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الروايات الغائبة في الكتب الردرسية الفلسطينية
تعقيب للشبكة
كتبته زريفة علي
آذار/مارس ٢۰۱٣
سَرَد السنسان القصص منذ القردم ليروي ما يجري من حوله ويفسره .وفي السياق الفلسطيني ،يكمن مغزى السرد القصصي في الفاظ على الذاكرة
الفلسطينية والتصردي للرواية الصيهيوسنية اليهيمنة حول النكبة .ولكن للسف ،لم تُردرِج وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للسلطة الفلسطينية روايات
اللئجئي الفلسطينيي رخلل النكبة في الكتب الردرسية .وباللثل ،تاهلت اليهات الرسمية الرخرى أهمية الوسائل التعليمية غير الرسمية ،كالسرد
القصصي ،في النظام التعليمي الفلسطيني رغم أن لروايةِ القصص قردرةً على تعزيز إدراك التلميذ وفيهميهم لتاريخيهم وتعويض القصور في الكتب
الردرسية.
تولّت السلطة الفلسطينية زمام التحكم بالقطاع التعليمي في فلسطي سنة  1994بعرد عقودٍ عرديردة من رخضوعه لشراف سلطاتٍ غير فلسطينية :السنترداب
البريطاسني قبل  ،1948ثم الردن ومصر لغاية  ،1967ثم سلطات الحتلل السرائيلي في الفترة  .1994-1967ولم يُنهِ الفلسطينيون العمل على كتبيهم
الردرسية للصفوف من الول وحتى اللثاسني عشر إل في عام  .2006وقبل عام  ، 1994كاسنت الكتب الردرسية الفلسطينية التي تتوي على أي معنى من
معاسني الوطنية الفلسطينية تُصادَر؛ وكان الطلب والردرسون عرضةً للعتقال وحتى القتل 1.وحينما استطاعت فئةٌ واحردةٌ على القل من الشعب
الفلسطيني الرازحة تت الحتلل في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تضع مقرراتيها الردراسية بنفسيها ،فإن الواسنب الساسية الكوّسنة للتاريخ الفلسطيني لم
تأرخذ حقيها كما ينبغي.
وُضِع النيهاج التعليمي الفلسطيني الرديرد في سياق الصراع الفلسطيني السرائيلي ،وتعتبر إسرائيل ومناصروها أي مادةٍ تتناول القومية الفلسطينية بأسنيها
"معاديةٌ للسامية" وتريضية .ولطالا ظلت الزاعم السرائيلية ضرد الكتب الردرسية الفلسطينية تلقى آذاسنًا صاغيةً في الوليات التحردة على سنطاقٍ واسع
باعتبارها القيقة الطلقة ،حتى إسنه ئجرى توظيفيها في السنتخابات المريكية .فعلى سبيل اللثال ،هائجمت هيلري كلينتون الكتب الردرسية الفلسطينية حي
ترشحت لعضوية مجلس الشيوخ وشاركت في وقت لحق في التوقيع على رسالةٍ ضردها .غير أن تلك الزاعم ل أساس ليها من الصحة كما يُظيهر تقريرٌ
صردَرَ مؤرخرًا حول الكتب الردرسية الفلسطينية والسرائيلية ،وهذ الرة بتمويلٍ من وزارة الارئجية المريكية ذاتيها.
 1أحمرد العرداربة" ،اللئجئون الفلسطينيون في الناهج الفلسطينية دراسة حالة في منيهائجي التربية الوطنية والتاريخ ،النيهاج الفلسطيني"  ،الرر عبرد الرحيم الشيخ )فلسطي :مواطن،
224-422. ،(2006
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لكن للسف ،يبردو أن السلطة الفلسطينية قرد استجابت للسنتقادات الردولية الوئجيهة إلى الكتب الردرسية الرديردة إذ تطرقت إلى النكبة وقضية اللئجئي
بضبابية وعلى عجالة بردلً من أن تضع منيهائجًا تعليميًا يصف القضية الفلسطينية بأبلغ العبارات .فعلى سبيل اللثال ،تتوي كتب التربية الوطنيةالتي
تُردرّس لتلميذ الصف الول وحتى الامس على معلوماتٍ أساسيةٍ وعامةٍ ئجردًا حول مخيمات اللئجئي دارخل فلسطي ورخارئجيها ،ول يرد مصطلح "النكبة"
إل في كتاب الصف الامس .وحتى حي ترد كلمة النكبة ،فإن النص ل يوضح كيف ولاذا أُئجبر الفلسطينيون بالقوة على التشرد واليهجرة.
