
95 رؤى تربوية - العددان 56-55

على  حاماًل  صباحاً،  مدرسته  إلى  الطالب  يتجه  بينما 
احلصى  بقدمه  يركل  آخرها،  عن  املمتلئة  حقيبته  ظهره 
التي تعترض طريق سيره، ينتقم من كل حصوة على حدة، 
يغالي يف ركلها مستمتعاً بقذفها بعيداً لتفتيتها وإضعافها، 

ورمبا أراد املزيد من الوقت، كي ينتقم أكثر.

نحو  على  سيره  خالل  كتفيه  يحرك  الذي  الطالب  هذا 
مترينهما  من  كنوع  للخلف،  وأخرى  لألمام  تارة  متواٍز؛ 
املدرسية  كتبه  ثقل  من  يعاني  ال  إنه  حملهما،  وتخفيف 
أحماالً  يعاني  يكون  قد  بل  فحسب،  القرطاسية  وأدوات 
كانت  سواء  جهة؛  من  أكثر  كاهله  على  راكمتها  إضافية 
عنه  نيابة  تقرر  التي  املادية  األوضاع  أو  واألسرة،  البيت 
قميصه  من  منزعج  لعله  أو  بها،  له  املسموح  احتياجاته 
لكن  املكواه،  عليه  تسير  ألن  ماسة  بحاجة  كان  الذي 
الليل،  من  متأخرة  ساعة  حتى  مقطوعة  كانت  الكهرباء 
وخرج من منزله بينما تعالت صيحات والديه على القميص 
إلى  املقطوعة، إضافة  احلنفية  املكوي، ومياه  غير  نفسه 
متطلبات البيت التي ال تنتهي. وقد تكون املدرسة هي من 
تزيد حمله بواجباتها ومتطلباتها ونظامها الروتيني، الذي 

يجعل منها فرضاً يومياً ثقياًل ال مناص منه.

طالب ومعلمون ..
ُقْطر لدائرة
تحتدم باألذى

شيرين الُعكة

من  أول  هم  االبتدائية  املرحلة  من  املدارس  طلبة  كان 
توجهت لسؤالهم. فانفعاالتهم التلقائية وكلماتهم البسيطة 
تلخص احلال، دون تخطيط مسبق كان اللقاء مع مجموعة 
يف  يتفاوتون  واإلناث،  الذكور  من  طالب   7 من  مكونة 
األول  الصف  من  طالباً  املجموعة  ضمت  األعمار، حيث 

وحتى السادس.

عند سؤالهم عن شعورهم جتاه املدرسة ومدى رغبتهم يف 
أن يفيقوا صباحاً ليذهبوا مجدداً إلى مقاعدهم، اندفعت 
تتدفق  األجوبة  بدأت  وقعت،  قد  مفاجأة  وكأن  أجوبتهم 
اإلذن  أخذ  على  اعتادوا  أنهم  أعتقد  انتظام، وكنت  بغير 
أوالً كي يجيبوا، ليس فرضاً مني، ولكن بحكم العادة التي 

يسير عليها كل من املعلم والطالب داخل الفصل.

رمبا لم يعتد الطالب أن يسأله أحد عن شعوره جتاه األشياء 
الفرصة،  بهذه  يحظون  ال  عادة،  األطفال،  يؤديها.  التي 
أولوياتهم  حتديد  على  األقدر  أنهم  يعتقدون  الكبار  ألن 

واهتماماتهم، وحتى الدرجات التي يجب أن يحصدوها.

كانت  الفصل  داخل  املدرسني  وعصبية  بالعصا  الضرب 
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مؤخراً،  أخبرتني،  فقد  حقاً،  فوجئت  األولى،  إجاباتهم 
داخل  بالضرب  العقاب  أسلوب  نتبع  »ال  املعلمات  إحدى 
املدرسة؛ هذا ممنوع«، رمبا ُمنع يف مدرستها، ولم حتَظ 

بقية املدارس بهذا القرار.

