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مقدمة عامة. 1

والتطوير  للبحث  القطان  مركز  روؤية  اأيديكم  بني  ن�ضع 
العامة  الثانوية  الدرا�ضة  �ضهادة  امتحان  نظام  حول  الرتبوي 
بناًء على  »النظام اجلديد«. لقد جاءت هذه الروؤية والتحليل 
�رشائح  مع  وباحثيه  املركز  جمعت  التي  اللقاءات  من  العديد 
غري  اأم  مبا�رشة  عالقة  لها  اأكانت  �ضواء  متنوعة؛  اجتماعية 
مبا�رشة بالتعليم؛ لقاءات جمعت طالبًا، اأولياء اأمور، ومعلمني 
ومعلمات، ومديري مدار�س وتربويني وم�ضوؤولني يف وزارة 
الرتبية والتعليم الفل�ضطينية. وقد بنيت هذه الروؤية على املعرفة 
املرتاكمة التي بناها املركز عرب 13 عامًا من عملة ون�ضاطه يف 

احلقل الرتبوي يف فل�ضطني ويف العامل العربي.

بدايًة، يرى املركز اأن هناك حاجة ما�ضة اإىل اإحداث تغيريات 
نوعية يف حال التعليم يف فل�ضطني، واأي�ضًا نظام القيا�س والتقييم 
احلايل، وبالتحديد ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة، كما يرى 
وتربوية  تعليمية  حالة  خلق  نحو  واملثابرة  ال�ضعي  �رشورة 

نظام امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية العامة
)النظام اجلديد(

اإعداد: رامي �سالمة

جديدة يكون قوامها الإبداع والنقد وال�ضمود، حالة يكون 
فيها الطلبة هم الفاعلون الأ�ضا�ضيون، بعيداً عن الدور ال�ضلبي 
واملجرت الذي يحتله الطالب يف النظام احلايل. ويرى املركز اأن 
اأي تغري لن يتحقق اإل بوجود معلمني ومعلمات متمكنني من 
مهنتهم، ومدركني مل�ضقتها و�ضعوبتها واأهميتها. والهتمام 
بهم يجب اأن يتم على جميع امل�ضتويات؛ �ضواء اأكانت املعرفية 
والعلمية اأم احلياتية واملعي�ضية. وبالتايل، يوؤكد املركز على اأن 
يتناول  اأن  يجب  فل�ضطني،  التعليم يف  تغري حقيقي حلال  اأي 
واحد،  ككل  جميعها  والرتبوية  التعليمية  العملية  مكونات 
ونقدية  �ضاملة  مراجعة  اأحداث  اإىل  ما�ضة  حاجة  هناك  واأن 
حلال التعليم يف فل�ضطني على نحو يقود لبلورة روؤية تعليمية 

واجتماعية و�ضيا�ضية جديدة نحوه.

ي�ضكال  اأن  يجب  والتعليمي،  الرتبوي  و�ضوؤالها  فل�ضطني  اإن 
بتعدد  تكمن  الفرادة  حالة  لأن  والدراية،  للفهم  منطلقًا 
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ت�ضمينات متناق�ضة قلما وجدت اأو اجتمعت معرفيًا ون�ضقيًا، 
وبالتايل الفل�ضفة التعليمية والرتبوية عليها اأن تتناغم مع �ضياقها 
اأن  ل  اأخرى،  اأماكن  يف  التعليم  حال  لت�ضيء  الفل�ضطيني، 
تكون فل�ضفة تكرارية واجرتارية باأ�ضئلتها، بل عليها اأن ت�ضع 

وت�ضنع اأ�ضئلتها بنف�ضها ومن واقعها.

