دور التعليم يف تعزيز الهوية الوطنية
دنيا األمل إسامعيل*
متهيد:
يعد التعليم أهم حق من حقوق اإلنسان ،فهو القاعدة الصلبة ،التي تبني الدول عليها مرشوعاتها
االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية ،وتحقق من خالله مستقبلها ،الذي تتطلع إليه .ومن
خالل التعليم تتم تنمية مكونات الهوية الثقافية الوطنية وغرس القيم املعرفية والخلقية .لكن
بالرغم من أهمية التعليم يف تعزيز الهوية الوطنية ،غري أ ّن تأثريه ال يبدو باملستوى املطلوب –
وأسباب ذلك كثرية وال شك -بل أحياناً قد يقود إىل نتيجة عكسية لخلل أو آلخر يف بناء وعنارص
العملية التعليمية ،أو لفصل العملية التعليمية عن العملية الرتبوية ،ثم فصل املجالني معاً عن
املحيطني :األرسي واالجتامعي العام .خاصة إذا أدركنا أهمية الدور – فعالً ،ال قوالً -الذي يؤديه
التعليم يف عمليتي التنشئة االجتامعية والسياسية ،كام أنه يف اآلن ذاته يخضع للتوجيه من جانب
الجامعة التي تحرص عىل تربية وتعليم أبنائها ليك يصبحوا ّ /ن متوافقني/ات مع فلسفتها ورؤاها،
األمر الذي يسهم يف تشكيل الهوية للمتعلم  /املواطن/ـة يف مراحل عمره/ها املختلفة.
ومن هنا ينبغي أن نطرح سؤالنا الكبري واملؤمل يف آن :إىل أي مدى تسهم أهداف التعليم يف تعزيز
الهوية الوطنية ودعم الهوية الثقافية ،وتعميق اإلحساس باالنتامء واملواطنة ،وينبغي هنا أيضاً
ونحن نتساءل أن نضع يف أذهاننا أ ّن الترشيعات التعليمية ،تعد تطبيقاً وتحقيقاً وإنعاشاً للرؤية
العامة للدولة /الحكومة املتضمنة يف دستورها؛ لذلك كان من الرضوري أن تشتق األهداف العامة
للسياسات التعليمية من املقومات األساسية للمجتمع ،بحيث تسهم يف تكوين شخصية مستقلة
* كاتبة وباحثة فلسطينية
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ومتوازنة ومتفتحة ،تدرك تحوالت الحضارات اإلنسانية وتطوراتها ،هذا من جانب أول وأساس.
يف الجانب اآلخر ،ينبغي أن ال يغيب عن أذهاننا وبرامجنا أ ّن املدرسة هي املجال الحقيقي لرتسيخ
القيم األخالقية وقيم املواطنة وحقوق اإلنسان ،ومامرسة الحياة الدميوقراطية ،وإذا كان املنهاج
التعليمي والعملية التعليمية برمتها ال تراعي هذه الحقيقة من خالل التأكيد عىل قيم ومقومات
االنتامء والهوية واالعتزاز باللغة األم كعامد لهذه الهوية ومفتاح للوعي النق ّدي الب ّناء ،وهو ما
يتطلب – من خالل قراءة مخرجات التعليم -تطوير املحتوى القيمي واالجتامعي للمنهاج املدريس
والجامعي ،بحيث يصبح هذا املنهاج عامالً معز ّزا ً لله ّوية ال مشكّكاً فيها أو متجاوزا ً لها.