آالء  قالت  الضرب،  أداة  يَصفوا  أن  الطالب  استطاع 
»مخيفة« وعبرت مالمح وجهها مسبقاً عن هذا الشعور، 
أضافت فرح »حادة«، عاد صوت آالء »سوداء«، قال حسن 
»موجعة«، بصوت مرتفع أضاف الصغير أنس وكأنه تذكر 
جميعاً  صاحوا  عريضة«،  وأحياناً  »رفيعة  مهماً  شيئاً 
كانت  التي  لفرح  بالسؤال  خصيصاً  توجهت  »نكرهها«، 
جتلس يف منتصفهم، أعلم أنها األولى على فصلها، فلماذا 

تخافني من العصا؟

فدرجاتي  ذلك  إلى  بحاجة  لست  املعلمة،  تضربني  »ال 
كاملة وواجباتي مكتوبة دائماً«، بينما عللت كرهها للعصا 
»أشعر باإلهانة عندما تُهان زميالتي، وأخاف كلما دخلت 

بها املعلمة باب الفصل«.

أن  يعتقدون  املعلمون  يزال  ال  أيضاً،  كثيرة  الواجبات 
رافق  وإن  حتى  الواجبات  احلفظ، فتزداد  أساس  النسخ 
املراحل  مختلف  من  الطلبة  يقدم  امتحانات،  فترة  ذلك 
امتحانات  ومنتظم،  دوري  بشكل  االمتحانات  الدراسية 
شهرية، وأخرى نصف فصلية، ونهاية الفصل، عالوة على 

االمتحانات القصيرة الفجائية.

وأذكر جيداً حني كنت طالبة، حالة الرعب التي ترافق فترة 
االمتحانات، والضغط بفعل الواجبات واحلصص اليومية 
الدوام،  نهاية  يف  مرهقاً  نفسه  الطالب  فيجد  الكثيرة، 
يسابق الوقت ليعود إلى بيته ومتزيق نفسه بني الدراسة 
لالمتحان وحل الواجبات الكثيرة، ورغبته العارمة يف أن 
تطال يده لعبته ملشاركة أقرانه اللعب أو مشاهدة أفالم 

الكرتون.

حتدثت  ممن  األمهات  إحدى  عوض  منال  استغربت  وقد 
إليهن، جّراء تصرف طفلها ذي الصف األول، حيث أخبرها 
على غير العادة، بأنه اليوم خاٍل من الواجبات املدرسية، 
وحني تفحصت حقيبته قرأت مالحظة كتبها معلمه »غداً 
امتحان رياضيات«، تفاجأت األم وحني سألت طفلها الذي 

يتميز مبستواه يف املدرسة، كانت إجابته »لقد تعبت، أريد 
أن ألعب«، وتعقد األم بينها وبني طفلها مقارنة، تقول فيها 
»إذا كنت أنا قد مللت من كثرة واجباته وامتحاناته، كيف 

سيكون احلال بالنسبة له؟«.

كأصدقاء،  ويعاملهم  ميازحهم  الذي  املعلم  الطالب  يحب 
يحبون أيضاً من يكافاهم إذا جنحوا، وليس تأنيبهم فقط 
وقت اإلخفاق، فيبدو حسن عبد الرزاق )8 أعوام( متأثراً 
مبعلمته هبة عياد وينتظر حصتها، ألن معلمتهم تعطيهم 
الهدايا تشجيعاً لهم، وهو بنفسه قام مؤخراً بتقدمي هدية 

لها، تعبيراً عن حبه.

من املرحلة اإلعدادية حتدثت إلى نور محمد )12 عاماً(، إنها 
تبدو أكثر وعياً، حيث يستفزها متييز املعلمة بني الطالبات، 
واالستعانة بالطالبة نفسها يف كثير من األوقات ألداء بعض 
منها  لطيفة  محاولة  يف  وخارجة،  الفصل  داخل  املهمات 
لتقليد معلمتها، تفتعل نور النبرة نفسها قائلة »أنقذيني يا 
دينا  بـزميلتي  تستعني  دائماً  إنها  دينا«،  يا  أسعفيني  دينا، 

مفضلًة إياها علينا، وهي األولى على أي حال.

