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د.ربى نا�صر الم�صري ال�شعراني
�أ�ستاذة متفرغة – الجامعة اللبنانية

واقع الق�ضيّة الفل�سطينيّة
في مناهج التعليم المدر�سيّة في لبنان
ملخ�ص الدرا�سة
وع ��ى االحت�ل�ال ال�صهيوني حقيقة الدعم الخارجي للكفاح الوطن ��ي  ،فقام بدرا�ستها بجميع
جوانبها و ر�سم لها الحلول وبا�شر بتنفيذها.
ف� ��إذا كان ��ت المناهج التعليمية ف ��ي الدول العربية تثي ��ر الحقد والكراهية ل ��ه وتد ِّر�س معاني
الجه ��اد ،فهذه ُيمكن تغييره ��ا و�إ�شاعة قيم ال�سالم والوداعة فيه ��ا .و�إذا حالت الحقائق التاريخية
دون ن�سي ��ان الحق ��وق المنتهكة والأر� ��ض الم�سلوبة فيمكن ط ��ي ال�صفحات ال�س ��وداء والإبقاء على
البي�ضاء منها.
ف ��كان التعديل في المناه ��ج و برامج التعليم هدف ًا �أولي ًا لي�صار �إلى تحريف فكر الأجيال منذ
نعوم ��ة ن�ش�أته...ولم تت ��وان المناهج المدر�سية اللبنانية عن النيل م ��ن الق�ضية ،عبر التعتيم عليها
وتخريج طالب ال يفقهون �شيئ ًا عن الق�ضية الفل�سطينية في �أدنى م�صطلحاتها.
ف� ��أي مبرر ي�سوغ عدم تعريف الأجي ��ال اللبنانية بق�ضية �شعب مج ��اور تربطه به رابطة �أقوى
من �أي رابطة �أخرى ،في حين يتناول الطالب في درا�سته ق�ضايا ال�شعوب العربية كافة بل العالمية
�أي�ض ًا.
�سيت ��م ف ��ي هذا الم�ضمار البح ��ث في درا�سة الق�ضي ��ة الفل�سطينية عبر الم ��واد التعليمية في
المنهاج اللبناني مثل التاريخ ،التربية الدينية ،اللغة العربية والتربية المدنية.
�إنَّ كت ��اب التاريخ لم يق ّر حتى هذه اللحظة وقد ا�ستبعدت منه ح�ص�ص الق�ضية الفل�سطينية،
والمواد الأخرى لم تحظ بدورها ٍّ
بحظ �أوفر في تناول الق�ضية .
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وغ ��اب تاريخ و جغرافي ��ة فل�سطين ع ��ن المناهج التربوية ف ��ي مدار�س (الأون ��روا) فانق�سم
ملتم�س لها العذر .
الفل�سطينيون بين متّهم لها بتع ُّمد التغ ّيب و بين
ٍ
م�ساع ج ��ادة تواجه التحدي ��ات المفرو�ض ��ة والمك ّبلة للفكر
ف�ل�ا ب ��د �-إذن -من اللجوء �إل ��ى ٍ
العربي ,ولع َّل �أولى هذه الم�ساعي تتمثل في التنقيب عن م�ؤ�س�سات تثقيفية ،هو حثُّ وا�ضعي المناهج
اللبناني ��ة لتكري�س بع�ض الدرو�س التي تهدف �إلى توعية الفكر بمطامع العدو ال�صهيوني ،وا�ستثمار
الإعالم والإنترنت ل�صالح الق�ضية .فالمعركة اليوم معركة ح�ضارية ،فال ب َّد �إذن من جهوزية العقل
العربي لدخول التحدي المعلوماتي وتحقيق التوا ُزن اال�ستراتيجي.
�ش ّكل ��ت الق�ضية الفل�سطينية العنوان الأ�سا�سي الهتمام ��ات الوطن العربي ق ْبل بداية الثورات
العرب ّي ��ة ،فمن � ُ�ذ نكب ��ة فل�سطين ع ��ام  ،1948اعتبر العرب فل�سطي ��ن ق�ض َّيته ��م المركز ّية وتق ّدمت
لت َْحمِ ل ر�أ�س �س ّلم �أولويات الخطاب الر�سمي العربي .وكان طبيعي ًا �أن ُتواكب البرامج التعليم ّية هذه
التوجيهات ،و�أن ت َُ�ض ّج �صفحات الكتب المدر�س ّية بالحديث عن الق�ض ّية الفل�سطين ّية وتاريخ ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي و ُم�ستلزمات ال ُّن�صرة...
�إال �أنّ تَغلي ��ب َمنط ��ق الت�سوي ��ة ال�سيا�س ّي ��ة والمفاو�ض ��ات الخف ّية ،خ ّفف من ح� � ّدة اللهجة في
معالج ��ة الق�ض ّية ،فا ْنخف�ض م� ِّؤ�شر االهتمام بها والتركي ��ز عليها ّ
وخف تناولها في المناهج والكتب
المدر�س ّية �إلى �أن انطف�أ تمام ًا ولم يترك له �أثر يذكر...
�إ�شكالية الدرا�سة و�أ�سئلتها
ال �ش ��ك �أنّ هذا المو�ضوع ي�ستحقّ البح ��ثَ والم�شاركة وتبادُل الآراء لإحيائه من جديد ،دعم ًا
للق�ضي ��ة الت ��ي �أُري ��د �إطفاء ِ�سراجه ��ا وت�ضييق ًا عل ��ى رجالها داخ ��ل فل�سطين وح�ص ��ر ًا لمقاومتهم
و�صمو ِدهم.
وبل ٌد مجاو ٌر مثل لبنان ح ٌق عليه ال َّدعم وال ُّن�صرة  .فالدعم التربوي والفكري ال يق ُّل �ش�أن ًا عن
دعم ،فمن الفك ��ر ينطلق كل تغيير ،ومن الفكر ينطل ��ق كل ن�صر.لذا كان
غي ��ره ،بل ه ��و �أ�سا�س كل ْ
طبيعي ًا �أن تتجه الأنظار �إلى معالجة المناهج المدر�سية للق�ضية الفل�سطينية.
فما هو واقع الق�ضية الفل�سطينية في المناهج المدر�سية في لبنان ؟
ومن هذا ال�س�ؤال تتفرع �أ�سئلة �أخرى مثل:
ما هو واقع الق�ضية الفل�سطينية في مناهج التاريخ؟
ما هو واقع الق�ضية الفل�سطينية في مواد �أخرى؟
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ما هو واقع الق�ضية الفل�سطينية في مناهج التعليم في مدار�س الأونروا؟
وما هي الم�ساعي لتوع ّية الطالب بالق�ض ّية الفل�سطينية؟
�أهداف الدرا�سة
ته ��دف الدرا�س ��ة �إلى �إلقاء ال�ضوء على واقع الق�ضي ��ة الفل�سطينية في المناهج المدر�سية في
لبن ��ان و خا�صة في مادة التاريخ الم�ؤهلة لعر�ض تاريخ الق�ضي ��ة :حيثياتها ومداخالتها ،ف�ض ًال عن
مواد �أخرى �أرخت بظاللها على الق�ضية.
ف ��كان اله ��دف الأ�شمل ا�ستثمار ه ��ذه المناهج لإغن ��اء فكر الطالب بمعلوم ��ات عن الق�ضية،
فاال�ستع ��داد الفك ��ري ي�سبق �أي ا�ستعداد �آخ ��ر لمواجهة التحديات المفرو�ض ��ة ،وغياب الفكر يعني
غياب �أي مقاومة �أو تحد للقيود الملقاة على الأمة.
حدود الدرا�سة
اقت�ص ��رت الدرا�س ��ة على درا�س ��ة مناهج التاري ��خ ،اللغة العربي ��ة ،التربية المدني ��ة والتربية
الإ�سالمي ��ة في تناولها للق�ضية الفل�سطينية في المدار� ��س الر�سمية والخا�صة في لبنان و ذلك منذ
العام 2000م وحتى هذا اليوم.
منهجية الدرا�سة
�إن المنه ��ج المتبع في ه ��ذه الدرا�سة هو المنهج الو�صفي التحليل ��ي ،حيث قام الباحث بجمع
المعلومات وو�صفها وتحليل المناهج في المواد التعليمية ُبغْي َة الو�صول �إلى واقع الق�ضية الفل�سطينية
في المناهج المدر�سية.
و قد قام الباحث ب�إجراء مقابالت مع تربويين و�أ�سا ِتذة مخت�صين لإغناء البحث بالمعلومات
الالزمة.
الدرا�سات ال�سابقة
يتو�صل الباحث �إلى درا�سات �سابقة في هذا المجال ،و هذا هو واقع التعتيم المراد للق�ض ّية
لم ّ
الفل�سطينية.
