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تحقيق

تاريخ فلسطين للفلسطينيين ليس اختياريًا
عادت أزمة غياب تاريخ وجغرافيا فلسطني في ّمدارس األونروا إلى الواجهة مجددًا .هذه املرة لم تكن
العودة لدعوة األونروا إلى تفعيل املواد التي تدرس بخجل في بعض املدارس وبمبادرة بعض األساتذة،
بل من باب فرض هذه املادة مادة أساسية تدخل ضمن املنهاج الدراسي
راجانا حمية
ه��ل ه��و خ�ط��أ ف��ي ال�ص�ي��اغ��ة أن ترد
عبارة «املحرقة اليهودية» على لسان
أح��د امل�س��ؤول�ين ف��ي وك��ال��ة األونروا
ف ��ي ال� �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة أث� �ن ��اء حديثه
ع��ن امل � ��واد ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة «اإلضافية»
للفلسطينيني؟ أم هي محاولة ّ
جس
نبض ه��ؤالء ب�ش��أن إمكانية ُإدخال
م��ادة كهذه؟ م��ادة ّ
تعرف من طردوا
م� ��ن ب�ل��اده� ��م ب �م �ح��رق��ة «ضحايا»
ال � �ن� ��ازي� ��ة ،ال� ��ذي� ��ن ي �ح �ت �ل ��ون اليوم
بالدهم؟
ّ
ق � �ب� ��ل ش� � �ه � ��ري � ��ن ،خ � � � ��رج املتحدث
الرسمي باسم األون ��روا ف��ي القدس
امل �ح �ت �ل��ة س ��ام ��ي مشعشع
ل �ي �ق��ول إن «ب �ح��ث تدريس
امل � �ح� ��رق� ��ة ال � �ن� ��ازي� ��ة يجري
ف� ��ي امل � � � ��دارس ال ��وك ��ال ��ة في
ّ
التوجه «إلدخال
غزة» ،وإن
ه � � � � � ��ذا امل � � � � ��وض � � � � ��وع ضمن
(امل�ن��اه��ج) يتعلق بتوصيل
م� � �ب � ��ادئ ح � �ق� ��وق اإلنسان
ّ
وأهميتها في
وتطبيقاتها
في السبعينيات
حياة املجتمعات واألفراد».
والثمانينيات ،كان كتاب يومها ،وبعد هذا التصريح
الذي أقام الدنيا ولم يقعدها،
التاريخ مادة أساسية
اع� � �ت � ��ذرت األون � � � � � ��روا .قالت
في منهاج األونروا .عام
إن م ��ا ي� � � ّ
�درس ف ��ي مدارس
 ،1993بدأت تتسرب
القطاع هو «اإلعالن العاملي
لم
فلسطني من الكتب.
ل � �ح � �ق� ��وق اإلن� � � �س � � ��ان الذي
يعد هناك كتاب ثابت.
ص �ي��غ إث ��ر ال �ح��رب العاملية
الثانية والهولوكوست» .لم
وقد كان لهذا التحول
يلتفت فلسطينيو الشتات
بضعة أسباب منها
إل� ��ى االع � �ت � ��ذار .ث� � ��اروا على
مفاوضات أوسلو واتباع
امل�ص�ط�ل��ح ب ��داي ��ة ،ليدركوا
الوكالة منهج الدولة
ف��ي وق ��ت الح ��ق أن املشكلة
املضيفة .في تلك الفترة أعمق بكثير :هي ّثورة على
بدأت األونروا تتخفف
األون� ��روا ال�ت��ي ت��ذك��ره��م في
كل حنيّ ب��أن تاريخ بالدهم
من فلسطني ،وما كانت
ّ
امل � �ح � �ت� ��ل� ��ة وجغرافيتها
توزعه من كتيبات بات
يتسربان شيئًا فشيئًا من
أشبه بكتاب تاريخ ،ال
م � � � ��دارس ال � �ل � �ج� ��وء ،مقابل
يتعلق مباشرة بالقضية« ،ت� �م ��ري ��ر» م � ��واد تعليمية،
ّ
حري أن ّ
بل بموضوعات حدثت في
تدرس إلسرائيليني
فلسطني مثل «الصليبيون ال لهم.
ه� � � �ك � � ��ذا ،أن � � �ع� � ��ش تصريح
واملغول» و«فلسطني
مشعشع ّ
تحرك ّ فلسطينيي
في عهد االنتداب
ال � �ش � �ت� ��ات ،م � ��ول� � �دًا حمالت
و«مراسالت
البريطاني»
ب��ال�ج�م�ل��ة ت��دع��و إل ��ى إعادة
الحسني مكماهون».
ت� ��دري� ��س ت� ��اري� ��خ فلسطني
وج �غ��راف �ي �ت �ه��ا ف ��ي مدارس
األونروا.
في هذا السياق ُولدت حملة
«عائدون» التي أطلقتها رابطة بيت
امل� �ق ��دس ل �ط �ل �ب��ة ف �ل �س �ط�ين ،وقبلها
«مناصرة» التي أطلقتها مجموعة
منظمات اجتماعية تنموية .حملتان
لم تحمال إال عنوانًا واح �دًا «إدخال
تاريخ فلسطني وجغرافيتها ضمن
امل�ن�ه��اج امل ��درس ��ي» ،ح�س��ب مسؤول
حملة عائدون أحمد مزيان.
ص � �ح � �ي � ��ح أن ت� � � ��اري� � � ��خ فلسطني
وج �غ ��راف �ي �ت �ه ��ا ل �ي �س��ا ف� ��ي مناهج
األون ��روا لكن ،ه��ل صحيح أنهما ال
ّ
يدرسان في مدارسها باملطلق؟
ال ي�م�ك��ن أن ت �ك��ون اإلج��اب��ة ع��ن هذا
السؤال واح��دة ،تمامًا كما هي حال
ك�ت��ب ال �ت��اري��خ ال �ت��ي ت�ت�ن��وع بتنوع
ال �ج �ه��ة ال �ت ��ي ت �ن �ت �ج �ه��ا .ف �ه �ن��ا ،لكل
إج ��اب� �ت ��ه :امل ��وج� �ه ��ون التربويون،
األس��ات��ذة املنقسمون أنفسهم على
ال � � �ج� � ��واب واألون � � � � � � ��روا والفصائل
الفلسطينية أيضًا.
ن� �ب ��دأ م ��ن ع � ��ام  1995ف ��ي محاولة
لإلجابة عن السنوات التالية .في ذلك
خطط
ال�ع��ام ،ب��دأت األون ��روا ت��وزي��ع
ٍ
سنوية للمواد على املدارس التابعة

