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 الدراسة ممخص
  ـ العسكرةػػػىية لمفاػىدفت ىذه الدراسة لمعرفة مدى تضمف مناىج التاريخ العبرية لممرحمة الثانوي

  حيث تكونت عينة يفػػػػومعرفة مدى تضمنيا لممفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب  والفمسطيني
  وقد استخدـ العاشر والحادي عشر والثاني عشر الدراسة مف محتويات كتب التاريخ لمصؼ

 اتػالباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي بيدؼ جمع المعموم
 .البيانات وتفسيرىا حوؿ كتب التاريخ لممرحمة الثانوية في إسرائيؿ وتجييز

واسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة أداتػػػيف أوليمػػػا قائمػػػة المفػػػاىيـ العسػػػكرية فػػػي المنػػػاىج وذلػػػؾ 
  حيػث ييما أداة تحميؿ المحتوى ببعديف الستخداميا في تحميؿ كتب التاريخ لممرحمة الثانوية   ثان

ؿ مػػف أجػػؿ تحميػػؿ كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء مفػػاىيـ العسػػكرة   اسػػتخدـ البعػػد األو 
وجاء البعد الثاني مف أجؿ استخداميا في تحميؿ كتب التاريخ لممرحمة الثانويػة فػي ضػوء المفػاىيـ 
العسػػكرية العدائيػػة تجػػاه العػػرب والفمسػػطينييف   وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب صػػدؽ أداة التحميػػؿ عػػف 

ة دراسػػية مػػف وحػػدات كػػؿ كتػػاب مػػف كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة الثانويػػة تػػـ اختيارىػػا طريػػؽ تحميػػؿ وحػػد
عشوائياً وتبيف مف التحميؿ شموؿ قائمة مفاىيـ العسكرة لممؤشرات المنطوية في المحتوى   كما تـ 
عرض قائمة المفاىيـ العسػكرية عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف والخبػراء فػي مجػاؿ المنػاىج وطػرؽ 

صػػػػيف فػػػػي المنػػػػاىج الدراسػػػػية اإلسػػػػرائيمية   كمػػػػا قػػػػاـ الباحػػػػث بحسػػػػاب الثبػػػػات التػػػػدريس والمتخص
لؤلدوات عف طريؽ حساب الثبات عبػر الػزمف والثبػات عبػر األشػخاص حيػث انحسػرت معػامبلت 

  كمػػػػا واسػػػػتخدـ الباحػػػػث التكػػػػرارات ومعػػػػامبلت االرتبػػػػاط كأسػػػػاليب  (38.0()38.0)الثبػػػػات بػػػػيف
 :ئج التالية  وقد توصمت الدراسة لمنتا إحصائية

 :كتاب التاريخ لمصف العاشر: ً أول
%(   وحصػػؿ محػػور نػػزع شػػرعية 0.83عمػػى أعمػػى نسػػبة مئويػػة بمغػػت ) العسػػكرةحصػػؿ محػػور 

%(   وحصؿ محور الوحدة الييودية مقابػؿ الفنػاء 2282العرب عمى المرتبة الثانية بنسبة مئوية )
ور الظيػور بموقػؼ الضػحية عمػػى %(   وقػد حصػؿ محػػ.808عمػى المرتبػة الثالثػة بنسػػبة مئويػة )

%( فػػي حػػيف جػػاء محػػور الذاتيػػة الييوديػػة الفػػرادة فػػي المرتبػػة .8.8المرتبػػة الرابعػػة بنسػػبة مئويػػة )
 .%(683الخامسة بنسبة مئوية )

%( وضػد فمسػطينيي 2683وقد جاءت نسبة المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب الفمسطينييف )
%( وضػد العػرب والفمسػطينييف 6.%( وضد العرب )8.83)%( وضد الفمسطينييف 280) 48اؿ
(.86)%. 

 
 



 ط 

 

 :كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر: ثانياً 
%(   فػػػي حػػػيف جػػػاء محػػػور نػػػزع 888.عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت ) العسػػػكرةحصػػػؿ محػػػور 

%(   وقػػػد حصػػػؿ محػػػور الوحػػػدة 2082شػػػرعية العػػػرب فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة بنسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت )
%( وقػػد حصػػػؿ محػػور الظيػػػور .8.8ابػػػؿ الفنػػاء عمػػػى المرتبػػة الثالثػػػة بنسػػبة مئويػػػة )الييوديػػة مق

%(   فػػػي حػػػيف جػػػاء محػػػور الذاتيػػػة 8888بموقػػػؼ الضػػػحية عمػػػى المرتبػػػة الرابعػػػة بنسػػػبة مئويػػػة )
 .%(.8.الييودية )الفرادة( في المرتبة الخامسة بنسبة مئوية )

وضػػػػػد    %(.2.8ب الفمسػػػػػطينييف )وقػػػػػد جػػػػػاءت نسػػػػػبة المفػػػػػاىيـ العسػػػػػكرية العدائيػػػػػة ضػػػػػد العػػػػػر 
%( وضػػػػد 31.5وضػػػػد العػػػػرب )  %(8283وضػػػػد الفمسػػػػطينييف )  %(.88) 48فمسػػػػطينيي اؿ 

 .%(2682العرب والفمسطينييف )
 :كتاب التاريخ لمصف الثاني عشرا: ً ثالث

%(   وحصػؿ محػور نػزع شػرعية .88.عمى المرتبة األولػى بنسػبة مئويػة ) العسكرةحصؿ محور 
%(   وحصؿ محور الوحدة الييودية مقابػؿ الفنػاء 2280تبة الثانية بنسبة مئوية )العرب عمى المر 

%(   وحصػػؿ محػػور الظيػػور بموقػػؼ الضػػحية عمػػى 15.5عمػػى المرتبػػة الثالثػػة وبنسػػبة مئويػػة )
%(   فػي حػيف حصػؿ محػور الذاتيػة الييوديػة )الفػرادة ( عمػى 14.3المرتبة الرابعة بنسبة مئويػة )

 .%(6.5ة مئوية )المرتبة الخامسة بنسب
%( وضػد فمسػطينيي 25.4وقد جاءت نسبة المفاىيـ العسكرية العدائية ضد العػرب الفمسػطينييف )

%( وضػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػرب 30.5%( وضػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػرب )14.1%( وضػػػػػػػػػد الفمسػػػػػػػػػطينييف )2.3)48اؿ 
 .%(27.7والفمسطينييف )

 :النتيجة حسب محتوى الكتاب:رابعا
%( وتكػرارات 38.2ترتيػب األوؿ بنسػبة مئويػة )حصؿ كتاب التػاريخ لمصػؼ الثػاني عشػر عمػى ال

(  بينمػػػا حصػػػؿ كتػػػاب التػػػاريخ لمصػػػؼ الحػػػادي عشػػػر عمػػػى الترتيػػػب الثػػػاني بنسػػػبة مئويػػػة  336)
(   وحصؿ كتاب التاريخ لمصؼ العاشر عمى الترتيب الثالث 314%( وتكرارات )35.7مقدارىا )

 .( تكرار230%( وعمى )26.1بنسبة مئوية مقدارىا )
 :محاور التحميل لنتيجة حسبا: خامساً 

%(   ومحػػور نػػزع شػػرعية العػػرب عمػػى 40.8حصػػؿ محػػور  العسػػكرة  عمػػى أعمػػى نسػػبة مئويػػة )
%(   ومحور الظيور بموقؼ الضػحية 17.5%(   ومحور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء )22.6)
  .%(5.7%(   ومحور الذاتية الييودية ) الفرادة ( عمى نسبة مئوية بمغت ) 13.4) 
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 :المقدمة
  بؿ في منطقة الشرؽ األوسػط بػالرغـ مػف أف  ىي الدولة األقوى عسكرياً مف بيف دوؿ الطوؽ إسرائيؿ

 (20.500)اؿ ال يتجاوز قاطني بعض عواصـ الدوؿ العربية   ومساحتيا مبلييف (6) اؿعدد سكانيا 
 .ليست أكبر مف واحة مف واحات الصحاري العربية

 فيؿ ىي قوة السبلح العسكري ؟ أـ قوة الروح العسكرية أيضاً ؟
وحػػرس حػػدود   وحػػرس الحػػدود   دولػػة شػػباؾ   والشػػرطة   زيػػز الشػػباؾ "يجػػب تع (ديفػػد اغرسػػماف)كتػػب 

دولػة   وشرطة نعـ دوف أي تجمؿ أو مواربة ال مناص فقد كتب عمينا في الحقيقة أف نقػيـ دولػة إسػبارطة 
 (.98: 2002مشيد عسكري " )ياىؼ 

ه تعزيػػػز وتشػػػكيؿ قػػػوة كػػػاف التوجػػػو مػػػف قبػػػؿ قػػػادة إسػػػرائيؿ منػػػذ اليػػػـو األوؿ لنشػػػأة ىػػػذا الكيػػػاف ينحػػػو باتجػػػا
والقػػدرة عمػػػى صػػػير كافػػػة   عسػػكرية لػػػدييا اإلمكانػػػات والقػػدرات واالسػػػتعداد لمػػػذود عػػػف كيػػاف الدولػػػة الفتيػػػة

 .ليـ مشتركاً  الشرائح المكونة ليذا المجتمع بحيث تجعؿ وحدة المصير ىدفاً 

تحقيقػو وضػماف نجاحػو إال  والقومية عقمت إسرائيؿ أنيا ال يمكنيا اإلستراتيجيةوفي سبيؿ بموغ ىذه الغاية 
مػػف خػػبلؿ النفػػاذ والمػػرور عبػػر المؤسسػػة التربويػػة وخاصػػة المدرسػػة بمػػا تقدمػػو مػػف بػػرامج وأنشػػطة ومػػواد 

األمنيػػػة  اإلسػػػتراتيجيةعمػػػى اعتبػػػار أنيػػػا ضػػػمف  -ومنػػػاىج موجيػػػة تخػػػدـ أغػػػراض الدولػػػة وتحقػػػؽ غايتيػػػا 
 -والقومية لدولة إسرائيؿ 

 عمػػػى القػػػيـ العسػػػكرية طريقيػػػا إلػػػى قمػػػوب وعقػػػوؿ الناشػػػئة   كػػػاف لزامػػػاً  ومػػػف أجػػػؿ أف تجػػػد التربيػػػة القائمػػػة
لمطالب   بحيث تبمور ىػذه  الذي يشكؿ المصدر المعرفي الرئيستنظيميا وتضمينيا في الكتاب المدرسي 

نحو تمجيد القوة وتفضيميا وتعزيز الروح القوميػة ًً  المضاميف الذي ينقميا جياز التعميـ في إسرائيؿ توجيا
ال يمكػػف الحيػػاد عنيػػا لمػػدفاع عػػف الػػنفس  وفػػي الوقػػت ذاتػػو منطقيػػا ً واقعيػػا ً ف الحػػروب مطمبػػا ً ا  وديػػة   و اليي

 .تغذي الخوؼ والقمؽ مف وقوع محرقة كالتي وقعت في أعقاب الحكـ النازي
ىذا االزدواج بيف تمجيد القوة وتفضيميا كحؿ لبلزمػات التػي يفتعميػا األغيػار وخاصػة العػرب   وبػيف إثػارة 

لخػػػػوؼ مػػػػػنيـ   أدى إلػػػػى االسػػػػػتعداد والتأىػػػػب الػػػػػدائـ لحالػػػػة الحػػػػػرب   باعتبػػػػار أف نيايػػػػػة الحػػػػرب ىػػػػػي ا
لخػػػوض غمػػػار حػػػرب جديػػػدة   وأف السػػػبلـ فتػػػرة زمنيػػػة مؤقتػػػة وشػػػاذة عػػػف مسػػػار التػػػاريخ  اً اسػػػتعدادعمميػػػا ً 

ممػواطف بحيػث أصػبحت ىػذه النظريػة ضػمف التركيػب العقمػي والسػيكولوجي ل .اإلسرائيمي الحافػؿ بػالحروب
 .في إسرائيؿ

حيث جندت المؤسسة التربوية في إسرائيؿ لمعمؿ كآلة محكمة التوجيو لترسػيخ القػيـ الصػييونية ولصػياغة 
وعي طبلبيا مف خػبلؿ النصػوص التػي تثيػر وتميػب المشػاعر القوميػة المتعاليػة التػي تنظػر إلػى الييػودي 

مجػػاد ببنػػاء دولػػة ييوديػػة مػػف جيػػة   ومػػف نظػػرة الريػػادة صػػاحب الحضػػارة والػػدور التػػاريخي فػػي إعػػادة األ
أخرى تنظر إلى االغيار نظرة دونية محتقرة تنزع عػنيـ أي صػفة مػف الصػفات اإلنسػانية  وفػي ىػذا يقػوؿ 
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" نزع الصفة اإلنسانية عػف العػدو ىػي محاولػة لتصػفيتو فػي وعيػؾ  :في كتابو الحرب والتربية (ـتسفي ال)
نفي إنسانيتو أو التقميؿ منيا لكي ال تعرقؿ مشاعرؾ وضميرؾ طة ساو قبؿ الدخوؿ معو في معركة وذلؾ ب
                      (.14: 2004" )ياىؼ  .أو لكي تتغمب عمى مشاعر الخوؼ منو   محاولتؾ القضاء عميو أثناء المعركة

ى إف العمؿ عمى  نزع الصفة اإلنسانية عػف المػواطف الفمسػطيني )العػدو( كػاف بيػدؼ تبريػر االسػتيبلء عمػ
بادتو   ألف خير مبرر إلبادة الشعوب ىو تحقيرىا   إنػو المبػرر الػذي اسػتخدمو الغػزاة بػاختبلفيـ  أرضو وا 

   إنو المبرر الػذي اسػتخدمو النػازيوف بعػدما  هعمى مر التاريخ حيث تخمؼ شعب مف الشعوب يبرر غزو 
الفاشية   وىػو المبػرر  صنفوا شعوب األرض خمؼ الجنس الجرماني )اآلري( وىو المبرر الذي استخدمتو

الذي استخدمو األمريكيوف في إبػادتيـ لمينػود الحمػر    والػذي اسػتخدمو الغػزاة البػيض فػي اسػتراليا عنػدما 
أبادوا التسمانييف سكاف استراليا األصمييف   وىو مبرر العنصرييف في جنوب أفريقيػا   إنػو الػنيج والسػبيؿ 

 .الذي أدى  وال زاؿ يؤدي لكوارث ومآس كثيرة
إلػػػى ذلػػػؾ أخػػػذت اآللػػػة التربويػػػة عمػػػى عاتقيػػػا تقػػػديـ الروايػػػة الصػػػييونية بصػػػورة أحاديػػػة   فأصػػػبح الكتػػػاب 

لجميػػػػع القضػػػػايا التػػػػي تريػػػػد الصػػػػييونية طرحيػػػػا أمػػػػاـ الطالػػػػب لتشػػػػكيؿ وصػػػػياغة العقميػػػػة  المدرسػػػػي حػػػػبلً 
تتضػمنو ىػذه الروايػات اإلسرائيمية    وبرمجة تفكيره بحيث يصبح تفكيره موجو نحو مركزية إسرائيؿ   بما 

حيػػث  (مردخػػاي بػػاراوف)المػػؤرخ عنػػو لمواقػػع بصػػمة وىػػو مػػا عبػػر  تمػػف أسػػاطير ومعتقػػدات وأفكػػار ال تمػػ
لكنيػػا كانػػت ضػػرورية ومفيػػدة لتعمػػيـ األجيػػاؿ  "إف الروايػػة فػػي كتػػب التػػاريخ ربمػػا كانػػت خاطئػػة واقعيػػاً : قػاؿ

 .(183: 2006المضطرة لمدفاع عف الدولة اإلسرائيمية" )بوديو 
فػػي كػػؿ مػػرة أصػػاب بالػػذىوؿ مػػف  " :المحاضػػرة فػػي كميػػة بيػػت بيػػر (تسػػفيا فالػػدف)وتقػػوؿ فػػي ىػػذا الصػػدد 

عمى سبيؿ المثاؿ الحقيقة    الجيؿ الذي يظيره الطمبة في المعيد حيث ال يعرفوف حقائؽ تاريخية أساسية
ريطػاني فمسػطيف   وفػي كػؿ بػأف ىػذه المنطقػة التػي نعػيش فييػا كانػت تسػمى فػي فتػرة االنتػداب الب :القائمة

مػػػرة انطػػػؽ فييػػػا بكممػػػة فمسػػػطيف وأقػػػوـ بػػػاطبلع الطمبػػػة عمػػػى خػػػرائط مػػػف تمػػػؾ الفتػػػرة كػػػاف الطمبػػػة يقفػػػزوف 
إف ىػػػذه الػػػببلد لنػػػا وينبغػػػي عمػػػى العػػػرب  :ويطػػػالبونني بشػػػدة بػػػالتوقؼ عػػػف اسػػػتخداـ ىػػػذا التعبيػػػر ويقولػػػوف
إف التفسير الوحيػد المػألوؼ لػدى التبلمػذة  الرحيؿ مف ىنا   وأضافت فالدف في مقابمة مع صحيفة ىآرتس

ف الحػػؿ لػػذلؾ ىػػو القػػوة" )عكيفػػػا أاإلسػػرائيميوف ىػػو إف الفمسػػطينيوف يريػػدوف االسػػتيبلء عمػػى ىػػذه الػػببلد و 
 .htpp/.haaretz.co.il2004)الدار 

مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ روايػػػات ومعمومػػػات  –الغايػػػة تبػػػرر الوسػػػيمة  –وىػػػـ بػػػذلؾ يتبعػػػوف الطريقػػػة الميكافيميػػػة 
 :"صػػييونية مزيفػػة وخداعػػة لغسػػؿ أدمغػػة أجيػػاليـ لضػػماف  الػػوالء المطمػػؽ لمدولػػة   وفػػي ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ

فمنمتفػػت إلػػى معتقػػداتنا نحػػف حيػػث ال لؤلخػػبلؽ وال التقاليػػد الييوديػػة تنبػػذ اإلرىػػاب بوصػػفو  (اسػػحؽ شػػامير)
زاء اسػػتخدامنا وسػػائؿ وسػػيمة قتاليػػة فػػي مجػػرى الصػػراع لػػذا فػػنحف بعيػػديف كػػؿ البعػػد عػػف تأنيػػب الضػػمير إ

 (.17: 2005اإلرىاب" )عبدالعاؿ 
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واالفتراءات ىو وسيمة فاعمة مف وسائؿ اإلرىاب    باالختبلقاتعمى اعتبار أف الكتاب المدرسي المحشو 
حيػػث عمػػدت الحركػػة الصػػييونية ومػػف ورائيػػا إسػػرائيؿ أف تبػػدأ بالضػػرب عمػػى العقػػوؿ قبػػؿ المواجػػو عمػػى 

ة الصػػػراع فػػػي الكتػػػب المدرسػػػية قبػػػؿ االنتقػػػاؿ إلػػػى الميػػػداف   ىػػػذا الصػػػراع األرض   أرادت أف تبػػػدأ شػػػعم
دارت وتدور جوالتو وصوالتو داخؿ مبنى التعميـ يمكف أف يكػوف لػو األثػر النفسػي األعمػؽ  ذيالصامت ال

الػػػذي يفػػػوؽ تػػػأثير المعػػػارؾ العسػػػكرية   فمػػػا يػػػتـ غرسػػػو فػػػي عقػػػوؿ الطػػػبلب منػػػذ الصػػػغر يمكػػػف أف يتػػػرؾ 
 .ة األثر في توجيياتيـ وسموكيـانطباعات بالغ

وغػػرس   ومػػف أجػػؿ أف تضػػمف إسػػرائيؿ المحافظػػة عمػػى اسػػتمرارية تطعػػيـ أجياليػػا المتعاقبػػة بمصػػؿ القػػوة 
ومواصمة نيج اآلباء والرواد ؛أجمعت قياداتيا منذ اليـو األوؿ إلنشائيا عمػى   سبرطية الروح العسكرية اإل

ديؿ بتغيػػر الظػػروؼ واألحػػواؿ وىػػو مػػا سػػمي فػػي تمػػؾ الفتػػرة وضػػع مسػػممات ثابتػػة ال تخضػػع لمتغييػػر والتعػػ
وكاف التعميـ )الكتب المدرسية ( مف بيف المسممات التػي اعتبػرت ضػمف الوضػع الػراىف   بالوضع الراىف 

 .الذي ال ينبغي أف يخضع لمخبلفات الحزبية   أو لمتغيير بتتابع الحكومات المختمفة

لكتػب التػدريس اإلسػرائيمية عقػب اتفاقيػة  (دانيئيػؿ بارطػاؿ)ـ التربيػة ولعؿ عمميات التحميؿ التي أجراىا عال
ف السػبلـ بقػي خػارج حػدود أأوسمو والتي خمصت إلى أف التغييػر فػي الكتػب الدراسػية ىػو تغييػر تجميمػي و 
 .المدرسة   فييا داللة واضحة عمى إبقاء التعميـ ضمف المسممات التي ال تمس

عمػػػى أننػػػا نعػػػاني بشػػػكؿ يػػػومي  –رب وكفمسػػػطينييف فػػػي المقػػػاـ األوؿ عمينػػػا كعػػػ جػػػؿ ذلػػػؾ كػػػاف لزامػػػاً أمػػػف 
البحث في سبر أغوار التربية الصييونية وفمسفتيا   لمكشػؼ عػف ماىيػة  –ومستمر مف نتائج ىذه التربية 

مصػػانع تطبيػػع  ةالعقػػؿ الصػػييوني وبيػػاف أىدافػػو ومخططاتػػو   لنتسػػمح بالمعرفػػة التػػي تمكننػػا مػػف مجابيػػ
ة   آخذيف بمبدأ معرفة النقيض إلدراكنا العميؽ أف الذي بيننا وبينيـ صراع حضاري ال األجياؿ الصييوني

 ةيمكػػف ليػػوؿ المعػػارؾ مػػف حسػػمو منفػػردا إال إذا اشػػتركت أمػػور أخػػرى ومػػف بينيػػا التربيػػة والتربيػػة الموجيػػ
 .لحضورىا البارز والقوي في مختمؼ جوالت الصراع العربي اإلسرائيمي

الباحػث  وقػؼ سػميت الرصػاص المصػبوب سكرية األعنؼ عمػى قطػاع غػزة والتػي في أعقاب الحممة العو 
ىؿ يمكف ألي شخص ينتمػي لئلنسػانية أف يفعػؿ كػؿ ىػذا دوف تػورع أو  فتساءؿ ى مف ىوؿ ما رأ مذىوالً 

 تأنيب ضمير !؟
القػيـ   مػاذا يعممػونيـ ويمقنػوىـ فػي المدرسػة ؟ مػا ىػي  الباحػث بدأت التساؤالت تتػزاحـ فػي وجػداف إلى أف

يصػػػموف لدرجػػػة الفاشػػػية يقتمػػػوف  التػػػي ينقشػػػونيا فػػػي عقػػػوليـ ؟ مػػػا ىػػػي اآللػػػة التربويػػػة التػػػي تخػػػرج أجيػػػاالً 
 ويجوعوف ويحاصروف دوف مباالة؟  

كيؼ يبػرروف كػؿ مػا يفعمونػو وىػـ ضػحايا النازيػة ؟ ىػؿ يتجػو التعمػيـ فػي إسػرائيؿ لتربيػة الناشػئة وتثقػيفيـ 
 نت العنصرية والعنؼ والكراىية والتعصب القومي مف عقوليـ وقموبيـ ؟أـ تقديـ أجياؿ قد تمك ؟وتعميميـ
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 :لدراسةمشكمة ا
وىو الجانػب الػذي لػـ يػدرس بالشػكؿ المطمػوب   تتحدد مشكمة ىذا البحث حوؿ عسكرة التعميـ في إسرائيؿ

اسػػية أو كانػت مػف جوانػب سي –ويزخػػر األدب التربػوي بيػا  -ألف الدراسػات التػي تناولػت إسػرائيؿ    نظػراً 
الكثيػر مػف االىتمػاـ   بكػؿ مػا  إلى الجانب التربػوي الػذي لػـ يمػؽ اقتصادية أو عسكرية بحتة دوف التطرؽ

تحويو مف تشويو وانحراؼ   وما ترتب عنيػا مػف سػمات وسػموكيات تميػز بيػا المػواطف فػي إسػرائيؿ   مػع 
ا وقيميػػا لمحفػػاظ عمػػى اإلرث الثقػػافي أحقيػػة أي جماعػػة بتمقػػيف أجياليػػا معتقػػداتيا وأفكارىػػب قػػراراإلو  دراؾاإل

  لجػػنس الييػػودي اورفعػػة   الخػػاص بيػػا   غيػػر أف مػػا تتميػػز بػػو الثقافػػة الصػػييونية مػػف صػػور االسػػتعبلء 
والحؽ اإلليي الممنوح ليـ بممكية فمسطيف   جعؿ مف ىذه التربية التػي تسػتند   ونظرية شعب اهلل المختار

 .ضيا و  األىداؼ التقميدية لمتربيةعمى الثقافة الصييونية فييا نظر لتناق
مػا مػدى تضػمف منػاىج التػاريخ  :التػالي السـؤال الـرئيس نإلجابة عا عمى لمتعرف دراسةسعى ىذا التلذا 

 .العبرية بالمرحمة الثانوية في فمسطيف المحتمة  لمفاىيـ العسكرة
 :أسئمة الدراسة

 ما مفاىيـ العسكرة في المناىج ؟1- 
  في إسرائيؿ؟ يـ العسكرة في مناىج التاريخ اإلسرائيمية لممرحمة الثانويةما مدى توافر مفاى2- 
 خاصة الفمسطينييف؟و ما المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب 3- 
 المقترحة لمرد عمى مفاىيـ العسكرة العدائية؟ االستراتيجيةما 4- 

 :أىداف الدراسة
 :ىذه الدراسة لتحقيؽ النتائج التالية تو ىدف

 .تحديد مفاىيـ العسكرة في المناىج  1-
 .في إسرائيؿ تقصي مدى توافر مفاىيـ العسكرة في مناىج التاريخ اإلسرائيمية لممرحمة الثانوية2- 
 التعرؼ عمى المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب خاصة الفمسطينييف.3- 
  .وضع إستراتيجية مقترحة لمرد عمى مفاىيـ العسكرة العدائية4- 

 :ىمية الدراسةأ
الحػديث عػف محتػوى التربيػة فػي إسػرائيؿ   ودورىػا فػي غػرس القػيـ  تتتحدد أىمية الدراسة عمى أنيا تناولػ

العسكرية في عقوؿ طبلبيا وتييئتيـ لمجندية في سف مبكرة   لما ليػذه التربيػة مػف عظػيـ بػالر األثػر لقيػاـ 
صػػبة لييوديتيػػا مؤمنػػة بصػػييونيتيا متمركػػزة دولػػة إسػػرائيؿ والمحافظػػة عمييػػا مػػف خػػبلؿ إنشػػاء أجيػػاؿ متع

  .حوؿ إسرائيميتيا
 وتكمف أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:

 القضية الفمسطينية التي لـ تعرض لآلخر بالشكؿ الصحيح. 
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 خبراء التربية والمناىج. 

  .المراكز البحثية الفمسطينية و العربية المختصة بالدراسات اإلسرائيمية 

 القرار في السمطة الوطنية الفمسطينية القادة صناع. 

 .المؤسسات الحقوقية المناىضة لمعسكرة واالحتبلؿ 

 الرأي العاـ الفمسطيني والعربي والعالمي. 

البػػػػاب أمػػػػاـ البػػػػاحثيف لمتعػػػػرؼ عمػػػػى أىػػػػـ المصػػػػادر الثقافيػػػػة التػػػػي صػػػػقمت الشخصػػػػية  فاتحػػػػاً 
 .اإلسرائيمية
 حدود الدراسة:

المطبقػػة فػػي  (2010 )لقيػػاـ بتحميػػؿ كتػػب تػػدريس التػػاريخ إصػػداراعمػػى الدراسػػة الحاليػػة  تقتصػػر ا
نظاـ التعميـ الحكومي الرسمي العاـ لمطمبة الييود في إسرائيؿ لممرحمة الثانوية مف الصؼ العاشر 

 .(2011-2010)إلى الصؼ الثاني عشر لمعاـ الدراسي 
 :وبالتالي لف تتطرؽ ىذه الدراسة ألنظمة التعميـ التالية

 .لتعميـ الحكومي الديني في إسرائيؿنظاـ ا1- 
 .نظاـ التعميـ الخاضع لؤلحزاب الدينية المتشددة الحرديـ )المطبؽ في المستوطنات(2- 
 .نظاـ التعميـ الحكومي لمقطاع العربي في إسرائيؿ3- 
بعػض المػدارس الحكوميػة فػي  فػي التي تطبؽمختمفة  تإصدارالكتب تدريس التاريخ مف 4- 

  .إسرائيؿ
 

 :حات الدراسةمصطم
 التربية في إسرائيل: - 

لخمػؽ أجيػاؿ  التربيػة والتعمػيـبػوزارة  ىو ما يبذلو جياز التعميـ الحكػومي اإلسػرائيمي المتمثػؿ أساسػاً 
إسػػػرائيمية تػػػؤمف بالمعتقػػػدات الصػػػييونية التػػػي اعتنقيػػػا جيػػػؿ المؤسسػػػيف وتعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ 

 .األىداؼ الصييونية
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 سالح التربية:  - 
بارة عف جيػاز تربيػة خاضػع لمجػيش اإلسػرائيمي أنشػي عمػى يػد ىيئػة األركػاف العامػة لتػوفير ع ىو

 .أسس تربوية لمشباب والجنود اإلسرائيمييف قبؿ انخراطيـ بالجيش
 الكتب الدراسية:-

ىػػي الكتػػب التػػي تصػػدرىا وزارة المعػػارؼ أو التػػي يؤلفيػػا أسػػاتذة الجامعػػات المتخصصػػوف وتمقػػى 
أدى لوجػود أكثػر مػف مقػرر معتمػد لممػادة الدراسػية الواحػدة  ىػذامف قبؿ الػوزارة   و  وتصديقاً  موافقةً 
عتبػػار حريػػة كػػؿ مدرسػػة فػي اختيػػار مػػا يبلئميػػا ويناسػػبيا مػػف الكتػػب المدرسػػية اإلبعػػيف خػػذ األمػع 

 .المتعددة المصادؽ عمييا مف إصدارات مختمفة
 العسكرة: -  

كرية كأيديولوجيػة  وتعػاظـ تػأثير الجػيش كمؤسسػة بأنيا إشاعة الروح العسػ :(حجيت غور)تعرفيا 
 (12 :2007جور ) .اجتماعية

نتػاج أزمػة فػي السػمطة المدنيػة أو فشػؿ فػي خمػؽ سػمطة مدنيػة يعتبػر فييػا " أنيػا:ويعرفيا برجيػاـ ب
 (12 :. )المرجع السابؽ"استخداـ القوة العسكرية ىو الحؿ المفضؿ والمرغوب لمشاكؿ سياسية

 :لمفيوم العسكرة ىو تعريف اإلجرائيالويرى الباحث أن 
منظومة متكاممة مف القيـ والمعتقدات التي ترى في القػوة العسػكرية الحػؿ المبلئػـ لممشػكبلت وىػي 

براز وت كايدلوجيةتركز عمى بث الروح العسكرية   .عظيـ قوة الجيش كمؤسسة اجتماعيةوا 
 :الصييونية -  

 ية الوطنية في العيد الجديد   وتأييدىا لعودةىي الحركة الييود (:380 :1988تممي  (يعرفيا
قامػػػة دولػػػة ييوديػػػة حػػػرة مسػػػتقمة   وتجديػػػد حيػػػاة الشػػػعب  الشػػػعب إلػػػى صػػػييوف )أرض إسػػػرائيؿ( وا 

  .الييودي الدينية والثقافية والسياسية واالقتصادية
ة ىػي القوميػة الييوديػة بمعناىػا الحػديث وكػؿ مػف اعتنػؽ ىػذه الفكػر  (:13 :1972سػرية  (ويعرفيػا

أـ ال  وىػذه الفكػرة تتمثػؿ بحركػة تسػمى )المنظمػة  إسػرائيميامف الييود أصػبح صػييونيا سػواء كػاف 
 الصييونية العالمية(.

 :ىو التعريؼ اإلجرائيويرى الباحث أف 
حركػػة سياسػػية قوميػػة تيػػدؼ  لحػػؿ المسػػألة الييوديػػة مػػف خػػبلؿ تػػوطينيـ فػػي فمسػػطيف باعتبارىػػا  

 .وطف قومي لمييود
 ئيل: أرض إسرا - 

ىو تعبير ذو داللة دينية يشير إلى فمسطيف وما حوليا مف نير النيػؿ فػي مصػر إلػى نيػر الفػرات 
وىػػػو المكػػػاف الػػػذي شػػػيد نشػػػأة الجماعػػػات الييوديػػػة   وىػػػذا المصػػػطمح فػػػي الكتػػػب   فػػػي العػػػراؽ 

 .المدرسية  اإلسرائيمية يقصد بو أرض فمسطيف
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 دولة إسرائيل:  - 
وىي مرحمة أولى نحو اليدؼ النيائي  ((1948يجير سكانيا عاـأقيمت عمى أرض فمسطيف بعد ت

وىػػي حسػػب المفػػاىيـ الصػػييونية أرض يمكػػف اليجػػرة   إلقامػػة الدولػػة الييوديػػة عمػػى أرض إسػػرائيؿ
ـ استخداـ مصطمح دولػة تإلييا وليست بالذات التي يولد فييا اإلنساف الييودي   وفي ىذا البحث 

 .ةإسرائيؿ لئلشارة لفمسطيف المحتم
 : التطبيع األيكموجي -

واالنتشػار السػكاني   وبنػاء المسػتوطنات   يشير إلى االنتشار المكاني عف طريؽ غزو الصػحراء 
 .في الريؼ خارج المدف الكبرى

   اإلغفال والرتكاب: - 
عػػػف البمػػػد أو الجماعػػػة موضػػػوع  إيجابيػػػاً  اإلغفػػػاؿ ىػػػو عػػػدـ بحػػػث مواضػػػيع يمكػػػف أف تمقػػػي صػػػداً 

   .الدراسة
عف الموضوع غير كاممة وغير  خارجةً  طتيا تضميف النص أقواالً اسكاب ىو عممية تجري بو االرت

  .صحيحة بقصد توليد صورة مشوىة وسمبية عف الجماعة موضوع البحث
 :اليشوف - 

االنتػػداب  الوجػود العثمػػاني و ىػو مصػػطمح يطمػؽ عمػػى الوجػود الييػػودي فػي فمسػػطيف فػي فتػػرة
 البريطاني

نشػػاط الالموشػػاؼ التػػي تعرفػػو أفيفػػا بأنػػو "تجمػػع لمعمػػاؿ بغػػرض القيػػاـ بوىػو بػػذلؾ يختمػػؼ عػػف 
  .(104:1998 واالستيبلؾ والتسويؽ " ) أفيؼ  اإلنتاجالزراعي وفقاً لؤلسس التعاونية في 

 :دراسة تحميمية نقدية -
الدراسة التحميمية وىي التي تحدد خصائص الظاىرة وطبيعتيا وأسبابيا والعبلقة بيف متغيراتيا 

وصواًل لمقراءة الناقدة التي ترتكز عمى أصػوؿ وقواعػد نقديػة تطبػؽ عمػى  لمتعرؼ عمى حقيقتيا
 .النصوص عند تقويميا وذلؾ بعد تحميميا وتفسيرىا لموصوؿ لمحكـ عمى ىذه النصوص

 :المرحمة الثانوية في إسرائيل -
ع   ومرحمػػػة متػػد مػػػف الصػػؼ السػػابع إلػػى الصػػؼ التاسػػوتمرحمػػة الثانويػػة الػػدنيا ال ضػػـوىػػي ت

تنقسػـ إلػى الثانويػة  و  التعميـ الثانوي العميا وتمتػد مػف الصػؼ العاشػر إلػى الصػؼ الثػاني عشػر
  بحيػث  والثانويػة الدينيػة  والثانوية  الزراعية    األكاديمية )أدبي / عممي ( والثانوية المينية

 .طبقت ىذه الدراسة عمى مناىج المرحمة الثانوية العميا 
 :الجيتو - 

   ظيرانيياعف الشعوب التي عاشوا بيف مصطمح يشير لطبيعة الحياة الييودية االنعزالية ىو 
عػػاؿ لػو بوابػػة أو أكثػػر  بأسػوارمكػاف داخػػؿ المدينػػة أو خارجيػا محػػاط والجيتػو ىػػو عبػارة عػػف 
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  ويمثػػػؿ الجيتػػػو الحيػػػاة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػية والدينيػػػة  المسػػػاء يتغمػػػؽ عػػػادة فػػػ
  .مجتمع الييوديالخاصة بال

 :دول الطوق -
يشػػػػير لمػػػػدوؿ التػػػػي تحػػػػيط بنسػػػػرائيؿ   وىػػػػي مصػػػػر واالردف وسػػػػوريا ولبنػػػػاف وفمسػػػػطيف وىػػػػو 

  .مصطمح سياسي أطمقو جماؿ عبد الناصر في الستينات مف القرف الماضي
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 :التعميم في إسرائيل ويشمل :البعد األول 

  .نشأة وتطور نظام التعميم في إسرائيل -
 .نظام المدرسة في إسرائيل -
 .ركائز التعميم في إسرائيل -
  .مصادر التعميم في إسرائيل -
  .أىداف التعميم اإلسرائيمي -
  .المضامين الفكرية لكتب التدريس اإلسرائيمية -
 .لمتربية في إسرائيل اإلستراتيجيةاألىمية  -
 

 :ميا وجذورىا وانعكاسيا عمى التعميم في إسرائيل ويشملالعسكرة مفيو  :البعد الثاني 
 .تعريف لمصطمحات العسكرة -
 .العسكرية في التراث الديني الييودي -
 .العسكرية عند منظري الصييونية -
 .العسكرية الييودية في فمسطين -
 .الصبغة العسكرية لنظام التعميم اإلسرائيمي -
 .دائرة سالح التربية في الجيش اإلسرائيمي -
 .في إسرائيل األساسية رحمةرياض األطفال والمفي بية عمى القيم العسكرية التر  -
 .في إسرائيلالثانوية  رحمةمفي الالتربية عمى القيم العسكرية  -

 
 :العسكرية في مناىج التعميم اإلسرائيمية وتشمل االيدولوجي :البعد الثالث 

 .كتب العينة(العسكرية في كتب التاريخ اإلسرائيمية ) االيدولوجيمحاور  -
 .قراءة ناقدة لمضامين كتب التاريخ العبرية لممرحمة الثانوية -
 .نتائج التربية في إسرائيل ودورىا في بمورة سموك الطالب تجاه العرب والفمسطينيين -
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  بحيث تـ تصنيؼ يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة بعض الموضوعات المتعمقة بموضوع ىذه الدراسة 
  البعػػد األوؿ يتنػػاوؿ التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ   أمػػا البعػػد الثػػاني فقػػد تنػػاوؿ  الموضػػوعات لثبلثػػة أبعػػاد

العسػػكرة وانعكاسػػيا عمػػى نظػػاـ التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ   فػػي حػػيف جػػاء البعػػد الثالػػث ليتنػػاوؿ محػػاور 
 .العسكرية في كتب التاريخ العبرية )عينة الدراسة( والنتائج المترتبة عف ىذه التربية اااليدولوجي

  
 :األول البعد

 :نشأة وتطور نظام التعميم في إسرائيل
تعود جذور نظاـ التعمػيـ اإلسػرائيمي فػي فمسػطيف إلػى مػا يعػرؼ بػالجيتو   التػي كانػت منتشػرة فػي 
العػػالـ وخاصػػة أوروبػػا حيػػث بػػدأ سػػكانيا الييػػود بػػاليجرة إلػػى فمسػػطيف   ثػػـ تطػػور ىػػذا النظػػاـ مػػع 

 :لقومي الييودي وذلؾ كما يميتزايد اليجرة الييودية وتبمور فكرة الوطف ا
 التعميم الييودي في الجيتو: -*

تػػأثر تعمػػيـ الييػػود بػػالجيتو بالتعػػاليـ الدينيػػة الييوديػػة فكانػػت الدراسػػة مقتصػػرة عمػػى الكتػػب الدينيػػة 
 .المقدسة باإلضافة لمغة العبرية وتاريخ الييود

 ( 196:1983 مطيؼ  وتنقسـ مراحؿ التعميـ الييودي في الجيتو إلى ثبلث مراحؿ )عبد ال
       :الحيدر -أ

 دينيػاً كاف الطفؿ الييودي منذ سف الرابعة مػف عمػره يمتحػؽ بالحيػدر   ويتمقػى فيػو األطفػاؿ تعميمػا ً 
وكاف برنامج التعميـ يتكوف مف الحروؼ األبجدية العبرية   باإلضافة إلى تعميميـ الصبلة خالصا ً 

 .ودراسة التوراة والتممود
   :بيت ىمدراش -ب

بعد أف يجتاز الطفؿ الييودي المرحمة األولى في الحيدر ينتقؿ لبيت ىمدراش وتعتبر ىذه المرحمة 
المتوسطة في التعميـ الييودي   وفييا يقوـ التمميذ بدراسة العيػد القػديـ والتعمػؽ فػي آياتػو وكمماتػو 

 .إلى معانيو الشخصية   كما يقـو بدراسة التممود وتفسيره وصوالً 
   :هاليشيفا -ج

وتعتبػػر اليشػػيفاه قمػػة الػػتعمـ الييػػودي فػػي الجيتػػو   فيػػي بمثابػػة أكاديميػػة عميػػا ينتقػػؿ إلييػػا صػػفوة 
  وكانػػػت أكاديميػػػة بيػػػا الطػػػبلب القبلئػػػؿ ذوي المواىػػػب التػػػي تسػػػمح ظػػػروفيـ الماديػػػة بااللتحػػػاؽ 

 حػػوؿ شخصػػية حاخػػاـ ييػػدؼ لتخػػريج جػػيبلً  مػػف الطػػبلب المتقػػدميف فػػي دراسػػتيـ تػػدور اليشػػيفاه
 .بأسموبو ويسيروف عمى نيجو يمتزموف

بلحػػظ ممػػا سػػبؽ أف المنػػاىج الدراسػػية فػػي الجيتػػو الييػػودي كانػػت مقصػػورة عمػػى الكتػػب الدينيػػة ي
نمػػا إوالتاريخيػػة التػػي ترتكػػز عمػػى التربيػػة ولػػيس عمػػى التعمػػيـ إذ  ف اليػػدؼ لػػيس اكتسػػاب مينػػة وا 
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عشػػػر ومػػػع ظيػػػور الحركػػػة الصػػػييونية ترسػػػيخ القػػػيـ الدينيػػػة الييوديػػػة   وفػػػي نيايػػػة القػػػرف التاسػػػع 
 . القومية بدأت بوادر اليجرة القومية إلى فمسطيف التي كانت تحت سيطرة الخبلفة العثمانية 

 
 :التعميم الييودي في فمسطين إبان العيد العثماني -*

فمػػع تزايػػد اليجػػرات الييوديػػة إلػػى فمسػػطيف بعػػد انبثػػاؽ الحركػػة القوميػػة الصػػييونية   أصػػبح لمييػػود 
لتعدد  ة ونظراً يوضع قدـ عمى األرض مشكميف بذلؾ تجمعات استيطانية   وبالرغـ مف كونيـ أقمم

كػػاف لمييػػود فػػي فمسػػطيف إبػػاف العيػػد العثمػػاني ثبلثػػة أنػػواع مػػف  فقػػدخمفيػػاتيـ الثقافيػػة والحضػػارية 
   :المدارس

        :المدارس الييودية التقميدية -أ
فػي الجيتػو الييػودي   وكانػت ىػذه المػدارس أشػبة  اف سػائداً وىي التي تأثرت بنظاـ التعميـ الذي كػ

 .بالكتاتيب اإلسبلمية   وكانت مرتبطة بالكنس والمعابد الييودية
 :مدارس اإلرساليات الييودية -ب

التي أخذت ييودية الخيرية ال بداية ظيور الجمعياتالنصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر  يعتبر 
أشػير ىػذه المػدارس مدرسػة مػف تابعػة ليػا   و والمختمفػة المػدارس مػف الالعديد بننشاء عمى عاتقيا 
االتحاد اإلسػرائيمي العػاـ بػالقرب مػف مدينػة جمعية يا تالتي أقام ( mikveh Israel)أمؿ إسرائيؿ 
  ولعػػػؿ جماعػػػة كػػػؿ شػػػعب إسػػػرائيؿ أصػػػدقاء التػػػي تأسسػػػت فػػػي بػػػاريس عػػػاـ (1860)يافػػػا عػػػاـ 
يث التعمػػيـ الييػػودي لػػيس فقػػط فػػي التجمعػػات الييوديػػة فػػي فػػي تحػػد كبيػػرٌ  دورٌ  كػػاف ليػػا(1860)

نما اتسع نطاؽ عمميا ليشمؿ التجمعػات الييوديػة المنتشػرة خػارج فمسػطيف   "  فمسطيف العثمانية وا 
وأدت الجيػػود التػػي بػػذلتيا تمػػؾ الجماعػػة والمتمثمػػة فػػي نشػػر المػػدارس الييوديػػة والدعايػػة الصػػحفية 

ييػػػود الشػػػرؽ إلػػػى خمػػػؽ إحسػػػاس بوحػػػدة المصػػػير بػػػيف الييػػػود " وجمػػػع التبرعػػػات الماليػػػة لمسػػػاعدة 
(   ومع ذلؾ فقد جوبيػت ىػذه المػدارس بمعارضػة شػديدة مػف قبػؿ الحاخامػات 13:2001 )محمد 

إبعػػػاد فرنسػػية ممػػا أدى إلػػى  منػػاىج أوروبيػػػةىػػي مػػدارس ىػػػذه الفػػي  ةمنػػاىج التعميمػػال بػػدعوى أف
نقسػػاـ بػػيف امػػف قػػوة تمسػػؾ الييػػود بالتقاليػػد   وخمػػؽ  الييػػود عػػف ىػػويتيـ الدينيػػة   إضػػافة لتقميميػػا 

  .داخؿ الجماعات الييودية  والمجدديف لتقميدييف المحافظيفا
 :المدارس العبرية القومية أو الصييونية -ج

قامػػت الحركػػة القوميػػة الصػػييونية بننشػػاء العديػػد مػػف المػػدارس فػػي فمسػػطيف إبػػاف العيػػد العثمػػاني  
أمػا المسػتوى     فػي المسػتوى االبتػدائيميمًا أساسيًا حيػث كانػت كميػا تقدـ تعوكانت ىذه المدارس 
افتتػػاح أوؿ مدرسػػة ثانويػػة عبريػة فػػي مدينػػة تػؿ أبيػػب وىػػي اليرتزيميػػا  1905))الثػانوي فقػػد تػػـ عػاـ

     ريػجمنازيـو ثـ تـ افتتاح مدرسة ثانوية أخرى في مدينة القدس وعرفت بالجمنازيـو العب
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يػػػػة فػػػػي أعقػػػػاب الحػػػػرب العالميػػػػة األولػػػػى ووقػػػػوع فمسػػػػطيف تحػػػػت االنتػػػػداب وبعػػػػد اليزيمػػػػة العثمان
البريطػػػاني وصػػػدور وعػػػد بمفػػػور   أخػػػذ نظػػػاـ التعمػػػيـ الييػػػودي بػػػالتبمور والنمػػػو فػػػازدادت المػػػدارس 

   .الييودية وخضعت تحت إشراؼ الدائرة التربوية التي أنشأتيا الحركة الصييونية
 
 (66:2007 )حسونة , :البريطانيالتعميم الييودي في عيد النتداب  -*

 :التعميـ اإلسرائيمي في عيد االنتداب إلى ثبلث فترات (ناردي)يقسـ 
 :((1926 إلى( 1920)الفترة األولى وتمتد من  -أ

  كمػػا ظيػػر مسػػتقبل ً وقػد تػػـ فػػي ىػػذه الفتػػرة تنظػػيـ التعمػػيـ اإلسػرائيمي بحيػػث أصػػبح نظامػػا ً 
 .في التعميـ اإلسرائيمي اً ىام اً ( الذي لعب دور  trend systemفي ىذه الفترة نظاـ االتجاىات )

 :( 1933)إلى  (1927 )فترة الندماج وتمتد من -ب
وتتميػػػز ىػػػذه الفتػػػرة بػػػاعتراؼ حكومػػػة االنتػػػداب البريطػػػاني بالمػػػدارس اإلسػػػرائيمية كمػػػدارس 

  .حكومية ليا ما لممدارس العربية مف حقوؽ
 :(1946 )إلى( 1933)فترة التوسع والزدىار وتمتد من -ج

في التعميـ سواء مف ناحية العدد أو النوعية فاؽ فػي أبعػاده كبيرا ً شيدت ىذه الفترة توسعا ً 
 .التوسع الذي كاف قد حصؿ في الفترتيف السابقتيف

" أنػو بعػد انتيػاء ( 1945)يشير تقرير وضعتو لجنة أمريكية عػف التعمػيـ فػي الشػرؽ األوسػط عػاـ 
مدرسػػػة  94))بمػػػر عػػػدد المػػػدارس اإلسػػػرائيمية( 1919 )-(  (1918الحػػػرب العالميػػػة األولػػػى عػػػاـ 

مدرسػػة فػػي العػػاـ  ( 651)ارتفػػع إلػػى  قػػد أف عػػدد المػػدارسكمػػا  ...تمميػػذا 1572وعػػدد تبلميػػذىا 
  ىػػذا طالبػػا ً  (79441 )  كمػػا زاد عػػدد طبلبيػا إلػػىمعممػػا ً  ((3652فييػا  ( 1945 )–( (1944

تػي لػـ تخضػع لئلحصػاء أمػا إذا احتسػبت فيكػوف اإلجمػالي بخػبلؼ المػدارس األىميػة اإلسػرائيمية ال
مػػػف جممػػػة الييػػػود فػػػي فمسػػػطيف  (%19)طالبػػػا   وىػػػو مػػػا يمثػػػؿ  (99440)مػػػدارس بيػػػا ( 903)

(   ويوضػح التقريػر أف اإلشػراؼ عمػى ىػذه المػدارس كػاف بيػد 29:2001بالسنة نفسيا " )محمد  
انتقػؿ إلػى المجمػس  (1932)وفػي عػاـ  ييوديػة  الييئة التنفيذية الصييونية ثـ انتقؿ إلى الوكالة ال

الػػػػػػوطني لييػػػػػػود فمسػػػػػػطيف )الفػػػػػػادلبميومي( ويػػػػػػذكر التقريػػػػػػر " أف لجنػػػػػػة المعػػػػػػارؼ التنفيذيػػػػػػة فػػػػػػي 
الفادلبميومي تتألؼ مف ستة أعضاء واحػد لكػؿ حػزب أو اتجػاه سياسػي وممثػؿ لموكالػة الييوديػة   

رة المعارؼ الحكومية ال يخوؿ لو التصويت وممثؿ لئلدارة المركزية لممدارس الريفية   وعضو إلدا
(   ويعطي التقرير صورة عػف نظػاـ التعمػيـ العبػري بقولػو إنػو " يتميػز بشػدة 27:2001محمد  " )

مرونتػو   وسػمطات المعػارؼ المحميػة فيػو شػػديدة االىتمػاـ بمدارسػيا وتتمتػع األحػزاب الثبلثػة بقػػدر 
ومعممييػا وتقريػر المسػائؿ الخاصػة لمناىجيػا   مف الحريػة والسػمطة فػي ترشػيح مفتشػييا ومػديرييا 

وتسػػػػود البلمركزيػػػػة فػػػػي أقصػػػػى معانييػػػػا النظػػػػاـ المدرسػػػػي الييػػػػودي ويتػػػػرؾ بػػػػاب الحريػػػػة لؤلفػػػػراد 
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... أمػا بالنسػبة .تػدخؿ مػف سػمطة أعمػىالعمى مصراعيو لمبت في األمور بعد  والجماعات مفتوحاً 
كميػػػػات لمػػػػدارس االبتدائيػػػػة   والثانويػػػػة و واإلػػػػى السػػػػمـ التعميمػػػػي لمييػػػػود فيشػػػػمؿ بسػػػػتاف األطفػػػػاؿ   

المعممػػيف   والمػػدارس المينيػػة   والجامعػػة العبريػػة ومدرسػػة حيفػػا الصػػناعية يضػػاؼ إلييػػا مػػدارس 
أف مدارس األطفاؿ تضـ السواد األعظـ مػف كما  ...مية لمعماؿ ومدارس أولية مسائيةمسائية تكمي

عػػاـ منيػػا ثمانيػػة أعػػواـ  ((12 ةوالثانويػػ ةالبتدائيػػافػػي المرحمػػة مػػدة الدراسػػة  وتبمػػرأطفػػاؿ الييػػود   
لممرحمػػة االبتدائيػػة وأربعػػة أعػػواـ لممرحمػػة الثانويػػة   أمػػا المػػواد التػػي يمػػتحف فييػػا طػػبلب المػػدارس 
االبتدائيػػػػة وىػػػػي اإلنشػػػػاء العبػػػػري والتػػػػوراة والرياضػػػػيات والمغػػػػة اإلنجميزيػػػػة   فيمػػػػا يشػػػػمؿ امتحػػػػاف 

لعبري والتوراة والمغة اإلنجميزية والرياضػيات كمػواد أساسػية   وىػي المدارس الثانوية مواد اإلنشاء ا
نفػس مػواد المرحمػة االبتدائيػة   كمػا يػؤدي طػبلب القسػـ األدبػي امتحػاف فػي التممػود واألدب تقريبا ً 

العبػػػػري والتػػػػاريخ   أمػػػػا شػػػػعبة العمػػػػـو فيػػػػؤدي طبلبيػػػػا عػػػػبلوة عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ امتحػػػػاف فػػػػي مػػػػواد 
محمػػػػػػػد ة والكيميػػػػػػػاء   أو يسػػػػػػػتبدؿ الطالػػػػػػػب الطبيعػػػػػػػة باألحيػػػػػػػاء " )الرياضػػػػػػػيات العميػػػػػػػا والطبيعػػػػػػػ

2001:27- 28). 
 

كمػػػا تميػػػز نظػػػاـ التعمػػػيـ الييػػػودي فػػػي فمسػػػطيف فػػػي عيػػػد االنتػػػداب البريطػػػاني بظيػػػور العديػػػد مػػػف 
مجبلت التبلميذ والتي كانت تصدر في المدارس   وصحؼ التسمية التػي اشػتممت عمػى القصػص 

حؼ األطفػػػاؿ الدينيػػػة " التػػػػي احتػػػوت عمػػػى قصػػػػص التػػػوراة وشػػػػريعة الفكاىيػػػة والكوميديػػػة   وصػػػػ
إسػػػػرائيؿ )يعقػػػػوب( وقصػػػػائد شػػػػعرية جميمػػػػة   وقصػػػػص ومعمومػػػػات عامػػػػة   والجديػػػػد فػػػػي العمػػػػـ 

مػػف واقػػع الحيػػاة فػػي فمسػػطيف باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ احتػػوت  ةفتوغرافيػػ.. وعمػػى صػػور .والتكنولوجيػػا
 .(33:1997 األمة" )عبد المطيؼ ت عف أبطاؿ الييود ومقدسات الصحيفة عمى مقاال

  :التعميم الييودي في إسرائيل -*
لميػـو المرتقػب الييػودي تمييػدا ً  (اليشػوؼ)تعد فترة االنتداب البريطاني مرحمة بنػاء المؤسسػات فػي 

أعمف عف قياـ دولػة إسػرائيؿ   فػي ىػذه الفتػرة ظػؿ التعمػيـ ( 1948 )أيار )مايو( عاـ ((14  ففي 
التػػي  ((1949ميومي وبعػػد عػػدة أشػػير تػػـ إنشػػاء وزارة المعػػارؼ والثقافػػة عػػاـ تحػػت إشػػراؼ الفػػادلب

انتقمػػت إلييػػا مسػػؤولية التعمػػيـ فػػي الدولػػة الوليػػدة   وبعػػد خمسػػة أشػػير مػػف إنشػػائيا قامػػت الػػوزارة 
والقاضػػي " بتزويػػد تعمػػيـ مجػػاني لكػػؿ األطفػػاؿ بػػيف  ((1949بتشػػريع قػػانوف التعمػػيـ اإللزامػػي لعػػاـ 

أف إلػى سنة   أي مف آخر سنة في الروضة حتى الصؼ العاشػر   باإلضػافة  16)-(5األعمار 
( وبمقتضػػػى ىػػػذا  ipcri,2000:15" ) (12)والصػػػفوؼ  (11)التعمػػػيـ المجػػػاني شػػػمؿ الصػػػفوؼ 

القانوف أيضا " يقوـ اآلباء بتسػجيؿ أبنػائيـ الػذيف يشػمميـ ىػذا القػانوف فػي موعػد التسػجيؿ المحػدد 
إنشاء معاىد تعميمية خاصة لؤلطفاؿ المصابيف تـ قد و  ...ي يرغبوف فيوتجاه التعميمي الذوفؽ اال

 .(69:2007 وذوي العاىات وغير السوييف ممف يشمميـ ىذا القانوف " )حسونة  
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  ((1968عػاـ  قد عدؿ أكثر مف مػرة   فعػدؿ فػي  ((1949يذكر أف قانوف التعميـ اإللزامي لعاـ 
حيػث تػـ شػمؿ ريػاض  ((2012ىذا العػاـ في عديؿ وكاف آخر ت ((1979  وعاـ  ((1969وعاـ 

األطفػػاؿ ضػػمف التعمػػيـ المجػػاني حيػػث قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي نتنيػػاىو " إنػػو قػػرار تػػاريخي 
عػػاـ التعمػػيـ واألمػػف المػػذاف يأتيػػاف عمػػى رأس قائمػػة   ((2012يغيػػر ترتيػػب األولويػػات ليجعػػؿ عػػاـ 

(   وبعد عدة سنوات قامت www.alarab.net/article/423885 2012:)أولويات الحكومة "
 . ((1953وزارة المعارؼ بتشريع قانوف التعميـ لمدولة لعاـ 

 
 :نظام التعميم في إسرائيل

 ((1953وقػػانوف التعمػػيـ لمدولػػة لعػػاـ  ((1949يعػػد قػػانوف التعمػػيـ اإللزامػػي المجػػاني لعػػاـ 
بتعديبلتػػو  مػػنح القػػانوف األوؿمػػف القػػوانيف التػػي شػػكمت نظػػاـ التعمػػيـ الحػػديث فػػي إسػػرائيؿ   حيػػث 

التعمػػيـ اإللزامػػي والمجػػاني ليشػػمؿ كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة   مػػع حػػرص المشػػرعيف ليػػذا  المتعػػددة
مػػف الػػدخوؿ فػػي عػػدـ التطػػرؽ لنظػػاـ االتجاىػػات بػػالرغـ مػػف إدراكيػػـ لسػػيئاتو وذلػػؾ خوفػػا ً بالقػػانوف 

فػػآثروا التريػػث إلػػى أف يحػػيف  خبلفػػات عقائديػػة فػػي وقػػت كانػػت الػػببلد فػػي حاجػػة ماسػػة لموحػػدة  
بموجػب ىػذا القػانوف تػـ اسػتبداؿ نظػاـ  و ((1953الوقت المناسب فكاف قانوف التعميـ لمدولة عػاـ 

التعمػػيـ السػػابؽ بنظػػاـ مدرسػػي موحػػد تحكمػػو الدولػػة   وقػػد شػػرع القػػانوف لقطػػاعيف )التجػػاىيف( مػػف 
  .التعميـ ىما قطاع تعميـ الدولة   وقطاع تعميـ ليس لمدولة

 
 ( ipcri,2000:19( ) حكوميقطاع تعميم الدولة )التعميم الرسمي ال -أ

مػػف نظػػاـ التعمػػيـ الكامػػؿ   مدارسػػو وروضػػاتو تممكيػػا  (%(90يغطػػي قطػػاع تعمػػيـ الدولػػة حػػوالي 
الدولػػة باإلشػػراؼ مػػع السػػمطات المحميػػة   بينمػػا يشػػرؼ عمػػى عمميػػا وتمويميػػا وزارة التعمػػيـ خاصػػة 

 .كتب المدرسية وتجنيد المعمميففيما يتعمؽ بالمناىج وال
 :ةميم الدولة إلى ثالث شبكات رئيسينقسم قطاع تع

شبكة إدارة الحالة العامػة الدنيويػة )أي المػدارس الرسػمية الحكوميػة العامػة (   وشػبكة إدارة الحالػة 
  ية()أي المدارس العرب   وشبكة إدارة حالة العرب)أي المدارس الرسمية الحكومية الدينية(الدينية 

 :قطاع التعميم المستقل -ب
ينيػة   التعميـ غير الحكومية المعترؼ بيا   وىي مدارس ذات ممكية خاصة وغالبا د ارسمدوىي 

شػػػرؼ عمييػػػا وزارة التعمػػػيـ بػػػالرغـ مػػػف أنيػػػا تحػػػتفظ تو    طة الدولػػػةاسػػػيقػػػدـ ليػػػا العػػػوف المػػػالي بو 
إسػػػرائيؿ وشػػػاس كمتطػػػرفيف  باسػػػتقبلليا بخصػػػوص المنيػػػاج وتجنيػػػد المدرسػػػيف   أىميػػػا ألجػػػودات

 .أرثدوكس   والمدارس األخرى ىي لسيطرة مسيحية
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 .يعطػػػػػي نظػػػػػرة كاممػػػػػة إلدارة التعمػػػػػيـ بشػػػػػقيو الحكػػػػػومي والمسػػػػػتقؿ ( (2:2  (822الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
(ipcri,2000:11) 

 (1:2جدول )
 (1999) ىيكمية نظام التعميم لعام

 التعميم الثانوي تعميم أساسي قبل األساسي التعميم ما
 رياض األطفاؿ

 ( سنة2-5)
333.000 

(90)% 

 المدارس االبتدائية
 صؼ

(1-8) 
694.000 

(95)% 

مدارس المرحمػة الثانويػة 
 الدنيا

(7-9) 
220.000 

مػػػػػػػدارس المرحمػػػػػػػة 
 الثانوية العميا

(9-12) 
294.000 

(91)% 
    

لزامي تعميم مجاني  تعميم مجاني تعميم مجاني وا 

مر
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

 
ع

مر مر
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

مر 
ع

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 (2:2جدول ) 

 ((1999وية لمتعميم الحكومي و المستقل في الدولة لعام ئنسبة المال
 التعميم الحكومي التعميم المستقل

ديني الـــــــــغيـــــــــر  أجودات شاس
 )عام(

 العربي  الديني

30.000 130.000 900.000 260.000 260.000 
2% 8% 54% 18% 18% 

يجدر اإلشارة  إلى أف شبكة إدارة الحالة الدينية السابؽ ذكرىا ىػي تعمػيـ دينػي رسػمي تػابع لمدولػة 
والمػػػدارس التوراتيػػػة  العاديػػػة   الدينيػػػة المػػػدارس :وىػػػي " تشػػػمؿ ثبلثػػػة أنػػػواع مػػػف المؤسسػػػات ىػػػي

المػػدارس الدينيػػة العاديػػة ىػػي نفسػػيا (   المنيػػاج المطبػػؽ فػػي 75:2002 واليشػػيفوت " )غزيػػز 
المطبقة في المدارس الحكومية العامة مع التركيز عمى مواد خاصة في مواضيع الييودية والتػراث 
الفكػري الييػودي   أمػػا المدرسػة التوراتيػة واليشػػيفوت فػنف جػػزء مػف المنػاىج المطبقػػة فييمػا مشػػترؾ 
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سػػػػات التوراتيػػػػة والتمموديػػػػة   وتأخػػػػذ مػػػػع التعمػػػػيـ الحكػػػػومي مػػػػع التركيػػػػز بشػػػػكؿ خػػػػاص عمػػػػى الدرا
 .التدريبات العسكرية جزء مف منياج مدرسة اليشيفوت

 
 :* نظام المدرسة في إسرائيل

مرحمػة التعمػيـ قبػؿ االبتػدائي  :ىػيؿ نظاـ المدرسة في إسرائيؿ عمى أربعػة مسػتويات رئيسػية متيش
الصػػؼ األوؿ إلػػى الصػػؼ تمتػػد مػػف و سػػنوات   مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي  ( 5-2)مػػف سػػف  تبػػدأو 

متػد مػف الصػؼ السػابع إلػى الصػؼ التاسػع   ويالسادس   والتعميـ قبؿ المتوسػط أو الثػانوي الػدنيا 
ومرحمػػػة التعمػػػيـ الثػػػانوي العميػػػا وتمتػػػد مػػػف الصػػػؼ العاشػػػر إلػػػى الصػػػؼ الثػػػاني عشػػػر  تنقسػػػـ إلػػػى 

 .والثانوية الدينية  الزراعية  والثانوية    انوية المينيةالثانوية  األكاديمية )أدبي / عممي ( والث
وارتفػػػع  وطالبػػػة طالػػػب المميػػػوف حػػػوالي مميػػػوف ونصػػػؼ ( (2000الييػػػود لعػػػاـ  مبػػػة" بمػػػر عػػػدد الط

  حيػػث بمػػر (1.659.982 )ليصػػؿ إلػػى(  (2006فػػي جيػػاز التعمػػيـ العبػػري لعػػاـ  مبػػةمجمػػوع الط
التعميميػػػة فػػػي  وقػػػد بمػػػر عػػػدد الصػػػفوؼ (3109)عػػػدد المػػػدارس فػػػي التعمػػػيـ العبػػػري لػػػنفس العػػػاـ 

  وبمغػػػت نسػػػبة  طالبػػػاً  (26)لمصػػػؼ الواحػػػد  مبػػػةوكػػػاف معػػػدؿ الط(  (40.862المػػػدارس العبريػػػة 
صػفوؼ الثػاني عشػر فػي التعمػيـ الييػودي  طمبػةمػف مجمػوع  (20556)مستحقي شيادة البغروت 

مػف بػيف  (%3.80 ) حيث وصؿ نسبة الطبلب الييود الذيف قبموا لمجامعات فػي نفػس السػنة إلػى
 .(www.al-ahliya.net/Public/files سجميف " )مطانس:الم

بالمرونػػة الشػػػديدة فػػي تطبيػػػؽ  –المػػدارس الحكوميػػة العامػػػة  –يتميػػز نظػػاـ المدرسػػػة فػػي إسػػػرائيؿ 
ألنيػػػا تحتػػػوي عمػػػى خيػػػارات واختيػػػار الكتػػػب المدرسػػػية " وقائمػػػة الكتػػػب الموافػػػؽ عمييػػػا كبيػػػرة جػػػدا ً 

  ولممعممػػػيف حريػػػة اختيػػػار الكتػػػاب المدرسػػػي مػػػف  (ipcri,2000:11عديػػػدة لكػػػؿ مػػػادة تػػػدرس " )
قائمػػة الكتػػب المصػػادؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ وزارة المعػػارؼ بغػػض النظػػر عػػف تػػاريخ اإلصػػدار   ولػػـ 

لتشػػمؿ حػػؽ أوليػػاء األمػػور فػػي تعػػديؿ الكتػػاب  تتقتصػػر المرونػػة عمػػى الكتػػاب المدرسػػي بػػؿ امتػػد
لمنياج الموجود أو يضيفوا إليو في مف ا( %(25التعديؿ حتى با و المدرسي حيث يمكف " أف يطمب

ىػػػداؼ التػػػي ( بحيػػػث تػػػتبلءـ التعػػػديبلت واإلضػػػافات مػػػع األipcri,2000:11" ) (%(75الطمػػػب 
  .حددتيا وزارة التعميـ

 
 :*ركائز التعميم في إسرائيل

لمحركة الصييونية سيتضح أف التعميـ كاف أولوية قبؿ وبعد تأسيس دولة إسرائيؿ معمقا ً إف تحميبل ً 
فػػي فتػػرة االنتػػداب البريطػػاني لفمسػػطيف دفعػػت الحركػػة الصػػييونية سػػمطات االنتػػداب البريطػػاني   ف

لمػػػنح الوكالػػػة الييوديػػػة اإلشػػػراؼ الكامػػػؿ عمػػػى التعمػػػيـ الييػػػودي والحػػػؽ الكامػػػؿ لتطػػػوير المنػػػاىج 
لمطػبلب الييػود فػي مقابػؿ ذالػؾ حػـر العػرب الفمسػطينيوف أصػحاب األرض مػف ىػذا الحػؽ   بػؿ " 
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لتصػػريح  ئوؿ البريطػػاني كػػرئيس لػػئلدارة التعميميػػة الفمسػػطينية   ووضػػع المػػنيج إذعانػػاً عػػيف المسػػ
بمفػػور وصػػؾ االنتػػداب البريطػػاني... لئلعػػداد إلقامػػة وطػػف قػػومي ييػػودي فػػي فمسػػطيف العربيػػة " 

(ramahi,2011:1 ). 
دافيػد ) مػف قبػؿ أوؿ رئػيس وزراء إلسػرائيؿ( (1948مػايو  ((14تـ إعبلف إقامة دولة إسرائيؿ فػي 

مػػف عناصػػر رئيسػػية  الػػذي قػػرأ إعػػبلف )االسػػتقبلؿ( فػػي تػػؿ أبيػػب  تعمػػف الوثيقػػة عػػدداً  (بػػف غػػوريف
ضرورية لتطوير الدولة   المفتاح إلى ذلػؾ كػاف بعػدـ تحديػد حػدود الدولػة الوليػدة لكػي تػتمكف مػف 

يػؿ صػييوني تعمػيـ   لتعمػيـ جالمتابعة سياسة توسعية " ووفقا لذلؾ طورت إسرائيؿ وبسرعة فمسفة 
 :(ramahi,2011:2يبنى عمى المفاىيـ التالية )

يجب عمييـ اليجرة إلى الدولػة الجديػدة ديف واحد ولغة واحدة ووطف واحد و الييود أمة موحدة ب - أ
 .إسرائيؿ

أرض إسرائيؿ ىي الوطف ليذه األمة التػي يجػب عمػى الييػود أف يعػودوا إلييػا ويبقػوا مػرتبطيف  - ب
 .بيا

 .لديف والمغة العبريةلمروح الييودية   والثقافة واويعاد تشكيميا طبقا ً  صمحاألمة الييودية ستُ  - ت
الدولػػػة    االتػػػوراة بالمغػػػة العبريػػػة يجػػػب أف تعتبػػػر المصػػػدر الػػػرئيس لمتػػػاريخ القػػػومي   وجغرافيػػػ - ث

ؤلدب القػػومي   والمحتػػوى األساسػػي لمتقاليػػد الروحانيػػة العبريػػة   ولمتػػاريخ الييػػودي   ولػػلمغػػة و 
 .الييودية واألخبلؽ لؤلمة

الييػود ىػػـ شػعب اهلل المختػػار عمػػى كػؿ الشػػعوب األخػرى   وجميػػع غيػػر الييػود يخػػدموا األمػػة  - ج
 .طة الشعب المختاراسجميع الحضارات والعمـو تستميـ بو الييودية و 

التػػدريب العسػػكري خمػػؽ مجتمػػع عسػػكري مػػف خػػبلؿ التػػدريب العسػػكري لكػػؿ المػػواطنيف شػػامبل ً  - ح
نشاء منظمات لت  .حفيز أفكار الجيؿ الصغير نحو العداء واالحتقار لمعربفي المدارس وا 

        .ؿػػتغذية الييود الصغار بفكرة أف العرب يخططوف إلبادة الييود وتدمير دولة إسرائي - خ
ويػػرى الباحػػث أف ىػػذه المرتكػػزات تعتبػػر مػػف المسػػممات التػػي تسػػتند عمييػػا كتػػب التػػدريس فػػي 

التػي  ةذه المرتكػزات متمثمػة بوضػوح فػي المنػاىج الدراسػيكافة المراحؿ التعميمية في إسرائيؿ وأف ى
ضيؼ إلى ىذه نعمييا وحتى المناىج الدراسية المطبقة في ىذه الدراسة   و  باالطبلع اـ الباحث ق

  :المرتكزات ركيزتيف أساسيتيف ال تكاد تخمو مف الكتب المدرسية ىي
بطػػػػاؿ )التػػػوراة( وأبطػػػػاؿ الييػػػػود التركيػػػز الشػػػػديد عمػػػى أبطػػػػاؿ الييػػػود مػػػػف خػػػبلؿ الػػػػربط بػػػيف أ -د

يػػػؿ شػػػاروف قائػػػد كتيبػػػة المظميػػػيف ئالمعاصػػػريف أمثػػػاؿ يوسػػػؼ تمبمػػػدور  المظميػػػة حنػػػا سػػػينش   أر 
  واإلدعػػاء بػػأف ( واليجانػاة اإلتسػػؿ والميحػػي )والعديػد مػػف األبطػاؿ المنضػػويف فػػي حركػات ((101

 .اهلل وعدىـ القوة عمى ىذه األرض
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واالنحػػػبلؿ   واإلبػػػادة التػػػي ارتكبػػػت بحػػػؽ الييػػػود عمػػػى طػػػوؿ تػػػذكير الطػػػبلب بأيػػػاـ اإلذالؿ    - د
 العصور. 
) البطولػػة   واالذالؿ( فػػي الكتػػب فػػي البنػػديف السػػابقيف ف الجمػػع بػػيف متناقضػػيف إويػػري الباحػػث 

المدرسػػية مقصػػود ولػػػو داللػػة وغايػػة فنسػػػرائيؿ كدولػػة أقامػػػت كيانيػػا عمػػى ىػػػذه األرض عمػػى مبػػػدأ 
الظمػـ التػي تعػرض ليػا الييػود متوجػة بالكارثػة التػي قػاـ بيػا ىتمػر  المظمومية المتمثمػة بكػؿ أشػكاؿ

بػػادة الييػػود والبػػديؿ لتعويضػػيـ عػػف ىػػذه المظموميػػة إقامػػة الػػوطف القػػومي فػػي فمسػػطيف    بحػػرؽ وا 
وميػة وبالتالي لـ يبرزوا خطاب البطولة والشجاعة في الخطػاب السياسػي العػاـ تكريسػا لمبػدأ المظم

رازه فػػػي الكتػػػب المدرسػػػية فػػػي خطػػػاب موجػػػة لئلسػػػرائيمييف   والرسػػػالة نعػػػـ أمػػػاـ العػػػالـ واكتفػػػوا بػػػنب
تعرضنا لكافة أشكاؿ الظمـ واإلبادة لكػف فػي نفػس الوقػت لػدينا تػراث بطػولي كبيػر جػدًا فػي التػوراة 

  .والتمموذ
  :*مصادر التعميم في إسرائيل

 :أوؿ ىذه المصادر وأىمياعدة مصادر مف استمدت التربية في إسرائيؿ 
 لكتػػب الدينيػػة الييوديػػة   وخاصػػة العيػػد القػػديـ باإلضػػافة لمتفسػػيرات والتعميقػػات التػػي أعػػدىا ا

الحاخامػػات والمعروفػػة بمجموعػػة التممػػود التػػي تحتػػوي عمػػى مبػػادئ التفكيػػر الييػػودي ومبػػادئ 
 التػػي تمثػػؿ المصػػدر الػػرئيساإلرشػػاد األخبلقػػي واألحكػػاـ التاريخيػػة والقػػوانيف المدنيػػة والدينيػػة  

سػػػاس الوطيػػػد لمعمميػػػة التعميميػػػة   وىػػػذا يمكػػػف إدراكػػػو بمجػػػرد مراجعػػػة أو تحميػػػؿ ألي مػػػف واأل
الكتب التعميمية أو القصصية أو الكتب المساعدة التي تتطػرؽ ألي جانػب مػف جوانػب العمػـو 

 .اإلنسانية واالجتماعية المطبقة في نظاـ التعميـ في إسرائيؿ
 1973إلػػػى  ((1897ا فػػػي مػػػؤتمراتيـ مػػػفتػػػي أجمعػػػوا عمييػػػقػػػرارات الزعمػػػاء الصػػػياينة ال))   

الػػذي يمثػػؿ أوؿ مػػؤتمر صػػييوني بعػػد –  ((1951حيػػث ربػػط المػػؤتمر الثالػػث والعشػػريف عػػاـ 
مصػػػير إسػػػرائيؿ بنيجػػػاد جيػػػاز قػػػوي لتنفيػػػذ التعمػػػيـ والتربيػػػة حسػػػب المبػػػادئ  –قيػػػاـ إسػػػرائيؿ 

" أف نشػػر التربيػػة ليؤكػػد عمػػى   ((1968الصػػييونية   وجػػاء المػػؤتمر السػػابع والعشػػروف عػػاـ 
دخاؿ معرفة التراث اإلسرائيمي إلػى كػؿ منػزؿ ييػودي ضػرورة قوميػة عميػا مػف أجػؿ  الييودية وا 

.. لػػف يكػوف لميجػػرة .(   واعتبػػر المػؤتمر أنػو "19:2001 ضػماف شػعب إسػػرائيؿ " )محمػد  
ض مستقبؿ دوف تربية ييودية شاممة   كمػا لػف تكػوف ييوديػة حقيقيػة ذات قيمػة إذا لػـ تكػف أر 

  ((1972(  وجاء المؤتمر الصييوني الذي عقد عاـ 30:1994إسرائيؿ أساسيا " )القاضي  
ليتنػػاوؿ العديػػد مػػف الموضػػوعات المتعمقػػة بتربيػػة الشػػباب اإلسػػرائيمي داخػػؿ إسػػرائيؿ وخارجيػػا 
تربيػػة صػػييونية حيػػث طالػػب المػػؤتمر بضػػرورة " إرسػػاء التربيػػة الصػػييونية عمػػى أسػػاس الحػػؽ 

والتػػاريخي فػػي أرض إسػػرائيؿ وبأنػػو عمػػى الصػػييونييف أف يجعمػػوا مػػف واجػػبيـ  الػػديني والقػػومي
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االلتػػزاـ  بتربيػػة أطفػػاليـ لكػػي يكونػػوا متػػأىبيف لمػػدفاع عػػف دولػػة إسػػرائيؿ وحقػػوؽ الييػػود فييػػا " 
 .(32:1994القاضي  )

 عمػػى والػػذي جػػرت العػػادة   ((2001الػػذي عقػػد فػػي عػػاـ (يمياسػػىرت)ويػػرى الباحػػث أف مػػؤتمر 
ي كػػؿ عػػاـ مػػا ىػػو إال امتػػداد لممػػؤتمرات الصػػييونية لتقيػػيـ الوضػػع الػػداخمي والخػػارجي عقػػده فػػ

 .إلسرائيؿ وحشد الدعـ الييودي ليا
  الػػذي دعػػا فيػػو إلػػى  (لموشػػي ىػػيس)نتػػاج مػػا كتبػػو مؤسسػػيي الصػػييونية ككتػػاب رومػػا والقػػدس

الػذي نػادى  (سكرليوبن)ي تبعد تحريرىا   وكتاب التحرر الذابعث القومية الييودية في القدس 
لثيػػودور )بػػأف الييػػود روح بػػبل جسػػد الفتقػػادىـ لمػػببلد الخاصػػة بيػػـ   وكتػػاب الدولػػة الييوديػػة 

منبػأ   فقػػد عممنػػا لسػػماعنا  عنػػد )الكتػاب( " لقػػد طرنػػا فرحػاً  (بػػف غػػوريف)الػػذي وصػفو  (ىرتسػؿ
ور ثيػػػود)فجػػػأة بقػػػدـو المسػػػيح إنػػػو رجػػػؿ حسػػػف المظيػػػر   متوقػػػد العينػػػيف   ذو لحيػػػة سػػػوداء 

(     بنضػافة إلػى أنػو " 10:2000سيقود شعب إسرائيؿ إلى أرض اآلبػاء" )رفائيػؿ   (ىرتسؿ
أىػػػػاروف ديفػػػػد جػػػػوردوف )توجػػػد كتابػػػػات لثبلثػػػػة مفكػػػػريف كػػػػانوا معػػػػالـ فػػػي التػػػػاريخ الصػػػػييوني 

( الػذي 1940-1880 ابوتنسػكيجوفبلديميػر )( مؤسس فمسفة ديػف العمػؿ   1806-1922
( مؤسػػػس الفمسػػػفة الثقافيػػػة الصػػػييونية " 1927-1856اد ىعػػػاـ  وآحػػػ)اعتنػػػؽ فمسػػػفة القػػػوة   

(ramahi,2011:3 مػف أبػرز المفكػريف القػومييف وأحػد ) (   ويعتبر آحاد ىعاـ )أشير تسػفي
بعنػػواف لػػيس ىػػذا ىػػو   ((1889زعمػػاء حركػػة محبػػي صػػييوف " نشػػر مقالػػو األوؿ فػػي عػػاـ 

يمكف القضاء عمى الميجر عف طريؽ واعتقد بأنو ال  ...لطريؽ باسـ مستعار ىو آحاد ىعاـا
عودة جميع شػعب إسػرائيؿ إلػى أرض إسػرائيؿ   وليػذا فػنف أي دولػة ييوديػة لػف تسػتطيع حػؿ 
قضية الشػعب كمػو   وليػذا فػنف الطريػؽ الوحيػد لمحػؿ ىػو القيػاـ بعمميػة تربويػة واسػعة وعميقػة 

ؿ " )أفػػػػرايـ كمػػػا أف إنقػػػاذ روح الشػػػػعب يػػػتـ عػػػػف طريػػػؽ إقامػػػة مركػػػػز دينػػػي فػػػػي أرض إسػػػرائي
 18:1988). 