إ ّن التعليم هو اللبنة األوىل يف تشكيل وبناء شخصية اإلنسان وصقلها ووضعها عىل الطريق
الصحيحة لتساهم يف عملية التنمية ،لذلك فال قيمة وال أهمية لتعليم دون ه ّوية يف ظل وجود
ثقافات أخرى متنوعة ومهيمنة وفاعلة ،باتت تلعب دورا ً وتأثريا ً سلبياً يف حجب الهوية الوطنية
وتعزيز االنتامء الوطني واالفتخار بقيمه ،وعليه مثة مسؤولية يجب تح ّملها نحو استنهاض بيئة
تحفيزية تعيد أبناءنا وبناتنا إىل هويتهم الوطنية ،التي يجب أن تحظى باالهتامم األكرب من
قبل املؤسسة التعليمية وواضعي السياسات التعليمية أوالً وثانياً من قبل املجتمع بأرسه أفرادا ً
وجامعات ومؤسسات ،وبحث سبل الحفاظ عليها ومواجهة األخطار التي تتهددها وأسباب ذلك،
دون تعصب مفرط أو إهامل قاتل.
إن تعاظم القلق من األخطار التي تح ّدق بهويتنا الوطنية ،ال يأيت من فراغ ،خاصة يف ظل التح ّوالت
السياسية واالجتامعية التي يشهدها مجتمعنا الفلسطيني ،فالفلسفة االجتامعية التي تعد الوسط
الذي تتحرك العملية التعليمية يف إطارها مش ّوشة وهشة ،كام أ ّن الفلسفة السياسية منقسمة عىل
ذاتها وتتناحر عىل مكتسبات  -وإن طالت – عابرة.
إ ّن التأكيد عىل عنرص اله ّوية يف ظل هذه التح ّوالت ،فيه حامية للمرشوع الوطني برمته ،وفيه
حامية للسلم االجتامعي وتعزي ُز لقيم الوحدة واالنتامء يف مواجهة التشتت واالغرتاب الوطني –
إن جازت التسمية -كام أنه ال قيمة ألية مقاومة تخرج التعليم من قامئة أهدافها ،بل عىل العكس
من ذلك
يجب أن يكون هدفاً أول ،متفقاً حوله يف السلم والحرب ،يف التنمية ويف الطريق إىل التنمية ،ال أن
يكون محل رصاع وتجاذب ،وال أدا ًة للهيمنة واإلقصاء,
الهوية الوطنية والتعليم :أيهام يشّ كل اآلخر؟:
إ ّن املدرسة كبيئة تعليمية أوىل – باملعنى املنهجي -هي ذاتها مصنع الشخصية الوطنية ،فيها تتشكل
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الهوية الوطنية األوىل ،فكل عنرص من عنارص العملية التعليمية له دوره يف تشكيل شخصية وهوية
الطفل /املتعلم /املواطن/ـة وينبغي لهذه العنارص أن تتكامل؛ ال أن تتضارب أو تتناقض ،كام ينبغي
عليها أن تتسم باملرونة واالنفتاح ؛ ال االنغالق والتشدد ،فإلغاء الذات /اله ّوية الوطنية يساويه متاماً
تضخيمها بحيث ال ترى نواقصها ،إ ّن الحكمة التعليمية – ممثل ًة يف السياسات وتطبيقها -ينبغي
لها أن تعي جيدا ً مسارها وهو مسار قد ال يسري بشكلٍ أحادي أو مستقيم ،وقد ال يكون مسارا ً
واحدا ً ثابتاً جامدا ً ،إنها الفلسفة مرة أخرى التي يجب أن تدير العملية التعليمية برؤية تستلهم
املايض والحارض واملستقبل دون إعالء ألحدهم عن اآلخر ،ودون تهوين أو تهويل ،فكالهام عند
النتائج سواء.
التعليم ليس هو الهوية الوطنية ،لكنه املصنع األهم يف تشكيلها وصناعتها وإخراجها إخراجاً حسناً،
كام أ ّن الهوية الوطنية ال متوت يف غياب التعليم لكنها تنقص كثريا ً ولنا يف تجارب العمل داخل
الخط األخرض خري شاهد وإثبات فقد تحول العمل داخل ( إرسائيل) مطلباً وطنياً حني كانت
قيمة التعليم أقل من قيمة املال ،وحني أصبح االثنان غائبان ،أصبحت عودة االحتالل حالً مقبوالً
 .فحينام يصبح التعليم رهينة املقارنات املالية مهام علت رتبته أو عظمت فوائده ،ويصبح عامل
البناء داخل الخط األخرض – مع االحرتام لقيمة العمل يف حد ذاته وإلنسانية العامل -هو حلم األرس
الفلسطينية ،علينا أن نقر أن املنظومة القيمية للمجتمع برمته يف خطر.
