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مهند عبد الحميد

املناهج املدرسية 

بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

هذا الكتاب

نــود االنتقــال مــن نظــام تعليمــي محافــظ اىل نظــام تعليمــي تحــرري، انتقــاال يبــدأ بتحريــر 

املناهــج مــن كل املواقــف التــي متيــز ضــد النســاء  وتضعهــن تحــت الوصايــة والســيطرة، 

ومتيــز بــن املســلم وغــر املســلم، وبإزالــة كل أشــكال التعصــب التــي تنتمــي ملدرســة االســام 

ــد ،  ــث والنق ــرا يف البح ــتقا وح ــم  مس ــه العل ــون في ــا  يك ــا تعليمي ــد نظام ــدد. نري املتش

ــه  ــون في ــار، ويك ــار ومس ــة  ورأي وخي ــن رواي ــر م ــمح بأك ــذي يس ــدد ال ــاعة التع ويف إش

املعلــم رشيــكا ولــه  مكانــة الئقــة.  ونــرى أن العاقــة وثيقــة بــن التعليــم التحــرري  الــذي 

ــة،  ــا  تتبنــى فكــراً ومامرســة  الحداث ــكل مواطنيه ــة ل ــد،  وبــن دول ــال وبالبل ينهــض باألجي

وتربــط التحــرر الوطنــي بالتحــرر االجتامعــي، وتحظــر التكفــر والتحريــم وقمــع املختلــف، 

وتغلــب الهويــة الوطنيــة الجامعــة عــى الهويــات الفرعيــة، وتتبنــى املســاواة بــن الجنســن 

والديانــات وحريــة املعتقــد.   

مهند عبد الحميد 

ــبوعية  ــة أس ــب مقال ــي يكت ــس. صحف ــم نف ــوس عل ــمس/ بكالوري ــن ش ــة ع ــج جامع خري

ــة الدراســات الفلســطينية مكتــب  ــر مجل ــة تحري ــام، ويعمــل عضــوا يف هيئ ــدة االي يف جري

رام ا للــه، ولــه كتابــات يف مجــات فلســطينية وعربيــة. شــغل منصــب مديــر عــام اإلنتــاج 

اإلعامــي يف وزارة االعــام ، ومديــر عــام اآلداب يف وزارة الثقافــة. لــه العديــد مــن االبحــاث 

ــق اىل تحــرر  ــك آخــر / مركــز مســارات. الطري ــا : اخــراع شــعب وتفكي والدراســات  أهمه

املــرأة / مؤسســة روزا لوكســمربغ. االنتقــال مــن املشــاريع الفرديــة اىل التعاونيــات / مؤسســة 

روزا لوكســمبورغ.. دور االعــام يف تعزيــز قيــم النزاهــة واملســاءلة/ مؤسســة أمــان. القــدس 

بــن اســراتيجيتن/ وزارة االعــام  إعــداد كتــاب ســنكون يومــا مــا نريــد / وزارة الثقافــة. 
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هذه الطبعة  مدعومة من مؤسسة روزا لوكسمبورغ املكتب االقليمي يف رام الله، بتمويل مقّدم من الوزارة الفدرالية 

األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية.

اآلراء الواردة يف هذه النرشة هي من مسؤولية الكاتب وال تعكس بالرضورة موقف مؤسسة روزا لوكسمبورغ.

2

قامئة املحتويات

قامئة املحتويات

تقديم ..............................................................................................................   6 
الفصل األول: املرجعية والناظم ....................................................................  14
الفصل الثاين:  إضاءات متناثرة  ....................................................................  22

تحرير العقل 
مكانة العلامء 

ضوابط الحرب يف اإلسالم 
الرموز الوطنية 

اعتامد رواية فلسطينية 
مختارات قيمة

الفصل الثالث: دولة دينية أم مدنية ..........................................................  36
مفهوم الرشيعة 

عقيدة الوالء والرباء 
صناعة الخوف 

تحريم وتكفري وتزمت
اقتصاد بديل

اختالالت تربوية  

الفصل االرابع: املوقف من املعتقدات األخرى  .......................................  50
وحدة أم عداء  

املسألة اليهودية 

الفصل الخامس: مطابقة العلوم مع الدين  .............................................  60
دنّو الشمس مقدار ميل 

شطب نظرية دارون 

الفصل االسادس: املناهج والحداثة ..........................................................  68
رفض الحداثة الغربية 

بني االستعامر والنهضة العلمية
هل نحن يف رصاع حضارات؟

التناقض يف سياسة الغرب 
هل فلسطني جزء من منظومة القيم العاملية؟

الجهاد

3



املناهج املدرسية: بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

اتهام املسلمني باإلرهاب 

الفصل السابع: موقع النساء يف املناهج  ......................................................  86
حقيقة املساواة 

قوامة الرجل 
قيود تنقض املساواة 
الحجاب والسيطرة 

موقف التنوير اإلسالمي
املرأة يف كتب اللغة العربية 

الفصل الثامن: البناء الوطني والفكر التحرري ..........................................  102
الهوية الوطنية والهويات الفرعية 
الفكر السائد يف التنشئة الوطنية 

املواطنة 
الدميقراطية بني االنتخابات والشورى 

حضور الدين يف اللغة العربية 
الربيع العريب وترجمة الفكر  

اللغة واملصطلح والصورة 
غياب النقد 

 الفصل التاسع: إشكالية املوقف من االمرباطورية العثامنية ...................  126
الثورة ضد االستبداد العثامين 

الهجرة اليهودية يف العهد العثامين 
استبداد املامليك 

الفصل العارش: تهميش املعلمني  ................................................................  134
 انفصال املعلمني عن التغيري 

مكانة املعلمني / وجيه الشيخ 
أفكار شهادات وتجارب: عبد املجيد حمدان، جهاد شويخ، أرب كيالين، 

سمري الزبن 
خالصة وتوصيات 

45



املناهج املدرسية: بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

تقديم

عمــدت مؤسســة روزا لوكســمبورغ يف فلســطني واألردن، منــذ بضعــة أعــوام، اىل تأســيس برنامــج التعليــم التحرري 

بهــدف إثــارة النقــاش املجتمعــي حــول فلســفة التعلـّـم والتعليــم، ســواء كان الرســمي أو غــري الرســمي يف كل مــن 

فلســطني واألردن. وبنــاًء عليــه، دعمــت املؤسســة العديــد مــن املشــاريع واألنشــطة واألفــكار التــي أســهمت وال 

زالــت يف النقــاش والتــداول حــول مــا هــو موجــود، ومحاولــة طــرح أفــكار بديلــة.  

وقــد اســتندت رؤيــا الربنامــج عــى أهميــة التعليــم البالغــة يف مســار تطــّور املجتمعــات والحــركات السياســية 

ــدت أن  ــتقالل. ووج ــّرر واالس ــبيل التح ــح يف س ــت تكاف ــي ال زال ــطني الت ــدا يف فلس ــة، وتحدي ــة عام واالجتامعي

ــت  ــي متزم ــور دين ــن، منظ ــن األخريي ــا يف العقدي ــه، خصوص ــى علي ــذي طغ ــي، وال ــظ، والتلقين ــم املحاف التعلي

ــدال مــن أن يســنده. ــريا يف وجــه هــذا املســار النهضــوي، ب ــا كب وســيايس، قــد يشــكل عائق

ــات  ــطني واألردن اىل اإلجاب ــا، يف فلس ــمي أيض ــري الرس ــرية غ ــان كث ــمي، ويف أحي ــم الرس ــوم التعلي ــز مفه يرتك

والحتميــات، وإىل حــد بعيــد أيضــا، اىل الغيبيــات واملطلقــات، مــا مــن شــأنه تقييــد العقــل وتقليــص املــدركات، 

ــرش اىل  ــل الب ــام يحي ــط، م ــن التخطي ــداع وحس ــترشاف واإلب ــل واالس ــى التحلي ــدرة ع ــن الق ــد م ــايل الح وبالت

ــني.  ــدي الساســة واملنتفع ــة بأي ــرك مصائرهــم ومســتقبلهم رهين ــام ي ــني، وم ــم فاعل ــر منه ــم أك ــول به مفع

ــم عــى فلســفة الســؤال  ــة بحيــث يرتكــز التعلي ــم التحــّرري هــو قلــب املعادل ــه برنامــج التعلي مــا يطمــح إلي

والفضــول املعــريف والبحــث العلمــي النقــدي والتحليــي. ســؤال يــؤدي اىل آخــر وآخــر يأخــذ اىل غــريه. ال حتميــات 

ــأت مؤسســة روزا لوكســمبورغ ورشكاؤهــا يف  ــذا الصــدد ارت ــات تقــي العقــل واملــدركات. وبه ــة وال غيبي نهائي

فلســطني واألردن أن مــن األهميــة مبــكان البحــث الجــاد واملوضوعــي يف فلســفة ومنهــاج التعليــم يف فلســطني، 

ــام، كفاتحــة أيضــا للمراجعــة والبحــث والنقــاش املجتمعــي والحــوار  ــا نشــأ هــذا العمــل اله ــة. مــن هن كبداي

مــع صّنــاع القــرار بهــدف االرتقــاء مبنظومــة التعليــم كاملــة، ومبــا يخــدم النضــال االجتامعــي والســيايس الوطنــي 

الدميقراطــي التقدمــي. 

ــة  ــة الوطني ــق بتشــكيل الهوي ــي تتعل ــا الت ــب املدرســية يف القضاي ــاج والكت ــا ورد باملنه ــكل م ــق البحــث ب يدق

ــة  ــأيت بصبغ ــي ت ــة الت ــا الديني ــل الرؤي ــام ويشــخص ويحل ــة الفلســطينيني، ك ــة يف وعــي ووجــدان الطلب واملدني

وهابيــة متشــّددة وإقصائيــة، يف أحيــان كثــرية، ويّحــذر مــن أثرهــا الســلبي عــى الحيــاة العامــة واملجتمــع. وبنــاًء 

ــر  ــية للنظ ــة والسياس ــراكات االجتامعي ــدين، وللح ــع امل ــطاء املجتم ــة لنش ــوة مفتوح ــث دع ــّدم الباح ــه، يق علي

ــاج، وإلدراج  ــث املنه ــرار لتحدي ــاع الق ــى صّن ــي ع ــط منهج ــة ضغ ــم ومامرس ــة والتعلي ــع الربي ــة يف واق بجدي

ــز واإلقصــاء. ــذ كل أشــكال التميي ــة واملســاواة ونب ــة والدميقراطي ــوع والتعددي مامرســة قيّمــة تحــض عــى التن

ــر  ــه واف ــد ل ــذي مل يجّن ــد عــى العمــل املتقــن ال ــد الحمي ــد عب ــر للباحــث مهن ــل الشــكر والتقدي نتقــدم بجزي

الجهــد والوقــت والعاطفــة فقــط، بــل أيضــا تبنــاه كقضيــة كفاحيــة. كــام ونشــكر مســاعد البحــث وجيــه العيســة.
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كلنــا أمــل أن يلقــى هــذا البحــث الهــام اهتاممــا جّديــا، ويّشــكل أيضــا حالــه مــن األرق ودافعيــة نحــو التغيــري 

ــث  ــني يف املجتمــع املــدين، واألكادميــي، كــام يف املؤسســات واألحــزاب السياســية، بحي ــني والتقدمي ــدى املناضل ل

ــات الفلســطينيني اىل وطــن  ــال وتطلع ــع آم ــق م ــا يتواف ــة، مب ــة العام ــك الثقاف ــاج، كذل ــر املنه يســهم يف تطوي

ــة. دميقراطــي وتعــددي، يليــق بتضحياتهــم عــرب عقــود طويل

.

سالم حمدان

مديرة الربامج

مؤسسة روزا لوكسمبورغ املكتب اإلقليمي فلسطني / األردن

تقديم
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مقدمة 

»كثــرية هــي الطــرق املؤديــة إىل انهيــار الدولــة، ويف املقابــل هنــاك طريــق واحــد يبقيهــا، أن تعيــد النظــر يف كل مــرة يف 

تعليمهــا وتعبــىء التعليــم لتتقــدم.« 

عيل الشدوي 

يعتمــد التغيــري والتحــول نحــو األحســن عــى مجموعــة مــن العوامــل مــن ضمنهــا، ورمبــا أهمهــا، نظــام تعليــم 

عــري ومتقــدم. هــل أعــاق نظــام التعليــم الفلســطيني املتبــع وبخاصــة يف عهــد الســلطة التغيــري نحــو األحســن، 

أم أحــدث التطويــر؟ مثــة فرضيــة تقــول أن التعليــم الفلســطيني ينتمــي إىل األنظمــة املتأخــرة بالرغــم مــن وجــود 

فــرص. ملــاذا ُهــِدرَت ومــا تــزال تُهــدر فرصــة بنــاء نظــام تعليــم حــدايث تنويــري علــامين؟ مــن املســؤول عــن ذلــك؟ 

ومــا هــي املعوقــات الفعليــة واألســباب التــي أدت وتــؤدي إىل إعــادة إنتــاج نظــام تعليــم متأخــر؟ 

ال ميكــن عــزو التأخــر يف التعليــم لإلحتــالل اإلرسائيــي وحــده، يف غيــاب تدخــالت جديــة حــول أســباب التأخــر 

الذاتيــة، يوجــد فقــط انتقــادات وكتابــات بعضهــا مهمــة، ولكــن بــدون ســجال لــه أهــداف محــددة وواضحــة 

يصــار إىل تحقيقهــا يك يحــدث التغيــري املرجــو، ويف الغالــب تســود الالمبــاالة والالقلــق مــن تأخــر التعليــم، ويــربز 

ــري مســتوى  ــم يقــرر إىل حــد كب ــم الســائد، مــع أن مســتوى التقــدم يف مجــال التعلي التهــادن مــع نظــام التعلي

التقــدم يف قضايــا أخــرى وبالعكــس، وهــذا يطــرح أهميــة التوقــف عنــد السياســات التعليميــة واملناهــج والثقافــة 

الســائدة.

املرشوع
مثــة اعتقــاد بهــدر قــوة التغيــري والتطــور يف املجتمــع الفلســطيني التــي تضــم أكــر مــن مليــون طالــب وطالبــة يف 

الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة بفعــل النظــام التعليمــي الســائد، حيــث تتعــرض هــذه الفئــات الحيويــة 

للتدجــني مــن قبــل القــوى املحافظــة واملتعصبــة التــي تســعى، وضمــن توجهــات مســبقة، للســيطرة عــى املدارس 

كمدخــل للســيطرة عــى املجتمــع، وتحقــق النجاحــات. ومــن املؤســف أن الجهــة الرســمية متــّول وتســّهل بنــاء 

قاعــدة تحتيــة للقــوى املحافظــة يف املــدارس والجامعــات مبــا يف ذلــك ريــاض األطفــال، وتتنافــس وتتقاســم معهــا 

النفــوذ والســيطرة كونهــا تتقاطــع مــع ثقافتهــا املحافظــة. 

إن اإلخفــاق والتعــر الســيايس يطــرح أهميــة تقويــة العامــل الــذايت الفلســطيني وتعزيــز مناعتــه وصمــوده. وملــا 

كان التعليــم أحــد أهــم روافــع التقويــة، فــإن بنــاء تلــك الرافعــة عــى أســس علميــة عقالنيــة مــا يــزال متأخــرا 

رغــم وجــود محــاوالت.  
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ملاذا اخرتت البحث؟

 إن التوقــف عنــد العنــارص املســكوت عنهــا التــي تؤثــر يف مناهــج وسياســات التعليــم هــو مدخــل للتغيــري نحــو 

األحســن، ســيام وأن املســاهامت النقديــة الســابقة مل تــرك بصــامت أو تأثــري إيجــايب يذكــر عــى صانــع القــرار يف 

مجــال التعليــم. وبقيــت مخرجــات التعليــم ال توحــي بالتقــدم رغــم وجــود محــاوالت جــادة يف العامــني 2017 

و2018، مــا يســتدعي التوقــف عنــد الشــواهد واألدلــة التــي تعكــس ثقافــة جيــل، والتحقــق منهــا وتوضيحهــا. 

وإذا دققنــا يف مخرجــات التعليــم ســنجد: 

 وجود نسبة 40% من طلبة الصفوف األوىل األساسية ال يجيدون القراءة والكتابة.1	 

ميكــن التوقــع مــن األطفــال يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إكــامل 11.4 عامــا مــن التعليــم حتــى بلــوغ 	 

ــم، فإنهــا ال تعــادل  ســن الـــ 18 عامــا. ولكــن عنــد تعديــل الســنوات الدراســية بحســب جــودة التعل

ســوى 7.5 عامــا، أي أن هنــاك فجــوة تعليميــة بواقــع 3.9 عامــا.2 واقــع الحــال، ميــي الطلبــة 12 عامــا 

يف الدراســة، وعنــد معادلتهــا فعليــا تصبــح 8 أعــوام، مــا يعنــي هــدر 4 ســنوات تعليــم. 

انخفــاض املنتســبني للفــرع العلمــي إىل 24.4%، مقابــل 65.1% علــوم انســانية »فــرع أديب«، و3.97% يف 	 

الفــرع الرشعــي، و4.5% فــرع تجــاري، و2.03% فــرع مهنــي. 3يالحــظ الراجــع املضطــرد يف نســبة الفــرع 

العلمــي التــي كانــت يف ســتينات القــرن املــايض %45.

ــاء 	  ــر األخط ــث تك ــات، حي ــة والجامع ــن خريجــي الثانوي ــة م ــة العربي ــة يف اللغ ــدين مســتوى الطلب ت

ــري. ــتوى التعب ــض مس ــة وينخف اللغوي

ــزا بنســبة 56% يف شــبكات 	  ــل حي ــي تحت ــة الت ــان واســتخدام اللغــة اإلنكليزي ــوط يف مســتوى إتق   هب

ــة. ــل حضــور بنســبة 0.8% للغــة العربي ــة، مقاب ــت ويف مجــال املعلومــات األكــر مهني اإلنرن

 محدودية استخدام اإلنرنت وتقنياته يف املدارس.	 

تــدين مســتوى الطلبــة يف الرياضيــات ويف اســتخدام العلــوم يف الحيــاة الــذي يــزداد تفاقــام وال يتناســب 	 

مــع التطــور العلمــي املتســارع عــى صعيــد عاملــي والــذي يحتــاج إىل مهــارات تفكــري عليــا ملواكبتــه.

يرســب أكريــة الطلبــة الخريجيــني ممــن يتقدمــون للتنافــس عــى الوظائــف يف اختبــارات التوظيــف 	 

ــة  ــل، واملعرف ــني العالمــات املرتفعــة يف التحصي ــا يكشــف عــن وجــود تناقــض ب يف الســوق املحــي، م

ــام  ــا يف الع ــام 43958 خريج ــف ع ــار توظي ــدم الختب ــم. »تق ــات العل ــاة ويف تطبيق ــة يف الحي املنخفض

ــبة %36.«  ــدم، أي بنس ــم 15837 متق ــح منه 2018، نج

ــيقى 	  ــور واملوس ــة )الفلكل ــع الحداث ــي م ــاس التعاط ــة، والتب ــة العام ــف الثقاف ــريف وضع ــف املع الضع

ــكيي(.  ــن التش ــص والف ــينام والرق ــرح والس واألدب وامل

ــر 	  ــاب املناب ــا وغي ــوث أو ضعفه ــة البح ــري، وقل ــارات التفك ــاب مه ــة يف غي ــدرات البحثي ــاض الق انخف

https://paltoday.ps/ar/post .2013 /3/9 1  تقرير صادر عن مركز إبداع املعلم، موقع فلسطني اليوم
2  الستثامر يف صحة االطفال الفلسطينيني وتعليمهم لبناء رأس املال البرشي وتعزيز النمو، بيان صحفي صادر عن البنك الدويل 2018/11/5.

3  قرير وزارة الربية والتعليم، وكالة معا االخبارية 2013/7/13.
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ــة.   ــة املحكم ــالت العلمي واملج

تركــز منظومــة األخــالق الســائدة والوعــي الجمعــي عــى الخــاص وال تهتــم باملشــرك، حيــث ال تلتفــت 	 

إىل الشــأن العــام ومتطلبــات الحيــاة املشــركة، ورؤيــة الحــق العــام ومصلحــة املجتمــع، وســالمة الوعــي 

البيئــي،  وينعكــس ذلــك ســلبا عــى )النظــام العــام والنظافــة العامــة واملرافــق العامــة وامللكيــات العامة 

وحقــوق اآلخر/اآلخريــن وســالمة املجتمــع، وغــري ذلــك(.  

اســتمرار التمييــز ضــد املــرأة وكبــح حريتهــا واالنحيــاز للذكــورة املدعمــة مبنظومــة قوانــني وترشيعــات 	 

ســارية املفعــول مــا يســاعد يف تكريــس املجتمــع الذكــوري الــذي يفــرض الوصايــة عــى نصفــه اآلخــر. 

ــائدين داخــل 	  ــة الس ــش يف الســلوك واملامرس ــم التســامح والتعاي ــوق اإلنســان وقي ــل حق ــف متثي ضع

ــام.   ــات وخارجه ــدارس والجامع امل

ضعــف املامرســة والثقافــة الدميقراطيــة وضعــف االلتــزام بالتعــدد الديني والثقــايف وبالعدالــة والحريات 	 

ــكار أو  ــة، وإن ــة واملجتمعي ــة والوحــدة الوطني ــاف اللحم ــة والخاصــة واملســاواة، والنتيجــة إضع العام

كراهيــة اآلخــر، وتهديــد الســلم األهــي. 

ــة 	  ــة املدرســة وال يوجــد عالق ــذ والطلب ــة املطلقــة مــن التالمي ــة. ال يحــب األغلبي ــة العطل ســيادة ثقاف

ــال.  ــني مدرســتهم إال قلي ــة بينهــم وب حميمــة روحي

يكتنــف عالقــة املعلمــني بالطلبــة وباملدرســة اختــالالت، تتكشــف يف االتهــام املتبــادل بــني الجامعــة التي 	 

تعتــب عــى املدرســة يف تخريــج طــالب ضعــاف إىل الجامعــة، وبــني املدرســة التــي تُحّمــل املســؤولية 

للمعلمــني املتخرجــني مــن الجامعــة الذيــن يتولــون عمليــة التدريــس يف املــدارس.

الهدف:
تحويــل الحاجــة إىل تطويرالتعليــم مــن اهتــامم ومطالــب أفــراد مبعريــن أو مجموعــات ومؤسســات محــدودة 

ــز  ــى مرك ــة وع ــات التعليمي ــي بالسياس ــع القراراملعن ــى صان ــط ع ــة ضغ ــام، ومامرس ــة رأي ع ــري إىل قضي التأث

القــرار الســيايس، مــن أجــل »تحقيــق« تراجــع يف عنــارص التخلــف والتعصــب املوجــودة يف املناهــج، وبخاصــة 

التــي تهــدد وحــدة الشــعب الوطنيــة والحــق املتكافــئ يف املواطنــة، ومــن أجــل االنتقــال مــن نظــام تعليمــي 

محافــظ إىل نظــام تعليمــي تحــرري يســتجيب لحاجــة املجتمــع، ويخــدم التطلــع نحــو التحــرر الوطنــي والتقــدم 

ــات  ــة وسياس ــة املؤسس ــر بني ــاهمة  يف تطوي ــوم، واملس ــال العل ــور يف مج ــانية والتط ــم اإلنس ــي والقي االجتامع

ــامم  ــة االهت ــة مــن زاوي ــم أولوي ــر، وإعطــاء التعلي ــة بالتطوي ــورة املعني ــم، وإرشاك النخــب املتن ومناهــج التعلي

ــا.   ــالالت وتفكيكه ــة، فضــال عــن املســاهمة يف كشــف االخت ــر السياســة التعليمي ــة، وتطوي واملوازن

اإلشكالية
ال تنفصــل وزارة الربيــة والتعليــم وسياســاتها التعليميــة عــن مركــز القــرار الســيايس الــذي يســتطيع اســتبدال 

ــة بأخــرى. وهــذا املركــز يتبــع سياســة التعايــش مــع التحــوالت والثقافــة املحافظــة واملتعصبــة  سياســة تعليمي

داخــل املجتمــع الفلســطيني، ويتــالءم مــع سياســات أنظمــة عربيــة ومؤسســاتها الدينيــة ومناهجهــا التعليميــة 

ــا هــذه  ــي تقــوم به ــة الت املحافظــة )مــر والســعودية واألردن( ســابقا، وعــدم االكــراث باإلصالحــات اإليجابي
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ــكو  ــا اليونس ــي تطرحه ــة الت ــاريع املتقدم ــوزارة املش ــد ال ــه، تؤي ــت نفس ــارض. ويف الوق ــت الح ــدول يف الوق ال

والــدول املانحــة. أصــل املشــكلة هــو املســتوى الســيايس، ورغــم التعــدد ووجــود قــوى يســارية وعلامنيــة، فــإن 

الخــالف يف قضايــا التعليــم غــري مطــروح، وال يوجــد منافســة عــى وزارة الربيــة والتعليــم مــن قبــل تنظيــامت 

اليســار واالتجــاه العلــامين العقــالين يف حركــة فتــح، املرافــق مــع خفــوت النقــد داخــل املؤسســة األكادمييــة، األمــر 

الــذي يســتدعي القــول بــأن تلــك القــوى مل تعــد تأبــه بالتنويــر والتحــرر االجتامعــي.  

تتعامــل وزارة الربيــة والتعليــم وكأنهــا حققــت إنجــازا كبــريا يف الصيغــة األخــرية للمناهــج، مــع أن االختــالالت 

بقيــت قامئــة، وهــذا مــا ســيتوقف عنــده البحــث. وتــأيت مخرجــات العمليــة التعليميــة ألول منهــج فلســطيني 

ــة  ــتند وزارة الربي ــا. تس ــى حاله ــة ع ــالالت الجوهري ــاء االخت ــم ببق ــم الزع ــزز وتدع ــداول، لتع ــد الت ــع قي وض

والتعليــم يف ترويــج إنجازهــا، إىل مواقــف إيجابيــة وتغيــري واســتجابات يف أكــر مــن مجــال، مغفلــة أنهــا ال متــس 

ــراع  ــن ال ــة ع ــة اإلرسائيلي ــص الرواي ــا يخ ــة يف كل م ــالءات اإلرسائيلي ــى اإلم ــوزارة ع ــرد ال ــاء مت ــر. وج الجوه

الفلســطيني اإلرسائيــي والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية مبثابــة إنجــاز يســتحق التأييــد والدعــم، لكنــه ال يشــكل 

بديــال عــن مهمــة تطويــر املناهــج والعمليــة التعليميــة بــكل عنارصهــا. وتدعــم وزارة الربيــة والتعليــم يف خطابها 

ــا  ــظ ايض ــة. ويالح ــازات للمؤسس ــا إنج ــم باعتباره ــال التعلي ــة يف مج ــات الفردي ــازات واإلبداع ــي اإلنج اإلعالم

اســتخدام الربيــة والتعليــم ألهميــة الوحــدة املجتمعيــة وأهميــة الســلم األهــي وأهميــة احــرام ثقافــة املجتمــع، 

ــة، ويف  ــرة املناهــج املركزي ــك دائ ــة والتعليــم مبــا يف ذل يف التغــايض عــن تغلغــل قــوى التعصــب يف جهــاز الربي

الســامح لهــا بفــرض نهــج اإلســالم املتشــدد. إن أســوأ نتيجــة لتهــادن املســتوى الســيايس مــع التحــوالت املحافظــة 

الداخليــة يتبــدى يف ترجمــة وزارة الربيــة والتعليــم للتهــادن بــأردء األشــكال عــرب املناهــج والسياســات التعليميــة 

التــي تكــرس ثقافــة تلــك التحــوالت، مــا يؤكــد ان املشــكلة تكمــن عنــد صاحــب القــرار. 

ــة املعتمــدة يف  ــري املهني ــة املناهــج عــن املعاي ــم ومديري ــة والتعلي ــة تنفصــل وزارة الربي ويف ظــل هــذه املعادل

منــاذج التعليــم املتقدمــة عــى صعيــد كــوين. يــأيت االنفصــال عــرب التبنــي اللفظــي للمعايــري، مــع أدىن مســتوى 

ــري  ــى باملعاي ــي تتغن ــدة الت ــب الجدي ــني مقدمــات الكت ــدو هــذا واضحــا يف الفــرق ب ــزام العمــي. ويب مــن االلت

واملصطلحــات، وبــني النصــوص والــرشوح املعتمــدة يف املناهــج. إن التوقــف عنــد هــذا التناقــض وإزالــة الغمــوض 

ــة املســتقلة عــى  ــده يف آن، يتطلــب مامرســة النقــد واملســاءلة والرقاب ــر وعــدم تأيي ــد التطوي الناجــم عــن تأيي

جهــاز التعليــم وبخاصــة وزارة الربيــة والتعليــم. وال شــك يف أن االعــراف او اإلقــرار الرســمي باملشــكلة ســيبقى 

صعــب املنــال مبعــزل عــن عمليــة تفكيــك املفاهيــم وبنــاء التصــورات وتعريــف اإلنجــاز، ومبعــزل عــن املحاججــة 

والســجال والربهــان، يف ســياق رؤيــة التناقــض املــراد حلــه، باإلقنــاع واإلقتنــاع، واالهــم بجــذب رأي عــام داعــم 

وضاغــط  بأســلوب دميقراطــي لحــل التناقــض. يفتــح ذلــك الطريــق الصعــب البــاب أمــام مســار جديــد للتغيــري، 

وبانتــزاع وبنــاء مســتوى كاف مــن اســتقالل التعليــم الــذي مــا يــزال ينفــرد بــه املســتوى الســيايس دون رشكاء. 

واألهــم هــو تحريرالعقــل مــن كل وصايــة سياســية ومــن األيديولوجيــات التعصبيــة. 
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دور البنية والحامل يف إعاقة التعليم التحرري
يعتمــد بقــاء مشــاكل التعليــم واســتفحالها مــن جهــة، أو التصــدي لحلهــا وتجاوزهــا مــن جهــة أخــرى، عــى البنية 

ــم دورا يف  ــا. وإذا كان للتعلي ــة عنه ــلطة املنبثق ــائدة والس ــة الس ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــة والسياس االجتامعي

إحــداث تغيــري مجتمعــي، فــإن هــذه العمليــة ســتكون محصلــة رصاع وتنافــس القــوى والنخــب عــى النفــوذ. إن 

وضــع التعليــم يف خدمــة الســيطرة يلخــص املشــكلة، ويفــر التبايــن يف االســتجابات. فالبنــى والنخــب التــي لهــا 

مصلحــة يف تطويــر املجتمــع، تكــون معنيــة بإطــالق مبــادرات تطويــر التعليــم، وبالســعي للتغلــب عــى العقبــات 

واالعراضــات التــي تنشــأ يف ســياق هــذه العمليــة. والبنــى التــي ال تــرى غــري الســيطرة والتحكــم باملجتمــع فإنهــا 

تكبــح كل محاولــة إلطــالق طاقــات وحريــات املجتمــع عــرب أحــد أهــم الروافــع املمثلــة بالتعليــم. كــام أن الفكــر 

والثقافــة الســائدين لهــام تأثريهــام امللمــوس عــى السياســات التعليميــة واملناهــج املقــرة. ففــي مرحلــة صعــود 

الثــورة الفلســطينية ســاد الطابــع العلــامين بتأثــري املســتوى الثقــايف الــذي كان حــارضا ومؤثــرا، وانتــرش يف تلــك 

املرحلــة الفكــر التقدمــي، وطرحــت الدولــة الدميقراطيــة العلامنيــة، وجــاءت وثيقــة إعــالن االســتقالل لتعــرب عــن 

ذلــك التقــدم. ويف مرحلــة انتشــار ثقافــة اإلســالم الســيايس املحافــظ، جــرى تعريــف فلســطني يف املناهــج كدولــة 

عربيــة إســالمية وتــرك الفكــر التعصبــي بصامتــه املحافظــة عــى العمليــة التعليميــة برمتهــا. 

مثــة عالقــة بــني الفكــر والثقافــة الســائدين والسياســات التعليميــة والقــوى املســيطرة. ففــي ظــل ســيادة الفكــر 

املحافــظ وترهــل الفكــر املتنــور التقدمــي، تغلغلــت القــوى املحافظــة يف التعليــم وتحولــت املــدارس ومعهــا قــوة 

ــت  ــي ترك ــة الت ــوى املحافظــة واملتعصب ــة للق ــة تحتي ــف املراحــل( إىل بني ــة يف مختل ــة )الطلب ــري االفراضي التغي

ــور  ــي املتن ــايف واألكادمي ــتوى الثق ــالق. إن املس ــب وانغ ــة تعص ــدة بصيغ ــال الجدي ــى األجي ــة ع ــا القوي بصامته

واملعنــي بالتغيــري راهنــا هــو االكــر حرصــا عــى تعزيــز ثقافــة التنويــر واالنفتــاح والعقالنيــة عــرب التعليــم. إن 

ــتخدم  ــث يس ــة، حي ــم أو يف املعارض ــية يف الحك ــب السياس ــح النخ ــس مصال ــه، يعك ــول ب ــم املعم ــام التعلي نظ

ــري  ــام غ ــس نظ ــة، ويف تكري ــا ال نهاي ــم إىل م ــم الحاك ــاء التنظي ــع وبق ــى املجتم ــيطرة ع ــم يف الس ــام التعلي نظ

ــى  ــة. يتج ــري الدميقراطي ــة وغ ــة املنغلق ــع املعارض ــن موق ــع م ــى املجتم ــيطرة ع ــز الس ــي، أو يف تعزي دميقراط

ــة  ــز الدميقراطي ــم، اســتخداما للتحــرر الوطنــي واالجتامعــي ولتعزي الفــرق الجوهــري يف اســتخدام نظــام التعلي

واالنفتــاح والتطــور أو العكــس، ضمــن مســتوى أكــر أوأقــل ســوءا. يجــوز القــول أنــه باإلمــكان التعــرف عــى 

النظــام الســيايس والقــوى السياســية فيــام إذا كانــت دميقراطيــة ومتنــورة وعقالنيــة وتقدميــة مــن خــالل رؤيتهــا 

للتعليــم وموقفهــا مــن نصــف املجتمــع مــن النســاء والبنــات. يُســتخدم التعليــم يف حالــة الســلطة االســتعامرية 

يف إبقــاء التخلــف واإلنغــالق والهيمنــة مــن أجــل كبــح تحــرر الشــعب املســتعَمر. وإذا كانــت البنــى السياســية 

االقــوى – ســلطة ومعارضــة أو ســلطة فتــح وســلطة حــامس بتفــاوت ملصلحــة فتــح – ومعهــام النخــب الدينيــة، 

وجهــاز التعليــم امللحــق بالســلطات، إذا كانــوا غــري معنيــني بنظــام تعليــم تحــرري عقــالين ومتنــور، ومعنيــون 

فقــط بنظــام تعليمــي إلدامــة الســيطرة، فــإن النخــب الثقافيــة واألكادمييــة والسياســية واالقتصاديــة العقالنيــة 

املتنــورة والدميقراطيــة يف املجتمــع الفلســطيني، هــي الجهــة املعنيــة بخــوض معركــة التعليــم ومامرســة الضغــوط 

ــاذا انتكســت  ــن الشــعب. مل ــي مصلحــة الســواد األعظــم م ــذي يلب ــم التحــرري ال ــم التعلي وشــق مجــرى لدع
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ــع  ــت يف موق ــي كان ــات الت ــى االتجاه ــروح ع ــؤال مط ــذا الس ــم؟ ه ــار التعلي ــز يف اختب ــة ومل تف ــح واملنظم فت

املبــادر، وقدمــت تراثــا علامنيــا عــربت عنــه وثيقــة إعــالن االســتقالل وإىل حــد مــا امليثــاق الوطنــي. هــل ســتتوغل 

املنظمــة يف الخنــدق املحافــظ املنغلــق أم ســتكون أمينــة عــى تراثهــا وتواصــل الســري يف طريــق التحــرر الوطنــي 

واالجتامعــي اللذيــن ال ينفصــالن عــن بعضهــام البعــض. ال شــك أن موقــف التنظيــامت واالتجاهــات والنخــب 

الدميقراطيــة العلامنيــة واليســارية واملتنوريــن الدينيــني املبــادر واملتدخــل يف تحويــل التعليــم إىل رافعــة للتحــرر 

يســاعد يف التأثــري اإليجــايب عــى مركــز القــرار، ويف إفــالت التعليــم مــن قبضــة املحافظــني واملتعصبــني. 
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ــز املناهــج الفلســطينية  ــذي اعتمــده مرك ــدة إىل أوالً: الناظــم ال ــب الجدي ــد الكت ــد وأن يســتند نقــاش ونق ال ب

التابــع لــوزارة الربيــة والتعليــم العــايل يف تطويــر املناهــج. فقــد جــاء يف »التقديــم« الــذي يتصــدر كل الكتــب 

ــر لهــذا التطويــر، مبــا يعــّزز أخــذ جزئيــة الكتــب املقــررّة مــن املنهــاج  املدرســية املقــرة، »مثّــة مرجعيــات تؤطّ

دورهــا املأمــول يف التأســيس؛ لتــوازن إبداعــي خــاّلق بــني املطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، ويف هــذا االٕطــار 

ــايس الفلســطيني،  ــون االٔس ــة االســتقالل والقان ــا وثيق ــا، ويف طليعته ــم االســتناد إليه ــي ت ــات الت جــاءت املرجعي
ــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا عــى مجمــل املخرجــات.« 1 ــي االٔول؛ لتوّج باالٕضافــة اىٕل وثيقــة املنهــاج الوطن

أوالً: وثيقة إعالن االستقالل

حــدد مركــز املناهــج فقرتــني مــن وثيقــة إعــالن االســتقالل كمرجعيــة يســتند إليهــا يف وضــع الربامــج، وجــاء يف 

الفقــرة األوىل: »بالثبــات امللحمــي يف املــكان والزمــان، صــاغ شــعب فلســطني هويتــه الوطنيــة، وارتقــى بصمــوده 

ــاره ســحر هــذه األرض القدميــة وموقعهــا الحيــوي  يف الدفــاع عنهــا إىل مســتوى املعجــزة، فعــى الرغــم مــام أث

عــى حــدود التشــابك بــني القــوى والحضــارات، مــن مطامــح ومطامــع وغــزوات كانــت تــؤدي إىل حرمــان شــعبها 

ــي منحــت األرض  ــاألرض هــي الت ــق اســتقالله الســيايس، إال أن دميومــة التصــاق الشــعب ب ــة تحقي مــن إمكاني

ــات، مســتلهامً نصــوص  ــا، ونفخــت يف الشــعب روح الوطــن، مطعــامً بســالالت الحضــارة، وتعــدد الثقاف هويته

تراثــه الروحــي والزمنــي.«

وجــاء يف الفقــرة الثانيــة، »إن دولــة فلســطني هــي للفلســطينيني أينــام كانــوا فيهــا يطــورون هويتهــم الوطنيــة 

ــة والسياســية وكرامتهــم  ــة يف الحقــوق، تصــان فيهــا معتقداتهــم الديني ــة، ويتمتعــون باملســاواة الكامل والثقافي

اإلنســانية، يف ظــل نظــام دميقراطــي برملــاين يقــوم عــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن األحــزاب ورعايــة 

األغلبيــة حقــوق األقليــة واحــرام األقليــة قــرارات األغلبيــة، وعــى العــدل االجتامعــي واملســاواة وعــدم التمييــز 

ــن  ــتور يؤم ــل دس ــل، يف ظ ــرأة والرج ــني امل ــون أو ب ــن أو الل ــرق أو الدي ــاس الع ــى أس ــة ع ــوق العام يف الحق

ســيادة القانــون والقضــاء املســتقل وعــى أســاس الوفــاء الكامــل لــراث فلســطني الروحــي والحضــاري يف التســامح 
والتعايــش الســمح بــني األديــان عــرب القــرون.2

ثانيا: القانون األسايس املعدل للعام 2003، 

ــعب  ــادة 2: الش ــا: امل ــن أهمه ــايس، وكان م ــون األس ــن القان ــادة م ــي إىل 12 م ــار املرجع ــة اإلط ــتندت وثيق اس

1  تقديم وزارة الربية والتعليم العايل / مركز املناهج الفلسطينية، الذي يتصدر كل الكتب املقرة. 
   http://site.iugaza.edu.ps  .2 2   وثيقة االطار املرجعي لتطوير املناهج، فقرة 1، فقرة
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مصــدر الســلطات وميارســها عــن طريــق الســلطات الترشيعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة عــى أســاس مــن الفصــل 

ــا  ــاموية احرامه ــات الس ــائر الديان ــطني ولس ــمي يف فلس ــن الرس ــو الدي ــادة 4: 1- اإلســالم ه ــلطات. م ــني الس ب

ــون  ــام القان ــطينيون أم ــادة 9: الفلس ــع. م ــي للترشي ــدر رئي ــالمية مص ــة اإلس ــادئ الرشيع ــيتها. 2- مب وقدس

والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو اإلعاقــة. مــادة 

10، حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحــرام، وتعمــل الســلطة الوطنيــة دون إبطــاء عــى 

االنضــامم إىل االعالنــات واملواثيــق االقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق االنســان. مــادة 19: ال مســاس بحريــة 

ــك مــع مراعــاة أحــكام  ــة او غــري ذل ــه ونــرشه بالقــول أو الكتاب ــري عــن رأي ــكل انســان الحــق يف التعب ــرأي ول ال

القانــون. مــادة 24: يكفــل القانــون اســتقاللية الجامعــات واملعاهــد العليــا ومراكــز البحــث العلمــي، ويضمــن 
ــة البحــث العلمــي واإلبــداع األديب والثقــايف والفنــي.3 حري

ثالثا: خطة املنهاج الوطني األول: وقد حددت األسس التالية: 

ــرام  ــالمية واح ــة اإلس ــز الثقاف ــطيني – تعزي ــامء الفلس ــه واإلنت ــان بالل ــز اإلمي ــة: تعزي ــة وطني ــس فكري أ- أس

ــل الحضــاري  ــة وهــي موطــن التفاع ــة وجغرافي ــة وثقافي ــة وديني ــة حضاري ــا خصوصي ــن – فلســطني له اآلخري

واالنفتــاح الفكــري ومهــد الرســاالت الســاموية الثــالث – فلســطني دولــة دميقراطيــة – اإلميــان بالقيــم واملبــادئ 

ــة يف الحضــارة  ــم – املشــاركة الفاعل ــى العل ــل وتحــض ع ــة العق ــزز مكان ــي تحــرم اإلنســان وتع اإلنســانية الت

ــا. ــاهمة يف تطويره ــانية واملس اإلنس

ــوع  ــا – أي ن ــا واملحافظــة عليه ــد عليه ــة والتأكي ــة والديني ــم االجتامعي ب- األســاس االجتامعــي: التمســك بالقي

مــن القيــم – تحتمــل الصيغــة التعامــل مــع القيــم املتعصبــة او املتقدمــة واحــرام الحريــات الفرديــة والجامعيــة 

– التطويــر املســتمر للمناهــج – مشــاركة املواطنــني كافــة يف العمليــة الربويــة مــن خــالل املؤسســات الربويــة 

والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة – إحيــاء الــراث الثقــايف الفلســطيني. 

ج- األســاس املعــريف: يرتكــز عــى تكويــن املواطــن الــذي يتبنــى يف جوهــره وســلوكه جوهــر العقيــدة اإلســالمية 

– االنفتــاح عــى الثقافــات العامليــة – يســتوعب املبــادئ والحقائــق واملفاهيــم والنظريــات بحيــث يتعامــل معهــا 

ــه – يســتخدم  ــة ويســخرها لخدمــة اإلنســان وحــل مشــكالته ورفاهيت ويســتخدمها يف تفســري الظواهــر الكوني

التفكــري الناقــد ويتبــع األســلوب العلمــي يف املشــاهدة والبحــث واالستكشــاف واالســتقصاء وحــل املشــكالت – 

يتــذوق الجوانــب الجامليــة يف الفنــون واآلداب املختلفــة – يقــدر عــى تفســري الظواهــر علميــا. 

ــه  ــة وعروبت ــه الوطني ــز بهويت ــم: املعت ــامت املتعل ــكيل س ــاس يف تش ــذا األس ــل ه ــي:  ويتمث ــاس النف د- األس

ــة  ــة والجامعي ــادرات الفردي ــجع للمب ــتقبله – املش ــارضه ومس ــر ح ــي لتطوي ــه الوطن ــي براث ــالمه – الواع وإس

املنتجــة – املحافــظ عــى حقــوق اآلخريــن – املتفاعــل بقصــد الوصــول إىل مجتمــع دميقراطــي يصــل إىل العدالــة 
ــارف.4 ــوم واملع ــدم يف العل ويواكــب التق

3  وثیقة االطار، مصدر سابق.
4  . 7خطة املنھاج الفلسطیني األول، 1998 وزارة الربیة والتعلیم، االدارة العامة للمناھج صفحة 8،9،10،11

16

الفصل األول:  املرجعية والناظم

يالحــظ هنــا، إن الديــن يدخــل يف األســس الفكريــة واالجتامعيــة واملعرفيــة والنفســية، وهــذا يفــر خلــط ومــزج 

الديــن يف معظــم املــواد.

وثائق م.ت.ف 

ــد املــواد  اعتمــدت خطــة املنهــاج الفلســطيني األول وثائــق م.ت.ف ذات العالقــة أحــد مرجعياتهــا، دون تحدي

والنصــوص. ويعــد امليثــاق الوطنــي مــن أهمهــا. حيــث جــاء يف املــادة 6 مــن امليثــاق الوطنــي: اليهــود الذيــن 

ــربون فلســطينيني. واملــادة 16:  ــا يعت ــوين له ــدء الغــزو الصهي ــى ب ــة يف فلســطني حت ــوا يقيمــون إقامــة عادي كان

تصــان جميــع املقدســات الدينيــة وتكفــل حريــة العبــادة والزيــارة للجميــع مــن غــري تفريــق وال متييــز ســواء عــى 

أســاس العنــر أو اللــون او اللغــة او الديــن. 5ومــن املهــم أيضــا التوقــف عنــد قــرار املجلــس الوطنــي يف الــدورة 

8 العــام 1971، الــذي ينــص عــى: إن دولــة املســتقبل يف فلســطني املحــررة مــن االســتعامر الصهيــوين هــي الدولــة 

الفلســطينية الدميقراطيــة التــي يتمتــع الراغبــون يف العيــش بســالم فيهــا بنفــس الحقــوق والواجبــات.6 ال يوجــد 

أثــر لهاتــني املادتــني يف نصــوص الــدروس بــل جــاءت مواقــف متعاكســة معهــا، مــن دولــة دميقراطيــة لجميــع 

مواطنيهــا إىل دولــة اســالمية عربيــة.  

مرجعيات أخرى 

ال ميكــن االكتفــاء باملرجعيــات الســابقة ونحــن بصــدد نقــاش املناهــج، وال بــد مــن رفــع الســقف والذهــاب إىل 

معايــري التجــارب املتقدمــة عــى صعيــد عاملــي. فعندمــا نتحــدث عــن تحــول العــامل إىل قريــة صغــرية فهــذا يعنــي 

معرفــة كل يشء واالســتقواء بــكل عنــارص اإليجــاب والتقــدم يف مجــال العلــوم والتعليــم والفكــر والدميقراطيــة 

والحريــات.  

االشــارات حــول حقــوق اإلنســان، وحــول القيــم واملبــادئ اإلنســانية، وعــدم التمييــز بــني البــرش، باعتبارهــا ملزمــة 

ــت هــذه  ــية. بقي ــواد الدراس ــه للم ــز املناهــج الفلســطينية يف معــرض تقدمي ــول مرك ــام يق ــة االحــرام ك وواجب

االشــارات يف إطــار العموميــات وغــري محــددة، وبقيــت منفصلــة ومل تشــكل ناظــام للمــواد، فضــال عــن افتقادهــا 

لحامــل ورافعــة ضمــن املؤسســات التعليميــة وداخــل املجتمــع، يف الوقــت الــذي متتعــت فيــه األفــكار املتعارضــة 

مــع حقــوق اإلنســان بالوضــوح وبامتــالك رافعــة مجتمعيــة كبــرية، مــا جعــل الكفــة راجحــة ومقــررة لألفــكار 

ــب  ــراءة الكت ــرب ق ــيتم كشــفه ع ــا س ــذا م ــعارات، وه ــانية مجــرد ش ــادئ اإلنس ــم واملب ــت القي املتعارضــة وبقي

املدرســية. كــام ســيتم االحتــكام الفعــي ملنظومــة حقــوق اإلنســان كأحــد املرجعيــات يف التقييــم والنقــد. لــذا،  

https://www.mohe.pna.ps
/http://info.wafa.ps 5   املیثاق الوطني الفلسطیني

/http://www.plo.ps .1971-2-28  /8 6  قرارات املجلس الوطني / دورة
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يقتــي األمــر إعــادة التعريــف بأهــم عنــارص املنظومــة كــام وردت يف األصــل. 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 

يتــه يف تغيــري دينــه  يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ يــة الفكــر والوجــدان والدِّ املــادة 18: لــكلِّ شــخص حــقٌّ يف حرِّ

يتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّــد وإقامــة الشــعائر واملامرســة والتعليــم، مبفــرده أو مــع  أو معتقــده، وحرِّ

جامعــة، وأمــام املــأل أو عــى حــدة. 

انــاً، عــى األقــل يف مرحلتيــه االبتدائيــة  ــر التعليــُم مجَّ املــادة 26: لــكلِّ شــخص حــقٌّ يف التعليــم. ويجــب أن يُوفَّ

واألساســية. ويكــون التعليــُم االبتــدايئُّ إلزاميّــاً. ويكــون التعليــُم الفنِّــي واملهنــي متاحــاً للعمــوم. ويكــون التعليــُم 

العــايل ُمتاحــاً للجميــع تبعــاً لكفاءتهــم.

ــَة لشــخصية اإلنســان وتعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان والحريــات  ــَة الكامل ــُم التنمي يجــب أن يســتهدف التعلي

ــة أو  ــات االثني ــع الفئ ــع األمــم وجمي ــني جمي ــَة ب األساســية. كــام يجــب أن يعــزِّز التفاهــَم والتســامَح والصداق
ــع بهــا األمــُم املتحــدُة لحفــظ الســالم..7 ــد األنشــطَة التــي تضطل ــة، وأن يؤيِّ الديني

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واإلجتامعية والثقافية 

ــع  ــع بجمي ــق التمت ــاث يف ح ــور واإلن ــاواة الذك ــامن مس ــد بض ــذا العه ــراف يف ه ــدول األط ــد ال ــادة 3: تتعه امل

ــد.. ــذا العه ــا يف ه ــوص عليه ــة املنص ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي الحق

املــادة 13: تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بحــق كل فــرد يف الربيــة والتعليــم. وهــي متفقــة عــى وجــوب 

توجيــه الربيــة والتعليــم إىل اإلمنــاء الكامــل للشــخصية اإلنســانية والحــس بكرامتهــا وإىل توطيــد احــرام حقــوق 

اإلنســان والحريــات األساســية. وهــي متفقــة كذلــك عــى وجــوب اســتهداف الربيــة والتعليــم متكــني كل شــخص 

ــم  ــع األم ــني جمي ــة ب ــامح والصداق ــم والتس ــق أوارص التفاه ــر، وتوثي ــع ح ــع يف مجتم ــدور ناف ــهام ب ــن اإلس م

ومختلــف الفئــات الســاللية أو اإلثنيــة أو الدينيــة، ودعــم األنشــطة التــي تقــوم بهــا األمــم املتحــدة مــن أجــل 
صيانــة الســلم.8

وجــاء يف تقريــر اللجنــة املعنيــة بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة: إن الحــق يف التعليــم حــق مــن 

حقــوق اإلنســان يف حــد ذاتــه وهــو يف الوقــت نفســه وســيلة ال غنــى عنهــا إلعــامل حقــوق اإلنســان األخــرى. 

ــا  ــني اقتصادي ــال املهمش ــار واألطف ــا للكب ــن به ــي ميك ــية الت ــو األداة الرئيس ــا ه ــا متكيني ــه حق ــم بوصف والتعلي

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  7
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html .8  مادة 3 ومادة 13 من العھد الدويل للحقوق االقتصادیة واالجتامعیة والثقافیة
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ــن  ــال م ــة األطف ــرأة، وحامي ــني امل ــوي يف متك ــم دور حي ــر... وللتعلي ــن الفق ــا ان ينهضــوا بأنفســهم م واجتامعي
ــة.9 ــوق اإلنســان والدميقراطي ــز حق ــتغاليل...، ويف تعزي ــل االس العم

امليثاق التأسييس لليونسكو 

ــاح  ــي تت ــى حصــون الســالم.« ول ــم يجــب أن تبن ــرش، ففــي عقوله ــد يف عقــول الب ــت الحــروب تتول ــا كان »مل

إقامــة ســالم دائــم وصــادق يقبــل بــه الجميــع، فــإن الــدول املوقعــة عــى امليثــاق »تعتــزم تأمــني فــرص التعليــم 

تأمينــا كامــال متكافئــا لجميــع النــاس وضــامن حريــة االنــراف إىل الحقيقــة املوضوعيــة والتبــادل الحــر لألفــكار 

ــل  ــن بالعم ــلم واألم ــون الس ــاهمة يف ص ــو: »املس ــائها وه ــن إنش ــدف م ــكو اله ــددت اليونس ــارف.« وح واملع

عــن طريــق الربيــة والعلــم والثقافــة عــى توثيــق عــرى التعــاون بــني األمــم، لضــامن االحــرام الشــامل للعدالــة 

والقانــون وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للنــاس كافــة، دون متييــز بســبب العنــر أو الجنــس أو اللغــة 

أو الديــن، كــام أقرهــا ميثــاق األمــم املتحــدة لجميــع الشــعوب. وتعمــل اليونســكو عــى إيجــاد الــرشوط املالمئــة 

إلطــالق حــوار بــني الحضــارات والثقافــات والشــعوب عــى أســس احــرام القيــم املشــركة، مــن أجــل التوصــل 

إىل وضــع رؤى شــاملة للتنميــة املســتدامة، تضمــن التقيــد بحقــوق االنســان واالحــرام املتبــادل والتخفيــف مــن 
حــدة الفقــر، مــن خــالل الربيــة والعلــوم والثقافــة واالتصــال واملعلومــات.«10

التعليم التحرري 

وظيفــة التعليــم مبفهــوم التعليــم التحــرري، هــي التحــرر الــذايت بإعــامل العقــل وبتفكيــك كل القيــود والكوابــح 

والوصايــة التــي تحيــل اإلنســان إىل أشــكال مــن االســتالب والتشــوه، وإىل الخضــوع لســيطرة الســلطات السياســية 

والدينيــة والتعليميــة. وملــا كان التحــرر مــن الســلطة االســتعامرية يرتبــط بالتحــرر الــذايت، وملــا كان الفصــل بــني 

ــاق العقــل واســتقالله عــن كل  ــة تكــون بانعت ــإن البداي ــي غــري منطقــي، ف التحــرر االجتامعــي والتحــرر الوطن

وصايــة، واالنطــالق يف العمــل التحــرري املفتــوح عــى االبتــكار واإلبــداع. يبــدأ التغيــري مــن الداخــل ومــن الواقــع 

وأســئلته ومــن احتياجــات النــاس وتجاربهــم الغنيــة. إن التعليــم التحــرري بحســب مــا توصلــت اليــه مجموعــة 

الحــوار يف سلســلة ورشــات عمــل نظمتهــا مؤسســة روزا لوكســمبورغ يف رام اللــه هــو: »عمليــة تعلــم وتعليــم 

مركزهــا الفــرد وغايتهــا املجتمــع، تقــوم عــى تحــرر العقــل والتشــاركية والتأثــري املتبــادل بــني األفــراد والجامعــات 

يف البيئــة التعلميــة والتعليميــة، ينتــج عنهــا اكتســاب معــارف ومامرســات متجــددة تقــود إىل التغيــري اإلجتامعــي 

ــكات العقــل، وتوســيع مــدارك اإلنســان وتشــجيع  نحــو األفضــل. وهــو كل منهــج أو وســيلة تدعــم إطــالق مل

اإلبــداع الــذي يتقنــه، وفقــا لطبيعــة قدراتــه. وهــو الشــك اإليجــايب، وإثــارة الفضــول املعــريف والدافعيــة لتقــدم 

ــؤدي للســعادة  ــام وت ــا. ك ــي ومنســجم داخلي ــا شــخص حــر أخالق ــج عنه ــة ينت ــو عملي ــراد. وه ــع واألف املجتم

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CESCR198.pdf .1999 9  من تقرير اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية، دورة 21 عام
10  میثاق منظمة االمم املتحدة للربیة والعلوم والثقافة – الیونسكو.

19



املناهج املدرسية: بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

والشــعور باإلنتــامء والرغبــة بالعطــاء واملبــادرة. وهــو املنهــج والوســائل التــي متكــن األفــراد مــن التعامــل بشــكل 

نقــدي وخــالق مــع الواقــع، واكتشــاف كيــف ميكنهــم املســاهمة يف تحريــر مجتمعاتهــم وأنســنتها وكــر كافــة 
حلقــات محرماتــه.«11

التعليــم التحــرري مفتــوح عــى التجربــة الحيــة للطلبــة، ومبســاهمة مجموعــة مــن املفكريــن والربويــني أمثــال 

باولــو فريــري وجــون ديــوي، وخليــل الســكاكيني، ومنــري فاشــه وحســني الربغــويث وذوقــان عبيــدات وغريهــم، 

وعــى ضــوء تجــارب مؤسســات وأكادمييــني ومعلمــني وطلبــة وأمهــات وأوســاط فنيــة، وآراء مفكريــن رفعــوا رايــة 

التنويــر والتحــرر. ســتكون أفــكار وتجــارب هــؤالء وغريهــم أيضــا مرجعيــة يف تقييــم محــاور أساســية مــن الكتــب 

الفلســطينية الجديــدة. ينطبــق الــيء ذاتــه عــى تجــارب تعليــم ناجحــة لهــا دور مهــم يف تطــور البلــدان التــي 

اعتمدتهــا كفنلنــدا واليابــان والســويد. 

11  14 تعریــف مجموعــة العصــف الذھنــي كتــاب بعنــوان: اي تعلیــم نریــد، حــوار التعلیــم التحــرري يف فلســطین، تحریــر غســان عبــد للــه، صفحــة 
15 . رام للــه، مؤسســة روزا لوكســمبورغ.

/http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution
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الفصل الثاين: إضاءات متناثرة

إن املدخــل األهــم يف النقــد وإعــادة بنــاء األفــكار واملفاهيــم هــو البحــث عــن االيجــاب والجديــد وعنارصالتقــدم 

والقيــم اإليجابيــة. وأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا مل يكتشــف عنــارص القــوة وكل يشء قابــل للحيــاة والتطــور يف 

الفكروالحيــاة. ان رؤيــة الســلبيات وحدهــا تضــع العربــة أمــام الحصــان. يســمى الحفــاظ عــى املضمــون االيجــايب 

يف االشــياء قانــون نفــي النفــي، ويف املجــال التطبيقــي لهــذا القانــون اســتوقفني كتــاب الســرية الذاتيــة لنيلســون 

مانديــال الــذي مل يــرك ذرة إيجابيــة واحــدة يف تاريــخ الشــعب الجنــوب إفريقــي إال واســتحرضها وبنــى عليهــا، 

مبثــل مــا نقــد األخطــاء والســلبيات، مقدمــا درســا مبهــرا يف التجديــد وإعــادة توحيــد الشــعب. وإذا كان مؤلفــو 

الكتــب قــد اســتخدموا منهــج تجاهــل مــا قبــل الديانــة اإلســالمية، إال النــزر اليســري، وثبتــوا عــى لحظــة نشــوئها، 

ثــم شــطبوا كل التطــور مــا بعدهــا إال مــن بعــض الجمــل هنــا وهنــاك. مبعنــى آخــر، مل يعرفــوا بإنجــاز مــا قبــل 

ومــا بعــد اإلســالم، وأوقفــوا الزمــن عنــد تلــك الحقبــة. لذلــك، فــإن التعامــل مــع تجربتهــم ســيختلف وبخاصــة 

حــني التوقــف عنــد كل مــا يف جعبتهــم مــن إيجــاب لنبنــي عليــه ومنــي يف الســجال املفتــوح.

تحــدث تقديــم وزارة الربيــة والتعليــم الــذي افتتــح بــه كل الكتــب الدراســية دون اســتثناء عــن »الرؤيــة الوطنيــة 

املطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني... والعمــل عــى إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم املواطنــة واملشــاركة يف بنــاء 

دولــة القانــون، مــن خــالل عقــد اجتامعــي قائــم عــى الحقــوق والواجبــات... ويســهم يف صياغــة برنامــج إصــالح 

ــة يف عــامل  ــات عــر املعرفــة،... واملشــاركة الفاعل ــادر عــى مواجهــة متطلب ــل ق يحقــق اآلمــال... واإلعــداد لجي

يكــون العيــش فيــه أكــر إنســانية وعدالــة وينعــم بالرفاهيــة...« وقــال التقديــم بــأن تطويــر املناهــج الفلســطينية 

جــاء »وفــق رؤيــة محكومــة بإطــار قوامــه الوصــول إىل مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة املتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة،... ليكــون النتــاج تعبــريا 

عــن توليفــة تحقــق املطلــوب معرفيــا وتربويــا وفكريــا.«12 كالم جميــل ال ميلــك املــرء غــري املوافقــة عليــه وتأييــده 

بحــامس. 

ويف تحديــد األهــداف العامــة يســتوقف القــارئ هــدف اكتســاب مهــارات التفكــري اإلبداعيــة العليــا التي تســاعده 

يف نقــد املقــروء واملســموع – وأضيــف مــن عنــدي املــريئ كتحصيــل حاصــل. ال شــك أنــه ســالح فعــال ومنســجم 

مــع وظيفــة التعليــم األساســية وهــي انعتــاق العقــل وانطالقــه وتحــرره مــن القيــود. وهنــاك هــدف ثــاٍن وهــو 

ــم  ــل يف القي ــث فيتمث ــا الهــدف ثال ــه يف الشــخصيات واملواقــف والنصــوص. أم ــداء رأي ــادرا عــى إب أن يكــون ق

اإليجابيــة كالحريــة والتعــاون وحــب املواطــن وتنميــة املواهــب وحــل املشــكالت. وأمــا الهــدف الرابــع فريبــط 

بــني مــا يتعلمــوه وبــني الواقــع. ويف الهــدف الخامــس: يســتمع ويتفاعــل مــع االحتفــاظ بأكــرب قــدر مــن الحقائــق 

واملفاهيــم، ويكــون قــادرا عــى اســتنتاج األفــكار الرئيســة والفرعيــة، ومل ينــس املؤلفــون هــدف تعلــم الكتابــة. 

12  تقديم موجود يف الصفحة االوىل لكل الكتب املعتمدة بتوقيع وزارة الربية والتعليم العايل، مركز املناهج الفلسطينية.
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ــا  ــاة وحاجاته ــن الحي ــم ع ــة فصــل العل ــني وسياس ــة التلق ــار سياس ــن إط ــا م 13تعكــس أهــداف الخــروج نظري

وأســئلتها وتشــجع الفضــول املعــريف بحثــا عــن الحقيقــة. 

تحرير العقل 

ــة  ــق ونظاف ــن وآداب الطري ــب الوط ــة ح ــن أهمي ــة األوىل ع ــة الثالث ــوف اإلبتدائي ــدروس يف الصف ــت ال تحدث

املدرســة واالعتــامد عــى النفــس، وآداب الزيــارة وتبــادل الــرأي والتمييــز بــني الصــواب والخطأ،.لكــن الحديــث 

ــه يطــرح يف  ــه ســيام وأن ــا يف أهميت ــرأي اآلخــر« كان الفت ــم والحــوار ومناقشــة ال ــد والتقوي عــن »التفكــري الناق

دروس الصــف الرابــع اإلبتــدايئ. وكان محفــزا عــى ســجال ومحاججــة نقديــة مــع أوجــه االختــالف الكثــرية. وكان 

الفتــا إبــراز أهميــة أن يتبــادل الطالــب اآلراء مــع زمالئــه ومعلميــه. هــل هــذا يعنــي قلــب معادلــة التلقــني التــي 

يقــوم بهــا املعلــم ويتلقاهــا الطالــب عــن ظهــر قلــب؟ ليــس هــذا وحســب، بــل يالحــظ تغــريا إيجابيا يف األســلوب 

عندمــا يتــم تشــكيل مجموعتــني مــن طلبــة الصــف لتبــادل األســئلة واألجوبــة املرافــق مــع وجــود عنــوان يف كل 

ــة  ــة البديل ــول اإلبداعي ــة عــى التفكــري وطــرح الحل ــدرة الطلب ــه: »بق ــذي جــرى تعريف ــم ال درس باســم التقوي

ــول. وقــد  ــا للنقــاش كرجمــة للتفكــري وطــرح الحل ــم قضاي ــة إىل تقدي والقــدرة عــى الحــوار والتواصــل،« إضاف

طــرح أحــد الــدروس ســؤاال إشــكاليا للنقــاش وهــو: هــل يســتحق العــدو الصهيــوين املحتــل العفــو واملســامحة؟14 

وال يوجــد مــا يشــري إىل األجابــة. كان التحديــث األهــم اللجــوء إىل العمــل املرحــي واأللعــاب يف عــرض القضايــا 

وتقديــم املفاهيــم.15 كان متثيــل ســرية بــالل بــن ربــاح أوىل الرجــامت عــى اســتخدام أدوات املــرح، 16وحواريــة 

الجــد مــع األحفــاد حفــزت القــارئ عــى االهتــامم والركيــز والتشــويق بوجــود أفــكار ايجابيــة بــرد جميــل. ويف 

أنشــطة الصــف الســابع دعــا الــدرس إىل تقســيم الطلبــة إىل مجموعــات، واختيــار كل مجموعــة نشــاطا تعاونيــا، 

وتنفيــذه داخــل املدرســة، مثــال التعــاون بــني الطلبــة لتجميــل املدرســة. 

وهنــاك قضايــا مهمــة يجــري طرحهــا تحــت عنــوان »أفكــر يف: ســبب هزائــم املســلمني اليــوم«17، وقضايــا أخــرى 

تطــرح يف غايــة االهميــة كالدعــوة »لتحريــر العقــل مــن األوهــام والخرافــات وتوجيهــه إىل التفكــري الســليم.«18 

وتحــت عنــوان »نشــاط صفــي: أناقــش مــع زمــاليئ بعــض املعيقــات التــي متنــع العقــل مــن التفكــري وتــرض بــه« 

19واعتبــار أن الحقــوق والواجبــات تشــمل غــري املســلمني »واالســتنتاج مــن الــدرس مــا يــدل عــى تعليــم النبــي 

ــرأي اآلخــر  ــن عــى احــرام ال ــوا قادري ــة أن يكون ــارة تقــول: »يتوقــع مــن الطلب ــه أدب االختــالف.« وعب أصحاب

وتقديــم املصلحــة العامــة.« وجــاء اختيــار آيــات كرميــة فيهــا ِحكــم مهمــة صالحــة لــكل مــكان وزمــان مثــل: )كــرب 

13  اللغة العربية صف 5 جزء 1 وصف 7 جزء اول وصف 8 جزء 1. 
14  الربية اإلسالمية صف 5  درس 9 جزء 2.
15  لربية اإلسالمية صف 5 درس 11 جزء 2.

16  الربية اإلسالمية صف 6 درس 13 جزء 2 .
17  لربية اإلسالمية صف 7 درس 10 جزء 2.
18  الربية اإلسالمية صف 8 درس 5 جزء 1.
19  لربية اإلسالمية صف 9 درس 5 جزء 1.
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ــوا مــا ال تفعلــون(، و )ادع إىل ســبيل ربــك بالحكمــة واملوعظــة الحســنة(، )وجادلهــم  ــه أن تقول ــد الل ــا عن مقت

بالتــي هــي أحســن(. هــذه اآليــات واألفــكار موجــودة يف دروس20 مبــادئ عامــة لهــا رابــط غــري نقــدي مــع مــاٍض 

حافــل باإليجــاب والســلب، وليــس لهــا أي روابــط مــع الحــارض. ومــن غــري املعــروف فيــام إذا خضعــت هــذه 

املســألة للنقــاش بــني الطلبــة واملعلمــني، وإذا كان مســموحا للطلبــة طــرح األســئلة اإلشــكالية.

وتطور يف األسلوب 

يتجــى تطــور األســلوب مــن الحفــظ والتلقــني إىل التفكــري والتأمــل والتعبــري الفنــي والجــاميل يف عناويــن 

ــادة  ــوب إع ــوب شــطبها، وجمــل مبعــرة مطل ــوب مطل ــص مكت ــدة يف ن ــامت زائ ــم وهــي: »كل ــا مغــزى مه له

ــدع  ــؤرخ واملب ــن امل ــا،« »تقمــص دور كل م ــة وإلقاؤه ــة كلم ــص،« »كتاب ــوان آخــر للن ــار عن تسلســلها،« »اختي

ــني  ــد مناظــرة ب ــل االحــداث،« »نعق ــه عــى نق ــاه وقدرت ــار مزاي ــق إظه ــا كل فري وإجــراء مناظــرة يحــاول فيه

فريقــني األول يؤيــد الغــزل الريــح والثــاين يشــجع الغــزل العفيــف،« »رســم لوحــة فنيــة متخيلــة البــن الرومــي 

وهــو ينــدب ابنــه،« »نعــود إىل ديــوان أحمــد شــوقي ونســتخرج قصيدتــه التــي عــارض فيهــا قصيــدة نهــج الــربدة 

للشــاعر البوصــريي وبــني أوجــه الشــبه بــني القصيدتــني،« قصيــدة شــوقي »ســلوا قلبــي،« » نرســم بريشــتنا صــورة 

متخيلــة للبطــل ســيف الدولــة الحمــداين.« »نبحــث عــن مشــهد متثيــي يتنــاول شــخصية املتنبــي،« و«البحــث 

عــن أســئلة اســتيعابية واســتنتاجية وانشــائية وموضوعيــة،« ودروس للتعبــري بهــدف تدريــب الطلبــة عــى كتابــة 

ــى  ــاعدة ع ــح واملس ــاب للتوضي ــتخدام األلع ــا اس ــا اليه ــابقة مضاف ــن الس ــي العناوي ــاالت.21 توح ــة واملق القص

ــل  ــامل العق ــاركة وإع ــري واملش ــم والتعب ــلوب الفه ــني إىل أس ــم والتلق ــلوب البص ــن أس ــال م ــتيعاب باإلنتق االس

وإطــالق العنــان للخيــال. إن مجــرد وجــود مثــل هــذه األســاليب يعــد خطــوة مهمــة ميكــن البنــاء عليهــا املزيــد 

مــن الخطــوات. غــري أن هــذه اللفتــات القليلــة تتجــاور مــع األســلوب القديــم، حيــث يســتمر الحفــظ، حفــظ 

ــي درس  ــة. فف ــني والطلب ــة للمعلم ــم واألدوار التقليدي ــون القدي ــر ويســتمر املضم ــث وشــعر ون ــات وأحادي آي

ــة: قــراءة الكلمــة  كتابــة كلمــة وإلقاؤهــا، يكشــف املؤلفــون عــن اســتمرار األســلوب القديــم بالخطــوات التالي

ــد يعــزز  ــداء مالبــس جديــدة وأنيقــة، فاملظهــر الجي ــا، أو أجــزاء منهــا، وارت ــة حفظهــا غيب مــرات عــدة ومحاول

الثقــة بالنفــس. ويتــم تقديــم نــص كلمــة تكريــم معلــم متقاعــد، »هــو كاملنــارة عــى رأســها نــور وضيــاء يــراه 

مــن فقــد الطريــق وقــد كرمــه الرســول بقولــه »إمنــا بعثــت معلــام.« إن كل مــا يحتاجــه املعلــم حتــى يرتقــي إىل 

مصــاف األنبيــاء رشوط ثالثــة: ضمــري حــي، وقلــب محــب، وإخــالص يف العمــل، وقــد توافــرت جميعهــا فيكــم، 
ــم املتقاعــد.«22 يقصــد يف املعل

20  الربية اإلسالمية صف 8 دروس 8، 10، 16.
21  عناويــن وجمــل مأخــوذة مــن كتــب اللغــة العربيــة صــف 5 درس 8 جــزء 1، صــف 6 درس 8 جــزء 1، صــف 10 درس 3 جــزء 1 صــف 11 وحــدة 

3، ،ووحــدة 6 ووحــدة 7 وصــف 12 مقدمــة.
22  اللغة العربية، صف 10 درس 3 جزء 1.
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مكانة العلامء 

وجــاء قــوٌل مهــم يف الــدرس التاســع عــرش للصــف الثامــن، يقــول: »األمــة التــي ال تقــدر علامءهــا وال تجعلهــم يف 

أســمى وأعــى مرتبــة يكــون لديهــا خلــل يف تفكريهــا وتراجــع يف قيمهــا ومبادئهــا،« )وقــل هــل يســتوي الذيــن 

ــة،  ــامء الصحاب ــنجد عل ــامء س ــف بالعل ــم التعري ــا يت ــن عندم ــليم، ولك ــون(. كالم س ــن ال يعلم ــون والذي يعلم

وأصحــاب املذاهــب الفقهيــة األربعــة، وعلــوم القــرآن. فهــل هــؤالء علــامء أم رجــال ديــن وفقهــاء؟ وهــل يجــوز 

ــن  ــاء الحســن ب ــامل الفيزي ــدرس كع ــامء مبدعــني يســتعرضهم ال ــث، بعل ــن وجامعــني لألحادي ــم كمفري خلطه

الهيثــم، وعــامل الكيميــاء جابــر بــن حيــان وعــامل طــب العيــون عــى بــن عيــى الكــامل، والبــريوين عــامل الفلــك 

والرياضيــات؟ واقــع الحــال أن األمــر مل يقتــر عــى الخلــط، بــل هنــاك تجاهــل ألعــداد كبــرية مــن العلــامء الذيــن 

تركــوا بصــامت مهمــة عــى العلــوم وكانــوا رمــوزا للحضــارة العربيــة اإلســالمية. كالفــارايب، وابــن ســينا، والــرازي، 

ــاس، وابــن  ــاس بــن فرن ــو العــالء املعــري، والخوارزمــي، والطــويس، وعب ــن املقفــع، والجاحــظ، وأب والكنــدي واب

رشــد وابــن عــريب، وغريهــم. 

ولكــن كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش، لــه رأي أفضــل حــني مــر مــرورا عابــرا عــن رمــوز الحضــارة وأشــار إىل 

»بيــت الحكمــة« – املركــز الثقــايف الــذي أنشــأه الخليفــة املأمــون وترجــم كــام هائــال مــن العلــوم – وهــذا يشــجع 

ــدوره وباملســتوى  ــف ب ــت الحكمــة للتعري ــاذا مل يخصــص املؤلفــون درســا كامــال عــن بي عــى طــرح ســؤال، مل

الثقــايف الرفيــع الــذي اضطلــع بــه؟ وهنــاك إشــارة إىل أبــو حيــان التوحيــدي الــذي أخــذ مــن املــايض ومــن كل 

الثقافــات وطــور عليهــا. وإشــارة إىل حقبــة ملعــت فيهــا أســامء كالنجــوم مــن فالســفة العــرب كالفــارايب وابــن 

ســينا وابــن رشــد وملعــت أســامء شــعراء كأيب العــالء املعــري وبشــار بــن بــرد الــذي عــرب عــن االنفتــاح الفكــري 

ــك.«23   ــاء وغــري ذل ــك والطــب والكيمي ــات والفل ــد القــادر الجرجــاين وعلــامء يف الرياضي واالخالقــي، والناقــد عب

وأضــاف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الحــادي عــرش، تعريفــا مهــام بالحضــارة العربيــة حــني قــال: »يعــد العــر 

ــاب  العبــايس أزهــى عصــور الحضــارة العربيــة اإلســالمية وأكرهــا تألقــا، فقــد شــهد أجيــاال مــن الشــعراء والكتّ

ــاء بالشــعر واألدب، وانتشــار  ــة الخلف ــك بفعــل عوامــل مســاعدة كعناي ــات، وذل ــف الثقاف ــامء مــن مختل والعل

املكتبــات العامــة والخاصــة، وشــيوع الرجمــة بشــكل كبــري، مــا أدى إىل التقــاء الحضــارات وانصهارهــا يف بوتقــة 

واحــدة، ثقافــات الفــرس والــروم والهنــد والعــرب.«24 لكــن يف الوقــت الــذي يقــر فيــه املؤلفــون بتطــور الفنــون 

الشــعرية واألدبيــة، فإنهــم يتحدثــون عــن »األخــالق الذميمــة التــي شــاعت بــني الشــعراء واألدبــاء كــرشب الخمــر 

ولعــب القــامر واســتباحة األعــراض واألخــذ بالثــأر، وقــد انتــرش شــعر املجــون والخمريــات،« وكأن هــذه األخــالق 

الذميمــة توجــب التقــدم. ان نقــاش ثقافــة ذلــك الزمــان ومنظومــة القيــم الســائدة لــه عالقــة بطبيعــة الطبقــة 

السياســية الحاكمــة ومســتوى التطــور االقتصــادي واإلجتامعــي، وهــو أعمــق وأوســع مــن اختزالــه مبظهــر جــزيئ، 

ونعتــه باألخــالق الذميمــة. وتوقــف الــدرس الحــادي والعــرشون، للصــف الثــاين عــرش، لغــة عربيــة، عنــد منــوذج 

مهــم مــن العلــامء هــو العــز بــن عبــد الســالم الــذي يلقــب بســلطان العلــامء الــذي دعــا إىل إعــامل العقــل يف 

23  اللغة العربية صف 10 درس 3 جزء 2 صفحة 56.
24  اللغة العربية صف 11 الوحدة 4 بعنوان التجديد يف العهد العبايس.

26

الفصل الثاين:  إضاءات متناثرة

اســتنباط األحــكام عــى أســاس تحقيــق مصالــح النــاس )كتــاب قواعــد األحــكام يف مصالــح األنــام(. 

ولكــن، ورغــم الفــرق املهــم الــذي أحدثتــه بعــض دروس يف اللغــة العربيــة، يســتمر التكتــم عــى حقيقــة تكفــري 

ــدم  ــة اإلســالمية وع ــز يف تطــور الحضــارة العربي ــداء وشــطب إســهامهم املمي ــع األع هــؤالء واعتبارهــم يف موق

ــا يف  ــع عــى بعضهــم كــام رأين ــم إال باملــرور الري ــة والتعلي التعريــف بإبداعاتهــم ومبأســاتهم يف مناهــج الربي

ــا إىل  ــالمية وعزوه ــارة اإلس ــي بالحض ــري التغن ــك يج ــل ذل ــالمية. مقاب ــة اإلس ــاب الربي ــن كت ــدرس م ــذا ال ه

أنــاس مجهولــني. املشــكلة ان مــا يســمى علــامء الديــن هــم الذيــن كفــروا وعاقبــوا الفالســفة والعلــامء املبدعــني 

وأخرجوهــم مــن املعادلــة بدعــم مــن الســلطات السياســية. مــا حــدث لهــؤالء يعيدنــا إىل املقولــة الصحيحــة التــي 

جــاءت يف الــدرس التاســع عــرش، للصــف الثامــن، »األمــة التــي ال تقــدر علامءهــا وال تجعلهــم يف أســمى وأعــى 

مرتبــة يكــون لديهــا خلــل يف تفكريهــا وتراجــع يف قيمهــا ومبادئهــا.« نحــن هــذه األمــة التــي نكلــت بعلامئهــا، 

أمــة قامــت مبعاقبــة علامئهــا وبقتــل بعضهــم وبحــرق كتبهــم وبتجاهلهــم مــن قبــل تحالــف املؤسســتني الدينيــة 

والسياســية، اللتــني اســتبدلتا العلــامء وعلومهــم وفلســفتهم بالجهــل املقــدس. وهــو الــيء نفســه الــذي قامــت 

ــكارت  ــن ودي ــو وكوبرنيكــس ونيوت ــوزن غاليلي ــامء ب ــت عل ــرت وعاقب ــا حــني كّف ــه محاكــم التفتيــش يف أوروب ب

وڤولتــري وغريهــم، واســتعاضت عنهــم بالجهــل املقــدس. 

كان انســجام الربيــة والتعليــم مــع مقولــة احــرام علامء األمــة يعني، إعــادة التعريف بهــؤالء العلــامء وبإنجازاتهم 

العلميــة والفلســفية والفنيــة، وبتخطــيء العقوبــات التــي كانــت مــن أســباب هزائــم اإلســالم والعــرب. وبالفصــل 

بــني إنجازاتهــم العلميــة وأفكارهــم الفلســفية، كان ينبغــي االنحيــاز الحــرام الحــق يف االختــالف. لكــن الــوزارة مل 

تفعــل ذلــك واكتفــت بالــكالم العمومــي حــول أهميــة العلــامء، وكأن املقصــود بذلــك هــم علــامء الديــن. 

ضوابط الحرب يف اإلسالم  

اســتعرض كتــاب الربيــة اإلســالمية للصــف التاســع وصيــة النبــي للمقاتلــني الذاهبــني إىل معركــة مؤتــة وهــي: »ال 

تغــدروا، وال تقتلــوا وليــدا، وال امــرأة، وال كبــريا فانيــا، وال منعــزال بصومعــة، وال تقربــوا نخــال، وال تقطعــوا شــجرا، 

وال تهدمــوا بنــاًء، وإذا لقيتــم عدوكــم مــن املرشكــني فادعوهــم إىل احــدى ثــالث: فإمــا اإلســالم، وإمــا الجزيــة، وإما 

الحــرب.«25 كــرر الوصيــة ذاتهــا الخليفــة أبــو بكــر يف خطــاب موجــه لجيــش املســلمني أثنــاء حــرب الفتوحــات، 

وأضــاف لهــا حاميــة األرسى وعــدم التمثيــل بقتــى العــدو. واســتعرض كتــاب الصــف الحــادي عــرش حادثــة الفتــة 

وهــي إطــالق رساح أرسى معركــة بــدر مــن الكفــار مقابــل تعليــم عــرشة مــن صبيــان املدينــة املســلمني القــراءة 

والكتابــة.«26 ال شــك أن املبــادئ  املطروحــة يف الوصيتــني تنســجم وتتقاطــع مــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتعتــرب 

متقدمــة جــدا وســابقة لزمانهــا. لكــن الســؤال األهــم: هــل التــزم قــادة وجيــش املســلمني بتلــك الوصايــا؟ وأكــرر 

25  لربية اإلسالمية صف 9 درس 10 جزء 2.
26  الربية اإلسالمية صف 11 درس 21 جزء 1.
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ــا  ــم مــن أمــالك غــري املســلمني يتناقــض متام ــب الســبايا والغنائ ــع جل ــه يف مــكان آخــر أن  ترشي ــا ارشت إلي م

مــع تلــك املبــادئ الصحيحــة. كــام أن االكتفــاء مببــادئ املــايض وعــدم رؤيــة الحــارض يشــكل خلــال يف املعالجــة، 

ــي  ــالل اإلرسائي ــع االحت ــا م ــطينية يف حربه ــة الفلس ــورة واملقاوم ــت الث ــل التزم ــؤال، ه ــرح س ــي ط وكان ينبغ

بتلــك املبــادئ؟ الجــواب: إن العمليــات التــي اســتهدفت مدنيــني مــع ســبق إرصار وترصــد تعتــرب مخالفــة متامــا 

لتلــك املبــادئ ومتناقضــة مــع القانــون الــدويل. وقــد نجحــت دولــة اإلحتــالل يف خلــط النضــال املــرشوع الــذي 

يســمح باســتخدام كل أشــكال املقاومــة مبــا يف ذلــك املقاومــة املســلحة ضــد جيــش وأجهــزة أمــن االحتــالل، مــع 

أعــامل العنــف التــي تســتهدف املدنيــني وتســمى إرهابــا، كخطــف الطائــرات وتفجــري باصــات ومطاعــم ومقاهــي 

ومــدارس وجامعــات ومراكــز تجاريــة وإطــالق قنابــل ورصــاص عــى املــارة وتفجــري عبــوات تســتهدف مدنيــني. 

نجحــت دولــة اإلحتــالل والقــوى الداعمــة لهــا يف دمجنــا باإلرهــاب. 

الرموز الوطنية 

تتعــرض كتــب اللغــة العربيــة لرمــوز وطنيــة كالعلــم الفلســطيني ومــا يرمــز اليــه، والنشــيد الوطنــي، والثــوب 

ــاء ومربــني فلســطينيني. وحتــى  ــاره جــزءا أصيــال مــن الــراث الوطنــي، وشــعراء وأدب الفلســطيني املطــرز باعتب

العــودة بالذاكــرة إىل ســاحة الحناطــري يف حيفــا التــي جــرى اســتعادة جاملياتهــا مــن الذاكــرة يف أحــد الــدروس، 

والتــي غــريت إرسائيــل إســمها إىل ســاحة باريــس، كان مبثابــة إحيــاء للذاكــرة وتجميعــا لعنــارص الهويــة الوطنيــة. 

ــة  ــة والديني ــة والثقافي ــوز األدبي ــة إىل الرم ــربى، إضاف ــة الك ــة الوطني ــه، واالنتفاض ــوم األرض ومعاني ــك ي كذل

ــاء النســيج  ــة يلعــب دورا مهــام يف إعــادة بن ــة الوطني ــار للرمــوز والهوي اإلســالمية واملســيحية. إن إعــادة االعتب

الوطنــي والوحــدة الوطنيــة والهويــة الوطنيــة الجامعــة، يف مواجهــة عمليــة التفكيــك التــي ميارســها االســتعامر 

االقصــايئ اإلرسائيــي، ويف مواجهــة محــاوالت اســتبدال الهويــة الوطنيــة الجامعــة بهويــات فرعيــة كالهويــة الدينيــة 

والعائليــة والقبليــة والجهويــة. 

ــي مــن  ــار، بطــل التحــرر الليب ــني، كشــخصية عمــر املخت ــة أخــرى ملناضل ــة وعربي ــوزا ديني قدمــت املناهــج رم

االســتعامر االيطــايل، وعبــد القــادر الجزائــري، بطــل التحــرر الجزائــري مــن اإلســتعامر الفرنــي، شــخصيتان احتلتــا 

مكانــا مرموقــا يف الوجــدان الفلســطيني. أمــا شــخصية صــالح الديــن األيــويب، بطــل معركــة حطــني ومحــرر القــدس 

مــن الصليبيــني، فهــي شــخصية إشــكالية يقــول الــدرس الســادس للصــف العــارش يف كتــاب اللغــة العربيــة: »صــالح 

ــة، انتــر يف حطــني وعفــى  ــة قوي ــام دول ــد األمــة وأق ــم اإلنســانية، وّح ــدان األخــالق والقي ــوغ يف مي ــن نب الدي

عــن قاطنــي القــدس مــن الفرنجــة واطلــق رساح جنودهــم وســمح لهــم بالخــروج آمنــني.«27 ال شــك أن صــالح 

الديــن مــن الرمــوز اإلســالمية الكبــرية ويســجل لــه صناعــة مقومــات الفــوز عــى املحتلــني الصليبيــني، ومأثرتــه 

أنــه انتــر وتعامــل بــروح التســامح مــع أعدائــه مــن موقــع القــوة – الشــجاعة والتســامح، والعفــو عنــد املقــدرة، 

27  اللغة العربية صف 10 درس 6 جزء 1.
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كانتــا محــط إعجــاب وفخــر. غــري أن هنــاك مواقــف وسياســات ومامرســات مســكوت عنهــا كان لهــا تأثــريا ســلبيا 

معاكســا مــا جعــل مــن هــذا القائــد التاريخــي شــخصية إشــكالية. املســكوت عنــه والــذي ال يــداول يف تجربــة 

ــة،  ــع الفرنج ــامحا م ــر. كان متس ــة يف م ــة الفاطمي ــيعي وللدول ــب الش ــتئصاله للمذه ــو اس ــن ه ــالح الدي ص

وقاســيا جــدا مــع الفاطميــني. »ومــا صنعــه مــع أرسة الخليفــة الفاطمــي، العاضــد لديــن اللــه، آخــر خلفــاء الدولــة 

الفاطميــة وفيهــم أطفــال صغــار، قــال املقريــزي: »وملــا مــات العاضــد لديــن اللــه احتــاط الطــوايش قراقــوش عــى 

أهــل العاضــد وأوالده، فكانــت عــّدة األرشاف يف القصــور: مائــة وثالثــني، واألطفــال خمســة وســبعني، وجعلهــم 

يف مــكان أفــرد لهــم خــارج القــر، واحــرز عليهــم، وفــرّق بــني الرجــال والنســاء لئــال يتناســلوا، وليكــون ذلــك 
أرسع النقراضهــم.«28

يقــول مختصــون يف التاريــخ: »أن صــالح الديــن األيــويب اضطهــد الفاطميــني عندمــا قــى عــى دولتهــم، مــن أجــل 

دولتــه الوليــدة، وأحــرق أعظــم مكتبــة أنشــأها الفاطميــون وهــي مكتبــة دار الحكمــة يف اإلســكندرية التــي كانت 

تضــم الكثــري مــن املخطوطــات. وأشــار متحدثــون يف نــدوة عقدتهــا لجنــة التاريــخ باملجلــس األعــى للثقافــة يف 

ــن  ــد صــالح الدي ــة عــى ي ــرة مــر الفاطمي ــخ املــري هــي ف ــم يف التاري ــة تعرضــت للظل مــرأن أكــر حقب

والحكــم األيــويب، مــع أن خلفــاء الدولــة الفاطميــة أبــدوا كــامً كبــريا مــن التســامح مــع األقبــاط واليهــود. وقــال 

أحــد املتحدثــني أن مــر مل تعــرف عــرا يف ازدهــاره مثــل العــر الفاطمــي لكنــه تعــرض للتشــويه مــن الساســة 

ــة معظــم  ــون الفاطمي ــرزت الفن ــة تعــود للعــر الفاطمــي، وأب ــد جــرى اســتعراض اعــامل أثري واملؤرخــني. وق

ــد  ــن الدمــوي يف توحي ــة عــن أســلوب صــالح الدي ــري مــن املصــادر األكادميي طوائــف الشــعب.«29 تتحــدث الكث

البلــدان اإلســالمية بالحــرب وبســفك دمــاء وإبــادة كل مــن يعــارض ذلــك باالســتناد إىل املامليــك، كــام حــدث مــع 

الســودانيني الذيــن عارضــوه. وكان نظامــه مســتبدا ليــس فقــط مــع الفاطميــني بــل يف جميــع مناطــق ســيطرته. 