    :الحضارة الغربية 
الييػود  ظيػارإف الناظر والمطمع  عمى كتب التعميـ اإلسرائيمية سيمحظ بوضوح التركيز عمى إ

األوائػػؿ إلػػػى  التػػي جمبيػػػا  الميػػاجروف الييػػػود بمظيػػر المتقػػدـ والمتحضػػػر بالحضػػارة الغربيػػػة 
والتػػػي لمييػػػود  -لحضػػػارة الغربيػػػة  مػػػف ا سػػػيمحظ أف ىػػػذه الكتػػػب تتخػػػذ  كمػػػا و أرض إسػػػرائيؿ 

تطبيع اليشوؼ الييودي ومف ثـ دولة إسرائيؿ بيا صالحًا تـ نموذجًا  –فضؿ كبير في إثرائيا 
مظػػػػػػاىر التقػػػػػػدـ والرقػػػػػػي لمكيبوتسػػػػػػات  ل  لػػػػػػذلؾ نمحػػػػػػظ أف الكتػػػػػػب المدرسػػػػػػية تعػػػػػػرض صػػػػػػورًا 

بػؿ التجمعػات العربيػػة مقاالتػػي تتبػع الطػراز الغربػػي  لتجمعػات الييوديػة الكبيػرة مثػػؿ تػؿ أبيػبوا
إسػػرائيؿ ىػػي امتػػداد لمغػػرب المتقػػدـ بػػرغـ والفمسػػطينية التػػي يغمػػب عمييػػا الطػػابع البػػدائي وكػػأف 
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مػػًا مػػف اولعػػؿ اتخػػاذ إسػػرائيؿ مػػف الحضػػارة الغربيػػة مصػػدرًا ى  وجودىػػا فػػي الشػػرؽ المتخمػػؼ 
 :لعامميف اثنيف ي الباحثرأفي مصادر التعميـ يعود 

ي محػػيط عربػػي كبيػػر العػػدد ومتعػػدد المػػوارد مقابػػؿ العػػدد والمػػوارد أف واقػػع وجودىػػا فػػأوليمػػا 
المحػدودة لػػدييا يفػػرض عمييػػا اتبػػاع أفضػػؿ الوسػائؿ واألسػػاليب المنبثقػػة عػػف التقػػدـ الحضػػاري 

 .الستغبلؿ إمكاناتيا المحدودة بأقصى درجة ممكنة لمصمود أماـ خصوميا
التخمػػؼ والبدائيػػة العربيػػة  إبػػراز مقابػػؿأنػػو مػػف خػػبلؿ التشػػدؽ بالتقػػدـ والرقػػي الييػػودي ثانييمػػا 

ىػذا  عمػىالتطييػر العرقػي بػؿ وتبػرر كػؿ فعػؿ عػدائي ضػد العػرب بنػاًء تشرعف إسػرائيؿ لفكػرة 
  وىذا المبدأ منتشر بقػوة فػي مضػاميف الكتػب المدرسػية فمػف خػبلؿ الرجعيػة العربيػة المنطمؽ 

العػػػػرب  عػػػػاء عػػػػدـ قػػػػدرةتبػػػػرر التيجيػػػػر وتبػػػػرر السػػػػيطرة عمػػػػى األراضػػػػي الفمسػػػػطينية تحػػػػت اد
واسػػتغبلؿ المػوارد وغيرىػػا ممػػا دفػع الييػػود لوضػػع عمػػى استصػػبلح ىػذه األراضػػي الفمسػطينييف 
     .يدىـ عمييا

 
 :*أىداف التعميم اإلسرائيمي

تػػنص عمػػى " الػػذي ( 1953صػػيغت أىػػداؼ التعمػػيـ الرسػػمية وشػػرعت عػػف طريػػؽ قػػانوف التعمػػيـ )
ساء التربية عمى قيـ الحضارة اإلسػرائيمية وعمػى اإلنجػازات ييدؼ التعميـ الرسمي في الدولة إلى إر 

العممية   عمى محبة الوطف واإلخبلص لمدولة ولشعب إسرائيؿ   عمى اإليماف بالزراعػة والعمػؿ   
والوعي لذاكرة الكارثة والبطولة   وعمى التأىيؿ الطبلئعي   والسعي لمجتمػع مبنػي عمػى الحريػة   

( وفي يونيو مػف 88:2001اوف المتبادؿ ومحبة الشعوب " )اسبانيولي  المساواة   التسامح   التع
تقػػدمت الحكومػػة ببرنامجيػػا الػػوزاري وأعطػػت التفسػػير التػػالي لعبػػارة قػػيـ الحضػػارة   ((1959عػػاـ 

اإلسػػرائيمية " تسػػعى الحكومػػة فػػي المدرسػػة االبتدائيػػة كمػػا فػػي المدرسػػة الثانويػػة والدراسػػات العميػػا   
ييودي بيف شباب إسرائيؿ وعمى ترسيخ جػذورىـ فػي ماضػي الشػعب الييػودي إلى تعميؽ الوعي ال

  (.167:1984 وفؽ تراثيـ التاريخي " )الشناوي  
سػػػرائيؿ وبػػػيف  ويػػػرى العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف أف االرتبػػػاط الػػػواقعي بػػػيف أىػػػداؼ الحركػػػة الصػػػييونية وا 

ف حاجة المجتمع اإلسرائيمي التربية ىو أبعد وأعمؽ بكثير مف ىذه األىداؼ المعمنة والتي تعبر ع
 .إال أنيا ليست كؿ األىداؼ التربوية

 ( ramahi,2011:4وتتمثؿ األىداؼ الرسمية لمتربية والتعميـ فيما يمي )
 .خمؽ مجتمع موحد كأساس لبقاء الدولة -1 
 .بناء دولة ييودية حديثة مؤسسة عمى القوانيف المدنية والروحية - 2
 .دي لكي يتعمؽ وينتشر بيف الطبلب في إسرائيؿالحفاظ عمى التراث الييو  -3
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رئػػيس  (ليفػػي أشػػكوؿ)جعػػؿ مركزيػػة إسػػرائيؿ فػػي لػػب الشػػعب الييػػودي واىتمػػاميـ العػػالمي    -.
وزراء إسرائيمي في بداية الستينات شرح ىذا في مؤتمر عالمي لمشػباب الييػودي ) الحيػاة الييوديػة 

ؿ وطنيػا ومركزىػا وسػنبذؿ جيػودا شػاقة لغػرس في العالـ ستكوف عبلمة أكبر عندما تصبح إسػرائي
 شعور االنتماء إلسرائيؿ ولمشعب اإلسرائيمي في الشباب الييودي (

ف يػنعكس تخمػيص الشػعب الييػودي يجػب أال يكػوف مجػرد اعتقػاد فػي الماضػي   لكػف يجػب أ5 - 
 .عمى الحياة اليومية 

ـ الشػػػعب الييػػػودي ( الحاضػػػر يجػػػب أف يكػػػوف عرضػػػة لمتقيػػػيـ المسػػػتمر عمػػػى ضػػػوء ) أحػػػبل -3
يجب أف ينعكس في النظاـ التعميمي   ألف استذكار التػاريخ   الذي والذكريات والماضي الييودي 

  .لبناء فمسفة التعميـ الييودي عنصر الـز وفي المجتمع الييودي المتجدد ى
د جعؿ نظاـ التعمػيـ فػي إسػرائيؿ يقػـو عمػى الماضػي مػف خػبلؿ التػذكير بكػؿ مػا تعػرض لػو الييػو و 

قػػدـ لمكنيسػػت  (بػػف تسػػيوف دنػػر)أف وزيػػر التعمػػيـ األوؿ إلسػػرائيؿ  ـىػػو مقصػػود خصوصػػاً  إذا عمػػ
عمػى أف وقػانوف الكارثػة والبطولػة معػاً  لمتصػويت   ليعطػي مؤشػراً    ((1953قانوف التعميـ لعػاـ 

 .التعميـ في إسرائيؿ يقوـ عمى إحياء وتذكر الماضي
   

العامػة  تػدريس اإلسػرائيمية المطبقػة فػي المػدارس الحكوميػةعمى كتػب ال الباحث ومف خبلؿ إطبلع
  :يمكف استنباط بعض األىداؼ والغايات المنثورة بتورية بيف النصوص ومنيا

بأي رابط وبأي صمة  عمى أرض فمسطيف والتشكيؾ نفي حؽ العرب والفمسطينييف المطمؽ 1)
ى ىػػذه األرض حػػدث بعػػد ليػػـ عمػػى ىػػذه األرض )أرض إسػػرائيؿ( وتأكيػػد أف تواجػػد العػػرب عمػػ

بعاد الييود عف ىذه األرض   .  وخصوصًا بعد الغزو العربي اإلسبلمي لياشتات وا 
تعزيػػز النظػػػرة االسػػتعبلئية عنػػػد الطػػبلب مػػػف خػػبلؿ تقػػػديـ صػػورة مقولبػػػة لمحقػػائؽ تصػػػؼ ( 2

ري ظيػػار التفػػوؽ الحضػػاإ  مقابػػؿ العربػػي والفمسػػطيني بأوصػػاؼ قاتمػػة مػػف التخمػػؼ والرجعيػػة 
 .عمى اختبلؼ األزماف الييودي

تجاىػؿ الكتػب األراضػي مػف خػبلؿ احػتبلؿ الخروج المسػتمر لمحػروب و لتقبؿ  مبةتييئة الط 3)
النتػائج  المدرسية لعر ض حدود ثابتة لدولة إسػرائيؿ   والعمػؿ عمػى عػرض الحػدود بنػاًء عمػى

  .إسرائيؿجديدة لدولة قومية لمحروب مع العرب واعتبارىا حدودًا جديدة ومكاسب  المترتبة
الفاعؿ فػي الحيػاة اإلسػرائيمية التػي ال مثيػؿ ليػا فػي  هدور مركزية الجيش و العمؿ عمى بياف 4) 

 مف خبلليا و واعتباره البوابة التي يمكف لممواطف الييوديعنالعالـ وتكويف االنطباع االيجابي 
 .أف يعبر عف إسرائيميتو الجديدة

وانتمػػاءاتيـ عمػػػى أنيػػـ أمػػة واحػػػدة   و جػػدىـ العمػػؿ عمػػى إبػػػراز الييػػود عمػػى اخػػػتبلؼ توا 5)
 .تحقيؽ التضامف الييودي داخؿ وخارج إسرائيؿالعمؿ عمى 
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وىػي ال مسػتقبؿ لمييػود  ةالييوديػ فػي الػذاكرة ليػا متسػعالكتب المدرسية فكرة جوىرية تبرز 6) 
 .إسرائيؿوطف قومي يجمعيـ عمى أرض ليـ في حياة كريمة إال في وال أمؿ 

فػي  مر العصػورالتي تعرض ليا الييود عمى المحرقة والكوارث  تجسيد ذكرىالعمؿ عمى  7)
     .لممواطف الييودي في إسرائيؿمعاشة في الحياة اليومية صورة حية 

   
لـ تراعي الخصوصية الحضارية لمعرب بؿ لـ تتطرؽ لوجود  الرسمية  ومف المبلحظ أف األىداؼ

ه األىداؼ لخدمة اليوية الجمعية الييودية ولـ يشر العرب ال مف قريب وال مف بعيد   وكرست ىذ
القػػػانوف أليػػػة محاولػػػة لتعريػػػؼ الييػػػود األكثريػػػة عمػػػى األقميػػػة العربيػػػة بػػػؿ جػػػاء االتجػػػاه معػػػاكس   

 .وطبقت ىذه األىداؼ عمى جميع المدارس العربية عمى اعتبار أنيا جزء مف التعميـ الحكومي
مسػػػطيني تػػػـ وضػػػع أىػػػداؼ تخػػػص التعمػػػيـ العربػػػي وبعػػػد مطالػػػب متعػػػددة مػػػف المجتمػػػع العربػػػي الف

وجاء نص القانوف " ييدؼ التعميـ الرسمي ) لمعرب ( إلى إرساء التربيػة عمػى قػيـ    ((1975عاـ
الحضارة العربية   عمى محبة الػوطف المشػترؾ لجميػع مػواطني الدولػة   اإلخػبلص لدولػة إسػرائيؿ 

لدولػة ورعايػة مػا يميػز عػرب إسػرائيؿ وعمػى المصػالح المشػتركة لجميػع مػواطني اعمى مع التشديد 
السػػعي لمجتمػػع مبنػػي عمػػى الحريػػة   المسػػاواة   التعػػاوف المتبػػادؿ ومحبػػة الشػػعوب " )اسػػبانيولي 

بالرغـ مف أنو صػير لمصػمحة الدولػة والشػعب (   إال أف ىذا القانوف لـ يشرع قانونيا ً 89:2001 
لحػػؽ فػػي اختيػػار أىدافػػو التػػي جػػاءت بػػأف " التيػػار الػػديني الحكػػومي ا ىعطػػالييػػودي   فػػي حػػيف أُ 

ىدؼ التعميـ الحكومي الديني ىو تأىيػؿ الخػرجيف لبلنػدماج فػي الحيػاة العصػرية متسػمحيف بعقيػدة 
 )حيػػػدر    كمػػػا أوردىػػػا دينيػػػة... وتمػػػت الترجمػػػة العمميػػػة ليػػػذه األىػػػداؼ عمػػػى النحػػػو التػػػالي

75:2002) 
 يف الييودي كأساس لمعقيدة وتأدية الفرائضتعميـ ديني تقميدي لتنشئة األطفاؿ عمى قيـ الد. 
  تعمػػػيـ العمػػػـو العصػػػرية المعروفػػػة فػػػي أوروبػػػا وأمريكػػػا بيػػػدؼ مػػػنح الطػػػبلب المعرفػػػة والتأىيػػػؿ

 .الميني البلـز لممواطف في مجتمع عصري
 مػػف ىنػػا يختمػػؼ  .تأىيػػؿ األوالد لبنػػاء الػػوطف العبػػري بالتعػػاوف مػػع قطاعػػات األمػػة األخػػرى  

لحكػػومي عػف التعمػػيـ الػػديني المسػتقؿ ) الحػػرديـ ( والػػذي ييػدؼ باألسػػاس إلػػى عمػيـ الػػديني اتال
بعػػػاد خريجيػػػو عػػػف الحيػػػاة العصػػػرية وعػػػدـ تعريضػػػيـ لمعمػػػوـ العامػػػة التػػػي تتطمػػػب  االنعػػػزاؿ وا 

 .االنفتاح وحرية التفكير
 :المضامين الفكرية لكتب التدريس اإلسرائيمية )جبية القتال المتقدم(*

مف عوامؿ التربية التي ترتكػز عمييػا الػدوؿ  ىاماً الكتب المدرسية تعد عامبل ً  يجدر اإلشارة إلى أف
لػػػى النتمػػػاء أفرادىػػػا إأكثػػػر أىميػػػة  فػػػي إسػػػرائيؿ مػػػف أي دولػػػة أخػػػرى نظػػػرا ً   إال أنيػػػا تأخػػػذ شػػػكبل ً 

مختمفػػة األصػػوؿ الحضػػارية والتوجيػػات التربويػػة والتػػي شػػمت أدنػػى عوامػػؿ الوحػػدة شػػعوب متعػػددة 
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يف وتشػػكيؿ فمسػػطيف واسػػتوطنوىا وجػػب عمػػييـ تكػػو  وعنػػدما جػػاؤوا إلػػى  شػػعبا ً  التػػي تشػػكؿ مػػنيـ
لى جيػود تربويػة أكثػر ممػا تحتاجػو بما جعميـ وىذا  موحداً شعباً   حاجة إلى عممية صير ثقافي وا 

لكتػػػب فػػػي امجتمعػػػات أخػػػرى لصػػػياغة ىويػػػة قوميػػػة جديػػػدة   فجعمػػػوا مػػػف جيػػػاز التعمػػػيـ متمػػػثبل ً 
 االجتماعية مع التربية العسكرية يا التنشئة السياسية مع التنشئة ط فيالمدرسية وسيمة تختم

أمػة ولػذا حػدد منطػؽ محاولػة تحويػؿ كتمػة  لػدينا " بػأف لػدينا دولػة لكػف لػيس (يفر بػف غػو )لقد جـز 
لػى أمػة مجنػدة... متبمػورة  صماء مف جماعات عرقيػة ذات ثقافػات متباينػة إلػى مجتمػع متماسػؾ وا 

(   لػذلؾ 2007:90رض وقيمػة التفػاني وقدسػية التضػحية ") يوجيػؼ  في عقميتو واجب الوالء لؤل
دعػػا بػػف غػػوريف فػػور اإلعػػبلف عػػف قيػػاـ الدولػػة " إلػػى توجيػػو جميػػع األنشػػطة التعميميػػة والتثقيفيػػة 

عمػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ الصػػػييونية فػػػي  اً صػػػوب تنشػػػئة جيػػػؿ ييػػػودي إسػػػرائيمي جديػػػد يكػػػوف قػػػادر 
لػػدعوة بػػف (   فجػػاء التطبيػػؽ العممػػي .82.2233ير  فمسػػطيف وعمػػى دعػػـ مسػػيرتيا " ) أبػػو غػػد

خػػػبلؿ مػػػؤتمر حػػػوؿ المػػػنيج  (بػػػف تسػػػيوف دينػػػر)وزيػػػر المعػػػارؼ األوؿ المػػػؤرخ  خػػػبلؿ مػػػفغػػػوريف 
" عمينػػا أف نكػػوف واعػػيف تمامػػا بحالتنػػا    وضػػع ببلدنػػا يجػػب أف يشػػكؿ  :الجديػػد لممػػدنيات بقولػػو

ولػة  إسػرائيؿ بعػد صػراع طويػؿ وصػعب   وقػد المقدمة المنطقية لجياز التعميـ المدني لقد ولدت د
تأسست وسط حرب أىمية والصراع  ما يزاؿ مستمرا... نحػف نشػبو مدينػة تحػت الحصػار   حالتنػا 
قريبػػة مػػف معاىػػدة حػػرب بػػاردة نحػػف ال نسػػتطيع أف نتوقػػؼ عػػف االسػػتعداد لحػػرب تػػدمير تخطػػط 

وا أنفسػػػػيـ بعػػػػد عمػػػػى ضػػػػدنا نحػػػػف محػػػػاطوف بأعػػػػداء حاربنػػػػاىـ خػػػػبلؿ حػػػػرب االسػػػػتقبلؿ لػػػػـ يوطنػػػػ
عػدو   كػؿ فػرد مػنيـ ينػزع  40كؿ إسرائيمي واجػو  1إلى  40وجودنا... كانت نسبتنا إلى جيراننا 

وأف يمحػػوا اسػػػمنا مػػف الخريطػػػة   وقػػػد أعمنػػوا لمعػػالـ نيػػػتيـ أف يمقػػوا بنػػا فػػػي البحػػر   إلػػى تػػدميرنا 
دأ كثػػرة   وبالتػػالي فػػنف مبػػ جػػوؾ الوقػػت... لكنػػا مازلنػػا قمػػة تواالنسػػبة العدديػػة تحسػػنت قمػػيبل منػػذ ذلػػ

وفي (   61:2006أعدائنا ىو واجبنا المدني األوؿ " ) بوديو   الدفاع وضماف قدرتنا عمى مواجو
قػػاؿ أحػػد المعممػػيف فػػي مػػؤتمر نظمػػو اتحػػاد المعممػػيف لمناقشػػة إدراج الصػػراع العربػػي  ذات السػػياؽ

ؿ فيػػو السػػبلـ يظػػؿ مػػف مسػػؤولية اإلسػػرائيمي فػػي منػػاىج المػػدارس الثانويػػة " حتػػى الوقػػت الػػذي يحػػ
جياز التعميـ أف يعطي تبلميذنا صورة واضحة ودقيقة عف العدو   وأف يشجع موقفػا متوازنػا تجػاه 

 .(.2006:3 ) بوديو   األقمية داخؿ ببلدنا " 
" إف  :قػػاؿتحػػت عنػػواف التعمػػيـ مػػف أجػػؿ القػػيـ  (أىػػاروف يػػدليف)وفػػي محاضػػرة لػػوزير المعػػارؼ  

ز ىػػؤالء الشػػباب   األعضػػاء الصػػغار مػػف أمػػة ميػػددة مػػف محيطيػػا ومطوقػػة ميمتنػػا ىػػي أف نجيػػ
باألعداء الذيف ييددوف وجودىا ذاتو   بوسائؿ البقػاء إنيػـ ينتمػوف إلػى شػعب اسػتثنائي يواجػو كػؿ 

(   كمػػا أكػػد عمػػى 2006:08 ) بوديػػو  .يػػـو مسػػألة البقػػاء   أو ببسػػاطة البقػػاء عمػػى قيػػد الحيػػاة
ثنػاء دراسػتيـ لميػاـ صػييونية أبرزىػا األمػف   واالنخػراط فػي عمميػة بنػاء ضرورة " إعداد الشػباب أ

المسػػػػػػػتوطنات بالتعػػػػػػػاوف مػػػػػػػع مركػػػػػػػز الشػػػػػػػباب الطبلئعػػػػػػػي   والتثقيػػػػػػػؼ الروحػػػػػػػي واالجتمػػػػػػػاعي   
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وقػد قػاـ خمسػوف مػف األكػاديمييف واألدبػػاء   ( 86:2001لمميػاجريف الجػدد " )محمػد  وخصوصػا ً 
" تػػدعو إلػػى (8.30)الدراسػػية بػػالتوقيع عمػػى وثيقػػة بعػػد عػػاـ الػػذيف ليػػـ بػػاع فػػي الثقافػػة والمنػػاىج

قامػػػػة إسػػػػرائيؿ الكبػػػػرى وكػػػػاف فػػػػي مقدمػػػػة المػػػػوقعيف عمػػػػى الوثيقػػػػة األديػػػػب  االحتفػػػػاظ بػػػػاألرض وا 
والقػػػاص حػػػاييـ   والروائػػػي حػػػاييـ ىػػػزاز    والشػػػاعر ناتػػػاف ألترمػػػاف   اإلسػػػرائيمي شػػػموئيؿ عجنػػػوف

 .(71:2002جوري " ) عمي   
ز الكتػػب المدرسػػية عمػػى الثقافػػة الصػػييونية فػػي عػػرض محتواىػػا لقرائيػػا   ارتكػػاممػػا سػػبؽ يتضػػح 

ف الثقافػػػة اإلسػػػرائيمية ىػػػي ثقافػػػة صػػػييونية " صػػػيغت بشػػػكؿ سياسػػػي فيػػػي ثقافػػػة أيدلوجيػػػة إحيػػػث 
مذىبية ال تتفؽ مع غيرىا مف الثقافات   فالثقافة الحقيقية إلسػرائيؿ ىػي ثقافػة الكيبػوتس أي ثقافػة 

محتويات الكتػب المدرسػية وخاصػة التاريخيػة  (   لذلؾ جاءت57:1996سميماف  ستيطاف " ) اال
والجغرافيػػػة معبػػػرة عػػػف " الفمسػػػفة التاريخيػػػة الصػػػييونية وعػػػف الجغرافيػػػا التوراتيػػػة وأصػػػبحت ىنػػػاؾ 
عبلقػػػة عضػػػوية صػػػريحة وواضػػػحة بػػػيف محتويػػػات المنػػػاىج الدراسػػػية والفمسػػػفة الصػػػييونية عمػػػى 

وعمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى قػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػع اإلسػػػػػػػرائيمي وأيدلوجيتػػػػػػػو األساسػػػػػػػية مسػػػػػػػتوى التػػػػػػػاريخ والجغرافيػػػػػػػا 
 .(1:2003)حسف "
 

فعندما تـ تقديـ كتاب التاريخ الجديد وأي حياد عف ىذه الفمسفة ولو بالشيء القميؿ يواجو بكؿ قوة 
أدى إلى إشعاؿ جدؿ واسع داخؿ إسرائيؿ فقػررت لجنػة  (داني يعقوبي)عالـ مف المتغيرات لمؤلفو 

وأزالتػو مػف  (ليمػور ليفنػات)البرلمانية أف تؤجؿ اسػتخدامو   إلػى أف جػاءت وزيػرة المعػارؼ التربية 
قائمػػة الكتػػب المدرسػػية المصػػادؽ عمييػػا ألنػػو يعكػػس مػػف وجيػػة نظرىػػا منظػػور مػػا بعػػد الصػػييونية 

سرائيؿ والمحرقة مقابػؿ  (%(30وبررت إلغائيا لمكتاب بأف   (%(60فقط يتعامؿ مع الصييونية وا 
التاريخ الدراسػية األخػرى   وفػي مقالػة ليػا فػي صػحيفة معػاريؼ صػرحت بأنػو " ال توجػد في كتب 

أمة تػدرس تاريخيػا مػف وجيػة نظػر العػدو أو مػف وجيػة نظػر األمػـ المتحػدة   دولػة إسػرائيؿ دولػة 
(    وىذه 81:2003ييودية ديمقراطية وىذا ما يجب أف يوجو منظور جياز التعميـ " )أبو سعد  

تعػػود لكػػوف ىػػذه الكتػػب الجديػػدة التػػي يقودىػػا مػػا يسػػمى فػػي  (ليفنػػات)تحػػدثت عنيػػا  النسػػبة التػػي
إسرائيؿ بػالمؤرخيف الجػدد تحػاوؿ دمػج التػاريخ اإلسػرائيمي والصػييوني مػع التػاريخ العػالمي   وىػذا 

  .ما ال يرضاه الفكر الصييوني الذي ينظر إلى التاريخ الييودي عمى أنو تاريخ منفصؿ
 

تجػػاوزًا حػػوؿ مػػا اعتبػػر  جػػدؿ واسػػع فػػي إسػػرائيؿ الكتػػاب السػػالؼ الػػذكر دار  وقبػػؿ اليجػػـو عمػػى
فػي المػدارس العبريػة التي يتربى عمييا كؿ ييودي  (2837) حوؿ حرب لمرواية الصييونية الثابتة

تحت عنواف القرف العشروف عمى عتبة الغد حيث يقر  (ياؿ نافيوإ)والتي تمثمت في كتاب لممؤلؼ 
ائؽ المغيبػػػة فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية السػػػابقة والحديثػػػة   وىػػػي مػػػف طػػػراز أف بجػػػزء يسػػػير مػػػف الحقػػػ
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مػف العػرب الفمسػطينييف وبالتػالي وتجييػزا ً  كانوا أكثػر تسػميحاً  ( 2837)المقاتميف الييود في حرب 
  ىذا مػا وصػؿ إليػو المؤرخػوف الجػدد فػي سطورة أُ ليس   ( 2837)ف انتصار إسرائيؿ في حربفن

أف مجمػػػوع تعػػػداد تبػػػيف ا نشػػػره الػػػدكتور عزمػػػي بشػػػارة مػػػف وثػػػائؽ صػػػييونية إسػػػرائيؿ   إضػػػافة لمػػػ
)اليجانػػاة   البممػػاخ   اإليتسػػؿ   الميحػػي     ( (1948العصػػابات الييوديػػة التػػي قاتمػػت فػػي حػػرب

والتسػميح والتػدريب    مقاتػؿ مجيػزيف بأفضػؿ العتػاد 60.000األرجوف  إشتيرت ( وصؿ تعدادىا 
كت بريطانيػػا فػػي الحػػربيف العػػالميتيف األولػػى والثانيػػة تحػػت اسػػـ وخاصػػة أف ىػػذه العصػػابات شػػار 

الفيمؽ الييودي مما أكسبيا خبػرة قتاليػة عاليػة  فػي حػيف كػاف مجمػوع الجيػوش العربيػة ) العػراؽ   
مقاتػػؿ بسػػبلح كػػاف بنشػػراؼ جمػػوب باشػػا  17.000سػػوريا   السػػوداف   لبنػػاف   األردف   مصػػر ( 

   .البريطاني
 

 البطولػة والشػجاعة   ومفيػوـكػؿ مػا ينبثػؽ ويترتػب عػف ىػذه الثقافػة مػف مفػاىيـ أف  ويرى الباحػث
فػػي مضػػاميف الكتػػب المدرسػػية والروايػػات القػػوة والصػػراع األبػػدي مػػع اآلخػػريف يػػتـ ترجمتػػو عمميػػا ً 

األدبيػػػة والبػػػرامج اإلعبلميػػػة التػػػي تسػػػعى إلقنػػػاع الطػػػبلب بػػػأف عمػػػييـ أال يتوقعػػػوا العػػػيش بسػػػبلـ 
مع غيرىـ   بؿ يتوجب عمييـ أف يكونوا في حالة مف التأىب واالسػتعداد الػدائـ وبعبلقات طبيعية 

لمػػدخوؿ فػػي صػػراعات ومعػػارؾ وحػػروب مػػع العػػرب   فاسػػتخدمت الكتػػب المدرسػػية كػػأداة لتشػػكيؿ 
خدـ جيػاز التعمػيـ تَ "  اْسػ :أنػوعمػى اإلنساف اإلسػرائيمي وفػؽ المخططػات اإلسػرائيمية ويؤكػد بوديػو 

 أداة فػػي الصػػراع األيػػدلوجي العربػػي الييػػودي لتبريػػر الموقػػؼ اإلسػػرائيمي مؤكػػداً الكتػػب الدراسػػية كػػ
فػػػي  (بوديػػػو)( ويقػػػوؿ 183:2006عمػػػى األسػػػباب الصػػػييونية لػػػرفض الحقػػػوؽ العربيػػػة " )بوديػػػو  

بحث عف تأثير النزاع العربي اإلسرائيمي عمى المناىج الدراسية " إف الميمة األساسية التػي كانػت 
تشكيؿ وتكويف الذاكرة الجماعية لؤلمة وقد جند جياز التربية والتعميـ ليذه الميمػة أماـ الدولة ىي 

وألقيت عميو ميمة انتقاء المواد التي عمى الطالب أف يتعمميا وتصفية كؿ ما يجب أف يمحى مػف 
الػػذاكرة   فقػػد تػػـ تعمػػيـ التػػاريخ مػػف خػػبلؿ العدسػػة القوميػػة واسػػتخدمت اليسػػتوريوغرافيا الصػػييونية 

وعي أو عف غير وعػي فػي أيػدي السػمطة لتبػرىف مػدى صػدؽ وعدالػة الصػييونية فػي نزاعيػا عف 
   .(822338.ضد الحركة القومية العربية " )اسبانيولي  

 
 :لمتربية في إسرائيل الستراتيجية*األىمية 

فػػػي العصػػػػر الحػػػديث تظفػػػػر  ودولػػػػةً  اً سياسػػػي اً رحصػػػلقػػػد اسػػػتطاعت الصػػػػييونية أف تبنػػػي لنفسػػػػيا 
وصػػؿ إلػػى األغمبيػػة فػػي كثيػػر مػػف المواقػػؼ فػػي المحافػػؿ ًً  تأييػػدااألمػػـ المتحػػدة   وتمقػػى بعضػػوية 
  لدولة الوليدة ىو صراع عسكري صرؼالكثيروف ممف اعتبروا الصراع مع ىذه ا وىناؾ  الدولية 
مػػػدادىا بالترسػػػانة العسػػػكرية   متجػػػاىميف بأنػػػو صػػػراع  متػػػذرعيف بتأييػػػد القػػػوى العظمػػػى إلسػػػرائيؿ وا 
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فػي بمػورة  –عمػى طػوؿ امتػداد الصػراع  -مؿ   لعبت فيػو التربيػة والتعمػيـ دوراً رئيسػيا ً حضاري شا
نشاء كيػاف يجمعيػـ اسػتطاع الصػمود أمػاـ أمػة  ىذا الصرح السياسي الضخـ  ات بشػرية مكانػاب وا 

 .وخمفية حضارية عريقةواقتصادية ضخمة 
إلػػى  (تنيػػاىون)الػػوزراء الحػػالي يعػػد التعمػػيـ مػػف أىػػـ األولويػػات لػػدى إسػػرائيؿ لدرجػػة دفعػػت رئػػيس 

اعتبػػار " أف التعمػػيـ واألمػػف يقفػػاف فػػي رأس سػػمـ أولويػػات الحكومػػة وسػػنطرح اليػػـو مشػػاريع قػػرار 
 تعػػػػزز ىػػػػذيف المجػػػػاليف كثيػػػػرا   ونعػػػػيش حاليػػػػا أوج الثػػػػورة التػػػػي شػػػػرعنا بيػػػػا فػػػػي التعمػػػػيـ وأجرينػػػػا 

  " لمتفػػػػػػػػػوؽ  يـ العػػػػػػػػػالي وأنشػػػػػػػػػأنا مراكػػػػػػػػػزإصػػػػػػػػػبلحات فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػدارس وأنقػػػػػػػػػذنا التعمػػػػػػػػػ
(www.alarab.net//article/423885:2012)    ولػػػـ يكػػػف الػػػربط بػػػيف التعمػػػيـ واألمػػػف وليػػػد

المحظة الحالية بؿ كاف منذ المحظة األولى لقياـ إسرائيؿ   التػي اسػتخدمت التربيػة لتثبيػت أقػداميا 
يػػػػي تقػػػػـو بمػػػػوازاة  السػػػػبلح فػػػػي الػػػػدفاع عػػػػف الكيػػػػاف واعتبارىػػػػا مػػػػف مسػػػػتمزمات الػػػػدفاع الػػػػوطني ف

فػػي محاضػػرة تحػػت عنػػواف التربيػػة مػػف مسػػتمزمات الػػدفاع  (جػػاكوب كبلتزمػػاف)اإلسػػرائيمي   يقػػوؿ 
عامبل مف عوامؿ األمف والسبلمة بالنسبة لممسػتقبؿ القريػب    (سنتوريوف)الوطني " تؤلؼ دبابات 

ذا مػػا ابتمػػػي المسػػػتوى ولكػػف المدرسػػػة والجامعػػة ىػػػي العوامػػؿ األكثػػػر أى ميػػػة لممسػػتقبؿ البعيػػػد... وا 
الثقػػػافي فػػػي إسػػػرائيؿ بػػػالركود والجمػػػود بينمػػػا يأخػػػذ مسػػػتوى األعػػػداء بالصػػػعود فػػػنف أيػػػاـ اسػػػتقبلؿ 

(   1:1976إسػػرائيؿ معػػدودة إف التربيػػة ىػػي أيضػػا مػػف مسػػتمزمات الػػدفاع الػػوطني " )أبػػو سػػنينة  
صييونية في إسرائيؿ لف يكوف ليػا مسػتقبؿ بػدوف في نفس السياؽ اعتبر بف غوريف "أف الحركة ال

وريف مػػف الػػذي سػػيحفظ الييوديػػة ؟ غػػتربيػػة وثقافػػة عبريػػة لكػػؿ ييػػودي كواجػػب ذاتػػي  وتسػػاءؿ بػػف 
 .(23:2010ويجيب قائبل إنيا التربية العبرية " ) عبد المقصود  

 
وحػػػدة والتماسػػػؾ إلػػػى ذلػػػؾ أبػػػرز العديػػػد مػػػف المفكػػػريف الصػػػياينة أىميػػػة دور التربيػػػة فػػػي تحقيػػػؽ ال

أف ذلػػؾ يػػتـ بوسػػيمتيف " األولػػى فػػتح  (أحػػاد ىعػػاـ)اء الشػػعب الييػػودي   وأكػػد نػػاالجتمػػاعي بػػيف أب
المجػػاؿ أمػػاـ أبنػػاء الشػػعب الييػػودي مػػف خػػبلؿ التػػزود بثقافػػة قوميػػة مشػػتركة خاصػػة بيػػـ والثانيػػة 

روا فييػا   فيكػػوف إيجػاد نظػػاـ تعميمػي يمكػػف جميػع أفػػراد األمػة مػػف أف يتشػربوا تمػػؾ الثقافػة وينصػػي
(   25:2010عبػػد المقصػػود  تأثيرىػػا عمػػييـ ظػػاىرا فػػي حيػػاتيـ وأفكػػارىـ الفرديػػة واالجتماعيػػة " )

عمػى األىميػة التربويػة واعتبرىػا بمثابػة اإلطػار األيػدلوجي لبنػاء جيػؿ ييػودي  (منػاحـ كػيبلف)وأكد 
ة الثانيػػة بعػػد اإلنفػػاؽ ووطػػف صػػييوني   لػػذلؾ يػػأتي اإلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ فػػي المرتبػػ

% 8.5العسػػكري " حيػػث ظػػؿ اإلنفػػاؽ القػػومي عمػػى التعمػػيـ ثابتػػا فػػي األعػػواـ األخيػػرة حػػوؿ معػػدؿ 
 (2471)أي مػػا يعػػادؿ  (%(12مػػف إجمػػالي النػػاتج القػػومي    وشػػيدت كمفػػة كػػؿ طالػػب بمقػػدار 

" بمر ((2006  وفي عاـ ( malmarefh.org/news.php?action=show&=551 )دوالرا "
مػف  (%(9مميػار شػيكؿ جديػد أي مػا يعػادؿ  (50)مجموع الميزانيات المعدة لمتربية والتعمػيـ قرابػة 

http://www.alarab.net/
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وتعتبػر ىػذه النسػبة    www.al-ahliya.net/Public/fil ):مطػانس)   النػاتج القػومي المحمػي "
 .مف أعمى النسب في العالـ مف حيث اإلنفاؽ عمى التعميـ مف إجمالي الناتج القومي

 :لمتربية في إسرائيل في عدة مجالت الستراتيجيةىمية *وتبرز األ
 :أول مجال التنشئة الجتماعية

 مػىمف المسػممات التػي تميػز المجتمػع اإلسػرائيمي غيػاب التجػانس االجتمػاعي والثقػافي المترتػب ع
صػػراع العربػػي ضػػد الييػػودي   الاليجػػرة الييوديػػة إلسػػرائيؿ مػػف مختمػػؼ أصػػقاع األرض   فينػػاؾ 

ي الشرقي )السفرديـ ( ضد الييػودي الغربػي )الشػكناز( وبػيف المتػدينيف والعممػانييف   وبػيف والييود
منطقيػػػػة جػػػػاءت التربيػػػػة لتقػػػػـو بالػػػػدور بلف الجػػػػدد   فػػػػي ظػػػػؿ ىػػػػذه التركيبػػػػة الالصػػػػبار والميػػػػاجري

االسػػتراتيجي اليػػاـ والػػذي عػػرؼ " ببوتقػػة الصػػير عمػػى أسػػاس المغػػة العبريػػة والػػديف الييػػودي مػػف 
مدرسػػػػية باعتبػػػػار أف عمميػػػػة التشػػػػكيؿ بلسػػػػات ومنظمػػػػات الدولػػػػة المدرسػػػػية واليػػػػع مؤسخػػػػبلؿ جم

كة عامة بيف المدرسة وغيرىا مف المؤسسات والجماعػات التػي يتفاعػؿ ااالجتماعي لمفرد تعتبر شر 
(   وبالتالي فنف عممية التنشئة االجتماعية في 70:1984ا ويعيش في عبلقاتيا " )الشناوي  معي

وبشػػكؿ كبيػػر عمػػى تحييػػد دور األسػػرة فػػي ىػػذه التنشػػئة لتتوليػػا المؤسسػػات والمراكػػز  إسػػرائيؿ تقػػوـ
" إذ يؤكػػد اإلسػػرائيميوف أف المطمػػوب مػػف المدرسػػة اإلسػػرائيمية أكبػػر   الحكوميػػة وخاصػػة المدرسػػة 

مما ىو مطموب مف مثيبلتيا في الدوؿ األخرى   فيناؾ فرؽ بيف تربية ىي استمرار لثقافػة البيػت 
المحػػيط   وبػػيف تربيػػة ال تسػػتطيع االعتمػػاد عمػػى البيػػت   بػػؿ ىػػي مطالبػػة بنعػػادة تربيػػة  والمجتمػػع

األطفػػاؿ بشػػكؿ ينػػاقض عػػاداتيـ وتنشػػئتيـ السػػابقة بيػػدؼ خمػػؽ الشػػعب الواحػػد بمغػػة واحػػدة وقػػيـ 
(   وليذا أصبح مف المتعارؼ عميو بيف الباحثيف أف يطمقوا 207:2010واحدة " )عبد المقصود  

في إسرائيؿ مصػطمح البيئػة القويػة " وىػي نظريػة تربويػة إسػرائيمية ومؤداىػا أف النظػاـ  عمى التربية
مؿ في ظروؼ تجميع المشتتيف ومف ثـ فنف أحد المفاىيـ األساسية في ىػذه عالتربوي اإلسرائيمي ي

 .(58:1982النظرية التربوية ىو مفيـو االستيعاب " )حسونة  
 

 :ثانيا المجال التاريخي القومي
نشاؤىا تيجير إف  شعب آخػر مػف قياـ إسرائيؿ كاف بمثابة تناقض أخبلقي   حيث تطمب قياميا وا 

عمػى افتػراض أنػو سػيقاـو  -ه   فتوجػب عمػييـ مناصػبة العػداء الػدائـ لػو دأرضو والعيش عمى أنقػا
و ئػػوارتكػػاب المجػازر بحقػو   ومػػع اسػتمرار الصػػراع وعػدـ بػزوغ أيػػة محػاوالت إلنيا -ىػذا التيجيػر

إسرائيؿ مف وقوع طبلبيا بيف تناقضات جوىرية   أي بيف مػا تقػوـ بػو مػف غػرس المفػاىيـ تخشى 
الديمقراطيػػػة فػػػي نفػػػوس طبلبيػػػا وبػػػيف مػػػا تمارسػػػو بمؤسسػػػاتيا بحػػػؽ الطػػػرؼ اآلخػػػر مػػػف احػػػتبلؿ 
واغتصػػاب لػػؤلرض وتييئػػة طبلبيػػا لمقيػػاـ بػػنفس الػػدور   ىػػذا التنػػاقض دفػػع إسػػرائيؿ " عمػػى إقنػػاع 

دينية وتاريخية قديمة   مف أف حقيـ عمى ىذه الببلد نابع مف الجذور الييودية   الشبيبة بأساطير 
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( .8.228.0والعرب سػيكونوف عمػى حػؽ " )أبػو عمشػة     ودوف ىذه الجذور لف يكوف لنا حؽ
إبػػراز حػػؽ إسػػرائيؿ التػػاريخي مػػف خػػبلؿ   فجػػاء الفكػػر التربػػوي ليػػريح الطػػبلب مػػف تأنيػػب الضػػمير 

العيػد الػذي كف خبلؿ الكتب المدرسية المدعمة باألدلػة )التوراتيػة المقدسػة( والقومي في فمسطيف م
قػوؿ  واألقػواؿ السياسػية ومنيػا الييود ألرض الميعاد وأحقيػتيـ فييػا   قطعو الرب إلبراىيـ بامتبلؾ

فػػي ىػػذه الػػببلد إنػػو لػػيس كحػػؽ انتزاعػػو مػػف  واضػػحاً  " إننػػي أعتقػػد أننػػا نمتمػػؾ حقػػاً   :(بػػف غػػوريف)
مػـ يكػػف ىنػاؾ آخػػروف إف ىػذه الػػببلد كانػت تفػػتح بػبل انقطػػاع ثػـ تتػػرؾ بػبل انقطػػاع   إف اآلخػريف ف

  أو ممتقػػى ألحػػد قػػط   إنيػػا كانػػت سػػاحة لممعػػارؾ أو أرضػػا لمغػػزو ىػػذه األرض لػػـ تكػػف موطنػػا ً 
لممراعػػي   إف الييػػود فقػػط ىػػـ الػػذيف أحيػػوا األرض لػػذاتيا وعممػػوا فييػػا طػػرؽ العػػابريف أو أرضػػاً  

ليػػـ مػػف خػػبلؿ عنػػايتيـ بيػػا   كػػاف ىػػذا الحػػؽ منػػذ ألفػػي سػػنة وىػػو سػػينيا وجعموىػػا ممكػػا ً وقػػاموا بتح
 .(33:2010حؽ بنفس القدر المحتـو اليـو " )عبد المقصود  

بمػػوازاة تركيزىػػا عمػػى إثبػػات أحقيػػتيـ التاريخيػػة القوميػػة عمػػى ىػػذه  تبنػػت إسػػرائيؿ وبنػػاءً عمػػى ذلػػؾ
موضوعات الصراع العربي اإلسرائيمي فػي  تـ إدراج اية المناعة الذي بموجبينظر ب األرض اىتمت

مػػف وجيػػة النظػػر الصػػييونية  وذلػػؾ " مػػف أجػػؿ تمقػػيح  وتقػػديـ الروايػػة العربيػػة   نيػػاج المدرسػػيالم
برغبػػة العػػرب العامػػة فػػي )أي الطالػػب(  الطالػػب وحسػػب ىػػذه النظريػػة فننػػو فقػػط عػػف طريػػؽ تعريفػػو

(  وبموجػب 67:2006ف يواجػو العػدو " )بوديػو  تدميرنا يمكف لمطالب الذي حصؿ عمى المقػاح أ
نظرية المناعة تـ عرض التاريخ الييػودي والتػاريخ الصػييوني بشػكؿ منفصػؿ عػف التػاريخ العػاـ   

تـ عػػرض بجانػػب كػػؿ فصػػؿ دراسػػي ييػػودي خػػاص فػػي كتػػب التػػاريخ فصػػؿ دراسػػي عػػاـ  يػػ بحيػػث
ؿ يتضػمف حركػات التحػرر يػتـ عػرض فصػبمعنى قبؿ الػدخوؿ فػي فصػؿ قيػاـ دولػة إسػرائيؿ مػثبل ً 

حركات التحرر في الوطف العربي   مف أجؿ خدمة األيػدلوجيا  :الوطني مف االستعمار ومف بينيا
" الطالب أف حربنا ليست مغايرة عف الحروب األخػرى وىػي مبػررة بحيػث  وذلؾ إليياـالصييونية 

  انظػروا إلػى حالػة  أف كؿ شعب حقؽ وحصؿ في النياية عمى وطنو انظروا إلى الثورة األمريكية
  وبيػذه الطريقػػة ( 1::291, ליזאקوفػػي أفريقيػا ضػد البريطػانييف " )  الثػورة فػي الشػرؽ األوسػط 

يػػتـ عػػرض الحركػػة الصػػييونية عمػػى أنيػػا حركػػة ثوريػػة شػػأنيا شػػأف الحركػػات الثوريػػة األخػػرى التػػي 
ر ىػػذا ىػػو الواقػػع قاتمػػت لمتحػػرر مػػف نيػػر الحكػػـ األجنبػػي   ليصػػؿ الطالػػب إلػػى قناعػػة أنػػو ال خيػػا

بػدـ  اسػتقبللناأف نتصدى لنوايا العرب التي تحػاؾ لتػدميرنا بعػد أف حصػمنا عمػى  عميناو المفروض 
  .آبائنا مف نير االحتبلؿ البريطاني

مف الجدير ذكره في ىذا المجاؿ أف عممية التحصػيف التػي انتيجتيػا ىيئػة التعمػيـ لػـ تقتصػر عمػى 
مػػع المعممػػ تػػو أيضػػاعاتبالطػػبلب بػػؿ  لممعممػػيف مثػػؿ كتػػاب  خػػبلؿ إعػػداد مراجػػع ومصػػادر يف مػػفًً

التشػػرد الصػػييوني   وكتػػاب موضػػوعات مركزيػػة فػػي تػػاريخ الشػػعب والدولػػة إبػػاف األجيػػاؿ  أسػػطورة
عػف حقنػا فػي وىػو " اعػرؼ كيػؼ تػرد عمػى سػؤاؿ لممعمـ  ؿ سؤاؿ أساسيو حالذي يتمركز  ألخيرةا
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بكػؿ مػا مػف شػأنو  وتاريخيػاً  عممػيف عمميػاً وىػي مخصصػة لتزويػد الم  ( 85:2001 الببلد")محمػد 
 ف يحيػد عػف ىػذه الروايػات التطبيعيػة  وكػؿ مػف يجػرؤ مػف المعممػيف ألفمسػطينية مواجية الروايػة ا

يمقػػى رفضػػًا قاطعػػًا يعرضػػو لمتيديػػد   ذكػػرت صػػحيفة ىػػاآرتس تقريػػرًا تحػػت عنػػواف معممػػو الُعمػػر 
أعطػػى تبلميػػذ الصػػؼ  (راـ كػػوىيف)فنػػوف العميػػا لم( أ  ) أف مػػدير مدرسػػة (جػػدعوف ليفػػي)لمكاتػػب 

منػػذ اثنتػػيف وأربعػػيف سػػنة الحػػادي عشػػر درسػػًا مػػدنيًا حقيقيػػًا عػػف االحػػتبلؿ ومػػا تقػػوـ بػػو إسػػرائيؿ 
مطالبًا تبلميذه أف يخػدموا فػي الجػيش الػذي يػوفر األمػف بػداًل مػف الجػيش الػذي ينشػغؿ بػاالحتبلؿ 

وا مػػا يجػػب أف فعمػػوتظػػاىروا وا  اخرجػػوا تحػػدثوا إلػػى بعضػػكـ الػػبعض تحػػدثوا إلػػى والػػديكـ وقػػاؿ "
أثارت مبلحظػات كػوىف عاصػفة ( (2010لكف في إسرائيؿ   -يقوؿ الكاتب - كؿ متعمـ... فعموي

واسػػتدعي مػػف أجػػؿ التوضػػيح فػػي وزارة    القػػومييف والعسػػكرييف  أعضػػاء الكنيسػػت طػػالبوا بطػػرده
صدـ وقاؿ المسؤوؿ الػذي  (ف شوشانيشمعو )التعميـ وبمدية تؿ أبيب   مدير وزارة التعميـ الجنراؿ 

ىػػؿ ننظػػر لمػػا يحػػدث فػػي الضػػفة  مكػػاف فػػي نظػػاـ التعمػػيـ...يعتقػػد أنػػو يسػػتطيع الػػوعظ لػػيس لػػو 
االحػتبلؿ كشػؼ الوجو الحقيقي لنظاـ التعمػيـ كمتعػاوف مػع  -يقوؿ الكاتب -الغربية كاحتبلؿ ؟...

   .(hppt/haaretz:7/1/2010)فجأة " 
 

   :التكنولوجي و ثالثا المجال العممي
 فمػػـأدركػػت إسػػرائيؿ أنيػػا محػػدودة المػػوارد الطبيعيػػة والبشػػرية حتػػى لػػو تجمػػع فييػػا كػػؿ ييػػود العػػالـ 

محػػدودة   فاعتمػػدت إسػػرائيؿ عمػػى عنصػػر الكيػػؼ بلمواجيػػة العػػرب بمػػواردىـ ال ىػػذا فػػييسػػعفيا 
التخػػػاذ عػػػالي الكفػػػاءة   تعمػػػؿ وفػػػؽ مػػػا تقػػػوـ بػػػو الجامعػػػات ومراكػػػز البحػػػث العممػػػي مػػػف دراسػػػات 

قية وحسف التقدير   فجاء التعميـ التكنولوجي كوسيمة اصدمالقرارات التي توفر ليا قدر كبير مف ال
رئيسػية وىامػػة لضػماف االسػػتغبلؿ الجيػد لممػػوارد المحػػدودة بقػوة بشػػرية منظمػة ذات كفػػاءة عاليػػة   

يػث سػعى القػائموف فعممت عمى االرتقاء بالبحث العممي والتكنولوجي قبؿ وبعد إنشػاء إسػرائيؿ " ح
.. لتكػوف ىػي .عمى الحركة الصييونية منذ البداية إلى أف تكوف كؿ المؤسسات ذات طابع روحي

 .(76:2002)إسرائيؿ ( المركز الثقافي العممي الميـ لييود العالـ " )عبد العاؿ  
 

لكفيمػة وضػع التصػورات والػرؤى ا (حػاييـ وايػزمف)لقد أوكمػت الحركػة الصػييونية لمكيمػائي الػدكتور 
( (1900بتحقيؽ التقدـ العممي والتكنولػوجي فػتـ تأسػيس " مركػز البحػوث الزراعيػة التجريبيػة عػاـ 

ومحطػة البحػوث الزراعيػة ( (1920والمعيد الزراعي الجامعي القومي روحفوت وبيػت داغػف عػاـ 
  والجمعيػػػػة ((1921والجمعيػػػػة العمميػػػػة السياسػػػػية اإلسػػػػرائيمية عػػػػاـ ( (1921فػػػي تػػػػؿ أبيػػػػب عػػػػاـ 

  والمعيد الميكروبولػوجي  ((1924  ومركز الصحة العبري ((1924االقتصادية اإلسرائيمية عاـ 
  ومدرسػػػة   ((1927يػػػد التػػػوراة العبػػػري بالقػػػدس ع  وم   ((1925  والمعيػػػد البيطػػػري  ((1924
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(   ولػػػـ تغفػػػؿ الحركػػػة الصػػػييونية عػػػف األبحػػػاث 78:2002عبػػػد العػػػاؿ  الحقػػػوؽ واالقتصػػػاد " )
زيز القوة العسكرية لميشوؼ الييػودي فأنشػأت معيػد التخنػوف ومعيػد وايػزمف لمعمػـو المخصصة لتع

والقاعػػػػدة العمميػػػػة المركزيػػػػة التػػػػي أقيمػػػػت فػػػػي أحػػػػراش تػػػػؿ أبيػػػػب " والتػػػػي لعبػػػػت دورا ميمػػػػا فػػػػي 
... كمػػا شػػارؾ رجػػاؿ العمػػـ مػػف الميندسػػيف والكيميػػائييف والفيزيػػائييف والػػزراعييف فػػي ((1948حػرب

(   وبعػد قيػاـ 330:2010في الثبلثينيػات واألربعينيػات " ) عبػد المقصػود    ناةاجقيادة حركة الي
لرسػـ سياسػة الدولػة   ((1949بنفسو المجمس العممػي الػذي تأسػس عػاـ  (بف غوريف)الدولة ترأس 

ح العديػػد مػػف الجامعػػات نشػػاء ىيئػػة الطاقػػة الذريػػة   وافتػػتـ معمػػؿ الفيزيػػاء الػػوطني وا  افأقػػ  العمميػػة 
التػػي جمعػػت بػػيف العمػػـ المػػادي والروحػػي   والعديػػد مػػف المراكػػز  (بػػار إيػػبلف)ا جامعػػة ولعػػؿ أبرزىػػ

البحثيػػػة فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت   وبػػػذلؾ عممػػػت إسػػػرائيؿ عمػػػى تييئػػػة األجػػػواء التػػػي تسػػػاعد عمػػػى 
" فأسسػت المجنػة العمميػة اإلسػرائيمية العميػا والتػي تشػجع ؛ترسيخ ثقافة التفكير العممػي لػدى أبنائيػا 

دوالر أمريكػػػي لكػػػؿ مػػػف يقػػػدـ ( (50.000عمػػػى االبتكػػػارات العمميػػػة وتقػػػديـ منحػػػة قػػػدرىا الطػػػبلب 
بنشػػر  تعمػػيـ(   كمػػا وتقػػـو وزارة ال345:لمعمػػـ والتكنولوجيػػا " )المرجػػع السػػابؽ يمثػػؿ إضػػافةً  ابتكػػاراً 

تػاحؼ المتنقمػة وجعؿ زيػارة متػاحؼ العمػـو والم  وتوزيع  المجبلت العممية المبسطة عمى الطبلب 
منيجيػػػػػػة  وبػػػػػػذلؾ أصػػػػػػبحت إسػػػػػػرائيؿ فػػػػػػي مصػػػػػػاؼ الػػػػػػدوؿ المتقدمػػػػػػة بلف ضػػػػػػمف األنشػػػػػػطة المػػػػػػ

فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف مػػف بػػيف األسػػباب التػػي أدت الباحػػث   ومػػف عجيػػب مػػا قػػرأ وتكنولوجيػػا ً عمميػػا ً 
لصػػػػدور وعػػػػد بمفػػػػور ىػػػػو اكتشػػػػاؼ عػػػػالـ الكيميػػػػاء الػػػػرئيس األوؿ إلسػػػػرائيؿ حػػػػاييـ وايػػػػزمف لمػػػػادة 

 .لمتفجرات( والتي قايض عمييا البريطانيوف مقابؿ ىذا الوعداألسيتوف )تستخدـ في ا
  .في إنشاء إسرائيؿ ية الراسخة كاف لمبحث العممي دورٌ فقمت إلى جانب الفكرة العقائد

 
  :رابعا المجال العسكري

رئيس الوكالة الييوديػة فػي حػوار بينيمػا بعػد قيػاـ  (ناحـو جولدماف)سؤاؿ عمى  (بف غوريف)طرح 
يؿ بعػػػدة سػػػنوات " لمػػػاذا يقبػػػؿ العػػػرب بسػػػبلـ مػػػع إسػػػرائيؿ إذا كػػػانوا يشػػػعروف بمخػػػاطر دولػػػة إسػػػرائ

لػو كنػت زعيمػا عربيػا لػـ أكػف ألقبػؿ أبػدا  :(جولدماف)المشروع الصييوني عمى كياناتيـ ؟ فأجاب 
بقياـ دولة إسرائيؿ   إنو أمر طبيعي أف يرفضوا التعايش معنا   فمقػد أخػذنا أرضػيـ فممػاذا يقبمػوف 

 .(4:2001ـ معنا ؟! " ) سويمـ  بالسبل
إسػػرائيؿ كيػػاف اصػػطناعي إحبللػػي   عمػػى تنػػافر دائػػـ مػػع المحػػيط العربػػي الػػذي ال يمكػػف أف يسػػمـ 

)عمى حسػب بوجودىا وبشرعيتيا   وأف صاحب الحؽ متمسؾ بحقو ولف يسقط ىذا الحؽ بالتقادـ 
سػػكت بالتربيػة والتنشػػئة كسػػبلح   بػندراؾ إسػػرائيؿ ليػػذه الحقػائؽ تموجيػة النظػػر المعاديػة إلسػػرائيؿ(

لمجابيػػػة ىػػػذه التحػػػديات إلػػػى أقصػػػى مػػػدى    وروحيػػػاً  وجػػػودي فػػػي إعػػػداد وتجييػػػز أبنائيػػػا جسػػػدياً 
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فجاءت التربية عمػى روح العسػكرة إلعػادة جتمعػة الشخصػية الييوديػة فػي قالػب اإلسػرائيمي الجديػد 
 .القادرعمى الدفاع وصيانة األمف اإلسرائيمي

 
عمػػى بمػػورة تربيػػة عبريػػة خاصػػة   مظيػػرة تػػاريخ  تربيػػة والتعمػػيـتمثمػػة بػػوزارة اللقػػد عممػػت إسػػرائيؿ م

الجماعات الييودية كمسار حافؿ بالمآسي والكوارث توجت بالنكبة النازية التي لحقت بالييود التي 
لـ يشيد العالـ مثميا   دوف إغفاؿ مكائد العػرب فػي القضػاء عمػى دولػة إسػرائيؿ   ومػف أجػؿ أخػذ 

لعظة ومف أجػؿ أال تتكػرر ىػذه المآسػي والكػوارث البػد مػف االسػتناد لقػوة عسػكرية ضػاربة العبرة وا
زء مف التركيب النفسي قادرة عمى ردع كؿ معتدي   غارسة ىذه الفكرة في عقمية أبنائيا لتصبح ج

" حػيف  :بقولػو (مػانوخ لفنتػيف)بكؿ أوقاتو لقد عبر عف ىذا الوضع الشاعر اإلسرائيمي ه الذي يحيا
.. وحيف نناـ نكوف ثبلثة أنا وأنت والحرب القادمة " ... أنا وأنت والحرب القادمة.نزه نكوف ثبلثةنت

 .(71:2007)العكش  
فنسػرائيؿ األولػى   ؛ مما سبؽ يتضح أف جياز التربية والتعمػيـ يحظػى برعايػة بالغػة األىميػة ماديػاً 

ومعنويػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ الحركػػػػة   عالميػػػػا مػػػػف حيػػػػث حجػػػػـ اإلنفػػػػاؽ عمػػػػى التعمػػػػيـ مػػػػف النػػػػاتج القػػػػومي 
سرائيؿ   فاعتبرت التربية صناعة إسرائيمية دقيقة جداً  تعمؿ عمى صػياغة أثمػف كنػز  الصييونية وا 

والػػذي امتدحػػو الػػدفاع اإلسػػرائيمي ( لػػدى الدولػػة العبريػػة وىػػو جيػػؿ الشػػباب الرافػػد الحقيقػػي ) لجػػيش
نا عندما كنا في جيمو ىو يتفػوؽ " إف ىذا الشباب خير م :بقولو (مردخاي)وزير المعارؼ السابؽ 

لمػػػوطف وىػػو عمػػػى اسػػػتعداد  شػػػديداً  عمينػػا بثقافتػػػو وبنخبلصػػو وحسػػػف اطبلعػػػو   ويكػػف شػػػبابنا حبػػاً 
 .(89:1984لمتضحية مف أجمو دوف تردد " ) الشناوي  

 :لبعد الثانيا
 .مفيوميا وجذورىا وانعكاسيا عمى التعميم في إسرائيلالعسكرة  

ات ػػػػػػػػتحمػػؿ العديػػد مػػف التعريف التػػيالمصػػطمحات الشػػائكة والمعقػػدة  مصػػطمح العسػػكرة مػػف يعتبػػر
النزعػػػػة   كعقيػػػػدة العسػػػػكرة  كأيدلوجيػػػػةالعسػػػػكرة   عمميػػػػة اجتماعيػػػػةكالعسػػػػكرة    كػػػػالروح العسػػػػكرية

 اً أو واسػػع اً ضػػيق اً قػػد يعطػػي معنػػ ولكػػؿ منيػػا تعريفػػو الخػػاص الػػدي  التربيػػة العسػػكرية   العسػػكرية
 .لممصطمح
 وػػػػػػػيدلوجياكالػػروح العسػػكرية و العسػػكرة كعمميػػة اجتماعيػػة والعسػػكرة  (غػػور زئيػػؼحغيػػت )تعػػرؼ 

 ( 11/6/2012)بالمراسمة" gor"  التاليالنحو  مىع مختمفةبتعريفات 
 :الروح العسكرية

 .والعاطفة والمزاج االجتماعي المؤيدة لممثؿ العسكرية األجواءىي 
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 :العسكرة كعممية اجتماعية
مػػع القػػيـ والممارسػػات العسػػكرية مثػػؿ  فػػأكثر أكثػػرفػػة التػػي تجعػػؿ المجتمػػع مػػرتبط يػػر الثقايتغىػػي 
المغػػػػة   العسػػػػكريةالمبلبػػػػس   العنيفػػػػة األلعػػػػاب  أطفػػػػاؿكجنػػػػود  السػػػػبلح كمعػػػػب  األطفػػػػاؿس ػػػػػػمبلب

 العسكرية.
  :يدلوجيااكالعسكرة 

وف ميفي طينييفالفمس إف إسرائيؿكقوؿ    حؿ المشكبلت بالعنؼ ىو طريقة مثمىف بأاالعتقاد ىي 
 .تفيـ لغة القوة فقط إسرائيؿ إفف يالفمسطينيقوؿ و   ة القوة فقط ػػلغ

ؿ ػػػػػػػتمػػدد وتتغمغت أنيػػابػػبل توقػػؼ بمعنػػى  تنمػػو باسػػتمرار العسػػكرة أفالسػػابقة يتضػػح  التعريفػػاتمػػف 
  تعمػػػيـ متعسػػػكر  رةسػػػكثقافػػػة متع  رسػػػكاقتصػػػاد متع  الحيػػػاة منػػػاحيكافػػػة  داخػػػؿ المجتمػػػع لتطػػػاؿ

ى ػا مػا ينطبػؽ عمػفيػو وىػذ إشػكاليةال  ىيبد كأمرا التعكسر ىذ بحيث ينظر إلى  سكرةمتع ةسياس
 .اإلسرائيميالمجتمع 

  :تعريف العقيدة العسكرية
راع ػالصػػػػػػة بػالصػػػػبغة السياسػػػػية والعسػػػػكرية التػػػي تعػػػػالج المسػػػػائؿ المتعمقػػػػ ذاتمجموعػػػة المبػػػػادئ "

 "واسػػػتخداـ القػػػوات المسػػػمحة بػػػالحرب  بنعػػػداد والمسػػػائؿ المتعمقػػػة   العسػػػكريوالتطػػػور   المسػػػمح 
 .( 206:2010 حبيب)

  :تعريف النزعة العسكرية
: فرضػية تقػوؿ  القػوة العسػكرية  إلػيسياسػة تسػتند   تقديس الػروح العسػكرية " (داف ياىؼ)يعرفيا 

 :ويعرفيا تعريؼ آخر بقولو-مف الدوؿ منوط بقدرتيا العسكرية أ إف
 عسػػػكريةيـ قػػػوة الدولػػػة عػػػف طريػػػؽ االحتفػػػاظ بقػػػوات ز وتعظػػػ" طريقػػػة حكػػػـ تسػػػعي إلػػػى تعزيػػػ