�صعوبات الدرا�سة
�إنّ ال�صعوب ��ات تج ّل ��ت في االفتقار �إلى المراجع ،فالباحث لم َيج ��د � ّأي مرجع َيتَناول الق�ض ّية
الفل�سطيني ��ة ف ��ي المناهج التعليمية م ��ن قريب �أو بعيد ,بل �أ�سا�س ًا لم َيجد أ�ث ��ر ًا للق�ضية يد ّر�س في
المناهج المدر�س ّية الر�سمية مما جعل الخو�ض في البحث لي�س بالأمر الي�سير.
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خطة البحث
وواق ُعها في لبنان
�أو ًال :مفهوم ال َق�ض ّية الفل�سطينية ِ

مفهوم الق�ضية الفل�سطينية
واقع الق�ضية الفل�سطينية في لبنان
ثاني ًا :تدري�س الق�ضية الفل�سطينية في المناهج المدر�سية

في مادة التاريخ
في موا َّد �أخرى
ثالث ًا :مناهج التعليم في مدار�س (الأونروا) في لبنان
رابع ًا :م�سا ٍع لتوعية الطالب بالق�ض ّية الفل�سطينية

�أو ًال :مفهوم الق�ضية الفل�سطينية وواقعها في لبنان
قب ��ل الخو� ��ض في تناول المناهج التعليمي ��ة قبل الجامعية للق�ضي ��ة الفل�سطينية في لبنان ،ال
ب ��د م ��ن ت�سليط ال�ضوء قلي ًال عل ��ى مفهوم الق�ضي ��ة الفل�سطينية :تداعياته ��ا ومجرياتها على �أر�ض
لبن ��ان ،والخلفية ال�سيا�سية التي �شكلت الأ�سا�س في الت�أثير عل ��ى توجيه المناهج الدرا�سية وانتقاء
المقررات المالئمة.
و ال �ش ��ك �أنَّ التعتيم على الق�ضية الفل�سطيني ��ة في المناهج التعليمية قد جرى دون �أي �ضجة
ح�ص�ص
�ست
تذك ��ر ،فبع ��د �أن �أق ّر التعريف بالق�ضية ف ��ي �أهداف منهاج التاريخُ ،ر ِ�ص � َ�د لتدري�سها ُّ
ٍ
فقط خالل م�سيرة الطالب التعليمية في المدر�سة �أي طيلة اثنتي ْ
ع�شر َة �سنة.
وتم �إلغا�ؤها من منهاج ال�شهادة الر�سمية
يتم تناول هذه الح�ص�ص َّ
والأدهى من ذلك� ،أ ّنه لم َّ
و التزام الأ�ساتذة بمقرر ال�شهادة فقط...
مفهوم الق�ضية الفل�سطينية

فل�سطي ��ن بلد تغ ّنى به الكثيرون و تاق �إلى تحريره و ا�سترجاعه الغيورون ال�صادقون ,و خذله
و ت�آمر عليه غيرهم �أ�ضعاف ًا م�ضاعفة....
يطلق ا�سم فل�سطين على الق�سم الجنوبي الغربي لبالد ال�شام.هي الأر�ض الواقعة غربي �آ�سيا
الو�صل بين �آ�سيا
عل ��ى ال�ساحل ال�شرقي للبحر المتو�سط .تتمتع بموقع ا�ستراتيجي مم ّيز ،فهي ِ�صلة
ِ
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و�أفريقيا ونقطة التقاء جناحي العالم الإ�سالمي...
لعل �أقدم ا�سم عرفت به فل�سطين هو (� ُ
�شعب نزل بها هم الكنعانيون
أر�ض َك ْنعان)� ،إذ �إنَّ �أ ّول ٍ
الذين َق ِدموا من جزيرة العرب نحو 2500ق.م.
بي ��د �أنَّ ا�سم فل�سطين هو ا�سم م�شتق م ��ن ا�سم �أقوام بحرية جاءت من غرب �آ�سيا ال�صغرى
وبحر �إيجه حوالي القرن الثاني ع�شر ق.م ،و ذكر ا�سمها في النقو�ش الم�صرية با�سم «ب ل �س ت»
و�سرعان ما اندمجت
وق ��د تكون �أ�ضيفت لها النون للجمع� .س َكنت هذه الأق ��وام المناطق ال�ساحلية ُ
مع ال�شعب الكنعاني(((.
هذه كانت بداية فل�سطين ،بداية فت ّية تكللت م�سيرتها التاريخية بالزهو واالنت�صارات لت�صل
�إل ��ى نهاية مخزية يتمخ�ض عنه ��ا �شعور بالمرارة والمهانة لدى �ضياعها م ��ن �أبنائها الفل�سطنيين،
العرب و الم�سلمين �إثر عام  ،1948ليجد ال�شعب الفل�سطيني نف�سه م�شتت ًا ،غريب ًا عن �أر�ضه ...
إ� ّنه ��ا بالت�أكيد لي�ست النهاي ��ة و �إ ّنما هي حلقة �ستليها حلقة �أخي ��رة مت ّوجة بالتهليل والن�صر,
وعنفوانه و هو و�إن ا�ستكان قلي ًال للمبادرات العربية والعالمية التي
ف�شع ��ب فل�سطين معروف ب�إبائه ُ
خذلت ��ه ،فه ��و اليوم بايجابيته المرتفعة ،يك ّيف �أو�ضاعه ال�صعب ��ة لي�س ّيرها كما يريد .ولع ّل الخطوة
الأول ��ى الدا ّل ��ة على عزيمته �إقباله على التع ّلم ،ل ُي�صبح �أكثر ال�شع ��وب العربية تع ّلم ًا ،يقين ًا ِمنه ب�أنّ
الخطوة الأولى لمواجهة التحديات ال�صعبة �إنما تتمثل بالعلم...
و الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة الي ��وم� ،إ�ستحوذت و ت�ستحوذ عل ��ى انتباه العال ��م الإ�سالمي لجوانب
ع ��دة تَرتب ��ط بادئ ذي ب ��دء بطبيعة الأر� ��ضُ ،قد�سيتها ،بركته ��ا ومركزيتها في قل ��وب الم�سلمين،
طبيعة العدو بادعاءاته العقائدي ��ة ،التاريخية وبروحه االحتاللية التو�سعية التي تَ�سعى لطرد �شعب
فل�سطي ��ن و�إلغاء حقوقه الأ�صلية في �أر�ض ��ه و مقد�ساته ،و �أي�ض ًا طبيعة التحالف الغربي ال�صهيوني
اله ��ادف �إل ��ى تخويف الأ ّمة الإ�سالمي ��ة و �إ�ضعا ِفها و تَمزيق �أو�صالها وجعلها َت ��دور في َفلك التبعية
للقوى الكبرى(((.
ل ��م َيتوان االحت�ل�ال ال�صهيوني ع ��ن اللجوء إ�ل ��ى كا ّفة الأ�سالي ��ب لتحقيق م ��راده ،فلم يو ّفر
�أي� � ًا منها حت ��ى طالت الم�ؤ�س�س ��ات التربوية بدء ًا م ��نَ التعليم الأ�سا�س ��ي و الثانوي م ��رور ًا بالتّعليم
المتو�سط والمهني و انتها ًء بالتعليم العالي .فق ّيد الن�شاطات التعليمية و التخ�ص�صات العلم ّية لهذه
-1حم�سن حممد �صالح  ،2012الق�ضية الفل�سطينية خلفياتها التاريخية و تطوراتها املعا�صرة ،مركز الزيتونة ،بريوت ،ط� ،1ص 10
 -2حم�سن حممد �صالح ,الق�ضية الفل�سطينية خلفياتها التاريخية و تطوراتها املعا�صرة ,مرجع �سابق �ص 9
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الم�ؤ�س�س ��ات ،و �ألزم التعليم بفروعه النظري ��ة ،و منع منع ًا بات ًا التعليم في الجوانب و التخ�ص�صات
العلم ّية لأ�سباب و�صفت بالأمنية .
للكفاح الوطن ��ي ,فقد َل ِعب هذا الدعم
�أد َرك االحت�ل�ال ال�صهيوني ُخط ��ورة الدعم الخارجي ِ
دور ًا ال ُي�سته ��ان ب ��ه ف ��ي تَي�سي ��ر النجاح لح ��ركات كفاحية ع ّدة مث ��ل الجزائر والفيتن ��ام وغيرها .
والكف ��اح الفل�سطيني بدوره ال ي�ش ّذ عن هذه القاع ��دة ال �سيما �أنّ كثير ًا من مق ّومات ال�صمود وغلبة
الكف ��اح على م�ست ��وى ال�صراع الإ�سرائيل ��ي الفل�سطيني َت ْلتزم بوجهة ال�ص ��راع العربي الإ�سرائيلي.
وعل ��ى ذلك ف�صمود المقاومة الفل�سطينية منوط بالدع ��م العربي ومدى حفاظ هذه المقاومة على
قوميتها العربية و قدرتها على ا�ستحواذ قلب و�ضمير العالم العربي.