إلعداد  املتميزين  بالطالب  االستعانة  إلى  املعلمون  مييل 
األنشطة واملشاركة فيها؛ سواء داخل املدرسة أو خارجها، 
وهذا يؤثر على بقية زمالئهم، ويضاعف شعورهم بتفاوت 

املستوى، ما يُحرج بعضهم، ويسبب لهم النقمة.

يتم  كيف  طالبة،  كنت  حني  املاضي  انبعاثات  من  وأذكر 
االستيالء على حصتي الرسم والرياضة، كي يعوض معلّم 
مادة أخرى تأخره يف املنهاج، لقد سألت وعرفت أن هذه 

العادة ما زالت جارية.

وتفتقر املدارس للمساحات اخلضراء الترفيهية، ما يجعل 
سوء  كذلك  سيان،  وخارجه  الفصل  داخل  الوقت  قضاء 
املرافق الصحية يف املدرسة، وما يرافقه من افتقاد بعض 
املدارس للتطوير واإلصالح، واكتظاظ الطالب يف الفصل 
الواحد حيث يقارب عددهم 55 طالباً، يجعلها بيئة غير 

مريحة.

وال حتظى معظم املدارس يف قطاع غزة بفرص الترميم 
آخرها  كان  التي  املتكررة  احلروب  ملرافقها، ألن  املستمر 
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هذه  التعليمية،  املؤسسات  بعض  طالت   ،2014 العام 
أعداد  الستيعاب  أخرى  مدارس  بناء  من  جتعل  الكوارث 

الطلبة، أولوية على ترميم القدمي منها.

وفق  قّيمت  )اليونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمم  »منظمة 
هنالك  أن   ،)2014( »صراع«  بعد  أعّدته  استطالع  نتائج 
الذين  األطفال  سلوك  على  طرأ   100% بنسبة  تغييراً 
الذي  النفسي  للقلق  نتيجة  وذلك  االستطالع،  شملهم 
التغييرات  أن  االستطالع  وأوضح  احلرب،  خالل  عانوه 
األكثر شيوعاً متثلت يف التبول الالإرادي، والصراخ، وبكاء 
بني  وبخاصة  عدواني،  سلوك  إظهار  أيضاً  عادي،  غير 

الذكور، عالوة على تأثر الصحة العقلية«.

العام  أيلول/سبتمبر  يف  أعلنت  قد  )اليونيسف(  »وكانت 
طفل   )373,000( وراءه  خلف  قد  الصراع  أن   ،2014
بناًء  مباشر،  ونفسي  اجتماعي  لتدخل  بحاجة  فلسطيني 
على أعداد األطفال املتأثرين بانتهاكات جسيمة كإصابة 
اجلوية  الغارات  من  واملعاناة  مقتله،  أو  األقرباء  أحد 

والقصف املدفعي، والنزوح«.

عام دراسي طوي�ل ومنهاج أطول

اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي  م.(  )ج.  اإلجنليزية  معلم 
الغريب،  وسلوكهم  املتفاوتة،  طالبه  نفسية  أن  يالحظ 
قام  التي  احلاالت  وبحسبه  البيت.  إلى  األول  مرجعه 
كتعدد  منها،  يعانون  اجتماعية  مشاكل  وجد  بتتبعها، 
تردي  إلى  إضافة  الوالدين،  انفصال  أو  األب،  زوجات 
املدرسي  الزي  على  يظهر  الذي  االقتصادي،  الوضع 
وعدم متكنهم من توفير متطلبات املدرسة، وتدني مستوى 
طول  إلى  ولفت  واحلرج،  بالسوء  يشعره  أيضاً،  الطالب، 

العام الدراسي، ما يجعله مماًل.