يػة مبػالر فييػا بػالروح وتنمتقػديس مفػرط   لحظة لمحػرب أيةفي االستعداد  أىبةضخمة تكوف عمي 
  :ىف مصطمح النزعة العسكرية يشير إلنوبالتالي ف  (  14:2004  ياىؼ)العسكرية "

بشكؿ  العسكريةا مف خبلؿ تقديس المثؿ تكريس وتعزيز الروح العسكرية لدى الدولة ومواطنيي -
 .مبالر فيو

ا ذوىػ  االستعداد والتوسػع  أىبةقوية مجيزة وعمى  عسكريةـ عبر قوات قوة الدولة يت ييـظتع  -
 .حياة الدولة فيوضع تفضيمي خاص بوضع الجيش  إلىيقود 

 
  :التربية العسكرية

عمػى  أىػدافياتحقيػؽ  فػيو الفرديػة ووسػائم وأىدافػو" ىي نشاط تربوي داخؿ المدرسة لو خصائصو 
 ( 18:1984الشػػػػػػػػػػػػػػػناوي ) المسػػػػػػػػػػػػػػػتوى المدرسػػػػػػػػػػػػػػػي والنظػػػػػػػػػػػػػػػاـ التعميمػػػػػػػػػػػػػػػي والمجتمػػػػػػػػػػػػػػػع كمػػػػػػػػػػػػػػػو "

ـ إشػكاؿ التربيػة التػي تػتشػكؿ مػف  بأنيػا إسػرائيؿ تعريفػا إجرائيػا فػيويمكف تعرؼ التربية العسػكرية 
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بحيػػػث ـ العسػػػكرية مدنيػػػة المشػػػبعة بالمفػػػاىيالمنػػػاىج العسػػػكرية و المنػػػاىج المػػػف خػػػبلؿ الػػػربط بػػػيف 
 .الجندية في لبلنخراطلتييئة الطبلب تتكامؿ فيما بينيا 

 ( 98:1984الشناوي ) أوردىاكما  إسرائيؿ في العسكريةأىداؼ التربية 
الػػػػرحبلت  تنظػػػػيـعػػػػف طريػػػػؽ قمػػػػوبيـ  فػػػػيوطنػػػػو وغػػػػرس محبتػػػػو ب اإلسػػػػرائيميالشػػػػباب تعريػػػػؼ  -

 .والمسيرات
 .والدينية والتاريخيةالندوات السياسية عف طريؽ  الييودي الوعيوتنمية  ةدزيا -
  المخيمػات الخاصػة  فػيوالعممػي  النظػريلدى الشباب بالتػدريب واألمني تطوير الوعي الدفاعي  -

 ذاتحػػوادث معينػػة  أوالعمميػػات العسػػكرية الحقيقػػة دراسػػة بعػػض لػػؾ ذ فػػيوالػػدفاع ويػػدخؿ  بػػاألمف
 .خاصة أىمية

مجػاالت الخدمػة اليوميػة واالجتماعيػة كالعمػؿ  فػيمعمؿ دى الشباب لمتطوع لتطوير االستعداد ل -
تػػدريب الشػػباب عمػػى   األراضػػي والبحػػث عػػف اآلثػػارواستصػػبلح   البريػػد وتنظػػيـ  المستشػػفيات فػػي

 .الزراعة
المؤلػؼ مػف  اإلسرائيميوصير فتيات وفتياف المجتمع  الشابة اإلسرائيميةخمؽ جيؿ مف الزعامة  -

قنػػاعيـ.. .قػػة واحػػدةتبو  فػػيا ً عشػػرات العناصػػر المتباينػػة حضػػاري وبػػث  اإلسػػرائيمية األمػػةبوجػػود  وا 
 .إسرائيؿ أىداؼوروح التطوع لتحقيؽ  العسكريةالروح 

ـ يت الذيمف خبلؿ النشاط التدريبي السنوي  ـاألمف ييود العالـ بالوطف  الشابةربط العناصر  -
 .إسرائيؿ في

عدادىـ واألحداثرفع المستوي االجتماعي لمشباب  -  األسػمحةمختمؼ  فيالجيش  فيمة لمخد وا 
نفوسػػػيـ وتعويػػػدىـ عمػػػى تحمػػػؿ المشػػػاؽ واكتشػػػاؼ  فػػػيوالتخصصػػػات وبػػػث الػػػروح العسػػػكرية 

مكاناتيـمواىبيـ   .اإلسرائيميالجيش  في .. لينخرطوا.وا 
 فػػي اإلسػػعاؼ واإلنقػػاذ وأعمػػاؿتحصػػيف وشػػؽ الطػػرؽ وبنػػاء المعسػػكرات  أعمػػاؿ فػػي اإلسػػياـ -

 .الطوارئ
عػدادف الػذخائر والمػؤ الخدمات العامػة كنقػؿ  ت الجيش بتأديةفي مناورااالشتراؾ  - المخيمػات  وا 

 .االتصاؿ بأعماؿوالقياـ 
 

لمػدوؿ  العسػكريةالتربيػة  أىػداؼتختمػؼ عػف  إسػرائيؿ فػيالتربيػة العسػكرية  أىػداؼ فنفا وعمى ىذ 
الدراسػية  المنيػاج فػي أصبلالقومية المطبقة  الراوياتعمى  إسرائيؿ فيمف خبلؿ ارتكازىا  األخرى

تقػدس القػوة والبطولػة وتبػرر خػوض الحػروب والصػراع  )الروايات(العادية ) المدنية ( والتي بػدورىا
 .قاءػػػػػجؿ البأكجزء مف عممية الصراع مف  األخرييفمع 
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 العسكرية ترسيخ العقيدة  في ودورىا إسرائيل فيالتربية العسكرية  
مػف خػبلؿ التأكيػد دى الطػبلب الييػود العقيدة العسكرية ل لترسيخ اً رئيسالعسكرية دورا ً التربية  عبتم

  :عمى
 فػػيميمػػة محػػددة  بػػأداءبحيػػث يقػػـو كػػؿ فػػرد   لشػػعب مسػػمحضػػرورة تجنيػػد المجتمػػع وتحويمػػو  -

 .المجيود الحربي
  .مواجية المحيط المعادى في اإلسرائيمية لممجتمع الرئيسالدعامة  أنيااعتبار القوة العسكرية  -
االنتصػار  إالال يمكنيػا  إسػرائيؿلعرب قد يتحمموف أكثر مػف خسػارة بينمػا ف اأب اإليمافغرس  -

 .ا تعني زواليا عف الوجودفي قاموسيف الخسارة أالحرب و  في
ؾ وبػػذل   فػػي ىػػذه المنطقػػة أف البقػػاء لمقػػوي باألعػػداءمحاصػػر  التأكيػػد عمػػي وجػػودىـ فػػي جػػو -

 .تاؿالق إالمف منطمؽ ال خيار  اإللزاميتييئتيـ لتقبؿ التجنيد 
كالشػػػعب   ت القوميػػػة رابػػػث الػػػروح المعنويػػػة لػػػدى الطػػػبلب مػػػف خػػػبلؿ االرتكػػػاز عمػػػى الشػػػعا -

 .رض الميعادأو    الييوديونقاء الدـ   المختار 
د عمػػى عػػدة مبػػادئ   كمػػا يػػكاإلسػػرائيمية لمتأتبمػػورت النظريػػة العسػػكرية  المنطمقػػات هذومػػف ىػػ

 (.6:دوفب  يوردىا )سويمـ
القوميػة العميػا  واألىػداؼجػؿ تحقيػؽ الغايػات أف مػر القػوة الشػاممة جميع مصػاد تعبئةضرورة 1) 

 .إلسرائيؿ
 العظمػػػى عمػػػىومصػػػالح الػػػدوؿ  إلسػػػرائيؿوجػػػود انسػػػجاـ وتػػػرابط بػػػيف المصػػػمحة العميػػػا  أىميػػػة 2)

 والدولي. اإلقميمييف المستوي
 ردع حاسـ. كأداةالمختمفة  أفرعياالعميا لمقوة العسكرية المتفوقة في  األىمية3) 
عربي ضػد  يددبتيشرعية استخداـ القوة العسكرية لشف ضربات وقائية ومسبقة عند بروز نوايا  4)

 .)الضربات الوقائية(  وعدـ االنتظار حتى يقع التيديد إسرائيؿ
                                                                                                                                                                                                           لعمػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتراتيجي التػػػػػػػػػي تعانيػػػػػػػػػو إسػػػػػػػػػرائيؿ بسػػػػػػػػػبب صػػػػػػػػػغر                                          ا ىإلػػػػػػػػػتعػػػػػػػػػويض االفتقػػػػػػػػػار  5)

 أقامتيػػامرات المحصػػنة التػػي عمػػؽ اصػػطناعي مػػف خػػبلؿ شػػبكة المسػػتع بنيجػػادوذلػػؾ   مسػػاحتيا 
 .إلسرائيؿالعربية المحتمة باعتبارىا خط الدفاع األخير  األراضيداخؿ حدودىا وفي  إسرائيؿ

حجػػـ محػػدود مػػف القػػوات النظاميػػة  ىواالعتمػػاد عمػػ  رب القصػػيرة الحاسػػمةأسػػاليب الحػػ إتبػػاع6) 
 .حظات التوتركبر مف قوات االحتياط يؤمف استدعائيـ في لأفي مقابؿ حجـ   العاممة

ف خػػػبلؿ تػػػراث عسػػػكري حافػػػؿ النظريػػػات والػػػرؤى العسػػػكرية الخاصػػػة بيػػػا مػػػ إسػػػرائيؿ تبنػػػتلقػػػد  
بالحروب   إف النظرية العسػكرية يمكػف لمقػارئ اسػتنباطيا مػف خػبلؿ اطبلعػو عمػى كتػب التػدريس 

  .اإلسرائيمية وخاصة التاريخية منيا
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 .العسكرية في الفكر الييودي
ضػػع تصػػور دقيػػؽ لجػػذور العسػػكرية الييوديػػة دوف إلقػػاء الضػػوء عمػػى دور و  كػػفمفػػي الواقػػع ال ي

الػػػديف فػػػي بمػػػورة الفكػػػر العسػػػكري وحفظػػػو ونقمػػػو لؤلجيػػػاؿ المتعاقبػػػة لتشػػػكيؿ الشخصػػػية العسػػػكرية 
يحتوي ببل سماويا ً التوراتية   وعمى ىذا األساس ينبغي اإلشارة إلى أف الديف الييودي بوصفو دينا ً 

التي تحض عمى الخير ونبذ الشرور   إال أف عمميات تحريؼ الكمـ لتعاليـ ريب عمى الكثير مف ا
المحوريػػػة لمػػػديف  عػػػف مواضػػػعو التػػػي قادىػػػا أحبػػػار الييػػػود أدخمػػػت العديػػػد مػػػف األفكػػػار )العقائػػػد(

والتػػػػي  –كالشػػػػعب المقػػػػدس وانتظػػػػار المسػػػػيح المخمػػػػص   وعقيػػػػدة الشػػػػعب المختػػػػار  –الييػػػػودي 
كؿ لشخصػػية الييوديػػة باالسػػتعبلء واالنعػػزاؿ والػػذي بػػدوره قػػاد بشػػعمػػى امباشػػرا ً انعكسػػت انعكاسػػا ً 

 .عقبلنية مع اآلخريفبلحتمي الستخداـ كؿ األساليب ال
 

 العسكرية في التراث الديني الييودي:
 إلػػىمػػف خػػروجيـ مػػف مصػػر حتػػى سػػبييـ ًً  اأمػػة مسػػمحة بػػدء االعيػػد القػػديـ أف الييػػود كػػانو  يخبػػر
ف الػػرب أمػػر موسػػى "أف يجنػػد بنػػي إسػػرائيؿ وأف يجعػػؿ عمػػييـ أحيػػث جػػاء فػػي العيػػد القػػديـ   بابػػؿ

(  وعنػدما أمػر الػرب موسػى بػأف يحصػي بنػي إسػرائيؿ القػادريف عمػى حمػؿ 1:2006 دنقباء")سوي
 ستمائة ألؼ وثبلثة آالؼ وخمسمائة وخمسيف رجبلعددىـ  السبلح بعد خروجيـ مف مصر بمر

الخميػؿ  إبػراىيـيػر والشػر   الحػرب التػي شػنيا بػيف الخيذكرىا العيد القديـ ىػي الحػرب  وأوؿ حرب
بػػػالحروب  إلػػػى ذلػػػؾ تزخػػػر )التػػػوراة(   " " كػػػدر ال عػػػومر عػػػيبلـ(التػػػوراة)تسػػػميو  ظػػػالـ ممػػػؾ ضػػػد

مػػف انتصػػػار يعقػػػوب عمػػى الػػػرب مػػػرورًا  الػػػة العسػػػكرية الييوديػػة بػػػدءوالروايػػات التػػػي تمجػػد البطو  ًً
طولة التي اتسـ بيا كؿ مف جدعوف وأييود إلى الب بحرب  داود ضد جميت )األقمية ضد األكثرية(

أصػػبحت نبراسػػًا ضػػد األغيػػار  بأفعػػاليـبػػف جػػارا وسػػميماف ويوشػػع بػػف نػػوف خميفػػة موسػػى  والتػػي 
لمحرب خاصة بيـ وحدىـ  فقد ذكرت أف الرب كمـ )فالتوراة( تؤسس لمييود أخبلقا ً  يستضاء بيا  
تجنػدوا عمػى مػدياف كمػا أمػر  -ثػـ يقػوؿ- ...."انتقـ نقمة لبني إسرائيؿ مف المديانييفموسى قائبل ً 

نسػػػاء مػػػدياف وأطفػػػاليـ ونيبػػػوا جميػػػع بيػػػائميـ وجميػػػع  إسػػػرائيؿسػػػبى بنػػػو   واقتمػػػوا كػػػؿ ذكػػػرالػػػرب 
كػؿ ذكػر  ااقتمػو  بالنػار... حصػونيـمسػاكنيـ وجميػع مػدنيـ و  حرقوا جميػعأمواشييـ وكؿ أمبلكيـ و 

ف جميػع األطفػاؿ مػف النسػاء المػواتي لػـ اقتموىػا لكػ مف األطفاؿ وكػؿ امػرأة عرفػت بمضػاجعة رجػؿ
فػي  (  وتمضػي )التػوراة(31 :17/18")سػفر العػدديعرفف رجؿ بمضاجعة ذكر أبقوىف لكـ حيػات 
"حػيف تقتػرب مػف مدينػة لكػي تحاربيػا اسػتدعيا إلػى  :تكريسيا لؤلخبلؽ الييودية في الحػرب فتقػوؿ

ويسػتعبد  ييا يكػوف لػؾ لمتسػخيرالصمح فنف أجابتؾ إلى الصمح وفتحت لؾ فكؿ الشعب الموجود ف
ذا دفعيا الرب إليػؾ إلػى يػدؾ فاضػر  ف لـ تسالمؾ وعممت معؾ حربا فحاصرىا وا  بجميػع ب لؾ  وا 

ذكورىا بحد السيؼ وأما النساء واألطفاؿ والبيائـ وكؿ ما في المدينة فتغنميا لنفسؾ وتأكؿ غنيمة 
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التػي ليسػت مػف مػدف يػدة منػؾ جػدا ً ىكػذا تفعػؿ لجميػع المػدف البع.أعدائؾ التي أعطاىا الرب إليؾ
نسػمة ماء")سػفر  فييػافبل تستبؽ ىؤالء األمـ ىنا  وأما مدف ىؤالء التي يعطييا الرب إليؾ نصيبا ً 

والتػػي تػػدعوا لمحػػرب   ولعػػؿ أشػػد وصػايا الحػػرب التػػي جمعػت فػػي سػػفر التثنيػة(16:16-10التثنيػة
  وأظبلفػؾ أجعميػا قرنػؾ حديػدا ً  أجعػؿ ألنػيالشاممة قػوؿ )التوراة("قػومي ودوسػي يػا بنػت صػييوف 

 .(96:2006مصالحة كثيرة غنيمتيـ لمرب وثروتيـ لسيد كؿ األرض")فتسحقيف شعوبا ً  نحاساً 
 

ويػػػػرى الباحػػػػث أف ىػػػػذه النصػػػػوص )التوراتيػػػػة( ىػػػػي التػػػػي تنمػػػػي و تػػػػذكي الػػػػروح العسػػػػكرية لػػػػدى 
والدينية عمى السواء    الشخصية اإلسرائيمية وخاصة أنيا تدرس في المدارس اإلسرائيمية الحكومية

مصػمتة   فتصػبح أي حػرب وأي بدوف أيػة معالجػات نقديػة فتؤخػذ النصػوص كمػا ىػي فػي قوالػب 
  فقػد صػرح الحاخػاـ العسػكري بناء عمى ىذه النصوص الدينيػة  شرعياً  عدواف ضد اآلخريف مبرراً 

بلؿ السػػنوات " أف الحػػروب الثبلثػػة التػػي جػػرت بػػيف إسػػرائيؿ والعػػرب خػػ (موشػػيو جػػورف)إلسػػرائيؿ 
لتحريػػػر أرض إسػػػرائيؿ    فأوليػػػا   ىػػػي فػػػي منزلػػػة الحػػػرب المقدسػػػة   (1967  1956  1948)

ءات أنبيػػػػػػاء إسػػػػػػرائيؿ دولػػػػػػة إسػػػػػػرائيؿ   أمػػػػػػا الثالثػػػػػػة فقػػػػػػد كانػػػػػػت لتحقيػػػػػػؽ نبػػػػػػو  السػػػػػػتمراروالثانيػػػػػػة 
 .(151:1986")الشامي 

إلػى يومنػا ىػذا ارتكػزوا  (سػؿىرتثيودور )مػف منظرىػا  اً الصػييونية بػدءكؿ قادة الحركػة  وبالتالي فنف
ىػػػذه النصػػػوص )التوراتيػػػة( كشػػػريعة مقدسػػػة السػػتئناؼ البعػػػث القػػػومي فػػػي فمسػػػطيف لتحقيػػػؽ عمػػى 

جػد مختمػؼ عػف أوروبػا  إسػرائيؿ"إف الحػاؿ فػي  :يقػوؿ مػائير بػار إالف   اأوامر الػرب القػومي ييػو 
ننػا قبػوؿ مػا جػاء فػي التػوراة وال يمكفتوراتنا وتقاليدنا ليست مف صنع البشر ولكنيا قانوف إليػي... 

مجػػػرد لمسػػػات عػػػف الحيػػػاة العامػػػة إنيػػػا تمػػػدنا إف توراتنػػػا ىػػػي أكثػػػر مػػػف أف تكػػػوف  ...جزئيػػػاً  قبػػػوالً 
بالقوانيف التي تنظـ وتحكـ كؿ جوانب الحياة... ىي بمثابة المرشد لمسموؾ الواجب عمى الحكومػة 

ؿ األخػػرى... كيػػؼ نشػػف الحػػرب أو التعامػػؿ مػػع الػػدو    االجتمػػاعيأف تنتيجػػو سػػواء فػػي المجػػاؿ 
 .(30:2002عمييـ وكيؼ نعيش معيـ بسبلـ")عمي 

 
 -:عند منظري الصييونيةعسكرية ال

ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػو تػػػأثر قػػػادة الصػػػييونية بالفمسػػػفات العسػػػكرية والعرقيػػػة التػػػي واكبػػػت ظيػػػور الػػػدوؿ 
  -ةمنظري النازي– (ىيجؿ   ونتشيو   وفختو)القومية في أوروبا   فتأثروا بفمسفة 

فػػػي الصػػػيرورة الييوديػػػة   فالتقػػػت ىػػػذه النظريػػػات مػػػع المػػػوروث الػػػديني  والتػػػي وجػػػدت ليػػػا متسػػػعاً 
أكثػػر مػػف أصػػحاب  شػػكمة ذلػػؾ النػػوع مػػف القػػادة األشػػد عبوديػػة لمقػػوة العسػػكرية حتػػى)التػػوراتي( مُ 

أي –"إف الييودية سبقت النتشوية  :بقولو ىعاـ   وقد عبر عف ىذه الحقيقة آحاد الفمسفات أنفسيـ
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بعدة قروف بفكرة الرجؿ الييودي المتفوؽ الرجؿ النقي الصديؽ الذي ىػو غايػة فػي  -مذىب نتشيو
 .(12:2002.. والذي خمؽ العالـ مف أجمو ")عمي .حد ذاتو

صػاحب فمسػفة القػوة تػأتي قبػؿ الحػؽ نظريتػو العسػكرية فػي كتابػو الدولػة  (ثيودورىرتسؿ)لقد صاغ 
فمػػػف  الػػذي كػػػاف يسػػػتعمؿ قبػػػؿ ألػػػؼ سػػػنة   بو سػػػمدولػػػة اآلف باألولػػػو "ال يػػػتـ تأسػػػيس بق الييوديػػة 

العػػودة بمسػػتوى الحضػػارة إلػػى الػػوراء... فمنفتػػرض عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بأننػػا أجبرنػػا عمػػى أف  ءالغبػػا
ألسػموب األوربيػيف فػي القػرف عمينػا أف نقػـو بيػذا العمػؿ وفقػا ً مػف الوحػوش أيكػوف حتمػا ً نخمي بمدا ً 

ح ونػػذىب كػػؿ عمػػى حػػدة لنبحػػث عػػف الدببػػة   أـ عمينػػا أف نقػػـو   كػػأف نأخػػذ الػػرمالخػػامس عشػػر 
ونمقػػػػػػي فػػػػػػي وسػػػػػػطيا القنابػػػػػػؿ ًً  بحممػػػػػة صػػػػػػمبة كبيػػػػػػرة ومػػػػػػف ثػػػػػػـ نجمػػػػػػع الحيوانػػػػػات كميػػػػػػا جميعػػػػػػا

 .(3:2003المميتة")مرتضى 
 أنيػػـ سػػوؼذات النظريػػة بقولػػو "إف نجػػح الييػػود فػػي خمػػؽ دولتيـ...عمػػييـ أف يػػدركوا ويؤكػػد عمػػى 

وحػػوش مفترسػػة...وعمى الييػػود أف يػػذىبوا إلػػى ىنػػاؾ فػػي جماعػػات كبيػػرة  يغػػادروف إلػػى دولػػة بيػػا
وسط جمػوعيـ بػيف وقػت  االنفجارقادرة عمى سوؽ ىذه الحيوانات أماميا وأف يقذفوا بقنابؿ شديدة 

 .(36:2002وآخر إلرىابيـ")عمي 
 

عػات القب تستطيع أف تمغي كؿ شيء  ": (جابوتنسكي)وفي معرض نصائحو لمطبلب الييود يقوؿ 
واألحزمة الممونة  وتستطيع أف تفرط فػي الشػرب وسػماع األغػاني  أمػا السػيؼ فػبل يمكػف إلغػاؤه   
عمػػػيكـ أف تحتفظػػػوا بالسػػػيؼ   ألف االقتتػػػاؿ بالسػػػيؼ لػػػيس ابتكػػػاراً ألمانيػػػا بػػػؿ ىػػػو ممػػػؾ ألجػػػدادنا 

رعيف مػف ..عمػى التبلميػذ أف يحصػموا عمػى فػ.األوائؿ إف السيؼ والتػوراة قػد نػزال عمينػا مػف السػماء
(  وفػػي موضػػع آخػػر 35:2007فػػروع العمػػوـ  أف يتحػػدثوا بالعبريػػة وأف يضػػربوا بالقبضػػة")عكناف 

"إف السياسة ىي فف القوة...وأنت عنػدما تضػرب الفػوالذ بمطرقػة  :نجده يبجؿ القوة العسكرية بقولو
وجودؾ...إف فنف الجميع يتييبوف صوت الدوي   أما عندما تستعمؿ القفاز فنف أحدا ال ينتبو إلى 

 .(3:2003األحذية الثقيمة ىي التي تصنع التاريخ")مرتضى 
المعروفة بالجدار الفوالذي يتـ  (جابوتنسكي)اإلشارة إلى أف نظرية  المناسبأنو مف  ويرى الباحث

تدريسػػيا لمطػػبلب فػػي المػػدارس الحكوميػػة اإلسػػرائيمية وىػػي موثقػػة فػػي جميػػع كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة 
 .ا كتب التاريخ المطبقة في ىذه الدراسةالثانوية ومف ضمني

مؤكػػدا عمػػى ضػػرورة القػػوة العسػػكرية فػػي  (ابوتنسػػكيج)ليجسػػد فمسػػفة أسػػتاذه  (منػػاحـ بػػيغف)وجػػاء 
وفي معػرض رده عمػى  –"إف قوة التقدـ في تاريخ العالـ ليس لؤلـ بؿ لمسيؼ :مجرى التاريخ بقولو

في تػاريخ  غير أف ىناؾ أحياناً  ة عميقة جداً ىي فكر  -نظرية ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود يقوؿ
شعب ثـ يتحػوؿ أبنػاؤه بأفكػارىـ بػالرغـ مػنيـ  الشعوب ال يكفي التفكير إلثبات وجودىا   فقد يفكر

يػػؾ قػػائبل إف عزتػػؾ ككػػائف حػػي رىػػف .. ىنػػاؾ أحيػػاف يصػػرخ فييػػا كػػؿ مػػا ف.إلػػى قطيػػع مػػف العبيػػد
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(  ثـ يضفي القداسػة عمػى 160:1986امي  .. نحف نحارب فنحف إذا نكوف")الش.لمقاومتؾ لمشر
.. إلػو إسػػرائيؿ وسػػيد القربػػاف المقػػدس .الحػرب بقولػػو " سػػوؼ نحػػارب كػؿ فػػرد فػػي الػػوطف سػػيحارب

( 3:2003.. إف العالـ ال يشعر مع المذبوح ولكنو يحتـر الذيف يحػاربوف" )مرتضػى .سوؼ يؤيدنا
" إذا  :لبعػث القػومي فػي فمسػطيف بقولػودعواتو إلتقاف فنػوف القتػاؿ لتحقيػؽ ا (بف غوريف)  ويوجو 

الجديػدة فمػف تقػـو لنػا قائمػة وعمينػا أف نػتقف ىػذه  واالحتياجاتلـ نتعمـ مينة الحرب وفؽ الظروؼ 
.. لػػذا نحػػف ممزمػػوف بدراسػػة نظػػاـ عسػػكري جديػػد وخػػوض حػػرب .المينػػة فػػي وقػػت قصػػير لمغايػػة

أف القػػوة  (بػػف غػػوريف)ف (   ويبػػي 104:2009معاصػػرة لػػـ نخبرىػػا مػػف قبػػؿ" )منصػػور وآخػػروف 
العسػػػكرية ىػػػي الخيػػػار األمثػػػؿ لمتعامػػػؿ مػػػع العػػػرب " الييوديػػػة لمييػػػود ولػػػيس فػػػي ببلدنػػػا مكػػػاف إال 

   (29:2003" )عمػي قػاوموا فسػنبعدىـ بػالقوة وفنذا لـ يوافقوا    ابتعدوالمييود إننا سنقوؿ لمعرب 
ألف العػرب لػػف يفيمػوا إال لغػػة القػػوة .. .إف إسػػرائيؿ ال يمكنيػا أف تعػػيش إال بقػوة السػػبلح " :ويقػوؿ

ف التباحػػث معيػػـ ال يجػػدي" )مرتضػػى  (  مؤكػػدا عمػػى ىػػذه القانعػػة أمػػاـ مركػػز حػػزب 3:2003وا 
ماباي بقولو" إنو ال يوجد احتماؿ لمتباحث مع العرب... فما الذي سيدفع العرب إلى تفاىـ متبادؿ 

رة فػػي ىػذه األرض   عنػػدما تكػػوف معنػا؟ الحقػػائؽ فقػط بعػػد أف نػتمكف مػػف خمػػؽ حقيقػة ييوديػػة كبيػ
ىنػػا قػػوة ييوديػػة عظيمػػة   وعنػػدما يشػػعر كػػؿ إنسػػاف بأنػػو ال يسػػتطيع تحريكيػػا مػػف مكانيػػا   فقػػط 

  فػنف الشػرط عندئذ سيخمؽ الشرط المسبؽ لمتفاىـ مع العرب   وليذا إذا أردنا التفػاىـ مػع العػرب 
 .(204:1987بت المسبؽ لذلؾ ىو إيجاد قوة ييودية عظيمة في ىذه الببلد")تي

 
في أيامنا ىذه لػيس الحػؽ ىػو العنصػر الحاسػـ بػؿ القػوة   ولػيس  " :ويستمر عمى ىذا النيج قائبل

مع مف الحؽ بؿ مع مف القوة... إف ىذه الفترة ىي فترة سياسة القوة فػاآلذاف صػماء وليسػت عمػى 
 (253" )المرجع السابؽ:استعداد أف تسمع سوى صوت المدافع

حتى تتمكنوا مف البقاء عميكـ أف تتسمحوا بالقوة لييود فمسطيف  (غوريفبف )مف  الموجيةوالرسالة 
 .  في عالـ ال يفيـ إال لغة القوة ال لغة الحؽ والعدؿ

أف ىػػػذه الكممػػػات   إضػػػافة لمػػػا سػػػبقيا مػػػف المقػػػوالت التػػػي انبثقػػػت مػػػف الفكػػػر  يػػػرى الباحػػػثو كمػػػا 
 لبلنعتػاؽاب الييػودي المػتحمس الػذي تػاؽ الييودي لقت البيئة الخصبة والصدى الواسع عنػد الشػب

فػػي إطػػار الػػوطف القػػومي الجديػػد   والػػذي تطمػػب مػػنيـ تشػػكيؿ قػػوة عسػػكرية ييوديػػة لموقػػوؼ أمػػاـ 
 .الرفض المحمي لسكاف فمسطيف ومف ثـ التصدي لمرفض العربي المحيط
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 -:العسكرية الييودية في فمسطين
مسػمحة عنػد ثبلثػػة مػف أبػرز القػػادة الصػياينة وىػػـ تأسػػيس وتشػكيؿ الكتائػب الييوديػػة البػرزت فكػرة 

 (حػاييـ وايػزمف)األخير إلػى  بحيث كت (  يوسؼ تمبمدور   وبنحاس روتنبرغ بوتنسكيجازئيؼ )
يكمف في اسػتقبللية أرض  الييوديةمف اعتقادي بأف الحؿ الوحيد لممسألة رسالة قاؿ فييا "انطبلقا ً 

ال فنننػا لػف نػتمكف إسرائيؿ مف الناحية السياسية   أرى أف ب مقدورنا اآلف فقػط الحصػوؿ عمييػا   وا 
  بمقػػدورنا اآلف الحصػػوؿ عمييػػا بأسػػموب يميػػؽ بنػػا كأمػػة   أعنػػي فقػػط إذا تخضػػبت مػػف ذلػػؾ أبػػدا ً 

 .(109:2000.." )رفائيؿ .بالدماء الييودية
العسػػكرية  بمػػورة وخمػػؽ النػػواةمسػػطيف بمثابػػة الحقبػػة الحقيقيػػة لفػػي فالييػػودي  االسػػتيطافتعتبػػر فتػػرة 

سػػػـ إلػػػى تنق( (1948إلػػػى ((1900الييوديػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث   وأرى أف الفتػػػرة الممتػػػدة مػػػف 
ؿ العسػكري الييػػودي فػي فمسػػطيف   المرحمػة األولػػى تسػمى حراسػػة مػرحمتيف مػف حيػػث تطػور العمػػ

 .المستوطنات   والمرحمة الثانية تتمثؿ في تشكيؿ الحركات الييودية المسمحة
 

 :مستوطنات في فمسطين )العثمانية(حراسة ال أولً 
كػػاف العػػرب والشػػركس يقومػػوف بأعمػػاؿ الحراسػػة فػػي فػػي بدايػػة االسػػتيطاف الييػػودي فػػي فمسػػطيف 

بػدأت  المستوطنات الييودية كعماؿ   ومع توالي اليجرات الييودية التػي حممػت الطػابع األيػدلوجي
ت حراسػة ييوديػة تقػوـ بحراسػػة الػدعوات المطالبػة بػاحتبلؿ العمػؿ العربػػي مػف خػبلؿ إنشػاء منظمػػا

 .مف العرب المستوطنات بدالً 
 :*رابطة بار جيورا

  وكػػاف ىػػدؼ ىػػذه  (شػػمعوف بػػارجيورا)وىػي نسػػبة إلػػى قائػػد التمػػرد الييػػودي إبػػاف الحكػػـ الرومػػاني 
وتحويميا مف أيدي العػرب يطرة عمى العمؿ   وأعماؿ الحراسة في المستوطنات سالرابطة السرية ال

قـو   سػػت دولػػة ييػػودا وبالػػدـ والنػػار ييػػودايػػود   ورفعػػت شػػعار بالػػدـ والنػػار سػػقطت إلػػى أيػػدي الي
فػػي اليشػػوؼ وتػػػـ توقيػػع العديػػد مػػف عقػػود الحراسػػة وخاصػػة فػػػي واسػػعا ً وشػػيدت بػػارجيورا انتشػػارا ً 

المستوطنات الشمالية   وعندما زاد الطمػب عمػى أعمػاؿ الحراسػة الييوديػة تػـ تحويميػا إلػى منظمػة 
 .شوميراى

 :ركة ىشومير )الحارس(* ح
التػػي وسػػعت أنشػػطتيا لتشػػمؿ القيػػاـ بكافػػة أعمػػاؿ  الحػػارستػػـ تشػػكيؿ منظمػػة  ((1909عػػاـ فػػي 

الحراسة في اليشوؼ   واعتمدت ىذه المنظمة عمى دراسة الوضع المحيط بالمستوطنات والتعػرؼ 
 ليػػػـ  رسػػػميًا  ربػػػي الفمسػػػطيني لباسػػاً عمػػى عػػػادات العػػرب وتقاليػػػدىـ   حتػػػى أنيػػـ اتخػػػذوا الػػزي الع
 دافيػد بػف)ى اسػتخداـ السػبلح   يقػوؿ وكانت تقوـ منظمة الحارس عمى فكػرة الييػودي المػدرب عمػ

" كػػػاف مػػػف السػػػخؼ أف يعتمػػػد المسػػػتوطنوف الييػػػود عمػػػى  :منظمػػػة الحػػػارس إنشػػػاءفػػػي  (غػػػوريف
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  فػػػنذا اسػػتمر الحػػػاؿ عمػػى ىػػػذا المنػػواؿ فمػػػف محاصػػيميـ   وحمايػػػة أرواحيػػـ  حراسػػػةاآلخػػريف فػػي 
ذا كػػاف عمػػييـ أف يػػدافعوا   تمتعػػوا بحػػريتيـ قػػط ي ولػػف يشػػعروا بػػأنيـ فػػي مػػأمف عمػػى اإلطػػبلؽ   وا 

الحراس ليذا الغرض   فينبغي أف يكوف ىؤالء الحراس مػف الييػود  استئجارعف أنفسيـ وال بد مف 
قػػوة  جانػاةمػػف رجػاؿ الحراسػػة   كانػت فػػي الواقػع طميعػػة اليىاشػومير منظمػػة  أنشػئتلػػؾ   وعمػى ذ

فػػػي  عنيفػػػاً  دفاع الييوديػػػة السػػرية التػػػي شػػػكمناىا بعػػد الحػػػرب العالميػػة األولػػػى   التػػػي لعبػػت دوراً الػػ
 :1972 " )ىيكػؿ    ((1948الدفاع عف الييود بصفة مستمرة حتى إعبلف االسػتقبلؿ فػي سػنة 

38)  
 ىػػذه المنظمػػة فيػػي ليسػػت إنشػػاءالحقيقػػة الكامنػػة وراء أف ىػػذه الكممػػات تعبػػر عػػف  ويػػرى الباحػػث 

مػػػف مبلحقػػػػة  اتخذتػػػػو الحركػػػة الصػػػييونية خوفػػػػاً   شػػػعار فيػػػػذا مجػػػرد  - لمػػػدفاع ولحمايػػػة األرواح
نمػػػا النػػػواة األولػػػى لبنػػػاء القػػػوة العسػػػكرية الييوديػػػة لموقػػػوؼ أمػػػاـ   -السػػػمطات العثمانيػػػة ليػػػـ     وا 

 ليػػا بعػػداً  (بػػف غػػوريف)ه الخطػػوة مػػف المشػػروع الصػػييوني   وأرى أف ىػػذ سػػتواجوالتحػػديات التػػي 
إضػػافة لمخبػػرة العسػػكرية   حيػػث احػػتبلؿ العمػػؿ مػػف العػػرب يترتػػب عميػػو  وخطيػػراً  ميمػػاً  اسػػتراتيجياً 

ح العديد مف فرص العمؿ أماـ الييػود ممػا يشػجعيـ عمػى اليجػرة واسػتيطاف األرض افسإ   القتالية
 .وامتبلكيا

إلدعػاء بممكيػة " ا :لقد قامت ىذه المنظمة بالعديد مف األنشطة التوسعية عمى حسػاب العػرب مثػؿ
والصػدامات العنيفػة بػيف أفػراد  ((1911ييودية ألراضي قرية الفولة )مستوطنة مرحافيػا( فػي العػاـ 

 .(24:2009مف المنظمة والعرب " )منصور وآخروف  
لػػـ تكػػف منظمػػة ىاشػػومير منظمػػة الحراسػػة الوحيػػدة العاممػػة  فػػي فمسػػطيف   بػػؿ كانػػت العديػػد مػػف 

مثػػػػؿ منظمػػػػة ىعفػػػػيف  (1920 – (1910فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػا بػػػػيف  المنظمػػػػات الييوديػػػػة التػػػػي عممػػػػت
 .ة نيمي السريةة ىجدوعونيـ الذي انبثؽ عنيا حرك)المدافع(   ومنظم

 :حركة نيمي* 
ىػػػػي حركػػػػة سػػػػرية ييوديػػػػة عممػػػػت فػػػػي اليشػػػػوؼ الييػػػػودي فػػػػي فمسػػػػطيف   قامػػػػت بتزويػػػػد أجيػػػػزة 

فػي مسػاعدتيا فػي كػي   أمػبل ً البريطانية بمعمومػات عسػكرية ومدنيػة عػف الجػيش التر  االستخبارات
  كما قامت بالعمػؿ كمؤسسػة اجتماعيػة التخمص مف الحكـ العثماني إباف الحرب العالمية األولى 
 .خيرية قدمت العوف المالي لميشوؼ الييودي في فمسطيف

ارتكػػػزت حركػػػة نيمػػػي عمػػػى خطتػػػيف إلنيػػػاء الحكػػػـ العثمػػػاني فػػػي فمسػػػطيف   أوليمػػػا إعػػػبلف تمػػػرد 
اعدة بريطانيػػا أثنػػاء الحػػرب العالميػػة األولػػى لزعزعػػة األوضػػاع فػػي فمسػػطيف عسػػكري ييػػودي بمسػػ

القتناعيـ أف ال مستقبؿ لبلستيطاف الييودي في فمسطيف تحت  -لتسييؿ سيطرة اإلنجميز عمييا  
ولكػػف سػػرعاف مػػا تػػـ الرجػػوع عػػف ىػػذه الخطػػة لتخػػوفيـ مػػف فشػػميا ومػػا سػػيترتب  –الحكػػـ العثمػػاني 

عمػػى االسػػتيطاف الييػػودي فػػي فمسػػطيف   الخطػػة الثانيػػة اسػػتندت لمعمػػؿ  مػػف نتػػائج كارثيػػةعمييػػا 
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قبػؿ  (1917 – (1915االستخباري )التجسسي( لصالح بريطانيػا التػي اسػتمرت لمػدة عػاميف مػف 
إلقاء القبض عمى أعضػائيا مػف قبػؿ السػمطات العثمانيػة   وفػي أعقابيػا قامػت بنبعػاد زىػاء عشػرة 

فػػي فػػي مخيمػػات أعػػدت ليػػـ مػػف قبػػؿ الحركػػة الصػػييونية  آالؼ ييػػودي مػػف أصػػؿ روسػػي أقػػاموا
 .طانيياالسكندرية بمصر حيث تـ تجنيدىـ لدعـ المجيود الحربي البر 

وما ترتب عنيا  ويرى الباحث في فترة االستيطاف الييودي في فمسطيف إباف الحكـ العثماني لمببلد
  مسػػػميات الحراسػػػة والػػػدفاع التػػػي حممػػػت   -مػػػف إنشػػػاء العديػػػد مػػػف منظمػػػات الحراسػػػة الييوديػػػة   

لػػػػدى ييػػػػود  اإلحسػػػػاسقتضػػػػى ىػػػػذا التظػػػػاىر بالػػػػدفاع قامػػػػت ىػػػػذه المنظمػػػػات بغػػػػرس موب ظاىريػػػػاً 
نشػػر وتعمػػـ  إلشػػاعةفمسػػطيف بضػػرورة الػػدفاع عػػف أنفسػػيـ بأنفسػػيـ   والػػذي أدى فػػي   االسػػتيطاف
نيػة لغػرض الشعور العاـ لحظة تسمميـ السبلح مف السمطات العثما (بف غوريف)  يصؼ السبلح 

  لػػـ يكػف لنػا مػف حػػديث إال عػف األسػمحة وعنػػدما  ونيػاراً  الػدفاع " كنػا ننتظػر مجػػيء السػبلح لػيبلً 
وأخػذنا نميػو بيػا كاألطفػاؿ الصػغار   ولػـ نرغػب فػي تركيػا لحظػة وصمتنا لـ يكف لسعادتنا حػدود 

 -  (39:1972 فكنا نقرأ ونغتسؿ ونأكؿ ونتحػرؾ   والبنػادؽ فػي أيػدينا أو عمػى أكتافنػا " )ىيكػؿ 
 .في فمسطيف تحت االنتداب البريطانيتشكيؿ الحركات الييودية المسمحة  في حجر األساس

 :البريطاني النتدابالحركات الييودية في فمسطين تحت  ثانياً 
ض الحػوادث والمواجيػات بػيف عومعايشػتو لػب ((1906إلػى فمسػطيف عػاـ  (بف غوريف)مع وصوؿ 

مػف رفاقػو تكػويف جػيش ييػودي سػري " وكخطػوة أولػى عمػى ىػذا الييود والعرب قػرر مػع مجموعػة 
 يأي محاولػػة نقػػؿ ميمػػة الحراسػػة مػػف أيػػد ادوا السػػيطرة عمػػى موضػػوع الحراسػػة الطريػػؽ الطويػػؿ أر 

فػػػي مقابػػػؿ ذلػػػؾ تػػػـ تجنيػػػد  (  29:1987الحػػػراس العػػػرب والشػػػركس إلػػػى أيػػػدي عبريػػػة " )تيبػػػت  
الجػػيش البريطػػاني تحػػت أربػػع فػػرؽ  انيػػة فػػي إطػػاربػػأوامر السػػمطات العثمالييػػود الػػذيف تػػـ تػػرحيميـ 

لرمػػاة الممػػؾ    ((40الممػػؾ   والكتيبػػة  لرمايػػة ((39وكتيبػػة  .سػػائقي البغالػػة كتيبػػة :عسػػكرية وىػػي
وبمجمػػوع عناصػػر الحراسػػة الييوديػػة فػػي فمسػػطيف العثمانيػػة والفػػرؽ العسػػكرية   والفيمػػؽ الييػػودي 

ى اسػػتخداـ السػػبلح تػػـ تشػػكيؿ أولػػى الحركػػات التػػي خػػدمت فػػي الجػػيش البريطػػاني والمػػدربيف عمػػ
 .ييودية المقاتمة في فمسطيف تحت االنتداب البريطانيال
 

 :* منظمة اليجاناة
وبالتحديد  البريطانيرة االنتداب " عبارة عف القوة العسكرية لميشوؼ الييودي في فمسطيف خبلؿ فت

دارة تسػػػيير أمػػػور ىػػػذه  إنشػػػاء  وأشػػػرؼ عمػػػى  (1948و (1921بػػػيف القػػػوة كػػػؿ مػػػف مؤسسػػػات وا 
اليشػػوؼ والحركػػات الصػػييونية العالميػػة وتمحػػورت عمميػػات تطػػوير ىػػذه القػػوة فػػي تػػوفير السػػبلح 

جػػػراء التػػػدريبات العسػػػكرية الدائمػػة وتطػػػوير القػػػدرات الدفاعيػػػة واليجوميػػػة ألفرادىػػػا الػػبلـز .. .ليػػػا وا 
  "  (29:2009وف باالسػػتفادة قػػدر المسػػتطاع مػػف وجػػود االنجميػػز فػػي فمسػػطيف " )منصػػور وآخػػر 
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إلػػػى  لبلنضػػماـفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ كػػؿ عبػػػري وعبريػػة فػػوؽ السػػابعة عشػػرة  (8.23)وفػػي صػػيؼ 
.. أمػػػػا اليػػػػدؼ األساسػػػػي والمركػػػػزي الػػػذي أعمنتػػػػو المنظمػػػػة فيػػػػو خدمػػػػة األمػػػػة .صػػػفوؼ المنظمػػػػة

 السػػػػػػابؽواليشػػػػػػوؼ والحركػػػػػػة الصػػػػػػييونية عامػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػدفاع عنيػػػػػػا أمػػػػػػاـ األعػػػػػػداء " )المرجػػػػػػع 
الصػػػييونية بشػػػكؿ عػػػاـ مػػػف وقػػػوع فمسػػػطيف تحػػػت  والحركػػػة جانػػػاةلقػػػد اسػػػتفادت الي  (30:2009 

سيطرة االنجميز   فوجيوا جيودىـ نحو التزود بالسبلح وشراؤه مف أوروبا ومف البدو الرحؿ   كما 
نشػاءاستفادوا مف معيد وايزمف لمعمـو فػي صػناعة المتفجػرات  الشػركة العسػكرية تعػاس الخاصػة  وا 

 .ج السبلح المحميإلنتالميجاناة 
 -:دفعيا لمعمؿ في ثبلث مسارات متوازية جاناةىذا التقدـ الكبير في القوة العسكرية لميو  

 :المسار األول النيج اليجومي الدفاعي
فػػي جبػػاؿ القػػدس    حيػػث تػػـ تشػػكيؿ العديػػد مػػف السػػرايا القتاليػػة مثػػؿ السػػرية الجوالػػة التػػي عممػػت

ور األردف   وكتائػػب الميػػؿ التػػي نصػػبت الكمػػائف وتنفيػػذ والوحػػدات الجوالػػة فػػي مػػرج بػػف عػػامر وغػػ
فػػػػي نفػػػػس الوقػػػػت بنحكػػػػاـ الػػػػدفاعات حػػػػوؿ المسػػػػتوطنات الييوديػػػػة  عمميػػػػات ضػػػػد القػػػػرى العربيػػػػة 

العربػػػي عمػػػػى والحجريػػػػة لمتصػػػدي لػػػرد الفعػػػؿ  اإلسػػػمنتيةباألسػػػبلؾ الشػػػائكة وبنػػػاء االسػػػتحكامات 
 .األعماؿ اليجومية لميجاناة

 :يطان عن طريق سور وبرجالمسار الثاني الست
ليػػػذه  اً سػػػريع ال يسػػػتغرؽ أكثػػػر مػػػف يػػػـو   ووفقػػػ بأسػػػموبيػػػتـ فيػػػو إقامػػػة المسػػػتوطنة  ىػػػو أسػػػموبو 

لممنطقػػػة  ويػػػتـ نقمػػػو لػػػيبلً  بشػػػكؿ مسػػػبؽ  والبػػػرج ( أجػػػزاء المسػػػتوطنة ) السػػػور إنشػػػاءالطريقػػػة يػػػتـ 
 ((51زىػػاء  إنشػػاءتػػـ المسػػتيدفة ويػػتـ تركيبػػو بسػػرعة وسػػط حمايػػة عسػػكرية مشػػددة وبيػػذه الطريقػػة 

 .اتػمستوطنة   بحيث تكوف ىذه النقطة االستيطانية بداية التوسع في جميع االتجاى
 :المسار الثالث اليجرة

حيث سيمت نػزوؿ الميػاجريف مػف السػفف مػع  شرعيةالفي اليجرة غير محوريا ً را ً دو  لعبت اليجاناة
  كمػا وأسػيمت فػي تسػييؿ  وصػوؿ )الصعود مع الفجر( لتجنػب العػيف البريطانيػة  سميت  الفجر

شػرعية بالصػبغة الوكانت تتميز اليجػرة غيػر  عف طريؽ البر مف حدود سوريا ولبناف  المياجريف 
 .حمؿ السبلح مف أجؿ تعزيز قوة اليجاناةالشبابية القادريف عمى 

 تسل )المنظمة العسكرية القومية( وتعرف باألرغون:يمنظمة اإل* 
وذلػؾ لمعارضػتيا سياسػة ضػبط الػنفس  فػي صػفوؼ اليجانػاة اقاتاالنشػقحيث ظيرت في أعقػاب 

تسػػؿ(   يفػػي أحػػداث الثػػورة الفمسػػطينية الكبػػرى )وذلػػؾ حسػػب رأي اإل تػػي انتيجتػػو قيػػادة اليجانػػاةال
ميػػات عمال  وقػػد قامػػت بسمسػػمة كبيػػرة مػػف  قياداتيػػامػػف أبػػرز  (  ومنػػاحـ بػػيغف بوتنسػػكيجا)ويعتبػر 

تخصػيص جػائزة لمػف   األمػر الػذي دفػع بالسػمطات البريطانيػة  العرب والبريطػانييف ضد لعسكريةا
 .تسؿ مناحـ بيغفييدلي بمعمومات عف زعيـ اإل
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 :* منظمة الميحي )محاربو حرية إسرائيل(
تسػػؿ لمعارضػػتيا التعػػاوف مػػع االنجميػػز فػػي فتػػرة الحػػرب العالميػػة يمنظمػػة ييوديػػة انشػػقت عػػف اإل

بي بالقوة وتجسيد الممكية الييودية عمى أرض إسرائيؿ " الثانية   ورفعت شعار " طرد النظاـ األجن
     كمػا وقامػت بشػف العديػد مػف العمميػات العدائيػة بحػؽ العػرب واالنجميػػز (120:2000)رفائيػؿ 
  كمػا وطمبػت التعػاوف مػع الحكومػة  ((1944فػي القػاىرة عػاـ  (مويف)ورد مأبرزىا اغتياؿ الوكاف 
    .نجميزحكومة الفاشية لمواجو االوالالنازية 

 :بمورة القوة العسكرية في ظل األزمات
 االسػػتغبلؿعممػػوا عمػػى  (دافيػػد بػػف غػػوريف)يجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف الحركػػة الصػػييونية وبػػاألخص 

لزيػادة تعظػػيـ مختمػؼ األحػػداث المحميػة والعالميػة بالتظػػاىر بالضػحية المغمػوب عمػػى أمرىػا الجيػد ل
 .يفالييودي في فمسط لبلستيطافية القوة العسكر 

عمى وعد بمفور واالنتػداب البريطػاني  التي عمت المدف الفمسطينية احتجاجاً ((1920ففي أحداث  
الجػيش الرسػمي لبلسػتيطاف الييػودي فػي فمسػطيف  منظمػة اليجانػاة إنشػاءفػي استغمتيا الصييونية 

 .المنتشرة في فمسطيف لمواجو التيديد العربيبتوحيد شتات منظمات الحراسة 
)ثػػورة البػػراؽ( وعمػػى وقػػع مقتػػؿ عػػدد مػػف الييػػود   عمػػؿ بػػف غػػوريف عمػػى  ((1929وفػػي أحػػداث  

استقطاب دعـ ييود العالـ لتقػديـ العػوف المػادي والبشػري )اليجػرة( إلغاثػة ونجػدة المتضػرريف مػف 
بػػػف )  وكتػػػب  -باإلرىػػػاب العربػػػي  اإلسػػػرائيميةأو كمػػػا تسػػػمييا الكتػػػب المدرسػػػية  -أحػػػداث الثػػػورة 

بطبيعة الحػاؿ لػـ  (140:1987" أمواؿ ورجاؿ إلى فمسطيف " )تيبت  ييونية لئلدارة الص (غوريف
طمػػب  (بػػف غػػوريف)تكػػف أمػػواؿ الجبايػػة مػػف ييػػود العػػالـ موجيػػة لممتضػػرريف مػػف ثػػورة البػػراؽ ألف 

التعويض مف حكومة االنتداب ولكف ىذه األمواؿ التي أسماىا " تطػوع الشػعب سػتكوف مخصصػة 
كمػا وطالػب اإلدارة الصػييونية    (1987:104 تيبػت  توسػع فقػط " )لمبناء الجديد والتحصػيف وال

شػاب ييػودي لحػؿ مشػكمة تػوازف القػوة حيػث  (50.000) بػ في أعقاب ثورة البراؽ بضرورة تزويده
حقؽ التوازف الدفاعي وعندئذ لف نخاؼ العػرب " تطعنا جمب ىذا العدد مف الشباب سن" إذا اس:قاؿ

 .(105)المرجع السابؽ:
  فقػػػػد تمكنػػػػت الصػػػػييونية مػػػػف إقنػػػػاع اإلنجميػػػػز  ((1936داث الثػػػػورة الفمسػػػػطينية الكبػػػػرى أمػػػػا أحػػػػ

عنصػػر  ((3000عميػػو تػػـ تجنيػػد قرابػػة  دي   وبنػػاءً االنجميػػزي والييػػو بخطػػورة الثػػورة عمػػى الطػػرفيف 
ضػػػمف قػػػوات األمػػػف البريطانيػػػة لقمػػػع الثػػػورة الفمسػػػطينية   وكانػػػت  ييػػػودي مػػػف أعضػػػاء اليجانػػػاة

تػـ  ((1939والمػرخص   وفػي  الػبلـزوتزويدىـ بالسبلح طانية ممزمة بدفع الرواتب السمطات البري
تحويػؿ ىػذه القػوة المعروفػة بػالنواطير إلػى شػػرطة خاصػة باليشػوؼ الييػودي وارتفػع عػددىا " قرابػػة 

ألػػػؼ ييػػػودي مػػػزوديف بثمانيػػػة آالؼ بندقيػػػة وأسػػػمحة أخػػػرى وآليػػػات كالمصػػػفحات وسػػػيارات  ((22
 .(38:2009روف  الشحف " )منصور وآخ
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أمػػا أحػػداث الحػػرب العالميػػة الثانيػػة فقػػد اسػػتغمتيا الصػػييونية بشػػكؿ يحسػػب ليػػا فػػي سػػبيؿ زيػػادة 
رسػػالة لػػرئيس حكومػػة  يػػزمفا  كتػػب رئػػيس اليسػػتدروت الصػػييونية حػػاييـ و فاعميػػة القػػوة العسػػكرية 

ة الصػػػػييونية تجنيػػػػد كافػػػػة مػػػػوارد االسػػػػتيطاف الييػػػػودي ومػػػػوارد الحركػػػػبالبريطانيػػػػة يخبػػػػره  المممكػػػػة
لمسػػاعدة بريطانيػػا فػػي الحػػرب   وبموجبػػو قامػػت بريطانيػػا بتشػػكيؿ المػػواء الييػػودي المقاتػػؿ والػػذي 

  وكتيبػة اليندسػة   وكتيبػة اإلسػعافات الطبيػة   ممػا أكسػب المقػاتميف الييػود شمؿ كتيبة المدفعية 
اسػػػتطاع الفيمػػػؽ  خبػػرة قتاليػػػة فعالػػػة أىمػػػتيـ لخػػوض المعػػػارؾ مػػػع العػػػرب واالنتصػػار عمػػػييـ   كمػػػا

التػػي أقامتيػػا  -شػػرعييف اللمميػػاجريف الييػػود غيػػر  االعتقػػاؿإلػػى معسػػكرات الييػػودي التسػػمؿ سػػرا ً 
بييػػود المعػػػتقبلت  االلتقػػػاءلػػػنقميـ إلػػى فمسػػػطيف وكػػذلؾ لتػػػدريبيـ عمػػى السػػػبلح تمييػػدا ً  -بريطانيػػا 

 النازية وتزويدىـ بالسبلح.
بتشكيؿ قػوة كومنػدوز خاصػة مػف الرجػاؿ والنسػاء  اةالحرب العالمية الثانية قامت اليجانفي خضـ 
سػػـ السػػرايا السػػاحقة )البممػػاخ( ووضػػعتيا تحػػت تصػػرؼ الجػػيش البريطػػاني ممػػا أكسػػبيا اعرفػػت ب

شػػػرعية مػػػف حكومػػػة االنتػػػداب   حيػػػث سػػػاىمت فػػػي تطػػػوير أدائيػػػا مػػػف خػػػبلؿ التػػػدريب العسػػػكري 
عديػػد مػػف العمميػػات العسػػكرية المعقػػدة الالخػػاص ودعميػػا بالمػػاؿ والسػػبلح   مػػا أىميػػا لمقيػػاـ بتنفيػػذ 
ألعضػػاء البممػػاخ أثػػره فػػي بنػػاء الجػػيش خمػػؼ خطػػوط العػػدو   وتػػرؾ التػػدريب العسػػكري الخػػاص 

مػنيـ  اإلسػرائيمياإلسرائيمي حيث تقمػد عػدد كبيػر مػف أعضػاء البممػاخ مناصػب رفيعػة فػي الجػيش 
  رفائيػؿ إتػاف وىػـ ) رائيمياإلسػأعمػى منصػب فػي الجػيش قادة تسمموا رئاسة ىيئػة األركػاف العامػة 

 ( يتسحاؽ رابيف   موشى داياف   مردخاي جور  حاييـ بر ليؼ  ردافيد إلعازا
يمكف أف يكوف ليا موضع قدـ في فمسػطيف إال مػف خػبلؿ القػوة  وبندراؾ الحركة الصييونية أنو ال

كرية ؛ لػػػذلؾ العسػػػكرية   أدركػػػت كػػػذلؾ أف ال مسػػػتقبؿ ليػػػا عمػػػى أرض فمسػػػطيف بػػػدوف القػػػوة العسػػػ
سعت جاىدة لتطبيع جميع مؤسساتيا المنبثقػة عػف الكيػاف الوليػد بالثقافػة العسػكرية )سػر وجودىػا( 

 .بما فييا مؤسسة التعميـ
 

 :أيدلجة التعميم
تشػػكؿ منظومػػة التعمػػيـ بػػأي دولػػة أداة رئيسػػية فػػي تنشػػئة أبنائيػػا عمػػى قػػيـ المجتمػػع السػػائد   لػػذا  
وغايػػات الػػدوؿ   ومػػف ىنػػا ي لمػػدوؿ فيػػو المػػرآة العاكسػػة ألىػػداؼ ر التعمػػيـ عػػف الوجػػو الحقيقػػبػػيع
مػػػف المخطػػػط  ً اً بػػػر المخطػػػط التعميمػػػي والتربػػػوي ألي مجتمػػػع مػػػف المجتمعػػػات مػػػا ىػػػو إال جػػػزءاعت
 .لذلؾ المجتمعي ومالق

ذا كاف إعداد الفرد لمحرب غاية وىدؼ فقد ارتبط ىذا اإلعداد بالتعميـ قديماً  مػع ظيػور المجتمػع  وا 
 مع انبثاؽ الدوؿ القومية في القرف التاسع عشر  طي عمى وجو الخصوص وحديثاً اإلسبر 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%89_%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
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سكري ػحيػػػث كػػػاف لمتشػػػريعات التػػػي شػػػرعت فػػػي اسػػػبرطة عظػػػيـ بػػػالر األثػػػر فػػػي تنشػػػئة مجتمػػػع عػػػ
ناثاً  مستعداً لمقتاؿ في أية لحظة   وبمقتضى ىذه التشريعات فنف األطفاؿ األصحاء ذكوراً  كػانوا  وا 

الدولة ووصايتيا في سف مبكرة   أما الضعفاء فقد كانوا يتركوف فػي العػراء يخضعوف تحت رعاية 
لمبلقاة مصيرىـ المحتـو   وعند بموغ األطفاؿ " سف السػابعة تأخػذىـ الدولػة مػف أسرىػػػػػـ وتػدخميـ 

ػة البدنية وتعمػـ ػػػػػػػضمف مجموعات خاصة حيث الحياة الخشنة   يتـ فييا السير العسكري والرياض
 (  139:1979سيقى والقراءة " )يحيى  المو 

يحيػى "وعندما يبمر سػف الرشػد فننػو يبػدأ فػي مزاولػة حيػاة عسػكرية كجنػدي فػي الجػيش الػوطني " )
ومػع  .( وتتعيد برعايتػو ورعايػة أسػرتو عمػى أف يتفػرغ لمحيػاة العسػكرية بشػكؿ كامػؿ139:1979 

يطاليػػػا عمػػ ى عاتقيػػػا تػػدريس تاريخيػػػا القومػػػػي ظيػػور الػػػدوؿ القوميػػة أخػػػذت المدرسػػة فػػػي ألمانيػػا وا 
  .يةػػعمى االستخداـ االنتقائي لمشواىد التاريخلغرس القيـ الشوفانية بناء ً 

عػدادىـ لممسػتقبؿ عػف طريػؽ تغييػر نظػػاـ  حيث بدأ النظاـ النازي بالتحكـ والسيطرة عمى أفراده  وا 
نشػػاء حركػػات الشػػبيبة   فقػػد أكػػد وزيػػر التعمػػيـ النػػازي  أىػػداؼ " إف كػػؿ  (ا ىػػردريسبرنػػ)التعمػػيـ وا 

  "التعميـ ىي لخمؽ نازي
(www.schoolshistory.org.uk/gcse/germany/education.htm  لػذلؾ قػاـ النػازيوف )

ة والميػػارات العسػػكرية لمفتيػػاف مينيا مػػا اعتبػػروه الحاجػػات الرئيسػػبتغييػػر المناىػػػػػػػػج المدرسػػية وتضػػ
لتػػػي تػػػدلؿ وترسػػػخ عظمػػػة األلمػػػاف   وكتػػػب األحيػػػاء والفتيػػػات   فجػػػػاء االىتمػػػاـ " بكتػػػب التػػػاريخ ا

لتسػػميط الضػػوء عػػػػمى تفػػوؽ الجػػنس اآلري ورفعتػػو   وبػػرامج الػػرحبلت المدرسػػية التدريبيػػة إلعػػداد 
الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب ليكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الئقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش " 

(www.schoolshistory.org.uk/gcse/germany/education.htm وكػػػػػػػػػػاف النظػػػػػػػػػػاـ   )
يكونوا مف أعػػػضاء الحزب النازي وأداء قسـ الوالء ليتمر لضماف النازي يفرض عمى المعمميف أف 

    .تحقيؽ أىداؼ النازية
 (موسولينػػػي)وعمى نفػس الػنيج سػمكت إيطاليػا الفاشػية الطريػؽ إلعػداد أبنائيػا لمحػرب   فقػد أعمػف 

أف الحكومػػػة الفاشسػػػتية " تتطمػػػب أف تكػػػوف الفاشػػػية مصػػػدر إليػػػاـ لممػػػدارس كمػػػا أنيػػػا تتطمػػػب أف 
ػػػػػػكوف النظػػاـ التعميمػػي كمػػو فػػي مختمػػؼ مراحمػػو بتربيػػة الشػػباب اإليطػػالي لفيػػـ الفاشسػػتية " )جبػػر ي

روا ُصػقْ (   وحتى يتأكػدوا مػف تغمغػؿ األفكػار الفاشسػتية فػي عقػوؿ أبنػائيـ لػـ يَ 6:2009وآخروف  
جيودىػػػػـ عمػػػى النظػػػاـ التعميمػػػي بػػػؿ اتسػػػع تركيػػػزىـ ليشػػػمؿ حركػػػات الشػػػبيبة التػػػي رسػػػخت وثبتػػػت 

  فأقيمػػػت منظمػػػات األطفػػػاؿ والشػػػباب "وكػػػاف شػػػعار ىػػػذه اأعمػػػػدة األيػػػدلوجيا الفاشػػػية فػػػي منتسػػػبيي
سػػػنوات بمنظمػػػات الػػػذئاب  (8-6 )المنظمػػػات  آمػػػف وأطػػػع وقاتػػػؿ بينمػػػا يمتحػػػؽ األطفػػػاؿ مػػػف سػػػف

 .(23:1994الصغيرة ")القاضي  
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ت مف تأثير البيئػة التػي في ىذا الجو القومي ولدت الحركة الصييونية التي لـ يكف بوسعيا اإلفبل
مػف مكونػات القوميػة)وىي األرض( نزعػت نحػو الفكػر  قادىا لمكوف أساستفال نشأت فييا   ونظراً 

فػػػي مقالػػػة لػػػو بعنػػػواف  (ليمينبمػػػوـ)اإلحبللػػػي االسػػػتعماري بمبػػػاس القوميػػػة   يقػػػوؿ المفكػػػر الييػػػودي 
تنػا أدنػى مػف حيػاة أي شػعب إحيػػػػاء إسرائيؿ عمػى أرض آبائػو "عمينػا أف نجتيػد كػي ال تصػبح حيا

إننا محتاجوف إلى وطف كمػا ىػو األمػر بالنسػبة لكػؿ األمػـ وأف نحيػا عمػى أرضػنا التاريخيػة   آخر
ف الحركػػػة القوميػػػة التػػػي ظيػػػرت لػػػدى الييػػػود تػػػأثرت إ.. .وىنػػػاؾ نكػػػوف فػػػي يػػػد الػػػرب ويػػػد التػػػاريخ

اسػػػػػع عشػػػػػر " بالحركػػػػػػات القوميػػػػػة لػػػػػدى الشػػػػػعوب األخػػػػػرى التػػػػػي ظيػػػػػرت فػػػػػي أواخػػػػػر القػػػػػرف الت
ػؿ ػػػبعػػدىا إسرائيمػػف (   وبعػػدما تممكػػت األرض نشػػطت الحركػػة الصػػييونية و 36:1999)العكػػش 

في غػػرس الفكػػر القػػػومي االسػتعبلئي فػي عقػوؿ أبنائيػا الييػود بشػتى الطػرؽ والوسػائؿ ومػف بينيػا 
ا.... حركات الشباب " كحركة األبيض واألزرؽ فػي ألمانيػا   والحػارس الصػغير فػي بولنػدا وروسػي

وحركػة شبيبػػة بورخػوؼ   وبيتػار   وحركػة الشػبيبة التابعػة لمصػييونييف العػاميف   ومنظمػة التػوراة 
( 145:2007والعمػػػػؿ   وأبنػػػػاء عقيبػػػػا   والطبلئػػػػػع   والمكػػػػابي والحركػػػػات الكشػػػػفية " )حسػػػػػونة  

ونية ومعظـ ىذه الحركات مازالت عاممة في إسرائيؿ   وىي تيدؼ لغرس األفكار والمبادئ الصيي
مػػف  (%(40شػاب يمثمػػوف  (233600)نحػػو " ((1973فػي عقػػوؿ منتسػبييا والػػذي قػػدر فػي عػػاـ 

 .(145" )المرجع السابؽ: (17-(10الشباب اإلسرائيمي مف سف 
نجػد  – والتػي لػـ تسػتمر طػويبلً  –وبغض النظر عف موقفنا تجاه أيدلجة التعميـ في الدوؿ القومية 

حتػػػى اليػػػـو وذلػػػؾ لبلخػػػتبلؼ الشاسػػػع بػػػيف الػػػدوؿ  اؿ مسػػػتمراً ال ز ىػػػذا الػػػنيج اتبعتػػػو إسػػػرائيؿ و أف 
سرائيؿ " فنسرائيؿ لـ تنشأ بمقتضى الطبيعة التمقائية لمتطور في إطار ما يسمى بالقانوف  القومية وا 
الطبيعي   ولـ تنشأ بمقتضى التراضي العاـ بيف الحاكـ والمحكوـ عمى األرض فيما يعرؼ بالعقد 

تمقػػاء االنسػػجاـ الػػوظيفي بػػيف أطرافيػػا فػػي سػػياؽ النظريػػة العضػػوية   االجتمػػاعي   كمػػا لػػـ تنشػػأ 
نما جاءت بدعوى الوعد اإلليي ونتيجة لما سمي بػالقوة الغالبػة  "  ) أبػو غػدير   (   17:2008وا 

بمعنػػى أف " نقطػػة البػػدء فػػي إسػػرائيؿ تختمػػؼ عػػف غيرىػػا مػػف الػػدوؿ ففػػي حػػيف جػػاءت نشػػأة الدولػػة 
مف النضوج وصوال إلى الطػور األعمػى بفعػؿ الصػراع مػع الػذات   فقػد  القومية الحديثة بعد أطوارا

الدينيػػة وقوتػػػو  األسػػطوريةظيػػرت إسػػرائيؿ إلػػى الوجػػود نتيجػػػة مشػػروع ثقػػافي  سياسػػي لػػػو خمفيتػػو 
نمػػا جػاءت نتيجػػة  العسػكرية   وعمػػى ذلػؾ لػػـ تشػيد التجربػػة اإلسػرائيمية خبػػرة التطػور مػػف الػداخؿ وا 

ولة إستدعائية تػـ تأسيسػيا بقبػوؿ عػدد مػف األفػراد وبػدعوى المجػيء الحضور مف الخارج وكأنيا د
 .(17:2008أبو غدير  مف ببلد االنتشار إلى ما يسمى أرض الميعاد " )

مف ىنا يرى الباحث أف  حاجػة إسػرائيؿ إلػى أيدلجػة التعمػيـ أشػد وأكثػر إلحاحػاً  مػف غيرىػا لتنميػة 
 .كيؿ الشخصية المنفوية بطريقة جديدة صارمة المشاعر القومية الشوفانية   أو قؿ إلعادة تش
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 :العتزاز القومي والتعصب القوميالفرق بين 
يوجد فارؽ ضئيؿ يفصؿ ما بيف االعتزاز القومي والتعصب القومي   فاالعتزاز القومي يعبر عف 

ا   أمػػوديمومتيػػامطموبػػة لقيػػاـ المجتمعػػات والحفػػاظ عمػػى اسػػتمراريتيا الاليويػػة القوميػػة الحضػػارية 
التعصػػػب القػػػومي فيػػػػو أشػػػد الطػػػػرؽ قطعػػػاً ألواصػػػػر اإلخػػػاء والتػػػػرابط بػػػيف البشػػػػر عمػػػى اخػػػػتبلؼ 

" عاطفػػة مػػف التػػرابط والتضػػامف تعػػيف عمػػى التػػآخي  :انتمػػاءاتيـ   ويعػػرؼ االعتػػزاز القػػومي بأنػػو
والتعػػاوف المثمػػر والتواصػػي بػػالخير والكػػؼ عػػف األذى   ومادامػػت ىػػذه العاطفػػة ال تبػػرر عػػدواناً   

تػػػدفع إلػػػى بغػػػي فننيػػػا تمثػػػؿ قػػػوة دافعػػػة لمحضػػػارة فػػػي مسػػػيرتيا التاريخيػػػة الطويمػػػة   تػػػؤمف بيػػػا وال 
خطواتيا   وتدرأ بيا األخطار التي تيددىا   بينما النعرة العنصرية عاطفة انطواء حوؿ عػرؽ مػف 
ة النسب يتخيؿ اإلنساف أنو ينتمي إليػو فيدفعػو ذلػؾ إلػى إضػمار الحقػد واالحتقػار لمعناصػر البشػري

  ( 100:2002األخرى   واعتقاد التفوؽ والمزية في األصؿ الذي يتعصب لو اإلنسػاف ")ظاظػا  
  انتيجتػو إسػرائيؿ " التميػز ذيلمتعصب القػومي الػ مبرراً  :(يسرائيؿ طاؿ)ووفقا لذلؾ يقوؿ الجنراؿ 

التميػز القػومي العمـ  األمة   التقاليد القومية   ىي التي تجمب الشرور ليذا العالـ   ولكػف بمػا أف 
 .(101:2002وفقا لذلؾ " )ياىؼ   وىو سموؾ ىذا العالـ   فعمينا أف نسمك

عارض العبودية في  قمت مف المؤكد أف لمتعصب القومي تاريخ طويؿ غير محدد   فأرسطو مثبلً 
كػػػؿ مػػػف خػػػارج أثنػػػا برابػػػرة    :زمانػػػو   وأفبلطػػػوف لػػػـ ينكػػػر العبوديػػػة فػػػي الحضػػػارة اليونانيػػػة بقولػػػو

بالرومػػػاف والفػػػرس الػػػذيف اتخػػػذوا مػػػف العبوديػػػة ضػػػرورة اقتصػػػادية   إلػػػى أف ظيػػػرت الفكػػػرة  ً مػػػرورا
اإلمبريالية في القرف السادس عشر والقوميات العنصرية في القػرف التاسػع عشػر كالفاشػية والنازيػة 

أف كػػػؿ  يبلحػػػظ مريكػػػا وجنػػػوب أفريقيػػػا وىكػػػذا   لكػػػفوالصػػػييونية وفكػػػرة الفصػػػؿ العنصػػػري فػػػي أ
 تػى يػتـ وأدىػا فػي ميػدىا   ولػـ تبػؽالعنصرية اندثرت واختفػت ومػا أف تظيػر فكػرة مػا حالقوميات 

