
  مناهجنا الفلسطينية المدرسية ما بين المؤيد والمعارض

تواجه مناهجنا الفلسطينية المدرسية اليوم العديد من التوجهات ما بين المؤيدة والمعرضة لها، ما بين تياٍر يرر  
جديردة، وهنراأ ضيضراً مرن فيها بوادر وبذور نحو التغيير وآخر يراها ال تغدو كونها كتباً مدرسية بحلرٍة وبرولواٍن 

م بكونهررا ال تخرردم سررو  مطالرر   يراهررا تخرردم توجهررات وفلسررفات وضسررر وطنيررة ويربيررة، وآخررر يراهررا وي ررر 
وتوجهررات لجهررات خارجيررة ال تخرردم مجتمعنررا بررت يلررل العكررر تعمررت يلررل ترردمير ك يررر مررن ا سررر وال رريم 

 .والتوجهات الوطنية
 

د وضن ن ررو وةفررًة تحليليررة موضررويية لنررر  ال ضررية ب رركت يررادت مررا بررين كررت هررذا وذاأ نجررد ضنفسررنا بوننررا ال برر
 .ومنهجي وموضويي بعيد ين التحيز ضو التطرو ضو حتل المجاملة

 
و المنهج يلل ضنه ضداة المجتمع إلحراز التغيير، ولكن هنا يبرز معنا السؤات الذي مفاده ما هو نوع التغييرر  ير 

لتغييرر مرن منرررورة وم اييسره ومنطل اتره الخا رة، ولكننررا المطلرو  و ركله وم ردارهك فكرت  ررخه يرر  هرذا ا
 .كتربويين نر  ضن التغيير المطلو  ال بد وضن يخدم ضسر المجتمع ال ائم يليها

 
 

 :أسس تصميم وتنفيذ المنهاج
 

 : األساس الفلسفي. 1
والردين والمحرددات ال  افيرة وهو ا سار الذي يخدم منرومة المجتمع الفلسفية والفكرية بما فيها ال يم وا خالق 

المختلفة، وهنا يرهر لدينا يدة تيارات منها المحافر الذي ير  بون يلل المنهج ضن يكون حارساً للتراث وضميناً 
يلل ن له من جيٍت الل جيت كما هو دون ضية إضافات ضو تعديالت، والتيار المتحررر الرذي يرر  ضن دور المرنهج 

يلل كت ما هو سلبي في التراث ال  افي والعمت يلل ةلبه رضساً يلل ي   ال بت  يكمن في ضهمية ةيامه  بال ورة
ومن الممكن ضن ي ت حد التغيير الل استبدات معايير   افية  ابتة بوخر  من   افرات متباينرة تخردم فكرراً مغرايراً 

 .لل  افة ا م
 

منهرا مرا ي يرر ةضرية الرل ضي مرد   وهنا تبرز لردينا ضوجره جديردة للتوجهرات فري المجتمرع وتبررز تسراؤالت يردة
تتوافررق مناهجنررا مررع الع يرردة اإلسررالمية ومررع الفكررر الرردينيك الررل ضي مررد  تخرردم هررذه المنرراهج تيررارات العولمررة 
الجديرردةك الررل ضي مررد  تعمررت هررذه المنرراهج يلررل بنررال  خ ررية العربرري المسررلم الررذي سرريخدم البعرردين الرروطني 

يرهررا ضسررار المنهرراس الفلسررفي ومررن ا م لررة الترري تحضرررني فرري هررذا كررت هررذه ا سررئلة وييرهررا ي .... وال رروميك
الميدان هو الجدت ال ائم حوت منهاس التربية المدنية وحوت كون هذا المنهاس بمحتوياته وموضوياته يخدم   افرة 

لرل الغر  ويعمت الل إي ات الجيت الل يربة   افية داخت موطنه وبونه يخدم مفاهيم يلمانية بعيدة ين الدين ي
لكرن . حد تعبير بعض التيرارات وبونره يتم رل ومطالر  ضمريكيرة ضو ضخرر  يلرل كرت ا حروات ليسرت بفلسرطينية

ويلل الوجه اآلخر للعملة فإنني وكتربوية ومحللة لهرذا المنهراس ضر  ضنره ةرد ترم إيرداده وت رميمه بويرٍد وي روت 
افيرة بررؤً  جديردة تتم رل مرع مفراهيم وطنية وبالتالي فموضوياته لم تخدم اآلخرر ب ردر مرا يكسرت مضرامين   

وةيم مدنية وموا فات المجتمع المدني الرذي يعكرر توجهرات حضرارية و  افيرة ت دميرة فري ضي مجتمرع، ويلرل 
يكر ما ضسمع من ك يرين بون هذا المنهاس يلل سبيت الم ات ولرير الح رر يمرنل المررضة ضدواراً وواةعراً منافيراً 