ول تشير كتب الصفي السادس والسابع إلى استيل ء إسرائيل على فلسطي سنة  ، 1948ول إلى تردمير القرى والردن الفلسطينية على يرد القوات
الصيهيوسنية ،ول إلى طرد الفلسطينيي ،ول إلى دور القاومة الفلسطينية عامي  . 1948-1947غير أن كتب التربية الوطنية للصفوف الساسية  -ملثل
كتاب الصف اللثامن  -تتطرق بإيجاز شرديرد إلى قضية اللئجئي ،وإسنشا ء وكالة المم التحردة لغاثة وتشغيل اللئجئي الفلسطينيي )الوسنروا( ،وحق
العودة .أمّا كتب الصف التاسع فتمر مرورًا رخاطفًا على فصول ميهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني كتردمير القرى الفلسطينية ،وقراري المعية العامة
للمم التحردة رقم  181و  ، 194وقرار مجلس المن التابع للمم التحردة رقم .242
تُردرّس مادة التاريخ في النظام التعليمي الفلسطيني ابتردا ءًمن الصف الامس ،بيرد أن كتب التاريخ من الصف الامس وحتى اللثامن تتجاهل قردرًا كبيرًا
من قضية اللئجئي .أمّا كتاب الصف التاسع ،فيأتي على ذكر حرب عام  1948في بضعة أسطر ضمن درسٍ يتناول القضية الفلسطينية .وهكذا حتى ترد
في كتاب الصف الادي عشر وحردةٌ دراسية مكرسةٌ لتاريخ فلسطي في الفترة  1967-1948ومن ضمنيها حرب عام  ،1948وقضية اللئجئي ،وقرار
المعية العامة للمم التحردة رقم  ، 194وإعردام وقتل الفلسطينيي في دير ياسي واللرد والطنطورة.
وبارختصار ،يظيهر من استعراض كتب التربية الوطنية وكتب التاريخ الردرسية التي وضعتيها السلطة الفلسطينية أن النيهاج التعليمي الفلسطيني مقصرٌ في
تناول النكبة وقضية اللئجئي وحق العودة .ولذا ثمة حائجةٌ ملحةٌ لتعويض ثغرات النيهاج بتلثقيف التلميذ بشأن تاريخيهم .وإن للسرد القصصي في هذا
الَقام أهميةٌ بالغة إذ يُكّن العلمي من تلثقيف الطفال بشأن رخصوصية تاريخيهم وتفرده .ويتسنى ذلك للمعلمي من رخلل استضافة لئجئي ولئجئات من
اليل الول والئجيال اللحقة للتحردث إلى تلميذ الردارس عن حياتيهم وتاربيهم ورخبراتيهم.
إن استضافة هؤل ء للتحردث إلى الطفال لن يساعرد في تلثقيف التلميذ وحسب ،بل سيملثل أيضًا إقرارًا بقيمة قصص اللئجئي ويُنشئ رابطًا بي رواة
القصص ومستمعييهم .فأسنا أذكر ملثلً ،لئجئةً من اليل الول تردثت أمام الطلب في مردرسة الفرسنردز في رام الله عن الياة قبل النكبة وكيف اسنقلبت
بعردما أُئجبِرت هي وأسرتيها فجأةً وبكل قسوة على العيش كلئجئي .وكاسنت تتكلم بفخر واعتزاز عن تربتيها في التحردث إلى التلميذ ،وقالت إن ذلك
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أشعَرها بأن ثمة مَن يستمع إلى قصتيها ،وقالت أن التلميذ كاسنوا " مبسوطي لسنيهم سمعوا قصتي وزعلسني على اللي صار فينا".