النظام اجلديد. 2

وتقييمه،  اجلديد  النظام  مراجعة  لغر�س  متت  التي  النقا�ضات 
ميكن  ومت�ضابكة،  متداخلة  عدة  م�ضتويات  على  جاءت 
وفعاليته  واقعيته  اجلديد؛  بالنظام  املبا�رش  بامل�ضتوى  اإجمالها 
فل�ضطني  يف  التعليم  حال  هو  الثاين  وامل�ضتوى  وخمرجاته، 
ب�ضكل عام. ويف هذا ال�ضدد، فاإننا نود قبل اأن ن�ضجل بع�س 
املالحظات على النظام اجلديد اأن نقدم تلخي�ضًا مكثفًا عنه، 

ومن ثم مناق�ضته.

اأو  التغريات،  من  جمموعة  لتحقيق  اجلديد  النظام  و�ضع 
ملجموعة من الأ�ضباب املتنوعة:

يف  نوعي  تغري  اإحداث  اإىل  اجلديد  النظام  يهدف  اأن   .1
التنمية  خطط  وتفيد  ت�ضب  الرتبوي  النظام  خمرجات 
ومتكن  الفل�ضطيني،  للمجتمع  والقت�ضادية  الجتماعية 

الطلبة من املناف�ضة الإقليمية والعاملية، واأي�ضًا لتقليل الن�ضبة 
العالية من التحاق الطلبة بامل�ضارات الإن�ضانية، وما يرتتب 

عليه من زيادة ن�ضب البطالة يف فل�ضطني.
2. النظام احلايل )القدمي( يبتعد عن قيا�س الكفايات، ويكتفي 

بقيا�س املعلومات املختزنة.
3. النظام احلايل ي�ضكل م�ضدر قلق وتوتر للطالب والأهايل 
م�ضري  تقرر  فقط  واحدة  �ضنة  واملجتمع، جراء ح�رشه يف 

الطالب.

الأ�ضباب،  التطلعات، واأي�ضًا هذه  اأو  الآمال  وبناًء على هذه 
العقبات  ولتجاوز  لتحقيقها،  اجلديد  النظام  مقرتح  و�ضع 
احلالية، بحيث ت�ضكل النظام اجلديد من حماور عدة اأ�ضا�ضية:

1. اإن عملية التقدم لمتحان �ضهادة الثانوية العامة »التوجيهي« 
هي عملية اختيارية ولي�ضت اإجبارية، على اأن تبقى �ضهادة 
التوجيهي هي مفتاح الدخول اإىل الدرا�ضات اجلامعية، يف 
حني احل�ضول على ال�ضهادة املدر�ضية فقط يخول الطالب 

ويوؤهله لالنخراط يف اأحد برامج التاأهيل املهني.
بهدف  الثانوية وم�ضاراتها،  املرحلة  فروع  ت�ضكيل  اإعادة   .2

حت�ضني اخليارات املتاحة للطالب.
اكت�ضاب  حتقق  املباحث  جلميع  م�ضرتكة  قاعدة  اإيجاد   .3

مهارات ومفاهيم �رشورية.

د. رمزي ريحان ود. ب�رشي �ضالح وكيل وزارة الرتبية والتعليم خالل ندوة نظمها املركز حول النظام اجلديد لمتحان �ضهادة الثانوية العامة.
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مطالب  من  مهم  ملطلب  الثانوية  املرحلة  مناهج  تطوير   .4
مع  وتتكامل  تتنا�ضق  بحيث  الرتبوية،  التطوير  عملية 

متطلبات اللتحاق بالتعليم العايل.
5. التحول التدريجي نحو قيا�س الكفايات.

6. تكثيف عملية الإر�ضاد والتوجيه املهني والأكادميي ابتداًء 
من ال�ضف الثامن الأ�ضا�ضي.