ملــاذا يتــم االكتفــاء باإلنجــاز ملثــل هــؤالء القــادة الذيــن يحولــوا إىل أيقونــات مقدســة غــري قابلــة للتقويــم والنقــد 

بأثــر رجعــي؟ ملــاذا ال يتــم الكشــف عــن الحقيقــة بــكل عنارصهــا. فاإلنجــاز الــذي حققــه صــالح الديــن األيــويب 

ال يلغــي أهميــة ورضورة  نقــد أســلوب حكمــه ومامرســته لالســتبداد. وإذا كان الحــكام وســلطاتهم هــم الذيــن 

يكتبــون التاريــخ فــإن مــن واجــب األجيــال الالحقــة البحــث عــن الحقيقــة وإعــادة قــراءة التاريــخ مبوضوعيــة 

ومبســؤولية، وبتحكيــم العقــل أخــذاً بالــرأي وبالــرأي اآلخــر الــذي دعــت إليــه الــدروس املنــّوه اليهــا، وتــم التعامل 

مــع ذلــك الفهــم كإضــاءة تنــري الطريــق إىل عــامل املعرفــة. لقــد شــطبت وزارة الربيــة والتعليــم املريــة الــدرس 

ــرية  ــاء الكب ــاز وباألخط ــف باإلنج ــد والتعري ــاء بالنق ــي االكتف ــن. كان ينبغ ــالح الدي ــخصية ص ــرف بش ــذي يع ال

والصغــرية، فــال ميكــن تجاهــل شــخصية بــوزن صــالح الديــن تركــت بصامتهــا عــى تلــك الحقبــة التاريخيــة. 

http://www.alkawthartv.com/news .28  الشيخ عي آل محسن، ما ال تعرفونه عن صالح الدين األيويب
29  وجدي الكومي، صالح الدين، صالح الدين أحرق كتب الفاطميني ومحا تاريخهم. اليوم السابع 2010-12-23.

https://www.youm7.com/story/2010/12/23
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وســيف الديــن قطــز، ســلطان مملــويك بطــل معركــة عــني جالــوت وقاهــر التتــار، هــذا مــا يقولــه كتــاب الربيــة 

اإلســالمية للصــف الخامــس. يقــدم قطــز كرمــز تاريخــي إســالمي وبطــل يحتفــى بــه. فهل هــذا يكفــي يف التعريف 

بهــذا الحاكــم يف الوقــت الــذي يعتــرب الكثــري مــن النقــاد النظــام اململــويك مــن أشــد االنظمــة اســتبدادا واســتغالال 

وقمعــا للشــعوب التــي حكموهــا؟ كانــت نشــأتهم كرقيــق جــرى إعدادهــم مــن قبــل الخالفــة العباســية كقــوة 

بطــش وإخضــاع للشــعوب ومــن ثــم تحولهــم إىل ســلطة تنكيــل مرعبــة، هــذه النشــأة الغريبــة التــي أفــرزت 

ــا  ــأن يعــاد النظــر يف تقييمه ــرة ب ــة اإلســالمية، جدي نظــام حكــم فاســد ومســتبد وقامــع عمــق انحطــاط الدول

وعــدم اختصارهــا مبعركــة عــني جالــوت وببعــض املنجــزات. إن اإلجابــة عــى ســؤال ملــاذا تأخــر املســلمون وتقــدم 

غريهــم، يبــدأ بالخــروج مــن صنــدوق التاريــخ الــذي صممتــه النظــم املســتبدة الحاكمــة وبقيــت رواياتهــا ســارية 

املفعــول تتداولهــا األجيــال. ملــاذا ال يتــم التوقــف عنــد أســباب االنحطــاط التــي نقلــت الدولــة اإلســالمية مــن 

االزدهــار والتقــدم إىل اإلنحطــاط، ويــأيت نظــام الحكــم اململــويك كنمــوذج لالنحطــاط. إن الذهــاب إىل املســكوت 

عنــه يف املدرســة وعــرب املناهــج وإخضاعــه للتقويــم اســتنادا للوقائــع والوثائــق وإعــامل العقــل ال غنــى عنــه، ألن 

البديــل هــو االطــالع الفــردي عــى مراجــع مــن تراثنــا، ومراجــع بنــوك املعلومــات املتاحــة، ومناهــج التعليــم يف 

البلــدان املتقدمــة، ومــا قــد يؤديــه االســتنكاف عــن التصويــب مــن رشوخ إضافيــة يف الثقــة بالنظــام التعليمــي 

الــذي مل يأخــذ عــى عاتقــه تلــك املهمــة وبقــي عالقــا داخــل قبضــة األيديولوجيــا التعصبيــة.  

اعتامد رواية فلسطينية

ــود الناجمــة عــن  ــة الفلســطينية وتجــاوز القي ــامد الرواي ــو املناهــج اعت ــم ومؤلف ــة التعلي ــوزارة الربي يســجل ل

ــاء  ــة وتحــاول بن ــة  تنســج عالقــة بــني الفلســطيني وبــالده فلســطني، وتبنــي ذاكــرة جمعي اتفــاق أوســلو، رواي

ــة وال يشــوبها  ــة أو مكتمل ــة الفلســطينية كافي ــك أن الرواي ــي ذل ــا. وال يعن ــاًء وطني الشــخصية الفلســطينية  بن

شــائبة. يالحــظ تقديــم روايــة فلســطينية يف مقــرر الصــف األول نشــيد »إىل حيفــا إىل يافــا«، و«حيفــا والنــورس« 

للصــف الثالــث، و«رافقــت ليــى الفراشــات إىل مــرج بــن عامــر وقالــت حتــام ســنعود« للصــف الرابــع، و«جولــة 

يف أســواق القــدس«، و«النــارصة مدينــة مــن بــالدي«، و«صفــد حصــن الجليــل«، و«مجــزرة الطنطــورة ذاكــرة ال 

متــوت« و«قصيــدة شــعر لديــر ياســني«،  و«الحريــة لــألرسى«، ومجموعــة كبــرية مــن القصائــد الوطنيــة مــن نــوع، 

»عابــرون يف كالم عابــر«  ملحمــود درويــش  و«تقدمــوا« لســميح القاســم،و«أناديكم« لتوفيــق زيــاد و«ســرجع 

يومــا« لهــارون هاشــم رشــيد و »صــالة إىل العــام الجديــد« لفــدوى طوقــان، و«املدينــة املحــارصة« ملعــني بسيســو، 

وغــري ذلــك مــن مــواد مثــل درس »اآلثــار كشــاهد حي عــى أصالة وعراقــة الشــعب الفلســطيني«، ومــواد تتحدث 

ــة إعــالن االســتقالل.  ــدس، ووثيق ــودة والق ــة وحــق الع ــن النكب ــري واالســتيطان وع ــن جــدار الفصــل العن ع

ــي تتجاهــل فلســطني والشــعب  ــة الت ــة اإلرسائيلي ــة الرواي ــة الفلســطينية يف مواجه ــامد الرواي ــم اعت وهكــذا، يت

الفلســطيني وتتعامــل معــه كوجــود يتســاوى حضــوره مــع عدمــه وال ينطبــق عليــه مــا ينطبــق عــى شــعوب 

أخــرى. تقــول األكادمييــة اإلرسائيليــة نوريــت بيلــد: »إن القامئــني عــى إعــداد املناهــج التعليميــة يف إرسائيــل مل 

يتوقفــوا عــن تدريــس أرض إرسائيــل الكــربى املوعــودة للطلبــة التــي تتجــاوز الحــدود الرســمية للدولــة وتقــدم 
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خريطــة إرسائيــل بحســب الوعــد اإللهــي ال الحــدود املعــرف بهــا دوليــا.«30 يالحــظ أن الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة والجــوالن مدمجــة بإرسئيــل، ويتــم اســتخدام صــور منطيــة للعــريب والفلســطيني تتســم بالتطــرف بحيــث 

يتــم اقصــاؤه مــن الجامعــات اإلنســانية مــا يســاهم يف نــزع الصفــة الرشعيــة عــن الفلســطينيني والتعامــل معهــم 

كجامعــات ســلبية متطرفــة تتصــف »باإلرهــاب والبدائيــة والبــداوة واضطهــاد النســاء والتكاثــر بأعــداد هائلــة.« 

لذلــك، ال تشــتمل الكتــب عــى أي جانــب ثقــايف واجتامعــي إيجــايب مــن حياتهــم. فــال تتحــدث مثــال عــن األدب 

والشــعر والفــن والعــامرة والتاريــخ والزراعــة وال الفلكلــور. وهــي ال تعــرف بوجودهــم كشــعب وتقــدم الجنســية 

الفلســطينية عــى أنهــا مــزورة وخياليــة ومصطنعــة.«31 هكــذا يتــم تعبئــة أجيــال مــن اإلرسائيليــني بثقافــة التنكــر 

ــة  ــة التوراتي ــة الديني ــة واإلنســانية باالســتناد للرواي ــة والتاريخي لآلخــر وشــيطنته وســلبه أبســط حقوقــه الوطني

التــي تقــدم كبديــل للقانــون الــدويل ولقــرارات الرشعيــة الدوليــة. الغريــب يف املوضــوع أن الحكومــة اإلرسائيليــة 

وجهازهــا اإلعالمــي وامتداداتــه الخارجيــة  تشــن هجومــا عــى املناهــج الفلســطينية باعتبارهــا متــارس التحريــض 

ضــد إرسائيــل. وتعتــرب الــدروس التــي تعــرف بفلســطني التاريخيــة، وعالقة الشــعب الفلســطيني بوطنــه التاريخي، 

والــدروس التــي تعــرف الطلبــة بالنكبــة والتطهــري العرقــي الــذي صنعتــه إرسائيــل للشــعب الفلســطيني، وكذلــك 

ــم  ــد والض ــتيطان والتهوي ــالل واالس ــطيني لإلحت ــعب الفلس ــة الش ــال ومقاوم ــن نض ــدث ع ــي تتح ــدروس الت ال

والفصــل العنــري والحصــار وجرائــم الحــرب. كل هــذا تعتــربه حكومــة اإلحتــالل تحريضــا فلســطينيا يــؤدي إىل  

مامرســة »االرهــاب«، قافــزة عــن حقيقــة تنكــر مناهجهــا للشــعب ولحقوقــه املرشوعــة وعــن شــيطنتها املنهجيــة 

التمييزيــة للســكان األصليــني. وباملقارنــة بــني املنهجــني التعليميــني الفلســطيني واإلرسائيــي يف موضــوع الــراع 

الفلســطيني اإلرسائيــي، ســنجد املنهــج الفلســطيني منســجام مــع املعايــري القانونيــة الدوليــة مــع وجــود أخطــاء، 

ــة  ــم اليميني ــة والتعلي ــد تراجــع وزارة الربي ــري وبخاصــة بع ــك املعاي ــع تل ــة م ــر املناهــج اإلرسائيلي ــل تناف مقاب

ــا نعــرف  ــة. ولكــن، دعون ــة عــن كل املوضوعــات التــي تتعامــل مــع الفلســطيني مبســتوى مــن اإليجابي املتزمت

بــأن الدمــج الــذي قامــت بــه املناهــج الفلســطينية بــني اإلحتــالل الكولونيــايل اإلرسائيــي واليهــود كيهــود وتقديــم 

اليهــودي كفــرد وجامعــة  كمتآمريــن ومعاديــن للمســلمني منــذ بــدء اإلســالم وحتــى اآلن، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــل« أو نقطــة ضعــف الثقاف ــم هــو »كعــب أخي ــودي، هــذا التقدي ــودي كيه شــيطنة اليه

روجــت لهــا العديــد مــن الــدروس وبخاصــة دروس الديانــة اإلســالمية يف املناهــج الجديــدة. 

مختارات قيمة

ــن  ــه م ــأس ب ــددا ال ب ــارئ ع ــيجد الق ــوف، س ــف الصف ــة يف مختل ــة العربي ــق يف دروس اللغ ــن والتدقي بالتمع

املختــارات الهامــة والتــي تحمــل قيــام معرفيــة وثقافيــة وفنيــة مهمــة، فضــال عــن امتــالك ناصيــة اللغــة. كوكبــة 

ــا أبــو مــايض، وأحمــد شــوقي، وجــربان خليــل  مــن الشــعراء واالدبــاء العــرب امثــال ابــو القاســم الشــايب، وإيلي

ــان التوحيــدي، وبــدر شــاكر الســياب،  ــو حي ــو فــراس الحمــداين، والجاحــظ، وأب جــربان، ومعــروف الرصــايف، وأب

30  وريت بيليد الحنان. فلسطني يف الكتب املدرسية يف إرسائيل االيديولوجيا والدعاية يف الربية والتعليم. مركز مدار 2012، صفحة 176.
31  نوريت بيليد مصدر سابق صفحة 90.
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واملتنبــي، وزيك نجيــب محفــوظ، والحــري القــريوان، وبشــارة الخــوري، وابــن بطوطــة، ومــي زيــادة، وميخائيــل 

ــش،  ــام حرت ــر، ومت ــا تام ــن زكري ــاب املعارصي ــن الكت ــوىس. وم ــى صــادق الرافعــي، وســالمة م ــة، ومصطف نعيم

ووليــد قصــاب )ســوريا(، وروضــة الحــاج محمــد عثــامن )الســودان(، وشــمس الديــن البديــوي، ووداد الســكاكيني 

ــش،  ــاء الفلســطينيني: محمــود دروي ــة إىل مجموعــة الشــعراء واألدب ــان(، وأحمــد بلقاســم )املغــرب(، إضاف )لبن

وســميح القاســم، وتوفيــق زيــاد، ومعــني بسيســو، وفــدوى طوقــان، وراشــد حســني، وغســان كنفــاين، وهــارون 

هاشــم رشــيد، وجــربا ابراهيــم جــربا، ومحمــود شــقري، ومحمــد القيــي، ووليــد ســيف، وغريهــم. يالحــظ إدراج 

نخبــة كالســيكية مهمــة مــن الشــعراء واألدبــاء ممــن قدمــوا مضامــني تحرريــة وجامليــة وهــذا التقديــم ال غنــى 

ــا  ــة، م ــة حديث ــن ينتمــون ملــدارس أدبي ــت مــن املبدعــني الجــدد وخاصــة مــن الذي ــارات خل ــه، لكــن املخت عن

ــا  ــع أترابه ــة م ــدة املتواصل ــة الجدي ــدم إرشاك النخب ــة. إن ع ــال املتعاقب ــني األجي ــوة ب ــداث فج ــبب يف إح تس

واملنبثقــة مــن داخلهــم، والتــي قدمــت أعــامال مهمــة وبعضهــا شــكل إضافــات مميــزة، كان مــن شــأنه تغييــب 

ــه يف  ــه ألهليت ــري من ــة، وقــد احتفــظ  الكث ــح أن املــايض اإلبداعــي شــديد األهمي ــح املــايض. صحي الحــارض لصال

الحــارض. لكــن بــدون تــزاوج درر املــايض مــع إبــداع الحــارض عــرب أعــامل كوكبــات مــن املبدعــني الجــدد، تحــدث 

ــداع  ــارض وإب ــداع الح ــني إب ــة ب ــة جدلي ــة عالق ــة. مث ــداث القطيع ــج يف إح ــاهم املناه ــف، تس ــة. ولألس القطيع

املــايض، وعندمــا يغيــب الحــارض تحــدث املشــكلة. إن انقطــاع النخــب السياســية عــن األجيــال الجديــدة أحــدث 

خلــال فادحــا وأفقــد املجتمــع ديناميــات تطــوره، وال شــك يف أن انقطــاع املؤلفــني عــن املبدعــني الجــدد ونتاجاتهــم 

األدبيــة مــن شــأنه إحــداث خلــل ال يقــل خطــرا عــن الخطــر الــذي تســببت فيــه النخــب السياســية.

ومثــة مختــارات عامليــة مهمــة، كصناعــة النجــاح وتجــاوز الفشــل، رســالة إىل أم تومــاس أديســون الــذي اخــرع 

املصبــاح الكهربــايئ. تقــول الرســالة: »ابنــك عبقــري واملدرســة صغــرية عــى قدراتــه، عليــك أن تعلميــه يف البيــت. 

وكانــت إدارة املدرســة قــد أرســلت يف وقــت ســابق رســالة إىل أمــه تقــول: ابنــك غبــي جــدا فمــن صبــاح الغــد 

لــن ندخلــه املدرســة.«32ودرس آخــر عــن اكتشــاف األســربين وفوائــده  للمخــرع األملــاين فيلكــس هوفــامن للصــف 

الثامــن، ودرس عــن اخــراع قلــم الحــرب الجــاف، وقصــة تربويــة بعنــوان »شــكرا لــك ســيديت« للكاتــب األمريــي 

لــوال جونــز،  وقصــة للكاتــب غابرييــل غارســيا مركيــز بعنــوان »يشء خطــري ســيحدث يف هــذه القريــة«، وقصــة 

ــة.  ــة يف عــامل الطفول ــم اإليجابي ــري بانتلســيف، حــول القي ــرويس ليون ــب ال ــوان »كلمــة رشف« للكات ــة بعن تربوي

ــة لكنهــا محــدودة الكــم وكان ميكــن االســتزادة مــن  ــة واملعرفي ــة الربوي ــارة  موفقــة مــن الزاوي النــامذج املخت

روائــع اآلداب واملعــارف العامليــة.

وتضمنــت مــواد اللغــة العربيــة موضوعــات عــى درجــة مــن األهميــة مثــل دروس عــن: النباتــات آكلــة الحرشات، 

والتلــوث الصــويت، واألليــاف البريــة، والعمــل التطوعــي، والعونــة وفضــاءات التكنولوجيــا والرقمنــة، والتلــوث 

وأســبابه، واتفاقيــة املنــاخ، والعوملــة، واآلثــار. وأهميــة التعليــم املهنــي يف هــذا الــدرس جــرى نقــد مــوروث قديــم 
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يخــول األرسة صالحيــة اختيــار تخصصــات قــد ال تناســب ميــول أبنائهــا واهتامماتهــم وال تلبــي حاجــة الســوق، 

ودعــا الــدرس إىل تعزيــز ثقافــة التعليــم والتدريــب املهنــي يف املجتمــع، وإىل تبنــي قوانــني وترشيعــات وأنظمــة 

ــاخ، وجــاء  ــم املن ــة قــد عــرض باالســتناد لقواعــد عل تحفــز خريجــي هــذا القطــاع.33 وكان درس االرصــاد الجوي

مناقضــا لتفســري ســقوط االمطــار يف دروس الربيــة اإلســالمية الــذي فــر هطــول االمطــار كمكافــأة مــن اللــه 

ــاك يف أي مــن املفهومــني يتــم  ــة امــام تناقــض يف املفهومــني وأمــام إرب ــة. وهــذا يضــع الطلب واحتباســها كعقوب

اعتــامده وتبنيــه. وعــى األقــل، فــإن هــذا التناقــض وضــع الطلبــة يف ازدواجيــة وحالــة مــن االنفصــام. ينطبــق 

الــيء نفســه عــى درس االحتبــاس الحــراري واملؤثــرات التــي تســاهم يف حدوثــه ومفاقمتــه. 

يف درس »الفســاد معــول يهــدم املجتمــع«34، ودروس أخــرى تناولــت الفســاد بشــكل أو بآخــر،  تناولــت قضيــة 

ــة مكافحــة الفســاد،  ــة ملــآرب خاصــة، ودور هيئ الفســاد والواســطة واملحســوبية واســتخدام الوظيفــة العمومي

كان رضوريــا، والطــرح أو املعالجــة اتســمت باإليجابيــة، وبالتجــرؤ عــى آفــة الفســاد التــي تفتــك باملؤسســات 

ــلطة  ــن الس ــه م ــموح ب ــقف املس ــاوز س ــدروس مل يتج ــرح يف ال ــا ط ــري أن م ــة. غ ــة وبالعدال ــة العام وباملصلح

ــدم  ــن ع ــة، فضــال ع ــذي يخضــع النتقائي ــق ال ــني والتطبي ــة القوان ــن زاوي ــض، م السياســية وهــو ســقف منخف

اســتقاللية هيئــة مكافحــة الفســاد، وعــدم خضوعهــا لرقابــة مســتقلة، وافتقادهــا للشــفافية يف األحــكام الصــادرة 

ضــد املتهمــني. وحظــي عــامل األطفــال بأكــر مــن مــادة وقصيــدة، كـ«عهــد الطفولــة« أليب القاســم الشــايب، و«بــكاء 

طفــل« ملــي زيــادة، و«كلمــة رشف« للكاتــب الــرويس بانتلســيف، و«الفيلســوف الصغــري« لألديــب املغــريب أحمــد 

بلقاســم، و«رســالة مــن طفلــة فلســطينية إىل أطفــال العــامل« املســتوحاة مــن حقــوق الطفــل، ومــادة الطفولــة يف 

فلســطني وعالقتهــا باتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن األمــم املتحــدة. ورغــم ذلــك، فــإن الحيــز املخصــص 

لألطفــال بقــي قليــال منســوبا ملكانتهــم يف التطــور وحاجتهــم للرعايــة، فضــال عــن عــدم نقــد التعامــل الســيايس 

واملجتمعــي مــع األطفــال، مــن زاويــة اســتخدام العنــف ضدهــم، ومــن زاويــة الســامح لهــم بتجــاوز طفولتهــم 

عــرب الســامح لهــم باملشــاركة يف أعــامل الكبــار يف العمــل ويف املقاومــة، ومــن زاويــة عــدم تأمــني بنيــة تحتيــة مــن 

مكتبــات ومســارح وألعــاب وحدائــق. 

إن كل نقطــة ضــوء يف املناهــج تحارصهــا بقــع معتمــة، ومــن الســهل أن تتغلــب عليهــا، فقــد حفلــت املناهــج  

بالبقــع املعتمــة أيضــا. تحــرض املفاهيــم التقليديــة بقــوة وتبقــى نقــاط الضــوء منفصلــة ومعزولــة وبــدون ترابــط  

ــول  ــال،35 والقب ــراء مث ــاء للفق ــاعدة األغني ــون مبس ــر تك ــألة الفق ــل مس ــالم. فح ــد الظ ــؤدي إىل تبدي ــتباك ي واش

مبعادلــة غنــي فقــري واملخــرج يكــون بتقديــم الصدقــات، إن تََكــرََّم األغنيــاء بذلــك! مل تتوقــف املناهــج عنــد ســؤال 

ملــاذا يــزداد األغنيــاء غنــى ويــزداد الفقــراء فقــرا. وال عنــد  دور الفســاد واالحتــكار والجشــع والتهــرب مــن دفــع 

الرضائــب وعــدم تقاســم األعبــاء يف تكريــس ومفاقمــة تلــك املعادلــة. الســؤال: كيــف ســيكون املجتمــع لــو جــرى 

33  اللغة العربية صف 9 درس 6 جزء 1.
34  للغة العربية صف 8 درس 7 جزء 2.
35  اللغة العربية صف 4 درس 6 جزء 2.
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تطبيــق قانــون مــن أيــن لــك هــذا؟ ومعاقبــة الذيــن يتهربــون مــن دفــع الرضائــب واســرداد األمــوال املروقــة! 

ومــاذا ســيكون املجتمــع لــو جــرى االلتــزام  بالحــد األدىن لألجــور املتناســب مــع مســتوى املعيشــة واالســعار؟ مــاذا 

ســيكون حــال املجتمــع لــو اعتمــد قانــون ضــامن صحــي وقانــون ضــامن اجتامعــي، وتنميــة انســانية واقتصاديــة 

ــو  ــوء ه ــع. الض ــف املجتم ــد نص ــز ض ــكال التميي ــة كل أش ــة، وإزال ــم والثقاف ــتثامر يف التعلي ــك االس ــا يف ذل مب

مجموعــة االجــراءات التــي تعمــل عــى تحقيــق العدالــة، وبقــع العتمــة هــي انتظــار مبــادرات األغنيــاء الذيــن 

ــة عــى صفقاتهــم ورسقاتهــم واحتكارهــم  ــات -الصدقــات- لتبييــض أموالهــم والتغطي ــم الفت يســتخدمون تقدي

املغطــى او املدعــوم مــن الســلطة السياســية. وال يكــون حــل مشــكلة الطفــل الفقــري بــرشاء لعبــة وتقدميهــا لــه،36 

بــل يكــون بتشــغيل أبيــه أو أمــه إذا كانــا عاطلــني عــن العمــل. بالتحــرر االجتامعــي واالقتصــادي يحــارب الفقــر 

ــان  ــاب. الصدقــة واالشــفاق ال تلبي ــذي يطيــب للمؤلفــني تكرارهــا يف أكــر مــن درس وكت وليــس  بالصدقــات ال

حقــوق املواطــن وال تحافظــان عــى كرامتــه. العمــل وتكافــؤ الفــرص والتعــاون يف إطــار املشــاريع املنتجــة هــو 

الــذي يعطــي للحيــاة معنــى. 

وتــربز العالقــة التقليديــة مبفهــوم الطاعــة والســيطرة يف العالقــة بــني األبنــاء واآلبــاء واألجــداد، التــي جــاءت يف 

هــذه العبــارات: »دخلــت عــى جــدي وقَبَلّـْـت يــده، وكانــت رشوط الجــد قبــول تصحيحاتــه لقــراءايت وان أعيــد 

ــاء يف  ــى األرض.«37 وج ــا ع ــس مربع ــاب وأجل ــس أفضــل الثي ــرات، وأن أتعطــر وألب ــالث م ــة ث ــراءة كل جمل ق

صيغــة ســؤال: »نبــني رأينــا بشــخص يضــع والديــه يف دار املســنني.«38 يكشــف القــوالن الســابقان التثبيــت عــى 

ــاد واألجــداد تتغــري  ــني األحف ــاء وب ــاء واألبن ــني اآلب ــة ب ــة مبعــزل عــن تطــور املجتمــع. فالعالق ــات اجتامعي عالق

ــذي يطــرأ عــى املجتمــع والتغــري املفــرض هــو لألحســن، ووظيفــة التعليــم هــي املســاهمة يف  مــع التطــور ال

االنتقــال مــن عالقــات الســيطرة األبويــة واإلمــالءات والوصايــة إىل عالقــات الرشاكــة القامئــة عــى االحــرام والحــب 

والتعــاون واإلفــادة مــن الخــربة والصداقــة والحميميــة. 

وتــم عــرض اســتنتاج الــدرس العــارش لصــف ثامــن بعنــوان النجــاح يف الحيــاة ألحمــد أمــني، يقــول فيــه: »ليــس 

ــل  ــن الفص ــل ميك ــالق«.39 وه ــا األخ ــم ولكنه ــل أو العل ــو الجه ــاء ه ــل األبن ــاء وفش ــاح اآلب ــن نج ــؤول ع املس

بينهــام؟ كأن نجــاح األمــم والشــعوب يرتبــط بتطــور عالقتهــا بالعلــوم والبحــث العلمــي وتطويــر اإلنتــاج واتبــاع  

مســتوى مــن العدالــة، وبدورهــا يف تشــجيع االخــراع واالبتــكار وبوضعهــا منظومــة قوانــني والســهر عــى تطبيقها، 

وبتشــجيع واحتضــان االبــداع، وكل ذلــك يرتبــط بالثقافــة والقيــم التــي تشــكل األخــالق إحــدى عنارصهــا. وبهــذا 

ــن  ــع وع ــع املجتم ــن واق ــة ع ــة معزول ــاذج فردي ــم من ــم واالخــالق. إن تقدي ــني العل ــل ب ــب الفص ــى يصع املعن

طبيعــة النظــام الســائد فيــام إذا كان مســتبدا فاســدا أو دميقراطيــا يعــرب عــن رؤيــة غــري متكاملــة ليتــم اســتخراج 

36  للغة العربية صف 5 درس 7 جزء 2.
37  اللغة العربية صف 5 درس 10 جزء 2.

38  للغة العربية صف 7 درس 5 جزء 1.
39  للغة العربية صف 8 درس 10 جزء 1.
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ــن  ــاس أفضــل مــن اإلب ــه اخــالق ويحســن التعامــل مــع الن ــذي لدي حكــم غــري موضوعــي. التاجــر الجاهــل ال

ــن الذيــن  ــزايئ، فمعظــم املحتكري ــدايئ واجت ــذي ال يحســن التعامــل مــع الزبائــن فيخــر. مفهــوم ب ــم ال املتعل

لديهــم شــبكة عالقــات عامــة ودعايــة وترويــج، واألخطــر لديهــم نفــوذ لــدى صاحــب القــرار، هــؤالء تكتســح 

ســلعهم األســواق ويهيمنــون عليهــا ويجنــون األربــاح الفائقــة. كأن املؤلفــني ال ينتمــون للواقــع الراهــن وعالقاتــه 

ــه، ويخرجــوا ومعهــم تالميذهــم مــن الزمــان واملــكان  ــون في ــا يرغب ــع مــى م ــون مــن واق وينتقــون او يجتزئ

ومعايــري النجــاح والفشــل. 

ــوذج  ــي من ــاء، فه ــوق األبن ــن عق ــة ع ــورة حي ــي ترســم ص ــت والت ــن أيب الصل ــة ب ــاعر أمي ــرارة أب« للش ــدة »م ــا قصي أم

ــد يف  ــي الفوائ ــه مــن أجــل جن ــم االســتثامر ب ــاء مــرشوع ربحــي يت ــاء. هــل األبن ــاء باآلب ــة األبن ــدي لعالق للمفهــوم التقلي

املرحلــة املتقدمــة مــن العمــر؟ العالقــة باألبنــاء تتجــاوز الربــح والخســارة، وهــي تختلــف مــن زمــن آلخــر ومــن ثقافــة 

ورشوط معيشــية ألخــرى، وهــي عالقــة متبادلــة باملعنــى اإلنســاين. وتخضــع لعوامــل قــد تكــون مســتقلة عــن الرغبــات. 

ــمع  ــلطة الس ــع لس ــة وتخض ــب متضامن ــون يف الغال ــاملية تك ــل رأس ــا قب ــات م ــا لعالق ــي غالب ــي تنتم ــدة الت األرسة املمت

والطاعــة األبويــة العشــائرية. واألرسة النوويــة املكونــة فقــط مــن الــزوج والزوجــة واألبنــاء تكــون يف الغالــب مســتقلة ولهــا 

أولويــات تنحــر يف أفرادهــا، وتخضــع لعالقــات العمــل واملســتوى املعيــي وخاصــة يف رشوط التوحــش االقتصــادي الــذي 

ال يســتطيع مــن ال يعمــل – الــزوج والزوجــة – تلبيــة متطلبــات العيــش البســيط لهــام وألبنائهــام، أو كــام يقــال »مــن ال 

يعمــل ال يــأكل«. هــذا التطــور االجتامعــي املوضوعــي الــذي أنتــج األرسة النوويــة متجــاوزا األرسة املمتــدة، غــادر يف الوقــت 

ــدة  ــن األرسة املمت ــراد م ــا أف ــي كان يتواله ــة الت ــت أدوار الرعاي ــة الســابقة. وانتقل ــة واالجتامعي ــات العائلي نفســه العالق

ــة  ــات الخريي ــوت املســنني والجمعي إىل مؤسســات أخــرى كمؤسســة الضــامن االجتامعــي والتقاعــد والتأمــني الصحــي وبي

ووزارة الشــؤون االجتامعيــة. هــذا ال يعنــي إدارة الظهــر وطمــس البعــد االنســاين والعاطفــي يف العالقــة بــني األبنــاء واآلبــاء. 

ولكــن قــد ال يســتطيع األبنــاء رعايــة آباءهــم عندمــا يكــربون ويكونــون يف حالــة عجــز أو قــد يــؤدون الواجــب بحــد أدىن 

غــري كاٍف. وقــد يســتطيعون املســاعدة غــري املبــارشة عــرب تقديــم الدعــم املــايل وتشــغيل آخريــن مــن الرعايــة االجتامعيــة 

للعنايــة بهــم. مــا يهــم هــو العالقــة اإلنســانية املتبادلــة القامئــة عــى الحــب والدعــم والتعــاون التــي تســتطيع التغلــب 

عــى املشــكالت وإيجــاد البدائــل. ال ميكــن التعميــم يف الحكــم، كــام ال ميكــن النكــوص والتثبيــت عــى مرحلــة ســابقة مــن 

تطــور املجتمــع، التــي عكســها الشــاعر أيب الصلــت. مــرة أخــرى، ال بــد مــن طــرح ســؤال ملــاذا تختــار وزارة الربيــة والتعليــم 

منــط العالقــات القدميــة وال تجــاري التحــوالت اإليجابيــة والســلبية التــي تحــدث يف املجتمــع الفلســطيني، وكل املجتمعــات؟
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اعتــربت منظمــة التحريــر فيــام مــى الوطــن املعنــوي للشــعب الفلســطيني، وكانــت معروفــة بأنهــا نظــام وطنــي 

علــامين نظريــا وعمليــا. يشــهد عــى ذلــك ميثاقهــا وقــرارات مجالســها الوطنيــة. رشحــت وثيقــة إعــالن االســتقالل 

ــم  ــول تنظي ــدم دخ ــببا يف ع ــة كان س ــة املنظم ــري أن علامني ــة. غ ــة املأمول ــي للدول ــامين الدميقراط ــع العل الطاب

اإلخــوان املســلمني ومــن بعــده حركــة حــامس إىل بنيتهــا التنظيميــة والسياســية كــام ورد يف ميثــاق حــامس يف 

ــة وهكــذا  ــة العلامني ــت املنظمــة فكــرة الدول ــه: »تبن ــن املنظمــة جــاء في ــا م ــذي حــدد موقف ــام 1988، ال الع

نحســبها. والفكــرة العلامنيــة مناقضــة للفكــرة الدينيــة مناقضــة تامــة، وعــى األفــكار تُبنــى املواقــف والترفــات، 

وتتخــذ القــرارات. ومــن هنــا، مــع تقديرنــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ال ميكننــا أن نســتبدل إســالمية فلســطني 

الحاليــة واملســتقبلية لنتبنــى الفكــرة العلامنيــة، فإســالمية فلســطني جــزء مــن ديننــا، ومــن فــرّط يف دينــه فقــد 
خــر. ويــوم تتبنــى منظمــة التحريــر الفلســطينية اإلســالم كمنهــج حيــاة، فنحــن جنودهــا ووقــود نارهــا.«40

ثــم جــاء انضــامم فلســطني ملجموعــة مــن اإلتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة ليؤكــد أيضــا عــى الهويــة الوطنيــة 

واملدنيــة للدولــة برغــم التحــوالت التــي عــرب عنهــا القانــون األســايس يف املــادة 4:«اإلســالم هــو الديــن الرســمي 

ــزم  ــع.«41 عــى ضــوء مــا تقــدم يفــرض أن تلت ــادئ الرشيعــة اإلســالمية مصــدر رئيــي للترشي يف فلســطني ومب

مــادة الربيــة الدينيــة باملرجعيــات وباملامرســة العمليــة للمنظمــة ومؤسســاتها – كاملجلــس الوطنــي، واملجلــس 

املركــزي، واللجنــة التنفيذيــة. الســؤال، هــل تولــت كتــب الربيــة الدينيــة مهمــة تعزيــز ورشح وإقنــاع األجيــال 

ــي  ــة أم ال؟ الجــواب ســيأيت عــرب النصــوص والــرشح والتفســري والخطــاب الدين ــة املدني ــدة مبفهــوم الدول الجدي

الــذي قدمتــه الكتــب. 

مفهوم الرشيعة 

ــع لإلنســان،  ــه ســبحانه وتعــإىل أمــر الترشي ــاين مــا يــي: مل يجعــل الل ــاب الصــف التاســع الجــزء الث جــاء يف كت

ألنــه عاجــز عــن إدراك مــا يصلحــه أو يفســده، وغالبــا مــا يتبــع الهــوى وحظــوظ النفــس والشــهوات مــام يفقــده 

ــي أن  ــالم، يعن ــلطات يف اإلس ــيادة والس ــوم الس ــاس.« و«مفه ــني الن ــة ب ــق العدال ــال يحق ــرف ف ــوازن يف الت الت

القوانــني والترشيعــات واألنظمــة التــي تحكــم النــاس يجــب أن تســتمد مــن القــرآن والســنة وال يتعــارض مــع مــا 

جــاء فيهــام.« ويضيــف، »حــق الترشيــع للــه وحــده ال يشــاركه فيــه أحــد مــن خلقــه، هــذا الحــق مــن خصائــص 

األلوهيــة التــي انفــرد بهــا ســبحانه وتعــإىل.« ويصــل إىل نتيجــة »أن الحاكميــة للــه وحــده« اللــه هــو الحاكــم 

األوحــد ذو الســلطة املطلقــة، وقــد »أمــر اللــه  ســبحانه وتعــإىل أن يتحاكــم املجتمــع إىل رشيعتــه التــي تصلــح 

لــكل زمــان ومــكان.«42 وكان كتــاب الديانــة للصــف الرابــع قــد طــرح تســاؤال تحــت بنــد التقويــم: »هــل ميكــن 

  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages .27 40  ميثاق حركة املقاومة اإلسالمية )حامس( مادة
41  القانون األسايس. مصدر سابق.

42  كتاب الربية الدينية صف 9 جزء 2 درس 17 صفحة 84.
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ــص  ــام ورد ن ــي. ك ــدرس بالنف ــياق ال ــة يف س ــة املقدم ــت اإلجاب ــه؟«43 وكان ــري رشع الل ــم لغ ــلم أن يتحاك للمس

يقــول بــأن »القــرآن الكريــم هــو دســتور الحيــاة البرشيــة،«44 وهــو »مصــدر الترشيــع األول واألهــم للمســلمني 

وعــى فهــم معنــاه وااللتــزام مبــا ورد فيــه تتوقــف ســعادتهم يف الدنيــا واآلخــرة.«45 ويف الصــف الخامــس كانــت 

القضيــة املطروحــة للنقــاش »فلســطني أرض وقــف إســالمي.« ومل يــرك رشح الكتــاب أي احتــامل لنتيجــة أخــرى 

ــا  ــق منه ــذي أطل ــيح ال ــالد املس ــهدت مي ــد ش ــالث، وق ــات الث ــد الديان ــد مه ــي بل ــالمي، وه ــف اإلس ــري الوق غ

رســالته. وفــر املؤلفــون »حالــة التفــكك والضعــف والفرقــة التــي يعيشــها املســلمون بأنهــا ناجمــة عــن البعــد 

ــد  ــة يف بن ــن الرشيع ــف الحاســم م ــن املوق ــاب الصــف الثام ــم.«46 وعززكت ــه يف حياته ــق أحــكام الل ــن تطبي ع

»نواقــض اإلميــان« حــني اعتــرب »الحكــم بغــري مــا أنــزل اللــه«47 أوىل النقائــض التــي تبطــل اإلميــان. ولهــذا يدعــو 

الكتــاب املســلمني بــأن »ال يبتدعــوا أمــرا خارجــا عــن الــرشع وال يقضــوا يف يشء إال مبــا قضــاه اللــه ورســوله.«48 

ــني  ــات ب ــم العالق ــاة وينظ ــب الحي ــج كل جوان ــامل يعال ــام ش ــالم نظ ــى أن »اإلس ــد ع ــون التأكي ــد املؤلف ويعي

ــح لــكل زمــان ومــكان،«49 مقابــل  ــة معــارصة ألنــه صال ــا فقهي أفــراد املجتمــع ويواكــب مــا يســتجد مــن قضاي

»محدوديــة وقصورالعقــل يف اإلحاطــة بــكل القضايــا كقضايــا الوحــي.« ويعيــد املؤلفــون يف درس آخــر تعريــف 

نواقــض االميــان »بطاعــة بعــض املنافقــني للكفــار يف استحســان اســتبدال الرشيعــة أو بعضهــا بأحــكام وضعيــة 

وتطبيقهــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح ومنافــع شــخصية،« معتربيــن أن رفــض أحــكام اإلســالم والقبــول مبــا ســواه 

ــوا لنواقــض اإلميــان »مشــاركة  ــح.« ويضيف ــه تعإىل«هــو نقــض رصي ــم لغــري الل ــل والتحري وإعطــاء حــق التحلي

ــات  ــدا.«50 يالحــظ أن املؤلفــني قفــزوا عــن املرجعي ــة لهــم ومــواالة وتأيي غــري املســلمني يف شــعائر دينهــم محب

التــي وضعوهــا، مبــا يف ذلــك القانــون األســايس يف بنــد الرشيعــة مصــدر رئيــي، وهــم يتعاملــون مــع الرشيعــة 

كمصــدر وحيــد، ويضعــون كل مــن يتجاوزهــا يف خانــة املعــادي للديــن، أمــا إذا عدنــا إىل وثيقــة إعــالن االســتقالل 

املعتمــدة كمرجعيــة مــن قبــل مركــز املناهــج، ســنجد أن الوثيقــة يف واد واملفاهيــم املطروحــة يف واد آخــر، وحتــى 

يكــون مركــز املناهــج ومــن ورائــه وزارة الربيــة والتعليــم منســجمني مــع منتجهــم يف مــادة الربيــة اإلســالمية 

مــن الصــف األول وحتــى الصــف الثــاين عــرش، فمــن املفــرض أن يزيلــوا املرجعيــات األخــرى ويحتفظــوا مبرجعيــة 

وحيــدة هــي الرشيعــة اإلســالمية بنســختها املتزمتــة. 

43  لصف 4 الجزء األول، ادرس 9.
44  صف 8.

45  صف11 جزء 1 درس 1.

46  صف5 جزء 1 درس 19.
47  صف 8 جزء 1 درس 6.

48  صف 8 جزء 2.
49  صف 8 جزء 2 درس 12 صفحة 69.

50  صف 9 جزء 1 درس5.
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عقيدة الوالء والرباء 

يوضــع االلتــزام بالرشيعــة وأحــكام اإلســالم يف إطــار أيديولوجــي تحــت مســمى »عقيــدة الــوالء والــرباء الواجبــة 

عــى كل مســلم.«51 الــوالء يعنــي محبــة املؤمنــني ومواالتهــم، والــرباء يعنــي بغــض الكافريــن ومعاداتهــم والــرباء 

منهــم ومــن دينهــم. ويعتــرب هــذا ركنــا مــن أركان العقيــدة ورشطــا مــن رشوط اإلميــان، وجهــاده بالقلب واللســان 

ــا أو  ــاعدتهم يف إقامته ــم أو مس ــاركتهم يف أعياده ــار مش ــواالة الكف ــور م ــن ص ــكان. وم ــدرة واإلم ــب الق بحس

تهنئتهــم مبناســبتها أو حضــور إقامتهــا. ومدحهــم واالشــادة مبدنيتهــم وحضارتهــم واإلعجــاب بأخالقهــم ومهاراتهــم 

والتســمي بأســامئهم والتشــبه بهــم يف اللبــاس.« 52يكشــف هــذا التفســري الغمــوض يف تعريــف الكفــار املوجــود 

يف مــواد أخــرى والــذي يقتــر عــى مــن هــم خــارج الديانــات الســاموية، ويســتهدف هــذا التفســري املســيحيني 

دون لبــس. إن تفســري املؤلفــني يف املقتطفــات املبينــة أعــاله ويف األفــكار الالحقــة ال يتناقــض مــع فكــر وخطــاب 

داعــش، لألســف الشــديد، اذا مــا اجرينــا مقارنــة موضوعيــة وحياديــة بــني الخطابــني الدينيــني. 

يدعــو الــدرس التاســع للصــف العــارش، إىل العمــل عــى »إقامــة الحكــم اإلســالمي الرشــيد.«53 وجــاء مــن بــني 

ــا  ــك: عندم ــة اإلســالمية.« وفــر املؤلفــون ذل ــادة الخالف أهــداف الوحــدة الرابعــة: »الحــرص عــى العمــل إلع

حــددوا مســؤولية الحاكــم املســلم يف تطبيــق الرشيعــة اإلســالمية كــام وردت يف القــرآن والســنة النبويــة، 

ــة،« وأضافــوا رشوطــا يجــب ان تنطبــق  ــة والدنيوي ــح املســلمني الديني ــة مصال ــق أحــكام اإلســالم ورعاي و«تطبي

عــى الحاكــم. ال تصــح الخالفــة لغــري املســلم وال تجــوز لكافــر وال يجــوز لالنثــى أن تكــون خليفــة.« نحــن إذاً 

يف فلســطني دولــة دينيــة  ولســنا دولــة دميقراطيــة وال مدنيــة وال علامنيــة بالطبــع. نحــن بحســب كتــب الربيــة 

اإلســالمية منيــز بــني املواطنــني عــى أســاس الديانــة وعــى أســاس الجنــس، خالفــا للقانــون األســايس املعتمــد مــن 

مركــز املناهــج ووزارة الربيــة والتعليــم، وخالفــا لوثيقــة إعــالن االســتقالل التــي بــات قــارئ املناهــج يشــك بقــوة 

ــة اإلســالمية هــو  ــرأه يف دروس الربي ــا نق ــات الكــرام،ألن م ــدى املؤلفــني واملؤلف ــروءة ل ــة أو مق ــا معروف يف أنه

نقيــض لهــا ونقيــض مليثــاق اليونســكو ولحقــوق االنســان وألفــكار الربويــني الكبــار، ولكــّم كبــري مــن االتفاقــات 

ــة  ــقوط  دول ــى س ــون ع ــر املؤلف ــدرس يتح ــياق ال ــطني. ويف س ــا فلس ــت عليه ــي وقع ــة الت ــق الدولي واملواثي

الخالفــة ويحــددوا أســباب ســقوطها بتنحيــة الرشيعــة وتحكيــم القوانــني الوضعيــة، واالنبهــار بالحضــارة الغربيــة، 

والقيــام مبامرســات رشكيــة.« ويختمــون رشحهــم  باســتنتاج مفــاده أن »العمــل إلعــادة الخالفــة واجــب محتــم، 
فــال يصلــح آخــر هــذه األمــة إال مــا صلــح بــه أولهــا.«54

51  صف عارش جزء 1 درس 5.
www.saaid.net 52  الوالء والرباء، عبد امللك القاسم موقع صيد الفوائد

53  صف 10 جزء 2 درس 9.
54  صف 10 جزء 2 درس 13 صفحة 72.
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صناعة الخوف 

ــه وأين رســول  ــه إال الل ــوي يقــول: »ال يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن ال إل ــث نب ــات بحدي ــدأ رشح العقوب يب

اللــه إال بإحــدى ثــالث، الثيــب الــزاين، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه املفــارق للجامعــة.«55 و يتــم البنــاء عــى 

ــل أو  ــة والقت ــكاب محــرم كالرق ــل املؤلفــني بالقــول: »املحظــور الرشعــي يف اإلســالم هــو ارت الحديــث مــن قب

تــرك واجــب كالصــالة أو الــزكاة. والعقوبــة الدنيويــة عــى تلــك املحرمــات حفاظــا عــى مقاصــد الرشيعــة تكــون: 

حفــظ النفــس بقتــل القاتــل، وحفــظ الديــن بقتــل املرتــد، وحفــظ العقــل بجلــد الســكران، وحفــظ املــال بقطــع 

يــد الســارق، وحفــظ النســل برجــم الــزاين املحصــن، وجلــد الــزاين غــري املتــزوج.« ويضيــف املؤلفــون معلومــة 

تقــول: أجمعــت األمــة عــى مرشوعيــة العقوبــة، دون تحديــد كيــف كان اإلجــامع  يف الوقــت الــذي ال يوجــد بلــد 

إســالمي أو عــريب واحــد، ميــارس كل هــذه العقوبــات مجتمعــة مــا عــدا دولــة داعــش. لكــن املؤلفــني أجمعــوا 

مشــكورين عــى أن تنفيــذ  العقوبــات مــن صالحيــات الدولة.56.يعتقــد قــارئ الــدرس أنــه يعيــش يف املوصــل أو 

الرقــة قبــل ســقوط حكــم داعــش فيهــام. ليــس هــذا وحســب، فقــد طرحــوا عذابــا شــديدا للذيــن عــن صالتهــم 

ــف  ــارص التخوي ــد عن ــالة!57 أح ــرون الص ــن يؤخ ــاب الذي ــردات يف الكت ــري املف ــب تفس ــا بحس ــاهون ومعناه س

ــة،  ــة التكفريي ــداول أفــالم رعــب إخــراج القــوى األصولي ــم ت املتبعــة والشــائعة واملثــرية هــي عــذاب القــرب، ويت

تلــك االفــالم التــي أخضعــت الكثرييــن للســلطة الدينيــة. ورغــم  أنــه ال يوجــد نــص يف القــرآن الكريــم عــن عــذاب 

القــرب، يتــم االعتــامد فقــط عــى تفســري اثنتــي عــرش آيــة مــن قبــل شــيوخ ومؤسســات دينيــة ال يوجــد فيهــا ذكــر 

مبــارش وال غــري مبــارش لعــذاب القــرب، وحدهــم املفــرون يســقطون رغباتهــم عــى النــص ويقولونــه مــا مل يقلــه، 

بينــام يوجــد عــرشات اآليــات التــي تتحــدث عــن اقتصــار الحســاب يف اآلخــرة فقــط، ويؤكــد علــامء ديــن وكل 

املــدارس الدينيــة املعتدلــة عــى عــدم وجــود عــذاب القــرب. الســند الوحيــد  لعــذاب القــرب يــأيت عــرب أحاديــث 

نبويــة غــري مؤكــدة. وهــي األحاديــث التــي اعتمدهــا مؤلفــوا كتــب الربيــة اإلســالمية الجديــدة والقدميــة. ومنهــا 

ــان، األول بســبب النميمــة  ــاس قــال: مــر النبــي عــى قربيــن فقــال انهــام ليعذب هــذا الحديــث: »عــن ابــن عب

والثــاين النــه ال يســتربئ مــن بولــه.«58 ويتحــدث درس آخــر عــن النجــاة مــن عــذاب القــرب ملــن ميــارس األعــامل 

التــي ال ينقطــع ثوابهــا.59 ودرس آخــر يتحــدث عــن إعفــاء الشــهيد مــن عــذاب القــرب، باالســتناد إىل حديــث يقول، 

الشــهيد يجــار مــن عــذاب القــرب ويأمــن الفــزع االكــرب، ويــزوج اثنتــني وســبعون مــن الحــور العــني ويشــفع يف 

ســبعني مــن أقاربــه.«60 ويصــف الكتــاب وصفــا غريبــا عالقــة اللــه بالبــرش حــني يقــول يف درس القهــار: القهــار 

ــه وال يخــرج عــن ســيطرته. والقهــر يعنــي إخضــاع جميــع املخلوقــات ألمــر  كل مــا يف الكــون خاضــع ألمــر الل

اللــه مبســتويني: 1. قهــر النــاس باملــرض والضعــف والشــيخوخة واملــوت. 2. قهــر النــاس باالبتــالءات والحــوادث 

55  صف 11 جزء 2 درس 10.
56  صف 11 جزء 2 درس 15 العقوبات يف اإلسالم.

57  صف 2 درس 17 جزء 2.

58  صف 7 جزء 1 درس 20.
59  صف 12 درس 16.

60  صف 9 درس 2 جزء 1.
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ــة  ــاس بالرقاب ــم الن ــزز تقيي ــام.61 ويتع ــاء وااليت ــر، الضعف ــن القه ــي م ــري الغرائب ــذا التفس ــتثني ه ــر. ويس والفق

اإللهيــة التــي هــي جــزء مــن االميــان: نســتحرض مراقبــة اللــه تعــإىل يف الــر والعلــن، اللــه مطلــع عــى مــا يفعلــه 

املؤمــن، يشــعر ان اللــه يراقبــه ويطلــع عليــه يف كل تــرف.« 

وزيــادة يف االســتالب والســيطرة عــى العقــول، يعتــرب كتــاب الصــف الثامــن: الدنيــا زائلــة والســعادة الحقيقيــة 

يف الجنــة ونعيمهــا ويصــف الحيــاة يف الجنــة، يف الجنــة ال متوتــوا أبــدا، وال تهرمــوا أبــدا، ال تبأســوا أبــدا، يف الجنــة 

خلــود أبــدي62. واملؤمــن يــوم القيامــة يتــزوج مــن نســاء عفيفــات مل يتزوجهــن أحــد يشــبهن الياقــوت واملرجــان 

مــن شــدة جاملهــن.«63 وذروة االنســحاب مــن الدنيــا تأتينــا عــرب هــذا االســتنتاج الــذي قدمــه املؤلفــون يف كتــاب 

الصــف الثالــث يقــول: املؤمــن لديــه يقــني بحقــارة الدنيــا وبتعاليــه عــى متاعهــا الزائــل وأن للمؤمــن عنــد اللــه 

خــريا منهــا.« أمــا يف الصــف الحــادي عــرش، فيفنــد الــدرس جــدوى الرقابــة اإلنســانية ويســتبدلها بغــرس الخــوف 

مــن اللــه داخــل اإلنســان الــذي هــو مراقــب عــى أقوالــه وأفعالــه ومحاســب عليهــا.64 يعكــس العــرض الســابق 

أزمــة يف املســتوى العلمــي والربــوي عنوانهــا تناقــض املناهــج مــع العلــم واألفــكار الحديثــة. فعوضــا عــن اضطالع 

وزارة الربيــة والتعليــم مبهمــة بنــاء جيــل بفكــر حــر ناقــد وبوعــي ومفهــوم ومهــارات التعليــم التحــرري، تتــوىل 

ــتكينة  ــخصية مس ــج ش ــري، وتنت ــل والتفك ــل للعق ــوف املعط ــج الخ ــة تروي ــدة القدمي ــا الجدي ــرب كتبه ــوزارة ع ال

لالســتبداد البــرشي املــوروث، وتنمــي عقــدة ذنــب لــدى األوالد، الذيــن ال يســتطيعون االنفــكاك عنهــا إال بجهــود 

كبــرية وعــى مــدى زمنــي طويــل. لقــد اعتمــدت الــوزارة القــراءات التقليديــة القامئــة عــى االنتقــاء والتأويــل 

وتجاهــل الســياق التاريخــي وعــى إســقاط الجانــب املظلــم يف الــراث وليــس املــيء، اســقاط املــايض عــى حيــاة 

النــاس يف الحــارض واملســتقبل مــع االختــالف الجوهــري بــني املراحــل التاريخيــة. إن وزارة الربيــة وفريقهــا الــذي 

كتــب املناهــج ال تنتمــي إىل القــراءة املعــارصة للــراث املنســجمة مــع التعليــم التحــرري واختــارت االنحيــازإىل 

ثقافــة مضــادة للحداثــة تســتند إىل التحريــم والتخويــف والرقابــة والســيطرة والخضــوع للــاميض. تعطــل الــوزارة 

العقــل وتســيطر عليــه باســتخدام التخويــف املســتعار مــن فقهــاء الظــالم. والخــوف أداة ســيطرة لغلــق الطريــق 

عــى التحــرر الداخــي والخارجــي. وبيــت القصيــد يف هــذه املعادلــة أن الســلطة السياســية التــي تنتمــي إىل تــراث 

عقــالين منفتــح، اجتاحهــا خــوف ســيطرة قــوى اإلســالم الســيايس املتعصبــة، فتامهــت مــع افكارهــا، واعتمــدت  

ثقافتهــا نتيجــة لخوفهــا مــن فقــدان الســلطة. وإذا كان الخــوف هــو محــرك القيــادة السياســية يف الحفــاظ عــى 

الســلطة، فــإن الخــوف هــو الســالح ذاتــه الــذي يســتخدم للســيطرة عــى األجيــال، والخــوف والتخويــف هــو 

الســالح املســتعار مــن الــراث املراكــم يف صيغــة جهــل مقــدس. 

61  صف 5  درس 7 جزء 2.
62  صف 8 درس 4 جزء 2.
63  صف 6 درس 4 جزء 1.

64  صف 3 درس 1 جزء 2 وصف 11 جزء 1 درس 11.
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تحريم وتكفري

وتعــرض مــواد الربيــة اإلســالمية، عقوبــات شــديدة عــى قضايــا ال تنــدرج يف الكبائــر، مــن موقــع تبنــي كاتبــو 

املناهــج لهــا كــام يبــدو مــن الــرشح. تعكــس العقوبــات أشــد أشــكال التزمــت الدينــي ويتضــح ذلــك يف عقوبــة 

»الحلــف بغــري اللــه« كاتخــاذ الحلــف باألبنــاء واآلبــاء والــرشف بديــال للحلــف باللــه، وحكــم ذلــك كــام جــاء يف 

كتــاب صــف تاســع »مــن َحلـَـَف بغــري اللــه فقــد كفــر«.65 ويبلــغ التزمــت يف مجــال التحريــم أوجــه بحكــم آخــر 

ــَق متيمــة فقــد أرشك«. والتامئــم املحرمــة هــي كــام يحددهــا الكتــاب »كل مــا يعلــق  غريــب يقــول: »مــن َعلَّ

عــى البيــوت أو األمــالك أو عــى املــرىض كالخــرزة الزرقــاء أو الكــف أو الحــذاء ومــا يشــبه ذلــك.«66 ومثــة قامئــة 

أخــرى مــن التحريــم واملنــع تحــت مســمى ســد الذرائــع وهــي: ُحــرِّم عــى املؤمنــني الخلــوة املمنوعــة بــني ذكــر 

وأنثــى باالعتــامد عــى حديــث نبــوي يقــول: »ال يخلــون أحدكــم بامــرأة فــإن الشــيطان ثالثهــام.« وألن الخلــوة 

والنظــر املحــرم يفضيــان إىل جرميــة الزنــا بحســب تفســري املؤلفــني.67 وقامئــة املنــع تطــال أشــياء عديــدة محرمــة 

ــِه.«  ــَق اللَّ َاِت َخلْ َصــاِت َواملُتََفلَِّجــاِت لِلُْحْســِن املَُغــريِّ ــاَمِت َواملُتََنمِّ ــُه الَواِشــاَمِت َواملُتََوشِّ بالعــودة لألصول،«لََعــَن اللَّ

يقــول املؤلفــون: إن عمليــات التجميــل حكمهــا املنــع ألن فيهــا تغيــريا لخلــق اللــه »كالوشــم والنمــص والتفليــج 

والوصــل.«68 يعنــي النمــص نتــف شــعر الحواجــب لغــرض التجميــل، والتفليــج يعنــي تقويــم األســنان لغــرض 

التجميــل. أمــا الوصــل فهــو: وصــل الشــعر االصــي بشــعر آخــر لتطويلــه – البــاروكا – وتزيينــه وإعطائــه صبغــة 

أو لونــا مختلفــا. وكذلــك فــإن التحريــم او املنــع يشــمل إزالــة التجاعيــد. 

وال يجــوز اإلجهــاض بحجــة تنظيــم النســل، وال إيقــاف اإلنجــاب بشــكل دائــم، وحكــم ذلــك حــرام رشعــا، ألنــه 

يعطــل تكثــري أبنــاء األمــة. لكــن املباعــدة بــني فــرات اإلنجــاب مبــاح رشعــا، كــام يجــوز رشعــا تلقيــح بويضــة 

الزوجــة بالحيــوان املنــوي مــن زوجهــا. وال يجــوز التلقيــح خــارج إطــار الــزواج،69 فهــو يف حكــم املحــرم. وإذا كان 

عــددا املحرمــات املنصــوص عليهــا يف القــرآن الكريــم بلغــت 14 فقــط70 والتــي أكــدت عليهــا األحاديــث النبويــة 

ورشحتهــا، فــإن الكــم الهائــل مــن املحرمــات املعروضــة يعــود للفقــه اإلســالمي ومدارســه األوىل التــي تســتند إىل 

رؤيــة وثيقــة بــراع ســيايس دينــي بــرشي، ومــن مســتوى ثقــايف محــدود، ومــن زمــن تاريخــي آخــر. ويشــك يف 

أحاديــث التحريــم التــي تتعــارض مــع محرمــات القــرآن.

تزمت وخضوع للرتاث 

يزيــل املؤلفــون كل يـُـر أو مرونــة يف أداء الصــالة اثنــاء الطــوارئ والحــروب، عندمــا يقولــون: »الجنــدي يصــي يف 

65  صف 9 جزء 1 درس 6.
66  صف 12 درس 13.

67  صف 11 جزء 2 درس 15.

68  صف 11 جزء 2 درس 16.
69  صف12 درس 26.
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طيارتــه ودبابتــه وهــو مــايش وأثنــاء املواجهــة مــع العــدو يجعــل اإلمــام الجيــش طائفتــني، طائفــة تحــرس جيــش 

املســلمني وأخــرى تصــي ركعــة أوىل ثــم تذهــب تجــاه العــدو للحراســة وتــأيت الطائفــة األوىل فتصــي مــع االمــام 

الركعــة الثانيــة.«71 ال ميكــن وال بــأي حــال أداء الصــالة يف رشوط الحــروب واألســلحة الحديثــة، مــع أن املؤلفــني 

يحاولــون مواءمــة مــايض بــدون تكنولوجيــا بحــارض الجيــوش االلكرونيــة وكأنهــم يعيشــون عــى كوكــب آخــر ويف 

زمــن أخــر، بدعوتهــم ألداء الصــالة يف رشوط الحــرب الحديثــة – داخــل الطائــرة والدبابــة. 

ويف رشوط الصداقــة املقدمــة يف كتــاب الصــف الخامــس تحــت عنــوان الصديــق الصالــح ورد مــا يــي: ال تصاحــب 

إال مؤمنــا وال يــأكل طعامــك إال تقــي، وأن يكــون صالحــا مواظبــا عــى عباداتــه وان يتحــى باألخــالق الفاضلــة 

ــة  ــة الوطني ــة الدينيــة وشــطب الهوي ــاز الكامــل للهوي كالصــدق واألمانــة وحفــظ االرسار.«72 هــذا يعنــي االنحي

ــك مــن  ــه ذل ــة ومعتقداتهــم. ومــا يعني ــة والفكري ــكل عــى اختــالف انتامءاتهــم الديني الجامعــة التــي تضــم ال

انعــزال األطفــال يف اإلطــار الدينــي املثــايل املتشــدد واملــرشوط. األهــم هــو اللجــوء إىل قطيعــة مــن ال يواظــب 

عــى عباداتــه يف شــكل معاقبــة غــري املواظبــني، فــام حســب غــري املؤمنــني والذيــن ينتمــون لديانــات أخــرى؟ ويف 

شــكل وصايــة عــى الديــن وعــى مامرســة العبــادة.

والدخــول يف تفاصيــل حيــاة البــرش لغــرض الســيطرة التامــة عــى حياتهــم ومــن منــاذج ذلــك عينــة مأخــوذة مــن 

ــارة  دروس األول وحتــى العــارش: دعــاء دخــول الحــامم »اللهــم أعــوذ بــك مــن الخبــث والخبائــث«، دعــاء »زي

ــابع«،  ــوم الس ــود يف الي ــعر املول ــق ش ــى«، » حل ــود اليمن ــر«، »اآلذان يف أذن املول ــزول املط ــاء ن ــض«، »دع املري

ــمية  ــن تس ــاد ع ــى« و«االبتع ــة لالنث ــر وذبيح ــني للذك ــة – ذبيحت ــس العقيق ــة«، و«طق ــه فض ــدق بوزن و«التص

املولــود بأســامء محرمــة وأســامء األعاجــم«، و«تحريــم الحريــر والذهــب لتزيــني الرجــال وتحريــم األكل والــرشب 

مــن آنيــة مصنوعــة مــن الذهــب والفضــة«، و«وصــالة االستســقاء التــي تعتربهــا املدرســة الدينيــة املعتمــدة لــدى 

ــجد  ــوي واملس ــجد النب ــرام واملس ــجد الح ــالة يف املس ــر الص ــدة«، و«أج ــنة مؤك ــا س ــم بأنه ــة والتعلي وزارة الربي

االقــى، بــآالف الركعــات االعتياديــة«، و«اإلصابــة باملــرض قــدر ربــاين« و«األرزاق محــددة للعبــاد قبــل خلقهــم«، 

و«عالمــات الســاعة الصغــرى والكــربى«، وعقوبــة مــن طــاف يف الحــج ووضــع الحجــر األســود عــى ميينــه فقــد 

ــار«. مــن يدقــق يف  ــة يف الن ــة وكل ضالل ــة بدعــة وكل بدعــة ضالل ــا وكل محدث ــدع«، و«رش األمــور محدثاته ابت

هــذه العينــة مــن الطقــوس أو أشــكال العبــادة املقرنــة بإلــزام دينــي أو مبكافــأة تشــجيعية كبــرية ترجــح حســنات 

مــن يؤدونهــا، ســيجد أنهــا متناقضــة مــع كل تفكــري علمــي وبخاصــة تفســري انقطــاع أو قلــة األمطــار، وانتشــار 

األوبئــة واألمــراض، متناقضــة مــع وظيفــة التعليــم والعلــم واملدرســة، فمــن الغريــب أن تقــوم مدارســنا بحجــب 

ــوم. »ويف الوقــت  ــم والعل ــامد تفســري الســلف املنفصــل عــن العل ــة واعت ــة للظواهــر الطبيعي األســباب الحقيقي

الــذي ينشــغل فيــه العــامل بإرســال الرحــالت الفضائيــة وســرب غــور املجــرات يف الكــون الســحيق واكتشــاف أجهــزة 

71  صف 7 درس 15 جزء 1 صفحة 73.
72  صف 5 درس 10 جزء 1.
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وعالجــات ألمــراض البــرش،«73  تقــوم مدارســنا بهــذا النــوع مــن التفكــري الــذي يفصلنــا عــن العلــم وعــن العــامل 

يف آن، يف ســياق تدجــني العقــول والســيطرة عــى الجيــل. 

ــة  ــني دروس الربي ــوم وب ــوم العل ــاخ مبفه ــن املن ــدث ع ــذي يتح ــا ال ــني درس الجغرافي ــض ب ــل التناق ــف يح كي

ــد  ــع كل بل ــاخ وموق ــص املن ــا يخضــع لخصائ ــع االمطــار وهطوله ــا تفســريات نقيضــة. توزي ــي له اإلســالمية الت

ــحيحة،  ــار ش ــر ذات أمط ــا اآلخ ــرية، وبعضه ــار وف ــامل ذات أمط ــق يف الع ــض املناط ــة. »بع ــه الجغرافي وتضاريس

وتصــل كميــة األمطــار يف بعــض املناطــق االســتوائية إىل مايزيــد 1,000 ســم ســنوياً. فاألمطــار تســقط يوميــاً طــوال 
ــة. 74 ــكا الجنوبي ــا وحــوض األمــازون يف أمري العــام عــى هــذه املناطــق، كــام هــو الحــال يف غــريب إفريقي

أمــا توزيــع الــرزق يقــول تقريــر: مــرف »كريديــه ســويس« الــذي أعــده »معهــد األبحــاث يف كريديــه ســويس«، 

ــه النســبة يف القــاع 1% مــن  ــذي متلــك في ــة للعــام 2016، يف الوقــت ال ــروة العاملي ــه إىل اتجاهــات ال وأشــار في

ــا  ــة.75 مــن جهته ــروة العاملي ــن مجمــوع ال ــراء، أي 10%، ميلكــون نســبة 89% م ــر ث ــإن األك ــروة، ف مجمــوع ال

قالــت نائبــة األمــني العــام لألمــم املتحــدة أنــه بــني عامــي 2015 و2016، ارتفــع عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون 

ســوء التغذيــة مــن 777 مليــون شــخص إىل 815 مليونــاً، ويف العــام 2018، ال يــزال واحــد مــن كل ســتة أشــخاص 

ال يســتطيع الوصــول إىل ميــاه الــرشب النظيفــة، مــا يعنــي أنــه يف كل دقيقــة ميــوت طفــل مــن امليــاه امللوثــة 

ــه التوحــش االقتصــادي،  ــذي عنوان ــر ال ــروة والفق ــادل لل ــري الع ــع غ ــرف الصــح.76 إن هــذا التوزي أو ســوء ال

ــة والبنــك الــدويل خاصتهــا والــدول الناهبــة واألنظمــة املســتبدة، وال ميكــن  ــه الــرشكات االحتكاري املســؤول عن

تــرك التوزيــع الظــامل للــروة للقــدر وأن اللــه يعاقــب أو يبتــي املليــارات مــن البــرش، ويــرك املجرمــني مصــايص 

ــة لهــا رأي آخــر يحيــل هــذه  ــوا الربامــج كمرجعي ــة التــي اعتمدهــا كاتب الدماء.غــري أن منطــق املدرســة املتزمت

ــي  ــرشات الت ــة والن ــاد الجوي ــي لألرص ــم وال داع ــم والتعل ــة التعلي ــزول وظيف ــذا ت ــه، وبه ــيئة الل ــاع ملش األوض

يقدمونهــا، وال داعــي لنضــال املســحوقني ضــد مضطهديهــم وســارقوا خبزهــم. 

اقتصاد بديل

ــف  ــزكاة دون أن يوضحــوا أو يحــددوا كي ــرب ال ــة ع ــل« للمشــكالت االقتصادي ــن حــل »أمث ــون م ــق املؤلف ينطل

ســيكون الحل.ويكتفــون بالتأكيــد عــى: »أهميــة الــزكاة العظيمــة ودورهــا يف عــالج مشــكلتي الفقــر والبطالــة 

وتحقيــق الرفاهيــة يف املجتمــع اإلســالمي. يقولــون أن الــزكاة تقــوم بتنقيــة نفــوس الفقــراء مــن الحســد والحقــد 

عــى األغنيــاء، كــام يســهم التكافــل االجتامعــي يف حــل مشــكلة البطالــة.«77 هكــذا يقــدم املؤلفون حــال »منوذجيا« 

https://www.alawan.org/2018/10/22  73
http://www.startimes.com/?t=17893095  74  رشيف األرض والبيئة والفضاء، املطر

/https://arabi21.com/story  75  باسم درويش، مقالة بعنوان أرقام مثرية يكشفها تقرير دويل
/https://www.akhbaralaan.net/news/world/2018 .76  11% من سكان العامل تحت خط الفقر، أخبار اآلن، ديب

 /https://www.akhbaralaan.net/news/world/2018  .17 77  صف 5 جزء1 درس
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بــدون املواءمــة مــع الواقــع الــذي يــزداد فيــه األغنيــاء غنــى ويــزداد فيــه الفقــراء فقــرا، وتتكــدس فيــه الــروة 

ــوم  ــذا املفه ــة به ــة االقتصادي ــل األزم ــر ح ــس. إن تصوي ــرض والياب ــأكل األخ ــة ت ــة احتكاري ــب اقتصادي ــع نخ م

التبســيطي يعنــي االنفصــال عــن الواقــع واالمتنــاع عــن رؤيــة تعقيداتــه، والتثبيــت عــى لحظــة تاريخيــة. ليــس 

ــزكاة وإمنــا قــراءة الواقــع املتجــدد والتســاؤل حــول مــا إذا بقيــت نســبة الـــ 2.5% – حصــة  املطلــوب رفــض ال

ــة الرأســامل  ــه أنظم ــد في ــذي تعتم ــت ال ــارات يف الوق ــني وامللي ــن أصحــاب املالي ــل م ــة للتحصي ــزكاة – كافي ال

االحتــكاري عــى رضيبــة متصاعــدة طــردا مــع أصحــاب الــروات الضخمــة؟ ملــاذا يتــم تثبيــت هــذه النســبة يف 

ظــل التحــوالت الهائلــة يف امللكيــة ويف ظــل التوحــش االقتصــادي الــذي يدفــع مثنــه الســواد األعظــم مــن البــرش 

وبخاصــة املســلمني والعــرب، ونســتعيض عــن الحلــول الواقعيــة بتحقيــق الرفاهيــة يف املجتمــع اإلســالمي غــري 

ــة التــي حــددت ســقف  ــوا إىل الرؤي املوجــود إال يف عقــول املؤلفــني؟ مل يغــن املؤلفــون هــذه القضيــة ومل يلتفت

ــب  ــد ســلم الرضائ ــوا عن ــابقا، ومل يتوقف ــام االشــرايك س ــام يف النظ ــة ك ــة العام ــة امللكي ــة ملصلح ــة الفردي امللكي

يف النظــام الرأســاميل، وال عالقــات الســوق املفروضــة واملهيمنــة عــى صعيــد كــوين. لقــد فصلتنــا كتــب الربيــة 

اإلســالمية عــن ســريورة التطــور يف عاملنــا ااملعــارص، وعملــت عــى تثبيــت مــا فــره الفقهــاء يف عصــور ســابقة.

ال يختلــف التحريــم  يف الحقــل االقتصــادي يف تشــدده عــن الحقــل االجتامعــي، يقــول املؤلفــون: »يُحــرَّم عــى 

املســلم أن يــودع مالــه يف البنــوك التــي تتعامــل بالربــا، ألن البنــك يســتفيد مــن هــذا املــال ويتقــوى بــه عــى 

ــا  ــوك عــادت إىل الرب ــاين عــرش بالقــول: »البن ــم يف مــادة الصــف الث أنشــطته املحرمــة.« 78ويتعــزز هــذا التحري

ــه القــروض  ــا وأشــدها قبحــا، ومثال ــواع الرب يف الوقــت املعــارص التباعهــا النظــام الرأســاميل وهــو مــن أشــهر أن

االســتهالكية الربويــة لــرشاء ســيارة أو بيــت ونحــوه: ويطــرح املؤلفــون البديــل ببيــع املرابحــة والتأمــني اإلســالميني 

ــاس  ــاة الن ــكل زمــان ومــكان وتتســع ملــا يســتجد يف حي ــن أن الرشيعــة اإلســالمية صالحــة ل املرشوعــني، مؤكدي

مــن قضايــا ومشــكالت. هكــذا يتــم شــطب النظــام البنــي الســائد الــذي ينــدرج تحــت لوائــه البنــوك واملصــارف 

اإلســالمية والتــي »اكتفــت مــن الغنيمــة باإليــاب«، أي غــريت املصطلحــات الريحــة مــن ربــح وفوائــد وعمولــة، 

مبصطلــح »مرابحــة« الــذي مل ميــس الجوهراالســتغاليل الســائد يف سياســة البنــوك. ومل تتوقــف الربيــة والتعليــم 

عنــد تجربــة بنــك الفقــراء »غرامــني« الــذي نجــح يف اخــراق النظــام البنــي الســائد ملصلحــة املهمشــني واملعذبــني. 

اختالالت تربوية 

»تسليط أضواء املايض عى الحارض وأضواء الحارض عى املايض يك ييء الحارض واملايض.« محمد أركون 

كــام هــو معلــوم ومتعــارف عليــه، فــإن املــدارس والجامعــات هــي مراكــز تعليــم تنهــل مــن الحداثــة، وتســتند 

للحجــة والربهــان والقوانــني والتجــارب واالكتشــافات العلميــة والتطــور يف كل املجــاالت، وتدعــم بنــاء شــخصية 

ــع  ــور املجتم ــاه تط ــؤولية تج ــة وباملس ــانية واألخالقي ــم اإلنس ــة القي ــة مبنظوم ــة ومؤمن ــرة ومبدع ــة مبتك واثق

 
78  صف 9 جزء 2 درس 14 صفحة 72.
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والســلم األهــي. ومــن املفــرض ان ال تكبــح املؤسســة الدينيــة هــذه العمليــة، بــل تركهــا وشــأنها. واملقصــود هنــا 

االتجــاه الــذي يقــدس الــراث الدينــي البــرشي املــيء بالتناقــض واالختــالف يف األحــكام والتفســري، االتجــاه الــذي 

ينحــاز ألجــزاء متعصبــة ومتزمتــة مــن الــراث، ويكفــر كل مــن يأخــذ بتفســري وأفــكار املدرســة املتنــورة املنفتحــة 

عــى الحضــارة اإلنســانية، وكل مــن يعتمــد تأويــل النــص بحســب رؤيــة تاريخيــة موضوعيــة. إن مــن شــأن هــذا 

أن يطــرح التحــرر مــن الجــزء التعصبــي يف الــراث وإحــداث القطيعــة معــه، والبنــاء عــى الجــزء الحــي، باالســتناد 

إىل فكــر جديــد يســتند إىل الواقــع ومتغرياتــه. إىل أي مــن االتجاهــني تنتمــي كتــب الربيــة اإلســالمية؟ ال يعــوز اي 

قــارئ حيــادي اإلرساع  بحســبة املــواد ورشوحهــا وانتقائيتهــا عــى االتجــاه الدينــي املتزمــت الــذي نعــرف جميعــا 

مــا هــي نتيجــة تربيــة األجيــال الجديــدة بفكــره التعصبــي املتزمــت. دعونــا نتوقــف عنــد الــدروس.

ــة مؤمــن وكافــر  ــي تنطــوي عــى ثنائي ــات الت ــة اإلســالمية اآلي ــِدم دروس الربي ــدايئ، تُق ــذ الصــف األول االبت من

ــي مــن املفــرض أن  ــة ســت ســنوات، والت ــة العمري ــي ال تتناســب مــع الفئ ــواب وعــذاب، الت ــار« وث ــة ون »جن

تحظــى بالرعايــة والتشــجيع والحــب وبنــاء الثقــة كأســاس يف الربيــة. ســورة الفيــل، الــدرس 21، الصــف األول، 

ــي  ــذا يعن ــة، وه ــدم الكعب ــوا ه ــن حاول ــل الذي ــاب الفي ــه بأصح ــه الل ــا فعل ــش مب ــة قري ــري قبيل ــاءت لتذك ج

ــا  ــن وظيفته ــرء ع ــاءل امل ــب، ويتس ــدم والتخري ــة اله ــوا مامرس ــوا أو اعتزم ــن مارس ــار والذي ــة للكب ــا موجه أنه

الربويــة لالطفــال. ومــن يتابــع اإليحــاء البــري لآليــة الكرميــة »وجعلهــم كعصــف مأكــول« عــرب صــورة الحــرق 

وبقايــا أشــالء وعظــام متناثــرة، وصــورة أخــرى لنــاس يرنحــون يف النــار. 79مشــهد مخيــف بــل مرعــب ألطفــال 

ــق  ــة. ينطب ــوية واثق ــرة س ــخصية ح ــاء ش ــديد يف بن ــاب الش ــم بالعق ــهم تخويفه ــنوات. وال يس ــت س ــر س بعم

الــيء نفســه عــى »ســورة الفلــق«80 التــي تضمنــت االســتعاذة مــن جميــع أنــواع الــرشور، كاألرواح الرشيــرة، 

والحيوانــات املؤذيــة، والســاحرات، والحاســدين، فضــال عــن املســتوى اللغــوي الصعــب كآيــة »مــن رش غاســق إذا 

وقــب. ومــن رش النفاثــات يف العقــد« التــي تبتعــد بالطفــل عــن املســتوى اللغــوي ملــادة اللغــة العربيــة املقــررة. 

مقابــل ذلــك، نجحــت املــواد »أحــب خالقــي« الــدرس الثالــث و«أحــب النــاس« الــدرس الثامــن عــرش و«أحــب 

ــويق  ــدروس يف تش ــذه ال ــت ه ــرشون، نجح ــدرس الع ــني« ال ــب املعلم ــرش و«أح ــع ع ــدرس التاس ــتي« ال مدرس

األطفــال وتشــجيعهم. كان يجــب االقتصــار عــى الحــب والتشــجيع والجــرأة وعــدم زج التخويــف وثنائيــة الكفــر 

ــار والعــذاب. يف »ســورة العــر« يقــول التفســري: »إن ابــن آدم لفــي هــالك إن مل يؤمــن  ــة والن واإلميــان والجن

بالعزيــز الغفــار، وأغلــب النــاس ســيهلكون ويخــرون إال فئــة واحــدة هــي املؤمنــون.«81 كل النــاس ســيموتون، 

ــذاب شــديد  ــار، وع ــق الن ــة والكــذب طري ــق الجن ــار، الصــدق طري ــر يدخــل الن ــة والكاف املســلم يدخــل الجن

للذيــن عــن صالتهــم ســاهون«وصورة مرعبــة للــزالزل يــوم القيامــة« ووصــف يــوم القيامــة و«حــال الكافريــن 

ــم  ــم القي ــن شــعورهم.«82 ال تالئ ــه ويســحبون م ــوا من ــاء املغــي ليرشب ــار وامل ــب الن ــني لهي ــون ب ــن يتنقل الذي

الردعيــة  األطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة والذيــن هــم بحاجــة إىل تركيــز عقولهــم يف قضايــا الخــري بــدال مــن 

79  صف أول درس 21 الجزء 1.
80  صف أول درس 11، 12 جزء 1.

81  صف 1 درس 7 جزء 1.
82  صف 6 درس 4 جزء1.
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الــرش، والحــب بــدال مــن العقــاب، والتشــجيع بــدال مــن الرهيــب. األطفــال بحاجــة إىل األمــان والثقــة والحنــان 

وال يحتاجــون إىل صناعــة الخــوف والقلــق التــي تؤثــر ســلبا عــى شــخصياتهم يف مجــال حريــة التعبــري والتســاؤل 

واملبــادرة والتحــرر واالســتقاللية والثقــة بالنفــس. ومــن وجهــة نظــر علــم النفــس، ال يحــب الطفــل مــن يخوفــه 

ويعاقبــه ويهــدده إال ذلــك النــوع مــن الحــب املــريض الناجــم عــن التهديــد، والــذي قــد ينقلــب إىل عكســه يف 

ــاء النفــي  ــة يف البن ــة واإلبداعي ــم اإليجابي ــة القي ــوع مــريض. تلعــب منظوم ــة، أو يتحــول إىل خن مراحــل الحق

لألطفــال الــدور االكــرب يف صقــل الشــخصية اإليجابيــة، والعكــس صحيــح، إذ تلعــب منظومــة الســلب كالتخويــف 

باملــوت والنــار وعــذاب القــرب وغريهــا، تلعــب دورا يف هــدم الشــخصية اإليجابيــة. مثــة فــرق جوهــري بــني إميــان 

األطفــال القائــم عــى الخــوف والرهيــب، وبــني اإلميــان القائــم عــى الحــب والثقــة واألمــان والدعــم. ينطبــق 

الــيء نفســه عــى الكبــار كــام يقــول الفيلســوف ابــن عــريب الــذي اعتــرب العالقــة مــع الخالــق عالقــة محبــة 

وأمــان وثقــة ودعــم ومســاعدة. 

ــبع  ــاء س ــم بالصــالة وهــم أبن ــروا أوالدك ــول: »أؤم ــث يق ــاء للصــف الســادس حدي ــوق األبن ــاء يف درس حق وج

ســنني، وارضبوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــرش ســنني.«83 مبجــرد تقديــم أي نــص قــرآن كريــم أو حديــث رشيــف 

ــة، األوىل، قــراءة النــص قــراءة  ــة األهمي ــه غــري قابــل للنقــاش. يتــم القفــز عــن مســألتني يف غاي فهــذا يعنــي أن

تاريخيــة واعتــامد التفســري الــذي يتــالءم مــع تطــور البرشيــة وعالقاتهــا، واالبتعــاد عــن تفســري الســلف واملــدارس 

ــث  ــم األحادي ــا تعوي ــة خطــرية عنوانه ــث بوجــود ظاهــرة تاريخي ــد مــن صحــة الحدي ــة، التأك ــة. والثاني املتزمت

الصحيحــة باإلحاديــث املنحولــة. ان رضب األطفــال وهــم يف عمــر عــرش ســنوات أســلوب تربــوي خاطــئ يتعــارض 

مــع نصــوص القــرآن الكريــم يف العديــد مــن اآليــات، »إن اللــه يهــدي مــن يشــاء«، فــام حســب األطفــال، و«مــن 

ــة  ــام الربي ــك. وإذا كان نظ ــري ذل ــالق«، إىل غ ــكارم األخ ــم م ــت ألمت ــر« و«جئ ــاء فليكف ــن ش ــن وم ــاء فليؤم ش

والتعليــم يحظــر رضب التالميــذ والطلبــة يف كل املراحــل كأســلوب تربــوي، فلــامذا تـُـرّشع الربيــة الدينيــة رضب 

األطفــال ألنهــم ال يصلــون؟ مــن بــني 1.8 مليــار مســلم، مــن ينفــذ أحــكام قطــع يــد الســارق ورجــم أوجلــد الزنــاة 

وقتــل املرتــد وتــارك الصــالة؟ الجــواب 99% وينــوف ال يلتزمــون وال ينفــذون. أال يعنــي أن العقــاب يقتــر عــى 

انتهــاكات البــرش لحقــوق بعضهــم البعــض ضمــن قوانــني وضعيــة متالمئــة مــع تطــور املجتمعــات البرشيــة؟ وأن 

العقــاب البــرشي عــى انتهــاك املعتقــد الدينــي أو عــدم وضعــف االلتــزام بــه، هــذا العقــاب غــري مأخــوذ بــه إال 

جزئيــا يف الســعودية ومارســته داعــش ومــن عــى شــاكلتها يف العــراق وســوريا، وهــو محــرم دوليــا؟ إن اختيــار 

ــة والتعليــم  ــزام الربي الحديــث غــري املؤكــد، واعتــامد رضب الطفــل بعمــر عــرش ســنوات فــام فــوق، يؤكــد الت

وفريقهــا الــذي كتــب املناهــج مبفهــوم اإلســالم املتشــدد نهجــا. وهــذا لــه عواقــب شــديدة الــرضر عــى األوالد 

الذيــن يتلقــون هــذه الــدروس. فــكل يشء يبــدأ مــن الطفولــة! 

83  صف 6 درس 19 جزء 1.
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الخلط بني العبادة والعبودية

جــاء يف كتــاب الصــف الثــاين، الربيــة اإلســالمية: »أن يرســخ يف قلــب الطالــب حقيقــة العبوديــة للــه تعــإىل.«84 

ــاب  ــة يف كت ــه يف أكــر مــن درس ويف صفــوف مختلفــة. وتوســع وصــف العبودي ــة لل ــح العبودي ويتكــرر مصطل

الصــف التاســع »عبوديــة العبــد لربــه يخضــع لــه ويتذلــل اليــه مــع املحبــة والتعظيــم، العبوديــة مظهــر مــن 

يَّــة واالْســِتقالل،  مظاهــر تكريــم االلــه،« 85معنــى العبوديــة يف اللغــة: حالــة َشــْخص أَو َشــعب محــروم مــن الُحرِّ

ــِرْقاق لألَشــياء. واملعنــى الثــاين: خضــوع واستســالم، وهــذا يختلــف عــن معنــى عبــادة: القيــام بشــعائر  ِرّق، اِْس

دينيــة كالصــالة والصــوم، إىل غــري ذلــك.إن العبوديــة والتذلــل تعنــي تحــول النــاس إىل الــرق. ال تنفصــل عالقــة 

اللــه بالنــاس الذيــن يعبدونــه عــن عالقتهــم ببعضهــم البعــض، والدعــوة إىل املســاواة والعدالــة بــني النــاس تــؤدي 

كتحصيــل حاصــل إىل الخــروج مــن عالقــة أســياد وعبيــد، إىل أحــرار متســاوين. وال يعقــل أن تكــون العالقــة بــني 

اللــه وعبــاده عالقــة قامئــة عــى التذلــل واالســرقاق، ملــاذا تريــدون تحويــل حــب اللــه وطاعتــه وااللتــزام بأوامــره 

ونواهيــه إىل عبوديــة وتذلــل؟ ملــاذا ال تكــون عالقــة حــب وحاميــة وعدالــة واالقتــداء مبــكارم األخــالق؟ تكمــن 

ــول: »ســبحان  ــي تق ــة الت ــة القراني ــة. فاآلي ــراءات الالتاريخي ــح اللغــوي ويف الق ــا يف تفســري املصطل املشــكلة هن

الــذي أرسى بعبــده ليــال مــن املســجد الحــرام إىل املســجد األقــى« ال ميكــن تفســري كلمــة عبــده وهــو الرســول 

باملعنــى الحــريف لهــا وهــو الــرق واالســرقاق. وإذا كان مضمــون الــكالم ووظيفتــه ومعنــاه تختلــف مــع شــكله، 

ــم تفســري آخــر؟ مــن غــري الطبيعــي تفســري  ــي تحظــر مجــرد تقدي ــاء القداســة الت ــم األخــذ بالشــكل وإضف فل

العالقــة بــني اللــه والنــاس بالعبوديــة والتذلــل. وبنــاء عليــة يطلــق عــى النــاس عبــاد اللــه وليــس رق اللــه. 

.

84  صف 2 جزء 1 درس 2.