 2أئجريت هذه القابلة في رام الله بتاريخ  1شباط/فبراير .2012
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عنردما يسمع التلميذ روايات النكبة ،فإسنيهم يبردأون بعاينة الحرداث من منظورٍ ئجرديرد .فالروايات التي تتحردث عن استعمار الرض وتخريبيها والستيل ء
علييها تُكّن الطفال القاطني في ظل الحتلل السرائيلي من ربط حاضرهم باضي اللئجئي الوائل ،وفيهم السياسية الصيهيوسنية التي يعود تاريخيها إلى
ما قبل النكبة التي اسنطوت على تطيهير فلسطي التاريخية عرقيًا من سكاسنيها الصليي.
تعاسني روايات اللئجئي من الهمال وبالرخص روايات النسا ء اللئجئات .وبسبب استبعاد روايات الفلسطينيات من الطاب والتاريخ "الوطني" الفلسطيني
واستبعادها حتى دارخل السرة ،يصبح علينا بوئجهٍ رخاص أن سنستمع إلى قصصيهن وسنروّئجيها في الردارس .إن إتاحة الفرصة للمرأة الفلسطينية لكي تتحردث
وتخبر تلميذ الردارس بقصصيها سيساعرد في التصردي لصورة الرأة التي تيهل التاريخ .ولن النسا ء الفلسطينيات يحكي قصصيهن بطريقةٍ تختلف عن
الرئجال ،فإسنيهنّ يُسلطنّ الضو ء على ئجواسنب النكبة القل بحلثًا ملثل الصورة النمطية للئجئي دارخل التمع الفلسطيني.
وإلى أن يتمكن واضعو السياسات الفلسطينيون من معالة اللثغرات القائمة بشأن النكبة وقضية اللئجئي وحق العودة في القررات الردراسية الفلسطينية،
فإن علييهم أن يروئجوا لسلوب السرد القصصي في الردارس .فبالضافة إلى توعية التلميذ بالحرداث التاريخية وصِلتيها بالاضر ،ينطوي السرد القصصي
على منافع أرخرى إذ يساعرد في رفع مستوى تركيز الطالب وتوسيع مفرداته وشحذ قردرته على التفكير رمزيًا ومجازيًا 3.فمن الئجردر والئجردى أن يفيهم
الر ء التاريخَ بردلً من حفظه صمًّا .وينبغي للنظام التعليمي الفلسطيني أن يتجاوز طرق التردريس القردية التي يعقرد فييها العلمون والتلميذ حصصَيهم
ئجميعيها في فصولٍ مردرسيةٍ رتيبةٍ ومغلقة .إن استحرداث أساليبَ تعليميةٍ تفاعلية في النظام التعليمي الفلسطيني تنطوي على إشراك التمع سيملثل
تربةً تعليميةً ومتعةً للتلميذ ورواة القصص على حردٍ سوا ء.
وسنظرًا إلى الفوائرد الكلثيرة الترتبة على السرد القصصي ،ينبغي لواضعي السياسات الفلسطينية أن يشجعوا اللئجئي ،رئجالً وسنسا ءً ،على سرد قصصيهم
للطفال .وبوسع وزارة التربية والتعليم ،بالتنسيق مع وزارة اللثقافة ،أن تنظم الردول الردرسي بحيث تخصص وقتًا منتظمًا لستضافة لئجئي فلسطينيي
في الردارس ول سيما البتردائية.
ول تخفى بالطبع أهمية مراعاة التفاوتات بي الفلسطينيي من حيث تاربيهم في النكبة وتأثرهم بعواقبيها ،كالتفاوتات بي الرئجال والنسا ء ،والغنيا ء
والفقرا ء ،والكبار والصغار ،وبي مَن أُئجبر على اليهجرة ومَن بقي 4.فيهناك أكلثر من قصةٍ تُروى عن النكبة ول برد من إيجاد حيزٍ يتسع للتجارب العرديردة

Jack Maguire, Creative Storytelling (Cambridge: Yellow Moon Press, 1985), 13
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Rosemary Sayigh, “Women’s Nakba Stories: Between Being and Knowing,” Nakba Palestine, 1948, and the claims
of memory, Ed. Laila Abu-Lughod and Ahmad Sa’di (New York: Columbia University Press, 2007), 136.