ال  افية، ضر  ومن التحليرت العلمري والمنهجري للمنهراس برون المررضة لرم تنرت مرا ومتطرفاً لخ و يتنا الفلسطينية 
يكفي من ا ن راو ضو با  رل مرن مفهروم المسراواة يلرل ضسرار النروع االجتمرايي ففري ك يرر مرن المفراهيم ضو 

طيرة، ال ور ضو ا ن طة ضو الموضويات التي يرضها المنهاس تم لت المرضة ب كلها النمطي وبودواٍر ومهن نم
ففرري دراسررة استعرضررت خاللهررا  ررورة المرررضة فرري منهرراس التربيررة المدنيررة مررن ال ررو ا وت وحتررل العا ررر 
ا ساسي وردت المرضة فيها في خمسة مهن ف ط في المجتمع وهي ربة بيت، معلمة، مديرة مدرسرة، سركرتيرة، 

مهنرة ضخرر   23ر  اتوطبيبة، في حرين كران ن ري  ا سرد فري توزيرع المهرن للرجرت حيرث حراز يلرل مرا ي را
 .وردت في المنهاس وهذا م ات بسيط يعكر بعض ما ضود طرحه في هذا المجات

 
فا سار الفلسرفي للمنهراس الجديرد اذاً لرم يخررس يرن الررؤ  وال ريم ال  افيرة العربيرة وال وميرة وهرذا مرا ورد فري 
اسررتراتيجية الرروزارة للمنرراهج وضن كرران كمررا طرحررت بحاجررة إليررادة النرررر فرري بعررض الجزئيررات والتوجهررات 

 .الفلسفية نحو الفكر الت دمي والمدني



 
 

 : األساس االجتماعي. 3
سررار الررذي يتمحررور فرري المجتمررع و  افترره وخ و ررياته واحتياجاترره وتطلعاترره، ولررد  ت ررميم وتنفيررذ وهررو ا 

المنهاس يج  ضن نرايي مد  ماللمته الحتياجات المجتمع وللمستجدات التي تطرض يليره فري المجراالت ال  افيرة 
 .واالةت ادية والتعليمية وال حية

 
ومباحث جديدة فري مناهجنرا الفلسرطينية كموضروع المردنيات ،  فعندما ةام مركز المناهج باستحداث موضويات

وال  افة السكانية والتربية التكنولوجية وييرهم كان ذلأ ليسرد احتياجرات المجتمرع مرن هرذه التخ  رات وليعرد 
م والتغييررات الحا رلة فري مجتمعنرا الفلسرطيني وفري العرالم، وليتم رل ضيضراً مرع الت ردم لالجيت الجديد بمرا يتروا

.ني والعلمي وال ورة المعلوماتية في العالمالت 
 

وهنا ال بد وضن نذكر دور الوزارة في طرحها مؤخراً لمساةات جديدة للمرحلة ال انوية كمساق االةت راد والرذي 
يعد ضرورياً ومهيئاً للدراسرة الجامعيرة فهري هنرا تعمرت يلرل مرايراة مبردض ربرط الخبررات وتهيئرة الردارر لكرت 

 .ل دور المرحلة التي يمر بهامرحلة ايتماداً يل
 

 : األساس النفسي. 2
ويتمحور هذا ا سار في المتعلم ومستواه وةابلياته واستعداداته وميوله وخبراته الساب ة، فيج  يلرل م رممي 

 .ومنفذي المناهج مراياة هذا البعد لد  ت ميمهم للمنهاس ضو تنفيذه يملياً 
 

المناهج يلرل االسرتفادة وا خرذ بعرين االيتبرار مرا ورد فري نرريرات فانطالةاً من هذا ا سار يحره م ممو 
يلررم الررنفر والنمررو ضو الررتعلم كنرريررة بياجيرره للنمررال المعرفرري، ونرريررة ضر يكسررون للنمررال االجتمررايي ونرريررة 
فرويد للتحليت النفسي، ونرريات التعلم كنررية الرتعلم ال ررطي لبرافلوو واإلجرائري لسركنر والتعزيرز لكرالرأ 

ت وييرهم ك ير، فهذه النرريات تتناوت المتعلم مرن جميرع جوانر   خ ريته وتسرتعرض متطلبرات ومميرزات ه
كت مرحلة يمرية يمر بها من زاويتها الخا ة، فالم مم والمنفذ وج  ويج  يليهما مراياة ما ورد فري هرذه 

ية الفلسرطينية المنسرجمة مرع النرريات حتل يستطيعوا ضن يساهموا بمنهاس يخدم المتعلم ويرت ي به نحو ال خ 
 .متطلبات   افته ومجتمعه وحاضره ومست بله

 
وهنا نجد تياراً كبيراً في المجتمع يتهم المنهاس بونه يير مناس  لمستو  الطالر ، ال برت ضنره ضيلرل مرن مسرتواه 