إ ّن العمل داخل الخط األخرض كان رضبة قاسية للتعليم الفلسطيني ورشخاً يف الهوية الوطنية يف
معظم مكوناتها يف اللغة و السلوك و االنتامء ،إنها رؤية الحياة مبنظار غري فلسطيني /بعني املحتل
 /ببقايا منزله وقاممته التي نفتش عنها رسا ً وعلناً /مبدفعه املسلّط عىل أحالمنا التي تقزمت إىل
أي فرصة عمل.
فرصة عمل يف ( إرسائيل) ّ
إ ّن ترميم خراب هجرة أبنائنا من مدارسهم إىل أعاملهم يف بالدنا املحتلة ،مل يكن فقط إلصالح
أوضاع اجتامعية وقيم وسلوكيات ترسبت مع حركات الفجر واملساء إىل ومن معرب بيت حانون،
لكنها وكان يجب أن تكون كذلك إعادة إلعامر الشخصية الفلسطينية وهويتها الذاتية والوطنية
واإلنسانية ،لكننا عجزنا عن تحويل أحالمهم نحو الهجرة إىل الشامل إىل بناء وطن أو نصف وطن،
بنصف الجهد ونصف العزمية ونصف االنتامء ،فهل املشكلة يف التعليم أم يف القامئني /ات عليه أم
يف الشخصية الفلسطينية ذاتها؟.
إ ّن تعليمنا الفلسطيني مل ينجح يف تعزيز هويتنا الفلسطينية ،ومل ينجح يف ش ّد إرادتنا من قفص
االحتالل ،بل أبقى عليه كامناً يف عقولنا ويف سلوكنا اليومي ،يف مأكلنا ومرشبنا ،يف عملنا ويف سفرنا،
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يف حربنا و استقرارنا ،أبقى عليه أيقونة معلقّة يف أذهاننا .إنه موجود بيننا بال مواجهة حقيقية،
بل نتحايل عىل غيابه باستحضار ماضيه والتنقيب يف أيامه ،فهو الحارض دامئاً وهو الفائز دامئاً يف
كل مقارناتنا البسيطة واملركبة  .مل يخلصنا تعليمنا من شعورنا القاتل بفوائد االحتالل ونعمه ،بل
عىل العكس من ذلك كل إخفاقاتنا يف التعليم تعيد تقييد أفكارنا به ،فأصبح يحتل مخيلتنا من كالم
آبائنا عن فضائل وخريات العمل يف ( إرسائيل)

املناهج التعليمية والهوية الوطنية :تعزيز أم تقويض؟:
تعد املناهج التعليمية الثقافة املشرتكة غري االختيارية بني الفرد ووطنه من جهة ،ومن جهة ثانية،
فهي الثقافة املشرتكة بني جميع أفراد الشعب ،عىل عكس اإلعالم الذي يحدده الفرد بذاته ،لذلك
يصبح من الرضوري جدا ً أن يكون هذا املنهاج كافياً ووافياً لتعزيز وتجديد الوالء الوطني كمدخل
أساس للهوية الوطنية ،وتحصني أبناء الوطن من االنجرار نحو تغليب النزعات الطائفية والقبلية
والحزبية حامي ًة للسلم االجتامعي الذي تنتعش يف أجوائه الهوية الوطنية واالعتزاز بها فينتعش
الوعي الوطني والوعي بالهوية الوطنية التي تأيت يف مرحلة الحقة عىل األول – الوعي الوطني-
الذي قد يتواجد بني الطالب ،فيام ال يكون هناك اعتزاز بالهوية الوطنية ،وهو ما نلحظه يف مناهجنا
الفلسطينية التي تعاملت مع الوعي الوطني باعتباره مرادفاً للهوية الوطنية ،غري أنّه شتان بينهام،
فبقي املحتوى املعريف للمنهاج الفلسطيني التعليمي يف جميع مراحله قارصا ً عند حدود الوعي
الوطني فقط ( جغرافيا -معلومات وطنية.)...-
مام ال شك فيه أ ّن املنهاج هو أداة التعليم األهم التي ميكن خاللها تحقيق األهداف الرتبوية
للتعليم ،لكنه يبقى أداة عاجزة عن إحداث تحوالت يف سلوك وتوجهات الطالب يف غياب رؤية
علمية  /وطنية تعزز من دور املعلّم/ـة يف تنمية اإلحساس بالهوية والبناء عىل الجانب املعريف
البسيط املتضمن يف املناهج وربطه بالواقع الفلسطيني االجتامعي والثقايف والسيايس ،ونحن هنا
ال نتحدث
فقط عىل مناهج الرتبية الوطنية أو الرتبية املدنية أو التاريخ الفلسطيني ،عىل الرغم من حصتهم
الكبرية يف هذا اإلطار ،لكننا نتحدث عن كل أنواع املناهج مبا فيها العلوم العلمية والرياضية.