7. زيادة عدد دورات المتحان اإىل دورتني على مدى �ضنتي 
النهائية  النتيجة  حتديد  يف  معًا  )ت�ضهمان  الثانوية  الدرا�ضة 

للطالب(.
كل  يف  الطالب  لها  يتقدم  التي  اجلل�ضات  عدد  خف�س   .8
مع  ين�ضجم  نحو  على  المتحان  م�ضتويي  من  م�ضتوى 
القلق  حالة  وتخفيف  اجلامعي،  التخ�ض�س  متطلبات 

والتوتر املرافقة لالمتحان ب�ضكله احلايل.

والسوق  العليا  الدراسات  التقدم،  اختيارية   .1.2
االقتصادية

قدمية  ق�ضية  التوجيهي  لالمتحان  التقدم  اختيارية  ق�ضية  تعترب 
ولي�ضت باجلديدة، اإذ اأن النظام احلايل اأي�ضًا هو نظام اختياري 
اأو  عليه  الإبقاء  من  الهدف  وياأتي  اإجباريًا،  نظامًا  ولي�س 
الت�ضديد عليه كاأول توجه يف النظام اجلديد هو تقليل ن�ضب 
تقليل  وبالتايل  التوجيهي،  امتحانات  يف  العالية  الر�ضوب 
تقنينها،  اأو  اجلامعية،  بالدرا�ضة  اللتحاق  يف  الراغبني  ن�ضب 
لأن القانون الفل�ضطيني ي�ضمح ملن ح�ضل على معدل 65 % 
الدار�ضة  يف  اللتحاق  من  العامة  الثانوية  امتحان  يف  فاأعلى 
�ضهادة  اأي  ومعادلة  للم�ضادقة  اأو حتى  فل�ضطني  اجلامعية يف 

اإىل  �ضيقود  اأنه  اإما  الأمر  هذا  فل�ضطني.  خارج  من  جامعية 
اإبقاء الن�ضب كما هي عليه الآن، وهذا وارد جداً، لأن الطلبة 
�ضيكون توجههم الأويل الذهاب اإىل امتحان التوجيهي بغ�س 
النظر عن النتيجة، واإما اأنه �ضيقود اإىل تقليل ن�ضب اخلريجني 
اجلامعيني الفل�ضطينيني. ولكن لي�س من الوا�ضح يف ظل غياب 
روؤية اقت�ضادية فل�ضطينية عادلة، اأن ن�ضب البطالة يف فل�ضطني 
العلوم  خريجو  يتحول  اأن  الأغلب  على  بل  �ضتنخف�س، 
مهرة  وغري  مهرة  عمال  اإىل  العمل  عن  العاطلون  الإن�ضانية 
م�ضاكل  تن�ضاأ  بحيث  القت�ضادية،  ال�ضوق  ملزاجية  يخ�ضعون 
وبالتايل  القت�ضادية،  امل�ضاكل  اإىل  اإ�ضافة  جمة  اجتماعية 
�ضيغيب اأو يقل احلراك الجتماعي الفل�ضطيني. �ضيكون هناك 
اآلف من الطالب الذين ل م�ضتقبل لهم، �ضوى اأنهم اأيٍد عاملة 
رخي�ضة يف �ضوق اقت�ضادية نظامها ل يرحم، ويف ظل غياب 

روؤية عادلة نحو ال�ضوق القت�ضادية يف فل�ضطني.

اإن هذه القيمة الليربالية يف حرية التقدم لالمتحان من عدمه، 
الر�ضمية  الفل�ضطينية  التنمية  روؤى  تعك�س  عليها،  والت�ضديد 
الفل�ضطينية  ال�ضوق  جعل  اإىل  بالأ�ضا�س  تهدف  التي  احلالية، 
�ضوقًا ا�ضتهالكية مرتبطة بالقت�ضادات العاملية، والرتكيز على 
حملية  خفيفة  �ضناعات  اأو  فرعية  �ضناعات  وجود  �رشورة 
م�ضاريعها  لإقامة  العاملية  ال�رشكات  اأمام  ال�ضوق  فتح  مقابل 
اإىل  وبالتحديد  العمالة،  اإىل  وحاجتها  وال�ضناعية  القت�ضادية 
العمالة املهنية والتقنية، كما هو النقا�س حول املناطق ال�ضناعية 
وجتدر  الغربية.  ال�ضفة  مواقع  بع�س  يف  اإجراوؤها  املنوي 
على  اأجمعت  النقدية  الدرا�ضات  من  العديد  اأن  اإىل  الإ�ضارة 

جانب من الندوة.
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�رشورة مراجعة هذه ال�ضيا�ضات التنموية ملا لها من انعكا�ضات 
على املجتمع الفل�ضطيني.