إال الصػييونية التػػي تحمػؿ بػػيف ثناياىػا مػػف التعصػب مػػا يفػوؽ كػػؿ القوميػات التػػي ظيػرت وعرفيػػا 
اإلنسػػاف والتػػي عرفػػت بنظريػػة الفولػػؾ )نقػػاء الػػدـ ( لدرجػػة دفعػػت األمػػـ المتحػػدة إلصػػدار قػػرارا فػػي 

لغاء ىذا القرار عاـ  ((1975عاـ   ((1991يصؼ الصييونية بأنيا شكؿ مف أشكاؿ العنصرية وا 
 .تحت ظروؼ وضغوط محددة ال يبرأ الصييونية مف العنصرية

ولعؿ السبب في تجذر واستمرار الصييونية بفكرىا إلى اآلف عمى اختبلؼ القوميات التػي انػدثرت 
كػػػس بمعنػػػى ارتباطيػػػا )بالػػػديف الييػػػودي ( وانتيػػػت ىػػػو قػػػدرتيا عمػػػى تػػػذويت الػػػديف بالسياسػػػة والع

وشروحاتيـ التمموذية   بحيػث أف األفكػار والمعتقػدات العنصػرية كالشػعب المختػار وأرض الميعػاد 
      .أصبحت عقيدة دينية يؤمف بيا كؿ ييودي

 :التعميم في إسرائيل لنظام عسكرةالصبغة ال
مػػف ريػػاض األطفػػاؿ حتػػى  اً المراحػػؿ بػػدءلمختمػػؼ  إسػػرائيؿف النػػاظر لمنػػاىج التعمػػيـ المطبقػػة فػػي إ

ال بد أف يمحظ التوجو التربوي القائـ عمى التنشئة العسػكرية   نياية التعميـ الثانوي وربما الجامعي 
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عػػػداد  والتجنيػػػد لمجػػػيش  ليصػػػبحوا مقػػػاتميف ومػػػدافعيف عػػػف الوجػػػود الييػػػودي الميػػػدد ؛ التبلميػػػذ  وا 
 .بالخطر الدائـ

إسػػرائيؿ   ففػػي مرحمػػة االسػػتيطاف الييػػودي لفمسػػطيف قػػاؿ الػػدكتور  لقػػد سػػاد ىػػذا التوجػػو قبػػؿ قيػػاـ
فػػػي يكػػوف منغمسػػا ً  فأف التعمػػيـ العبػػري يجػػب أ :مؤسػػس مدرسػػة ىريئيمػػي فػػي حيفػػا (آرثػػر بيػػراـ)

   مػػدرباً فػػي مطػػبخ المدرسػػة   فاشػػترى أسػػمحة وخبأىػػا  األمػػفتشػػجيع الشػػباب عمػػى تحمػػؿ أعبػػاء 
ر نظاـ التعميـ في معسػكرات المقتمعػيف مػف قبػؿ جنػود الفيمػؽ تبلميذه عمى استخداميا   كما " وأدي

مػف مواليػد  " أف معممػاً  :وكتب يتسحاؽ شميؼ عف ىػذا التوجػو  ( 37:2011 דןמקה)الييودي " 
بالقػدس فػي الثبلثينيػات   كػاف  لصػؼ فػي المدرسػة الثانويػة )جمناسػيو( ومربيػاً  ألمانيا عمػؿ معممػاً 

لمدرسػة وفػي الميػؿ كػاف يقػود مجموعػة مػف الشػباف الييػود كانػت ىذا المعمػـ يعمػؿ فػي النيػار فػي ا
(   كمػػػا وانتيػػػت النقاشػػػػات 102:1986ميمتيػػػا االنتقػػػاـ مػػػف العػػػػرب بشػػػتى الوسػػػائؿ " )مزعػػػػؿ  

" ال بػػد أف يقػػـو النظػػاـ التعميمػػي أنػػو  ((1940فػػي فبرايػػر الداخميػػة لمجنػػة التعمػػيـ داخػػؿ اليجانػػاة 
رميف ومػػدققيف فػػي العمػػؿ يعرفػػوف ويقػػدروف عمػػى تحمػػؿ بتنشػػئة رجػػاؿ منضػػبطيف   شػػجعاف   صػػا

 .(57:2007وأداء مطالب مف الصعب أداؤىا ")جور   واإلنياؾالبرد والعجز 
ىذا النيج التعبوي العسكري بشكؿ أعمؽ بعػد إقامػة إسػرائيؿ مػف خػبلؿ الرسػائؿ العسػكرية  ليستمر

عسػػػكرية غػػػراض أل سػػي مجنػػػداً ليصػػػبح الكتػػػاب المدر  ؛السػػافرة المتضػػػمنة فػػػي المنيػػاج المدرسػػػي  
" يجػب عمينػا أف نبػدأ  :فػي حكومػة شػاروف لتعمػيـوزيػرة ا (ليمػور ليفنػات)أىداؼ عسكرية   تقػوؿ و 

مف األسفؿ لمتأكد مف أف النظاـ التعميمي ىو الذي يمكف أف يقود حب االسػتطبلع والفضػوؿ عنػد 
 " ة واألسػػػمحة فػػػي المسػػػتقبؿالتبلميػػػذ لمعمػػػـ واالبتكػػػار حتػػػى يتمكنػػػوا مػػػف تشػػػغيؿ الطػػػائرات الحربيػػػ

(levy,2008:355)    ؛ فاليػدؼ مػػف التعمػػيـ مػف وجػػو نظػػر الػػوزيرة لػيس خمػػؽ المػػواطف الصػػالح
طبلب مف خػبلؿ فنف كؿ الرسائؿ العسكرية يتـ تمريرىا لمبؿ ىو غرض عسكري بحت   وبالتالي 

مقػػدس   حتػػى مػػف " األعيػػاد   األدب   التػػاريخ   الكتػػاب ال :مثػػؿليػػـ التػػي تػػدرس  الموضػػوعات 
خبلؿ االحتفاالت في المدارس   ليخرج الطالب بقناعػة وىػو أننػا دائمػا عمػى المحػؾ )فػي الوجػود( 

  وتمعػب الروايػات القوميػة الراسػخة  (gor,2012:7لمحػرب " ) وجػاىزاً  وعمى المػرء أف يكػوف قويػاً 
فػػي مركزيػػا ً را ً فػػي كتػػب التػػدريس وخاصػػة التػػي تػػدور حػػوؿ التضػػحية والبطولػػة وتمجيػػد القتػػاؿ  دو 

مػػاؿ العسػػكرية ليوشػػع بػػف نػػوف ضػػد عإثػػارة الػػروح العسػػكرية الشػػوفانية فػػي نفػػوس الطػػبلب   كاأل
االستسػبلـ لمرومػاف    وأسطورة متسادا حيث فضؿ ساكنييا االنتحػار الجمػاعي عمػى الفمستينييف  

سػػانديف لحركػػػة والمظميػػيف الييػػود الم  رة العربيػػة وقصػػة تػػؿ حػػي القمػػة الييوديػػة فػػي مواجيػػة الكثػػ
   (كحناسػػػنش   حبيبػػػاريخ   انصوسػػػيري)المقاومػػػة الييوديػػػة التػػػي نشػػػبت فػػػي معسػػػكرات اإلبػػػادة 

وسمسػػمة البطػػوالت المنبثقػػة عػػف حػػروب إسػػرائيؿ   مػػف خػػبلؿ التصػػدي لسػػبعة جيػػوش عربيػػة فػػي 
باالنتصػػػار السػػػاحؽ عمػػػى الػػػدوؿ العربيػػػة فػػػي حػػػرب األيػػػاـ السػػػتة )كمػػػا    مػػػروراً   ((1948حػػػرب 
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(   إلػػى امتصػػاص الضػػربة والتحػػوؿ مػػف الػػدفاع لميجػػـو فػػي اإلسػػرائيميةيا الكتػػب المدرسػػية تصػػف
 . ((1973حرب 

إلػػػى جانػػػب ىػػػذه الروايػػػات يػػػتـ عػػػرض كػػػؿ صػػػور العػػػداء والنكبػػػات التػػػي حمػػػت بػػػالييود عمػػػى مػػػر 
ىتمر ومػف ثػـ العػرب الػذيف أرادوا اسػتكماؿ  إلىالعصور مف )خراب الييكؿ( عمى يد نبوخذ نصر 

 اإلسػػػرائيميبرمػػػي الييػػػود فػػػي البحػػػر   والػػػذي حػػػاؿ دوف ذلػػػؾ ىػػػو قػػػوة جػػػيش الػػػدفاع رة ىتمػػػر مسػػػي
سػػنة مػػف العػػداء  (2000)كتػػب التػػاريخ تعػػرض " :(يػػت غػػورغح)بوصػػؼ كتػػبيـ المدرسػػية   تقػػوؿ 

لمسػػامية وخبلليػػا مختمػػؼ الظػػالميف تػػآمروا ضػػدنا   فيعػػرض التػػاريخ عمػػى أنػػو سمسػػمة متصػػمة مػػف 
يػػػتـ عػػػرض العبلقػػػة بػػػيف فمػػػثبل ً    (gor,2012:7د فػػػي مختمػػػؼ البمػػػداف " )ضػػػد الييػػػو المػػػؤامرات 

تعػرض مػف خػبلؿ محػاكـ   مثبلً  إسرائيؿ ومختمؼ الدوؿ برابط العداء لمييود   فالعبلقة مع اسبانيا
مػػف خػػبلؿ اإلشػارة إلػػى أحػػداث كيشػينيؼ   ومػػع فرنسػػا مػف خػػبلؿ محاكمػػة  التفتػيش   ومػػع روسػيا

الذي اتيـ بخيانة فرنسا ثـ تمت تبرئتو   ومػع بولنػدا مػف خػبلؿ  (زايفوسألفرد د)الضابط الييودي 
اإلشػػارة لمعسػػكرات االعتقػػاؿ النازيػػة   ومػػع ألمانيػػا مػػف خػػبلؿ المحرقػػة التػػي سػػاقت الييػػود لمػػذبح 

حتػى بريطانيػا ليروب الييود الناجيف مػف المحرقػة    كالخراؼ   ومع ايطاليا عمى أنيا كانت ممراً 
وجػو ومنحتيـ وعػد بمفػور يػتـ اإلشػارة ليػا مػف خػبلؿ وقوفيػا فػي ميـ في فمسطيف التي رسخت أقدا

عاقة تطوير أرض إسرائيؿ حسب وصؼ كتبيـ المدرسية  المياجريف الييود الفاريف مف النازية   وا 
عمػػػى أنيػػػا أرض االسػػػتعباد والػػػذؿ   والعػػػراؽ عمػػػى أنيػػػا مكػػػاف الشػػػتات   ومصػػػر يػػػتـ اإلشػػػارة ليػػػا 

 .والتشرد الييودي
ىكذا يتـ تشريب الطبلب فكرة الضحية المطمقة   التي تبرر كؿ فعػؿ يصػدر عػنيـ تجػاه اآلخػريف 
مف منطمؽ أف ما حدث معنا ال مثيؿ لو   فتؤسػس ىػذه الروايػات عنػد الطػبلب المعرفػة التػي تقػاـ 

 العالـعمى التذكر واختيار مشيد الماضي   فيقؼ الطالب المستيدؼ أماـ )حقيقة( مزلزلة مفادىا 
وف الفػػرص لتػدميرنا   مػػا ينػكمػو ضػػدنا   الغػرب ضػػدنا والعػرب ينازعوننػػا عمػى ممكيػػة األرض ويتح

العسػػػكرية والقتػػػاؿ  ةمتضػػمنة فػػػي الكتػػب المدرسػػػية فػػػي القػػو لتػػػأتي اإلجابػػػة  الحػػؿ ؟ أيػػػف نػػذىب ؟ 
والتضحية   ليتقبميا الطبلب بشكؿ مسمـ بو دوف تردد أو أدنى تفكير نقدي مف منطمؽ ال خيار   

  .  فنما نعيش بالقوة أو نعود لمشتػػػػات فقد كتب عمينا ذلؾ 
" يفػػرض  :ىكػػذا تنسػػج الرسػػائؿ العسػػكرية بطػػرؽ ممتويػػة لتصػػؿ لعقػػوؿ الطػػبلب تقػػوؿ حجيػػت غػػور

 بْ عِ َصػوىػو يُ  التفسير المييمف في مواضيع الجيش والعسكرة ثقافػة إسػكات داىيػة وشػديدة البػأس  
ه فػي إسػرائيؿ مػف خػبلؿ ؤ ـ بنػاحت زعػـ التيديػد الوجػودي   ويػتأمر كشؼ آلية العسكرة ويخالفيا ت

ت يػاات ىػي الرو يػاايئة التعمػيـ واألىػـ بػيف ىػذه الرو ـ تدريسيا في ىت القومية الثابتة التي يتيااالرو 
  والػذكورة   إذ يػتـ عػف طريقيػا بنػاء حػوار يبػرر الخػروج لمحػرب التي تتحدث عف القػوة   والقتػاؿ 

كػػد الباحثػػة ؤ وت  (  35:2007ف أجػػؿ البقػػاء فػػي حػػد ذاتػػو " ) غػػور  ح مػػوتقديمػػو عمػػى أنػػو كفػػا
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 :الرسائؿ العسكرية لمطبلب بقولياالمراوغ في نقؿ  لؤلسموبعمى انتياج إسرائيؿ  (عفودتعميت )
ال يمكػػػػف منعيػػػػا  التعمػػػيـ العسػػػػكري يعمػػػػـ رؤيػػػة حقػػػػائؽ الحػػػػرب ومركزيػػػة الجػػػػيش عمػػػػى أنيػػػا أوالً  "

ؾ ويقػبض عمػى مواقػع القػوة فػي المجتمػع ويحفػظ مكانػو ومكانتػو   وضرورية وىػذا يخػدـ مػف يمسػ
ذكية وشديدة القوة تجعؿ مػف الصػعب الكشػؼ  التحميبلت في مواضيع األمف تفرض ثقافة صمت 

" التيديػد القػومي " ىػذه العسػكرة وقنػاع التيديػد الوجػودي  ادعػاءعف آليات العسكرة وتخفييػا خمػؼ 
بطولػػة   مػػف خبلليػػا ينشػػأ ويبنػػى الحػػرب   ال القػػوة   لدائمػػة ف خػػبلؿ المسػػارات القوميػػة اتبنػػى مػػ

 .(11:2010  עמיתلخروج لمحرب التي يعرضيا عمى أنيا جوىر البقاء " )الحوار الذي يبرر ا
 -:اإلسرائيميدائرة سالح التربية في الجيش 

ن مػػػا إف اإلعػػػبلف عػػػف قيػػػاـ دولػػػة إسػػػرائيؿ شػػػكؿ سػػػابقة فػػػي مسػػػار التػػػاريخ لػػػيس لظػػػروؼ القيػػػاـ وا 
لحيثيػػات ىػػذا القيػػاـ   الػػذي ارتكػػز عمػػى القػػوة العسػػكرية لتكػػوف السػػابقة جػػيش يبنػػي دولػػة   بيػػذا 

بعػاده عػف رسمت الياالت حوؿ الجيش في إسرائيؿ   فاعتبر الخط األحمر الذي يحظػر تجػاوزه  وا 
عػف  المسػؤوؿمجرى الحياة اليومية   وبمقتضى ىذا التفويض استغؿ الجيش مكانتو فاعتبر نفسو 

مػع الحفػاظ عمػى ىػامش معػيف  –كؿ شاردة وواردة في الدولة التي قامت عمى أكتافػو وبتضػحياتو 
مشػارؾ    االقتصػادعػف ممكيػة وانتقػاؿ األراضػي   مسػاىـ فػي  المسػؤوؿ  فيو  -مف الديمقراطية 

فػػي القػػرارات السياسػػية   وكػػذلؾ لػػو مشػػاركة فاعمػػة فػػي التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ دائػػرة سػػبلح التعمػػيـ فػػي 
 يش والتي تتعاوف مع وزارة المعارؼ.الج

  ( 430:2009لمجيش مف دائرتيف كما أوردىا )منصور وآخروف يتكوف سبلح التربية التابع 
  بتوجيو سياسة الجيش بما لو عبلقة بمواضيع تربوية مختمفة ىوتعن :دائرة أسس التربية - أ

 ح التربيػػة بمػػا فييػػا وتضػػـ قسػػـ القيػػادة والوحػػدات التنفيذيػػة فػػي سػػبل :دائػػرة وحػػدات التنفيػػذ - ب
 ات الشباب(   وىناؾ وحدات مستقمةحركات الشبيبة التمييدية لمجندية مثؿ الجدناع )وحد

 :في الجيش وىي ط التربية والشباب الرئيسخاصة لضبا
 مدرسة اإلرشاد الخاصة بالتربية والشباب. 
 الكمية التربوية في جبؿ جيمو. 
 مدرسة تطوير القيادة. 
 ئيمياذاعة الجيش اإلسرا. 
 جريدة بمحانيو. 

دائػػػػرة سػػػػبلح التربيػػػػة أداة الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي لمولػػػػوج لعػػػػالـ التربيػػػػة المشػػػػبع  أف ويػػػػرى الباحػػػػث  
يقػػػـو الجػػػيش برعايػػػة الػػػروح العسػػػكرية وتجييػػػز  مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الػػػدائرةو    بػػػالقيـ العسػػػكريةأصػػػبل ً 

مف منياج  اً عتبر جزءفي صفوؼ الجيش مف خبلؿ دروس الجدناع التي ت لبلنخراطالشباف الييود 
مف لمعمؿ في المدارس اإلسرائيمية  المدرسة   كما ويساىـ في إعادة تأىيؿ الجنود والضباط تربوياً 
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خػػبلؿ برنػػامج يسػػمى " واسػػع النطػػاؽ لتػػدريب الجنػػود ليصػػبحوا معممػػيف وأبرزىػػا كمعممػػات لمعبريػػة 
.. .جيػو   وكمعممػي لمغػة العربيػةالمياجريف   تدريس الجغرافيا   وعمػـ النبػات ومجػاؿ التو لمتبلميذ 

   (3::2691 גבעולلػػدمج الػػذيف يتقنػػوف المغػػة العربيػػة فػػي سػػبلح االسػػتخبارات عنػػد تجنيػػدىـ " )
لموفود لكافة المؤسسات التعميمية ومف ضػمنيا ريػاض كما وتساىـ ىذه الدائرة في تحضير الجنود 

لقػػاء المحاضػػرات  األنشػػطة الرياضػػية واحتفػػاالت التخػػرج األطفػػاؿ لمشػػاركة الطػػبلب نشػػر )قػػيـ لوا 
الجيش اإلسرائيمي ( وتوضيح مفيوـ ودور الجيش في دولة ييودية ديمقراطيػة   كمػا وتسػاىـ ىػذه 

  وكػػذلؾ الطػػبلب  (التػػوجيييلمحصػػوؿ عمػػى درجػػة البغػػروت ) أكاديميػػاً الػػدائرة فػػي تأىيػػؿ الجنػػود 
 (1:2ة رقـ)  انظر صور والذيف يئست منيـ المؤسسات التعميمية  التعمـ بطيئي

 
 

                                                           

 
 

 

 
 

 يجًىػح يٍ انًؼهًٍُ ذاتؼٍُ نغالح انرؼهُى (1:2صورة رقـ )

http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySubjects 

 

 )َقالً ػٍ يىقغ عالح انرؼهُى (

 :التربية عمى القيم العسكرية لنظام التعميم في إسرائيل
سرائيؿ الطبلب والطالبات ألف يعتبروا الجيش مرحمة طبيعية وحتمية في حياتيـ يييي التعميـ في إ
نو مػف الطبيعػي الػذىاب إلػى الجامعػة أو العمػؿ بعػد الثانويػة أوأولياء أمورىـ  مبة  فبل يتصور الط

  بؿ إلى الجيش   وال نبالر إف قمنا إف مف بيف أىداؼ التعميـ فػي إسػرائيؿ كما في الببلد األخرى 
بالغػة لمتفكيػر العسػكري   ويعمػؿ عمػى تبجيػؿ  أىميػةىو اإلعػداد لمخدمػة فػي الجػيش   فيػو يػولي 

 وناضجاً  يشيع فكرة أف الطالب الذي يكمؿ الخدمة العسكرية يصبح مؤىبلً و الجيش   كما  وتقديس
عمػػػى الزعامػػػة   كمػػػا ويصػػػور كافػػػة الػػػردود العسػػػكرية المنبثقػػػة عػػػف الصػػػراع بأنيػػػا منطقيػػػة  اً وقػػػادر 

 .وضرورية
تتـ عسكرة التعمػيـ واإلعػداد لمجػيش فػي إسػرائيؿ مػف خػبلؿ طػرؽ متنوعػة وسػوؼ نوضػح الوسػائؿ 

  .لتي تنتيجيا وزارة المعارؼ في كافة مراحؿ التعميـا
 
 

http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySubjects
http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySubjects
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 -:والمرحمة األساسية التربية عمى القيم العسكرية في رياض األطفال أولً 
   فييػػا   و  اإلنسػػافنمػػو السػػتمرار الحيػػاة فيػػي تؤسػػس أسسػػا ً تعتبػػر مرحمػػة الطفولػػة مػػف أدؽ مراحػػؿ 

 .دػػى الجسػعب محوىا كالوشـ عمترؾ انطباعات عاطفية يصيتـ تكويف االتجاىات التي ت
وليػػذا يعتبػػر نظػػاـ التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ ىػػذه المرحمػػة العمريػػة بدايػػة جيػػدة وطبيعيػػة لغػػرس المفػػاىيـ 

   وحفبلت التخرج وغيرىا.العسكرية عف طريؽ المنياج المدرسي   واألنشطة المدرسية 
 :*المنياج الدراسي

الوطنيػػة   عيػػد  األعيػػاد والمناسػػباتائيؿ حػػوؿ ريػػاض األطفػػاؿ فػػي إسػػر ليتمحػػور المػػنيج الدراسػػي 
الحانوكاه )األنوار(   عيد البوريـ )المساخر(   عيد الفصح )البيسػاح(  يػـو االسػتقبلؿ   عيػد يػـو 

وتعػػػرض ىػػػذه األعيػػػاد فػػػي المنيػػػاج بحسػػػب تقػػػويـ زمنػػػي لػػػو عبلقػػػة باألعيػػػاد   كيبػػػور )الغفػػػراف( 
 الييودية.

مػػػف عيػػػد الفصػػػح عيػػػد الخػػػروج مػػػف مصػػػر    لييوديػػػة ابتػػػداءً مػػػف الجػػػدير ذكػػػره " أف كػػػؿ األعيػػػاد ا
عيد إنشاء الدولة الصييونية ىي أعيػاد دينيػة قوميػة   تتػداخؿ فييػا القػيـ –بعيد االستقبلؿ  وانتياءً 

عيػاد حتػى األ(   28:1994األخبلقية بػالقيـ القوميػة   والقػيـ المطمقػة بػالقيـ النسػبية " )السػعدي  
ة األغػػػراض القوميػػػة بمعنػػػى أف االحتفػػػاؿ فػػػي ىػػػذه األعيػػػاد اليػػػـو لػػػيس الدينيػػػة تػػػـ تحويرىػػػا لخدمػػػ

نما قومياً  دينياً  احتفاالً  .. وىذا .لؤلطفاؿ مفادىا أف العالـ كمو ضدنامف خبلليا "... تنقؿ رسائؿ  وا 
تصػػور مػػزدوج يػػرى الواقػػع بمفػػاىيـ   األبػػيض يؤسػػس لنظػػرة إيجابيػػة إلػػى القػػوة والجػػيش   كمػػا يػػتـ 

  حيػث يمثػؿ اليونػانيوف األشػرار ار وأشرار   تنقؿ الرسالة عبر سمسػمة مػف األعيػاد   أخيواألسود 
فيمػا نمثػؿ   فيما نمثؿ نحف األخيػار   وفػي عيػد البػوريـ يمثػؿ الفػرس األشػرار  عيد الحانوكاه  في

نحػػف األخيػػار   وفػػي عيػػد الفصػػح يمثػػؿ المصػػريوف األشػػرار فيمػػا نمثػػؿ نحػػف األخيػػار   وفػػي يػػـو 
 .(129:2007جور يمثؿ العرب األشرار فيما نمثؿ نحف األخيار مرة أخرى " ) االستقبلؿ

 
  :فمثال عيد الحانوكاه -

بعد التمرد الييودي ضد فرض الثقافة اليونانية أورشميـ  (ييودا المكابي)" دخوؿ شكمو الدينييمثؿ 
عادتو لمشعائر الييودية فػي الييكػؿ وحينمػا دخػؿ الييكػؿ وجػد أف الزيػتعمييـ  الطػاىر ال يكفػي  وا 

مف يػـو واحػد " بدال ً لمدة ثمانية أياـ  االحتراؽفحدثت المعجزة واستمر الزيت في .. .إال ليـو واحد
(   وىكػذا حػور العيػد مػف شػكمو الػديني الػذي يعتمػد عمػى معجػزة الزيػت إلػى 14:1994)السعدي 
أف ىذا العيد تحػوؿ  ليذا نمحظ " وطني حصؿ بفعؿ كفاح المكابييف العسكري ضد اليونافاحتفاؿ 

والمػدارس   الرسالة التػي تنقػؿ فػي روضػات ريػاض األطفػاؿ  إسرائيؿبطولية في قياـ  إسطورةإلى 
بينما المكابيوف فاليونانيوف الحقوا الييود القومية الييودية   تتناسب مع اليقظة االبتدائية والثانوية 

والمكابييف الػذيف كػانوا قمػة إال أنيػـ  األبطاؿ انتصروا عمييـ   وىنا يحصؿ التضامف بيف األطفاؿ
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  "ىنػػاؾ قػػدر كبيػػر مػػف المعػػب بالػػدمى فػػي مراكػػز (436:2009تغمبػػوا عمػػى األغمبيػػة " )منصػػور  
لػو الػدعـ    إلنػاثبحيث يحاكي األطفاؿ الذكور القياـ بػدور المكػابي المقاتػؿ بينمػا تقػدـ ااألطفاؿ 

قػوة عمػى التركيػز عمػى أىميػة القوميػة الييوديػة و وبدال مف التركيز عمى حرية األديػاف والعقائػد يػتـ 
 .(gor,12:2012المكابييف " )

ىػػذا العيػػد ىػػي أف اإليمػػاف يحػػدث خػػبلؿ الرسػػائؿ التػػي تنقػػؿ لمتبلميػػذ مػػف أرى أف  يوبالتػػالي فػػنن 
التأكيػػد عمػػى خصوصػػية الييػػود و   التماثػػؿ مػػع المكػػابييف مػػف حيػػث القػػوة والشػػجاعة   المعجػػزات 

 بدعوى )الخصوصية العرقية والدينية(.الحضارات األخرى  وعدـ االندماج مع
 :عيد البوريم )المساخر( -

الفتػػاة الييوديػػة الجميمػػة التػػي تزوجػػت ممػػؾ  (اسػػتير)الخديعػػة التػػي قامػػت بيػػا ىػػذا العيػػد يقػػـو عمػػى 
بسػبب المكيػدة التػي حػاوؿ مػف ورائيػا إبػادة لئليقػاع بػو  (ىامػاف)وزيػر حربػو الفرس وقامت بنغواء 

 .وداليي
ىامػاف وأتباعػو  األخيػار مػف قبػؿبيذا العيد مف خػبلؿ التركيػز عمػى اضػطياد الييػود يتـ االحتفاؿ 

فالشػػوفانية    خبلقيػػةاأللكػػف العبقريػػة الييوديػػة تغمبػػت عمػػييـ ولػػو كانػػت بػػالطرؽ غيػػر    األشػػرار
تنكريػة التػي المبلبس الوالتعصب القومي تبرراف كؿ وسيمة   في ىذا العيد يقـو الطبلب بارتداء " 

مػػا شػػاكؿ ذلػػؾ " تعبػػر عػػف القػػوة مثػػؿ مبلبػػس النينجػػا   وأفػػراد الشػػرطة   والجنػػود   والسػػوبرماف و 
 (2:2انظر صورة رقـ ) .(131:2007)جور 

 
 

 (2:2صورة رقـ )
 بلميذ يتنكروف بمبلبس عسكريةت

 في عيد البوريـ
 )نقبًل عف الممؼ الجديد(

.. وصػمبوا )أي ." واالنتقػاـاسػتير المشػبع بػروح العسػكرة  فرفي ىذا العيد تقوـ المربيات بقراءة سػو 
ثػػـ خمسػػة وسػػبعيف  – 9/10اسػتير –الييػود( بنػػي ىامػػاف العشػرة ثػػـ قتمػػوا بعػػد ذلػؾ ثبلثمائػػة رجػػؿ 



55 

 

ولكنيـ لـ يمدوا أيدييـ إلى النيب ثػـ اسػتراح الييػود وجعمػوا اليػـو الخػامس  – 9/16استير  –ألفا 
 .( 29:1994السعدي  عشر مف االنتقاـ يـو فرح " )
 :& عيد يوم كيبور )الغفران(
اليػوـ الػذي يطيػر الييػودي نفسػو مػف كػؿ ذنػب... وىػو اليػـو الػذي نػزؿ وىو يعنػي الغفػراف " وىػو 

فيو موسى مف سيناء لممرة الثانية ومعو لوحػا الشػريعة حيػث أعمػف أف الػرب غفػر لمييػود خطيئػتيـ 
 .(35:2006مف عبادة العجؿ الذىبي " )مصالحة  

الػديني إلػى القػومي بعػد مشػيئة القػدر التػي صػادفت حدث التحوؿ في تػدريس ىػذا العيػد مػف البعػد 
دخوؿ القوات المصرية قناة السويس وانتصارىا عمى القوات اإلسرائيمية في ذكرى عيد يـو الغفراف 

تأىػب   فأصبح التركيز عمى خيانة العػرب ومكػرىـ وعػدـ االطمئنػاف ليػـ   وضػرورة االسػتعداد وال
إلػى أف قػوات جػيش الػدفاع الدائـ لمحيمولػة دوف حدوثػو مػرة أخػرى   فػي نفػس الوقػت ترسػؿ رسػالة 

كيمػػو متػػر  (101)امتصػػاص الضػػربة والتحػػوؿ مػػف الػػدفاع لميجػػـو والوقػػوؼ عمػػى بعػػد اسػػتطاعت 
وكػػذلؾ السػػورييف الػػذي    عػػف العاصػػمة المصػػرية القػػاىرة ممػػا دفػػع المصػػرييف لمتراجػػع واالستسػػبلـ

اب الحػرب   واحػتبلؿ أسػبكيمػو متػر عػف دمشػؽ   دوف اإلشػارة إلػي  (40)الجيش عمى بعد وقؼ 
األقؿ في رياض األطفاؿ   وفػي المرحمػة الثانويػة يبػرر احػتبلؿ األرض لػدواعي  ىعم -األراضي 

 .ا الحرب ألنيـ أرادوا القضاء عميناو العرب بدؤ :وىكذا ترسؿ الرسالة إلى األطفاؿ –أمنية 
 
 :)الفسح( عيد الفصح -

يحتفؿ في ىذا العيد بمناسبة نجاة بني إسرائيؿ مف العبودية وخروجيـ مف أرض االسػتعباد مصػر 
  كما ويحتفؿ بو بمناسبة مجيء الربيع   وىكذا يتـ الربط بػيف حػريتيـ ومػيبلد الطبيعػة مػف جديػد 

 .في فصؿ الربيع
غػراؽ عػدوىـ   اصطفاء الييػود ووقػ ىوالرسائؿ التي يتـ إرساؤىا في ىذا العيد  وؼ الػرب معيػـ وا 

ومػػنحيـ األرض المقدسػػة مكافئػػة ليػػـ عمػػى صػػبرىـ   والرسػػالة الضػػمنية ىػػي التركيػػز عمػػى قدسػػية  
  .أحقيتيـ التاريخية عمى ىذه األرض

 
 :يوم الستقالل -

فيػػو اإلسػػرائيميوف بننشػػاء دولػػتيـ فػػي فمسػػطيف بعػػد تيجيػػر أىميػػا   وتحتفػػؿ وىػػو العيػػد الػػذي يحتفػػؿ 
والمدارس  في ىذا اليـو مف خبلؿ " تمرير رسائؿ متعسكرة سافرة   وما يػزاؿ ىػذا  ألطفاؿارياض 

السػافرة التػي  اليوـ يدرس في حػاالت عديػدة بوصػفو يػوـ حػرب التحريػر   الرسػالة المبطنػة وأحيانػاً 
تعبػػػر عنيػػػا االحتفػػػاالت فػػػي ىػػػذا اليػػػـو ىػػػي أف العػػػرب األشػػػرار أرادوا إلقائنػػػا فػػػي البحػػػر وأف كػػػؿ 
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وش الػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػة السػػػػػػػػبع غػػػػػػػػزت إسػػػػػػػػرائيؿ   لكننػػػػػػػػا انتصػػػػػػػػرنا وىكػػػػػػػػذا أعمنػػػػػػػػت الدولػػػػػػػػة " جيػػػػػػػػ
 (131:2007جور )

يػـو فػي وفي ىذا اليوـ يػتـ إرسػاؿ رسػائؿ عسػكرية صػارخة حيػث " يفػتح الجػيش قواعػده لمجميػور 
( انظػػػػر مجموعػػػػة الصػػػػور rotem,2009:2)واألطفػػػػاؿ يقفػػػػزوف عمػػػػى الػػػػدبابات" عيػػػػد االسػػػػتقبلؿ

 (5-3:2مف)
                                                                                   

                                                                                     
 
                                                                         
 
 
 

 (3:2صورة رقـ )
 طفؿ فوؽ دبابة نقبلً 
 .عف صحيفة ىآارتس

15)/5/2012) 
                                                                                       

 
 

                                                  
 
 
 
 
 

 (4:2صورة رقـ)
                                                              أطفاؿ فوؽ دبابة في عيد                       

 عف االستقبلؿ نقبلً 
co.il)www.demotix.) 

 

http://www.demotix.co.il)/
http://www.demotix.co.il)/
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 (5:2صورة رقـ )
 مجموعة مف التبلميذ فوؽ

 في عيد االستقبلؿدبابة 
 )نقبًل عف الممؼ الجديد(

 
الجػيش بتشػجيع مػف وزارة  طفاؿ والمدارس في عيد االستقبلؿ رحػبلت لقواعػدكما وتنظـ رياض األ

 .(8-6:2المعارؼ   انظر مجموعة الصور مف رقـ )
 

 
 

 (6:2صورة رقـ )
                                                                            كريةرحمة لقاعدة عس
 ـ((2008في عيد االستقبلؿ 

 د(يعف الممؼ الجد)نقبًل 
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 (7:2صورة رقـ )
 يمعبوف بمعدات عسكرية أطفاؿ في قاعدة عسكرية

 .لؤلنباء عف وكالة معاً  نقبلً في يـو االستقبلؿ 
 (15  /5/2011) 
 
 

          
 
 
 
 

 
 (8:2صورة رقـ )

 لؤلطفاؿ الموسيقى أثناء زيارتيـجندي يعزؼ  )
 (.االستقبلؿ اعدة عسكرية في يوـق

 .عف ىآارتس نقبلً 
15)/5/2011 ) 

لػػـ تقتصػػر رحػػبلت الطػػبلب لقواعػػد الجػػيش مػػع مربيػػاتيـ فػػي الروضػػة أو المدرسػػة   بػػؿ إلػػى ذلػػؾ 
-9يـ مػػع عػػائبلتيـ لمتنػػزه والترفيػػو   انظػػر مجموعػػة الصػػور مػػف رقػػػـ )شػػمؿ إضػػافة لػػذلؾ ذىػػاب

11:2) 
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 (9:2صورة رقـ )

 .فوؽ دبابة ؿعائمة تحتفؿ بيـو االستقبل) 
 عف ىآارتس نقبلً 
15/5/2011) 

 (10:2صورة رقـ)
 (بالسبلح في قاعدة عسكرية أطفاؿ بصحبة أميـ يمعبوف)

 عف ىآارتس نقبلً 
(15/5/2011) 
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 ( 11:2صورة رقـ )
                                                                  (صورة تذكارية لطفؿ خمؼ سبلح في قاعدة عسكرية  )

 .في يـو االستقبلؿ
 لؤلنباء عف وكالة معاً  نقبلً 

(15/5/2011) 
تفػػؿ بػػو فػػي الروضػػات كاحتفػػاؿ الجػػيش   ممارسػػة شػػائعة تعميػػؽ يح ( "االسػػتقبلؿ) فػػي ىػػذا العيػػد

فيالؽ جيش الدفاع اإلسرائيمي المتنوعة كزينة   وسرد قصص البطولة والبسالة مف حػرب التحريػر 
( "rotem,2009:2). 

قػػيـ العسػػكرة مػػف ل ( مػػف أشػػد األعيػػاد الييوديػػة إرسػػاءأف ىػػذا اليػػـو )يػػـو االسػػتقبلؿ  ويػػرى الباحػػث
ؿ العسػػػكرية الواضػػػحة المتمثمػػػة بػػػدعوة الجميػػػور الييػػػودي لزيػػػارة القواعػػػد العسػػػكرية خػػػبلؿ الرسػػػائ

ف ىػػذا لػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ إ ؛وخاصػة األطفػػاؿ الػػذيف بطبيعػػتيـ يبجمػػوف ويعظمػػوف ويعجبػوف بػػالقوة 
اليػػوـ ىػػو يػػـو القػػوة العسػػػكرية اإلسػػرائيمية التػػي تحتفػػؿ بػػو كػػػؿ منظومػػة التعمػػيـ فػػي إسػػػرائيؿ دوف 

ف إقػاً إلػى أف ىػذا اليػوـ وىػذه القػوة العسػكرية تسػببت بنكبػة وتشػريد شػعب آخػر   كمػا اإلشارة مطم
التسمية )يوـ االستقبلؿ ( غير مبررة وغير مقنعة وليست عقبلنية حيث كممػة اسػتقبلؿ اسػتخدمت 
فػي العػػالـ الثالػػث وآسػػيا وأفريقيػػا   عنػػد تحػػررىـ مػػف القػػوى اإلمبرياليػػة الغربيػػة االسػػتعمارية   بينمػػا 
إسرائيؿ أعمنػت بعػد نجػاح المسػتوطنيف السػيطرة عمػى جػزء مػف فمسػطيف   فالسػؤاؿ المنطقػي ممػف 

 .تحرروا ؟ الكتب المدرسية تجيب مف االحتبلؿ البريطاني ألرص إسرائيؿ!
إلػػى جانػػب مػػا تبثػػو ىػػذه األعيػػاد المتضػػمنة فػػي المنػػاىج الدراسػػية لمفػػاىيـ العسػػكرة   تواصػػؿ ىػػذه 

لموجة لكف ىذه المرة مف خػبلؿ األسػئمة الموجػو لمطػبلب   حيػث يطمػب المناىج البث عمى نفس ا
رقمػو   وبػيف  عسػكرياً  مف طبلب الروضة الربط )التوصيؿ( بػيف الرمػز الػذي غالبػا يحمػؿ مفيومػاً 

 (14-12:2وبيف الصورة وما يماثميا   انظر مجموعة الصور مف رقـ )



61 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 (12:2صورة رقـ )

عمؿ يطمب                                                                     صورة لتمريف مف كتاب
 ) نقبًل عف الممؼ الجديد( .فيو التوصيؿ بيف الصورة وعددىا
 

                           
  (13:2صورة رقـ )

 ورقة مف كتاب عمؿ يقـو الطبلب بتوصيؿ الصور المتشابية 
 والتي تحمؿ مضاميف عسكرية
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 (14:2صورة رقـ )
 بعنواف يرددىا األطفاؿ  األطفاؿ تحتوي عمى فقرات صورة مف كتاب لرياض

 .جاء الجيش جاءالجيش 
 (.عف الممؼ الجديد نقبلً  )

 

يقوؿ ماذا يعني أف تكػوف موجو لطبلب الصؼ األوؿ ( 15:2)رقـ وسؤاؿ آخر عمى شكؿ صورة 
 .ؿػػػػلمجيش ألدافع عف أرض إسرائي ة ثـ أذىبأذىب لممدرس الطالب إسرائيمياً ؟ يقوؿ

 
 

 (15:2صورة رقـ ) 
 صورة توضح تييئة الطبلب لبلنخراط في الجيش منذ الصغر 

 نقبًل عف الممؼ الجديد
.. طمب مف التبلميذ مؿء النص   .و لممدرسة االبتدائيةا بداية تمريف مف كتاب مدرسي لمنح" وىن

وأصبت أنا   وأنا أعرؼ أف موتي يقترب أنا آسؼ ال أستطيع  أبنائي األعزاء كانت معركة قاسية
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... )فأنتـ( تػننتـ يا أعزائي األقارب فأأيء   و ... )قريبا( مرة أخرى بعد كؿ شػأف أكوف قري
أكتب لكـ عف  ا.... ) يقتربوف ( وأن  جنود األعداء يقتربػوأبناء عائمتي فقط  الغالييفالوحيدوف 

 .(3::2391,לגבעוشيء ىاـ جدا لقمبي )
 

تحوؿ ولد حساس إلى جندي عمى لساف  قصة كتاب مدرسي لمروضةيعرض   وفي موضع آخر 
.. ىي تذكر كيؼ كولد ىش وخائؼ أصبح مفترس عندما أكتشؼ أف النػاس يقتمػوف .) :تقوؿ أمو

الذي  كيؼ أصبح جندياً سنوات   ومرة أخرى ىي تسأؿ نفسيا  المحـ وكاف عمره أربع االبقر ليأكمو 
الجيش أف يأخذه في عممية بعدما أعفي   كيؼ ىػو حػوؿ مػف طفػؿ إلػى مقاتػؿ  رجو ) يتوسؿ ( ي

 .( rotem , 2009: 1ومف اليشاشة إلى الصبلبة " )
 
 :األنشطة داخل رياض األطفال 
يا تعميؽ ػػػإضافة لممنياج الدراسي تنفذ العديد مف اإلجراءات داخؿ رياض األطفاؿ التي مف شأن 

حداثي الفكر العسكر  التماىي المطمؽ مع الجيش وا   
في كتابيا  (يت غورغح)لمساعدة الجيش اإلسرائيمي   تقوؿلتقديـ مبمر يتـ تحفيز الطبلب  فمثبلً 

اض ػي ريػػػػف " في حولوف تـ جمع شيكؿ تعميمي مف كؿ الييئة التعميمية وأيضاً  :عسكرة التعميـ
مف أجؿ بني  خصص لنشاط صندوؽ ماألطفاؿ   ما ىو ىذا الشيكؿ التعميمي ؟ ىو تبرع 

ؿ ػكوبشكؿ مبطف   ينشأ في نفس الوقت -وتقوؿ –وجنوده  اإلسرائيميالجيش إسرائيؿ لصالح 
و ػعض ( رعناف بورشز )يقوؿ  (  80222330طفؿ وطفمة عمى االعتراؼ بالجيش " ) غور  

كنت فييا كنا  يففي الحضانة الت    " الجيش موجود في المدارس منذ الحضانة :ؼ الجديدالمم
تعمؿ لمصمحة   ةػرابط  شواقؿ ونقشط مقابؿ ذلؾ عمى بطاقة تصورىا 6 ةندفع مرة في السن

رة ػػ)الجزي المدارس االبتدائية " ي ػػف  ندي وىناؾ مسألة ىدية لمجندي وىي معروفة تماماً ػالج
 .(2330عسكرة المجتمع:  يةػالوثائق

د في ػتوج     زاوية أرض إسرائيؿ خاصتي طفاؿاأل" توجد في العديد مف رياض   إضافة لذلؾ 
والجميؿ الزاىر في  القدس    النقب    ىذه الزاوية مناظر لطبيعة أرض إسرائيؿ   جبؿ الشيخ

عزز القصص ػت  ...  أرض إسرائيؿ الكاممةة ػػػزاوية ارض إسرائيؿ خاصتي تعرض خريط
ة أرض إسرائيؿ ػػالتاريخية لزاوي في الروضة الرابطةالتوراتية التي يتـ قصيا يـو الجمعة 

وف عف حدود أرض ػػيدافع سيكونوف جنوداً  أبطاالً وعندما يكبر البنوف ويصبحوف .. .خاصتي
           .(80022330ور غإسرائيؿ خاصتي التي عرفوا بأمرىا بالروضة " )
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إدخػػػاؿ السػػػبلح لريػػػاض الباحػػػث عمييػػػا  مػػػف خػػػبلؿ الصػػػور التػػػي حصػػػؿ وحظعجيػػػب مػػػا لػػػومػػػف 
" نقبلً عف الممػؼ   (80و8322ة رقـ )ور انظر ص البيئة المحيطة لمطفؿ فم اً وجعمو جزءطفاؿ األ

                                                                                الجديد

                        

 
 
 
 
 
 

 
(8022صورة رقـ )                                         (8322صورة رقـ )  

 سبلح في رياض األطفاؿ 
(نقبلً عف الممؼ الجديد ) 

 
في غرؼ رياض األطفاؿ تحتوي عمى مضاميف عسكرية  ومنشورات كما يتـ تعميؽ بوسترات

نقبلً عف الممؼ الجديد (.8-8.22رقـ )  انظر صورة . 
     
  
 
 
       
                                                                                                    
  
 

(8.22صورة رقـ )                                  (8.22رة رقـ )صو   
(ممصقات عسكرية في رياض األطفاؿ نقبلً  عف الممؼ الجديد)  

 
   فييية التي تقيميا رياض األطفاؿويشارؾ الجنود طبلب رياض األطفاؿ في األنشطة التر ما ك

(.22 -28-2322انظر مجموعة الصور مف )  
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(2822صورة رقـ )                              (2322صورة رقـ )  
 
 
                                                        
 
 
 

    
 

(:222صورة رقـ )  

 عف موقع سبلح التعميـ مجموعة الصور نقبلً  ) 
 (األنشطة مع الطبلب وفييا يمارس الجنود بعض

ي ػف  واالحتماءتجري رياض األطفاؿ والمدارس تدريبات عمى اإلخبلء السريع إضافة لذلؾ  
 (زىافا جالوف) عضو الكنيست عبرتحيث  المبلجي المتوفرة في كؿ ىيئة مف ىيئات التعميـ  

ة وزارة التعميـ ػػكحممة توعية قامت بيا قيادة الجبية الداخمية بمشار ل في ىذا الصدد عف معارضتيا
عمى  ) االسرائيمية لطبلب المراحؿ االبتدائية حوؿ طرؽ الوقاية مف تيديدات السبلح الكيمياوي

التواصؿ   عػػػػقعمى صفحتيا عمى مو  صورة (جالوف)نشرت خمفية أحداث سوريا (   حيث 
تضمنت رسـ  يػػاالبتدائ  أنيا مف دفتر تمميذة في الصؼ الخامس قالت  االجتماعي الفيس بوؾ

 أف  و الكنيستػعض وضحت أو     إسرائيؿ مدف تقميدي عمىالغير  يديدات السبلحمفصؿ لت
  التمميذة تمقت االسبوع الماضي مع زمبلئيا دروس توعية قامت بيا قيادة الجبية الداخمية

ي ستستيدؼ إسرائيؿ ػػػالت مدى الصواريخعف و  وعرضت أماميـ تفاصيؿ موسعة عف مواد حربية 
 .( 2022انظر صورة رقـ )  
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عمى إسرائيؿ وأماكف سقوطياالكيماوية تبيف مصادر إطبلؽ الصواريخ (  2022رقـ )صورة   

 ) نقبًل عف صفحة زىافا جالوف عمى الفيس يوؾ(

يدور الحديث عف   انتبيوا لمصورة اآلتية ىنا ال " :عمى صفحتيا تعميقًا عمى ىذه الصورةوكتبت 
 مفبلح الكيمياوي بؿ ػػػػػػيب جندي مقاتؿ بعد دورة إرشاد عف مخاطر السبطاقة تـ إخراجيا مف ج

 "       وارئػػالط اتاالحتماء خبلؿ ساع تستيدؼدفتر تمميذة في إطار خطة 
 ( https://www.facebook.com/zehavagalon,2/06/2013). 

عمػى الػدواـ دوف مراعػاة لعمػره أو حاجاتػو يجعػؿ الطالػب فػي شػعور اسػتنفاري  فوىذا مػف شػأنو أ 
 .  وىذا ما يفسر تخريج شريحة شاذة وغير سوية مف الطبلب اإلسرائيمييفأو متطمباتو النفسية 

  :* احتفالت التخرج في رياض األطفال والمدرسة األساسية
رائيؿ كما ىو الحاؿ في البمداف األخرى   حيث ال ينظر إلى االحتفاؿ بنياية العاـ الدراسي في إس

المشػروبات والحمػوى والمػأكوالت التػي تقتضػييا طبيعػة ىػذا اليػوـ االحتفػالي كمػا كنػا نحتفػؿ ونحػػف 
حيػث أف  فػي إسػرائيؿ االحتفػاالت مختمفػة تمامػاً فمع طبلبنا   اليـو صغار مع معممينا واحتفاالتنا 

  أو اسػتقباليـ فػي ريػاض الجنػود فػي القواعػد العسػكريةرسائؿ عسكرية واضحة كاالحتفاؿ مػع ليا 
 .حتفاالت رياض األطفاؿ مع الجنود  وىذه بعض النماذج التي تصؼ ااألطفاؿ أو في المدارس

كػاف  –ىكػذا ذكػرت جريػدة ىػآارتس  –" في حفؿ نياية العاـ الذي أقيـ في إحدى رياض األطفػاؿ 
كميػػػـ وىػػػـ  يش اإلسػػػرائيمي سػػػار األطفػػػاؿ سػػػوياً الموضػػػوع الػػػرئيس ىػػػو أداء التحيػػػة العسػػػكرية لمجػػػ

  انظػػر صػػورة رقػػـ ( 132 :2007ورددوا أغػػاني تمجيػػد الجػػيش " ) غػػور    عسػػكرياً  يرتػػدوف زيػػاً 
(24:2                               ) 

https://www.facebook.com/zehavagalon
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 (24:2صورة رقـ )
عف الممؼ  نقبلً  في احتفاؿ التخرج التحية العسكرية يؤدوفيرتدوف زياً  عسكرياً و أطفاؿ روضة )

 الجديد(
" كاف كؿ شيء جميؿ  :احتفاؿ آخر ألـ حضرت حفؿ تخرج ابنتيا مف رياض األطفاؿ تقوؿوفي 
شاىدت موكب المعممة واألطفاؿ يرتدوف مػا بػدا وكأنػو حيث دىشتي ثارة في إحتى بدأ الحفؿ  جداً 

يابػا ً زي جيش الدفاع اإلسرائيمي وتيبط بيـ ذىابا ً  بالغنػاء وغنػوا جنػود   شػارؾ األطفػاؿ العػرض وا 
وتقوؿ لـ تكف روضة األطفاؿ المسجؿ فييػا  إسرائيؿ يسيروف يحرسوف في النيار وفي الميؿ أيضاً 

ابنتي ىي الروضة الوحيدة التي اختارت إنياء السنة الدراسية بيذا الشكؿ في روضػة أخػرى قريبػة 
وؿ كػونيـ محػاربيف فػي األطفاؿ طقوس حػ ؿَ ث  شممت االحتفاالت اليجوـ عمى أىداؼ بالسيوؼ ومَ 

مجندات في سف خمسة  خدمة دولة إسرائيؿ وقالت األـ  أنا لـ أرسؿ بناتي إلى الروضة ليصبحف  
 .(3::2591,גבעולسنوات " )

 اتمف رياض األطفاؿ في مرتفع طفبلً  550" احتفؿ  :ذكر موقع وزارة المعارؼ وفي ذات السياؽ
.. قائػػػد القاعػػػدة والجنػػػود نظمػػػوا حفػػػؿ . (فيكػػػدمات تسػػػ)الجػػػوالف مػػػع جنػػػود مػػػف قاعػػػدة عسػػػكرية 

اسػػػػػتقباؿ لؤلطفػػػػػاؿ تضػػػػػمنت تحيػػػػػات وغنػػػػػاء ورقػػػػػص   تجػػػػػوؿ األطفػػػػػاؿ فػػػػػي القاعػػػػػدة وشػػػػػاىدوا 
عمػى صػندوؽ مػف الحمػوى مػف كػؿ روضػة  تاشػتمم التػيلؤلسمحة    سمموا اليػدايا لمجنػود عرضا ً 

الكبيػر ليػذا الحػدث وزارة  فػي ضػوء النجػاح –موقػع الػوزارة  عمػؽوي –أطفاؿ مزينة بأعبلـ إسػرائيؿ 
" حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه التجربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح تقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ً التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ تتوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع أف تت

(hppt/cms.education.gov.il). 
ريػاض األطفػاؿ " جػرى احتفػاؿ فػي ممعػب ىرتسػيميا ) ضػاحية مػف فػي وصؼ آخر لحفػؿ التخػرج 

لجنػود مػف قاعػدة  ضواحي تؿ أبيب ( طمب مف جميع ريػاض األطفػاؿ فػي المدينػة تسػميـ ىػداياىـ
.. وصػػػػؿ طػػػػبلب الروضػػػػة وطاقميػػػػا إلػػػػى الممعػػػػب .(مدرسػػػػة مضػػػػادة لمطيػػػػراف)عسػػػػكرية شػػػػجاعة 

تػـ افتتػاح  .. .بواسطة الحافبلت   اقترب جندي مف كؿ حافمة أخذ صندوؽ اليدايا وقاد األطفػاؿ 
اؿ مػػة الحفػػبلت األطفػػظِ نَ المناسػػبة بعػػرض عسػػكري لػػبعض الجنػػود   بعػػد المسػػيرة مباشػػرة تػػدعو مُ 
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أداء الرقص وتقميد تحركات الجنود   جميع األطفاؿ مع معممػاتيـ يعممػوف دائػرة ويرفعػوف األعػبلـ 
مثػػػػؿ القاعػػػػدة م (يػػػػوراـ فػػػػزور)واحػػػػد مػػػػف المتحػػػػدثيف الرائػػػػد  ب..  ويعقػػػػب ذلػػػػؾ عػػػػدة خطػػػػ.عاليػػػػا 

 ىػػػؤالء األطفػػػاؿ ىػػػـ الثػػػروة البشػػػرية اليائمػػػة لممسػػػتقبؿ   المدرسػػػة :أمػػػاـ الطػػػبلب تحػػػدثالعسػػػكرية 
المضادة لمطائرات تكف مشاعر الشػكر واالمتنػاف عمػى الػدعـ والتبنػي الػذي أعطػوه لنػا عمػى الػرغـ 
مف بعػد المسػافة فػي ىػذا الحفػؿ أشػجع بقػوة األطفػاؿ فػي ريػاض األطفػاؿ إلػى التفكيػر فػي أنفسػيـ 

  Givol,other,2004:19)كجنػػود أف يقمػػدوا الجنػػود ويعجبػػوا بيػػـ وحتػػى  وجػػدت أنيػػـ جنػػود ") 
مػف موقػع اليوتيػوب فيػديو مصػور الباحػث خضـ بحثي في الشػبكة العنكبوتيػة وقػع بػيف يػدي وفي 

فػػي بئػػر السػػبع مػػع الجنػػود   حيػػث قػػاـ المقػػدـ بنلقػػاء كممػػة ( 2388)الحتفػػاؿ روضػػة أطفػػاؿ لعػػاـ 
أماـ األطفاؿ جاء فييا "نود أف نشكر اهلل عمى األرض الطيبة التي منحنا إياىػا باسػـ منطقػة بيػت 

نػػػود أف نقػػػدـ الشػػػكر لكػػػـ عمػػػى إسػػػعادكـ لنػػػا فػػػي ىػػػذا اليػػػـو السػػػعيد   نػػػود مػػػف األطفػػػاؿ  (فوريػػػا)
اسػػتقباليـ )يقصػػد الجنػػود( بالتصػػفيؽ وبرفػػع أعػػبلـ إسػػرائيؿ   شػػماؿ  يمػػيف  شػػماؿ   سػػوؼ نقػػرأ 

اهلل الػذي بػارؾ  :سويًا دعاء لسبلمة جنود جيش الدفاع سويًا وبصوت عاؿ )دعاء يردده األطفػاؿ(
يبػػارؾ جنودنػػا الػػذيف يقفػػوف فػػي مػػدف إلينػػا   وفػػي حػػدود لبنػػاف وحتػػى مصػػر  ومػػف  آباءنػػا سػػوؼ

فظ وينقػػذ يقفػػوف ضػػدنا بػاألمراض   اهلل سػػيح نا الػذيفءكبيػػر وفػػي البػر   ليصػػيب اهلل أعػػداالبحػر ال
جنودنا مف كؿ ضيؽ ومشكمة   ويرسؿ بركات النجاح لكؿ ما تفعمو أيدييـ ويحفظيـ مف تحتيـ   

نػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػيحارب معكػػػػػػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػػػػػػد أعػػػػػػػػػػػػػػػدائكـ ويمػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػػػوف وسيصػػػػػػػػػػػػػػػدؽ وعػػػػػػػػػػػػػػػده بأ
"(hppt/youtube.com//watch?v=1vNNIFoAm8U)    ثػػػـ يػػػتكمـ حاخػػػاـ حػػػوؿ أحقيػػػتيـ

(أخػػذت مػػف 26-25:2فػػي ىػػذه الػػببلد ويخػػتـ الحفػػؿ بالسػػبلـ الػػوطني ىتكفػػا   انظػػر صػػورة رقػػـ )
 .االحتفاؿ

 
 

 (26:2رة رقـ )صو         (                           25:2صورة رقـ )
 

 (توضح مشاركة الجنود الطبلب في احتفاؿ التخرج مف رياض األطفاؿ)
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إلػػػى ذلػػػؾ تقػػػـو ريػػػاض األطفػػػاؿ بتشػػػجيع مػػػف وزارة المعػػػارؼ باسػػػتدعاء الجنػػػود لمشػػػاركة الطػػػبلب 
أو  ـ مباشػػػرة فػػػي حالػػػة كػػػاف أو أقػػػيـ االحتفػػػاؿ فػػػي الروضػػػةيػػػاحتفػػػاالت التخػػػرج وتقػػػديـ اليػػػدايا ل

الطػػػػبلب الحضػػػػور بػػػػالزي ور القاعػػػػدة العسػػػػكرية   كمػػػػا وتشػػػػجع أوليػػػػاء أمػػػػ ولػػػػيس فػػػػي المدرسػػػػة
 .(31-27:2  انظر مجموعة الصور مف رقـ )العسكري

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .جنود يشاركوف األطفاؿ في احتفاالت التخرج مف رياض األطفاؿ (27:2) صورة رقـ
 عف موقع وزارة التعميـ نقبلً 

http://207.232.9.131/tel-aviv/ ta_toda_ end.ht 
 

 

 
  
 
                                          
                     
 
 

(2.22صورة رقـ )  

عف موقع سبلح التعميـ نقبلً   
                    http:// aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId                         

=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySub                                                                                                                          

http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySubjects
http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catId=42929&docId=&pageNum=2&#GallerySubjects
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(2.22صورة رقـ )  
 نقبًل عف موقع سبلح التعميـ

http:// aka.idf.il/chinuch/gallery/?catid=42929 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ( الحتفاؿ مدرسة في حيفا( 0322رقـ )صورة 

(عف الممؼ الجديد مع الجنود نقبلً   

http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catid=42929
http://www.aka.idf.il/chinuch/gallery/?catid=42929
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(08صورة رقـ )  
األطفاؿ في احتفاؿ تخريج أبنو مف رياض بالزي العسكري مشاركة أب ) 

(عف موقع بروفايؿ جديد نقبلً   
                                                                                  

إعػػػادة تمثيػػػؿ تسػػػمـ  اف حػػػوؿالػػػذي كػػػاحتفػػػاؿ آخػػػر فػػػي مدرسػػػة ابتدائيػػػة ) ىػػػدار ىاشػػػاروف ( فػػػي و 
الشػػعب الييػػودي لمتػػوراة تحػػت عنػػواف العػػرب معتػػادوف عمػػى القتػػؿ " صػػعد التبلميػػذ إلػػى المنصػػة 

لمتػوراة وقػد حمػؿ  تسػمـ إسػرائيؿ ) أي  يعقػوب (  أسػطورةكمجموعة تمثؿ مختمؼ األمـ في إعػادة 
مػػػة نسػػػخة مػػػف التػػػوراة التمميػػػذ الػػػذي مثػػػؿ المػػػبلؾ التػػػوراة ودار بػػػيف مختمػػػؼ األمػػػـ   يقػػػدـ لكػػػؿ أ

والوصػػايا العشػػر   المجموعتػػاف الوحيػػدتاف المتػػاف ارتػػدتا مبلبػػس تمثميػػا ىمػػا مجموعػػة العػػرب التػػي 
خػػبلؿ االحتفػػاؿ التقػػى المػػبلؾ بالشػػعب  (اليرمولكػػا)ارتػػدى أفرادىػػا الكوفيػػة   والييػػود الػػذيف ارتػػدوا 

المػػبلؾ  ال تقتػػؿ   فأجػػاب العربػػي الػػذي سػػأؿ مثػػؿ غيػػره مػػف الشػػعوب مػػاذا كتػػب فػػي التػػوراة قػػاؿ 
األطفاؿ عمى شكؿ كورس ال   نحف ال نريدىا ألننػا معتػادوف عمػى القتػؿ   ومضػت الطريػؽ نحػو 
مجموعة أخرى الشعب الييػودي لػـ يسػأؿ الشػعب الييػودي أي سػؤاؿ لقػد أجػابوا ببسػاطة مػع نشػيد 

                        .(822330.أبو سعد مف التوراة نحف سنفعؿ وسوؼ نستمع " ) 
  يـػػبيذه الطرؽ يتـ بث الروح العسكرية في نفوس الطبلب وجعؿ تفكيرىـ وأنشطت

انظر  وػػما يتعرض ل   فيذا طالب مف إحدى رياض األطفاؿ يرسـ حقيقة متمركزة حوؿ الجيش
    (      0222رقـ ) صورة
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(0222صورة رقـ )  
 (طفؿ يرسـ دبابة في إحدى رياض األطفاؿ

(نقبلً  عف الممؼ الجديد  
 بالعيادة   يمعب وىذه مربية تتحدث لمشرفتيا بقوليا " أردت تشجيع التفكير العممي فسألت طفبلً 

رة الموت التي تعمف عف ركف العيادة فأجاب عمى الفور وبثقة كبي البلفتةما ىو المكتوب عمى 
 .(80022330")جور لمعرب

أراد كاف أحد المموؾ  أجابوا أنو  عتـ باسـ صداـ حسيف  ؿ طبلبيا ىؿ سمأومربية أخرى " تس
يتجاوز   يف ال  لدرجة أف األطفاؿ في إسرائيؿ الذ( 800قتؿ جميع الييود " )المرجع السابؽ:

  المعركة  يػػػػلموت فوسحر ايتعرفوف عمى االمتيازات المخصصة لمجيش  أعمارىـ الست سنوات
ي الحرب " توجو لي طفؿ وقاؿ والدي توفي ف :أثناء زيارتيا لروضة أطفاؿ تقوؿ إحدى المشرفات

د الطفؿ ترؾ ػ  تبيف أف وال(8.00بور )إشارة لحرب ػػالثانية ثـ صحح نفسو ال في يـو كي العالمية
 ;Givol,other , 2004).رفع قيمة"أ يف العائمة قبؿ أف يولد   ولكف الطفؿ وجد تعبير لنفسو

20)   

اف وأضافت ىؿ ػػنو كذات مرة قاؿ إ بعد عودتيا مف روضتيا سألت جدىا " لقد كنت جندياً وطفمة 
؟ أعربت الطفمة عف خيبة أمميا  ؟ قاؿ إنو فعؿ وأضافت ىؿ سقطت شييداً قاتمت في الحرب

 .(3::2591,גבעול عندما كاف رد الجد سمبي ")
 يةػػػأف ىذه النماذج السابقة تنفي نفياً قاطعاً االدعاء بأف إسرائيؿ الدولة المدن يرى الباحثو 

ذي ػال  والديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط وأف ىذه النماذج تمثؿ قمة النظاـ الدكتاتوري
 .يسعى لتطبيع أبنائو بالفكر العسكري العدواني منذ الصغر

Militarized Childhood 

A picture from a coloring  
book for children in  
nursery school. 

