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للمرة األولــى منذ ربع قرن يعود 
املعلمون الفلسطينيون من جديد إلى 
سلك التدريس في الكويت ليساهموا 
إلى جانب زمالئهم الكويتيني والعرب 
ــاء بالعملية التعليمية  ــق فــي االرت
ــان  وتطويرها وليعيدوا إلــى األذه
جتربتهم السابقة فــي الستينيات 

والسبعينيات.
ــــوزراء   فــمــع مــوافــقــة مــجــلــس ال
الكويتي على قــرار يقضي بإعادة 
توظيف املدرسني الفلسطينيني بعد 
تــوقــف دام أكــثــر مــن 25 عــامــا على 
خلفية املوقف الرسمي الفلسطيني 
حينها بشأن الغزو العراقي للبالد عام 
1990 بدأت وزارة التربية الكويتية 
مراسالتها مع السفارة الفلسطينية 

بالكويت الستقدام هؤالء املعلمني.
ــــوزارة مذكرة   وفــعــال أرســلــت ال
رسمية للسفير الفلسطيني لدى البالد 
رامــي طهبوب تعلن فيها رغبتها في 
استقدام مدرسني فلسطينيني للعمل 
لديها وذلك في الثالث من أبريل عام 
2016 رغبة منها في حتسني مسار 
التعليم في مدارسها احلكومية وفق 
ما صــرح به وزيــر التربية السابق 

الدكتور بدر العيسى.
ــه عــلــى ذلـــك قــال   وفـــي تعقيب ل
السفير طهبوب لصحف فلسطينية 
إن«وزارة التربية الكويتية تنوي 
االســتــعــانــة مبــدرســني فلسطينيني 
لتحسني جـــودة التعليم لديها مع 
ــي اجلــديــد 2017- ــدراس املــوســم ال
2018 ملا رأته في املدرس الفلسطيني 
من مهارات ساهمت في بناء الكويت 

في بداية نهضتها«.
 وأضاف طهبوب أن السفارة ستقدم 
لكل املدرسني الفلسطينيني املعارين 
إلى الكويت في حال حضورهم جميع 
االمتيازات التي يتمتع بها املواطن 

الفلسطيني من رعاية حلقوقهم كافة.

ــوزارة   وكانت اخلطوة التالية ل
التربية الكويتية تنفيذ قرار مجلس 
ــوزراء فعليا على أرض الواقع في  ال
أبــريــل املــاضــي بــإجــراءات التعاقد 
ــن املعلمني واملعلمات  ــع 180 م م
ــني فــــي تــخــصــصــي  ــي ــن ــي ــط ــس ــل ــف ال
الرياضيات والعلوم لكنها لم تتعاقد 
إال مع 105 معلمني وصــل منهم 19 

معلما حتى اآلن.
 وفي تصريح لـ)كونا( أمس االثنني 
أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم 
األثري حرص الــوزارة على االهتمام 
بالعملية التعليمية بكل مكوناتها 
سواء من الهيئتني اإلدارية والتعليمية 
أو من حيث املناهج واملرافق مبا يخدم 

الطالب.
 وأضــاف الوكيل األثــري أنه نظرا 
لوجود نقص في بعض املواد العلمية 
كان التفكير في االستعانة باملعلمني 
الفلسطينيني وذلــك ملا يتمتعون به 
من قدرة ودراية وخبرة ليشاركوا في 
العملية التعليمية إلى جانب املعلمني 
الكويتيني واجلــنــســيــات العربية 
األخرى التي ال تقل كفاءة وقدرة عن 

املعلم الفلسطيني.
 وأوضـــح أن املعلم الفلسطيني 
مــــارس الــعــمــلــيــة التعليمية منذ 
ستينيات الــقــرن املــاضــي فــي البالد 
بكل طاقة وأمانة على مدار عقود من 
الزمان جنبا إلى جنب مع املعلمني من 
اجلنسيات العربية األخرى والتي ال 
تقل أمانة واقتدار هي األخــرى ولها 
باع طويل ومساهمات طيبة في عملية 

التطوير.
 ولفت إلــى أن الطالب هــو محور 
العملية التعليمية في البالد واملستقبل 
الواعد لدفع عجلة التقدم ملسيرة العمل 
والبناء والتنمية ومتى ما كان هناك 
نقص في بعض التخصصات فسيتم 
سد النقص من مختلف اجلنسيات 

العربية لكن األولوية تبقى للعنصر 
الكويتي مبا يخدم الطالب والعملية 

التعليمية.
 وأشـــار إلــى ضـــرورة االستعانة 
بــاملــدرس املمتاز أيــا كانت جنسيته 
إال أن املـــدرس الكويتي هــو األصــل 
واألساس مما يؤكد ضرورة االهتمام 
بكليتي التربية والتربية األساسية 
معتبرا إياهما املصنع للمعلم وأنه 
متى ما كان املعلم الكويتي باملستوى 
املطلوب فسيرفع جميع املستويات 

التعليمية.
 وعــلــى صعيد مجلس األمـــة فقد 
أعـــرب رئــيــس الــلــجــنــة التعليمية 
الدكتور محمد احلويلة عن الترحيب 