85  صف 9 جزء 2 درس 4.
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وحدة أم عداء؟

ــه عــى رســله وذكــرت يف القــرآن الكريــم ركــن مــن أركان اإلميــان،  اإلميــان بالكتــب الســاموية التــي أنزلهــا الل

ــي  ــى بن ــت ع ــل أنزل ــور واالنجي ــوراة والزب ــة، والت ــاس كاف ــزل للن ــرآن أن ــا. »الق ــلم إال به ــان املس ــح إمي ال يص

إرسائيــل.«86 »لكــن اللــه تكفــل بحفــظ القــرآن العظيــم والكريــم مــن التغيــري والتحريــف والتبديــل دون ســواه 

مــن الكتــب الســاموية األخــرى كالتــوراة واإلنجيــل.«87 »وقــد فضلــه اللــه عــى غــريه مــن الكتــب الســاموية ألنــه 

ــاة وهــو الســبب يف ســيادة األمــة اإلســالمية عــى غريهــا مــن األمــم، وقــد هــذب  شــامل لجميــع نواحــي الحي

النفــوس وحررهــا مــن تقاليــد الجاهليــة، وجعلــه اللــه للنــاس كافــة ورســالته خالــدة إىل يــوم الديــن.«88 »ونحــن 

– أي املســلمون – قــوم ابتعثنــا اللــه لنخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد ومــن ضيــق الدنيــا 

إىل ســعة الدنيــا واآلخــرة ومــن جــور األديــان إىل عــدل اإلســالم.«89 كــام يالحــظ  يف املقتطفــات الســابقة كانــت 

البدايــة هــي اعــراف اإلســالم بالديانــات الســاموية وباألنبيــاء الذيــن أنزلــت عليهــم الكتــب الســاموية – كالم الله، 

ثــم فضــل اللــه القــرآن الــذي أنــزل للنــاس كافــة. لكــن التفســري – وهــو رأي مدرســة دينيــة متشــددة – يتحــدث 

عــن تزويــر تلــك الكتــب مــا عــدا القــرآن. ويتحــدث عــن إناطــة مهمــة تحقيــق عدالــة الســامء باملســلمني دون 

غريهــم ومهمــة تجــاوز ظلــم أو جــور األديــان. كتــاب الديانــة اإلســالمية للصــف الثــاين عــرش يقــول: »القــرآن يقــر 

مــا يف الكتــب الســاموية مــن الحــق والعــدل أو ينســخ مــا فيهــا مــن رشائــع حيــث يكــون الحكــم للقــرآن الكريــم 

وحــده.« ويضيــف، »إن نســخ الرشائــع الســابقة – يــأيت مبثابــة – اختبــار التبــاع الرشائــع الســابقة، هــل ينقــادون 

ــوا أهواءهــم؟ هــل يســتجيبوا  ــة الناســخة أم يتبع ــا بالرشيع ــم التزام ــوا عــن رشائعه ــاىل فريجع ــه تع ــرشع الل ل

لدعــوة اللــه لجميــع االمــم إىل املســارعة يف التصديــق بالقــرآن الكريــم، يأمــر اللــه الجميــع بــاإلرساع إىل رشيعــة 

اإلســالم والعمــل مبــا جــاء يف القــرآن.«90 مــا تقــدم مــن تفســري يعنــي دمــج الديانتــني املســيحية واليهوديــة يف 

الديانــة اإلســالمية. والدليــل الــذي يســتند إليــه الكتــاب هــو أحاديــث نبويــة غــري متفــق عليهــا مــن عــدد كبــري 

ــاء  ــي محمــد أثن ــأن النب ــث »ب ــك األحادي ــول تل ــن إســالميني. تق ــن مفكري ــة اإلســالمية وم ــدارس الديني ــن امل م

اإلرساء صــى يف املســجد األقــى إمامــا لألنبيــاء.« 91وتتعــدد األحاديــث املختلــف عليهــا يف رسد رحلــة الصعــود 

إىل الســامء واصطحــاب األنبيــاء والرســل إىل املســجد األقــى. فقــد ورد يف حديــث منقــول عــن أيب ذر الغفــاري 

أن عــدد األنبيــاء الذيــن صلــوا يف املســجد األقــى كان 25 نبيــا بينهــم الخمــس أنبيــاء »أولــو العــزم« إضافــة إىل 

86  صف 4 درس 1 جزء 1.
87  صف 5 درس 2جزء 1.
88  صف 6 درس 2 جزء 1.

89  صف 8 درس 18 جزء 1 الفكر اإلسالمي الوحدة السادسة.
90  صف 12 درس 4  التحاكم لرشيعة الله.

91  صف 9 درس 19 جزء 2.
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جمــع غفــري مــن الرســل يصــل مــا بــني املئــات يف بعــض االحاديــث و124 ألفــا يف أحاديــث أخــرى.«92

انقســم علــامء املســلمني بــني مؤيــد لنســخ مــا قبلــه مــن أديــان، ومــن ال يــرى ذلــك، بــني معســكر منفتــح ذو 

نزعــة كونيــة متســامحة وآخــر منغلــق ذو نزعــة متعصبــة. يســتند املؤيــدون واملعارضــون إىل آيــات قرآنيــة لدعــم 

مواقفهــم. تتصــدر املشــهد اآلن اآليــات الشــديدة اللهجــة وطبعــا األحاديــث ضــد الديانــات األخــرى بفعــل املــد 

ــق  ــي تعتن ــاداة الشــعوب الت ــة والتشــدد يف مع ــات اإلســالموفوبيا الكراهي ــي، وتســتخدم جامع ــي التعصب الدين

الديانــة اإلســالمية. يــرى الطــربي أن النســخ واملنســوخ ال تنطبــق عــى الديانــات وتقتــر عــى األحــكام الرشعيــة 

ــم مــع  ــم نســخها لــي تتأقل مــن مأمــورات ومحظــورات تختلــف مــن ســياق إىل آخــر ومــن عــر إىل آخــر يت

البيئــة ومــع الظــرف.«93 اعــرف املفكــر ابــن عــريب بالطابــع الكــوين للديــن اإلســالمي ورفــض مقولــة أن اإلســالم 

ينســخ األديــان األخــرى ودعــا إىل اإلميــان بجميــع األنبيــاء وجميــع رشائعهــم. 

مــن جهــة أخــرى مــا زالــت جميــع األديــان تتمتــع بفعاليــة روحيــة  لــدى معتنقيهــا. وإذا كان الحــق يف املعتقــد 

حــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية، فــإن االلتــزام بــه يعنــي احــرام معتقــدات الغــري كــام هــي، مــع الحــق يف 

االختــالف واالعتقــاد الشــخي بوجــود أفضليــة لهــذا الديــن أو ذاك عــى غــريه مــن الديانــات. ومــن الواجــب 

ــة الدينيــة. لقــد متيــز اإلســالم بالتســامح واالنفتــاح يف عــره الذهبــي  حاميــة مختلــف أشــكال اإلميــان والحري

ــاح  ــة واالنفت ــوع والتعددي ــر األورويب. بالتن ــفة التنوي ــا فالس ــهد له ــي ش ــالمية الت ــة اإلس ــارة العربي ــر الحض ع

عــى اآلخــر واســتيعاب منجــزات الحضــارات األخــرى وعلومهــا. وضــع هــؤالء اآليــات املتشــددة  ضمــن ســياقها 

ــات التــي تقــر بالتعــدد. وال  ــه اآلي ــوم املتعــدد، يف حــني تنطبــق علي التاريخــي، حيــث ال تنطبــق عــى عــامل الي

ــالق  ــي واالنغ ــياقها التاريخ ــن س ــددة ع ــات املتش ــزع اآلي ــالم بن ــق اإلس ــي تعتن ــعوب الت ــة للش ــد مصلح يوج

عــى الهويــة الدينيــة األحاديــة. التســامح وحريــة املعتقــد مصلحــة عامــة ســابقة وراهنــة، ويجــد ســندا لــه يف 

اآليــات التــي تضفــي صالحيــة كونيــة لإلســالم وتجعلــه متالقيــا مــع األديــان االخــرى.94 إن دمــج األديــان يف ديــن 

واحــد وبشــكل قــري ارتبــط ويرتبــط مبوجــات التزمــت الدينــي التــي تعــرب عــن مصالــح الطبقــات االســتغاللية 

وعالقــات التبعيــة والهيمنــة الخارجيــة. وإذا كانــت نســبة املســلمني يف العــامل هــي 23%، فكيــف يقــررون مــن 

طــرف واحــد مرشوعيــة أو ال مرشوعيــة ديانــة تضــم 31% مــن البــرش. وكيــف لـــ 23% يقــررون معتقــدات 73% من 

الكــون. املشــكلة الحقيقيــة للشــعوب املســلمة والعربيــة ليســت يف تعــدد الديانــات وال يف وجــود ديــن مهيمــن 

أحــادي القطــب، بــل املشــكلة يف عالقــات التبعيــة واالنغــالق واالســتبداد والتأخــر يف جميــع املجــاالت، املشــكلة 

يف عــدم التحــرر الداخــي والخارجــي ويف اســتخدام التعصــب الدينــي للتغطيــة عــى هــذا الواقــع املريــر وتربيــره. 

92  الجمعيــة الدوليــة للمرجمــني واللغويــني الدوليــني. مقــال بعنــوان »كــم عــدد االنبيــاء والرســل الذيــن صلــوا خلــف النبــي يف املســجد األقــى«. 
http://www.wata.cc

http://tawaseen.com/?p=3213 .93  موقع طواسني للتصوف. مقالة بعنوان هل ينسخ اإلسالم األديان السابقة عليه. ايريك جوفروا
94  هل ينسخ اإلسالم األديان السابقة. مصدر سابق.
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تنتمــي فلســطني بحســب مقــرر الديانــة اإلســالمية إىل املعســكر املتزمــت الــذي ال يعــرف بالتعــدد. تفــر املــادة 

يف مقــرر صــف ثــاين ابتــدايئ لكــم دينكــم ويل ديــن: لكــم كفركــم، ويل اإلســالم.95 صحيــح أن هــذا التفســري شــطب 

مــن املقــرر بعــد االحتجــاج عليــه مــن عــدة أطــراف، لكــن مضمونــه مــا يــزال قابعــا يف العديــد مــن الــدروس. 

مــا يــزال رفــض التعــدد قامئــا، وال ميكــن تغطيتــه بشــطب عبــارة هنــا وعبــارة هنــاك، املشــكلة يف بنيــة النــص 

ــدرس التاســع عــرش للصــف  ــري لألحســن يف ال ــة تغي ــوح بارق ــا تل ــه. وعندم ــذي يســتند الي ــي ال والفكــر التعصب

العــارش، حــني يقــر املؤلفــون بأهميــة  الحــوار مــع اآلخــر ويحــددون آدابــا للحــوار »كاالعــراف بوجــود اآلخــر 

ــن  ــالف املتحاوري ــراف باخت ــن« واالع ــراه يف الدي ــة »ال إك ــع آي ــجاما م ــد انس ــن واملعتق ــاره الدي ــة اختي وحري

ــراق، واملحــاورة  ــن واالف ــا وإقصــاء أوجــه التباي ــز عليه ــراز أوجــه التشــابه والركي ــع إب ــن م ــة كل دي وخصوصي

بالحســنى والتواضــع وحســن االســتامع، والعــدل واإلنصــاف. وكل هــذا جيــد، لكــن البــادرة اإليجابيــة ال تصمــد 

طويــال قبــل أن تطمــس. فالــدرس  املذكــور مييــز بــني حواريــن، حــوار التعامــل ضمــن األســس املذكــورة، وحــوار 

الدعــوة وهنــا يظهــر اإلشــكال »بالقــول، أوال: ببيــان فضــل اإلســالم وإقنــاع اآلخريــن بأنــه ديــن اللــه املهيمــن، 

وثانيــا: الركيــز عــى القضايــا العقيديــة الفاصلــة يف مجادلــة أهــل الكتــاب ومناظرتهــم لدحــض شــبهاتهم ونقــض 

حججهــم بأســلوب علمــي دقيــق.«96 وال يتغــري املوقــف يف الصــف الحــادي عــرش حــني يفــر املؤلفــون العقيــدة 

الســمحة: بــأن تقــوم العالقــة مــع أهــل الكتــاب عــى الســامحة مــا دامــوا غــري معاديــن أو متآمريــن أو ظاملــني 

للمســلمني. والســامحة تعنــي دعوتهــم لالســالم بالحكمــة ومجادلتهــم بالتــي هــي أحســن مــع التأكيــد عــى حرية 

االعتقــاد وتحريــم التعــرض لهــم بــاألذى قــوال وفعــال وترشيــع أكل ذبائحهــم والــزواج مــن نســائهم«97 يالحــظ 

وجــود طــرف يرغــب يف الهيمنــة واالحتــواء حــني يضــع أهدافــا مســبقة للحــوار، وهنــا يفقــد الحــوار مــربره مبجــرد 

محاولــة طــرف احتــواء اآلخــر ونقلــه مــن ديــن آلخــر. إن ذلــك يتناقــض مــع حريــة املعتقــد واالختيــار، فلــم يعــد 

ــن آخــر، ألن  ــن  التوســع عــى حســاب دي ــن آخــر يف القــرن الحــادي والعرشي ــن اإلســالمي وأي دي هــدف الدي

حريــة املعتقــد واالنتــامء املنصــوص عليهــا يف رشعــة حقــوق اإلنســان جعلــت االختيــار واالنتســاب لألديــان طوعــا 

وبــدون تدخــالت وضغــوط. وكل حــوار األديــان القائــم منــذ وقــت طويــل ليــس مــن بــني أهدافــه التوســع وإقنــاع 

اآلخــر بديــن مهيمــن. إن فكــرة حــوار األديــان هــي التعايــش والتســامح والتعــاون ونــزع كل العنــارص التــي مــن 

شــأنها بنــاء كراهيــة بــني معتنقــي الديانــات. مثــة تناقــض بــني مــا يطرحــه حــوار األديــان عــى صعيــد كــوين وبــني 

مفهــوم وزارة الربيــة لحــوار األديــان، انــه مفهــوم خــارج الزمــان واملــكان. وال أظــن أن مؤلفــي دروس العالقــة 

بــني الديانــات، قــد توقفــوا عنــد حــوار األديــان. 

ويكــرر املؤلفــون طــرح »كــره الكافريــن وكــره مــا هــم عليــه مــن عقائــد فاســدة،« األمــر الــذي يســتدعي »عــدم 

اتخــاذ غــري املســلمني أعوانــا وأنصــارا واالبتعــاد عــن مداهنتهــم ومجاملتهــم عــى حســاب الديــن، وعــدم تقديــم 

ــم  ــدة كتعظي ــن والعقي ــام يخالــف اإلســالم، وعــدم التشــبه بهــم يف أمــور الدي العــون لهــم بالقــول والعمــل في

95  صف 2 درس 4جزء 1.
96  صف 10 درس 19 جزء 2.
97  صف 11 درس 7 جزء 1.
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أعيادهــم أو شــعائرهم أو تقاليدهــم وال يجــوز للمســلمني التشــبه بغريهــم.«98

مــا يقــدم يف مــواد الربيــة اإلســالمية رغــم بعــض التحســينات الدعاويــة فيــه إخــالل مبكــون أســايس مــن مكونــات 

فلســطني والــدول العربيــة. املســيحيون هــم جــزء مــن النســيج االجتامعــي وجــزء حيــوي مــن القوميــة والهويــة 

والثقافــة العربيــة قبــل اإلســالم، وبالتأكيــد مل تتغــري الروابــط القوميــة بعــد اإلســالم بــل ازدهــرت يف العــر األموي 

ــوين. ال  ــي والصهي ــة واالســتعامر الربيطــاين والفرن ــة والصليبي ــالالت العثامني ــة االحت ــايس األول ويف مواجه والعب

شــك أن أحــداث التاريــخ أقــوى مــن األيديولوجيــا التــي تتــوىل هــدم العالقــة وتجزئــة االنتــامء. تقــدم أحــداث 

ــذ  ــامء، ووحــدة االهــداف وبخاصــة التحــرر، ووحــدة املصــري املشــرك. من ــة واالنت ــل عــى وحــدة الثقاف الدالئ

البدايــة، »نــر املســيحيون املســلمني يف بدايــة الدعــوة، وســاهموا يف محاربــة الــروم البيزنطيــني يف بــالد الشــام 

ــام يف  ــريب  دورا مه ــرشق الع ــح اإلســالمي ملــر، ولعــب مســيحيو ال ــع الفت ــاط مــر م ــاون أقب ــراق، وتع والع

معركــة القادســية وشــكلوا جــزءا مهــام مــن جيــش املســلمني بقيــادة ســعد بــن ايب وقــاص  مبشــاركة املثنــى بــن 

ــريون منهــم لجيــش املســلمني،«99  ــة. ورفــض املســيحيون العــرب االنضــامم إىل جيــش رومــاين، وانضــم كث حارث

وهــذا يتعــارض مــع الروايــة التــي تقــول أن نصــارى العــرب شــكلوا جيشــا مــن 100 ألــف جنــدي وحاربــوا إىل 

ــة اإلســالمية املقــرة. ال  ــة كــام تقــول دروس الديان ــف يف معركــة مؤت ــروم املكــون مــن 200 أل جانــب جيــش ال

يوجــد مصــادر محايــدة تتبنــى هــذه الروايــة املعتمــدة مــن قبــل املؤلفــني – واألمــر يحتــاج إىل تدقيــق حتــى يف 

عــدد جيــش الــروم املبالــغ فيــه. وســاهم املســيحيون يف بنــاء الدولــة األمويــة وكانــوا جــزءا مــن منــارات الحضــارة 

ــد  ــني وض ــني والصليبي ــد العثامني ــرك ض ــرري املش ــال التح ــع النض ــي. يض ــا الذهب ــالمية يف عره ــة اإلس العربي

االســتعامر الربيطــاين والفرنــي والصهيــوين، والــدور املشــرك، والريــادي يف بنــاء ونرشالفكــر النهضــوي والثقافــة 

ــاء مســتقبل مــرشق للشــعب الفلســطيني  ــز الوحــدة وبن ــر، أساســا راســخا لالســتمرار يف تعزي ــة والتنوي والربي

وللشــعوب العربيــة. إن إغفــال املســؤولية الوطنيــة الكــربى، واالنســحاب مــن جبهــة ثقافــة التحــرر واالنفتــاح 

عــى العــامل، والدخــول يف متاهــة نســخ وَجــّبْ ديــن آلخــر أو أفضليــة ديــن عــى آخــر يشــكل بــكل املقاييــس 

هبوطــا وارتداداعــن قضايــا املصــري التــي تهــم البلــد. كان مؤســفا مــا ورد يف كتــاب الصــف الخامــس: »نناقــش 

الظلــم الــذي يتعــرض لــه املســلمون يف فلســطني والعــامل.« هــل هــذا يعنــي ســلخ املســيحيني الفلســطينيني عــن 

شــعبهم وهــم الذيــن يتعرضــون للظلــم والبطــش كــام املســلمني الفلســطينيني، وكــام يتعــرض اليهــود الرشقيــني 

يف إرسائيــل إىل متييــز. 

املسألة اليهودية 

»إذا كنت أريد الحرية فمن املنطقي أن أطلب الحرية لآلخرين.« برونو باور 

خلــت املقــررات الدراســية الصــادرة عــن وزارة الربيــة والتعليــم مــن أي إشــارة إىل املســألة اليهوديــة كمشــكلة 
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كبــرية ال ميكــن فصلهــا عــن املســألة الفلســطينية بعــد إقامــة دولــة إرسائيــل عــى األرايض الفلســطينية. واكتفــت 

الــدروس باســتحضار تجربــة بدايــات اإلســالم مــع اليهوديــة وبالــراع التاريخــي الســلبي، دون ذكــر التفاهــامت 

ــة  ــيام تجرب ــايس، ال س ــوي والعب ــن األم ــرورا بالعهدي ــالم م ــر اإلس ــذ فج ــة من ــف اليهودي ــع الطوائ ــة م اإليجابي

ــة اإلســالمية العربيــة  التعايــش الدينــي يف األندلــس، وكذلــك يف العهــد العثــامين. وتجاهلــت حقيقــة توفريالدول

األمــان لليهــود الذيــن تعرضــوا لالضطهــاد يف أوروبــا. وكذلــك منــاذج تعايــش اليهــود العــرب كمواطنــني يف الــدول 

العربيــة وانخراطهــم يف الحــركات السياســية والثقافيــة العربيــة. واســتعرضت الــدروس انتهــاكات وجرائــم 

وغطرســة ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي ضــد الشــعب الفلســطيني وكانــت مصيبــة يف ذلــك. لكنهــا خلطــت بــني 

ــة  ــة اإلحتــالل. وقــد ســاعدها يف ذلــك، الخلــط الــذي تتــوىل الدول اليهــود والحركــة الصهيونيــة ومامرســات دول

اإلرسائيليــة القيــام بــه، حيــث تعــرف نفســها كدولــة يهوديــة متثــل كل اليهــود املنترشيــن يف أصقــاع األرض.

ومل تتوقــف دروس التاريــخ عنــد األســباب التــي قــادت إىل اعتــامد الــدول العظمــى حــل الدولــة اليهوديــة الــذي 

قدمتــه الحركــة الصهيونيــة يف الســياق االســتعامري، وجســدته بدولــة إرسائيــل عــى أرض فلســطني. مل تتوقــف 

املناهــج عنــد التمييــز واالضطهــاد واملجــازر التــي تعــرض لهــا اليهــود يف أوروبــا، ومل تتعــرض مــن قريــب أو بعيــد 

ــود.  ــادة اليه ــايد« – إب ــودو س ــن »يه ــه م ــا تعرضــوا ل ــود وم ــاد اليه ــذروة الضطه ــة »الهولوكوســت« ك للمحرق

ــة الفلســطينية – أم ألن  ــي – النكب ــة هــو الوجــه اآلخــر لتجاهــل التطهــري العرق ــة اليهودي هــل تجاهــل املحرق

ــذي  ــح ال ــا مــن الفلســطينيني عــرب حــرب التطهــري العرقــي يف فلســطني، املصطل ــا اليهــود صنعــوا ضحاي الضحاي

اســتخدمه الربفيســور اإلرسائيــي »إالن بابيــه« بــدال مــن مصطلــح النكبــة؟ أم ألن ضحايــا األمــس مــا زالــوا ينتجــون 

ضحايــا اليــوم، وكأن حــل املســألة اليهوديــة ميــر بإنتــاج مأســاة وكارثــة فلســطينية بالــرضورة؟ موضوعــات كبــرية 

ــطيني  ــرر الفلس ــك أن التح ــا، ذل ــة له ــطينية موضوعي ــراءات فلس ــود ق ــن وج ــد م ــراءة، وال ب ــن ق ــر م ــا أك له

يرتبــط  بعمــق بتحرراآلخــر اليهــودي، وبــات حــل املســألة الفلســطينية وثيــق الصلــة بحــل املســألة اليهوديــة يف 

ســياق تحــرري إنســاين وليــس يف ســياق كولونيــايل كــام حــدث، حيــث يتــم تشــويه وابتــزاز املنتمــني لليهوديــة، 

ــعب  ــو الش ــر ه ــعب آخ ــق ش ــز بح ــم والتميي ــوة والظل ــة الق ــد غطرس ــن ينتق ــة كل م ــب ومعاقب ــم ترهي ويت

الفلســطيني. إن الحــل الــذي قدمتــه الحركــة الصهيونيــة كان عــى حســاب شــعب آخــر وعــى حســاب منظومــة 

ــة، هــذا الحــل ال ميكــن أن يكــون حــال  ــة واملســاواة والعدال ــة وعــى حســاب الحري ــم االنســانية والحقوقي القي

دامئــا.  يف هــذا الســياق، مــن الصعــب تصــور فكــر ســيايس فلســطيني مبعــزل عــن حضــور موضوعــي للمســألة 

اليهوديــة وبالعكــس.  

اســئلة كثــرية مغيبــة يف املناهــج وإىل حــد كبــري يف الفكــر والخطــاب الســيايس والخطــاب االعالمــي الفلســطيني. 

هــل إرسائيــل قوميــة يهوديــة ال ميكــن االنضــامم إليهــا ســوى بطريقــة واحــدة ووحيــدة شــاقة ومضنيــة، وهــي 

ــة  ــق أحــكام الرشيع ــة وف ــة واملؤمل ــود الطويل ــة أو الخضــوع الجــراءات الته ــا ألم يهودي أن يكــون الشــخص ابن

اليهوديــة، حتــى لــو كان الشــخص علامنيــا وملحــدا خالصــا،100 أم أن إرسائيــل  قوميــة إرسائيليــة مدنيــة؟ تعتمــد 

100  شلومو ساند، كيف مل أعد يهوديا. مدار املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية. صفحة 21.
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الدولــة اإلرسائيليــة الشــق األول وهــو إرسائيــل قوميــة يهوديــة، وقــد رســَمت هــذا بقانــون القوميــة الــذي أقــر 

مؤخــرا يف الكنيســت. مــا هــو مســتوى تبلــور قوميــة إرسائيليــة ومــا هــو موقــع الديانــة اليهوديــة مــن زاويــة 

فصــل الديــن عــن الدولــة، وعالقــة ذلــك بأطروحــة دولــة لــكل مواطنيهــا، أو دولــة ثنائيــة القوميــة؟ اســئلة ينبغــي 

طرحهــا ونقــاش افكارهــا. 

ثــم مــاذا عــن ســلخ وانســالخ اليهــود الفلســطينيني والعــرب عــن قوميتهــم وثقافتهــم العربيــة يف ســياق كولونيــايل 

ــع  ــر الواق ــليم باألم ــاذا التس ــابقة؟ ومل ــتقرار الس ــة واالس ــاج والرشاك ــش واالندم ــة التعاي ــن حال ــدايئ متجاوزي ع

الــذي صنعتــه إرسائيــل واملتمثــل بتقويــض الروابــط املشــركة بــني اليهــود وشــعوبهم العربيــة مبــا فيهــا الشــعب 

ــود  ــا يف ســلخ اليه ــي ســاهمت مبواقفه ــة الت ــة والتابع ــة الرجعي ــد النظــم العربي ــم نق ــاذا مل يت الفلســطيني؟ مل

ــة وتؤســس لتحــرر  ــط التاريخي ــدة تســتعيد الرواب العــرب عــن شــعوبهم؟ هــل ميكــن التأســيس لعالقــات جدي

ــي  ــاذا يعن ــة؟ وم ــوق متكافئ ــتند لحق ــول  تس ــن حل ــث ع ــر، والبح ــاء اآلخ ــرف بإقص ــه ط ــوم في ــادل ال يق متب

ــني غــري ممكــن يف  ــة؟ ال شــك أن الحــل يف امليل ــون الجنســية اإلرسائيلي ــز ضــد الفلســطينيني ممــن يحمل التميي

الســياق الكولونيــايل والعنــري وغــري ممكــن عــرب االحتــالل واالســتيطان، وال عــرب العــداء لليهــود كيهــود وتربيــة 

األجيــال بــروح هزميــة واستســالم طــرف وفــوز وانتصــار آخــر. إن رفــض االحتــالل الكولونيــايل والســيطرة عــى 

شــعب آخــر، وكبــح الحريــات ومقاومــة السياســة االســتعامرية العنريــة ال يعنــي العــداء لليهــود كيهــود بــل 

هــو انتصــار لإلنســان وللحقــوق املرشوعــة.

ــن  ــاموية ال ميك ــة س ــة ديان ــف، فاليهودي ــوع مختل ــن ن ــة م ــة إىل معالج ــة اليهودي ــع الديان ــل م ــاج التعام يحت

دمجهــا باالســتعامرالصهيوين العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعِمر ومعــادي للشــعب الفلســطيني وال معــادي 

لإلســالم واملســلمني، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، أو الجيــش اليهــودي كبديل للمســتعمر 

الصهيــوين اإلرسائيــي. مــن املفــرض إعــادة طــرح قضايــا مســكوت عنهــا كســلخ اليهــود الفلســطينيني والعــرب 

عــن قوميتهــم وشــعوبهم يف إطــار املــرشوع الكولونيــايل، وذلــك النــوع مــن االســتقطاب الــذي فرضتــه الحركــة 

ــة بالتعــاون مــع األنظمــة الرجعيــة وقــوى التطــرف الدينــي، الــذي يُحــول املعركــة مــن معركــة ضــد  الصهيوني

املــرشوع الكولونيــايل والعنريــة اإلرسائيليــة إىل رصاع مســلمني ويهــود. ال ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي 

ــن  ــرر م ــاس التح ــى أس ــتقطاب ع ــادة االس ــوب إع ــس، مطل ــايل. بالعك ــرشوع الكولوني ــة يف امل ــة اليهودي الديان

ــي. إن  ــي والقومــي واإلثن ــامء الدين ــة بــرف النظــر عــن االنت ــوة والهيمن ــة وغطرســة الق االســتعامر والعنري

تحويــل الــراع إىل رصاع دينــي ال يعنــي ســوى خنــق املــرشوع التحــرري وقطــع الطريــق عــى الســالم الحقيقــي 

القائــم عــى حقــوق متبادلــة وعادلــة، والدخــول يف مبــاراة دينيــة، ســيام وأن املــرشوع الصهيــوين اســتخدم الديــن 

ــي  ــول أن »بن ــي تق ــن أســاطري – الت ــه م ــا في ــكل م ــوراة – ب ــاخ – الت ــاب التن ــدا كت ــة وتحدي واملدرســة التوراتي

ــني إال  ــن الكنعاني ــق م ــادة مل تب ــان ومبامرســة حــرب إب ــالل أرض كنع ــي باحت ــر إله ــوا مبوجــب أم ــل قام إرسائي

ــة  ــري قابل ــص كمســلامت هســتوريوغرافية غ ــد هــذا الن ــني والســقائني.« يعتم ــن الحطاب ــرية م ــات صغ مجموع

للنقــد، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود ثبوتــات وشــواهد تســندها كإنجــازات علــوم اآلثــار، واألبحــاث التاريخيــة 
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ــة. لقــد جــرى إضفــاء  ــة يف مســألتي األمــة والقومي ــات العري ــدة والنظري القدميــة والهســتوريوغرافيات الجدي

رشعيــة دينيــة عــى العمليــة االســتيطانية الكولونياليــة اإلرسائيليــة، عندمــا نقــل التنــاخ مــن رف الكتــب الالهوتيــة 

إىل رف الكتــب التاريخيــة وترقــى إىل مرتبــة »ميثوتاريــخ« ال يجــوز االعــراض عليــه، وتحــول إىل كتــاب تربــوي 

ــة املعــارصة يقــرأه الصغــار  ــه كــيء بديهــي يف الثقافــة اإلرسائيلي يــدرس يف حصــص تعليــم مســتقلة وينظــر ل

ليعرفــوا مــن هــم آباؤهــم ولينطلقــوا إىل حــروب االســتيطان، كــام يقــول الربوفيســور اإلرسائيــي شــلومو ســاند 

ــة  ــاخ بالنســبة لدول ــك هــو تحــول نصــوص التن ــه اخــراع الشــعب اليهــودي. والنتيجــة األخطــر مــن ذل يف كتاب

ــراع  ــل بال ــا يتص ــة يف كل م ــرارات الدولي ــون والق ــدة والقان ــم املتح ــاق األم ــة مليث ــة بديل ــل إىل مرجعي إرسائي
ــي.  101 الفلســطيني اإلرسائي

إن إقحــام الحركــة الصهيونيــة ومــن بعدهــا دولــة إرسائيــل للديــن اليهــودي يف الــراع أضــاف تعقيــدا ال تحــل 

ــا  ــن اليهــودي. والتســلح بأيديولوجي ــن اإلســالمي يف الــراع كــرد فعــل عــى إقحــام الدي طالســمه بإقحــام الدي

ــع  ــاهل م ــودي، والتس ــي اليه ــب الدين ــع التعص ــاهل م ــتقيم التس ــه ال يس ــع أن ــرى، م ــة أخ ــة يف مواجه ديني

ــالمية،  ــة اإلس ــوز الديني ــس بالرم ــى وامل ــجد األق ــام املس ــة اقتح ــة لجه ــة، وبخاص ــة املتطرف ــامت األصولي املنظ

واعتــامد األيديولوجيــا الدينيــة اليهوديــة يف التعبئــة والتحريــض، ويف نفــس الوقــت محاربــة التعصــب اإلســالمي. 

لقــد أســهم التعصــب اليهــودي يف نشــوء التعصــب اإلســالمي وبالعكــس،  ومــن شــأن نــرش التعصــب يف امليلــني 

تحويــل الــراع إىل رصاع دينــي بــني فكرتــني مطلقتــني. والنتيجــة هــي حــرب مفتوحــة يقــرر فيهــا الطــرف األقــوى 

بقــاء اآلخــر، حــرب تنعــدم فيهــا الحلــول وينعــدم التعايــش وتســود الكراهيــة. مــا هــو مؤكــد، ليــس مــن مصلحــة 

الشــعب الفلســطيني وال الشــعب اإلرسائيــي الدخــول يف حــرب دينيــة، يف زمــن انتهــاء الحــروب الدينيــة. 

ــرض أن  ــن املف ــة م ــرة التحرري ــإن الفك ــراع، ف ــن يف ال ــتدعت الدي ــد اس ــتعامرية ق ــرة االس ــت الفك واذا كان

تســتدعي كل مــا هــو إيجــايب وأخالقــي يف تــراث التعامــل مــع اآلخــر واالنفتــاح عــى املعرفــة والعلــوم وحشــد كل 

عنــارص القــوة التــي تدعــم عمليــة التحــرر.

إن طــرح املســألة اليهوديــة بــكل عنارصهــا عــى بســاط البحــث الفلســطيني، وتقديم األفــكار والحلول املنســجمة 

مــع كل العنــارص اإليجابيــة يف الــراث، ومــع التحــرر البــرشي وحقــوق اإلنســان وحــق الشــعوب يف تقريــر مصريها، 

ــي  ــل عــن الخطــاب الدين ــب املدرســية، وهــو البدي ــذي يتجــى يف الكت ــل عــن التجاهــل الرســمي ال هــو البدي

التعصبــي الســائد الــذي تحتكــره املؤسســة الدينيــة وقــوى اإلســالم الســيايس، والبديــل عــن الحــل الــذي قدمتــه 

الحركــة الصهيونيــة يف الســياق االســتعامري. طــرح برونــو بــاور منــذ العــام 1843، أهميــة انتقــال اليهوديــة مــن 

ــل  ــا تحوي ــة وإمن ــة إىل الهوتي ــائل الدنيوي ــل املس ــدم تحوي ــة ع ــة، وأهمي ــألة مدني ــح مس ــوت لتصب ــامل الاله ع

الالهوتيــة إىل دنيويــة، إضافــة إىل إلغــاء كل امتيــاز دينــي، وان ال يضــع اليهــودي قوميتــه الوهميــة مقابــل قوميتــه 

101  مهند عبد الحميد. اخراع شعب وتفكيك آخر. املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات – مسارات. صفحة 37-36.
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الحقيقيــة، مــع حريــة كل شــخص يف مامرســة العبــادة التــي ينتســب لهــا، كحــق مــن حقــوق اإلنســان، »واعتــرب 

التحــرر الســيايس هــو األســاس الــذي يحــول الشــخص الدينــي إىل مواطــن.« وربــط كارل ماركــس التحــرر الســيايس 

مــن الديــن بحريــة االنســان وبالتحــرر البــرشي أي االجتامعــي، ألن الدولــة تســتطيع ان تتحــرر مــن الديــن دون 
أن يكــون اإلنســان حــرا، وال يكــون التحــرر الســيايس حقيقيــا إال بإلغــاء امللكيــة الخاصــة.102

ــة التشــويش عــن العالقــة والروابــط العميقــة مــع املكــون املســيحي، كجــزء حيــوي مــن الشــعب  كــام أن إزال

ــني  ــد الدولت ــي يف فجــر اإلســالم وعه ــش والتعــدد الدين ــراءة التعاي ــادة ق ــة، وإع الفلســطيني والشــعوب العربي

األمويــة والعباســية، حيــث ســاد التعــدد والتعايــش والعمــل عــى اســتيعاب علــوم ومنجــزات  الحضــارات األخرى. 

ــة يف  ــركة وبخاص ــا املش ــاون يف القضاي ــاد االتع ــات، وس ــني الديان ــام ب ــة في ــة الخالق ــة اإليجابي ــادت املعامل وس

الثقافــة والعلــوم والفنــون. إن اندمــاج املســيحيني واملســلمني يف مجتمعاتهــم يف إطــار الدولــة وحقــوق املواطنــة 

املتســاوية حاجــة طبيعيــة ومقومــا أساســيا مــن مقومــات وحــدة الشــعب الوطنيــة.

ــن وميارســون  ــني بالدي ــوا مؤمن ــام إذا كان ــوب البــرش في ــر وقل ــة التفتيــش يف ضامئ ــامء إىل ثقاف ــدال مــن االنت وب

طقوســه أم ال، وهــذا ينطبــق عــى موقــف اإلســالم املتشــدد من العلامنيــني واليســاريني الذين يتعرضــون للتحريض 

وللتكفــري الــذي يهــدد التعــدد الســيايس والثقــايف وحريــة التعبــري واملعتقــد والوحــدة الوطنيــة واملجتمعيــة، بــدال 

ــات  ــوارث والحامق ــد الك ــف عن ــا، والتوق ــوة يف تاريخن ــارص الق ــن عن ــريف ع ــش املع ــوب التفتي ــك املطل ــن ذل م

واألخطــاء التــي اســدلت الســتارة عــى مســار تقــدم املجتمعــات العربيــة واإلســالمية، و تجــارب الشــعوب التــي 

ــا، عــدا عــن  ــاد اليهــود يف أوروب ــوب االعــراف بالهولوكوســت، وبالعــداء للســامية واضطه ــان. مطل تحــرم األدي

كونــه مســألة مبدئيــة فإنــه يعــزز مــن رفــض حــل املســألة اليهوديــة يف الســياق االســتعامري، ونتائجــه املأســاوية 

ــة. ومطلــوب احــرام التعــدد الدينــي والثقــايف  ــة متواصل كالتطهــري العرقــي للشــعب الفلســطيني وصناعــة نكب

وحريــة املعتقــد يف بوتقــة املــرشوع التحــرري الوطنــي واالجتامعــي والوحــدة الوطنيــة.

https://www.marxists.org/arabic/archive/marx/1844/jewish.htm / 102  كارل ماركس. املسألة اليهودية
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الفصل الخامس: مطابقة العلوم مع الدين

»انتم أدرى بشؤون دنياكم.« حديث نبوي رشيف

»القــرآن كتــاب هدايــة وغــري متخصــص بالحقائــق العلميــة املاديــة كالطــب والهندســة والفلــك.«103 هــذا الــكالم 

ســليم وينطبــق عــى الكتــب الســاموية الثــالث غــري املختصــة بنقــاش العلــوم وقوانينهــا، رغــم وجــود »إشــارات 

ــأ  ــل والخط ــري والتعدي ــة للتغي ــتمر وقابل ــور مس ــفاتها يف تط ــوم ومكتش ــون. العل ــول املؤلف ــام يق ــة« ك علمي

والنقــض. او كــام يقــول الــدرس: »إن اكتشــافات العلــامء دامئــة ومســتمرة« مقابــل الكتــب الســاموية الثابتــة يف 

نصوصهــا. واملتغــري فيهــا يقتــر عــى تفســري البــرش بــأدوات تختلــف مــن زمــن آلخــر حيــث تتبايــن القــراءات 

ــة  ــد إىل املوضوعي ــة تفتق ــإن املقارن ــوم، ف ــا العل ــة يف قضاي ــوص الديني ــام النص ــرى إقح ــا ج ــة. وإذا م التاريخي

والنزاهــة العلميــة، فحقــول العلــم متخصصــة ولديهــا خــرباء وعلــامء وتســتند إىل: »أدلــة ماديــة وعقليــة« كــام 

يقــول املؤلفــون، وتجــارب وفرضيــات وبراهــني ووفــرة مــن املكتشــفات العلميــة والقوانــني والنظريــات القــادرة 

عــى إثبــات الحقائــق العلميــة. أمــا كتــب الديــن أو »الحقائــق الدينيــة« مبــا فيهــا »اإلشــارات العلميــة« املوجــودة 

يف النصــوص املقدســة، فإنهــا تعتمــد عــى الغيبيــات التــي مصدرهــا الوحــي ولهــا »دالالت إميانيــة« فقــط ال غــري.

ــة«  ــا وإخضــاع »إشــاراتها العلمي ــن عليائه ــزال النصــوص م ــب الســاموية إن ــني بالكت ــس مــن مصلحــة املؤمن لي

للتقييــم باالســتناد إىل قوانــني العلــم ومكتشــفاته ونظرياتــه املفتوحــة عــى التطــور بــال حــدود، وملبــدأ الصــواب 

ــص  ــد ين ــه. ال يوجــد يف أركان اإلميــان أي بن ــن ورســالته وروحانيات ــدا عــن اختصــاص الدي ــد، بعي والخطــأ والنق

عــى محاججــة العلــوم ونظرياتهــا بــردود دينيــة، وتحصيــل حاصــل، ويف الجهــة األخــرى، ال ميكــن إخضــاع العلــم 

لتقييــم الكتــب الســاموية وال لألحاديــث النبويــة التــي اكتفــت بإشــارات ال تفــي باإلثبــات العلمــي، وليــس مــن 

وظيفتهــا القيــام بذلــك، ومل يكــن العلــم مــن اختصاصهــا، وقــد لخصهــا الحديــث النبــوي الرشيــف بالقــول »أنتــم 

أدرى بشــؤون دنياكــم.«

ــني  ــة ب ــج املطابق ــريب واإلســالمي تروي ــا الع ــه واملحافظــة الســائدتني يف عاملن ــة املتزمت تحــاول املدرســتني الديني

ــوم يف  ــبقه للعل ــى س ــن وع ــوق الدي ــى تف ــة ع ــة الربهن ــام، ومحاول ــف بينه ــع والتولي ــان أو الجم ــم واإلمي العل

مختلــف املجــاالت، والقــول، »كلــام تقــدم العلــم ازداد الربهــان والدليــل عــى إعجــاز القــرآن.«104 قضيــة طرحهــا 

املؤلفــون للنقــاش يف ســياق التأكيــد عــى الفرضيــة يف مــادة الــدرس. والنقــاش جــرى تحديــده ووضــع مبــادئ 

لــه كالقــول، »دعــا القــرآن إىل اتبــاع املنهــج العلمــي ونبــذ الخرافــة،« وهــذا القــول »نبــذ الخرافــة« ينســجم مــع 

العلــم ووظيفــة التعليــم والتعلــم. لكــن املؤلفــني يكملــون قولهــم »ونهــى عــن اتبــاع الظــن«105 مبعنــى الشــك، 

103  صف 11 درس 9 جزء 1 العلم واإلميان.
104  صف 7 درس 5 جزء 1.

105  صف 11 درس 9 جزء 1.
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حيــث ال يســتقيم املنهــج العلمــي يف غيــاب الشــك وعــرض الفكــرة ونقيضهــا. إذا أردنــا اعتــامد املنهــج العلمــي 

ــق  ــتناد إىل حقائ ــض باالس ــن والنق ــك والتيق ــاع ويف الش ــدم االقتن ــاع ويف ع ــرا يف االقتن ــيكون ح ــل س ــإن العق ف

ــابقة  ــوم الس ــة بالعل ــم صل ــس له ــن لي ــال دي ــاء ورج ــن فقه ــلف م ــادات الس ــري واجته ــس إىل تفس ــم ولي العل

ــات  ــدم إجاب ــا تق ــك غريأيديولوجي ــام ال ميل ــة، وكاله ــة الحالي ــة املتزمت ــاء املدرس ــك فقه ــة، وكذل ــا الالحق وقطع

وردود مســبقة تقودهــم إىل نتائــج متناقضــة مــع العلــوم ومســيئة للنصــوص الســاموية ولقدســيتها يف الوقــت 

نفســه. ورغــم ذلــك يتحدثــون عــن املطابقــة بــني الديــن والعلــم ويقــررون مــن طــرف واحــد صحــة مواقفهــم 

ــون الخــالف إىل اصطفــاف مــع الديــن وضــده. وخطــأ مواقــف معارضيهــم ويحول

والالفــت يف عالقــة العلــم واإلميــان، بــادرت اململكــة العربيــة الســعودية باســتحداث »الهيئــة العامليــة لإلعجــاز 

العلمــي يف القــرآن والســنة« ومقرهــا مكــة وجــدة، تعتمــد يف موازنتهــا الضخمــة عــى دعــم الدولــة – مؤسســة 

غــري مســتقلة – وتوظــف بعــض العلــامء األجانــب لتعزيــز فكــرة اإلعجــاز العلمــي عــرب الحوافــز املاديــة واملعنويــة 

التــي تقــدم لهــم مقابــل شــهادات تفتقــد إىل دالئــل علميــة، كــام أشــار بعــض مــن شــارك يف الهيئــة. ولألســف فقد 

دخلــت مــواد الربيــة اإلســالمية املقــرة يف مدارســنا يف هــذا املحظــور الــذي عنوانــه »املطابقــة بــني العلــم والدين« 

ــد  ــا كحاجــز وقي ــم لكالهــام ومــن تشــويش التفكــري العلمــي عربوضــع األيديولوجي ــك مــن ظل ومــا ينطــوي ذل

مســبق عــى التفكــري يف قضايــا العلــوم وقوانينهــا املســتقلة عــن الديــن، أو التــي مــن املفــرض أن تكــون مســتقلة. 

ومــن األمثلــة عــى ذلــك، دروس تتحــدث عــن »مراحــل تكــون الجنــني« و«خلــق اإلنســان مــن علــق« و«انشــقاق 

القمــر« و«البصمــة – نَُســّوي بنانــه«، و«مــرج البحريــن، هــذا عــذب فــرات وهــذا ملــح أجــاج« و«توقــري العلــامء 

ــو  ــة دارون«، و«دن ــة االرض و«نظري ــن كروي ــدث ع ــاء«، ودروس تتح ــة االنبي ــامء ورث ــالم« و«اعتبارالعل يف اإلس

الشــمس مــن النــاس مقــدار ميــل يف يــوم الحــرش والقيامــة«106 وأشــياء أخــرى. تتبــدى املشــكلة هنــا يف تناقــض 

التحليــل والتفســري املقــدم مــن قبــل املؤلفــني مــع العلــوم وقوانينهــا واســتنتاجاتها. وال يغــري مــن وجــود هــذا 

التناقــض تكرارهــم ملقولــة االنســجام والتطابــق بــني العلــم والديــن، والــذي يســتند إىل تفســري الســلف واملؤسســة 

الدينيــة الرســمية آليــات القــرآن الكريــم مــن جهــة وألحاديــث نبويــة غالبــا مــا تكــون منحولــة، والســتعارة تفســري 

املعرفــة البرشيــة يف عصــور ســابقة، مغلقــا بذلــك األبــواب أمــام التطــور الهائــل الــذي حــدث وأمــام الفضــول 

املعــريف، وأمــام وظيفــة املدرســة والجامعــة يف االنحيــاز للعلــم دون أن يعنــي ذلــك فتــح معركــة مــع الديــن الــذي 

مــن املفــرض أن يبقــى يف عليائــه وقدســيته مســتقال عــن العلــوم وعــن السياســة. وللتدليــل عــى وجــود مشــكلة 

ســأتوقف عنــد بعــض النــامذج. 

جــاء يف كتــاب الصــف الســادس: »عندمــا تصــب ميــاه النهــر يف البحــر ال يختلطــان حيــث جعــل اللــه ســبحانه 

ــن. هــذا  ــذي مــرج البحري ــة كرميــة تقــول: »وهــو ال ــة قرآني حاجــزا بينهــام.«107 ويقــدم مقــرر صــف عــارش آي

106  صف 8 درس 7 جزء 1 صفحة 37.

107  صف 6 درس 3 جزء 1 صفحة 14.
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عــذب فــرات. وهــذا ملــح أجــاج. وجعــل بينهــام برزخــا محجــورا.« ليســت املشــكلة يف وصــف مشــهد التقــاء مياه 

النهــر بالبحــر الــذي قدمــه القــرآن الكريــم، املشــكلة يف التفســري الــذي قدمــه املؤلفــون ومرجعياتهــم الدينيــة. 

ــالط  ــع اخت ــركا مين ــا متح ــن خط ــني كل بحري ــة أن ب ــة الحديث ــور الفضائي ــت الص ــون: أثبت ــول املؤلف ــا يق عندم

ــا،  ــوا يجهلــون رس هــذا الخــط.«108 وال يحــاول املؤلفــون تفســري الظاهــرة تفســريا علمي املــاء، ويضيــف ومــا زال

برغــم اســتخدامه الصــور الفضائيــة لحقيقــة انفصــال ميــاه النهــر عــن البحــر مــع دخولهــام الحيــز ذاتــه. مل يقــل 

املؤلفــون مــاذا يحــدث للميــاه بعــد فــرة مــن االنفصــال، هــل يبقــى االنفصــال عــى حالــه ام يبــدأ باالندمــاج 

بينهــام تدريجيــا إىل ان يكتمــل، بعــد مســافة قــد تقــر وقــد تطــول بحســب قــوة اندفــاع ميــاه األنهــار؟ يقــول 

ــاه  ــج أالســكا، حــني تلتقــي املي ــي يشــهدها خلي ــة الت ــزاج: »إحــدى الظواهــر الطبيعيّ رأي علمــي يف عــدم االمت

القادمــة مــن األنهــار والوديــان الجليديّــة املثقلــة بالّرواســب مــع ميــاه املُحيــط املفتــوح أثنــاء جريانهــا نحــوه، 

ــاً بــني األزرق الفاتــح الــذي يكســو ميــاه املحيــط الخفيفــة، وذلــك  وقبــل أن يختلــط املــاءان؛ يبــدو الفــرق جليّ

الداكــن الــذي تحملــه امليــاه األخــرى املحّملــة بكّميّــة أكــرب مــن األمــالح.« الفــارق الــذي يظهــر دامئــا يف الصــور 

ــني، يكــون ســببه التقــاء منطقتــني يختلــف فيهــام تركيــز الّرواســب ال ســيّام الحديــد منهــا،  بــني ُمســطحني مائيّ

ولكّنهــام يختلطــان يف النهايــة، نعــم يختلطــان، وهــذا يعتمــد عــى التــدّرج يف نســبة تركيــز الرواســب يف كليهــام، 
كّل مــا يف األمــر أّن هــذه الصــور تُلتقــط يف مرحلــة زمنيــة تســبق اختــالط املاءيــن.«109

املثــل اآلخــر، يتدفــق نهــرا ســوليموس وريــو نيجــرو جنبــاً إىل جنــب مســافة ســتة كيلومــرات دون أن يختلطــا، 

وذلــك بســبب التبايــن الكبــري يف درجــة الحــرارة والرعــة وكثافــة امليــاه مــا بــني النهريــن. فنهــر ســوليموس أرسع 

وأشــّد بــرودًة وكثافــة، وتبلــغ رسعــة مياهــه 6 كــم/ ســاعة عنــد 22 درجــة مئويــة، أّمــا ميــاه نهــر ريــو نيجــرو 

األكــر دفئــا وبطئــا فتتدفــق برويــة برعــة 2 كــم/ ســاعة، وتحافــظ عــى حــرارة 28 درجــة مئويــة. عــى بُعــد 

عــّدة كيلومــرات، يلتقــي النهــران يف نهايــة املطــاف بفضــل دفعــة قويـّـة مــن امليــاه البيضــاء التــي تتحــرك برعــة، 

ــني املتشــابهتني  ــع الروايت ــل م ــة أن يتعام ــب أو الطالب ــف ميكــن للطال ــازون.110 كي ــاع األم ــن ق ــح جــزءا م لتصب

قليــال واملختلفتــني يف املحصلــة األخــرية، وذلــك إذا مــا حــاول الرجــوع إىل مصــادر معرفــة أخــرى متوفــرة بكــرة 

عــى الشــبكة العنكبوتيــة؟ إن هــذا االختــالف يضــع الطلبــة أمــام أحــد احتاملــني، األول: التســليم بالروايــة التــي 

تقدمهــا كتــب الديانــة اإلســالمية وتكــرار التلقــني املقــدم عــى حســاب إعــامل العقــل، وتكــون النتيجــة إعــادة 

انتــاج أجيــال غــري مباليــة وغــري ناقــدة وغــري متســائلة أو معنيــة بالعلــم إال مــن حيــث الشــكل – شــهادة مبجمــوع 

يســمح لحاملهــا بالعمــل يف ســوق العمــل. واالحتــامل الثــاين: اعتــامد الروايــة املنســجمة مــع العلــم ونــزع الثقــة 

ــر. وال شــك،  باملدرســة واملعلمــني واملنهــاج والتمــرد عــى السياســة التعليميــة وعــى اإلدارة ويف مقدمتهــا الوزي

إن االحتــامل األول هــو األوفــر حظــا ألنــه ينســجم مــع ثقافــة املجتمــع ومــع التحــوالت املناهضــة للعلــم التــي 

أحدثهــا اإلســالم الســيايس والقــوى املحافظــة بدعــم خارجــي.

108  صف 10 درس 7 جزء 2 صفحة 41.
109  »ما حقيقة وجوز حواجز مائية تحول دون امتزاج مياه البحرين«. إعداد مازن عامد، وأحمد الريس.

http://ibelieveinsci.com/?p=14794 
110  املصدر السابق.
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دنو الشمس مقدار ميل

ــاع.  ــاع واالقتن ــة اإلقن ــاش بغي ــه، وهــي ال تخضــع للنق ــك ل ــه وحــده ال رشي ــن اختصــاص الل املعجــزات هــي م

فاإلميــان باملعجــزات ال ينفصــل عــن قضيــة اإلميــان الشــامل. وبهــذا املعنــى، فهــي غــري قابلــة للبحــث والتجريــب 

ــة والتفســري العلمــي للظواهــر  ــات العلمي ــني والنظري ــا القوان ــراث التاريخــي للشــعوب. أم وتبقــى يف إطــار ال

ــدون  ــاك مؤي ــة لألخــذ والرفــض، فهن ــع البــرش وقابل ــة فهــي مــن صن والطبيعــة فضــال عــن املكتشــفات العلمي

ــدم  ــوه ويق ــديل بدل ــرف ي ــا وكل ط ــن جوانبه ــب م ــى جان ــراض ع ــم اع ــا أو لديه ــون له ــات ومخالف للنظري

األدلــة، انســجاما مــع حقيقــة أن العلــم الحديــث غــري ثابــت، وهــو يتطــور ويصــوب مســاره باســتمرار. وهــذا 

يقــود املشــتغلني بالعلــوم إىل عــدم الخلــط بــني العلــوم مــن جهــة واملعجــزات التــي ال يعلــم البــرش كنههــا وال 

يســتطيعون تفســريها إال بتفســريات أيديولوجيــة إميانيــة مطلقــة غــري علميــة مــن جهــة أخــرى، وال يعنــي قولهــم 

بالتفســري العلمــي أنــه علمــي.

جــاء يف كتــاب الصــف الثامــن مــا يــي: »يأمــر اللــه تعــاىل املالئكــة أن تجمــع الخالئــق إىل مــكان واحــد للحســاب 

ــرق  ــم الع ــل ويلج ــدار مي ــم مق ــمس منه ــو الش ــث تدن ــديد حي ــرب ش ــق بك ــاب الخالئ ــف تص ــذا املوق ويف ه

النــاس كل عــى قــدر عملــه، وال ينجــو إال مــن أظلــه اللــه يف ظلــه، ويبقــى الحــال عــى هــذا النحــو حتــى يــأذن 

ــل  ــو الشــمس مقــدار مي ــد دن ــا يجــدر التوقــف عن ــاس.«111 هن ــه بالشــفاعة فيخفــف األمــر عــى الن ــه لنبي الل

فــوق البــرش مــن منظــار العلــم والعلــوم وليــس مــن منظــار معجــزة إلهيــة خارقــة. يصطــدم التفســري العلمــي 

أوال بتفكيــك بنيــة ونظــام الكــون وال يعنــي دنــو الشــمس واقرابهــا مــن األرض غــري الدمــار الشــامل واملاحــق 

للكــون. تبعــد الشــمس بوضعهــا الراهــن عــن األرض 93 مليــون ميــل، ودرجــة حرارتهــا تتجــاوز أحيانــا الـــ 50 

درجــة مئويــة يف بعــض املناطــق الحــارة حيــث ال يســتطيع البــرش احتاملهــا، فكيــف بهــم يحتملونهــا وهــي عــى 

بعــد ميــل! علــام ان »قطــر الشــمس يبلــغ حــوايل 1,392,684 كيلومــر،]5[ وهــو مــا يعــادل 109 أضعــاف قطــر 

ــة األرض مــام يشــكل نســبة  األرض، وكتلتهــا )2×1030( كيلوغــرام، وهــو مــا يعــادل 330,000 ضعــف مــن كتل

99.86% مــن كتلــة املجموعــة الشمســية. وتبلــغ متوســط مســافة الشــمس عــن األرض حــوايل 149.6 مليــون كــم 

)وحــدة فلكيــة واحــدة( – مــا يعــادل 92 مليــون ميــل. ويعتقــد أن هــذه املســافة تتغــري بتحــرك األرض مــن األوج 

إىل الحضيــض.]25[ ينتقــل الضــوء عنــد هــذه املســافة املتوســطة خــالل 8 دقيقــة و9 ثــوان.112 أمــا درجــة حــرارة 

ــة  ــد درج ــا فتزي ــا يف باطنه ــطحية، أم ــا الس ــك يف أجزاءه ــة وذل ــة مئوي ــو 5600 درج ــل إىل نح ــمس: »فتص الش

الحــرارة عــن 15 مليــون درجــة مئويــة! وهــي جميعهــا درجــات حــرارة قــادرة عــى تبخــري أي يشء عــى وجــه 

االرض يف لحظــات.113 إذا كانــت درجــة حــرارة الشــمس 15 مليــون درجــة مئويــة، وهــي عــى بعــد 92 مليــون 

ميــل عــن األرض، فلنــا أن نتخيــل اقرابهــا مســافة ميــل، مــاذا ســيكون حــال االرض برمتهــا وكيــف ســيكون حــال 

111  صف 8 درس 7 جزء 1 صفحة 36،37.
https://ar.wikipedia.org/wiki 112  الشمس

https://ps.arabiaweather.com/conten 113  كم تبلغ درجة الحرارة يف قلب الشمس
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الكــون؟ ملــاذا ابتعــد املؤلفــون عــن ذكــر املعلومــات، وعــن اســتحالة تصــور حــدوث ذلــك حتــى يف الخيــال، وأن 

املوضــوع غــري قابــل للــرشح وال بــأي حــال مــن األحــوال بلغــة العلــم والتعليــم. ينــدرج فقــط يف بــاب املعجــزات 

التــي ليســت مــن اختصــاص البــرش. ولكــن يبقــى ســؤال، ملــاذا يتــم إدراج دنــو الشــمس واقرابهــا مقــدار ميــل 

ــة دون  ــول والحيلول ــب لغــرض الســيطرة عــى العق ــري الرهي ــة غ ــوم الحــرش؟ ال يوجــد وظيف ــرش يف ي ــن الب م

تشــغيلها يف التفكــري.

شطب نظرية دارون

ــأيت  ــه فت ــري مثبت ــر غ ــور أو ظواه ــأن أم ــؤات بش ــن »تنب ــارش ع ــف الع ــالمية الص ــة اإلس ــاب الديان ــدث كت يتح

ــل  ــف أص ــي تخال ــاء الت ــوء واالرتق ــة دارون يف النش ــال نظري ــا، مث ــا أو إلغائه ــات صحته ــة إلثب ــارب العلمي التج

ــة القــردة  ــا وال ارتقــاء مــن مرحل ــه تعــاىل خلــق اإلنســان مــن طــني وليــس نتيجــة تطــور األميب ــأن الل ــا ب إميانن

فصــار بــرشا كــام يقــول دارون.« ويضيــف تحــت عنــوان خلــق اإلنســان، »املخلــوق كان يف صلــب أبيــه نطفــة مــن 

مــاء، ثــم هــو أمشــاج بالتقائــه ببويضــة األم، وبعدهــا يكــون علقــة ثــم مضغــة مــن لحــم، ثــم عظــام، ثــم يكســو 

اللــه العظــم لحــام ثــم يجعلــه خلقــا آخــر.« 114يتــم التعامــل بهــذه البســاطة مــع نظريــة دارون، والغريــب أن 

املؤلفــني ال يقدمــون تعريفــا للنظريــة وموقعهــا يف العلــوم الحديثــة كعلــم الوراثــة وعلــم البيئــة، ومــدى اإلتفــاق 

أو االختــالف معهــا. يكتفــي فقــط املؤلفــون مبخالفتهــا »أصــل اإلميــان باللــه« وبالقفــز إىل مراحــل منــو الجنــني يف 

بطــن أمــه وهــو ليــس موضــوع النظريــة، مــا يفــر بــأن املؤلفــني مل يكلفــوا أنفســهم عنــاء البحــث والقــراءة يف 

النظريــة ويف آراء العلــامء، مبــا يف ذلــك آراء بعــض علــامء الديــن وبعــض املؤسســات الدينيــة التــي توافقــت مــع 

النظريــة، ومل يقدمــوا تقييــام موضوعيــا، مكتفــني بنقــل موقــف الرفــض الصــادر عــن املدرســة الدينيــة املتزمتــة 

لنظريــة تعــد أبــرز النظريــات العلميــة يف العــر الحديــث وحتــى يومنــا هــذا، وحيــث مــا زالــت املؤسســات 

العلميــة واألبحــاث التطوريــة تركــز عليهــا وعــى تطبيقاتهــا يف العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية، برغــم مــا يكتنفهــا 

مــن كثــري مــن األخطــاء او األجــزاء الناقصــة وبالرغــم مــام تبعهــا مــن انتقــادات أو محــاوالت الســتكاملها والبنــاء 
عليهــا.«115

تنــص نظريــة أصــل األنــواع التــي خرجــت للعلــن العــام 1859، عــى أن العمليــة التــي تتغــري بهــا الكائنــات الحيــة 

ــة للتوريــث  مبــا فيهــا اإلنســان مبــرور الوقــت هــي نتيجــة التغــريات يف الصفــات الجســدية أو الســلوكية القابل

ــة  ــه بأفضــل طريق ــف مــع بيئت ــن الحــي يتكي ــل إىل آخــر، وتســاعد هــذه التغــريات عــى جعــل الكائ مــن جي

ممكنــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة والقــدرة عــى االســتمرار يف التكاثــر. وتــم إثبــات نظريــة دارون مبجموعــة كبــرية 

مــن التخصصــات املختلفــة مثــل الحفريــات والجيولوجيــا والوراثــة والبيولوجيــا التطوريــة. أثبــت علــم الجينــات 

ــاء، وتــم  ــاء إىل األبن أن الجينــات تحمــل ســامت بيولوجيــة وســلوكية مختلفــة وتنتقــل هــذه الجينــات مــن اآلب

114  صف 10 درس 7 جزء 2 صفحة 40.
http://www.noonpost.org/content 115  عر ما بعد دارون
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 Modern Evolutionary( »دمــج علــم الوراثــة ونظريــة دارون وتســميتهام معــاً »االصطنــاع التطــوري الحديــث

Synthesis(، وذكــر أن التغــريات الفيزيائيــة والســلوكية تجعــل االختيــار الطبيعــي ممكنــاً عــى مســتوى الحمــض 

النــووي والجينــات، وتســمى هــذه التغــريات بالطفــرات)Mutations(  التــي تعــد أســاس عمليــة التطــور، ويُذكــر 

ــم تصنيــف تطــور دمــاغ  أن عقــل اإلنســان تطــور مــن حيــث القــدرة عــى معالجــة املعلومــات وتخزينهــا، وت

اإلنســان إىل ثالثــة مراحــل أساســية: فــرة النمــو البطــيء يف حجــم الدمــاغ، حيــث بــدأ اإلنســان يف هــذه املرحلــة 

ــاً يف  ــا تواجــد البــرش جغرافي ــد فيه ــي امت ــة البســيطة، والفــرة الت ــع األدوات البدائي ــام بصن ــاً وق باملــي منتصب

ــادة حجــم  ــام أدى إىل زي ــة م ــريات البيئي ــن التغ ــري م ــاع األرض، وواجــه اإلنســان الكث ــن بق ــة م ــن مختلف أماك

ــاغ اإلنســان، كان شــكل اإلنســان  ــادة الريعــة يف حجــم دم ــاز بالزي ــي متت ــرة الت ــه أيضــاً. والف جســمه ودماغ

قدميــاً مختلفــاً بشــكل جــزيئ عــن شــكله الحــايل، حيــث امتلــك جبــني ضخــم وأنــٍف بــارز إىل األمــام، وكان فكــه 

الســفي بــارزاً، أمــا عظــام الــذراع والســاق فاتســمت بأنهــا ســميكة، وامتلــك عضــالت كبــرية الحجــم يف الكتفــني 

والرقبــة، وكان شــكل الجمجمــة مختلفــاً حيــث كان الجــزء األمــام مــن الجمجمــة بــارزاً. أمــا تكيــف اإلنســان مــع 

البيئــة فــكان يف تطــور مســتمر مــع تقــدم الزمــن، وقــام اإلنســان قدميــاً بصنــع األدوات املختلفــة مثــل الرمــاح 

والســكاكني مــن الحجــارة، واســتخدم النــار التــي ســاعدت يف اكتشــاف الطهــي واســتخدمت كوســيلة للحصــول 

ــورود أو  ــوا يقومــون بدفــن املــوىت مــع ال ــات القدميــة أن البــرش كان ــون يف الحفري ــدفء، ووجــد الباحث عــى ال
بعــض األدوات؛ وهــذا يــدل عــى أنهــم كانــوا يتبعــون عــادات أو طقــوس دينيــة معينــة.116

ــدون أّن  ــامء يعتق ــن العل ــامء ان 40%م ــتطالع للعل ــف اس ــد كش ــة، فق ــذه النظري ــدون ه ــون يؤي ــاك متدين هن

ــه  ــق أرشــد ووّج ــا اّن الخال ــن، ولكّنهــم يعتقــدون أيًض ــة تطــّوروا عــرب الزّم ــات الحيّ اإلنســان وغــريه مــن الكائن

ــة التطــّور مقابــل 55% مــن العلــامء يعتقــدون أّن التطــّور حــدث وفقــا لقوانــني الطبيعــة وبــدون تدّخــل  عمليّ

ــة التطــّور أبرزهــا  ــة دعمهــا لنظريّ ــة عامليّ ــة وروحانيّ ــة. وقــد أعلنــت25  مؤّسســة دينيّ إلهــي مبــارش يف العمليّ

الفاتيــكان. يلّمــح علــامء مســلمون مــن إمكانيّــة تفســري اآليــات القرآنيّــة التــي تتحــدث عــن خلــق اإلنســان مبــا 

يتوافــق مــع نظريـّـة التطــّور، مــن أبرزهــم الّدكتــور عبــد الّصبــور شــاهني يف كتابــه أيب آدم. نفــى الدكتــور يوســف 

القرضــاوي واســع التأثــري وجــود أي عالقــة بــني النظريــة واإللحــاد. دافــع علــامء مشــاهري يحتلــون مواقــع أكادميية 

وبحثيــة شــهرية عــن النظريــة مــن موقعهــم املهنــي والدينــي، مثــل دكتــور فرانســيس كولينزاملــرشف عــى مرشوع 

الجينــوم البــرشي، ومديــر املعهــد الوطنــي للصّحــة يف أمريــكا، الّدكتــور كينيــث ميلــر، بروفيســور علــم البيولوجيــا 

الجزيئيّــة والخلويّــة يف جامعــة بــراون األمريكيــة، الّدكتــور فرانشيســكو أيــال، برفيســور علــوم األحيــاء والتطــّور 

يف جامعــة كاليفورنيــا، الّدكتــور ســاميون موريــس، عــامل األحيــاء القدميــة واملســتحاثّات، ومكتشــف أهــّم موقــع 

أحفوريّــات يف العــامل، الّدكتــور روبــرت بــريي مختــّص يف علــم الوراثــة وعــامل طبيعــة مشــهور. 

الخالصــة: ليــس هنالــك يف نظريّــة التطــّور العلميّــة مــا يدعــو إىل اإللحــاد، »هــدم األخــالق«، »ســلخ القيــم«، أو 

https://mawdoo3.com 116  نظرية دارون
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ــة دارون يف  ــد وتســتخدم نظري ــامء ومعظــم الجامعــات تؤي ــة العل ــان.117 مجمــل القــول أن أكري ــة األدي محارب

العلــوم وبخاصــة علــم األحيــاء والعلــوم اإلنســانية، وتــدرج النظريــة يف كل مــدارس العــامل املتقــدم إال أنهــا تحظــر 

وتســتبعد مــن مناهــج التعليــم العربيــة مبــا يف ذلــك املناهــج الفلســطينية. وعندمــا قامــت معلمــة األحيــاء يف 

مدرســة املســتقبل الخاصــة يف رام اللــه بــرشح النظريــة املقــرة يف منهــاج املدرســة التــي تعتمــد منهــج اكســفورد، 

عوقبــت املعلمــة بالطــرد ومل تحــرك وزارة الربيــة والتعليــم وال اتحــاد املعلمــني وال وزارة الثقافــة ســاكنا إزاء قــرار 
الفصــل التعســفي.118

https://ibelieveinsci.com/?p=6592  117  هل تدعو نظرية التطور إىل االلحاد؟
118  مقابلة مع املعلمة أرب كيالين مدرسة األحياء يف مدرسة املستقبل سابقا.
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»الظلمة ال يزيحها ظلمة ولكن النور يفعل.« مارتن لوثر كينغ

رفض الحداثة الغربية 

ــدم العلمــي والتكنولوجــي والصناعــي والبحــث واالخراعــات واألدب  ــإن الحضــارة والتق ــة األخــرى ف  ويف الجه

ــني  ــني الجنس ــاواة ب ــان، واملس ــوق اإلنس ــة وحق ــني الدميقراطي ــة قوان ــفة، ومنظوم ــة والفلس ــون والرياض والفن

والحريــات مبــا يف ذلــك حريــة التعبــري واإلعــالم واالنتخابــات، وقيــم العمــل واإلنتــاج، ومناهــج وأنظمــة التعليــم، 

ــة  ــتعامرية اإلمربيالي ــه اإلس ــم صفت ــرب رغ ــه الغ ــدم في ــذي يتق ــة ال ــمى الحداث ــدرج يف مس ــذي ين ــذا ال كل ه

ــة  ــة أن الكولونيالي ــا بذريع ــي معه ــدم التعاط ــة وع ــض الحداث ــن رف ــاء. ال ميك ــة جمع ــه البرشي ــدم مع وتتق

والهيمنــة والنهــب مــن املواصفــات االســتعامرية التــي مــن املفــرض رفضهــا ومقاومتهــا، بــل املطلــوب محاكاتهــا، 

وهــي محــّط إعجــاب وتقديــر كل مــن يســعى إىل التطــور والتقــدم يف أي بلــد، وهــا هــي دول عظمــى كالصــني 

ــا حاكــت وتحــايك الحداثــة وتتنافــس معهــا. أمــا نحــن، وبحســب رؤيــة  ــان والهنــد وكوري وروســيا إضافــة للياب

املؤلفــني، ال ننظــر يف تفــوق وتقــدم الغــرب إال مــن زاويــة تعارضــه مــع الديــن اإلســالمي أساســا، قافزيــن عــن 

واقــع أن الديــن يشء خــاص بحريــة املعتقــد لألفــراد والجامعــات والشــعوب، بينــام العلــوم وإنجازاتهــا مشــركة 

وتعنــي البرشيــة كلهــا، وهــي ملــك للشــعوب مبــا يف ذلــك الشــعوب العربيــة واإلســالمية. وهنــا يتبــدى ملؤلفــي 

كتــاب الربيــة اإلســالمية للصــف الثــاين عــرش رأي آخــر حــني يقولــون »النتيجــة التــي ســاقت اليهــا فعــال العوملــة 

هــي ســيطرة منــط الثقافــة الغربيــة عــى العــامل.« ويــرى املؤلفــون أن »اإلســالم هــو البديــل وهــو قابــل للتطبيــق 

ــة«  ــرون أن »مظاهــر ســيطرة سياســية واقتصادي ــة ي ــون عــن مظاهــر العومل ــا يتحدث ــأرسه.« وعندم ــامل ب يف الع

وهــذا صحيــح، ويضيفــون إليهــا »ســيطرة ثقافــة عامليــة« أدت إىل »إضعــاف ثقافــة االحتشــام والســر« يف البيئــات 

اإلســالمية، وإضعــاف اللغــة العربيــة »واالنبهــار باالنجليزيــة« و«تهميــش دور األديــان وإضعــاف التعليــم 

الدينــي«، و« إقصــاء الديــن عــن الحكــم وواقــع الحيــاة وحــره يف أماكــن العبــادة« وإثــارة الشــبهات والشــكوك 

حــول »النظــم والترشيعــات« اإلســالمية وخاصــة مــا يتعلــق بقضايــا املــرأة املســلمة.«119 ويضيــف املؤلفــون يف 

درس آخــر: »تركــز الثقافــة العامليــة عــى حريــة اإلنســان الفرديــة وتصــل إىل التحلــل مــن ضوابــط الديــن والقيــم 

واألخــالق واألعــراف وتحكــم األهــواء والرغبــات مــا أدى إىل انتشــار الرذائــل والتحلــل الخلقــي يف خــدش الحيــاء 

وفقــدان الكرامــة اإلنســانية.« ويصــل املؤلفــون إىل نتيجــة تقــول: إن عــامل اليــوم بحاجــة إىل القيــم الحضاريــة 

اإلنســانية التــي رســخها اإلســالم لتعيــد املكانــة الســامية للمجتمعــات املعــارصة التــي تعــاين مــن انهيــار منظومــة 

ــد، ملــاذا يتقــدم مــن  ــم جدي ــد ســؤال قدي ــة اإلســالمية عن ــم واألخــالق.«120 مل يتوقــف مؤلفــو كتــب الربي القي

119  الربية اإلسالمية صف 12 درس 29.
120  صف 12 درس 30.
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ــف مــن  ــف ويتخل ــاذا تخل ــي رســخها اإلســالم يف كل املجــاالت؟ ومل ــة اإلنســانية الت ــم الحضاري ال ميلكــون »القي

ــة  ــة والحداث ــن أشــكال املعرف ــم، عــى املســتوى العلمــي واملعــريف وال ينتجــون أي شــكل م ــك القي ميلكــون تل

ــا  ــة مرشوع ــار الحداث ــابقا واآلن باعتب ــة س ــة الحداث ــض ومقاوم ــأن الســبب هــو رف ــا نعــرف ب ــة؟ دعون العلمي

اســتعامريا. وهــي ليســت كذلــك، ألن العلــوم والنظريــات واملعرفــة واالخــراع والتصنيــع واالبــداع والفنــون كلهــا 

تنتمــي للحضــارة اإلنســانية املراكمــة منــذ بــدء التاريــخ، وهــي متاحــة لــكل مــن يرغــب، »وال ميكــن الفصــل بــني 

ــا الحديثــة وأسســها الفكريــة والعلميــة والفلســفية.121 التــي تشــكل معــا حضــارة. مل تضــف الــدول  التكنولوجي

اإلســالمية والعربيــة شــيئا للحداثــة التــي تحتــل مركــز الحضــارة راهنــا ومنــذ زمــن طويــل. ويف الوقــت نفســه 

يتحــدث فقهاؤهــا عــن التفــوق. يقولــون الغــرب منحــل وقبيــح، ويف الواقــع نحــن متخلفــون عــى كل االصعــدة 

لكننــا، متفوقــون ونحــن األفضــل!«.122 تناغــم املؤلفــون ملــواد الربيــة اإلســالمية حقــا مــع تلــك املقولــة وكانــوا 

حريصــني عــى إنــكار القيــم الحداثيــة الكونيــة خالفــا للوظيفــة األساســية املفرضــة للربيــة والتعليــم وهــي إبــراز 

قيــم الحداثــة الكونيــة راهنــا ويف الــراث الخــاص والعــام.

مواجهــة اإلمربياليــة واإلحتــالل والهيمنــة والتدخــل »واإلنحــالل« واإلســالموفوبيا ال يكــون برفــض قيــم الحداثــة 

ــا الشــعوب فعــال  ــي تحتاجه ــم الت ــوق اإلنســان. ال ميكــن رفــض هــذه القي ــة واملســاواة وحق ــة والعدال كالحري

وبخاصــة الشــعب الفلســطيني. واملفارقــة التــي تحتــاج إىل نقــاش هــي إذا كانــت الــدول اإلمربياليــة تســتخدم 

حقــوق اإلنســان لتربيــر تدخلهــا وســيطرتها وإذا كان منشــأ الحداثــة املعــارصة هــو دول الغــرب اإلمربيــايل، فــال 

ــة اإلســالمية  ــام تذهــب دروس الربي ــة اســتعامرية ك ــة بدع ــة والعدال ــوق اإلنســان والحري ــك أن حق ــي ذل يعن

ــة  ــة والفلســفية واالجتامعي ــة وقاعدتهــا العلمي ــم الحداث ــوه لهــا. وال يعنــي الســعي إىل نفــي أو تجاهــل قي املن

والثقافيــة املنبثقــة عنهــا، أو إعــالن الحــرب عليهــا وتقديــم الرشيعــة بديــال لهــا ضمــن معادلــة الشــعور بالتفــوق 

الدينــي املرافــق مــع إخفــاق حضــاري مريــع، معادلــة متنافــرة. فالتفــوق إذا مل يرتبــط بإنجــاز حضــاري يتحــول 

ــة للراعــي. يقــول املفكــر جــورج  ــا، ويصــار إىل إخضــاع الحــارض واملســتقبل للــاميض وخضــوع الرعي إىل يوتوبي

طرابيــي: كنــا نقاتــل االســتعامر وننفتــح عــى التقــدم الغــريب والثقافــة الغربيــة، أمــا اآلن فإننــا نغــض النظــر 

عــن االســتعامر والنهــب ونصــب الكراهيــة عــى الثقافــة الغربيــة وننفــق عــرشات املليــارات لخلــق ثقافــة مضــادة 

للحداثــة، ومل نتعامــل مــع تراثنــا عــرب ســالح النقــد وحفريــات املعرفــة ومناهــج الحداثــة.123 ملــاذا يتجاهــل مؤلفــو 

كتــب الربيــة اإلســالمية الحداثــة مبــا يف ذلــك منظومــة القوانــني التــي تضمــن حقــوق النــاس يف مجتمعاتهــم، 

وتفتــح املجــال عــى مراعيــه أمــام اإلبــداع واالخــراع والتقــدم العلمــي؟ ملــاذا تبعــد وتعــزل الجيــل عــن نقــد 

ــه عــن  ــك الجانــب القيمــي، وتبعــده يف الوقــت ذات ــذي نعيشــه يف كل املجــاالت مبــا يف ذل الواقــع املتخلــف ال

مضمــون الحضــارة وهــو )الحداثــة( وعنارصهــا األساســية، ذلــك املضمــون الــذي أخفقــت فيــه الــدول العربيــة 

واإلســالمية أميــا إخفــاق؟ ملــاذا تدفــع مدارســنا الجيــل إىل موقــع الدفــاع عــن الديــن والتعليــم الدينــي وتصــور 

121  أحمد عصيد. محارضة  يوتيوب بعنوان: ملاذا تخلف املسلمون ومل يدخلوا يف الحداثة؟
122  أحمد عصيد. أسئلة اإلسالم الصعبة. الحوار املتمدن. 2010-1-8.

123  جورج طرابيي. موقع األوان

70

الفصل السادس:  املناهج والحداثة

خطــر إقصــاء الديــن عــن الحكــم باعتبــاره مشــكلة راهنــة، مــع أن الديــن يحتــل حيــزا كبــريا يف الكتــب املدرســية 

ــد معظــم  ــة عن ــن الدول ــن ع ــوف، عــى فصــل الدي ــني وين ــة  قرن ــه مــى قراب ــع أن ــررات، وم ــف املق يف مختل

الــدول املتقدمــة يف الغــرب؟ هــل الغــرض مــن الخــوف عــى الديــن تخويــف الجيــل مــن عمليــة فصــل الديــن 

عــن العلــم وعــن الدولــة عندنــا، ودعوتهــم للتمســك بالدولــة الدينيــة؟ يتحــدث املؤلفــون عــن ثقافــة العوملــة 

ــل أنظمتهــا  ــه كرامــة الشــعوب مــن قب ــداس في ــذي ت ــة كرامتهــا اإلنســانية، يف الوقــت ال ــي أفقــدت البرشي الت

التــي تعتــرب الرشيعــة اإلســالمية مصــدرا رئيســيا للحكــم، أو التــي تعتــرب الرشيعــة مصــدرا وحيــدا للترشيــع، كــام 

تــداس كرامتهــا مــن املحتلــني اإلرسائيليــني واألمريكيــني. إن الذهــاب إىل الزاويــة األيديولوجيــة الضيقــة باســتخدام 

مغالطــات هــي زاويــة قاتلــة، وكان ميكــن عــدم التــورط يف تقدميهــا لــو جــرى تطبيــق معايــري التقــدم الحضــاري 

واإلنســاين، والتعــرف عــى موقعنــا الهابــط عربــا ومســلمني يف ذلــك التقــدم، وباالســتناد إىل الوقائــع أوالوثائــق 

والتقاريــر الســنوية. أيــن نحــن يف مجــال حقــوق املواطــن، ويف مقدمــة ذلــك مســتوى دخــل املواطــن؟ مــاذا تقــدم 

الــدول ملواطنيهــا، يف مجــاالت العمــل، الضــامن الصحــي واالجتامعــي، البحــث العلمــي ومســتوى التعليــم؟ ومــا 

هــو نصيبنــا مــن مشــكالت كالفســاد والدعــارة واالغتصــاب والتحــرش الجنــي التــي هــي أبشــع كثــريا مــن خــدش 

الحيــاء؟ مــا تقدمــه هكــذا دروس هــو أقــرب لخطــاب دينــي وعظــي متزمــت ومعــزول عــن الواقــع منــه إىل درس 

تعليمــي يفتــح العقــول ويدعــو إىل االنعتــاق. وكــام يقــول املناضــل ضــد العبوديــة مارتــن لوثــر كنــغ، »الظلمــة ال 

يزيحهــا ظلمــة ولكــن النــور يفعــل،« فأيــن النــور يف مدارســنا؟ 

بني اإلستعامر والنهضة العلمية والثقافية

ــوار  ــروح الح ــبع ب ــاف والتش ــث واالستكش ــة والبح ــب املعرف ــس ح ــة وتكري ــر املعرف ــات ع ــة متطلب »مواجه

ــودة يف  ــة املوج ــارات البليغ ــذه العب ــوان ه ــاش كل عن ــد نق ــتحرضين عن ــاركة.« تس ــاون واملش ــامح والتع والتس

ــا. ــا وتقييمه ــات وتحليله ــراءة املوضوع ــام يل يف ق ــا ناظ ــية، واعتربه ــب املدرس ــكل الكت ــوزارة ل ــة ال مقدم

»أطلــق عــر النهضــة األورويب العنــان للعلــم والفكــر وتغيــري منــط الحيــاة، وإلضعــاف ســلطة الكنيســة 

وتطــور الفنــون واألدب... والتجديــد والبعــث واإلحيــاء. أثَّــرت تلــك العمليــة يف األنظمــة االقتصاديــة والسياســية 

ــد  ــفة وق ــة والفلس ــخ واآلداب القدمي ــة التاري ــة ويف دراس ــة والفني ــة والثقافي ــة والفكري ــة والقانوني واالجتامعي

مهــدت زيــادة املعرفــة ومنــو الفكــر اإلنســاين إىل اإلنجــازات العلميــة واالكتشــافات، للثــورة الصناعيــة والكشــوفات 

ــري  ــا إىل تغي ــة وحاجته ــام تطــور الربجوازي ــا ســلطة الكنيســة أم ــي مثلته ــق الت ــت العوائ ــام وأزال ــة. ك الجغرافي

النظــام القديــم.«124 الحظــوا، يتناقــض هــذا الــكالم مــع دروس الربيــة اإلســالمية  التــي أســهبت يف الحديــث عــن 

الثقافــة العامليــة املتحللــة مــن ضوابــط الديــن والقيــم واألخــالق. يجــوز القــول أن مــا يتــم الحديــث عنــه يف كتــب 

الديانــة ينقــض يف عــدد مــن الــدروس الدراســات االجتامعيــة وغريهــا، مــا يشــري إىل انفصــال املــواد عــن بعضهــا 
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البعــض واالفتقــاد إىل الرابــط الــذي يحــدث االنســجام والتناغــم فيــام بينهــا. تحــدث الــدرس الثالــث عــن الثــورة 

ــراف  ــاء وتطــور خطــوط االتصــال، التلغ ــة – واكتشــاف الكهرب ــة اآلالت – املكنن ــع صناع ــة م ــة املرافق الصناعي

والهاتــف والراديــو، وتطــور املواصــالت لربــط املصانــع باألســواق. تحــدث الــدرس الخامــس عــن الثــورة الفرنســية 

وعــن إســهامها يف ترســيخ مجموعــة مــن املبــادئ التــي أصبحــت إحــدى املرجعيــات السياســية واالجتامعيــة يف 

العــامل املعــارص يف أوروبــا والعــامل، ال خــالف يف هــذا.