  
 

 
 

 



73 

 

                                         المرحمة الثانوية  م العسكرية فيالتربية عمى القي ثانياً 
ة في ػمف القاعدة الصمبة التي سبؽ أف أسسيا نظاـ التعميـ بغرس مفاىيـ العسكرة والبطول انطبلقاً 

في  عقوؿ طبلبو منذ صغرىـ   يواصؿ جياز التعميـ السير عمى نفس الخطى التي  تأخذ بعداً 
العممي   ث يتـ ربط المنيج النظري بالواقعيالالت أوسع   بحأعمؽ وذات د ىذه المرحمة 

 يش ممثبلً ػلج)التطبيقي( إضافة لذلؾ يتـ نشر البرامج واألنشطة العسكرية المتنوعة التي يصدرىا ا
 اً جنودة وجعميـ ػػػلتحفيز جاىزية الطبلب لمجندي؛بدائرة سبلح التربية بالتعاوف مع وزارة المعارؼ 

نيد ومعاقبة التج ية ػػإلزام مف رغـفبالرسة أي وىـ عمى مقاعد الدراسة   وىـ في إطار المد
 ىذا يرجعفكر العسكري و ػشر الػػػلنإال أف المؤسسة اإلسرائيمية تبذؿ جيوداً كبيرة  المتخمفيف  

  اؿ الجيش التي ال تبرر ػأفع  محاصرة ذىف الطالب وعدـ إبداؤه ألي انتقادات وشكوؾ حوؿل
براز أىمية ا  .لجيش وحتميتو في الحياةوا 

 :تتم العسكرة في المرحمة الثانوية من خالل العديد من الطرق منيا 

    رىػػالبرامج العسكرية   دروس الجدناع   دخوؿ الجنراالت لممدارس   طقوس يـو الذك
 .الرحبلت واألنشطة المدرسية   المدارس العسكرية

 
  .*البرامج العسكرية )الكتيبات العسكرية(

عف الكتب )الكراسات( التي تتعمؽ لمتمييد والتحضير لمخدمة العسكرية ومخصصة عبارة  ىي
لمطبلب مف الصؼ العاشر حتى الثاني عشر   ويقوـ بتدريسيا إما المعمميف أو ضباط مف 

 :ومنيا .الجيش حسب رغبة المدرسة
 
في الجيش الخدمةبرنامج الجيل القادم لرفع المحفزات من أجل  - .  
ة المعػػارؼ " يمتقػػي ضػػباط مػػف الجػػيش مػػع طػػبلب ص البرنػػامج كمػػا جػػاء عمػػى موقػػع وزار وممخػػ   

المػػػدارس عشػػػية تجنيػػػدىـ لمجػػػيش ومػػػا ىػػػو متوقػػػع مػػػنيـ   يشػػػارؾ الضػػػباط التبلميػػػذ فػػػي تجػػػاربيـ 
وخبراتيـ العسكرية   وكيفية مواجيتيـ لقضايا أخبلقيػة ومعالجتيػا ويقومػوف بتحضػير التبلميػذ لمػا 

رض طػػريقيـ خػػبلؿ الخدمػػة العسػػكرية   ويتكػػوف المشػػروع مػػف ثبلثػػة محػػاور   ويعتػػقػػد يصػػادفيـ 
محػػور المعمومػػات   ومحػػور التجربػػة والتػػأقمـ والمحػػور األخبلقػػي   ويػػوزع البرنػػامج الميمػػات عمػػى 
كافة طاقـ المدرسة   مركز التربية االجتماعية ومربوا الصفوؼ يقوموف بتحضير األجواء ومرافقػة 

المشػػروع   أمػػا المستشػػاروف التربويػػوف فيقومػػوف بتػػولي مسػػؤولية التػػأقمـ فػػي  الطػػبلب خػػبلؿ تنفيػػذ
وحاالت غير متوقعة )إشػارة إلػى احتماليػة رفػض بعػض الصعوبات  يةالجندية أي في كيفية مواج

التربيػة البدنيػة فػي المػدارس يقومػوف بتييئػة الطػبلب  معممػوأمػا   الطبلب لممشاركة في المشروع( 
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الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي ىػػػػو المكمػػػػؼ بنقػػػػؿ المعمومػػػػات والتوجييػػػػات إلػػػػى مػػػػديري لمعمػػػػؿ الجسػػػػماني   
 المدارس والجيات ذات الصمة بالمشروع )أي كؿ طاقـ المدرسة(   وكذلؾ مف مسؤولية 

لطبلب عشية تجنيدىـ لمجيش ويتـ التنسيؽ مع المدارس "الجيش تحضير أياـ استعداد وتوجيو ا  
                                                                             .  (www.cms.education.gov.il) 

عمى ىذا البرنامج " تـ توجيو انتقادات مف قبؿ شخصيات أكاديمية  عوت معقبةً يذكرت صحيفة يد
جػػاء فيػػو نحػػف نػػرى فػػي ىػػذه مػػف ىػػذه الشخصػػيات وفػػي خطػػاب وثقػػو أكثػػر مػػف ألػػؼ   وتعميميػػة 

ي نقػػػػػػػػػاش عػػػػػػػػػاـ حوليػػػػػػػػػا   خطػػػػػػػػػوة لتعزيػػػػػػػػػز النزعػػػػػػػػػة العسػػػػػػػػػكرية الخطػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػدت دوف أ
)www.ynet.co.il )"    تو  ونوعي توجياز التعميـ ولف يحسف مف جودوالتدخؿ العسكري في 

 
برنامج امتثال الشعب ألداء الواجب - : 
يشرح ىذا البرنامج لطبلب المدارس أىمية التجنيد في أوقات الطوارئ ويوضػح ليػـ " كيػؼ عمػى  

منا أف يؤدي دوره في أوقات الطوارئ المخصص لو مػف قبػؿ قيػادة الدولػة العميػا وينبغػي كؿ واحد 
 ةبو ال ييػـ مػدى أىميػ مف منظومة رسمية وكؿ دور نقوـ اً أف كؿ واحد منا جزءواضحا ً أف يكوف 

فػػي خػػط المواجيػػة وفػػي الجبيػػة الداخميػػة ويسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ ىػػدفنا  سػػواء كػػاف بػػارزا أو ضػػئيبلً 
الشعب بأسره يحمؿ عبء المجيػود الحربػي ويػتـ تقسػيمو بػيف ىػؤالء الػذيف يرتػدوف زي المشترؾ   

مجنػػديف مباشػػرة مػػف قبػػؿ الجػػيش اإلسػػرائيمي ولػػذلؾ ينبغػػي أف الغيػػر الجػػيش اإلسػػرائيمي والمػػدنييف 
 أف أي مػػدني حتػػى لػػو أنػػو ال يرتػػدي الػػزي العسػػكري ال ييػػـ كػػـ عمػػره يحمػػؿ عػػبء يكػػوف مفيومػػاً 

  ) givol,other,2004:23" ) المجيود الحربي 

         
برنامج عشية خدمة في جيش الدفاع - : 
ة التي ػػإشارة إلى الميزات اليام " ضرورة دليؿ المعمميف المساند لتدريس ىذا الكتاب يؤكد عمى 

 ية ػػعمى المعمميف نقميا إلى تبلميذىـ ومنيا الحؽ في أداء الخدمة في جيش الدفاع   كيف
 لمخدمة العسكرية في الجيش اإلسرائيمي  لجيش   وتطوير المياقة البدنية استعداداً االنسجاـ في ا

.. حسب الخطة يمكف لممدرسة دعوة كبار ضباط الجيش لمتوسع في ىذه المواضيع ولكنيا .
  .(3::2791,גבעולأكدت عمى أىمية أف يقـو المعمموف بتدريسيا بأنفسيـ " )

  
لخدمة التربوية لجيش الدفاع اإلسرائيميبرنامج مدى الستعداد ألداء ا - : 

.. وحػدد .إلزاميػة مصػممة لتغطيػة كامػؿ الفتػرة الدراسػية الثانويػة   " ىو برنامج مدتو ثبلث سػنواتٍ 
اإلسػرائيمي عمػى النحػو  ربيػة والتعمػيـ وجػيش الػدفاع قبؿ وزارة التالبرنامج بشكؿ مشترؾ مف ىدؼ 
تعزيػػػز    فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي   وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو إعػػػداد الشػػػباب بأكممػػػو إلػػػى الخدمػػػة  :التػػػالي
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عمػى أىميػة الخدمػة فػي  ألداء خدمة حقيقية والمساىمة كؿ حسب قدراتو وميولو مشدداً استعدادىـ 
مختمفػػة والتػػي تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز أىػػداؼ  وأنشػػطةً  .. ويتضػػمف البرنػػامج دروسػػاً .الوحػػدات القتاليػػة  

في رحبلت ميدانية ومناقشة أخبلقيات الحرب   لقتالي البرنامج مثؿ التركيز عمى قصص التراث ا
                          (3::2891,גבעולوالتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش " )

                                                

 
برنامج اتبعني - : 
عي يلبرنامج مف قبؿ ضباط رفييدؼ إلعداد الطبلب لمخدمة العسكرية ويتـ تفعيؿ ا أيضاً وىو  

                      .اع   ومع المدارس ومراكز الشبابالمستوى وبالتعاوف مع وزارة الدف
 

برنامج الطريق لمقيم  -  

الخريجيف مف أجؿ تنمية روح االنتماء إلى ومف أىـ أىدافو " غرس روح الجندية في نفوس 
     قيـ بنخب الجيش اإلسرائيمي كوحدة جوالني "إللحا المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية تمييداً 

 (08/8/2383)جريدة النيار  
ذه ػوقد أشار الدكتور جوني منصور في كتابو المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية إلى عدد مف ى

ي ػفتجربة  ألسبوع جادة   برنامج تحضير الطبلب البرامج منيا كتاب تمييد لخدمة عسكرية
ترة ػالتحضير لمخدمة العسكرية الجادة في الجيش اإلسرائيمي خبلؿ ف إطار الجدناع   فعاليات

" ىناؾ  :ياػػعمى ىذه البرامج بقول (شوالميت ألوني)المواجية   وتعمؽ وزيرة المعارؼ السابقة 
 برنامج لمممتحقيف بالصؼ العاشر يثقؼ التبلميذ عمى الزعامة واالنضباط والقتاؿ وىذا ما كاف 

 جزيرة الوثائقية)ال  "يذاػيقبؿ بعمى الفور ولكف ال يوجد شعب ديمقراطي  (ينموسولي)ليوقع عميو 
 .(2330  عسكرة المجتمع
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 :* دروس الجدناع
 .لمبرامج التربوية السابقةعممي وىي عبارة عف تطبيؽ  :تعرؼ بكتائب الشباب الطبلئعي المحارب

فػي  لؤلطفػاؿة لواقػع الحيػاة فػي الجػيش " وىو أسبوع مف تدريبات عسكرية تيػدؼ إلػى خمػؽ محاكػا
 )ويػنظـ بالتعػاوف بػيف جػيش الػدفاع ووزارة التربيػة والتعمػيـ "الصؼ الحادي عشر أو الثػاني عشػر 

تػدريب  ةجانػااليبصػفة سػرية حيػث تولػت منظمػة  (.8.0 )عاـ ابتدأت(   "  3::1391,גבעול
دارة المشػػػتركة لػػػوزارة اإلبعػػػد قيػػػاـ دولػػػة إسػػػرائيؿ وضػػػعت تحػػػت و  (...8 )أعضػػػائيا وفػػػي عػػػاـ 

الدفاع ووزارة التعميـ والثقافة بيدؼ تربية الشباب مف الجنسيف عمى الػدفاع والخدمػة الوطنيػة وتعػد 
كتائػػػب الشػػػباب ) الجػػػدناع ( أحػػػد المنظمػػػات شػػػبو العسػػػكرية التػػػي تشػػػكؿ جػػػزء مػػػف اإلطػػػار العػػػاـ 

( 8.2 :2..8حسونة    لمتعميـ القومي في إسرائيؿ " )  . 
شػيء يجػب أف يمػر بػو  وعمػى أنػ  اإلسػرائيميالمجتمػع فػي لتدريب في الجدناع ينظػر إليػو سبوع اأ

إلػػػى  االتبلميػػػذ واعػػوف ليػػػذا االلتػػػزاـ قبػػؿ أف يصػػػمو  " وأف كػػؿ تمميػػػذ يجػػػب أف يجتػػازه   كػػؿ تمميػػػذ 
  .. .نود سبوع بالتدريب فػي قاعػدة عسػكرية محاطػة بػالجأ لتبلميذاو يقضى .. .المدرسة الثانوية 

ويػتعمـ التبلميػذ كيفيػة س معظـ الوقت الذي يقضيو التبلميذ لمدراسة النظرية حوؿ األسػمحة   ويكر 
مسػػػاكيا ومعرفػػػة قواعػػػد السػػػبلمة  اسػػػتخداـ ومعرفػػػة مختمػػػؼ أنػػػواع األسػػػمحة   وطيػػػارة   البنػػػادؽ وا 
  (Givol,other,2004;34)ية"الدراسات تميد الطريؽ إلى ميداف الرما كؿ ىذهو  السبلح

(0022رقـ )انظر صورة   
 

 
 
 
 
 

 (0022صورة رقـ )
الجدناع سبوعأأحد الطبلب في ميداف الرماية في   

( عف الجدناععف برنامج وثائقي   ( نقبل ً  
يػػتـ التركيػػز عمػػى أىػػـ المعػػارؾ التػػي خاضػػتيا إسػػرائيؿ   والتكتيكػػات الجػػدناع   أسػػبوعفػػي إطػػار 

الضػػػباط المشػػػرفيف عمػػػى تػػػدريبيـ و  فػػػي ىػػػذه الحػػػروب وكمػػػا يػػػزودىـ الجنػػػود اتبعتيػػػاالحربيػػػة التػػػي 
 وتأخػػذ التػػدريبات الميميػػة حيػػزاً  كمػػا   ميػػارات البقػػاء عمػػى قيػػد الحيػػاة فػػي أحمػػؾ الظػػروؼ اكتسػػاب
سبوع الجػدناع يػتـ أمف التدريبات لتعميميـ ميارات التخفي والتمويو   وفي إطار التدريب في كبيرا ً 

مػػف أكثػػر  (دوفػػدوفاف)لتحػػاؽ بيػػا وتعػػد وحػػدة فػػتح الوحػػدات القتاليػػة أمػػاـ الطػػبلب لمتنػػافس عمػػى اال
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الوحدات التي يتنافس عمييا الطبلب وتعرؼ باسػـ ) الكػرز عمػى الكريمػة ( عمػى أف يبػدأ التػدريب 
معنػػى أف الطالػب يختػػار الوحػػدة التػػي بعػػد التخػػرج مػػف المرحمػة الثانويػػة بالفعمػي فػػي ىػػذه الوحػدات 

 .سيخدـ فييا وىو عمى مقاعد الدراسة
 (Givol,other , 2004; 3) ريب في الجدناع المالمح الرئيسية كما أوردىالنظام التد

 .االفتتاح  حفؿ  افتتاحية  محادثات  التعبئةاالستيعاب   عممية  -
طػػبلؽ النػػار   واإلمسػػاؾ  والتفريػػر   والتعػػرؼ عمػػى التحميػػؿ ( 83إـ )بنػػادؽ  ىالتػػدرب عمػػ -    وا 

طبلؽ النار    .ةيالموجوا 
 .ميداني التي تشمؿ التدريب في النيار والميؿدروس التدريب ال -
 .الحربية والمبادئدروس في التراث الحربي  -
 االلتزاـيؼ   ػػػوالتك باطػواالنضالرتب العسكرية    :دروس تحضير لجيش الدفاع اإلسرائيمي  -

  .بالجدية
لممشاركة بيا سبوع الجدناع ممـز لجميع المدارس الثانوية التي يجب عمييا أف تدفع طبلأيعتبر 

بالجيش   ياػػػخريجي التحاؽحتى أف وزارة التعميـ تقدـ منحاً مالية لممدارس التي يكوف نسب  يوػف
(.0.22انظر صورة رقـ ) مرتفعة   

 
 
 
 
 ا                                                                
 
 
 
 

(0.22صورة رقـ )  
                                                      طالبات مف مدرسة الكرمؿ في   ) 

.( نقبًل عف الممؼ الجديد سبوع الجدناعأ  
 ميو المشاركة في التدريب العسكرييجب ع بؿ  االختيارالطبلب الحؽ في حرية  كما ال يعطى

لنار مؽ اػػػ" كاف لدي تردد نحو ىؿ أط:قاؿ أحد الطبلب   اعتراضاتفي إطار الجدناع دوف أية 
س ػولي عاـ( 83)   مريػػطبلؽ النار ألف عإتبادؿ  بحاجة إلى معرفة كيفيةأـ ال لـ أكف حقا ً 

ماذا    سنة (83 )  مريػػغريباً جداً بالنسبة لي فكرت في األمر وأنا ع يبدو…  ىناؾ سبب  
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 ند ")ػجقبؿ أف أت ؿ يتـ  تجنيدي في الجيش أعطوني عاميف عفي ىذا النظاـ أنا طفؿ و بالف أفعؿ
    ذكرت صحيفة معاريؼ أف طالبة تركت المدرسة بسبب (  3::2691,גבעול

ي ػموافقت صحيفة " نبعت معارضتي نتيجة لعدـدروس الجدناع وقالت لم رفضيا المشاركة في
ـ ػتوقد…   دروس االستعداد لمتجنيد في أياـ المجندات وفي أياـ الجدناع   عمى المشاركة في

ي ػمع األسؼ ىنالؾ مف رأى ف…  ة وقد منحوني إعفاء مف المشاركة  ى المدرسػإعادتي إل
      موب ػػمضايقتي واستخداـ أسفي ذلؾ وبدأوا أوالد سيئيف رفضوا ىنالؾ   انحراؼتصرفاتي 

  العنؼ معي "(www.nrg.co.il)":وقاؿ الكتور ) ماتانيا بف أرتزي ( مف الجامعة العبرية

) "سبوع الجدناع فيو رافض لمحرب أفي  االشتراؾو ػػػلرفض  يوني ابنوإنو قبض عمى 
 .(6::191,קאשת
ـ أولياء ػػومعظ في كتائب الجدناع  لبلشتراؾه بؿ ويشجعيـ ءأبنا يييي اإلسرائيميالمجتمع لذلؾ ف

ي ػػف التجنيد فػػػعفي تدريبات الجدناع فضبل ً  االشتراؾ اىـ رفضو ءيصدموف لو أف أبنااألمور 
مدرسة   مفجتمع   طالبة بة  جواز سفر لمدخوؿ في المي الجيش بمثاالخدمة فالجيش ألف 

ىذا واجب  لي  كاف لدي تردد سواء لمذىاب أـ ال أمي قالت 2330  " في أواخر عاـ:حيفا تقوؿ
  غاضبا مني قالو لي أف أذىب ببساطة ألنو واجب"   لو لـ أذىب سيكف والديّ 

 .(Givol,other , 2004; 32) 
 .(مف أي  نؼػ" ىو حساس بشكؿ استثنائي  لمع :ابنيا تقوؿيا المريرة في إقناع وأـ تروي تجربت

rotem,2009:2) قنعتو "أ) أبوه( لكني  هلداحتى في ممعب المدرسة   ىو قتؿ و نوع 
وارئ ػػػالستخداميـ في أوقات الط   منذ نعومة أظافرىـ جنوداً  اىـ ليكونو ءىكذا يييئوا أبنا

ـ ػػػوت (...8)  اـػػػػفي معركة عمى القدس ع )طبلب الجدناع( اميـوالمواجيات لقد تـ استخد
وكذلؾ عند  ( 3..8 ) اـػػػوحرب الخميج ع (8.00 )وحرب (8.30 )تجنيدىـ في حرب

 (03  -0622ـ )ػ انظر صورة رق مف نشوب حرب وؿ القوات األمريكية العراؽ تحسباً ػػػدخ

  
 
 
 
 
 

(  بوع الجدناع(سأح في إطار طالبات يتدربف عمى السبل (0622صورة رقـ )   
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(0322صورة رقـ )  
( في الجدناع التدريب سبوعأ)طالبات في ختاـ   

 (.عف برنامج وثائقي عف الجدناع نقبلً 

إف  اع بقولو " ػػػػلمجدن الحقيقيةجوزيؼ إيتواف عمى األبعاد  االجتماععمـ  أستاذوقد عمؽ 
لتشكيؿ  يفػػاإلسرائيميالراشديف  استراتيجيةفي مرسوما ً ًً  معسكرات الشباب في إسرائيؿ تمعب دورا

  (2..86828  )حسونة مصادر التأثير عمى األجياؿ القادمة وربطيـ بمستقبؿ الببلد "

أف الذي ال عمى السموؾ بمعنى  بناءً  التقييـوبما أف الجدناع ىو جزء مف المنياج الدراسي يتـ 
وؿ وىكذا أما الذي ال يشارؾ في ىذه الدروس فيكوف يكوف تقييمو مقبيدرس الرياضيات مثبل ً 

 .عبارة عف سموؾ مقبوؿتقييمو 
 * جنرالت في التعميم 

عػػلما كاف ىدؼ التعميـ في إسرائيؿ ىو غرس المفاىيـ العسكرية في عقوؿ طبلب دادىـ و وا 
والتوجييية  ةػػػػػاإلداريممناصب لفقد نظر إلى دخوؿ الضباط وتقمدىـ   ظفارىـألمجندية منذ نعومة 

  .في المدارس أمر بالر الضرورة والحيوية حتى ولو كانت ميارتيـ التعميمية فقيرة

و ػػلكون طفق –مناصب إدارية في المدارس اإلسرائيمية  اىنالؾ الكثير مف الضباط الذيف تولو 
د أريؾ ىمفي   والعقي)احتياطدوف أية مؤىبلت تربوية   كالمقدـ  –ضابط يحمؿ رتبة عسكرية 

يد نيمي ػػروف حولداي   والعق احتياطالعقيد و ناحوـ كاتس     احتياطالعقيد   أورباخدوؼ  احتياط
الذي (راميأميتاي )جميمي  االتجاه ىو العقيد مدير المدرسة األمثمة المتطرفة ليذا ولعؿ أكثر(بميد

ؾ الذي ػذلعف مجتمع مختمؼ عف  التبلميذ" في مدرستنا العميا يتعمـ  :ذكر لصحيفة معاريؼ
يعرفوه في  كانوا يعرفونو مف والدييـ في المنزؿ   يسمعوف لقصص التراث القتالي الذي لـ 

والمشاركة في   حياتيـ مثؿ عممية عنتيبي   وحرب لبناف   معرفة كيفية إطبلؽ النار بالسبلح
في أنحاء   يتجوؿ(أميتاي)أف : وتقوؿ الصحيفةيوـ دراسي عف حقنا في أرض إسرائيؿ   

 ةلمقبوؿ في الوحدات الخاص لتييئتيـلمدرسة بمسدس وشكؿ مف طبلب مدرستو دورية جميمي ا
 .( 3::2691,גבעול ") في الجيش بعد تخرجيـ
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" ىؤالء القػادة بوصػفيـ أنػاس  :دخوؿ الضباط في المدارس بقولو ةعف ظاىر  (موتي سجي) ويبرر
بريػػؽ فػػي العينػػيف وذو تأىيػػؿ مينػػي .. إنيػـ أشػػخاص ذو .مػػف غايػػة   انطبلقػػاً إلػػى التػػدريس  اوفػدو 

عنػػدىا كبيػػرا ً أمػػاـ فصػػؿ دراسػػي بشخصػػيتو القويػػة فيحقػػؽ نجاحػػا ً  واقفػػاً  وغيػػر ذلػػؾ أف تػػرى عميػػداً 
ىكذا لديو ما يسػوقو لمتبلميػذ   إنػو قػادـ مػف مدرسػة يقؼ الطبلب ينشدوف النشيد الوطني ىتكفا   

التػابع لمكبوتسػات   اليػـو يبحثػوف فػي  إنو ليس كخريجات معيػد المعممػيفال مثيؿ ليا ) الجيش ( 
ولػػػيس عػػػف معممػػػيف مينيػػػيف ضػػػباط الجػػػيش المتقاعػػػدوف يتمتعػػػوف  جيػػػاز التعمػػػيـ عػػػف قيػػػادييف  

 .(2::391, كازيف" ) مةوقدرات ضخبمميزات خاصة 
فػػي التعمػػػيـ  واإلدارةالمشػػرفة عمػػى برنػػػامج دمػػج الضػػباط لمناصػػب التػػدريس  (رينػػا بػػروكف)وتقػػدـ 

خبػػرة فػػي تجربػػة  اكتسػػبواإف قػػادة الجػػيش  " أوالً  :فػػي ىيئػػة التعمػػيـ بقوليػػا مجيػػـدمبػػررات فػػي حػػؽ 
تتعمػؽ فػػي إحػػراز أىػػداؼ قوميػػة وأنيػػـ يػدركوف بسػػيولة أف التعمػػيـ غايػػة قوميػػة وأف ضػػباط الجػػيش 

لػػـ يتعػػرض  .. ثانيػػاً .إلػػى ىيئػػة التعمػػيـ التػػي عرفػػت باسػػـ ورشػػة الصػػييونييف ينظػػروف بعػػيف نقديػػة 
تآكػػؿ الػػذي نػػاؿ مػػف مدرسػػي ىيئػػة التعمػػيـ وىػػـ بيػػذا المعنػػى مػػف شػػأنيـ أف يمثمػػوا ضػػباط الجػػيش لم

وبقػػدرة عمػػى الرؤيػػة يتسػػمح القائػػد العسػػكري بخبػػرة إداريػػة  .. ثالثػػاً .لمقػػوى التعميميػػة  متجػػدداً  مصػػدراً 
 كػػػػػاليؼ)  "لمػػػػػا عميػػػػػو ىيئػػػػػة التعمػػػػػيـ اليػػػػػـو مػػػػػف تعقيػػػػػد  اً الشػػػػػاممة ولػػػػػذا فننػػػػػو يسػػػػػتطيع تقػػػػػديـ رد

,22892330). 
إضػػافة لتقمػػد الضػػباط لمنصػػب إدارة المػػدارس فػػي إسػػرائيؿ يػػتـ جمػػب العديػػد مػػف الضػػباط والجنػػود 

الجنود  إللقاء محاضرات عمى التبلميذ مف أجؿ شحف ىمميـ وتحفيزىـ لمجندية ويقـو الكثير مف 
              (.0-0022  انظر صورة رقـ )بتعميؽ الممصقات العسكرية في المدارس 

                                                            
(0.22صورة رقـ )                           (                     0022صورة رقـ )  

 ممصقات تدعوا الطبلب لبلنخراط في الوحدات القتالية
(2001:.نقبًل عف )كازيف   
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مؤشػرات  إلعطػاءمػف األنشػطة الترفيييػة الطبلب فػي الكثيػر الجنود والضباط شارؾ إضافًة لذلؾ ي
 طابعػاً  المقػاءاتما يكوف الجنود مف خريجي نفس المدرسة ليكػوف ليػذه  إيجابية عف الجيش وغالباً 

 .(8.-3. -0.22انظر مجموعة الصور مف رقـ )  مألوفاً 
                                              
                                              
                                              
     

 
  
    

 

 
 

(322.(                                      صورة رقـ )0.22صورة رقـ )  

 
 
 

 
                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 (822.صورة )

 المعارؼ   وخبلليا يمارس الجنود بعض ة الصور أخذت مف موقع وزارةمجموع
 األنشطة مع طبلب المدرسة المستضيفة ليـ
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أفضػػػؿ الطػػػر ؽ بالجنػػػود بػػػالطبلب بػػػؿ شػػػمؿ عقػػػد دورات لممعممػػػيف لتزويػػػدىـ  التقػػػاءولػػػـ يقتصػػػر 
 (0.-42:2صورة رقـ )انظر .لغرس القيـ العسكرية في عقوؿ طبلبيـ

 
                                                                            

 
                         

 
 
 

 
 
 
 

صورة لضباط مجتمعيف مع معمميف  (222.صورة رقـ )  
(نقبًل عف الممؼ الجديد ) 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
نقبًل عف صحيفة يديعوت أحرنوت (022.صورة رقـ )  

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L3832524,00.html)) 
االشػتراؾ فػي برنػامج  (زيػؼ جاجػاني )يميػا فػي تػؿ أبيػب الػدكتوروعندما رفض مدير مدرسػة ىرتز  

وزارة التعميـ والجيش المشػترؾ ) الخػاص بتػدريس الضػباط لممعممػيف ( تمقػى تيديػدات بالقتػؿ وقػاؿ 
..  ويبػرر .  إنػي خجػبلف مػف المدرسػة التػي درسػت فييػا " :(جابي أشكنازي)رئيس ىيئة األركاف 

عمػػى  رئيسػػياً  الفكػػرة ىػػي أف الجػػيش يعمػػـ المدرسػػيف  تمقػػى شػػكاً  :عػػدـ االشػػتراؾ بقولػػو (جاجػػاني)
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ة لمينتنػا   الوقت فيو يتمػؼ أحػد األسػس الرئيسػالعمؿ  الذي يقوـ بو المعمموف طوؿ اليـو وطيمة 
 كيؼ يعمموا ؟ ط ليعمـ المدرسيفباضد تمطيخ الحدود عندما يأتي الض لست ضد الجيش ولكف اأن
" (kashti,2010:1).  
 

دعػػـ حكػػومي وشػػعبي دخػػوؿ الضػػباط والجنػػود لممػػدارس تمقػػى ىنػػا ينبغػػي اإلشػػارة إلػػى أف ظػػاىرة 
" كػػأـ ألربعػػة أوالد أنػػا  : (ممػػي موليشػػوؾ بمػػوخ)واسػػع النطػػاؽ فػػي إسػػرائيؿ تقػػوؿ عضػػو الكنيسػػت 

 أواء مػف ناحيػة نفسػية عاطفيػة أعرؼ كـ ىو ضروري إعداد أوالدنا لمينة الخدمة العسكرية   سػو 
 .( www.yent.co.il )مف ناحية تعميـ القيـ"

 
" إف أوليػػاء أمػػور الطػػبلب يبحثػػوف عػػف النظػػاـ والطاعػػة فػػػي  :(ىنريػػت دىػػاف)وتتحػػدث الػػدكتورة 

 .( 2338:.يبحثوف عف رجؿ قوي يفرض سيطرتو " ) كازيف     المدرسة 
 

باط والجنػػػود بموافقػػػة رسػػػمية مػػػف أبػػػرز مظػػػاىر ويػػػرى الباحػػػث أف فػػػتح أبػػػواب المػػػدارس أمػػػاـ الضػػػ
عسكرة التعمػيـ فػي إسػرائيؿ رغػـ أف الكثيػر مػف رجػاؿ التربيػة فػي إسػرائيؿ يػروف  فػي ىػذه الظػاىرة 

فػػي سػػمؾ  االنخػػراطالنسػػاء لػػرفض الرجػػاؿ  الممشػػكبلت المدرسػػية المتفاقمػػة التػػي تسػػيطر عمييػػحػػبل ً 
يصػػمح يـ الجػػيش ؟   ىػػؿ مػػا يصػػمح لمجػػيش ولكػػف ىػػؿ يػػتـ حػػؿ المشػػكبلت التربويػػة بقػػ .التػػدريس

لمتعمػػػيـ ؟ بالتأكيػػػد ال   ال تتسػػػؽ القػػػيـ التعميميػػػة مػػػع القػػػيـ العسػػػكرية ولػػػيس بمقػػػدور الضػػػابط أو 
 كثيػػر مػػف الضػػباطالحيػػث  –لمػػدة عػػاـ فقػػط تربويػػا ً ًً  الجنػػدي الػػذي بأحسػػف األحػػواؿ تمقػػى تػػأىيبل

ح فػي عمميػة إنسػاف صػال يأف ينشػ –إعداد تربػوي مسػبؽ  يحصموف عمى مناصب إدارية دوف أي
عمػػى ذلػػػؾ أرى أف العمميػػة ) دخػػػوؿ الضػػباط لممػػػدارس ( عمميػػة مقصػػػودة  تربويػػة متواصػػمة وبنػػػاءً 

ومتعمػػػدة وحمقػػػة مػػػف حمقػػػات عسػػػكرة التعمػػػيـ فػػػي إسػػػرائيؿ وخاصػػػة إذا عممنػػػا بػػػأف الجنػػػود يقومػػػوف 
ؿ مزيػدًا مػف الجيػود مػع ب  لمعرفة ورصد آرائيـ عف الجيش   وبذعمى الطبل االستبياناتبتوزيع 

 .الصفوؼ التي تكوف آرائيا متدنية تجاه الجيش والخدمة العسكرية
 
عػػف اآلثػػار المترتبػػة لػػدخوؿ ؿ التعمػػيـ فػػي إحػػدى البمػػدات اإلسػػرائيمية و و مسػػئ (أىرليػػو كػػوىف) يقػػوؿ 

ينا عقيػد " الجنراالت فػي التعمػيـ كارثػة كػاف لػد :ممياـ اإلدارية والتربويةلالضباط لممدارس وتقمدىـ 
األميػػات البلتػػي خػػرجف مػػف  احتياجػػاتاألوالد و  احتياجػػاتأتػى وأعطػػى أوامػػر كػػاف منغمػػؽ حيػػاؿ 

ف وتوسمف كي ييتـ بأوالدىف كما يجب يتحدثف معو كفػارة أعمػؿ معػروؼ تيعنده باكيات بعد أف أ
كػؿ  لػـ تكػف لديػو أيػة عواطػؼ أبعػد وأزاح وغيػب   ساعدوني في الولد كاف ييمميػف ويفصػؿ أوالداً 

 (   .3 :2330  مف لـ يؤدي األوامر كارثة " ) كاليؼ
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  :* طقوس يوم الذكرى
يعتبػػر يػػـو الػػذكرى مػػف األيػػاـ المركزيػػة فػػي المػػدارس اإلسػػرائيمية وىػػو عبػػارة عػػف إحيػػاء ذكػػرى   

ف الييػودي أولػت الحركػة الصػييونية منػذ االسػتيطا  حيث (  االستقبلؿالجنود القتمى عشية يـو ) 
يمتػؼ رة ذاكػرة   لبمػو  سقطوا فػي معػارؾ إسػرائيؿذكرى الذيف ببلحتفاالت ل ىمية بالغةفي فمسطيف أ

 احتفاليػػةز عمػػى يػػتركالوبعػػد قيػػاـ إسػػرائيؿ تػػـ   الييػػودي المعاصػػر حوليػػا المجمعػػيف إضػػافة لخمػػؽ 
أعطػت وزارة المعػارؼ أىميػة بالغػػة لػػذلؾ ير المشػترؾ   مصػالبىػذا اليػـو لتحقيػؽ التػػرابط والشػعور 

مػػف خػػبلؿ  االجتمػػاعي االلتػػزاـالتػػرابط و تحقيػػؽ لس ؤسػػيػػـو الػػذكرى فػػي مدارسػػيا   فيػػي ت ءإلحيػػا
د لمجيش مف خبلؿ التأكيػد عمػى أف الػذيف نحيػي ذكػراىـ قػد ضػحوا بػأغمى وأثمػف مػا يممكػوف التجن

سس ىػذه الطقػوس عمػى إبػراز أىميػة التضػحية لممجمػوع ؤ مف أجؿ دولتيـ ووطنيـ وشعبيـ كما وت
بػػػأف نكػػوف عمػػى مسػػتوى و  الكػػؿيشػػمؿ ذكػػراه بػػؿ  الشػػخص الػػذي ُتحيػػىة عمػػى فيػػي ليسػػت مقتصػػر 

 .دولتنا اتجاهالممقاه عمينا  المسؤولية
قػػراءة نػػص دينػػي بالطقػػوس  افتتػػاحتحتفػػؿ المػػدارس الييوديػػة فػػي إسػػرائيؿ بيػػـو الػػذكرى مػػف خػػبلؿ 

يـو الذكرى لمكارثة   "عنواف يزكور أي ) يتذكر ( لمداللة عمى أىمية وقدسية تذكر أبطاؿ إسرائيؿب
غنػػػػوا أناشػػػػيد البرتػػػػزنيـ ي  و  لػػػػذبحمثػػػػؿ لػػػػف نػػػػذىب كػػػػالغنـ إلػػػػى اقػػػػرأ التبلميػػػػذ شػػػػعارات يوالبطولػػػػة 

 ضػد  يفضػامف مػع المحػاربيتو خمػد المجتمػع اإلسػرائيمي ي (قػاوموف أللمانيػا)المحاربوف السػريوف الم
وجنػود دافعيف عػف تػؿ حػي تـ اعتبػارىـ مثػؿ محػاربي متسػادا والمػيػيتو وارسو ج والنازييف   متمرد

 ,שדחך")جػيش الػدفاع فػي حػرب االسػتقبلؿ فيػػؤالء ىػـ األبطػاؿ الرئيسػييف فػي احتفػاالت المػػدارس
فػػػي  ا  كمػػػا وتقػػػـو المػػػدارس الثانويػػػة بػػػذكر أسػػػماء طبلبيػػػا ) الجنػػػود ( الػػػذيف قتمػػػو  (8::22191

ي المدرسػػة   عمػػى لػػوح رخػػاـ وعرضػػو فػػ ىـءالحػػرب والمعػػارؾ التػػي خاضػػتيا إسػػرائيؿ ونقػػش أسػػما
 (22..صورة رقـ )

 
 
 

 
 
 
 

 
(22..صورة رقـ )   

 نقبًل عف الممؼ الجديد( صورة ألسماء طبلب مدرسة قتموا في حروب إسرائيؿ)

Militarized Memories 
Every school has a memorial  
to its' students who have  
died in action. Yasmin  
passes by this one in the  
school courtyard on her way  
pick up her brother from  
kindergarten everyday. 

 ? 
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 استدعاءكما ويتـ دعوة عائبلت الطبلب القتمى لحضور مراسـ الطقوس في المدرسة   ويتـ  

  وتنظيـ الزيارات  االحتفاالتات في مجري اً بارز  اً الطبلب والجنود الذيف يكوف ليـ حضور 
في يـو الذكرى بتزويد المدارس بقائمة فييا  تعميـلمشاىدة أرض تخميد الجنود القتمى وتقوـ وزارة ال

موضوعات موصى بتدريسيا لمطبلب   حيث قررت وزارة المعارؼ في األعواـ الماضية أف يكوف 
االجتماعية في ستقبلؿ القومي والعدالة يوـ الذكرى مكرس " لبلحتفاؿ بحرب الشعب الييودي باال

 .(pinson other,2005:9)أرض إسرائيؿ" 
 

ما تراه  الختيارشجع المدارس توصى و تتواريخ وأحداث و ف يو اوزارة المعارؼ قائمة بعن نشرتكما و 
 ((pinson other,2005:9 :لمناقشتيا واالحتفاؿ بيا مع طبلبيا ومنياليا  اً مناسب

القدس وجميع أنحاء  اجتاحتقاتمة التي الوحشية اليجمات الوع مف أسب :(.8.2 )أحداث -
 .ييودي (133)حيث قتؿ فييا الببلد مف العرب ضد الييود 

 .فػػالميحي تعمؿ ضد األعماؿ القاتمة لمفمسطينييأخذت منذ خمسيف سنة مضت  -
 .ياػوأعصب منذ أربعيف سنة مضت دخمت إسرائيؿ آخر مراحؿ حرب االستقبلؿ -
 .عشريف سنة مضت بادرت مصر بحرب االستنزاؼ عمى طوؿ قناة السويس منذ -
 .ساحميالطريؽ العمى حافمة مدنية عمى  يفرىابيإلىجـو  -
 .فػاإلرىابييبعممية الميطاني لتطيير جنوب لبناف مف قواعد  اإلسرائيميبادر جيش الدفاع  -

                                                                           
ىذه  عمى ميػػاإلسرائيينر بف عاموس المتخصص في إحياء الذكرى في نظاـ التعميـ فيعمؽ أ

                                             .ثبت ىوية الشباب في عبادة الموقعيحاوؿ أف ي ي" إف النظاـ التعميم :االحتفاالت بقولو
(Admin,2011:1) "  والضحاياوتوكيد الثكمى 

 
 :* الرحالت واألنشطة المدرسية

ال تػػدخر وزارة المعػػارؼ أي جيػػد فػػي إثبػػات أحقيػػة الييػػود وجػػذورىـ الراسػػخة فػػي أرض فمسػػطيف   
طػػػػبل لـ األثريػػػػة التػػػػي بمورتيػػػػا الصػػػػييونية لمتػػػػدليؿ عمػػػػى عمػػػػؽ االلتصػػػػاؽ اطبلبيػػػػا عمػػػػى المعػػػػ عوا 

درسػية بأىميػة بالغػة مى الػرحبلت الالضارب فػي ىػذه األرض   نظػر جيػاز التعمػيـ فػي إسػرائيؿ إلػ
مػػف المنيػػاج الدراسػػي والتػػي تعطػػي قيمػػة  حقيقيػػة ) واقعيػػة ( لمنصػػوص  يتجػػزأال  اً عتبرىػػا جػػزءاو 

وعمػى ىػذا    الواقعبػ التعمػيـ فػي إسػرائيؿ صػفة الػتعمـ  ممػا أعطػى التي يتعمميا الطالػب واألحداث
 تعمػيـميػدي لمػرحبلت  ذكػر موقػع وزارة الفنف الرحبلت المدرسية في إسرائيؿ تخرج عػف المعنػى التق

نظاـ التعميمي يعتمػد سػابقة لوضػع توصػيات مػف أجػؿ " :ف الزيارات الميدانية والرحبلتتحت عنوا
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تغييػػر طبيعػػة الػػرحبلت لتعزيػػز معرفػػة الػػببلد ومحبػػة الػػوطف   وسػػيتـ تنظػػيـ جػػوالت المعرفػػة مػػف 
بمػػا فػػي ذلػػؾ جػػوالت فػػي القػػدس   الروضػػة حتػػى الصػػؼ الثػػاني عشػػر لتشػػمؿ جميػػع أنحػػاء الػػببلد 

الجغرافيػػة   بوسػػيتـ ربػػط جػػوالت الػػرحبلت فػػي المنػػاىج الدراسػػية لمختمػػؼ المواضػػيع ذات الصػػمة 
 ذه الػػرحبلت داخػػؿ المدرسػػة مػػف خػػبلؿالتػػاريخ   الكتػػاب المقػػدس   المواطنػػة   وسػػيتـ التخطػػيط ليػػ

 .(www.cms.education.gov.il) منسؽ جوالت األرض المتواجد في كؿ مدرسة "
 

وبمػػػا أف موضػػػوعات الحػػػروب والمعػػػارؾ ىػػػي الصػػػبغة السػػػائدة لممنػػػاىج الدراسػػػية فػػػنف الػػػرحبلت 
قعية ليذه الحروب   حيث يتـ اصطحاب التبلميذ في رحبلت ابمثابة الوثائؽ الو  اعتبرتالمدرسية 

( وحديثاً  لى األماكف التي شيدت المعارؾ قديماً بيف ) أي إى السير عمى خطى المحار ميدانية تسم
 اإلسػرائيميلػدى المجتمػع  جماعيػاً   كما ويتـ تنظػيـ الػرحبلت لمنصػب التذكاريػة التػي شػكمت وعيػا ً 

فػي إطػار صػراعيـ عمػى تحريػر  بريطانياكالنصب التذكاري لمقاتمي الميحي الذيف أعدموا مف قبؿ 
كما تصؼ الكتػب المدرسػية   والنصػب التػذكاري لمعركػة   يطاني البر  االنتدابأرض إسرائيؿ مف 

يػػدمر )لمخػػزاف المثقػػوب فػػي مسػػتوطنة    والنصػػب التػػذكاري حػػي الػػذي يأخػػذ شػػكؿ زئيػػر األسػػد تػػؿ
الػػػػذي يػػػػدلؿ عمػػػػى صػػػػمود المسػػػػتوطنة أمػػػاـ زحػػػػؼ الجػػػػيش المصػػػػري فػػػػي حػػػػرب عػػػػاـ   (مردخػػػاي

 (3.-622.انظر صورة )   (...8)
 

  
                                                   

 
 
 

 
 

(622.صورة رقـ )  

, )يعتبر من أشير النصب التذكارية   

 ل يكاد يخمو كتاب مدرسي من ىذه الصورة

أن نموت من أجل المكتوب أسفميا حسناً   
 بالدنا (

 
 

http://www.cms.education.gov.il/


87 

 

 
 
  
                                                     
 
 
 

(322.صورة رقـ )  
الخزاف المثقوب جراء صمود كيبوتس يد مردخايضح تو    

  (عف الممؼ الجديد  نقبلً  )
صػورة الدبابػة السػورية المحترقػة التػي تصػدى ليػا المقػاتموف الييػود بالقنابػؿ الحارقػة كذلؾ و  

التػي  امتسػاد ةمفادىػا القمػة فػي مواجيػة الكثػرة   وقمعػ التي ترسؿ رسالةً  (...8)في حرب 
لػػف  ابػػأف متسػػاد دواالقمعػػة ويػػرداالستسػػبلـ حيػػث يػػذىب التبلميػػذ إلػػى تشػػجع االنتحػػار عمػػى 

رحػػػبلت مدرسػػية إلػػػى معسػػػكرات اإلبػػػادة النازيػػػة فػػػي  التعمػػػيـ  كمػػػا وتػػػنظـ وزارة  ثانيػػػاً تسػػقط 
والرسالة التي تنقؿ إلػى المشػاركيف فػي ىػذه الػرحبلت    دروس المحرقةلأوروبا عند التطرؽ 

انظػػػر صػػػورة رقػػػـ    كػػػرر مثػػػؿ ىػػػذه المحرقػػػة أبػػػداً ىػػػي الحاجػػػة إلػػػى جػػػيش قػػػوي حتػػػى ال تت
(.022)  

 

 
 (022.صورة رقـ )

كتاب التاريخ لمصؼ  مفنقبًل حدى معسكرات النازية في بولندا صورة لرحمة مدرسية إل)
 الثاني عشر (



88 

 

   عػػف كمػػا ويعتبػػر متحػػؼ البطولػػة أحػػد أىػػـ المتػػاحؼ المخصصػػة لزيػػارة طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة
" مػا يميػز ىػذا المتحػؼ ىػو أننػا ال نتحػدث عػف مفػاىيـ عاديػػة  :ؿ عنػوؿ المسػؤو ىػذا المتحػؼ يقػو 

صػنوعة عمػى ىيئػة مف الناحية اإلنسانية كما ىو األمر في المتاحؼ األخرى   فينا يوجػد قصػة م
يعػرض بحيػث (   2330: عسػكرة المجتمػع الجزيػرة الوثائقيػةعشػرة قاعػة " ) يفمـ يعرض في اثنت

( ودورىا العسكري   مع التركيز عمى العمميات  ةاناجلبمماخ )كومندوز اليىذا الفمـ قصة تأسيس ا
 اتػالمستوطن  العرب ودورىا في جمب المياجريف وبناءضد القتالية 

البمماخ   إلػى ذلػؾ و  جاناةتأسيس الجيش وقوامو الي (بف غوريف)بنعبلف  حتى قياـ الدولة   مروراً 
  الػػػرحبلت المدرسػػػية مثػػػؿ جػػػوالت التػػػراث فػػػي الخميػػػؿ مػػػف بػػػرامج  تأخػػػذ زيػػػارة المسػػػتوطنات حيػػػزاً 

أف  " حسػػناً  :وزيػػر التعمػػيـ (جػػدعوف سػػاعر)ورحػػبلت الصػػعود إلػػى الخميػػؿ والقػػدس وأريحػػا   يقػػوؿ 
نأتي إلى المستوطنات التي تزدىر   وال يجػب أف نسػمح لمعػرب بػأف يتوىمػوا بػأف ال وجػود لمييػود 

) مسػتوطنة فػي  وشػيموه اإلبراىيمػيعونػا لزيػارة الحػـر ..  نحػف د.ىنا   الييود يعيشػوف دائمػا ىنػا 
باسػػتخداـ نظػػاـ التعمػػيـ الػػوطني والػػذي نرغػػب فػػي تعزيػػز وتكػػريس المسػػتوطنات  الضػػفة الغربيػػة (

 .(barets,2:2011)الييودية في ىذه المناطؽ"  
 

ة وتػػنظـ المػػدارس رحػػبلت لقواعػػد الجػػيش اإلسػػرائيمي والسػػماح لمطػػبلب بمشػػاىدة تػػدريبات عسػػكري
كشػػفت صػػحيفة حيػػث مػػا بخمػػد التبلميػػذ تجػػاه الجنػػود   عػػف مباشػػرة وتسػػميـ الجنػػود  رسػػائؿ تعبػػر 

أحرنوت بعض مضاميف الرسائؿ التي سمميا التبلميذ لمجنود العامميف فػي الضػفة الغربيػة  تيديعو 
  وتقتؿ عمى األقؿ عشرة مف  " أصمي مف أجمؾ لتعود سالماً  :تقوؿ إحدى الرسائؿ (2332)عاـ 
.. )رسػػالة أخػػرى .مػػي   اخػػرؽ القواعػػد ورشػػيا وعمػػى فكػػرة فػػالعربي الممتػػاز ىػػو العربػػي الميػػتأج

ببنػػدقيتؾ  ىـ ويحػػرقيـ فػػي جيػػنـ   اثقػػب ثقوبػػاً ءتقػوؿ( دع الفمسػػطينييف و أدعػػو اهلل أف يسػػود أسػػما
.. )وكتػػب آخػػر( ألػػيس مػػف المتعػػة إطػػبلؽ الرصػػاص عمػػى العػػرب ؟ .  وفجػػرىـ بالقنابػػؿ (83ـ )أ

.. .الشػعار العربػي الجيػد ىػو العربػي الميػت   ودرجػة العربػي العميػا ىػي العربػي المػدفوف وىذا ىػو
 ( hazit,2002:1) " لكني أتمنى الموت لكؿ العرب  )وكتب آخر( أعرؼ نفسي أبدو مخبوالً 

الحػديث عػف التحػريض البغػيض بعمى وزارة التعميـ وقالت "  نستمر عنيفا ً شنت الصحيفة ىجوما ً 
يجب  .يـ الفمسطيني اتجاه إسرائيؿ وفجأة يحدث ىذا ىنا معنا تحت أنؼ كؿ شخص..لنظاـ التعم
بقوليػػا نحػػف نعمػـ أطفالنػػا مػػف أجػػؿ  ـلتعمػيافػػي نظامنػا التعميمػػي... جػػاء رد وزارة  اإلنػػذاراتإطػبلؽ 

 .(hazit,2002:1التحمؿ والوجود المتبادؿ " )
عامػػة ألف نظػػاـ التعمػػيـ يييػػي البيئػػة  ويػػرى الباحػػث أف ىػػذه العينػػة ليسػػت اسػػتثناء بػػؿ ىػػي ظػػاىرة 

العدوانية   كما وأرى أف كؿ نشاط مدرسي مصػبوغ  يةوالمناخ المناسب إلنبات ىذه النزعة العسكر 
نمػا  بالصبغة العسكرية حتى اإلعماؿ التي تأخذ مسمى خيػري كجمػع التبرعػات لػيس لممحتػاجيف وا 
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وال أبػػػالر إف قمػػػت بػػػأف المدرسػػػة لمجنػػػود مػػػف خػػػبلؿ صػػػندوؽ الجنػػػدي المتواجػػػد فػػػي كػػػؿ مدرسػػػة   
 .الييودية في إسرائيؿ قاعدة عسكرية مصغرة

 
المدارس العسكرية -* : 
لػػـ يكتفػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي بتدخبلتػػو الواسػػعة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ بػػؿ عمػػد عمػػى إنشػػاء مػػػدارس  

مػف  عسكرية الستقطاب التبلميذ الييود لمدراسة فييا   والعجب في األمػر ىػو أنيػا تسػتقبؿ طػبلب
مف  بمعني ىي مدارس وليست كميات جامعية بحيث يكوف الطالب مؤىبلً    اً عام سف أربعة عشر

الناحية القانونيػة لبللتحػاؽ بيػا بعػد التخػرج مػف المرحمػة الثانويػة   وبالتػالي فيػي تجعػؿ مػف ىػؤالء 
 .رسمييف وىـ عمى مقاعد الدراسة الطبلب   جنوداً 

 "  اآلف حياتػؾ كميػا أمامػؾ وجميػع :طبلب لبلنخػراط بيػا مثػؿلتشجيع ال تتخذ ىذه المدارس شعاراً 
  (Givol,other , 2004; 35)    ."األبواب مفتوحة أمامؾ 

 :  ومف ىذه المدارسلمداللة عمى المستقبؿ الواعد لمخريجيف مف ىذه المدارس 
 مدرسة مبوؤت يام )مداخل البحر(

المدرسػة عمػى عبلقػة بػالقوات  ىػذه تعتبػر   اً ثبلثػة عشػر عامػ مػف سػففييػا  يتـ اسػتقباؿ الطػبلب 
البحريػػػة اإلسػػػرائيمية   يػػػتـ اصػػػطحاب الطػػػبلب لزيػػػارة المعػػػدات العسػػػكرية البحريػػػة والتػػػدرب عمػػػى 
السبلح ومعرفة مياميـ التي يعدوا مف أجميا بعد التخرج   يعتبر الػزي الرسػمي ليػذه المدرسػة ىػو 

 .زي القوات البحرية
 :المدرسة العسكرية لمقيادة

لمجػػػيش    يػػػدؼ إلػػػى تخػػػريج قػػػادة وضػػػباطاً تفػػػتح أبوابيػػػا لمتبلميػػػذ منػػػذ سػػػف الخامسػػػة  عشػػػر و ت 
المدرسػػوف فػػػي ىػػػذه المدرسػػػة ىػػػـ ضػػػباط فػػػي الجػػيش   فػػػي المدرسػػػة العسػػػكرية لمقػػػادة يػػػتـ تػػػدريب 

             .النارية   كما ويتـ منح كؿ تمميذ بندقية عسكرية األسمحةالتبلميذ عمى استخداـ 
فنية التابعة لسالح الجوالمدارس ال : 

وىػػي شػػبكة مػػف المػػدارس الثانويػػة تابعػػة لسػػبلح الجػػو اإلسػػرائيمي   تيػػدؼ إلػػى تخػػريج الفنيػػيف فػػي 
مجػػػاؿ الطػػػائرات   تقػػػـو ىػػػذه المػػػدارس بػػػدمج الدراسػػػة المينيػػػة )فنػػػي طػػػائرات( بالمنػػػاىج الدراسػػػية 

ضػباط مػف سػبلح الجػػو    العاديػة   يػتـ اسػتقباؿ الطػبلب مػػف سػف الخامسػة عشػر ويقػـو بتػػدريبيـ
كمػػػا أف الػػػزي الرسػػػمي لممدرسػػػة ىػػػو زي سػػػبلح الجػػػو اإلسػػػرائيمي   والخػػػريجيف مػػػف ىػػػذه المدرسػػػة 

 .ممزميف بالعمؿ في مجاؿ سبلح الجو اإلسرائيمي
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 :مدرسة عمل الثانوية
وىػي عبػارة عػف مشػروع مشػترؾ بػيف الجػيش ومجموعػة مػف  ((1984تأسست ىذه المدرسة عػاـ  

دنية العادية   يمكػف لمتبلميػذ االلتحػاؽ بيػا بعػد إنيػاء الصػؼ الثػامف أو التاسػع   تقػع المدارس الم
يػػػتـ و عمػػػى تخػػػريج ميكانيكػػػا الطيػػػراف العسػػػكري    عمػػػؿالمدرسػػػة داخػػػؿ قاعػػػدة عسػػػكرية   وىػػػي ت

 . رىػػػػػتجنيدىـ في سبلح الجو بعد تخرجيـ وال يسمح ليـ باختيار وحدات قتالية أخ
كػػالفحص   بيػا إلػػى اجتيػاز اختبػارات القبػوؿ  ؽحػالتبلالمرشػحيف لتخضػػع  كػؿ المػدارس العسػكرية

 ...الطبي العسكري والفحص األمني وغيرىا
بيػػذه الطػػرؽ يجنػػد نظػػاـ التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ الطػػبلب وىػػـ عمػػى مقاعػػد الدراسػػة لتكػػوف سػػابقة فػػي 

 .ؿلمقوانيف الدولية التي تجـر تجنيد األطفا صارخاً  تاريخ البشرية   وتحدياً 
 
 :البعد الثالث*

  العسكرية في مناىج التعميم اإلسرائيمية: يدلوجياالأوًل 
أو وسػػيمة مػػف الوسػػائؿ التػػي مػػف خبلليػػا   "يعتبػػر المنيػػاج خطػػة مكتوبػػة معتمػػدة لمتعمػػيـ والػػتعمـ 

(   لػذلؾ ينظػر إلػى 11:2001تستطيع المؤسسات التربويػة تنفيػذ أىػدافيا المنشػودة " )الخطابنػة  
تعميمية بأنيا وسيمة ميمة مف وسائؿ التنشئة االجتماعية التي يتـ مف خبلليا تذويت القيـ الكتب ال

والمعايير االجتماعية وبمورة مواقؼ وآراء الطػبلب   كمػا وتعمػؿ الكتػب المدرسػية " كحمقػة اتصػاؿ 
تكوف الكتب بيف المعرفة الثقافية الرسمية المتبناة والمقرة مف قبؿ الدولة وبيف مف يتعممونيا وبذلؾ 

 (.75:2006الدراسية وسيمة لمتنوير الجماىيري أو السيطرة االجتماعية " )أبو سعد  
ي تميػؿ لمسػيطرة والػتحكـ فػي يػويرى الباحػث أف الكتػب المدرسػية تحمػؿ سػمطة المػادة المطبوعػة ف

كػػؿ مػػا يتعممػػو التبلميػػذ فػػي المػػدارس  فيػػي تحػػدد الحقػػائؽ التػػي يجػػري تعمميػػا فػػي كػػؿ المواضػػيع 
  ويػػػػػرى ديفيػػػػد أولسػػػػػوف أف النصػػػػػوص المطبوعػػػػة ىػػػػػي " أدوات تفصػػػػؿ الحػػػػػديث عػػػػػف  لتعميميػػػػةا

المتحدث وىذا الفصؿ في حد ذاتو يجعؿ الكممات غير شخصية وموضوعية وفوؽ النقػد " )بوديػو 
(   وعمى الرغـ مف التقدـ اليائؿ والكبير فػي مجػاؿ اإلعػبلـ اإللكترونػي فػنف الكتػب 28:2006  

مػػف معرفػػة الطػػبلب  (%(85لػػت أساسػػية   حيػػث كشػػفت دراسػػة أنػػو بػػالرغـ مػػف أف الدراسػػية مػػا زا
تأتييـ مف خارج المدرسة ومف مصادر غير المدرسيف " فنف االعتماد عمى الكتب الدراسػية بشػكؿ 

فػػي تعمػػيـ التػػاريخ والجغرافيػػا والدراسػػات االجتماعيػػة "  ميمػػاً   مػػف األشػػكاؿ أو بػػآخر بقػػي عنصػػراً 
 .(28:2006بوديو   )

ويػػرى الباحػػث أف جيػػػاز التعمػػيـ فػػي مختمػػػؼ األقطػػار يقػػػع تحػػت السػػيطرة المباشػػػرة لمػػدوؿ وبػػػذلؾ 
تسػػتطيع صػػياغة وبمػػورة الػػوعي والػػذاكرة الجمعيػػة لشػػعوبيا   بتحديػػد مػػا يجػػب تضػػمينو ومػػا يجػػب 

لصػػياغة الماضػػي وفػػؽ األىػػواء مػػف أجػػؿ اسػػتبعاده مػػف الكتػػب المدرسػػية   ممػػا فػػتح البػػاب مشػػرعا ً 
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فػي يػد الػدوؿ وىػي التػػي قويػا ً لحاضػر والمسػتقبؿ   وىػذا جعػؿ مػف الكتػب المدرسػية سػبلحا ً قولبػة ا
 .قادت العالـ لخوض الحروب بما تتضمنو مف أساليب األنماط والتحامؿ عمى اآلخريف

وكانػػػت   ((1945لػػػذلؾ تأسسػػػت المنظمػػػة الدوليػػػة لمتربيػػػة والعمػػػـو والثقافػػػة )اليونسػػػكو( فػػػي عػػػاـ 
وكمة ليػا مراجعػة الكتػب الدراسػية   وأوضػح دسػتور المنظمػة أنػو  ألف الحػروب ة المالميمة الرئيس

 .شرػػفي عقوؿ البشر فنف الدفاع عف السبلـ يجب أف يبنى في عقوؿ الب تبدأ أوالً 
 إال أف إسرائيؿ ال تعير أية اىتمامات لمقوانيف واألعراؼ الدولية في سبيؿ تحقيػؽ أىػدافيا   فضػبلً 

بينيػػا وبػػيف محيطيػػا العربػػي فمجػػأت إلصػػباغ كافػػة جوانػػب  ـصػػراع المحتػػدعػػف إدراكيػػا لطبيعػػة ال
  .الحياة بالصبغة العسكرية العتقادىا أنو النيج الوحيد لحفظ بقاؤىا واستمرارىا في الوجود

عمى الكتب الدراسية لمادة التاريخ المطبقة في إسرائيؿ لممرحمة الثانوية  الباحث ومف خبلؿ اطبلع
سػػتدالؿ عمييػػا االو    العسػػكرية االيػػدلوجيايمكػػف اسػػتنباط محػػاور  (2011/ 2010 )لمعػػاـ الدراسػػي

أي النصوص   في موقؼ محير  وضع الباحث أنو خفيي  وال  ىذه الكتبببعض النصوص مف 
بعػد استشػارة مشػرؼ الدراسػة الباحػث  ىفارتػأ  وذلػؾ لكثرتيػا وتكدسػيا   تركػو يوأي منيا    ختاري

 :كما يمي محور  عمى اختيار بعض النصوص لكؿ
 

 :إثبات أحقيتيم التاريخية في أرض فمسطين1-
    הזכאי,  היהודי העם  בין  הבחין,  מפאי  הפועלים  מפלגת מנהיג,  גוריון בן

,  בהווה ולמצבו  ההיסטוריות לזכויותיו הודות לקניינו ישראל ארץ את להפוך
 אלא, עצמו בפני  העומד  לאום מהווה  ואינו בארץ החי הערבי הציבור לבין
 .( 32 20102 كتاب التاريخ للصف الثاني عشر ,) הגדולה הערבית לאומה שייך
وريػػػوف زعػػػيـ حػػػزب العمػػػاؿ فػػػرؽ بػػػيف الشػػػعب الييػػػودي الػػػذي يسػػػتحؽ أرض إسػػػرائيؿ غ" بػػػف 

وتجسػػيد الحػػؽ التػػاريخي ورفػػع معاناتػػو فػػي الماضػػي وبػػيف الجميػػور العربػػي   لتحقيػػؽ أحبلمػػو 
 بذاتو بؿ ينتمي لؤلمة العربية " مستقبلً  وال يعتبر شعباً  الذي يعيش في الببلد

 
, חברון  יהודי  אל מירושלים " הגנה"ה  שליחי פנו האלימות למעשי קודם עוד

 מן  להתפנות  להם והציעו  להתרחש  שעלולים אלימות ממעשי אותם הזהירו
تػػاب التػػاريخ ك) .דורות מדורי בעיר מתגוררים הם כי טענו חברון יהודי אבל. העיר

 .(:47 2010لمصؼ الحادي عشر   
" قبؿ اندالع العنؼ توجو مبعوثي اليجاناة مف القدس إلى الخميؿ وحذروىـ مف أعماؿ العنؼ 

بػػأنيـ يسػػكنوف فػػي  :التػي قػػد تحػػدث   واقترحػوا عمػػييـ اخػػبلء المدينػػة   لكػف ييػػود الخميػػؿ قػالوا
 المدينة منذ أجياؿ وأجياؿ "
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, לתחייה ישוב בלבד ובה לעם היה בה, בחרב שראלי כבש ישראל ארץ את
: מוחלטת היא זו זכות, ישראל ארץ על הבעלות זכות לו ורק ךישראל יש לפיכך

  :2010كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر   ) .לעולם לפקוע תוכל ולא פקעה לא היא
(58. 

لذلؾ فقػط إلسػرائيؿ بالسيؼ   تكوف لمشعب فقط...   )يعقوب( احتميا إسرائيؿ " أرض إسرائيؿ
 دا " ػيي أبػػحؽ الممكية عمى أرض إسرائيؿ ىذا الحؽ مطمؽ ساري المفعوؿ   ال يمكف أف ينت

حظ مف النصوص السابقة أف األحقية عمػى ىػذه األرض ىػي لمييػود وحػدىـ دوف غيػرىـ   فػي يبل
وكػؿ اآلثػار  ضر األىػذه  تبيف أف العرب الكنعانيوف ىػـ أقػدـ مػف اسػتوطفحيف أف حقائؽ التاريخ 

التاريخية التي اكتشفيا عمماء اآلثار الييود تعود لمكنعانييف والروماف ولمحضػارة االسػبلمية   دوف 
وجػػود أي معمػػـ تػػاريخي يعػػود لمييػػود فػػبل وجػػود آلثػػار الييكػػؿ األوؿ وال الييكػػؿ الثػػاني   ممػػا يػػدلؿ 

داود عميػػو السػػبلـ  مممكػػة وأف   ارتباطػػاً  تاريخيػػاً  حقيقيػػا ً عمػػى عػػدـ ارتبػػاط الييػػود بيػػذه األرض 
 .يةػػػػوليس آلالؼ السنيف كما تزعـ الصييون عاماً  (70)استمرت فقط 

دخوؿ عمر بف الخطاب وفتحو لبيت المقػدس ومػف قبمػو إسػراء الرسػوؿ صػمى اهلل إف لذلؾ  اضافةً 
حػؽ  فػبل خالصػاً  إسػبلمياً  عميو وسمـ لممسجد األقصى ومف ثـ إلى السػماء أصػبحت فمسػطيف وقفػاً 

 .بيذه الببلد إال لممسمميف
تبريػػػر أعمػػػاؿ إسػػػرائيؿ العدائيػػػة ضػػػد  ىػػػو ويػػػرى الباحػػػث أف الرسػػػالة المبطنػػػة مػػػف ىػػػذه النصػػػوص

قػػػػوقيـ عمػػػػى ىػػػػذه األرض مػػػػف خػػػػبلؿ محػػػػاولتيـ إثبػػػػات أحقيػػػػتيـ الفمسػػػػطينييف الػػػػذيف يطػػػػالبوف بح
 .التاريخية عمى ىذه األرض أماـ طبلبيـ

 لمييود. عداء العرب  2-
 

 את  , יהודים  מאות ונפצעו נהרגו  שבהם  אירועים  כמה  הארץ  ערביי  ויזמ   
 עמדה   כולן  מאחורי  אבל, שונים  וארגונים  שונות  סיבות הניעו ההתפרצויות

 ישראל  לארץ היהודים של לבואם הפלסטינים ישראל ארץ ערהיי של ההתנגדות
 .(38 :2010ٍَ ػشش , كراب انراسَخ نهصف انثا) .יהודית מדינה של ולהקמתה

 

" بػػػادر عػػػرب الػػػببلد إلػػػى عػػػدة أحػػػداث وصػػػدامات مػػػات فييػػػا وأصػػػيب المئػػػات مػػػف الييػػػود   تمػػػؾ 
كػػاف اعتػػراض عػػرب أرض  األحػػداث األليمػػة حركتيػػا أسػػباب مختمفػػة لكػػف الموقػػؼ خمفيػػا جميعػػاً 

قامة دولة ييودية "يوففمسطينالإسرائيؿ )  ( لمجيء الييود إلى أرض إسرائيؿ وا 

 

 

 מאורעות חומרת את מכול יותר מסמל בחברון הוותיקה היהודית הקהילה של להגור
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, אותם רצחו – ביותר אלים באופן, חברון יהודי, בשכניהם פגעו הערבים, ט"תרפ
)كتاب التاريخ للصفف الافا ع عشفر  .תורה ספרי וחיללו בתים הציתו, רכושם את שדדו

 ,20102 43)8 

ة )العتيقة( في الخميؿ رمز أكثر مف كؿ شيء إلى خطورة أحداث " مصير الطائفة الييودية القديم
  قتمػػػوىـ   سػػػمبوا  حيػػػث ألحػػػؽ العػػػرب األذى بجيػػػرانيـ ييػػػود الخميػػػؿ بشػػػكؿ عنيػػػؼ جػػػداً ( (1929

 ممتمكاتيـ   أحرقوا بيوتيـ   دنسوا كتب التوراة " 

 
 

 .בישראל בערים התאבדות פיגועי של שרשרת חמאס ביצע 4991 -ל 4991 בין
 נוסעים נרצחו, בידור ובמקומות אדם הומי במקומות חבלה מטעני הונחו פיגועיםב

) كتففففففاب التففففففاريخ للصففففففف  .רבים ישראלים בהם ונהרעו, אוטובוסים ופוצצו בדרכים

 .( :207 2010الاا ع عشر , 

 

نفػػػػذت حمػػػػاس سمسػػػػمة مػػػػف العمميػػػػات االنتحاريػػػػة فػػػػي مػػػػدف إسػػػػرائيؿ ـ( 1996 -ـ(1994" بػػػػيف 
لعمميػػات عبػػوات ناسػػفة فػػي أمػػاكف تجمػػع المػػواطنيف وفػػي أمػػاكف الترفيػػو   قتػػؿ وضػػعت فػػي تمػػؾ ا

ركػػاب ومسػػافريف عمػػى الطػػرؽ   وفجػػرت حػػافبلت وقتػػؿ فػػي ىػػذه العمميػػات الكثيػػر مػػف المػػواطنيف 
 االسرائيمييف "

 

 

,  ההיסטוריה  בשם , הגיבורה הערבית המולדת בשם,  הכבוד בשם – אזרחים... 
 .והגאולה  הכבוד, הגבורה , החירות  למערכת  היום  סיםנכנ אנו: והעתיד העבר
 הקיום  של הכתם את להסיר כדי, אותה ונחסל ישראל של התוקפבות בפני נעמוד
 –  אל  וכשארם, בסיני , בעזה חופשיים  חייךים אחים .האימפריאליסטי הציוני
خ لمصػػػػػػػػػػػؼ )كتػػػػػػػػػػػاب التػػػػػػػػػػػاري .אביב -תל על עלו – ובסוריה בירדן גיבורים אחים. שייך

 .(113 :2010العاشر   
" أحمد سعيد وأحمد الشقيري قائد ـ.ت.ؼ تنافسا فيما بينيما مف يكوف فظاً  أكثر ضػد إسػرائيؿ   
أحدىما تمسؾ بالشعار الرجاؿ إلى البحر والنسػاء لنػا دعػوة عمنيػة شػرعية قيمػت بشػكؿ مباشػر فػي 

ة وصػػوت العػػرب تحػػت إدارة منتصػػؼ شػػير مػػايو  ... تػػـ توحيػػد المحطػػة اإلذاعيػػة صػػوت القػػاىر 
أييػػا المواطنػػوف باسػػـ  :أحمػػد سػػعيد   بعػػد أف عمػػـ انػػدالع الحػػرب أعمنػػت محطػػة الراديػػو الموحػػدة

الكرامة والشرؼ باسـ الػوطف العربػي البطػؿ باسػـ التػاريخ فػي الماضػي وفػي المسػتقبؿ نحػف نػدخؿ 
واف اإلسػرائيمي وسنقضػي اليوـ إلى معركة الحرية   البطولػة   الكرامػة والخػبلص سػنقؼ أمػاـ العػد
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خواننػػا الجنػػود إمبرياليػػة   السػػوداء القاتمػػة مػػف الصػػييونية اإلعمييػػا   مػػف أجػػؿ إزالػػة ىػػذه البقعػػة 
األحرار في غزة في سيناء في شـر الشيخ   اخػواني األبطػاؿ مػف األردف وسػوريا اصػعدوا إلػى تػؿ 

 " أبيب
ف الكتػب الدراسػية وخاصػة التاريخيػة   مػًً  يعتبر ىذا المحور مف أكثػر المحػاور الػذي يأخػذ حيػزا

حيث تعرض الكتػب المدرسػية الصػراع العربػي اإلسػرائيمي وخاصػة الصػراع الفمسػطيني اإلسػرائيمي 
بشػػكؿ سػػاذج سػػطحي مجػػانبيف الحقيقػػة كقوليػػا نحػػف وجػػدنا عمػػى ىػػذه األرض والعػػرب يرفضػػوف 

د العػرب مػف يػجر تحيػث  وجودنا دوف ذكر السبب الحقيقي مف وراء رفض العرب لوجود إسػرائيؿ  
ؿ الكتػب ءصييوني إحبللػي وبعػد ذلػؾ تتسػاأرضيـ وبيوتيـ وممتمكاتيـ وأصبحوا ضحايا لمشروع 

عػػف سػػبب ىػػذا الػػرفض   وتنعػػت كػػؿ ردة فعػػؿ بأقػػدح العبػػارات كالعصػػابات والمتمػػرديف والػػدموييف 
 .والمخربيف

رب يضػمروف لنػا العػداء بػبل أنو إذا كاف العػ يرى الباحثوالرسالة المبطنة مف ىذه النصوص كما 
كػػػؿ مقومػػات القػػػوة لنحػػػافظ عمػػػى  التمػػػاسسػػتعداد و االمبػػرر )كمػػػا تسػػػوؽ الكتػػب المدرسػػػية( فعمينػػػا 

 .عمينا أف نطبؽ ما ورد في التوراة العيف بالعيف والسف بالسفو وجودنا   
 

 .)تحت التيديد( الظيور بموقف الضحية المالحق دائماً  3-
 

 שנגזר  יהודים מיליון  שישה.. .לעם בית היעדר של בעיה היא היהודים הבעיה
 למקומות  נחלק העולם ושמבחינתם, רצויים אינם שבהם במקומות להירחק עליבם
) كتفففاب التفففاريخ  ...לחיכנס יכולים אינם שאליהם ומקומות לחיות יכולים אינם שבהם

 8(49 20102للصف الثاني عشر , 

ف لشػػػػعب   سػػػػتة مبليػػػػيف ييػػػػودي كتػػػػب عمػػػػييـ أف " المشػػػػكمة الييوديػػػػة ىػػػػي مشػػػػكمة فقػػػػداف الػػػػوط
يضػػمحموا فػػي أمػػاكف غيػػر مرغػػوب فػػييـ بيػػا   ومػػف وجيػػتيـ فػػنف العػػالـ تجػػزأ إلػػى أمػػاكف ىػػـ ال 

)إشػػارة لمنػع بريطانيػػا ىجػرة الييػػود "  يسػتطيعوف العػػيش فييػا وأمػػاكف ال يسػتطيعوف الوصػػوؿ إلييػا
  لفمسطيف(

 

 .ישראל  נגד  טרוו  מלחמת המלחמה אחרי ניהל, פלסטין לשחרור הארגון, ף"אש
, שאן  בבית, במעלות, שמונה בקריית)  וילדים אזרחים ורצחו לארץ חדרו אנשיו

 נחתו, תופת מטעני הניחו, מטוסים חטפו הם(. ועוד ובירושלים הגבול על ביישובים
 שנסע "  אורטובוס" ב, בנהרייה, אביב בתל סבוי במלון)  אזרחים ורצחו הים דרך

( ,  אוגנדה)  באנטבה והונחת נוסעים מטוס נחטף 4991 ביוני .( ועוד החוף בכביש
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 .(256 20102كتاب التاريخ للصف الثاني عشر ,  ( .ערובה לבני הפכו במטוס והיהודים

" أدارت منظمة التحرير الفمسطينية ـ.ت.ؼ بعد حرب يـو الغفراف حرب إرىاب ضػد إسػرائيؿ قػاـ 
ؿ وقتؿ المػدنييف واألوالد ) فػي كريػات شػمونا ومعػالوت  بيػت شػاف   عناصرىا بالتسمؿ إلى إسرائي

وفػػي القػػرى الواقعػػة عمػػى الحػػدود   وفػػي القػػدس وغيرىػػا ( قػػاموا بخطػػؼ الطػػائرات وزرع العبػػوات 
نزلوا مف البحر قتموا مدنييف في فندؽ ساقوي في تػؿ أبيػب ونياريػا وفػي حافمػة الػدـ الػذي  .الناسفة

اختطفػت طػائرة ركػاب لمطػار عنتيبػي فػي (  (1979ر   فػي يونيػو حدث عمى طريؽ ساحؿ البحػ
 أوغندا وأصبح الييود عمى متف الطائرة رىائف" 

 

 מדינות: הקיר רוחב לכל ]...[ התיכון המזרח של מפה הייתה גוריון בן של בחדרו
 ומתבונן בוקר כל נכנס היה( גוריון בן) הות. אחר בצבע וישראל, אחד בצבע ערב

. הזאת המפה בגלל ישנתי לא הלילה כל: " אומר היה פעם לא. רוכהא שעה במפה
 זה ערבי בעולם תתקיים היא איך! אחת נקודה! אחד קטנטן כתם :הבט? ישראל מהי

 (. 171 :) كراب انراسَخ نهصف انذادٌ ػشش , ص ?"