ضك رر منهجيرة نفسياً وي لياً ومعرفياً، هنا ال بد من اإل ارة إلل ضن نررة المتخ ه لهذا الموضروع هري نرررة 
وموضويية فم ارنة المنهاس ال رديم بالحرديث هري م ارنرة تفت رر إلرل الموضرويية حيرث نجرد ضنفسرنا معهرا نرر  
بمناهجنا الجديدة مناهجاً  عبة وضيلل من المتوسط الطبيعي وهرذا الموةرو منط ري فووليرال ا مرور لرم يدرسروا 

يروه ضيلرل مرن المتوسرط الطبيعري بمجررد بم ارنتره مرع هذا المنهاس ولم يتعرفوا يلل جوانبه الجديدة فهم بذلأ 
مناهجهم الساب ة مع ا خذ بعرين االيتبرار برون الطالر  نفسره وفري ك يرر مرن ا حيران ال يجرد مسرتو  ال رعوبة 
الذي يواجهه ولري ضمرره  ن المنهراس ةرد تردرس بره ب ركت مرنهج حلزونري مناسر   لطبيعتره ولمتطلبرات مرحلتره 

 .هنا من ضن نبرز الجان  الذي يتعلق بالبعد المعرفي وهو ما سوورده فيما يليولكن ال بد . العمرية
 
 

 : األساس المعرفي. 4
ونجد ضن هذا ا سار يتمحور في المعرفة نفسها وبم دارها ومد  حدا تها وتم يها مع ال ورة المعرفية والت نيرة 

 .العالمية
 

وهري ك ررة وكبرر حجرم المفراهيم والح رائق التري تحويره وهنا تبرز ضةو  وضينو الهجمات ضرد المنهراس الجديرد 
 .المناهج بين طياتها

 
لوجدنا " مفاهيم، ح ائق، مبادئ وةوانين، وتعميمات" لد  محاولتنا لتحليت المحتو  إلل ضنماط المعرفة ا ربعة 

  يلرة ببعردها ضن وزن المفاهيم والح رائق يغلر  يلرل ضنمراط المعرفرة وهرذا مرا يجعرت المنهراس ضو ضيلر  مناهجنرا 
المعرفي مما يتناس  وطري رة تردرير تخردم هرذه الوضرعية وهري طري رة التل رين التري تنرادي الفلسرفات الحدي رة 

 .وتنادي اليوم بو وات يالية بضرورة تغيرها لعجزها ين خدمة محور آخر يير المعرفة



 
د  ةردرتها وريفيراً يلرل إيرداد فالمعرفة محور ضساسي للمنهاس ولكن تنويها مرا برين ا نمراط ا ربعرة ضهرم، ومر

 .اإلنسان ضو المتعلم للحياة بالحياة نفسها هو الهدو ا  مت للتربية بالمنرور الحديث
 

فالمعرفة مازالت م دسة وتعامرت كرإرث   رافي نحرره يلرل ن لره يبرر ا جيرات بحرفيرة وب ركت  رارم وب ليرة 
الت ني والمعرفي فهي متم ية مع الحدا رة والتطرور والمناهج نراها زاخرة بالمعلومات والتطور . التل ين وحدها

والمعا رة ولكنها كما ذكرت   يلة بكمهرا المعرفري ممرا يرهرق المرتعلم والمعلرم وضوليرال ا مرور وال تخردم بنرال 
 .ال خ ية بال كت المتكامت

 
مرن  خ رية اليوم نحن نسعل نحو التعلم الذي يعرو يلل انه حالة التغير الرذي سريحدث يلرل جانر  او اك رر 

المتعلم وهذا يتطل  التنويع ا ن طة والخبرات وضنماط المعرفة وطررق التردرير والت رويم، ولكننرا ولمسرو مرا 
نرزات نردور فرري فلرأ التعرريفين ال ررديمين للرتعلم ا وت الرذي ي ررير إلرل ضن الرتعلم مرررادو للمعرفرة ويخردمها فرري 

لملكات التفكير ف رط وهمرا ال يخردمان سرو  البعرد الع لري  الدرجة ا ولل، وال اني الذي ير  ضن التعلم هو تنمية
 .ويهمالن باةي جوان   خ ية المتعلم

 
من هنا ن ت إلل نتيجة مفادها ضن مناهجنا هي المناهج تخدم البعد المعرفي بالدرجة ا ولل فهي ال تزات ضسيرة 

ولكنها مع كت ما تحمله من إيجابيات مرا  الفلسفة الم الية حتل لو كانت ترهر بحلة جديدة بالم ارنة مع ساب اتها،
تررزات بحاجررة إلررل تغذيررة راجعررة وت يرريم مسررتمر حتررل ن ررت بهررا ومعهررا إلررل مسررتو  الررذي نومررت معرره ضن نبنرري 

. خ ية اإلنسان الفلسطيني بالموا فات المطلوبة
 

 