ــر  ــة تقدي ــريب«، مث ــن الع ــتعامرية يف الوط ــامع االس ــوان: »االط ــن بعن ــف الثام ــة للص ــدة الرابع ــن يف الوح ولك

آخــر يُظهــر الفــرق مــع العــرض املعــريف الســابق والســليم، إضافــة إىل أهميــة األهــداف التــي وضعهــا املؤلفــون 

للوحــدة وهــي تعزيــز ثقافــة مقاومــة االســتعامر والعنريــة واالســتيطان، وتعزيــز ثقافــة اإلحــرام املتبــادل بــني 

الشــعوب والحضــارات. اســتعرض الــدرس األول دوافــع االســتعامر االقتصاديــة والعســكرية وهــي صحيحــة، ثــم 

بــدأ يتحــدث عــن دافــع تبشــريي اســتعامري كنــرش الديــن املســيحي يف البــدان املســتعمرة؛ وأضــاف، »متثلــت 

ــة  ــع العلامني ــا م ــكالم منطقي ــذا ال ــارض ه ــن اإلســالمي.«125 يتع ــى الدي ــر بالقضــاء ع سياســة فرنســا يف الجزائ

األوروبيــة والفرنســية التــي فصلــت الديــن عــن الدولــة وهمشــت دور الكنيســة والنظــام الســيايس الــذي كان 

ــن املســيحي للســيطرة وقمــع املعارضــني واملطالــب الشــعبية. هــل يعقــل أن  متحالفــا معهــا يف اســتخدام الدي

ــا باســتعادة دورهــا يف املســتعمرات؟  ــدان املنشــأ وتســمح له ــدول اإلســتعامرية دور الكنيســة يف بل تشــطب ال

ــلطات  ــن س ــتقل ع ــبه مس ــا، ش ــا م ــا دورا ديني ــريية كان له ــات التبش ــض البعث ــع أن بع ــتبعد، م ــامل مس احت

الحكــم العســكري، مــن نــوع افتتــاح مــدارس مدعومــة مــن الكنائــس، مــع أن عــددا مــن تلــك املــدارس كانــت 

ــة  ــي الديان ــر، ألن معتنق ــري يذك ــن وزن وتأث ــن للدي ــوال، مل يك ــتعامر. ويف كل األح ــا، لالس ــد م ــة، إىل ح مناهض

املســيحية يف العــامل العــريب كانــوا جــزءا مــن مقاومــة االســتعامر مبختلــف مؤسســاته وجــزءا مــن املضطهديــن 

كســائر أبنــاء شــعبهم. كــام أن اعتنــاق املســلمني للديانــة املســيحية يف ســياق اســتعامري كان مســتبعدا إال مــا 

ــية  ــة والفرنس ــورات )االنجليزي ــد الث ــتعمرون بع ــج املس ــد انته ــة. لق ــة التاريخي ــه التجرب ــا تقول ــذا م ــدر، وه ن

واألمريكيــة( يف بلدانهــم سياســة غــري دينيــة، وانطبــق ذلــك بشــكل أو بآخــر عــى اســتعامرهم للبلــدان العربيــة 

وغــري العربيــة. كان هــدف اإلســتعامر الفرنــي القضــاء عــى كل مقاومــة يبديهــا الشــعب الجزائــري مبــا يف ذلــك 

الدعــوات اإلســالمية إىل الجهــاد ضــد املســتعمرين املســتوطنني، وليــس القضــاء عــى الديــن اإلســالمي كــام يقــول 

الــدرس. ومــن يدقــق يف حملــة نابليــون عــى مــر ســيتعرف عــى تلــك السياســة االســتعامرية الجديــدة التــي 

جــاءت عــى النقيــض مــن الحــروب الصليبيــة يف أســلوبها. »حملــة نابليــون كانــت فريــدة، إذ كانــت تضــم نحــو 

175 عاملــا يف الرياضيــات وعلــم الحيــوان والكيميــاء والفلــك والجغرافيــا وهندســة املناجــم والهندســة املعامريــة 

والرســم والنحــت وموســيقيني وفنيــي طباعــة ومتخصصــني يف املتفجــرات وأطبــاء وأدبــاء كانــوا يشــكلون كتيبــة 

لغــزو معــريف ومل يكونــوا أقــل أهميــة مــن الجيــش نفســه. وقبــل تحركــه الحتــالل مــر، أمــر نابليــون بــرشاء 

مكتبــة تضــم 550 مؤلفــا أساســيا إضافــة إىل مكتبتــني للتاريــخ الطبيعــي والفيزيــاء ومعمــل للكيميــاء، وأحــرض 
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ــات  ــامل املري ــات ع ــه بكتاب ــد إعجاب ــرشق بع ــوق إىل ال ــون يت ــية. كان نابلي ــة والفرنس ــني بالعربي ــه مطبعت مع

واإلســالميات الفرنــي كلــود ســافاري الــذي عــاش يف مــر وتعلــم العربيــة وترجــم القــرآن الكريــم وكتــب خالصة 

دراســاته يف كتــايب حيــاة محمــد ورســائل عــن مــر، حيــث أمــر نابليــون بتوزيــع الكتــاب األخــري الــذي صــدر 

العــام 1786 عــى جنــوده ليشــحذ هممهــم ويغريهــم بالعــامل الــذي ســوف يغزونــه. وأقــام نابليــون ديوانــا ضــم 

كبــار املشــايخ وعلــامء الديــن تكــون مــن 25 عضــوا. باختصــار، كان نابليــون يحمــل مرشوعــا اســتعامريا ويســعى 
لتحويــل مــر إىل قاعــدة لالمرباطوريــة الفرنســية مــن مدخــل مختلــف عــن أشــكال اإلســتعامر األخــرى.126

هــل كانــت سياســة فرنســا يف الجزائــر هــي القضــاء عــى الديــن اإلســالمي، كــام ورد يف الــدرس األول يف الدراســات 

االجتامعيــة للصــف الثامــن؟ للمقاربــة، يُحــى عــن  تجربــة اإلســتعامر الفرنــي يف املغــرب أن قيادتــه أدركــت 

مبكــرا أن طريقــه لــن تكــون مفروشــة بالــورود، فتفتــق دهــاؤه عــى اســتاملة مشــاعر العامــة واســتقطاب »قــادة 

ــا،  ــيوخ الزواي ــامء وش ــهم العل ــى رأس ــريب وع ــعب املغ ــة للش ــاعر الجامعي ــرون املش ــوا يؤط ــن كان ــرأي« الذي ال

إضافــة إىل تعزيــز وتقويــة مركــز الســلطان الدينــي والدنيــوي، باعتبــاره رمــزا للوحــدة ويجســد معــاين روحيــة، 

فكانــت »السياســة اإلســالمية« التــي ابتكرهــا أطــر الحاميــة باملغــرب عــى أســاس الدراســات اإلثنولوجيــة املنجــزة 

يف وقــت ســابق، والتــي تناولــت باســتيفاض املؤسســات االجتامعيــة املؤثــرة يف حيــاة املغاربــة، مثــل فكــرة قداســة 

األوليــاء، وتنظيامتهــم الطرقيــة، ومكانــة الديــن يف الخيــال الجامعــي عنــد املغاربة.وبلــغ بالقائــد الفرنــي كــام 

يقــول الباحــث دانيــال ريفــي انــه منــع اإلفطــار يف رمضــان وبيــع الخمــور للمســلمني ونظــم رحــالت إىل الحــج 
وفــرض احــرام املســاجد.127

ويبــدو أن سياســة االســتعامر الفرنــي يف الجزائــر تختلــف نظــرا لكونــه اســتعامرا اســتيطانيا إقصائيــا. فاالســتيطان 

ــكرية  ــية عس ــأت فاش ــد نش ــتيطان. وق ــام االس ــة أم ــم عقب ــني باعتباره ــكان األصلي ــد الس ــالع وترشي ــي اقت يعن

ارتكبــت املجــازر والقمــع الدمــوي والتنكيــل والعقوبــات الجامعيــة، ومــارس املســتعمرون وفاشــيتهم »االعتــداء 

ــر  ــة استســالم الجزائ ــاف اإلســالمية. برغــم مــن أن اتفاقي ــادة وصــادروا األوق ــا ودور العب عــى املســاجد والزواي

ــة لالهــايل. إن وحشــية  ــة الديني ــو إىل احــرام الحري ــت تدع ــة، كان ــا الســلطات العثامني ــي ابرمته ــة الت العاصم

االســتعامر الفرنــي مل تقتــر عــى تدمــري املســاجد أو تحويلهــا إىل كنائــس. بــل قامــت بقتــل املصلــني املعتصمــني 

ــة  ــق يف السياس ــن يدق ــاوة.«128 م ــجد كتش ــم يف مس ــزل معتص ــلم أع ــة آالف مس ــل أربع ــك قت ــال ذل ــا ومث به

ــزءا  ــت ج ــس كان ــاجد إىل كنائ ــل مس ــك تحوي ــا يف ذل ــة مب ــوز الديني ــد الرم ــي ض ــتعامر الفرن ــة لالس املتوحش

مــن تدمــري مقومــات صمــود وبقــاء الشــعب الجزائــري، وال تنــدرج يف إطــار رصاع وحــرب دينيــة. كان األســاس 

تدمــري قــرى ونهــب ممتلــكات واغتصــاب وقتــل وترشيــد واعتقــال مبــا يف ذلــك تدمــري املســاجد والرمــوز الدينيــة، 

ــري، والحفــاظ عــى مجتمــع  ــة عــى الشــعب الجزائ ــات تبعي ــك بهــدف إحــكام الســيطرة وفــرض عالق وكل ذل

1.462218-22-08-2009/https://www.albayan.ae/paths .126  البيان. نابليون املهووس بالرشق
212006/https://www.maghress.com/almassae .127  هكذا استغل االستعامر الدين لحكم املغرب

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 128  الجزائر املستعمرة الفرنسية
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ــا. املســتوطنني الفرنســيني يف الجزائــر. بهــذا املعنــى مل يكــن الــراع ديني

هل نحن يف رصاع حضارات؟

»اســتغل االســتعامر حالــة الضعــف التــي مــرت بهــا الدولــة العثامنيــة الحاكمــة للوطــن العــريب وأدت إىل تراجــع 

التعليــم وتفــي الجهــل واألميــة والتخلــف والتمســك بالعــادات والتقاليــد الباليــة.« املقصــود، اســتغلوا ذلــك يف 

فــرض ســيطرتهم. هــذا مايقولــه الــدرس األول للصــف التاســع. هنــا يتــم اإلقــرار بالتأخــر الناجــم عــن سياســات 

ــة الضعــف الناجمــة عــن التدخــل االســتعامري والعصيانــات كــام  الحكــم العثــامين املتبعــة وليــس بســبب حال

ــا يف عــرض مــادة االســتعامر العديــد مــن التناقضــات، فمــن جهــة يشــري  ــا ســيكون أمامن يقــول املؤلفــون. وهن

املؤلفــون إىل: »تنبــه املصلحــون العــرب إىل الراجــع الحضــاري العــريب مقابــل التقدم العلمــي للدول اإلســتعامرية، 

فدعــوا إىل إصــالح التعليــم ومحاربــة الجهــل واألميــة.« ومــن الجهــة االخــرى، »فــإن الثقافــة االســتعامرية تهــدف 

إىل إبعــاد املجتمــع عــن حضارتــه األصليــه وهــدم األخــالق والقيــم والحــط مــن العــادات والتقاليــد، والحيلولــة 

دون امتــالك ســبل العلــم واملعرفــة.«129 فالشــعوب تعيــش حالــة جهــل وأميــة وتخلــف، والثقافــة االســتعامرية 

تســعى إىل إبعــاد املجتمــع عــن حضارتــه االصليــة التــي مــن املفــرض أن يكــون التخلــف والجهــل قــد نــاال منهــا.

جــاء يف الــدرس الثــاين للصــف الثامــن: »مــن آثــار االســتعامر األورويب الفكريــة ظهــور بعــض املفكريــن العــرب 

ــه:  ــذي يلي ــث ال ــدرس الثال ــه.« وجــاء يف ال ــاته ومبادئ ــن سياس ــون ع ــرب ويدافع ــون بلســان الغ ــن يتحدث الذي

»ظهــور عــدد مــن املفكريــن العــرب الذيــن يدافعــون عــن الحضــارة الغربيــة وينتقصــون مــن الحضــارة العربيــة 

ــة الفرنســية.«  ــاج يف الثقاف ــادي باالندم ــني تن ــن الجزائري ــة م ــاك مجموع اإلســالمية.« وجــاء يف درس آخــر »هن

ــارة  ــني حض ــعوب، وب ــع الش ــب وتقم ــتغل وتنه ــد وتس ــي تضطه ــتعامرية الت ــة االس ــني السياس ــط ب ــد خل يوج

ــداع.  ــون واالخــراع واإلب ــوق واآلداب والفن ــني والحق ــا والقوان ــوم والفلســفة والتكنولوجي الغــرب يف مجــال العل

إن الذيــن دافعــوا عــن السياســات االســتعامرية يف الــدول العربيــة هــم طبقــة الكمــربادور )الــوكالء التجاريــون( 

وكبــار املالكــني ومثقفــون ينتمــون لهــم، ورعــاع ومهمشــون وعمــالء ميكــن أن ينضــووا تحــت مســمى مرتزقــة. 

عــى ســبيل املثــال، »قاتــل 60 ألــف جزائــري يف صفــوف جيــش االحتــالل الفرنــي يف الجزائــر، وانســحبوا معــه 

إىل فرنســا بعــد انتصــار الثــورة.«130 وهــؤالء مل يغــريوا ديانتهــم باعتنــاق ديانــة املســتعمر. إن كل الذيــن ترتبــط 

مصالحهــم ببقــاء االســتعامر مهيمنــا عــى بلدانهــم وشــعوبهم، هــؤالء جــزء ال يتجــزأ مــن جبهــة املســتعمرين 

ــرشوع،  ــف م ــو موق ــتعامر ه ــة كل اس ــداء ومقاوم ــالف. إن الع ــط خ ــؤالء مح ــف به ــس التعري ــة. ولي املعادي

باعتباراالســتعامر شــكل خطــرا ماثــال عــى مصالــح الشــعوب، لكــن العــداء للحضــارة الغربيــة وانجازاتهــا العلميــة 

ــة  ــارة الغربي ــى الحض ــاح ع ــون إىل االنفت ــا النهضوي ــا دع ــتعامر. فعندم ــزم االس ــة وه ــع مناهض ــتقيم م ال يس

129  الدراسات االجتامعية. صف 9 درس 3 وحدة 1.
130  الحكاية املنسية. قصة الجزائريني الذين حاربوا مع الجيش الفرني ضد بالدهم.
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واالســتفادة مــن تفوقهــا يف العلــم واالقتصــاد واألدب والفكــر والفلســفة والفنــون والقانــون، كانــوا يفعلــون ذلــك 

يف ســياق مقاومتهــم لالســتعامر. يذكــر أن الدولــة العباســية أخــذت مــن الحضــارة اليونانيــة والفارســية الســابقتني. 

إن محــاكاة الحضــارة املتقدمــة ال يعنــي الدفــاع او تربيــر سياســتها االســتعامرية والعنريــة. لقــد أرســلت العديــد 

مــن الــدول العربيــة وغــري العربيــة بعثــات تعليميــة إىل دول الغــرب االســتعامري يك يتوقفــوا عنــد أســباب التقــدم 

ــة  ــجيع الدول ــة بتش ــربة األوروبي ــل الخ ــة يف نق ــات الياباني ــت البعث ــم. نجح ــربة إىل بلدانه ــوا الخ ــريب وينقل الغ

واإلمرباطــور، وتعــرت البعثــات العربيــة إال مــن زاويــة تنشــيط التعليــم والرجمــة وتأســيس صحــف ومجــالت 

ــا  ــر. ليســت الحضــارة مب ــة التقهق ــن حال ــة م ــة العربي ــة ودور ســينام وانتشــال اللغ ــة وعلمي ــات ثقافي وجمعي

تعنيــه مــن تقــدم حكــرا عــى أمــة أو شــعب أو بلــد. ويف الجهــة األخــرى فــإن نقــد التخلــف وتقهقــر الحضــارة 

ــا وكل مســاهامتها  ــارص قوته ــك الغــرب كل عن ــي امتل ــك الحضــارة الت ــي العــداء لتل ــة واإلســالمية ال يعن العربي

العلميــة وبنــوا فوقهــا، يف الوقــت الــذي انفصــل عــن الحضــارة اإلســالمية العربيــة كل الــدول والشــعوب العربيــة 

بفعــل حالــة التخلــف واالنحطــاط وثقافــة االنغــالق والتعصــب التــي كرســها حكــم االمرباطوريــة العثامنيــة.

ــطيني  ــع الفلس ــف املجتم ــني تخل ــط ب ــذي رب ــطينيني ال ــني الفلس ــني النقدي ــن املثقف ــدي م ــي الخال كان روح

ــه.«131  ــت نفس ــذايت يف الوق ــف ال ــة التخل ــاين، ومقاوم ــل الربيط ــة املحت ــا إىل مقاوم ــة، ودع ــيطرة العثامني والس

وقــد ربــط يف وقــت مبكــر بــني التحــرر الوطنــي والتحــرر االجتامعــي. إن نقــد التخلــف بــكل عنــارصه بالــرضورة 

ــس  ــة، ولي ــارة الغربي ــع الحض ــع م ــدث التقاط ــك يح ــة، يف ذل ــارة املتقدم ــري وإىل الحض ــر تنوي ــتند إىل فك يس

ــة  ــي أو الحداث ــى التجــدد االجتامع ــه ع ــدي خطاب ــى الخال ــك الحضــارة. »بن ــي لتل ــذي ينتم ــع االســتعامر ال م

ــؤاال:  ــدي س ــرح الخال ــادات. وط ــف والع ــن العواط ــدا ع ــادال بعي ــا ع ــل قاضي ــب العق ــي تنص ــة الت االجتامعي

ــم االدب  ــخ عل ــه تاري ــة؟ ويف كتاب ــى املقاوم ــادرا ع ــا ق ــه مجتمع ــه تخلف ــذي يرهق ــع ال ــل املجتم ــف تجع كي

عنــد االفرنــج والعــرب وفيكتــور هوجــو، قــارن الخالــدي بــني هوجــو وأبــو العــالء املعــري واملتنبــي، وطــرح فيــه 

عوملــة األفــكار مثــل الحريــة والعدالــة واملســاواة التــي تصلــح  لجميــع املجتمعــات اإلنســانية.« 132تعنــي عوملــة 

األفــكار التحرريــة والعلميــة اإلنتــامء إىل الحضــارة اإلنســانية التــي جمعــت كل املنجــزات والعنــارص اإليجابيــة 

ــك التامهــي مــع االســتعامر وال  ــة اإلســالمية، وال يعنــي ذل ــك الحضــارة العربي يف حضــارات الشــعوب مبــا يف ذل

ــة  ــة وهيمن ــات تبعي ــتعامر وعالق ــع اس ــد رصاع م ــارات؛ يوج ــود رصاع الحض ــاس لوج ــه، وال أس ــة لثقافت التبعي

ــة  ــة. الثقاف ــة واالســتعامر والعنري ــع عــن التبعي ــة تداف وتوحــش اقتصــادي وســيايس، ويوجــد رصاع مــع ثقاف

االســتعامرية التــي تــربر االســتعامر هــي يشء مرفــوض ومختلــف عــن الحضــارة الغربيــة التــي تعنــي التقــدم يف 

العديــد مــن املجــاالت. كــام ال يعنــي االنفتــاح عــى الحضــارة الغربيــة انتقاصــا مــن الحضــارة العربيــة اإلســالمية 

ــال  ــي أطفــأ أنوارهــا االســتبداد والجهــل والتعصــب العــريب واإلســالمي. دعــا مفكــرون آخــرون امث الســابقة الت

ــاح عــى  ــة واالنفت ــا إىل التســلح باملعرف ــم جــربا وغريهــم جميع ــؤاد نصــار وجــربا ابراهي ــل الســكاكيني وف خلي

ــوين. ــي وقان ــة وكل تقــدم علمــي وأديب وفن ــة العاملي الثقاف

131  فيصل دراج. الهوية الثقافة السياسة، قراءة يف الحالة الفلسطينية. أزمنة للنرش والتوزيع، 2010. صفحة 82.
132  فيصل دراج. مصدر سابق. صفحة 104.
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حســنا فعلــت وزارة الربيــة والتعليــم عندمــا عرَّفــت بالحضــارات الســابقة يف مــواد الدراســات االجتامعيــة للصفني 

الســادس والســابع. قالــت، كان العــامل العــريب مهــدا للحضــارات القدميــة كمملكــة معــني وســبأ وِحْمــرَي. وتحدثــت 

ــك الحضــارات  ــرس. تل ــني والســومريني والف ــة والبابلي ــاط والفراعن ــني واليبوســيني واألنب عــن حضــارات الكنعاني

التــي اشــتهرت ببنــاء الســدود واملــدن املحاطــة باألســوار وصناعــة الفخــار واخــراع املحــراث وحفــر الــرع وابتــكار 

الكتابــة املســامرية عــى ألــواح مــن طــني وتطويــر فكــرة القوانــني ونــرش اللغــة اآلراميــة وإتقــان فنــون العــامرة 

ومعرفــة وقــت الخســوف والكســوف وتقســيم الســنة إىل شــهور وأيــام، واكتشــاف ســاعة الشــمس وأول القوانــني 

والرشائــع.133 وجــاء يف الجــزء الثــاين الــدرس األول معلومــة يف غايــة األهميــة تقــول: »بــرع العــرب قبــل اإلســالم 

يف األدب والصناعــة والتجــارة والزراعــة عــى الرغــم مــن الجهــل الدينــي.«134 ويف الــدرس الرابــع للصــف الســابع، 

ــة اإلســالمية وعــن الرجــامت زمــن بيــت الحكمــة: حيــث،  تحــدث املؤلفــون عــن اإلنجــازات العلميــة يف الدول

ترجــم املســلمون عــن اليونانيــة والرومانيــة والفارســية وأخــذوا عــن الهنــود نظــام الرقيــم وأضافــوا لــه الرقــم 

ــا البعــض وال ميكــن عــزل حضــارة عــن  ــة  لبعضه ــة ومكمل صفــر.135 يشــري مــا تقــدم إىل أن الحضــارات متعاقب

أخــرى أو احتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات األخــرى كــام تفعــل إرسائيــل التــي ال تــرى يف فلســطني إال طبقــة 

حريــة واحــدة مــن طبقــات الحضــارة، هــي اليهوديــة، وذلــك العتبــارات كولونياليــة وأيديولوجيــة. فــال تكتفــي 

بإقصــاء الســكان األصليــني بــل متعــن يف إقصــاء حضارتهــم التــي هــي عبــارة عــن تعاقــب الحضــارات األخــرى. 

ــزءا  ــا ج ــن نصوصه ــا م ــكلت بعض ــد ش ــانية. وق ــارة اإلنس ــن الحض ــزأ م ــزء ال يتج ــي ج ــان ه ــك أن األدي وال ش

مــن مرجعيــات القوانــني والترشيعــات الكونيــة كحقــوق االنســان وحريــة املعتقــد والتســامح. مل تبــدأ الحضــارة 

اإلنســانية بالديانــة اإلســالمية ومل تنتهــي معهــا. فعنــد دراســة الحضــارة العربيــة اإلســالمية – والديانــات الســاموية 

جــزًء ال يتجــزأ منهــا – فــإن أداة القيــاس هــي اإلضافــة التــي قدمتهــا لعنــارص الحضــارات الســابقة. 

التناقض يف سياسة الغرب 

ــدد  ــة والتع ــة االجتامعي ــة والعدال ــاب والدميقراطي ــد واالنتخ ــة املعتق ــة وحري ــة الصحاف ــري وحري ــة التعب حري

ــان«  ــوق االنس ــني »حق ــة القوان ــلطة ومنظوم ــلمي للس ــادل الس ــايب والتب ــل النق ــي والعم ــامن االجتامع والض

والحفــاظ عــى البيئــة، والحكــم الصالــح والنزاهــة والشــفافية ومســاواة املــرأة ومناهضــة العنريــة. كانــت كل 

هــذه السياســات والشــعارات نتاجــا للثــورات والنضــاالت ونتاجــا لتطــور الفكــر والحضــارة اإلنســانية، اعتمدهــا 

النظــام الرأســاميل يف البدايــة كآليــة لقطــع الطريــق عــى الثــورة اإلشــراكية التــي تنبــأ بهــا كارل ماركــس بعــد 

كشــفه تناقضــات الرأســاملية يف كتابــه الشــهري رأس املــال، تلــك التناقضــات التــي رأى ماركــس أنهــا ال تحــل إال 

ــة.  ــة العام ــة إىل امللكي ــة الخاص ــن امللكي ــال م ــة واالنتق ــات العامل ــاملية إىل الطبق ــن الرأس ــلطة م ــال الس بانتق

وترافــق فكــر التقــدم والتحــرر ذاك بانــدالع ثــورات حقيقيــة لحــل ذلــك التناقــض ملصلحــة املنتجــني والشــعوب 

133  الدراسات االجتامعية. صف 6 دروس 5، 1،2،3،4 جزء 1.
134  دراسات اجتامعية. صف 6 درس 1 جزء 2 وحدة 3.

135  الدراسات االجتامعية. صف 7 درس 4 جزء 1.
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املضطهــدة واملســتَغلة والطبقــات العاملــة والشــغيلة. وقــد اســتخدم النظــام الرأســاميل تلــك السياســات 

ــح  ــن مصال ــرب ع ــذي يع ــربايل ال ــربايل والنيولي ــاد اللي ــتمرار االقتص ــى اس ــلطته وع ــى س ــاظ ع ــعارات للحف والش

ــا  الطبقــات املســتغلة، واســتخدمت الشــعارات والسياســات الســابقة أيضــا كشــكل لتجــاوز الرأســاملية ألزماته

املتالحقــة، ولقطــع الطريــق عــى التحــوالت الثوريــة. لكــن النظــام الرأســاميل حــرص عــى مســتوى مــن اإللتــزام 

بهــا الــذي ال يهــدد الجوهــر االســتغاليل لنظامــه يف العــامل املســمى بالعــامل الحــر، حيــث أفــرغ  املســاواة والعدالــة 

ــرا. ونجــح يف  ــزدادون فق ــراء ي ــى والفق ــزدادون غن ــاء ي ــت األغني ــي جعل ــكارات الت ــام، عــرب االحت مــن مضمونه

تخفيــف حــدة األزمــات التــي كانــت تتجــدد دون حــل حقيقــي. كــام أفــرغ النظــام الرأســاميل االنتخابــات مــن 

مضمونهــا الدميقراطــي عــرب التمويــل الضخــم مــن قبــل الــرشكات االحتكاريــة لألحــزاب السياســية التــي تدافــع 

عــن تلــك املصالــح، لتحــر الفــوز بالقــوى األقــدر عــى التمويــل ورشاء األصــوات والدعايــة االنتخابيــة وســطوة 

امرباطوريــات اإلعــالم. كــام اســتخدمت تلــك السياســات والشــعارات يف تحقيــق األطــامع اإلمربياليــة ويف الســيطرة 

عــى الشــعوب ونهــب مواردهــا، ويف الحــرب ضــد قــوى التحــرر داخــل وخــارج بلدانهــا ويف التدخــالت الخارجيــة 

واإلحتــالالت ونــرش القواعــد العســكرية، ويف الســيطرة عــى املؤسســات الدوليــة كالبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد، 

ويف إبطــال اســتخدام القانــون الــدويل ضــد انتهــاكات دول الهيمنــة ويف مقدمتهــا دولــة إرسائيــل. واســتخدمت 

ــمى  ــا يس ــدان م ــة يف بل ــات التبعي ــدا لعالق ــع ح ــري يض ــة كل تغي ــا يف مقاوم ــازات أيض ــعارات واإلنج ــك الش تل

بالعــامل الثالــث. كــام اســتخدمت تلــك السياســات والشــعارات يف خلخلــة النظــام االشــرايك الشــمويل، وســاهمت 

ــدول املســتقلة نســبيا عــن النظــام  ــة بالغــرب الرأســاميل، ويف إخضــاع ال ــا الرشقي ــاره ويف التحــاق أوروب يف إنهي

املهيمــن لعالقــات تبعيــة جديــدة.

هل فلسطني جزء من منظومة القوانني والقيم العاملية؟ 

اعتمــدت بعــض دروس الدراســات االجتامعيــة عــى قوانــني واتفاقــات دوليــة يف الدفــاع عــن الحقــوق 

ــال، جــاء يف  ــني أم مجــرد اســتخدام؟ عــى ســبيل املث ــة القوان ــامء ملنظوم الفلســطينية، هــل هــذا يعكــس االنت

كتــاب الربيــة الوطنيــة والحياتيــة للصــف الخامــس مــا يــي: »باالســتعانة باإلعــالن العاملــي لحقــوق االنســان، 

وإتفاقيــة حقــوق الطفــل، أكتــب موضوعــا عــن حقــوق أطفــال فلســطني مــن حيــث امللبــس واملســكن والغــذاء، 

وألقيــه يف اإلذاعــة.«136 يالحــظ هنــا أن املرجعيــة هــي إتفاقــات وعهــود دوليــة كونيــة تعتــرب جــزءا مــن القانــون 

الــدويل، إىل جانــب اعتــامد مــواد يف القانــون األســايس الفلســطيني، وهــذا يبعــث عــى التفــاؤل. وهنــاك إشــارة 

ــوع  ــى الج ــاء ع ــا القض ــى عاتقه ــع ع ــدة يق ــم املتح ــة لألم ــاو( التابع ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي إىل أن »منظم

وســوء التغذيــة والفقــر والتقــدم االقتصــادي واالجتامعــي لجميــع الشــعوب.«137 ويف درس آخــر ورد نــص يف غايــة 

األهميــة يقــول: احــرام قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ذات الصلــة بالطفــل تعنــي أال يشــرك االشــخاص الذيــن 

مل يبلــغ ســنهم 15 ســنة اشــراكا مبــارشا يف الحــرب، ويدعــو إىل االمتنــاع عــن تجنيــد األطفــال وحاميــة الســكان 

136  الربية الوطنية والحياتية. صف 5 درس 3 وحدة 2.

137  الربية االجتامعية. صف 5 درس 2 جزء 2 وحدة 3.
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املدنيــني وضــامن حاميــة ورعايــة األطفــال.«138 يعــاين املجتمــع الفلســطيني مــن مشــكلة زج االطفــال يف الــراع، 

تحتــاج إىل رشح موســع ومعمــق يحــدد أســباب الظاهــرة يف شــقيها، األول اســتهداف األطفــال مــن قبــل ســلطات 

االحتــالل، والشــق الثــاين ســامح املجتمــع الفلســطيني لألطفــال بالقفــز عــن مرحلــة الطفولــة، ويطــرح الحلــول 

والثقافــة البديلــة. وجــاء يف درس آخــر نصــا أكــر أهميــة وهــو يقــول: »تظهــر أهميــة التواصــل واالنفتــاح بــني 

ــة إليجــاد  ــة والثقافي ــة والتكنولوجي ــة واالقتصادي ــب العلمي الحضــارات اإلنســانية يف العــر الحديــث يف الجوان

بيئــة عامليــة ســلمية ومســتقرة تقــوم عــى االحــرام املتبــادل واملســاواة بــني الثقافــات والحضــارات املختلفــة.« 

تطــول قامئــة االتفاقــات والقــرارات واملبــادئ التــي قدمتهــا دروس الربيــة االجتامعيــة مثــل: »اتفاقــات تحفــظ 

حــق العامــل وصاحــب العمــل«، ووجــود يــوم عاملــي للعــامل، ويــوم عاملــي للميــاه، و«الثــورة الفرنســية ســاهمت 

ــن ســلطة  ــاين تحــرر م ــم مج ــة، ومســاواة، وتعلي ــة اجتامعي ــة، وعدال ــادئ )حري ــن املب ــة م ــد مجموع يف تحدي

الكنيســة ورجــال الديــن، وفصــل الديــن عــن الدولــة(، وأصبحــت هــذه املبــادئ إحــدى املرجعيــات السياســية 

ــب  ــلحة بحس ــات املس ــالل النزاع ــة خ ــة والثقافي ــكات املدني ــة املمتل ــارص، »وحامي ــامل املع ــة يف الع واالجتامعي

القانــون الــدويل االنســاين«، و«حــق الشــعوب الرازحــة تحــت نــري االحتــالل األجنبــي مبامرســة الكفــاح املســلح 

ــنة  ــم 3314 س ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــب ق ــري« بحس ــر املص ــا يف تقري ــتقاللها وحقه ــا واس ــل حريته ــن أج م

1974، وإعــالن اليونســكو العاملــي الــذي يعتــرب التنــوع الحضــاري مصــدرا للتبــادل والتجديــد واالبــداع رضوريــا 

ــز التعــاون االقتصــادي واألمــن الغــذايئ  ــة بهــدف تعزي ــة عاملي للجنــس البرشي.«واإلشــارة إىل اتفاقــات اقتصادي

ــاوا  ــا، ومعاهــدة أوت ــة وبروتوكوالته ــف األربع ــات جني ــاف والتصحــر، واتفاقي ــة الجف ــادل الخــربات ومحارب وتب

ــودة  ــني بالع ــق الالجئ ــى ح ــص ع ــذي ين ــرار 194 ال ــراد، وق ــادة لألف ــة املض ــام األرضي ــتخدام األلغ ــر اس لحظ

وإتفاقيــة الهــاي لحاميــة اآلثــار واملخطوطــات والوثائــق التاريخيــة، وقــرار مجلــس األمــن 2334، الــذي يدعــو إىل 

وقــف جميــع األنشــطة االســتيطانية اإلرسائيليــة، وموقــف محكمــة العــدل العليــا مــن جــدار الفصــل العنــري، 

واإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة »ســيداو«، وإتفاقيــة القضــاء عــى كل اشــكال 
ــز العنــري.«  139 التميي

ــا فلســطني وغريهــا.  ــي وقعــت عليه ــة الت ــات واملعاهــدات الدولي ــد  لالتفاق ــي أو تأيي كــام يالحــظ، يوجــد تبن

ــدروس والثقافــة واملواقــف والسياســات  ــم وال ــأيت متعاكســا مــع املفاهي ــا ي ــي يتناقــض، وأحيان لكــن هــذا التبن

ــا  ــة، وكله ــات االجتامعي ــة والدراس ــة العربي ــب اللغ ــا يف كت ــة اإلســالمية وامتداداته ــب الربي ــا يف كت ــرب عنه املع

منفصلــة عــن تلــك املعاهــدات واإلتفاقــات. يعنــي التناقــض ضعــف أو فقــدان الرابــط واالنســجام وعــدم اعتــامد 

املنظومــة الدوليــة  كرزمــة ومواءمــة القوانــني والسياســات الفلســطينية معهــا، والراجــع عــن السياســة االنتقائيــة 

التــي تســتخدم بعــض بنــود ضــد االحتــالل وهــذا رضوري، وتعطــل  يف الوقــت نفســه العمــل بالبنــود التــي متــس 

138  الدراسات االجتامعية. صف 5 درس 4 وحدة 4 جزء 2.
139  كتــاب الدراســات االجتامعيــة. )مجموعــة دروس صــف 5 درس 4، صــف 8 درس 5، درس 6، درس 4، درس 2، صــف 9 درس 2 جــزء 1، درس 3 جــزء 

2، درس 4 جــزء 2، درس 1 وحــدة 4 جــزء 2، درس 3، درس 4 صــف 10، درس 3 جــزء 2 وحــدة 5 صــف 11 مقدمــة(.
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الوضــع الداخــي الفلســطيني، واالنتهــاكات الداخليــة الناجمــة عــن التعصــب والتزمــت وهــذا يجعــل املوقــف 

مزدوجــا ومرشوخــا. املطلــوب حــل التناقــض ملصلحــة املنظومــة العامليــة وتحويــل األفــكار واملبــادىء إىل ثقافــة 

ــا  ــعوبها م ــني ش ــط ب ــض، يرب ــا ببع ــة بعضه ــرية متصل ــة صغ ــامل قري ــح الع ــد أن اصب ــطينية، بع ــة فلس مجتمعي

ميكــن تســميته »عقــد إنســاين عاملــي«، يتكــون مــن منظومــة القوانــني واالتفاقــات واملعاهــدات التــي تعــرب يف 

نصوصهــا عــن املصالــح والقيــم واألخــالق والحقــوق والواجبــات املشــركة للشــعوب دون متييــز. ولكــن مثــة فــرق 

بــني القوانــني واالتفاقــات التــي صاغهــا خــرباء ومختصــون محايــدون وتتفــق مــع مصالــح الشــعوب وبــني تعامــل 

الــدول الكــربى مــع تلــك القوانــني بصــورة انتقائيــة وضمــن قــراءة خاصــة تخضــع ملنطــق القــوة والهيمنــة التــي 

تجســد مصالــح االحتــكارات املتحكمــة  يف الســوق املــايل والتجــارة والنفــط، وال تتــورع  قــوى الهيمنــة والتوحــش 

الرأســاميل عــن شــن الحــروب وارتــكاب أبشــع الجرائــم مــن أجــل الربــح واملزيــد مــن الربــح. إن ســلوك القــوى 

ــا مــع  ــة تعارضه ــني واملعاهــدات يف حال ــق القوان ــا مــن تطبي ــة ومنعه ــة وتحكمهــا يف املؤسســات الدولي املهيمن

الســيطرة والنهــب واالحتــالل، ال يدفــع الشــعوب وبخاصــة الشــعب الفلســطيني إىل االنفــكاك والراجــع عنهــا، 

رغــم أن االنتهــاك اإلرسائيــي الفــادح لهــا واملدعــوم أمريكيــا يقــدم منوذجــا عمليــا ســلبيا للشــعب الفلســطيني 

يجعــل هــذه املنظومــة بــال معنــى يف املامرســة. لكــن تلــك املنظومــة تظــل مرجعيــة وناظــام لنضــال الشــعوب 

ضــد االضطهــاد والهيمنــة والنهــب والحــرب والتوحــش، ذلــك النضــال الــذي مــن شــأنه تطويرعوملــة إنســانية ضــد 

العوملــة املتوحشــة. 

ويف الجهــة األخــرى، هنــاك قــوى التعصــب الدينــي التــي ترفــض جملــة وتفصيــال تلــك املنظومــة بدعــوى أنهــا 

مــن صنــع »الغــرب الكافــر« وتتــرع يف الحكــم عليهــا دون متحيــص فــرى أنهــا متناقضــة فقــط مــع »الرشيعــة« 

ومــع قيــم وثقافــة وخصوصيــة املجتمعــات العربيــة واإلســالمية. بعيــدا عــن الرفــض والقبــول، ميكــن لإلجابــة عــى 

ســؤال هــل تتفــق هــذه املنظومــة كنصــوص مــع العدالــة واملســاواة واألخــالق والســالم، أم تتناقــض معهــا؟ هــل 

هــي ضــد الظلــم والعبوديــة واالضطهــاد والتمييــز والنهــب والعــدوان أم معهــا؟ وإذا كانــت رســالة األديــان هــي 

نرشالعدالــة ومــكارم االخــالق وضــد الظلــم واالضطهــاد والتمييــز، فأيــن املشــكلة يف تبنــي جوهــر املنظومــة، دون 

أن يعنــي ذلــك التطابــق يف التفاصيــل التــي لهــا عالقــة بالفــروق. 

الجهاد  

ــة اإلســالمية، وكان مــن وظائفــه، الدفــاع عــن  ينتمــي الجهــاد كمصطلــح وفكــر إىل فجــر اإلســالم وبدايــة الدول

ــة ويف محيطهــا االقليمــي ويف العــامل. ــرة العربي ــد ونــرشه داخــل الجزي الديــن الجدي

تحــت عنــوان قضيــة للنقــاش للصــف الخامــس جــاء مــا يــي: »يف ضــوء هــذه اآليــة – ســورة النــر)إذا جــاء نــر 

ــا الحــارض.«140  اللــه والفتــح...(، يناقــش املعلــم طلبتــه يف كيفيــة تحقيــق النــر عــى اليهــود املحتلــني يف وقتن

140  صف 5 درس 3 جزء 1 الربية اإلسالمية.
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يالحــظ هنــا اســتخدام  مصطلــح اليهــود عوضــا عــن اإلرسائيليــني أو الصهاينــة يف النــص ومــا يعنيــه ذلــك مــن 

تجــاوز حقيقــة أن الــراع هــو مــع االحتــالل والنهــب والعنريــة والســيطرة االســتعامرية وليــس مــع اليهــود 

ــادي  ــتعمر ومع ــل أو مس ــودي محت ــس كل يه ــن لي ــة ولك ــة اليهودي ــبون للديان ــني ينتس ــع أن املحتل ــود م كيه

ــاد  ــداف الجه ــد أه ــم تحدي ــي. ويت ــل الدين ــن املدخ ــراع م ــول يف ال ــي الدخ ــطيني. وال ينبغ ــعب الفلس للش

ــر املقدســات  ــن وتحري ــة الدي ــرة املســتضعفني وحامي ــاآليت: ن ــرة ب ــف املق ــوي الرشي ــث النب يف وحــدة الحدي

اإلســالمية املحتلــة.«141 يالحــظ أن املؤلفــني يحــرون الجهــاد بالبعــد والهــدف الدينــي دون غريهــام، انســجاما مع 

البدايــات، وال يغــري مــن ذلــك القــول بنــرة املســتضعفني والتــي يقصــد منهــا املســلمني. كانــت حاميــة الديــن 

هدفــا يف بدايــة نــرش الدعــوة اإلســالمية، ومل تعــد كذلــك منــذ زمــن طويــل يف عصــور الخالفــة اإلســالمية بــدءا مــن 

أواخــر العــر األمــوي وحتــى اآلن. حتــى االمرباطوريــة العثامنيــة مل يكــن مــن أهدافهــا األساســية نــرش الديــن 

اإلســالمي. كان يهــام الــوالء ودفــع الرضائــب والتجنــد يف الجيــش االنكشــاري. ومل يعــد  الجهــاد لنــرش الديــن اآلن 

مطروحــا يف ظــل االقــرار بتعــدد األديــان وحريــة املعتقــد يف ميثــاق األمــم املتحــدة املوقــع عليــه مــن ســائر دول 

العــامل مبــا يف ذلــك فلســطني. طــرح امليثــاق الوطنــي الفلســطيني دولــة دميقراطيــة يعيــش فيهــا كل ألــوان الطيــف 

ــن أحــد  ــي يشــكل الدي ــة الت ــة الوطني ــي، والهوي ــم. املطــروح اآلن هــو التحــرر الوطن ــز بينه ــي دون متيي الدين

عنارصهــا وال ميكــن ان تختــر بالديــن كبنــد وحيــد. والتحــرر الوطنــي ليــس حربــا دينيــة بــكل املقاييــس. رغــم 

ذلــك، تتحــدث دروس الربيــة اإلســالمية عــن الجــزء وتســقط األجــزاء األخــرى فتقــول: »تحريــر املســجد األقــى 

واجــب األمــة اإلســالمية« وترفــع يافطــة: »أنــا مســلم أضحــي مــن أجــل تحريــر املســجد االقــى« ويتــم رفــع 

الرايــة الدينيــة كبديــل للرايــة الوطنيــة.142 ملــاذا ال يدمــج الدينــي بالوطنــي والهــدف الجــزيئ باألهــداف الكليــة 

ــل  ــا ينتق ــه املقدســات اإلســالمية واملســيحية. وعندم ــر القــدس والوطــن الفلســطيني ومــن ضمن كهــدف تحري

املؤلفــون مــن الجــزء إىل الــكل، يطرحــون » فلســطني أرض وقــف إســالمي.«143 صحيــح أنهــا قضيــة للنقــاش لكنهــا 

ال تخلــو مــن تبنــي. تبنــت هــذا الشــعار ورفعتــه قــوى اإلســالم الســيايس – ميثــاق حركــة حــامس القديــم – لكنهــا 

تراجعــت عنــه يف وثيقتهــا األخــرية العــام 2017، ليعــاد طرحــه يف املناهــج الجديــدة ومــا يعنيــه ذلــك مــن تبنــي 

املناهــج للــراع الدينــي كأســاس للــراع مــع اإلحتــالل الكولونيــايل املدعــوم مــن أعتــى االمربياليــات، يف الوقــت 

الــذي تراجعــت فيــه حــامس عــن الشــعار. 

ــة   ــوي، يضعــه يف مركــز األهمي ــه يعــد ذروة ســنام اإلســالم«144 املأخــوذ عــن حديــث نب و«الجهــاد يف ســبيل الل

نظــرا ألهميتــه يف ذلــك التاريــخ، أهميــة  الدفــاع عــن املســلمني املهدديــن بالتصفيــة بعــد اإلعــالن عــن الديــن 

ــم  ــاد.« ويت ــنامه الجه ــالة وذروة س ــوده الص ــالم وعم ــر اإلس ــف: »... رأس األم ــث الرشي ــول الحدي ــد. يق الجدي

التأكيــد عليــه مــن قبــل املؤلفــني يف الصــف العــارش بالقــول: الجهــاد يف ســبيل اللــه أفضــل عنــد اللــه مــن أي 

141  الربية اإلسالمية صف 5 درس 8 صفحة 36.
142  الربية اإلسالمية صف 5 درس 13 جزء 1 صفحة 56.

143  صف 5 درس 18 جزء 1 صفحة 86.
144  صف 9 درس 13 جزء 2.
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عمــل آخــر مــن أعــامل الــرب والخــري - مــن خــالل - بــذل النفــس واملــال بقصــد إعــالء كلمــة اللــه، والنــر مــن 

ــاع عــن  ــاد للدف ــاد يف الصــف الحــادي عــرش وهــي: جه ــه وحــده.145 ويحــدد املؤلفــون أهــداف الجه ــد الل عن

النفــس والوطــن وهــذا حســن كونــه ينســجم مــع التحــرر الوطنــي، لكنهــم رسعــان مــا يعــودون أدراجهــم إىل 

الهــدف االصــي وهــو الجهــاد  الــذي يعنــي: قتــال مــن وقــف يف وجــه دعــوة اإلســالم ومينــع النــاس مــن الدخــول 

ــات األخــرى  ــة الدخــول يف الديــن اإلســالمي والديان ــه بإرادتهــم الحــرة.«146 ال يوجــد مــن يعــرض عــى حري في

ــال   ــن ف ــادي والعرشي ــرن الح ــن والق ــرن العرشي ــدول يف الق ــا ال ــعبويني. أم ــني والش ــني املنعزل ــاة املتعصب إال عت

تفعــل ذلــك نهائيــا. ارتبــط الجهــاد بتلــك الفــرة الزمنيــة مــن نشــوء الديانــة اإلســالمية حيــث تعــرض املســمني 

األوائــل للصــد بالقــوة وبالحــرب ومنعــوا مــن نــرش الديانــة اإلســالمية، ومل يعــد ذلــك املفهــوم ســاري املفعــول 

ــذي  ــاد ال ــوة للجه ــه الدع ــد فق ــت بن ــرش تح ــاين ع ــف الث ــاد يف الص ــني للجه ــوم املؤلف ــح مفه ــا. ويتض يف أيامن

يقــول: »الجهــاد فريضــة تجلــب األمــن واالســتقرار والســعادة لبنــي البــرش، وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن الدعــوة 

اإلســالمية وعمــال مــن أعاملهــا، وهــو لدفــع الظلــم ورد العــدوان وتذليــل العقبــات وتطبيــق رشع اللــه، وللنجــاة 

مــن النــار والفــوز بالجنــة.« وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن حكــم الجهــاد هــو فــرض كفايــة، ويكــون فــرض عــني 

إذا احتــل العــدو بلــدا. ويتحــدث املؤلفــون عــن ضوابــط الجهــاد،  باإلنــذار والتخيــري بــني اإلســالم والجزيــة أو 

الحــرب. كــام يعرضــون آداب الجهــاد بتحريــم التمثيــل بالجثــث وتحريــم قتــل النســاء والصغــار والشــيوخ إضافــة 

إىل حســن معاملــة األرسى.147 عــاد  مفهــوم الجهــاد إىل صــدارة املشــهد يف ظــل صعــود اإلســالم الســيايس الــذي 

ارتبطــت سياســة تنظيامتــه تجــاه املجتمــع والدولــة واألحــزاب السياســية األخــرى والعالقــة مــع اآلخــر مبفهــوم 

الجهــاد. مثــة تبايــن واختــالف يف مفهــوم الجهــاد، فهنــاك مــن الفقهــاء مــن يدعــو إىل اســتمرار الجهــاد والقتــال 

ــة،  ــني الدخــول يف اإلســالم طوعــا او دفــع الجزي ــاس ب ــري الن ــم وهــو تخي ــاة، وبنفــس املفهــوم القدي مــدى الحي

ــاد عــى االشــعوب أوالجامعــات املســتهدفة وتســتباح ديارهــم وتؤخــذ  ــن الجه ــة رفــض الرشطــني يعل ويف حال

الغنائــم والســبايا يف الســياق. حــدث هــذا يف الرقــة واملوصــل ومناطــق ســيطرة داعــش يف ســوريا والعــراق فقــط 

ومل يحــدث يف العــر الراهــن، ومــن غــري املعقــول حدوثــه يف ظــل منظومــة القوانــني والعالقــات الدوليــة وعــامل 

الحداثــة والتمــدن. وهنــاك مــن ينطلــق مــن رضورة الجهــاد  باعتبــاره أهــم الفــروض ضــد كل مــن وقــف أمــام 

دعــوة اإلســالم ومــن أنكــر نبــوة محمــد، وضــد الــرشك – الــذي يضــم قامئــة األديــان األخــرى، والجهــاد هنــا  يــأيت 

مــن أجــل غلبــة اإلســالم عــى غــريه. عــرب ابــن تيميــة وابــو حنيفــة بشــكل رصيــح عــن هــذا املفهــوم للجهــاد، ثــم 

تعــزز مفهومهــام وانتــرشت أفكارهــام عــرب محمــد بــن عبــد الوهــاب الــذي تنســب لــه )الوهابيــة(، ثــم عــرب عنــه 

حســن البنــا وجامعــة اإلخــوان املســلمني، إال أن النقلــة األخطــر كانــت عــرب أبــو األعــى املــودودي وســيد قطــب 

وعبــد اللــه عــزام وســعيد مــوىس الذيــن تتلخــص افكارهــم بــأن اإلســالم ال يعــرف إال داريــن: دار اإلســالم ودار 

الكفــر، واإلســالم هــو الــذي ســينقذ البرشيــة مــن الكفــر، بإقامــة الدولــة اإلســالمية التــي هــي فريضــة أو فــرض 

عــى كل مســلم، والدعــوة إىل التمســك بحاكميــة اللــه واإلســالم هــو النظــام الوحيــد املكلفــة بــه اإلنســانية كلهــا. 

145  صف 10 درس 4 جزء 1.

146  صف 11 درس 8 جزء 1.
147  الربية اإلسالمية، صف 12 درس 22.
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ــه، ودعــا إىل هــدم النظــام  ــة لل ــة كل نظــام ال يقــوم عــى العبودي ووصــل األمــر باملــودودي حــد الدعــوة إلزال

االجتامعــي وتأســيس نظــام جديــد عــى انقاضــه.«148 أنتــج هــذا املفهــوم اإلرهــاب الدمــوي الفــردي واملنظــم، 

وأنتــج اإلرهــاب الفكــري التكفــريي. وقــد جــاءت تنظيــامت القاعــدة والنــرة وداعــش وطالبــان وبوكــو حــرام 

وجيــش اإلســالم وعــرشات املنظــامت التكفرييــة اإلرهابيــة والتكفرييــة الســلفية والتكفرييــة الوســطية التدرجيــة، 

لتــامرس اإلرهــاب بــكل صنوفــه اســتنادا لفكــر وتنظــريات هــؤالء الفقهــاء والعلــامء ورجــال الديــن.

مقابــل  ذلــك، طرحــت مفاهيــم أخــرى ربطــت الجهــاد بدفــاع املســلمني عــن أوطانهــم ضــد االســتعامر، كأفــكار 

جــامل الديــن األفغــاين ومحمــد عبــده، التــي أعطــت أولويــة ملعالجــة التأخــر ورضورة إصــالح املجتمــع اإلســالمي 

بغيــة اســتنهاضه وتحــرره وســار عــى هــذا  الــدرب رواد اإلصــالح، الكواكبــي وعــي عبد الــرازق والثعالبي وســالمة 

ــة  ــالمي ومحارب ــع اإلس ــالح املجتم ــى إص ــم ع ــب اهتاممه ــن انص ــدد مم ــون ج ــني، ومصلح ــه حس ــوىس وط م

االســتبداد، وتجــاوز ثقافــة كــره اآلخــر وإقصائــه لصالــح ثقافــة التســامح والعدالــة. رفــض هــؤالء وغريهــم مفهــوم 
الجهــاد املتطــرف ألنــه  يقــود إىل حــرب دينيــة.149

إىل أي مــن املدرســتني تنتمــي دروس الربيــة اإلســالمية يف موضــوع الجهــاد؟ تنتمــي الــدروس أكــر إىل الجهــاد 

عــى أســاس الديــن ومــن أجلــه. وتتقاطــع أكــر مــع املدرســة املتشــددة، ألنهــا مل تــأت عــى ذكــر علــامء ديــن 

حاولــوا تغيــري املفهــوم وكأنهــا ملتزمــة بالفقهــاء املتشــددين. مل تطــرح الــدروس قــراءة معــارصة للجهــاد ولحقيقــة 

تحولــه منــذ بدايــات القــرن العرشيــن يف تجربتنــا الفلســطينية عــى األقــل، إىل تحــرر وطنــي واجتامعــي وثــورة 

ومقاومــة منظمــة وحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا. وبالنســبة للبلــدان العربيــة واإلســالمية وكل بلــدان العــامل 

يوجــد جيــوش تدافــع عــن أوطانهــا وشــعوبها تلتــزم باتفاقــات جنيــف الرابعــة وميثــاق األمــم املتحــدة كناظــم 

يف العالقــة بــني الــدول والشــعوب التــي تنبــذ الحــرب وتدعــو إىل حــل الراعــات بالســبل الســلمية. يتفــق هــذا 

ــرازق. مل تتوقــف الــدروس عنــد  املفهــوم مــع مــا طرحــه جــامل الديــن األفغــاين ومحمــد عبــده وعــى عبــد ال

ــح أعــم وأشــمل يخــص  ــاع عــن الوطــن كمصطل ــة ودف ــاد إىل نضــال ومقاوم ــح مــن جه ــري املصطل ــة تغي أهمي

ويضــم كل أبنــاء الوطــن الــذي يتعــرض لالحتــالل بــرف النظــر عــن عقيدتهــم. 

تفتقــد الــدروس إىل التحديــث  يف املصطلــح واملفهــوم واملعــاين باســتثناء بعــض الكلــامت املعزولــة مــن الســياق 

كالقــول أن اإلســالم يصلــح لــكل زمــان ومــكان يف الوقــت الــذي يجــري فيــه التثبيــت عــى زمــان مــى وعــى 

مــكان آخــر، أو هكــذا يفهــم مــن الــدروس. مــن يقــرأ هــذه الــدروس قــد يفهــم منهــا أن تنظيــم داعــش يلتــزم 

الجهــاد وينتــر للديــن، وقــد تأخــذ البعــض الحميــة ملامرســة الجهــاد عــى الطريقــة الداعشــية أو عــرب االنضــامم 

ــاد  ــم الجه ــق عليه ــن ينطب ــة مم ــدرس ويف املواطن ــه يف ال ــا بزمالئ ــق ذرع ــد يضي ــة، أو ق ــامت اإلرهابي للتنظي

باملفهــوم الــذي تقدمــه الــدروس كأن يكــون ذلــك الزميــل أو الزميلــة  يســاريا أو علامنيــا أو مســيحيا أو إســالميا 

148  جميل هالل، قراءة يف كتاب ماهر الرشيف. تطور مفهوم الجهاد يف الفكر اإلسالمي. مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 78 صفحة 155.
149  جميل هالل، مصدر سابق.
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ــة  ــد يكــون خــاص حــرا بالفرق ــني وق ــة اإلســالمية خــاص باملؤمن ــا ويف عــرف دروس الربي ــاد هن ــورا. الجه متن

الناجيــة مــن املؤمنــني، يف الوقــت الــذي يتطلــب فيــه التحــرر مــن االحتــالل واضطهــاده وعنريتــه إىل مشــاركة 

كل الشــعب يف النضــال بــرف النظــر عــن انتامئهــم الدينــي واإلثنــي والجنــي، بــل ويتطلــب مشــاركة مناضلــني 

مــن مختلــف أنحــاء العــامل، فقــد شــارك فرنســيون يف الثــورة الجزائريــة ضــد املســتعمرين الفرنســيني، وشــارك 

أمريــكان يف الثــورة الفيتناميــة ضــد الجيــش األمريــي، وانخــرط يف صفــوف الثــورة الفلســطينية مناضلــون مــن 

ــون يف االحتجــاج ضــد جــدار  ــة واليســارية، ويشــارك إرسائيلي ــة والعلامني ــامءات الديني ــدان واالنت ــف البل مختل

الفصــل العنــري وضــد حصــار غــزة وضــد االســتيطان، وتشــارك منظــامت يهوديــة ويهــود يف حمــالت مقاطعــة 

دولــة االحتــالل اإلرسائيــي. و«الجهــاد برؤيــة اإلســالم املتنــور يختلــف كثــريا عــن اإلســالم املتزمــت الــذي يضــع 

نفســه أســريا لفقهــاء التزمــت يف املــايض.

اتهام املسلمني باإلرهاب 

ــذاء  ــول: اإلي ــام املســلمني »باإلرهــاب« بالق ــن اته ــادي عــرش ع ــة اإلســالمية للصــف الح ــاب الربي تحــدث  كت

يف حــق املؤمنــني كاإلســتهزاء بهــم وبعباداتهــم وإلصــاق الصفــات الســيئة بهــم وبدينهــم، كإتهامهــم باإلرهــاب 

واملؤامــرات ضدهــم وإخراجهــم مــن أوطانهــم، وهــذا إيــذاء ال مســوغ لــه إال ألنهــم مؤمنــني.«150 وتحــت عنــوان 

إضــاءة جــاء فيهــا: »املؤامــرات واالعتــداءات عــى املســلمني وإيــذاء الرســول بالصــور واألفــالم التــي تســتهزئ بــه 

وبدينــه مــا زالــت موجــودة والــرد عــى هــؤالء الكفــرة واجــب عــى كل املســلمني.«151 ال شــك أن كل إيــذاء أو 

إعتــداء أو تضييــق عــى املســلمني وأيــة ديانــة أخــرى يعتــرب انتهــاكا فادحــا للحريــات وللمعتقــد، فضــال عــن كــون 

اإلعتــداء  شــكال مــن أشــكال التمييــز العنــري البشــع.

ــن املســلمني واإلســالم.  ــي الخــوف والرهــاب م ــر، يوجــد ظاهــرة »اإلســالموفوبيا« يف الغــرب وتعن ــة األم حقيق

ــل  ــال صموئي ــن أمث ــة ملفكري ــكار معمق ــتعامري، وإىل أف ــترشاق االس ــود إىل االس ــة تع ــا فكري ــرة أسس للظاه

ــارد لويــس  ــة لربن ــخ، إضاف ــة التاري ــه نهاي ــه رصاع الحضــارا ت، وفرانســيس فوكويامــا يف كتاب ــون يف كتاب هنتنجت

وفــؤاد عجمــي منظــرا املحافظــني الجــدد يف الواليــات املتحــدة. لكــن الظاهــرة احتدمــت بعــد هجــامت ســبتمرب 

ــة  ــالت الخارجي ــة والتدخ ــروب األهلي ــراء الح ــرب ج ــلمني إىل الغ ــرة املس ــاد هج ــع ازدي ــتفحلت  م 2001، واس

ــرة  ــة أن الهج ــعبوية الغربي ــة والش ــزاب العنري ــربت األح ــد »اعت ــالمية. وق ــة وإس ــدان عربي ــهدتها بل ــي ش الت

ــي  ــام االجتامع ــتغلُّون النظ ــل يس ــع، ب ــة واملجتم ــون يف الدول ــلمني ال يندمج ــار، ألن املس ــن واالزده د األم ــدِّ تُه

ويجلبــون معهــم نظامــا مــن القيــم املناقضــة للقيــم الغربيــة، ويشــكِّلون بالتــايل »مجتمعــات موازية«، املســلمون 

ــٌط  ــة مرتب ــذ البداي ــة املــرأة املســلمة تقتــر عــى اإلنجــاب، واإلســالم أساســا ومن ــرون برعــة ألنَّ وظيف يتكاث

بالعنــف، »وعندمــا نفكِّــر يف كّل ذلــك حتــى النهايــة«، يتَّضــح أنَّ الهــدف مــن ســلوك املســلمني هــذا هــو: إقامــة 

150  الربية اإلسالمية صف 11 درس 4 جزء 2.
151  املصدر السابق، درس 4.
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»خالفــة عامليــة«.152 لقــد جــرى تقديــم املســلم باعتبــاره معاديــا وكارهــا  لقيــم وثقافــة الغــرب، وبأنــه يفتقــد 

لقيــم وأهــداف مشــركة مــع الثقافــات األخــرى. واألخطــر أن قــوى اليمــني العنــري يف أمريــكا وأوروبــا تتعامــل 

مــع املســلمني كرزمــة واحــدة ال فــرق بــني املعتدلــني والعقالنيــني والعلامنيــني واملتنوريــن والدميقراطيــني وبــني 

املتعصبــني واملحافظــني والتكفرييــني، وال تفــرق بــني الشــعوب املســحوقة واألنظمــة املســتبدة الفاســدة، الجميــع 

إســالم وهــذا يؤكــد الطابــع العنــري لإلســالموفوبيا. يف حــني تغــض حكومــات الغــرب النظــر عــن حقيقــة دعــم 

دول البــرو-دوالر والغــاز-دوالر للتزمــت الدينــي ونــرشه عــى نطــاق واســع يف مــا أســمي الغــزو الوهــايب الــذي 

ــة مــن  ــا تحــوالت رجعي ــة واإلســالمية يف  الغــرب، محدث ــات العربي ــة واإلســالمية والجالي ــدول العربي ــاح  ال اجت

العيــار الثقيــل. غــري أن العنــر املفقــود واملغيــب كان دور القــوى واالتجاهــات اإلســالمية املتطرفــة واملحافظــة 

ــوى  ــذه الق ــع أن ه ــالموفوبيا. وم ــرة اإلس ــة ظاه ــة مفاقم ــجيع وتغذي ــي يف تش ــر تعصب ــن فك ــه م ــا تحمل وم

بــدءا مــن قاعــدة بــن الدن وانتهــاًء بداعــش البغــدادي ومــا بينهــام كانــت ضمــن أجنــدات توظيــف واســتخدام 

الغــرب االمربيــايل لهــا كمنظــامت دينيــة متطرفــة يف الســيطرة وإعــادة بنــاء الهيمنــة عــى املناطــق الحيويــة يف 

العــامل العــريب واإلســالمي. لكــن هــذه القــوى يف الوقــت نفســه كانــت ومــا تــزال تفعــل فعلهــا يف إعــادة بنــاء 

ثقافــة التعصــب والكراهيــة داخــل مجتمعاتهــا، ضــد كل مــا هــو غــري مســلم وضــد كل مــن ينقدهــا وال يتبنــى 

مواقفهــا مــن املســلمني. كــام أن هــذه القــوى التعصبيــة التكفرييــة مارســت ومــا تــزال متــارس اإلرهــاب باســم 

الديــن اإلســالمي ضــد الغــرب كمواطنــني وحكومــات وتضــع الجميــع يف ســلة واحــدة مبــا يف ذلــك املتضامنــني مــع 

الشــعوب العربيــة واإلســالمية، ومتــارس اإلرهــاب ضــد أبنــاء جلدتهــا يف الوقــت نفســه. يشــهد عــى ذلك مسلســل 

التفجــريات والقتــل الــذي شــمل العديــد مــن العواصــم واملــدن األوروبيــة ويف أماكــن عديــدة مــن العــامل، وهــذا 

ــة  ــم باإلرهــاب ومقاوم ــة واحــدة ووصمه ــن وضــع املســلمني يف كف ــام ال ميك ــة. وك ــس تهم إرهــاب فعــي ولي

التقــدم، ال ميكــن يف الجهــة األخــرى وضــع الغــرب يف ســلة واحــدة، فثمــة منــارصون للشــعوب والجاليــات ضــد 

اإلســالموفوبيا والحــرب والهيمنــة والنهــب, هــؤالء حلفــاء للشــعب الفلســطيني وكل الشــعوب املضطهــدة، هــؤالء 

موجــودون يف إطــار منظــامت ونقابــات وأحــزاب يســارية ونخــب أكادمييــة وفنيــة ويف كل املجــاالت. وهــؤالء ضــد 

السياســة االســتعامرية والحــروب العدوانيــة واالحتــالالت والقواعــد العســكرية والنهــب والهيمنــة تلــك السياســة 

املرفوضــة مــن قبــل الشــعوب ومــن الواجــب والــرضوري رفضهــا ومقاومتهــا والتحــرر مــن أعبائهــا.

ال ميكــن إنــكار وجــود إرهــاب ميــارس باالســتناد إىل نــوع مــن الفقــه التعصبــي التكفــريي. نعــم، يوجــد إرهــاب 

ــة اإلســالمية،  ــة ويف مراحــل انحطــاط الدول ــدان العربي ــارض يف معظــم البل ــف واملع ــي  ضــد املختل فكــري دين

إرهــاب فكــري مــارس التخويــف والتهديــد  والعــزل والنبــذ واالخضــاع واإلقصــاء، وإرهــاب جســدي مــارس القتــل 

والتعذيــب. وكان املســتهدفون علــامء املســلمني يف حقــول العلــم والفلســفة واألدب والفكــر، أمثــال الــرازي وابــن 

ســينا وابــن رشــد والكنــدي والبــريوين وأبــو حيــان التوحيــدي والحــالج وابــن عــريب، وتعــرض محمــد عبــده ورفاعــة 

الطهطــاوي وعــي عبــد الــرازق ومحمــود محمــد طــه وغريهــم إىل  حمــالت التكفــري، وقتــل فــرج فــودة ومحمــود 

https://goo.gl/xSpwGX .152  شتيفان بوخن. »اإلسالموفوبيا والعداء للسامية، املسلمون كبش فداء للعنرية الجديدة« موقع قنطرة
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محمــد طــه وحســني مــروة ومهــدي عامــل، وجــرى تكفــري طــه حســني ونجيــب محفــوظ ونــر حامــد أبــو زيــد. 

وهنــاك منظــامت إســالمية إرهابيــة يــأيت يف مقدمتهــا القاعــدة وداعــش والنــرة وبوكــو حــرام وطالبــان وجيــش 

اإلســالم وعــرشات املنظــامت التــي تعتمــد االرهــاب باســم اإلســالم، مارســت ومتــارس جميعهــا اإلرهــاب والقتــل 

عــى أســاس دينــي. ويف التجربــة الفلســطينية يوجــد أعــامل إرهابيــة دون أن تكــون التنظيــامت التــي متارســها 

إرهابيــة، كخطــف الطائــرات الــذي يعتــرب بحســب القانــون الــدويل عمــال إرهابيــا، وكل العمليــات »االستشــهادية« 

التــي تســتهدف مدنيــني عــن ســابق تخطيــط وترصــد كالتفجــريات التــي اســتهدفت حافــالت ومطاعــم ومراكــز 

تجاريــة وحــرم جامعــي ومعابــد وشــوارع، ونفذتهــا  حركــة حــامس عــى خلفيــة دينيــة، وشــارك فيهــا جزئيــا بعض 

التنظيــامت األخــرى. تعتــرب هــذه العمليــات بحســب القانــون الــدويل أعــامال إرهابيــة، وكان مــن نتيجتهــا وضــع 

التنظيــامت التــي مارســتها عــى قامئــة املنظــامت اإلرهابيــة عــى صعيــد دويل، لكــن »الشــيخ يوســف القرضــاوي 

اعتــرب العمليــات االستشــهادية التــي تلجــأ اليهــا بعــض الفصائــل الفلســطينية هــي أعظــم أنــواع الجهــاد يف ســبيل 

اللــه.«153 ثــم عــاد وأفتــى يف العــام 2016 بعــدم صالحيتهــا ودعــا إىل وقفهــا، مــا يشــري إىل الطابــع االســتخدامي 

الســيايس للديــن. 

علينــا االعــراف بوجــود إرهــاب، يتناقــض مــع آداب الحــرب التــي حددهــا النبــي ومــن بعــده الخليفــة أبــو بكــر 

ويتغنــى بهــا املؤلفــون، ومعهــم الحــق يف ذلــك، لكنهــم يتناســون اعتامدهــا يف الحكــم عــى األعــامل اإلرهابيــة 

ومرتكبيهــا. وعلينــا االعــراف بــأن هــذه االعــامل الحقــت وتلحــق الــرضر مبصالح الشــعب الفلســطيني والشــعوب 

العربيــة اإلســالمية وتقــدم أكــرب دعــم لالســالموفوبيا عــى صعيــد عاملــي، ولدولــة االحتــالل اإلرسائيــي. وال ميكــن 

تربيــر هــذا النــوع مــن اإلرهــاب بإرهــاب الدولــة األشــد فتــكا وتدمــريا الــذي متارســه دولــة االحتــالل يف فلســطني 

ــي  ــدول االســتعامرية ضــد الشــعوب الت ــا، ومارســته ال ــراق وأفغانســتان وســوريا وليبي ــكا يف الع ومارســته أمري

احتلتهــا. فالــرد عــى اإلرهــاب ال يكــون باإلرهــاب، مــن الناحيــة املبدئيــة واألخالقيــة أوال ومــن ناحيــة التكافــؤ 

بــني القــوى وقــدرة الــدول عــى التدمــري وارتــكاب جرائــم حــرب بــال حــدود مــن ناحيــة أخــرى.

153  تطور مفهوم الجهاد. مصدر سابق.
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» الكتــاب خالــد ليــس النــه يفــرض عــى البــرش املختلفــني معنــى واحــد، ولكــن النــه يوحــي مبعــاين مختلفــة 

النســان واحــد« روالن بــارت

ــف  ــع يف مختل ــر املجتم ــور أو تأخ ــم يف تط ــاس حاس ــاء – مقي ــع – النس ــر للمجتم ــف اآلخ ــن النص ــف م املوق

املجــاالت. مقولــة لهــا أكــر مــن تفســري ومقاربــة. ال أحــد يرفضهــا باألقــوال ولكــن األفعــال واملامرســات 

ــا عــى موازيــن القــوى فيــام  والترشيعــات هــي التــي تفــرز املواقــف عــى حقيقتهــا. مســألة اعتمــدت تاريخي

بينهــام وكان الطــرف األقــوى يصيــغ العالقــة مــع اآلخــر وفقــا ملصالحــه. كان التنــازع بــني الذكــور واإلنــاث قبــل 

ــب  ــلطة والنس ــث الس ــى األرض حي ــريك« ع ــي »املري ــع األموم ــاد املجتم ــدء س ــنني، ويف الب ــآالف الس ــالد ب املي

لألنثــى. »كانــت ربــات الفنــون يف جبــل األوليمــب نســاء، كآلهــة الشــعر وآلهــة الفلــك وكذلــك للرقــص والغــزل 

والتاريــخ واملــآيس كان لهــا آلهــة. وقــد أطلــق اســم موســيقى muses عــى هــذا الفــن. اســتمر املجتمــع األمومــي 

مســيطرا حتــى اســتطاع الرجــل تحويــل الحصــان مــن حيــوان للجــر، الســلم، إىل حيــوان للحــرب، العنــف، وســخر 

ــدأت الســيطرة  ــالد – ب ــل املي ــة قب ــف الثالث ــخ – االل ــك التاري ــذ ذل ــى. من ــه الجســدية إلقصــاء ســلطة األنث قوت

الذكوريــة البطريركيــة ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا. أصبحــت املــرأة يف األســاطري البابليــة رمــزا للــرشور وتحولــت 

املتمــردة عــى الســلطة الذكوريــة »ليليــت إىل قاتلــة«. بــدأت أدوار التنــازع عــى الســلطة يف األســاطري ويف الواقــع 

ومل تنتــه مــا مل يقتنــع الطرفــان بأنهــام أنــداد.154 لقــد حدثــت تطــورات مهمــة عــى صعيــد مقومــات ورشوط 

املســاواة بــني الجنســني وأهمهــا موقــع النســاء املتزايــد يف االقتصــاد والقــوى العاملــة املنتجــة، ومنظومــة القوانــني 

ــات  ــرار يف الحكوم ــع الق ــع صن ــة يف مواق ــوق، واملشــاركة الفعلي ــن الحق ــم املســاواة والتحــرر وتضم ــي تدع الت

والرئاســة والربملانــات واألحــزاب والنقابــات ومناهــج التعليــم فضــال عــن املنظــامت النســوية، وال شــك أن التقــدم 

يختلــف مــن بلــد آلخــر. مــا هــو موقــع ومكانــة املــرأة الفلســطينية يف كتــب الربيــة اإلســالمية الصــادرة عــن 

وزارة الربيــة والتعليــم؟ ســتقدم الــدروس يف العديــد مــن الصفــوف اإلجابــة عــى الســؤال.

ــد  ــك نج ــم، وكذل ــن بينه ــل والتضام ــود التكاف ــدة ويس ــة واح ــلمون أم ــادس »املس ــف الس ــاب الص ــاء يف كت ج

املســاواة »املــرأة كالرجــل« واإلســالم يحقــق العدالــة ألفــراد املجتمــع كلهــم حتــى مــن غــري املســلمني.«155 وجــاء 

يف كتــاب الصــف الثامــن: رفــع اإلســالم مكانــة املــرأة وكرمهــا مبــا مل يكرمهــا بــه ديــن ســواه، والنســاء هــن شــقائق 

الرجــال »ويقــدم منوذجــا للنســاء بصحابيــات الرســول كأم عــامرة، وأم ُســليْم التــي قبلــت بالــزواج بــرشط اعتنــاق 
زوجهــا لالســالم.«156

154  روز ياسني حسن. الرجل واملرأة والتنازع التاريخي عى السلطة. الحوار املتمدن 2007-7-7.
155  الربية اإلسالمية صف 6 درس 10 جزء 2.

156  صف 8 درس 11 جزء 1.
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ــدرس الخامــس توضيحــا للمســاواة بالقــول: »مســاواة الرجــل واملــرأة يف التكليــف  ويف الصــف التاســع قــدم ال

بشــؤون الديــن والعبــادة )كالشــهادتني والصــالة والصــوم والــزكاة والحــج(، ومســاواة يف العقوبــات املرتبــة عــى 

ــز.«157 وأضــاف للتفســري الســابق يف درس الصــف العــارش:  ــه عــى الرجــل واملــرأة دون متيي مخالفــة أحــكام الل

ــة يف  ــوق، كالحري ــن الحق ــري م ــاواة يف الكث ــة واملس ــانية والكرام ــرأة يف اإلنس ــل وامل ــني الرج ــاوى ب ــالم س »اإلس

ــاواة  ــون يف رشح املس ــتطرد املؤلف ــل. ويس ــم والعم ــا يف التعلي ــك، ويف حقه ــار الرشي ــا، ويف اختي ــرف مباله الت

بالقــول: »املســاواة ال ميكــن أن تكــون مطلقــة يف كل األمــور، املســاواة الكاملــة ليــس مــن الحكمــة يف يشء فضــال 

عــن كونهــا ظلــام لهــام جميعــا، ليــس هنــاك مــن ديــن وال نظــام يســاوي مســاواة مطلقــة بينهــام »ويستشــهد 

املؤلفــون باآليــة الكرميــة »الرجــال قوامــون عــى النســاء مبــا فضــل اللــه بعضهــم عــى بعــض ومبــا أنفقــوا مــن 

أموالهــم.« ويــرشح املؤلفــون القوامــة بالقــول: »الرجــل بطبيعتــه أقــدر عــى القيــادة بســبب مــا يتميــز بــه مــن 

ــزوج عــى حاجــة  ــأن يقــوم ال القــوة والقــدرة عــى تحمــل املســؤوليات وبســبب اإلنفــاق... القوامــة تقتــي ب

أرستــه بالرعايــة والحاميــة واإلنفــاق، وأال تنــازع الزوجــة زوجهــا فيــام يأمرهــا بــه مــن معــروف. فالعالقــة قامئــة 

عــى العــرشة باملعــروف.«158 وأعــاد املؤلفــون رشح املســاواة يف الصــف الحــادي عــرش بالقــول: »اإلســالم أعــى 

مــن شــأن املــرأة وســاواها بالرجــل يف الكرامــة واألهليــة واإلنســانية ويف األصــل والتكويــن والتكليــف ويف الكســب 

والعمــل والتعليــم وأعطاهــا حقهــا يف املــرياث واملشــاركة يف االمــور العامــة كالشــورى والدعــوة والجهــاد يف ســبيل 

اللــه.« 159ويف الصــف الثــاين عــرش يكــرر عنــارص املســاواة بتوســع بالقــول: »مل مييــز اإلســالم بــني املــرأة والرجــل 

بــل أنصــف املــرأة وقــرر املســاواة بينهــا وبــني الرجــل يف اإلنســانية والحقــوق واملســؤولية ومنحهــا حــق املشــاركة 

يف جميــع مجــاالت الحيــاة وأرشــدها لدورهــا الحقيقــي رشيكــة وشــقيقة للرجــل يف إصــالح املجتمــع وتحقيــق 

ــات محــددة  ــك إال جزئي ــن ذل ــة واالســتخالف ومل يســتنث م ــق والعبودي ــه. املســاواة يف أصــل الخل ــة لل العبودي

مراعــاة الختــالف تركيبهــا الجســدي والنفــي. واملســاواة يف األهليــة وهــي كيــان مســتقل بذاتهــا تتــرف بإرادتهــا 

الحــرة. واملســاواة يف الحقــوق، فلهــا جميــع الحقــوق العامــة التــي يتمتــع بهــا الرجــل كالتعليــم وقبــول الــزوج 

واملهــر واملــرياث والنفقــة واملســاواة يف الجــزاء. وكــرر أيضــا القــول بــأن اإلســالم راعــى الفــروق الخلقيــة بــني الرجل 

واملــرأة التــي تتناســب مــع اختــالف الركيــب الجســدي والعقــي والنفــي بينهــام، فلــكل منهــام دورا يتكامــل مــع 

اآلخــر. يقــود الرجــل األرسة وينفــق عليهــا ويرعاهــا واملــرأة تنجــب األطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون االرسة.« 

ــأي  ــرأة ب ــزود امل ــة مل ت ــول ألرســطو: »إن الطبيع ــني لفيلســوفني، األول ق ــدرس األخــري بقول ــون ال ــم املؤلف ويخت

اســتعداد عقــي يعتــد بــه، ولذلــك يجــب أن تقتــر تربيتهــا عــى شــؤون التدبــري املنــزيل واألمومــة والحضانــة.« 

القــول الثــاين لســقراط جــاء فيــه: »إن وجــود املــرأة هــو أكــرب منشــأ ومصــدر لألزمــة واإلنهيــار يف العــامل.« أراد 

ــة للنقــاش وكانــت:  ــوان قضي ــني عــى تفــوق اإلســالم. أمــا الخامتــة فجــاءت تحــت عن ــل بالقول املؤلفــون التدلي
»املســاواة التامــة بــني الجنســني فيهــا ظلــم لكليهــام.«160

157  صف 9 درس 5 جزء 2.
158  الربية اإلسالمية صف 10 درس 1 جزء 1.

159  صف 11 درس 12 جزء 2.
160  صف 12 درس 28 الربية اإلسالمية.
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حقيقة املساواة 

يقــول املؤلفــون، املــرأة كالرجــل، ومــا يعنيــه ذلــك مــن مســاواة وعدالــة ينعــم بهــا الجنســان، لكــن املســاواة غــري 

مطلقــة بــل نســبية، وألن الكــامل واملطلــق غــري متاحــني موضوعيــا، وال يوجــد حتــى حقيقــة مطلقــة. بنــاء عليــه 

ســيكون املقيــاس هــو املســاواة والعدالــة النســبية، وباالعتــامد عــى األقــوال واألفعــال والتطبيقــات واملامرســة. 

ــم  ــل والتعلي ــب والعم ــة ويف الكس ــانية والكرام ــات ويف االنس ــك العقوب ــا يف ذل ــن مب ــؤون الدي ــاواة يف ش املس

والشــورى والدعــوة والجهــاد واملــرياث. املســاواة يف الواجبــات الدينيــة كأركان اإلســالم الخمســة هــي متســاوية 

عنــد الجنســني وال يوجــد متييــز يف أداء الفرائــض. هــذا صحيــح، ولكــن يف مجــال العقوبــات يوجــد يف تطبيقــات 

ــاب الصــف الحــادي عــرش:  ــو كت ــول مؤلف ــال. يق ــز، عــى ســبيل املث ــة متيي ــني املنبثق ــة والقوان ــه والرشيع الفق

»قدمــت اآليــة القرآنيــة الزانيــة عــى الــزاين، ألن زنــا النســاء أفحــش، وألنــه يجلــب رضرا كبــريا عــى املــرأة، وألن 

اإلغــراء يكــون مــن املــرأة غالبــا.«161 يالحــظ هنــا التفســري الــذي يقــدم اإلدانــة املســبقة للمــرأة والتربيــر املســبق 

للرجــل باعتبــاره ضحيــة لالغــراء! تفســري يعكــس املفهــوم املتخلــف للمــرأة كأداة فتنــة وإغــواء، وطغيــان الغرائــز 

عــى العقــل والقيــم واالنســان.

واملــرأة التــي تُقتـَـل لهــا نصــف ديــة الرجــل املقتــول يف منظومــة القوانــني التــي تســتند للرشيعــة ومنهــا القانــون 

املعمــول بــه يف فلســطني. ويــأيت »العــذر املحــل« يف تلــك القوانــني ليغفــر للرجــل إذا مــا ارتكــب جرميــة قتــل 

زوجتــه املتلبســة بالخيانــة الزوجيــة، ويخفــف الحكــم إىل ســنة ســجن وأحيانــا أقــل مــع أن القانــون يحكــم عــى 

القاتــل باإلعــدام. ويف الوقــت نفســه ال يغفــر القانــون للزوجــة يف حــال ارتكبــت جرميــة قتــل زوجهــا يف وضــع 

مشــابه. والطــالق مقيــاس حاســم يف تحديــد مكانــة وموقــع النســاء يف املجتمــع. فالطــالق بيــد الرجــل بنســبة 

ــون يف  ــا يك ــا م ــرأة وغالب ــه امل ــأ ل ــتثناء تلج ــفي واس ــكل تعس ــال بش ــتخدمه الرج ــا يس ــا م ــوق 90%، وغالب تف

الحــاالت الفاقعــة الظلــم. ويجســد الطــالق يف معظــم الحــاالت صيغــة متييــز صــارخ ملصلحــة الرجــل وهــو شــكل 

مــن أشــكال اضطهــاد النســاء. وهــذا مــا يقفــز عنــه املؤلفــون. 

ونظــام الــزواج يســمح للرجــل بتعــدد الزوجــات وميــارس »التعــدد« يف الغالــب بــدون مــربرات. ويعتمــد أساســا 

عــى قــدرات الرجــل املاديــة. يقــول درس الصــف الثامــن« الحــالل للمؤمنني هــو االســتمتاع بالزوجــات والجاريات 

مــن ملــك اليمــني وكل مــن فعــل غــري ذلــك فهــو مــن املتعديــن لحــدود اللــه املتعرضــني لغضبــه.« ويســتدرك 

املؤلفــون بالقــول »إن هــذا الحكــم تاريخــي انتهــى بانتهــاء الــرق« و«يعــود إذا مــا عــاد الــرق لســبب مــا.«162 

إن مجــرد وضــع احتــامل عــودة الــرق، يدعــو إىل االســتهجان بطريقــة تفكــري املؤلفــني. والقــول بــأن الزوجــات – 

بالجمــع – هــن ملتعــة الرجــل تعكــس مفهــوم عبــودي يســمح للرجــل بامتــالك املــرأة لغايــة االســتمتاع وهــو 

161  صف 11 درس 1 جزء 2.
162  صف 8 درس 4 جزء 1 صفحة 20.
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عكــس »الحقــوق الكاملــة التــي منحهــا اإلســالم للمــرأة« وعكــس »النســاء شــقائق الرجــال« التــي تحــدث عنهــا 

املؤلفــون بفخــر واعتــزاز.

أمــا مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار ويف الشــورى حيــث يقــدم املؤلفــون منــوذج أم ســلمة التــي خرجــت مــع النبي 

ــي حــذو  ــه النب ــم أحــدا، وملــا رأى املســلمون مــا فعل ــق رأســه دون أن يكل ــة ويحل ــه ان ينحــر هدي وأشــارت ل

حــذوه.«163 وأم ســليم التــي شــاركت يف غــزوة حنــني، تلــك مبــادرات تعكــس قــدرات قياديــة مهمــة لــدى النســاء، 

غــري أن مجالــس الشــورى التــي تتخــذ القــرارات خلــت متامــا مــن النســاء بــدءا مــن اجتــامع الســقيفة الختيــار 

خليفــة للمســلمني، بعــد وفــاة النبــي، ومــا بعدهــا مــن مجالــس شــورى. وكــام يقــول املؤلفــون يف كتــاب الصــف 

ــى أن تكــون خليفــة« أخــذا بالحديــث  ــني أهــل الحــل والعقــد نســاء.« و«ال يجــوز لألنث العــارش »ليــس مــن ب

الــذي يقــول »ال يفلــح قــوم ولـّـوا أمرهــم امــرأة.«164  يفــر هــذا حــدود املســاواة بــني الجنســني مبفهــوم املؤلفــني! 

ــع النســاء يف  ــة موق ــا ومــن زاوي ــب التطبيقــي يف املســاواة راهن ــد الجان ــا عن ــا توقفن ــخ إذا م ــدا عــن التاري بعي

مؤسســات صنــع القــرار الفلســطيني، ســنجد  نســبة مشــاركة النســاء يف املجلــس الوطنــي ال تتعــدى الـــ %10، 

ونســبة مشــاركتهن يف املجلــس املركــزي 5%، واملجلــس الترشيعــي 13.2%، و19% يف املجالــس البلديــة واملحليــة، 

و5.4% يف الســلك الدبلومــايس )ســفريات وممثليــات(، وتشــكل نســبة القاضيــات يف الجهــاز القضــايئ 11% - مــع 

أن الــدرس الســادس عــرش للصــف الحــادي عــرش الجــزء الثــاين يقــول: »ال يجــوز توليــة املــرأة القضــاء، ونســبة 
املوظفــات يف مؤسســات الســلطة 37% وهــي نســبة مرتفعــة نســبيا.«165

واملســاواة يف الكســب والعمــل وامللكيــة واملــرياث لــه شــجون. فالنــص القــرآين حــدد نصيــب الذكــر مثــل حــظ 

ــاب  ــه النســاء ال ميلكــن مــن املــرياث شــيئا. يقــول املؤلفــون يف كت ــذي كانــت في األنثيــني يف الزمــن الجاهــي ال

الصــف الحــادي عــرش: »يعــد نظــام املــرياث مــن أهــم قواعــد النظــام االقتصــادي اإلســالمي النــه مــن مصــادر 

امللكيــة الخاصــة يف اإلســالم... اإلســالم أعطــى النســاء والصغــار نصيــب مــن املــرياث. وقــد تــوىل اللــه تعــاىل بنفســه 

وضــع قواعــد هــذا النظــام وتفصيــل حصــة كل وارث، أعطــى العدالــة يف التوزيــع، أعطــى الذكــر ضعــف األنثــى 

ويف بعــض الحــاالت تأخــذ البنــات ثلثــي الركــة وأحيانــا تأخــذ البنــت الواحــدة نصــف الركــة ويف بعــض الحــاالت 

تأخــذ االنثــى مثــل الذكــر.« مل يقــل املؤلفــون أن تلــك الحــاالت اســتثنائية وال تشــكل إال نســبة قليلــة جــدا وأن 

القاعــدة هــي إعطــاء الذكــر ضعــف حصــة األنثــى بــل ويف نســبة تتجــاوز الـــ 80% يتــم مصــادرة حصــص النســاء 

ــب  ــى بحس ــف االنث ــر ضع ــاء الذك ــدم يف إعط ــذي يق ــري ال ــرياث. والتفس ــي يف امل ــن الرشع ــن حقه ــن م ويحرم

املؤلفــني يقــول: »اإلســالم حمــل الذكــر تكاليــف مل يحملهــا لألنثــى كالنفقــة عــى نفســه وزوجــه وأوالده وأقاربــه 

وألزمــه بنفقــات الــزواج مــن مهــر وغــريه وأعفــى املــرأة وهــذا هــو العــدل عينــه.«166 وهنــا مل يتــم التوقــف عنــد 

163  الربية اإلسالمية صف 8 درس 11 جزء 2 صفحة 62.
164  صف 10 درس 13 جزء 2 صفحة 72.

165  مهند عبد الحميد، الطريق إىل تحرر املرأة. مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ص 75، 76.
166  الربية اإلسالمية صف 11 درس 19.
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التحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديــة الهائلــة التــي طــرأت عــى أدوار كل مــن الذكــور واإلنــاث. تشــارك املــرأة يف 

النفقــة ويوجــد نســبة متزايــدة مــن النســاء يف موقــع معيــل لــالرسة. »تبلــغ نســبة النســاء اللــوايت يرأســن األرس 

ــن يشــاركن يف االقتصــاد األرسي  ــاف هــذه النســبة مم ــة والقطــاع 11%.«167 ويوجــد أضع الفلســطينية يف الضف

ــاة وهــذا يفــر  ــاء الحي ــال الشــابة التــي تغــري تقســيم األدوار لديهــا يف مجــال املشــاركة يف أعب وبخاصــة األجي

ــة يف  ــو الرشاك ــك ه ــن وراء ذل ــع م ــن 60%. والداف ــرب م ــي تق ــات الت ــات يف الجامع ــن البن ــة م ــبة العالي النس

متطلبــات العيــش املشــرك ســواء يف حــاالت األزواج الشــابة أو يف إطــار العائلــة مــا قبــل الــزواج ويف حــاالت بــدون 

زواج. مل يتوقــف املؤلفــون عنــد هــذا التحــول وكأنهــم أوقفــوا عقــارب الزمــن عنــد األدوار الســابقة. ملــاذا ال يتــم 

التعامــل مــع املــرياث كــام حــدث يف تونــس التــي قــام فيهــا املرشعــون بإعــادة املواءمــة بــني النــص والواقــع، وكــام 

فعــل املؤلفــون عندمــا اعتــربوا الحكــم عــى الجــواري تاريخــي وقــد انتهــى بانتهــاء الــرق، وكــام انتهــى االخــذ 

بالحكــم »للمؤلفــة قلوبهــم« بتغــري الظــروف؟ ملــاذا ال يتغــري توزيــع املــرياث بتغــري الظــروف؟ أمــا املســاواة يف 

الكســب والعمــل، تجيــب عليــه نســبة مشــاركة النســاء يف ســوق العمــل الفلســطيني وهــي مــن أدىن النســب 

ــر.  ــل تقدي ــة قاطعــة عــى عــدم وجــود املســاواة بحدهــا األدىن عــى أق ــام إجاب ــدم األرق ــا 18%. تق ــغ راهن يبل

املشــكلة أن مؤلفــي كتــب الربيــة اإلســالمية اعتمــدوا يف تقييمهــم عــى زمــن مــى وعــى قــراءات وتفســريات  

انتهــى العمــل بهــا أو مــن املفــرض أن ينتهــي، وال يربطــون املــايض بالحــارض وال يحاولــون االســتعانة بقــراءات 

ــة.  ــوالت االجتامعي ــة والتح ــورات الفكري ــد التط ــون عن ــارصة وال يتوقف ــالميني املع ــني اإلس ــني والحداثي النهضوي

وهــذا ميــس وظيفــة املدرســة كمركــز للمعرفــة والتعلــم والتفكــري والنقــد والتقويــم واملبــادرة. وعندمــا يحاولــون 

ــة والفــداء  ــاال للتضحي ــوع: »ســطرت املــرأة الفلســطينية مث الربــط مــع الحــارض يقدمــون قــوال انشــائيا مــن ن

أذكــر بعضــا منهــن.«168 وقضيــة للنقــاش: »تحــدث عــن دور املــرأة الفلســطينية يف التضحيــة والصمــود يف مواجهــة 
االحتــالل اليهــودي الصهيــوين.«169

ِقوامة الرجل والتمييز الرصيح

تحــت قــول عــدم إمكانيــة وجــود مســاواة مطلقة يــربر املؤلفــون تكريــس الســلطة الذكوريــة. فالقرار واملســؤولية 

ــل  ــى تحم ــدرة ع ــوة والق ــن الق ــه م ــز ب ــا يتمي ــبب م ــادة بس ــى القي ــدر ع ــه األق ــده بصفت ــل وح ــد الرج عن

ــم: »راعــى  ــع العل ــريا لالحتجــاج نظــرا لتناقضــه م ــون شــيئا مث ــف املؤلف ــاق. ويضي املســؤوليات وبســبب اإلنف

اإلســالم الفــروق الخلقيــة بــني الرجــل واملــرأة التــي تتناســب مــع اختــالف الركيــب الجســدي والعقــي والنفــي 

بينهــام« معيديــن بذلــك تقســيم العمــل مــا قبــل التطــور: »يقــود الرجــل األرسة وينفــق عليهــا ويرعاهــا، وتنجــب 

املــرأة االطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون االرسة.«170 هــذه نتيجــة اســتفزازية تجعــل كل حديــث عــن املســاواة 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=1867  .2016-3-7 167  الجهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني بيان بتاريخ
168  صف 8 درس 11 جزء 1.
169  صف 5 درس 14 جزء 2.