بأي معلم جيد من الدول العربية قائال 
»لدينا خبرة سابقة عن جودة املعلم 
الفلسطيني وهــو سيدعم فتح آفاق 

جديدة من التعاون بشتى املجاالت«.
 وذكــــر أن الــلــجــنــة التعليمية 
البرملانية تــؤكــد أهمية استقطاب 
الـــكـــفـــاءات مـــن الـــــدول اخلــارجــيــة 
بــاإلضــافــة إلـــى وضـــع شـــأن خــاص 
للمعلم الكويتي وكذلك من يعيش 

على ارض الكويت.
 وكان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس حــث فــي تصريحات 
سابقة له املعلمني املبتعثني إلى دولة 
الكويت خالل لقائه بهم على العمل 
بكل اقتدار وأمانة كما فعل املعلمون 

الفلسطينيون السابقون في الكويت 
ــام امتحان صعب  الفتا إلــى أنهم أم
يترتب على جناحه فتح املجال أمام 

املعلم الفلسطيني للعودة بقوة.
 وقـــال عــبــاس إن الكويت تتذكر 
املعلم الفلسطيني بأنه املعلم األول 
ــذل كل ما يستطيع  ــذي أخلص وب ال
من أجل إعــالء وتعليم أبناء الشعب 
الكويتي بكل أمانة واقــتــدار مشددا 
ـــرورة أن يــعــزز الــوفــد هذه  على ض
الذاكرة من خالل الذهاب بتبني النهج 
األول للمعلم الفلسطيني إلــى دولة 

الكويت.
ــن جــهــتــه رحـــب وكــيــل وزارة   م
التربية والتعليم العالي في قطاع 

غزة أمين اليازوري بدعوة الكويت 
للمعلمني الفلسطينيني »التي تؤكد 
اخلبرة واملهارة العاملية التي يتمتع 
بها املعلم الفلسطيني رغم اإلمكانات 
القليلة التي تتوفر له بحكم أنهم في 

فلسطني بلد نام ومحتل«.
 وأشــار اليازوري في تصريحات 
صحافية إلى أن الدعوة الكرمية من 
الكويت متنح األمل إلى آالف العاطلني 
ــادات  ــه ــش عـــن الــعــمــل مـــن حــمــلــة ال

اجلامعية في تخصص التربية.
 بــــدورهــــم اعــتــبــر مــواطــنــون 
فلسطينيون مقيمون فــي الكويت 
فــي تــصــريــحــات صحافية موافقة 
مجلس الـــوزراء الكويتي على طلب 
وزارة التربية والتعليم العالي 
السماح بإعادة التعاقد مع املعلمني 
الفلسطينيني املقيمني فــي الــبــالد 
بأنها خطوة إيجابية ومهمة لتطوير 
ــذي بــات يعاني سلبيات  التعليم ال

أثرت على مخرجاته.
 يذكر أنه في ستينيات وسبعينيات 
ـــداد  الــقــرن الــعــشــريــن تـــزايـــدت أع
الفلسطينيني بشكل عــام واملعلمني 
بشكل خاص حيث بلغت نسبتهم في 
املــدارس احلكومية نحو 49 في املئة 
عام 1965 وحتى سنة 1975 كانوا ما 

زالوا ميثلون ربع عدد املدرسني.
 وكان للقطاع التعليمي في الكويت 
جتربة ناجحة ومتميزة في االستعانة 

ــدرة على  بهم حيث أثبتوا كفاءة وق
ــراء العملية التربوية في الدولة  إث

األمر الذي ساهم في إقرار إعادتهم.
 وســاهــم املعلم الفلسطيني في 
النهضة التعليمية في الكويت منذ 
عام 1936 وفي اعتماد مناهج أكثر 
موضوعية بواسطة أساتذة جلبوا 
من فلسطني فكانت أول بعثة تعليمية 
في الكويت من املدرسني الفلسطينيني 
تضم أربعة معلمني وهم )أحمد شهاب 
الدين وخميس جنم ومحمد املغربي 
وجابر حسن حديد( أعقبتها بعثة 

أخرى في العام التالي.
 ومع افتتاح مدارس جديدة للبنني 
فــي الــعــام الــدراســي 1940/1939 
جاءت البعثة الثالثة وضمت خمسة 
مــدرســني مــن فلسطني أيــضــا بينما 
شهد العام الدراسي 1943/1942م 
وصــول بعثات املــدرســني مــن مصر 
وسوريا للمرة األولى بعد أن انتهت 
أعمال املدرسني الفلسطينيني وكانوا 

أربعة من مصر وأربعة من سوريا.
 أما املعلمات الفلسطينيات فتمت 
االستعانة بهن في العام الدراسي 
1938/1937 عندما مت التعاقد مع 
أول معلمتني مؤهلتني للعمل في سلك 
التدريس هما وصيفة عودة وشقيقتها 
رفقة عودة من فلسطني وعملت معهما 
مــرمي عبد امللك الصالح أول معلمة 

كويتية في مدارس احلكومة.

هيثم األثري

للمساهمة في إغناء العملية التعليمية

املعلمون الفلسطينيون يعودون إلى الكويت 

رامي طهبوب

وزارة التربية
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