لها .من ضمنها ،خطة تتعلق بكيفية
تنفيذ م��ادة ال��دراس��ات االجتماعية
امل � �ك� � ّ�ون� ��ة م � ��ن م � ��ادت � ��ي الجغرافيا
وال� �ت ��رب� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة امل �ض �ي �ف��ة (ألن
األون��روا تتبع في مدارسها منهاج
ت �ل��ك ال � ��دول � ��ة) ،إض ��اف ��ة إل� ��ى مادتي
تاريخ فلسطني وجغرافيتها .ترسل
ه��ذه الخطة إل��ى ك��ل امل ��دارس «التي
عليها أن تلتزم بها ك��ام�ل��ة» ،يقول
أح��د امل��درس�ي�ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي إحدى
م��دارس األون��روا (رفض الكشف عن
اسمه لكونه ممنوعًا من التصريح).

عدم حصر مادة
فلسطين بمرحلة
تعليمية دون أخرى

ال يجد م � ّ
�درس م��ادة االجتماعيات
م� �ن ��ذ ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال � �ق� ��رن املاضي
م� �ب ��ررًا ل �ه ��ذه ال� �ح� �م�ل�ات ،فالتاريخ
وال�ج�غ��راف�ي��ا م��وج��ودان «وال يمكن
األون � ��روا أن ت �ح��ذف ذاك� ��رة شعب»،
يقول .ويتساءل« :إذا ك��ان املقصود
إل�غ��اء ال��ذاك��رة ،فلم ال ت�ب��دأ األونروا
حملتها بإلغاء أسماء املدارس التي
هي نفسها أسماء ق��رى فلسطني؟».
ّ
املدرس
ل � �ك� ��ن ،م � ��ع ذل � � � ��ك ،ي� �س� �ج ��ل
ع �ت �ب��ًا ع �ل��ى وك��ال �ت��ه ال �ت��ي ل ��م تضع
ك�ت�ب��ًا ل �ل �م��ادة ت�ت�م��اش��ى م��ع املراحل
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،ب��اس �ت �ث �ن��اء املبادرات
ال� �ف ��ردي ��ة .ف ��ي ظ ��ل ه� ��ذا ال �غ �ي ��اب ،أو
ف��ي أح�س��ن األح ��وال «االستخفاف»،
يستعني الرجل بكتب يخبئها منذ
السبعينيات والثمانينيات ،وبعض