170  صف 12 درس 28.
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ــة والنفســية  ــة العقلي ــه ومجــرد كالم. ال تعطــي الفــروق الجندري والعــدل والنســاء شــقائق الرجــال ال معنــى ل

والجســدية بحســب الدراســات العلميــة أفضليــة التفــوق للذكــور. وبحســب جامعــة إدنــربة التــي تبنــت دراســة 

بقيــادة عــامل النفــس ســتيوارت ريتــي تتعلــق بالفروقــات الجندريّــة، وتضمنــت هــذه الدراســة فحــص الدمــاغ 

مــن خــالل التصويــر بالرنــني املغناطيــي، واتضــح وجــود قــرشة دماغيــة أكــر ســمكاً عنــد اإلنــاث مــن الذكــور، 

وهــذا مرتبــط بــدوره بقــدرة األنثــى عــى تحصيــل نتائــج أفضــل يف اختبــارات الــذكاء العــام، والــذكاء املعريف.171مــا 

أود قولــه أن الفــروق الجنســية تعطــي مزايــا أفضــل يف مجــاالت معينــة ملصلحــة اإلنــاث وأخــرى ملصلحــة الذكــور 

وتنــدرج جميعــا يف إطــار الفــروق الفرديــة املوجــودة يف الجنــس الواحــد. وكان الفيلســوف ابــن رشــد قــد وصــل 

إىل هــذه النتيجــة حــني دعــا إىل مســاواة املــرأة بالرجــل باالســتناد إىل املســاواة بــني الطرفــني يف امتــالك العقــل. 

ــار  ــوي يف إط ــة وتنض ــت نوعي ــة وليس ــات كمي ــي اختالف ــني فه ــني الجنس ــات ب ــاك اختالف ــه إذا كان هن ورأى أن

الفــروق الفرديــة بــني البــرش. يقــول ابــن رشــد، النســاء والرجــال نــوع واحــد يف الغايــة االنســانية، والنســاء أهــل 

ــر  ــون بالدرجــة، الرجــال أك ــالف يك ــن حــرب وفلســفة ونحوهــام، واالخت ــه الرجــال م ــا يفعل ــع م ــل جمي لفع

ــر  ــا حك ــد أنه ــي يعتق ــن الت ــن امله ــري م ــا يف بعــض االعــامل. والكث ــر حذق ــدا يف بعــض االعــامل والنســاء أك ك

عــى الرجــال ميكــن للنســاء القيــام بهــا ومــن بينهــا أن يكــن فيلســوفات ورئيســات ومحاربــات ويصلحــن لتــويل 

الرئاســة وإنتــاج الحكمــة وال تعوزهــن الفطنــة وال ينقصهــن العقــل لتحقيــق ذلــك.172 ملــاذا تجاهــل املؤلفــون 

رؤيــة ابــن رشــد العلميــة الثاقبــة املتقدمــة حــول النســاء، وهــو أحــد أهــم رمــوز الحضــارة العربيــة اإلســالمية، 

واختــاروا موقفــا أرســطو وســقراط املتخلفــني يك يتغنــوا بتفــوق اإلســالم عليهــام؟ لألســف، غيــب املؤلفــون ليــس 

موقــف ابــن رشــد مــن النســاء فحســب، بــل وغيبــوه كفيلســوف وعــامل تــرك بصامتــه عــى الحضــارة اإلنســانية، 

ولــه 108 مؤلفــات مــن كل املناهــج. جــاء تغييــب ابــن رشــد كامتــداد لتغييبــه ومعاقبتــه بحــرق مكتبتــه وطــرده 

ــه أرص عــى دور العقــل املســتقل يف محاكمــة وفهــم  ــل الخليفــة املنصــور، ألن ــة مــن قب ــه يف إقامــة جربي وعزل

أمــور البــرش، وجــادل املــدارس الحنبليــة واملالكيــة واألشــعرية التــي فضلــت النقــل عــى العقــل يف االســتدالل. 

وهــو صاحــب املقولــة الشــهرية »إذا مــع العقــل علينــا األخــذ بالعقــل ألنــه مــن خلــق اللــه الــذي أعطــاه لالنســان 
ليســتدل بــه عــى حقيقــة األشــياء.«173

قيود تنقض املساواة 

ــكل  ــاترا ل ــون س ــرأة أن يك ــاس امل ــة اإلســالمية للصــف الســابع »يشــرط يف لب ــاب الربي ــون يف كت ــول املؤلف يق

ــه، ويضيــف، مــا يجــب  ــه ليــس بالضيــق وال مــا يظهــر تحت جســمها عــدا الوجــه والكفــني وال يصــف شــيئا من

إخفــاؤه هــو محاســنها وزينتهــا كشــعرها ورقبتهــا ونحرهــا واالبتعــاد عــن كل مــا يثــري الشــهوات ويخــدش الحيــاء 

https://mawdoo3.com  171
172  فريد العليبي، صوت النساء، عدد 288، أيار 2008.

173  معاذ حسن، عواقب تحريم الفلسفة وتكفري املشتغلني فيها منذ القرن الثالث عرش، 2017-12-1.
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يف امللبــس والــكالم واملشــية والتعامــل. وال يجــوز للمــرأة أن تخــرج متعطــرة حتــى لــو أذن لهــا زوجهــا بذلــك.«174 

ويصعــد املؤلفــون مــن تشــددهم يف درس الصــف الثامــن، ففــي الوقــت الــذي يدعــون فيــه إىل تــرك املعــايص 

كحرمــان البنــات مــن املــرياث وهــذا جيــد، إال أنهــم يعتــربون »إنــكار فرضيــة الحجــاب مــن نواقــض االميــان.«175 

يعنــي النقــض عكــس اإلميــان وهــو الكفــر. ويحــددون حكــم الحجــاب يف الصــف التاســع بالقــول: »الحجــاب 

فــرض عــني عــى كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة املســلمة. وهــو رمــز عفــة املــرأة وطهرهــا يشــجعها 

عــى التــزام الطاعــات واجتنــاب املحرمــات وصــون للمــرأة وحفــظ املجتمــع مــن الفــن وتحصــني الشــباب مــن 

الوقــوع يف الفاحشــة.«176 وينتقــل املؤلفــون إىل اشــياء أكــر خصوصيــة، فحــددوا ضوابــط لزينــة املــرأة،  قالــوا »أن 

ال تظهــر املــرأة زينتهــا لغــري محارمهــا،« غــري انهــم مل يكتفــوا بذلــك حــني قالــوا: »وال يعنــي هــذا أن تظهــر املــرأة 

مفاتنهــا وكامــل زينتهــا أمــام محارمهــا منعــا لإلثــارة ودرءا للفتنــة،« وأعــادوا تحريــم الوشــم والوصــل )الباروكــة( 

والنمــص )نتــف الحاجبــني( لغــري املتزوجــة، أمــا املتزوجــة فيجــب ان تأخــذ إذنــا مــن زوجهــا.«177 وحرمــوا العطــر 

أيضــا باعتــامد حديــث نبــوي أغلــب الظــن انــه منحــول يقــول: »أميــا امــرأة اســتعطرت فمــرت عــى قــوم ليجــدوا 

ــوم  ــار مل أرهــام: ق ــان مــن أهــل الن ــا : »صنف ــاب الن ــث عق ــة.« وأيضــا حدي ــة وكل عــني زاني ــي زاني ــا فه ريحه

معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يرضبــون بهــا النــاس، ونســاء كاســيات عاريــات مميــالت مائــالت رؤوســهن كأســنمة 

ــزات  ــن معج ــث م ــذا الحدي ــرب ه ــون، اعت ــول املؤلف ــا.« يق ــدن ريحه ــة وال يج ــن الجن ــة ال يدخل ــت املائل البخ

النبــوة.178 وزيــادة يف إحــكام الخنــاق يقــول املؤلفــون: تنتــرش املفاســد يف املجتمــع الــذي ال تلتــزم فيــه النســاء 

ــد  ــدة عن ــل تناقضــات عدي ــاين. ويقــع املؤلفــون يف تناقــض ب ــدرس 17 للصــف العــارش، الجــزء الث بالحجــاب، ال

تعريــف الــزواج بأنــه عقــد بــني رجــل وامــرأة. بــني طرفــني يقــرران االرتبــاط. غــري ان االرتبــاط واالختيــار يــأيت 

مــن طــرف واحــد ففــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تحديــد مواصفــات الزوجــة »بالولــود الــودود«، ويتــم اختيــار 

الزوجــة ملالهــا وحســبها وجاملهــا ودينهــا، ال يحــدد املؤلفــون مواصفــات الــزوج الــذي تختــاره الشــابة والــذي عــى 

أساســه يتــم العقــد بــني الطرفــني. كــام تبــدو الصــورة أمامنــا هــي صــورة لطــرف واحــد يختــار ويضــع املواصفــات 

ــدم  ــاة عــى ع ــدرة الفت ــة، لكــن ق ــدم املوافق ــل ويف أحســن األحــوال تســتطيع ع والطــرف اآلخــر، الشــابة تقب

املوافقــة عــى الــزواج مــن داخــل قبضــة الســلطة الذكوريــة يبقــى اســتثناء. فــكل ظاهــرة الــزواج املبكــر تؤكــد 

ان الفتيــات ال يقــررن. واألكريــة املطلقــة منهــن ال يقــررن، ويف الكثــري مــن الحــاالت يوافقــن هربــا مــن الســلطة 

األبويــة، ويف مــرات كثــرية تكــون الخيــارات ضئيلــة وبخاصــة للبنــات خــارج التعليــم والعمــل. وميكــن القــول، يف 

رشوط قوامــة الرجــال عــى النســاء، ويف رشوط هامشــية املوقــع االقتصــادي وامللكيــة لإلنــاث، فــإن الحديــث عــن 

حريــة البنــات يف االختيــار، حريــة مقيــدة تَُجــب مضمــون الحريــة. 

ــي  ــة الت ــارة الشــهوات والفتن ــا املؤلفــون هــو إث ــي يســوقها أو يرشحه االكــر اســتفزازا يف مــربرات الحجــاب الت

174  الربية اإلسالمية صف 7 درس 20 جزء 1.
175  صف 8 درس 6 جزء 1 صفحة 32.

176  درس 14 جزء 1 صفحة 71 صف 9.
177  الربية اإلسالمية صف 9 درس 14 جزء 1.

178  ديثان مكرران يف درس 14 صف 9 جزء 1 ودرس 17 صف 10 جزء 2.
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ال تســتثني املحرمــني واملحرمــات. فتبــدو الغرائــز أقــوى مــن القيــم واألخــالق والديــن، واإلنســان الذكــر يُقــدم 

ــارة نســائية.  ــه قــد ينتهــك مبادئــه مبــا يف ذلــك النواهــي التــي أمــر بهــا الديــن أمــام أي مشــهد إث كمفعــول ب

ــه  ــرش في ــه النســاء بالحجــاب تنت ــزم في ــذي ال تلت ــول أن املجتمــع ال ــك بالق ــل عــى ذل ــون الدلي ــدم املؤلف ويق

املفاســد بــدون أن يقــدم دالئــل ملموســة عــى ذلــك. إذا عدنــا للغــة األرقــام املوثقــة مــن منظــامت اختصــاص 

ســنجد مــا هــو عكــس االعتقــاد الــذي يقدمــه مؤلفــو كتــب الربيــة اإلســالمية. 

ــة  ــني 24 دول ــن ب ــث يف التحــرش م ــز الثال ــات املرك ــا غــري النســاء املحجب ــي ال يوجــد فيه ــل الســعودية الت تحت

ــات املتحــدة  ــك تســبق النســبة يف الوالي ــة، وهــَي بذل ــرأة شــملتها العيّن ــف ام ــرز و12 أل شــملتها دراســة روي

ــاء ســافرة. وتقــول  ــا أزي ــدي النســاء فيه ــي ترت ــدان الت ــا وإســبانيا وغريهــا مــن البل ــا وبريطاني وفرنســا وإيطالي

ــام ترتفــع هــذه  الدراســة أن 16% مــن العامــالت بالســعودية يتعرضــن للتحــرش مــن رؤســائهن يف العمــل، بين

ــرش  ــب التح ــامل يف نس ــوأ دول الع ــن أس ــر م ــا 3% وم ــويد وفرنس ــا يف الس ــد، وأدناه ــبة إىل 26% يف الهن النس

ــة  ــول دراس ــاب. وتق ــاء النق ــه النس ــدي في ــذي ترت ــد ال ــتان البل ــد أفغانس ــة بع ــة الثاني ــل املرتب ــاء، وتحت بالنس

تابعــة للمركــز املــري لحقــوق املــرأة عــن التحــرش الجنــي أن 83% مــن النســاء املريــات - وأكــر مــن %95 

ــة،  ــة يومي ــرش بصف ــن للتح ــن يتعرض ــرش، 64,1% منه ــكال التح ــن أش ــكل م ــن لش ــات - يتعرض ــن محجب منه

ــة دامئــة. 179واالغتصــاب هــو الطــور األعــى للتحــرش. ــس بصف ــرة ولي ــن م ــر م و33,9% يتعرضــن للتحــرش أك

يف تقريــر صــادر عــن املركــز القومــي للبحــوث االجتامعيــة والجنائيــة، كشــف أن مــر تشــهد ســنوياً 20 ألــف 

حالــة اغتصــاب، وأن جرائــم وحــوادث االغتصــاب تحــدث مبعــدل حادثتــني لــكل ســاعة واحــدة تقريبــاً. يحلــل 

محمــود الغــزايل اســتاذ علــم النفــس بجامعــة قابــس التونســية ظاهــرة التحــرش واالغتصــاب مــن وجهــة نظــر 

علــم النفــس والنظريــات الســلوكية، يقــول: التحــرش هــو مامرســة القهــر مــن الطــرف الــذي يعتقــد أنــه األقــوى 

ــرأة  ــة ام ــرش بأي ــل ال يتح ــل أن الرج ــا، بدلي ــا واحتقاره ــة اذالله ــى – مبحاول ــف – االنث ــرف األضع ــاه الط تج

ــة او  ــة او ايحائي ــون لفظي ــام تك ــة في ــدد الطريق ــرأة ويح ــار امل ــه يخت ــه لكن ــذه اللحظ ــتثارا يف ه ــه مس لكون

مبــارشة باالحتــكاك.«180 املوضــوع إذا أبعــد مــن إثــارة الغرائــز وفيــام إذا كانــت النســاء ســافرات او محجبــات. 

ــل  ــود عم ــر ووج ــس وباآلخ ــة بالنف ــة والثق ــة املعنوي ــم والحال ــني والقي ــة القوان ــة ومنظوم ــة االقتصادي الحال

ونوعيــة العمــل وكيفيــة قضــاء وقــت الفــراغ والثقافــة التــي يشــكل الديــن أحــد عنارصهــا. كل ذلــك يســاهم يف 

صياغــة األخــالق والعالقــة بــني الجنســني. التحــرش واالعتــداءات الجنســية والعنــف يف النــامذج الســابقة تنتمــي 

ــري  ــم والتكف ــدارس التحري ــوم م ــن مبفه ــاد التدي ــني ازدي ــة ب ــة. ويالحــظ العالق ــراض النفســية االجتامعي إىل األم

ــة واإلســالمية  ــات العربي ــاء يف املجتمع ــن النس ــم م ــواد األعظ ــد الس ــاب عن ــرض الحج ــت وف ــب والتزم والرهي

https://www.arageek.com/ .ــة عــن التحــرش الجنــي يف الوطــن العــريب ــام مخيف ــة وارق ــوان 11 حقيق ــك بعن ــع اراجي ــر نــرش يف موق 179  تقري
ibda3world

180  أعى معدالت التحرش الجني بالنساء تسجل يف الدول اإلسالمية.
 https://sahafahnet.net/news77888.html 2010/01/22 21:33  ،مين تودي
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)الفكــر الوهــايب( التــي أىت بهــا اإلســالم الســيايس مــن جهــة، وبــني تفاقــم ظاهــرة التحــرش واالعتــداءات الجنســية 

مــن الجهــة االخــرى. ملــاذا مل تكــن ظاهــرة التحــرش قبــل غــزو العقــول بالفكــر املتزمــت. وعندمــا كانــت نســبة 

مرتديــات الحجــاب قليلــة يف عقــود األربعينــات والخمســينات والســتينات والســبعينات مــن القــرن العرشيــن. 

الحجاب والسيطرة؟ 

»تتغري االحكام بتغري االزمان.« 

تؤكــد دروس الربيــة الدينيــة بــأن الحجــاب الــذي يغطــي جســد املــرأة مــا عــدا الوجــه والكفــني هــو فــرض عــني 

وواجــب الزامــي عــى كل مســلمة، وكأن الحجــاب أضيــف إىل أركان اإلســالم الخمســة. وإذا كانــت مدرســة اإلســالم 

املتشــدد هــي التــي أعــادت الحجــاب إىل الصــدارة واعتربتــه فــرض عــني باالســتناد إىل تفســري النــص مــن قبــل 

الســلف وفقهائــه ونجحــت يف فرضــه باســتخدام الرهيــب والرغيــب. إال انهــا ليســت املدرســة الوحيــدة التــي 

يحــق لهــا احتــكار الــرأي ورفــض كل مــا يتعــارض معــه. مثــة نخــب فكريــة تنويريــة وعقالنيــة ويســارية لهــا دور 

مهــم يف تطــور الفكــر الســيايس والثقافــة والعلــوم، فهــؤالء هــم الذيــن صاغــوا وثيقــة إعــالن االســتقالل والدولــة 

الدميقراطيــة والعالقــة مــع قــوى التحــرر والنخــب الثقافيــة والفنيــة واالكادمييــة العامليــة الداعمــة لحــق الشــعب 

الفلســطيني يف تحــرره وتقريــر مصــريه. كــم كان إســهام ادوارد ســعيد الفكــري هائــال عــى صعيــد كــوين، كذلــك 

ــدي، هــؤالء وامتداداتهــم مــن  ــو اللغــد وهشــام رشايب وخليــل الســكاكيني وروحــي الخال محمــود درويــش واب

النخــب الفكريــة التنويريــة يف العــامل العــريب لهــم رؤى يف القضايــا االجتامعيــة ال ميكــن تجاهلهــا أو شــطبها كــام 

فعــل مؤلفــو كتــب الربيــة اإلســالمية. كــام ال ميكــن تجاهــل رجــال ديــن متنوريــن ومــدارس إســالمية عقالنيــة 

طرحــت مفهومــا للديــن منفتحــا عــى كل تقــدم وأمينــا علىــى تــراث الحضــارة العربيــة اإلســالمية زمــن صعودهــا، 

بــدءا مــن مدرســة املعتزلــة وفكرهــا الــذي نشــأ عــى حريــة اإلنســان والعقــل، وامتدادهــا املتطــور ممثال بفلســفة 

ابــن رشــد الــذي غلــب العقــل عــى النقــل وأوجــد حــال للتعــارض بــني الفلســفة والديــن بالتأويــل. يف ذلــك الزمــن 

انتــرت مدرســة العقــل عــى النقــل قــوال وفعــال وأُخــذ مبقولــة »تتغــري االحــكام بتغــري االزمــان« إىل أن أطــاح 

الخليفــة املتــوكل باملعتزلــة ونــكل برموزهــم. واطــاح الخليفــة املنصــور بابــن رشــد وحــرق مكتبتــه وفــرض عليــه 

ــن  ــرز رموزهــا جــامل الدي ــة نهضــة أواخــر القــرن التاســع عــرش كان مــن أب ــدأت حرك ــم ب ــة. ث ــة الجربي االقام

األفغــاين ومحمــد عبــده ورفاعــة الطهطــاوي وقاســم أمــني، ونظــرية زيــن الديــن، لكــن النهضــة ورموزهــا هزمــوا 

وعوقبــوا مــن قبــل املدرســة املتزمتــة املتحالفــة مــع أنظمــة الحكــم. وهكــذا مــا ان تهــزم موجــة تنويــر او تنتهــي 

موجــة حتــى يعقبهــا موجــة أخــرى ورعيــل آخــر مــن املفكريــن، أمثــال عــي عبــد الــرازق وطــه حســني، وجــامل 

ــد الكريــم  ــرايب، وخليــل عب ــد، ومحمــود محمــد طــه، وحســن ال ــو زي ــا ومحمــد شــحرور، ونــر حامــد أب البن

ومصطفــى راشــد، وإســالم بحــريي وغريهــم. كان للتنويريــني والنهضويــني آراء ومواقــف تــم تجاهلهــا وإســقاطها 

مــن الــراث املعتمــد مــن قبــل تحالــف الســلطات السياســية مــع املــدارس املتزمتــة. ولألســف امتــد التجاهــل إىل 

وزارة الربيــة والتعليــم ومؤلفــي كتــب الربيــة اإلســالمية. ومــن املفيــد هنــا التوقــف عنــد مفهــوم املتنوريــن مــن 

قضيــة الحجــاب وتفســريهم املغايــر، لنصبــح أمــام أكــر مــن تفســري.
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ــة  ــة الضارب ــى االبوي ــة مــن البن ــة التونســية: الحجــاب بني ــن ســالمة املفكــرة واألســتاذة الجامعي تقــول رجــاء ب

يف عمــق التاريــخ. وهــو أقــدم مــن اإلســالم ووثيــق الصلــة بتقســيم األدوار االجتامعيــة بــني الجنســني، حيــث ال 

ميكــن إنــكار الواقــع التاريخــي. تتحــدث بــن ســالمة عــن نوعــني مــن الحجــاب، حجــاب فضــايئ لــه وظيفــة عــزل 

النســاء يف فضــاء خــاص واســتحواذ الرجــل بالفضــاء العــام بعــد إخــالء النســاء منــه، وهنــا يقــوم كل مــن النوعــني 

االجتامعيــني بأدوارهــام الخاصــة، املــرأة للــزواج واإلنجــاب واملتعــة والخدمــة املنزليــة والرجــل يجســد الســلطة 

ــز العــام بهــدف  ــة. والحجــاب الجســدي الــذي يســتهدف تغطيــة جســد املــرأة عندمــا تتحــرك يف الحي الذكوري

تنميــة الرأســامل الرمــزي للرجــل والحفــاظ عــى مؤسســة الــزواج األبويــة. وكان هــذا النــوع مــن الحجــاب قــد 

اســتخدم كوســيلة للتمييــز بــني الحرائــر واإلمــاء أو مــا يســمى بالتمييــز الطبقــي ضمــن معادلــة الحــرة مملوكــة 
لزوجهــا او للعائلــة قبــل الــزواج، واألمــة مملوكــة لســيدها.181

وتضيــف بــن ســالمة، بــدال مــن طــرح ســؤال هــل الحجــاب فريضــة أم ال، علينــا طــرح ســؤال مــا هــي عالقــة 

حجــاب النســاء بقيــم املســاواة والكرامــة والحريــة؟ وهــل يعــوق الحجــاب مواطنــة املــرأة؟ وأيــن موقــع النســاء 

ــة  ــة اإلجاب ــرار الســيايس واالقتصــادي؟ إن هــذه االســئلة ومحاول ــز اتخــاذ الق ــة ومراك ــا التحــرر والتنمي يف قضاي

عليهــا تكشــف وظيفــة الحجــاب املســكوت عنهــا. تجيــب بــن ســالمة عــى ذلــك بالقــول: ال ميكــن التوفيــق بــني 

املســاواة والحجــاب، فالحجــاب يذكــر بــأن هــذه األنثــى هــي نفســها األنثــى القدميــة التــي ميتلــك جســدها الرجل 

ــة  ــا مــن وجه ــس الرجــل فاتن ــت العكــس. وتتســاءل ألي ــة إىل أن تحتجــب، وآمثــة إىل أن يثب ــي يعتربهــا فتن الت

ــه  ــه وأياديهــن بســبب جامل نظــر املــرأة، وملــاذا ال يحجــب؟ أال تقــوم قصــة النبــي يوســف وقطــع النســاء ثياب

الباهــر دليالعــى أن الرجــل مصــدر فتنــة للنســاء. وال ميكــن التوفيــق بــني الحجــاب واملواطنــة، فالحجــاب يختــزل 

ــة يف املجــال العــام بوجــود حواجــز تحــول  ــة يف األنثــى أو يف انتــامء دينــي وال ميكــن املشــاركة الحقيقي املواطن

دون مامرســة الحقــوق والواجبــات. وال ميكــن التوفيــق بــني الحجــاب والكرامــة، فالرجــل يقــدم كضحيــة لفتنــة 

ــي  ــز الرجــل. أال يعن ــة لغرائ ــا ضحي املــرأة وهــو جــالد يف الوقــت نفســه، ويفرضــون يف املــرأة هشاشــة تجعله

أن الحجــاب يختــزل الكائــن البــرشي يف البيولوجــي. وال ميكــن التوفيــق بــني الحجــاب والحريــة، إال إذا اقتــرت 

حريــة املــرأة عــى اختيــار حجابهــا، وحريــة املقيــد عــى اختيــار قيــده، الحريــة تتطلــب املســاواة. وتختــم بــن 

ــم والخــدور وعــر املســاواة، عــر  ــان، عــر الحري ــف ميكــن ان يجتمــع عــران مختلف ســالمة بســؤال، كي
عبوديــة املــرأة وعــر املســاواة والرشاكــة؟182

موقف التنوير اإلسالمي 

يقــول الشــيخ محمــد عبــدة »لــو أن يف الرشيعــة اإلســالمية نصوصــا تقــي بالحجــاب عــى مــا هــو معــروف اآلن 

عنــد بعــض املســلمني لوجــب عــي اجتنــاب البحــث فيــه، وملــا كتبــت حرفــا يخالــف تلــك النصــوص مهــام كانــت 

http://www.m.ahewar.org/ 0 .2005-1-3 .181  رجاء بن سالمة، »حجاب املرأة قدميا وحديثا«، الحوار املتمدن
182  رجاء بن سالمة. مصدر سابق.
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مــرضة يف ظاهــر األمــر. لكننــا ال نجــد نصــا يف الرشيعــة يوجــب الحجــاب عــى هــذه الطريقــة املعهــودة، وإمنــا 

هــي عــادة عرضــت عليهــم مــن مخالطــة بعــض األمــم فاستحســنوها وأخــذوا بهــا وبالغــوا فيهــا وألبســوها لبــوس 
الديــن كســائر العــادات الضــارة التــي متكنــت يف النــاس باســم الديــن والديــن بــراء منهــا.«183

ــة  ــالل دراس ــن خ ــاب، م ــوع الحج ــة ملوض ــة ودقيق ــة رصيح ــة فقهي ــا رؤي ــامل البن ــالمي ج ــر اإلس ــدم املفك ق

اجتامعيــة وحياتيــة وتاريخيــة شــاملة للحجــاب، ويعــرض أثــره عــى املــرأة املســلمة وعــى املجتمعــات اإلســالمية 

ــرأة  ــرأة كان األداة الحاســمة لحجــب امل ــاب امل ــرى أن حج ــي. إذ ي ــايت والنف ــي والحي ــى املســتوى االجتامع ع

ــدى  ــل كان ل ــلمني، ب ــى املس ــر ع ــك مل يقت ــه. وأن ذل ــي في ــا الحقيق ــالع بدوره ــن االضط ــا وع ــن مجتمعه ع

مختلــف حضــارات العــامل، مبــا يف ذلــك الهنــد والصــني واآلشــوريني واليونــان والرومــان وفــارس وبيزنطــة، فضــال 

عــن املســيحيني واليهــود. وإذ يخطـّـئ الكثــري مــن املفريــن والفقهــاء، الســابقني املعارصيــن، فإنــه يقــدم لنــا رأيــا 

فقهيــا مغايــراً يســتمده مــن اآليــات القرآنيــة ومــن الســّنة النبويــة ومــن الروايــات املثبتــة لزمــن النبــوة وصــدر 

ــام  ــالم ك ــم اإلس ــاب، باس ــوع الحج ــوا موض ــاء أعط ــن والفقه ــؤالء املفري ــن ه ــن م ــرى أن الكثريي ــالم. وي اإلس

فهمــوه، أهميــة ومنزلــة وقداســة بحيــث جعلــوا منــه أصــالً مــن أصــول الديــن. وبذلــك فــال عالقــة للحجــاب، كــام 
ــخ، بأصــول اإلســالم وال متــس العقيــدة يف يشء.184 الطــالق واالختــالط… ال

واســتخلص املفكــر اإلســالمي محمــد شــحرور مــن خــالل فهمــه للقــرآن الكريم، وفــق املنهــج اللغــوي، أن الحجاب 

الــذي يعرفــه املســلمون اليــوم، ليــس مفروضــا عليهــم، وأنــه مــروك للعــادات والتقاليــد واألعــراف يف كل بلــد 

يكــون فيــه اإلســالم. وقــال: »ليــس مفروضــا عــى املريــات أو املاليزيــات أن يرتديــن ثيابــا تشــبه ثيــاب مــرض 

وهــوازن يف زمــن النبــي. ورأى شــحرور أن القــرآن مل يــدُع املــرأة املســلمة إىل الحجــاب، وأن مــا فهمــه الفقهــاء 

مــن اآليــات الــواردة يف مســألة الحجــاب كان خطــأ. ورأى أن املــرأة اليــوم ليــس مطلوبــا منهــا أن تلتــزم بالحجــاب 
الــذي عــّده مــن التقاليــد االجتامعيــة واألعــراف الشــعبية ال أكــر.«185

رأى املفكــر املــري الدكتــور عبــد الجــواد ياســني أن الحجــاب مبــا أنــه عــادة اجتامعيــة يعــود لــكل إنســان حريــة 

التزامــه مــن عدمــه، ولكــن هــذا ال يعنــي برأيــه أن للحجــاب تأسيســاً عقليــاً وفقهيــاً. يــرى صاحــب كتــاب الديــن 

والتديّــن، أن جميــع النصــوص ذات الطابــع التكليفــي أي الترشيعيــة هــي مرتبطــة بزمانهــا وبظرفهــا التاريخــي 

وهــي صــدرت اســتجابة للمنــاخ العقــي االجتامعــي النفــي املوجــود يف زمــن النــص، وبالتــايل هــي تتغــري بتغــرّي 

ــة التــي يديــن بهــا النــاس اليــوم هــي منظومــة تاريخيــة مــن  الظــرف والزمــان. مشــرياً إىل أن املنظومــة الديني

صناعــة التاريــخ العقــي وليســت مســتمدة مبــارشة مــن النــص ذاتــه، أي ليســت متصلــة اإلســناد إىل إرادة اللــه 

إمنــا هــي وفــق تأويــل وتفســري الهيئــة الدينيــة التــي تحتكــر تأويــل النــص وتفســريه وهــي التــي تعطــي للنــص 

مفاهيــم إلزاميــة تفرضهــا عــى النــاس. 

https://goo.gl/PtCypR .2012 -10-5 183  رجاء بن سالمة. »من قضية املرأة إىل أطيقا الشوق«. مقالة موقع األوان
https://goo.gl/PtCypR .184  جامل البنا، الحجاب

185  ابراهيم الجبني محمد شحرور، مفكر إشكايل قدم الفكر اإلسالمي برؤية جديدة، موقع العرب 12-21- 2013.
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كــام يفــّر الدكتــور ياســني انتشــار الحجــاب يف اآلونــة األخــرية نتيجــة ســيطرة املفهــوم الدينــي الســلفي املضــاد 

لــروح الديــن والــذي تــّم عــى حســاب الــروح اإلنســانية والــروح الفرديــة، ويقــوم عــى فكــرة سياســية واتجــاه 

ســيايس أعــاد تنصيــب نفســه يف املجتمــع بهــذه الحيثيــة ليعيــد صياغتــه مــن خــالل أطروحــة اجتامعيــة سياســية 
ترتكــز إىل أرضيــة دينيــة، مــا حــّول الديــن إىل إيديولوجيــا.186

الســؤال الــذي يطــرح نفســه عــى ضــوء الخــالف بــني مدرســتني دينيتــني، ملــاذا انحــازت وتنحــاز وزارة الربيــة 

ــد  ــب أو بعي ــن قري ــت م ــع، وال تلتف ــة املجتم ــدح األرضار بثقاف ــق أف ــي تلح ــة الت ــة املتزمت ــم للمدرس والتعلي

ــل  ــب العق ــد وتغل ــة والنق ــم يف املوضوعي ــالة التعلي ــرم رس ــة تح ــم رؤي ــة يف تقدي ــة الديني ــة العقالني للمدرس

ــتقالل  ــالن االس ــة إع ــا كوثيق ــي وضعته ــات الت ــزم باملرجعي ــوزارة ال تلت ــا أن ال ــة هن ــدو مفارق ــل. وتب ــى النق ع

والقانــون األســايس ومجمــل االتفاقــات واملعاهــدات التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطني وتعتــرب مرجعيــة للــوزارة 

وللمناهــج. ملــاذا تتامهــى املناهــج مــع ثقافــة اإلســالم الســيايس وتتنافــس معــه عــى التزمــت وتــروج تفســريه 

املحنــط للنــص، بحســب منــاذج الــدروس موضــوع البحــث، يف الوقــت الــذي تتبــادل معــه العــداء سياســيا. وهــذا 

ــا سياســيا يف الســعودية  ــم القضــاء عليه ــة وت ــة الوهابي ــذي حــارب الحرك ــة النظــام العــريب ال ــا إىل تجرب يأخذن

واســتمر العمــل بأفكارهــا وتعميمهــا ونرشهــا عــى نطــاق إقليمــي وكــوين كثقافــة غــري متنــازع عليهــا. وحــارب 

النظــام املــري اإلخــوان املســلمني سياســيا وأمنيــا وحظــر تنظيمهــم الســيايس باعتبــاره تنظيــام إرهابيــا، ولكنــه 

ــر ويف  ــة األزه ــا مؤسس ــة ويف مقدمته ــات الديني ــار املؤسس ــي يف إط ــي التعصب ــم الدين ــذ بفكره ــتمر األخ اس

ــيء  ــق ال ــت الراهــن. ينطب ــري يف الوق ــع وجــود تغي ــم - م ــا ويف مناهــج التعلي ــي الصــادر عنه الخطــاب الدين

نفســه عــى التجربــة الفلســطينية، والدليــل عــى ذلــك أن مناهــج الربيــة اإلســالمية وامتداداتهــا الدينيــة يف املــواد 

األخــرى تنتمــي ملدرســة اإلســالم الســيايس املتزمــت، يف الوقــت الــذي تتصــارع فيــه الســلطة سياســيا وأمنيــا مــع 

اإلســالم الســيايس. 

ــزام الطاعــات واجتنــاب  ــة اإلســالمية للحجــاب بوصفــه رمــزا لعفــة املــرأة وطهرهــا والت إن تقديــم كتــب الربي

املحرمــات، يعنــي أن املــرأة أو الشــابة غــري املحجبــة عاصيــة وتفتقــد لــكل هــذه املواصفــات. يعنــي الحكــم عــى 

كل مــن ال تلتــزم بالحجــاب بعكــس املحجبــة. يعنــي التحريــض عــى كراهيــة غــري املحجبــة ونبذهــا ســواء كانــت 

مســلمة او مســيحية أو غــري ذلــك. وهــذا مــا يفعلــه العديــد مــن خطبــاء املســاجد عندمــا يتحدثــون عــن املــرأة. 

وبوجــود نســبة مــن الطالبــات املســيحيات وبوجــود نســبة مــن الطالبــات غــري املحجبــات اللــوايت يتعلمــن مــع 

ــاث يف املــدارس املختلطــة والجامعــات. كيــف يتعايــش هــؤالء  ــة الذكــور واإلن بعضهــن البعــض وبوجــود الطلب

مــع بعضهــم البعــض ضمــن ثنائيــة عفــة وأضدادهــا إذا مــا قــرأوا معــا درس الحجــاب واذا مــا فتحــوا القامــوس 

وتعرفــوا عــى مرادفــات العفــة وأضدادهــا؟
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إن هــذا النــوع مــن املعالجــات يف موضــوع الحجــاب ويف كل العناويــن الســابقة يشــكل وصفــة ســحرية لتهديــد 

الســلم األهــي ولتفكيــك النســيج االجتامعــي والوطنــي ولشــطب الحــق يف املواطنــة عــى أســاس متكافــئ بــني 

املواطنــني بــدون متييــز عــى أســاس دينــي أو عــى أســاس النــوع االجتامعــي. مــا تقدمــه وزارة الربيــة والتعليــم 

يخالــف األهــداف والرســالة التــي أعلنــت عنهــا يف مقدماتهــا للكتــب، ويتناقــض مــع املرجعيــات التــي اعتمدتهــا 

كناظــم للمــواد التعليميــة. يســتند هــذا النــوع مــن التمييــز إىل النســخة املتزمتــة للديانــة اإلســالمية والتــي تغــزو 

املجتمــع الفلســطيني عــرب الخطــاب الدينــي وأحــزاب اإلســالم الســيايس وعــرب مناهــج الربيــة والتعليــم يف مــادة 

الربيــة اإلســالمية. وأخطــر مــا يف األمــور أنــه يدفــع األمــور نحــو رصاع مجتمعــي. فعندمــا يــريب مليــون ونصــف 

طالــب وطالبــة بثقافــة الكراهيــة وتغليــب الالثقــة والالتســامح عــى الثقــة والتســامح ويســود منطــق الغالــب 

الــذي يحتكــر التفســري والحقيقــة، وثنائيــة املؤمــن والكافــر، الخــري والــرش، األســود واالبيــض، الجنــة والنــار. هــذه 

ــايل  ــالل الكولوني ــع االحت ــض م ــوف املجتمــع عــى التناق ــات يف صف ــب الخالف ــا تغل ــة جــدا خطــرية كونه الثقاف

العنــري. ومــن حســن الحــظ ان التعايــش املجتمعــي بفعــل الثقافــة التاريخيــة مــا يــزال اقــوى مــن التحريــض 

وقــواه املعلنــة والريحــة وقــواه املســترة التــي تدعــي االعتــدال. 

كان املطلــوب مــن وزارة الربيــة والتعليــم االنحيــاز لرســالة التعليــم التحرريــة والبحــث املعــريف ومنظومــة قيــم 

الحريــة والعدالــة= والكرامــة ومــكارم االخــالق، واحــرام التعــدد، والحــق يف االختــالف، وعــدم االنحيــاز ملدرســة 

ــة  ــوز أكادميي ــارية ورم ــة ويس ــة عقالني ــدارس علامني ــود م ــع وج ــع واق ــل م ــت، والتعام ــي املتزم ــر الدين الفك

وفكريــة تقدميــة لهــا بصــامت مهمــة يف الفكــر الســيايس واالجتامعــي. كان املطلــوب االعــراف بوجــود أكــر مــن 

ــة املعتقــد والتعــدد الدينــي بــدون قيــد أو رشط،  ــر، والحفــاظ عــى حري تفســري وفهــم دينــي عــى أقــل تقدي

ــر اإلســالمي، ولغريهــا مــن املــدارس حتــى املــدارس املحافظــة، بــرشط التزامهــا  ــة اإلنتــامء ملدرســة التنوي وحري

بالتعــدد وبقواعــد الحــوار الدميقراطــي، وعــدم تهديدهــا للوحــدة املجتمعيــة والوطنيــة، مــا يعنــي حظــر التكفــري 

والتحريــم والرهيــب الفكــري مــن قبــل املؤسســة الدينيــة وقــوى اإلســالم الســيايس ومؤلفــو املناهــج ودروســهم، 

وإطــالق وتشــجيع الحــوار الدميقراطــي املجتمعــي واملحاججــة بــني األقطــاب واالتجاهــات. كان مــن املفــرض أن 

تنحــاز وزارة الربيــة والتعليــم انســجاما مــع تــراث املنظمــة الثقــايف التعــددي، لحريــة املعتقــد والتعبــري، وتوفــري 

املنــاخ لحريــة الفتــاة واملــرأة يف اختيــار ارتــداء الحجــاب أو يف عــدم ارتدائــه بــدون تكفــري أو تحريــم أو صكــوك 

غفــران جديــد مبســمى الحجــاب العفــة، كان مــن املفــروض أن ال تســمح الــوزارة بتقييــم ســلوك البنــات عــى 

أســاس الشــكل واألزيــاء.

https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar .187  اموس املعاين
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املرأة يف كتب اللغة العربية 

ــة للصــف الثالــث ملصلحــة املــرأة، فهــي مدرجــة  ــا الجميل ــاب لغتن جــاء توزيــع مهــن النــوع االجتامعــي يف كت

كطبيبــة ومهندســة وضابطــة رشطــة، بينــام مهــن نجــار وفــالح مــن نصيــب الرجل. اســتجابة طيبــة لنقــد توزيعات 

ســابقة يف املقــررات املدرســية تضــع املــرأة يف أدوار تقليديــة.188 ومل يصمــد التعامــل النــدي بــني الجنســني طويــال 

ــا  ــا يعيدن ــة ذات حســب،«189 م ــرأة جميل ــزوج ام ــول: »أت ــزواج مــن طــرف واحــد بالق ــار ال ــى يطــرح اختي حت

ــب«  ــوان »ذات حس ــت عن ــدي تح ــوم تقلي ــد ومبفه ــرف واح ــن ط ــزواج م ــرر ال ــذي يق ــوري ال ــوم الذك للمفه

ــار يكــون االنســجام عــى خلفيــة التحــرر  ــار مــن املفــرض أن يكــون متبــادال مــن طرفــني، واملعي مــع أن االختي

ــي »ذات حســب ونســب«. وتقــدم  ــي والعائ ــد القب ــم املســاواة والرشاكــة والتعــاون وليــس األخــذ بالتقلي وقي

صــورة الدبكــة الشــعبية الفلســطينية للشــباب فقــط بــدون شــابات،190 مــع أن معظــم فــرق الدبكــة العاملــة يف 

البلــد تضــم الشــباب والشــابات، ويف الــراث يوجــد مشــاركة الجنســني واختالطهــام يف األشــغال كالحصــاد وقطــف 

ــارات التــي تعــرب  الزيتــون ومقاومــة املحتلــني يف االنتفاضــة األوىل إىل الدبكــة الشــعبية املختلطــة. وتتكــرر العب

عــن الفكــر الذكــوري عنــد القــول »عــرف عــن ابنــة عبــد امللــك بــن مــروان الطاعــة لزوجهــا، يف الوقــت الــذي 

كانــت فيــه الجــواري متــأل قصــور الخليفــة.« فكيــف تكــون الطاعــة مــن جهــة بوجــود جــواري يف الجهــة األخــرى 

دون أن يتعــرض املؤلفــون ملفهــوم الحريــم الــذي كان ســائدا آنــذاك. جــاءت اإلشــارة يف كتــاب الصــف الســادس 
بصيغــة اســم جاريــة الرشــيد وللرشــيد مــا يزيــد ويفيــض مــن الجــواري.191

املرأة عامد الرجل وصنوه 

»املــرأة حاضنــة أطفــال تحتمــل جميــع آالم الحيــاة، وتبعــث روح الشــهامة يف الرجــل وتغــرس يف قلبــه كربيــاء 

ــوىل  ــرأة وتت ــا للم ــون به ــرات مدين ــه. وامل ــب ابنت ــن يف قل ــده املس ــذي يج ــان ال ــف والحن ــؤولية، والعط املس

تحويــل األحــزان إىل مــرات مننحهــا مــن عواطــف الحــب والــود واالحــرام واإلجــالل. يف جوانــب االتفــاق يعاملهــا 

معاملــة الصديــق للصديــق والنظــري للنظــري ويف جوانــب االختــالف يكــون شــأنه معهــا شــأن املعلــم مــع تلميــذه 

ــل  ــامد الرج ــرأة ع ــي، امل ــادة األص ــص امل ــودة إىل ن ــا.«192 بالع ــذ بيده ــا ويأخ ــا ويدربه ــه يعلمه ــع إبن واالب م

للمنفلوطــي ســنجد انــه جــرى إغفــال جوهــر املــادة. وقــد عــرب عنــه املنفلوطــي رجــل الديــن املتنــور بالقــول: 

قــد نحنــو عليهــا ونرحمهــا ولكنهــا رحمــة الســيد بالعبــد، ال رحمــة الصديــق بالصديــق، وقــد 

ــاء ال عفــة النفــس  ــا عفــة الخــدر والخب ــا أنه ــك عندن ــى ذل ــارة، ومعن ــا بالعفــة والطه نصفه

ــق يف  ــا الح ــال له ــانا كام ــا إنس ه ــن ال ِبَعدِّ ــا، ولك ــا وتخريجه ــم بتعليمه ــد نهت ــري. وق والضم

188  لغتنا الجميلة صف 3 درس 4 جزء 1.
189  لغتنا الجميلة صف 4 درس 14 جزء 1.

190  لغتنا الجميلة صف رابع درس 1 جزء 2.
191  لغتنا الجميلة صف 6 درس 10 جزء 1.

192  اللغة العربية صف سابع، املرأة عامد الرجل وصنوه، جزء 1 وحدة 5.
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الوصــول إىل ذروة اإلنســان التــي تريدهــا، والتمتــع بجميــع صفاتهــا وخصائصهــا؛ بــل لنعهــد 

إليهــا بوظيفــة املربيــة أو الخــادم أو املمرضــة؛ أو لنتخــذ منهــا ملهــاة ألنفســنا، وندميــا لســمرنا، 

ومؤنســا لوحشــتنا؛ أي ننظــر إليهــا بالعــني التــي ننظــر بهــا إىل حيواناتنــا املنزليــة املستأنســة، ال 

نســدي إليهــا مــن النعــم، إال مــا ينعكــس منظــره عــى مــرآة نفوســنا فيملؤهــا غبطــة ورسورا. 

أنهــا ال تريــد شــيئا مــن ذلــك، أنهــا ال تريــد أن تكــون رسيــة الرجــل وال َحِظيَّتــه وال أداة لهــوه 

ولعبــه، بــل صديقتــه ورشيكــة حياته.إنهــا تفهــم معنــى الحيــاة كــام يفهمهــا الرجــل فيجــب 

ــل مــن أجــل نفســها؛  ــق مــن أجــل الرجــل، ب ــا مل تخل ــل حظه.إنه ــه مث ــا من أن يكــون حظه

ــة  ــن ضائق ــال م ــا قلي ــس عنه ــب أن ينف ــه. يج ــا ال لنفس ــل لذاته ــا الرج ــب أن يحرمه فيج

ــا  ــا وآثامه ــا مســؤولة عــن ذنوبه ــة، وأنه ــاة ذاتي ــا مســتقال، وحي ــا كيان ــم أن له ســجنها؛ لتفه

أمــام نفســها وضمريهــا ال أمــام الرجــل! يجــب أن تعيــش يف جــو الحريــة الفســيح؛ ليســتيقظ 

ضمريهــا الــذي أخمــده الســجن واالعتقــال مــن رقدتــه. ال ميكــن للعبوديــة أن تكــون مصــدرا 

للفضيلــة، وال مدرســة لربيــة النفــوس عــى األخــالق الفاضلــة، والصفــات الكرميــة، إال إذا صــح 
أن يكــون الظــالم مصــدرا للنــور.193

ملــاذا أغفــل املؤلفــون تشــخيص املنفلوطــي الــذي رأى يف املــرأة كيانــا مســتقال لــه حقــوق ومكانــة متســاوية مــع 

مكانــة الرجــل. واكتفــوا بالفقــرات التــي تتحــدث عــن عطــاء املــرأة ووظائفهــا املهمــة بنظــرة وحيــدة الجانــب، 

ونصبــوا مــن الــزوج معلــام واملــرأة تلميــذة، وهــذا يختلــف عــن دور الصديقــة والرشيكــة يف االتفــاق واالختــالف؟ 

إن تجاهــل الحقــوق والنديــة بــني الرجــل واملــرأة يف إطــار الفــروق الفرديــة بــني البرش، يفــر دمياغوجيــا النصوص 

التــي تبجــل منافــع املــرأة وخدماتهــا وكأنهــا تبــدو أهــم مــن الرجــل، وتتجاهــل يف الوقــت نفســه حقوقهــا مــن 

موقــع الســلطة الذكوريــة.

www.rouqyah.com .193  مصطفى لطفي املنفلوطي، املرأة عامد الرجل
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ــب املقــرة مــن وزارة  ــة، مســميات الكت ــة، الدراســات االجتامعي ــة واالجتامعي ــة، التنشــئة الوطني ــة الوطني الربي

الربيــة والتعليــم، تســميات ال تخلــو مــن مغــزى، ســيام وقــد جــرى تحديــد أهــداف للــدروس مــن نــوع: بنــاء 

ــه  ــن ارض ــاع ع ــى الدف ــادر ع ــح الق ــطيني الصال ــن الفلس ــاد املواط ــتقلة، و«إيج ــطينية املس ــخصية الفلس الش

واملطالــب بحقوقــه مســتندا إىل مبــادئ الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين،«194 واملحافــظ 

عــى وحدتــه الوطنيــة، وتنميــة وعيــه بأهميــة الدولــة الفلســطينية. ومنــذ الصفــوف األوىل بــدأ التعريــف بالَعلـَـم 

والنشــيد، والوطــن – فلســطني – التــي قامــت عليهــا أوىل الحضــارات يف العــامل، والتعريــف باملؤسســات والرمــوز، 

ــعبية وجــرى  ــة الش ــاب واألمثل ــرس واألكالت الشــعبية واأللع ــوب املطــرز والع ــم والث ــت القدي ــراث، كالبي وبال

التعريــف بالثقافــة الوطنيــة »وبالقيــم الدينيــة والوطنيــة واالجتامعيــة والثقافيــة التــي تســهم يف بنــاء الشــخصية 

الفلســطينية املســتقلة. وبــإدراك أهميــة الســلم يف حيــاة الشــعوب مهــام كانــت مــربرات الحــروب، وبالحضــارة 

العربيــة اإلســالمية التــي ينتمــي لهــا الشــعب الفلســطيني.«195 وقــدم الــدرس الثالــث للصــف الســابع منوذجــا 

لتلــك الحضــارة »باملجتمــع األندلــي الــذي كان خليطــا مــن ســكان عــرب وبربــر ومولديــن وأوروبيــني وإســبان 
ظلــوا عــى ديانتهــم املســيحية وظهــر منهــم أدبــاء وشــعراء وعلــامء.«196

ــكات  ــى املمتل ــاظ ع ــا »للحف ــا ملحوظ ــون اهتامم ــد أوىل املؤلف ــة«، وق ــن »املواطن ــرية ع ــت دروس كث وتحدث

ــا باألشــجار  ــالل، وزراعته ــن االحت ــة األرض م ــة مــن خــالل املســاهمة يف حامي ــة البيئ ــة والخاصــة، وحامي العام

والنباتــات وإعــادة تدويــر النفايــات كاســتخدام عجــالت الســيارات والعلــب املعدنيــة يف الزراعــة ومــوادا للزينــة 

بــدال مــن تلويــث البيئــة بهــا،«197 وباملســاهمة يف األنشــطة التطوعيــة – العمــل التطوعــي – التــي تعــود بالفائــدة 

عــى املجتمــع، وأنشــطة وطنيــة تســهم يف تحريــر الوطــن، واملشــاركة يف االنتخابــات.

ــة  ويف الجهــة األخــرى تعرضــت املــادة إىل حقــوق املنتمــني للوطــن بالقــول: »حقــي يف العيــش اآلمــن والحامي

الجســدية والنفســية يف كل الظــروف مبــا فيهــا الحــروب، والعيــش يف أرسة متامســكة، وأســكن منــزال مالمئــا وأتناول 

ــا والتحــق باملدرســة، ومــن حقــي الحصــول عــى العــالج والرعايــة الصحيــة الكاملــة والتعبــري عــن  غــذاء صحي
نفــي وأفــكاري بالحــوار والرســم واللعــب.«198

ويتــم االنتقــال إىل تعريــف الهويــة الوطنيــة وهــي »عالقــة وجدانيــة توحــد بــني اإلنســان واألرض التــي تصبــح 

194  الدراسات االجتامعية صف 9 مقدمة جزء 2.
195  جغرافية فلسطني وتاريخها املعارص  صف 12 مقدمة وحدة 1.

196  الدراسات االجتامعية صف 7 درس 3 جزء 1.
197  التنشئة الوطنية االجتامعية صف 4 درس 3 جزء 2.

198  التنشئة الوطنية واالجتامعية صف 4 جزء 1 وحدة 2 حقوقي وواجبايت.
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جــزءا مــن اإلنســان الــذي يكــون مســتعدا للتضحيــة مــن أجلهــا.« ويضيــف الــدرس املقــرر للصــف الثــاين عــرش 

»بــأن الشــعب أحــوج مــا يكــون للحفــاظ عــى هويتــه الوطنيــة النهــا مســتهدفة، ليؤكــد فيــام بعــد عــى التمســك 

ــن  ــم ع ــرش متيزه ــن الب ــة م ــركة ملجموع ــزات مش ــن مي ــدث ع ــة.« 199ويتح ــيلة نضالي ــة كوس ــة الوطني بالهوي

مجموعــات أخــرى – »أرض واحــدة، تاريــخ مشــرك، ولغــة واحــدة وثقافــة وطمــوح.« 

كان يعــوز التعمــق يف الهويــة الوطنيــة الفلســطينية وعالقتهــا بالــراع مــع اســتيطان إقصــايئ كولونيــايل؛ الهويــة 

الفلســطينية موضــوع إشــكايل، مــن حيــث االنتــامء لوطــن محتــل، وشــعب نصفــه مقتلــع، وبعضــه يجمــع مــع 

هويتــه الفلســطينية األم هويــات أخــرى مختلفــة، وحقــوق تخضــع ألكــر مــن تعريــف، حيــث يتبايــن التعريــف 

ــه  ــف الشــعب لحقوق ــني تعري ــوق، وب ــن الحق ــذي يعــرف بجــزء مــن وطــن وجــزء م ــدويل ال ــون ال ــني القان ب

الكاملــة غــري القابلــة للتــرف، وبــني تعريــف أاليديولوجيــة الدينيــة اليهوديــة املندمجــة بالســلطة الكولونياليــة 

التــي تشــطب كل الحقــوق الفلســطينية، واأليديولوجيــة الدينيــة اإلســالمية املســتقلة عــن التعريــف الوطنــي. إن 

االختبــار األســايس للوطنيــة الفلســطينية مبــا هــي هويــة هــو تضحيــة الفلســطينيني املتواصلــة أفــرادا وجامعــات 

مــن أجــل بالدهــم وتغليبهــم للمصلحــة الوطنيــة عــى املصلحــة الفرديــة وانجــذاب وحــب األجيــال املتعاقبــة 

لوطنهــم التاريخــي. وحيــث ال تنفصــل الوطنيــة عــن الحريــة، فــكان التــوق للحريــة هــو الدافــع للتضحيــة مــن 

أجــل الوطــن. ويالحــظ أن الفعاليــة الوطنيــة كانــت أكــر وهجــا لــدى النخــب والفئــات األكــر اقتناعــا بالحريــة 

ــذ أن  ــورة واملقاومــة وحرضــت الشــعب عــى حــب فلســطني، من ــرت الث والتحــرر واالســتقالل، وهــي التــي فجَّ

تعرضــت لالحتــالل وتعــرض شــعبها لإلقصــاء والتــرشد. وكانــت الوطنيــة الفلســطينية قــد شــهدت بدايــة تبلورهــا 

عــرب ثــورة ظاهــر العمــر ضــد االمرباطوريــة العثامنيــة، الزعيــم الــذي أعطــى للمواطنــة معنــى حــني حقــق األمــن 

وفــرض النظــام وطــور الوضــع االقتصــادي وجعــل لالنتــامء إىل فلســطني معنــى بشــكل مســتقل عــن االمرباطوريــة 

العثامنيــة، وكشــف عــن قــدرة الفلســطينيني عــى تقريــر مصريهــم بأنفســهم دون وصايــة مــن أحــد.

الهوية الوطنية والهويات الفرعية 

ــة الفلســطينية،  ــة والهوي ــة أخــرى مــكان الشــعب والثقاف ــة وهوي ــة إحــالل شــعب وثقاف كان مــن شــأن عملي

دورا يف احتــدام الــراع ويف احتــالل البعــد الوطنــي حيــزا أكــرب بكثــري مــن الحيــز املفــرض يف رشوط التشــكيلة 

االجتامعيــة االقتصاديــة الفلســطينية التــي تنتمــي إىل طــور النظــام االقطاعــي ومعادلــة أفنديــة فالحــني. وكانــت 

ــة  ــان فلســطيني أو حتــى مقومــات قابل ــة قــد شــككت بوجــود كي ــة واملؤسســات اإلرسائيلي املؤسســة الصهيوني

ــاب  ــارس اإلره ــة مت ــة متخلف ــكانية بدائي ــات س ــطينيني بجامع ــت الفلس ــطيني، وعرف ــان فلس ــور إىل كي للتط

ــور  ــة غــري قــادرة عــى التبل ــة خــارج فلســطني، وتفتقــد إىل مقومــات كياني والعنــف وتنتمــي إىل شــعوب عربي

ــه وكان هــذا أساســا لطــرح شــعار »أرض بــال شــعب لشــعب  ــان. واعتــرب وجودهــا غــري مهــم وال قيمــة ل يف كي

ــعب  ــي بش ــي حقيق ــراف إرسائي ــد اع ــث ال يوج ــوم حي ــه إىل الي ــل فعل ــف يفع ــذا املوق ــل ه ــال أرض«. وظ ب
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فلســطيني، وتتجاهــل إرسائيــل تطــوره الفعــي ومســتواه الحضــاري، وتتعامــل مبصطلــح – فلســطينيني – ويعنــي 

بلغــة العلــوم السياســية أقــل مــن شــعب وأقــل مــن قوميــة وأقــل مــن اســتحقاق حــق تقريــر املصــري، وأقــل مــن 

الحــق يف إقامــة دولــة مســتقلة، لــذا تتواصــل محــاوالت منهجيــة ومحمومــة لتقريــر مصــري أولئــك الفلســطينيني 

مــن طــرف واحــد، أي مــن قبــل محتليهــم ومســتعمريهم. وكان مــن شــأن ذلــك إشــعال الوطنيــة الفلســطينية 

ــي تنافســت مــع  ــة الفلســطينية الت ــة الوطني ــق الوجــداين العاطفــي والرمــزي بفلســطني، وصعــود الهوي والتعل

الهويــة القوميــة العربيــة بعــد هزميــة العــام 67، ومــع الهويــة الدينيــة اإلســالمية وانتزعــت األولويــة منهــام دون 

ــة  ــة كالهوي ــات الفرعي ــتيعاب الهوي ــاج واس ــي يف إدم ــرشوع الوطن ــة وامل ــة الوطني ــت الهوي ــام. ونجح أن تنفيه

الدينيــة والعائليــة والعشــائرية والجهويــة يف إطارهــا الوطنــي العــام والجامــع، وكان ذلــك إنجــازا كبــريا أعطــى 

ــا، وســاهم يف تعزيــز وحــدة  مكونــات الشــعب الوطنيــة اســتنادا للمصالــح املشــركة.  ــا تحرري للهويــة مضمون

ــا فلســطني،  ــة ومــن ضمنه ــدان العربي لكــن الغــزو الوهــايب وصعــود اإلســالم الســيايس املتزمــت يف عمــوم البل

وزيــادة نفــوذ األيديولوجيــا الدينيــة اليهوديــة املســتخدمة او املعتمــدة لــدى الحكومــة اإلرسائيليــة. أعــاد هــذان 

العامــالن الهويــة الدينيــة والهويــات الفرعيــة األخــرى إىل الواجهــة، وقــد اعتــرب اإلســالم وطنــا وقوميــة، وانعكــس 

ــة.  ــة بنســختها املتزمت ــة الديني ــي انحــازت لألســف الشــديد للهوي ــم الفلســطينية الت ــك عــى مناهــج التعلي ذل

ترافــق هــذا التحــول مــع خلخلــة الروابــط بــني مكونــات الشــعب الفلســطيني وضعــف وحدتــه الوطنيــة. بيــد 

أن تــراث الثقافــة الوطنيــة التحرريــة جعــل التحــول مــن الهويــة الجامعــة إىل الهويــات الفرعيــة بطيئــا ومتعــرا 

أحيانــا. وكان لدخــول اإلســالم الســيايس الفلســطيني ممثــال بحركــة الجهــاد اإلســالمي أوال وحركــة حــامس عــى 

خــط مقاومــة املحتلــني، واإلســالم الســيايس اللبنــاين ممثــال بحــزب اللــه دورا يف التعاطــف الشــعبي الفلســطيني 

والعــريب مــع الهويــة الدينيــة. ولكــن ويف الوقــت الــذي بــدأ فيــه اإلســالم الســيايس بالراجــع وبالضعــف يف تونــس 

ــة الوطنيــة يف وثيقتهــا  ــذي بــدأت فيــه حركــة حــامس تحــاول االحتــامء التكتيــي بالهوي ومــر، ويف الوقــت ال

الجديــدة ويف خطابهــا الســيايس، اســتمر االتجــاه املحافــظ  يف حركــة فتــح مبنافســة اإلســالم الســيايس عــى الهويــة 

ــذا  ــدو أن له ــعودية واألردن. ويب ــر والس ــس وم ــدث يف تون ــي تح ــات الت ــراث باملراجع ــة، دون أي اك الديني

االتجــاه وزن مقــرر يف وزارة الربيــة والتعليــم ويف وزارة األوقــاف وإدارة املســاجد وقــايض القضــاة وديوانــه. 

وأحدثــت تجربــة الســلطة الوطنيــة بعــد مزاولتهــا للحكــم رشوخــا يف الوطنيــة الفلســطينية مبــا يف ذلــك الهويــة. 

فالحقــوق املنــوه لهــا يف الــدروس الســابقة انتهكــت يف املامرســة، ومل تتمكــن الســلطة ببنيتهــا البريوقراطيــة مــن 

توفــري مقومــات الحــد األدىن مــن االحتياجــات التــي توفــر االطمئنــان والشــعور باألمــان وباملصداقيــة، والتــي مــن 

شــأنها تعميــق االنتــامء للوطــن املتجســد يف ســلطة – نــواة دولــة – وحفــز املواطنــني عــى مواصلــة االنخــراط 

ــطة  ــة )كالواس ــارصه املختلف ــادي بعن ــايل واالقتص ــاد اإلداري وامل ــب الفس ــالل. لع ــن االحت ــرر م ــة التح يف عملي

ــع واســتمرار األخــذ  ــات ومامرســة القم ــد الحري ــة وتقيي ــة الحكومي ــة واســتغالل الوظيف واملحســوبية والالمهني

»بالكوتــة« املحاصصــة الفصائليــة وســحبها عــى االتحــادات الشــعبية واملهنيــة واملناطــق والعائــالت مبعــزل عــن 

الكفــاءة. وكان مــن أخطــر التجليــات عــدم انطبــاق القوانــني والنظــام عــى الجميــع ورفــض اإلصــالح والتجديــد. 

خلــق كل هــذا نوعــا مــن امليوعــة وســاهم يف انتــكاس الوطنيــة التــي كان مــن مظاهــره إخفــاق تجســيد الكيانيــة 
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يف عمــل مؤســي وزعزعــة حقــوق املواطنــة وخــوف النخــب وقطاعــات متزايــدة مــن وجــود دولــة مــن النمــط 

املســتبد، والتفكــري بالهجــرة. تنتمــي تجربــة الســلطة بفرعيهــا يف الضفــة والقطــاع إىل الســلطوية التــي تتجاهــل 

االختــالالت والتناقضــات وال تنقدهــا ومتــارس التفــرد والــوالء للزعيــم وللتنظيــم ضمــن عالقــة راعــي ورعيــة مــن 

الناحيــة الفعليــة. 

الفكر السائد يف التنشئة الوطنية

يحــرض الديــن بقــوة يف كتــب التنشــئة الوطنيــة واالجتامعيــة مــن زوايــا مختلفــة  كاســتعراض التعاليــم واالحــكام 

واملعجــزات والنواهــي وحقــوق االنســان وتجربــة الدولــة والخلفــاء وغــري ذلــك كثــري. الســؤال، ملــاذا ال تقتــر 

قضايــا الديــن عــى مــادة الربيــة اإلســالمية؟ ملــاذا يخــى املؤلفــون مــن عــدم حضــور الديــن يف كل يشء؟ ملــاذا 

ــه يف املوضوعــات بــدون تكــرار عــرض النــص وبخاصــة عندمــا  ــأن املعتقــد يــرك بصامت ــاك ثقــة ب ال يكــون هن

يكــون موضــوع النقــاش التنشــئة الوطنيــة واالجتامعيــة أو اللغــة العربيــة وغــري ذلــك مــن املــواد؟ يجــدر التوقــف 

ــة ينظمــون الســجال عــى قاعــدة عــدم  ــام الخليفــة املأمــون. كان املعتزل ــة اإلســالمية أي ــا عنــد تــراث الدول هن

االستشــهاد بالقــرآن الكريــم والحديــث الرشيــف بشــكل مبــارش. ولكــن يســتطيع أي محــاور أن يضــع النــص يف 

خلفيــة أفــكاره إن أراد، أو يرتكــز إىل مضمونهــا أثنــاء عــرض الــرأي. والســبب مــن وجهــة نظرهــم أن اســتعراض 

ــل ســيتكئ  ــاء، ب ــة وإغن ــاك إضاف ــي، وال يكــون هن ــد الحــواري والبحث ــال للجه ــث ســيكون بدي ــات واألحادي اآلي

املحــاور أو الباحــث عــى النــص وال يضيــف شــيئا غــري الــذي أىت بــه النــص، وهــذا مــن شــأنه إضعــاف موضــوع 

البحــث يف الوقــت الــذي يســتطيع فيــه املحــاور االســتقواء مبضمــون النصــوص ومــا فهمــه منهــا واملــي يف تقديــم 

عنــارص وأفــكار جديــدة. 200فعــى ســبيل املثــال، إن حــل مســألة الرياضيــات يســتند إىل قوانــني الرياضيــات، فــإذا 

قــام الطالــب بعــرض القانــون بــدون الحــل ســيكون فاشــال بامتيــاز، املطلــوب حــل املســألة وليــس تكــرار القانــون. 

وبالنســبة للموضوعــات األخــرى ســيكون املهــم هــو إلضافــة جديــد أو تعميــق فكــرة وطــرح تســاؤالت. 

إن تقديــم اآليــات واألحاديــث ليــس دليــل قــوة، فعندمــا يكــون التســامح هــو موضــوع الــدرس يكــون األســاس 

فيــه قيــم وثقافــة التســامح، ومعايــري، وتطبيقــات املجتمــع للتســامح، يف أزمــان مختلفــة، واملعوقــات التــي تحــول 

دون تعميــم ثقافــة التســامح. ومقارنــة التســامح يف مجتمعنــا راهنــا، مــع التســامح يف مجتمعــات أخــرى، وميكــن 

اســتعراض منــاذج للتســامح راهنــا وإبــان الحضــارة اإلســالمية، وانتهــاكات التســامح هــذا يشء يختلــف عــن تقديم 

حديــث نبــوي أو آيــة قرآنيــة تتحــدث عــن التســامح بنــاء عــى ســلوك فئــة مــن النــاس يف قديــم الزمــان.

املواطنة 

ــوم الحــدايث  ــة باملفه ــف املواطن ــذا يســتدعي تعري ــح، فه ــث عــن املواطــن الصال ــا نكــون بصــدد الحدي وعندم

200  عي أومليل. يف رشعية االختالف.
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كحقــوق وواجبــات، كاالنتــامء للوطــن واملســاواة بــني املواطنــني يف الحقــوق والواجبــات، والقوانــني التــي تحمــي 

ــعب  ــى الش ــة ع ــاق املواطن ــدى انطب ــم م ــة. واأله ــة والرعي ــني املواطن ــرق ب ــد الف ــن. وتحدي ــوق املواط حق

الفلســطيني جامعــة وأفــرادا. هــل نحــن رعيــة أم مواطنــون يف املامرســة العمليــة؟ تحــت عنــوان »انــا مواطــن 

فاعــل« يف الصــف الرابــع، يســتعني الــدرس بآيــة مــن القــرآن الكريــم تتحــدث عــن مبــادئ عامــة، »يؤمنــون باللــه 

ــك هــم الصالحــون.«201  ــوم اآلخــر ويأمــرون باملعــروف وينهــون عــن املنكــر ويســارعون يف الخــريات واؤلئ والي

يالحــظ الهــروب مــن تحديــد ورشح معنــى املواطنــة إىل األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، فعــل الخــري أو 

ــة، واالقتصــار عــى  ــن جه ــة م ــادئ وشــعارات عام ــع. مب ــاء املجتم ــة وبن ــة اجتامعي املشــاركة يف أنشــطة وطني

واجبــات املواطــن والقفــز عــن الحقــوق الشــق اآلخــر مــن املواطنــة والتــي ال ميكــن إغفالهــا. إن تقديــم النصــوص 

ــة،  ــر املطلوب ــود التطوي ــري ولجه ــث يف املعاي ــال للبح ــح بدي ــريف يصب ــي ومع ــقف قيم ــا كس ــة واعتامده املقدس

ــف  ــن التوق ــدال م ــورة. وب ــات املتط ــة املجتمع ــة، وتجرب ــورة الرقمي ــه الث ــذي تتيح ــريف ال ــى املع ــد الِغن ويُّحي

عنــد رضورة توفــر املقومــات الذاتيــة لتطــور املجتمــع يجــري التعويــم بغطــاء دينــي، وهنــا تكمــن املشــكلة يف 

توظيــف املقــدس. 

ــى  ــي ع ــع الدين ــب الطاب ــادس، يغل ــف الس ــة للص ــة االجتامعي ــادة الربي ــة يف م ــادر التاريخي ــد املص يف تحدي

ــرآن وحــده.  ــس الق ــي لي ــب الســاموية وهــذا يعن ــون أهــم املصــادر هــي الكت ــرب املؤلف املصــادر األخــرى، يعت

وعندمــا أراد املؤلفــون اعتــامد مــؤرخ، اعتمــدوا مؤرخــا اســالميا كإبــن األثــري وكتابــه الكامــل يف التاريــخ. واعتمــدوا 

ــار.202 ولكــن إذا مــا تعارضــت  الوثائــق العامــة والخاصــة مبــا يف ذلــك املجــالت والصحــف، واعتمــدوا أيضــا اآلث

املكتشــفات األثريــة والوثائــق التاريخيــة مــع مــا ورد يف الكتــب الســاموية، مــن ســيتم اعتــامده يف هــذه الحالــة 

كمصــدر تاريخــي؟ وهــذا ليــس مجــرد افــراض، فبحســب أبحــاث املــؤرخ اإلرسائيــي شــلومو ســاند فــإن الروايــة 

التوراتيــة )الكتــاب الســاموي( ال يوجــد فيهــا مــا يســند رواياتهــا يف مكتشــفات اآلثــار وال يف الوثائــق التاريخيــة 

للفراعنــة. تســتند كل الروايــة اإلرسائيليــة حــول االســتحواذ عــى وطــن الشــعب الفلســطيني إىل الروايــة التوراتيــة، 

حيــث أصبحــت التــوراة كتــاب تاريخــي موثــوق يــدرس ويســتخدم يف تثبيــت االحتــالل ويف تفكيــك بنيــة الســكان 

ــروغرافيات،  ــا، والهس ــوم األركيولوجي ــي عل ــد اآلن ه ــي تعتم ــادر الت ــم. املص ــص منه ــعي للتخل ــني والس األصلي

واألنربولوجيــا، واآلثــار، وكتــب الفلســفة واألدب والشــعر، وال تعتمــد الكتــب الســاموية ألن ليــس مــن وظائفهــا 

التأريــخ، وغالبــا مــا يكــون مجالهــا يف املثيولوجيــا والروحانيــات واألدب واللغــة. 

طــرح املؤلفــون مجموعــة مــن القضايــا تنتمــي إىل العواطــف الدينيــة واأليديولوجيــا يف الوقــت الــذي ينقصهــا 

الكثــري مــن الدقــة ألنهــا تقــارن بــني عريــن تاريخيــني مختلفــني امتــازا بخصائــص متباينــة وكبــرية – نوعيــة – يف 

مجــال التطــور املــادي والثقــايف ويف مختلــف املجــاالت. كان إبــراز كل عنــارص التقــدم والتطــور يف تجربــة الحكــم 

201  التنشئة الوطنية، صف 4 درس 5 جزء 2.
202  الربية االجتامعية صف 6 درس 2 جزء 1.
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اإلســالمي عنــرا مهــام ومرشوعــا ومفيــدا. ولكــن الخلــط والدمــج واملســاواة بــني التجــارب القدميــة ومعايريهــا 

واملراحــل الراهنــة، أرض بالهــدف والفكــرة املــراد إيصالهــا لالجيــال الجديــدة. مــن هــذه القضايــا: »وثيقــة املدينــة 

ــس أو  ــه بغــض النظــر عــن الجن ــت حقــوق االنســان وحريات ــي تضمن ــق الدســتورية األوىل الت تعــد مــن الوثائ

الديــن أو اللــون.« 203ال شــك، حققــت هــذه الوثيقــة مســتوى مــن املســاواة والتعايــش بــني املهاجريــن واألنصــار، 

ــد  ــد« يف اإلســالم. وق ــام دخــول »العبي ــواب أم ــح األب ــود واملســيحيني، ويف فت ــع اليه ــن التفاهــم م ومســتوى م

انعكــس ذلــك يف اآليــات القرآنيــة التــي أنزلــت يف ذلــك الزمــان. لكــن الــكالم عــن حريــات بغــض النظــر عــن 

ــة  ــون فهــذا يعــود إىل حــامس االنتــامء وغــري واقعــي يف ظــل مجتمــع ينتمــي للعبودي الجنــس أو الديــن أو الل

ومــا تعنيــه العبوديــة مــن متييــز بــني مكونــات املجتمــع، حيــث يســتحيل وجــود حقــوق إنســان ومســاواة مــع 

عبوديــة. وجــاء يف درس آخــر »مقارنــة وصيــة أيب بكــر لجيــش أســامة مــع املــادة 3 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 

1949، الخاصــة بحاميــة املدنيــني وقــت الحــرب.« 204نعــم، كانــت وصيــة عــدم قتــل األبريــاء وحاميتهــم، وعــدم 

قطــع الشــجر واالعتــداء عــى املمتلــكات ينطــوي عــى موقــف أخالقــي وإنســاين شــديد األهميــة. لكــن ذلــك 

مل يــرق إىل مســتوى الترشيــع، وكان التطبيــق عكــس ذلــك يف الكثــري مــن املامرســات بحســب مصــادر تاريخيــة 

بعضهــا إســالمي. فكيــف تســتقيم حاميــة املدنيــني مــع جلــب ســبايا وغنائــم بالقــوة؟ وقــد تجــاوز قــادة الجيــوش 

هــذه التوصيــة بشــكل كبــري، فقــد أخــذوا الجزيــة مــن املريــني رغــم دخولهــم يف اإلســالم، وأفــرط آخــرون يف 

جمــع الســبايا واألمــوال وبخاصــة مــن بــالد فــارس ودول املغــرب. كيــف ميكــن لعقــول أبنــاء وأجيــال اليــوم مــن 

طلبــة املــدارس، اســتيعاب قســوة وظلــم وقهــر بــرش مدنيــني، عــرب تجريدهــم مــن مواردهــم وســبي نســائهم 

وتدفيعهــم الجزيــة والقــول بــأن يف ذلــك حاميــة  للمدنيــني، ويقــارن ذلــك  بإتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تعتــرب 

الســبي والغنائــم جرائــم حــرب؟ مشــكلة املؤلفــني انهــم ال يعرفــوا بتاريخيــة تطــور البرشيــة وتاريخيــة األحــكام 

الدينيــة، وال يلتزمــوا باملعايــري املعتمــدة مــن قبــل الــدول والشــعوب واملنظــامت الحقوقيــة، كحقــوق اإلنســان 

ــايض  ــتحرضون امل ــم يس ــداث، إنه ــر واألح ــى الظواه ــم ع ــة يف الحك ــكل مرجعي ــي تش ــة الت ــاواة والعدال واملس

ــة وال يجيزهــا مــن  ــه يبطــل املقارن ــه. وهــذا بحــد ذات ــه أفضــل من ــدون نقــد ويســتبدلوه بالحــارض ويعتربون ب

زاويــة األمانــة العلميــة. لقــد كان الســبي ونهــب مــوارد املهزومــني شــائعا يف ذلــك العــر واإلســالم مل يشــذ عــن 

تلــك القاعــدة.

ــرة  ــي ظاه ــاء اإلســالم ليلغ ــار والشــورى، وج ــة االختي ــاء بطريق ــار الخلف ــم اختي ــول: »كان يت ــة أخــرى تق قضي

العبوديــة ويســاوي بــني البــرش جميعهــم حــني حــث عــى تحريــر العبيــد وجعــل كفــارة بعــض الذنــوب عتــق 

ــق  ــالم واملواثي ــف اإلس ــاش موق ــث ونق ــابع ببح ــف الس ــف يف الص ــرى التكلي ــك ج ــتكامال لذل ــاب.«205 واس الرق
ــرق.206 ــة وال ــن العبودي ــام 1948 م ــوق اإلنســان الصادرع ــي لحق ــالن العامل ــة كاإلع الدولي

203  لدراسات االجتامعية صف 6 درس 2 جزء 2.
.الدراسات االجتامعية صف 6 درس 6 جزء 2  204

205  الدراسات االجتامعية صف 6 درس 3، درس 6.
206  الربية االجتامعية صف 7 درس 1 جزء 1.
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الفكر التحرري والعبودية 

إذا انطلقنا من املقارنة سنبدأ مبنظومة القوانني واالتفاقيات الدولية:

ــام 1926، أ(  ــادرة يف الع ــة الص ــى االتفاقي ــون ع ــد املوقع ــة: يتعه ــرق والعبودي ــاء ال ــة اللغ ــة الدولي 1: االتفاقي

مبنــع االتجــار بالرقيــق واملعاقبــة عليــه. ب( بالعمــل، تدريجيــا وبالرعــة املمكنــة، عــى القضــاء كليــا عــى الــرق 

بجميــع صــوره، ويشــكل نقــل الرقيــق مــن بلــد إىل آخــر جرمــا جنائيــا يف نظــر قوانــني الــدول األطــراف يف هــذه 
اإلتفاقيــة ويتعــرض األشــخاص الذيــن يدانــون بهــذه الجرميــة لعقوبــات شــديدة جــدا.207

ــرق  ــر ال ــتعباُده، ويُحظ ــد أو اس ــرقاُق أح ــوز اس ــادة 4: ال يج ــاء يف امل ــان ج ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل 2: اإلع
ــام.208 ــع صوره ــق بجمي ــار بالرقي واالتج

3. اعتمــدت األمــم املتحــدة يومــا عامليــا للقضــاء عــى الــرق يف الثــاين مــن كانــون أول / ديســمرب مــن كل عــام. 

كــام نــرى يوجــد. 

4. اإلتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع اشــكال التمييــز العنــري الصــادرة العــام 1965، تنــص املــادة 3 عــى 

ــدول األطــراف بصفــة خاصــة العــزل العنــري والفصــل العنــري، وتتعهــد مبنــع وحظــر  مــا يــي: تشــجب ال
واســتئصال كل املامرســات املامثلــة يف األقاليــم الخاضعــة لواليتهــا.209

5- اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة »ســيداو« الصــادرة يف العــام 1979 والتــي تلتــزم األطــراف 

املوقعــة عليهــا مببــدأ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة وتعتمــد ذلــك يف دســاتريها الوطنيــة. وتضــع تدابــري ترشيعيــة 
تحظــر كل متييــز.210

كــام نــرى، جــرى اعتــامد منظومــة مــن القوانــني، تحملهــا مجموعــة مــن املنظــامت واملؤسســات الدوليــة واملحلية 

وتتابــع إنفــاذ تلــك القوانــني، باالســتناد آلليــة متابعــة تيــر تنفيــذ تلــك القوانــني التــي تجابــه مبعارضــة وأشــكال 

ــز بــكل  ــة والتميي ــذ العبودي مــن االلتفــاف. إال أن الوعــي الجمعــي والضمــري االنســاين العاملــي يتوحــد عــى نب

أشــكاله، وعــى نبــذ كل مــن يتعاطــى ذلــك بأشــكال مبــارشة وغــري مبــارشة، واألهــم يوجــد أشــكال مــن العقوبــات 

تنظمهــا دول ومجتمعــات مدنيــة ضــد الذيــن ميارســون العبوديــة والعنريــة. منــذ بدايــة القــرن فتــح طريــق 

واضــح املعــامل ملقاومــة واجتثــاث العبوديــة والعنريــة، وقــد تحققــت إنجــازات كبــرية أهمهــا منظومــة القوانــني، 

ويف الوقــت نفســه مــا تــزال االنتهــاكات واملامرســات العنريــة موجــودة. 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx  207
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  208

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  209
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf  210
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ــد،  ــق العبي ــق أمــام عت ــح الطري ــه فت ــح أن ــا، صحي ــة تدريجي ــك، كان املوقــف اإلســالمي مــن العبودي ــل ذل مقاب

والــذي تجســد يف جعــل عتــق العبيــد كفــارة لبعــض الذنــوب - فــك رقبــة، وبهــذا املعنــى شــجع عــى تحريــر 

العبيــد وخطــا خطــوات يف طريــق عتقهــم، ســيام وأن العبيــد دخلــوا اإلســالم وكانــوا مــن أشــد املدافعــني عنــه 

واملحاربــني مــن أجلــه. لكــن اإلســالم مل يحــرم ومل يلــغ العبوديــة عــرب آيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة. تعكــس 

اآليــة القرآنيــة »إن اللــه ليــس بظـَـالّم للعبيــد« حــدود املوقــف.  ذُكــر العبيــد واإلمــاء الجــواري يف 26 آيــة. مثــال يف 

القصــاص: »الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد« و«ألمــة مؤمنــة خــري مــن مرشكــة.« ويف الــزواج: »ومــا ملكــت اميانكــم.« 

ويوجــد أحاديــث نبويــة يف صحيــح بخــاري تتحــدث عــن العبيــد مثــال، »عــن جريــر أن رســول اللــه قــال: أميــا 

عبــد آبــق مــن مواليــه فقــد كفــر حتــى يرجــع اليهــم.« ويف روايــة أميــا عبــد آبــق فقــد برئــت منــه الذمــة.« ويف 
روايــة: »إذا أبــق العبــد مل تقبــل لــه صــالة،« وجميعهــا رواهــا مســلم.211

ويف التطبيــق، جــرى متييــز الحرائــر عــن اإلمــاء يف األزيــاء، وبقــي الخلفــاء ميلكــون العبيــد وكذلــك قــادة جيــوش 

املســلمني، وقــد اســتفحلت العبوديــة وعــى نحــو خــاص بامتــالك الســبايا والجاريــات يف العــر األمــوي والعبايس. 

عــى ســبيل املثــال ســبى عقبــة ابــن نافــع ومــوىس ابــن نصــري آالف مؤلفــة مــن النســاء وجمعــوا أعــدادا مــن 

العبيــد يف فتوحاتهــم وكانــوا يســوقونهم يف دمشــق وبغــداد. وامتلــك الخليفــة الوليــد بــن عبــد امللــك والخليفــة 

العبــايس املتــوكل عــى اللــه جــزءا كبــريا مــن الســبايا والجــواري، وضــم قــر الخليفــة هــارون الرشــيد ثالثــة آالف 

جاريــة.

مل يتجــاوز اإلســالم يف الترشيــع واملامرســة نظــام العبوديــة كنظــام كان ســائدا قبــل اإلســالم وبعــده، حيــث بقيــت 

عالقاتــه قامئــة يف ظــل الدولــة اإلســالمية. اســتمر بيــع ورشاء العبيــد واإلمــاء وجمــع الغنائــم وهــي صفــات مالزمــة 

للنظــام العبــودي. كان تغنــي وزارة الربيــة والتعليــم بإلغــاء اإلســالم لظاهــرة العبوديــة واملقارنــة بــني موقفــني 

مــن العبوديــة يف زمنــني مختلفــني أمــرا مجحفــا وتورطــا أيديولوجيــا غــري علمــي ال داعــي لــه عندمــا نكــون يف 

خضــم عمليــة تعليــم وتعلــم منفتحــة عــى عــامل املعرفــة وأدواتــه الحديثــة. اللهــم إال إذا أرادت الربيــة والتعليــم 

تلقــني الطلبــة موقفــا ملزمــا غــري قابــل للنقــاش مبعنــى وضــع العقــل جانبــا والتعامــل بعقليــة ابــن القبيلــة. أمــا 

إذا مــا ســمحت باســتخدام املعــارف وادواتهــا فإنهــا يف هــذه الحالــة ســتكون أمــام تناقــض أو عــى األقــل أمــام 

ــة قــراءة  ســؤال العلــم واملعرفــة واحــرام العقــل. كان يكفــي قــراءة النصــوص )قــرآن وحديــث( حــول العبودي

تاريخيــة والركيــز عــى فتــح األبــواب أمــام عتــق العبيــد كخطــوة يف الطريــق الطويــل إىل تحررهــم، وكان يجــدر 

نقــد الخلفــاء والقــادة العســكريني الذيــن مارســوا العبوديــة بشــكل ســافر واســتفزازي ومهــني لكرامــة البــرش. 

/https://www.alukah.net/sharia/0/93690 .211  موقع األلوكة آفاق الرشيعة مقالة بعنوان  تسمية العبد اآلبق كافرا
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الدميقراطية بني االنتخاب والشورى 

ــار الخلفــاء  ــم اختي ــة تقــول: »كان يت ــة وردت يف جمل ــة االجتامعي ــة األخــرى التــي تطرحهــا دروس الربي القضي

ــي  ــاة النب ــد وف ــك، بع ــق يف ذل ــى الشــورى، لندق ــؤرشا ع ــقيفة م ــامع الس ــة االنتخــاب والشــورى.« اجت بطريق

اجتمــع فريــق مــن األنصــار يف ســقيفة قــس ابــن ســاعدة، ورشــحوا ســعد بــن عبــادة ليكــون خليفــة للمســلمني. 

ومل يضــم االجتــامع املهاجريــن الذيــن مل يبلغــوا بالحضــور وعرفــوا بالصدفــة وجــاء ثالثــة منهــم )أبــو بكــر وعمــر 

وأبوعبيــدة( إىل اجتــامع الســقيفة وجــرى النقــاش بــني فريقــي األنصــار واملهاجريــن. ميكــن القــول أن النقــاش 

وعــرض اآلراء هــو صيغــة تشــاورية ســيام وأن »الحبــاب ابــن املنــذر« اقــرح حــال وســطا »لتقاســم الخالفــة منــا 

أمــري ومنكــم أمــري«، وبعــد ذلــك حســم االمــر مببايعــة أبــو بكــر خليفــة للمســلمني عــى قاعــدة أن الخالفــة تعــود 

بالــرضورة لقريــش وليــس لغريهــم. أي ال تنطبــق عــى األنصــار رغــم أن  وزنهــم يف كل الحــروب والغــزوات كان 

أكــرب عــددا وأكــر فعاليــة. إن إقصــاء األنصــار – وهــم مل يكونــوا أقليــة – مــن الرشــح للخالفــة وحرهــا يف قريــش 

قــى عــى مضمــون الشــورى »الدميقراطيــة«، ومل يغــري مــن ذلــك بيعــة املســجد النبــوي أليب بكــر بحضــور أعــداد 

ــوا أو يلتزمــوا  ــن يقبل ــة قريــش بحجــة أن العــرب ل ــامء لقبيل ــدة باالنت ــدت الشــورى مقي أكربمــن املســلمني. ول

بخليفــة مــن خارجهــم. وهنــا انتــرت القبليــة عــى »الوطنيــة والعامليــة« التــي أتــت بهــا رســالة اإلســالم. اختــار 

الخليفــة أبــو بكــر عمــر ابــن الخطــاب خليفــة مــن بعــده بــدون تشــاور أوانتخــاب. لكــن الخليفــة عثــامن بــن 

عفــان جــرى اختيــاره مــن خــالل نظــام اســتحدثه الخليفــة عمــر وهــو مجلــس يضــم ســتة مــن كبــار الصحابــة 

ليختــاروا خليفــة مــن بينهــم. أمــا الخليفــة عــى ابــن أيب طالــب فقــد جــرى مبايعتــه يف ظــروف الخــالف الســيايس 

مــع معاويــة. ومنــذ العــر األمــوي تحولــت الخالفــة إىل نظــام ورايث واســتمر توريــث الحكــم إىل حــني نهايــة 

ــدة   ــة اإلســالمية املعتم ــم آخــر.  توحــي دروس الربي ــال إىل نظــام حك ــن االنتق ــة واإلعــالن ع ــة العثامني الخالف

بوجــود حكــم إســالمي دميقراطــي، وواقــع األمــر كان نظــام الدولــة اإلســالمية ثيوقراطيــا اختلــف مــن عهــد آلخــر 

يف األداء، قــدم منــاذج إيجابيــة يف بعــض العهــود، وقــدم منــاذج مســتبدة وفاســدة يف عصــور األمويــني والعباســيني 

واملامليــك واأليوبيــني والعثامنيــني، خالفــا لشــكل الحكــم القائــم عــى الشــورى واالنتخــاب الــذي قدمــه املؤلفــون 

والــذي يطــرح عالمــة اســتفهام كبــرية حــول مســألة اإلملــام واإلحاطــة بتجربــة الحكــم اإلســالمي مــن قبــل فريــق 

ــم  ــة وأدوات التعل ــى وظيف ــب ع ــد، يتغل ــر النق ــذي يحظ ــي ال ــي التعصب ــامء األيديولوج ــني، أو أن اإلنت املؤلف

بديــدن القــرن العرشيــن. 