فالمقاوم ��ة تبقى �أ�سيرة لل�ضعف و الهوان ما لم ت�ستقطب الدعم العربي في �شكله الع�سكري,
ال�سيا�س ��ي  ,العلمي و الإعالمي ,لتجعل منه م�ؤ�شر ًا �إيجابي� � ًا يخفف عنها عبء ال�ضغوطات و ي�سرع
في عجلة م�سيرتها.
�إنّ ه ��ذا الدعم العربي المطلوب ي�ستوجب بداي ��ة �إرادة الدعم ,و من ّثم الت�صويب ال�صحيح
لطبيع ��ة ال�صراع قبل �أية خطوة((( .هذا الت�صويب يب ��د�أ في َوعي ال�شعوب ق ْبل �أن ُيترجم �إلى �أر�ض
الواقع وهو الأ�ش ّد ب�أ�س ًا و قوة  ,فهو ُمنطلق كل نجاح.
وقد وعى االحتالل ال�صهيوني هذه الحقيقة فقام بدرا�ستها بجميع جوانبها و َر�سم لها الحلول
الحقد والكراهية لالحتالل
وبا�ش ��ر بتَنفيذها .ف�إذا كانت ال َمناهج التَعليمية في الدول العربية ُتثير ِ
ال�صهيوني و تدر�س معاني الجهاد ,ف ُيمكن تغييرها و �إ�شاعة ِقيم ال�سالم و الوداعة فيها .و�إذا حالت
الحقائق التاريخية دون ِن�سيان الحقوق المنتهكة والأر�ض الم�سلوبة ف ُيمكن طي ال�صفحات ال�سوداء
والإبقاء على البي�ضاء منها.
هم�ش الفتاوى ال ُمناه�ضة و ُت�ستبع ��د مفاهيم االنت�صار
حت ��ى الجانب الديني ال �إ�شكال في ��هُ :ت ِّ
للح ��ق و ُم�صطلحات التربي ��ة الجهادية ...فكان التعديل ف ��ي المناهج وبرامج التعلي ��م هدف ًا �أولي ًا
ل ُي�صار �إلى تَحريف الفكر منذ نعومة ن�ش�أته...
ّ
هذا التعديل ع َقده الإجماع الف ْكري في �إ�سرائيل ّ
فقامت
والتف حوله
المخططون والمنف ّذونَ ،
مراكز البحوث العلم ّية والهيئات الأكاديمية ت َْدر�س منهج ّية البرامج التعليمية و�آلية تعديلها ,فقامت
�شامل ��ة و َفح�ص لما يدر�س في الدول العربية عن �إ�سرائي ��ل و ما يدر�س في �إ�سرائيل عن
بمراجع ��ة ِ
العرب ,و بالتالي تحديد ما يجب ْ
حذفه من برامج التعليم الحالية و �إ�ضافة المواد الجديدة المراد
تدري�سها(((.
 -1حممد خالد الأزعر , 1991 :املقاومة الفل�سطينية بني غزو لبنان و االنتفا�ضة ,مركز درا�سات الوحدة العربية بريوت ط � 1ص 30
 -2حم�سن عو�ض , 1984 :م�صر و ا�سرائيل ,خم�س �سنوات من التطبيع,دار امل�ستقبل العربي ,القاهرة� ,ص 45
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فدارت محا ِور الهجوم الفكري ال�صهيوني ِبداية حول محا َولة ت َْ�صفية م�صادر و منابع العداء
ف ��ي الفكر ال�سيا�س ��ي ال َعربي ،و تفتي ��ت الطابع ال�سلبي ال�سائ ��د في الأيديولوجيات تج ��اه ا�سرائيل
لخلق قاعد ٍة فكرية ُبغي ��ة التوا�صل مع بع�ض القوى
ال�سع ��ي ِ
وال�صهيوني ��ة .و ف ��ي المحور الثاني كان َّ
الفكر ّي ��ة وال�سيا�س ّية القائمة في الوطن العربي .و االتج ��اه في المح َور الأخير لإيجاد قاعدة ارتكاز
لتحا ُلف ُمحتمل مع الأقليات الدينية والعرقية في الوطن العربي(((.
واقع الق�ضية الفل�سطينية في لبنان
ربما كانت ا�ستراتيجية ا�سرائيل للتطبيع تجاه لبنان � ْأعقد حلقات اال�ستراتيجيات في الوطن
التو�س ��ع ال�صهيوني «لي�س مج ّرد دولة جوار عادي ��ة و لك ّنه موطن التو�سع
العرب ��ي ,فلبن ��ان في خطة ّ
المحتم ��ل ومرك ��ز التّحالف ال�سيا�سي والطائف ��ي الممكن ,والم�صدر اال�ستراتيج ��ي للمياه الالزمة
ل�س ��د العجز ال ُمزمن في احتياج ��ات ا�سرائيل المائية»((( .وجنوب لبن ��ان م ّثل قبل ع�شرات ال�سنين
مركز ًا �شر�س ًا للمقاومة �أقلق م�ضجع ا�سرائيل وه ّز � ْأمنها ،فقد احت�ض منظمة التحرير الفل�سطينية
و منا�صريها لت�صبح عامل تعزيز للمقاومة داخل �إ�سرائيل.
و لم ��ا كان ��ت �سلطات االحتالل تعاني �آنذاك من قمع النهو� ��ض الوطني الفل�سطيني واالنتماء
الفل�سطيني في الداخل ّ
لمنظمة التحرير و م�شروعاتها ال�سيا�سية ,باتت تحيل عوامل هذا النهو�ض
والتح ��دي لإرهاب فل�سطيني مدعوم من الخ ��ارج .و بالتالي ف�إنّ تطويع ال�ض ّفة الغربية وقطاع غزّة
في ذاك الوقت َي�ستَلزم تدمي َر ّ
ال�صدام
منظمة التحرير الفل�سطينية في لبنان .وك�أنّ القرار �أن يبد�أ ِ
م ��ع المنظمة في الأر�ض المحت ّلة في لبنان .فكان غزو �إ�سرائي ��ل للبنان عام 1982م�ستهدفة ب�شكل
�أ�سا�س ��ي الأر�ضي ��ة التعليم ّية �أي المدار� ��س و الجامعات� ,ساعية اليجاد بدي ��ل �سيا�سي ّ
للمنظمة في
ال�ض ّف ��ة والقطاع ,و ك�س ��ر العالقة بين �س ّكان المنطقتين و ّ
منظمة التحري ��ر وفل�سطينيي الخارج و
م�ؤيديهم...
و ق ��د كان ل ُه ��م تحقي ��ق ج ��زء من ه ��ذه ا أله ��داف  ,و ك ّر� ��س الواق ��ع اللبناني ليفْر� ��ض َد ْمج
قلب التوازن القائم بين الطوائف الدينية ,و كان «للنزاعات الم�سلحة التي
الفل�سطينيي ��ن خوف ًا من ِ
عا�شه ��ا لبنان مع ا�سرائي ��ل من جهة و بين الطوائف و المذاهب اللبناني ��ة من جهة �أخرى �أكثر من
بعد(((».
 -1حم�سن عو�ض  :1984م�صر و ا�سرائيل ,خم�س �سنوات من التطبيع ,مرجع �سابق� ,ص 47
-2حم�سن عو�ض ,1988 :اال�سرتاتيجية اال�سرائيلية لتطبيع العالقات مع البالد العربية ,مركز درا�سات الوحدة العربية ,بريوت,
ط� ,1ص 158
 -3حممود العلي ,ندوة الواقع الرتبوي الثقايف الفل�سطيني , 2011_1_10 ,بريوت.
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و�ساهمت الحرب اللبنانية بدورها « في تو�سيع �شق عدم االندماج اللبناني_الفل�سطيني بعد
انخراط الفل�سطيني مبا�شرة في هذه الحرب� .إ�ضافة �إلى �أنَّ ا�ستقاللية المخيمات الأمنية �ساهمت
ف ��ي توليد م�شاعر التمايز عن ��د الفل�سطيني و اللبناني على ال�سواء معتب ��ر ًا �أن الم�ؤثرات ال�سيا�سية
ف ��ي مدها وجزره ��ا هي التي طغت على معظم م�ؤثرات االندماج ب ��دل التمايز بين الفل�سطينيين و
(((
اللبنانيين».
و ب ��دت الق�ضي ��ة الفل�سطينية �أكثر ت�شعب ًا وت�أزم� � ًا ,تحكمها التجاذب ��ات ال�سيا�سية و المواقف
المتناق�ض ��ة للق ��وى اللبناني ��ة المختلفة .والخ ��وف من التوطين دف ��ع ببع�ض الجه ��ات اللبنانية �إلى
ت�شريع من �سلب الالجئين الفل�سطينيين �أب�سط حقوقهم المدنية .و ال زالت هذه الم�س�ألة مثار جدل
عن ��د ال�سيا�سيين اللبنانيين  ,فتباينت الت�صريحات و المواق ��ف  ,يدفع بع�ضها نحو التجاوب « مثل
تل ��ك التي �صدرت عن وزير ال�ش ��و�ؤن االجتماعية اللبناني وائل �أبو فاع ��ور ،و رئي�س الحكومة نجيب
ميقات ��ي و النائب ع ��ن الجماعة الإ�سالمية عماد الحوت .كما ركز بع�ضه ��ا الآخر على التحذير من
خط ��ر التوطي ��ن كتلك التي �صدرت عن رئي�س حزب الق ��وات اللبنانية �سمير جعجع و رئي�س المكتب
ال�سيا�سي في حزب الكتائب �أمين الجميل»(((.