كام أ ّن السياسات التعليمية املتبعة سواء تلك الصغرى عىل مستوى املدرسة أو الكربى عىل مستوى
البيئة التعليمية الوطنية – باملعنى الجغرايف هنا -تلعب دورها يف تقليص الشعور بالهوية الوطنية
فأداء املدرس وتوجهاته وآرائه ،بل أقول أكرث من ذلك احباطاته وآماله ،تفتحه وانغالقه ،تسلطه
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وتسامحه ،جميعها متارس تأثرياتها املرئية واملخفية يف تعزيز أو تقويض عالقة الطالب /ت’ بوطنه/ـها .
إننا نرى اليوم أكرث من أي وقت مىض يف تاريخ الشعب الفلسطيني ،كيف لعبت الحزبية يف التعليم
الفلسطيني دورها التخريبي يف تحطيم جوهر التعليم الوطني وتغييب قيم االنتامء والوحدة
والشعور بالفخر الوطني من نفوس طالبنا ،ونرى أيضاً يف يتم استخدام املناهج ولو بصورة مبطنة
إلعالء قيمة الحزب عىل الوطن ،والتناحر عىل التسامح ،وكان املدرسون/ات عوامل هدم ال بناء يف
تعزيز الشعور بالهوية الوطنية ،سواء بالعالقة املهنية – التي مل تعد كذلك -بني املدرسني وبعضهم
البعض ،أو بني املدرسني وطالبهم ،بل أزيد وأقول  :أصبح الوالء الحزيب معيارا ً للنجاح أو الفشل
يف الدراسة ،االهتامم أو اإلهامل ،املحبة أو الكره ،وأصبحت املدرسة والجامعة مرتعاً لتصفية
الحسابات الحزبية والقبلية ،بدل أن تكون مظلة للوحدة وداعية لها ،ومعلية من قيم الوطنية.
إن هويتنا يف خطر ألن تعليمنا يف خطر وال ميكن أن يتحرر أحدهام إالّ بتحرر اآلخر ،وعلينا أن
نعي أن الوهم بتحقيق مكاسب حزبية فانية يف التعليم باعتباره ساح ًة لحسمٍ جديد ،لن يكون
فيه منترص أو مهزوم فتعليم وتربية أبنائنا ليس مجاالً للرصاع واالنتقام وتصفية الحسابات ،فكلنا
خارسون .وطننا كله هو الخارس األكرب.
فمن يعيد للتعليم قدسيته وهيبته وهويته الوطنية التي سقطت من حساباتنا وأفعالنا وترصفاتنا
التي أقل ما توصف سوى أنها ترصفات ال تعي معنى املسؤولية الوطنية.