2.2. تفريعات التخصصات، مسميات بال مضامني
اأما من حيث التفريعات وامل�ضارات اجلديدة، فاإنه ينوي العمل 
الأكادميي،  للم�ضار  واملعلوماتية  الإدارة  م�ضار  اإ�ضافة  على 
هي:  م�ضارات  اأربعة  من  الأكادميي  الفرع  �ضيت�ضكل  بحيث 
العلمي، العلوم الإن�ضانية، الإدارة واملعلوماتية، ال�رشعي. يف 
الفرع املهني من م�ضار �ضناعي واآخر زراعي،  يت�ضكل  حني 
جتميع  عن  عبارة  هو  الذي  والفنون  ال�ضياحة  م�ضار  واأخرياً 

للم�ضار الفندقي وم�ضار القت�ضاد املنزيل.

يورد النظام اجلديد اإ�ضارة وا�ضحة اإىل اأن املبتغى من وراء هذه 
امل�ضارات هو ا�ضتقطاب املزيد من الطلبة الذين يتوجهون اإىل 
م�ضار العلوم الإن�ضانية، ولكن هذه التفريعات ل حتل امل�ضكلة 
بحيث  القيمة،  واأولويات  الجتماعية  التوجهات  احلالية يف 
ومن  واأهمية،  قيمة  الأكرث  الفرع  هو  العلمي  الفرع  �ضيبقى 
ثم �ضياأتي فرع العلوم الإن�ضانية و�ضوًل اإىل الفرعني الآخرين 
اللذين �ضيكون التوجه اإليهما، ب�ضكل عام، مبنيًا على �ضعف 
بنية  نتيجة  بالأ�ضا�س  هو  الذي  العلمية  والدرجة  التح�ضيل 
ومقاربة التعليم احلالية. وما يعنيه هذا اأي�ضًا، اأن م�ضتقبل الطلبة 

واإمكانيات حراكهم يف امل�ضتقبل �ضيت�ضكل يف ال�ضف احلادي 
الطالب  اإمكانيات  التفريعات  هذه  �ضتقلل  بحيث  ع�رش، 
اأو  م�ضار حياته،  تغيري  اأراد  لو  امل�ضتقبل يف حال  وفر�ضه يف 
الإر�ضاد  فتعزيز  وطموحاته،  اهتماماته  اكت�ضاف  اإعادة  حتى 
والتوجيه املهني والأكادميي، يفرت�س اأن الطلبة يف ذلك العمر 
قادرون على اتخاذ القرار املنا�ضب لهم وحلياتهم، واأنهم على 
درجة كافية من الوعي ملعرفة اهتماماتهم وم�ضتقبل انخراطهم 

يف املجتمع يف هذه ال�ضن.