انته ��ت الحرب في لبنان و لم ُت َح ّل الق�ضي� � ُة الفل�سطينية  ,و لم ي�سلم الالجئون الفل�سطينيون
بحت ��ة ،ومن رفع �شعارات
و�صم ِة الإره ��اب و الإجرام  ،ومن كتابة التاري ��خ على خلفية كتائبية ْ
م ��ن ْ
رف�ض التوطين الذي يعني المطالبة بطرد الفل�سطينيين من لبنان.
و تداع ��ت التحديات للنيل م ��ن الق�ض ّية الفل�سطيني ��ة ،و كانت الجامعة بدوره ��ا ُعن�صر ًا من
العنا�صر التي ارتبطت بغيرها من المك ّونات ال�سيا�س ّية في البلد لمواجهة الق�ضية(((».
و لم تتوان المدر�سة في مناهجها التعليمية عن النيل من الق�ض ّية َ ,ع ْبر التعتيم عليها وتخريج
طالب ال يفقهون �شيئ ًا عن الق�ض ّية الفل�سطينية في �أدنى م�صطلحاتها.
ثاني ًا :تدري�س الق�ضية الفل�سطينية في المناهج الدرا�سية

م ��ن الغري ��ب حق ًا �أن يتردد عل ��ى م�سمع اللبناني م ��رات ومرات ا�سم فل�سطي ��ن والفل�سطيني
و�إ�سرائيل في حياته اليومية و على ن�شرات الأخبار دون �أن يكون لهذا اال�سم �أو ذاك ن�صيب يدر�سه
 -1طالل عرتي�س:ندوة الواقع الرتبوي الثقايف الفل�سطيني  ,2011-1-10بريوت.
 -2حم�سن حممد �صالح , 2012 :التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  ,مركز الزيتونة للدرا�سات و اال�ست�شارات بريوت  ,ط � ,1ص
142-143
ً
� -3إبراهيم �شرارة � ,أ�سعد �أبوخليل حماظرا يف اجلامعة الأمريكية  ,ال�سفري 2010-1-15
 -كان يف كلية الآداب مادة اختيارية تدر�س فيها الق�ضية الفل�سطينية و لكنها �ألغيت مع تغيري املناهج التعليمية.
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الطال ��ب ويتناوله بال�ش ��رح و التحليل في مناهجه التعليمية ،على مقع ��ده الدرا�سي .ف�إن كان الوالد
عل ��ى ن ��زر ي�سير م ��ن الدراية بهذه الق�ضي ��ة ,نقلها لولده .و �إن ل ��م يكن ,كان للول ��د الأمية في هذه
الق�ضية التي ال يعرف عنها �سوى عنوانها مع غياب كامل لحيثياتها و طم�س لهويتها المعرفية.
عدم تعريف الأجيال اللبنانية النا�شئة بق�ضية �شعب مجاور تربطه به رابطة
ف� �� ُّأي مب ِّر ٍر ي�س ِّو ُغ َ
�أق ��وى م ��ن �أي رابطة �أخرى ،في حين َيتن ��اول الطالب في درا�سته ق�ضايا ال�شع ��وب العربية كافة بل
العالمية �أي�ض ًا.
إ� ّنها ظاهرة مريبة ي�ستحقّ الوقوف عندها ودرا�ستها مط ّو ًال .و�سيتم في هذا الم�ضمار البحث
ف ��ي درا�سة الق�ضي ��ة الفل�سطينية عبر المواد التعليمي ��ة في المنهاج اللبناني مث ��ل التاريخ ،التربية
المدنية ،التربية الدينية واللغة العربية.
 -1في مادة التاريخ

ف ��ي تاري ��خ 2000/6/22م � ,صدر العدد  27من الجريدة الر�سمي ��ة يعلن عن مر�سوم تحديد
�أهداف و مناهج مادة التاريخ في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي ،هذا المر�سوم هو جزء من
مرا�سي ��م عديدة تق�ضي بتعدي ��ل مناهج التعليم المدر�سي في لبنان بعد �أكثر من ربع قرن على �آخر
تعدي ��ل �شهدته هذه المناهج  ،و لي�س ب�سر �أن مادة التاريخ ا�ستمرت في لبنان مو�ضع تباين وخالف
من ��ذ العام 2000م و حتى هذا الي ��وم .فالمادة �أ�سا�س ّية في تعزيز الإنتم ��اء و الإن�صهار الوطنيين،
والإنفت ��اح الروح ��ي و الثقاف ��ي ،مما يجعل توحيد كت ��اب التاريخ و التربية الوطني ��ة م�س�ألة في غاية
الأهمي ��ة و يجعل الخالفات الم�صاحبة لهذا الهدف في بلدمثل لبنان م�س�ألة غير م�ستغربة ،فلبنان
دولة يحكمها ائتالف الطوائف ،مما يعني �أنه دولة محكومة بالتوافق بين الطائفية و المذهبية .
خا�صة ّ
متوخاة من تدري� ��س ما َدتَي التاريخ والتربية
تح� � َّدث المر�س ��وم في ُملحقه عن �أهداف ّ
ف ��ي لبنان ت َْ�ستوحي المبادئ الوطن ّية و الثقاف ّية و التربو ّية الواردة في الد�ستور اللبناني و في ر�أ�سها
ما ن�صت عليه الفقرات �أ,ب,ي في مقدمته:
�أ -لبنان وطن �سيد حر م�ستقل...
ب-لبنان عربي الهوي و الإنتماء ،و هو ع�ضو م� ّؤ�س�س وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم
بمواثيقها...
ّ
يهم في هذا ال�سياق �أ ّنه تحت
يلخ� ��ص المر�س ��وم التعديلي مبادئ عامة و�أهداف ًا خا�صة  ،و ما ّ
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عن ��وان الأه ��داف الخا�صة ِنجد الت�أكيد عل ��ى ُعروبة لبنان((( ،و البند الأخي ��ر ي�شير �إلى وعي �أبعاد
الخط ��ر ال�صهيوني((( .والالف ��ت �أنّ تفا�صيل المناهج ال َم ْن�صو�ص عليه ��ا ال َت ْرقى �إلى م�ستوى هذا
اله ��دف ،حيث َن ِجد ال َم ْنهج في م ��ادة التاريخ َير�صد ح�صتين فقط في المرحلة االبتدائية للتعريف
وح�صتَين للتعريف بالحرك ��ة ال�صهيونية والق�ض ّي ��ة الفل�سطينية ( ن�ش�أتها،
بالق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة َّ
�أهدافها� ،سيا�ستها ) وقراءة تاريخيه موجزة لتط ّور الق�ضية الفل�سطينية في المرحلة المتو�سطة .و
ح�صتين في المرحلة الثانوية للتعريف بال�صراع العربي-الإ�سرائيلي.
َّ
ر�صد
هذا َي ْعني �أنَّ الق�ض َّي ��ة الفل�سطين َّية و الحركة ال�صهيون َّية وال�صراع العربي-الإ�سرائيلي َ
�ست ح�ص�ص تعليم ّية ف ��ي كل المراحل ما قبل الجامعية  ،الأمر الذي لم يكن
له ��م ال َم ْنهج الجديد َّ
قائم� � ًا قب ��ل التعديل  ,حيث كان الإهتمام بالق�ضية الفل�سطينية �أكبر و�أكثر عمق ًا و تنوع ًا ،خا�صة �أن
التعديل لم يلحظ هذا العنوان في �أي مادة �أخرى غير مادة التاريخ.
وه ��ذا يعني �أن المنهج المع ��دل لم ي�أت بم�ستوى الأهداف المعلنة ل ��ه� ،إن لجهة عروبة لبنان
والتزام ��ه ق�ضاي ��ا الأم ��ة العربية � ،أو لجه ��ة الإ�شارة إ�ل ��ى �أهمي ��ة التعريف ب�أبع ��اد مطامع الحركة
ال�صهيونية.
هذا و�إنّ كتاب التاريخ لم ُي َق ّر حتى هذه اللحظة((( وهو ما زال مثار خالف عميق بين مك ّونات
الم�شه ��د ال�سيا�سي اللبنان ��ي  ,هذا بالإ�ضافة �إلى �أنَّ ذ ْكر الق�ضي ��ة الفل�سطينية ب�شكل هام�شي يعود
لأ�سب ��اب الخالف القائم المت�أتي من الخ�صو�صي ��ة اللبنانية .فلبنان كما ي�شير البع�ض بلد مت�أزم ال
يحتاج لخالفات يطرحها العنوان الفل�سطيني .و الأكثر من ذلك �أن بع�ض المدار�س تعلم في كتب ال
ت�شير في �صفحاتها �إلى فل�سطين بالمطلق.