املساندة«؛  »برنامج  يسمى  الوزارة  أعدته  برنامج  هنالك 
فصل  يف  املتدني  التحصيل  ذوي  الطالب  فيه  يجمعون 
مستقل، يتلقون علومهم من كتاب أعده املعلمون، دروسه 
تنفيذ  يف  صعوبة  يجد  لكنه  الفهم،  يف  ملساعدتهم  سهلة 
البرنامج، لضيق الوقت املخصص له، وهو كمعلم مطالب 
فصل  لكل  الطويل  الدراسي  املقرر  بإنهاء  األول  باملقام 

خالل العام.

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني- غزة 2017.
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الطالب  مشاكل  أن  يرى  سالم  جميل  التربوي  املرشد 
العلمي  وحتصيلهم  أدائهم  على  تنعكس  التي  النفسية 
واألوضاع  البيت  إلى  األول  باملقام  تعود  املدرسة،  داخل 
نفسه،  للطالب  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية 
وبحسبه فإن ذلك ال يعني عدم وجود تدخل من املدرسة 

حلل هذه املشاكل.

»إذا ما الحظ املدرسون مشكلة لدى طالبهم، يحولونهم إلّي 
ملعاجلتها«، وأضاف »نستطيع التدخل حملاولة حتسني املستوى 
أو  املدرسة،  داخل  زمالئه  مع  الطالب  تفاعل  أو  األكادميي 
توفير األدوات املدرسية للمحتاجني«، لكنه أعرب عن أسفه 
إزاء وجود حاالت يصعب التدخل فيها، يكون مرجعها البيت 

ورفض تدخل املدرسة من قبل أهل الطالب نفسه.

ويصف سالم رفض األهل »بالتعنت واألنانية«، فبحسبه، 
يف  االجتماعية  للخالفات  األبناء  جتنيب  يتم  أن  األصل 
العائلة كي يعيشوا حياة دراسية طبيعية، أضف إلى ذلك 
وجود مرشد تربوي واحد ملدرسة يزيد عدد طالبها على 
1200، ما يعكس قصوراً واضحاً يف تقدمي خدمات الدعم 
تعتمد  املدارس  بقيت  وإذا  للطالب،  واملعنوي  النفسي 
مرشداً تربوياً واحداً، مؤكداً أن هذا املرشد بحاجة ملرشد 
آخر يعاجله من كمية املشاكل والقضايا التي تطرح عليه، 

ويتدخل بإمكانياته املتواضعة حللها.

يف احلقيقة، الظروف السيئة التي تطال الغزيني تصلح أن 
تكون شماعة نعلق عليها سوء أداء الطالب داخل املدرسة 
وجنوحهم إلى العنف، ولسنا ملومني على ذلك، فاألوضاع 
املتردية أضخم وأصعب من أن يخفيها األهل على األبناء 
وهذا  أسرهم،  إعالة  يف  ويشاركون  بل  التأثر،  لتجنيبهم 
يف  لديهم  سالم؛  التربوي  املرشد  إليه  أشار  ما  بالضبط 
متدنية  وبأجور  العاملني  الطالب  من  كبير  عدد  املدرسة 
ال  حيث  الدراسي  مستواهم  تراجع  يضاعف  جداً، وهذا 
وقت حلل الواجبات والتحضير لالمتحانات، ورمبا كانت 

األولوية بالنسبة لهم جلب املال.

الجميع في دائرة األذى

طفل  جداً؛  واملقربني  مني  املقربني  ألحد  مثاالً  سأعطي 
وقت  بني  والعالج  للسفر  ماسة  بحاجة  األول  الصف  يف 

وآخر، يأخذ العذر من معلمه فقد تصادف موعد سفره 
املدير  مع  التفاهم  املعلم  النهائية، استطاع  امتحاناته  مع 

وتأجيل امتحاناته حلني عودته ساملاً.

سيتوجه الطفل يف اليوم التالي من قطاع غزة إلى القدس، 
مودعاً إخوته الذين سيذهبون إلى املدرسة بدونه، غاب أليام 

وعاد دون عالج، فطريقة العالج التي قدمت له ال تناسبه.