حتى يف مرحلة ال�ضف الثامن اإىل العا�رش؛ اأي ما قبل التوجيهي، 
اإثبات  اأجل  من  ن�ضال  مرحلة  �ضتكون  املرحلة  هذه  فاإن 
الوجود. فالعمل املكثف خاللها �ضعى بالطالب اإىل اأن يحدد 
ي�ضتطيع  اختياراته هي مرحلة �ضغط غري �ضحي، يف فرتة ل 
اأو  اجتماعي  اأو  نف�ضي  نظري  اإطار  اأي  �ضمن  ول  الطالب، 
اأن ال�ضغط يبداأ يف مرحلة  اأي  اأن يتخذ هذا القرار؛  تربوي، 
الثامن لتكون قمته يف الثاين ع�رش، وتتخلله توترات مدر�ضية 
)الفرد  اجتماعية  وتوترات  ومر�ضدون(  ومعلمون  )طالب 
من  جحيمًا  للطالب  املدر�ضية  احلياة  من  �ضتجعل  والأ�رشة(، 
التوقعات العالية من اجلميع، على الطالب اأن يلبيها لهم ولي�س 
لذاته. اأو �ضيكون هناك درجات من الإهمال والت�ضيب جتاوبًا 
مع هذه ال�ضغوطات، ما �ضيزيد من اأزمة التعليم والت�ضيب منه 

ريحان ورامي �ضالمة الباحث يف املركز خالل الندوة.
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يحافظ  الطالب  كان  اأن  فبدل  التوجيهي.  قبل  ما  مرحلة  يف 
ت�ضبح  قد  اأدنى،  كحد  الثانوية  حتى  املدر�ضة  يف  بقائه  على 
مرحلة الثامن حتى التا�ضع متثل هذا احلد الأدنى، ما يزيد من 

اأزمة التعليم يف اأو�ضاط ال�ضباب الفل�ضطيني.

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن م�ضميات هذه التفريعات وامل�ضارات ل 
تت�ضمن اأي�ضًا تغريات يف امل�ضمون، واإمنا تكاد تكون م�ضميات 
فقط  الطلبة  من  املزيد  ا�ضتقطاب  اإىل  ت�ضعى  وجذابة  جديدة 
واأهميتها  امل�ضارات  هذه  تقدمة  ما  م�ضمون  اإىل  النظر  دون 
وم�ضاراته  املهني  الفرع  اإىل  نظرنا  ولو  املجتمعية.  وفاعليتها 
لوجدنا خلوها من اأي ت�ضمني اجتماعي اأو روؤية اجتماعية؛ 
�ضواء اأكان امل�ضار �ضناعيًا اأم زراعيًا، التي هي بالأ�ضا�س روؤى 

اجتماعية.

3.2. تكثيف املناهج، والقواعد املشرتكة
اإىل  �ضيوؤدي  المتحان اجلديد  ملواءمة  املناهج ودجمها  تكثيف 
املباحث،  هذه  حمتويات  من  العديد  اإلغاء  اإىل  اأو  ت�ضطيحها، 
املناهج  هذه  حمتويات  ب�رشعة  �ضين�ضون  الطلبة  فاإن  وبالتايل 
جداً  مكثفة  �ضتكون  لأنها  المتحان،  نهاية  مع  ومفاهيمها 
وم�ضغوطة، بحيث ل ت�ضمح للطالب باإقامة ال�ضلة والعالقة 
مع هذه املناهج، بل �ضتزيد حالة الغرتاب، و�ضي�ضبح التلقني 

واحلفظ والتذكر �ضمة م�ضاعفة على �ضنتني.

املهارات  تعك�س  ل  اأهميتها،  على  امل�ضرتكة،  املباحث  اإن 
جلها،  الفل�ضطيني  وللمجتمع  للحياة  الأ�ضا�ضية  واملعارف 
وبخا�ضة فيما يتعلق بالحتالل ووجوده، واأي�ضًا املحاولت 
�ضيبقى  بحيث  وتاريخه،  الفل�ضطيني  هوية  لت�ضويه  امل�ضتمرة 
اإل يف حال توجهوا  تاريخهم وهويتهم  اإملام يف  الطلبة دون 

للدرا�ضة اجلامعية.