أعرف وطني فلسطني

فلسطني عربية إسالمية 

ــات  ــائر الديان ــطني ولس ــمي يف فلس ــن الرس ــو الدي ــالم ه ــالمي، واإلس ــريب واإلس ــامل الع ــن الع ــزء م ــطني ج فلس

ــد  ــة، وهــي البل ــا الديني ــم تعريــف فلســطني بجــزء مــن هويته ــا وقدســيتها.212 ألول مــرة يت الســاموية احرامه

212  التنشئة الوطنية واالجتامعية صف 4 درس 2 جزء 1.
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الوحيــد الــذي يعتــرب مهــدا للديانــات الســاموية الثــالث، وهــذا مصــدر تفردهــا وأهميتهــا التاريخيــة والثقافيــة. 

ــن  ــم جــزء م ــة االســتثنائية لفلســطني بتقدي ــة والثقافي ــة التاريخي ــون عــن القيم ــازل املؤلف ــف يتن ــذا التعري به

الهويــة الدينيــة لفلســطني، وشــطب األجــزاء األخــرى وبخاصــة شــطب الــرشكاء التاريخيــني مــن أبنــاء الشــعب 

الذيــن ينتمــون للديانــة املســيحية، اإلســالم يكــرب ويكــون أكــر أهميــة بالرشاكــة مــع الديانــة املســيحية، ومــع 

الديانــة اليهوديــة – مــن غــري املســتعمرين الصهاينــة – وال يغــري مــن حقيقــة رفــض الرشاكــة يف الهويــة القــول – 

ولســائر الديانــات الســاموية احرامهــا وقدســيتها.« عــرف امليثــاق الوطنــي فلســطني بالدولــة الدميقراطيــة التــي 

يعيــش فيهــا الجميــع مبســاواة كاملــة، ووثيقــة إعــالن االســتقالل عرفــت فلســطني بأنهــا للفلســطينيني جميعــا 

أينــام كانــوا والذيــن سيعيشــون فيهــا بــدون متييــز. ملــاذا تــربع املؤلفــون بشــطب الــرشكاء – ودامئــا الرشاكــة ال 

تضــم املســتعمرين – وكانــوا يف كتــب الربيــة اإلســالمية قــد عرفــوا فلســطني بأنهــا أرض وقــف إســالمي؟ متامــا 

كــام ورد يف ميثــاق حركــة حــامس األول، ويف دســتور حــزب التحريــر اإلســالمي. ملــاذا اســتبدل املؤلفــون الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة بهويــة دينيــة خاصــة باملســلمني؟ فلســطني جــزء مــن دول عــدم االنحيــاز التــي تضــم دوال مــن 

قــارات آســيا وإفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة وهــي اآلن تــرأس مجموعــة الـــ 77 + الصــني والتــي تضــم 134 دولــة، 

وفلســطني جــزء مــن العــامل. وقــد تحولــت القضيــة الفلســطينية إىل قضيــة عامليــة وأصبــح تأييــد ودعــم الشــعب 

الفلســطيني واالنتصــار لعدالــة قضيتــه جــزءا ال يتجــزء مــن النضــال العاملــي ضــد الحــرب واالحتــالل والعنريــة 

والهيمنــة عــى نطــاق كــوين.

 ألول مــرة تعــرف فلســطني بديانــة األكريــة اإلســالمية، ومل تعــرف فلســطني بهــذا االســم منــذ أن تحــول الشــعب 

الفلســطيني إىل اإلســالم بعــد الفتــح اإلســالمي. لقــد تــم االعــراف بدولــة فلســطني فقــط بــدون إضافــة إســالمية 

ــق  ــاحقة تعتن ــا الس ــم ان اكريته ــالمية، رغ ــة اس ــمى دول ــل مس ــة ال تحم ــدول العربي ــب.  وكل ال ــو مراق كعض

الديانــة اإلســالمية، وكل الــدول اإلســالمية ال تحمــل مســمى دولــة إســالمية باســتثناء إيــران، فقــط إيــران ووزارة 

ــة.  ــي للدول ــن اإلســم الوطن ــدال م ــي ب ــون اإلســم الدين ــان يحمل ــم الفلســطينية وداعــش وطالب ــة والتعلي الربي

واإلســم الوطنــي ال ينتقــص شــيئا مــن الديــن. مــاذا عــدا مــام بــدا ليصــار إىل هــذا التعريــف؟ هــل يتقاطــع ذلــك 

مــع التعريــف بيهوديــة الدولــة وردا عليــه مــع العلــم أن فلســطني الرســمية والشــعبية رفضــت يهوديــة الدولــة؟ 

دروس تعزز الفكر الديني 

تتضمــن مــادة اللغــة العربيــة وحــدة مــن نصــوص القــرآن الكريــم أو وحــدة مــن األحاديــث النبويــة. وتدخــل 

ــل  ــعار وجم ــص واألش ــرب القص ــر ع ــكل وبآخ ــرى بش ــدات األخ ــة يف الوح ــم ديني ــكار وتعالي ــة أو أف ــواد ديني م

اإلعــراب والخــط. الســؤال، مــا هــي وظيفــة الخلــط بــني اللغــة العربيــة والديانــة اإلســالمية؟ هنــاك مــن يقــول 

ــح إذا مل يتحــول املوضــوع إىل نقــاش األحــكام  ــة، هــذا صحي ــه أكــرب داعــم للغــة العربي أن لغــة القــرآن وبالغت

والعقوبــات، وتفــوق الديانــة اإلســالمية عــى غريهــا مــن الديانــات. كل هــذا كان حــارضا بشــكل ملمــوس يف كتــب 

الديانــة اإلســالمية. وجــه الخــالف هــو تحــول درس اللغــة العربيــة أحيانــا إىل درس دينــي وخلطهــام مــع بعضهــام 

ــار ليــس مكانهــا مــادة اللغــة العربيــة. وعــدم وجــود نصــوص قرانيــة  البعــض. العقــاب والعــذاب والجنــة والن

وأحاديــث نبويــة ال ينتقــص مــن الديانــة اإلســالمية شــيئا. عــى ســبيل املثــال، »نظــرة اإلســالم للحيــوان واألمــور 
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التــي حرمهــا بشــأنه، ومــاذا قــرر الفقهــاء املســلمون بحــق مالــك الحيــوان، وملــاذا منــع اإلســالم الصيــد يف موســم 

التكاثــر، والرحمــة بالحيــوان قــد تدخــل صاحبهــا الجنــة.«213 ملــاذا ال يعــرض النــص موقــف ثقافــات أخــرى متتنــع 

عــن أكل اللحــوم ومنتجــات الحيــوان يف موســم التكاثــر، وأن بعضهــم مــن أبنــاء جلدتنــا ويعيشــون بــني ظهرانينــا؟

عندمــا نقــرأ بعــض الــدروس ننــى كــون الــدرس ضمــن كتــاب اللغــة العربيــة، ونتحــول إىل درس دينــي، عــى 

ــح الرقابــة  ــة البــرش لصال ــة الربانيــة ورقاب ــال درس الرقيــب للصــف الســابع الــذي يقــارن بــني الرقاب ســبيل املث

األوىل،214 مــع أن املوضــوع ال يحتــاج إىل كل أنــواع الرقابــة. فاألخــالق التــي يدعــو لهــا الديــن »جئــت ألمتــم مــكارم 

االخــالق« ومجموعــة القيــم والثقافــة اإلنســانية، والقوانــني الســارية واملتبعــة، كل ذلــك يجعــل الشــخص إيجابيــا 

وخالقــا وال يحتــاج إىل رقابــة. ثــم يعــود بنــا املؤلفــون إىل انــكار التعــدد الدينــي مــن خــالل اعتــامد حديــث نبــوي 

يقــول »اإلســالم يَُجــّب مــا قبلــه،«215 فضــال عــن معاكســة الســياق التاريخــي الــذي قيــل فيــه الحديــث. ويعــود 

بنــا االســاتذة الكــرام إىل إنــكار اآلخــر ويدفعــون الطلبــة إىل نقــاش رشعيــة اآلخــر عوضــا عــن نقــاش قضايــا اللغــة. 

ويف النــص املســموع بعنــوان عاقبــة الظلــم – مل أســتمع إليــه ألنــه غــري متوفــر ولكــن مــا يلفــت االنتبــاه عبــارة: 

نبــني ســبب قطــع إبهــام الرجــل ثــم ذراعــه ثــم يــده مــن الكتــف.216 مــا عالقــة اللغــة بهــذا النــوع املــروع مــن 

العقوبــة؟ 

ودرس ذو العصابــة الحمــراء لــه مغــاٍز خطــرية ليــس مــن زاويــة فروســية وشــجاعة أبــو دجانــة املبهــرة ولكــن مــن 

زاويــة، املوقــف مــن املــرأة، يقــول النــص: وكان أبــو دجانــة ال يالقــي مــرشكا إال قتلــه ثــم رأى فارســا ينغــز أجســام 

املســلمني برمــح يف يــده، فحمــل عليــه حملــة شــلت حركتــه ووقــف يولــول ونظــر إليــه أبــو دجانــة فــإذا هــو 

هنــد بنــت عتبــة زوج أيب ســفيان، فارتــد عنهــا مكرمــا ســيف رســول اللــه أن ال يــرضب بــه أمــرأة.217 هــل املقصــود 

بذلــك عــدم قتــل امــرأة باعتبارهــا مــن األبريــاء الذيــن شــملهم االمتنــاع عــن القتــل يف وصايــا الرســول لجيــش 

املســلمني قبــل توجهــه لخــوض معركــة مؤتــة؟ لكــن هــذه املــرأة كانــت تقاتــل برمــح والحقــت األذى باملســلمني، 

ولهــا دورا فاعــال يف املعركــة، وهــذا يــربر التعامــل معهــا كمقاتلــة تنطبــق عليهــا قوانــني القتــال. ويبقــى الســبب 

اآلخــر وهــو التعامــل بدونيــة مــع املــرأة التــي مل يرغــب أبــو دجانــة بتدنيــس ســيف الرســول بهــا. هكــذا ينقلنــا 

املؤلفــون إىل الفقــه الدينــي مــع الطلبــة يف درس اللغــة العربيــة. ويف الصــف الثامــن آيــات مــن ســورة »فصلــت« 

تتنــاول قضايــا تتعلــق بالتوحيــد واالســتقامة والدعــوة إىل اللــه ودرء الســيئة وســبل مواجهــة الشــيطان والطرائــق 

املثــى لحاميــة النفــس مــن وســاوس الشــيطان.« 218أليــس هــذا درســا دينيــا وال عالقــة لــه باللغــة العربيــة؟

أمــا يف الصــف الثامــن فقــد ورد يف وحــدة األحاديــث الحديــث النبــوي التــايل: »كان غــالم يهــودي يخــدم النبــي 

فمــرض فأتــاه النبــي يعــوده فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه: أســلِم، فنظــر الغــالم إىل ابيــه وهــو عنــده فقــال: أطــع 

213  اللغة العربية  صف 7 درس 6 جزء 1.
214  اللغة العربية صف 7 درس 8 جزء 1 صفحة 74.

215  اللغة العربية صف 7 درس 1 جزء 2.

216  اللغة العربية صف 7 درس 7 جزء 2.
217  اللغة العربية صف 7 درس 10 جزء 2.
218  اللغة العربية صف 8 درس 1 جزء 1.

113



املناهج املدرسية: بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

أبــا القاســم فأســلم، فخــرج النبــي وهــو يقــول، الحمــد للــه الــذي أنقــذه مــن النــار.« بعــد ذلــك جــاء يف عنــوان 
نناقــش: »اإلســالم ديــن رحمــة عاملــي متســامح مــع األديــان األخــرى، نعطــي أمثلــة مــن تاريخنــا اإلســالمي.«219

ويف الصــف التاســع يتحــدث عــن اإلعجــاز العلمــي يف اآليــة »وجعــل القمــر فيهــن نــورا وجعــل الشــمس رساجــا.« 

مــرة بعــد األخــرى يتــم مــزج العلــوم بالديــن، ومــن املعــروف ان للعلــم طرائــق يف التحقــق وهــو مفتــوح عــى 

ــوم، وأن املعجــزات الســاموية غــري  ــة وليســت يف مجــال العل ــة واألخالقي ــن رســالته الروحي ــام للدي التطــور، بين

مطروحــة للبحــث وال ميكــن أن تطــرح.

وقصــة أم حبيبــة التــي ارتــد زوجهــا عــن اإلســالم وتنــر وانكــب عــى حانــات الخامريــن يعاقــر أم الخبائــث، 

ــا أن  ــالث، فإم ــني ث ــأة ب ــها فج ــة نفس ــدت أم حبيب ــر. وج ــا أن تتن ــق، وإم ــا أن تُطل ــن، إم ــني أمري ــا ب وخريه

تســتجيب لزوجهــا الــذي جعــل يلــح يف دعوتهــا إىل التنــر وبذلــك ترتــد عــن دينهــا وتبــوء بخــزي الدنيــا وعــذاب 

اآلخــرة، وهــو أمــر ال تفعلــه ولــو قشــط لحمهــا عــن عظمهــا بأمشــاط مــن حديــد. وإمــا أن تعــود إىل بيــت أبيهــا 

يف مكــة وهــو مــا زال يف قلعــة الــرشك فتعيــش مقهــورة مغلوبــة عــى دينهــا، وإمــا تبقــى يف بــالد الحبشــة وحيــدة 

رشيــدة ال أهــل وال وطــن وال معــني. فآثــرت مــا فيــه رىض اللــه وأزمعــت عــى البقــاء يف الحبشــة حتــى يــأيت اللــه 

بفــرج مــن عنــده، فجــاء مــن يقــول لهــا أن النبــي قــد خطبــك لنفســه.« 220واملفارقــة أن النجــايش مللــك الحبشــة 

ــا قواعــد الرشيعــة اإلســالمية، يف  ــة مراعي ــذي أدار الخطب ــة هــو ال ــر لهــم الحامي ــذي اســتقبل املســلمني ووف ال

الوقــت الــذي تتعامــل الروايــة مــع التنــر بالقــول »فيــه خــزي الدنيــا وعــذاب اآلخــرة« وأنهــا لــن تفعــل ذلــك 

لــو قشــط لحمهــا عــن عظمهــا.« مــا هــي وظيفــة هــذا الــدرس الــذي يتشــارك فيــه طلبــة ينتمــون للديانتــني، 

ومــا هــي خــربة تطــور البرشيــة واحرامهــا للمعتقــدات؟ يف درس اللغــة العربيــة يناقــش أفضليــة ديــن عــى آخــر 

بشــكل متعاكــس مــع الــكالم الســابق: »اإلســالم ديــن رحمــة عاملــي متســامح مــع األديــان األخــرى، نعطــي أمثلــة 

مــن تاريخنــا اإلســالمي.«!! لكــن الجــواب يــأيت يف الــدرس نفســه بصيغــة ســؤال وضعــه املؤلفــون: مــاذا يعنــي 

»بــرش املســيح برســالة اإلســالم يف تعاليــم املســيحية«؟ يعنــي يــا اســاتذة املناهــج، أن املســيح أصبــح مســلام وأن 

املســيحيني الذيــن مل يتحولــوا إىل اإلســالم هــم يف موقــع الكفــر! هــل هــذا يعنــي إعــالن حــرب مــن طــرف واحــد 

عــى املســيحيني؟ الغريــب أن ذلــك يتكــرر يف درس اللغــة العربيــة كــام هــو يف دروس الربيــة اإلســالمية! 

ويف درس »القــدس روح فلســطني« للصــف العــارش يقــدم نــص عــن املدينــة يــكاد يقتــر عــى البعــد الدينــي 

باســتثناءات ضئيلــة. حيــث يغفــل الــدرس أن املدينــة اعتــربت مركــزا ثقافيــا وعلميــا وإعالميــا وصحيــا وسياســيا 

ــاء يف  ــة. وج ــه الديني ــف مكونات ــطيني مبختل ــعب الفلس ــي للش ــز الروح ــا املرك ــب أنه ــا إىل جان ــا وحضاري وفني

ــم  ــك لرفــع العتــب، ث ــأيت ذل ــاق.« رمبــا ي املقــال: »عــاش يف القــدس املســلمون واملســيحيون عــى العهــد وامليث

يستشــهد املقــال بحديــث »أكنــاف بيــت املقــدس«. 221وتــأيت قصيــدة مرثيــة القــدس تســتنجد باملســلمني إلنقــاذ 

املدينــة. ويف الصــف التوجيهــي يوجــد مــادة بعنــوان »القــدس بوصلــة ومجــد«، »مدينــة اللــه التــي باركهــا القــرآن 

219  اللغة العربية صف 8 درس 1 جزء 2.
220  اللغة العربية صف 9 درس 4 جزء 1 صفحة 49.

221  اللغة العربية صف 10 درس 2 جزء 1 صفحة 20.
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ــة الســامء...  ــه، بواب ــاب الل ــن كت ــة م ــف الرســول، القــدس غــدت آي ــم خل ــني اصطفافه ــاء معلن واجتمــع األنبي

قناديــل عــز يضيئهــا املصلــون بدمــوع ابتهاالتهــم ودمــاء تضحياتهــم.«222 يكــرس الــدرس الطابــع الدينــي اإلســالمي 

للمدينــة وحــده تقريبــا، بعــد أن يدمــج األديــان األخــرى يف الديــن اإلســالمي.

يالحــظ وعندمــا تكــون زاويــة النظــر للمدينــة دينيــة فــإن ذلــك يلتقــي مــن حيــث ال يرغــب أحــد مــع تقديــم 

ســلطات االحتــالل لحــل دينــي يســمح بذهــاب املســلمني للصــالة يف أيــام الجمعــة ويف شــهر رمضــان واألعيــاد 

الدينيــة تحــت الســيادة اإلرسائيليــة ومــع بقــاء االحتــالل للمدينــة. ملــاذا ال يربــط املؤلفــون تحريــر املقدســات 

بالتحــرر الوطنــي وبالخــالص مــن االحتــالل؟ ملــاذا يتــم تهميــش البعــد الوطنــي والثقــايف والحضــاري للمدينــة 

والــذي يشــكل الــراث الدينــي أحــد مكوناتــه؟ 

وجــاء يف مقدمــة األهــداف للصــف العــارش: يشــكل اإلســالم يف منظومتــه منهــج حيــاة متكامــل صالحــا لــكل زمــان 

ومــكان ونجــد عنــارص هــذه املنظومــة ماثلــة بشــكل جــي يف كتــاب اللــه وســنة رســوله. فقــد »أرســت آيــات 

القــرآن كثــريا مــن مبــادئ الســالمة املهنيــة وقواعدهــا.« واإلســالم يــويل عنايتــه باآلثــار، فالقــرآن يدعونــا رصاحــة 

للتأمــل واإلمعــان والتدبــر يف منجــزات عــن ســلف األخيــار واألرشار. وللتدليــل عــى ذلــك يقــدم اآليــة الكرميــة: 

ــاين  ــاآليت: املع ــة ب ــون اآلي ــم(. ويفــر املؤلف ــن قبله ــن م ــة الذي ــف كان عاقب )أمل يســريوا يف األرض فينظــروا كي

العميقــة التــي تنطــوي عليهــا هــذه الدعــوة الكرميــة، فلــم يطمســوا معــامل مــن املعــامل الحضاريــة أو تخريبــه. كان 

العــرب واملســلمون يف طليعــة الشــعوب التــي تهتــم بالــراث الحضــاري وتصونــة. 223نعــم لقــد حافــظ العــرب 

واملســلمون عــى معــامل الحضــارات الســابقة لهــم، وكان هنــاك اســتثناءات كهــدم الوهابيــني قبــاب مكــة كقبــة 

ــدع  ــالء باســم القضــاء عــى الب ــوا املعــامل الشــيعية يف كرب ــد الرســول األعظــم ونهب ــة مول الســيدة خديجــة وقب

ومقاومــة الكفــر والوثنيــة.«224 االســتثناء قيــام حكومــة طالبــان عــام 2001 بتدمــري متثــايل بــوذا الــذي يعــد مــن 

الــراث العاملــي. ال يوجــد صلــة بــني اآليــة والتفســري الــذي أقحمــه املؤلفــون. تفســري الطــربي لآليــة الكرميــة: أو 

مل يــر يــا محمــد هــؤالء املرشكــون باللــه يف األرض التــي أهلكنــا أهلهــا بكفرهــم بنــا وتكذيبهــم رســلنا فإنهــم 

تجــار يســلكون طريــق الشــأم، )فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم(، مــن األمــم التــي كانــوا ميــرون 

بهــا أمل نهلكهــم ونخــرب مســاكنهم ونجعلهــم مثــال ملــن بعدهــم، فيتعظــوا بهــم وينزجــروا عــام هــم عليــه مــن 

عبــادة اآللهــة بالــرشك باللــه، ويعلمــوا أن الــذي فعــل بأولئــك مــا فعــل. )وكانــوا أشــد منهــم قــوة(، لــن يتعــذر 

عليــه أن يفعــل بهــم مثــل الــذي فعــل بأولئــك مــن تعجيــل النقمــة والعــذاب لــه.225 التفســريهنا وهــو األصــح، 

يقــول أن اللــه عاقــب الكافريــن بتدمــري منازلهــم وهــو مخالــف 180 درجــة لتفســريالكتاب الــذي أرادوا إقحامــه 

ولــو بشــكل متناقــض مــع النــص ومــيء للغــة العربيــة. 

222  اللغة العربية صف 12 الوحدة 4.
223  اللغة العربية صف 10 درس 5 جزء 2.

224  فهمي رمضان، الجذور التاريخية لقراءة السلفية للدين، األوان 2018-11-29.
https://goo.gl/Jn1nRu .225  تفسري الطربي، دار املعارف
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ــكلة  ــكلتني: مش ــا مش ــكلة هن ــا. املش ــي طرحته ــة الت ــن العين ــر م ــر أك ــة متوف ــة العربي ــواد اللغ ــن يف م التدي

ــذا  ــة. ه ــة إىل دروس ديني ــة العربي ــن دروس للغ ــدروس م ــل ال ــة وتحوي ــة العربي ــرر اللغ ــن يف مق ــام الدي إقح

ــه عــى خــط التعليــم حيــث ألغــى الفلســفة وأفــرغ دروس الفــن مــن  مــا فعلــه اإلســالم الســيايس منــذ دخول

ــم  ــة والتعلي ــإن وزراة الربي ــن خــالل املناهــج ف ــدو وم ــا. ويب ــواد تقريب ــى كل امل ــن ع ــا وأدخــل الدي مضمونه

ــه  ــذي تنتمــي ل ــر ال ــزم باملضمــون. ومشــكلة الفك ــا تلت ــل يف النســبة لكنه ــع التقلي ــه م تســري عــى الخــط ذات

املــواد واملناهــج عمومــا وهــو الفكــر املتزمــت الــذي يســتند لقــراءة ســلفية مغرقــة يف املاضويــة ومنفصلــة عــن 

الحداثــة. كان ينبغــي عــى وزارة الربيــة أن تنتمــي لرؤيــة حديثــة وعريــة وتعليــم تحــرري قــوال وفعــال، تغلــب 

فيــه العقــل، وتحشــد لهــا املعــارف العلميــة وكل عنــارص الدعــم مبــا يف ذلــك الجوانــب املضيئــة يف تــراث الحضــارة 

العربيــة اإلســالمية. وليــس اعتــامد رؤيــة الســلف وتكييــف املعــارف ومــن ثــم تكييــف الطلبــة مــع تلــك الرؤيــة 

التــي تغلــب النقــل وتضــع العقــل جانبــا. تســاهم املدرســة بهــذا الفكــر النقــي املتزمــت يف عرقلــة التحديــث. 

فلمصلحــة مــن يعطــل التفكــري والنقــد وإعــامل العقــل؟ 

ــالمي  ــرك اإلس ــش املش ــر العي ــش: »مظاه ــر ونناق ــد نفك ــت بن ــة تح ــة األهمي ــة يف غاي ــون قضي ــرح املؤلف وط

ــع.  ــع الواق ــذا م ــارض ه ــيحي.«226 يتع ــالمي املس ــش اإلس ــا للعي ــاال واقعي ــطني مث ــد فلس ــث تع ــيحي، حي املس

صحيــح أن فلســطني شــهدت عيشــا مشــركا اختلــف مــن زمــن آلخــر، لكنــه انتكــس مــع انتشــار الفكــر التعصبــي 

الــذي مــا يــزال ميــارس تحريضــا عدائيــا عــرب خطــاب دينــي يبــث يف بعــض املســاجد وعــرب »ســيديات« عدائيــة 

تبــث يف وســائل املواصــالت واألماكــن العامــة، وعــرب محــارضات الدعــاة والداعيــات يف بيــوت العــزاء واالجتامعــات 

ــات منهــا. وهــذا  ــة والــدروس واملقتطفــات املتوفــرة بكــرة يف مناهــج التعليــم والتــي جــرى تقديــم عين الديني

يتناقــض مــع القــول أن فلســطني تعــد مثــاال واقعيــا للعيــش اإلســالمي املســيحي. االعــراف بوجــود مشــكلة يف 

التعايــش يختلــف عــن إنــكار وجودهــا. االعــراف يعنــي البحــث عــن حلــول واإلنــكار يعنــي االســتمرار يف إنتــاج 

املشــكلة ومفاقمتهــا والتأكيــد عــى الغلبــة لطــرف عــى آخــر، كــام يحــدث يف مــر اآلن حيــث قــاد إنــكار وجــود 

مشــكلة إىل مامرســة العنــف ضــد األقبــاط. 

اللغة واملصطلح والصورة 

لــكل فكــر لغتــه ومصطلحاتــه وصــوره الفنيــة والبريــة فأيــن نحــن مــن ذلــك؟ اآليــة الكرميــة: إمنــا الخمــر... 

رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه،«227 معنــى اجتنــب يف اللغــة: احــرز، توقــى، ابتعــد عنــه، اجتنــاب املعايص: 

تحاشــاها، تجنبهــا ابتعــد عنهــا، االحــراز مــن رشهــا. تفســري واجتنبــوه يف كتــاب الربيــة اإلســالمية للصــف الثــاين 

ــدم ولحــم  ــة وال ــا، مــع أن التحريــم القطعــي جــاء بصيغــة »ُحرِّمــت عليكــم امليت عــرش: تحرميــه تحرميــا قطعي

الخنزيــر.« بــرف النظــر عــن التحريــم أو مســتوى أقــل مــن التحريــم، ليــس هــذا هــو موضــوع الخــالف، بــل 

226  الربية االجتامعية صف 8 درس 4 جزء 1.
227  الربية اإلسالمية صف 12 درس 1.
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الخــالف، هــل يجــوز ملؤسســة مختصــة بالتعليــم تطويــع اللغــة لــرأي أو إفتــاء؟ دخلــت اللغــة وقــراءة املعنــى يف 

الخــالف حــول تفســري النــص املقــدس. مثــال يقــول أبــو حنيفــة: لــو ألقــوين يف النــار مــا رشبــت الخمــر ومــا قلــت 

إنهــا حــرام.« 228وهــذا ينطبــق عــى الحجــاب حيــث اختلــف الفقهــاء حــول تفســريه. 

ويف مجــال الصــورة، فــإن معظــم الصــور املســتخدمة ال تعكــس األزيــاء الفلســطينية، تبــدو النســاء بــزي الحجــاب 

مــع وجــود اســتثناءات نــادرة. حتــى صــور الطفــالت تظهرهــن بــزي الحجــاب، بينــام األطفــال الذكــور يبــدون 

بــزي أقــرب إىل الغــرب. والرجــال كلهــم ملتحــون وببــرشة داقنــة، يجــوز أن يكونــوا يف أفغانســتان أو باكســتان، 

هــؤالء الذيــن يكتســحون املشــهد يف صــور كتــب الربيــة اإلســالمية ال يكتســحون املشــهد يف الشــارع وحتــى يف 

املســاجد التــي تغــص بشــبان يرتــدون أزيــاء حديثــة. 

يف كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثالــث يوجــد صــورة تضــم محجبــات وغــري محجبــات وتظهــر املعلمــة غــري 

محجبــة.229 هــذا العــرض البــري )الصــورة( يظهــر التعــدد دون إقصــاء طــرف لآلخــر. يوجــد صــور كثــرية ناجحــة 

وموفقــة عــن الطبيعــة. مــن جهــة أخــرى تقــدم الكتــب صــورا مخيفــة كصــورة ذئــب يــأكل طريــدة والدمــاء 

ــث. صــورة أخــرى  ــال الصــف الثال ــة ألطف ــل هــذه الصــورة املخيف ــم مث ــا. مــن غــري املناســب تقدي ــزف منه تن

ــح  ــف صحي ــذا التخوي ــل ه ــني.«230 ه ــن والرجل ــوع اليدي ــاء مقط ــة الكهرب ــه صعق ــد أن تركت ــراء بع ــل ب للطف

تربويــا؟ وصــورة شــنيعة لضبــع يفــرس غــزاال. 231الصــور هنــا ويف دروس الربيــة اإلســالمية وبخاصــة صــور جهنــم 

ــا  ــارق عندم ــر ف ــب عن ــب. والرهي ــز إىل الرهي ــا ترم ــول« كله ــف مأك ــم »كعص ــورة وجعله ــذاب وص والع

ــة الدينيــة عــى حســاب الهويــة الوطنيــة،  نكــون بصــدد فكــر تحــرري. يعــزز قســم أســايس مــن الصــور الهوي

ــا عــى فكــر التحــرر الوطنــي. واأليديولوجي

الفكر يف بعده القومي 

ــة  ــدة العربي ــة بالوح ــان الطلب ــق إمي ــداف: »تعمي ــن األه ــن ع ــف الثام ــة للص ــدة الثاني ــة الوح ــاء يف مقدم ج

واإلســالمية ودورهــا يف الحفــاظ عــى كيانهــم ومســتقبلهم وقدرتهــم عــى صــد الغــزاة.« وجــاء مــن بــني أهــداف 

ــالمية.«232  ــة واإلس ــه العربي ــريب وأمت ــن الع ــص للوط ــه ومخل ــن بالل ــي مؤم ــريب واع ــل ع ــئة جي ــم، »تنش التعلي

ــة  ــة حضاري ــا »تجســيد عمــي لرابطــة ثقافي ــوم الوحــدة بأنه ــاين عــرش مفه ــدرس األول للصــف الث ويوضــح ال

بــني أبنــاء األمــة الواحــدة، وبــدون وحــدة ال ميكــن تحقيــق املصالــح، أصبحــت الوحــدة العربيــة رضورة ملحــة 

ــدة  ــودة فالوح ــات موج ــا أن املقوم ــة.« ومب ــتعامرية املحدق ــر االس ــوين واملخاط ــر الصهي ــم الخط ــوء تعاظ يف ض

228  ملفكر طارق حجي، كيف ميكن إصالح صورة اإلسالم، موقع اسالم بحريي فارس التنوير، حوار بحريي مع حجي.
229  لغتنا العربية صف 3 درس 4 جزء 1 صفحة 45.

230  لغتنا العربية صف 3 درس 12، ودرس 14 جزء 1.
231  لغتنا العربية صف 4 درس 3 جزء 2.

232  مقدمة الوحدة 2 صف 8، صف 9 جزء 2 مقدمة الدراسات االجتامعية، صف 8.
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ــف، »ال  ــة،« ويضي ــة كالفقــر واملجاعــة وهجــرة العقــول والجهــل والبطال ــات الداخلي ــة التحدي ــة ملواجه رضوري

مــكان للكيانــات الصغــرية ألن عــامل اليــوم يقــوم عــى املصالــح ال عــى املبــادئ، وبــدون وحــدة ال ميكــن تحقيــق 

املصالــح، ال تكفــي اللغــة، ال بــد مــن رابطــة املصلحــة والحريــة والدميقراطيــة.«233 وتحــدث أيضــا عــن دور الديــن 
يف تحقيــق الوحــدة بالقــول: »الديــن اإلســالمي عمــل عــى توحيــد املســلمني يف أمــة واحــدة.«234

قبــل النقــاش يف مســألة القوميــة، يالحــظ تغييــب العامــل العاملــي الــذي ميلــك الشــعب الفلســطيني عــربه أهــم 

الحلفــاء واملتضامنــون مــع قضيتــه. ملــاذا يتــم تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا يف نضــال الشــعب 

الفلســطيني وكل الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل التحــرر والســلم العاملــي وضــد العنريــة والتوحــش والحــرب 

واالحتــالل والنهــب والعســكرة والهيمنــة؟ الشــعب الفلســطيني جــزء مــن هــذا النضــال ومــن جبهاتــه النضاليــة 

ــل  ــي العــريب والعام ــل القوم ــط عــى العام ــز فق ــل أو تهميشــه والركي ــه، وال ميكــن إســقاط هــذا العام ومهام

ــذي  ــطيني، ال ــرري الفلس ــال التح ــي يف النض ــي األمم ــد العامل ــل والبع ــة العام ــوب رشح أهمي ــالمي. املطل اإلس

أولتــه منظمــة التحريــر اهتاممــا مميــزا وصــار مكونــا أساســيا يف الفكــر الســيايس الفلســطيني، لكــن ويــا لألســف، 

تتجاهلــه املناهــج إىل حــد كبــري. 

ــن  ــني الدي ــط ب ــة اإلســالمية. ال ينبغــي الخل ــد األم ــن كعنــر مقــرر يف توحي ويالحــظ أيضــا التعامــل مــع الدي

ــان األخــرى تشــكل عنــرا  ــن اليهــودي واألدي ــن املســيحي والدي ــن اإلســالمي كــام الدي ــة. الدي ــة واألم والقومي

واحــدا مــن عنــارص الثقافــة الروحيــة املشــركة للشــعوب، وال ميكــن اعتــامد قوميــة عــى أســاس الديــن كبنــد 

مقــرر وحاســم.  فثمــة منتمــون ألديــان مختلفــة يف إطــار القوميــة واإلثنيــة الواحــدة. وال ينبغــي التنافــس مــع 

ــة.  ــة واألم ــوم القومي ــات ومفه ــي تجــاوزت مقوم ــة الت ــة اليهودي ــة والقومي ــة اليهودي ــة الدول مقول

مــا هــي عنــارص القوميــة املتعــارف عليهــا؟ هــل هــي االلغــة واألرض والثقافــة والتكويــن النفــي – ومــن ضمنهــا 

الديــن – ومــا تعنيــه مــن وجــود مشــاعر مشــركة نابعــة مــن ذاكــرة جامعيــة وآمــال واحــدة؟ اللغــة والثقافــة، 

ــط املشــركة.  ــق وحــدة الوجــدان والضمــري الجمعــي،« وتعمــق الرواب ــون تخل »األدب واألغــاين واألشــعار والفن

العامــل االقتصــادي مبعنــى املصالــح عنــر مهــم يف تعريــف األمــة. هــل نحــن وطــن عــريب واحــد كــام تطــرح 

ــا واحــدا بوجــود  ــم، أم عــامل عــريب تعــددي يف كل يشء؟ نكــون وطن ــة والتعلي ــدروس املقــرة مــن وزارة الربي ال

ــدة  ــة واح ــدة وعمل ــوق واح ــدة وس ــة واح ــد وميزاني ــس وزراء واح ــد ومجل ــان واح ــد وبرمل ــم واح ــام حك نظ

ومجلــس عســكري يقــود الجيــوش العربيــة. كل هــذه العنــارص غــري متوفــرة وال هــي يف طــور التشــكل. حتــى 

ــح عــامل  ــوه عنهــا. مصطل ــة ال تلبــي صيغــة وطــن عــريب واحــد ألنهــا تفتقــد إىل املقومــات املن الجامعــة العربي

عــريب وعــامل إســالمي هــي أدق يف التعبــري عــن الواقــع. وهــذا ال يلغــي وجــود روابــط عميقــة مــن لغــة وثقافــة 

233  لدراسات التاريخية صف 12 درس 1، درس 3 وحدة 4.
234  الدراسات التاريخية صف 12 درس 2 وحدة 1.
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وجغرافيــا وتاريــخ وســيكولوجية تشــكل جميعــا، قاعــدة ومنطلقــا لنضــال الشــعوب العربيــة مــن أجــل تحقيــق 

ــة  ــية واالقتصادي ــة السياس ــات التبعي ــاء عالق ــة وإنه ــة والدميقراطي ــرر والحري ــوع التح ــن ن ــركة م ــداف مش أه

واألمنيــة مبــا يف ذلــك إلغــاء القواعــد العســكرية املقامــة عــى األرايض العربيــة، وصــوال إىل أشــكال مــن الوحــدة 

عــى غــرار اإلتحــاد األورويب مثــال.

امــا رابطــة املصالــح فهــي تحيلنــا للتفريــق بــني األنظمــة العربيــة التــي لهــا مصلحــة يف بقــاء عالقــات التبعيــة 

ــة  ــري معلن ــة وغ ــية معلن ــدات سياس ــن أجن ــون جــزءا م ــانات الســالح وتك ــد والخــرباء وترس وتســتقوي بالقواع

لقــوى الهيمنــة مــن جهــة، وبــني الشــعوب العربيــة التــي يف معظمهــا يعيــش يف رشوط اقتصاديــة مزريــة وتعيــش 

ــف  ــي حلي ــعوب ه ــرى. الش ــة أخ ــن جه ــات م ــط الحري ــد إىل ابس ــة وتفتق ــم والصح ــال التعلي ــات يف مج أزم

حقيقــي للشــعب الفلســطيني انطالقــا مــن املصالــح املشــركة وهــي تحــرر الشــعب الفلســطيني مــن االحتــالل، 

وخــالص الشــعوب العربيــة مــن عالقــات التبعيــة والهيمنــة الخارجيــة واالســتبداد، والــدول العربيــة النافــذة لهــا 

حلفــاء مــن نــوع آخــر. ومــن يتشــكك يف ذلــك عليــه أن يتوقــف عنــد مواقفهــا الفعليــة مــن ضــم القــدس ونقــل 

الســفارة األمريكيــة واالســتباحة اإلرسائيليــة للحقــوق الوطنيــة واملدنيــة الفلســطينية وللرمــوز الدينيــة )املســجد 

االقــى( باالســتيطان والضــم والحصــار والعــدوان، يف ظــل عالقــات االنفتــاح والتطبيــع مــع دولــة االحتــالل التــي 

ــة الفلســطينية. كيــف ميكــن تفســري قــول الــدرس الســابق،  ــة القضي تتبنــى سياســات تعميــق االحتــالل وتصفي

»اصبحــت الوحــدة العربيــة رضورة ملحــة يف ضــوء تعاظــم الخطــر الصهيــوين واملخاطــر االســتعامرية املحدقــة«؟! 

كانــت القضيــة الفلســطينية محــط اهتــامم الــدول العربيــة مجتمعــة ومنفــردة عندمــا كان ميــزان القــوى مييــل 

ــام 67،  ــة الع ــد هزمي ــة. بع ــة عربي ــح اقتصادي ــن دول ورشائ ــه م ــتعامر وحلفائ ــدول املناهضــة لالس ــة ال ملصلح

ــكا  ــة ألمري ــدول الحليف ــة ال ــع ملصلح ــري الوض ــة، تغ ــد املرية-اإلرسائيلي ــب ديفي ــة كام ــد اتفاقي ــدا بع وتحدي

ــة   ــر الكويــت(، ونقل ــج )تحري ــة يف حــرب الخلي ــة نوعي ــه وســجل نقل واســتمرت التحــوالت والتغــري يفعــل فعل

ــع  ــل الوض ــة انتق ــات العربي ــة االنتفاض ــد هزمي ــة، واآلن وبع ــلو ووادي عرب ــي أوس ــد اتفاق ــرى بع ــة  أخ نوعي

الرســمي العــريب النافــذ إىل  طــور االنفتــاح والتحالــف واالصطفــاف والتطبيــع املعلــن وشــبه املعلــن مــع دولــة 

االحتــالل يف ســياق وضــع خطــر االرهــاب كأولويــة، وبعــد ذلــك خطــر إيــران يف املقدمــة. لقــد اكتفــت دروس 

ــة، وهــو أقــرب  ــة واملوضوعي ــذي ينقصــه الدق ــث العــام عــن الوضــع العــريب ال ــم بالحدي ــة والتعلي وزارة الربي

إىل الشــعارات القدميــة لألنظمــة العربيــة، وأقــرب إىل الروايــة الرســمية العربيــة وكأن الســقف املســموح  بــه يف 

املقــررات املدرســية هــو ســقف مواقــف الســلطة الفلســطينية املنافحــة للمواقــف العربيــة، وهــذا يتناقــض مــع 

تســمية الكتــب دراســات اجتامعيــة، والدعــوات املتكــررة بحريــة البحــث والتفكــري واملوضوعيــة العلميــة والنقــد. 

الســؤال، كيــف ميكــن إعــادة بنــاء تحالفــات الشــعب الفلســطيني مــع الشــعوب العربيــة وقــوى التحــرر والتنويــر 

والدميقراطيــة أوال، وإعــادة بنــاء العالقــة الرســمية مــع الــدول العربيــة اســتنادا مليثــاق جامعــة الــدول العربيــة 

وقــرارات القمــم العربيــة ثانيــا؟
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الربيع العريب والفكر 

ــآه مؤلفــوا  ــع العــريب كــام ارت كيــف انعكــس التدخــل الخارجــي واســتخدام السياســات والشــعارات عــى الربي

كتــب الدراســات التاريخيــة وذلــك انطالقــا مــن منظومــة القيــم التــي تدعــو لهــا الــدروس؟ وهــو اختبــار مهــم يف 

الربيــة الوطنيــة كونــه يحــدد العالقــة بــني الشــعوب العربيــة. يقــول كتــاب الصــف الثــاين عــرش: »يــرى البعــض 

أن الحــراك العــريب ثــورات أصيلــة نابعــة مــن الحاجــة الشــعبية نتيجــة لتزايــد املشــكالت االقتصاديــة والسياســية 

يف بعــض الــدول العربيــة كالبطالــة والفســاد وغيــاب الدميقراطيــة. ويــرى آخــرون أن القــوى االســتعامرية حرضــت 

الشــعوب ضــد أنظمتهــا الوطنيــة الســقاطها وأشــعلت الفتنــة املذهبيــة والطائفيــة وتدخلــت يف شــؤونها فدعمــت 

الحــراك وأطلقــت عليــه تســمية الربيــع.«235 ال شــك أن التعامــل مــع رأي ورأي آخــر مســألة يف غايــة األهميــة 

ــل.  ــن تحلي ــر م ــف وأك ــن موق ــر م ــع أك ــل م ــي. والتعام ــي والدميقراط ــري املوضوع ــم التفك ــع دع ــجم م تنس

ــدا يف  ــني دول »قطعــت شــوطا جي ــز ب ــة ومي ــدول العربي ــدرس أيضــا عــن الواقــع اإلقتصــادي يف ال ويتحــدث ال

النمــو االقتصــادي كــدول الخليــج وســوريا وليبيــا،« دون أن يحــدد طبيعــة ذلــك النمــو وانعكاســه عــى مســتوى 

ــدويل  ــك ال ــة وإذا خضــع لخصخصــة البن ــات التبعي ــام إذا كان يف إطــار عالق ــة، وفي ــرد ونســبة البطال دخــل الف

أم ال، وفيــام إذا كان النمــو ملصلحــة الشــعوب أم ملصلحــة الطبقــات الحاكمــة والعائــالت الحاكمــة. أمــا الــدول 

ــوء  ــر وس ــة وفق ــة )بطال ــات اقتصادي ــا عقب ــرزت فيه ــرى وب ــرت دول أخ ــون: »تع ــول املؤلف ــرت فيق ــي تع الت

ــب  ــت مطال ــدول رفع ــذه ال ــرب. يف ه ــن واملغ ــودان واليم ــر والس ــس وم ــكان( كتون ــية للس ــوال املعيش األح

تتمثــل بتحســني الظــروف االقتصاديــة وإيجــاد فــرص عمــل للشــباب.« ويتحــدث الــدرس عــن الواقــع االجتامعــي 

فيقــول: »بقيــت الفــوارق القبليــة والعرقيــة واملذهبيــة دون حلــول نهائيــة، وحــدث تهميــش فئــات اجتامعيــة 

واســتئثار فئــات عائليــة وقيــادات حاكمــة، وبــدأت املطالبــة بالعــدل واملســاواة بــني مكونــات الشــعب الواحــد 

كــام حــدث يف البحريــن.« يفتــح اإلقــرار بوجــود أزمــات اقتصاديــة واجتامعيــة املجــال أمــام التعامــل مــع أســباب 

االنفجــارات الشــعبية الداخليــة دون ريــب. وبعــد ذلــك يقــول الــدرس الرابــع للصــف الثــاين عــرش، »الواليــات 

ــه  ــق وحــدة دول ــة الوضــع العــريب ومتزي ــة واضحــة بخلخل ــم رغب ــل كان له ــي وإرسائي ــف األطل املتحــدة وحل

ــة، 833  ــائر اقتصادي ــج الحــراك بخس ــدرس نتائ ــراق.« ويســتعرض ال ــة الع ــه واستنســاخ تجرب ــاف جيوش وإضع

مليــار دوالر و14 مليــون الجــئ، ونشــوء تنظيــم داعــش والنــرة، وتهميــش القضيــة الفلســطينية وتحــول األنظــار 

ــتعرض  ــادرة األرايض، ويس ــطني، ومص ــة فلس ــع دول ــا م ــا واتفاقاته ــن التزاماته ــالل م ــة اإلحت ــل دول ــا وتنص عنه

ــريب ســلبيا و%34  ــربون الحــراك الع ــن املســتطلعني يعت ــول أن 59% م ــريب تق ــام الع ــرأي الع نتيجــة اســتطالع لل

يعتربونــه إيجابيــا. وبعــد ذلــك يطــرح ســؤال: »أحاكــم الحــراك عــى ضــوء النتائــج واآلثــار التــي نجمــت عنــه 

يف الوطــن العــريب.« وهنــا يتــم الراجــع عــن املوضوعيــة التــي بــدأ بهــا الــدرس حــول وجــود رؤيتــني، باإلنحيــاز 

لرؤيــة املؤامــرة.
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ــة  ــراف الثالث ــني األط ــة. ب ــالت خارجي ــة، تدخ ــعب ومعارض ــم، ش ــام حاك ــن نظ ــة م ــة مكون ــام معادل ــن أم نح

يوجــد ثابــت ومتغــري. الثابــت هــو وجــود أطــامع وتدخــالت إمربياليــة هدفهــا فــرض عالقــات تبعيــة وهيمنــة، 

ويوجــد تدخــالت إقليميــة وثيقــة الصلــة بالهيمنــة وتشــكل جــزءا مــن أجندتهــا. تتقــدم هــذه التدخــالت وتراجــع 

ــق  ــتجيب باملطل ــذي ال يس ــوري ال ــتبد الديكتات ــام املس ــا النظ ــت أيض ــي، والثاب ــراع الداخ ــآالت ال ــب م بحس

للمطالــب الشــعبية املرشوعــة بــل ويقمعهــا بــكل مــا أويت مــن قــوة، ويفــرض ســلطته الدامئــة بــل ويحــول النظــام 

ــاج  ــرب االحتج ــري ع ــعبية للتغي ــتجابة الش ــو االس ــري ه ــة. املتغ ــات إىل مهزل ــام ورايث واالنتخاب ــوري إىل نظ الجمه

ــزاع  ــة، ورفــع مســتوى املعيشــة وتأمــني فــرص العمــل، ومــن أجــل انت ــورة مــن أجــل حــل املســألة الوطني والث

الحريــات الدميقراطيــة ووضــع حــد لفســاد أجهــزة ومؤسســات الدولــة، ومشــاركة الشــعب يف انتخــاب ممثليــه 

يف الربملــان، وتطويــر التعليــم والخدمــات الصحيــة. إن اإللتــزام بقيــم الحريــة والعدالــة والكرامــة والدميقراطيــة 

ــاز للنظــام أو  ــد واالنحي ــار يف التأيي ــاس أو املعي ــي واالجتامعــي واالســتقالل هــو املقي واملســاواة والتحــرر الوطن

ملعارضيــه. إذا كان التدخــل الخارجــي االســتعامري مــن الثوابــت، فهــل االمتنــاع عــن االحتجــاج والثــورة لتحقيــق 

املطالــب هــو الــذي يحــول دون التدخــل الخارجــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن بقــاء الحكــم املســتبد إىل مــا ال نهايــة 

مــا بقيــت االمربياليــة وإرسائيــل تصــوالن وتجــوالن يف املنطقــة، وهــو يقــدم التنــازالت لهــام مــن اجــل البقــاء؟ أم 

أن االســتجابة ملطالــب الشــعوب املرشوعــة واالســتقواء بهــا هــو الضــامن األكــرب لقطــع الطريــق عــى التدخــل 

ــة  ــري والدميقراطي ــة يف التغي الخارجــي؟ إن مصلحــة الشــعب الفلســطيني تلتقــي مــع مصلحــة الشــعوب العربي

وإزالــة عالقــات التبعيــة. وكان مــن الطبيعــي واملنطقــي أن يكــون الشــعب الفلســطيني مــع مطالــب الشــعوب 

وضــد قمــع األنظمــة املســتبدة لتلــك املطالــب، وعــى األقــل أن ال يكــون ضــد الشــعوب بذريعــة وجــود تدخــل 

ــة  ــة الحليف ــل األنظم ــو تدخ ــة ه ــورات العربي ــالت يف الث ــن التدخ ــر م ــوع آخ ــال ن ــرى إغف ــد ج ــي. لق خارج

للواليــات املتحــدة والناتــو، التــي كان تدخلهــا ملصلحــة الثــورة املضــادة وبهــدف تهميــش وعــزل النضــال الســلمي 

ــتبدال  ــة اس ــن، أو محاول ــن والبحري ــر واليم ــدث يف م ــام ح ــتبد ك ــام املس ــى النظ ــا ع ــي، حفاظ والدميقراط

نظــام مســتبد بنظــام مســتبد وتابــع كــام حــدث يف ليبيــا وســوريا. وكان الهــدف املشــرك بــني املتدخلــني العــرب 

واألجانــب هــو هــزم االنتفاضــات والثــورات وحــرق الربيــع العــريب تحــت شــعارات كاذبــة مــن نــوع دعــم الربيــع 

ــة،  ــذه الحقيق ــم ه ــة والتعلي ــت وزارة الربي ــد أغفل ــات. لق ــة الحري ــريب يف مواجه ــام الع ــاء النظ ــريب، وإبق الع

واعتمــدت عــى النتائــج التــي كانــت مــن صنــع املتدخلــني وحملــت املســؤولية للشــعوب. 

ال تقــاس مرشوعيــة ثــورة بانتصارهــا ونجاحهــا، فكثــري مــن الثــورات مل تنتــر وكانــت عــى صــواب، ومــن بينهــا 

الثــورة الفلســطينية التــي حوربــت وهزمــت يف الخــارج، ورغــم تحقيقهــا إلنجــازات ومكاســب سياســية إال انهــا 

ــرات  ــة يف مؤام ــأ أو ضالع ــى خط ــت ع ــة أو كان ــري مرشوع ــا غ ــذا أنه ــي ه ــالل. وال يعن ــاء االحت فشــلت يف إنه

ــرى  ــة االخ ــورات العربي ــة والث ــعبية املري ــورة الش ــاح الث ــالل نج ــة االحت ــاه دول ــا تخش ــر م ــة. كان أك خارجي

وإعــادة طــرح اتفــاق كامــب ديفيــد واالتفاقــات األخــرى للتفــاوض، ولربــط الحــل مــع مــر والــدول العربيــة 

بالحــل مــع فلســطني. وكانــت الواليــات املتحــدة تخــى مــن نجــاح الثــورات يف االنتقــال إىل نظــام دميقراطــي 

ومــا يعنيــه ذلــك مــن إعــادة النظــر يف املصالــح األمريكيــة الحيويــة يف املنطقــة كــام قــال املفكــر األمريــي نعــوم 
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ــطينية  ــة الفلس ــريب للقضي ــش الع ــا التهمي ــرة. أم ــة يف القاه ــة األمريكي ــه يف الجامع ــارضة ل ــي يف مح تشومس

والتنكــر لهــا كقضيــة مركزيــة، والتنصــل اإلرسائيــي مــن االتفاقــات واملــي يف مصــادرة األرض واســتيطانها، يــأيت 

ــات،  ــن اإلتفاق ــي م ــل اإلرسائي ــروف أن التنص ــن املع ــريب. فم ــع الع ــد الربي ــض ض ــة تحري ــف بصيغ ــذا لألس ه

ــم  ــكاب جرائ ــاء جــدار الفصــل العنــري وحصــار قطــاع غــزة وارت ــد القــدس وبن ــة االســتيطان وتهوي ومضاعف

حــرب عــى مــدار األعــوام، كل ذلــك ســبق الربيــع العــريب بكثــري. وحــدث ذلــك دون أن يــرف جفــن لألنظمــة 

العربيــة مجتمعــة ومنفــردة مبــا يف ذلــك األنظمــة املســتهدفة مــن الربيــع. ومــن يتشــكك يف ذلــك عليــه مراجعــة 

ــاد األورويب  ــدة واإلتح ــم املتح ــر األم ــطينية وتقاري ــرات الفلس ــات واملذك ــة والخطاب ــلطة واملنظم ــر الس تقاري

ــاكات وحقــوق االنســان. ــة باالنته ومنظــامت أمنســتي وبيتســيلم املعني

غياب النقد وقطيعة مع الفلسفة

» الذين ال يستطيعون تغيري عقولهم ال يستيطعون تغيري اي يشء.« برنارد شو  

تحتــل الــدول العربيــة واإلســالمية مراتــب متدنيــة يف كل املجــاالت بحســب االســتطالعات والتقاريــر والدراســات، 

ــكالت  ــخيص املش ــاوي تش ــع املأس ــذا الواق ــتدعي ه ــة. يس ــارة العاملي ــة للحض ــري مواكب ــا غ ــي أنه ــذا يعن وه

واملعيقــات وتحديــد أســباب التأخــر ونقدهــا بجــرأة وموضوعيــة، حتــى يتســنى الخــروج مــن التخلــف والنهــوض 

واألخــذ بأســباب التقــدم والتطــور. وحدهــا األنظمــة املســتبدة ترفــض النقــد وال تعــرف باألخطــاء وتحيــل كل 

ــا  ــد تجاربه ــوع وقامــت بنق ــأزق مــن هــذا الن ــة وم ــي مــرت بأزم ــة. كل الشــعوب الت ــرة خارجي ــد إىل مؤام نق

واعرفــت بأخطائهــا واســتحرضت كل عنــارص قوتهــا، انتقلــت مــن مواقــع التأخــر واالنحطــاط إىل مواقــع التقــدم 

والتطــور، أوروبــا، اليابــان، الصــني. لكــن الــدول العربيــة الرســمية ومنهــا فلســطني ال متــارس النقــد واملراجعــة بــل 

إنهــا تقمــع أو تهمــش املثقفــني النقديــني. 

»متوت روحي مبوت الفلسفة.« ابن رشد

مثــة عالقــة بــني غيــاب النقــد والقطيعــة مــع الفلســفة، وإخراجهــا مــن املقــررات، اعتــامدا عــى تحريــم الســلطات 

السياســية والدينيــة لهــا. إن كشــف التناقضــات، واإليقــاظ الفكــري، والتفكــري العقــالين والنقــدي، وتعلــم املنطــق، 

ــات  ــث البني ــتقاللية، وتحدي ــر، واالس ــى اآلخ ــاح ع ــردي، واالنفت ــي والف ــوار الجامع ــقراطي، والح ــد الس والتولي

الذهنيــة والثقافيــة، واحــرام الــرأي اآلخــر والحــق يف االختــالف، والتســاؤل وفــن الســؤال، وإطــالق الخيــال. هــذه 

امللــكات وغريهــا وثيقــة الصلــة بتعلــم الفلســفة التــي اعتــربت »أمــا للعلــوم«. ولكــن منــذ إعــالن الحــرب عــى 

الفلســفة بدعــم الســلطات السياســية ســاد »النقــل« عــى »العقــل« وأعلنــت الحــرب عــى الفلســفة والفكــر 

ــي ارتبــط شــطبها باســتقالة العقــل وتراجــع الحضــارة. وعندمــا جــرى تضمــني الفلســفة  الفلســفي النقــدي الت

ــم، لكــن الغــزو الوهــايب »حامــل  ــك عــى تقــدم التعلي ــزة انعكــس ذل ــم يف فــرة نهــوض وجي يف مناهــج التعلي

الفكــر األصــويل التكفــريي« يف ســبعينيات ومثانينيــات وتســعينات القــرن املــايض أطــاح بهــا وأخرجهــا مــن مناهــج 
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ــوم  ــدارس مفه ــاد يف امل ــا فلســطني. وس ــن بينه ــة وم ــدول العربي ــري يف معظــم ال ــداول الفك ــن الت ــم وم التعلي

ــف، والوعــظ واالرشــاد، واالســتكانة لألمــر  ــم اإلطــراء والتزل ــة«، ومفاهي ــة عــن الطلب »يوجــد مــن يفكــر باإلناب

الواقــع دون اعــراض، وســادت فــوىض املعايــري، واإلجابــات البليــدة الجاهــزة. 

ــاب النقــد، وهــذا يعنــي عــدم  ــة أو الدراســات االجتامعيــة رسعــان مــا يكتشــف غي مــن يدقــق يف مــواد الربي

تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال املســتقبل. خلــل فــادح لــه نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق املعرفــة 

الــذي ال يوجــد بداخلــه غــري روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار إجبــاري واحــد. أمثلــة كثــرية تؤكــد عــى غيــاب 

ــراع  ــيني، وال لل ــني والعباس ــاء األموي ــك، وال للخلف ــة، وال للماملي ــة العثامني ــد لإلمرباطوري ــد نق ــد. ال يوج النق

الدمــوي الــذي عــربت عنــه معركــة صفــني ومعركــة الجمــل، وال نقــد قــادة الفتوحــات العســكريني الذيــن ارتكبــوا 

كــوارث. وال نقــد أخطــاء تاريخيــة كبــرية مــن نــوع انفتــاح قيــادة املفتــي أمــني الحســيني عــى النظــام النــازي 

ــة والدراســات  ــة الوطني ــة. يف دروس الربي ــة الصهيوني ــا والحرك ــه ضــد بريطاني ــة لالســتقواء ب ــة جنوني يف محاول

االجتامعيــة تــم تقديــم الجانــب اإليجــايب فقــط يف مرحلــة الصعــود ومرحلــة الهبــوط عــى حــد ســواء. وســأعرض 

هنــا لبعــض األمثلــة.

يتحــدث الــدرس الحــادي عــرش للصــف الحــادي عــرش عــن عبــد اللــه بــن الزبــري وهــو أحــد املبرشيــن بالجنــة، 

ــري يف  ــة حــارصه الحجــاج عــى رأس جيــش كب ــة. بعــد مــوت معاوي ــع بالخالف أمــه أســامء بنــت أيب بكــر، وبوي

مكــة واستشــهد.«236 مل يذكــر الخــالف وطبيعتــه وكيفيــة حســمه يف إطــار الحكــم اإلســالمي آنــذاك، ومل يتحــدث 

عــن قصــف الكعبــة باملنجنيــق وهدمهــا مــن قبــل الحجــاج بــن يوســف الثقفــي يف عهــد الخليفــة عبــد اللــه بــن 

مــروان. ويقــول الدرســالثاين عــرش للصــف الثــاين عــرش، »بــرع العلــامء املســلمون يف كل املجــاالت وكانــوا روادا 

مهــدوا الــدروب للنهضــة العلميــة واملدنيــة الحديثــة،« 237تغنــى املؤلفــون بهــؤالء العلــامء وهــم محقــون يف ذلــك 

لكنهــم تجاهلــوا تعرضهــم للتكفــري واملــوت والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم العلميــة التــي فتحــت الــدروب للنهضــة 

ــة  ــة والفكري ــم العلمي ــم وبنتاجاته ــف به ــم والتعري ــار له ــادة االعتب ــة إع ــوا أهمي ــة،« وتجاهل ــة واملدني العلمي

ــدرس التاســع عــرش  ــذي تحــدث ال ــة بــن أيب ســفيان ال الفلســفية. ينطبــق الــيء نفســه عــى الخليفــة معاوي

لــل صــف الثــاين عــرش عــن فضائلــه ومل يتحــدث عــن أســلوبه يف الحكــم عــرب حســم الخــالف بالقتــل مــع رمــوز 

إســالمية مهمــة أمثــال الحســن بــن عــي، وعــامر بــن يــارس، ومحمــد بــن أيب بكــر، وعبــد الرحمــن بــن خالــد 

بــن الوليــد. وتقفــز الــدروس عنــد الحديــث عــن صــالح الديــن األيــويب عــن رصاعــه مــع الفاطميــني وأســلوبه 

ــل  ــة ملقت ــع أســبابا غــري مفهوم ــدرس الثامــن عــرش للصــف الراب ــراع بأســلوب دمــوي. ووضــع ال يف حســم ال

ــوه  ــن عفــان مجموعــة مــن العصــاة وقتل ــامن ب ــن عفــان بالقــول: »تآمــر عــى الخليفــة عث ــامن ب الخليفــة عث

ــا عــن  ــت بحث ــح الن ــب فت ــا حــاول الطال ــة اإلســالمية، واذا م ــاب الربي ــاء األســباب يف كت ــه.« جــرى إخف يف بيت

األســباب ســيجد مصــدرا كالويكيبيديــا مثــال يقــول: فتنــة مقتــل عثــامن أو الفتنــة الكــربى وهــي مجموعــة مــن 

236  الربية اإلسالمية صف 11 درس 11 جزء 2
237  الربية اإلسالمية صف 12 درس 12
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القالقــل واالضطرابــات والنزاعــات، أدت إىل مقتــل الخليفــة عثــامن بــن عفــان ثــم تســببت يف حــدوث نزاعــات 

ــخ  ــار يف التاري ــل املس ــري، يف تحوي ــر كب ــربى أث ــة الك ــت للفتن ــن أيب طالب.كان ــي ب ــة ع ــوال خالف ــروب ط وح

اإلســالمي، فتســببت بانشــغال املســلمني ألول مــرة عــن الفتوحــات بقتــال بعضهــم البعــض، كــام تســببت ببدايــة 

ــر  ــم الجائ ــالح وردع الحاك ــب باإلص ــة تطال ــرة، كجامع ــوارج ألول م ــربز الخ ــلمني، ف ــني املس ــي ب ــزاع املذهب الن

والخــروج عليــه، كــام بــرزت جامعــة الســبئية الغــالة، التــي اتفقــت عــى تقديــم أهــل البيــت عــى جميــع النــاس، 

وغالــت يف حبهــم، كــام كانــت مــن آثــار الفتنــة مقتــل عــدٍد كبــري مــن الصحابــة عــى رأســهم عثــامن بــن عفــان 

ــة الخالفــة الرَّاشــدة والخالفــة  وعــي بــن أيب طالــب. كــام كانــت مــن أبــرز تحــوالت املســار، انتهــاء عــر دول

ــإن  ــة، ف ــاب الرســمي املعلوم ــدم الكت ــة.«238 إذا مل يق ــة الوراثيَّ ــروز الخالف ــة وب ــة األُموي ــام الدول الشــوريَّة، وقي

البديــل متوفــر بكــرة، وهنــا يتــم تعبئــة الفــراغ املعــريف الــذي أحدثــه الــدرس. إن وضــع الطالــب أمــام روايــة 

واحــدة تخفــي املعلومــة مــع وجــود روايــات أخــرى إســالمية تكشــف املعلومــة. يحــدث هــذا األســلوب خلــال 

تربويــا كونــه يزعــزع ثقــة الطــالب بالكتــاب وباملعلــم وباملرجعيــات املعتمــدة، وميــس األمانــة العلميــة واملعرفيــة 

التــي تتحــدث عنهــا وزارة الربيــة والتعليــم. 

https://goo.gl/BoEmwm .238  فتنة مقتل عثامن
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الفصل التاسع: إشكالية املوقف من االمرباطورية العثامنية 

الفصل التاسع: إشكالية املوقف من 

االمرباطورية العثامنية 

توجــه العثامنيــون إىل الوطــن العــريب رغبــة منهــم يف إكــامل ســيطرتهم عــى العــامل اإلســالمي والحفــاظ عليــه مــن 

القــوى املعاديــة املحيطــة بــه، كالصفويــني والربتغاليــني واإلســبان، إضافــة إىل رغبتهــم يف اكتســاب الرشعيــة الدينية 

لحاميــة األماكــن املقدســة يف الحجــاز والشــام ووراثــة الخالفــة العباســية، »وقــد ضمــوا املغــرب العــريب وحالــوا 

دون احتــالل اإلســبان لــه.« وتبــع هــذا التعريــف بالعثامنيــني تحــت عنــوان اســتنتج: »دور الدولــة العثامنيــة يف 

الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن العــريب وحاميتــه مــن األخطــار االســتعامرية.« وتحــت عنــوان أنــا تعلمــت: »الدولــة 

العثامنيــة دولــة إســالمية يحكمهــا الســلطان وفــق الرشيعــة اإلســالمية ويتمتــع رعاياهــا مــن مســلمني وغريهــم 

بحقوقهــم الرشعيــة كافــة ومــا يرتــب عليهــم مــن واجبــات، ويعيــش الجميــع يف ظــل قوانــني رشعيــة مســتمدة 

ــات  ــن املقتطف ــم م ــم.«239 يفه ــم إىل رشائعه ــة التحاك ــم حري ــرك له ــلمني ت ــري املس ــالمي. وغ ــرشع اإلس ــن ال م

الســابقة أن العثامنيــني أنقــذوا البلــدان العربيــة مــن الســيطرة االســتعامرية التــي كانــت تــدق األبــواب وصانــوا 

وحدتهــا، وحافظــوا عــى اســتمرارية الدولــة اإلســالمية بوراثــة الخالفــة مــن العباســيني. وكان نظــام الحكــم الــذي 

اتبعــوه والــذي يســتند إىل الرشيعــة اإلســالمية منصفــا حيــث يتمتــع املواطنــون بحقوقهــم الرشعيــة كافــة، وتــرك 

ــم  ــام الحك ــأن نظ ــازا ب ــول مج ــوز الق ــص يج ــذا الن ــب ه ــم. بحس ــم إىل رشائعه ــة التحاك ــلمني حري ــري املس لغ

العثــامين كان مناهضــا لالســتعامر مــن موقــع مصالــح الشــعوب واحــرم التعــدد وحريــات اآلخريــن عندمــا ســمح 

لهــم االحتــكام لرشائعهــم. 

ــارة لهــا  ــة النظــام االقطاعــي.« وهــذه العب ــة العثامني ــارة مهمــة تقــول، »تبنــت الدول ــه عب وورد يف الــدرس ذات

مدلــول كبــري يســاعد يف التعــرف عــى سياســات الدولــة العثامنيــة الفعليــة يف ذلــك الزمــان، بعيــدا عــن إســقاط 

العواطــف الدينيــة، فالنظــام اإلقطاعــي العســكري العثــامين ال يشــذ عــن ذلــك النظــام الــذي كان ســائدا إبــان 

الدولــة البيزنطيــة التــي ورثهــا العثامنيــون يف العديــد مــن البلــدان. كان النظــام اإلقطاعــي هــو النظــام االقتصــادي 

االجتامعــي والســيايس الســائد الــذي تنتمــي لــه الدولــة العثامنيــة، والــذي كان مــن ســامته وجــود ســلطة مركزيــة 

ــش.  ــة والجي ــق يف الدول ــيد املطل ــو الس ــة وه ــة يف الدول ــى مؤسس ــلطان كأع ــادة الس ــطنبول بقي ــة يف اس قوي

»والســيطرة تعتمــد عــى الــوالة  الذيــن هــم مــن حاشــية الســلطان وقــادة الجيــش الذيــن يديــرون معــا 32 واليــة 

بينهــا 15 واليــة عربيــة. يجــب ان يكــون الســلطان عثامنيــا والــوايل يجــب ان يكــون تركيــا مــع وجــود اســتثناءات 

ولغــة الدولــة يجــب ان تكــون تركيــة.«240 وهــذا مــؤرش عــى التمييــز يف امرباطوريــة تضــم قوميــات متعــددة غــري 

القوميــة الركيــة. ويتمتــع الــوايل بســلطات مطلقــة وهــو حــر التــرف بواليتــه، وكان هدفــه يف األســاس جمــع 

أكــرب قــدر مــن املــال عــرب الرضائــب التــي ال تخضــع لنظــام واحــد. يف فــرات الحقــة ارشكــت الســلطات العثامنيــة 

239  الدراسات االجتامعية صف 8 درس 2 جزء 1 صفحة 84. ودرس.3.
240  بثينة عباس الجنايب، »نظم الحكم واالدارة العثامنية يف العامل العريب«، كلية الربية، عدد 71، 2011. 
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والة محليــني وأعضــاء يف املجالــس التمثيليــة. وكشــأن أي امرباطوريــة مهيمنــة فقــد اعتمــدت عــى جيــش قــوي 

هــو الجيــش االنكشــاري. يف البدايــة اعتمــد الجيــش عــى املتطوعــني، وفيــام بعــد كان كل اقطاعــي يقــدم عــددا 

مــن الفرســان للســلطان، وكانــوا يفرضــون الخدمــة اإللزاميــة عــى أبنــاء الفالحــني يف الواليــات، واألســوأ »كانــوا 

ــش االنكشــاري  ــل أن يضموهــم إىل الجي ــة قب ــة ديني ــم لربي ــا ويخضعونه ــر 10-14 عام ــال بعم يحــرضون أطف

وإىل حاشــية الســلطان، واعتمــدوا يف ذلــك عــى جنســيات غــري عربيــة وعــى أبنــاء املســيحيني.«241 ويف الوقــت 

الــذي كانــت الســلطات العثامنيــة تجمــع الرضائــب مــن الفالحــني وتجنــد أبناءهــم للجيــش مبســاعدة اإلقطاعيــني 

يف الواليــات، كان اإلقطاعيــون املحليــون ميارســون أبشــع أنــواع االســتغالل والقهــر بحــق الفالحيــني عــرب ســلب 

أراضيهــم مقابــل إعفــاء أبنائهــم مــن الخدمــة العســكرية ومقابــل دفــع الرضيبــة. حافظــت الســلطات العثامنيــة 

عــى النظــام اإلقطاعــي وعــى النظــم اإلداريــة التــي كان معمــوال بهــا يف البلــدان العربيــة يف العهــد البيزنطــي. 

ومل تكــن دولــة خالفــة إســالمية إال باإلســم، فرجــال الديــن يصــدرون الفتــاوي التــي متنــح الســلطان صفــة رشعيــة 

ألي تــرف يريــده حتــى لــو كان مخالفــا لتعاليــم الديــن اإلســالمي. وبالفعــل جــاء ذلــك مخالفــا للنظــام الــذي 

ينــص عــى »أن جميــع القوانــني التــي تصــدر عــن البــاب العــايل يجــب أن ال تتعــارض واحــكام الديــن.«242 كان 

ــت تتعــرض الســتغالل  ــة كان ــات الفالحي ــون. فاملجتمع ــدن الحــكام العثامني االســتغالل والبطــش والســيطرة دي

ــاءة  ــت عب ــم، تح ــني وقبضاياته ــني املحلي ــة اإلقطاعي ــهم، واألفندي ــني وجيش ــوالة العثامني ــن ال ــزدوج م ــر م وقه

ــة  ــة واالجتامعي ــة والصحي ــة بالخدمــات التعليمي ــة العثامني ــأ الدول ــن الحنيــف.«مل تعب الخالفــة اإلســالمية والدي

إال يف حــدود ضيقــة أو التــي لهــا صلــة بالعلــوم الدينيــة، واعتــربت التعليــم شــأنا محليــا خارجــا عــن مســؤولية 

الحــكام وتركــت هــذه املهــامت الحيويــة »للمحســنني مــن الشــعب« الذيــن قــدم العديــد منهــم األمــوال ألغــراض 
التعليــم وللمؤسســة التعليميــة.«243

تحــدث كتــاب الصــف الثامــن عــن الفــالح الــذي كان مرهقــا بدفــع الرضائــب لإلقطاعيــني ولجــان الجبايــة الركيــة، 

لكنــه تحــدث أيضــا عــن تطــور ملمــوس يف بدايــة العهــد العثــامين.«244 ويحتمــل هــذا الــكالم وجــود عالقــات 

طبيعيــة بــني الشــعوب والدولــة العثامنيــة. ويعــزو املؤلفــون كل ســلب إىل نهايــة العهــد وتحديــدا إىل جمعيــة 

االتحــاد والرقــي التــي اتبعــت »سياســة التريــك ومحاربــة اللغــة العربيــة التــي مارســتها الجمعيــة منــذ وصولهــا 

ــراك أو وكالء  ــوالة األت ــامد ال ــة واعت ــة الركي ــتخدام اللغ ــب واس ــام الرضائ ــع أن نظ ــام 1908،«245 م ــم الع للحك

ــة  ــن بداي ــك كان م ــم، كل ذل ــتعبادهم واضطهاده ــني واس ــتغالل الفالح ــي يف اس ــاع املح ــع اإلقط ــف م والتحال

الحكــم العثــامين وحتــى نهايتــه مــع وجــود تفــاوت مــن مرحلــة ألخــرى، دون أن يعنــى التفــاوت اختالفــا جوهريا 

ــات  ــات املتعــددة القومي يف سياســات الحكــم العثــامين. وميكــن القــول أن الســيطرة العســكرية وإخضــاع الوالي

241  بثينة عباس. مصدر سابق.
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ــادي  ــام اقتص ــار نظ ــد يف إط ــج وتوحي ــة دم ــا عملي ــق، مل يتبعه ــه املطل ــلطان وحكم ــان للس ــات واألدي واإلثني

اجتامعــي يحقــق نوعــا مــن التامســك والوحــدة. كان طغيــان القوميــة الركيــة واضحــا بــدءا مــن اســتخدام اللغــة 

الركيــة لغــة الدولــة الوحيــدة، مــرورا باعتــامد الــوالة مــن األتــراك أو الــوكالء املحليــني، وانتهــاء بالرضائــب التــي 

تتدفــق مــن ســائر الواليــات إىل البــاب العــايل، إضافــة إىل نظــام الســيطرة عــى األرايض. اســتند توحيــد الواليــات 

إىل مســألتني هــي قــوة الجيــش ورابطــة الديــن. وألن رابطــة الديــن ترافقــت مــع النهــب واالســتغالل والقمــع 

فقــد تراجــع تأثريهــا واســتخدامها ومل تعــد جاذبــة، وألن النظــام اإلقطاعــي عاجــز عــن توحيــد القوميــات يف إطــار 

جامــع، فقــد تبعــرت القوميــات وبقيــت تحــت ســطوة القوميــة األقــوى. 

ــة مامرســة  ــف بحري ــف الطوائ ــامين اعتمــد سياســة »الســامح ملختل ــاب صــف عــارش أن الحكــم العث يقــول كت

شــعائرهم الدينيــة واملســاواة يف املعاملــة.«246 يف هــذا الســياق تتفــق العديــد مــن املصــادر عــى أن االمرباطوريــة 

العثامنيــة تحولــت إىل مــالذ آمــن لليهــود الذيــن تعرضــوا لالضطهــاد والتنكيــل يف روســيا وإســبانيا واملجــر وفرنســا 

وصقليــة وفنيســيا. فقــد شــهدت أرايض الدولــة العثامنيــة هجــرة يهــود جامعيــة يف القــرن الخامــس عــرش، وعــاش 

ــية  ــة العباس ــة الدول ــون سياس ــج العثامني ــل انته ــن ه ــلمة. ولك ــة املس ــة العثامني ــل الدول ــني يف ظ ــود آمن اليه

املنفتحــة عــى األديــان األخــرى؟ مثــة دالئــل تقــول عكــس ذلــك، فاملجــازر والتطهــري العرقــي الــذي تعــرض لــه 

األرمــن يلقــي بالظــالل عــى ذلــك االعتقــاد. »تلــك املجــازر التــي تؤكدهــا األمــم املتحــدة وتعــرف بهــا رســميا 20 

دولــة باعتبارهــا إبــادة جامعيــة، ويقبــل معظــم علــامء اإلبــادة الجامعيــة واملؤرخــني واملؤسســات األكادمييــة ومــن 

بينهــا الجمعيــة الدوليــة لعلــامء اإلبــادة الجامعيــة والتــي أصــدرت يف العــام 2007، اعرافــا مبذابــح شــملت أيضــا 

مذابــح بحــق اآلشــوريني واليونانيــني النبطيــني، قامــت بهــا الدولــة العثامنيــة.«247 هــل كانــت املذابــح عــى خلفيــة 

ــوى،  ــاين أق ــاد أن العامــل الث ــة الحاكمــة؟ يجــوز االعتق ــات ضــد القومي ــة اصطفــاف قومي ــة أم عــى خلفي ديني

ــة عــى إبعــاد األرمــن عــن الحــدود الروســية مســتخدمة التطهــري  ــة العثامني ــك حــرص الدول ــل عــى ذل والدلي

العرقــي الــذي أفــى إىل مــوت أعــداد ضخمــة مــن األرمــن. ال ميكــن فصــل مــا كانــت تقــوم بــه اإلمرباطوريــة مــن 

قمــع وتطهــري عرقــي لقوميــات أخــرى وبــني حكمهــا الجائــر للبلــدان والشــعوب العربيــة.

الثورة ضد االستبداد العثامين 

شــمل االضطهــاد العثــامين كل الشــعوب والبلــدان املحكومــة للســلطات العثامنيــة، يســتوي يف ذلــك الشــعوب 

ــل كان  ــرة ب ــاد سياســة اســتثنائية عاب ــار، ومل يكــن االضطه ــن والبلغ ــن باإلســالم أو باملســيحية كاألرم ــي تدي الت

تجســيدا لجشــع النظــام اإلقطاعــي العثــامين القائــم عــى االســتغالل والنهــب. ويف هــذا الصــدد ال بــد مــن طــرح 

ســؤال، هــل اختلــف الحكــم العثــامين عــن حــركات اإلســتعامر األورويب اذا مــا أردنــا تعريــف االســتعامر بنهــب 

املــوارد وقمــع الشــعوب وإخضاعهــا وانــكار حقوقهــا ومنعهــا مــن مامرســة حقهــا يف تقريــر املصــري ومــن التطــور 
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الطبيعــي املســتقل وحرمانهــا مــن بلــورة هويتهــا الوطنيــة املســتقلة ومــن الســيطرة عــى مواردهــا؟ ال يجــايف 

املــرء الحقيقــة إذا مــا قــال أن النظــام العثــامين ينتمــي إىل الفصيلــة االســتعامرية، وال يغــري مــن هــذه الحقيقــة 

انتــامء الحكــم العثــامين لإلســالم، واســتخدامه للرابطــة الدينيــة يف تســويغ ســيطرته ويف التغطيــة عــى النهــب 

واالســتغالل والقمــع. وال ميكــن تســويغ وقبــول 400 ســنة مــن سياســات التجهيــل والتجويــع والفقــر واالســتبداد 

واألميــة وقمــع الحريــات واملطالــب املرشوعــة، ألن النظــام العثــامين يعتنــق الديــن اإلســالمي ويرفــع راياتــه. وال 

بوجــود خطــر اســتعامري غــريب آخــر يربــص بالبــالد وشــعوبها الســتبدال ســيطرة بأخــرى واحتــالل بآخــر ونهــب 

بنهــب وقهــر بقهــر. فــال ميكــن املفاضلــة بــني اســتعامر واســتعامر وحكــم مســتبد بحكــم مســتبد آخــر لطاملــا 

يلتقيــان يف الجوهــر االســتغاليل البشــع وإنتــاج التخلــف. وليــس أدل عــى الظلــم الــذي أحــاق بالشــعوب تحــت 

ســيطرة الحكــم العثــامين، مــن ردود الفعــل التــي متثلــت بالثــورات الشــعبية الحقيقيــة ضــده. وكان مــن املدهــش 

التعامــل مــع تلــك الثــورات بوصفهــا حــركات انفصاليــة، وبخاصــة تلــك التــي حدثــت يف فلســطني يقــول كتــاب 

الصــف الثامــن: »تعرضــت فلســطني إىل حــركات انفصاليــة خــالل الحكــم العثــامين كحركــة فخــر الديــن املعنــي، 

ــي  ــر الت ــر العم ــة ظاه ــرري لحرك ــون التح ــد املضم ــون عن ــف املؤلف ــر.248 ومل يتوق ــر العم ــة ظاه 1603، وحرك

ــا لــه. ويرجــح أن العمــر حقــق  اســتمرت نصــف قــرن وكانــت ردا عــى الظلــم العثــامين، وقدمــت بديــال وطني

ــة والحريــة واالســتقرار واالزدهــار االقتصــادي والتعــدد كــام تقــول معظــم  عــرب هــذه الثــورة نوعــا مــن العدال

املصــادر ال ســيام روايــة قناديــل ملــك الجليــل، امللهــاة الفلســطينية، التــي اســتندت إىل بحــث تاريخــي عــن تلــك 

الفــرة الزمنيــة.249 ومل يتوقــف كاتبــوا مــادة الحكــم العثــامين يف كتــاب الدراســات االجتامعيــة أيضــا عنــد الثــورات 

ــد  ــدان أخــرى. كــام مل يتوقفــوا عن ــر وبل ــي اســتهدفت الحكــم العثــامين يف مــر والجزائ وحــركات اإلصــالح الت

املفكريــن النهضويــني الذيــن نقــدوا بشــدة الحكــم العثــامين يف كتاباتهــم، أمثــال عبــد الرحمــن الكواكبــي الــذي 

أصــدر كتابــه الشــهري طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد، ونقــد فيــه االســتبداد الســيايس العثــامين ودور رجــال 

الديــن يف التغطيــة عليــه. ومــن أمثــال رفاعــة الطهطــاوي يف مــر وبطــرس البســتاين يف لبنــان وغريهــم. 

الهجرة اليهودية يف العهد العثامين

قــال الســلطان عبــد الحميــد: »ال أســتطيع أن أبيــع قدمــا واحــدا مــن البــالد ألنهــا ليســت يل بــل لشــعبي، لقــد 

حصــل أبنــاء شــعبي عــى هــذه االمرباطوريــة بدمائهــم وغذوهــا بدمائهــم وســنغطيها بدمائنــا قبــل أن نســمح 

ألحــد باغتصابهــا، فليوفــر اليهــود ملياراتهــم ولــن تقســم امرباطوريتــي إال عــى جثتنــا.«250 يبــدو املوقــف جذريــا 

ــرارات  ــة أصــدرت ق ــة العثامني ــح أن الدول ــوال أخــرى. صحي ــع أق ــة. ولكــن للوقائ ــا مــن الهجــرة اليهودي وحازم

ضــد الهجــرة اليهوديــة وحاولــت تقييدهــا إال أنهــا يــرت الهجــرة أو مل متنعهــا يف الوقــت ذاتــه. فقــد بلــغ عــدد 

املســتوطنات التــي أقيمــت يف العهــد العثــامين حتــى العــام 1914، »47 مســتوطنة، وجــرى االســتحواذ عــى 562 

248  الدراسات االجتامعية صف 8 درس 4 جزء 1.
249  ابراهيم نر الله، قناديل ملك الجليل. بطل الرواية ظاهر العمر الزيداين، صادرة عن دار رشوق عام 2011.
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ألــف دونــم مــن األرض، مــا نســبته 2% مــن مســاحة فلســطني.« 251وكانــت البدايــة عندمــا نجــح الــري اليهــودي 

مونتفيــوري يف الحصــول عــى موافقــة الســلطان العثــامين بــرشاء عــدد مــن قطــع األرايض يف القــدس ويافــا وأقــام 

ــة  ــة. إن وجــود 47 مســتوطنة يف ظــل الســيادة العثامني ــالت اليهودي ــا مجموعــة مــن العائ ــاء وأســكن فيه أحي

عــى فلســطني ال ينظــر اليــه كأفعــال عرضيــة ناجمــة عــن ســوء تقديــر او فســاد فقــط. ميكــن القــول يف أحســن 

األحــوال، أن االمرباطوريــة تعايشــت مــع الواقــع االســتيطاين وســاهمت يف وجــوده بشــكل مبــارش كالقبــول بوجــود 

مســتوطنات دون منــع أو إزالــة كرجمــة لقــول الســلطان عبــد الحميــد اآلنــف الذكــر – »لــن أســتطيع أن أبيــع 

ــد  ــت يف عه ــا( أقيم ــاح تكف ــة )بت ــتوطنة يهودي ــة أن أول مس ــن صدف ــا.« ومل يك ــى جثتن ــدا... إال ع ــا واح قدم

الســلطان عبــد الحميــد الثــاين.

دعمــت االمرباطوريــة االســتيطان  بشــكل غــري مبــارش مــن خــالل صــدور »فرمــان« متلــك األجانــب العــام 1869، 

الــذي ســمح بــرشاء األثريــاء واملنظــامت اليهوديــة املزيــد مــن األرايض. وكان قانــون تســجيل األرايض الطابــو عــام 

1858، قــد أجــرب املــالك الفلســطينيني الصغــار عــى تســجيل األرايض بأســامء تجــار ومرابــني وجامعــي رضائــب 

ومتنفذيــن حكوميــني.252 إن نظــام حيــازة األرايض يف فلســطني ســاعد عــى انتقــال ملكيتهــا وإقامــة املســتوطنات 

ــي  ــة الت ــة االرض بفعــل األســعار العالي ــت طبقــة مــاليك األرايض العــرب دورا ســلبيا يف نقــل ملكي ــا. ولعب فوقه

ــرية.  ــغ كب ــاوى ومبال ــل رش ــع مقاب ــات البي ــر لعملي ــذون دور املي ــون املتنف ــب املوظف ــك لع ــم.« وكذل جذبته

تحســب املواقــف بخواتيمهــا كــام يقــول املثــل. وخامتــة العهــد العثــامين كانــت مزريــة يف الجانــب العمــي. ومل 

يكــن موقــف املؤلفــني مــن العهــد العثــامين موضوعيــا. عندما عــزوا كل ســلب للتدخــالت االســتعامرية واملؤامرات 

الصهيونيــة ولجمعيــة االتحــاد والرقــي، وعندمــا اكتفــوا برؤيــة جانــب واحــد مــن االجــراءات العثامنيــة بــدون 

فحــص النتائــج ورؤيــة الجانــب اآلخــر مــن السياســة العثامنيــة. يالحــظ وجــود تأثــر كبــري بالروايــة العثامنيــة 

وامتدادهــا الــريك. ومبوقــف أنصــار عــودة الخالفــة اإلســالمية يف الوقــت الــذي ينبغــي فحــص الروايــات األخــرى 

وبخاصــة النخبــة الفكريــة، والتوقــف عنــد الثــورات واالحتجاجــات الشــعبية التــي فرضــت عــى الحكــم العثــامين 

تعديــالت يف سياســته وقوانينــه، لكــن بنيــة الدولــة العثامنيــة مل تكــن قــادرة عــى التكيــف مــع سياســات أخــرى.

وعندمــا حــاول املؤلفــون التوقــف عنــد تقييــم آخــر، قدمــوا ذلــك بصيغــة االنحيــاز، كالقــول: »يــرى البعــض أن 

اإلمرباطوريــة العثامنيــة مــا هــي إال اســتمرار للخالفــة اإلســالمية وتوســعها بســبب إعالنهــا الجهــاد الــذي قــاده 

مؤسســها عثــامن بــن أرطغــرل الــذي يؤمــن بــأن وظيفتــه الوحيــدة هــي الجهــاد يف ســبيل اللــه ورفــع كلمــة اللــه، 

وكان مندفعــا بــكل حواســه وقــواه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.« بينــام يدعــي – الحظــوا الفــرق بــني يــرى ويدعــي 

ــط  ــعها وبس ــاء لتوس ــاد كغط ــتخدمت الجه ــعية اس ــات توس ــة ذات توجه ــة العثامني ــرون أن اإلمرباطوري – آخ

نفوذهــا.253 ينســحب التربيــر عــى تحديــد األســباب التــي أدت إىل انهيــار اإلمرباطوريــة العثامنيــة، كالقــول: »مل 

https://al-ain.com/article/turkey-ottoman-empire-jewish-settlement .251  فتكار البنداري. العثامنيون وفلسطني: موقع العني
/https://www.qposts.com .2017-9-30 252  عنان العجاوي، نزع القداسة عن الخالفة، االستيطان الصهيوين لفلسطني يف العهد العثامين
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تتأقلــم االمرباطوريــة مــع األفــكار الغربيــة املســتنرية التــي أخــذت تدخــل بالدهــم، لهــذا عانــت مــن الثــورات 

ــا  ــك وبلغاري ــنة والهرس ــورة البوس ــان وث ــدث يف البلق ــام ح ــعوب ك ــات والش ــعلتها القومي ــي أش ــة الت االنفصالي

بدعــم مــن روســيا والنمســا.«254 انهزمــت االمرباطوريــة أمــام روســيا وانشــغلت يف الجبهــة األوروبيــة وأهملــت 

أوضــاع العــرب الذيــن قامــوا بالثــورة عــام 1916 بتحريــض مــن بريطانيــا.« ويف تحديــد أســباب االنهيــار يضــع 

املؤلفــون يف الــدرس عينــه أســبابا لالنهيــار مــن نــوع: »التعــدد القومــي دون اندمــاج، جبايــة الرضائــب وزيــادة 

ســلطة االقطــاع، عــدم تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة، تهــرب الفالحــني مــن دفــع الرضائــب، االمتيــازات األجنبيــة، 

الهزائــم العســكرية - الحــرب العامليــة االوىل - والتدخــل االســتعامري االورويب الــذي يعــد مــن أهــم األســباب.« 

ــم واالســتبداد والجــوع والقهــر  ــاة الشــعوب الناجــم عــن الظل ــة وإغفــال معان ــة االســباب الخارجي يالحــظ غلب

ــت تتطــور  ــا كان ــة، وهــو ســبب جوهــري. وغــاب عــن املؤلفــني أن أوروب ــور ضــد االمرباطوري ــا تث ــذي جعله ال

ــي  ــدان الت ــالل  للبل ــتعامر واحت ــام واس ــواد خ ــدة وم ــواق جدي ــن أس ــث ع ــا وتبح ــا وعلمي ــا وتكنولوجي صناعي

أنهكهــا االحتــالل العثــامين فوجــدت يف واليــات الرجــل املريــض مكانــا مالمئــا لالنقضــاض. مــا أود قولــه، كانــت 

اإلمرباطوريــة العثامنيــة متأخــرة عــن ركــب التقــدم األورويب وترنــح يف أزمــات متالحقــة وكانــت أوروبــا صاعــدة.  