وال بد من التو�ضيح هنا ب�أ َّنه ال ي ِت ُّم ُ
تناول � ٍّأي من هذه الح�ص�ص التعليمية المذكورة  ,فمنهج
�-1إن البند الأول ي�ؤكد على «تعزيز ال�شعور بهوية لبنان و انتمائه العربيني من خالل �إبراز الرتاث التاريخي و اجلغرايف و الب�شري
واحل�ضاري امل�شرتك يف ع�صوره املختلفة و تنمية ال�شعور الوطني و العربي يف نفو�س النا�شئة».
-2و قد جاء فيه« :الت�أكيد على الدور اخلطري الذي متثله احلركة ال�صهيونية من خالل التعريف بتاريخ هذه احلركة و مب�شاريعها
التو�سيعية العن�صرية املناق�ضة للقانون الدويل و حقوق الإن�سان.
�إبراز املطامع الإ�سرائيلية يف لبنان و يف الأقطار العربية الأخرى  ,و الرتكيز على الدور الإ�سرائيلي العدواين املتمثل باغت�صابفل�سطني و ت�شريد �أهلها و احتالل �أرا�ض يف لبنان و يف الدول العربية الأخرى.
 �إبراز �أ�شكال و مراحل الن�ضال اللبناين بخا�صة و العربي بعامة يف مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي».-3يف حوار �أجريته مع د .ليلى فيا�ض ,رئي�سة املركز الرتبوي للبحوث و الإمناء منذ العام �, 2001إىل �أنه حتى الآن و منذ العام 2001
جرت ثالث حماوالت لو�ضع منهج موحد للتاريخ و لكنها باءت بالف�شل و �آخر منهج و�ضع كان على عهد الوزير حممد منيمنة .و
على ذلك فمن غري املمكن التحدث عن تدري�س الق�ضية الفل�سطينية يف املناهج يف ظل عدم �إقرار كتاب موحد للتاريخ.
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دت منه ح�ص�ص الق�ضية الفل�سطينية لأنها و
التاريخ ((( في المرحلة المتو�سطة و الثانوية قد ا�س ُت ْب ِع ْ
بكل ب�ساطة غير مقررة في كلتا ال�شها َدتين(((الر�سم َّيتَين .
الطالب أ� َّي َة معلوم ٍة عن الق�ضية الفل�سط�سينية ب�شكل
وعل ��ى ذلك ف�إن مادة التاريخ  ,ال ُت ْك ِ�س ُب
َ
ممنهج �أو غير ممنهج.
 -2في موا َّد تعليمية �أخرى

كفت هذه الأخيرة
�إنَّ التعري ��ف بالق�ضي ��ة الفل�سطينية يقع على كاهل مادة التاريخ  ,ف�إن ا�ست ْن ْ
الحمل  ,كان البحث عن لم�سات ع�شوائية حانية تت�أتى من هنا وهناك لتلقي بع�ض الوم�ضات
عن هذا ِ
الي�سيرة على الق�ضية.
وربم ��ا كان من الطبيعي في ظ � ِّ�ل ُخ ُل ِّو منهاج التاريخ من الق�ضية خل ��و مناهج الموا َّد الأخرى
منها � ,إال �أنَّ المو�ضوع يمكن �إدراجه في �صفوف مدر�سية مختلفة و في مواد مختلفة كذلك (التربية
الديني ��ة  ,اللغة العربية  ,االجتماعيات .)...فكان التجوال في المواد الأخرى بحث ًا عن مقرر يروي
ظم�أ المتعط�ش للتعرف على الق�ضية و لكن ال جدوى  ,فقد غابت هي الأخرى عن ا�ستح�ضارها رغم
الم�ساحة ال�ضخمة التي ي�سمح بها نظام التعليم اللبناني في و�ضع مناهج التعليم الخا�صة...
في مادة التربية المدنية وبعد ال ّإطالع على منهجها كام ًال ,عبر موقع وزارة التربية اللبنانية
على االنترنت ,تب ّين خل ّوها من �أيِّ تع ُّر ٍ�ض للق�ضية الفل�سطينية  ,و كان الجواب التقليدي لأ�ساتذتها
عن ��د �س�ؤاله ��م عن هذا المو�ضوع ،ب�أنهم ملتزمون بالمناهج و ال يت�سع الوقت لدرو�س �إ�ضافية �أخرى
كما ال ُتتاح ال ُفر�صة لعر�ض موا�ضيع جانبية �أثناء الح�ص�ص الدرا�سية.
ويب ��رز من خالل الأهداف العامة للم ��ادة اهتمام بالهوية العربية فيت ��م الت�أكيد على «تعزيز
وعي الطالب لهويته العربية و تعلُّ ِقه بها و بانتمائه العربي المنفتح على الإن�سانية».
و في الأهداف الخا�صة ورد «تعزيز الهوية و االنتماء العربيين عند المتعلم من خالل تو�ضيح
مقوماته ��ا و �أهميتها و التعريف بتجارب العمل العربي الم�شت ��رك بدء ًا ب�أعمال التن�سيق و�صو ًال �إلى
االلتزام بالمعاهدات الم�شتركة و �إبراز دور لبنان في المنظمات العربية».
در�س في التعلي ��م الأ�سا�سي  ,من المرحلة االبتدائية �ضمن محور لبنان
وعل ��ى ذلك ت ََّم �إدراج ٍ
 -1يف املرحلة الأ�سا�سية غابت ح�ص�ص الق�ضية الفل�سطينية عن املناهج.
-2يف حوار مع مدر�سي ملادة التاريخ يف املرحلة املتو�سطة و الثانوية �أ�شاروا  ,و على اختالف مدار�سهم بني �إر�ساليات و مدار�س
�إ�سالمية و �أخرى ر�سمية � ,إىل �أن الق�ضية الفل�سطينية حمذوفة من املقرر و ال يتطرقون لها �أبد ًا فهم ملتزمون باملنهج املحدد
لهم واملقرر يف ال�شهادات.
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ومحيط ��ه العرب ��ي ,ع ��ن «العوام ��ل و الروابط العربي ��ة الم�شتركة» ف ��ي ال�صف ال�ساد�س ف ��ي �أربعة
ح�ص� ��ص و ه ��و ي�شمل :اللغة العربي ��ة  ,التراث الثقاف ��ي  ,التاريخ الم�شترك  ,الأمان ��ي الم�شتركة ,
التكامل االقت�صادي  ,التعاون لتحقيق التقدم و التنمية و �أخير ًا الت�ضامن العربي في مواجهة العدو
الم�شترك �إ�سرائيل.
فلم يتعد المو�ضوع �إطار الت�ضامن العربي لمواجهة �إ�سرائيل.
ول ��م يكن الأمر ب�أح�سن حا ًال في المراحل التعليمية الالحقة حيث اعتلى في ال�سنة المنهجية
در�س عن الهوية العربية :مقوماتها و م�ؤ�س�ساتها.
التا�سعة ٌ
در�س ف ��ي خم�س ح�ص�ص ع ��ن «التع ��اون و الت�ضامن
وف ��ي ال�سن ��ة الثاني ��ة الثانوي ��ة ُخ�ص�ص ٌ
والطموحات العربية».
وبذل ��ك ينته ��ي مق ��رر التربي ��ة الوطني ��ة دون �أن ي�شير م ��ن قريب �أو م ��ن بعيد �إل ��ى الق�ضية
الفل�سطينية  ,و هذا ما �أكد عليه مدر�سو هذه المادة((( ,فالمناهج على حدِّ قولهم ال تتّ�سع لمناق�شة
محاور �أخرى.
ف ��ي مادة التربي ��ة الدينية و على خطى دول الخليج العربي (ا إلم ��ارات  ,الكويت وال�سعودية)
غاب ��ت الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة عن ال�ساحة  .و ف ��ي قراءة عامة له ��ا قد تتعر�ض لمو�ض ��وع له عالقة
بالق�ضية الفل�سطينية في ح�صة واحدة �أو اثنتين في جميع درو�س كتب ال�سل�سلة  ,دون ربطه بالواقع,
و العناوين المطروحة مثل :تحويل القبلة ,ال ت�شد الرحال �إال �إلى ثالثة م�ساجد(((.
�إذن ه ��ي مب ��ادرات فردية يقوم بها الأ�سات ��ذة المهتمون باجتهاد �شخ�ص ��ي منهم دون تدخل
م ��ن وا�ضعي المناه ��ج �أو �إدارة المدار�س .و في ظل ف�سحة من الحرية ف ��ي �إقرار الدرو�س في مادة
التربي ��ة الدينية ي�ستطي ��ع الأ�ستاذ اعتماد بع�ض الدرو�س الداعمة للق�ضي ��ة الفل�سطينية .و لكن بعد
تل ��ك اللق ��اءات م ��ع �أ�ساتذة التربية الديني ��ة اتّ�ضح غفلتهم ع ��ن هذا المو�ض ��وع و ان�شغالهم بمقرر
الكتاب الذي بين �أيديهم.