يجدر اإلشارة إلى أن مستشفى »ايخلوف« يف تل أبيب الذي 
لم  األمثل، لكنه  عالجه  ميتلك  من  إليه، هو  السفر  اعتاد 
يسمح باستقباله هذه املرة، وذلك ألن السلطة الفلسطينية 

مديونة له مقابل خدمات طبية مببالغ مالية طائلة.

األذى  مالمسة  ونستطيع  حنني،  بخفي  الطفل  رجع 
والداه،  دائرته؛  يف  من  جميع  له  تعرض  الذي  النفسي 
إخوته، معلمه، زمالؤه يف الفصل، فقد أخبره »يف أول يوم 
ُسجلت فيه غياباً، خرجت دعواتنا من سماء الفصل إلى 

السماء العليا حيث اهلل هناك يستجيب لي ولزمالئك«.

يعيشه  ما  يعيش  نفسه  املعلم  أليس  بعيداً،  نذهب  ملاذا 
غزة؟  قطاع  سكان  جميع  على  تنطلي  ظروف  من  طالبه 
أال  نفسها؟  الضغوط  يحملون  آخرين  لطالب  أباً  أليس 
مثاًل،  بالكهرباء  ينعم  بيت  يف  للراحة  نفسه  املعلم  يحتاج 
أن يتابع التلفاز كنوع من كسر الروتني بدالً من حتضير 
اخلافتة  اإلضاءة  على  االمتحانات  وتصحيح  الدروس 

»اللدات« البديلة للتيار الكهربائي املنقطع؟

لعلها الرواتب تشكل الهم األعظم للجميع، الرواتب متدنية 
يلجأ  لذلك  حتديداً،  احلكومة  مدرسو  يعانيه  ما  وهذا 
الكثيرون منهم إلعطاء الدروس اخلصوصية بعد الدوام، 
جلني املال وسد احتياجات أسرهم، ويجدر بنا أال نغفل 
دور هذا املجهود املضاعف يف إجهاد املعلمني، ما ينعكس 
متعصبني، يلجؤون  املدرسة، فيجعلهم  داخل  أدائهم  على 
الطلبة  بني  ومييزون  الطالب،  يخشاها  التي  العصا  إلى 

رمبا دون قصد منهم.

مبادرات ملونة

»نادي الطالب املرشد«: أن يصبح الطالب مرشداً أو يقوم 
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أدوات  ميتلك  أن  املدرسة،  يف  زمالئه  بني  املرشد  مبهام 
احلوار الفّعال حلل املشكالت القائمة، وذلك للتخفيف من 
يتمكن  املجتمعية، حتى  القيم  الطلبة، وتعزيز  بني  العنف 

الطالب من قيادة حياتهم املدرسية بأنفسهم.

هذه الفقرة الناعمة قد يبدو دخولها إلى املقال على هذا 
النحو املفاجئ غريباً بالنسبة للقارئ، وغير مفهوم، حسناً 
إنها مبادرة »الطالب املرشد« التي نفذتها جمعية مبادرات 
والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالشراكة  التغيير-فلسطني 

العالي، للعام الدراسي احلالي 2017.

رئيس مجلس إدارة اجلمعية محمد كامل أبو فول قال »وقع 
اختيارنا على املدارس، وبخاصة الصفني العاشر واحلادي 
عشر، ألن املدرسة بيئة ميكنك أن تغير فيها شيئاً وتعزز 
القيم اإليجابية«، وهذا هو نهجهم يف اجلمعية، وبحسب 
أبو فول مت التفاهم مع 15 مدرسة ذكور وإناث، للعمل مع 

املرشدين ألنهم األقرب نفسياً إلى الطالب.

فترة  خالل  مرات   5  -  4 بطالبه  مرشد  كل  سيلتقي 
املشروع، يتحدث معهم عن قضايا وأفكار من اختيارهم، 
يستمع إلى آرائهم ويعززها، وكانت املواضيع التي اختارها 
الطالب أغلبها اجتماعية ونفسية، كالتهرب من املدرسة، 
وعمالة األطفال، والتدخني، والعنف بني زمالئهم، وكيف 
ميكنهم إدراك مشاكلهم قبل تفاقمها ووصولها لالشتباك 

باأليدي.