كتب جمعية املقاصد اإلسالمية.
ل� �ك ��ن ،ح� �ت ��ى ه � ��ذا ال� �ع� �ت ��ب ال يجده
ب �ع��ض امل �ح �س��وب�ي�ن ع �ل��ى األونروا
للكتاب:
م �ب��ررًا .ف�ب��رأي�ه��م ،ال أه�م�ي��ة
ّ ً
«امل �ه ��م أن ن � � ّ
تسوال
�درس ول ��و ك ��ان
م ��ن م� �ص ��ادر أخ � � ��رى» .رب �م��ا العتب
األك � �ب� ��ر ،ب �ح �س��ب ه � ��ذا امل � �ص� ��در هو
«على األس�ت��اذ نفسه ،ال��ذي يحسب
ح �س��اب��ًا ل �ك��ل م �ع �ل��وم��ة إض��اف �ي��ة أو
ورقة زائ��دة» .ففي فترة من الفترات،
كانت الصعوبة كبيرة ف��ي تدريس
املادة في مدارس األون��روا «مع ذلك،
يخاطر ًاألس �ت��اذ ف��ي تمريرها،
ك��ان ّ
من يتذكر مثال أبو ًماهر عندما كان
ي��دخ��ل ص�ف��ه ح��ام�لا ال�ب�ي�ج��ام��ا معه
ألنه يعرف أنه بمجرد إنهاء الدرس
عن فلسطني سيقوده املكتب الثاني
إلى التحقيق؟» .مع ذلك ،بقي الرجل
م��ؤم �ن��ًا «ب � ��أن ت�ع�ل�ي��م ال�ل�اج �ئ�ي�ن عن
بالدهم ال ينحصر بخطة تدريس».
ما يقوله رجل األونروا قد ال يعجب
أص�ح��اب ال�ح�م�لات وال حتى بعض
أس� ��ات� ��ذة م � � ��دارس ال ��وك ��ال ��ة .هؤالء
منقسمون بني مؤمن بوجود خطة
وصعوبة تغطيتها ،وب�ين م��ن يرى
أن ع��دم اعتماد الخطة رسميًا مواز
لعدم وجودها.
أص � �ح� ��اب ال� � � ��رأي األول ه� ��م نصف
ال �ك��ادر التعليمي ،أو لنقل النصف
 +واح � �دًا .ه��م ي�ع�ت��رف��ون بوجودها،
لكنها «خطة رف��ع عتب غير ملزمة،
خصوصًا أن مادتي تاريخ فلسطني
وجغرافيتها ليستا مادتني أساسني
إث� ��رائ � �ي � �ت� ��ان» ،ي� �ق ��ول أح � ��د أساتذة
األون ��روا .لهذا السبب «ق��د ال يلتزم
ال� �ك ��ل ب �ت��دري �س �ه �م��ا ،ح �ت��ى إن� �ن ��ا ال
نستطيع تدريسهما بسبب ضخامة
منهاج الدولة املضيفة».
ث� �م ��ة رأي آخ � � ��ر« ،ال ال� �خ� �ط ��ة التي
ي �ت �ح��دث��ون ع �ن �ه��ا م �ع �ت��رف ب �ه��ا وال
حتى منهاج ال��دول��ة املضيفة يأتي
على ذكر فلسطني ،وهذا ما ال يمكن

تاريخ فلسطني وجغرافيتها ليسا في مناهج األونروا (ارشيف)
التغاضي عنه .ف�م��ادة ع��ن فلسطني
ض � � ��روري � � ��ة مل � � ��راع � � ��اة خصوصية
الطالب الفلسطيني صاحب الوضع
االس �ت �ث �ن��ائ��ي» ،ي �ق��ول م�م�ث��ل حركة
م� �ن ��اص ��رة وامل � ��دي � ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي في
جمعية نبع ياسر داوود.
ع � ��ن ه� � � ��ذا ،ي �ج �ي ��ب رج� � ��ل األونروا
بالقول إن «األون ��روا تضع خطتني:
واح��دة إجرائية لعام واح��د ،وأخرى
ل�ع��ام�ين ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت��دري��ب وإنتاج
مواد إثرائية .ويحاسب املدرس على
عدم إتمام الخطة» .أما في ما يخص
التدريس ،فيوزع الرجل املسؤولية
على أربع جهات :األستاذ والفصائل
واألون� ��روا واأله ��ل .امل�س��ؤول�ي��ة تبدأ
من األهل «الذين يجب عليهم تلقني
أط�ف��ال�ه��م م��ا ي�ع��رف��ون��ه ع��ن بالدهم،