 -1يف حوار مع �أ�ساتذة للرتبية املدنية يف مدار�س خا�صة و ر�سمية يف لبنان.
-2يف قراءة حول تعريف منهاج الرتبية الإ�سالمية بالق�ضية � ,أ�شار الباحث و م�ؤلف �سل�سلة دين احلق (ملادة الرتبية الإ�سالمية)
خالد طنبوزة احل�سيني �إىل �ستة �إ�صدارات ك�أهم املقررات اللبنانية يف مقرر الرتبية الإ�سالمية  ,يتم التطرق فيها بخجل
�إىل الق�ضية الفل�سطينية .و هي تفتقر يف ج ّلها �إىل الو�سائل امل�صاحبة لها من بو�سرتات �أو �شرائط كا�سيت �أو �سي دي .و تابع
احل�سيني قوله ب�أنه قد كانت لديه النية و الرغبة ب�إحداث �شيء من التغيري و الإ�ضافة للمناهج اللبنانية الإ�سالمية املوجودة يف
ق�صر �أي�ض ًا ب�إفراد الق�ضية الفل�سطينية بدر�س يف كل كتاب .و اكتفى بدر�سني يف ال�صفني العا�شر و
�سل�سلته اجلديدة � ,إال �أنه قد ّ
احلادي ع�شر حتت العنوانني التاليني « :امل�سجد الأق�صى  ,اليهود « يف ظل �ضمان ربط وا�ضح بني املا�ضي و احلا�ضر و امل�ستقبل.
و يقول احل�سيني يف معر�ض حديثه� « :إذا كان التق�صري يف مناهج الرتبية الإ�سالمية  ,فلن نلوم من ي�ضع مناهج التاريخ و اجلغرافيا».
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بحظ �أو َف َر في تناول الق�ضية الفل�سطينية .بل ر ّبما كان الو�ض ُع
ل ��م يح ��ظ منهاج اللغة العربية ٍ
�أ�س ��و أَ� حا ًال  ,فالمب ��ادرات الفردية ههنا ي�ضيق مجالها و ال يت�سع �إال بمبادرة خا�صة من �أ�ستاذ اللغة
العربية.
وبعد التحاور مع �أ�ساتذة ع ّدة في اللغة العربية تت�ضح ق ّلة هذه المبادرات فالكل يهتم بتحقيق
ه ��دف �أوحد و ه ��و �إنهاء المقرر و �إن �أ�ش ��ار البع�ض �إلى �إمكانية التعر� ��ض للق�ضية الفل�سطينية من
�شاع َريها محمود دروي�ش و ن ��زار قباني اللذين تد ّر�س
ق�صائدهُ ما ف ��ي المرحلة الثانوية(((,
َ
خ�ل�ال ِ
فت ُ
ُعر�ض الق�ضية من الوجهة القومية.
�إن ه ��ذه المب ��ادرات الفردية عل ��ى �أهم َّيتها ال ترق ��ى لم�ستوى تثقيف الط�ل�اب بالق�ضية فهي
مهم ��ا عال �ش�أ ِنها غير ممنهجة وغير ّ
منظمة ب�أط ��ر معينة و غير مع ّممة على المدار�س كافة ،و �إ َّنما
مقت�صرة على جزء ي�سير منها.
تقول �أ�ستاذة في اللغة العربية في حوار معها  ,مو�ضحة تطرقها �إلى الق�ضية الفل�سطينية في
ال�ص ��ف الثاني ثانوي « :بع ��د تخ�صي�ص �ساعة لهجرة اليهود ننتقل إ�ل ��ى �ساعة للتعرف على معاناة
ال�شعب الفل�سطيني التي تحدث عنها كثي ٌر من الأدباء و ال�شعراء.
من هو محمود دروي�ش؟ و لماذا ندر�س �أدبه؟�سج ��ل �أن ��ا عربي « هي الق�صيدة التي نبد�أها حتى ن�ص ��ل �إلى معاناة ال�شعب الفل�سطيني و
« ّماذا يقدم يومي ًا من ت�ضحيات.
بع ��د التحليل الأدب ��ي لهذه الق�صيدة نعود إ�ل ��ى مفاتيح معينة (�أطفال ��ي ثمانية ,جدي كانفالح ًا  ,عقا ًال فوق كوفية )...لماذا كان يا�سر عرفات ي�ضع العقال و الكوفية؟
 نتدرج �شيئ ًا ف�شيئ ًا في الق�صيدة للو�صول �إلى:-1يف حوار مع وفاء �صالح من�سقة و �أ�ستاذة يف اللغة العربية يف مراحل الثانوية يف �إحدى املدار�س اخلا�صة �أ�شارت �إىل �أن الق�ضية
الفل�سطينية غري مقررة يف املناهج �إال �أنها تعرف طالبها ببع�ض املعلومات عن الق�ضية من خالل حمور « حب الوطن « فتبد�أ
املحور بالتعريف بالوطن ثم االنتقال �إىل تعريف بالوطن احلر  ,الوطن ال�سليب  ,و تطرح الإ�شكالية :ملاذا يعترب الوطن �سليب ًا؟ و
متى؟ فت�سوق مث ًال على ذلك « فل�سطني «  :ما هي الق�ضية الفل�سطينية :خطوات �أربعة تعتمدها لتناولها:
 توطئة عرب الباور باونت. هجرة اليهود. يا�سر عرفات و منظمة التحرير. حممود دروي�ش �شاعر الق�ضية.و تعلق الأ�ستاذة �صالح قائلة مبا �أننا نعطي مادة الأدب ف�إننا ال نتوغل كثري ًا كما يفعل مدر�س مادة التاريخ �إذا �أراد املرور على هذه
الق�ضية و لكننا منرر ما نريد عرب حمطات ( �أطفال احلجارة  ,احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني  ,تقاع�س العرب).
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«يعلمني �شموخ ال�شم�س قبل قراءة الكتب»
هذا ال�شطر من البيت نخ�ص�ص له �ساعة كاملة ل�شرح التربية الفل�سطينية و الإعداد النف�سي
لأوالد الفل�سطيني لمواجهة العدو الإ�سرائيلي .
 االنتقال �إلى الق�صيدة الثانية:« � ِأحنّ �إلى ُخ ْبز �أمي «و ن�أخذ من كل ق�صيدة ما يوافقنا للو�صول �إلى معالم الق�ضية.
 االنتقال �إلى «حوار مع �أعرابي �أ�ضاع فر�سه « لنزار قباني.هذه الق�صيدة ت�سلط ال�ضوء على تفكك الأمة العربية وو�صولها �إلى ما و�صلت �إليه».
ثالث ًا :مناهج التعليم في مدار�س الأونروا.

يبلغ عدد الفل�سطينيين الم�سجلين لدى وكالة الأونروا كالجئين في  2012/1/1و مقيمين في
لبنان  465,789فرد ًا ...بمعدل نمو �سنوي يقدر  , %2,2يعي�ش حوالي  %50,1منهم في المخيمات(((.
و ُت ْظهِ ��ر البيانات المتوفرة ل�سن ��ة 2010م �أن ن�سبة الأفراد دون ال  15عام ًا بلغت  %30,4في
حين بلغت ن�سبة الذين تبلغ �أعمارهم  65عام ًا ف�أكثر .(((%5
كم ��ا �أ�شارت البيان ��ات المتوفرة ل�سنة 2010م �أن متو�سط حجم الأ�س ��رة الفل�سطينية بلغ 3,9
�أف ��راد .هذا وتعتبر ن�سبة الإعالة في قطاع غزة �أعلى ن�سب ��ة تليها الإعالة لل�سكان الفل�سطينيين في
الأردن ثم في �إ�سرائيل ثم ال�ضفة الغربية ،بينما ت�شكل في كل من �سوريا و لبنان �أدنى ن�سبة �إعالة.
