وهو  الفلسطيني  الوطني 
محله مشروع يجُد يف اغتنام األرض وسحبها من بني أيدي 
إلى حرمانهم من  إلى جانب سعيه  اليومي،  أصحابها فعله 
حقهم األساسي يف تقرير مصيرهم ومستقبلهم، وهذا التآكل 
قوى  بفعل  وال  فحسب،  االحتالل  بفعل  يتحقق  ال  والتفكك 
االستعمار اجلديد، بل، أيضاً، بفعل أيدينا نحن؛ إن الفساد 
وتآكل القيم وانحطاط املرجعيات تفضي جميعها إلى تفسخ 

املجتمع وتشتت الفكرة.

)10(
كفلسطينيني،  ونحن جنرب،  األخيرين  العقدين  أمضينا  لقد 
من  كاسر  محيط  إطار  يف  معزولة،  جزر  يف  خالقة  مبادرات 
املبادرات جميعها  ناحية، ومظلم من ناحية أخرى، ولكن هذه 
لم تتحول إلى قوة فاعلة تؤثر جوهرياً يف مسارات حياتنا. إن 
فعاًل يف السياق التربوي للمعلمني، لم يَر ذلك ولم يدركه، ولم 
إلى عجالت  املعلمني  نحو خالق، سيحول  على  معه  يتعامل 
آفاق  التغير، وتدوس على  النظام، تهرس ممكنات  يف ماكينة 

التغيير.

)11(
لعل يف ما نقرأه من قصص وجتارب للمعلمني بني دفتي هذا 
العدد، يحمل تفاؤالً ما، ولعله »تفاؤل اإلرادة« أمام »تشاؤم العقل« 

)بتصرف عن غرامشي(.