حديثاً، مت االنتهاء من تنفيذ املبادرة، ويرى أبو فول نتائج 
إيجابية حتى اآلن، فبعض املعلمني أبدوا رغبتهم يف متابعة 
اللقاءات مع طلبة جدد وممارسة احلوار معهم، ولوحظ 
أن  إلى  وأشار  أنفسهم،  الطلبة  قبل  من  اجليد  التفاعل 
»الطلبة  موضحاً  مستقباًل،  مشوارها  ستكمل  املبادرة 
أنفسهم الذين مت تدريبهم على مهارات احلوار والتفكير، 
التخطيط  حول استراتيجيات  تدريبهم  على  العمل  سيتم 
يف  زمالئهم  بقية  ليقودوا  املهارات  من  مزيد  وامتالك 
الطالب  ويصبح  تعلموه«،  ما  لهم  ينقلون  أخرى،  لقاءات 

مرشداً!«.

التي  الباهتة  األلوان  وسط  أخضر  منوذج  املبادرة  هذا 
جميل  آخر  بنموذج  مقالتي  أختتم  أن  وأحب  نعيشها، 

يف  مرة  من  أكثر  مشاركتها  الحظت  ملعلمة  الوجود؛ 
والتطوير  البحث  مركز  نظمها  وفعاليات  مهرجانات 
أنها  غزة،  يف  القطان  احملسن  عبد  التربوي/مؤسسة 
تصنع شيئاً مختلفاً مع طالباتها، وهذا ما دفعني للتعرف 
عليها ومحادثتها، إنها ميسرة أبو شعيب )29 عاماً(، دائماً 
أو  التجارب  بنوعية  سواء  طالبتها،  مع  مشاركتها  تتميز 
هدية  يقدمونه  الذي  والنشيد  األلوان  املستخدمة.  املواد 
فوق اجلهد املبذول، عللت ذلك قائلة »أحاول قدر اإلمكان 
التخفيف من اجلمود الذي يصاحب املنهاج، أو األنشطة 
خارج املدرسة وداخلها، أريد جذب الطالب لقضاء أوقات 

ممتعه«.

»خلينا نشارك«، »بدنا نشوف وجنرب«، »أنا حاسة حالي 
جنمة«، »اليوم عيد«، كيف ميكن أن تستمع لهذه الكلمات 
جتربة  فيها  تعد  مرة  كل  يف  وتتجاهلها؟  طالباتها  من 
أمامهن، أو تأخذهن للمشاركة يف فعالية خارج املدرسة، 
تدفع  لذا  الكثير،  وغيرها  االنطباعات  هذه  منهن  تتلقى 
من وقتها وجهدها ومالها اخلاص أيضاً، لتوفر لهن البيئة 

التي كانت تفتقدها وهي طالبة، على حد قولها.

ويحقق  صحيحاً  تراه  ما  تنفيذ  على  شعيب  أبو  تُصر 
يقوم  املدرسة،  يف  فريقاً  كونت  لذا  لطالباتها،  السعادة 
باستخدام  العلوم،  ملادة  العلمية  التجارب  إجراء  على 
األدوات البسيطة واملهملة يف بيوتهن، كاأللوان والبالونات 

والصلصال وغيرها.

واالستمتاع  االنضمام  يف  الطالبات  من  املزيد  وترغب 
للفصل  العلوم  كتاب  أحضرت  من  ومنهن  العمل،  بهذا 
املاضي، وطبقت جتاربه! ومع ذلك اعتذرت بعضهن عن 
التأثير  من  خوفاً  الناشئ،  النادي  هذا  أنشطة  استكمال 
الكثير«،  وحفظ  دراسة  »علينا  الدراسي،  مستواهن  على 
هكذا يعللن انسحابهن، وتعلق أبو شعيب بأسف »ما زال 
بعض املعلمني يعتبرون التلقني واحلفظ طريقة مجدية يف 

التعليم«.

صحافية من غزة
ومتطوعة لدى برنامج البحث والتطوير التربوي