�أم ��ا بالن�سبة للمناهج المعتمدة في مدار�سها فهي المناهج اللبنانية  ،غاب عنها كتاب تاريخ
وجغرافي ��ة فل�سطي ��ن ...و ه ��ذا �أمر لي�س باله ّي ��ن  ,ف�أنْ ُي ْ�س َل � َ�ب التاريخُ الوطني م ��ن فكر جيل ،فهو
�سل � ٌ�ب لهويت ��ه و انتمائ ��ه ,تقول �شهناز �ألغ ��ار� « :إنَّ الهوية ال ُت ��و َر ُث وهي ُت ْبنى وم ��ن ال�سبل لبنائها،
المناهج التعليمية .وم�صادرتها �أخطر من م�صادرة الأر�ض ،ف�إذا بقيت الهوية يمكن �إعادة الأر�ض
و بن ��اء المن ��ازل(((  .و لكن �إن ذهبت الهوية تع َّثر �إعادة الأر�ض  ..فم ��ن الم�س�ؤول عن تعزيز الهوية
الفل�سطيني ��ة؟ وهل تتحمل (الأونروا) م�س�ؤولية غياب الق�ضي ��ة الفل�سطينية عن مناهجها؟ �أم أ� ّنها
 -1حم�سن حممد �صالح  ,التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  ,مرجع �سابق � ,ص .318
ً
و هي ت�ضم ما يزيد على  %85من الطلبة الفل�سطينني  ,و قد �أبدت يف ال�سنوات الأخرية تراجعا يف تقدمي اخلدمات ب�سبب االنخفا�ض
يف ميزانيتها العامة  ,و اكتظاظ ال�صفوف بالطالب ( معدل  45طالب ًا يف ال�صف الواحد ) و انخفا�ض عدد الأ�ساتذة اجلامعيني.
امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق الإن�سان  ,تدين امل�ستوى التعليمي يف �أو�ساط الالجئني الفل�سطينيني يف لبنان ...ملاذا؟ ,مقال على
الإنرتنت .2012 ,
 -2حم�سن حممد �صالح  ,التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني  ,مرجع �سابق �ص .38
 -3املديرة العامة للمعهد الوطني للتدري�س الرتبوي يف وزارة الرتبية و التعليم الفل�سطينية.
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ال ح ��ول له ��ا و ال قوة �إزاء ما يعر�ض في المناهج اللبنانية ،فاللوم يقع في النهاية على غياب مناهج
وثقافة مدر�سية فل�سطينية.
ف ��ي الحقيقة �إنَّ غي ��اب تاريخ وجغرافية فل�سطين عن المناه ��ج التربوية في مدار�س الأونروا
يثي ��ر نقا�ش� � ًا حاد ًا حول حقه ��ا في تغ ّي ��ب المادتين عن الفكر الطالب ��ي وخوف ًا من الآث ��ار ال�سلبية
المترتبة التي تورث الأجيال المتعاقبة عمق ًا في الجهل الفكري بوطنهم وق�ضيتهم.
و ق ��د انق�سم الفل�سطينيون بين متّهم للأونروا بتعمد التغ ّيب وبين ملتم�س لها العذر في كونها
تتبع مناهج الدولة((( التي يقيم فيها الفل�سطينيون.
�إال �أنَّ م�س� ��ؤول مكتب �ش� ��ؤون الالجئين في حرك ��ة المقاومة الإ�سالمية حما� ��س ،يا�سر عزام
ا ّته ��م الأونروا بتع ُّمد التغ ّييب((( ،ذاك �أن التطورات ال�سيا�سية والأمنية التي واجهتها الق�ض ّية كانت
َت ْنعك� ��س على المجال الترب ��وي ،فا�ستغ ّلت الظروف ال�سيا�س ّية والأمني ��ة لتغييب المادة �ضمن م�سار
تغييب فل�سطين عن ذاكرة �أبنائها بغية �إنهائها كق�ضية كبرى(((.
وكان حق� � ًا على �أولياء الأمور ط ��رح مخاوفهم الخا�صة ب�ضعف الثقافة الوطنية نتيجة �سيا�سة
(الأون ��روا) انتهاجه ��ا للمناهج التعليمي ��ة ،ال �سيما �أن» حوالي � 33ألف طال ��ب و طالبة �أي �أكثر من
ن�ص ��ف الط�ل�اب الفل�سطينيين في لبنان يدر�س ��ون في  75مدر�سة تابعة للأون ��روا((( ».ويب ّرر ُ
بع�ض
مد ّر�س ��ي التاري ��خ عدم ق ��درة الأونروا عل ��ى الت�أثير في المناه ��ج الدرا�سية ،فال ب ��د �أن نذكر كلمة
«»العدو» وهذا ما ال توافق اليون�سكو عليه(((».
رابع ًا :م�ساع لتوعية الطالب بالق�ضية الفل�سطينية

�إزاء واق ��ع تغ ّيب الق�ضية الفل�سطينية عن المناهج المدر�سية في لبنان ،بد�أت الق�ضية ت�ضمر
ف ��ي فكر ال�شباب .فعلى �صعيد �أكثر م ��ن �أربعمائة و خم�سين �ألف الجئ فل�سطيني في لبنان ت�ستبعد
الق�ضي ��ة عن فكرهم تمام ًا وتد َّر ُ�س الق�ضايا العربية الأخرى في محاولة لحذفها من الدول العربية
ومحوها من الخريطة الجغرافية للمنطقة.
 -1هي دول خم�سة :لبنان � ,سوريا  ,الأردن  ,غزة و ال�ضفة الغربية.
�-2أطلقت م�سابقة ثقافية وطنية تت�ضمن عدد ًا من الأ�سئلة حول تاريخ و جغرافية فل�سطني و تطور الق�ضية الفل�سطينية و توجهت �إىل
الأطفال و النا�شئة يف مدار�س الأونروا و فوجئت برف�ض القائمني عاى دائرة القلم يف الأونروا توزيعها على الطالب.
 -3نقوال طعمة  ,رابطة املعلمني الفل�سطينيني يف لبنان « ,تاريخ فل�سطني يغيب عن مناهج الأونروا اجلزيرة .2011/11/26
�-4سامر امل ّناع  ,الأطفال الفل�سطينيون يف لبنان يتخبطون يف �أزمة الهوية و االنتماء  ,مكتبة الأخبار � ,أخبار فل�سطني و الوطن
العربي  ,االنرتنت  ,بريوت .2011/3/24 ,
 -5نقوال طعمة  « ,تاريخ فل�سطني يغيب عن مناهج الأونروا»  ,مرجع �سابق.
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غ ّيب ��ت الق�ض ّي ��ة عن المناه ��ج المدر�سية اللبناني ��ة ليتخرج جيل ال يذكر م ��ن فل�سطين �سوى
ا�سمه ��ا وبع� ��ض الحكايا التي ي�سمعها من �أجداده ...جيل ال يعلم �شيئ ًا عن وقفات �أ�سا�سية في تاريخ
الق�ضية مثل ذكرى النكبة ،االنتفا�ضة وذكرى �إحراق الأق�صى...
م�ساع جادة تواجه التحديات المفرو�ضة والمك ّبلة للفكر العربي.
ف�ل�ا ب َّد �إذن من اللجوء �إل ��ى ٍ
لعل �أولى هذه الم�ساعي تتمثل في التنقيب عن م�ؤ�س�سات تثقيفية ،جمعيات ومنظمات لتلعب دورها
في توعية ال�شباب و �إ�ضاءة الفكر بتاريخ الق�ضية وم�ستلزمات الدفاع عنها.
م ��ن هذه الم�ؤ�س�سات كانت م�ؤ�س�سة القد�س الدولية التي تعنى ب�ش�ؤون القد�س وتحاول جاهدة
ن�شر الوعي بالق�ضية وتثقيف ال�شباب بالمعلومات الأولية((( والمطامع ال�صهيونية المرتقبة.
م�ساع �أخرى،يجدر بنا تجميع الجهود وح ��ثُّ وا�ضعي المناهج اللبنانية في مواد التاريخ
وف ��ي ٍ
والجغرافيا واالجتماع واللغات والتربية الدينية والتربية المدنية لتكري�س بع�ض الدرو�س التي تهدف
والتب�صر بمخططاته الم�ستقبلي ��ة .و�إن َّ
تعذ َر الأمر مع
إ�ل ��ى توعية الفكر بمطامع الع ��دو ال�صهيوني
َّ
تع� � ُّذر االتفاق على منه ��اج موحد للتاريخ اللبنان ��ي،ال ب�أ�س من اللجوء �إلى مدي ��ري المدار�س لأخذ
الق�ضية الفل�سطينية على عاتقهم((( وتدري�سها عبر بع�ض المقررات تدري�س ًا منهجي ًا ثابت ًا .واعتماد
بع� ��ض الأن�شطة المنهجي ��ة وغير المنهجي ��ة لتدعيم الوالء للق�ضي ��ة و لتكري�س ال�شع ��ور بالت�ضامن
الوطني مع الفل�سطينيين..
و ق ��د قامت بع�ض المدار� ��س((( بهذه المبادرة ف�أعلن ��ت �إدراج مو�ضوع الق�ضي ��ة الفل�سطينية
كمحور تعليمي من خالل �أن�شطة منهجية وغير منهجية اعتبار ًا منها �أنَّ الوقوف مع ق�ضية فل�سطين
-1يف حوار مع ه�شام يعقوب مدير الإعالم و املعلومات يف م�ؤ�س�سة القد�س الدولية  ,و �س�ؤاله عن ر�ؤيته امل�ستقبلية لتثقيف ال�شباب
بالق�ضية الفل�سطينية � ,أجاب ب�أنه قد انبثق عن م�ؤ�س�سة القد�س الدولية رابطة �شباب من �أجل القد�س العاملية عملها منهجي و
ثابت .و هو م�شروع يدار على م�ستوى الدول العربية �أطلق عليه ا�سم « برنامج �سفراء القد�س « و هو عبارة عن �إطالق حما�ضرات
دورية طوال ال�سنة (دورة مبعدل كل �شهر تطرح حما�ضرات متخ�ص�صة عن القد�س بعناوين متميزة).