على األقل مسقط الرأس ،أما األستاذ
فباستطاعته إيجاد الوقت ولو على
ح �س��اب��ه ال � �خ � ��اص» .أم � ��ا الفصائل
«فبإمكانها الضغط على األونروا».
واألخيرة «إن كانت ملتزمة سياسة
األمم املتحدة ،فبإمكانها أداء دورها
بوصفها مسؤولة عن الالجئني».
تحميل
ل � � �ك� � ��ن ،ل� � �ي � ��س امل � � �ط � � �ل � ��وب
ً
مسؤوليات ،بل «ف��رض امل��ادة مادة
أساسية من ضمن املنهاج التعليمي
ال إث ��رائ � �ي ��ة وال إض� ��اف � �ي� ��ة» ،يقول
رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ي ��وس ��ف أح� �م ��دّ .
ثمة
أم��ور أخ��رى يعرضها أح�م��د ،منها
ّ
موحدة
ال�ع�م��ل «ع �ل��ى إي �ج��اد ك�ت��ب
ل�ت� ّ�دري�س�ه��ا ،أو ف��ي أح�س��ن األحوال
ت �ب��ن��ي م � �ب� ��ادرات ب �ع��ض املوجهني

صدى الزواريب
قاسم س .قاسم

أين تقع األراضي املقدسة؟

(نيفني ماريوس)

أي بلد يتكلم أهله العربية ،وتقع
فيه حيفا ،يافا ،بيت لحم ،وعكا؟
حسنًا ،لنقدم القليل من املساعدة.
ف��ي أي ب �ل��د ت �ق��ع ال �ق��دس القديمة
وك �ن �ي �س ��ة ال� �ق� �ي ��ام ��ة وي� �س� �ي ��ر فيه
امل ��ؤم �ن ��ون ع �ل��ى درب اآلالم التي
سار عليها السيد املسيح؟ ما اسم
ذاك البلد ال��ذي تقع فيه األراضي
امل� � �ق � ��دس � ��ة؟ اإلج � � ��اب � � ��ة ببساطة،
ف �ل �س �ط�ين .اس ��م ام �ت �ن �ع��ت مراسلة
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة لإلرسال
آم ��ال ش �ح��ادة ع��ن ذك ��ره مباشرة،
مستعيضة عنه بصياغة مداورة
استفادت من املناسبة الدينية هي
«األراضي املقدسة» .تنقل شحادة،
وه ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي فرضت
ع� �ل� �ي� �ه ��ا ،ك �ب �ق �ي ��ة الفلسطينيني
م ��ن س �ك��ان «األراض� � � ��ي املقدسة»،
ف� � ��ي ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا م� � ��راس� � ��م إحياء
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين امل �س �ي �ح �ي�ين ليوم
الجمعة العظيمة ،واصفة ما قاموا
به خالل املناسبة الدينية من طواف
وسير على خطوات السيد املسيح
في القدس القديمة .كل ذلك «تحت
أنظار بضعة عناصر من الشرطة

اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة» .ي �ص��دم��ك الخبر.
«ب �ض �ع ��ة ع �ن ��اص ��ر م� ��ن الشرطة»
ف �ق��ط؟! ف�ت�ت�س��اءل ف��ي ن�ف�س��ك :متى
أصبح اإلسرائيلي «منيح هالقد»
ل �ي �خ �ف ��ف م � ��ن ق� �ب� �ض ��ة إجراءاته
األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف إل ��ى تعطيل
«ال�ج�م�ع��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة» و«تطفيش»
املصلني؟ تكمل مشاهدة التقرير،
وخصوصًا أن الصور التي تبثها
م ��ن ب �ي��ت ل �ح��م وال� �ق ��دس القديمة
غ� �ي ��ر م � �ت ��اح ل �ل �ع�ي�ن امل� �ش� �ت ��اق ��ة أن
عند تكرارها
تراها يوميًا .تبتسم ُ
وص�ف�ه��ا األرض ال�ت��ي ه� ّ�ج��ر منها
وال � ��دك ،ب��امل �ق��دس��ة .ت�ن�ت�ظ��ر ،عبثًا،
أن تلفظ الكلمة ،التسمية .تنتظر
أن ت�ن�ط��ق ت �ل��ك ال �ج��وه��رة .ينتهي
ت�ق��ري��ر امل��راس �ل��ة ،وق��د ب��دا ل��ك أنها
«ن� �ج� �ح ��ت» ف� ��ي ت�ل�اف ��ي ذك � ��ر اسم
امل��وص��وف ب��رغ��م ت �ع��داده��ا أسماء
ق� ��رى أراض � � ��ي ال � � � �ـ ،48ال� �ت ��ي طافت
بها ذخائر األم تيريزا .تنتقل إلى
فضائية الجزيرة فتقع على الخبر
ذاته .يبقى خبر «بضع عشرات من
أف��راد الشرطة اإلسرائيلية» عالقًا
ف ��ي ذه� �ن ��ك .ل �ك��ن م��راس �ل��ة املحطة
ف��ي ال�ض�ف��ة ،ج�ي�ف��ارا ال�ب��دي��ري ،هي
التي على ال�ه��واء «م�ب��اش��رة» .وإذا