التحدّ يات التي تواجه التعليم لتحقيق الهوية الوطنية:
 -1إن أكرب تح ٍّد يواجه التعليم الفلسطيني تحديدا ً هو االنقسام الفلسطيني ،الذي مل يبق قيمة
وطنية إالّ ونالها يف مقتل ،ففي غياب الوحدة يصبح التعليم ساحة للمعركة ،عىل الرغم من أن
املفرتض تحييده سياسياً وانحيازه للهوية الوطنية بغض النظر عن االختالفات الحزبية؛
 -2يف خضم االنجرار وراء تبعات االنقسام السيايس ،تناسينا تداعيات العوملة الثقافية ،التي غيبت
العقل الثقايف الوطني لصالح ثقافات أخرى وهويات أخرى نراها تترسب إىل تعليمنا ،وطالبنا
وسياستنا التعليمية – إن وجدت -تسري عمياء عىل غري هدى؛
 -3إ ّن جوهر الهوية الوطنية يف التعليم اللغة والقضية ،وكالهام يعاين من قصور واضح نلمس
آثاره يف لغة أبنائنا ونظرتهم الجديدة للوطن والقضية والوطنية التي تخلو من اإليجابية يف كثري
من األحيان؛
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 -4تغليب اله ّوية الدينية مقابل الهوية الوطنية ،ليس يف صالح الوطن من يشء ،واعتبار التعليم
مدخالً لتعزيز الهوية الدينية باعتبارها طريق التحرير والخالص فيه مخاوف كثرية ،أهمها االرتهان
لثقافات وهويات خارجية تختلف عن ثقافتنا وهويتنا الوطنية ،كام أ ّن فيه إسقاطاً لنضاالت كثرية
وملواطنني /ات من ديانات مختلفة قدموا وأعطوا ألنهم جزء من هذا الوطن وليسوا ضيوفاً عليه؛
 -5أصبحت املعايري الوظيفية التي تحكم أو تتحكم يف التعليم تهدد بناء منظومة تعليمية تراعي
املهنية ومصلحة املتعلمني/ات ،قد تركت آثارها السلبية ،ناهيك عن آثارها املستقبلية ،عىل
املستوى التعليمي ،ومن ثم فقدان الثقة يف املؤسسة التعليمية وامتداد أثر ذلك عىل عالقة الطالب
بوطنهم وقادته.

التوصيات:
 -1أوالً :علينا االعرتاف أن هويتنا الوطنية تعيش مأزقاً خطريا ً للغاية وأن التعليم هو أحد أهم
انعكاسات هذا املأزق الخطري ،كام أنه قد يكون يف املستقبل القريب أحد أهم املساهمني يف تكريس
هذا املأزق بكل تبعاته االجتامعية والسياسية والثقافية؛
 -2ثانياً :يجب فورا ً اتخاذ خطوات جمعية يف سبيل استدعاء رشد القامئني عىل الفصيلني املتناحرين
ودفعهام إما إىل التخيل عن سياساتهام غري الوطنية بحق الوطن والشعب والقضية ،أو إقصائهام معاً
وإىل غري رجعة عن قيادة هذا الشعب وسياساته ومؤسساته؛
 -3ثالثاً :دعوة املفكرين /ات والكتّاب وكل املثقفني واملثقفات إىل إعادة قراءة واقعنا الفلسطيني
التعليمي والثقايف وفك عزلة املدرسة عن محيطها مامرسة وفكرا ً؛
 -4االستمرار يف تعزيز دور التعليم الالمنهجي من قبل مؤسسات املجتمع املدين يف محاولة لسد
ثغرات التعليم الحكومي يف هذا الجانب؛
 -5تعزيز دور العمل البحثي الرتبوي يف مجال التعليم ،ليس فقط من قبل الباحثني والباحثات
الرتبويني والرتبويات ،لكن من قبل املثقفني والكتّاب عامة؛
 -6استخدام وسائل اإلعالم باعتبارها املحرك الرئيس للمعرفة يف ثقافتنا الفلسطينية يف تعزيز دور
التعليم يف حامية وتعزيز وتطوير مفهوم الهوية الوطنية عىل نطاق واسع ومدروس.
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