"فػػي غرفػػة بػػف غوريػػوف كانػػت ىنػػاؾ خريطػػة لمشػػرؽ األوسػػط... عمػػى طػػوؿ الحػػائط الػػدوؿ العربيػػة 
بمػػوف   ودولػػة إسػػرائيؿ بمػػوف آخػػر مغػػاير   ىػػو )بػػف غوريػػوف( كػػاف يػػدخؿ كػػؿ صػػباح وينظػػر إلػػى 

لػػـ أنػػـ طػػواؿ الميػػؿ بسػػبب ىػػذه الخريطػػة مػػا ىػػي  :الخريطػػة لفتػػرة طويمػػة وأكثػػر مػػف مػػرة كػػاف يقػػوؿ
دولة إسرائيؿ ؟ انظر إنيا بقعة صغيرة واحدة! نقطة واحدة ! كيػؼ سػتحيى فػي ىػذا العػالـ العربػي 

 ؟

 

 תינוק שילדה,  אישה שם והיתה .השוטף בגשם,  משם בהתחלה אבו היהודים םה
... התינוק עטוף היה ובזה, צעיף כמו משהו או חיתול רק אולי, כלום לה היה ולא, 

 אותם  הוליכו  הלילה כשירד... אותם להלין לכפר אותם והכניסו אותם אספו ואז
 זחלו  הם . ההרים  למעבר  רהבחז  עלו, איש  41 או 41, ואחדים. לגשר למטה

 עשו מה יודע אינני מזה יותר . לכאן אנשים שוב  והעבירו הסלעים בין והתחנאו
كتاب التفاريخ للصفف ) .נורא היה זה הרי. במשאיות מכאן אותם הובילו. כן אחר אתם

 .( :36 2010العاشر ,

اء امػػرأة وضػػعت طفميػػا " ىػػـ الييػػود جػػاؤوا فػػي البدايػػة مػػف ىنػػاؾ تحػػت المطػػر الشػػديد وكانػػت ىنػػ
الرضػػيع لػػـ يكػػف لػػدييـ أو معيػػـ شػػيء فقػػط خرقػػة قمػػاش تشػػبو الوشػػاح لفػػوا الطفػػؿ بيػػا   تجمعػػوا 

 15-12 يودخمػػوا القريػػة ليبيتػػوا فييػػا   عنػػدما ىػػبط الميػػؿ ذىبػػوا إلػػى تحػػت الجسػػر   وعػػاد حػػوال
إلػى القريػة مػػرة  ا بػيف الصػػخور ونقمػوا أنػاس آخػػريفو شػخص إلػى مػػا وراء الجبػاؿ لقػد زحفػػوا واختبػؤ 
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 أخرى   وبعد ذلؾ نقموىـ في شاحنات كاف األمر فظيعاً "

ي عمى أنو تاريخ حافؿ ومتواصؿ بػالكوارث والنكبػات التاريخ المدرسية التاريخ الييودتعرض كتب 
ظيػػار الييػػود ككػػبش فػػداء وأقميػػة غيػػر مرحػػب بيػػا أينمػػا   التػػي تتػػوالى عمػػى الييػػود دوف غيػػرىـ  وا 

 .واوجدوا وأينما حم
الحصػػر عمػػؿ الييػػود المثػػاؿ الأسػػباب نػػذكر منيػػا عمػػى سػػبيؿ دوف ذكػػر أف سػػبب ىػػذا العػػداء لػػو 

بالتجػػارة مػػػع اإلقطػػػاعييف فػػي أوروبػػػا وجمعيػػػـ الضػػرائب لصػػػالح الطبقػػػة الحاكمػػة وتعػػػامميـ بالربػػػا 
رفػػض الييػػود  حتػػى ثػػارت شػػعوب أوروبػػا عمػػى حكاميػػا ومعيػػـ الييػػود   أيضػػاً واحتكػػار المنتجػػات 

اج واالخػػتبلط مػػع األغيػػار وانعػػزاليـ داخػػؿ جيتػػو خػػاص بيػػـ أدى لنفػػور الشػػعوب مػػنيـ   االنػػدم
  ... .ييودي وغيرىاالإضافة لكتاباتيـ لبروتوكوالت حكماء صييوف إلىبلؾ الجنس غير 

وعند ذكر الحرب العالمية الثانية يتـ التركيز فقط عمى الكارثة كمأتـ ال ينتيي حؿ بػالييود وأودى 
مبليػػػيف ييػػػودي   متجػػػاىميف المبليػػػيف التػػػي سػػػقطت فػػػي ىػػػذه الحػػػرب وحصػػػر دمارىػػػا بحيػػػاة سػػػتة 

 .وخرابيا عمى الييود فقط دوف ذكر لمكوارث التي حمت باآلخريف في ىذه الحرب
ىناؾ الكثير مف المؤرخيف ومػنيـ مػؤرخيف ييػود يشػككوف فػي صػحة سػقوط السػتة مبليػيف ييػودي 

لكسػب العطػؼ الػدولي ومػنحيـ وطػف قػومي فػي فمسػطيف وىو رقـ بالغت فيػو الصػييونية العالميػة 
وبعػػد عمػػى حسػػاب أىميػػا وقاطنييػػا باعتبػػار أف مػػا حػػؿ بػػالييود لػػـ يحػػدث لآلخػػريف مػػا يضػػاىيو   
 .إقامة دولتيـ أصبحوا ضحايا لئلرىاب العربي والفمسطيني متجاىميف أف لكؿ فعؿ ردة فعؿ

لحقػػد والكراىيػػة لؤلغيػػار وأف السػػبيؿ والرسػػالة التػػي تتضػػمنيا ىػػذه النصػػوص ىػػو شػػحف الطالػػب با
الوحيد لعدـ تكرار ىذه الكوارث وحفظ الوجود الييودي ىػو الحفػاظ عمػى دولػة إسػرائيؿ بكػؿ السػبؿ 

  .عمى اعتبار أنيا المكاف الوحيد الذي يحفظ حؽ وكرامة الييودي
 .رفض العرب لكل فرص السالم والتفاىم مع الييود محبي السالم 4- 

 
 מנהיגותו תחת, המוסלמימ האחים של המבצעית הזרוע", החמאס" קם 4999 בשנת

 אדמה  ישראל שטחי  בכל וראה פשרה לכל התנגד אשר, יאסין אחמד השיח של
 .( 263 20102) كتاب التاريخ للصف الثاني عشر ,  .פלסטינית

 

أحمػد  تـ تشكيؿ حماس الجناح التنفيذي لئلخواف المسمميف تحت قيػادة الشػيخ ((1987" في عاـ 
 ية "ػػػػياسيف   الذي عارض كؿ حؿ وسط  ورأى في كؿ مناطؽ إسرائيؿ أرض فمسطين

 
 שקיבלו המדינה את הפלסטינים איבדו, שנוצרה והטריטוריאלית המדינית במערכת
 על  הימרו  הם להילחם בהחלטתם. ביתו את איבד הגדול ורובם, ם"האו בהחלטת



97 

 

 (. 146 2لصف الثاني عشر , ص)كتاب التاريخ ل .הכול את ואיבדו הכול

" فػػي المعركػػة السياسػػية واالقميميػػة التػػي وقعػػت خسػػر الفمسػػطينيوف الدولػػة التػػي حصػػموا عمييػػا فػػي 
 قرار األـ المتحدة   وأغمبيـ فقدوا منازليـ بقرارىـ القتاؿ وقامروا عمى كؿ شيء وخسروا كؿ شيء 

 

 

 ביוני  49 מיום שראלי ממשלת בהחלטת לביטוי שבאה כפי, ישראלית נכונות גם
 משא  תמורת במלחמה שנכבשו השטחים את ומצרים סוריה לידי להחזיר, 4919

 הערבית הפסגה ועידת. נדחו, ישראל עם שלום הסכם וחתימת מדינית הכרה, ומתן
 – משמעית חד בצורה קבעה, 4919 בספטמבר, סודן בירת, בחרטום שהתקיימה

كتفففففففففاب التفففففففففاريخ )  .עמה ומתן משא ולא בה הכרה לא(, ישראל עם)  התפייסות לא

 (.181 20102للصف العاشر , 

يونيػػػو  ((19" حتػػػى االسػػػتعداد اإلسػػػرائيمي والػػػذي عبػػػر عنػػػو فػػػي قػػػرار حكومػػػة إسػػػرائيؿ مػػػف يػػػـو 
بنعػػػادة لسػػػوريا ولمصػػػر المنػػػاطؽ التػػػي احتمػػػت فػػػي الحػػػرب مقابػػػؿ التفػػػاوض واالعتػػػراؼ  ((1967

سػػػرائيؿ رفػػػض   مػػػؤتمر القمػػػة العربيػػػة الػػػذي عقػػػد فػػػي السياسػػػي والتوقيػػػع عمػػػى اتفػػػاؽ سػػػبلـ مػػػع إ
قرر بصػورة قاطعػة ال لمتصػالح مػع إسػرائيؿ   ال  ((1969الخرطوـ عاصمة السوداف في سبتمبر 
 لبلعتراؼ بيا   ال لمتفاوض معيا " 

 

تبػػرز ىػػذه النصػػوص اإلصػػرار عمػػى عػػرض الصػػراع عمػػى أنػػو قبػػوؿ إسػػرائيؿ لحمػػو ورفضػػو مػػف 
رارىـ صػػلمطالػػب أف العػػرب ىػػـ العقبػػة فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار فػػي المنطقػػة بن الجانػػب العربػػي مبينػػة

عمى عدـ التصالح مع إسرائيؿ   دوف ذكر مسببات الرفض العربي   فكيؼ إلنساف سمب حقو ثـ 
ثػـ إننػا قبمنػا التفػاوض مػع .يطالب سالب الحػؽ مػف صػاحب الحػؽ التفػاوض والمسػاومة عمػى حقػو

لحؽ بؿ يسمبوا األرض ثـ يقولػوف مسػتعدوف لتقػديـ تنػازالت مؤلمػة إسرائيؿ ىؿ تـ إعادة جزء مف ا
يفػػػػد( تمػػػػت تحػػػػت شػػػػروط وظػػػػروؼ أفقػػػػدت صػػػػاحب الحػػػػؽ ب   حتػػػػى اتفػػػػاؽ اخػػػػبلء سػػػػيناء )كامػػػػ

االسػػتفادة مػػف حقػػو كمػػا يجػػب   ومػػا نػػرى ونسػػمع مػػف أحػػداث فػػي سػػيناء إال نتػػاج ليػػذه الشػػروط 
 .واالتفاقات

ظيار يطنة العرب و والرسالة المبطنة مف ىذه النصوص ىو ش أف كؿ مػا حػدث ليػـ كانػت نتيجػة ا 
 .ما اكتسبت أيدييـ
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  .رضيمأسمخ القومية عن الفمسطينيين وارتباطيم ب5- 
  

 :הערבית ירושלים ואת הירדן במערב ההר גב את לארצה לספח שאפה הירדן עבר
 את  לבצע,  לשושלת  קרובתה,  הירדן  עבר בידי לסייע בעיקר התכוונה עיראק

 מהגליל חלק צירוף ידי על גבולה את להרחיב שאפה מצידה סוריה: אלו שאיפותיה
 היו לא  ללבנון .התיכון הים אל  נוסף במוצא לזכות שקיוותה ואפשר, למדינתה

 את לצרף שאפה מצרים. בלבד הגנה שיקולי מתוך הצטרפה והיא התקפות מטרות
 שליטה על תחרות ירדן יןלב בינה התפתחה וכך, לירושלים ולהגיע לתחימה הנגב

 (.120 :2010) كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر    .ישראל ארץ בחלקי
 

" مػػا وراء نيػػر األردف )األردف( تطمعػػت إلػػى ضػػـ غػػرب األردف والقػػدس العربيػػة ليػػا   وكانػػت نيػػة 
ريا العػراؽ مسػػاعدة مػا وراء نيػػر األردف قريبتيػا فػػي األصػوؿ العائميػػة تنفيػذ طموحاتيػػا تمػؾ أمػػا سػػو 

فقد تطمعت لتوسيع حػدودىا مػف خػبلؿ ضػـ جػزء مػف الجميػؿ لػدولتيا وأممػت فػي الفػوز بمنفػذ آخػر 
حػدودىا والوصػوؿ إلػى القػدس    ىضػـ النقػب إلػلعمى البحر األبيض المتوسط... مصر تطمعػت 

 وليذا نشأت بينيا وبيف األردف منافسة عمى السيطرة عمى أجزاء أرض إسرائيؿ "
 
 

 העיר   את אפילו. התרוקנה גראח שיח, איש נשאר לא קטמוןב, אבודה ירושלים
 יאללה למצרים יאללה – כסף קצת או ק צ איזה לו שיש מי כל. עוזבים העתיקה

 (.83 :2010تاب التاريخ لمصؼ العاشر   ك) ...לדמשק יאללה,  ללבנון
بمػدة القديمػة حتػى ال حػي الشػيخ جػراح أصػبح خاليػاً  –" القدس ضػائعة فػي القطمػوف لػـ يبقػى أحػد 

إلػى لبنػاف    بلإلػى مصػر   يػ بلي :كؿ مف لديو شيؾ أو القميؿ مف الماؿ يقوؿ –أخذوا يغادرونيا 
 لدمشؽ ". بلي
 

 במתקפה   מוגדר  תפקיד כל נועד לא לפלסטינאים כי המדהימה   העובדה בולטת
 במעשה משתתפים ה מכלל הפלסטינאים של הוצאתם... ישראל ארץ על הערבית
 של הרצון ולחוסר , גיסא  מחד הממשי כוחם לחדלון חותכת הוכחה תיא ההפליש

كتفففففففففففففففففاب )  ...הצפוי השלל בחלוקת מדיני לשותף להפכם הערבית הליגה ממשלות

 .(121 20102التاريخ للصف الثاني عشر ,
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" تبػػرز الحقيقػػة المدىشػػة بأنػػو لػػـ يعػػد لمفمسػػطينييف أي دور محػػدد فػػي اليجػػـو العربػػي عمػػى أرض 
ليو دليؿ قاطع عمػى ضػعؼ  نخراج الفمسطينييف مف كامؿ المشاركة مف عممية الغزوفئيؿ... إسرا

مػػف جانػػب   وعػػدـ رغبػػة حكومػػات الجامعػػة العربيػػة فػػي تحػػويميـ لشػػريؾ سياسػػي عنػػد  اقػػوتيـ ىػػذ
 " مف جانب آخر توزيع الغنيمة المتوقعة

 
تمػػاء لمفمسػػطينييف ليػػذه األرض ترسػػخ النصػػوص السػػابقة لػػدى الطػػبلب الييػػود بأنػػو ال جػػذور وال ان

وافتقػػػارىـ لكيػػػاف سياسػػػي يجمعيػػػـ فػػػي فمسػػػطيف بػػػؿ ىػػػـ جػػػزء مػػػف األمػػػة العربيػػػة وبوصػػػوؿ الييػػػود 
لفمسطيف )أرض إسرائيؿ( لـ يرغب العرب البقاء تحت والية ييودية فقرروا اليجػرة وتػرؾ مسػاكنيـ 

وديػة ضػد العػرب الفمسػطينييف قامػت بيػا الحركػات اليي ة التيالعسكري  متجاىميف حقيقة العمميات 
 .ألرواحيـ منزوح عف أراضييـ مكرىيف حفظاً ل مما دفعتيـ 

مػػف  خاليػػةً  الرسػػالة المبطنػػة الصػػارخة ليػػذه النصػػوص ىػػي بيػػاف أف أرض فمسػػطيف كانػػت أرضػػاً 
السػػػكاف باسػػػتثناء بعػػػض التجمعػػػات العربيػػػة والبدويػػػة ىنػػػا وىنػػػاؾ فمصػػػر أرادت أف تسػػػيطر عمػػػى 

يا عمػػى الجميػػؿ األعمػػى التػػي تكثػػر فيػػو المسػػتنقعات   واألردف عمػػى القػػدس صػػحراء النقػػب   وسػػور 
     .الفارغة مف العرب

 .عدم الوثوق بالعربي والنظر ليم بمنظار الريبة6- 
 

 חזרו  מחבדיה  ושלושה, הנצור הגוש אל המחלקה יצאה 4919 בינואר 41 בליל
 מ"ק כחמישה אך, עבמס המשיכו הלוחמים. הבחורים אחר של פציעתו בשל לאחור

 ערביי את הזעיק פגשו שבו ערבי שרועה סברה יש. והותקפו התגלו הם הגוש לפני
 .(110 20102كتاب التاريخ للصف الثاني عشر , )  .הסביבה

 

ينػػاير انطمقػػت المجموعػػة باتجػػاه الغػػوش المحاصػػر   تراجػػع ثبلثػػة مػػف أعضػػاء  ((15" فػػي ليمػػة 
 5 ت بأحد األفراد واصؿ المقاتموف طػريقيـ   بعػد حػوالي المجموعة إلى الخمؼ بسبب إصابة لحق

كيمػػومترات وقبػػؿ الوصػػوؿ إلػػى الغػػوش تػػـ كشػػؼ المجموعػػة وتمػػت مياجمتيػػا   ىنػػاؾ اعتقػػاد بػػأف 
 راعي عربي التقى بيـ استدعى عرب المنطقة "

 

 העברת גם זוהי. ומסודר מאורגן חמישי גיס הכנסת גם פירושה הפליסטים החזרת
 הכנסת  גם,  ישראל של הזמנית הממשלה שכם אל הערביות דינותהמ משכם נטל

كتففففففاب التففففففاريخ )  ?אלה פליסטים המוני ישובו מה אל... מדינתנו לתוך מפוצץ חומר

 .(144 20102للصف الثاني عشر ,
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" عػػودة البلجئػػيف معنػػاه ادخػػاؿ طػػابور خػػامس مػػنظـ ومرتػػب  ... وذلػػؾ بمثابػػة نقػػؿ العػػبء مػػف 

يعتبػػػر األمػػر كندخػػاؿ مػػػواد  ة إلػػػى كاىػػؿ الحكومػػة المؤقتػػػة إلسػػرائيؿ   وأيضػػاً كاىػػؿ الػػدوؿ العربيػػ
 متفجرة إلى قمب دولتنا... إلى ماذا سيعود أولئؾ البلجئوف ؟

 

 העלולים,  הערבים  מפני בסכנה ותומכיו גוריון – בן הסבירו הצבאי הממשל את
 כינוי - חמישי גיס)  בישראל  הנלחמות   ערב  מדינות לטובת חמישי גיס לשמש
كتففففففففاب التففففففففاريخ )  .( מבחוץ לתוקפים לעזור כדי מבפנים הפועלים חתרניים לכוחות

 .(201 20102للصف الثاني عشر , 

" فسر بف غوريوف ومؤيدوه تطبيؽ الحكـ العسكري عمى أنو مواجية لمخطر والتيديد مف العرب   
لتػػػي تحػػػارب إسػػػرائيؿ) طػػػابور لػػػدوؿ العربيػػػة االػػػذيف يمكػػػف أف يسػػػتخدموا طػػػابور خػػػامس لصػػػالح ا

 " (وصؼ لقوات تعمؿ بشكؿ سري مف الداخؿ لمساعدة المياجميف مف الخارج –خامس
تمصػػؽ النصػػوص صػػفة الخػػداع والمكػػر لمعػػرب وعػػدـ األمػػاف تجػػاىيـ حتػػى الػػذيف يمكػػف التفػػاىـ 

رسػالة  ات سبلـ معيػـ وفييػاييودية بؿ حتى الذيف تـ عقد اتفاقيمعيـ واستيعابيـ تحت الوصاية ال
 واضػحة لمطػبلب بعػدـ الوثػوؽ واالغتػرار بكػبلـ العػرب المعسػوؿ عػف السػبلـ فيػـ لػـ يفوتػوا فرصػةً 

 .ليـ لئلطاحة بنا سانحةً 
ينظػػػر وأرى أف ىػػػذه النظػػػرة تجػػػاه العػػػرب نابعػػػة مػػػف طبيعػػػة عبلقػػػة الييػػػود بػػػالعرب فالسػػػارؽ مػػػثبل ً 

   .نيـ مخادعوف مثموإلى غيره بأوالمخادع ينظر   لآلخريف عمى أنيـ سارقوف مثمو 
 .القوة العسكرية ىي أنجع الطرق لمتفاىم مع العرب7- 

 כזה כוח של קיומו כלומר, הברזל קיר הוא כזה להסכם המובילה היחידה הדרך... 
. הערבימ  של  לחצמ ידי  על ואופן  פנים בשום יושפע  לא  אשר, ישראל בארץ

 מכל מוחלטת הסתלקות הוא, בעתיד הסכם להשגת היחידה הדרך: אחרות במילים
 .(33 20102) كتاب التاريخ للصف الثاني عشر ,  .בהווה ההסכם ניסיונות

" إذ ال يوجػػد مكػػاف لمكػػبلـ المعسػػوؿ وال لوعػػود تسػػبي العقػػوؿ تجعػػؿ العػػرب عمػػى اسػػتعداد لمتنػػازؿ 
 السػػبيؿ الوحيػػد الػػذي يقػػـو عمػػى اتفػػاؽ ىػػو حػػائط الحديػػد... بكممػػات أخػػرى   عػػف تطمعػػاتيـ تمػػؾ

الطريقة الوحيدة لتحقيؽ اتفػاؽ فػي المسػتقبؿ ىػي االبتعػاد التػاـ عػف كػؿ محػاوالت التوصػؿ التفػاؽ 
 في المستقبؿ "

 

 האצייל. לתקוף חייב – לנצח הרוצה כי טענו רזיאל דוד הראשון ומפקדו האצייל
 תחת דם"  – בארץ וביטחון סדר תשליט אחת דרך רק כי, שהפיץ בכרוזים הצהיר
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)  .האויב כוחות את תשבור ולא לניצחון תוביל לא והבלגה הגנה של תמדיניו".  דם

 .(51 20102كتاب التاريخ للصف الاا ع عشر , 

" ادعػػػت ايتسػػػيؿ وقائػػػدىا األوؿ ديفػػػدرزياؿ أف مػػػف يريػػػد االنتصػػػار يجػػػب عميػػػو أف ييػػػاجـ   وفػػػي 
ببلد ىػػي الػػدـ أف ىنػػاؾ فقػػط طريػػؽ واحػػد لفػػرض النظػػاـ واألمػػف فػػي الػػ امنشػػورات وزعتيػػا جػػاء فييػػ

 دو".ػػػػػمقابؿ الدـ وسياسة الدفاع وضبط النفس لف تقود إلى النصر ولف تحطـ قوات الع
 

 כיבושו , קיביה  הכפר  תקיפת: הכוונה" : היתה בשטח לחיילים שניתנה הפקודה
 הכפר   תושבי הברחת  במגמת  בנפש  מקסימלית  ופגיעה  הרס   וביצוע  הזמני

 והרג  בתים  במספר  חבלה במגמת  ונעלין  שוקבא כפריםל פשיטה .. .מבתיהם
 .(162 20102كتاب التاريخ للصف العاشر , ) ."בכפר וחיילים תושבים

 

" األوامػػر التػػي أعطيػػت لمجنػػود كانػػت النيػػة مياجمػػة قريػػة قبيػػو كيػػدؼ لمعمميػػة   احتبلليػػا بشػػكؿ 
كاف ييربػوف   التوغػؿ فػي مؤقت   تنفيذ عمميات ىدـ ومس بأقصى حد باألنفس بيػدؼ جعػؿ السػ

قرى شوبكا   نعميف   بيدؼ القياـ بأعماؿ تخريب في عدة منازؿ وقتؿ السكاف والجنود في القرية 
" 

 

ضػػػحة القػػػوة ىػػػي الوسػػػيمة الوحيػػػدة التػػػي تػػػردع العػػػرب عػػػف التفكيػػػر فػػػي ورسػػػالة ىػػػذه النصػػػوص وا
 يمكػػف أف يسػػممونا نحػػوؿ األرض مػػف مسػػتنقعات وصػػحاري لجنػػات فػػبلفيػػـ يروننػػا ونحػػف تػػدميرنا 

األرض بيػػذه السػػيولة   عمينػػا امػػتبلؾ القػػوة التػػي تضػػمف لنػػا ردع العػػرب حتػػى ال يمكػػنيـ التفكيػػر 
بػػذلؾ   إضػػافة لػػذلؾ تكثػػر الكتػػب المدرسػػية أف سػػبب الحػػروب ىػػـ العػػرب وخػػروج إسػػرائيؿ ليػػذه 

عػػػـ اليػػػدوء الحػػػروب كانػػػت اضػػػطرارية ال خيػػػار آخػػػر   وبعػػػد تكبػػػد العػػػرب اليػػػزائـ واالنكسػػػارات ي
واالزدىػػػار االقتصػػػادي لسػػػنوات معػػػدودات ثػػػـ تتكػػػرر الظػػػروؼ التػػػي تجبػػػر إسػػػرائيؿ عمػػػى عمػػػؿ 

  .عسكري آخر ضد العرب
الرسػػالة المبطنػػة التػػي تحػػاوؿ الكتػػب إيصػػاليا لمطػػبلب أف ذاكػػرة العػػرب قصػػيرة سػػرعاف مػػا       

ثػر مػف خسػارة وىزيمػة آلخر بػالحرب   وأف العػرب يتحممػوف أك وقتمف  إنعاشياينسوف والبد مف 
ىػػي نيايػػة وجودىػػا وىػػذا يتطمػػب منػػا الكثيػػر مػػف االسػػتعداد والتأىػػب أمػػا إسػػرائيؿ فاليزيمػػة األولػػى 

   .العسكري الدائـ
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 .أىمية الضربات الوقائية )اإلستباقية( 8-
 
 

 שאיים השלילי הנשק מאזן את לשבש שנועדה"  מנע מלחמת" ל נחשבת זו מלחמה
 להילחם  מצרית  צבאית  ביוזמה  שתנקוט  לפני מצרים את  ולעצור  ישראל  על

 .(210 20102) كتاب التاريخ للصف الثاني عشر , .בישראל

 

" اعتبرت ىذه الحرب حرب تفادي )منع( ىدفت لئلخبلؿ بميزاف السبلح والقوى السمبي الذي ىػدد 
يو  إسرائيؿ    ؼ مصر قبؿ أف تتخذ مبادرة عسكرية لمحاربة إسرائيؿ "اقا 

 

 את  להפתיע  חשוב כמה עד למדו, הלילה בפלוגות ששירתו, היהודים הלוחמים
 .( 50 :2010الحادي عشر    كتاب التاريخ لمصؼ)  .אתו מגע וליזום האויב

 
" تعمػػػـ المحػػػاربوف الييػػػود الػػػذيف خػػػدموا فػػػي سػػػرايا الميػػػؿ كػػػـ ىػػػو ىػػػاـ مفاجػػػأة العػػػدو والمبػػػادرة فػػػي 

 االشتباؾ معو "
      

 מחיר  על  עלו  כזו  התקפה  של  יתרונותיה" מקדימה נגד התקפת" חיתלהנ חייבו
 הוכיחה זו תפיסה. האויב של בידיו היוזמה את מותירה שהיתה, ממנה ההימנעות

 .(180 20102كتاب التاريخ للصف العاشر , )  .במבחן ועמדה עצמה את

 
ا أعمى مػف ثمػف االمتنػاع " استوجب توجيو ىجوـ مضاد استباقي وكانت األفضمية مف ىجـو كيذ

عنػػػو   األمػػػر الػػػذي كػػػاف يتػػػرؾ زمػػػاـ المبػػػادرة بيػػػد العػػػدو   أثبتػػػت الوجيػػػة جػػػدواىا ونجحػػػت فػػػي 
 االختبار "
مػػػف المصػػػطمحات المخادعػػػة التػػػي تسػػػتخدميا إسػػػرائيؿ لتبريػػػر مصػػػطمح الضػػػربة الوقائيػػػة يعتبػػػر 

عمػػى أعماليػػا نتػػائج المترتبػػة تجنػػب إدانتيػػا وتحميميػػا الوذلػػؾ ل؛ ياتيػػا العدائيػػة ضػػد اآلخػػريف عمم
العدائية وبياف أنيػا تحػت التيديػد المسػتمر   فأجػادت اسػتغبلؿ ىػذا المصػطمح تحػت الحفػاظ عمػى 

عمػى أمنيػا   وىػذا  خطػراً  أمنيا وضماف حياة أفرادىا وذلؾ بنلحاؽ الضرر بالطرؼ التػي تػرى فيػو
لمصبوب إلى العمميات العسكرية حرب الرصاص احياتنا مف في  مشاىداً و  ممموساً  واقعاً  ما نعتبره

 .ىنا وىناؾ وضرب المفاعؿ النووي العراقي والتيديد الصريح بضرب المفاعؿ النووي اإليراني
الرسالة الموجية لمطبلب أف الذي يفكر في تحطيمؾ فسارع إلى تحطيمو وال تعطيػو الفرصػة لكػي 

 واالعتػداءاستخداـ القوة العسكرية يمتمؾ أسباب القوة ليبادرؾ بيا   وفييا رسالة صارخة لفتح أفؽ 
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الشػػعور بالتيديػػد يسػػمح باسػػتخداـ القػػوة عمػػى اآلخػػريف وشػػرعنتيا أمػػا طبلبيػػا دونمػػا تفكيػػر فمجػػرد 
العػػدو وحػػرب يػػـو  اسػػتباؽالتراخػػي وعػػدـ  ػننٍالمترتػػب  البػػاىظالعسػػكرية مػػع التحػػذير مػػف الػػثمف 
 .الغفراف )أكتوبر( دليؿ عمى ذلؾ

 .تراك في المجيود الحربيواجب تحمل العبء والش9- 
 שילמו שאותה", היישוב כופר, "מס דמוית מגבית הלאומי הוועד הנהיג זו בתקופה
 הכול  ומעל, ההגנה  עבור ביטחוניות לרכישות נועד הכסף. היישוב אנשי מרבית

)  .במאבק  חלק  לקחת   נכונותו  ואת  היישוב כלל של( הזדהות) סולידריות סימל

 .(40 20102صف الثاني عشر , كتاب التاريخ لل

أمػواؿ  اليشػوؼ" في ىذه الفترة تـ جمع تبرعات تحت عنواف فداء الػوطف حيػث دفػع معظػـ سػكاف 
خصصت لشراء وسائؿ دفاعية أمنية وكاف ذلؾ يرمز إلى التضامف مع كؿ الوطف وأف عمى الكؿ 

 االستعداد ألخذ نصيبو في الكفاح "
 

 של בהתגייסות ביטוי לידי שבאה, לאומית התנדבות רוח עוררה הקיומית החרדה
 בחזית לחיילים ציוד באיסוף, ובעבודה בשמירה הגברים את שהחליפו ונוער נשים

 ( 223 20102كتاب التاريخ للصف الثاني عشر ,  ) .ל"מחו מתנדבים המוני של ובהגעתם
النسػاء والصػبية  ثار القمؽ والخوؼ عمى الوجود   روح التطوع القومي   وظيػر ذلػؾ فػي تجنيػدآ" 

وفي جمع مستمزمات الجنػود فػي الجبيػة وكػذلؾ فػي  .الذيف حموا مكاف الرجاؿ في الحراسة والعمؿ
 وصوؿ عدد كبير مف المتطوعيف مف خارج الببلد "

 
 11-49 בני צעירים תחילה וגייסה" הגנה"ה לשורות להתנדב קראה היישוב הנהגת

 לשורות .ונשים 14 גיל  עד מבוגרים  צורפו  מכן  לאחר ( תיכון תלמידי כולל) 
 משוחררים  וחיילים ( לארץ  חוץ  מתנדבי )  ל"המח גם הצטרפו היהודי היישוב

  .(79 20102كتاب التاريخ للصف العاشر , )   מדינות מצבאות

" دعػػػت قيػػػادة الكيػػػاف المػػػواطنيف إلػػػى التطػػػوع ألداء الخدمػػػة فػػػي صػػػفوؼ اليجانػػػاة   وجنػػػدت فػػػي 
)بمػا فػييـ طػبلب المػدارس الثانويػة( بعػد ذلػؾ تػـ ضػـ  25 – 17ة والشباف مف سف البداية الشبيب

والنساء   انضـ إلى صفوؼ الكياف ماحاؿ متطوعيف مػف  عاماً  41البالغيف كبار السف حتى سف 
 خارج الببلد وىـ جنود تـ تسريحيـ مف جيوش دوؿ "

ة سواء في أوقات السمـ أو الحرب الخدمة العسكريىذه النصوص فييا دعوة واضحة لمتجنيد وأداء 
أو فػػي إطػػار الصػػراع الػػدائر عمػػى الوجػػود والػػدعوة عامػػة تشػػمؿ الرجػػاؿ والنسػػاء الصػػغار والكبػػار 

 .وييود الخارج وكؿ مف ارتضى لنفسو العيش في دولة إسرائيؿ
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مػػا انعكػػس عمػػى طبيعػػة المجتمػػع اإلسػػرائيمي الػػذي اتصػػؼ بػػالمجتمع المتعسػػكر أو الجػػيش الػػذي 
 .جبية مف جبيات القتاؿعمى ولة عمى اعتبار أف كؿ فرد يممؾ د

 
مػف وجػود صػندوؽ فػي مدارسػكـ لجمػع التبرعػات ال تتعجبػوا  :الرسالة الموجية لمطبلب ىػي      

لصػػالح الجنػػدي وال تبخمػػوا فيػػذا واجػػب عمينػػا تجػػاه المجيػػود الحربػػي اعتػػدنا عميػػو منػػذ اآلبػػاء   وال 
ألداء الخدمػػة العسػػكرية  كـو ييػػؤ يبكػػـ فيػػـ  وااللتقػػاء ممػػدارسل لضػػباط والجنػػودتتعجبػػوا مػػف دخػػوؿ ا

التي ىػي واجػب عمػى كػؿ مػواطف   فقػد اشػترؾ مػف كػاف فػي سػنكـ فػي الجػيش وشػارؾ فػي حػرب 
  .االستقبلؿ

  .ليصؿ الطالب إلى قناعة أنو ال مفر ىذا قدرنا
 

 .البطولة والشجاعة الييودية 10-
 

 סוריים  טנקים  כמה  איציק  את  שאלתי. שלו בטנקים ביקרתי שנפרדנו לפני... 
 – לעשות שעליהם מה וכל 4188 -988 בין הייתה תשובתו. שכנגד בצד עומדים
  .לנסוע ולהתחיל לתדלק
 עד נעמוד: בביטחון ענה יואב? אותם לעצור מסוגלים אלה טנקים ושלושת: שאלתי
 סיכוי כל להם אין המילואים בוא לאחר אבל, קל יהיה לא זה. המילואים של לבואם

 .(2010:247كتاب التاريخ للصف الثاني عشر , )  
سػقط فػي الحػرب   كػـ دبابػة سػورية تقػؼ عمػى الطريػؽ  188" ايتسؾ بف شوىـ ضابط في المواء 

 :دبابة وكؿ ما نحتاجو الوقود لنبدأ في التحرؾ سػألتو 1200-800بيف  اآلخر   كانت إجابتو ما
سنصػػمد إلػػى أف يػػأتي جنػػود  :مػػى وقفيػػـ ؟ أجػػاب يػػوآؼ بثقػػةوىػػؿ ىػػذه الػػدبابات الػػثبلث قػػادرة ع

   لكف بعد وصوؿ االحتياط فمف يكوف لدييـ أي أمؿ " ىذا لف يكوف سيبلً  –االحتياط 

 

 המשכנו ואם. ותותחים ושריונים טנקים שעימם האלפים בפני לעמוד עוד נוכל לא
 את הפך,  בשם ולכנות  יודע שאיני עילאי כות שאיזה  משום  זה הרי.. .ללחום
, רימוניו בשני מצרי טנק בפוצצו, ישראל שם למקדש ו ואת... לגיבור הזקו הרופא
.. .עמדנו  כוח באיזה... באש  עמה ועולה הפלדה למפלצת עצמו מצמיד כשהוא
 רימונים  מעט - היו  לנו  ואילו .להם היו– מסייעת ואוויריה וארטילריה טנקים

 .(99 20102لصف العاشر , كتاب التاريخ ل)  ...ומקלעים

"لػف نسػتطيع أف نصػمد أمػاـ اآلالؼ الػذيف إلػى جػانبيـ الػدبابات والمػدرعات والمػدافع لكػف واصػػمنا 
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ربمػػػا ىنػػػاؾ قػػػوة عميػػػا ال أعػػػرؼ مػػػاذا أسػػػمييا حولػػػت الطبيػػػب العجػػػوز إلػػػى بطػػػؿ   وذلػػػؾ  .القتػػػاؿ
وفػػي  اتعمت النيػػراف فييػػالشػػخص إلػػى مقػػدس السػػـ إسػػرائيؿ بتفجيػػره الدبابػػة المصػػرية بقنبمتػػيف واشػػ

الػػوحش الحديػػدي بػػأي قػػوة وقفنػػا   الػػدبابات المدفعيػػة واألجػػواء المريحػػة بالنسػػبة ليػػـ ونحػػف معنػػا 
 القميؿ مف القنابؿ والمدافع الرشاشة "

 
 

 שנפל( נגבה את שתקף הכוח של) מצרי מודיעין קצין: המצרים בעיני נגבה עמידת
 עליהם  הורדנו אנו .418 היותר לכל ? בנגבה היו לוחמים כמה. הטקטיקה בשבי

–  הצבאיים  החישובים  לפי. מטר, מטר אדמתכם את חרשנו. תותח פגזי 1888
 חמישים: התנגדות כל לסכל אלה פגזים צריכים היו -הצבאי הספר– בבית שלמדתי

, איך. בהם לטפל – אחוז וחמישה ועשרים להיפגע צריכים היו הלוחמים מן אחוז
 .(102 20102كتاب التاريخ للصف العاشر , )  .? נגבה על הגנתם,  אפוא

ضػابط المخػابرات المصػري قلمقػوات التػي ىاجمػت نخبػا  الػذي  :با في نظر المصرييفخ" صمود ن
كـ عدد  .أنتـ تحاربوف بشكؿ مغاير لكؿ قوانيف التكتيؾ :سقط في األسر اإلسرائيمي قاؿ لممحققيف
قذيفػة مدفعيػة    4000نحػف أنزلنػا عمػيكـ  .150أكثػر مػف المقاتميف الذيف كػانوا فػي نخبػا ؟ لػيس 

عمى ما تعممتػو فػي المدرسػة العسػكرية فػنف الحسػابات العسػكرية  بعد متر وبناءً  حرثنا أرضكـ متراً 
مػػػف المقػػػاتميف كػػػاف يجػػػب أف  %50  ليػػػذه القػػػذائؼ كػػػاف يجػػػب أف تقضػػػي وتحػػػبط كػػػؿ مقاومػػػة 

 نخبا "% يجب أف يعالجوا كيؼ دافعتـ عف 25يصابوا   
      
, עזה  רצועת  ואת  סיני  האי חצי כל את לכבוש ל"צה הצליח ימים שמונה בתוך

 .(210 20102كتاب التاريخ للصف الثاني عشر , ) . העולם ואת הישראלים את והדהים

 

"نجػػػح جػػػيش الػػػدفاع خػػػبلؿ ثمػػػاني أيػػػاـ مػػػف احػػػتبلؿ كػػػؿ شػػػبو جزيػػػرة سػػػيناء وقطػػػاع غػػػزة وفاجػػػأه  
 سيـ والعالـ "اإلسرائيميوف أنف

تمعػػب ىػػذه النصػػوص عمػػى الػػوتر العػػاطفي لمطػػبلب نحػػف األقميػػة الضػػعيفة أمػػاـ الكثػػرة الموحػػدة   
سبلحنا المحدود القميؿ أماـ الطائرات والدبابات   نحف نقاتؿ بيدؼ الحرية والخبلص وىـ يقاتموف 

 .بسبب أطماع في أرض إسرائيؿ
لثقػػػة بػػػػالنفس والثقػػػة بػػػالقوة العسػػػػكرية مػػػف اكػػػؿ ىػػػذا مػػػف أجػػػػؿ وضػػػع الطالػػػب فػػػي جػػػػو مشػػػحوف 

القػوة اإلسػرائيمية   فمػا حققػو الػرواد واألوائػؿ مػف  ىػذه مػف اً والعمؿ عمى أف يكونػوا جػزءاإلسرائيمية 
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ىػػذا الجيػػؿ وذلػػؾ مػػع تشػػابو  انتصػػارات بػػاىرة بفضػػؿ شػػجاعتيـ وصػػمودىـ يمكػػف أف يحققػػو أيضػػاً 
  .األعداء المتربصيف بياالظروؼ في كبل المرحمتيف فنسرائيؿ مازالت محاطة ب

في طبيعة الحاؿ تحاوؿ الكتب المدرسية الحفاظ عمى الروح المعنوية لمطبلب وبذلؾ ال تذكر بػأف 
العػػرب كػػانوا تحػػت الوصػػاية البريطانيػػة كمػػا ال تػػذكر أف قػػادة الجيػػوش العربيػػة كػػانوا معظميػػـ مػػف 

وفؽ ما يحقػؽ مصػمحتيا   السبلح البريطانييف أو المواليف ليـ وأف بريطانيا ىي مف تزود العرب ب
( لمطػائرات والمػدافع 1948كما ال تذكر الكتػب المدرسػية حقيقػة امػتبلؾ إسػرائيؿ فػي ذلػؾ الوقػت )

مدادىا بالسبلح ببل ش  .روطػػػالمتطورة ووقوؼ الدوؿ الغربية معيا وا 
 .ةكؿ ما تذكره سبعة جيوش عربية غزت أرض إسرائيؿ وتصدى ليا شعب إسرائيؿ بقوة وببسال

 .الستعداد والتأىب الدائم لمحرب 11-

 במלוא  דורנו  ייעוד את  מלראות ,   בגורלנו נכוחה מלהסתכל עינינו עצמנו איך
 על  נושאת,  עוז בנחל  היושבת,  זו נערים קבוצת כי מאתנו  הנשכח?  אכזריותו

 עיניים אלפי מאות מצטופפים מעברם אשר שערים, הכבדים עזה שערי את כתפיה
? זאת השכחנו -לגזרים לקרענו שיוכלו בכדי, תבוא כי לחולשתנו המתפללות דייםוי
 בוקר,  להיות  אנו  חייבים להשמידנו התקווה שתגווע מנת על כי, יודעים אנו הן

 נוכל לא התותח ולוע הפלדה קובע ובלי, אנו התנחלות דור. וערוכים מזוינים, וערב
, ונוקשים חזקים, וחמושים נכונים להיות -חיינו ברירת זו... בית ולבנות עץ לטעת

كتاب التاريخ للصفف الثفاني عشفر , )   .חיינו וייכרתו  - החרב מאגרופנו תישמט כי או

20102 206).     

" كيػػػؼ أغمضػػػنا أعيننػػػا عػػػف النظػػػر فػػػي مصػػػيرنا ورؤيػػػة رسػػػالة جيمنػػػا... بكػػػؿ قسػػػوة ؟ أنتجاىػػػؿ 
تفييا بوابات غػزة الثقيمػة   بوابػات ورائيػا مجموعة مف الشباب تجمس في ناحؿ عوز تحمؿ عمى ك

مئات اآلالؼ مف العيوف واأليػدي التػي تصػمي بػأف يحػؿ عمينػا الضػعؼ حتػى يتمكنػوا مػف تمزيقنػا 
ى عمػػى آمػػاليـ بالقضػػاء عمينػػا يجػػب أف نكػػوف َضػػقْ ىػػؿ نسػػينا ىػػذا ؟ ىػػؿ نعػػرؼ بأنػػو حتػػى يُ  .إربػػاً 

بػدوف خػوذه معدنيػة ودوي المػدفع لػف  نحف جيػؿ االسػتيطاف .صباح مساء مسمحيف وعمى استعداد
  ىػػػذا ىػػػو خيػػػار حياتنػػػا أف نكػػػوف مسػػػتعديف ومسػػػمحيف  نسػػػتطيع أف نغػػػرس شػػػجرة أو نشػػػيد منػػػزال

 أقوياء وصمبيف ألنو إذا سقط مف قبضتنا السيؼ ستقطع حياتنا " 
 
 

 של לקיומה האורבות הסכנות מפני חששו את גוריון בן דוד הממשלה ראש הביע
 הם... ניגמר אז כי מפלה שתהיה אסור לנו: " ואמר חזר היתר יןב. ישראל מדינת
 זה -מצרים את פעמים עשר נפיל, ושנייה אחת פעם, מפלה להם שתהיה יכולים
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) كتففففاب التففففاريخ للصففففف الاففففا ع عشففففر ,  .נגמר זה -אותנו אחת פעם יפילו. כלום לא

20102 170). 

عمينػػػا أف نكبػػػوا ألنػػػو إذا حػػػدث حينيػػػا  " مػػػف بػػػيف مػػػا قالػػػو وكػػػرره )المقصػػػود بػػػف غوريػػػوف( يحظػػػر
سننتيي يمكف أف تحدث ليـ كبوات مرة واحػدة أو اثنتػيف   تيػـز مصػر عشػر مػرات ىػذا ال شػيء 

 ييزمونا مرة واحدة عندىا سننتيي "
 

 הנתקפים  שנהיה ייתכן הבאה  במלחמה. ידוע היוזמה ויתרון, היוזמים היינו כאן
 תכן, " מצרים  בצבא  רק  נלחמנו  הפעם .האויב בידי  תהיה הראשונה והיוזמה

 20102كتاب التاريخ للصفف الافا ع عشفر , )  .מרובים התוקפים יהיו הבאה שבמלחמה

177). 
عف عممية سػيناء " ىنػا فػي ىػذه الحػرب كنػا نحػف المبػادريف   وتفػوؽ المبػادر أمػر معػروؼ   فػي 

كوف فػي يػد العػدو ىػذه المػرة حاربنػا الحرب القادمػة قػد نكػوف نحػف الميػاجميف والمبػادرة األولػى سػت
 الجيش المصري فقط   ربما في الحرب القادمة يكوف المياجميف عديديف أكثر مف جبية "

         
ىذه النصوص إيصاليا لمطالػب أف العػرب ال يمكػف أف يوطنػوا أنفسػيـ عمػى الرسالة التي تحاوؿ  

يػػة جولػػة مػػف جػػوالت الحػػرب ىػػي بمثابػػة كقاعػػدة اسػػتراتيجية   فنياوجودنػػا وعمينػػا أف نأخػػذ ذالػػؾ 
  يف ػػػاستعداد لجولة جديدة مف الحرب وىذا يفرض عمينا االستعداد والتأىب الدائم

   فوجودنا مرىوف بمدى قوتنا واستعدادنا.
 .الحرب كمردود إيجابي وكمصمحة إسرائيمية12- 

 

 וסרח  הרגשת .בישראל המורל  להעלאת " קדש" מערכת תרמה -פנימית מבחינה
 גאות  שנות  היו  המלחמה  שלאחר  והשנים, רווחה בהרגשת התחלפה הביטחון
" בעקבות  ישראל  מדינת  נהנתה  שמהן  מצרים בגבול השקט שנות 44. כלכלית

 שונות תרבויות מאות שהכילה, החדשה החברה של להתגבשותה תרמו" קדש מבצע
 .(212 20102الثاني عشر ,  كتاب التاريخ للصف)  ההמונית העלייה גלי עם שהגיעו

سػػاىمت معركػػة قػػديش فػػي رفػػع الػػروح المعنويػػة فػػي إسػػرائيؿ تبػػدلت حالػػة الشػػعور بعػػدـ األمػػف  "
 11بشػػعور مػػف الطمأنينػػة والراحػػة   كانػػت السػػنوات التػػي تمػػت الحػػرب سػػنوات ازدىػػار اقتصػػادي 

تبمػور وتماسػؾ سنة مف اليدوء عمى حدود مصر تمتعػت بيػا دولػة إسػرائيؿ   سػاىمت الحممػة فػي 
 المجتمع الجديد والذي ضـ المئات مف مختمؼ الثقافات التي وصمت مع موجات اليجرة الكبيرة "
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 המדינה מפת. היהודי העם כמדינת העצמאית ישראל מדינת קמה המלחמה כדי תוך
 ט"בכ ם"האו שאישר החלוקה  לתכנית  בהשוואה :הקרבות  םן כתוצאה השתנתה
 הארץ  צפון בין טריטוריאלי רצף והושג המדינה שטחי הורחבו, 4919 בנובמבר
 קילומטרים אלף 41 רק היהודית למדינה הקצתה החלוקה שתכנית בעוד. לדרומה
 שבעקבות  הרי - המנדטורית  ישראל  ארץ  של  ר"קמ  19.888 מתוך רבועים

 של  תושביה  מספר גם. ר"קמ 18.188 פני על ישראל מדינת השתרעה המלחמה
 .(123 :2010) كتاب التاريخ لمصؼ الحادي عشر     .גדל היהודית המדינה

 
" خبلؿ الحرب قامت دولة إسرائيؿ المستقمة كدولة لمشعب الييودي   خريطة الدولة تغيرت نتيجػة 
لممعػػارؾ التػػي دارت   وتغيػػرت مقارنػػة مػػع مػػا جػػاء فػػي خطػػة التقسػػيـ التػػي صػػادقت عمييػػا األمػػـ 

ـ توسػيع حػدود وأراضػي الدولػة   وتػـ تحقيػؽ تواصػؿ جغرافػي بػيف   ت ...8المتحدة في نوفمبر 
ألػؼ كيمػو متػر  .8شماؿ الببلد وجنوبيػا   فػي حػيف أف خطػة التقسػيـ خصصػت لمدولػة الييوديػة 

كيمػو متػر مربػع مػف أرض إسػرائيؿ االنتدابيػة   بينمػا فػي أعقػاب الحػرب  20333فقط مػف أصػؿ 
 كذلؾ عدد السكاف الييود لدولة إسرائيؿ ازداد "كيمو متر و  23633امتدت دولة إسرائيؿ عمى 

 
 

. המזהיר ניצחונה בעקבות ישראל מדינת של במעמדה שינוי חל הבינלאומי במישור
 שישראל הרי, התיכון במזרח ושולית קטנה מדינה ישראל היתה המלחמה לפני אם

 על - כמעצמת –  הברית ארצות בעיקר –  המערב בעיני נתפסה הניצחון שאחרי
 .(8.8 20102كتاب التاريخ للصف العاشر , )  .רצויה ברית וכבעלת אזורית

"عمػى الحمبػة الدوليػػة بػدأ يطػػرأ تغيػر عمػى مكانػػة دولػة إسػػرائيؿ فػي أعقػاب االنتصػػار البلمػع   فقػػد 
كانت إسرائيؿ قبؿ الحرب دولة صغيرة وىامشية في الشرؽ األوسط إال أف إسػرائيؿ بعػد االنتصػار 

غرب وخاصة في الواليات المتحدة عمى أنيا دولة عظمػى إقميميػة وحميفػة مرغػوب نظر إلييا في ال
 فييا "
                 

الحرب بأبيى األوصاؼ   فمف خبلؿ عمى ىذا النيج تعرض الكتب المدرسية اإلسرائيمية لطبلبيا 
توسػيع الحروب وفقط الحروب تـ تحقيؽ الخػبلص ببنػاء دولػة لمشػعب الييػودي   ومػف خبلليػا تػـ 

اكتسػػبت بأنيػػا قػػوة عظمػػى إسػػرائيؿ حػػدود الدولػػة وتوحيػػد شػػتات المجمعػػيف   ومػػف خبلليػػا أثبتػػت 
 .االحتراـ والتقدير عمى الساحة الدولية   ومف خبلليا حدث االزدىار والنمو
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عمى ىذا الوصؼ المقصود ينشأ التأييد لمحروب ولمفكر العسكري العػدائي عنػد التبلميػذ فػبل وبناء ً 
 .اعتراض أو غضاضة مف الخروج المتكرر لمحروبيبدي أي 

والرسػػػػالة المقصػػػػودة مػػػػف ىػػػػذه النصػػػػوص ىػػػػو جعػػػػؿ الطالػػػػب اإلسػػػػرائيمي يػػػػدور فػػػػي فمػػػػؾ الرؤيػػػػا 
مػػػف ىػػذه الرؤيػػا التػػػي تقػػدس الحػػػرب  اً عمػػى الحػػروب المتتاليػػػة ويكػػوف جػػزء الصػػييونية التػػي تقػػػوـ

 .وتؤمف بأنيا تفعؿ األعاجيب
فطػػػرة المػػػألوؼ مػػػف خػػػبلؿ غرسػػػيا نقػػػيض السػػػية اإلسػػػرائيمية عػػػف وبيػػػذا تخػػػرج الكتػػػب المدر       
  وىػػػذا مػػػا يفسػػػر السػػػموؾ  التػػػي تنبػػػذ الحػػػروب وتعمػػػؿ جاىػػػدة لتجنبيػػػا وتجنػػػب ويبلتيػػػا ية اإلنسػػػان

  .العدائي الذي تنصبر بو الشخصية اإلسرائيمية تجاه اآلخريف
 

لتػي توثػؽ وتػدعـ ىػذه ا إلى جانب ىذه النصوص تعرض ىذه الكتب المدرسية العديد من الصور
لطالػػػػب عمػػػػى ا  إضػػػػافة لمػػػػدلوالتيا العسػػػػكرية التػػػػي تتػػػػرؾ انطباعػػػػات شػػػػديدة التػػػػأثير النصػػػػوص 

االىتمػاـ الشػديد  الباحػث مػى كتػب التػدريس اإلسػرائيمية الحػظع االطػبلعالمستيدؼ   ومػف خػبلؿ 
تػػب بالصػػور فػػبل تكػػاد صػػفحة تخمػػو مػػف صػػورة ليػػا ىػػدؼ ومغػػزى محػػدد   وىػػـ بػػذلؾ )مػػؤلفي الك

التعميميػػة( يرتكػػزوف عمػػى المقولػػة التػػي تقػػوؿ رب صػػورة خيػػر مػػف ألػػؼ كممػػة   إضػػافة لمػػا أثبتتػػو 
حيػػػث يعتقػػػد كثيػػػر مػػػف التربػػػوييف أف نسػػػبة  األبحػػػاث التربويػػػة فػػػي مجػػػاؿ األثػػػر التعميمػػػي لمصػػػور

مػػػف خبػػػرات الفػػػرد يحصػػػؿ عمييػػػا عػػػف طريػػػؽ حاسػػػة البصػػػر  إضػػػافة لممبػػػدأ  (% 90% إلػػػى(80
أو ي يقوؿ: إف الفرد يدرؾ األشياء التي يراىا بشكؿ أفضؿ وأوضح مما لو قرأىا  الذ السيكولوجي

 .سمعيا
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  :تنقسم مرامي الصور في الكتب المدرسية إلى غايات متعددة منياو 
  :منيا ما يدعوا الطالب لمتجنيد والنخراط في الجيش بشكل مباشر مثل – 1

        
 (.لمصؼ العاشر تدعوا الطبلب لبلنخراط في الجيش صورتاف مف كتاب التاريخ)
 

                                        
 صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر)  )صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر 

    ( جيشتدعوا الطبلب لبلنخراط في ال    ( النصر يدعوا الطالبات لمجندية تقول الصورة بيدك يمكن تحقيق
 

ومنيا ما ييدف لبناء عالقة إيجابية نحو الفكر العسكري والجيش من خالل عرض صور  – 2
 :لممقاتمين الييود مثل

       
 ف مف اليجاناة بالزي العربي الفمسطينيو مقاتم     لسد الحساب  101فرقة ألعضاء صورة   

 ن من كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر(ي) كال الصورت
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 شعار اليجاناة                 شعار اإليتسؿ                   شعار الجيش الييودي

 (الصور من كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر)
 

تفعـل األعاجيـب وأنيـا ومنيا مـا ييـدف إلظيـار القـدرات العسـكرية مـن منظـور اسـتعالئي  – 3
 :مثل
 

         
 عشر يقول مصق من كتاب التاريخ لمصف الحادي)م       شر تبين قدرةب التاريخ لمصف العاصورة من كتا)

 (1967حررنا ولم نحتل في إشارة لحرب              (      مقاومة الجيوش العربي عمىإسرائيل 

 
 

 (    1967صورة من كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر تبين مدى النصر بعد حرب )          
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 صورة لجنود فوؽ جبؿ سيناء                   صورة لجنود بجوار حائط البراؽ 

 ن من كتاب التاريخ لمصف العاشر ()كال الصورتي
 

   
 احتبلليا صورة لرابيف ودياف في البمدة القديمة بعد    ينفخ بالشوفار  صورة لحاخاـ عسكري 

 مف كتاب التاريخ لمصؼ الحادي عشر (الصورة ))الصورة مف كتاب التاريخ لمصؼ العاشر( 
 
 :منيا ما ييدف إلظيار العداء والرفض العربي إلسرائيل مثل -4
 

      
لمجػرد إعػبلف  سرائيؿ إلغزو الجيوش العربية  تبيف لمصؼ الثاني عشر )صورة مف كتاب التاريخ

 .( استقبلليا
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صر ومف خمفػو الجيػوش العربيػة الرافضػة )صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ العاشر لجماؿ عبد النا

 .لمتصالح مع إسرائيؿ (
 

        
 

)صػػورة مػػف كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ العاشػػر تبػػيف االسػػتعدادات العربيػػة لمقضػػاء عمػػى إسػػرائيؿ قبيػػؿ 
 .1967)حرب 

       
) صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر تبيف العرب ككبلب تتأىب لميجـو عمى إسرائيؿ   
 ؿ إعبلف االستقبلؿ (قبي
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مف قبؿ معبد ييودي بعد حرقو بالخميؿ ) صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر ل 

   الفمسطينييف ( 
 

            
                           ) صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر تبيف تفجير حافمة في القدس نفذىا فمسطيني ( 
 

        
       (ف يراقبوف طريؽ القدسو ف فمسطينيو مقاتم )     (الفمسطينييف رة تحذر مف القناصةصو ) 
 

 ف مف كتاب التاريخ لمصؼ العاشر(ي)كبل الصورت
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 (ىجـو فمسطيني عمى حافة إسرائيمية)صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر تبيف 
 
 :مثلالتحذير من القتتال الداخمي ومنيا ما ييدف إلظيار الوحدة الييودية و  – 5
 

   
 

)صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الحادي عشر تبيف إمداد اليجناة ييود القدس المحاصريف 
 بالمؤف(

  
 سفينة األلتمينا بعد االقتتاؿ بيف اإلتسيؿ والجيش )صورة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر ل
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مف كتاب التاريخ لمصؼ  )انشودة السبلـ ( عد اغتيالوالورقة التي عثر عمييا في جيب رابيف ب)

 الثاني عشر(
 
  :مثلومنيا ما يظير الييود بمظير الضحية المضطيد  – 6
 

      
 ىاربيف مف النازييف بيف الجباؿ ييود   غرؽ المياجريف الييود دوف مباالة البريطانييف

 
 ف مف كتاب التاريخ لمصؼ العاشر ()كبل الصورتي

 

 
 ؿ النازييف مع الييودتعام
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 صورة لجثث ييود ذىبوا ضحية النازييف

 

 
 صورة لمعتقميف ييود عند األلماف النازييف

 )مجموعة الصور السابقة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر(
 

أف تػػؤثر عمػػى اإلنسػػاف ف صػػور الظيػػور بمظيػػر الضػػحية المضػػطيد مػػف شػػأنيا إ ويػػرى الباحػػث
 ماذا نتوقع مف الطالب الييودي الذي يتمقى مثؿ ىذه الصور ؟ييودي   فالالعادي غير 

نحػػػف الييػػػود ىػػػذا الػػػذي حػػػدث لنػػػا  مػػػف ىػػػذه الصػػػور )الظيػػػور بمظيػػػر الضػػػحية( ىػػػو أف رسػػػالةوال
وتػدافع عػف حقػوؽ الييػود   وعانى منو أجدادنا كاف بسبب واحد   عدـ وجود دولة تجمع وتحافظ 

ا وىػذه الصػور سػتتكرر لػو فقػد الييػود دولػتيـ ووطػنيـ فمو كانت دولة إسرائيؿ قائمة لمػا حػدث ىػذ
وىػػويتيـ   وىػػذا بطبيعػػة الحػػاؿ مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ الطالػػب منفػػتح العقػػؿ والػػذىف لتمقػػي األفكػػار 
والمبػػادئ العسػػكرية بكػػؿ سػػيولة ويسػػر دوف أدنػػى اعتػػراض وذلػػؾ لسػػبب وجيػػو وىػػو لعػػدـ تكػػػرار 

لمقػػػػوة  وأكثػػػػر ارتكػػػػازاً  يصػػػػبح أكثػػػػر تصػػػػمباً    وبيػػػػذاالمواقػػػػؼ واألحػػػػداث التػػػػي تعػػػػرض ليػػػػا الييػػػػود 
 .العسكرية تجاه اآلخريف وخاصة الفمسطينييف والعرب
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ير ذكػػره أف الصػػورة األخيػػرة تحولػػت لشػػعار يسػػتخدـ فػػي كافػػة مؤسسػػات دولػػة إسػػرائيؿ   دمػػف الجػػ
يف والسياسػػييف وكػػؿ فئػػات المجتمػػع وتسػػتعمؿ عمػػى أغمفػػة الكتػػب والمؤلفػػات ويعمػػؽ عمييػػا التربػػوي

 .يـ لـ يسمحوا بتكرار ىذه الصورة أبدا ً بأن
إضافة ليذه الكتب الرسمية يتـ عرض كتيبات عسكرية عمى الطبلب كما سبؽ ذكػره ومنيػا كتػاب 

فتتاحية وبعض المقتطفات مف ىذا الكتاب المطبؽ فػي االبعرض  يكتفي الباحثالجيؿ القادـ   و 
 .المدارس الحكومية اإلسرائيمية

 
 :افتتاحية

تاب خطة اإلعداد لمجيش مخصصة لمشبيبة المرشحيف ألداء الخدمػة العسػكرية   ىػدفيا يقوؿ الك 
الخطػػة توجػػو الشػػبيبة   إعػػداد الشػػبيبة لمخدمػػة العسػػكرية مػػف خػػبلؿ التأكيػػد عمػػى األدوار القتاليػػة 

المختمفػػيف بمػػػا يتناسػػػب مػػع االحتياجػػػات ولمعطيػػػات التجنيػػد فػػػي األطػػػر التعميميػػة   خطػػػة الجيػػػؿ 
رة عف عنصر ممموس في خطة التحضػير واإلعػداد لمجػيش ىػدفيا عقػد صػمة محسوسػة القادـ عبا

بػػيف المدرسػػة وبػػيف الوحػػدات العسػػكرية التػػي سػػتجعؿ مػػف السػػيؿ التحػػاور عػػف أىميػػة الخدمػػة فػػي 
وحوؿ المميزات والتحديات   ضباط رفيعو المستوى مف مناصب مختمفة كانوا مػف   جيش الدفاع 

مػوف يػػوـ يػػـو أمػػاـ تحػػديات الفكػػر العسػػكري ثُ مْ رفيعػػو المسػػتوى الػػذيف يَ رواد إعػداد الخطػػة   ضػػباط 
ويواجيػػوف قضػػايا تتعمػػؽ بػػالقيـ واتخػػاذ القػػرار الحاسػػـ بشػػأنيا سػػينجحوف فػػي تعمػػيـ الشػػبيبة ضػػرورة 
تنفيػػذ الميمػػة العسػػكرية وعػػالـ القػػيـ العسػػكرية بأفضػػؿ صػػورة   نجػػاح الخطػػة يتعمػػؽ بالتعػػاوف بػػيف 

سػنوات مػف الصػؼ العاشػر حتػى  يط وتنفيػذ الخطػة عمػى امتػداد ثػبلثتخطػالضباط والمدرسة فػي 
         .صؼ الثانوية العامة

شػوش رىػؼ لؤلديب اإلسرائيمي في بداية الكتاب يعرض قصيدة تمجد الجيش بعنواف الجيؿ القادـ 
 :وىي

  ػػػػػػيبريعندما ولدنا كانت سماء وايدي وجماٌؿ 
 نا ػػػػػػمغبت بػػػػػػفي األحد قرأنا وفي الس

 بنا ػػػػػشر أجػػػػػػػػػفي سف الخامسة ع
 ات ػػػػػفي فترة الشباب معمميف   دروس   وعبلم

 ادـػػػػػيؿ القػػػػرددنا نتجند ونؤدي التحية الج
 نجتاز المعابر عمى أىبة االستعداد جاىزيف الجيؿ القادـ 

 نحارب ونحمـ الجيؿ القادـ              
 اػػػػػػاألحباب بيذا مررن خيبات األمؿ   يأس مف

 ناػػػػوسأل اب ػػػػػتقمبنا بيف ليؿ الطفولة والشب
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 رافػػػػػالطي حة ػػػعف ما قبؿ التجنيد وعف أجن
 يشػػػػالج  ةػعف روح جيش الدفاع وعف قوة أسمح

 ادـػػػالق يؿ ػجوقة المردديف نتجند ونؤدي التحية الج
 القادـ نحارب نحمـ الجيؿ           

 ربػػػػػراث والحػة الفترة اآلتية سنتعمـ التفي بداي
 ادةػػػػػوق ف ػػػػػمرؤوسيفي الميالي الممطرة 

 د ػػػػػوت القائػعمى صفي الحر سنسير إلى األماـ 
 فو ػػػػػػف خمػػػػػػػسيأتي بعدىا السبلـ ونح

 قادـ ػػػال ؿ ػنتجند ونؤدي التحية الجيجوقة المردديف 
 .القادـنحارب ونحمـ الجيؿ          

في ىذا الكتاب يتعمـ الطبلب التراث الحربػي والخطػط الحربيػة التػي انتيجيػا ضػباط وقػادة الجػيش 
أثناء المعػارؾ الحربيػة مػع العػرب كمػا وتعػرج عمػى بطػوالت الجنػود وتعػرض العديػد مػف قصصػيـ 

ؼ ابوتنسػػكي وغيػػرىـ   وىػػو ييػػدز دة الدولػػة كػػبف غوريػػوف   و ومػػذكراتيـ إضػػافة لمػػذكرات كبػػار قػػا
 .(مبادئ الجيش وقيمو)إلقناع الطبلب بأىمية الجيش وتعميميـ 

  
 .قراءة ناقدة في مضامين كتب التاريخ لممرحمة الثانويةثانيًا 
 :ن كتاب التاريخ لمصف العاشروالقراءة الناقدة لمضم - أ

 مغايػػة التػػي يسػػعى لتحقيقيػػا ىػػذا الكتػػاب مػػف خػػبلؿ الصػػورة المرفقػػةللموىمػػة األولػػى يػػدرؾ النػػاظر  *
عمػػى الغػػبلؼ الخػػارجي لمكتػػاب والػػذي تبػػيف مجموعػػة مػػف المقػػاتميف مػػف لػػواء جػػوالني يرفعػػوف عمػػـ 

ثػػػـ فػػػي الصػػػفحات األولػػػى مػػػف  بتحريرىػػػا  مػػػنيـ إسػػػرائيؿ عمػػػى خمػػػيج أـ الرشػػػراش )إيػػػبلت( إيػػػذانًا 
الكتػاب صػورة لجنػدي يمتشػؽ سػبلحو وخمفػو األرض تنمػو وتزدىػر مكتػوب عمييػا تجنػد   فػي دعػػوة 

             . جػػفي إشارة واضحة لعسكرة ىذه المناى  بلنخراط في الجيش والعمؿ في صفوفو صريحة ل
" بتمييػد األرض  "بنػاء البيػت القػومي تحػت االنتػداب البريطػانيالتي بعنواف تبدأ الوحدة األولى  *

لب اػػػػػػالط  الفمسػػػطينييف فػػػي وعػػػي والعمميػػػات العدائيػػػة ضػػػد   التطييػػػر العرقػػػي الخصػػػبة لتبريػػػر 
الفمسػػطينييف    ي التركيػػز عمػػى التفػػاوت الحضػػاري الواسػػع والكبيػػر بػػيفػالػػذي يتمثػػؿ فػػ  الييػػودي 

فػي سػنوات   يعقػد مقارنػة بػيف النػاتج القػومي لمسػكاف الييػود والعػرب 19والييود فمثبًل في صػفحة 
ي ودػثػػـ يطػػرح سػػؤاؿ "مػػا ىػػو الفػػرؽ فػػي وتيػػرة زيػػادة االنتػػاج فػػي االقتصػػاد الييػػ 1939 – 1929

ردة ػالمطػػػ  مقارنػػػة بالنػػػاتج مػػػع االقتصػػػاد العربػػػي فػػػي أرض إسػػػرائيؿ" حيػػػث تبػػػيف المقارنػػػة الزيػػػادة 
ع ػػػػػويرج (    %1.4)حػػػوؿ  الفمسػػػطيني  والكبيػػػرة لئلنتػػػاج الييػػػودي مقابػػػؿ ثبػػػات اإلنتػػػاج العربػػػي

كس ػػػػػعمػػػى ع  ليػػػـ وعػػػدـ اسػػػتغبلليا   األسػػػباب لسػػػوء إدارة العػػػرب لممػػػوارد التػػػي منحتيػػػا بريطانيػػػا
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  ي   ػػػػػػػػالييػػػػود   دوف ذكػػػػر أف سياسػػػػة بريطانيػػػػا ىػػػػي السػػػػبب الحقيقػػػػي لتراجػػػػع االقتصػػػػاد الفمسطين
 األرض ويحثونػػو عمػػى الزراعػػة والعنايػػة بيػػا  حػػدثتني جػػدتي أف البريطػػانييف كػػانوا يػػأتوف لصػػاحب 

اف  كا ػمقابؿ إعطاؤىـ الوعود بتصدير منتجاتيـ وعند حضور موسـ الحصاد يخمفوف بوعودىـ مم
و مجانػًا ػوفػي أحيػاف كثيػرة كػاف الفػبلح يػوزع محصولػ  بيعيػا بػثمف بخػس ليدفع الفبلح الفمسطيني 

تبػيف الفػرؽ عقػد مقارنػة مػثبًل لػذلؾ ال نجػد فػي ىػذه الكتػب    عمػى القػرى األخػرى خوفػًا مػف تمفيػا 
خدمػػًة لمصػورة     وذلػؾ  فػي فتػرة االنتػداب والفتػرة العثمانيػة الفمسػطيني  اإلنتاج العربػي نسبة بيف
 .ػرب الفمسطينييف إرساليا لمطبلب   وىي تخمؼ العػػترنو الكتب المدرسية   التي
ثبًل ػفم ة ػػػػيعقد مقارنة بيف الطرؼ العربي والطرؼ الييودي مف الناحية السياسي 78في صفحة *

 ة العربية ػػالمجن   الفمسطينييف "القيادة السياسية متفرقة ومتخمفة برئاسة الحسيني الذي تـ نفيو 
"قيادة منتخبة   الييوديالطرؼ قيادة ليس ليا تجربة سياسية فعمية وليست قيادة منتخبة " مقابؿ 

الحرب تـ تشكيؿ  سبيًا مؤسسات قومية عبارة عف مؤسسات دولة في الطريؽ خبلؿ ػػدة نػموح
دارة الشعب وحظيت بتأييد واسع ػػمس الشػمج    صادية واالجتماعيةومف الناحية االقت "    عب وا 

ع متفرؽ والئي محمي ػػػ" اقتصاد تقميدي انفصاؿ بيف المدينة والقرية مجتمبػ  فيالفمسطيني يصؼ
ى ػػػائؿ اتصاؿ قدرة عمى تفعيؿ البنػػػقدـ نسبيًا ذا وسػػاقتصاد مت الييود "وصفو لمطرؼ أما  ي "ػقبم

تجند  الجانب الفمسطيني "فيصؼ العسكرية ة ػػػ  أما مف الناحي " مجتمع ذا مستوى عالي مف التوحد
إسعافات أو  ادة عامة قطرية ال ػد قيػػػقوة صغيرة مجندة ال توج )الفزعة( محمي بأسموب النداء

لواء   12ي ػػػ" اليجاناة منظمة فيصفو عمى ىذا النحو  " الجانب الييودي إخبلء ال خدمات طبية
جيش نظامي  قيادة قطرية  خدمة استخباراتية    ـ  ىيكؿػػقوة بمماخ متحركة في حالة تجند دائ

 ." إخبلء المصابيف  طب متقدـ وحدات ىندسية  
يذكر "سػكاف المػدف الفمسػطينييف كػانوا متعمقػيف بالبريطػانييف لتػوفير احتياجػاتيـ  (79)في صفحة   

                   األساسية مف كيرباء وماء والحفاظ عمى النظاـ العاـ اليومي "                       
 

* وتمييػػدًا لتبريػػر العمميػػات التػػي قامػػت بيػػا الحركػػات الييوديػػة ضػػد حكومػػة االنتػػداب فػػي أحػػداث 
سماىا ىذا الكتػاب بثػورة الكيػاف يػتـ التطػرؽ لمعانػاة ييػود أوروبػا النػاجيف مػف المحرقػة وبيػاف تعنػت 

لوصػوؿ ألرض إسػرائيؿ وتػركيـ وقسوة البريطانييف في التعامػؿ مػع النػاجيف وعػدـ السػماح ليػـ فػي ا
غرقػى فػي وىػـ عػرض كاريكػاتير لييػود نػاجيف مػف المحرقػة  (29)فػي صػفحة  يغرقوف في البحػر  

صػػػورة لجنػػػود بريطػػػانييف يطػػػردوف  (49)صػػػفحة يػػػورد  البحػػػر يسػػػتنجدوف دوف مبػػػاالة البريطػػػانييف  
ي بػالربط بػيف خػروج وىػذا المفػظ يػوح -مياجري سفينة اكسودس اتي سػمتيا اليجانػاة خػروج أوروبػا 
وبيف خروج الييود مف أوروبا بعػد  ليـ   موسى ببني إسرائيؿ لؤلرض المقدسة بعد اضطياد فرعوف

) ىػػذه السياسػػة  –اضػػطياد النػػازييف ليػػـ   وىػػذا إلضػػفاء القداسػػة الدينيػػة عمػػى اليجػػرات الييوديػػة 
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نتػػداب وتشػػكيؿ حركػػة دفعػػت الكيػػاف الييػػودي إلعػػبلف الثػػورة ضػػد االتصػػرؼ بريطانيػػا مػػع الييػػود ( 
مػػع تبريػػر كػػؿ عمػػؿ عسػػكري فمػػثبًل تػػـ  التمػػرد العبػػري والقيػػاـ بالعمميػػات العسػػكرية ضػػد بريطانيػػا  

 ((60صػفحة   فػي استخداـ اسموب اإلقحاـ لتبرير عممية شنؽ الضابطيف التي قامت بيػا اإليتسػؿ 
"  (53)في صفحة  في الوقت الذي وقعت فيو عممية شنؽ الضابطيف وقعت قضية اكسودس" ورد "

كػػاف المػػس فقػػط بأىػػداؼ بريطانيػػة ليػػا عبلقػػة بمنػػع اليجػػرة وفػػرض قيػػود عمػػى التػػوطف والعمػػؿ قػػدر 
اإلمكاف عمى االمتناع عف المس بالمدنييف البريطػانييف لػذلؾ سػمح بتخريػب محطػات الشػرطة عمػى 

صػر عمػى مػػا الشػواطي ومراكػب حػرص الشػواطي " يجػدر التنويػو إلػى أف العمميػات العسػكرية لػـ تقت
ذكره الكتاب فقط بؿ امتدت لتشمؿ تفجير الجسور ومحطات الكيرباء وخزانات الوقود وتفجير فندؽ 

 الممؾ داود الذي قتؿ فيو العديد مف العرب والبريطانييف   فيؿ ىذه ليا عبلقة باليجرة ! 
يػة منػا حػيـ بػيغف يػأتي بروا وعند تطرؽ الكتاب لتفجير فندؽ الممؾ داود يبرره بطريقة عجيبة جدًا  

"  حسب أقواؿ منا حيـ بػيغف قائػد إيتسػؿ " (58)ورد في صفحة فيزعيـ اإليتسؿ التي نفذت اليجوـ 
ثػػـ يػػػأتي بروايػػػة جػػػوف شػػػاو موظػػػؼ حكومػػػة االنتػػداب فػػػي فنػػػدؽ الممػػػؾ داود ويطمػػػؽ عمػػػو "سػػػكرتير 

التنػاقض  انتبيػوا إلػى اقترحػوا تفسػيرًا ليػذا  " ثػـ يطػرح سػؤاؿ " حكومة االنتداب البريطاني في الػببلد
" وىي تدؿ عمى أف األوؿ زعيـ وقائػد تؤخػذ روايتػو عمػى محمػؿ الجػد وليػا قيمتيػا  ىوية المتحدثيف؟

ومصداقيتيا مقابؿ تصريح موظؼ في النياية يخشى عمى وظيفتو أو يخشي مف العقاب   ثـ يػأتي 
ي إلػى السػكرتير الرئيسػي حسب الشػائعة تػـ توجيػو تحػذير ىػاتف برواية لمؤرخ ييودي ليحسـ األمر "

لحكومػػة االنتػػداب شػػاو الػػذي رد باسػػـ المتحػػدث الكبػػرى بريطانيػػا أنػػا لسػػت ىنػػا مػػف أجػػؿ أف أتمقػػى 
األوامر مف الييود أنا الذي يوجو ليـ األوامر" ثـ يطرح سؤاؿ موجو" ىؿ يمكف التحديػد وبكػؿ تأكيػد 

  .تحميميا لمبريطانييفيتـ " بيذا تبرر العممية و  أنو أعطي تحذير مف أقواؿ المؤرخ؟
"عممػػػت السػػػمطة يػػػورد  (53)ثػػػـ يصػػػور ردة الفعػػػؿ البريطػػػاني بالعديػػػد مػػػف االوصػػػاؼ فػػػي صػػػفحة 

صػػدرت قػػوانيف الطػػوارئ  6..8البريطانيػػة بشػػكؿ قػػوي وعنيػػؼ الضػػطياد ثػػورة الكيػػاف فػػي نػػوفمبر 
مسػتخدمي عمى سبيؿ المثاؿ سجف مدى الحياة لكؿ مف يكوف بحوزتو سػبلح  حكػـ اإلعػداـ متوقػع ل