4.2. القلق ومضاعفته
من جانب اآخر، ل يخفف المتحان من القلق الذي ي�ضيب 
الطلبة، ويف حني اعترب تخفيف حالة القلق من الأ�ض�س التي 
قد متت م�ضاعفته  القلق  فاإن هذا  اجلديد،  النظام  عليها  يقوم 
للطلبة ولالأهل واملجتمع؛ اأي مبعنى اأن القلق توزع وت�ضاعف 
على مدار �ضنتني بدل من �ضنة واحدة، وبذلك اأ�ضبحت الأ�رش 
تعي�س حالة قلق م�ضاعف ت�ضتنزف حياتها وراحتها على مدار 
واآخر  ولد  بني  الأ�رشة  يف  الإجناب  توافق  حال  ويف  �ضنتني، 
عامني، فاإنها �ضتعي�س 4 اأعوام كاملة دون اأي ا�ضرتاحة من قلق 

امتحانات التوجيهي.

مالحظات ضرورية. 3

املقرتح،  اجلديد  النظام  روؤية  عليها  تبنى  التي  الفل�ضفة  اإن 
واأي�ضًا النظام الراهن، ترى يف المتحان الغاية الأ�ضا�ضية من 
تفاعالت  من  املدر�ضة  يف  يدور  ما  جل  اأن  بحيث  التعليم، 
تكمن  نهايته  ومعارف  مكت�ضبات  من  واأي�ضًا  ومن عالقات 
يف المتحان، اإذ هو املقيا�س الوحيد للطالب، وعلى الرغم 
طابع  ذات  الإ�ضكالية،  هذه  لنقل  اأو  الفل�ضفة،  هذه  اأن  من 
عاملي ولي�ضت مقت�رشة على ال�ضاأن الفل�ضطيني، فاإن ذلك ل 
تغيريها والثورة  اإن مل ميكن  نقدها وحماولة حتويرها  مينع من 

عليها.

اإن التعليم بهذه الفل�ضفة يق�ضي الطالب من احلياة، اأو بكالم 
اآخر، يق�ضي احلياة من التعليم، بحيث �ضيتمحور التعليم لغاية 
المتحان والختبار وقدرة الطالب على ا�ضرتجاع املعلومات 
التي اأخذها اأو در�ضها �ضمن وقت �ضيق لن يتجاوز ال�ضاعتني 
احلايل  النظام  يف  الكاملة  التوجيهي  �ضنة  اأن  اأي  والن�ضف؛ 
�ضتتكثف يف �ضاعتني ون�ضف على الأكرث، مبعنى كل ما م�ضى 
اأو  الو�ضول  هدفه  ال�ضنة  خالل  واأ�ضهر  واأيام  �ضاعات  من 

اخلال�س من ال�ضاعتني والن�ضف تلك.

يفرت�س النظام اجلديد اأي�ضًا اإحداث تغيري نوعي يف خمرجات 
عملية التعلم، اأي اإحداث نقله نوعية، وهذا يعرب عن ق�ضور يف 
النظر ب�ضاأن التغري والتطور لأن تغيري وتطوير وحت�ضني نوعية 
به؛ مبعنى  يبداأ  بالمتحان ول  ينتهي  اأن  عليه  منطقيًا،  التعليم 
اأن اأي تغيري يجب اأن يبداأ من املراحل الأوىل للتعليم والتعلم، 
وينتهي بالمتحان العام، ولي�س العك�س؛ اأي اأن يبداأ باأ�ضاليب 
التدري�س وفل�ضفته؛ اأي اأن خمرجات التعليم كما �ضتكون هي 
ال�ضعيد  اأكرث �ضوءاً على  التعليم واإن مل تكن  نف�ضها خمرجات 

املجتمعي والوطني لأ�ضباب عديدة.