حيــث يســتطيع أي باحــث أو أســتاذ تاريــخ أن يقــدم عــرشات األدلــة عــى االضطهــاد والجهــل والقمــع والتواطــؤ 

مــع االســتيطان الصهيــوين واآلثــار املأســاوية لـــ 400 ســنة مــن الحكــم العثــامين املســتبد، دون أن يغفــل اإليجــاب 

عــى قلتــه، مبــا يف ذلــك معــامل التقــدم العمــراين الــذي يشــكل طبقــة مــن طبقــات الحضــارة الفلســطينية والعربية 

التــي مــا تــزال معاملهــا قامئــة. ملــاذا مل تفعــل وزارة الربيــة والتعليــم ذلــك؟ ملــاذا تقــدم الروايــة الرســمية العثامنية 

وتخفــي روايــة الذيــن ثــاروا عــى االســتبداد مــن مواقــع مســتقلة عــن األطــامع االســتعامرية الغربيــة؟ إن إعــادة 

النظــر بتجربــة فلســطني مــع اإلمرباطوريــة العثامنيــة مبوضوعيــة علميــة يشــكل جــزءا مــن إعــادة قــراءة التاريــخ، 

ــون مهمــة  ــا، يتول ــن مــن عــامء األيديولوجي ســيبقى مطروحــا بقــوة عــى مؤلفــني وخــرباء فلســطينيني متحرري

إضــاءة املشــهد التعليمــي الفلســطيني بنــور املعرفــة الحــرة. 

استبداد  املامليك »الحكم ملن غلب« 

ــطني  ــامين يف فلس ــد العث ــن العه ــة م ــري املوضوعي ــة غ ــري النقدي ــب غ ــة الجان ــة األحادي ــى الرؤي ــق ع ــا ينطب م

والعــامل العــريب، تنطبــق عــى املامليــك الذيــن جــرى تقدميهــم يف كتــاب الدراســات االجتامعيــة برؤيــة أحاديــة 

غــري نقديــة. جــاء يف الــدرس االول للصــف الثامــن: »املامليــك كانــوا رقيقــا اشــراهم امللــك األيــويب نجــم الديــن 

ــامت  ــدوا هج ــام( وص ــالد الش ــر وب ــالد )م ــوا الب ــداء وحم ــوا األع ــكرية حارب ــا عس ــم فرق ــكل منه ــوب وش أي

ــن اإلســالمية املقدســة يف  ــوا باألماك ــول واهتم ــى املغ ــوت ع ــني جال ــة ع ــروا يف معرك ــني، انت ــول والصليبي املغ

ــة.«255 ال ميكــن  ــك مــن اإلنجــازات الحضاري ــاء املــدارس واملستشــفيات وغــري ذل الحجــاز وفلســطني وقامــوا ببن

254  املصدر السابق.
255  الدراسات االجتامعية صف 8 درس 1 جزء 1.
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اختصــار حكــم املامليــك باإلنجــازات املذكــورة. عندمــا يتــم نقــد نظــام حكــم مســتبد وديكتاتــوري يقــال عنــه 

نظامــا مملوكيــا نســبة إىل حكــم املامليــك. يكفــي أن تبــادل الســلطة يتــم بالقتــل فهــم أصحــاب فلســفة »الحكــم 

ملــن غلــب«.

ــي  ــة الت ــوة والغلب ــالد مبنطــق الق ــم الب ــرش يحك ــى الع ــس ع ــك، كان الســلطان الجال يف عــر ســالطني املاملي

تســتند إىل واجهــة دينيــة، وقــد أشــار املــؤرخ ابــن خلــدون يف مقدمتــه إىل ذلــك بقولــه: »وملــا كانــت الرياســة 

ــب  ــع الغل ــب ليق ــن ســائر العصائ ــوى م ــك النصــاب هــو أق ــة ذل ــب وجــب أن تكــون عصبي ــا تكــون بالغل إمن

وتتــم الرياســة ألهلهــا وكل عصبيــة منهــم إذا أحســت بغلــب عصبيــة الرئيــس لهــم أقــروا باإلذعــان واالتبــاع.« 

ــراء  ــدة. وكان أم ــة والعقي ــة والعصبي ــي الزعام ــية ه ــل أساس ــة عوام ــة بثالث ــام الدول ــدون قي ــن خل ــر اب ويف

املامليــك العســكريون يعتقــدون أن كــريس الحكــم حــق لهــم جميعــا يفــوز بــه أقواهــم وأقدرهــم عــى اإليقــاع 

ــاة  ــمت الحي ــدم. واتس ــا بال ــه مفروش ــق إلي ــذي كان الطري ــريس ال ــوز بالك ــل الف ــن أج ــابقوا م ــن، وتس باآلخري

السياســية يف عــر املامليــك باملؤامــرات والراعــات، وبالتــايل فــإن رصاع الســلطة كان غالبــا مــا ينتهــي مبقتــل 

ــة إســقاطه  ــر أو محاول ــن املنت ــام م ــن تآمرهــم لالنتق ــا م ــه – خوف ــن يوالون ــني املتصارعــني – وم أحــد الطرف

ــويك  ــة الحكــم اململ ــة وعصبي ــدون عــن دموي ــن خل ــدة ومهمــة كإب والعــودة للحكــم.256 تتحــدث مصــادر عدي

الــذي قــدم منوذجــا مشــوها للعالقــة بــني املجتمــع والســلطة. »ســلطة دمويــة  يؤيدهــا رجــال ديــن يطبقــون 

الرشيعــة عــى أهوائهــم، غــري منبثقــة مــن املجتمــع وتحكمــه بأبشــع أشــكال النهــب والســطو واالحتــكار وتفــرض 

ــغ الفقــر أوجــه، وشــهد عهــد  ــد بل ــري يف مــر، وق ــا أدى إىل تراجــع اقتصــادي كب ــب الضخمــة، م ــه الرضائ علي

املامليــك ثــورات ومتــردات كثــورة البــدو وثــورة الحرافيــش.«257 عندمــا يتــم تقديــم رمــز وبطــل تاريخــي لألجيــال 

الجديــدة منــوذج أرطغــرل، هــل ميكــن غــض النظــر عــن كونــه دمويــا، يقتــل عــى قاعــدة »الحكــم ملــن غلــب«، 

أم تقتــي األمانــة العلميــة واملعرفيــة والربويــة قــول األجــزاء املعروفــة مــن الحقيقــة، واســتمرار البحــث عــن 

األجــزاء األخــرى ونقــد كل ســلب وتظهــري كل إيجــاب؟ مــن يقبــل أن يكــون رمــزه دمويــا ومســتبدا؟

/https://www.sasapost.com/opinion/referee-who-defeated .256  حسام محمد، الحكم ملن غلب
Ida2at.com .257  محمد حمدي هاشم، املامليك ميالد التشوهات يف العالقة بني املجتمع والسلطة، موقع إضاءات
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»التعليــم ال يختــزل يف فكــرة مــلء الــدورق باملــاء ولكــن مــن خــالل تحفيــز النبتــه عــى النمــو الطبيعــي يف 

ســياقها االكــر مالمئــة.« برترانــد راســل 

»لــكل واحــد قــدرات ولــه مواهــب تختلــف مــن إنســان إىل آخــر وال تــربز هــذه القــدرات وتلــك املواهــب إال إذا 

وجــدت مــن يكتشــفها ويرعاهــا ويهتــم بهــا. هيــا واحــدة مــن هــذه املواهــب يــر اللــه لهــا معلمــة اكتشــفت 

موهبتهــا، كانــت بنتــا خجولــة قامــت املعلمــة بإعطائهــا الثقــة بالنفــس وقامــت بتدريبهــا عــى اإللقــاء، وشــجعتها 

عــى الحديــث يف إذاعــة املدرســة واليــوم هيــا مقدمــة برامــج اطفــال يف تلفزيــون فلســطني.« كان ذلــك درســا 
بعنــوان الفضــل ملعلمتــي.258

خالفــا لهــذا النمــوذج اإليجــايب لــدور املعلــم  يتــم تقديــم املعلــم »الســوبر« القــادر عــى فعــل كل يشء مــن 

طــرف واحــد. يقــول درس املعلــم للكاتــب احمــد أمــني للصــف الســابع: »املعلــم يــريب األبنــاء ويعدهــم ليكونــوا 

مواطنــني صالحــني، يــؤدي رســالته بدافــع إميانــه، يعلــم الطــالب ويثقفهــم ويعطــف عليهــم ويدفــع عنهــم كل 

ــوا  ــة ليقتل ــي عقولهــم ويســلحهم بالحــق أمــام الباطــل وبالفضيل ــو أفــكار الناشــئني والشــباب ويحي ســوء، يجل

ــة يقظــة واملشــاعر  ــول النامئ ــاة والعق ــدة حي ــوس الجام ــك النف ــم ميل ــل. املعل ــوا بالجه ــم ليفتك ــة وبالعل الرذيل

ــا، ال  ــا ورضائه ــم عــدة األمــة يف رسائه ــم. إنه ــق املظل ــاح املنطفــئ ويــيء الطري ــوة، يشــعل املصب ــة ق الضعيف

تنتــر يف حــرب إال بقوتهــم وال تنهــزم إال بضعفهــم وال يزهــر العلــم إال بهــم...« بعــد ذلــك يتحــدث درس عــن 

اليابــان التــي منحــت املعلــم مكانــة عاليــة وراتــب وزيــر دون أن يتوقــف عنــد تجربــة التعليــم واملعلــم اليابــاين. 

ــوال.  ــون رس ــم أن يك ــال كاد املعل ــه التبجي ــم وفّ ــم للمعل ــه: ق ــول في ــوقي يق ــد ش ــعري ألحم ــص ش ــم بن ويخت
وقصيــدة شــعرية تتحــدث عــن فضــل املعلــم حيــث جعــل الشــاعر نســب املعلــم موصــوال بنســب النبــوة. 259

يحــدث فــرق إيجــايب يف الصــف التاســع، فقــد ورد يف الــدرس الثالــث: »املعلــم ينتقــي لطلبتــه أطيــب بســاتني 

ــم وحــده  ــول: مل يعــد املعل ــا الفــرق يكمــن يف الق ــس هــذا هــو الفــرق – وإمن ــا« – لي ــم اليه ــة ويوجهه املعرف

مصــدرا للمعرفــة، ويشــجع الطالــب عــى تحمــل مســؤولية تعلمــه، وميكنــه مــن بنــاء معرفتــه.«260 ومل يصمــد 

ــو  ــارش: »ه ــف ع ــد ص ــم متقاع ــم معل ــة تكري ــص كلم ــرية يف ن ــة كب ــوا انتكاس ــل أن يحدث ــال قب ــون طوي املؤلف

ــه: »إمنــا بعثــت معلــام«  ــراه مــن فقــد الطريــق. وقــد كرمــه الرســول بقول ــاء ي ــور وضي ــارة عــى رأســها ن كاملن

ويســتنتج الــدرس أخــريا »بــأن كل مــا يحتاجــه املعلــم حتــى يرتقــي ملصــاف األنبيــاء رشوط ثالثــة: ضمــري حــي، 

258  غتنا الجميلة صف 4 درس 1 جزء 1.
259  لغتنا الجميلة صف 7 درس 9 جزء 1.
260  غتنا الجميلة صف 9 درس 3 جزء 2.
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وقلــب محــب، وإخــالص يف العمــل، وقــد توافــرت جميعــا فيكــم.« 261

يالحــظ أن دور املعلــم يختلــف عــن الــدور الــذي وضعتــه مقدمــات الكتــب الجديــدة، فالحديــث عــن تطويــر 

املناهــج ال ينفصــل عــن تطويــر دور املعلــم وعــن تأهيلــه. والتطويــر االفــرايض للمناهــج ال يرافقــه تطويــر يف دور 

املعلــم الــذي يقــدم بحســب النصــوص املعروضــة أعــاله كقــدرة كليــة تــكاد ترتقــي إىل مصــاف النبــوة، وكســلطة 

مطلقــة متلــك املعرفــة وتوجههــا، وتتعامــل مــع الطالــب كمتلقــي للمواعــظ والعلــوم مــن طــرف واحــد. وهــذا 

ــة لخليــل  ــه يتناقــض مــع الرســالة الربوي ــه الحفــظ. لكن ــدور النمطــي للمعلــم يف التلقــني وتوجي يتفــق مــع ال

ــي  ــب الت ــم والطال ــني املعل ــة ب ــع الرشاك ــض م ــم، ويتناق ــب واملعل ــني الطال ــة ب ــة املتبادل ــكاكيني يف العالق الس

يطرحهــا حســني الربغــويث كنقيــض لســلطة املعلــم املنعزلــة عــن رســالة التعليــم وفلســفته. 

ويتناقــض مــع الحداثــة يف التعليــم التــي مــن املفــرض مواكبتهــا مــن قبــل املعلمــني كاالنتقــال مــن مســتويات 

اإلدراك الدنيــا إىل املســتويات العليــا، حيــث يتكــون هــرم اإلدراك املعــريف مــن ســت مســتويات، غالبــا مــا تختــزل 

إىل مســتوى او اثنــني يف تعليمنــا. مســتوى التذكــر، او باللغــة الســائدة عندنــا مســتوى »الحفــظ«، وهــو املســتوى 

ــر هــو املســتوى  ــا، مــع أن التذك ــة يف بلدن ــة التعليمي ــرر نتيجــة العملي ــوب وشــبه املعتمــد كمســتوى يق املطل

ــف  ــؤدي إىل وظائ ــا ت ــة كونه ــر أهمي ــريف، مســتويات أك ــه مســتويات متسلســلة يف هــرم اإلدراك املع األول يلي

أخــرى: التذكــر، الفهــم، التطبيــق، التحليــل، التقويــم أو التقييــم، وصــوال إىل االبتــكار واإلبــداع كنتيجــة منبثقــة 

مــن مســتويات مــا قبلهــا. إن اعتــامد هــذه املســتويات هــو جــزء مــن منظومــة التعليــم املتطــور التــي ال تنفصــل 

عــن التعلــم النشــط التفاعــي املفتــوح، الــذي يخــرج العمليــة مــن ســقف التذكــر أو الحفــظ، ويحقــق مبســتوى 

وبآخــر وظائــف التعليــم يف مجــال تطــور الفــرد واملجتمــع. 

مكانة املعلمني / وجيه الشيخ

ــم  ــم التعلي ــا، إىل تعمي ــدويل بتحقيقه ــع ال ــزم املجتم ــي الت ــام 2030، الت ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــو خط .تدع

ومتكــني الجميــع مــن االنتفــاع بــه يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة، وكذلــك يف مرحلتــي التعليــم االبتــدايئ والثانــوي. 

ــع  ــد املتاحــة لجمي ــم الجي ــرص التعلي ــادة ف ــة، العمــل عــى زي ــوغ هــذه الغاي ــا بل ــا أردن ــا، إذا م ويجــب علين

األطفــال والشــباب، والقضــاء عــى التمييــز يف جميــع مراحــل التعليــم، وتحســني نوعيــة التعليــم ونتائجــه، مــا 

يتطلــب تعزيــز اإلمــداد باملعلمــني املؤهلــني وزيــادة عددهــم عــى الصعيــد العاملــي زيــادة كبــرية، إذ يبلــغ عــدد 

ــرات 69 مليــون معلــم.« املعلمــني اإلضافيــني الالزمــني وفقــاً للتقدي

هــذا مــا اشــارت لــه الرســالة املشــركة بــني اليونيســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة واليونيســيف وبرنامــج األمــم 

261  للغة العربية صف 10 درس 3 جزء 1.
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املتحــدة االمنــايئ واالتحــاد الــدويل للمعلمــني والتــي جــاءت يف 5 ترشيــن أول 2018، يف اليــوم العاملــي للمعلمــني 

للتأكيــد عــى دور املعلــم يف العمليــة التعليميــة وأهميــة تأهيلــه بشــكل جيــد وزيــادة عــدد املعلمــني يف املناطــق 

التــي يوجــد فيهــا نقــص يف عــدد املعلمــني يف العديــد مــن الــدول ويؤكــد هــؤالء املمثلــني ملؤسســات عامليــة عــى 

أهميــة املعلــم يف العمليــة التعليميــة.

دور املعلمني يف التجارب املتقدمة 

يعتــرب تأهيــل املعلمــني جــزءاً اساســياً يف عمليــة املناهــج وتقييمهــا، حيــث يتــم أخــذ رأيهــم بشــكل دائــم. ويصــار 

إىل تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم املتخصصــة يف التعليــم وتذهــب بعــض الــدول إىل اشــراط حصــول املعلــم عــى 

شــهادة املاجســتري لــي يتمكــن مــن التعليــم يف املــدارس. ويف حالــة إجــراء تعديــالت عــى املناهــج التعليميــة 

يتــم التشــاور مــع املعلمــني أو نقاباتهــم.

ــعة يف  ــة وموّس ــورة مكثّف ــم بص ــم وتأهيله ــم إعداده ــة ويت ــة مرموق ــال مبكان ــدا مث ــون يف فنلن ــى املعلّم يحظ

الجامعــات يف مواضيــع تخّصصهــم ويف مســاقات علــم النفــس وأســاليب الربيــة – النظريـّـة والعمليّــة – املتنّوعــة 

الحديثــة التــي متّكنهــم مــن أداء مهاّمهــم والتعامــل مــع مســتويات الطــالب وقدراتهم املتباينــة، ويالقــي املعلّمون 

ــون باالســتقالليّة يف  الدعــم والتشــجيع بعــد تخرّجهــم وانخراطهــم يف العمــل يف املــدارس مــع الطــالب. ويتمتّع

التدريــس وباملشــاركة الفّعالــة يف إعــداد املناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، ويف اختيــار املضامــني التــي تالئــم طالبهــم.

ويــربز دور املعلّمــني الهــام يف تشــخيص الطــالب ومعرفــة قدراتهــم ومســتواهم ليالمئــوا لهــم املــواد واملضامــني 

التــي تتناســب مــع التشــخيص.

ويف الحالــة الفلســطينية يالحــظ ضعــف وهامشــية العالقــة بــني املناهــج الفلســطينية واملعلمــني، وتتبــع املناهــج 

نفــس املنظومــة - عالقــات الســيطرة - التــي تهيمــن عــى جميــع مناحــي الحيــاة، وقــد ظهــر لــدي خيبــة أمــل 

يف ردود فعــل املعلمــني الفلســطينيني يف املقابــالت التــي أجريــت معهــم، حيــث يتــم تغييبهــم وعــدم استشــارتهم 

ــس  ــني لي ــض املعلم ــوب. بع ــتوى املطل ــدة باملس ــج الجدي ــى املناه ــم ع ــم تدريبه ــج، ومل يت ــري املناه ــدى تغي ل

لديهــم رأي أو موقــف ومل يبــدوا أي اســتعداد للتفكــري فيــام يجــري مــن تغــريات ورمبــا يرجــع ذلــك إىل خوفهــم 

مــن التعبــري عــن رأيهــم بالراحــة الكاملــة  خشــية مــن تعرضهــم للعقوبــات، باإلضافــة إىل مــا ميكــن تســميته 

بالالمبــااله أو شــعورهم بالعجــز وهــذا ينعكــس بالــرضورة عــى ادائهــم. ورغــم أن بعــض املعلمــني قــام بتحليــل 

األوضــاع بشــكل رصيــح وموضوعــي إال أنهــم ال يريــدون اإلشــارة إىل أســامئهم مثــالً وبــدون إبــداء األســباب. وكان 

مــن املفاجــآت أيضــاً أن عــددا مــن األســاتذه يف املــدارس الحكوميــة رفضــوا املشــاركة يف النقــاش أو اإلجابــة عــى 

األســئلة بحجــة أنهــم ال ميلكــون موافقــة مديريــة الربيــة والتعليــم بهــذا الخصــوص. وقدمــوا االعتــذار.
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أرســل يل أحــد مــدراء املــدارس الحكوميــة الــرد التــايل: »يؤســفني عــدم التعــاون يف هــذه الدراســة كــون وزارة 

الربيــة والتعليــم متنــع التعــاون مــع الباحثــني دون أخــذ إذن مســبق مــن مديريــة الربيــة والتعليــم وتقبــل فائــق 

االحــرام.«

العالقة باملنهاج الجديد

تراوحــت النقاشــات مــع املعلمــني اعتــامدا عــى تجاربهــم، ويف محاولــة للتــوازن بــني مــا يجــري يف الواقــع ومــا 

هــم مقتنعــون بــه أو رمبــا مــا يعتقــدون أنــه صــواب مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية وليــس مــا يعــرب عنــه املنهــاج 

التعليمــي الرســمي. ويظهــر التناقــض يف تفســري مــا يجــري، فمــن جهــة يتــم الحديــث عــن مناهــج تدعــو إىل 

التآلــف ونبــذ الفرقــة، وتلتــزم باملعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، وتدعــم القيــم واملبــادئ التــي تعــزز مفاهيــم 

الدميقراطيــة والتعدديــة السياســية وتقبــل اآلخــر. ومــن جهــة أخــرى يتــم التعامــل مــع مواقــف متعاكســة معهــا، 

هــذا مــا الحظــه بعــض املعلمــني، غــري أن انتقــادات املعلمــني للمناهــج كانــت محــدودة وتركــز عــى الجانــب 

الســيايس. 

ويف املقابــالت مل يكــن مبقــدور املعلمــني الربــط بــني املناهــج العلميــة والواقــع االقتصــادي واالجتامعــي يف الوطــن. 

ــاج الســابق دون  ــس املنه ــس بنف ــدة ويســتمروا يف التدري ــني باملناهــج الرســمية الجدي ــزم بعــض املعلم وال يلت

مراعــاة للتغيــريات التــي حدثــت أو طــرق التدريــب املتقدمــة والتــي تــم وضعهــا يف دليــل املعلــم. يعــود هــذا إىل 

أن عمليــة إعــداد املعلمــني ال تتناســب مــع مهاراتهــم ومــع املناهــج الجديــدة. إن اســتمرار التدريــس باألســلوب 

القديــم، يفــر املســتوى التطبيقــي الهــش املعمــول بــه يف املناهــج. 

مــن وجهــة نظــري، تفتقراملناهــج للتفكــري الناقــد ولتنميــة االشــخصية املســتقلة وكأنهــا إىل حــد مــا تريــد تكويــن 

شــخصية تابعــة تنفــذ وال تفكــر والطريقــة التــي تتناولهــا هــذه املناهــج يف ربــط الطالــب براثــة ووطنــه ضعيفــة 

 . ية للغا

تحــدث معلمــون عــن طــرق ووســائل التدريــس غــري املناســبة والتــي تعكــس ضعــف ناجــم عــن قلــة التأهيــل 

ــليم  ــكل س ــتغاللها بش ــم اس ــرى ال يت ــات أخ ــال باهتامم ــالب األطف ــغال الط ــن انش ــوي، وع ــي والرب األكادمي

ــوب.  كالحاس

ال يتــم اإلســتامع إىل رأي املعلمــني يف امليــدان وال يتــم التوقــف عنــد تجربتهــم الســابقة يف التعليــم ويعتمــدون 

عــى معديــن للمناهــج بعيديــن نســبيا عــن الواقــع. ويبــدو هــذا واضحــا مــن خــالل املوضوعــات التــي ال تالمــس 

الواقــع. ويضطــر معظــم املعلمــني إىل االلتــزام فقــط مبــا هــو يف املنهــاج وال يخرجــوا قيــد أمنلــة عــن النــص، مبــا 

يف ذلــك ال يســتطيعون تقديــم مجــرد اقــراح أو عــرض رأيهــم الشــخي بســبب خوفهــم الوقــوع يف املشــاكل أو 

الدخــول يف متاهــات وتناقضــات هــم يف غنــى عنهــا.

مفهــوم املواطنــة واملجتمــع يف املناهــج مبهــم رغــم محــاوالت التغيــري غــري املوفقــة يف املناهــج أكــر مــن مــرة، وال 
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ميكــن التقــدم يف اعتــامد وتبنــي مفاهيــم الدميقراطيــة والتعدديــة وتقبــل اآلخــر إال عندمــا نصبــح أحــرارا يف رســم 

سياســاتنا التعليميــة وعندمــا نؤمــن بالدميقراطيةوتطبيقاتهــا العمليــة. وهــذا ايضــا ينعكــس عــى مســاحة النقــد 

واملســاءلة واملراقبــة يف الدوائــر التعليميــة وأعتقــد أننــا مــا زلنــا نعيــش يف مناهــج املــايض.

فــال نــرى يف املناهــج مــا يعكــس مفاهيــم الدميقراطيــة والتعدديــة السياســية وتقبــل اآلخــر، وعــى الرغــم مــن 

وجــود مســاحة للمســاءلة والرقابــة داخــل الدوائــر التعليميــة اال أنــه ال يؤخــذ بــاآلراء والتوصيــات، وال يســتطيع  

املعلــم املســاهمة يف تعزيــز مفهــوم املواطنــة لــدى الطــالب مــن خــالل العمليــة التعليميــة.

التمييز 

ــلطة  ــة رأي الس ــيايس أو مخالف ــم الس ــاس التنظي ــى أس ــأيت ع ــاس ي ــز باألس ــأن التميي ــني ب ــض املعلم ــار بع أش

الفلســطينية وهــذا ينعكــس عــى التعيينــات أو الرقيــات والوصــول إىل مواقــع القــرار. أي يتــم تغليــب الــوالء 

ــاءة. الســيايس عــى الكف

ــل الحجــاب يف  ــاس محــدد مث ــه ال يوجــد فــرض للب وبالنســبة لفــرض ســلوكيات عــى الطــالب أو املعلمــني فإن

ــة  ــدارس الخاص ــض امل ــى بع ــق ع ــد ينطب ــك ق ــوث، وأن ذل ــة الغ ــدارس وكال ــة وم ــة الحكومي ــدارس وخاص امل

وذات الطابــع الدينــي أو التــي تتبــع تيــارا إســالميا لــه مــا يقولــه يف هــذا الخصــوص. ويف مــدارس وكالــة الغــوث 

وكذلــك الحكومــة ال يوجــد إجبــار عــى خلــع أو لبــس الحجــاب. )يف إحــدى الحــاالت كانــت إحــدى املعلــامت 

تجــرب الطالبــات عــى لبــس الحجــاب يف الصــف يف حصــة الربيــة اإلســالمية عــى األقــل، وحــني اعرضــت إحــدى 

الطالبــات كانــت املعلمــة تخرجهــا مــن الصــف، وتــم حــل املوضــوع بعــد تدخــل أهــل الطالبــة(. مل متنــع وزارة 

الربيــة التعصــب بشــكل واضــح مــام تــرك املجــال لعقــول متعصبــة أن تعمــل عــى إدخــال فكــر متعصــب إمــا 

بدافــع شــخي أو حــزيب تنظيمــي، حيــث ميكــن ملعلــم متعصــب أن يعمــل يف املدرســة وهــذا وارد ألن غالبيــة 

املجتمــع غــري مبالــني وألن االســلطة ال تأخــذ يف االعتبــار عنــد التعيــني هــذه املســألة.

ــض  ــة( وبع ــدارس خاص ــامت )م ــك املعل ــاب وكذل ــاس الجلب ــات لب ــى الطالب ــرض ع ــدارس تف ــض امل ــاك بع هن

املعلــامت يلتزمــن بلبــاس املــدارس فقــط مــن أجــل العمــل. لألســف تجــد تجاوبــا مــن املجتمــع وإقبــاال مــن قبــل 

البعــض، ورفــض مــن قبــل آخريــن مــع عــدم التدخــل يف التغيــري. وبــدل اعتــامد منهــاج يدعــو للربيــة واألخــالق 

الحميــدة وكيفيــة بنــاء فــرد مفيــد للمجتمــع، تركــز املناهــج عــى التديــن. 

النقد ممنوع 

ــرأي  ــم مســاءلة املخالفــني لل ــن التقيتهــم أن النقــد معــدوم أومحــدود جــداً ويت ــال عــدد مــن املعلمــني الذي ق

أو منتقــدي املناهــج وقــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مثــل النقــل إىل مــكان عمــل آخــر أو التوقيــف عــن 

العمــل، واحــرام الحريــة الشــخصية شــبه معدومــة يف املــدارس واملعلــم مربمــج وفــق رؤيــة محــددة.

ومل يكــن تقييــم املعلمــني للعمــل النقــايب إيجابيــاً بشــكل عــام وأغلبيــة املعلمــني الذيــن متــت مقابلتهــم أظهــروا 
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عــدم الثقــة يف االتحــاد والنقابــات كونهــا فاقــدة القــدرة عــى التمثيــل الحقيقــي للمعلمــني.

أكريــة مــن املعلمــني الذيــن التقيتهــم تعتقــد أن إتحــاد املعلمــني ال ميثــل املعلمــني وأنــه يخــدم الجهــة املشــغلة 

)الســلطة( وال يخــدم مصالــح واحتياجــات ومهنيــة املعلمــني خوفــاً عــى مكانتهــم الوظيفيــة أو املهنيــة ومحافظــة 

عــى مكاســبهم التنظيميــة يف الســلطة الحاكمــة ومــن أجــل محســوبيات ومصالــح معينــة، والكثــري منهــم يبحثــون 

عــن وجاهــات وليــس عــن خدمــة املعلمــني. والســبب هــو غيــاب األمــان الوظيفــي للمعلــم، وهــذا يظهــر ضعــف 

ــل النقايب. العم

رواتب منخفضة 

رواتــب املعلمــني متدنيــة جــداً وال تتناســب مــع املجهــود الــذي يقــوم بــه املعلــم، ومســتوى املعيشــة املرتفــع 

جــدا يف فلســطني. تعتمــد الرواتــب يف مــدارس وكالــة الغــوث عــى الدرجــة وســنوات الخدمــة وتــراوح رواتــب 

ــار ألعــى  ــة 1200 دين ــدة ولغاي ــم أو املعلمــة الجدي ــار للمعل ــة الغــوث بــني 750 دين املعلمــني يف مــدارس وكال

ــا ال يقــل عــن 30 ســنة، مبــا يشــمله مــن عــالوات وغريهــا. وتتوقــف  ــه م ــر عــى خدمت ــد م ــب ويكــون ق رات

الزيــادات بعــد 34 ســنة خدمــة. وتكــون العــالوات عــى الزوجــة 26 دينــار ولــكل ابــن تحــت ســن 18 مبلــغ 13 

دينــار شــهريا. وهــذه الرواتــب لديهــا أفضليــة بســيطة مقارنــه مــع املــدارس الحكوميــة. وفيــام يتعلــق برواتــب 

معلمــي املــدارس الحكوميــة فــان املعلــم يبــدأ براتــب 2200 شــيكل يف حــني يصــل معــدل رواتــب املعلمــني يف 

املــدارس الحكوميــة إىل 3000 شــيكل. مــن املهــم اإلشــارة إىل أن رواتــب املعلمــني يف املــدارس الحكوميــة تنقســم 

إىل راتــب أســايس وتضــاف إليــه العــالوات التــي قــد تصــل إىل 50% مــن الراتــب وهــي تشــتمل عــى عــالوة زوجــه 

ــة العمــل وغــالء معيشــة واملواصــالت وعــالوة املاجســتري إن وجــدت،  ــب وطبيع ــدف الرات ــة له ــاء وترقي واألبن

حيــت تصــل الخصومــات إىل 20% مــن الراتــب وهــي تختلــف مــن معلــم إىل آخــر.

إن ممثــي املعلمــني هــم ممثلــو الســلطة والــوزارة، ويف حــال حــدوث أي مشــكلة يتــم التعامــل معهــا وفــق ذلــك، 

الكثــري مــن املعلمــني أعضــاًء يف اتحــاد املعلمــني الــذي ال يدافــع عــن حقوقهــم. أعضــاء االتحــاد هــم موظفــون يف 

الــوزارات وراوتبهــم مرتبطــة بهــا وغــري مســتقلني، لهــذا ال يعــول عليهــم ومثــة حاجــة لوجــود تنظيــم نقــايب قــوي 

يدافــع عــن حقــوق املعلمــني. 
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تتمثــل مشــكلة التعليــم عندنــا يف إرصار مســؤولينا عــى طأمنــة النفــس اســتنادا لِمقارنــة حالــه بحــال التدهــور 

املامثــل عنــد األشــقاء العــرب. يحــدث هــذا بالرغــم مــن تكــرار القــول بفــرادة قضيتنــا. لكــن هــذه الفــرادة مل 

توجــب النظــر يف عوامــل وأســباب انتصــار جيــش شــكله مجتمــع صغــري مكــون مــن 650 ألــف مســتوطن، عــى 

ــر يف  ــب النظ ــرادة مل توج ــذه الف ــام أن ه ــام 48. ك ــا يف الع ــة بن ــة مهول ــالل نكب ــة، وإح ــدول العربي ــوش ال جي

العوامــل التــي أدت لتكــرار هــذا االنتصــار يف العــام 56، لدولــة صغــرية حديثــة النشــأة، عــى مــر، أكــرب دولــة 

عربيــة آنــذاك، ثــم تكــرار النــر عــى تجمــع عــريب يف العــام 67. 

لقــد دأبنــا عــى إعــادة ذلــك لدعــم الواليــات املتحــدة، ودول غربيــة إلرسائيــل، دون أن نحــاول فهــم العوامــل 

التــي منحــت دولــة صغــرية، حديثــة النشــأة يف محيــط معــادي واســع، القــدرة عــى اســتغالل ذلــك الدعــم، يف 

بنــاء جيــش ميلــك التفــوق املطلــق والدائــم عــى الجيــوش العربيــة مجتمعــة، ودون أن نتوصــل لفهــم عــدم قــدرة 

الــدول العربيــة، األعــرق يف الجغرافيــا والتاريــخ، عــى بنــاء جيــوش تقلــص هــذه الفجــوة بالرغــم مــن حصولهــا 

عــى دعــم ومســاندة مامثلــة لتلــك التــي حصلــت وتحصــل عليهــا إرسائيــل. 

املدهــش واملــؤمل يف الوقــت ذاتــه، أن مناضــال فلســطينيا مــن قــادة ثــورة 36-39 قــد وضــع أصبعــه مبكــرا جــدا 

ــا مل  ــم. وم ــا وبينه ــي بينن ــارق يف املســتوى التعليم ــا إىل الف ــل كله ــود األســباب والعوام ــال: تع ــا. ق عــى جرحن

ــا.  نتســاوى، أو نتقــارب، فــال أمــل يف وقــف تدهورن

كان مجتمــع الـــ 650 ألــف مســتوطن مجتمعــا متعلــام، وبالتــايل قــادرا عــى اســتخدام التكنولوجيــا العســكرية 

بكفــاءة واقتــدار، ومعهــا كل علــوم العــر؛ علــوم اإلدارة، التعبئــة والتنظيــم، الحشــد والحركــة، االقتصــاد 

ــة  ــبة األمي ــامين ونس ــد العث ــن العه ــا م ــض. خرجن ــى النقي ــا ع ــخ. وكان حالن ــالم... ال ــة واإلع ــن، الدعاي َوالتموي

ــا تزيــد عــى 90% يف عمــوم فلســطني، وأكــر مــن 95% يف ريفهــا. كشــف ذلــك أن نظــام التعليــم العثــامين  بينن

كان يف بدايــة الحبــو، ســار بــه االنتــداب الربيطــاين ببــطء شــديد إىل األمــام، ورسَّعــه العهــد األردين نوعــا مــا. ويف 

الخمســينات والســتينات بــدا حــال التعليــم ُمبــرشا. لكــن العلــة بقيــت يف النهــج الــذي اْعتمــد التلقــني املســتند 

لــراث تغليــب منهــج النقــل عــى العقــل الثقيــل جــدا. ظهــرت مصيبــة هــذا النهــج يف إزاحــة الفلســفة وعلــم 

االجتــامع مــن املناهــج، ويف جعــل العلــوم الطبيعيــة نوعــا مــن ديكــور الزينــة، بــدل أن تكــون املحفــز لتنشــيط 

العقــل، واملحــرك للبحــث العلمــي والدافــع للتطبيــق التكنولوجــي.

لقــد عشــت فــرات الحبــو الــريك، والبــطء الربيطــاين، فالتســارع األردين، تعلــام وتعليــام. عشــت انتقــال التعليــم 

ــا التعليمــي، يف قريتــي ومجموعــة القــرى املحيطــة. عشــت وخــربت انتقــال  ــاب إىل املدرســة ونظامه مــن الُكت
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ــا أن  ــد. وإذا كان صحيح ــام بع ــل في ــام إداري متكام ــاج ونظ ــاب، ملنه ــالإدارة للكت ــاج وال ــن الالمنه ــم م التعلي

اإلنتــداب هــو مــن وضــع وأقــام هــذا النظــام وقــرر املناهــج، وهــو مــن أبقــى عــى نهــج تلقــني الُكتّــاب، فإنــه 

هــو مــن عهــد ملجموعــة تربويــني فلســطينيني متميزيــن، مثــل خليــل الســكاكيني وإســعاف النشاشــيبي، جمعــوا 

بــني مقومــات الربيــة ومتطلبــات املعرفــة، بتأليــف الكتــب املقــررة. وكان أنــه، وبالرغــم مــن قــوة فعــل نهــج 

ــة  ــذه العقب ــي ه ــى تخط ــة، ع ــال الالحق ــي، واألجي ــاعدت جي ــب س ــك الكت ــل، أن تل ــب العق ــني يف تغيي التلق

الكــؤود، بدليــل أننــا مــا زلنــا نتذكــر، ونســتعيد، العديــد مــن الحكايــات الربويــة التعليميــة التــي حملتهــا لنــا 

تلــك الكتــب. 

ــة  ــب الربي ــيخني ملنص ــداول ش ــن ت ــم م ــد، وبالرغ ــام بع ــم في ــي، كمعل ــريا اِلهتامم ــي، ومث ــا اِلنتباه كان ملفت

والتعليــم يف األردن، جمــع الــوزارة لعــدد مــن الربويــني النابهــني، والذيــن تركــوا بصــامت واضحــة عى مســريتها يف 

عقــدي الخمســينات والســتينات. مل تتوقــف تلــك البصــامت عنــد التطويــر املتواصــل للمناهــج وكتبهــا املدرســية، 

بــأن تعدتهــا إىل التوســع املتســارع يف النشــاطات الالصفيــة، ويف خلــق وتطويــر فكــرة الحــب املتبــادل بــني الطالب 

واملدرســة، وحالــة األلفــة واالحــرام بــني الطــالب ومعلميهــم. وإىل جانــب االهتــامم والتوســع يف التعليــم املهنــي، 

كان االهتــامم برفــع كفــاءة املعلــم وتأهيلــه مــن جهــة، وبدعــم وتفعيــل مكانتــه االجتامعيــة الرفيعــة مــن جهــة 

أخــرى. ومتثــل ذلــك يف التــايل: 1- جــذب نخــب خريجــي الثانويــة لحقــل الربيــة والتعليــم مــن جهــة، وزيــادة 

أعــداد بعثــات أوائــل خريجــي الثانويــة العامــة للجامعــات العربيــة والصديقــة، وعودتهــم للعمــل يف مالكهــا مــن 

جهــة أخــرى. 2- إنشــاء معاهــد الربيــة التعليــم املتوســطة، ســنتان بعــد الثانويــة العامــة، وتطويرهــا املســتمر، 

لرفــد التعليــم بالكــوادر املؤهلــة، َولســد الحاجــة املتزايــدة، نتيجــة لِلتســارع املتواصــل يف هــذا القطــاع مــن جهــة 

ثالثــة. 

ويف ذلــك الوقــت، وبالرغــم مــن صغــر رقــم الراتــب آنــذاك، لكــن إدارة االنتــداب، ثــم الحكومــة األردنيــة، حــددت 

راتبــاً للمعلــم، ال ميكنــه فقــط مــن توفــري متطلبــات أرستــه، بــل والعيــش يف بحبوحــة، ونقلــه الفــوري مــن مــالك 

ــة  ــة إجتامعي ــم مكان ــر للمعل ــك مــا وفَّ الطبقــات الفقــرية إىل الطبقــة املتوســطة ِبأمنــاط معيشــتها ولباســها. ذل

واعتباريــة مرموقــة، جعلتــه موضــع اهتــامم الراغبــات يف االســتقرار والــزواج آنــذاك. 

كــام أثــار انتباهــي فَاهتاممــي أيضــا، أنــه وبالرغــم مــن تعاقــب الشــيخني، الشــنقيطي والجعــربي، عــى الــوزارة، 

ــوزارة إرســال املبعوثــني  ــم االجتــامع مكانتهــا الالئقــة يف املنهــاج. وأكــر واصلــت ال تبــوأت مــواد الفلســفة وعل

لدراســة هــذه املــواد، والعــودة لتدريســها يف املــدارس. وأيضــا أدخلــت تدريــس نظريــة دارون يف مــادة األحيــاء، 

مــع البــدء يف توســيع وتطويــر املختــربات واملكتبــات يف املــدارس. لكننــي، وبالرغــم مــن صغــر ِســني، وحداثــة 

ــدءا مــن منتصــف الســتينات.  ــة، ب ــة التعليمي ــة الربوي ــة الراجــع يف العملي ــة، الحظــت بداي ــي التعليمي تجربت

ــد  ــدرة معاه ــف ق ــني ضع ــم، وب ــع التعلي ــري يف توس ــارع الكب ــني التس ــاوت ب ــك التف ــذاك لذل ــر آن ــزوت األم ع

املعلمــني، وبعثــات التعليــم، عــى ســد متطلبــات ذلــك التوســع. وكانــت ثالثــة األثــايف، كــام يقــال، يف وقــوع الضفة 
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تحــت »بســطار« االحتــالل مــن جهــة، ويف ذلــك التحالــف الــذي جمــع بــني النظــام األردين واإلخــوان املســلمني، 

وتســليم الــوزارة لهــم، عقــب أحــداث أيلــول، وبــدء تطبيــق رؤاهــم الربويــة التعليميــة، مــن جهــة أخــرى. هكــذا 

بــدأت عمليــات االنحــدار، فالتدهــور وتواصلــت. 

ويف العقــود الثالثــة األخــرية أضيفــت علــة جديــدة لعلــل التدهــور، متثلــث يف اســتدخال منهــج تقديــس العالمــة 

وتقدميهــا عــى الفهــم واالســتيعاب ومــن ثــم القــدرة عــى االســتفادة مــن حصيلــة املعرفــة املتحققــة. أدى كل 

هــذا ألن تتمكــن العلــل مــن كل مفاصــل العمليــة التعليميــة متمثلــة يف التــايل: 

سقوط الربية وغيابها التام. . 1

غيــاب النشــاطات الالمنهجيــة واألنشــطة الرياضيــة يف املقدمــة، وبالتــايل تراجــع فانعــدام حالــة املحبــة، . 2

بــني أطــراف العمليــة الربويــة التعليميــة، وحلــول حالــة الكــره املتبــادل بــني أطرافهــا.

بؤس املناهج وترديها سنة بعد أخرى.. 3

تدهــور مكانــة املعلــم االجتامعيــة، فوضعــه االعتبــاري نتيجــة لبــؤس حالــه املعيــي، ومــن ثــم تراجــع . 4

حوافــزه وقدرتــه عــى تقديــم تعليــم مقبــول والئــق لتالميــذه. 

تراجع النظام اإلداري وتوافقه مع التدهور املتواصل لحال التعليم. . 5

تطابــق حــال البنــاء املــدريس مــع نهــج التلقــني ومــن ثــم غيــاب امللحقــات املدرســية للتدريــب املهنــي، . 6

للبحــث املكتبــي العلمــي، للتدريــب والنشــاط املخــربي، لقاعــات الفنــون كاملوســيقى، الرســم، املــرح... 

لخ.  ا

تقليــص التعليــم املهنــي، وعــدم فهــم رضورة تطويــره والعنايــة بــه ملجتمــع يتطلــع إىل التقــدم، قبــل . 7

وبعــد حــل قضيتــه. 

وأخــريا تراجــع االهتــامم ِبــُدور املعلمــني، وبكليــات الربيــة يف الجامعــات، املنــوط بهــا تخريــج املعلمــني . 8

ــة  ــة الربوي ــة للعملي ــة الحاضن ــة املجتمعي ــة، َوالبيئ ــة العام ــال الثقاف ــه ح ــه يرافق ــك كل ــاء. ذل األكف

ــة برمتهــا.  التعليمي

ختامــا، ال أظــن أن مــن نافــل القــول التأكيــد عــى حقيقــة شــديدة اإليــالم. حقيقــة تــرخ بعلــو الصــوت أن مــن 

ــا الوطنيــة، يف عــر يشــهد هــذا التســابق املتســارع عــى املســتقبل،  غــري املمكــن تحقيــق تقــدم لحــل قضيتن

وضــد عــدو يتمكــن أكــر وأكــر مــن علــوم العــر وتقنياتــه املختلفــة، مبــا نحــن عليــه مــن تدهــور متواصــل يف 

تعليمنــا وثقافتنــا، ومــن ثــم يف معارفنــا ووعينــا. العــالج يتمثــل يف قــرار ســيايس واعــي، مــن املســتوى األعــى يف 

الســلطة، يرافقــه توفــري واعتــامد اإلمكانيــات الالزمــة، بتقديــم أولويــة تطويــر التعليــم، وإخراجــه مــن عرتــه، 

عــى ســائر مهامهــا األخــرى. وغــري ذلــك تواصــل العبــث الــذي نحــن فيــه. 
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جهاد شويخ: األبحاث ليست متطلبا.. والسوق يقود التعليم 

يــأيت الطــالب إىل الجامعــة وهــم غــري مســتعدين لســامع رأي مختلــف، نصطــدم بصعوبــة تقبــل فكــرة وجــود 

آراء مختلفــة، وصعوبــة اتخــاذ موقــف اســتنادا ملرجــع فلســفي أو فكــري. فمــن املفــرض أن يكــون الطلبــة أمــام 

وجهتــي نظــر. ووجهــة النظــر مفــرض أن ترتبــط مبســتوى فكــري معــني. هــذا االفــراض غــري مأخــوذ بــه مــن قبــل 

الطلبــة، وهــم يعتقــدون أن اســتاذ الجامعــة يعــرف كل يشء، ومــن حقهــم أخــذ تلــك املعرفــة منــه. يف نهاية ســنة 

ثالثــة وبدايــة ســنة رابعــة، عندمــا يطــرح وضــع خطــة وهــدف وافــراض وجــود تعــدد ووجهــات نظــر مختلفــة، 

فــإن تعاطــي الطــالب مــع التعــدد كمفهــوم يبــدو شــائكا. 

ــظ أو يف  ــي تعتمــد عــى الحف ــة االســئلة الت ــة ســواء يف طبيع ــه النمطي ــة هــو االمتحــان بصورت ــم الطلب ــا يه م

ــكل عــى  ــادة وال يناقــش ويت ــب ال يحــرض امل ــم ويف النجــاح والتفــوق. الطال ــه كعنــر حاســم يف التقيي أهميت

األســتاذ فقــط الــذي ســيقدم لــه كل يشء لقــاء دفعــه للرســوم الجامعيــة. عندمــا وضعــت أســئلة تعتمــد عــى 

الفهــم وقلــت للطلبــة بإمكانكــم اســتخدام الكتــب وأي مصــادر أخــرى يف اإلجابــة عــى األســئلة، أحــدث ذلــك 

ــح حظــه يف  ــد تبخــرت وأصب ــرب البعــض أن جهــوده يف الحفــظ ق ــري منهــم، اعت ــة، صــدم الكث ــدى الطلب ــورة ل ث

ــي  ــه. كان البعــض يطالبن ــادوا علي ــذي مل يعت ــددا، غضــب طــاليب واحتجــوا عــى هــذا األســلوب ال ــوق مه التف

بوضــع أســئلة مبــارشة تعتمــد عــى الحفــظ. 

يالحــظ أن الخلفيــة السياســية والثقافيــة تؤثــر عــى جهوزيــة الطلبــة يف التعليــم املــدريس والجامعــي. وملــا كان 

املســتوى الثقــايف واملعــريف للنســبة األكــرب مــن الطلبــة ضعيفــا، فــإن فكــرة الجــدوى مــن التعليــم تصبــح ســلبية، 

ولســان حالهــم يقــول ال يوجــد جــدوى، ومــاذا يفيدنــا التعليــم. واألنــى فهــم يعتقــدون أنهــم ســيتخرجون مــن 

الجامعــة وســينالون الشــهادات بــرف النظــر عــن الجهــد والجديــة التــي يبدونهــا. 

ــذي  ــدريس ال ــم امل ــا إىل التعلي ــذا يعيدن ــي، وه ــم الجامع ــة للتعلي ــة الطلب ــدم أهلي ــن ع ــدم ع ــا تق ــف م يكش

ــاش  ــم النق ــة. وال يه ــات عالي ــى عالم ــول ع ــاح والحص ــبة النج ــع نس ــان ورف ــز لالمتح ــول التجهي ــور ح يتمح

ــة  ــة مبســتوى طلب ــراءة والكتاب ــون الق ــة إىل الجامعــة ال يتقن ــأيت طلب والســجال والفضــول املعــريف والتســاؤل. ي

ــة، يكتبــون جمــال غــري  جامعيــني، فــال يعرفــون عــددا كبــريا مــن املفــردات، ويقعــون يف أخطــاء إمالئيــة ولغوي

معــربة، ال يعرفــون عالمــات الرقيــم، وال ميلكــون القــدرة عــى التعبــري عــن أفكارهــم. تبــدأ معادلــة املعلــم الــذي 

يقــدم كل يشء والطالــب يحفــظ يف املدرســة، وتنتقــل هــذه املعادلــة إىل الجامعــة. ولألســف فــإن الجامعــة تتبنــى 

السياســة املدرســية ذاتهــا، ال يوجــد فــرق يذكــر بــني التعامــل يف املدرســة والتعامــل يف الجامعــة، يســتأنف الطلبــة 

يف الجامعــة نســخ امللخصــات وتدويــن املالحظــات التــي ينطــق بهــا األســتاذ. ويف هــذه الحالــة، ليــس املطلــوب 

تعلــم مهــارات التفكــري والنقــد التــي تــكاد تكــون منعدمــة، حتــى طلبــة املاجســتري يفتقــدوا ملهــارات التفكــري 

والنقــد. يعتمــد الطلبــة يف املدرســة عــى حفــظ مــا يف الكتــاب وامللخصــات، يــأيت هــؤالء إىل الجامعــة ليعتمــدوا 
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عــى حفــظ دوســية املســاق، ويف الحالتــني يحفــظ الطلبــة الــدروس مــن أجــل الحصــول عــى الشــهادة. وبهــذا 

املعنــى يتكامــل دور املدرســة مــع دور الجامعــة باملعنــى الســلبي. ولألســف ال تســتطيع وال تعمــل الجامعــة عــى 

تصويــب املســار الســلبي للمدرســة. ال تســتطيع الجامعــة أن تخــرج جامعيــني قادريــن عــى االنخــراط يف املجتمــع 

والحيــاة املدنيــة ويكونــوا فاعلــني يف عمليــة بنــاء وتطويــر املجتمــع إال بنســبة قليلــة. وبحســب التجربــة، يوجــد 

خمســة مــن كل 30 جاهزيــن ومؤهلــني. وال تتجــاوز نســبة الخريجيــني املؤهلــني 20–25%. وجــه الغرابــة، عندمــا 

أوجــدت جامعــة بــري زيــت مســاق »دراســات ثقافيــة« والتــي تتضمــن مــواد فلســفة وعلــوم إنســانية ووجهــات 

نظــر مختلفــة وحريــة التفكــري يف محاولــة لتجــاوز النمــط الســائد،انترشت شــائعات وبــدأ يتشــكل رأي يقــول أن 

هــذه الدراســات تعلــم اإللحــاد والكفــر!

شــاركت فلســطني ثــالث مــرات يف دراســة بعنــوان التوجهــات الدوليــة يف العلــوم والرياضيــات واللغــة، كان األداء 

ــة  ــدارس الحكومي ــا امل ــروا، أم ــدارس األون ــا م ــل وبعده ــة أفض ــدارس الخاص ــا. أداء امل ــا متدني ــطيني فيه الفلس

ــني  ــرز ب ــع أن الف ــوم م ــات والعل ــن ضعــف يف الرياضي ــات م ــدارس والجامع ــاين امل ــاذا تع ــت األضعــف. مل فكان

ــا مــع تراجــع املنتســبني للفــرع العلمــي بشــكل مضطــرد؟ إن  ــه يســتمر عندن ــا إال أن علمــي وأديب انتهــى عاملي

ــاة.  أســباب مســتوى هبــوط مســتوى الطــالب يف الرياضيــات يعــود إىل انفصــال تدريــس الرياضيــات عــن الحي

تــدرس الرياضيــات بطريقــة الحفــظ ايضــا؛ حيــث يحفــظ الطلبــة األمثلــة ويطبقــون ذلــك عــى االســئلة. ال أحــد 

يجيــب عــى ســؤال ملــاذا نــدرس الرياضيــات؟ هــل للرياضيــات عالقــة باالخــراع الــذي بــدوره ليــس لــه أهميــة 

ــم،  ــود التعلي ــذي يق ــات، الســوق هــو ال ــريا يف االهتامم ــة االســتهالكية دورا كب ــا؟ وتلعــب النزع ــة لدين أو أولوي

ــم الحاســوب.  ــة تتوجــه إىل »البزنــس« والتجــارة وعل والغالبي

ــات.  ــي يف الثامنيني ــن جي ــة م ــع الطلب ــة م ــري مقارن ــوم أضعــف بكث ــة بالنســبة يل، أشــعر أن طــالب الي املفارق

ــول  ــم حص ــدا رغ ــا ج ــوم متدني ــتوى الي ــح مس ــد أصب ــث وق ــي الحدي ــن التوجيه ــل م ــم أفض ــي القدي التوجيه

البعــض عــى عالمــات مرتفعــة جــدا. وهــذا يطــرح ســؤاال: ملــاذا تصــل عالمــات األوائــل إىل 99.3-99.9%؟ يعــود 

االرتفــاع مــن وجهــة نظــري إىل ارتفــاع نســبة الرســوب. وعندمــا ال تقبــل الــوزارة ومــن خلفهــا النظــام الســيايس 

وجــود مثــل هــذه النســبة املرتفعــة، ويكــون الحــل برفــع نســبة النجــاح، فهــذا الرفــع ينعكــس عــى أصحــاب 

ــى. يف إحــدى الســنوات جــاءت نســبة النجــاح يف اللغــة اإلنجليزيــة  املعــدالت العاليــة، فتصــل إىل حدهــا األق

14%. إزاء ذلــك جــرى رفــع نســبة النجــاح إىل 40%. ويتــم التســر عــى الفضيحــة. ترفــع الجامعــة أيضــا نســبة 

النجــاح بشــكل أو بآخــر. والنتيجــة تنعكــس ســلبا عــى مســتوى التحصيــل العلمــي والكفــاءة. ويســتمر اللــوم 

املتبــادل بــني الجامعــة واملدرســة. تلــوم الجامعــة املــدارس عــى املســتوى الهابــط الــذي يرســل لهــا، واملــدارس 

تــرد بــأن املعلمــني الذيــن ينتجــون املســتوى الهابــط هــم خريجــو جامعاتكــم، وواقــع الحــال املســؤولية متبادلــة 

فضــال عــن فلســفة ونظــام التعليــم واملناهــج املعتمــدة يف البلــد. ومــن األســباب األخــرى أن عــددا ال بــأس بــه 

مــن أســاتذة الجامعــات يعملــون عمــال إضافيــا ثانيــا وبعضهــم ثالثــا. مــا يؤثــر عــى مســتوى اهتاممهــم بالتعليــم 

ــت  ــاث ليس ــاث. األبح ــل أبح ــدون عم ــاتذة املتعاق ــة واألس ــني الجامع ــل ب ــد العم ــد يف عق ــره. وال يوج وبتطوي
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متطلبــا لــدى األســاتذة، لــذا ينــرف االكادميــي إىل أعــامل أخــرى. هــذا ال يعنــي عــدم وجــود أســاتذة مميزيــن 

ولكــن بنســبة قليلــة. 

أكــر مــا أعجبنــي يف جنــوب إفريقيــا هــو تبنــي النمــوذج الجامعــي الربيطــاين، الــذي يدعــم أكــر الجامعــة التــي 

تنــرش األبحــاث. ويتــم دعــم األســاتذة الذيــن لديهــم مشــاريع بحــث والذيــن ينــرشون األبحــاث. 

أرب كيالين: حرية التعبري رشط أسايس لبناء الثقة وتوضيح املفاهيم

ــى  ــدا حت ــي تعلمــت يف مــدارس هولن ــام أنن ــم عل ــي يف التعلي  أود التحــدث عــن أهــم اســتنتاجايت مــن تجربت

ــه عــى مفاهيمــي يف التعليــم ويف العالقــة بــني  التوجيهــي، وتربيــت عــى أســلوب تعليمــي معــني تــرك بصامت

ــب.  ــم والطال املعل

الصــدق والراحــة التامــة خاصــة يف التعامــل مــع القضايــا العلميــة ويف إيصــال املعلومــات بــدون تحفــظ هــو 

أســاس إقامــة عالقــة فيهــا احــرام متبــادل بــني املعلــم والطالــب/ة. 

مل أالحــظ أبــدا يف الســنوات الســت التــي أمضيتهــا يف تعليــم صفــوف ثانويــة طالــب/ة ال يتقبــل 	 

ــد للمعلومــة. يقبــل  ــز الزيــف والتبســيط الزائ ــا/ة ال ميي ــدا طالب املنطــق )الصــدق( ومل أالحــظ أب

ــه. يتناقــض  ــه احــرام لعقل ــه املعــريف وألن في ــه يســتجيب لفضول ــب الصــدق ويتفهمــه ألن الطال

إخفــاء املعلومــات وإخفــاء الــرأي اآلخــر واالنســجام مــع الخطــاب الرســمي اجتامعيــا مــع هــذه 

امللكــة املتوفــرة لــدى الطلبــة والتــي يتــم تخريبهــا. ومــن األمثلــة عــى ذلــك نظريــة دارون. ميتنــع 

البعــض عــن رشح النظريــة ويعتربهــا خطــأ ألنهــا متعارضــة مــع املفهــوم الدينــي. وقــد عوقبــت 

شــخصيا بالفصــل مــن قبــل إدارة مدرســة املســتقبل الخاصــة يف رام اللــه ألننــي رشحــت النظريــة 

وأجبــت عــن األســئلة التــي طرحهــا الطــالب، مقابــل ذلــك علمــت أن مــدرس يف مدرســة الفرنــدز 

امتنــع عــن تدريــس النظريــة وقــال لطالبــه إنهــا خاطئــة.

ــب 	  ــة الطال ــي البســاطة ثق ــني. تبن ــد، البســاطة يف الشــكليات واملضام ــن التعقي ــدال م البســاطة ب

بنفســه، كثــريا مــا كنــت أجيــب عــن تســاؤل لطــاليب )مــا بعــرف، خلينــا نجــرب( هــذا النــوع مــن 

البســاطة الصادقــة يحفــز الطالــب عــى التفكــري والرشاكــة يف التجربــة كنــت أقــول للطالــب مــن 

املمكــن أن تكــون فكرتــك هــي األصــح فلنجــرب، هــذا األســلوب يف توصيــل املعلومــات يبنــي الثقــة 

ــا منــي دراســة  بالنفــس التــي بدورهــا تبنــي القــدرة والجــرأة عــى الخلــق واإلبــداع. كان مطلوب

طــرق الزراعــة، قلــت لهــم »أنــا بــدي اعتمــد عليكــم، أنــا ال اعــرف يف الزراعــة،« وفعــال أنــا ال أفقــه 

شــيئا يف الزراعــة، تبادلنــا األدوار، علمــوين الزراعــة حقيقــة وكانــوا فخــورون بذلــك. مثــال التزمــت يف 

الــزي املــدريس، يف قصــة الشــعر واملالبــس، وطــالء األظافــر، وكل مخالفــة تخضــع لعقوبــات ويتــم 

اإلجبــار. كان لهــذا نتائــج ســلبية وأشــكال مــن التمــرد الســلبي. كان ميكــن التفاهــم ووضــع حلــول 

واحــرام الحريــات والنظــام باالقنــاع واالقتنــاع وعــدم اإلكــراه وعــدم التزمــت. مــن وجهــة نظــري، 
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ينتمــي الــزي املوحــد للنظــام الشــمويل. 

العدالــة يف املعاملــة وليــس املســاواة. كان عنــدي يف أكــر مــن مرحلــة دراســية، طــالب ال 	 

ــال إذا كان  ــر، مث ــائل أخ ــتخدام وس ــة باس ــاء الحص ــي أثن ــاط التعليم ــة النش ــتطيعون متابع يس

النشــاط حــل أســئلة كان أحــد طــاليب ال يشــارك ويقــوم بقــراءة كتــاب أو روايــة ألنــه ال يســتطيع 

ــة. وكان  ــات يف الكتاب ــه صعوب ــان« ولدي ــريه »زهق ــاش. وعــى حــد تعب االســتامع ملحــارضة أو لنق

ــدا أن  ــات. ومل يحصــل أب ــكاره املجموع ــه كان يســاعد بأف ــة لكن ــن مجموع ال يحــب العمــل ضم

ــاج  ــد يحت ــايب. وق ــا اإليج ــم ومبفهومه ــة له ــت واضح ــروق كان ــك ألن الف ــى ذل ــرض ع ــا اع طالب

طالــب احتياجــات خاصــة اســتخدام الحاســوب. ال يســمحون يف املدرســة بذلــك، وهــذا خطــأ ومــن 

املفــروض عــدم وضــع قالــب، واحــرام رغبــة الطــالب واســتعدادهم وحبهــم أو عــدم حبهــم للامدة.  

الرويــض واالخضــاع واملنــع أســلوب غــري تربــوي، والبديــل تفاهــم يصنعــه طرفــا العمليــة. وغالبــا 

ــول.  ــة للحل مــا يســتجيب الطلب

ــا 	  ــم لكنه ــات يف التعل ــة أو صعوب ــات خاص ــد احتياج ــت بن ــرضورة تح ــات بال ــدرج االختالف ال تن

تنــدرج تحــت التنــوع الطبيعــي وغــري املحــدود لألفــراد. مل نتعامــل نحــن ببســاطة مــع احتياجاتنــا 

واختالفاتنــا. فــام الهــدف مــن تنفيــذ نظــام مــا أو قانــون مــا بحذافــريه وبتشــدد أعمــى، طاملــا أن 

الهــدف ميكــن أن يتحقــق بســهولة وبطــرق أخــرى؟ ال بــد أن نســتجيب الختالفــات بعضنــا البعــض 

مبرونــة وانفتــاح. هــذا ليــس متييــزا غــري عــادل كــام يعتقــد الكثــري مــن املعلمــني، بــل هــو العدالــة 

ــاح  ــكل انفت ــالف ب ــرة االخت ــون فك ــس يتفهم ــى العك ــم ع ــالب فإنه ــبة للط ــة. وبالنس يف الحقيق

وبســهولة. 

نســبة املعلمــني الذيــن يخرجــون عــن املنهــاج قليلــة جــدا ويف األغلــب يتــم تغليــب الشــكليات 	 

ــه يرغــب يف الذهــاب إىل الفضــاء،  ــب أن ــال طال ــال ق ــول مســتحيل؟ مث ــاذا الق ــني، مل عــى املضام

أجابتــه املعلمــة أنــك غبــي، أنــا اختلفــت مــع هــذا املنطــق، فهــو يســتطيع؟ املوضــوع ليــس لــه 

عالقــة بالــذكاء. ملــاذا تعقيــد األمــور واألخــذ مبنطــق املســتحيل؟ ملــاذا ال يتــم التعامــل مــع فرضيــة 

ــا؟  والبحــث يف مقومــات تطبيقه

ــا أكــره كلمــة عيــب. وينبغــي أن 	  ــة مــؤدب أو غــري مــؤدب. أن ــرأي، ومقول ــة التعبــري عــن ال حري

نضمــن حريــة الســؤال. كان هنــاك زمــالء وزميــالت مــن املعلمــني يصفــون الطالــب الــذي يســأل 

بقليــل أدب. إذا قــال إن مــادة الفيزيــاء بتزهــق وغــري ممتعــة يعتــرب موقفــه قلــة أدب. عندمــا يقول 

الطالــب إننــي ال أريــد املســاعدة. الســؤال عــن املثليــة يســاوي قلــة أدب، ويســتخدم مصطلحــات 

ــن. كان  ــق بالدي ــا يتعل ــت.« ويحظــر الســؤال يف كل م ــت شــكلك زي البن ــوع »إن ــن ن ــة م خاطئ
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الطــالب يطلبــون منــي لقــاء خــارج الــدرس حتــى يتمكنــوا مــن طــرح االســئلة. كنــت أشــجعهم 

عــى طــرح كل أنــواع االســئلة. الســؤال عــن املخــدرات ممنــوع يف املدرســة. ســأل ولــد عــن نــوع 

ــة ال  ــر يف الجن ــام إذا كان الخم ــاؤل في ــل أدب. والتس ــه قلي ــإلدارة ألن ــه ل ــرى تحويل ــدرات ج مخ

يســكر، أو ســؤال هــل يوجــد يف الجنــة نــت يعتــرب قلــة أدب. مــن املفــرض إعطــاء فــرص بشــكل 

مســتمر ودائــم للنقــاش واالختــالف يف وجهــات النظــر للتــدرب عــى خطــوات التفكــري املنطقــي 

ــزال بحاجــة  ــي ال ت ــني اآلراء الت ــا وب ــق بينه ــة والتفري ــة املقبول ــوم الحجــج العلمي ــل مفه ولتوصي

للتجريــب، ولتمييــز الحجــة املنطقيــة عــن »الخزعبــالت واألســاطري« التــي مل يثبــت حصولهــا علميــا 

أو ال أســاس علمــي لهــا. كان هــذا النــوع مــن النشــاط املفضــل لــدى الطــالب مــن كل املراحــل، 

وهــذا النــوع مــن النشــاط بالنســبة يل هــو األهــم قبــل املــادة التعليميــة نفســها، ألن بنــاء هــذا 

النــوع مــن املفاهيــم رشط أســايس للمــي يف أســلوب البحــث العلمــي ألي مــادة تعليميــة. وحريــة 

ــض أي  ــة ودون تعري ــاطة ومحب ــم ببس ــح املفاهي ــة وتوضي ــاء الثق ــايس لبن ــا رشط أس ــري هن التعب

ــه ال  ــوع مــن اإلحــراج، فالخطــأ نســبي. وبالنســبة يل كنــت أوضــح لطــاليب دامئــا أن ــب ألي ن طال

حــرج مــن أي فكــرة أبــدا، وال حتــى مــن أي ســلوك ولكــن هنــاك مــا هــو مناســب أو غــري مناســب 

بــدال مــن »خاطــئ وصحيــح«.

كنــت أالحــظ ولذلــك تأكــدت مــع الوقــت أن الطالــب/ة بحاجــة للوقــت واملحبــة واالحــرام للوصــول لتحقيــق 

األهــداف التعليميــة العامــة، مل أالحــظ أبــدا أن حالــة اســمها »مل يتحقــق الهــدف«. 

ــب ال  ــاذا،أال أن الطال ــم مل ــيطرة. ال أفه ــني للس ــن املعلم ــري م ــب الكث ــن ح ــدا م ــتغرب ج ــظ وأس ــت أالح كن

يســتجيب أبــدا للســيطرة؟ وأنــا كنــت أشــجع طــاليب دامئــا عــى التعبــري عــن حقهــم يف االعــراض، فيجــب أن ال 

ــوا كل يشء.  ــوح. وأن ال يصدق ــربرة بوض ــن م ــا مل تك ــوع م ــة ممن ــوا بكلم يقبل

إرشاك الطــالب يف وضــع الخطــة التعليميــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف كان بالنســبة يل أداة ناجحة 	 

جــدا لاللتــزام معــا بالخطــة وبالوقــت. كنــا نضــع الخطــة معــا طــاليب وأنــا يف بدايــة العــام الــدرايس 

مــع مراعــاة أي فــروق يف الوقــت أو االحتياجــات، وكّنــا نلتــزم بهــا معــا. كنــت أرتــب الوقــت مــع 

الطلبــة ومبشــاركتهم. كان زمــاليئ مــن املعلمــني/ات لديهــم خطــة هــي نفــس الخطــة املعتمــدة 

ســابقا ويتــم اعتامدهــا مــن ســنة لســنة مــع تغيــريات طفيفــة وتحويلهــا لــإلدارة. وكانــت النتيجــة 

التــزام مبعــزل عــن الهــدف.

ــك 	  ــى حــل مشــكالتهم، كذل ــا ع ــل جدي ــة والعم ــب الطلب ــي القراحــات ومطال االســتامع الحقيق

إرشاكهــم يف تقديــم الحلــول ومحاولــة تنفيذهــا. بالنســبة يل كنــت اقــرح الحلــول واطلــب 

اقراحاتهــم ونعمــل عــى الحــل معــا، كنــت أوضــح لهــم دامئــا أننــي لســت »اذىك« ولكــن أكــر 

ــي. ــذا حقيق ــا ه ــر. وطبع ــم العم ــربة بحك خ
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ــة 	  ــط يف مدرس ــه مختل ــالم ألن ــوا األف ــك منع ــد ذل ــالم. بع ــاهد أف ــا نش ــي: كن ــاط الالمنهج النش

ــات«. ــه بالرياضي ــود الل ــات وج ــغ »اثب ــتيفن هوكني ــاة س ــة حي ــة كقص ــالم العلمي ــا األف ــة. طبع مختلط

ــوم، إن 	  ــدة، قالــت مدرســة العل ــه معلومــات مفي ــاب كــذا وفي ــا قــرأت كت عندمــا كنــت أقــول أن

القــراءة ال تفيــد أحــد وأغلــب الــذي تقرأيــه خطــأ، القــراءة ال تفيــد - قــراءة أبحــاث خطــأ. ووافــق 

املعلمــون عــى رأيهــا. وقــد اســتغربوا مــن اشــرايك يف مجلــة فيزيــاء فصليــة. »شــو يعنــي قــرأت؟« 
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إضاءة من السويد، سمري الزبن: 

يكتسب خريج الثانوية القدرة عى العيش املستقل 

املــدارس الســويدية بــال أســوار وبــال أبــواب خارجيــة، فاالرتبــاط بــني الطالــب واملدرســة ليــس ارتباطــا قريــا، 

خاصــة وأن الطــالب الصغــار يقضــون وقتــا طويــال يف املــدارس، يعــادل وقــت قضــاء أبائهــم يف أعاملهــم، فنمــط 

الحيــاة يف الســويد يقــوم عــى أســاس عمــل الوالديــن معــا، ومبــا أن األبويــن يقضيــان مــا يقــرب مــن 11 ســاعة 

مــا بــني وقــت عمــل والطريــق، فــإن هــذا الوقــت يقضيــه الطفــل يف املدرســة. وحتــى ال يتحــول هــذه الوقــت 

الطويــل الــذي يقضيــه الطفــل يف املدرســة إىل عقوبــة، فقــد تــم تحويــل املــدارس الســويدية إىل أماكــن متعــة 

خاصــة يف األوقــات التــي يقضونهــا هنــاك بعــد انتهــاء الــدوام الرســمي. يحصــل الطــالب عــى كل مســتوياتهم مــا 

قبــل الجامعــة عــى وجبــة غــداء مجانيــة، عاليــة الجــودة عــى مســتوى واحــد يف الســويد كلــه، ال تختلــف بــني 

أغنــى املناطــق أو أفقرهــا، ولذلــك هنــاك تعلــق مــن األطفــال مبدارســهم. ويديــر الطــالب جزيئــا بعــض القضايــا 

يف املدرســة مــن خــالل مجالــس طــالب منتخبــة بحريــة، وهــي تعتــرب متريــن عــى الدميقراطيــة. 

ــام الطــالب  ــة أم ــم ليســت تكــرار املعلوم ــة يف الســويد عــى التلقــني، فمهمــة املعل ــة التعليمي ــوم العملي ال تق

ــه إىل  ــل بنفس ــاده ليص ــب وإرش ــاعدة الطال ــى مس ــوم ع ــه تق ــا مهمت ــا، إمن ــى يحفظونه ــا حت ــد عليه والتأكي

املعلومــة، ليــس هنــاك طالــب يخــرج ليســتظهر مــا يحفــظ أمــام زمــالءه، فهــذا يعتــرب إحراجــا للطالــب. يخــرج 

الطــالب أمــام زمالئهــم ليقــرءوا بحثــا جامعيــا تعاونــوا فيــه، يقــرأ كل واحــد قســام منــه. وال تقــوم االختبــارات 

الســويدية عــى اســتظهار مــا حفظــه الطــالب، بقــدر مــا تختــرب دقــة املعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن خــالل 

ــم الطــالب يف املدرســة احــرام وجهــة نظــر اآلخــر، مــن خــالل أســئلة وجهــات  ــات الصــح والخطــأ. ويتعل إجاب

النظــر، التــي ليــس لهــا إجابــة واحــدة، بــل إجابــات  متعــددة.

ال يقتــر التعليــم يف الســويد عــى التعليــم النظــري، أو حتــى املخابــر العمليــة التــي تدعــم املعلومــات النظريــة. 

بــل هنــاك تعليــم عمــي مــع التعليــم النظــري، مبعنــى أن عــى الطالــب الســويدي وهــو يف املرحلــة اإلعداديــة، 

أن يتعلــم قواعــد النجــارة والحــدادة والخياطــة والطبــخ وغريهــا، ذكــورا وإناثــا. ليــس هــذا فحســب، بــل الرياضــة 

ــد  ــية، إذا مل يجي ــة أساس ــي عالم ــة، وه ــا كامل ــى عالمته ــب ع ــل الطال ــية، وال يحص ــية أساس ــادة دراس ــا م أيض

الســباحة باملقاييــس الســويدية. 

ال ينــادي الطــالب معلميهــم بأيــة ألقــاب، ينادونهــم بأســامئهم الشــخصية، وليــس هــذا دليــل عــى قلــة االحــرام، 

ال تــرى العمليــة التعليميــة االحــرام يف هــذا، بــل يف مــكان آخــر، عــى ســبيل املثــال مينــع عــى الطــالب االحتفــاظ 

بهواتفهــم النقالــة يف الصفــوف، فهــم يضعونهــا بعلبــة موجــودة يف الصــف عنــد الدخــول إىل الصــف، كــام مينــع 

مضــغ العلكــة يف الصــف.
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تقــوم العمليــة التعليميــة يف الســويد عــى أســاس أن يكتســب الطالــب الــذي ينهــي املرحلــة الثانويــة القــدرة 

عــى العيــش املســتقل، ليــس باملهــارات النظريــة فحســب، بــل وباملهــارات العمليــة أيضــا. 

العامل الروحي املفقود 

قضيــة حــارضة بقــوة يف الحيــاة والعالقــات لكنهــا مغيبــة ومدرجــة ضمــن التابوهــات املمنوعــة. كانــت الــدروس 

ــن  ــة. لك ــة األهمي ــال يف غاي ــن واإلبط ــن والوط ــم واألب واألم والدي ــة واملعل ــب املعلم ــن ح ــت ع ــي تحدث الت

املقــررات تجاهلــت العالقــة بــني الجنســني والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــايئ بينهــام منــذ الطفولــة، 

ويســتمر يف املراحــل الالحقــة. ويحتــل جــزءا كبــريا مــن اهتــامم ووقــت الفتيــان والفتيــات يف مراحــل املراهقــة 

والشــباب. لقــد خلــت املناهــج مــن قصــص حــب باســتثناء مــرور عابرعــى شــعر الغــزل، مــرورا مل يخــل مــن 

تقريــع، مــع أن شــعر الغــزل كان حــارضا بقــوة  يف مناهــج أيــام زمــان. الســؤال ملــاذا ال توجــد مــواد تتحــدث 

عــن العالقــة بــني الجنســني وقيمهــا االنســانية واالخالقيــة، وعــن معنــى الحــب وأهميتــه يف بنــاء القيــم األشــمل 

ويف بنــاء الشــخصية املتوازنــة والســوية؟ ملــاذا ال تخــرج العالقــة بــني الجنســني مــن دائــرة الغمــوض غــري البنــاء 

ــب  ــى الجان ــر ع ــذ ال يقت ــامل للتلمي ــو الش ــاون؟ إن النم ــوار والتع ــارف والح ــامل التع ــه إىل ع ــكوت عن واملس

املعــريف بــل ميتــد إىل الجوانــب العقليــة والجســدية واالجتامعيــة والعاطفيــة والنفســية  واإلنســانية والفنيــة. ويف 

حالــة عــدم تغطيــة هــذه الجوانــب، فــإن الطلبــة ســيلجأون إىل أســاليبهم الخاصــة يف نســج العالقــات واشــباع 

عاملهــم الروحــي مبســتوى يحتمــل وجــود انحرافــات. وإذا كان عــامل النــت واالتصــال وتقنياتــه املتطــورة يســمح 

ــاء  ــور والغن ــارص والفلكل ــص املع ــون والرق ــرح والفن ــينام وامل ــامل األدب والس ــل، وإذا كان ع ــراق التجاه باخ

واملوســيقى وغريهــا تتيــح مســتوى مــن اإلشــباع النفــي لعــامل الطلبــة الروحــي، فلــامذا تتجاهــل املناهــج تلــك 

الحاجــة، وال تســاهم يف البنــاء النفــي الروحــي، بإيــالء التعلــم العاطفــي اإلنســاين اهتاممــا كافيــا، وحفــز الطلبــة 

عــى التعبــري عــن مشــاعر الحــب وبنــاء املــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون يف العالقــة بــني الجنســني، والتأكيــد 

عــى امتــالك الطلبــة للقــدرة عــى الحــب باالســتناد ملنظومــة القيــم االنســانية، بعيــدا عــن املفهــوم الــذي يغلــب 

الغريــزة عــى العقــل والقيــم.

خالصة 

ــاء  ــة هــو املدخــل األهــم يف النقــد وإعــادة بن ــم اإليجابي ــد وعنارصالتقــدم والقي البحــث عــن اإليجــاب والجدي

األفــكار واملفاهيــم. فــأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا مل يكتشــف عنــارص القــوة وكل يشء قابــل للحيــاة والتطــور 

يف الفكروالحيــاة. إن رؤيــة الســلب وحــده يضــع العربــة أمــام الحصــان. لــذا ســيتم التوقــف عنــد كل إيجــاب 

ودعمــه يف تجربــة املناهــج، انســجاما مــع هــدف التطويــر والبنــاء. 

ال يــردد املــرء يف تأييــد اهــداف العمليــة التعليميــة التــي حددتهــا الــوزارة، كاكتســاب مهــارات التفكــري اإلبداعيــة 
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ــرأي  يف الشــخصيات واملواقــف والنصــوص،  ــداء ال ــود، وإب ــاق العقــل وانطالقــه وتحــرره مــن القي ــا، وانعت العلي

ومتثــل القيــم اإليجابيــة كالحريــة والتعــاون وحــب املواطــن وتنميــة املواهــب وحــل املشــكالت، والربــط بــني مــا 

يتعلمــه الطلبــة وبــني الواقــع، والقــدرة عــى اســتنتاج األفــكار الرئيســة والفرعيــة، وتعلــم الكتابــة. وأهميــة أن 

يتبــادل الطالــب اآلراء مــع زمالئــه ومعلميــه.

ــر العقــل مــن األوهــام والخرافــات  ــا والدعــوة »لتحري اللجــوء إىل العمــل املرحــي واأللعــاب يف عــرض القضاي

ونقــاش بعــض املعيقــات التــي متنــع العقــل مــن التفكــري،« واعتبــار أن الحقــوق والواجبــات تشــمل غــري املســلمني 

»واإلشــارة إىل أدب االختــالف«، واحــرام الــرأي اآلخــر وتقديــم املصلحــة العامــة عــى الخاصــة. وتأييــد التفكــري 

والتأمــل والتعبــري الفنــي والجــاميل، كإجــراء مناظــرة ورســم لوحــة فنيــة وصــورة متخيلــة، والبحــث عــن أســئلة 

اســتيعابية واســتنتاجية، واســتخدام األلعــاب للتوضيــح واالســتيعاب. إن وجــود مثــل هــذه االفــكار واألســاليب 

يعــد خطــوة مهمــة ميكــن البنــاء عليهــا املزيــد. غــري أن هــذه اللفتــات القليلــة واملبعــرة تتجــاور مــع األســلوب 

ــري يف  ــد كب ــض إىل ح ــا تتناق ــام أنه ــة، ك ــم واألدوار التقليدي ــى املفاهي ــظ، وتطغ ــتمر الحف ــث يس ــم، حي القدي

التطبيــق عــرب الكثــري مــن الــدروس. 

دعــت الــدروس إىل تقديرعلــامء األمــة وجعلهــم يف أســمى وأعــى مرتبــة، لكنهــا مل تبــادر إىل إعــادة التعريــف 

ــتعرضت  ــم. واس ــة بحقه ــات اإلجرامي ــيء العقوب ــة، وبتخط ــفية والفني ــة والفلس ــم العلمي ــامء وبإنجازاته بالعل

ضوابــط الحــرب يف اإلســالم: ال تغــدروا وال تقتلــوا وليــدا وال امــرأة وال كبــريا فانيــا وال تقربــوا نحــال وال تقطعــوا 

شــجرة. ومل تنقــد ترشيــع جلــب الســبايا والغنائــم مــن أمــالك غــري املســلمني الــذي يتناقــض مــع تلــك املبــادئ 

الصحيحــة. ومل تنقــد العمليــات الفلســطينية التــي اســتهدفت مدنيــني. كــام تغنــت دروس برمــوز وزعــامء كصــالح 

ــن قطــز. ومل تنتقــد أســلوب حكمهــام االســتبدادي ومامرســتهام للقمــع والبطــش.  ــويب وســيف الدي ــن األي الدي

ــي، ويف كل  ــزاز اإلرسائي ــك االبت ــة فلســطينية متجــاوزة بذل ــة وطني ــدة اعتامدهــا رواي ويســجل للمناهــج الجدي

مواجهــة مــع الضغــوط اإلرسائيليــة تســتحق كل دعــم ومــؤازرة.

وأصــاب املؤلفــون يف اعتــامد مختــارات هامــة يف مــادة اللغــة العربيــة تحمــل قيــام معرفيــة وثقافيــة وجامليــة، 

ــن  ــت م ــارات خل ــة، ولوحــظ أن املخت ــة ورجعي ــم محافظــة وتقليدي ــارات تنتمــي لقي ــع مخت ــا تتجــاور م لكنه

املبدعــني الجــدد الذيــن ينتمــون ملــدارس أدبيــة حديثــة. 

ــة 	  ــد«، والرشيع ــم األوح ــده »الحاك ــه وح ــة لل ــع والحاكمي ــق الترشي ــى ح ــدروس ع ــدت ال أك

اإلســالمية تصلــح لــكل زمــان ومــكان، »القــرآن الكريــم هــو دســتور الحيــاة البرشيــة«، فلســطني 

أرض وقــف إســالمي«،. »الحكــم بغــري مــا أنــزل اللــه أوىل النقائــض التــي تبطــل االميــان.« ودعــت 

إىل اعتــامد عقيــدة الــوالء والــرباء الواجبــة عــى كل مســلم، وإىل »إقامــة الحكــم اإلســالمي الرشــيد 

ــا  ــف تزمت ــر املواق ــدروس إىل أك ــي ال ــتخالف يف األرض. ومت ــالمية«، واالس ــة اإلس ــادة الخالف وإع
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ــد الســارق، وحفــظ النســل  حيــث يصــار إىل حفــظ الديــن بقتــل املرتــد، وحفــظ املــال بقطــع ي

برجــم الــزاين املحصــن. وال تتــواىن الــدروس عــن الدعــوة إىل رصف النــاس عــن شــؤون الحيــاة الدنيــا 

بالقــول: املؤمــن لديــه يقــني بحقــارة الدنيــا وبتعاليــه عــى متاعهــا الزائــل. وتقــدم الــدروس سلســلة 

مــن أحــكام التحريــم والتكفــري ألبســط االســباب. وتدعــو إىل اقتصــاد بديــل يُحــرَّم إيــداع األمــوال 

يف البنــوك التــي تتعامــل بالربــا، مــع أن كل البنــوك تتعامــل بالربــا باملفهــوم الدينــي، وتطــرح بديــال 

هــو »املرابحــة والتأمــني اإلســالميني املرشوعــني«. 

ــرآن 	  ــرت يف الق ــه عــى رســله وذك ــا الل ــي أنزله ــب الســاموية الت ــان بالكت ــول املناهــج أن اإلمي تق

الكريــم ركــن مــن أركان اإلميــان. ولكــن تفضيــل القــرآن واعتبــاره ناســخا للكتــب الســاموية ودعــوة 

ــع  ــابق وم ــث الس ــع الحدي ــض م ــن، يتناق ــن املهيم ــخة والدي ــة الناس ــزام بالرشيع ــا لاللت أصحابه

ــّبْ  التعــدد والتســامح والتعايــش واملواطنــة. هــذا النــوع مــن الخطــاب الدينــي الــذي يتبنــى َج

ديــن آلخــر وأفضليــة ديــن عــى آخــر يســاهم يف هــدم التعايــش بــني األديــان، مبــا ال يتفــق مــع 

ــا املصــري.  ــان. ويــرف الشــعب الفلســطيني عــن قضاي اهــداف حــوار األدي

عــى ضــوء مــا تقــدم، فلســطني دولــة دينيــة متزمتــة، متيــز بــني املواطنــني عــى أســاس الديانــة، 

ومتيــز بــني املســلمني اســتنادا ألفــكار املدرســة الدينيــة املتزمتــة، وكل ذلــك يتناقــض مــع املرجعيــات 

التــي اعتمدتهــا الــوزارة.

ــة. 	  ــن برباهــني ال تصمــد أمــام أي محاكمــة علمي ــم والدي ــني العل وســعت املناهــج إىل املطابقــة ب

ليــس مــن مصلحــة املؤمنــني إنــزال النصــوص الدينيــة مــن عليائهــا وإخضــاع »إشــاراتها العلميــة« 

ــم الكتــب الســاموية وال  ــم لتقيي ــم العلمــي املفتــوح عــى التطــور. وال ميكــن إخضــاع العل للتقيي

ــوزارة  ــروج دروس ال ــك. ت ــا وال تقــول ذل ــم مــن اختصاصه ــي مل يكــن العل ــة الت ــث النبوي لألحادي

للمطابقــة بــني العلــم والديــن وتحــاول الربهنــة عــى تفــوق الديــن بأســلوب غــري علمــي متناقــض 

مــع رســالة التعليــم. ومــن األمثلــة عــى ذلــك دروس تتحــدث عــن مراحــل تكــون الجنــني وخلــق 

اإلنســان مــن علــق، وانشــقاق القمــر والبصمــة - نَُســّوي بنانــه«، ومــرج البحريــن ودروس تتحــدث 

عــن كرويــة االرض، وأخــرى تتحــدث عــن دنــو الشــمس عــى النــاس يــوم القيامــة مقــدار ميــل، 

ــد وتســتخدم  ــامء ومعظــم الجامعــات تؤي ــة العل ــة دارون«، مــع أن أكري وأخــرى تخطــئ »نظري

ــة يف كل  ــدرس النظري ــانية، وت ــوم اإلنس ــاء والعل ــم األحي ــة عل ــوم وبخاص ــة دارون يف العل نظري

مــدارس العــامل املتقــدم إال أنهــا تحظــريف املناهــج الفلســطينية.