 .ىذه األسمحة خبلفًا لمقانوف"
ألف البريطػػانييف كػػػانوا مجنػػديف العديػػد مػػػف وذلػػؾ يتضػػح مػػف الػػنص اسػػػتخداـ لفػػظ خبلفػػًا لمقػػػانوف  

أغمػػبيـ كػػانوا فػػي ييػػودي ألػػؼ مقاتػػؿ  (23 والػػذي بمػػر عػػددىـ زىػػاء )الييػػود فػػي شػػرطة النػػواطير 
فػي حػيف أف العربػي الفمسػطيني    صفوؼ اليجاناة مػع معرفػة وتغاضػي حكومػة االنتػداب عػف ذلػؾ

 ((1945ثػـ قولػو اصػدار قػانوف الطػوارئ عػاـ  الذي كاف يضبط معو سبلح كاف يعػدـ وال يسػجف  
فػػػي حػػيف أنػػػو   ىػػذا فقػػػط بدايػػة تطبيقػػػو عمػػى المقػػػاتميف الييػػود بعػػػد عمميػػاتيـ الموجعػػػة لمبريطػػانييف 

ورد" الػػرد  (54)  فػػي صػػفحة  ىمطبػػؽ عمػػى الجانػػب العربػػي الفمسػػطيني منػػذ لحظػػة االنتػػداب األولػػ
الحاـز والواسع جدًا مف قبؿ البريطانييف أدى إلى حدوث أزمػة وتػوتر حػاد بػيف البريطػانييف والحركػة 
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أصػيب الكيػاف  "يػورد  ( (55" فػي صػفحة السػبت االسػودبالصييونية وقد تـ تسػمية الػرد البريطػاني 
  .شددة"بحالة مف الذىوؿ التاـ في ضوء الخطوات البريطانية المت

ومػػػف العػػػداء البريطػػػاني لمكيػػػاف الييػػػودي ينتقػػػؿ إلػػػى العػػػداء الفمسػػػطيني بوصػػػفو حمقػػػة مػػػف حمقػػػات  
االضطياد التي تعرض ليا الييود عمى امتداد المراحػؿ الزمنيػة المختمفػة فتنعػتيـ بالمبػادريف لمحػرب 

الييػودي " ورد " بدأ عرب أرض إسرائيؿ )الفمسطينيوف( أعماؿ عنؼ ضد الكياف  ((77في صفحة 
ورد "عمػى الػرغـ مػف أف الجانػب الفمسػطيني بػادر بػالحرب فمػيس كػؿ الفمسػطينييف  (79)في صػفحة 

 .ح"ػػػكانوا شركاء في اليدؼ مف القتاؿ أو شعروا بالتضامف القومي بشكؿ واض
" القتاؿ عمى الطرؽ كاف في الواقع النجاح الرئيس الػذي حققػو الجانػب الفمسػطيني (81)في صفحة 

ت التي رافقت القوافؿ منيػت بخسػائر فادحػة"   ىػذه الصػياغة ليػا مػدلوؿ موجػو لمطػبلب وىػو الوحدا
محاولػػة وصػػؼ النضػػاؿ العسػػكري الفمسػػطيني بأنػػو قطػػع طرقػػات واالسػػتيبلء عمػػى القوافػػؿ الييوديػػة 
بمعنى واضح ىـ لصوص وقطاع طرؽ   ثـ يذكر سمسمة كبيرة مف )االعتداءات( الفمسطينية عمػى 

ظيػػارىـ كقػػوة عظمػػى تؤيػػدىـ المبليػػيف العربيػػة الطػػرؼ الييػػو  " تمتػػع  (79)ورد فػػي صػػفحة   دي وا 
الفمسػػطينيوف مػػف ميػػزة التفػػوؽ االسػػتراتيجي ألف الكثيػػر مػػف قػػراىـ أشػػرفت عمػػى الكثيػػر مػػف محػػاور 
النقؿ المؤدية إلى القرى الييودية باإلضافة تمتع الفمسطينيوف مف تأييد الدوؿ العربيػة المجػاورة التػي 

ت حدودىا مفتوحة معيـ في الحقيقة لنفػؿ المقػاتميف والسػبلح"   وكػأف الكتػاب اإلسػرائيميوف نسػوا كان
أف البريطػػػانييف متواجػػػديف عمػػػى األرض يحكمػػػوف السػػػيطرة ونسػػػوا أو تناسػػػوا أف البريطػػػانييف أقػػػاموا 

سػوا أيضػًا سياج عمى الحدود الشمالية باستخداـ العماؿ الييود لمنع التيريػب لصػالح الفمسػطينييف ون
أف الببلد العربية كميػا إمػا تحػت االحػتبلؿ البريطػاني أو الفرنسػي أو اإليطػالي   ولتعزيػز فكػرة القػوة 
الفمسػػطينية الكبيػػرة يعػػرض الكتػػاب العديػػد مػػف الصػػور لممحػػاربيف الفمسػػطينييف عمػػى الطرقػػات وأثنػػاء 

 .                                 (82 (77ة حصارىـ عمى القدس وصور تحذر مف القناصة الفمسطينييف كما ورد في صفح
يفرد الكتاب وصفًا لحاؿ المحاصريف الييود في القدس وصمودىـ ويورد العديػد مػف القصػص ثػـ  *

(   (83يبيف حاؿ الفمسطينييف فييا بعد أشير مف القتاؿ عمى لساف مثقفػييـ وقػادتيـ ورد فػي صػفحة 
وممثؿ عف المجنػة العربيػة العميػا فػي القػدس ذكػر فػي  " حسيف الخالدي مف عائمة فمسطينية محترمة

أحػد حػي الشػيخ جػراح أصػبح  القػدس ضػائعة فػي القطمػوف لػـ يبػؽ 1948محادثة ىاتفية في ينػاير 
خاليػػًا حتػػى البمػػدة القديمػػة أصػػبحوا يغادروىػػا كػػؿ مػػف لديػػو شػػيؾ أو القميػػؿ مػػف المػػاؿ يقػػوؿ يػػبل إلػػى 

فػػي ىػػذا بلؽ صػػفة االحتػػراـ عمػػى المرجػػع الفمسػػطيني مصػػر يػػبل إلػػى لبنػػاف يػػبل إلػػى دمشػػؽ "    إطػػ
ىدفو إعطاء المصداقية لكبلمو ليتقبميا الطبلب دوف نقد لخدمة الرواية الصييونية   ثـ يورد  النص

أقػػواؿ ألعضػػاء الحػػزب الشػػيوعي الفمسػػطيني ويقتػػبس مػػف مػػذكرات خميػػؿ السػػكاكيني كمػػا جػػاء فػػي 
طيني مف سكاف حي القطموف في القدس كتب فػي " خميؿ السكاكيني معمـ وكاتب فمس((81صفحة 

ليس غريبًا في أف يفكر سكاف القطموف في االنتقػاؿ إلػى حػي آخػر  1948يومياتو في شير مارس 
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لخطػػر الػػذي يمثػػؿ أمػػاميـ ليػػؿ أو إلػػى حػػي فػػي دولػػة أخػػرى إنيػػـ يسػػعوف إلػػى اليػػرب مػػف القمػػؽ وا
 .نيار"

سػكاكيني بمػا يخػدـ روايتػو وىدفػو مػف المؤكػد أف يرتكز الكتاب عمػى انتقػاء االقتبػاس مػف مػذكرات ال
مذكرات السكاكيني فييا ذكر لبلعتداءات الييودية بحؽ الفمسطينييف لكنو لـ يقتبس منيا واقتبس ما 
يخدـ رؤيتو ثـ يطرح سؤاؿ "بماذا يختمؼ وضع كمتا المجموعتيف وكيػؼ أف األمػر يػدؿ عمػى الفػرؽ 

"   إضػػافة لمغػػرض الواضػػح مػػف ىػػذه النصػػوص مػػف  مي؟بينيمػػا عمػػى مسػػتوى التنظػػيـ والتكتػػؿ القػػو 
أيضػًا تحتػوي     حيث بياف ضعؼ الوازع القومي عند الفمسطينييف وبياف ضػعؼ تنظػيميـ وتخمفيػـ

عمػػى توريػػة منثػػورة فػػي مضػػمونيا وىػػي خػػروج الفمسػػطينييف وتػػرؾ ممتمكػػاتيـ وبيػػوتيـ كػػاف بمحػػض 
" (88)كرة بالعديد مف النصوص ورد في صفحة إرادتيـ وأف ال يد لمييود في طردىـ ويعزز ىذه الف

سػيطرت قػػوات الكيػػاف الييػػودي عمػػى القػػرى والمػػدف المختمطػة طبريػػا حيفػػا صػػفد  وعمػػى مػػدف عربيػػة 
يافػػا عكػػا بيسػػاف معظػػـ السػػكاف العػػرب فػػي ىػػذه المػػدف تركوىػػا" دوف أف يوضػػح األسػػباب الحقيقيػػة 

ييف ضػػػعيؼ مػػػف ناحيػػػة اقتصػػػادية " كػػػاف وضػػػع السػػػكاف الفمسػػػطين(108)لمتػػػرؾ   ورد فػػػي صػػػفحة 
وتنظيمية ومعرفية الخروج المبكر مف الببلد مف جانب أبناء الطبقة الراقية أضرت بالحالػة المعنويػة 
لمسكاف العرب والكثيروف ساروا في أعقابيـ ىذه الوجية أدت ليروب الفمسػطينييف فػي وقػت اليجػـو 

وجيػػػة النظػػػر اإلسػػػرائيمية حػػػوؿ  (108)مػػػف جانػػػب قػػػوات الجػػػيش اإلسػػػرائيمي "ثػػػـ يػػػورد فػػػي صػػػفحة 
موضوع الميجريف "استوعبت إسرائيؿ في سنواتيا األربع األولى مياجريف كثيريف مف الدوؿ العربيػة 
بعػػدد يسػػاوي عػػدد الفمسػػطينييف الػػذيف تركػػوا مناطقيػػا  حسػػب ادعػػاء حكومػػة إسػػرائيؿ بأنػػو كػػاف عمػػى 

السػػكاف وأف تسػػتوعب الػػدوؿ البلجئػػيف  الػػدوؿ العربيػػة أف تػػرى فػػي المجػػوء واليجػػرة حالػػة مػػف تبػػادؿ
الفمسطينييف مثمما استوعبت إسرائيؿ الييود الذيف اضطروا إلػى تػرؾ الػدوؿ العربيػة" ثػـ يحمػؿ سػبب 

حيػػػث ورد فػػػي نفػػػس  خػػػروج الفمسػػػطينييف إلػػػى سياسػػػة الجامعػػػة العربيػػػة التػػػي طمبػػػت إخػػػبلء مؤقػػػت
نتقػػاؿ لػػدوؿ مجػػاورة مػػف أجػػؿ إنقػػاذ " دعػػا القػػادة والزعمػػاء العػػرب سػػكاف فمسػػطيف إلػػى اال الصػػفحة

بػػػادة الكيػػػاف  أنفسػػػيـ مػػػف اإلصػػػابة فػػػي الحػػػرب كشػػػرط لػػػدخوؿ عسػػػكري سػػػريع ومػػػريح لبلنتصػػػار وا 
الييودي" ويحيؿ أيضًا أسباب اليروب إلى طبيعة الشخصية العربية التي تتميز بالمبالغة والتضخيـ 

ة العربيػػة التػػي أضػػافت مػػف " الميػػؿ إلػػى المبالغػػة ىػػو نمػػط يميػػز الشخصػػي(108) ورد فػػي صػػفحة 
طرفيػػػا قصػػػص مريعػػػة التػػػي نشػػػرت مػػػف قبػػػؿ وسػػػائؿ الدعايػػػة العربيػػػة مػػػف أجػػػؿ زيػػػادة الكػػػره لمعػػػدو 

فػػػي صػػػفحة كمػػػا ورد الييػػػودي"   ثػػػـ يػػػذكر الكتػػػاب سػػػعي الييػػػود لمنػػػع اليػػػروب الجمػػػاعي لمعػػػرب 
دة العربيػة   بػؿ " ليس فقط أف اليروب مف جانب العػرب تػـ توجيييػا وتفعيميػا بمبػادرة القيػا( (109

إف قيػػػادة الكيػػػاف الييػػػودي حاولػػػت أكثػػػر مػػػف مػػػرة منعيػػػا ووقفيػػػا  منشػػػورات وزعػػػت مػػػف قبػػػؿ قػػػوات 
اليجانػػاة التػػي كانػػت تتقػػدـ إلػػى القػػرى والمػػدف العربيػػة دعػػت إلػػى الحفػػاظ عمػػى اليػػدوء وعػػدـ مغػػادرة 

 .السكاف كؿ ذلؾ وصؿ إلى آذاف صماء"
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ات الصػػحة التاريخيػػة يػػتـ تمقينيػػا لطبلبيػػـ بيػػذا األسػػموب ىػػذه الروايػػات التػػي ال ترتكػػز ألدنػػى درجػػ

ىػذه الروايػات بمػا قالػو مػؤرخيـ بنػي مػوريس المػؤرخ  تػدحض الفاضح مف التزوير لحقػائؽ التػاريخ  
فػي شػػير مػارس أعطيػت لضػػباط اليجانػاة يػػد  المعػروؼ فػي كتابػػو مػيبلد مشػكمة البلجئػػيف يوضػح "

اتيجية مػػف السػػكاف وسػػمحت ليػػـ بطػػرد قػػرى معاديػػة حػػرة فػػي إخػػبلء منػػاطؽ ىامػػة مػػف ناحيػػة اسػػتر 
ازدادت الميػوؿ لػدى وحػدات الجػيش بطػرد العػرب مػف المنػاطؽ التػي تػـ  1948بالقوة... منػذ يوليػو 

احتبلليا في وقت تزايد الضغوط التي مارسيا قادة عرب في الػببلد وخارجيػا عمػى أبنػاء شػعبيـ فػي 
أف المجنػة العربيػة العميػا دعػت فػي بػث إذاعػي أو بػأي  البقاء في أماكنيـق...  لـ أجد أي دليؿ عمى

 .(397 - 384: 1999طريؽ آخر لعرب إسرائيؿ بالفرار")بني موريس   
وسائؿ اإلعبلـ شيادة الجندي يرحمئيؿ كينوفيتش الذي يقطف كيبوتس دجانيا   ذكرتإضافة لذلؾ  

ابمػة أجراىػا معػو الصػحافي إيػاؿ والذي خدـ في قوات البممػاخ عشػية النكبػة الفمسػطينية بقولػو فػي مق
  زيفػػاف مػػف جمعيػػة "زوخػػروت" التػػي تعنػػى بتوثيػػؽ النكبػػة الفمسػػطينية  "أف عمميػػة التطييػػر العرقػػي

لمنطقة طبريا أطمؽ عمييػا اسػـ "مطاطيو")مكنسػة(  وكانػت تيػدؼ إلػى طػرد الفمسػطينييف وتيجيػرىـ 
يشػير  -غػآؿ ألػوف وبػف غوريػوف... مف قراىـ ثـ ىدـ البيوت لمنػع عػودتيـ  بتعميمػات مباشػرة مػف ي

يغػػآؿ ألػػوف   -الشػػيخ القريبػػة مػػف حيفػػا بقولػػو ةكينػػوفيتش إلػػى مشػػاركتو فػػي تيجيػػر سػػكاف قريػػة بمػػد
أصػدر تعميمػات واضػحة تقػوؿ: اذىبػوا إلػى ىنػػاؾ تسػمّحوا بػالفؤوس والبمطػات. لينصػرفوا مػف ىنػػاؾ  

اسػػػػتخداـ الرصػػػػاص حتػػػػى ال  وال يبػػػػؽ ىنػػػػاؾ أي أثػػػػر  وميمػػػػا يكػػػػف عػػػػدد أفػػػػراد القػػػػوة ينبغػػػػي عػػػػدـ
وعػػػف مشػػػاركتو فػػػي تطييػػػر المػػػد  –يضػػػطروف لمجػػػوء لمقػػػرات الشػػػرطة البريطانيػػػة ويختبئػػػوا ىنػػػاؾ...

دخػػؿ السػػّكاف لبلحتمػػاء بالمسػػجد مفترضػػيف أننػػا لػػف ندخمػػو   -واقتػػراؼ مجػػزرة مسػػجد دىمػػش يقػػوؿ 
وكػػانوف يعنػػوف أف أقػػـو .بيػػنيـ أطفػػاؿ ونسػػاء وشػػيوخ. توجػػو أفػػراد القػػوة إلػػي وقػػالوا: ىّيػػا افعػػؿ شػػيئاً 

يسػػألو الصػػحافي كػػـ عػػدد النػػاس الػػذيف –بػػنطبلؽ قذيفػػة "فيػػات" إلػػى داخػػؿ المسػػجد  فقمػػت بػػذلؾ... 
الكثيروف. أنا فتحت الباب ألقيت نظػرة وأغمقتػو القاعػة فارغػة  -كانوا في الداخؿ؟ ىؿ تعرؼ؟ أجاب

 .(hppt//samanews.com,21/10/2012وكميـ ممتصقوف بالجدراف" )
مدينتي المد والرممة بمغوا  في العمميات العسكريةسب المصادر التاريخية الفمسطينية فنف ضحايا بح 

وفي روايػة   شييدًا في مسجد دىمش في المدينة (176)شييدًا منيـ  ((426حسب تقديرات نيائية 
                       .منيـ في مسجد دىمش ( 3.)شييدًا  (006)أخرى بمغوا 

  
ظ ػػا لفػػػعميي دير ياسيف والتي أطمؽ  أحداثؽ الحمبلت العسكرية يتطرؽ الكتاب إلى في سيا * 

  د ػػػتمت بيف المقاتميف العرب والييود وليس مذبحة قامت بيا اإليتسؿ ض االمعركة لئليحاء بأني
إيتسؿ وقد قتؿ  خبلؿ المعركة أصيب عددًا مف مقاتمي  "( (87سكاف ىذه القرية في صفحة 



125 

 

دعي أف الكثير منيـ قتموا .. أُ . مف سكاف القرية بما فييـ نساء وأطفاؿ عرب في المعركةالكثير 
اف ػػػادة الكيػػػػػػف شجبت قيػػياسي  ير ساعات القتاؿ وأف الييود ارتكبوا مذبحة بحؽ سكاف ديرػػي غػػف

أثارت مشاعر  تيػػػف أحداث دير ياسيف الػع عممية إيتسؿ ونشرت القيادة العربية أنباء وشائعات 
حيث    ا لمتشكيؾػدعى ىندوؿ العربية " استخداـ لفظ أُ ػػالغضب والسخط الشديديف في الببلد وفي ال

أف قرية دير ياسيف  ادر التاريخية ػي والعربي   تذكر المصػػػالفمسطين المدعي ىو الخصـ الجانب 
                                           .ؾ تـ مياجمتيالػذ ـ مف رى الييودية المجاور ليا وعمى الرغػعقدت اتفاؽ تصالح مع قادة الق

األسطوري   ود ػػػػػػوالصم  * يتطرؽ الكتاب لحرب االستقبلؿ وغزو الجيوش العربية لدولة إسرائيؿ
ة ػأىمي  لممقاتميف الييود ودور الكيبوتسات)المستوطنات( في تأخير اليجـو العربي في إشارة إلى

ات ػالكيبوتس تأخر المصريوف في احتبلؿ  " (98)وحيويتيا األمنية ورد في صفحة المستوطنات 
 الصغيرة التي وقفت في طريقيـ".                                                                        

 
ودي ػيي  اـ ػػػػػفي بداية الوحدة الثانية يعرض صورة كاريكاتير لجماؿ عبد الناصر يضرب حاخ *

و ػا بالوجػػػوظيورى   ة ػػػػتبمور القومية العربي حوؿىذه الوحدة  تمحورت وخمفو الجيوش العربية تؤيده  
ييود الببلد  اناة ػػدولة إسرائيؿ   فيصؼ معييود المعادي لكؿ الييود سواء ييود الببلد العربية أو 

رىـ مف ػى أمػػؼ الضحية المغموب عمػػػالعربية التي سماىا ييود الببلد اإلسبلمية ويظيرىـ بموق
  ود ىذه الببلد ػجيرانيـ المسمميف ويبرز ضراوة العداء مع استقبلؿ ىذه الدوؿ وأف محاوالت يي
ة ػصييوني ؤامرات ػالتعايش مع مجتمعاتيـ باءت بالفشؿ وأصبح ينظر إلى الييود عمى أف ليـ م

ذه ػػػى مضاميف الواردة في   وتحمؿ ال 142) 143 144 145 147)كما ورد في صفحات 
ي ػا وتأطرت فػػػالصفحات العديد مف الرسائؿ أبرزىا أف كؿ الدوؿ العربية حصمت عمى استقبللي

 استقبلليا   إعبلف فمماذا يؤخذ عمى دولة إسرائيؿ  ة ترفض األجنبي ومنيـ الييود  ػقومي أطر 
ي ػػػفي كؿ األقطار  ثـ يبرز ف ار الريبة ة ييودية لكؿ الييود الذيف ينظر إلييـ بمنظػػيا دولػػػوجعم

مؿ الفمسطينييف والسماح لمعديد ػػعف تس ية العربية المقيتة تغاضي حكومة إسرائيؿ ػػقابؿ القومػم
 1953ى ػػػ"نجح حت159ة لمواقع ورد في صفحة ػػودة لمنازليـ في رواية تاريخية منافيػػػمنيـ الع

ألؼ  60.000أكثر مف  إلى بيوتيـ أحصي عددىـ بمر   عشرات اآلالؼ مف البلجئيف في العودة
ح لمبلجئيف بالعودة إلى ػػو سمػروف أنػالحاض الغائبوف  ينفي ىميؿ كوىيف في كتابو    " نسمة

ة التي مورست ضد حكومة ػالدولي غوط ػػلتفادي الض  بيوتيـ بيذا الحجـ وأنو سمح لعدد قميؿ جداً 
 .الجي فقط 1420فا ػػػحيإسرائيؿ ويذكر عينة كمثاؿ أنو رجع ل

* ثػػػػـ يتطػػػػرؽ الكتػػػػاب إلػػػػى العػػػػداء والحشػػػػد العربػػػػي ضػػػػد دولػػػػة إسػػػػرائيؿ ودعمػػػػو لمعمػػػػؿ العسػػػػكري 
الفمسطيني مما دفع بنسرائيؿ لمقياـ بعمميات سد الحساب لردع الفمسطينييف والدوؿ العربية مػف أجػؿ 

  . 162) (161ات ػفحتعزيز الشعور باألمف والدفاع عف مواطني دولة إسرائيؿ كما ورد في ص
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األوامػػػر التػػػي  "فيػػػورد   ينقػػػؿ الكتػػػاب عػػػف أرشػػػيؼ جػػػيش الػػػدفاع لعمميػػػة سػػػد حسػػػاب فػػػي قريػػػة قبيػػػو
  تنفيػذ عمميػات ىػدـ ومػس  النيػة مياجمػة قريػة قبيػو  احتبلليػا بشػكؿ مؤقػت :أعطيت لمجنود كانػت

ؼ القيػػػاـ بأقصػػػى حػػػد بػػػاألنفس بيػػػدؼ جعػػػؿ السػػػكاف ييربػػػوف  التوغػػػؿ فػػػي قػػػرى شػػػوبكا نعمػػػيف بيػػػد
بأعماؿ تخريب في عدة منازؿ وقتؿ السكاف والجنود في القرية" في موضع آخر مف الكتاب يصػؼ 

جنػدي  803شارؾ فػي العمميػة حػوالي  "يورد (162) وصفًا دقيقًا لمجريات ىذه العممية في صفحة 
روف فػػي ؿ شػػايػػقػػاد القػػوة آري كيمػػوجراـ مػػف المػػواد المتفجػػرة   700حممػػوا معيػػـ  مػػف جػػيش الػػدفاع  

قرية قبيو انتقؿ الجنود مف منزؿ إلػى منػزؿ ألقػوا قنابػؿ وأطمقػوا النػار عبػر النوافػذ واألبػواب بعػد ذلػؾ 
قتػؿ خػبلؿ نػوميـ   االدعػاء اإلسػرائيمي كػاف بػأف الجنػود  اً مػدني 60وحػوالي  منزالً  45فجروا حوالي 

تفجيرىػػػا"   بيػػػذا الوضػػػوح  لػػػـ يعممػػػوا بأنػػػو يوجػػػد فػػػي المنػػػازؿ سػػػكاف واعتقػػػدوا أنيػػػا فارغػػػة وليػػػذا تػػػـ
الساطع دعوة صريحة لمقتؿ دوف إبداء أية انتقادات أو أية معالجات نقدية ليذا السػموؾ العػدائي بػؿ 
حػػث عمػػى القتػػؿ وحػػث عمػػى الكػػذب مػػف خػػبلؿ االدعػػاء اإلسػػرائيمي الجػػاىز  أي أقتػػؿ ونحػػف نبػػرر 

تػػػرؾ األمػػػر مفتػػػوح أمػػػاـ العمػػػؿ العسػػػكري وىػػػذا مػػػا يحػػػدث فػػػي واقػػػع حياتنػػػا  بعػػػد ىػػػذا الوصػػػؼ ال ي
الطالب الذي قد يرفض ىذا األسموب وىذا الوصؼ المخيؼ فورًا بعد ىذا الوصؼ لعممية قبيو يأتي 
 بصػػػورة مػػػف يػػػديعوت أحرنػػػوت فييػػػا" أـ وأبنائيػػػا قتمػػػوا  متسػػػمموف ألقػػػوا قنبمػػػة داخػػػؿ منػػػزؿ ييػػػودي  

ب جمسة عاجمة لمجنة وقػؼ المد إلى تؿ أبيب  إسرائيؿ تطم-ىوجمت سيارة في طريقيا مف المطار 
ليبػرر عمميػات سػد الحسػاب  101إطبلؽ النار"  ثـ يأتي بأقواؿ مائير ىرتسػيوف أحػد أعضػاء فرقػة 

عمػػى لسػػانو (163)بعديػػد مػػف األسػػباب محمػػبًل العػػرب أواًل وأخيػػرًا السػػبب الرئيسػػي ورد فػػي صػػفحة 
التػػي تػػدفع الفمسػػطيني لمقاتمػػة "إنيػػـ يفعمػػوف ذلػػؾ لنػػا فمنفعػػؿ ذلػػؾ ليػػـ" فػػي حالػػة إنكػػار تػػاـ لمػػدوافع 

                    .إسرائيؿ
* ثػػػـ ينتقػػػؿ لمحػػػروب التػػػي دارت بػػػيف إسػػػرائيؿ والػػػدوؿ العربيػػػة وكميػػػا كانػػػت بسػػػبب العػػػداء العربػػػي 

حممػػة العػػدواف الثبلثػػي أو  إلسػػرائيؿ وعػػدـ تػػوطيف أنفسػػيـ عمػػى تقبميػػا  يػػذكر حػػرب سػػيناء األولػػى )
ناصػػػػر بػػػػنغبلؽ الممػػػػرات المائيػػػػة والسػػػػماح جمػػػػاؿ عبػػػػد اليػػػػاـ قػػػػديش( ويػػػػذكر بػػػػأف السػػػػبب كػػػػاف لق

" في رحمة جيش الدفاع فػي سػيناء كػاف  (168)لمفمسطينييف بالتسمؿ إلى إسرائيؿ   ورد في صفحة 
عميػػو أف يواجػػو الطبيعػػة الصػػعبة لممنطقػػة مػػع مشػػاكؿ اإلمػػداد والمػػؤف"   اطػػبلؽ لفػػظ الرحمػػة عمػػى 

عمػػى االسػػتعبلء والزىػػو اإلسػػرائيمي التػػي تحػػاوؿ الكتػػب حػػرب واحػػتبلؿ أراضػػي ليػػي إشػػارة واضػػحة 
سػبوع أ" كػاف االنتصػار مدىشػًا خػبلؿ يػورد  وفػي وصػؼ آخػر فػي نفػس الصػفحة اكسابو لطبلبيػا  

  فػػي إشػػارة لتبجيػػؿ االحػػتبلؿ والخػػروج لمحػػرب  " احتػػؿ جػػيش الػػدفاع شػػبو جزيػػرة سػػيناء وقطػػاع غػػزة
التحػػػالؼ مػػػع فرنسػػػا وبريطانيػػػا يوضػػػح الكتػػػاب فػػػي التػػي اعتبرىػػػا نزىػػػة وترفيػػػو  وعنػػػد الحػػػديث عػػػف 

أف ىػػذا التحػػالؼ لػػـ يفػػد إسػػرائيؿ ألف القصػػؼ الجػػوي لمتحػػالؼ عمػػى مصػػر تػػأخر  (168)صػػفحة 
بسبب أخطاء تنظيمية وخبلؼ داخمي بيف دوؿ التحالؼ فوجدت إسرائيؿ نفسيا وحيدة في الحرب   
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فػػي أعقػػػاب ىػػذا التحػػػالؼ بػػػالتزود فػػي قولبػػػة واضػػحة لمجريػػػات األحػػداث  حيػػػث اسػػتفادت إسػػػرائيؿ 
        .بالسبلح الفرنسي البلمحدود والذي توج ببناء المفاعؿ النووي في ديمونا

التي تطمؽ عمييا الكتب المدرسػية حػرب األيػاـ السػتة توضػح الجػو العػدائي  (1967)* وفي حرب 
والتسػمح العربػي الموجػة تو إسرائيؿ قبؿ ىذه الحرب وبياف القوة العربية يشوالخطر الوجودي الذي عا

 .ضد إسرائيؿ مع إرفاؽ العديد مف صور الكاريكاتير المعادية ليا
دمػػر سػػبلح الجػػو اإلسػػرائيمي سػػبلح  وصػػؼ لمحػػرب بنبػػرة تعموىػػا الكبريػػاء " (175)ورد فػػي صػػفحة 

الجو المصري في ثػبلث سػاعات فقػط سػاعد ذلػؾ فػي إبػادة الجػيش المصػري واحػتبلؿ جزيػرة سػيناء 
نحػػػت إسػػػػرائيؿ ألوؿ مػػػرة منػػػذ نشػػػأتيا امتيػػػػازات فػػػػي نفػػػس الصػػػفحة ورد" مُ   عػػػدودة " خػػػبلؿ أيػػػاـ م

اسػتخدـ فػي ىػذا الػنص نجػد أف الكتػاب    " طبوغرافية واستراتيجية وتضخيـ وتوسػيع منػاطؽ الدولػة
لفظ تضخيـ وتوسيع ولـ يستخدـ المصطمح الذي يتطمبو ىذا الموقؼ وىو احتبلؿ بؿ اعتبرىػا ممػؾ 

" كيػؼ  خدـ توسيع مناطؽ الدولة   ثػـ يعػرض خريطػة لنتػائج الحػرب ويطػرح سػؤاؿوحؽ عندما است
" ثػـ يطػرح سػؤاؿ  تعبر الخريطة عف التحرر مف طوؽ الخنؽ الذي كاف حوؿ إسرائيؿ قبػؿ الحػرب؟

ما ىي انجازات إسرائيؿ في حرب األياـ الستة؟" فتارة يسمييا توسيع وتضخيـ  " (183)في صفحة 
ر مػػف الطػػوؽ وتػػارة يسػػمييا انجػػازات دوف ذكػػر أف ىػػذه الحػػرب جمبػػت مصػػائب وتػػارة يسػػمييا التحػػر 

                                       .عمى اآلخريف
 

يعػػرض كيفيػػة تحريػػر البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس ويقتػػبس نشػػرة أخبػػار  178)و 177)* فػػي صػػفحة 
والجنود   مػع إرفػاؽ العديػد  كاممة ويصؼ المشاعر الجياشة بصورة عاطفية ويظير بكاء المراسميف

مف الصور لمجنود بجوار حائط البراؽ وىـ ينفخوف في الشوفار)البوؽ( وصورة جمعت موشيو دياف 
وزيػػر الجػػيش مػػع اسػػحؽ رابػػيف وىػػـ بػػالبزة العسػػكرية يػػدخموف البمػػدة القديمػػة   ثػػـ يطػػرح العديػػد مػػف 

خبػػار؟"   "عبػػروا عػػف رأيكػػـ ىػػؿ األسػئمة "وضػػحوا المشػػاعر واألحاسػػيس الكثيػػرة التػػي سػػمعت فػػي األ
"حرب األياـ الستة كانت ذا أىمية دينية وتاريخية كيؼ    "  كؿ نجاح عسكري بمور مشاعر كيذه؟
                                                                  ." ظير التعبير عف ذلؾ في تمؾ الصور؟

 
فػػراف( يعتبرىػػا الكتػػاب فشػػبًل بػػالرغـ مػػف إقػػراره بقػػدرة )يػػـو الغ (1973)* وعنػػد ذكػػره لحػػرب أكتػػوبر 

جيش الدفاع عمى امتصاص الضربة والتحوؿ مف الدفاع لميجـو والوقػوؼ عمػى مسػافات قريبػة مػف 
دبابػة مصػػرية تعبػر قنػاة السػويس إلػػى ل عػرض صػورةي (188)عواصػـ مصػر وسػوريا   فػي صػػفحة 

" وبعػدىا  رة عمػى أنيػا مزعجػة ألمػف إسػرائيؿ؟لماذا نظر إلػى الصػو   " داخؿ سيناء ثـ يطرح السؤاؿ
صػػورة لعبػػور القػػوات اإلسػػرائيمية قنػػاة السػػويس والوقػػوؼ عمػػى الطػػرؼ الغربػػي مػػف القنػػاة ثػػـ  عػػرضي

"    ؟ " لماذا لـ ينظر إلى اجتياز القناة كانتصار مػدىش مثػؿ انجػازات الحػرب السػابقة يطرح سؤاؿ
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لمصػػورة األولػػى ىػػي اعتبػػار سػػيناء أمػػف قػػومي إسػػرائيمي الرسػػالة التػػي يريػػد الكتػػاب إيصػػاليا بالنسػػبة 
والػػذي ينبغػػي أف تكػػوف خاليػػة مػػف التواجػػد العسػػكري المصػػري وأف تكػػوف منزوعػػة السػػبلح وىػػذا مػػا 

وىػي بػالرغـ مػف  رسػالة واضػحة وصػؿديفد   أما الصػورة الثانيػة فيػي ت بتحقؽ ليـ في اتفاقية كام
ال كيمػو مػف القػاىرة إ (101)نػاة   والوقػوؼ عمػى بعػد قدرتنا عمى صد اليجوـ المصري   وعبػور الق

   مصػػاب (7000)و  أسػػير  (300)و  قتيػػؿ  (2600)لنصػػر بخسػػائر فادحػػة ليػػذا امعنػػى أنػػو ال 
فنما نصرًا مؤزرًا كما حدث في حرب سيناء وحرب األياـ   فضبًل عف الخسائر في العتاد العسكري 

ال فػػبل لػػذلؾ ال يَ    الصػػورة نصػػرًا بػػؿ يعتبػػر أف ىػػذه الحػػرب برمتيػػا فشػػبًل ىػػذه الكتػػاب عتبػػر السػػتة وا 
 .بالقدرات العسكرية إلسرائيؿوذلؾ لبلستيانة بالقدرات العربية والثقة الزائدة 

 
* في إطار حممة سبلمة الجميؿ )حرب لبناف األولى( يتحدث الكتاب عف مجزرة صبرا وشػتيبل ورد 

مخيمػػات البلجئػػيف التػػي يقطنيػػا مسػػمميف " دخػػؿ عناصػػر مميشػػيا نصػػرانييف إلػػى  (201)فػػي صػػفحة
وقتمػوا مئػات الرجػػاؿ والنسػاء واألطفػػاؿ"   ىنػا نجػػد إخػبلء مسػػؤولية الجػيش اإلسػػرائيمي عػف المذبحػػة 

ف ودوف ذكر أف شاروف موؿ و ويصفيا بأنيا انتقاـ مسيحي مف مسمميف دوف أف يحدد أنيـ فمسطيني
                                                          .يميوسمح ىذه المميشيات وعممت تحت إمرة الجيش اإلسرائ

 
وذكػػػػر الممارسػػػات التػػػي طبقيػػػا الجػػػيش عمػػػػى  ((1987* ثػػػـ يتطػػػرؽ إلػػػى االنتفاضػػػة الفمسػػػطينية 

"كػػاف الحكػػـ العسػػكري  (182) فمسػػطينيي الضػػفة والقطػػاع تحػػت الحكػػـ العسػػكري ورد فػػي صػػفحة 
نػػت لديػػو وسػػائؿ كثيػػرة لمعالجػػة عػػدـ االنصػػياع واالحتجػػاج متحػػررًا مػػف اعتبػػارات حقػػوؽ اإلنسػػاف كا

 منيػػػػا فػػػػرض حضػػػػر التجػػػػوؿ األمػػػػر الػػػػذي مغػػػػزاة خسػػػػارة مصػػػػدر الػػػػرزؽ وعػػػػدـ الخػػػػروج لمعمػػػػؿ  
االعتقػػاالت اإلداريػػة لفتػػرة طويمػػة دوف محاكمػػة  تػػأخير تصػػاريح السػػفر والبنػػاء وغيرىػػا"  دوف ذكػػر 

بػػيف الطريقػػة المثمػػى لمتعامػػؿ مػػع االنتفاضػػة فػػي سياسػػة تكسػػير العظػػاـ والقتػػؿ ونسػػؼ البيػػوت  ثػػـ ي
االضػػطياد والكبػػت السػػريع لممعارضػػة قطعػػت خػػط التواصػػؿ بينيػػا وقضػػت عمييػػا  " (182)صػػفحة 

                   ." قبؿ ظيورىا
ثػػـ يعػػرج عمػػى ظيػػور الحركػػات اإلسػػبلمية الفمسػػطينية وينعتيػػا بػػالتطرؼ اإلسػػبلمي التػػي قػػادت  *

                                                    .(204)افر كما ورد في صفحة الصراع ضد العالـ الك
فػػػي الوحػػػدة الثالثػػػة يتنػػػاوؿ الكتػػػاب المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي وبوتقػػػة االنصػػػيار والجيػػػود اليائمػػػة التػػػي  *

جػػػيش الػػػدفاع رأى فػػػي نفسػػػو جػػػيش  " (232)يبػػػذليا جيػػػاز التعمػػػيـ وجيػػػاز الجػػػيش ورد فػػػي صػػػفحة
ع إلى شمؿ كؿ أبناء جيؿ التجنيد مف كافة الطبقػات السػكانية  نظػر إلػى الجػيش عمػى الشعب وتطم

مكػػاف يتحػػوؿ فيػػو كػػؿ الشػػباف الييػػود مػػف كػػؿ البمػػداف إلػػى  أنػػو بطاقػػة دخػػوؿ المجتمػػع اإلسػػرائيمي  
  ىػذا الػنص يعطػي رسػالة لمطػبلب  " مقاتميف مخمصيف لوطنيـ ويتبنوف تقاليد وعادات ولغػة واحػدة
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كزيػػػة الجػػػيش فػػػي الحيػػػاة اإلسػػػرائيمية وىػػػو البػػػاب الػػػذي يمكػػػف مػػػف خبللػػػو االنخػػػراط فػػػي مفادىػػػا مر 
يعػػرض صػػورة ميػػاجريف فػػي رأس  (233) المجتمػػع وتحويػػؿ الييػػودي إلػػى ييػػودي جديػػد فػػي صػػفحة

العيف يتمقوف تدريبات أولية عمى السبلح ثـ يطرح سؤاؿ" كيؼ تعبر الصورة عف تحويػؿ الميػاجريف 
مػػف الجػػدير ذكػػره أف مصػػطمح الييػػودي الجديػػد يقصػػد منػػو بػػأف الييػػودي فػػي   "  ؟ إلػػى ييػػود جػػدد

الشػػتات ) خػػارج دولػػة إسػػرائيؿ ( لػػو ثقافػػة وطريقػػة خاصػػة بػػو كثقافػػة الخضػػوع   والَدِنيػػة   والػػذؿ   
وىػػػػي مختمفػػػػة تمامػػػػًا عػػػػف ثقافػػػػة الييػػػػودي اإلسػػػػرائيمي والػػػػذي يتربػػػػى ويترعػػػػرع عمػػػػى ثقافػػػػة البطولػػػػة 

          .النخراط في الجيشوالشجاعة   وثقافة ا
"وقفت المحرقة عمى خمفية قياـ دولة إسرائيؿ"  (260)ثـ يتطرؽ لممحرقة ويبيف في صفحة     *

و ػزواؿ ولػػفي إشارة واضحة إلى أف قياـ دولة إسرائيؿ ىي القشة التي أنقذت الييود المتبقيف مف ال
                                                                     .لما قتؿ الستة مبلييف ييوديقائمة كانت إسرائيؿ 

* ثػػـ يركػػز عمػػى إحيػػاء الػػذكرى ومحاكمػػات النػػازييف فػػي إسػػرائيؿ ثػػـ بعبلقػػة إسػػرائيؿ بييػػود الػػدوؿ 
 .وخاصة ييود الواليات المتحدة األمريكية

 :القراءة الناقدة لمضمون كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر - ب
األولى التي بعنواف بناء البيت الػوطني بتسػميط الضػوء عمػى بنػاء المؤسسػات القوميػة تبدأ الوحدة * 

" سػػػعى  (41)الييوديػػػة فػػػي فتػػػرة االنتػػػداب البريطػػػاني والػػػرفض العربػػػي القػػػاطع ليػػػا ورد فػػػي صػػػفحة
الييػػود فػػػي إقامػػػة الػػوطف القػػػومي الييػػػودي فػػػي أرض إسػػرائيؿ مثممػػػا وعػػػدوا فػػي وعػػػد بمفػػػور وكتػػػاب 

حصؿ العػرب عمػى وعػد سياسػي  " (42)سعى العرب لمنع ذلؾ" ثـ يورد في صفحة  االنتداب بينما
فػػي ىػػذه نجػػد    مػػف البريطػػانييف اسػػتنادًا إلػػى تفسػػيرىـ لممراسػػبلت بػػيف مػػاؾ مػػاىوف وبػػيف حسػػيف "

النصػػػػوص مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف الييػػػػود سػػػػعوا بػػػػنخبلص لبنػػػػاء قػػػػوميتيـ فيمػػػػا وقػػػػؼ العػػػػرب رافضػػػػيف 
ثـ المقارنة والمساواة بيف وعػد بمفػور ومحادثػات مػاؾ مػاىوف فييػا  ومعترضيف دوف بياف األسباب  

خػػداع وىػػو ييػػدؼ إلػػى بيػػاف أف البريطػػانييف لػػـ يكونػػوا فػػي يػػـو مػػف األيػػاـ إلػػى جانػػب الييػػود فكمػػا 
كانػػت لبريطانيػػا  "حيػػث يػػورد  (41)ثػػـ يؤكػػد ذلػػؾ فػػي صػػفحة  وعػػدوا الييػػود وعػػدوا كػػذلؾ العػػرب  

" ثػـ يقمػػؿ مػػف  الحفػاظ عمػػى صػبلتيا مػػع الييػود ومػػع العػرب أيضػػاً مػػف أجػؿ ذلػػؾ أرادت  مصػالح...
 (42) فػػي صػػفحة   وعػػد  مجػػردلوعػػد بمفػػور ويبػػيف أف حػػؽ الييػػود فػػي فمسػػطيف أكبػػر مػػف االسػػتناد 

أوضح تشرشؿ أف حؽ الشعب الييودي بوطف قومي في أرض إسرائيؿ مصدره حػؽ تػاريخي  "يورد 
" ىنػػػا نجػػػده يػػػأتي بروايػػػة وزيػػػر  دي إلػػػى سػػػمب أرضػػػيـوتعيػػػد أف ىجػػػرة الييػػػود إلػػػى إسػػػرائيؿ لػػػف تػػػؤ 

ثبات جذورىـ عمى ىػذه األرض   ومػف المعػروؼ  المستعمرات البريطاني تشرشؿ لتأصيؿ حقيـ   وا 
ثػػـ ذكػػره أف اليجػػرة لػػف ومػػف الطبيعػػي أف يقػػؼ لجانػػب ومصػػمحة الييػػود   ىػػو ييػػودي أف تشرتشػػؿ 

وبالتالي سيتـ إسكاف   وخالية مف السكاف  تسمب مف العرب أرضيـ فييا إيحاء بأف فمسطيف واسعة
الييود إمػا فػي صػحراء النقػب أو األراضػي التػي تشػترييا مؤسسػات الكيػاف الييػودي ثػـ يػذكر بعػدىا 
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  فػي  " " اشترى الييود أراضي أقاموا قرى وطػوروا بنيػة اقتصػادية وسياسػية لمكيػاف الييػودي مباشرة
 " حيػػث يػػورد عؼ االنتمػػاء القػػومي لمفمسػػطينييفتأكيػػد لكػػبلـ تشرشػػؿ   فػػي نفػػس الصػػفحة يظيػػر ضػػ

مػف  في وسط عػرب إسػرائيؿ وجيػة رأت فػي أرض إسػرائيؿ جػزءً   1920-1918انتشر في سنوات 
                                .سوريا الكبرى وقد لقبوىا سوريا الكبرى"

  
بيػػة التػػي تبػػيف حقيػػـ * وفػػي تأكيػػده عمػػى نظريػػة المناعػػة لتحصػػيف طبلبيػػـ يسػػرد وجيػػة النظػػر العر 

أكػػدوا عمػػى حقيػـ الكامػػؿ عمػػى  " ورد (45) الكامػؿ عمػػى األرض ويصػفيا باالدعػػاءات فػػي صػفحة 
أف ليػػػـ فقػػػط الحػػػؽ التػػػاريخي فػػػي فمسػػػطيف ألنيػػػـ  -أرض إسػػػرائيؿ بعػػػدة ادعػػػاءات ادعػػػاء تػػػاريخي:

ىػذا الػنص سػنة بشػكؿ متواصػؿ منػذ االحػتبلؿ العربػي فػي القػرف السػابع"   1300يقطنوف فييا منذ 
يحمؿ الكثير مف المغالطات التاريخية حيث حصر الوجود العربي في فمسطيف منذ الفتح اإلسبلمي 

 ؿ ػف عمػػػػى ىػػػػذه األرض قبػػػػيف متواجػػػػديف واليبوسػػػػييالػػػػذي سػػػػماه بػػػػاالحتبلؿ وتناسػػػػا أف الكنعػػػػاني
ثػػػػـ يسػػػػرد  فػػػػي تزويػػػػر ألحػػػػداث التػػػػاريخ لخدمػػػػة االيػػػػدلوجيا الصػػػػييونية   ؽ.ـ وىػػػػـ عػػػػرب  3500

الدعػػاءات الديمغرافيػػة والدينيػػة والسياسػػية ويتوجيػػا بػػرفض العػػرب ألدنػػى حقػػوؽ الييػػود عمػػى ىػػذه ا
" تجاىؿ العرب الصمة التاريخية لمييود بأرض إسرائيؿ وتجاىؿ العرب الصػمة الدينيػة  األرض بقولو

اف بيػػػػ د"  ولػػػػـ يتوقػػػػؼ الكتػػػػاب عنػػػػ لمييػػػػود فػػػػي أرض إسػػػػرائيؿ واالمػػػػاكف المقدسػػػػة لمديانػػػػة الييوديػػػػة
المعارضػػػة الشػػػػديدة لمعػػػػرب ورفضػػػػيـ ألبسػػػط حقػػػػوؽ الييػػػػود بػػػػؿ يعػػػرض بشػػػػكؿ موسػػػػع مػػػػا وصػػػػفو 
االعتػػػداءات الفمسػػػطينية الموجيػػػة ضػػػد السػػػكاف الييػػػود اآلمنػػػيف وىػػػو بيػػػذا ييػػػدؼ لشػػػيطنة اإلنسػػػاف 
الفمسطيني واعتباره عقبة أماـ تحقيؽ الخبلص الييودي تمييدًا لتبرير عمميات التطيير العرقي التي 

 ف أماـ طبلبيـ.   و ض ليا الفمسطينيتعر 
 

بادر العرب بأحداث عنؼ واسعة النطاؽ التي لقبيػا الييػود أحػداث وقػد  "( (41  صفحة * ورد في
" دارت صراعات عنيفة بيف الييود والعػرب فػي أرض   يورد في نفس الصفحة وجيت ضد الييود" 

انػدلعت فػي يافػا  "( ورد (43ة وفػي صػفح  إسرائيؿ كانت موجيػة مػف العػرب ضػد الػوطف القػومي" 
" ثػـ يعػرض صػورة إعػبلف تشػييع ضػحايا أحػداث  موجة أعماؿ عنؼ مف جانب العرب ضػد الييػود

 .ـ((1921
 

بػػػدأت فػػػي أرض إسػػػرائيؿ مرحمػػػة مػػػف أعمػػػاؿ  03فػػػي منتصػػػؼ سػػػنوات اؿ " (44)ورد فػػػي صػػػفحة 
ة عنػؼ أخػرى موجػ 1929بدأت فػي صػيؼ  "ورد  (43)اإلرىاب والعنؼ ضد الييود" وفي صفحة 

واستخداـ موجة فييا إيحاء عمى كثرة العرب  نفذتيا جموع مسمحة تـ تحريضيا مف جانب المفتي"  
اسػػتخداـ لفػػظ تػػـ تحريضػػيـ فييػػا داللػػة عمػػى أنيػػـ أف كمػػا  وكثػػرة اعتػػداءاتيـ الموجيػػة ضػػد الييػػود  
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ثارتيـ   ض صػورة مػف يعػر  (45)في صػفحة  عديمي المعرفة فيـ جيمة سرعاف ما يتـ تحريضيـ وا 
حشود عربية تـ  دقيقًا ألعماؿ العرب "   ثـ يعيد ويكرر وصفاً  مناظر األحداث لحدود تؿ أبيب يافا

تحريضػػيا تيػػاجـ األحيػػاء الييوديػػة فػػي المػػدف المختمطػػة أو القػػرى المعزولػػة تقتػػؿ تنيػػب كػػؿ مػػا يقػػع 
جمػي أف أعمػاؿ   وىػذا الػنص يوضػح بشػكؿ  " تحت يدييا تمت مياجمػة الييػود أيضػًا عمػى الطػرؽ

نمػػا مػػف منطمػػػؽ كػػونيـ قتمػػة ولصػػوص   وفػػػي  العػػرب ليسػػت مػػف منطمػػؽ قػػػومي أو حػػس وطنػػي وا 
  " أطمػػؽ العػػرب النػػار عمػػى األحيػػاء المجػػاورة فػػي المػػدف المختمطػػة  وصػػؼ آخػػر فػػي ذات الصػػفحة

ر وألحقػػػوا الضػػػر   قطعػػػوا األشػػػجار المثمػػػرة  أضػػػرموا النػػػار فػػػي الحقػػػوؿ    وعمػػػى القػػػرى المعزولػػػة 
 . ات "ػػوانضـ العديد مف الشباف العرب إلى العصاب ...ؽلمركبات التي تتحرؾ عمى الطر با

حػػائط المبكػػى الكثيػػر مػػف المصػػميف  ـاجتمػػع أمػػا ثػػـ يصػػؼ االضػػطياد الػػديني الػػذي تعرضػػوا لػػو "
ونصبوا في المكاف حاجز بينيـ وبػيف النسػاء حػاوؿ المسػمموف منػع ذلػؾ مػف أجػؿ عػدـ خمػؽ سػابقة 

فتح المسػمموف بػالقرب مػف حػائط المبكػى  وفي وصؼ آخر "  "  السيطرة عمى المكافتسمح لمييود 
المسػمميف لمصػبلة  قاـ المػؤذف الػذي يػدعو وفي موضع آخر يقوؿ "  "  طريؽ لسير المشاة والدواب

فػػي ىػػذه النصػػوص  نمحػػظ اسػػتخداـ  "   حػػائط المبكػػى عنػػدبمضػػايقة وعػػف عمػػد المصػػميف الييػػود 
الييود ( عمى عكس العادة التي درج عمييا الكتاب في استخداـ مصػطمح ) مصطمح ) المسمموف   

نػػو عنػػد ذكػػره لممقدسػػات الييوديػػة يتعمػػد الكتػػاب أعػػرب أرض إسػػرائيؿ   الييػػود (   وىػػذا يرجػػع إلػػى 
استخداـ المصطمح األوؿ ) مسػمـ   ييػودي ( وذلػؾ إلثػارة الحميػة الدينيػة عنػد الطػبلب   وبيػاف أف 

ف يعارضوف ويرفضوف أبسط حقوؽ الييود في ممارسة شعائرىـ الدينية   أما عند العرب الفمسطينيي
ذكػػره لمخبلفػػات السياسػػية يػػتـ اسػػتخداـ المصػػطمح الثػػاني ) عػػرب أرض إسػػرائيؿ    والييػػود ( وذلػػؾ 
إلثارة الحمية القومية العرقية عند الطبلب   وبياف معارضة العرب الفمسػطينييف لوجػود الييػود عمػى 

     .ض   لتكتمؿ توليفة العداء الفمسطيني في أذىاف الطبلب الييودىذه األر 
ف ووقفػوا عمػى الحيػاد فػي و ف لـ يتدخؿ البريطانييوبالرغـ مف ىذه اليجمة الشرسة مف قبؿ الفمسطيني

كػاف رد البريطػانييف فػي ىػذه المرحمػة  "  (45)ورد في صػفحة حيث تكريس لمبدأ الضحية المطمقة 
وىػػذا  ـ((1937ويوضػػح الكتػػاب أف البريطػػانييف عممػػوا بحػػـز فقػػط فػػي سػػبتمبر " مػػف التمػػرد متػػرددًا 

البريطاني المعػادي لمفمسػطينييف وتعػاونيـ مػع الحركػات  ؾمنافي لمحقائؽ التاريخية التي بينت السمو 
الييوديػػة لقمػػع االحتجاجػػات الثوريػػة   ويوضػػح الكتػػاب أنػػو فقػػط بعػػد ىػػذا الوضػػع األمنػػي الصػػعب 

شوؼ الييودي في أرض إسرائيؿ وعدـ حماية البريطانييف لمييود تطمػب مػنيـ إنشػاء الذي عايشو الي
" أوضحت مشاعر نقػص  (47) في صفحة حيث ورد حركة دفاع عف األحياء والمصالح الييودية 

األمف وعجز السمطات البريطانية لمكياف بأف عميو أف يعمؿ لمػدفاع عػف نفسػو بقػواه الذاتيػة وتشػكيؿ 
وىػػذا الػػنص فيػػو خػػداع كبيػػر وىػػي تػػوحي بػػأف تشػػكيؿ اليجانػػاة جػػاء كػػرد فعػػؿ    ة "قػػوة دفػػاع مسػػتقم



132 

 

عمى األحػداث العدائيػة بينمػا الحقيقػة أف تشػكيؿ اليجانػاة تػـ فػي بدايػة العشػرينيات التػي ىػي امتػداد 
                                 .لمنظمات الحراسة الييودية التي كانت منتشرة منذ العيد العثماني

 
تخيمػػػوا طقػػػس  يػػػورد طقػػػس االنضػػػماـ إلػػػى اليجانػػػاة والميحػػػي ثػػػـ يػػػورد سػػػؤاؿ " (48)* فػػػي صػػػفحة 

ييدؼ ىذا السؤاؿ لوضع الطػبلب فػي جػو عػاطفي يولػد  "  ؟ االنضماـ إلى اليجاناة ما اليدؼ منو
                                      .اليجاناة ومف ثـ المقاتميف في جيش الدفاعمقاتمي الشعور باالرتباط مع 

س ػػالنف ط ػػػػػأف قيادة اليشوؼ انتيجت سياسة ضب يوضح الكتاب * وبالرغـ مف تكويف اليجاناة  
ز ػتعزي ؿ عمى ػيجب العم "  (47)في صفحة حيث ورد عمى الدفاع وتعزيز الحماية  واالقتصار 

"   دوف  ةػالمناطؽ المعزول يػػػػاع الذاتي لكؿ قرية وتعبئة وتضخيـ االستيطاف فػػقدرة الحماية والدف
                                      ى األرض.                                                ػػعم ى االحتبلؿ والسيطرة ػػإل ة تعبئة وتضخيـ االستيطاف في إشارة ػػكيفي  أف يوضح

ذه ػػػى أف ػػػػػكيز واإليحاء بمف خبلؿ شرحو المطوؿ عف سياسة ضبط النفس يحاوؿ الكتاب التر 
نما رؤية سياسية ثاقبة استفاد منيا الكياف في   .حريرػػرب التػح السياسة ليست ضعفًا أو جبنًا وا 

ألنو عمميًا قامت اليجاناة والمجموعات الييودية  ليس دقيقاً واستخداـ الكتاب لمصطمح ضبط النفس 
رض أقواؿ لزئيؼ زابوتنسكي وديفػد رزيػاؿ التػي ضد الفمسطينييف   ثـ يع عسكريةعمميات بالمسمحة 

تػػدعوا بشػػكؿ واضػػح السػػتخداـ القػػوة العسػػكرية ضػػد العػػرب ألنيػػا الوسػػيمة التػػي سػػوؼ تجعػػؿ العػػرب 
وبعػػػدىا يعػػػرض    54)  52  51)عمػػػى اسػػػتعداد لبلعتػػػراؼ بحقػػػوؽ الييػػػود كمػػػا ورد فػػػي صػػػفحة 

صػوت  "   صػورة مكتػوب عمييػا  يػردؼ (58)فػي صػفحة    العديد مف الصور التي تػدعوا لمتجنيػد
الييود يريػدوف أف يحػاربوا  -وبجوارىا صورة مكتوب عمييا الجيش العبري دمي يصرخ عميؾ تجند "
يعرض منشور يدعوا النساء لمتجنيد في جيش اإلسعاؼ في الجيش  (59)مثؿ الييود  وفي صفحة 
عمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذه "   بيػػدؾ يمكػػف اختصػػار الطريػػؽ إلػػى النصػػر البريطػػاني مكتػػوب عمييػػا "

الصػور تػػدعوا لمتجنيػد لصػػالح الجػيش البريطػػاني إال أنيػا تحمػػؿ أيضػًا الرسػػالة نفسػيا   وكػػأف لسػػاف 
الحػػػاؿ يقػػػوؿ إذا كػػػاف التجنيػػػد لمجػػػيش البريطػػػاني حمػػػؿ فػػػي طياتػػػو المصػػػمحة الغيػػػر مباشػػػرة لمكيػػػاف 

                                   الييودي فمف باب أولى التجند لصالح جيش دولتنا.                   
 
" بسػػبب ىػػذا الوضػػع خطػػط البريطػػانيوف مػػع قػػادة اليجانػػاة خطػػة أرض  يػػورد (60)فػػي صػػفحة  *

فػي  في إشارة القتػراب النػازييف مػف المنطقػة  فػي ىػذا الػنص ذكػر التخطػيط مػع اليجانػاة "  إسرائيؿ
ف ولػػيس لمعػػرب أي دور وكػػأنيـ غيػػر الػػذي اسػػتند عميػػو البريطػػانيو  إشػػارة إلػػى أنيػػا الػػركف األسػػاس

موجوديف بؿ يوضح الكتاب بأف لمعرب عبلقة مع النازييف ويظيرىـ بمظير المتعاطؼ معيـ  دوف 
اإلشػػػارة إلػػػى أف الميحػػػي حاولػػػت االتصػػػاؿ بالنظػػػاـ الفاشػػػي والنػػػازي مػػػف أجػػػؿ التحػػػالؼ معيػػػـ ضػػػد 

      .البريطانييف
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مػػػػف وراء المشػػػػاركة فػػػػي المجيػػػػود الحربػػػػي  يوضػػػػح أىػػػػداؼ الكيػػػػاف الييػػػػودي (62)* فػػػػي صػػػػفحة 

وأراد أف   أراد عقػػد اتصػػاؿ مػػع الطوائػػؼ الييوديػػة وجمػػع معمومػػات عػػف مصػػير الييػػود  البريطػػاني "
ولتأكيػػد قمػػؽ واىتمػػاـ الكيػػاف بمصػػيرىـ والمسػػاعدة   يػػروي الجنػػود الييػػود ليػػؤالء عػػف أرض إسػػرائيؿ 

اـ اليشػػػوؼ الييػػػودي بمصػػػير الييػػػود فػػػي ىػػػذا الػػػنص يعطػػػي مؤشػػػر عمػػػى اىتمػػػ "  فػػػي إنقػػػاذ الييػػػود
الشػتات وتضػامنو معيػـ والعمػؿ عمػى تحقيػؽ خبلصػيـ وىػذا مخػالؼ لموقػائع التاريخيػة حيػث أكػػدت 
الباحثػػة اإلسػػرائيمية عيػػديت زرتػػاؿ فػػي كتابيػػا األمػػة والمػػوت عػػدـ إرسػػاؿ أي مبعػػوث مػػف اليشػػوؼ 

العالمية الثانية وجاء االىتماـ بيـ  الييودي لمعسكرات الييود وعدـ االىتماـ بمصيرىـ طواؿ الحرب
فقػػط فػػي نيايػػة الحػػرب   وفػػي كتػػاب ضػػحايا النازيػػة يتيمػػوف يقتػػبس المؤلػػؼ الرابػػي موشػػي شػػونفيمد 
أقػػػواؿ يتسػػػحاؽ غرينبػػػا وىػػػو أحػػػد القػػػادة الصػػػييونييف "عنػػػدما جػػػاؤوا إلينػػػا بخطتػػػيف انقػػػاذ الجمػػػاىير 

ثانيػػػػػػػة تفكيػػػػػػػر ألجػػػػػػػؿ انقػػػػػػػاذ  الييوديػػػػػػػة فػػػػػػػي أوروبػػػػػػػا أو تحريػػػػػػػر األرض أعطيػػػػػػػت صػػػػػػػوتي بػػػػػػػدوف
                .(33:2003األرض")دويري 

جػيش الػدفاع اإلسػرائيمي ىػو جػيش دولػة إسػرائيؿ السػيادية التجنيػد فػي  " (95) * ورد فػي صػفحة 
بعػػدىا   " الجػػيش تػػـ تحديػػده عػػؿ أنػػو خدمػػة إلزاميػػة لػػـ تصػػبح تطوعيػػة مثممػػا حػػدث فػػي المنظمػػات

اع" قػوة مميػزة فػي حػرب االسػتقبلؿ كانػت الجػدناع كتائػب الشػبيبة مباشرة يتحػدث الكتػاب عػف الجػدن
وأحيانػػًا تحمػػؿ أعضػػاء الجػػدناع الشػػباف جػػزء مػػف الحػػرب وىػػذا  إطػػار مػػا قبػػؿ الخدمػػة العسػػكرية...

حػػػدث بالػػػذات فػػػي القػػػدس" ويعػػػرض مباشػػػرة صػػػورة تػػػدريبات الجػػػدناع فػػػي القػػػدس   كػػػؿ النصػػػوص 
ب لبلنخراط في الجيش والمشاركة في دروس الجدناع السابقة ليا مدلوؿ عسكري وفييا شحف لمطبل
 وحب التطوع والتضحية في سبيؿ األرض.   