�ضتبقى  بحيث  وتطويره،  للتعليم  �ضاملة  لروؤية  غياب  هناك 
تعبري  فالنظام اجلديد هو  اأي تغري،  املخرجات كما هي دون 
عن روؤية جزئية للتعليم فيما يتعلق بالتقييم فقط، بحيث يبقي 
العميق  الفهم  ولي�س  والتذكر  احلفظ  اآلية  على  اجلديد  النظام 
على  وير�ضخها  الآلية  هذه  يجزئ  بل  املواد،  مع  والنخراط 
التعليم  يبقى  احلالة  هذه  ويف  واحد،  عام  من  بدًل  عامني 
مبفهومه احلايل جمرد و�ضيلة لقيا�س املعلومات التي ا�ضتذكرها 
الطالب، اأي مل يعك�س اأي تغري على �ضعيد الروؤية والفل�ضفة 

التعليم، اأو اأ�ضاليب التعليم املتبعة.
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يف  التعليم  حال  تغيري  اأو  بتح�ضني  يقوم  لن  اجلديد  النظام 
التعليم  تراجع حال  �ضي�ضاهم يف  العك�س  على  بل  فل�ضطني، 
املجتمع  يف  والقت�ضادية  الجتماعية  امل�ضاكل  من  و�ضيزيد 
اأكد العديدون، هو و�ضع روؤية  الفل�ضطيني، فاملطلوب، كما 
املراحل الأوىل وتنتهي  تبداأ من  التعليم  لتغيري وحت�ضني  �ضاملة 

بالمتحان العام ولي�س العك�س.

خالصة. 4

تبنى فل�ضفة التعليم الفل�ضطينية احلالية على قاعدة التعليم من 
التعليمة  الرئي�ضي من العملية  اأن الغر�س  اأي  اأجل المتحان؛ 
خط  على  الطالب  وتبويب  وترتيب  والفرز  القيا�س  هو 
م�ضتقيم، اأطرافه تنف�ضل عن متا�س مبا�رش معهم. هذه الفل�ضفة 
النظام  يف  وت�ضاعف  وتكر�س  احلايل،  النظام  يف  تنعك�س 
اجلديد املقرتح. اإن ما تفرت�ضه هذه الروؤية من اأن التعليم هدفه 
الأ�ضا�ضي هو الفرز، يرتتب عليها انف�ضال الطالب عن نف�ضه، 
اأي ت�ضبح عملية التعلم جمردة وخالية من اأي معنى �ضخ�ضي 

اأو من اأي ات�ضال وترابط بني ما يتعلمه الطالب وما يعي�ضه.

�ضاعات  يف  ويح�رشه  و�ضغط  كهم  التعليم  يبقي  نحو  وعلى 
المتحان،  تقدمي  من  النتهاء  مع  ويخرجه  املدر�ضي  الدوام 
املدر�ضي وغريهما  والت�ضيب  الت�رشب  مو�ضوع  اأن  ريب  فال 
من امل�ضاكل الأخرى، لي�ضت فقط اجتماعية واقت�ضادية، واإمنا 
اأي�ضًا تكمن يف بنية نظام التعليم نف�ضه، على نحو اأي�ضًا ي�ضاهم 
الجتماعية  امل�ضاكل  اإنتاج  اإعادة  عملية  يف  حيوي  ب�ضكل 

والقت�ضادية واإدامتها.

اإن املطلوب فل�ضطينيًا هو روؤية ثورية جديدة لعملية التعليم، 
ت�ضتمد اأ�ضا�ضها من التجربة الفل�ضطينية اإبان النتفا�ضة الأوىل، 
وروؤية  مقاومًا،  وفعاًل  جمتمعية  م�ضوؤولية  التعليم  كان  عندما 
ترى بالتعليم مكماًل ل�ضياق حياة الطالب ومهتمًا بتكوينهم 
الطالب  ينزع  ل  تعليم  املعلوماتي،  قبل  واملعريف  الوجداين 
�ضريورة  من  التعليم جزءاً  يرى  بل  عنه،  ويف�ضلها  احلياة  من 

التكّون ال�ضامل والكلي للطالب.

ب�حث يف مركز القط�ن

جانب من احل�ضور.