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وأوئجه الفيهم التلفة.
وفي الوقت ذاته ،ثمة ضرورةٌ لعادة تقييم بعض القررات الردرسية ول سيما مقرّري التاريخ والتربية الوطنية ،وتناول موضوع النكبة وحق العودة في إطارٍ
أوسع وأكلثر شمولً .ومن الفيرد أيضًا لو تُردرَج شيهادات اللئجئي الفلسطينيي الشفوية في الناهج التعليمية الفلسطينية بصفةٍ رسميةٍ أكبر.
ينبغي لواضعي السياسات في السلطة الفلسطينية أن يُسارعوا إلى تشجيع السرد القصصي في الردارس لن اليل الول من اللئجئي سنادر الوئجود ،مع أن
الفرصة ل تزال ساسنحةً بالطبع للستفادة من تارب أولدهم وأحفادهم .وعلوةً على ذلك ،توئجرد العرديرد من الشاريع العنية بالتاريخ الشفوي الرامية إلى
تسجيل ذكريات هؤل ء اللئجئي وتوثيقيها ،ومنيهامشروع روزماري صايغ ،ومشروع الرشيف الفلسطيني بجامعة بير زيت ،وبرديل ،وغيرها الكلثير.
وبنا ءً على مقابلت أئجريتيها ،فإن تردرخلً كيهذا سيكون موضعَ ترحيبٍ من العلمي 5.فملثلً ،شردّدت إحردى معلمات التاريخ قائلةً" :لا بردي أشرح لطلبي
عن تاريخ فلسطي بأقردرش أعتمرد على النيهاج الفلسطيني .لزم يكون في منيهاج ثاسني وأسنا مستعردة أعطي دروس رخصوصية بعرد الردوام عن النكبة .لزم
6

يفيهموا أولدسنا من وين أصليهم ،لن الرواية رايحة تضيع وإحنا ليهفتنا على الرض رايحة تضيع".

ورغم أسنه ل يكن ارختزال النكبة في روايةٍ شاملة واحردة ،فإن على السلطة الفلسطينية أن تُردرِج في الناهج الردرسية قصص اللئجئي الدبية وروايتيهم
لتجاربيهم الوثوقة .فكتابات وليرد الالردي وغسان كنفاسني وإدوارد سعيرد ومحمود درويش وكلثيرين غيرهم ينبغي أن تُعطى حيزًا أكبر في الكتب الردرسية
الفلسطينية .فإنْ لم يتعلم الطفال الفلسطينيون البعادَ التاريخية والنقردية والدبية للنكبة ويعوها ،فإسننا سنكون عاكفي على تنشئة أئجيالٍ تيهل تاريخيها.
وفضلً على ذلك ،قرد سنكون مساهمي عن غير قصرد في السعى الصيهيوسني الرامي إلى محو التاريخ الفلسطيني وذكريات الفلسطينيي .فقرد تبرهن
روايات النكبة على أسنيها أداةٌ تعليميةٌ فعالة من أئجل تردريس تاريخنا ووضع مسار الستعمار التواصل على أرض فلسطي في سياقه.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة الجنليزية:

http://bit.ly/schlbks

زريفة علي حاصلة على درئجة الائجستير في الردراسات الردولية  --تركيز هجرة قسرية ولئجئي من ئجامعة بيرزيت.
Zarefa Ali, A Narration Without an End: Palestine and the Continuing Nakba, Birzeit University, 2012.
 6أئجريت هذه القابلة بتاريخ  25آذار/مارس  2012في مخيم قلنرديا للئجئي.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،ميهمتيها سنشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق السنساسنية للفلسطينيي وحقيهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القاسنون الردولي وحقوق السنسان .يلتزم العضا ء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الردية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة سنشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصردر اساسي
لتلك الواد.
لزيرد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروسني التالي:
او اتصلوا بنا على البريرد اللكتروسني التالي
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