و يف عمل غري منهجي نقوم ب�إعطاء حما�ضرات توعية عن الق�ضية.
ويتابع يعقوب «ا�صح هناك دبلوم يدر�س عرب االنرتنت « دبلوم درا�سات الالجئني» �أن�ش�أه مركز العودة الفل�سطيني يف لندن و لديه
ممثلون يف بريوت ,مدة الدبلوم �ستة �أ�شهر  ,و نقيم �أحيان ًا دورات خمت�صرة ملدة  15يوم ًا ,و هي جمانية عرب االنرتنت و تتناول
معلومات عن القد�س ».و عن م�شاريعهم امل�ستقبلية يتابع يعقوب :ن�سعى الن�شاء معهد املعارف املقد�سية  ,و قد �أن�ش�أناه يف جامعة
اخلرطوم يف ال�سودان و نعتزم �إقامته يف دول عربية �أخرى.
-2و هو حماكاة للتجربة املوجودة يف بريطانيا على يد د .عبد الفتاح عوي�سي امل�شرف على كر�سي الدرا�سات العليا  ,و قد خ ّرج
�أجيا ًال عدة منذ �سنوات خلت.
-3هي ثانوية ح�سام الدين احلريري التابعة جلمعية املقا�صد اخلريية  ,و قد بادرت �إىل ذلك ت�ضامن ًا مع �أبناء غزّة و جتاوب ًا مع
نداء النائبة احلريري  ,و قد دعت املديرة هنادي اجلرديل ك�شبكة مدر�سية �إىل تنظيم م�ؤمتر تربوي على م�ستوى الدول العربية
لإدراج الق�ضية الفل�سطينية يف مناهج التعليم يف كل املدار�س العربية.
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مكن التعبير عنها بكل الوجوه و منها التربوية .و�أطلقت �سل�سلة �أن�شطة ا�ستنكار ًا لح�صار غزة.
ُي ِ
ووزعت المدر�سة على طالبها بيان ًا دعت فيه �أهاليهم �إلى التحاور مع �أبنائهم لتر�سيخ مفهوم
الق�ضية الفل�سطينية و حقوق ال�شعب الفل�سطيني(((.
وف ��ي م�ساع �أخ ��رى يمكن اعتمادها وهي على قدر كبير من الأهمي ��ة  ،ا�ستثمار الإعالم كبوق
ينفخ فيه للترويج للق�ضية .فالخطة ال�صهيونية المعتمدة اليوم ترمي �إلى تمييع �صورة الق�ضية عبر
الإع�ل�ام المرئي والم�سم ��وع والتعتيم عليها قدر الإمكان والعمل على �إله ��اء ال�شعب العربي بق�ضايا
�أخرى ُت ْلهيه عما يحدث في �أر�ض القد�س �سعي ًا النتزاع القد�س من فكره �شيئ ًا ف�شيئ ًا...
فالجه ��ود �إذن يج ��ب �أنْ تتوف ��ر الآن لبذلها في قن ��وات الإعالم وبرامجه ��ا لتناه�ض ال�سموم
المبثوث ��ة لت�شوي ��ه الفكر العرب ��ي .واليوم وفي ظل تزاي ��د المحطات الهادفة �أ�صب ��ح من الأي�سر بث
البرامج الموجهة للدعم الفل�سطيني وتو�ضيح الحقائق التاريخية.
وهن ��ا يتّ�س ��ع المجال كثي ��ر ًا لإمكاني ��ة ا�ستثم ��ار الإنترنت ل�صال ��ح الق�ض ّي ��ة .فالمعركة اليوم
معرك ��ة ح�ضارية حت ��ى مع قوى �إقليمية مثل �إ�سرائي ��ل  ,مركز التق ّدم العلم ��ي و �صاحبة اليد العليا
في التكنولوجيا ،فال بد �إذن من جهوزية العقل العربي لدخول التح ّدي المعلوماتي وتحقيق التوازن
اال�ستراتيجي حيالها.
ولي� ��س م ��ن ال�صع ��ب الدخول في ه ��ذا ال�سيناريو  ,خا�ص ��ة �أنّ ال�شباب العربي ف ��ي ق�سم منه
لدي ��ه م ّي ��زات ن�سب ّية م ��ن العلم و الفن و الخبرة في مج ��ال الإنترنت .و النجاح ف ��ي هذا ال�سيناريو
�س ��وف ي� ��ؤدي �إلى « تمهيد الطريق �أمام العمل الوحدوي العرب ��ي و الإ�سراع بوتيرته  ,بمثل ما َ
حدث
م ��ع االتحاد الأوروبي حيث ا�ستطاعت الث ��ورة المعلوماتية ب ُق ْدرتها على اخت ��زال الم�سافات و ك�سر
الحواج ��ز و توحي ��د نظم المعلومات و رف ��ع درجة الأداء الذي �أو�صل تل ��ك الأقطار �إلى االتحاد بدل
االقت�صار على مجرد �سوق �أوروبية م�شتركة(((».
واالنترنت في �أدنى درجات ا�ستعماله م�صدر هام للمعلومات ،ي�ستقي منه ال�شباب معلوماتهم
-1يف �سياق املناهج ميكن ا�ستثمار منهاج الرتبية الدينية للتعر�ض من خالله للق�ضية  ,وهذا �أمر لي�س بال�صعب و ميكن اعتماده
من قبل دار االفتاء �أو مببادرات فردية عرب ت�أليف كتب الرتبية الدينية بح ّلة جديدة مم ّيزة مز ّودة مبادة مرئية و م�سموعة و
اعتمادها يف املدار�س.
و ميكن اقرتاح التعر�ض للعناوين التالية التي ت�صب يف �إطار التعريف بالق�ضية الفل�سطينية « :اليهود  ,عقيدتهم و تاريخهم  ,مكانة
امل�سجد الأق�صى ,املعركة الفا�صلة بيني امل�سلمني و اليهود  ,جغرافية �أر�ض فل�سطني اختيار تراجم من �صحابة النبي �صلى اهلل عليه
و �سلم عا�شوا يف الأر�ض املباركة و ا�ست�شهدوا فيها  ,حمطات يف �سرية النبي �صلى اهلل عليه و �سلم ( الآيات � 26-20سورة املائدة),
فرتة االحتالل الربيطاين و التعر�ض ل�سرية املجاهد عز الدين الق�سام ...درو�س من غزّة ما�ضي ًا و حا�ضر ًا».
 -2وجدي �سواحل� , 2001 :إنتفا�ضة االنرتنت  ,م�صر ,ط� , 1ص .103
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ع ��ن الق�ضية  ،يجارون ب ��ه �أحداثها وم�ستجداتها ،وعلى «م�ستوى الت�ضام ��ن معها تعتبر م�شاركتهم
على االنترنت جيدة و ف ّعالة(((».
وعل ��ى ذلك ال بد من ا�ستثمار هذه الو�سيلة التكنولوجي ��ة �إلى �أبعد مدى و�إطالقها مد ّوية بين
و�سط ال�شباب ليعوا �أهميتها ويدركوا �أبعادها.
و �أخي ��ر ًا ف� ��إن م�ساعي كثي ��رة ي�ستطيع المرء القيام به ��ا �إن وج ��دت الإرادة  .فالعقل العربي
معروف عنه الحنكة و ح�سن التدبير �إذا �أراد ،ولن يتوانى هذا العقل عن تقديم الأفكار واالقتراحات
المم ّيزة لدعم هذه الق�ضية و تبنيها.
الخاتمة
�إن الق�ض ّي ��ة الفل�سطينية هي ق�ضي ��ة ا أل ّمة العربية ،وهزيمتها هزيم ��ة للأمة الم�سلمة فال بد
�أن َي ِع � َ�ي ك ُّل م�سلم هذا الأمر وال تغيب عنه هذه الحقيقة ،ليك ّر�سها في فكر �إخوانه و�أبنائه وطالبه،
فالخط ��ة ال�صهيوني ��ة ت�سع ��ى لتغييب فل�سطين ع ��ن الفكر العربي أ�م�ل ً�ا في تغييبها ع ��ن الخريطة
ال�سيا�سية...
وحري بهم �سلوك كل ال�سب ��ل للتوعية بخطورة
و ال�شب ��اب العرب ��ي اليوم �أكبر من ه ��ذه اللعبة ٌّ
الق�ضية،وبالدعوة �إلى تدري�سها منهجي ًا في المقررات المدر�سية والجامعية...

 -1ه�شام يعقوب ,مدير الإعالم و املعلومات يف م�ؤ�س�سة القد�س الدولية  ,يف حوار معه  ,مرجع �سابق.
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