وتظهــر املناهــج رفضــا للحداثــة، كــون الثقافــة العامليــة تركــز عــى حريــة اإلنســان الفرديــة وتصــل 	 

إىل التحلــل مــن ضوابــط الديــن والقيــم واالخــالق واألعــراف وتحكــم األهــواء والرغبــات مــا أدى 

ــاء وفقــدان الكرامــة اإلنســانية، وصــوال إىل  ــل الخلقــي يف خــدش الحي ــل والتحل إىل انتشــار الرذائ
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انهيــار منظومــة القيــم واألخــالق بحســب الــدروس. تبنــي املناهــج املوقــف عــى أســاس التعــارض 

ــا  ــا تعزله ــة لكنه ــا الحديث ــد التكنولوجي ــني تؤي ــة، ويف ح ــخته املتزمت ــالمي بنس ــن اإلس ــع الدي م

عــن أسســها الفكريــة والعلميــة والفلســفية والقانونيــة. قافــزة عــن الوظيفــة األساســية املفرضــة 

ــام. إن  ــاص والع ــراث الخ ــا ويف ال ــة راهن ــة الكوني ــم الحداث ــراز قي ــي إب ــم وه ــة والتعلي للربي

مواجهــة اإلمربياليــة واالحتــالل والهيمنــة والتدخــل »واالنحــالل« واإلســالموفوبيا ال يكــون برفــض 

قيــم الحداثــة كالحريــة والعدالــة واملســاواة وحقــوق اإلنســان. وميكــن مناهضــة االســتعامر دون 

ــن  ــا يحــدث اآلن م ــة بعكــس م ــة الغربي ــة والثقاف ــى الحداث ــاح ع ــع االنفت ــك م ــارض ذل أن يتع

غــض النظــر عــن االســتعامر وتوجيــه الكراهيــة للثقافــة الغربيــة وإنفــاق عــرشات املليــارات لخلــق 

ثقافــة مضــادة للحداثــة مــن قبــل دول البــرو- والغــاز-دوالر. هاجمــت الــدروس النهضويــني العرب 

ــم واالقتصــاد  ــا يف العل ــة واالســتفادة مــن تفوقه ــاح عــى الحضــارة الغربي ــن دعــوا إىل االنفت الذي

ــون االســتعامر  ــه يحارب ــوا في ــذي كان ــت ال ــون يف الوق ــون والقان واألدب والفكــر والفلســفة والفن

بالقــول: ظهــور بعــض املفكريــن العــرب الذيــن يتحدثــون بلســان الغــرب ويدافعــون عــن الحضــارة 

الغربيــة وينتقصــون مــن الحضــارة العربيــة اإلســالمية. إن الحضــارات متعاقبــة ومكملــة لبعضهــا 

البعــض وال ميكــن عــزل حضــارة عــن أخــرى أو إحتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات األخــرى. 

تؤيــد الــدروس يف الكتــب الجديــدة االتفاقــات واملعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا فلســطني. 	 

ــا يــأيت متعاكســا مــع املفاهيــم والــدروس والثقافــة واملواقــف  لكــن هــذا التبنــي يتناقــض وأحيان

والسياســات املعربعنهــا يف الكتــب. ال تعتمــد فلســطني املنظومــة الدوليــة كرزمــة ومل توامئهــا مــع 

القوانــني والسياســات الفلســطينية، وهــذا يجعــل املوقــف مزدوجــا ومرشوخــا. املطلــوب تحويــل 

ــة  ــة صغــرية متصل ــح العــامل قري ــة فلســطينية، بعــد أن اصب ــة مجتمعي ــادئ إىل ثقاف ــكار واملب االف

بعضهــا البعــض، يربــط بــني شــعوبها مــا ميكــن تســميته »عقــد إنســاين عاملــي«. 

الجهــاد فريضــة وجــزء ال يتجــزأ مــن الدعــوة اإلســالمية وعمــال مــن أعاملهــا، وهــو لرفــع الظلــم ورد 	 

العــدوان وتذليــل العقبــات وتطبيــق رشع اللــه. والجهــاد لقتــال مــن وقــف يف وجــه دعــوة اإلســالم 

ومينــع النــاس مــن الدخــول فيــه بإرادتهــم الحــرة. حكــم الجهــاد هــو فــرض كفايــة، ويكــون فــرض 

عــني اذا احتــل العــدو بلــدا. وكل هــذا بحســب تعريــف كتــاب الربيــة اإلســالمية. ومثــة مفاهيــم 

أخــرى، ربطــت الجهــاد بدفــاع املســلمني عــن أوطانهــم ضــد االســتعامر – وأعطــت أولويــة ملعالجــة 

ــرف  ــاد املتط ــوم الجه ــوا مفه ــم رفض ــؤالء وغريه ــالمي. ه ــع اإلس ــالح املجتم ــر ورضورة إص التأخ

ألنــه يقــود إىل حــرب دينيــة. إىل أي مــن املدرســتني تنتمــي دروس الربيــة اإلســالمية يف موضــوع 

ــه. وتتقاطــع  ــدروس أكــر إىل الجهــاد عــى أســاس الديــن ومــن أجل الجهــاد؟ الجــواب: تنتمــي ال

أكــر مــع املدرســة املتشــددة، ألنهــا مل تــأت عــى ذكــر علــامء ديــن حاولــوا تغيــري املفهــوم وكأنهــا 

ملتزمــة بالفقهــاء املتشــددين. مل تطــرح الــدروس قــراءة معــارصة للجهــاد ولحقيقــة تحولــه منــذ 

بدايــات القــرن العرشيــن يف تجربتنــا الفلســطينية عــى األقــل، إىل تحــرر وطنــي واجتامعــي وثــورة 
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ومقاومــة منظمــة وحــق الشــعب يف تقريرمصــريه. وقــد بطــل اســتخدامه لنــرش الديانــة اإلســالمية. 

علينــا االعــراف بوجــود إرهــاب اســالمي متارســه تنظيــامت القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان 

وبوكــو حــرام وجيــش اإلســالم وعــدد آخــر مــن املنظــامت املتشــددة. ال ميكــن إنــكار وجــود إرهــاب 

ــي ضــد  ــي التكفــريي. ويوجــد إرهــاب فكــري دين ــه التعصب ــن الفق ــوع م ميــارس باالســتناد إىل ن

ــول  ــلمني يف حق ــامء املس ــتهدفون عل ــة وكان املس ــدان العربي ــم البل ــارض يف معظ ــف واملع املختل

العلــم والفلســفة واألدب والفكــر، ويف التجربــة الفلســطينية يوجــد أعــامل إرهابيــة دون أن تكــون 

التنظيــامت التــي متارســها ارهابيــة، كخطــف الطائــرات الــذي يعتــرب بحســب القانــون الــدويل عمــال 

ارهابيــا، وكل العمليــات »االستشــهادية« التــي اســتهدفت حافــالت ومطاعــم ومراكــز تجاريــة وحــرم 

ــي  ــرب الت ــع آداب الح ــض م ــاب، يتناق ــود إره ــراف بوج ــا االع ــوارع. علين ــد وش ــي ومعاب جامع

حددهــا النبــي ومــن بعــده الخليفــة أبــو بكــر واتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

مــا هــي حقيقــة املســاواة بــني الرجــل واملــرأة؟ تقــول مــادة يف الربيــة اإلســالمية »املــرأة كالرجــل«، 	 

ــام للطرفــني،  ــا ظل ــة ليــس مــن الحكمــة يف يشء فضــال عــن كونه وتضيــف لكــن املســاواة الكامل

ــب  ــرأة تنج ــا وامل ــا ويرعاه ــق عليه ــل األرسة وينف ــود الرج ــاء. يق ــى النس ــون ع ــال قوام فالرج

األطفــال وترعاهــم وتديــر شــؤون األرسة. زنــا النســاء أفحــش، ألنــه يجلــب رضرا كبــريا عــى املــرأة، 

وألن اإلغــراء يكــون مــن املــرأة غالبــا. ويجســد الطــالق يف معظــم الحــاالت صيغــة متييــز صــارخ 

ــزواج يســمح للرجــل بتعــدد الزوجــات وميــارس »التعــدد« يف الغالــب  ملصلحــة الرجــل ونظــام ال

بــدون مــربرات ويبلــغ التمييــز مــداه بتحليــل االســتمتاع بالزوجــات والجاريــات مــن ملــك اليمــني، 

لكــن هــذا الحكــم انتهــى بانتهــاء الــرق ويعــود إذا مــا عــاد الــرق! وليــس مــن بــني أهــل الحــل 

والعقــد نســاء. و«ال يجــوز لألنثــى أن تكــون خليفــة«. أمــا املــرياث فللذكــر الضعــف ألن اإلســالم 

ــه وألزمــه  ــى كالنفقــة عــى نفســه وزوجــه وأوالده وأقارب ــا لألنث ــر تكاليــف مل يحمله حمــل الذك

بنفقــات الــزواج مــن مهــر وغــريه وأعفــى املــرأة وهــذا هــو العــدل عينــه.« ومل تتوقــف الــدروس 

ــرض  ــة األرسة. ويف ــة ويف إعال ــرأة يف النفق ــة كمشــاركة امل ــة واالقتصادي ــد التحــوالت االجتامعي عن

عــى النســاء قيــودا تكبــل حريتهــن وتخضعهــن للســيطرة الذكوريــة، فالحجــاب فــرض عــني عــى 

كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة وانــكار ذلــك يعــد مــن نواقــض اإلميــان. وتعتــرب دروس 

الربيــة اإلســالمية أن الحجــاب رمــز لعفــة املــرأة وطهرهــا والتــزام الطاعــات واجتنــاب املحرمــات، 

مــا يعنــي أن املــرأة أو الشــابة غــري املحجبــة تفتقــد لــكل هــذه املواصفــات. كان مــن املفــرض أن 

تنحــاز وزارة الربيــة والتعليــم لــراث املنظمــة الثقــايف التعــددي، يف حريــة املعتقــد والتعبــري، ويف 

توفــري املنــاخ لحريــة الفتــاة واملــرأة يف اختيــار ارتــداء الحجــاب أو يف عــدم ارتدائــه بــدون تكفــري أو 

تحريــم أو صكــوك غفــران جديــد مبســمى الحجــاب العفــة. وال يغــري مــن حقيقــة التمييــز تبجيــل 

املــرأة يف بعــض الــدروس. 

155



املناهج املدرسية: بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

ــة 	  ــة والهوي ــة أخــرى مــكان الشــعب والثقاف ــة وهوي ــة إحــالل شــعب وثقاف كان مــن شــأن عملي

ــطيني.  ــعب الفلس ــبة للش ــرب بالنس ــزا أك ــي حي ــد الوطن ــالل البع ــريا يف احت ــطينية، دورا كب الفلس

ــة  ــة كالهوي ــات الفرعي ــتيعاب الهوي ــاج واس ــا يف إدم ــان صعوده ــة  إب ــة الوطني ــت الحرك ونجح

الدينيــة والعائليــة والعشــائرية والجهويــة يف إطــار وحــدة وطنيــة جامعــة. لكــن صعــود اإلســالم 

ــي  ــع اإلرسائي ــل املجتم ــة داخ ــة املتعصب ــا اليهودي ــوذ األيديولوجي ــادة نف ــت وزي ــيايس املتزم الس

ــج  ــى مناه ــك ع ــس ذل ــة، وانعك ــرى إىل الواجه ــة األخ ــات الفرعي ــة والهوي ــة الديني ــادا الهوي أع

التعليــم الفلســطينية التــي انحــازت للهويــة الدينيــة، ترافــق هــذا التحــول مــع خلخلــة الروابــط 

ــايل  ــالل الكولوني ــض االحت ــة. إن رف ــه الوطني ــف وحدت ــطيني وضع ــعب الفلس ــات الش ــني مكون ب

والســيطرة عــى شــعب آخــر، وكبــح الحريــات ومقاومــة السياســة االســتعامرية العنريــة ال يعنــي 

ــل هــو انتصــار لإلنســان وللحقــوق املرشوعــة.  العــداء لليهــود كيهــود ب

يحتــاج التعامــل مــع الديانــة اليهوديــة إىل معالجــة مــن نــوع مختلــف. فاليهوديــة ديانــة ســاموية 	 

ال ميكــن دمجهــا باالســتعامرالصهيوين العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعِمر ومعــادي للشــعب 

الفلســطيني والمعــادي لإلســالم واملســلمني، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، 

أو الجيــش اليهــودي كبديــل للمســتعمر الصهيــوين اإلرسائيــي. مــن املفــرض إعــادة طــرح قضايــا 

مســكوت عنهــا كســلخ اليهــود الفلســطينيني والعــرب عــن قوميتهــم وشــعوبهم يف إطــار املــرشوع 

الكولونيــايل، وذلــك النــوع مــن االســتقطاب الــذي فرضتــه الحركــة الصهيونيــة بالتعاون مــع األنظمة 

الرجعيــة وقــوى التطــرف الدينــي، الــذي يُحــول املعركــة مــن معركــة ضــد املــرشوع الكولونيــايل 

والعنريــة اإلرسائيليــة إىل رصاع مســلمني ويهــود. ال ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي الديانــة 

اليهوديــة يف املــرشوع الكولونيــايل، بالعكــس مطلــوب إعــادة االســتقطاب عــى أســاس التحــرر مــن 

االســتعامر والعنريــة وغطرســة القــوة والهيمنــة بــرف النظــر عــن االنتــامء الدينــي والقومــي 

ــود  ــه اليه ــرض ل ــا تع ــراف الفلســطيني بالهولوكوســت وم ــإن االع ــذا الســياق، ف ــي. ويف ه واإلثن

ــة  ــي والنكب ــري العرق ــني بالتطه ــراف اإلرسائيلي ــن اع ــدا ع ــل أب ــا، ال ينفص ــاد يف أوروب ــن اضطه م

الفلســطينية.

تعريــف املواطنــة باملفهــوم الحــدايث كحقــوق وواجبــات ومســاواة أمــام القانــون وليــس مواطنــة 	 

ــب التنشــئة  ــن بقــوة يف كت ــة. يحــرض الدي األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر والراعــي والرعي

الوطنيــة واالجتامعيــة املرافــق مــع تحييــد الِغنــى املعــريف الــذي تتيحــه الثــورة الرقميــة، وتجربــة 

املجتمعــات املتطــورة. كان إبــراز كل عنــارص التقــدم والتطــور يف تجربــة الحكــم اإلســالمي مهــام 

ومرشوعــا ومفيــدا. ولكــن الخلــط بــني التجــارب القدميــة ومعايريهــا واملراحــل الراهنــة ومعايريهــا، 

ــراف  ــدم االع ــج يف ع ــكلة املناه ــدة. مش ــال الجدي ــا لالجي ــراد إيصاله ــرة امل ــدف والفك أرض باله

ــارصة  ــري املع ــزام باملعاي ــدم االلت ــة، ويف ع ــكام الديني ــة االح ــة وتاريخي ــور البرشي ــة تط بتاريخي
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واملعتمــدة. املشــكلة يف اســتحضار املــايض بــدون نقــد واســتبداله بالحــارض واعتبــاره أفضــل منــه. 

ــه ذلــك مــن شــطب الــرشكاء يف  ــة اإلســالمية، ومــا يعني ــة العربي تعــرف املناهــج فلســطني بالدول

ــع  ــة م ــة بالرشاك ــر أهمي ــا أك ــربان ويكون ــالم يك ــطني واإلس ــة أن فلس ــن حقيق ــزة ع ــن قاف الوط

ااملســيحيني، ومــع اليهــود – مــن غــري املســتعمرين والعنريــني الصهيونيــني – انســجاما مــع امليثاق 

الوطنــي الــذي عــرف فلســطني بالدولــة الدميقراطيــة التــي يعيــش فيهــا الجميــع مبســاواة كاملــة. 

يرتبــط التعريــف بفكــر دينــي يظــل حــارضا يف كتــب اللغــة العربيــة والربيــة االجتامعيــة. فالعقاب 

والعــذاب والجنــة والنــار ليــس مكانهــا مــادة اللغــة العربيــة. ونقــاش رشعيــة اآلخــر عوضــا عــن 

ــا اللغــة، وتبيــان عقوبــة قطــع إبهــام الرجــل ثــم ذراعــه ثــم يــده مــن الكتــف. مــا  نقــاش قضاي

عالقــة اللغــة بهــذا النــوع املــروع مــن العقوبــة؟ تســري وزارة الربيــة والتعليــم عــى خطــى اإلســالم 

الســيايس يف تديــني املناهــج وإلغــاء التفكــري، تديــني متزمــت يســتند لقــراءة ســلفية منفصلــة عــن 

ــة مبــا يف  ــم تحــرري يغلــب العقــل ويحشــد املعــارف العلمي ــزام بتعلي ــة. كان ينبغــي االلت الحداث

ذلــك الجوانــب املضيئــة يف تــراث الحضــارة العربيــة اإلســالمية.

يالحــظ تغييــب العامــل العاملــي الــذي ميلــك الشــعب الفلســطيني عــربه أهــم الحلفــاء. ملــاذا يتــم 	 

تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا يف نضــال الشــعب الفلســطيني، والركيــز فقــط 

عــى العامــل القومــي العــريب والعامــل اإلســالمي؟ مطلــوب رشح أهميــة العامــل والبعــد العاملــي 

األممــي يف النضــال التحــرري الفلســطيني، الــذي أولتــه منظمــة التحريراهتاممــا مميــزا وصــار مكونا 

ــة واألمــة. الديــن  اساســيا يف الفكــر الســيايس الفلســطيني. ال ينبغــي الخلــط بــني الديــن والقومي

ــان األخــرى تشــكل عنــرا واحــدا مــن  ــن اليهــودي واألدي ــن املســيحي والدي اإلســالمي كــام الدي

ــة  ــة اليهودي ــة الدول ــة املشــركة للشــعوب وال ينبغــي التنافــس مــع مقول ــة الروحي ــارص الثقاف عن

والقوميــة اليهوديــة التــي تجــاوزت مقومــات ومفهــوم القوميــة واألمــة.

تبنــت دروس وزارة الربيــة والتعليــم الروايــة الرســمية العربيــة، ومل تعــط أهميــة ملعانــاة الشــعوب 	 

العربيــة وهــي الحليــف الحقيقــي للشــعب الفلســطيني وكأن الســقف املســموح بــه يف املقــررات 

املدرســية هــو ســقف مواقــف الســلطة الفلســطينية املنافحــة للمواقــف العربيــة. وقــد اعتمــدت 

ــة  ــة والعدال ــم الحري ــة بقي ــري عابئ ــريب غ ــع الع ــن الربي ــف م ــة يف املوق ــة العربي ــة األنظم رواي

والكرامــة والدميقراطيــة واملســاواة والتحــرر الوطنــي واالجتامعــي واالســتقالل كمعيــار يف التأييــد 

واالنحيــاز للنظــام أو للشــعب واملعارضــة الدميقراطيــة التــي تعــرب عنــه. 

ــه 	  ــل فــادح ل ــال املســتقبل. خل ــدى أجي ــر ملكــة النقــد ل ــاب النقــد، وهــذا يعنــي عــدم تطوي غي

نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق املعرفــة الــذي ال يوجــد بداخلــه غــري روايــة واحــدة 

ــة، وال للمامليــك، وال  ــة العثامني ــاري واحــد. ال يوجــد نقــد لالمرباطوري ــار واحــد ومســار إجب وخي
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ــة  ــني ومعرك ــة صف ــه معرك ــربت عن ــذي ع ــوي ال ــراع الدم ــيني، وال لل ــني والعباس ــاء األموي للخلف

الجمــل، وال نقــد قــادة الفتوحــات العســكريني الذيــن ارتكبــوا كــوارث. وال نقــد أخطــاء تاريخيــة 

كبــرية مــن نــوع انفتــاح قيــادة املفتــي أمــني الحســيني عــى النظــام النــازي يف محاولــة جنونيــة 

لالســتقواء بــه ضــد بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة. مل يكــن موقــف املؤلفــني مــن العهــد العثــامين 

ــة  ــة ولجمعي ــرات الصهيوني ــتعامرية واملؤام ــالت االس ــلب للتدخ ــزوا كل س ــا ع ــا. عندم موضوعي

االتحــاد والرقــي، وعندمــا اكتفــوا برؤيــة جانــب واحــد مــن االجــراءات العثامنيــة، وأغفلــوا معانــاة 

الشــعوب الناجــم عــن الظلــم واالســتبداد والجــوع والقهــر الــذي جعلهــا تثــور ضــد اإلمرباطورية. ان 

إعــادة النظــر بتجربــة فلســطني مــع اإلمرباطوريــة العثامنيــة مبوضوعيــة علميــة يشــكل جــزءا مــن 

إعــادة قــراءة التاريــخ، ســيبقى مطروحــا بقــوة عــى مؤلفــني وخــرباء فلســطينيني متحرريــن مــن 

عــامء األيديولوجيــا، يتولــون مهمــة إضــاءة املشــهد التعليمــي الفلســطيني بنــور املعرفــة الحــرة.

ــري 	  ــلمني للتكف ــرب واملس ــن الع ــامء واملفكري ــفة والعل ــرض الفالس ــا تع ــج أيض ــت املناه وتجاهل

ــار لهــم والتعريــف  ــة إعــادة االعتب ــوا أهمي ــة، وتجاهل واملــوت والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم العلمي

بهــم وبنتاجاتهــم العلميــة. مل يُنتقــد صــالح الديــن األيــويب يف اجتثاثــه للفاطميــني، وال اســتبداد قادة 

املامليــك. وتــم وضــع الطلبــة أمــام روايــة واحــدة تخفــي املعلومــة هــذا األســلوب يحــدث خلــال 

ــة  ــدة، وميــس األمان ــات املعتم ــم وباملرجعي ــاب وباملعل ــة الطــالب بالكت ــزع ثق ــه يزع ــا كون تربوي

ــة.  ــة واملعرفي العلمي

ــا، حيــث يفــرض أخــذ رأيهــم 	  ــة املناهــج وتقييمه ــل املعلمــني جــزءاً اساســياً يف عملي ــرب تأهي يعت

بشــكل دائــم. ويصــار إىل تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم املتخصصــة يف التعليــم. ويفــرض أن يتمتـّـع 

املعلــم باالســتقالليّة يف التدريــس وباملشــاركة الفّعالــة يف إعــداد املناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، ويف 

ــتوياتهم  ــم ومس ــة قدراته ــالب ومعرف ــخيص الط ــم. ويف تش ــم طالبه ــي تالئ ــني الت ــار املضام اختي

ليالمئــوا لهــم املــواد واملضامــني التــي تتناســب معهــم. النقــد غــري متــاح للمعلمــني أو محــدود جــداً 

ــل النقــل إىل مــكان  ــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مث ــن وق ــم مســاءلة املعلمــني الناقدي ويت

ــب املعلمــني  ــة محــددة. وروات ــق رؤي ــج وف ــم مربم ــن العمــل، واملعل ــف ع عمــل آخــر أو التوقي

ــا  ــم لفظي ــغ املناهــج يف دور املعل ــك تبال ــم ذل ــة الشــأن. رغ ــة قليل ــم االجتامعي ــة ومكانته متدني

للتغطيــة عــى الغــن الــذي يتعرضــون لــه. 

ملــاذا تراجعــت العمليــة التعليميــة يف كل مكوناتهــا؟ لقــد شــهدت الخمســينات والســتينات مــن 	 

القــرن املــايض يف العهــد األردين توســعا يف النشــاطات الالصفيــة، ويف خلــق وتطويــر فكــرة الحــب 

املتبــادل بــني الطالــب واملدرســة واملعلــم والتوســع يف التعليــم املهنــي ال ســيام الزراعي، وجــرى رفع 

كفــاءة املعلــم وتأهيلــه عــرب بعثــات التعليــم الخارجيــة ومعاهــد املعلمــني، وحــددت الســلطات 
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راتبــاً مجزيــا للمعلــم نقلــه إىل الطبقــة الوســطى. وتبــوأت مــواد الفلســفة وعلــم االجتــامع مكانتهــا 

ــرى  ــدم ج ــذا التق ــاء. وكل ه ــادة األحي ــة دارون يف م ــس نظري ــل تدري ــاج وأدخ ــة يف املنه الالئق

الراجــع عنــه. العــودة للتقــدم بحاجــة إىل إرادة سياســية وقــرار مــن املســتوى األعــى يف الســلطة، 

يرافقــه توفــري واعتــامد اإلمكانيــات الالزمــة، بتقديــم أولويــة تطويــر التعليــم، وإخراجــه مــن عرتــه، 

عــى ســائر املهــام األخــرى. 

تبــدأ يف املدرســة معادلــة املعلــم الــذي يقــدم كل يشء والطالــب يحفــظ مــا يقــدم لــه. وتنتقــل 	 

هــذه املعادلــة إىل الجامعــة. ولألســف فــإن الجامعــة تتبنــى السياســة املدرســية ذاتهــا، ال يوجــد 

فــرق يذكــر بــني التعامــل يف املدرســة والتعامــل يف الجامعــة، يســتأنف الطلبــة يف الجامعــة نســخ 

امللخصــات وتدويــن املالحظــات التــي ينطــق بهــا األســتاذ. ويف هــذه الحالــة، ليــس املطلــوب تعلــم 

مهــارات التفكــري والنقــد التــي تــكاد تكــون منعدمــة. وتكــون النتيجــة  فشــل الجامعــة يف تخريــج 

ــاء  ــة بن ــوا فاعلــني يف عملي ــاة املدنيــة ويكون جامعيــني قادريــن عــى االنخــراط يف املجتمــع والحي

وتطويــر املجتمــع. وبحســب التجربــة، 5 مــن كل 30 جامعيــا جاهزيــن ومؤهلــني. وال تتجاوز نســبة 

الخريجيــني املؤهلــني 20–25%. الفــرز بــني علمــي وأديب انتهــى عامليــا إال انــه يســتمر عندنــا مــع 

تراجــع املنتســبني للفــرع العلمــي بشــكل مضطــرد. ويعــود هبــوط مســتوى الطــالب يف الرياضيــات 

إىل انفصــال تدريــس الرياضيــات عــن الحيــاة. تلعبالنزعــة االســتهالكية دورا كبــريا يف االهتاممــات، 

وبهــذا فــإن الســوق هــو الــذي يقــود التعليــم، والغالبيــة تتوجــه إىل »البزنــس« والتجــارة وعلــم 

ــى  ــدارس ع ــوم امل ــة تل ــة. الجامع ــة واملدرس ــني الجامع ــادل ب ــوم املتب ــتمر الل ــوب. ويس الحاس

املســتوى الهابــط الــذي يرســل لهــا، واملــدارس تــرد بــأن املعلمــني الذيــن ينتجــون املســتوى الهابــط 

هــم خريجــو جامعاتكــم، وواقــع الحــال املســؤولية متبادلــة. والغريــب أن األبحــاث ليســت متطلبــا 

لــدى أســاتذة الجامعــات يف عــرف اإلدارات، لــذا ينــرف األكادميــي إىل أعــامل أخــرى عــى حســاب 

العمليــة التعليميــة. 

 

مل تكــن املشــكلة لــدى الطلبــة ســابقا وراهنــا، فهــؤالء يتمتعــون مبلكــة الصــدق والراحــة والفضول 	 

املعــريف، ويقــدرون مــن يحــرم عقولهــم ويجيــب عــى أســئلتهم بــدون مواربــة. وهــذا يتناقــض مــع 

إخفــاء املعلومــات – نظريــة دارون مثــال – وإخفــاء الــرأي اآلخــر انســجاما مــع التقاليــد الباليــة، 

ــذي يتعامــل مــع  ــم ال ــة فــإن املعل اإلخفــاء وعــدم قــول الحقيقــة يخــرب تلــك امللكــة. وبالتجرب

ــول  ــا يق ــال )عندم ــه، مث ــب بنفس ــة الطال ــاء ثق ــاعد يف بن ــة يس ــاطة والراح ــروح البس ــه ب طالب

ــرأة يف  ــة والج ــري والرشاك ــى التفك ــب ع ــز الطال ــض( يحف ــع بع ــر م ــرب ونفك ــا نج ــم خلين املعل

التفكــري بــدون خــوف. إحــرام رغبــة الطــالب واســتعدادهم وحبهــم أو عــدم حبهــم للــامدة مســألة 

يف غايــة األهميــة، وهــذا عكــس أســلوب الرويــض واإلخضــاع واملنــع. البديــل لالخضــاع هــو تفاهــم 

ــا  ــون م ــام أو قان ــذ نظ ــول. إن تنفي ــة للحل ــتجيب الطلب ــا يس ــا م ــة، وغالب ــا العملي ــه طرف يصنع
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بحذافــريه وبتشــدد أعمــى، يعــد خطــأ تربويــا، واألصــح اتبــاع املرونــة واالنفتــاح والحــوار وطــرق 

أخــرى لتحقيــق الهــدف.

كل يشء قابــل للســؤال، حريــة الســؤال بــدون قيــود مهمــة جــدا. وال يســتدعي وجــود أســئلة خارج 	 

املألــوف معاقبــة الســائل كــام يحــدث يف مدارســنا ووصفــه بقليــل أدب.  ملــاذا يحظــر الســؤال يف 

ــاؤل  ــرص للتس ــاء ف ــم إعط ــاذا مل يت ــس؟ مل ــدرات والجن ــي واملخ ــاب الدين ــق بالخط ــا يتعل كل م

والنقــاش واالختــالف يف وجهــات النظرللتدربــب عــى خطــوات التفكــري املنطقــي و لتوصيــل مفهوم 

الحجــج العلميــة املقبولــة. إن حريــة التعبــري هنــا رشط أســايس لبنــاء الثقــة و توضيــح املفاهيــم. 

ــرك  ــزام املش ــدا لاللت ــة ج ــرب أداة ناجح ــة يعت ــة التعليمي ــع الخط ــالب يف وض ــام ان إرشاك الط ك

بالخطــة وبالوقــت. وال شــك بــأن النشــاط الالمنهجــي يعــزز العمليــة التعليميــة.

 املــدارس  بــال أســوار وبــال أبــواب خارجيــة يف الســويد، وقــد تحولــت إىل أماكــن متعــة ويتعلــق 	 

األطفــال مبدارســهم ويحبونهــا. ويعتمــد الطــالب يف إدارة شــؤونهم عــى مجالســهم املنتخبــة. مهمــة 

املعلــم تقــوم عــى مســاعدة الطالــب وإرشــاده ليصــل بنفســه إىل املعلومــة، ليــس هنــاك طالــب 

يخــرج ليســتظهر مــا يحفــظ أمــام زمــالءه، يخــرج الطــالب أمــام زمالئهــم ليقــرأوا بحثــا جامعيــا 

ــا  ــى اســتظهار م ــارات الســويدية ع ــوم االختب ــه. وال تق ــرأ كل واحــد قســام من ــه، يق ــوا في تعاون

حفظــه الطــالب، بقــدر مــا تختــرب دقــة املعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن خــالل إجابــات الصــح 

ــة نظــر اآلخــر، مــن خــالل  ــم الطــالب يف املدرســة احــرام وجه ــم، ويتعل والخطــأ ومســتوى الفه

أســئلة ووجهــات نظــر، ليــس لهــا إجابــة واحــدة، بــل إجابــات متعــددة. هنــاك تعليــم عمــي مــع 

ــب  ــد الطال ــددة، وإذا مل يجي ــة متع ــات مهني ــارة وتدريب ــد النج ــم قواع ــري، كتعل ــم النظ التعلي

الســباحة باملقاييــس الســويدية والتدريــب املهنــي يعنــي وجــود مشــكلة، ألن الطالــب الــذي ينهــي 

املرحلــة الثانويــة  يكــون قــد امتلــك القــدرة عــى العيــش املســتقل، مبهاراتــه النظريــة والعمليــة. 

العــامل الروحــي قضيــة حــارضة بقــوة يف الحيــاة والعالقــات لكنهــا مغيبة ومدرجــة ضمــن التابوهات 	 

املمنوعــة. تجاهلــت املقــررات العالقــة بــني الجنســني والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــايئ 

ــت  ــامم ووق ــن اهت ــريا م ــل جــزءا كب ــة. ويحت ــة، ويســتمر يف املراحــل الالحق ــذ الطفول ــام من بينه

ــن  ــدث ع ــواد تتح ــد م ــاذا ال توج ــؤال، مل ــباب. الس ــة والش ــل املراهق ــات يف مراح ــان والفتي الفتي

ــاء  ــه يف بن ــب وأهميت ــى الح ــن معن ــة، وع ــانية واألخالقي ــا اإلنس ــني وقيمه ــني الجنس ــة ب العالق

القيــم األشــمل ويف بنــاء الشــخصية املتوازنــة والســوية. إن النمــو الشــامل للتلميــذ ال يقتــر عــى 

ــة والنفســية  ــة والعاطفي ــة والجســدية واالجتامعي الجانــب املعــريف بــل ميتــد إىل الجوانــب العقلي

واإلنســانية والفنيــة. ويف حالــة عــدم تغطيــة هــذه الجوانــب، فــإن الطلبــة ســيلجأون إىل أســاليبهم 

ــات. ملــاذا  ــات وإشــباع عاملهــم الروحــي مبســتوى يحتمــل وجــود انحراف الخاصــة يف نســج العالق
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تتجاهــل املناهــج تلــك الحاجــة، وال تســاهم يف البنــاء النفــي الروحــي. بإيــالء التعلــم  العاطفــي 

اإلنســاين اهتاممــا كافيــا، وحفــز الطلبــة عــى امتــالك القــدرة عــى الحــب باالســتناد ملنظومــة القيــم 

اإلنســانية، بعيــدا عــن املفهــوم الــذي يغلــب الغريــزة عــى العقــل والقيــم.  

 

توصيات ومطالبات

أوال: 

ــر األردن  ــة )م ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي يف ع ــر الدين ــة للفك ــة الجاري ــة النقدي ــن املراجع ــزء م ــطني ج فلس

ــة: ــك املراجع ــة لتل ــداف التالي ــددت األه ــم. ح ــج التعلي ــى مناه ــس ع ــدأت تنعك ــي ب ــعودية( والت الس

أ. التحرر من املنهج السلفي املتشدد وتفسرياته املشوهة للدين. 

ب. مراجعــة األحاديــث النبويــة واملرويــات التاريخيــة يف صحيــح بخــاري، وإنشــاء هيئــة ملراقبــة 

تفســري األحاديــث النبويــة ووضــع حــد للتكفــري والتحريــم والتفتيــش يف ضامئــر النــاس وخصوصياتهــم، 

ــل املتطــرف للنصــوص. والتأوي

ت. تخليــص املناهــج املدرســية مــن الشــوائب التــي تســتند للفكــر التعصبــي والرهيبــي. وحــذف كل مــا 

لــه عالقــة بالغنائــم والعبيــد مــن حــروب اإلســالم، والجهــاد ضــد العــامل الكافــر، وإدراج مــواد جديــدة 

كــامدة »تعليــم التفكــري« ومــادة »ســيادة القانــون« ومــواد تشــجع التســامح والحــوار والتعايــش مــع 

األديــان واملذاهــب والحضــارات واحــرام الــرأي اآلخــر، ومرشوعيــة التعدديــة الدينيــة.

ــب  ــيد قط ــة وس ــن تيمي ــة )اب ــرف والكراهي ــب والتط ــى التعص ــض ع ــي تح ــب الت ــتبعاد الكت ث. اس

واملــودودي وغريهــم( مــن املكتبــات املدرســية ودعمهــا بالكتــب التــي تشــجع عــى التفكــري والحــوار 

ــراث اإلســالمي.  ــة املوجــودة يف ال ــر األخالقي ــع األوام ــراز جمي ــر، وإب والتنوي

ج. النصــوص املقدســة لهــا قــراءة تاريخيــة ولغويــة مرتبطــة بزمــان ومــكان وأســباب، ومــن املنطقــي 

االخــذ بالتطــور التاريخــي والقيــم الناشــئة عــن الحداثــة وتطــور العلــوم عنــد قراءتهــا الراهنــة، والتعامل 

مــع نــص مفتــوح ال ميكــن ألي تأويــل أو تفســري أن يغلقــه. وهــذا يســتدعي التعامــل مــع علــوم التفســري 

والفقــه وأصــول الفقــه باعتبارهــا مــن إنشــاء البــرش ووثيقــة الصلــة بــراع القــوى السياســية يف مراحــل 

ســابقة، وهــي غــري مقدســة وقابلــة للنقــد وإعــادة النظــر والتفنيــد.

ح. التوقــف عنــد كل مراجعــة ملفكريــن إســالميني وعنــد كل نقــد لرســانة األحــكام الفقهيــة والخطــاب 

الدينــي املؤســس عليهــا واملهيمــن عــى املنابــر الدينيــة، وعنــد كل نقــد للكتــب التــي تدعــو إىل التطــرف 

والتعصــب وتنــزع القداســة عنهــا. 

 
وعى مستوى غري رسمي، 

ــذي يشــق طريقــه 	  ــري ال ــذي هــو جــزء مــن الفكــر الحــدايث التنوي ــة الفكــر الفلســطيني ال حري
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بصعوبــة وببــطء اســتنادا لقيــم الحريــة والعدالــة واملســاواة والتقــدم والعقالنيــة، والتعــدد 

ــل  ــك العق ــد وتفكي ــة نق ــن عملي ــة الســؤال، وجــزء م ــالف وحري ــة، والحــق يف االخت والدميقراطي

ــانية،  ــات اإلنس ــن الثقاف ــالق ع ــب واالنغ ــة، والتعص ــة القبيل ــة وثقاف ــف والخراف ــق، والتخل املطل

ــتبداد. واالس

ــوم 	  ــن عــن العل ــة، وفصــل الدي ــاره معرف ــي والتعامــل معــه باعتب ــم الدين إعــادة النظــر يف التعلي

وتعليمــه كــامدة مســتقلة تتضمــن علــم األديــان املقــارن، وفتــح التعليــم عــى املعــارف الحديثــة 

ــة. وعــدم إدخــال مــواد دينيــة يف املقــررات األخــرى.   دون قيــود أو وصاي

إعــادة مــادة الفلســفة والعلــوم اإلنســانية إىل املناهــج، وترشيــع الحــق يف املعرفــة عمومــا، واملعرفة 	 

ــتجد  ــا اس ــكل م ــد أو رشط.واالخــذ ب ــل، دون قي ــق العق ــذي يعت ــة والســؤال الفلســفي ال العلمي

ويســتجد مــن الفكــر اإلنســاين. 

اعتــامد سياســة تطويــر النمــو املتنــوع للطــالب يف املــدارس )كالنمــو املعــريف، العقــي، الجســدي، 	 

النفــي، االجتامعــي، العاطفــي، الفنــي( وإعطــاء وزن اكــرب للتعلــم العاطفــي االنســاين، كالتعبــري 

عــن مشــاعر الحــب وبنــاء املــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون يف العالقــة بــني الجنســني. 

ثانيا: تضمني املناهج ثقافة وسياسات تعترب: 

ــني 	  ــة القوان ــن منظوم ــذي يتكــون م ــي ال ــد العامل ــن العق الشــعب الفلســطيني جــزء ال يتجــزأ م

واالتفاقــات واملعاهــدات التــي تعــرب عــن القيــم واألخــالق والحقــوق واملهــامت املشــركة، إضافــة 

إىل تــراث الحضــارة العربيــة اإلســالمية كمرجعيــة يحتكــم إليهــا يف نضالــه مــن أجــل إنهــاء االحتــالل 

واالســتقالل وتقريــر املصــري وعــودة الالجئــني وإقامــة الدولــة.

االنحيــاز للدولــة والســلطة املدنيــة التــي تفصــل الديــن عــن الحكــم والسياســة، وتفصــل الرشيعــة 	 

ــا  ــر تكــون مرجعيته ــري والتطوي ــة للتغي ــة قابل ــني وضعي ــذي يســتند لقوان ــون املــدين ال عــن القان

اإلرادة الشــعبية، فــال ميكــن قيــام دولــة دينيــة تعتمــد عــى الديــن كمكــون أيديولوجــي رئيــي يف 

الترشيــع والربيــة والتعليــم واألحــوال الشــخصية والعقوبــات وإدارة املجتمعــات واإلعــالم بعــد أن 

أصبــح العــامل مدنيــا يقــوم عــى رشائــع مدنيــة قابلــة للنقــد والتغيــري والتطويــر.  

ثالثــا: تحريــر املناهــج مــن كل املواقــف والتفاســري والقيــود والتحريــم والتأثيــم والــرؤى املتخلفــة التــي تتعامــل 

مــع املــرأة – نصــف املجتمــع – بأشــكال مــن التمييــز والدونيــة وتضعهــا تحــت الوصايــة والســيطرة واإلقصــاء. 

واعتــامد ثقافــة املســاواة والتكافــؤ والرشاكــة والحريــة وإزالــة كافــة أشــكال التمييــز. التوقــف عنــد التحــوالت 

االجتامعيــة واالقتصاديــة كمشــاركة املــرأة يف النفقــة ويف إعالــة االرسة. واالنفتــاح عــى املدرســة الدينيــة املتنــورة 

التــي ال تعتــرب الحجــاب فــرض عــني عــى كل مســلمة بالغــة ودرعــا واقيــة للمــرأة، واعتبــاره مــن نواقــض اإلميــان. 

مطلــوب مــن وزارة الربيــة والتعليــم أن تحــرم تــراث املنظمــة التحــرري الثقــايف التعــددي، بتوفــري املناخ ملامرســة 
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الفتيــات والنســاء حريتهــن يف اختيــار اللبــاس دون ترهيــب وتحريــم وابتــزاز واحــرام خياراتهــن. 

رابعــا: إبــراز قيــم الحداثــة الكونيــة راهنــا ويف الــراث الخــاص والعــام، وال يتناقــض االنفتــاح عــى الحداثــة مــع 

املوقــف املناهــض لالمربياليــة واالحتــالل والهيمنــة والتدخــل والنهــب. التناقــض ليــس مــع قيــم الحداثــة والثقافــة 

اإلنســانية وهــو عكــس مــا تقــوم بــه أنظمــة عربيــة مــن غــض نظــر عــن اإلســتعامر وتوجيــه الكراهيــة للثقافــة 

الغربيــة، وانفــاق عــرشات املليــارات لخلــق ثقافــة مضــادة للحداثــة. إن الحضــارات متعاقبــة ومكملــة لبعضهــا 

البعــض وال ميكــن عــزل حضــارة عــن أخــرى أو احتــكار حضــارة ونفــي الحضــارات األخــرى.

ــة  ــوين يف الربي ــي وقان ــار رشع ــه يف إط ــطيني ووضع ــرري الفلس ــال التح ــكل النض ــف ش ــادة تعري ــا: إع خامس

ــو حــرام  ــان وبوك ــرة وطالب ــدة وداعــش والن ــامت القاع ــذي متارســه تنظي ــن اإلرهــاب ال ــه ع ــة، وفصل الوطني

ــف  ــي ضــد املختل ــري الدين ــد اإلرهــاب الفك ــريي. ونق ــي التكف ــه التعصب ــن الفق ــوع م ــتناد إىل ن ــا باالس وغريه

واملعــارض ســابقا وراهنــا، ونقــد كل العمليــات الفلســطينية التــي اســتهدفت مدنيــني ومراكــز مدنيــة وتتناقــض 

ــف الرابعــة. ــة جني ــو بكــر واتفاقي ــة أب ــي ومــن بعــده الخليف ــي حددهــا النب مــع آداب الحــرب الت

سادســا: إعــادة تعريــف املواطنــة باملفهــوم الحــدايث كحقــوق وواجبــات ومســاواة أمــام القانــون ووضــع نهايــة 

لتحييــد الِغنــى املعــريف الــذي تتيحــه الثــورة الرقميــة، وتجربــة املجتمعــات املتطــورة ملفهــوم املجتمــع والتوقــف 

عــن الخلــط بــني التجــارب القدميــة ومعايريهــا واملراحــل الراهنــة ومعايريهــا، واالعــراف بتاريخيــة تطــور البرشيــة 

وتاريخيــة االحــكام الدينيــة، واختــالف معايــري الحارضعــن معايــري املــايض املعتمــدة. مطلــوب تعريــف فلســطني 

بدولــة دميقراطيــة، هــذا التعريــف يعنــي أنهــا لــكل مواطنيهــا عــى قــدم املســاواة دون أن  ينتقــص مــن عروبتهــا 

وإســالميتها. 

ســابعا: تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال املســتقبل، وإخراجهــم مــن داخــل الصنــدوق الــذي ال يوجــد بداخلــه 

غــري روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار اجبــاري واحــد. كنقــد حكــم االمرباطوريــة العثامنيــة واســتبداد املامليــك 

وخلفــاء أمويــني وعباســيني، ونقــد الــراع الدمــوي عــى الخالفــة يف معركتــي صفــني والجمــل وقصــف الكعبــة 

باملنجنيــق وتصفيــة املختلفــني بأســلوب دمــوي. ونقــد اجتثــاث صــالح الديــن األيــويب للفاطميــني وبدولتهــم، ونقد 

قــادة الفتوحــات اإلســالمية مــن العســكريني الذيــن ارتكبــوا كــوارث قتــل وجلــب ســبايا وعبيــد وغنائــم بالجملــة. 

ونقــد أخطــاء تاريخيــة كبــرية مــن نــوع انفتــاح قيــادة املفتــي أمــني الحســيني عــى النظــام النــازي. والتأكيــد عــى 

توخــي النقــد املوضوعــي العلمــي يف متحيــص املعلومــات واعتــامد أكــر مــن مصــدر.

ثامنــا: إعــادة االعتبــار للفالســفة والعلــامء واملفكريــن العــرب واملســلمني الذيــن تعرضــوا للتكفــري واملــوت والعــزل 

ــال  ــة أمث ــفية واألدبي ــة والفلس ــهاماتهم العلمي ــوايف بإس ــف ال ــالل التعري ــن خ ــة، م ــم اإلبداعي ــرق نتاجاته ولح

»البــريوين وابــن عــريب والحــالج وابــن املقفــع وأبــو حيــان التوحيــدي والجاحــظ وابــن رشــد مــرورا مبحمــد عبــده 
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ورفاعــة الطهطــاوي وعــي رشيعتــي وعــي عبــد الــرازق، وصــوال إىل محمــود محمــد طــه وطــه حســني وحســني 

مــروة ومهــدي عامــل وفــرج فــودة ونــر حامــد أبــو زيــد وإســالم بحــريي وغريهــم.  

تاسعا: وضع أركان العملية التعليمية عى بساط البحث الدائم ووضع التصورات وخطط التطوير. 

إنشــاء هيئــة مناهــج مســتقلة تضــم خــرباء وجهــات اختصــاص وكفــاءات فلســطينية مــن داخــل . 1

الوطــن والشــتات، تتــوىل مهمــة تطويــر املناهــج وتنقيتهــا مــن عنــارص التأخــر واملغالطــات 

ــورة.  ــم متط ــفة تعلي ــتناد لفلس ــال باالس واالرتج

ــة . 2 ــوزارة الربي ــال ل ــون بدي ــة ويك ــل يف الحكوم ــه متثي ــم ل ــتقل للتعلي ــى مس ــس أع ــكيل مجل تش

ــة.  ــة، وإدارة حديث ــاءات األكادميي ــع الكف ــم أرف ــم يض والتعلي

عقــد مؤمتــر ســنوي للتعليــم معنــي بتقييــم العمليــة التعليميــة كل عــام، يشــارك فيــه املعلمــون . 3

والطلبــة واألهــايل ومؤلفــو املناهــج تقــدم فيــه أوراق التطويــر والتقييــم والنقــد واألفــكار الجديــدة 

ومجــاراة ومواكبــة التقــدم العلمــي. وربــط التقــدم يف مجــال التعليــم بالنهــوض املجتمعــي 

ــي.  ــة والتحــرر الوطن ــر الفكــري والتقــدم االقتصــادي والتنمي والتنوي

 اعطــاء األولويــة يف موازنــة الحكومــة للتعليــم واعتــامد صنــدوق لجمــع التربعــات والدعــم . 4

الداخــي والخارجــي. 

ــة، . 5 ــات املحلي ــع الجامع ــاون م ــم، بالتع ــم والتعل ــارات التعلي ــل املعلمــني مه ــج لتأهي وضــع برنام

ــم.  ــال التعلي ــة يف مج ــارب ناجع ــا تج ــع دول لديه ــاون وم ــني، وبالتع ــاد املعلم واتح

ــاب . 6 ــن واكس ــف امله ــة ومختل ــال الزراع ــة يف مج ــي وبخاص ــم املهن ــر التعلي ــة لتطوي ــع خط وض

ــع.   ــل املجتم ــن داخ ــوارد م ــر امل ــل وتطوي ــارات العم ــة مه الطلب

ــاس وابداعاتهــم يف فهــم . 7 ــا والطبيعــة والن ــألرض – الجغرافي ــون والعــودة ل ــامد االلعــاب والفن اعت

ــر. ــري والتطوي ــم وشــحذ إرادة التغي ــوم ويف التعل العل
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يهــدف هــذا البحــث إىل تحويــل الحاجــة إىل تطويــر التعليــم مــن اهتــامم ومطالــب أفــراد مبعريــن أو مجموعات 

ــات  ــي بالسياس ــرار املعن ــع الق ــى صان ــط ع ــة ضغ ــام، ومامرس ــة رأي ع ــري، اىل قضي ــدودة التأث ــات مح ومؤسس

التعليميــة وعــى مركــز القــرار الســيايس، مــن أجــل »تحقيــق« تراجــع يف عنــارص التخلــف والتعصــب املوجــودة يف 

الكتــب املدرســية، وبخاصــة تلــك التــي تهــدد وحــدة الشــعب والحــق املتكافــئ يف املواطنــة. ومــن أجــل االنتقــال 

مــن نظــام تعليمــي محافــظ اىل نظــام تعليمــي تحــرري يســتجيب لحاجــة املجتمــع ويخــدم التطلــع نحــو التحــرر 

الوطنــي والتقــدم االجتامعــي والقيــم االنســانية والتطــور يف مجــال العلــوم، واملســاهمة يف تطويــر بنيــة املؤسســة 

وسياســات ومناهــج التعليــم، والتعــاون مــع النخــب املتنــورة املعنيــة بالتطويــر، وإعطــاء التعليــم أولويــة مــن 

زاويــة االهتــامم واملوازنــة، وتطويــر السياســة التعليميــة، فضــال عــن املســاهمة يف كشــف االختــالالت وتفكيكهــا.

إن اكتشــاف االيجــاب والجديــد وعنــارص التقــدم والقيــم االيجابيــة هــو املدخــل األهــم يف النقــد وإعــادة بنــاء 

األفــكار واملفاهيــم. فــأي نقــد يفقــد قيمتــه ودوره إذا مل يكتشــف عنــارص القــوة وكل يشء قابــل للحيــاة والتطــور 

يف التجربــة. إن رؤيــة الســلب وحــده يضــع العربــة أمــام الحصــان. لــذا ســيتم التوقــف عنــد كل إيجــاب ودعمــه 

يف تجربــة املناهــج، انســجاما مــع هــدف التطويــر والبنــاء. 

ال يــردد املــرء يف تأييــد أهــداف العمليــة التعليميــة التــي حددتهــا الــوزارة، كاكتســاب مهــارات التفكــري االبداعيــة 

ــرأي يف الشــخصيات واملواقــف والنصــوص،  ــداء ال ــود، وإب ــن القي ــه وتحــرره م ــل وانطالق ــاق العق ــا، وانعت العلي

وتنميــة املواهــب وحــل املشــكالت، والقــدرة عــى اســتنتاج األفــكار الرئيســية والفرعيــة، وتعلــم الكتابــة، واللجــوء 

اىل العمــل املرحــي واأللعــاب يف عــرض القضايــا، والدعــوة »لتحريــر العقــل مــن األوهــام والخرافــات ونقــاش 

ــلمني  ــري املس ــمل غ ــات تش ــوق والواجب ــار أن الحق ــري،« واعتب ــن التفك ــل م ــع العق ــي متن ــات الت ــض املعيق بع

»واالشــارة اىل أدب االختــالف،« واحــرام الــرأي اآلخــر وتقديــم املصلحــة العامــة عــى الخاصــة. إن وجــود مثــل 

هــذه األفــكار واألســاليب يعــد خطــوة مهمــة ميكــن البنــاء عليهــا املزيــد. غــري أن هــذه االفــكار ال تطبــق وتتجــاور 

مــع األســلوب القديــم، حيــث يســتمر الحفــظ، وتطغــى املفاهيــم واألدوار التقليديــة. ويســجل للمناهــج الجديدة 

اعتامدهــا روايــة وطنيــة فلســطينية محاولــة بذلــك تجــاوز االبتــزاز اإلرسائيــي وقيــود اتفــاق أوســلو. 

وأصــاب املؤلفــون يف اعتــامد مختــارات هامــة يف مــادة اللغــة العربيــة تحمــل قيــام معرفيــة وثقافيــة وجامليــة، 

ــن  ــت م ــارات خل ــة، ولوحــظ أن املخت ــة ورجعي ــم محافظــة وتقليدي ــارات تنتمــي لقي ــع مخت ــا تتجــاور م لكنه

املبدعــني الجــدد الذيــن ينتمــون ملــدارس أدبيــة حديثــة. وأصابــت الــوزارة باســتحداث مــادة الديانــة املســيحية 

كتعبــري عــن التعــدد الدينــي.  

ــم 	  ــة الحك ــوة إىل »إقام ــالل الدع ــن خ ــدد م ــي متش ــر دين ــالمية لفك ــة االس ــي دروس الديان تنتم
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ــول: إن  ــا بالق ــف تزمت ــر املواق ــدروس اىل أك ــي ال ــالمية.« ومت ــة اإلس ــادة الخالف ــالمي وإع االس

حفــظ الديــن يكــون بقتــل املرتــد، وحفــظ املــال بقطــع يــد الســارق، وحفــظ النســل برجــم الــزاين 

املتــزوج. وتقــدم الــدروس سلســلة مــن أحــكام التحريــم والتكفــري. وتدعــو اىل اقتصــاد بديــل يُحــرّم 

إيــداع األمــوال يف البنــوك وتطــرح بديــال  هــو »املرابحــة والتأمــني اإلســالميني.« 

ــالم 	  ــرب اإلس ــا تعت ــان. ولكنه ــن أركان اإلمي ــن م ــا رك ــاموية باعتباره ــب الس ــج بالكت ــرف املناه تع

ناســخا أو بديــال لهــا وتدعــو املســيحيني واليهــود لاللتــزام بالديــن اإلســالمي املهيمن،وهــذا يتناقــض 

مــع الــكالم الســابق ومــع التعــدد والتســامح والتعايــش واملواطنــة ويســاهم يف هــدم التعايــش بــني 

ــز بــني مواطنيهــا عــى  ــة، متي ــة متزمت ــة ديني ــرب فلســطني دول ــان. عــى ضــوء مــا تقــدم، تعت األدي

أســاس الديانــة.  

ــة ال تصمــد أمــام أي محاكمــة، 	  ــن برباهــني إمياني ــم والدي ــني العل وســعت املناهــج اىل املطابقــة ب

ــم. ومــن  ــن بأســلوب غــري علمــي متناقــض مــع رســالة التعلي ــة عــى تفــوق الدي وتحــاول الربهن

األمثلــة عــى ذلــك، آيــات تتحــدث عــن »مراحــل تكــون الجنــني« و« انشــقاق القمــر« والبصمــة، 

ــة دارون«.   ــار بالبحــار، ودروس تخطــئ »نظري ــاه األنه ــالط مي وعــدم اخت

وتــرى دروس الديانــة اإلســالمية يف الثقافــة العامليــة أنهــا ضــد ضوابــط الديــن والقيــم واألخــالق 	 

وتتحكــم فيهــا األهــواء والرغبــات، مــا أدى اىل انتشــار الرذائــل والتحلــل الخلقــي وفقــدان الكرامــة 

اإلنســانية، وصــوال اىل انهيــار منظومــة القيــم واالخــالق. وبــدال مــن ترويــج الــدروس لقيــم الحداثــة 

الكونيــة كالحريــة والعدالــة واملســاواة وحقــوق اإلنســان، تتبنــى ثقافــة مضــادة للحداثــة. وتنتقــد 

ــة  ــارة العربي ــن الحض ــون م ــة وينتقص ــارة الغربي ــن الحض ــون ع ــن يدافع ــرب الذي ــن الع املفكري

اإلســالمية.

تعتــرب الــدروس الجهــاد فريضــة وجــزء ال يتجــزأ مــن الدعــوة االســالمية، ومــن أهدافــه رفــع الظلــم 	 

ورد العــدوان وتطبيــق رشع اللــه  وقتــال مــن وقــف يف وجــه نــرش الديــن اإلســالمي، ويعتــرب حكــم 

ــوم  ــوا املفه ــن رفض ــالميني الذي ــن اإلس ــف املتنوري ــن مبوق ــب الدي ــرف كت ــرض. وال تع ــاد ف الجه

الســابق ألنــه يقــود اىل حــرب دينيــة. اســتخدم الجهــاد ســابقا لنــرش الديانــة اإلســالمية ومل يعــد 

ذلــك قامئــا، فنحــن يف مرحلــة تحــرر وطنــي واجتامعــي وتقريرمصــري باالســتناد للقانــون الــدويل. وال 

تعــرف الــدروس بوجــود إرهــاب إســالمي، مــع أن تنظيــامت القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان 

وعــدد آخــر مــن املنظــامت املتشــددة متارســه . وال تعــرف الــدروس بوجــود إرهــاب فكــري دينــي 

ــلمني يف  ــامء املس ــرض عل ــل تع ــة. وتتجاه ــدان العربي ــم البل ــني يف معظ ــن املعارض ــد املفكري ض

مجــال العلــم والفلســفة واألدب والفكــر لإلرهــاب وقتــل بعضهــم. وال تنتقــد ارتــكاب تنظيــامت 
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فلســطينية بعــض األعــامل اإلرهابيــة التــي اســتهدفت مدنيــني إرسائيليــني. 

تقــول مــادة يف الربيــة اإلســالمية »املــرأة كالرجــل«، وتضيــف لكــن املســاواة الكاملــة ليــس مــن 	 

الحكمــة يف يشء فضــال عــن كونهــا ظلــام للطرفــني، فالرجــال قوامــون عــى النســاء. الرجــل يقــود 

ــربر  ــؤون األرسة. ت ــر ش ــم وتدي ــال وترعاه ــب األطف ــرأة تنج ــا وامل ــا ويرعاه ــق عليه األرسة وينف

ــدم  ــالق، وع ــم يف الط ــات، والتحك ــدد الزوج ــرب تع ــل ع ــة الرج ــارخ ملصلح ــز الص ــدروس التميي ال

مشــاركة املــرأة يف الشــورى. و«ال يجــوز لألنثــى أن تكــون رئيســا.« أمــا املــرياث فللذكــر الضعــف، 

ــرأة الفلســطينية يف  ــة كمشــاركة امل ــة واالقتصادي ــد التحــوالت االجتامعي ــدروس عن ــف ال ومل تتوق

النفقــة ويف إعالــة االرسة. وتؤيــد الــدروس فــرض الحجــاب عــى النســاء وتعتــرب إنــكار الحجــاب مــن 

نواقــض االميــان. وهــو رمــز لعفــة املــرأة وطهرهــا والتــزام الطاعــات واجتنــاب املحرمــات، مــا يعنــي 

أن املــرأة أو الشــابة غــري املحجبــة تفتقــد لــكل هــذه املواصفــات. كان مــن املفــرض توفــري املنــاخ 

لحريــة الفتــاة واملــرأة يف اختيــار اللبــاس بــدون تكفــري او تحريــم وال ترهيــب. 

نجحــت الحركــة الوطنيــة إبــان صعودهــا يف إدمــاج واســتيعاب الهويــات الفرعيــة كالهويــة الدينيــة 	 

والعائليــة والعشــائرية والجهويــة يف إطــار وحــدة وطنيــة جامعــة. لكــن صعــود اإلســالم الســيايس 

املتزمــت وزيــادة نفــوذ األيديولوجيــا اليهوديــة املتعصبــة داخــل املجتمــع اإلرسائيــي أعــادا الهويــة 

الدينيــة والهويــات الفرعيــة األخــرى اىل الواجهــة، وانعكــس ذلــك عــى مناهــج التعليم الفلســطينية 

التــي انحــازت للهويــة الدينيــة. 

تعــرف املناهــج فلســطني بالدولــة العربيــة االســالمية، ومــا يعنيــه ذلــك مــن شــطب الــرشكاء مــن 	 

ــة  ــة والربي ــة العربي ــب اللغ ــارضا يف كت ــل ح ــي يظ ــر دين ــف بفك ــط التعري ــلمني. يرتب ــري املس غ

االجتامعيــة. يســتند لقــراءة ســلفية منفصلــة عــن الحداثــة. كان ينبغــي االلتــزام بتعليــم تحــرري 

ــارة  ــراث الحض ــة يف ت ــب املضيئ ــك الجوان ــا يف ذل ــة مب ــارف العلمي ــد املع ــل ويحش ــب العق يغل

العربيــة االســالمية. مطلــوب تعريــف فلســطني بدولــة دميقراطيــة، هــذا التعريــف يعنــي انهــا لــكل 

مواطنيهــا عــى قــدم املســاواة.

يحتــاج التعامــل مــع الديانــة اليهوديــة اىل معالجــة مــن نــوع مختلــف. فاليهوديــة ديانــة ســاموية 	 

ال ميكــن دمجهــا باالســتعامرالصهيوين العنــري. وليــس كل يهــودي مســتعِمر ومعــادي للشــعب 

الفلســطيني وال معــادي لإلســالم واملســلمني، ومــن الخطــأ اســتخدام مصطلحــات كمحاربــة اليهــود، 

أو الجيــش اليهــودي كبديــل للمســتعمر الصهيــوين اإلرسائيــي.ال ينبغــي القبــول بدمــج كل منتســبي 

ــى أســاس  ــتقطاب ع ــادة االس ــوب إع ــايل، بالعكــس، مطل ــة يف املــرشوع الكولوني ــة اليهودي الديان

التحــرر مــن االســتعامر والعنريــة. ويف هــذا الســياق فــإن االعــراف الفلســطيني  بالهولوكوســت 
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ومــا تعــرض لــه اليهــود مــن اضطهــاد يف أوروبــا، ال ينفصــل أبــدا عــن اعــراف االرسائيليــني بالتطهــري 

العرقــي والنكبــة الفلســطينية.  

ــد 	  ــم وتأيي ــي بدع ــذي حظ ــطيني ال ــال الفلس ــي يف النض ــد األمم ــج للبع ــش املناه ــظ تهمي يالح

عاملــي كبــري يف كل املراحــل. ملــاذا يتــم تغييــب هــذا العامــل الــذي أصبــح عنــرا حيويــا يف نضــال 

الشــعب الفلســطيني، والركيــز فقــط عــى العامــل القومــي العــريب والعامــل اإلســالمي حيــث يتــم 

ــن اليهــودي  ــن املســيحي والدي ــن االســالمي كــام الدي ــة واألمــة. الدي ــن والقومي ــني الدي الخلــط ب

ــعوب وال  ــركة للش ــة املش ــة الروحي ــارص الثقاف ــن عن ــدا م ــرا واح ــكل عن ــرى تش ــان األخ واالدي

ــة إســالمية.  ــة اليهوديــة والقوميــة اليهوديــة بالحديــث عــن دول ــة الدول ينبغــي التنافــس مــع مقول

تبنــت دروس وزارة الربيــة والتعليــم الروايــة الرســمية العربيــة، ومل تعــط أهميــة ملعانــاة الشــعوب 	 

ــي للشــعب الفلســطيني.  ــف الحقيق ــة. الشــعوب هــي الحلي ــة الديكتاتوري ــن األنظم ــة م العربي

ــم  ــة بقي ــري عابئ ــريب غ ــع الع ــن الربي ــف م ــة يف املوق ــة العربي ــة األنظم ــدروس رواي ــدت ال اعتم

ــد  ــار يف التأيي ــي كمعي ــي واالجتامع ــرر الوطن ــاواة والتح ــة واملس ــة والدميقراطي ــة والعدال الحري

ــه. ــي تعــرب عن ــاز للنظــام أو للشــعب واملعارضــة الت واالنحي

ــال املســتقبل. 	  ــدى أجي ــر ملكــة النقــد ل ــي عــدم تطوي ــدروس، وهــذا يعن ــب النقــد يف كل ال يغي

خلــل فــادح لــه نتائــج ســلبية أقلهــا، البقــاء داخــل صنــدوق املعرفــة الــذي ال يوجــد بداخلــه غــري 

ــة، وال  ــة العثامني ــاري واحــد. ال يوجــد نقــد لالمرباطوري ــار واحــد ومســار إجب ــة واحــدة وخي رواي

ــالمي  ــم اإلس ــى الحك ــوي ع ــراع الدم ــد ال ــيني، وال نق ــني والعباس ــاء األموي ــك، وال للخلف للماملي

الــذي عــربت عنــه معركــة صفــني ومعركــة الجمــل، وال نقــد صــالح الديــن األيــويب الــذي قــى عــى 

الدولــة الفاطميــة يف مــر. وال نقــد قــادة الفتوحــات االســالمية العســكريني الذيــن ارتكبــوا جرائــم. 

ــني الحســيني عــى النظــام  ــي أم ــادة املفت ــاح قي ــوع انفت ــن ن ــرية م ــة كب ــد أخطــاء تاريخي وال نق

النــازي يف محاولــة جنونيــة لالســتقواء بــه ضــد بريطانيــا والحركــة الصهيونيــة. 

ــا، حيــث يفــرض أخــذ رأيهــم 	  ــة املناهــج وتقييمه ــل املعلمــني جــزءاً اساســياً يف عملي ــرب تأهي يعت

بشــكل دائــم. ويصــار اىل تطويــر معارفهــم ومهاراتهــم املتخصصــة يف التعليــم. ويفــرض ان يتمتّــع 

املعلــم باالســتقالليّة يف التدريــس وباملشــاركة الفّعالــة يف إعــداد املناهــج الدراســيّة وبلورتهــا، ويف 

اختيــار املضامــني التــي تالئــم طالبهــم. ويف تشــخيص الطــالب ومعرفــة قدراتهــم ومســتواهم ليالمئوا 

لهــم املــواد واملضامــني التــي تتناســب معهــم. النقــد غــري متــاح للمعلمــني أو محــدود جــداً ويتــم 

مســاءلة املعلمــني الناقديــن وقــد تتخــذ بحقهــم إجــراءات قاســية مثــل النقــل اىل مــكان عمــل آخــر 

أو التوقيــف عــن العمــل، ورواتــب املعلمــني متدنيــة ومكانتهــم االجتامعيــة قليلــة الشــأن. 
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تبــدأ يف املدرســة معادلــة املعلــم الــذي يقــدم كل يشء والطالــب يحفــظ مــا يقــدم لــه. وتنتقــل 	 

ــس  ــا، لي ــية ذاته ــة املدرس ــى السياس ــة تتبن ــإن الجامع ــف ف ــة. ولألس ــة إىل الجامع ــذه املعادل ه

املطلــوب تعلــم مهــارات التفكــري والنقــد وتكــون النتيجــة  فشــل الجامعــة  يف تخريــج جامعيــني 

ــر  ــاء وتطوي ــة بن ــوا  فاعلــني يف عملي ــة ويكون ــاة املدني قادريــن عــى االنخــراط يف املجتمــع والحي

ــني. تلعــب  ــن ومؤهل ــوا جاهزي ــة يوجــد 5 مــن كل 30 جامعــي يكون املجتمــع. وبحســب التجرب

ــم،  ــذي يقــود التعلي ــإن الســوق هــو ال ــذا ف ــريا يف االهتاممــات، وبه النزعــة االســتهالكية دورا  كب

األبحــاث ليســت متطلبــا لــدى أســاتذة الجامعــات يف عــرف اإلدارات، لــذا ينــرف األكادميــي اىل 

ــة.  ــة التعليمي أعــامل أخــرى عــى حســاب العملي

أهم التوصيات 

ــني 	  ــة القوان ــن منظوم ــذي يتكــون م ــي ال ــد العامل ــن العق الشــعب الفلســطيني جــزء ال يتجــزأ م

ــر  ــالل وتقري ــاء االحت ــه مــن أجــل إنه ــا يف نضال ــة يحتكــم إليه ــات واملعاهــدات كمرجعي واالتفاق

املصــري.

. االنحيــاز للدولــة والســلطة املدنيــة التــي تفصــل الديــن عــن الحكــم والسياســة، وتفصــل الرشيعــة 	 

عــن القانــون املــدين. وتفصــل العلــوم عــن الديــن.  

ــة 	  ــز والدوني ــن التميي ــرأة - بأشــكال م ــع امل ــل م ــي تتعام ــف الت ــن كل املواق ــر املناهــج م  تحري

ــز. ــكال التميي ــة أش ــة كاف ــاء وإزال ــيطرة واإلقص ــة والس ــت الوصاي ــا تح وتضعه

إعــادة تعريــف شــكل النضــال التحــرري الفلســطيني وفصلــه عــن اإلرهــاب الــذي متارســه تنظيامت 	 

القاعــدة وداعــش والنــرة وطالبــان ونقــد اإلرهــاب الفكــري الدينــي ضــد املختلــف واملعارض.

تعريف فلسطني بدولة دميقراطية لكل مواطنيها عى قدم املساواة بدال من دولة اسالمية.  	 

  تطويــر ملكــة النقــد لــدى أجيــال املســتقبل، وإخراجهــم مــن داخــل الصنــدوق الــذي ال يوجــد 	 

بداخلــه غــري روايــة واحــدة وخيــار واحــد ومســار إجبــاري واحــد. 

العــامل الروحــي قضيــة حــارضة بقــوة يف الحيــاة والعالقــات لكنهــا مغيبة ومدرجــة ضمــن التابوهات 	 

املمنوعــة. تجاهلــت املقــررات العالقــة بــني الجنســني والحــب الــذي ينشــأ بشــكل طبيعــي وتلقــايئ 

ــر  ــة تطوي ــامد سياس ــتدعي اعت ــذا يس ــة. وه ــل الالحق ــتمر يف املراح ــة، ويس ــذ الطفول ــام من بينه

النمــو املتنــوع  للطــالب يف املــدارس )كالنمــو املعــريف، والعقــي، والجســدي، والنفــي، واالجتامعي، 

والعاطفــي، والفنــي( وإعطــاء وزن أكــرب للتعلــم العاطفــي اإلنســاين، كالتعبــري عــن مشــاعر الحــب 

وبنــاء املــودة والثقــة والصداقــة والتعــاون يف العالقــة بــني الجنســني. ملــاذا ال توجــد مــواد تتحــدث 

عــن العالقــة بــني الجنســني وقيمهــا اإلنســانية واألخالقيــة، وعــن معنــى الحــب وأهميتــه يف بنــاء 

الشــخصية املتوازنــة والســوية؟
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 إعــادة االعتبــار للفالســفة والعلــامء واملفكريــن العــرب واملســلمني الذيــن تعرضــوا للتكفــري واملــوت 	 

والعــزل ولحــرق نتاجاتهــم االبداعيــة، مــن خــالل التعريــف الــوايف بإســهاماتهم العلميــة والفلســفية 

واالدبيــة يف املناهــج. 

 إنشــاء هيئــة مناهــج مســتقلة تضــم خــرباء وجهــات اختصــاص وكفــاءات فلســطينية مــن داخــل 	 

الوطــن والشــتات، تتــوىل مهمــة تطويــر املناهــج وتنقيتهــا مــن عنــارص التأخــر واملغالطــات 

ــورة.  ــم متط ــفة تعلي ــتناد لفلس ــال. باالس واالرتج

ــة 	  ــوزارة الربي ــال ل ــون بدي ــة ويك ــل يف الحكوم ــه متثي ــم ل ــتقل للتعلي ــى مس ــس أع ــكيل مجل تش

ــة.  ــة، وإدارة حديث ــاءات االكادميي ــع الكف ــم ارف ــم يض والتعلي

 عقــد مؤمتــر ســنوي للتعليــم معنــي بتقييــم العمليــة التعليميــة كل عــام، يشــارك فيــه املعلمــون 	 

والطلبــة واألهــايل ومؤلفــو املناهــج تقــدم فيــه أوراق التطويــر والتقييــم والنقــد واالفــكار الجديــدة.

اعطاء األولوية يف موازنة الحكومة للتعليم واعتامد صندوق لجمع التربعات والدعم. 	 

وضع برنامج لتأهيل املعلمني مهارات التعليم والتعلم.	 

ــاب 	  ــن وإكس ــف امله ــة ومختل ــال الزراع ــة يف مج ــي وبخاص ــم املهن ــر التعلي ــة لتطوي ــع خط  وض

ــع. ــن داخــل املجتم ــوارد م ــر امل ــل وتطوي ــارات العم ــة مه الطلب

  اعتــامد األلعــاب والفنــون والعــودة لــألرض – الجغرافيــا والطبيعــة والنــاس وإبداعاتهــم يف فهــم 	 

العلــوم ويف التعلــم وشــحذ إرادة التغيــري والتطويــر.
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high academic qualifications and a modern administration. 

• Hold an annual education conference to assess the educational process with 
the participation of teachers, students, parents, and authors of the curricula 
during which papers on development, evaluation, criticism, and new ideas are 
presented. 

• Give priority to education in the government›s budget and create a fund for 
collecting donations and financial support.  

• Develop programmes for training teachers on teaching and learning skills. 

• Put a plan for the development of vocational education, especially in the field of 
agriculture and various professions, equip students with work skills, and develop 
human resources from within the society.

• Use games and arts, and incorporate the return to nature, geography, creativity, 
and team work as tools in understanding science, learning, and sharpening the 
will for change and development. 
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• Redefine the form of the Palestinian liberation struggle and separate it from 
terrorism practiced by al-Qaeda, ISIS, al-Nusra and Taliban and take a critical 
stance against religious intellectual terrorism targeting those who have different 
opinions or those in opposition.

• Define Palestine as a democratic state for all of its citizens on an equal basis 
instead of an Islamic state.

Second: Direct Procedural Amendments 

• Actively work for the elimination of all forms of discrimination against women, and 
liberate the curricula from all stances that discriminate against women, consider 
them as inferior, put them under guardianship and control, and/or exclude them. 

• Liberate the curricula from all material and commentary that depicts or portrays 
non-Muslims in any negative way. 

• Third: General Recommendations 

• Develop future generations› critical thinking skills and bring them out of 
the restrictive one-dimensional box of one discourse, one choice, and one 
compulsory path.

• Adopt a diversified approach in policies pertaining to school students (such 
as cognitive, mental, physical, psychological, social, emotional and artistic 
development). Spiritual and emotional dimensions, although strongly present 
within society, are distinctly absent in the curricula, and subjects relating to 
relationships and love are ignored and even listed among the taboos. Thus, the 
approach must give greater weight to emotional learning such as expressing 
admiration, building affection, trust, friendship, and cooperation in relationships 
between males and females, and stress on students› ability to love based on 
human values. The diversified system of understanding must also 

• give due respect to Arab and Muslim philosophers, scientists and thinkers 
who had been accused of apostasy, who were killed and isolated, and whose 
innovative books were burnt through the proper introduction of their scientific, 
philosophical and intellectual contributions in the curricula. 

• Fourth: Organizational Recommendations

• Establish an independent curricula body composed of experts, specialists 
and competent persons – from within the country as well as in diaspora – to 
undertake the task of developing the curricula and refining them from elements 
of backwardness, mistakes and improvisations, based on an advanced 
educational philosophy.  

• Form an independent higher education council with governmental representation 
to serve as a substitute to the Ministry of Education composed of persons with 
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Husseini’s leadership’s openness to the Nazi regime in a senseless attempt to muscle 
in on Britain and the Zionist movement. Such criticism is absent in all lessons, which 
means that future generations will not be able to develop their critical thinking skills. 
This is a fatal mistake and has a very negative impact, the least of which is that 
students will remain trapped in a one-dimensional knowledge box that has only one 
story, one choice, and one compulsory path. 

The research, the selected sample and interviews with teachers have further revealed 
a large gap between the teachers’ glorification of school textbooks to the point that 
they give them a veneer of holiness on the one hand while on the other hand having 
a weak role themselves as teachers in developing and presenting the curricula. 
There is also a lack of programmes to develop teachers› knowledge and specialized 
educational skills. The research has also demonstrated that teachers are, to a large 
extent, deprived of their autonomy in teaching, preparing plans, selecting content 
that fits their students, diagnosing students and getting to know their capabilities 
and academic levels so that they are able to adapt subjects and content according to 
their needs. On top of that, teachers are not allowed to be critical; those who are get 
questioned, and harsh measures are taken against them such as getting transferred 
or suspended. Moreover, teachers’ salaries are low, and their social status is also 
insignificant.  

The equation that students are to memorize everything presented to them by the 
teacher begins in schools, and unfortunately, the university also adopts the same 
school policy. The lack of acquiring thinking and critical skills results in the failure 
of the university in graduating university students who are capable of actively 
engaging in civil life and in the process of building and developing society. According 
to experience, only five of every 30 university graduates are ready and qualified. 
Consumerism also plays a big role in this issue, seeing that the market is often what 
leads education. Professors are not required, according to university administrations, 
to prepare research papers, and thus academic persons do other work at the expense 
of the educational process.

Major Recommendations

First: The Adoption of Principles Governing the Curricula   

• Establish that the Palestinian people are an integral part of the global contract 
consisting of a system of laws, agreements and treaties that serve as reference 
in their struggle to end occupation and to achieve self-determination.

• Set the grounds for the state and civil authority, whereby religion is separated 
from government and politics, the Shariah from the civil law, and science from 
religion.  
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Additionally, the research relied on interviews – conducted by the assistant researcher 
– with a sample of teachers, and this further contributed to shedding light on the 
problems facing the educational system.  

It was noted that there is a large gap between the aims and references of the Ministry 
of Education and the subjects of the books. Examples of these gaps are in: the 
importance of acquiring higher creative thinking skills, emancipating the mind and 
liberating it from restrictions, freely expressing opinions about persons, stances 
and texts, developing talents and problem-solving skills, being able to deduce main 
and subsidiary ideas, writing skills, and using play and games in discussions. All 
of these areas call for «the liberation of the mind from delusions and superstitions 
and the discussion of obstacles that prevent the mind from thinking.» They must 
also ascertain that rights and duties should apply to non-Muslims alike and call on 
acceptance of differences and respect for others’ opinions. 

In addition to these gaps, the research has found that a big percentage of subjects 
taught in schoolbooks actually contradict with the principles of emancipatory 
education. Examples of this include: the continued rote education, discrimination 
on bases of religion and sex, and support of the imposition of the hijab (headscarf) 
on women and the consideration of its rejection as an act against faith. There are 
further restrictions on thinking whereby scientific arguments are reconciled through 
the provision of religion as the ultimate proof. 

The research has also found that the curricula is biased to the religious state and 
that it defines Palestine as an Islamic Arab state. Coexistence between religions 
is distorted, and there is a prevailing culture of anti-modernization. The curricula 
bears no mention of religious persecutions of dissenting intellectuals in most of 
the Arab countries, nor does it reference to Muslim thinkers in the fields of science, 
philosophy, and literature who had been terrorized and in some cases killed for 
their views. Furthermore, the curricula make no distinction between Judaism as 
a heavenly religion and a political ideology; it associates Judaism with Zionist 
colonialism and uses terms such as “fighting the Jews” and the “Jewish” army. It 
should not be acceptable to equate Judaism with the colonial project. In this context, 
the Palestinian acknowledgment of the Holocaust and the persecution of the Jewish 
people in Europe is not at all separate from the Israeli acknowledgment of the Nakba 
and the ethnic of Palestinians in 1948. Re-mobilization should thus be on the basis of 
liberation from colonialism and racism as a whole. 

It should also be noted there is no criticism whatsoever of the Ottoman Empire, 
the Mamluks, the Umayyads, or the Abbasids. There is also no criticism of the 
brutal conflict over the Islamic rule as reflected in the Battle of Siffin and the Battle 
of the Camel, or of Salah ad-Din al-Ayyubi’s putting an end to the Fatimid state in 
Egypt. Schoolbooks contain no criticism of the Islamic military conquests’ leaders 
who committed various crimes, nor of crucial historic mistakes such as Mufti Amin 
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The Importance of the Research 

The power of the Palestinian society, composed of more than one million male and 
female students in the West Bank, Gaza Strip and Jerusalem, to develop is seemingly 
being wasted. This waste of power is taking place as a result of having an educational 
system that has been used by conservative and extremist forces to domesticate this 
vital group of the society. This was done with the participation of the Ministry of 
Education’s authorities in their endeavor to compete over power. Meanwhile, political 
Islam, on its rise, was keen to change the curricula and dominate education as a 
means to control the society in many Arab countries, especially Egypt, Jordan and 
Palestine, and it had succeeded in doing so. 

While we see that a process of change took place in more than one Arab country, 
Palestine is still absent. It has not taken part in appraising and revising its curricula, 
and still identifies with the extremist legacy that continues to be presented in 
schoolbooks. This research documents this absence and calls on Palestine to take 
part in the critical revision as well as to seek the independence of education, lift 
religious and extremist guardianship, open education to Arab and international 
improvement and innovation, and abide by the rules and policies of emancipatory 
education. These elements are all crucial parts of rebuilding and strengthening 
the Palestinian subjective factor and enhancing its resilience and steadfastness in 
order to confront the political stalemate and the continued restrictions on the socio-
economic formation and development.     

The research criticizes the makeup and discourse of extremist religious schools in 
handling issues that remain tolerated to this day. Examples of these issues include 
discrimination against citizens on bases of religion and sex, as well as accusations 
and prohibitions of blasphemy at will. Such schools call for establishing a religious 
rule (religious state) while bringing religion into science and beautifying the Ottoman 
and Mamluk authoritarian legacies.

Methodology

In studying and analyzing the problem of education, exploring the reasons for its 
deterioration and searching for solutions, the researcher has adopted the descriptive 
analytic approach. This approach has helped in exploring actual positive elements 
and values and in distinguishing between actual formal development and rebuilding 
ideas and concepts.  

The study sample is composed of 54 schoolbooks that cover the subjects of: 
Islamic education, Arabic language, civic education, social education, history, and 
geography for all grades (grade 1 to secondary school certificate). 

The research relied on a selected sample of three university/school teachers and a 
Palestinian writer who is knowledgeable of the Swedish educational system, all of 
whom shared their experiences and took part in the research analysis and evaluation. 
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The Aims of the Research
 

Education roles vary from being used for national and social liberation, as a tool 
for submission and control, or they could have a more ambiguous nature with 
contradicting elements and stances. The kind of education offered largely depends 
on the government, the culture, and the economic and political elites in power. This 
research supports emancipatory education in Palestine as a means to reach the 
following most prominent direct and long-term goals: 

• To support an open critical dialogue on the school curricula and the Palestinian 
educational policies, applications, and outputs; to look into the existing 
imbalances between professional theoretical standards and successful 
educational practices; and to move away from the prevailing state of ambiguity 
which has been allowing for abandoning the problems and keeping them afloat.   

• To transform the need for developing education from a concern and a demand 
of scattered individuals, groups and limited influence institutions, into an issue 
of public opinion in support of emancipatory education, and to exert pressure 
on decision-makers who are responsible for the backwardness of education.  

• To set a procedural and achievable goal by which to remove elements of 
backwardness and blatant intolerance present in schoolbooks. Allowing for 
issues such as discrimination against women and against different religions or 
faiths to remain in effect threatens the unity of society and the right to equal 
citizenship, and must therefore be taken out.

• To support and back the Ministry of Education in developing and presenting the 
Palestinian authentic narrative vis-à-vis the dismissive positions of occupation 
and colonization that are based on religious myths.  

• To contribute in establishing rational and enlightened groups within the society 
to assist in freeing education from the grip of the extremist religious and social 
forces that hinder emancipatory education. 

• The ultimate aim is to move away from a conservative education system towards 
an emancipatory one which responds to the needs of the society and serves 
national liberation and social progress aspirations as well as human values and 
developments in the field of science.  
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We extend our thanks and appreciation to Muhannad Abdul Hameed for his excellent 
work in which he not only had put lots of efforts, time and passion, but also adopted  
it as a cause worth of struggle .We also thank research assistant Wajeeh Al Aissa .

We hope that this important research will be met with serious attention and creates 
real concerns and motivation for change among the activists and progressive 
persons active in civil society organizations and in the academia as well as among 
institutions and political parties, so it would contribute to progressive changes in 
the formal education and in the culture as a whole, in order to meet the aspirations 
of the Palestinian people for a plural and democratic country that is worthy of their 
sacrifices over long decades.  

 

Salam Hamdan

Programme Manager

Rosa Luxemburg Stiftung Regional Office Palestine & Jordan
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Foreword 
A few years ago, the Rosa Luxemburg Stiftung(RLS) in Palestine and Jordan 
established the Emancipatory Education Programme to stimulate societal debate on 
the philosophy of both formal and informal learning and teaching in Palestine and 
Jordan. Accordingly, tRLS  has supported many projects, activities and ideas that 
contributed and are still contributing to the debate and deliberation on what exists 
and attempted to put forward other alternative ideas.

The programme vision was based on the significant importance of education in the 
course of the development of societies and political and social movements in general, 
and specially in Palestine, which is still struggling for liberation and independence 
.The programme found that formal education is still conservative and indoctrinating, 
and in the past two decades was particularly dominated by a dogmatic religious 
and political perspective. This may be a major obstacle to the renaissance process 
instead of being in support of it.

The concept of formal education and often informal education too, in Palestine and 
Jordan is based on answers and imperatives.  It is to a large extent also metaphysical 
and based on absolutism.  This would limit the mind and reduce its cognitive function 
and therefore will restrict its ability to analyze, anticipate, create and make well 
planning.  This turns people into objects rather than subjects, which makes their fate 
and their future hostages of politicians and exploiters. 

The goal of the Emancipatory Education Programme is to reverse the equation and 
make education rely on the philosophy of questioning, knowledge, curiosity and 
analytical and critical scientific research .A question leads to a series of questions.  
There are no final imperatives, no mysteries that exclude the mind and perception 
.In this regard, the Rosa Luxemburg Stiftung and its partners in Palestine and 
Jordan, saw that it is important to  seriously and objectively examine the educational 
philosophy and the curriculum in Palestine as a starting point .This was the start of 
this important work, as a starting point too for review, research, community debate 
and debate with decision-makers in order to improve the whole educational system 
in a way that serves the progressive national social and political struggle .

The research investigates all issues in the curriculum and textbooks related to the 
shaping of the national and civil identity in the consciousness of the Palestinian 
students.  It also analyses and  diagnoses the religious vision, so often with a 
stringent and exclusionary Wahhabi nature and highlight its negative impact on 
public life and the society .Accordingly, the research offers an open invitation to civil 
society activists and social and political movements to seriously consider the reality 
of education, and to exert systematic pressure on decision-makers to modernize the 
curriculum and to introduce a valuable practice that promotes diversity, pluralism, 
democracy and equality and denounces all kinds of discrimination and exclusion .
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املناهج املدرسية 

بني استثامر الرأسامل البرشي وهدره

هذا الكتاب

نــود االنتقــال مــن نظــام تعليمــي محافــظ اىل نظــام تعليمــي تحــرري، انتقــاال يبــدأ بتحريــر 

املناهــج مــن كل املواقــف التــي متيــز ضــد النســاء  وتضعهــن تحــت الوصايــة والســيطرة، 

ومتيــز بــن املســلم وغــر املســلم، وبإزالــة كل أشــكال التعصــب التــي تنتمــي ملدرســة االســام 

ــد ،  ــث والنق ــرا يف البح ــتقا وح ــم  مس ــه العل ــون في ــا  يك ــا تعليمي ــد نظام ــدد. نري املتش

ــه  ــون في ــار، ويك ــار ومس ــة  ورأي وخي ــن رواي ــر م ــمح بأك ــذي يس ــدد ال ــاعة التع ويف إش

املعلــم رشيــكا ولــه  مكانــة الئقــة.  ونــرى أن العاقــة وثيقــة بــن التعليــم التحــرري  الــذي 

ــة،  ــا  تتبنــى فكــراً ومامرســة  الحداث ــكل مواطنيه ــة ل ــد،  وبــن دول ــال وبالبل ينهــض باألجي

وتربــط التحــرر الوطنــي بالتحــرر االجتامعــي، وتحظــر التكفــر والتحريــم وقمــع املختلــف، 

وتغلــب الهويــة الوطنيــة الجامعــة عــى الهويــات الفرعيــة، وتتبنــى املســاواة بــن الجنســن 

والديانــات وحريــة املعتقــد.   

مهند عبد الحميد 

ــبوعية  ــة أس ــب مقال ــي يكت ــس. صحف ــم نف ــوس عل ــمس/ بكالوري ــن ش ــة ع ــج جامع خري

ــة الدراســات الفلســطينية مكتــب  ــر مجل ــة تحري ــام، ويعمــل عضــوا يف هيئ ــدة االي يف جري

رام ا للــه، ولــه كتابــات يف مجــات فلســطينية وعربيــة. شــغل منصــب مديــر عــام اإلنتــاج 

اإلعامــي يف وزارة االعــام ، ومديــر عــام اآلداب يف وزارة الثقافــة. لــه العديــد مــن االبحــاث 

ــق اىل تحــرر  ــك آخــر / مركــز مســارات. الطري ــا : اخــراع شــعب وتفكي والدراســات  أهمه

املــرأة / مؤسســة روزا لوكســمربغ. االنتقــال مــن املشــاريع الفرديــة اىل التعاونيــات / مؤسســة 

روزا لوكســمبورغ.. دور االعــام يف تعزيــز قيــم النزاهــة واملســاءلة/ مؤسســة أمــان. القــدس 

بــن اســراتيجيتن/ وزارة االعــام  إعــداد كتــاب ســنكون يومــا مــا نريــد / وزارة الثقافــة. 


