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في لبنان
التربية والتاريخ

لم االهتمام بدراسة التاريخ؟
َ
نايلة خرض حامدة*
يعيش الناس يف الحارض ويتهيأون للمستقبل ،فل َم تكلّف عناء دراسة املايض؟ ملَ االهتامم بدراسة التاريخ إذا كانت املعلومات التاريخية متوفرة بنقرة واحدة عىل اإلنرتنت؟
هذه األسئلة غالباً ما ت ّوجه إلينا ،نحن الناشطني يف الهيئة اللبنانية للتاريخ ،عندما يكتشف الناس مهمتنا املتمثلة يف تطوير تعليم التاريخ .نحن نؤمن بأ ّن التاريخ علم ف ّعال
يسمح بالدخول إىل مخترب التجارب البرشية لفهم أفضل للحارض .فلتعلّمه تأثري كبري عىل من نحن اليوم ومن سنكون يف املستقبل .وهو آل ّية لبناء السالم.
تب ّدلت أهمية تعليم مادة التاريخ يف منتصف القرن املايض.
تقليدياً ،لطاملا كان يُنظر إىل التاريخ باعتباره مادة لتثقيف األفراد،
فكان يسمح لهم اقتباس التواريخ املهمة من املايض وتذكّر
األحداث ،فيبـدون من حديثهم كام لو أنّهم عىل دراية بكل ما
حـدث يف املايض ،وكانت هذه الرؤية تتطلّب منهم حفظ األسامء
والتواريخ واألحداث .لكن الغاية من تدريس التاريخ تب ّدلت مع
مجيء اإلنرتنت وإتاحته ثروة من املعلومات التاريخية يف متناول
يدينا .تعـترب االتجـاهات الحالية أ ّن التاريخ هو فرع معـريف
متخـصص مبفاهيمه وأدواتـه الخاصـة التي تساهم يف التفكري
ّ
عـىل مستويات عليا .إ ّن تدريس التـاريخ لـه تأثري كبري يف تشكيل
هوياتنا الفردية واملدنية والسياسية واألخالقية.
إ ّن الغرض الرئييس وراء قرار الدول إدراج مادة التاريخ يف
مناهجها الوطنية ال يزال بناء املواطنة .وعىل الرغم من استغالل
الحكومات لها يف كثري من األحيان ألغراض سياسيّة ،إالّ أن مادة
التاريخ ميكن أن تساهم يف بناء املواطنة ،فهي متكّن األفراد

من التعامل مع األحداث من وجهات نظر عديدة ،والبحث
التغي وتقييم األهمية ،وتحليل
يف األسباب والنتائج ،وفهم
ّ
التفسريات التاريخ ّية املتعارضة.
يساعدنا التاريخ عىل فهم أفضل للحارض .إذا أردنا أن يفهم تالميذنا
رصف السياسيون كام يفعلون ،وكيف يعمل املجتمع،
ملاذا يت ّ
وكيف أضحى عاملنا كام هو اليوم ،فهم بحاجة إىل دراسة املايض
الذي يلقي الضوء عىل تعقيدات املجتمعات الحال ّية ،ومن خالل
هذه العملية ينظرون يف الروايات املتباينة وكيفيّة التوفيق بينها.
إن بناء املواطنة املسؤولة ،وإعداد القادة السياسيني ورجال
األعامل واملهنيني املستقبليني ،يعتمد عىل تعزيز قدرة الطالب
عىل تفحص األدلة ،والنظر يف التفسريات التاريخية ،واستخالص
الخاصة بهم ،واالنخراط بهدوء يف محادثات مركزة
االستنتاجات
ّ
حول أي موضوع كان.
كام أ َّن التاريخ يدفع التالميذ لالنخراط يف التأمل األخالقي .يتأملون
يف شخصياتهم من خالل النظر يف ترصفات اآلخرين يف املايض ،ومن

هنا أهم ّية التدريس عن األشخاص العاديني والعائالت واألحياء
وليس فقط عن القادة والرجال والنساء االستثنائيني .ومن خالل
تدريس التاريخ ت ُط ّور مهارات التفكري والتواصل الرضورية لألفراد
للتفاعل اإليجايب يف مجتمعهم وبيئتهم.

كيف ند ّرس مادة التاريخ

خمس سنوات على تأسيس الهيئة اللبنانية للتاريخ

نعمل يف الهيئة اللبنانية للتاريخ منذ خمس سنوات عىل تطوير
منوذج تعليمي للفصل الدرايس يف لبنان .نركّز من خالله عىل بناء
التفكري التاريخي .ماذا يعني هذا عملياً؟ يتعلّم التالميذ التفكري
كاملؤرخني .لفهم املايض ،يبدأون بطرح أسئلة كبرية عىل مثال
«ملاذا اندلعت حرب يف لبنان عام 1975؟» ،يستخدمون مصادر
عديدة تق ّدم وجهات نظر مختلفة ،فيقومون بتحليلها ومقارنتها
الخاصة .وهكذا ،يتم
واستخالص استنتاجاتهم وتطوير تفسرياتهم
ّ
تـدريب التالميذ عىل التفكري النقدي واستعراض املناظري املختلفة
واتخـاذ القـرارات واملسـاهـمـة يف حـوار أوسـع حـول املـايض.
يستلزم منوذج الفصل الدرايس اسرتاتيجيات تعليمية تسعى
إىل تطوير املهارات والقدرات الالزمة يف مجتمعاتنا الحالية
واملستقبلية .يجب أن يتعلم الطالب يف الفصول الدراسية ملادة
التاريخ كيفية العثور عىل األدلة واستخدامها ،وطريقة التح ّدث
والكتابة بوضوح وبشكل هادف ،وكيفية إيصال األفكار شخصياً
أو إلكرتونياً ،وكيفية االنخراط يف الحوار الب ّناء ،وكيفية التفاعل يف
مجتمع دميقراطي ،وكيفية تح ّمل املسؤولية الفردية والجامعية،
وكيف نتصالح مع املايض وبالتايل مع الحارض .يف الواقع ،يصبح
تعليم التاريخ آل ّية مه ّمة لتنمية الفرد وصون املجتمعات ،ما
يشكّل مكوناً حيوياً يف الرتبية.
بعد أن طال أمد مأزق املناهج يف لبنان ،حان الوقت إلعادة النظر
يف كيفية تفكرينا يف التاريخ وأهدافه واسرتاتيجياته .ال ميكننا
مواصلة تهميش تدريس مادة التاريخ والذي يؤدي إىل جهل أجيال
من الشباب ملاضيهم وكيف أ ّدى املايض إىل الحارض .وعىل الرغم
من أنّنا ندرك دور السياسة يف إصدار املناهج ،إال أنه حان الوقت
إليداع مه ّمة تصميم مناهج التاريخ يف لبنان يف أيدي األكادمييني
واملتخصصني بعيدا ً عن التجاذبات السياسية.
ّ
(نص مترجم من اإلنكليزية)
*رئيسة الهيئة اللبنانية للتاريخ