 
كػػاف الزبػػائف األوائػػؿ لشػػراء العتػػاد والوسػػائؿ القتاليػػة التشػػيكية حكومػػات  "(95) * ورد فػػي صػػفحة 

ًا سػػػوريا ومصػػػر بالػػػذات لكػػػف اتضػػػح أف القػػػدرة فػػػي دفػػػع ثمػػػف المشػػػتريات اإلسػػػرائيمية بالػػػدوالر نقػػػد
أفضؿ... نبع التفوؽ اإلسرائيمي في سػوؽ السػبلح التشػيكي مػف تػدفؽ الػدوالرات التػي كػاف مصػدرىا 

في ىذا النص إشارة واضحة عمػى تعاضػد الييػود ووقػوفيـ إلػى  "   ييود الواليات المتحدة األمريكية
التػي تمتمػؾ جانب ييود إسرائيؿ وامدادىـ بالماؿ والعتػاد بمحػض إرادتيػـ عمػى عكػس الػببلد العربيػة 

قػررت الجامعػة  "  (96)الموارد اليائمة ولكنيا تفتقد لئلخاء والوحدة ويؤكد ذلؾ بمػا ورد فػي صػفحة 
العربية تشكيؿ جيش اإلنقاذ ليعمػؿ عمػى مسػاعدة العػرب فػي أرض إسػرائيؿ وحتػى فرضػت الجامعػة 

ئيمية فػي تنويعيػػا ثػػـ يركػز عمػى بعػد النظػرة اإلسػرا "  يػؿ جػيش اإلنقػاذو عمػى الػدوؿ المشػاركة فػي تم
لمصػػادر السػػػبلح عمػػى عكػػػس العػػرب الػػػذيف اعتمػػدوا عمػػػى الحبػػؿ السػػػري البريطػػاني كمػػػا جػػاء فػػػي 

                                       .الكتاب وىذا لو رسالة مفادىا أف العرب عديمي الرؤية وافتقادىـ لمتخطيط والتنظيـ
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تطييػػر القػػري العربيػػة الموجػػودة عمػػى  ومنيػػا " (د)يػػورد الكتػػاب أىػػداؼ حممػػة  (101)* فػػي صػػفحة

تطييػػػر شػػػرطي  :مقربػػػة نسػػػبية مػػػف القػػػرى الييوديػػػة )يوضػػػح كممػػػة تطييػػػر( تطييػػػر درجػػػة متياونػػػة
دخػػاؿ الجػػػيش حسػػػب الوضػػػع   تطييػػر درجػػػة معتدلػػػة: القيػػػاـ بنشػػاطات إحػػػراؽ وسػػػيطرة  تطييػػػر  وا 

لمدرسية غضاضػة فػي تعمػيـ أبنائيػا "   ال تجد الكتب ا تدمير قرى بعد إخبلء سكانيا :درجة شديدة
نشػاطات حػرؽ لثػـ ذكػره   مثؿ ىذه النصوص التي تدعوا لمتطيير العرقي بكؿ وضوح وبػدوف تػردد 

ىػذه الصػيغة   حيػث أف طبيعة ىذه النشاطات وماىيػة اإلحػراؽ واضح وجمي لد يحدبدوف توسيطرة 
شػػطة اإلحػػراؽ ىػػو المقصػػود النكػػرة متعمػػدة لتعطػػي إشػػارة لمطالػػب أف كػػؿ مػػا يقػػع فػػي نفسػػؾ عػػف أن

  ثـ يستخدـ لفظ السيطرة بداًل مف المفظ الحقيقي وىػو احػتبلؿ    ...سواء إحراؽ بيوت حقوؿ مزارع
اإلخػبلء يكػوف  ألفاسػتخداـ لفػظ اإلخػبلء فيػو خػداع حيػث ثـ ذكره تدمير القرى بعػد إخػبلء السػكاف 

ولػـ يسػتخدـ ىػذا المفػظ وتعمػد  فػي حػيف أنػو تػـ طػردىـ وتيجيػرىـولوقػت محػدد   إلى منطقة أخرى 
                               .استخداـ إخبلء

 
تـ مياجمتيا مػف قبػؿ عناصػر اإليتسػؿ والميحػي  دير ياسيف "أحداث عف  (104)*ورد في صفحة 

سػػػيطرت عمػػػى القريػػػة وقتمػػػوا الكثيػػػريف مػػػف سػػػكانيا عػػػدد القتمػػػى غيػػػر معػػػروؼ وبنػػػاًء عمػػػى مصػػػادر 
شػػخص ىػػذه اليجمػػة أدت إلػػى حػػدوث ىػػزة قويػػة فػػي  250)إلػػى  (100بػػيف  مختمفػػة فيػػو يتػػراوح مػػا

وسػػط العػػرب وعػػززت مػػف الفػػرار المسػػتعجؿ لمكثيػػريف "ذكػػره أف عػػدد القتمػػى غيػػر معػػروؼ ثػػـ إسػػناد 
الرقـ إلى مصادر مختمفة ىو إلضفاء االحتمالية والتشكيؾ   لـ يقػدـ الكتػاب نقػدًا ليػذه المذبحػة بػؿ 

بمػرور أربعػة أيػاـ  " يورد نص إقحػامي ي ىروب الفمسطينييف وبعدىا مباشرة ة فالاعتبرىا وسيمة فعّ 
وقعػػت واحػػدة مػػف الحػػوادث التػػي ىػػزت الكيػػاف قتػػؿ العػػامموف فػػي مستشػػفى  1948إبريػػؿ  ((13فػػي 

"   وذكػػر ىػػذا الػػنص بعػػد مذبحػػة ديػػر ياسػػيف ىنػػا لمتقميػػؿ مػػف وقعيػػا واإليحػػاء بػػأف  ىداسػػا بالقػػدس
قتمػوا  الفمسػطينييف أيضػًا العػرب  ذا كاف في ديػر ياسػيف قتػؿ أطفػاؿ ونسػاء عمميات القتؿ متبادلة فن

ممرضػػيف وأطبػػاء   ثػػـ يتعمػػد عنػػد ذكػػر الخسػػائر الييوديػػة أف يصػػفيا بأوصػػاؼ كارثيػػة مثػػؿ ىػػزت 
تسػبب  " (98) إلعطػاء جػو مػف التضػامف والتعاضػد بػيف الييػود  ويكررىػا فػي صػفحةذلؾ الكياف و 
 .الصدمة واأللـ الشديد في الكياف"في مشاعر محارب مف البمماخ  35سقوط 

 
" الوضػػع فػػي الجنػػوب ولػػد حممػػة الطفػػؿ التػػي أخمػػي فييػػا األوالد وكبػػار  ورد( (112* فػػي صػػفحة 

  ىذا النص يوحي وكأف العرب يقتموف كؿ ما يقع تحت أيدييـ  " مف المقاتميف االسف الذيف ال يعدو 
يعرض صورة لمدبابػة السػورية التػي تػـ إيقافيػا  ((113  في صفحة اً كانوا أو صغار  اً دوف رحمة كبار 

بالقنابؿ الحارقة عمى مػدخؿ كيبػوتس دجنيػا ويعػرض بجوارىػا خريطػة حػرب االسػتقبلؿ ويطػرح عػدة 
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أسئمة منيا" كيػؼ غيػرت حممػة الحسػـ فػي جيػة الجنػوب عمػى حػدود دولػة إسػرائيؿ؟ قػارنوا بػيف ىػذه 
إف عػػرض صػػورة الدبابػػة ومقابميػػا خريطػػة حػػرب "    ؟  (90)الحػػدود وحػػدود خطػػة التقسػػيـ صػػفحة

فييػػا إشػػارة عمػػى أف مػػا وصػػمنا إليػػو مػػف حػػدود وتوسػػع كػػاف بفضػػؿ الجيػػد والػػدـ الييػػودي  ـ((1948
                                                          .وليس بقرارات التقسيـ والحموؿ التي ىضمت حقنا في أرضنا

 
فػػي نتسػػانيـ قػػد تعمػػـ العػػدو أمػػر خطيػػر جػػدًا ومفػػاجي بأنػػو فػػي إمكانػػو   " ورد (114)* فػي صػػفحة 

تحطيـ أسوار الدفاع لمكيػاف العبػري فػي سػاعات معػدودة وجعمػو يستسػمـ ويأسػر محاربيػو االستسػبلـ 
  ىػػذا  " وىنػػاؾ طمقػة أخيػػرة تتػنفس عيػػب الوقػوع فػػي أسػر الغػػازي عيػب ومػػوت طالمػا الجسػػد حػي  

ويظيػػػػر  ـ((1948نتسػػػػانيـ أمػػػػاـ الجػػػػيش المصػػػػري فػػػػي حػػػػرب  الػػػػنص يتنػػػػاوؿ استسػػػػبلـ كيبػػػػوتس
االستسػػبلـ بأبشػػع األوصػػاؼ وأقبحيػػا فضػػبًل عػػف تشػػبيو الجػػيش المصػػري بػػالجيش النػػازي وىػػذا مػػف 

  .شأنو أف يوصؿ رسالة لمطبلب أنو ال سبيؿ لبلستسبلـ وال سبيؿ لمتفكير فيو
 

فكػػػرة التجنيػػػد اإللزامػػػي    وفييػػػا يوضػػػحيعػػػرض مرسػػػـو تشػػػكيؿ جػػػيش الػػػدفاع  (115)فػػػي صػػػفحة 
 .المفروض عمى الطبلب والطالبات

 خبلؿ أياـ القصؼ تـ شؽ طريؽ بورما التي سػيمت االتصػاؿ بالقػدس " يورد " ((117في صفحة  
)مينمار( في الحرب العالمية    مف المعروؼ أف طريؽ بورما ىو طريؽ تـ شقو بيف الصيف وبورما

د الصػيف بػالمواد والػذخيرة لمواجيػة الحصػار اليابػاني عمػى إلمػدا ـ(1939 -ـ (l993الثانية ما بػيف
حربيػػػا الصػػػبغة الثوريػػػة السػػػاحؿ الصػػػيني وتسػػػمية الصػػػييونية ىػػػذا الطريػػػؽ بطريػػػؽ بورمػػػا إلعطػػػاء 

 .العادلة
 

يوضػػح الكتػػاب أسػػموب المفاوضػػات النػػاجح والجيػػد أو األسػػموب الػػذي يفيمػػػو  (122)* فػػي صػػفة 
نػػػب محادثػػػات سياسػػػية وعمميػػػات عسػػػكرية ىػػػدفت العمميػػػات " دارت جنبػػػًا إلػػػى ج العػػػرب حيػػػث ورد

نجازات في الميداف مف أجؿ التأثير في المفاوضات السياسية " وفػي  العسكرية إلى إحراز مكاسب وا 
" إف دور جػػػيش الػػػدفاع ىػػػو قبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء أف يكػػػوف وسػػػيمة لمسػػػبلـ مػػػف خػػػبلؿ  ورد (70)صػػفحة 

بلب وىػو إذا كنػت تتفػاوض مػع العػرب حػاوؿ أف قدراتو الرادعة" وىذاف النصاف يعطياف مؤشر لمطػ
ظيارىا لردع وثني العرب وتحقيؽ أقصى درجة مف المكاسب ثـ بعػدىا يعػرض صػورة  تستند لمقوة وا 

 إيبلت والسيطرة عمييا أثناء مفاوضات وقؼ إطبلؽ النار.                   –رفع عمـ الحبر في أـ الرشراش 
 

لروعػي روتنبػرج الػذي قتػؿ فػي كيبػوتس ناحػؿ عػوز والػذي  رثػاء موشػيو ديػاف ((173* في صػفحة 
 .يجدر ذكره كامبًل ونقده
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الػػذيف كمنػػوا لقتمػػو  لصػػباح الربيعػػي أغشػػى عينيػػو ولػػـ يػػرىػػدوء ا  " أمػػس فػػي الصػػباح قتػػؿ روعػػي  
قرب الجدار الشائؾ لف نكيؿ االتيامات لمقتمة  ما الذي سنقولو عف كرىيـ الشديد لنا ثماني سنوات 

ي مخيمػات البلجئػيف بغػزة وأمػاـ أعيػنيـ تتحػوؿ األرض والقػرى التػي قطنواىػا ىػـ وآبػائيـ يجمسوف ف
إلػػى جنػػة لنػػا  سػػنطمب دـ روعػػي لػػيس مػػف العػػرب بغػػزة بػػؿ مػػف أنفسػػنا كيػػؼ أغمضػػنا أعيننػػا عػػف 

خمػؼ السػمؾ الشػائؾ يمػوج بحػر مػف الكػره واالنتقػاـ مئػات اآلالؼ مػف األعػيف  النظر فػي مصػيرنا  
تػػدعوا اهلل أف يحػػؿ عمينػػا الضػػعؼ حتػػى تػػتمكف مػػف تمزيقنػػا أشػػبلء ىػػؿ نسػػينا ىػػذا   واأليػػادي التػػي

إلينا فقط تصرخ دماء روعي مف  نسمع ونصغي إلى سفراء النفاؽ الذيف يدعوننا إلى ترؾ سبلحنا  
جثتػػو الممزقػػة لقػػد قطعنػػا نػػذرًا أف دمػػو لػػف يػػذىب ىػػدرًا  حسػػابنا مػػع أنفسػػنا سػػنجريو اليػػوـ نحػػف جيػػؿ 

يػػت  لػػف نخشػػى ف دوف الخػػوذة المعدنيػػة والمػػدفع لػػف نسػػتطيع أف نغػػرس شػػجرة وأف نشػػيد باالسػػتيطا
حياة وأنفس العرب الذيف يعيشوف حولنا لف نغمض أعيننا ولف تضػعؼ أيػدينا  رؤية الكره الذي يمؤل

ال إذا سػقط السػيؼ مػف  ىذا قدرنا ىذا خيار حياتنا أف نكوف مسػتعديف مسػمحيف أقويػاء وعنيػديف   وا 
روعي الصبي الذي جاء مف تؿ أبيب ليبني بيت عمى أبواب غزة ليكوف  ا فنف حياتنا ستقطع  أيدين

بريػؽ السػكيف وأنشػودة السػبلـ أصػمت أذنيػو  ذي يممي قمبو أعمػي بصػيرتو ولػـ يػرسور لنا  النور ال
                                                                                             ." ولـ يسمع صوت القاتؿ الذي كمف لو  أبواب غزة كانت أثقؿ مف أف تحمميا كتفيو وتغمبت عميو

فػػي رثػػاء ديػػاف ذات الحبكػػة الببلغيػػة نجػػد أنػػو جمػػع مػػا بػػيف روعػػي والقتمػػة العػػرب واألمػػـ المتحػػدة 
ذيف فرضػوا وىنا يقصد سكرتير األمػـ المتحػدة داج ىمرشػالد والغػرب بشػكؿ عػاـ الػ -"سفراء النفاؽ" 

حسػب وكػؿ مػنيـ قػاـ بعممػو عمػى أكمػؿ وجػو  –عمى إسرائيؿ وقؼ إطبلؽ النار عمى طوؿ الحدود 
فروعي الفتى اإلسػرائيمي الجديػد الطبلئعػي التػؿ أبيبػي أبػى إال أف يعمػر األرض   رأي موشيو دياف 

وال عمػؿ ليػـ  ىػـّ والعػرب الػذيف ال ويحيييا وقدـ روحو قربانًا ألجؿ وجود الشعب "ليكوف سػورًا لنػا"  
إال حقػػدىـ ودعػػاؤىـ عمينػػا وتربصػػيـ بنػػا وقػػتميـ لنػػا   لػػـ يكػػف فػػي خطػػاب ديػػاف وجػػو وال اسػػـ لمقتمػػة 
العػػرب سػػوى آالؼ العيػػوف واأليػػادي التػػي تػػبغض الييػػود وتػػدعوا أف يحػػؿ عمػػييـ الضػػعؼ ليمزقػػوىـ 

كراىيػػة العػػرب  أشػػبلء   فػػي خطػػاب ديػػاف بػػرأ سػػاحة العػػرب مػػف القتػػؿ وأحضػػر بصػػورة نػػادرة أسػػباب
.. " ولكػػػف النتيجػػػة التػػػي توصػػػؿ ليػػػا ديػػػاف لػػػيس إحقػػػاؽ الحػػػؽ أو .لثمػػػاني سػػػنوات وعدالػػػة كػػػرىيـ "

نمػا كانػت النتيجػة ىػو  محاولة لحؿ عادؿ لمصراع أو تبرير عمميات االنتقاـ التي يقػوـ بيػا العػرب وا 
ا قػػدرنا ىػػذا قػػدر " ىػػذ الحكػػـ والقػػدر الػػذي فػػرض عمينػػا أف نحمػػؿ السػػيؼ وأف نكػػوف أقويػػاء وأشػػداء

أف ىػذا الػنص الػذي ال غػرض تربػوي منػو سػوى أنػو يمجػد ويجػذر الحقػد    يرى الباحثحياتنا "   و 
صػػورة واضػػحة عػػف طبيعػػة الفكػػر  النتقػػاـ فػػي نفػػوس الطػػبلب   ليعطػػيوالكػػره   والػػبغض   وحػػب ا

 .الذي تحاوؿ ىذه الكتب غرسو في أبنائيا
 



137 

 

كتػػب التػػاريخ المطبقػػة فػػي ىػػذه الدراسػػة إضػػافة إلػػى  بالػػذكر أف خطػػاب ديػػاف يوجػػد فػػي جميػػع ديرجػػ
اقتباس رئيس ىيئة األركاف شاؤوؿ موفاز ليذا الخطاب في تأبينو لقتمى العمميات التفجيرية في عاـ 

رأى العقػػػؿ  كػػػاف تأثيرىػػػا مػػػدوياً    تعمػػػؽ الباحثػػػة عػػػديت زيرتػػػاؿ عمػػػى الخطػػػاب بقوليػػػا " ـ((2002
ائيمية الشػػابة أنفسػػيـ ممثمػػيف وموصػػوفيف فػػي ىػػذا الػػنص الجمعػػي اإلسػػرائيمي أعضػػاء النخػػب اإلسػػر 

 .(290:2010)زيرتاؿ. " الذي أصبح ىو صوت الجيؿ
 

التػي  ـ1888ىذا الحظر كاف متعارضػًا مػع المواثيػؽ الدوليػة مػف سػنة  "( (173* ورد في صفحة 
 "   الحػرب قررت أف تكوف قناة السويس مفتوحة لممبلحة لكؿ الدوؿ في أياـ السبلـ وأيضًا فػي أيػاـ

ىػػذا الػػنص يػػوحي وكػػأف إسػػرائيؿ دولػػة سػػيادية شػػرعية أقيمػػت بنػػاًء عمػػى الشػػرعية والقػػوانيف الدوليػػة 
 .شأنيا شأف أي دولة أخرى وليس كياف احتبللي إحبللي

 
يػػورد العبػػر والػػدروس مػػف حممػػة قػػديش )العػػواف الثبلثػػي( ويػػأتي بمػػذكرات بػػف  (177)* فػػي صػػفحة 

بػػادريف وتفػػوؽ المبػػادر أمػػر ىنػػا فػػي ىػػذه الحػػرب كنػػا نحػػف المُ  1) " ًا غوريػػوف ويجعميػػا عبػػرًا ودروسػػ
ىػػذه المػػرة    2)  ميف والمبػػادرة تكػوف بيػػد العػػدواجَ يَػمعػروؼ فػػي الحػرب القادمػػة قػد نكػػوف نحػػف المُ 

    3)  اجميف عديديف أكثر مف جبيةيَ حاربنا الجيش المصري فقط ربما في الحرب القادمة يكوف المُ 
الحػرب القادمػة قػد تكػوف أطػوؿ   4)  ...مػة لػف يكػوف لنػا مػف يسػاعدنا مػف الخػارجفػي الحػرب القاد

"  ...في الحرب القادمة قد تصاب الجبية الداخمية  5)   وتمقي بأعبائيا عمى الجيش وعمى الشعب
  ىنا نبلحظ أف العبر والدروس ىي االستعداد والتأىب والتوقع الراسػخ لخػوض مزيػدًا مػف الحػروب 

نمػػا مػػنيج حيػػاتي  مػػع العػػرب   ونبلحػػظ إضػػافة لػػذلؾ أىميػػة أقػػواؿ القػػادة فػػي ليسػػت آراء وأفكػػار وا 
 .يتعممو الطبلب

 
لػـ يػتـ   "(178) فػي صػفحة  ورد (48) ي اؿكفػر قاسػـ التػي حػدثت بحػؽ فمسػطيني أحػداث* عػف 

 أغورات وواصػؿ (10)تنفيذ الحكـ عمى المحكوميف لمدة كاممة فرض عمى قائد المواء غرامة رمزية 
مػػػف الرجػػػاؿ والنسػػػاء أثنػػػاء عػػػودتيـ مػػػف  (50)أداء الخدمػػػة فػػػي الجػػػيش"   عمميػػػة قتػػػؿ فييػػػا زىػػػاء 

 .يػإال أنو يعرضيا بيذا األسموب البلمبال بكؿ صراحة ووضوح   حقوليـ والكتاب يقر بذلؾ
وواصػؿ الخدمػة فػي الجػيش  أغػورات (10)توقع مف الطالب الذي يقرأ أنو فرض عمػى القائػد يماذا  

مػػف  ًٍ  توقػػع مػػف الطالػػب الػػذي يقػػرأ أنػػو لػػـ يػػتـ تنفيػػذ الحكػػـ عمػػى أييلػػـ يحػػدث   مػػاذا  ئاً شػػيوكػػأف 
توقػػع مػػف الطالػػب الػػذي يقػػرأ عػػف ىػػذا الحػػدث وال يجػػد أي انتقػػاد لػػو يالمحكػػوميف لمػػدة كاممػػة   مػػاذا 

لعمميػة توقع مف الطالب الذي يقرأ تبريرًا ليذه ايماذا  سوى وقوؼ الكنيست دقيقة حداد عمى القتمى  
؟ وكػػأف الحادثػػة "  الخػػوؼ مػػف العػػرب عمػػى سػػموؾ الجنػػود عبػػر كيػػؼ" مػػف خػػبلؿ سػػؤاؿ موجػػو لػػو 
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كانػػػت بسػػػبب الخػػػوؼ مػػػف العػػػرب وكأنػػػو حيثمػػػا وجػػػد العػػػرب حػػػؿ الخطػػػر بػػػالييود   لػػػو أف الكتػػػاب 
تجاىػػؿ ىػػذه الواقعػػة ولػػـ يتطػػرؽ ليػػا لكػػاف أفضػػؿ مػػف عرضػػيا بيػػذا األسػػموب الػػذي يحػػث ويشػػجع 

 .لقتؿالطبلب عمى ا
 

% مػف إجمػالي الميػاه والبػاقي لمػدوؿ 40تـ تخصيص إلسرائيؿ ما نسبتو  "(181) *ورد في صفحة
المجاورة قبمت إسرائيؿ الخطة لكف الجامعة العربية رفضتيا بادعاءات قبوؿ الخطة يعنػي االعتػراؼ 

و تقسيـ غير بوجود دولة إسرائيؿ"  فالرفض بناًء عمى النص خوفًا مف االعتراؼ بنسرائيؿ وليس ألن
 ((20مػػف ميػاه نيػػر األردف فػي مقابػػؿ  (% (40عػادؿ حيػث مميػػوف ونصػؼ نسػػمة يتمتعػوف بنسػػبة

                                                                       .فقط (%(60مميوف ليـ 
  

جػػػـو كبػػار ضػػباط الجػػيش ظيػػروا كن "  يسػػرد أجػػواء االنتصػػار بعػػػد الحػػرب (187)* فػػي صػػفحة 
في افتتاح المطاعـ وعروض   واالحتفاالت االجتماعية   ضيوؼ مرحب بيـ في أمسية المقاببلت 

تػػػـ طبػػػع صػػػورىـ عمػػػى  واحتفػػػاالت البمػػػوغ    الجميػػػع أراد رؤيػػػتيـ فػػػي حفػػػبلت الزفػػػاؼ  األزيػػػاء  
   السػػاعات ألعػػاب األطفػػاؿ     عمػػى عبلقػػات المفػػاتيح   وعمػػى أكػػواب الشػػاي والقيػػوة  الصػػحوف 

ثػػـ يعيػػد الوصػػؼ فػػي  "  موجػػة كبيػػرة مػػف ألبومػػات صػػور النصػػر غطػػت الػػببلد بطاقػػات التينئػػة  و 
فسػػر الكثيػػروف وسػػط الجميػػور االنتصػػار فػػي حػػرب األيػػاـ السػػتة بمصػػطمحات  "(248) صػػفحة 

الخبلص الديني ورأوا فيو معجزة واعتقدوا أف التوطف الييودي في منػاطؽ أرض إسػرائيؿ ىػو فػرض 
أثمػرت حػرب األيػاـ السػتة عػف محصػوؿ مػف أغػاني االنتصػار   "يػورد  (255) في صفحة  " ديني

"  بيػذا الوصػؼ  وأغاني تخميد وكانت أيضػًا الفتػرة مػا بعػد الحػرب فتػرة ازدىػار ونمػو لمفػرؽ الغنائيػة
توصػػػػؼ الحػػػػروب فػػػػي الكتػػػػب المدرسػػػػية ورسػػػػـ اليػػػػاالت عمػػػػى قػػػػادة الجػػػػيش باعتبػػػػارىـ أصػػػػحاب 

في ىدؼ واضح لنسج عبلقة ما بػيف الطػبلب والجنػود ممػا يميػد ليػـ األعاجيب والمخمصيف لمييود 
 الطريؽ لبلنخراط في الجيش بكؿ ثقة. 

 
ىذا العتاد استغمو ياسر عرفات في نشاطات الدعاية التػي عػرض فييػا  "(187) * ورد في صفحة 

مػة ىػو أنو حقؽ انتصار كبير لفتح وىزيمة إسرائيؿ"   ىنا نجد وصؼ النصر الذي تحقػؽ فػي الكرا
ونسػػب النصػػر لتنظػػيـ فػػتح ولػػيس لمفمسػػطينييف ألنػػو يػػرفض االعتػػراؼ بالقوميػػة  ادعػػاء وشػػائعات  

 الفمسطينية.
 

فبرايػػر نفػػذ بػػاروخ جولدشػػتايف الػػذي عػػارض سياسػػة السػػبلـ 25 فػػي  "  ورد (207)* فػػي صػػفحة 
فمسػػطينية " رفضػػت منظمػػات  " بعػػدىا مباشػػرة يػػورد اً مسػػمم 29مذبحػػة فػػي الحػػـر اإلبراىيمػػي وقتػػؿ 
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  والجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عممية السػبلـ وبػدأت بيجمػة  متشددة حماس  والجياد اإلسبلمي
" ثـ يعرض بشكؿ مفصؿ العمميات العسكرية التي قاـ بيا الفمسطينيوف   في نفس الصفحة  إرىابية

يػة نفػذىا القػدس فػي أعقػاب عمم 18" منظر لحافمة خػط  مكتوب عمييا حافمةيعرض صورة لتفجير 
وبجوارىػا يعػرض صػورة لورقػة مكتػوب بيػا كممػات أغنيػة   " 1996  ينػاير 25مخػرب منتحػر فػي 

" وجػدت الورقػػة فػػي بدلػػة جيػب رابػػيف بعػػد إطػػبلؽ  السػبلـ ممطخػػة بػػدـ يتسػحاؽ رابػػيف مكتػػوب تحتيػػا
 .((1994عميو في نوفمبر النار 

 
دًا يمحػػظ عػػدة رسػػائؿ وىػػي   أف النصػػوص السػػابقة تعطػػي صػػورة مركبػػة جػػدًا لكػػف المتأمػػؿ بيػػا جيػػ

الذي نفد مذبحة الحـر ىو شخص واحد وذلؾ لسبب واحد أيضػًا ىػو معارضػتو لمسػبلـ الػذي تطمػب 
والجيػاد   ) حمػاس التنازؿ عف األرض في مقابؿ ذلؾ في الطرؼ اآلخر ىناؾ جماعات وتنظيمات

متيا وتنازلػػػت عنيػػػا ورفضػػػت األراضػػػي التػػػي قػػػد  رفضػػػت السػػػبلـ  والجبيػػػة الشػػػعبية (  اإلسػػػبلمي 
روا عمػػى تػػدميرىا   ثػػـ إف اليػػدؼ مػػف عػػرض العمميػػات العسػػكرية الفمسػػطينية بعػػد صػػإسػػرائيؿ ليػػـ وأ

نػػػص مذبحػػػػة الحػػػػـر ىػػػػو العمػػػػؿ عمػػػػى إزالػػػػة األثػػػػر بصػػػػورة فوريػػػػة لبشػػػػاعة الحادثػػػػة التػػػػي قػػػػد تتػػػػرؾ 
تعمػد عػرض انطباعات رافضة عند التبلميذ بدليؿ أنو لػـ يعػرض صػورة لضػحايا المذبحػة فػي حػيف 

 صورة لحافمة متفحمة.
ثـ عرضو لصورة أغنية السبلـ ممطخة بدماء رابيف بشكؿ إقحػامي حيػث ال عبلقػة ليػا بالنصػوص  

الموجودة تعطي رسالة مبطنة بأنو إذا كػاف الػرفض الفػردي الييػودي قػد أضػر بالفمسػطينييف وتسػبب 
ـ وزعػػيميـ الػػذي سػػعى نحػػو مػػنيـ فيػػو أيضػػًا أصػػاب الييػػود فػػي مقتػػؿ بفقػػدىـ رئيسػػي (29)بمقتػػؿ 

ف يالسبلـ الذي رفضو الفمسطينيوف باستمرار عممياتيـ التفجيريػة التػي قػد تػوحي أيضػًا أف الفمسػطيني
ف بطريقػػة غيػػر مباشػػرة عػػف مقتػػؿ رئيسػػيـ الػػذي أصػػر عمػػى السػػبلـ فػػي مقابػػؿ إصػػرار و ىػػـ المسػػؤول

 الفمسطينييف في عممياتيـ ورفضيـ لمسبلـ.  
 :ون كتاب التاريخ لمصف الثاني عشرالقراءة الناقدة لمضم - ت

  ىنػػػا اعتبػػػر  " " فػػػي ظػػػؿ االحػػػتبلؿ البريطػػػاني تواجػػػد فػػػي أرض إسػػػرائيؿ( (7 * ورد فػػػي صػػػفحة
احػػػتبلؿ بريطانيػػػا لفمسػػػطيف ىػػػو احػػػتبلؿ ألرض إسػػػرائيؿ وكأنػػػو احػػػتبلؿ ألرضػػػيـ ولتأكيػػػد الصػػػورة 

بعػاد شػبية التواطػؤ البريطػاني  لصػالح المشػروع الصػييوني يػورد الحقيقية لبلحتبلؿ وبياف وحشيتو وا 
" انػػتيج ضػػباط الجػػيش البريطػػاني سياسػػة معاديػػة لمصػػييونية مػػع الػػنص اآلتػػي  فػػي نفػػس الصػػفحة

 محاولة تقزيـ وعد بمفور"  
 

اسػتفاد الييػود  " شاركت حكومة االنتداب بتمويؿ جزئي لمتعميـ الييػودي...( (10ي صفحة ف* ورد 
ماـ المبادرة والريػادة والتنظػيـ والتمويػؿ الػذاتي ىكػذا تػـ تنظػيـ بما أعطتو بريطانيا وىذا بفضؿ أخذ ز 
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" اسػتثمرت بريطانيػا الكثيػر مػف المػوارد    فػي نفػس الصػفحة يػورد " البناء لػ الدولة التي في الطريؽ
في الوسط العربي وبذلت جيود جميمة لتطوير القرى وتشجيع االنتاج الزراعي بشتى الطرؽ... ومع 

" النظػاـ  ورد ( (11  فػي صػفحة " لعربي في ظػؿ إقامػة الػوطف القػومي الييػوديىذا عاش الكياف ا
الصحي التي طورتو حكومة االنتداب التركيز الرئيس تـ توجييو نحو منػع أمػراض العيػوف المنتشػرة 

تحولت أرض إسرائيؿ مف منطقػة  " (12)" في صفحة  في وسط العرب ومنع تفشي مرض المبلريا
ىػذه العمميػة اسػتندت بشػكؿ كبيػر عمػى خبػرة  رة فاعمػة لتصػبح صػناعية...ضعيفة إلى منطقة متطو 

صرارى  ."  ـػػػػػػوأىمية الييود وعمى عزيمتيـ وا 
 
النصػػػػػوص السػػػػػابقة تؤكػػػػػد عمػػػػػى التفػػػػػاوت الحضػػػػػاري وعمػػػػػى تقػػػػػدـ وأىميػػػػػة الييػػػػػود مقابػػػػػؿ العػػػػػرب  

ـ تؤتي أكميا وىذا يرجع فبالرغـ مف الجيود الضخمة التي بذلتيا بريطانيا لصالحيـ ل الفمسطينييف  
لعػػػدـ التنظػػػيـ والتخمػػػؼ وعػػػدـ االسػػػتغبلؿ الجيػػػد لمفػػػرص المتاحػػػة بعكػػػس الييػػػود الػػػذيف لػػػـ يحظػػػوا 
باالىتماـ الذي حظي بو العرب ومع ذلؾ بفضؿ الريادة والتنظػيـ واالسػتغبلؿ الجيػد لممػوارد المتاحػة 

نطقػة صػناعية ولػـ يتوقػؼ عنػد تمكنوا مف بناء مؤسسػات الدولػة المنتظػرة وتحويػؿ أرض إسػرائيؿ لم
ىػػػذا الحػػػد بػػػؿ إف العػػػرب بمػػػواردىـ الضػػػخمة ووقػػػوؼ البريطػػػانييف معيػػػـ اسػػػتفادوا مػػػف ىػػػذا التطػػػور 

وىػػػذه ىػػػي الرسػػػالة التػػػي تسػػػعى ىػػػذه النصػػػوص إيصػػػاليا  الييػػػودي وعاشػػػوا فػػػي ظػػػؿ ىػػػذا التقػػػدـ  
متػو الصػييونية مػف لطبلبيا حيث تخمؼ شعب مف الشعوب يبرر احتبللو وقتمو وتيجيػره وىػذا مػا فع

حػػظ مطمقػػًا ذكػػر التقػػدـ والرقػػي فػػي العديػػد مػػف المػػدف بليخػػبلؿ التركيػػز عمػػى ىػػذا الجانػػب فمػػثبًل لػػـ 
حيػث أف الروايػات التاريخيػة تؤكػد ريػادة حيفػا فػي  وغػزة     والمجدؿ   ويافا  الفمسطينية مثؿ حيفا 

د العديػػد مػػف المػػؤرخيف أكػػ إلػػى ذلػػؾطباعػػة الكتػػب وكانػػت مصػػر ترسػػؿ الكتػػب لتطبػػع فػػي حيفػػا   
ألػػػؼ كتػػػاب مػػػف حيفػػػا ويافػػػا والقػػػدس  (130)صػػػادرت أكثػػػر مػػػف  ((1948الييػػػود أف إسػػػرائيؿ عػػػاـ 

وتحويميا لممكتبة الوطنية ويؤكد ىؤالء الباحثيف أف ىذا دليؿ كافي عمى الثقافة المنتشرة بػيف العػرب 
اء بػػأف ىػػؤالء البػػاحثيف الييػػود ممػػا دفػػع المؤسسػػات اإلسػػرائيمية لبلدعػػ ف فػػي تمػػؾ الفتػػرة  و الفمسػػطيني

  لػػذلؾ نجػػد الكتػػب المدرسػػية تقتصػػر  مناصػػريف لمقضػػية الفمسػػطينية وشػػنت حمػػبلت دعائيػػة ضػػدىـ
   14 (15 بشػكؿ متعمػد عمػى رسػـ صػورة قاتمػة لممجتمػع العربػي لتحقيػؽ أىػدافيـ   وفػي صػفحة

بابية ونموىػا وازدىارىػا   يتحدث عف تكويف المؤسسػات الييوديػة الثقافيػة واالجتماعيػة والشػ17,16)
مع تزايد اليجرات الييودية إلى أرض إسرائيؿ في إشارة واضػحة إلػى أنػو حيثمػا تجمػع الييػود حػدث 

 اء.ػػػػػالرقي واالزدىار والنم
 

" اشػترت اليسػتدروت عبػر الوسػيط ييوشػع خنكػيف أراضػي عميػؽ يزرعػاؿ  ورد(17) * في صفحة 
مجموعػػة الكيبوتسػػات قامػػت عمػػى   " ورد(18) ة التػػي قػػدمت أراضػػي واسػػعة لمتػػوطف " فػػي صػػفح
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"    واجيوا الجفاؼ والحمى مع مشاكؿ أمنية أراضي قومية مف منطمؽ اإليماف بأف األرض لمشعب
)العالميػة الثانيػة( بػاع العػرب أراضػي لكاكػاؿ الصػندوؽ  " حتػى نيايػة الحػرب ورد ((56في صػفحة 

 ." القومي الييودي ولجيات أخرى مستقمة
 
نصػػػوص تقػػػدـ لمطػػػبلب عمػػػى أف الييػػػود أخبلقيػػػوف فبػػػالرغـ مػػػف حقيػػػـ فػػػي ىػػػذه األرض لػػػـ ىػػػذه ال 

كػؿ أشػكاؿ التػوطف حػدثت أف و   ييجروا مف قطنيا بعد عودتيـ مف الشتات بؿ عمموا عمػى شػرائيا 
الصػػحاري التػػي تػػـ إحياؤىػػا  وعمػػى أراضػػي قوميػػة سػػواء كانػػت فػػي المسػػتنقعات التػػي تػػـ تجفيفيػػا أ

والتركيػػز عمػػى الشػػراء فيػػو مغالطػػات كبيػػرة حيػػث  واجيػػوا الجفػػاؼ والحمػػى"   " وتعبئتيػػا لػػذلؾ نجػػد
)عػػف طريػػؽ السماسػػرة( ال يتعػػدى  مجمػػؿ مػػا شػػراه الييػػود مػػف األراضػػي الفمسػػطينية وبطػػرؽ ممتويػػة

ثـ ذكر شراء عميؽ يزرعاؿ والمقصود بيا سػيؿ مػرج بػف عػامر فييػا  مف مساحة فمسطيف   (%(1
ؿ مف شػماؿ جنػيف مػرورًا ببحيػرة طبريػا إلػى الجميػؿ األعمػى وسػكف فييػا خداع كبير حيث يمتد السي

  أيضػػًا تقػػدـ ىػػذه النصػػوص أىميػػة  ـ((1948العديػػد مػػف القػػرى الفمسػػطينية التػػي تػػـ تيجيرىػػا فػػي 
االرتبػػػاط بػػػاألرض والتضػػػحية التػػػي دفعيػػػا الػػػرواد األوائػػػؿ فػػػي مواجيػػػة الحمػػػى والجفػػػاؼ والمخػػػاطر 

يعػػػرض العديػػػد لصػػػور الكيبوتسػػػات ومنيػػػا صػػػورة   (18)ي صػػػفحةاألمنيػػػة لػػػذلؾ نجػػػد الكتػػػاب فػػػ
 .الحتفاالت قطؼ أوؿ الثمار في كيبوتس عيف حرود

 
وصػؿ النػازيوف إلػى سػدة الحكػـ الػذيف اتبعػوا سياسػة  1933" فػي ألمانيػا يػورد  (21)* في صفحة 

وانيف وفػػي بولنػػدا تمػػت عنصػػرية متطرفػػة وتػػـ سػػف قػػ عنصػػرية سػػامة ال سػػابؽ ليػػا فػػي عنصػػريتيا  
الكيػػاف الييػػودي فػػي الػػببلد ازدىػػر فػػي مختمػػؼ المجػػاالت تقريبػػًا  تمييزيػػة واجػػو الييػػود فقػػر مػػدقع...

والعديػػػد مػػػف  القػػػانوف... التعمػػػيـ األكػػػاديمي     فػػػي األعمػػػاؿ الحػػػرة واالسػػػتثمار   القػػػرى الصػػػناعية
               ." االبداعات الفنية

فػػي الشػػتات والحػػاؿ فػػي أرضػػيـ وعنػػد اجتمػػاعيـ وىػػذا ىنػػا نبلحػػظ مقارنػػة واضػػحة بػػيف حػػاؿ الييػػود 
نما رسالة تسعى الكتػب المدرسػية ترسػيخيا فػي أذىػاف طبلبيػا  الوصؼ ليس وصفًا تاريخيًا مجردًا وا 
لػذلؾ نمحػػظ العديػػد مػػف الرسػػائؿ المبطنػػة المنتشػػرة فػػي محتويػػات الكتػػب وأحيانػػًا بشػػكؿ واضػػح وجمػػى 

أف الشػتات سيقضػي عمػى شػعب إسػرائيؿ وأف الييػود مػف ىػذا الكتػاب بػ (310)كما ورد في صػفحة 
 قومية غيػر مرغػوب بيػا وال خػبلص مػف ىػذا إال بػوطف قػومي يحمػي الييػود مػف مخػاطر الشػتات  
ولعػػػؿ التركيػػػز عمػػػى ىػػػذه الفكػػػرة ىػػػو جعػػػؿ إسػػػرائيؿ فػػػي مركزيػػػة التفكيػػػر اليػػػومي لمتمميػػػذ اإلسػػػرائيمي 

ذ والرضػا عػف العػيش فػي العػالـ الغربػي الػذي والخوؼ والخشية مف تطػور فكػرة الشػتات عنػد التبلميػ
                                                .بات يحتـر حقوؽ اإلنساف عمى حساب دولتيـ إسرائيؿ
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* تحػػت عنػػواف خػػبلؼ بشػػأف العبلقػػة مػػع العػػرب يعػػرض ثػػبلث وجيػػات وجيػػة بػػف غوريػػوف ممثػػؿ 
 .بلـػػػػوموقؼ تحالؼ الس جابوتنسكي  وموقؼ التصحيحييف بقيادة    العمالييف الحاكميف

مميوف مف أجؿ  17يصؿ تعداده إلى  يقوؿ بف غوريوف يوجد شعب ييود " (32)ورد في صفحة  
واحترامػػو لثقافتػػو فػػنف ىػػذا الشػػعب يتطمػػع إلػػى جمػػع أكبػػر عػػدد مػػف أبنائػػو فػػي أرض   احترامػػو لذاتػػو 

راؼ العػرب بيػذه الحقيقػة سػيتحقؽ التفػاىـ فقػط اسػتنادًا العتػ  كوف فييا شػعب يقػود نفسػو إسرائيؿ ليُ 
وىذا لف يكوف مقبواًل دوف االعتراؼ مػف جانبنػا بالحقيقػة الثانيػة وىػي بأنػو فػي أرض إسػرائيؿ يقطػف 
منػػذ مئػػات السػػنيف الكثيػػر مػػف العػػرب آبػػاؤىـ وآبػػاء آبػػائيـ ولػػدوا ىنػػا بالنسػػبة ليػػـ فػػنف أرض إسػػرائيؿ 

لكف حؽ تقرير المصػير لمعػرب فػي   ي المستقبؿ أيضًا ىي أرضيـ التي يريدوف أف يعيشوا فييا وف
ىػػذا ممخػػص الخػػبلؼ بيننػػا وبػػيف   أرض إسػػرائيؿ ال يعنػػي حػػؽ ممكيػػة العػػرب عمػػى أرض إسػػرائيؿ 

 .جيراننا العرب"
اتفػػاؽ عػػف تراضػػي بيننػػا  جابوتنسػػكيثػػـ يػػأتي بموقػػؼ التصػػحيحييف " فػػي مقالػػة حػػائط الحديػػد كتػػب 

أف نحمـ بو ليس اآلف وال في المسػتقبؿ المنظػور ال يوجػد مولػود وبيف عرب أرض إسرائيؿ ال يمكف 
بكممػػات أخػػرى الطريقػػة  فػػي أي دولػػة أو فػػي أي وقػػت يمكػػف أف يوافػػؽ عمػػى وجػػود كيػػاف غريػػب...

الوحيػػػدة لتحقيػػػؽ اتفػػػاؽ فػػػي المسػػػتقبؿ ىػػػي االبتعػػػاد التػػػاـ عػػػف كػػػؿ محػػػاوالت التوصػػػؿ التفػػػاؽ فػػػي 
 .المستقبؿ"

وكػػانوا عمػػى قناعػػة بأنػػو يمكػػف  رفعػػوا رايػػة دولػػة ثنائيػػة القوميػػة... " ثػػـ يعػػرض موقػػؼ اتحػػاد السػػبلـ
توقفػت نشػاطات  1933بمورة حياة مدنية مشتركة استنادًا إلػى قاعػدة التسػاوي االجتمػاعي ق... عػاـ 

تحالؼ السبلـ بعد خبلفات داخمية فػي الػرأي والمعارضػة الشػديدة مػف القػرى لمبػادئ التحػالؼ وعػدـ 
 .كار التحالؼ"استجابة العرب ألف

كبيػرًا  اً عرب جزءلعدـ تعاوف العرب فيو يحمؿ ال فشؿ تحالؼ السبلـ يرجع بشكؿ رئيسبلحظ أف ي 
  ثػـ إف النػاظر بعػيف نقديػة فػي وجيػة نظػر "رفػض الييػود لػو "عف فشمو ألنو لـ يذكر صراحة لفػظ 

يـ العرب بأحقية الييود بف غوريوف وزابوتنسكي ال يمحظ فرقًا بينيـ فاألوؿ شرط تحقيؽ التفاىـ بتسم
عمػػى ممكيػػة األرض والتػػوطف فييػػا وتنػػازؿ العػػرب عػػف حقيػػـ فػػي ىػػذه األرض المتواجػػديف فييػػا فقػػط 

وىذا لف يحدث ال في الماضي وال في الحاضر وال في  منذ مئات السنيف كما وصؼ بف غوريوف  
العػػرب أبػػدًا المسػػتقبؿ وأف بػػف غوريػػوف يػػدرؾ بػػأف شػػرطو ضػػرب مػػف ضػػروب المسػػتحيؿ لػػف يقبمػػو 

ولػػػذلؾ الرسػػػالة المبطنػػػة فػػػي وجيػػػة نظػػػر بػػػف غوريػػػوف ىػػػي االسػػػتناد واالرتكػػػاز عمػػػى القػػػوة لتحقيػػػؽ 
أما الثاني فكاف أكثر وضوحًا في االعتماد عمى القوة في   األىداؼ الصييونية وىذا ما فعمو تمامًا 

مػع العػرب ىػو بيػاف ولعؿ إبراز خطاب بف غوريوف في مظير الداعي لمتفاىـ  التعامؿ مع العرب  
لػى التفػاىـ والرغبػة فػي  لمطبلب أف القادة الرسمييف لمكياف الييودي كانوا بحؽ يسعوف إلى السػبلـ وا 
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حػاوؿ أف يصػؿ إلػػى  "  عػف بػف غوريػوفيػػورد نػص  ((33لػذلؾ نجػد فػي صػفحة    تجنػب الحػروب
 " تفاىمات مع مفكريف عرب مف منطمؽ أف اتفاؽ ولو مؤقت سيمنع اندالع أعماؿ عنؼ

" الحاج أميف الحسيني كاف قبؿ كؿ شيء قائد سياسػي تطمػع لقيػادة عػرب  ورد (38)* في صفحة 
إسػػرائيؿ"  ىنػػا يصػػؼ الحػػاج أمػػيف الحسػػيني بأنػػو يسػػعى لتحقيػػؽ مصػػالح شخصػػية لمقيػػادة والزعامػػة 
فقط وليس لتحقيؽ مصالح قومية كوطف قػومي لمفمسػطينييف عمػى عكػس وصػفو لمقػادة الييػود الػذيف 

 إلى بناء القومية الييودية وليس لمصالحيـ الشخصية. يسعوف
كاف التمرد العربي وقبؿ كؿ شيء موجيًا ضػد سػمطة االنتػداب وضػمعي  "يورد  (39) صفحة * في

  فييػػا  " المثمػػث انجمتػػرا والكيػػاف الييػػودي وجػػدا نفسػػييما يتعرضػػاف لميجػػـو مػػف قبػػؿ الضػػمع العربػػي
القػػوة مػػا مكػػنيـ مػػف مقاتمػػة االنجميػػز والييػػود معػػًا وىػػذا  إيحػػاء بػػأف العػػرب الفمسػػطينيوف عنػػدىـ مػػف

 رة.ػػػػعرؼ اعتادت عميو الكتب المدرسية في تعظيـ قوة الخصـ لمتأكيد عمى القمة في مواجية الكث
سياسة ضبط النفس  جابوتنسكي" مع بداية التمرد انتيجت اإليتسؿ بقيادة يورد  (41) صفحة * في

عربػػي تغيػػر ىػػذا الموقػػؼ بضػػغط مػػف المقػػاتميف قػػررت المنظمػػة الػػرد لكػػف مػػع زيػػادة حػػدة اإلرىػػاب ال
" ىنػػا نمحػػظ وصػػؼ لعمميػػات المقاومػػة الفمسػػطينية لصػػد اليجمػػة الصػػييونية  بعمميػػات إرىػػاب مضػػاد

باإلرىػػػاب ووصػػػؼ عمميػػػات اإليتسػػػؿ العدائيػػػة ضػػػد الفمسػػػطينييف بأنيػػػا عمميػػػات رد عمػػػى العمميػػػات 
ط متعمد بحيث يسقط العدوانية الييودية عمػى الطػرؼ الفمسػطيني اإلرىابية الفمسطينية وىنا فيو اسقا

الضػػحية ويتمثػػؿ ىػػو بموقػػؼ الضػػحية الػػذي يواجػػو الػػبطش والعػػدواف الفمسػػطيني فػػي تشػػويو وحػػرؼ 
عنػػػي إلصػػػاؽ صػػػفة ي والػػػذي " اإلرىػػػاب العربػػػي" كمػػػا أف ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف قولػػػو  لمصػػػورة الحقيقيػػػة  

 ذيوالػػ " الػػرد بعمميػػات إرىػػاب مضػػاد" وبػػيف ىػػذا العمػػؿ اإلرىػػاب عمػػى كػػؿ عمػػؿ فمسػػطيني أيػػًا كػػاف 
عني أف اإلرىاب والفعؿ العربي ىػو الػذي صػبر العمميػات التػي قامػت بيػا اإليتسػؿ بصػفة اإلرىػاب ي

كػػرد فعػػؿ   وبالتػػالي يفيػػـ مػػف ذلػػؾ أف اإلرىػػاب لػػيس صػػفة متأصػػمة فػػي العمػػؿ العسػػكري الييػػودي 
ي الطػرؽ تبػدوا لكػـ األصػوب ضػبط نفػس متػزف أو لذلؾ يطرح بعػدىا سػؤاؿ "أ  عمى عكس العرب 
وأنػػػا أتسػػػاءؿ ىػػػؿ مػػػف المنيجيػػػة العمميػػػة أف  يطػػػرح سػػػؤاؿ بيػػػذا الطػػػرح عمػػػى   " عػػػيف مقابػػػؿ عػػػيف؟

 .؟ طبلب مدارس
 

بػػػػػ يػػػػذكر شػػػػروط الكتػػػػاب األبػػػػيض الثالػػػػث الػػػػذي حػػػػدد اليجػػػػرة الييوديػػػػة (50) * فػػػػي صػػػػفحة 
 ييػػود بموافقػػة العػػرب بعػػدىا مباشػػرة يقػػوؿ "لخمػػس سػػنوات قادمػػة وأف تشػػترط ىجػػرة ال (750.000)

 ."   ودػػصدر الكتاب األبيض الثالث عشية الحرب العالمية الثانية والكارثة التي حمت باليي
مضػػموف ىػػذا الػػنص يػػوحي بػػأف العػػالـ كمػػو ضػػدنا ومسػػؤوؿ عػػف فنػػاء الييػػود بمػػا فػػييـ البريطػػانييف 

(   وىنا موافقة عدونابأي )مصيرنا بموافقتيـ  وأيضًا العرب الذي ارتبط  الذيف حددوا سقؼ اليجرة 
 .يتجمى معنى الظيور بمظير الضحية الذي يتمثؿ بوضوح في ىذه الكتب المدرسيػػػػػػػة
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طػورت   اجتػذبت البممػاخ إلػى صػفوفيا الكثيػر مػف أبنػاء حركػة الشػبيبة  "(56)  صػفحة * ورد فػي

 .النساء "وانضـ إلى صفوفيا   أصبحت مثؿ االسطورة   نيج حياتي 
نجػػػد ىنػػػا وصػػػفًا لممقػػػاتميف والعمػػػؿ العسػػػكري بأسػػػمى األوصػػػاؼ وىػػػو عػػػرؼ اعتػػػادت عميػػػو الكتػػػب  

وعنػد   كػؿ الحػروب ذكػر عند كذلؾ و   المدرسية فنجد ىذا الوصؼ عند ذكر تأسيس جيش الدفاع 
عػد وذلػؾ لخمػؽ رابػط قػوي تجػاه الجػيش وتجػاه الفكػر العسػكري   ثػـ ب (101)ذكره لممظمييف والفرقػة 

 .النص مباشرة يعرض صورة لقادة البمماخ في وسطيا يجآؿ ألوف قائد البمماخ
ف كقتػؿ و ف والبريطػانيو يصؼ العديد مف عمميات الميحي ضد العػرب الفمسػطيني (59)* في صفحة 

لتػػزاميـ لممثػػؿ والمبػػادئ التػػي تقػػوـ عمييػػا الميحػػي كحقيػػـ الكامػػؿ بػػأرض  الػػوزير البريطػػاني مػػويف وا 
كػؿ مػا سػبؽ مػف   " مػا ىػي المميػزات البػارزة لميحػي " يؿ إلى الفػرات ثػـ يطػرح سػؤاؿإسرائيؿ مف الن

 .مميزات مشروعةالكتاب عمميات قتؿ وتخريب اعتبره 
 

يتنػاوؿ الحػديث عػف المجنػة األنجمػو أمريكيػة لحػؿ المشػكمة بػيف العػرب والييػود  (62)* في صػفحة 
المجنة بشكؿ عاـ إلى جانػب الصػييونية  " إلى أي جانب وقفت ويطرح رؤيتيا لمحؿ ثـ يطرح سؤاؿ

ف و إلى جانب العرب الفمسطيني ـالسؤاؿ المنطقي إلى جانب الصييونية أ "   ؟ إلى جانب انجمترا ـأ
ف يف عمى ىذه األرض واالدعاء وكأف البريطػانيو وليس انجمترا في تجاىؿ تاـ لحؽ العرب الفمسطيني

العرب وبعػدىا يبػدأ بالتوسػع فػي ذكػر مسػاوئ  في صؼ العرب يفاوضوف األمريكاف لحماية مصالح
 ف ومعاداتيـ لمصييونية ولموطف القومي الييودي.يالبريطاني

 
التػػي كشػفت أمػػاـ و ىكػذا تحولػػت سػفف البلجئػيف إلػػى مظػاىرات عائمػة   "(77)  * ورد فػي صػفحة

" وفػػي  نػػوالعػػالـ الصػػراع األخبلقػػي لمبلجئػػيف الػػذيف مػػروا بػػالجحيـ ويريػػدوف أف يصػػموا إلػػى مػػا يتمنو 
تػػػػابع العػػػػالـ كمػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ وسػػػػائؿ اإلعػػػػبلـ إصػػػػرار وموقػػػػؼ الميػػػػاجريف  " يػػػػورد  (79)صػػػػفحة 

  تفػػرد الكتػػب أىميػػة  " وعرضػػت بريطانيػػا مػػرة أخػػرى عمػػى أنيػػا قػػوة عظمػػى متصػػمبة ال رحمػػة فييػػا
لمتمثمة بالغة لوسائؿ اإلعبلـ في التأثير عمى الرأي العالمي وأىميتيا في توصيؿ الفكرة الصييونية ا

بالضحية لمعالـ لذا نمحظ اىتماـ وامتبلؾ الصييونية العالميػة لوسػائؿ اإلعػبلـ العالميػة لحشػد الػرأي 
ذكػرت وسػائؿ العالمي لصالحيا   في ىذا السياؽ نذكر أنو فػي الحػرب األخيػرة ) عمػود السػحاب ( 

لمحػػديث أمػػاـ  سػػاعة فػػي اليػػوـ (22)سػػبعة أيػػاـ متواصػػمة بمعػػدؿ تفػػرغ شػػمعوف بيػػرتس  اإلعػػبلـ أف
وسائؿ اإلعبلـ العالمية ليبيف أف الصواريخ التي تطمؽ مف غزة ىي عمى أىداؼ مدنيػة وتضػخيميا 

ظيار إسرائيؿ بموقؼ الضحية المدافعة عف نفسيا  .وا 
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ظيػر فييػا كثػرة االسػتيطاف فػي النقػب يُ  ( ىكذا يسمييا)يعرض خريطة لمتوطف  (48)* في صفحة 
خريطػػة التػػوطف واكتبػػوا أي المنػػاطؽ تػػـ تعبئتيػػا بالػػذات ؟ وىػػؿ ىنػػاؾ انظػػروا إلػػى  ثػػـ يطػػرح سػػؤاؿ "
الرسػػالة مػػف ىػػذه الخريطػػة وكػػذلؾ السػػؤاؿ ىػػو إظيػػار االسػػتيطاف بأنػػو فػػي منػػاطؽ  تفسػػير لػػذلؾ"  

عمارىا   .صحراوية فارغة مف السكاف ومحاولة الييود تعبئتيا وا 
 

لكيػػػػػاف الييػػػػودي وقػػػػػوة عمػػػػػى بيػػػػاف ضػػػػعؼ ا (106  104   103)* يركػػػػز الكتػػػػاب فػػػػػي صػػػػفحة 
 ((106ف العرب ووقوؼ بريطانيا لصفيـ لمتأكيد عمى فكرة القمة مقابؿ الكثرة فػي صػفحة يالفمسطيني

" عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ ىػػػػـ سػػػػمحوا قػػػػوات العػػػػراؽ ومػػػػا وراء نيػػػػر األردف وزودوا العػػػػرب بالمعمومػػػػات  ورد
انييف خبلفػػًا لؤلوامػػر والسػػبلح والمواقػػع االسػػتراتيجية وكانػػت ىنػػاؾ حػػاالت عمػػؿ فييػػا ضػػباط بريطػػ

" المبػػادرة التوقيػػت اختيػػار  ورد ((111" فػػي صػػفحة  والتعميمػػات وقػػدموا المسػػاعدة لمقػػوات الييوديػػة
حمبة المعركة وأسموب القتاؿ كؿ ىذه العناصر حددت مف جانب العرب في الشيور األربعة األولػى 

 ." مف الحرب
 

 :دير ياسيف ألحداثورد تبرير  (113)* في صفحة 
مسمة مف األخطاء واكبت العممية مف بدايتيا حتى نيايتيا تـ كشؼ قػوة قبػؿ بدايػة العمميػة مكبػر " س

  قػػوة فرعيػػة كػػاف يجػػب أف تسػػيطر عمػػػى  الصػػوت الػػذي كػػاف يوجػػو السػػكاف إلػػى اليػػرب لػػػـ يعمػػؿ
  القتاؿ داخؿ القرية لـ يخطط بأدؽ التفاصيؿ  منطقة مطمة عمى جنوب القرية لـ تنجح في ميمتيا

عمؿ المقاتموف وىـ مكشوفوف في النور وأصيبوا   عندما توزع المتبقيف واصموا   جية مصاعب ووا
 100قتػؿ حػوالي القتاؿ في خبليا صػغيرة دوف سػيطرة مركزيػة ودوف تواصػؿ واتصػاؿ فيمػا بيػنيـ...
   قتيػػؿ... 240شػػخص معظميػػـ نسػػاء وأطفػػاؿ وكبػػار السػػف... إيتسػػؿ ثرثػػرت بعػػد المعركػػة وقالػػت 

تأثيراتيػػا عمػػى المػػدى الفػػوري كانػػت السػػبب الرئيسػػي فػػي خػػروج السػػكاف العػػرب مػػف قػػراىـ  لكػػف أىػػـ
 ."  عشية احتبلليا

يعطي ىذا النص تبريرًا لمذبحة دير ياسيف ويصور األجواء لمطبلب بأف المقاتميف الييود كانوا في  
الػػذيف المتبقػػيف تمػػوا و معركػػة طاحنػػة وأنيػػـ كػػانوا مكشػػوفيف مػػف المقػػاتميف الفمسػػطينييف وقػػد أصػػيبوا وق

نجػػػوا توزعػػػوا فػػػي مجموعػػػات صػػػغيرة عممػػػوا دوف مركزيػػػة ودوف االتصػػػاؿ بالقيػػػادة إلعطػػػاء الحادثػػػة 
وبػػالرغـ مػػف ذكػػره أف الضػػحايا كػػانوا مػػف النسػػاء واألطفػػاؿ إال أنػػو لػػـ يقػػدـ نفػػدًا ليػػذا  طابعػػًا فرديػػًا  

ف مػػف قػػراىـ فػػي و الفمسػػطيني العمػػؿ الػػذي سػػماه بالمعركػػة بػػؿ يؤكػػد عمػػى أىميتيػػا مػػف خػػبلؿ ىػػروب
لماذا أصبحت دير ياسيف عنصر رئيسي في حرب  أعقابيا ويؤكد عمى ذلؾ بطرحو السؤاؿ التالي "

  لقد ذكر موظفو الصميب األحمر التابع لؤلمـ المتحدة الػذي تواجػد فػي القريػة كيػؼ  " االستقبلؿ ؟
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ويصػؼ الخػراب والقتػؿ  ىوف فيمػا بيػنيـ  كاف المقاتموف الييود رجااًل ونسػاًء تقطػر أيػدييـ دمػًا ويتبػا
 .الشديد لسكاف القرية

يؤكػػػػد عمػػػػى ىػػػػروب الفمسػػػػطينييف وتػػػػركيـ ألرضػػػػيـ ورد فػػػػي  (116  115  114)فػػػػي صػػػػفحة  *
كمما تسارعت وتيػرة عمميػة االخػبلء البريطانيػة انيػارت الػدائرة التنظيميػة لمسػكاف العػرب   "  (116)

عشية الموعد المقرر لخروج  وفر لنفسيا الخدمات الحيوية  التي لـ تكف عمى استعداد بشكؿ جيد لت
 ىػذا الػػنص    " البريطػانييف مػف الػببلد اسػػتعد ونظػـ الكيػاف نفسػػو عمػى البعػد السياسػػي والمؤسسػاتي

يبػػرز ضػػعؼ وتخمػػؼ الفمسػػطينييف واعتمػػادىـ عمػػى غيػػرىـ وأف ىػػذا سػػبب رئيسػػي ليػػروبيـ وتػػركيـ 
وىيئػػػوا  أنفسػػػيـ لقيػػػاـ دولػػػتيـ وفييػػػا أيضػػػًا مسػػػاواة بػػػيف  مسػػػاكنيـ عمػػػى عكػػػس الييػػػود الػػػذيف نظمػػػوا

    .االنجميز المحتميف لمببلد والعرب الدخبلء وكبًل منيـ ترؾ وأخمى األرض
                        

" بعػػػد الحػػػرب  سػػػؤاؿ (145)بعػػػد ذكػػػره لمبلجئػػػيف الفمسػػػطينييف واسػػػتحالة عػػػودتيـ يسػػػرد فػػػي صػػػفحة 
اء أوروبػػا مبليػػيف الػػذيف اضػػطروا إلػػى تػػرؾ بيػػوتيـ وتػػـ إعػػادة تػػأىيميـ العالميػػة الثانيػػة كػػاف فػػي أرجػػ

لماذا حسب رأيكـ لـ ييتـ الفمسطينيوف بنعادة تأىيؿ أنفسيـ ؟ ولماذا لـ يػتـ مػد يػد العػوف ليػـ لفعػؿ 
 ." ذلؾ مف جانب الدوؿ العربية؟

ت في أوروبا أثنػاء المؤشر األوؿ ىو أف الحرب التي جر  ىذا السؤاؿ يحمؿ العديد مف المؤشرات   
الحرب العالمية الثانية ودور الدوؿ فػي الػدفاع عػف أراضػييا وحريتيػا ىػي نفسػيا الحػرب التػي جػرت 

  المؤشػر الثػاني ىػو التأكيػد عمػى  بيف إسرائيؿ المدافعة عف أرضيا وحريتيػا وبػيف العػرب المعتػديف
ف ىػي بسػبب الحػرب التػي يطينيأف مف النتائج الطبيعية لمحرب ظاىرة البلجئػيف وأف البلجئػيف الفمسػ

عػادة الف بالمتخمفيف غير يخاضوىا ضدنا   المؤشر الثالث ىو إظيار الفمسطيني مباليف بمصػيرىـ وا 
مػػػف األمػػػة  اً واعتبػػػارىـ جػػػزءف فػػػي أرضػػػيـ يتأىيػػػؿ أنفسػػػيـ  المؤشػػػر الرابػػػع ىػػػو نفػػػي حػػػؽ الفمسػػػطيني

إف الربط بيف الجئي الحرب العالميػة العربية التي كاف ينبغي أف تمد يد العوف ليـ وتستوعبيـ   ثـ 
ف فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عػػادوا إلػػى يف ليسػػت عادلػػة فػػالبلجئيف الفمسػػطينييالثانيػػة وبػػيف البلجئػػ

بمداتيـ وقراىـ وأعادوا بنػاء بيػوتيـ وحيػاتيـ مػف جديػد ولػـ يمنعػوا مػف العػودة فػي حػيف أف البلجئػيف 
يـ بالعودة فكيؼ سيستطيعوف إعادة تأىيػؿ أنفسػيـ وقػد الفمسطينييف لـ يعطوا ىذا الحؽ فمـ يسمح ل

 فقدوا كؿ ما يممكوف.
 

ينػػػاقش الكتػػاب مشػػكمة التسػػػمؿ إلسػػرائيؿ وكيفيػػة مواجيتيػػػا بعمميػػات حسػػػاب  (203)* فػػي صػػفحة 
يجػب االمتنػاع عػف قتػؿ الكثيػر مػف األبريػاء سػقوط أبريػاء  " النص اآلتي يوردحيث إسرائيمية لمردع 

لى تشويو وجو إسرائيؿسيؤدي إلى نشوء خبل  ." ؼ أخبلقي داخمي وا 
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ىنا الرسالة واضحة أقتؿ ال بأس مف القتؿ حتى ولو كانوا أبرياء ال ذنب ليـ لكف قتؿ محسوب ال  
نمػػا التقييػػد  يترتػػب عميػػو مشػػاكؿ   وىػػذا التقييػػد لػػيس لكونػػو إنسػػاف بريػػي أو مػػدني فيػػذا غيػػر ميػػـ وا 

  ثػػـ يعػػرض خطػػاب لموشػػيو ديػػاف تحػػت أي العػػاـ العػػالمي أمػػاـ الػػر خوفػًا مػػف تشػػويو صػػورة إسػػرائيؿ 
" ال يمكننػا أف نمنػع قتػؿ عمػاؿ فػي  :عنواف عمميات سػد الحسػاب وسػيمة لضػماف السػبلـ يقػوؿ فييػا

جػػػدًا ال  ظأف نحػػدد ثمػػػف مرتفػػػع لػػدمنا ثمػػػف بػػػاىلكػػػف بمقػػػدورنا   والعػػػائبلت أثنػػػاء نوميػػا   البسػػاتيف 
نقػػػدر أف نجعػػػؿ القػػػرى   ربػػػي وال الحكومػػػات العربيػػػة دفعػػػو يسػػػتطيع الكيػػػاف العربػػػي وال الجػػػيش الع

"   فينػا يقػػدـ صػػورة لممقاتػػؿ  العربيػة تعػػارض مػػرور العصػابات فييػػا بػػداًل مػػف أف تمػد يػػد العػػوف ليػػا
ثػـ لتأكيػد   والعائبلت أثنػاء نوميػا   وقتؿ العماؿ أثناء عمميـ   الفمسطيني بأنو يفجر أنابيب المياه 

وحولػو جثػث لقتمػى ييػود فػي سػواد  لحافمػةف المقاتػؿ الفمسػطيني يعػرض صػورة ىذه الفكػرة القاتمػة عػ
مػػف إيػػبلت إلػػى تػػؿ أبيػػب وحممػػت المسػػؤولية لػػؤلردف ألف  اً مسػػافر  (11)الميػػؿ مكتػػوب عمييػػا مقتػػؿ 

كيػػؼ تعبػػر كممػػة ديػػاف عػػف  عمػػى خطػػاب ديػػاف "   ثػػـ يطػػرح سػػؤاالً  ف انطمقػػوا مػػف أراضػػييايالمخػػرب
الػذي ينبغػي لمعػرب دفعػو فػي أعقػاب  ظفي تأكيد عمػى القػوة والػثمف البػاى"  ؟ الوجية األمنية الفعالة
 كؿ عمؿ عسكري. 

 
 ويعمػػؽ عمييػػا " ((1967يعػػرض أغنيػػة أمػػاـ جبػػؿ سػػيناء بعػػد احتبلليػػا فػػي  (211)* فػػي صػػفحة 

األغنيػػة أمػػاـ جبػػؿ سػػيناء كتبػػت فػػي ضػػوء االنتصػػار وكانػػت األكثػػر شػػعبية ومحبوبػػة لمػػدة سػػنوات 
واعتبارىا عودة ألمػاكنيـ المقدسػة  ((1967األغنية تضفي القداسة الدينية عمى حرب  طويمة " ىذه

 .وألراضييـ التي ارتبطت بيـ منذ قروف
يػػػورد فػػي صػػػفحة  ((1967* فػػي وصػػفو لميجػػػـو األردنػػي المتواجػػػد فػػي الضػػػفة الغربيػػة فػػػي حػػرب 

لضػػػيقة بػػػدا وكأنػػػو " كػػػابوس إسػػػرائيؿ بانػػػدالع حػػػرب عمػػػى امتػػػداد خاصػػػرتيا االػػػنص اآلتػػػي  (230)
 . " ؽػػػيتحق

ىػػذا الػػنص يحمػػؿ فػػي طياتػػو رؤيػػة اسػػتراتيجية بعيػػدة المػػدى وىػػي اعتبػػار أي تواجػػد لكيػػاف عربػػي  
مسػػتقؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة ىػػو بمثابػػة كػػابوس وخطػػر محػػدؽ بنسػػرائيؿ عمػػى اعتبػػار الضػػفة الغربيػػة 

واجػػػد كيػػاف فمسػػػطيني ىػػي خاصػػػرة إسػػرائيؿ ونقطػػػة ضػػعفيا وىػػػذا ربمػػا يؤشػػػر عمػػى عػػػدـ السػػماح بت
  لػػذلؾ  مسػتقؿ فػي الضػفة الغربيػة فضػبًل عػف قبػوؿ دولػة فمسػطينية كاممػة السػيادة لؤلسػباب السػابقة

" خمػػػؽ عمػػػؽ واسػػػع فػػػي كػػػؿ االتجاىػػػات سيضػػػع حػػػد لممغريػػػات  يػػػذكر بعػػػد الػػػنص السػػػابؽ مباشػػػرة 
دعػػػػوة صػػػػريحة  ىنػػػػا "   إغػػػػراء كػػػػاف قائمػػػػًا بسػػػػبب الجغرافيػػػػا الغيػػػػر محتممػػػػة إلسػػػػرائيؿ باالعتػػػػداء  

لغيػػػػػر عمػػػػػؽ اسػػػػػتراتيجي   واعتبػػػػػار احػػػػػتبلؿ أراضػػػػػي ا لبلحػػػػػتبلؿ والتوسػػػػػع عمػػػػػى حسػػػػػاب اآلخػػػػػريف
 .إلسرائيػػػػؿ
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)المزاجيػػػة( لمعناصػػػر  كيػػػؼ كنػػػتـ ستصػػػفوف الحالػػػة النفسػػػية " يطػػػرح سػػػؤاالً  (240)* فػػػي صػػػفحة 
  والػػػػدوؿ العربيػػػػة  الثبلثػػػػة المكونػػػػة لمنػػػػزاع اإلسػػػػرائيمي العربػػػػي بعػػػػد حػػػػرب األيػػػػاـ السػػػػتة إسػػػػرائيؿ 

والمقصود مف ىذا السؤاؿ الذي ال يقػيس معرفػة عمميػة ىػو وضػع الطػبلب فػي جػو  "  والفمسطينييف
النصر والتمكيف والدور الفاعؿ لمقوة العسكرية في تحقيؽ األىػداؼ القوميػة فضػبًل عػف محاولػة ربػط 

ـ نجػػػده يطػػرح نفػػػس فكػػػرة إيجابيػػػًا نحػػوىـ   ثػػػ الطػػبلب عاطفيػػػًا بػػالجيش وبالمقػػػاتميف وتكػػػويف اتجاىػػاً 
حػاولوا أف تشػاركوا فػي  " (243)السؤاؿ عند سرده آلراء الجيش حوؿ بناء خط بػارليؼ فػي صػفحة 

النقاش الذي دار في ىيئة األركاف فيما يتعمؽ بخط بارليؼ " والرسالة إضافة لما سبؽ ىو أنتـ أييا 
ا أنكػـ جنػود بػآرائكـ تػوفروف الطبلب عمى أعتاب التجنيػد وفػي ظػؿ دروس الجػدناع العسػكرية تخيمػو 

  وىػػذا السػػؤاؿ يضػػع الطػػبلب فػػي أجػػواء العمػػؿ العسػػكري   وذلػػؾ لتييئػػتيـ  األمػػف والحمايػػة لػػدولتكـ
 .وتوفير الظروؼ ليـ قبيؿ االنخراط في الجيش

 
لػػػـ تعػػػط أوامػػػر لمجنػػػود فػػػي تمػػػؾ المواقػػػع   " يػػػورد ـ((1973عػػػف حػػػرب اكتػػػوبر (248)فػػػي صػػػفحة 

ىػػؤالء الجنػػود لوحػػدىـ إلػػى أف تػػـ احػػتبلؿ تمػػؾ المواقػػع ومعظميػػـ قتػػؿ  المحصػػنة باالنسػػحاب وظػػؿ
 .وقميؿ منيـ تـ أسره "

طاعػة األوامػر حتػى لػو كػاف   في ىذا النص العديد مػف التوجييػات والرسػائؿ منيػا االلتػزاـ الكامػؿ وا 
الطمقػة  القتػاؿ حتػى الثمف الحياة   وذكر معظميػـ قتػؿ فييػا داللػة أنػو ال مجػاؿ مطمقػًا لبلستسػبلـ  

األخيػػرة وىػػذا مػػا تؤكػػد عميػػو جميػػع الكتػػب فػػي مختمػػؼ الحػػروب   ثػػـ ذكػػره وقميػػؿ تػػـ أسػػره لػػـ يحػػدد 
أو ربمػػػا  كيػػؼ حػػػدث ليػػـ األسػػػر ليتػػػرؾ الطالػػب أمػػػاـ احتمػػػاالت كثيػػرة ربمػػػا نفػػػذت الػػذخيرة فأسػػػر  

ظػػػروؼ المعركػػػة   إال االستسػػػبلـ أو ربمػػػا قطعػػػت االتصػػػاالت أو ألى ظػػػرؼ مػػػف  أصػػػيب فأسػػػر  
 فيوصؼ بأبشع األوصاؼ. ةوعيط
 

رسمت األعياد  "(308) * وأختـ بالعقيدة التي رسخت في العقمية اإلسرائيمية بنص ورد في صفحة 
وأياـ تخميد الذكرى عمى أنيا صراع متواصؿ لمشعب الييودي عمى وجوده وحسػب الػنمط المعػروؼ 

  في  اة المكابييف مقابؿ اليوناففي عيد الحانوك أقمية صغيرة تصارع ضد األغراب الكثر السيئيف  
فػي  األوؿ مف آذار يوسؼ ترومبمدور والمدافعيف في تؿ حي مقابؿ عصابة خارجيف عػف القػانوف  

فػي عيػد نػزوؿ التػوراة موسػى  عيد المساخر مردخاي الييودي والممكة أستير مقابؿ ىاماف الشػرير  
  في يوـ  لحرية مقابؿ فرعوف والمصرييفوبني إسرائيؿ الذيف يرغبوف في الخروج مف العبودية إلى ا

فػي يػـو الػذكرى وعيػد االسػتقبلؿ محػاربو جػيش  الكارثة متمػردي معسػكرات اإلبػادة مقابػؿ النػازييف  
ىكػػذا نظػػر إلػػى حػػرب االسػػتقبلؿ كأنمػػا سػػد حسػػاب تػػاريخي قػػديـ  الػػدفاع مقابػػؿ الجيػػوش العربيػػة...

  .يف "ػػالمكابيمحاربو جيؿ قياـ دولة إسرائيؿ كنسؿ جاء مف أصبلب 
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ىكػذا نجػد الخمػط والػػدمج المتعمػد بػيف األحػداث الغػػابرة والحديثػة لتجػد ليػا متسػػعًا فػي الػذاكرة بػػدوف  
سػػػقاط صػػػفات فرعػػػوف عمػػػى المصػػػرييف  اعتبػػػار لمػػػزمف   ثػػػـ نجػػػد الػػػربط بػػػيف فرعػػػوف والمصػػػرييف وا 

يف أخرجػوا ىي حرب سػد حسػاب تػاريخي قػديـ مػف المصػرييف والعػرب الػذ ـ((1948واعتبار حرب 
 فػػي إشػػارة لمفػػتح اإلسػػبلمي  يمكػػف الييػػود مػػف قػػراىـ وديػػارىـ مػػف يثػػرب واحػػتبلليـ ألرض إسػػرائيؿ

 ا.ػالقوؿ أف ىذا النص ىو الخبلصة التي ترنوا الكتب المدرسية غرسيا في عقوؿ طبلبي
 .نبمورة سموك الطالب تجاه العرب والفمسطينيي فيودورىا  في إسرائيل نتائج التربية ثالثًا 

مف المسمـ بو أف التربية في إسرائيؿ تقـو عمى مقومات فكرية وعقائػد فمسػفية كاألحقيػة التاريخيػة  
والدينية في أرض الميعاد   وأبدية الصراع مع اآلخريف   وعبادة البطولة الييودية   وفكرة التمايز 

ئيمية فػػي التعامػػؿ مػػع قؿ الشخصػػية والعقميػػة اإلسػػراصػػوالفػػرادة الييوديػػة التػػي لكػػؿ منيػػا أبعػػاده فػػي 
 .اآلخريف
كتاب مف  ((1500المتخصصة في شؤوف التعميـ والتربية "أف ىناؾ أكثر مف  (نيمي مندلر)تقوؿ 

بيف أيدي الناشئة الييود تمثؿ ذروة االستعبلء والفوقية الييودية التي تبلزميا دونية أصناؼ عديدة 
  وفػي ىػذا السػياؽ  (90:2004روف وآخػ سػمعافمغرقة في التحقير لكؿ مف ىو عربي ومسمـ " )

التعمػيـ الػديني المسػيحي حػوؿ مخرجػات نتائج دراسة عقدىا مركز دراسات الشرؽ األوسػط أشارت 
ألفػراد المجتمػع مػف خريجػي والييودي واإلسبلمي وانعكاساتيا عمى السػموؾ السياسػي واالجتمػاعي 

سػمبية فػي التػأثير عمػى الفػرد تجػاه ىذا التعمػيـ الػذي اتضػح منيػا " أف التعمػيـ الييػودي ىػو األكثػر 
"  :بقولػو (ىيػار إيفػف)(   ويؤكػد ىػذه الحقيقػة 7:2004 جابر وآخػروف .." ).التعامؿ مع اآلخريف

أنو في الوقت الذي يبدي طمبة الجامعات والشباب التعاطؼ والتأييػد نحػو األقميػات   نجػد العكػس 
اىر السػػػمبية وعػػػدـ التسػػػامح مػػػع فػػػي إسػػػرائيؿ حيػػػث نجػػػد طػػػبلب الجامعػػػات والشػػػباب يبػػػدوف المظػػػ

إلػػػى افتقػػػار المنػػػاىج التعميميػػػة إلػػػى البػػػرامج الخاصػػػة حػػػوؿ  –ذلػػػؾ  (ىػػػار إيفػػػف)ويعػػػزو  –العػػػرب 
تمميذ   وىذا ما يؤكده  (1986:34معاممة العرب الذيف يشكموف سدس السكاف في الببلد ")مزعؿ 

ب الدراسػػية فػػي المػػدارس مدرسػػة ثانويػػة ييوديػػة  فػػي السػػابعة عشػػرة مػػف عمػػره عػػف محتويػػات الكتػػ
أف  " تخبرنػا كتبنػا بشػكؿ رئػيس :بقولػو الييودية ووجيات النظػر التػي يعبػر عنيػا بعػض المدرسػيف

كؿ ما يفعمو الييود جيد وشرعي وأف العرب مخطئػوف وعنيفػوف ويحػاولوف إبادتنػا ونحػف متعػودوف 
  ((1948ي عػػاـ عمػػى سػػماع الشػػيء ذاتػػو   وجػػو واحػػد مػػف الروايػػة أف إسػػرائيؿ أصػػبحت دولػػة فػػ

يء عػػػػف شػػػػوال يػػػػذكروف قػػػػط أي وأف العػػػػرب بػػػػدأوا الحػػػػرب   وىػػػػـ ال يػػػػذكروف مػػػػا حػػػػدث لمعػػػػرب  
  بػداًل مػف التسػػامح والتصػالح تزيػد مواقػػؼ البلجئػيف العػرب الػذيف اضػػطروا لتػرؾ بمػداتيـ وبيػػوتيـ 

ويقػػػوؿ تمميػػػذ فػػػي نػػػدوة (   2003:79الكتػػػب وبعػػػض المدرسػػػيف مػػػف كراىيػػػة العػػػرب ")أبػػػو سػػػعد 
مسػػؤولي وزارة المعػػارؼ والمدرسػػيف والتبلميػػذ عقػػدت بعػػد حػػرب أكتػػوبر " أدركػػت فجػػأة أنيػػـ فػػي ل

ر   كػاف ىنػاؾ شػ  لـ يعممونا أو يربونا عمى أف نػراىـ كبلـ يعممونا أف نعيش مع العرب المدرسة 



151 

 

وجػػدت أف العربػػي آدمػػي مثمػػي   وأنػػو  :نػػوع مػػف االحتقػػار تجػػاىيـ   مػػع الحػػرب جػػاءت الصػػدمة
فكػػاف (   2006:72ى ىزيمتػػي   اثنتػػا عشػػرة سػػنة مػػف الدراسػػة لػػـ تعممنػػي ذلػػؾ" )بوديػػو قػػادر عمػػ

الدونيػػة لكػػؿ مػػا ىػػو غيػػر ييػػودي دورًا بػػارزًا فػػي بمػػورة الفكػػر لمثػػؿ ىػػذه التربيػػة التػػي ترسػػخ النظػػرة 
األسػػتاذ  (ميػػزليس عػػوفرا)العنصػػري والمعػػادي ضػػد األغيػػار وخاصػػة العػػرب   فقػػد أجػػرت الباحثػػة 

مف معيد كرمئيؿ لؤلبحاث االجتماعية اسػتطبلعًا لمػرأي عمػى  (رأوبيف جؿ)فا والدكتور بجامعة حي
مدرسػػة   وكػػاف االسػتطبلع يػػدور حػػوؿ  ((84تمميػذًا فػػي المرحمػة الثانويػػة مػػوزعيف عمػى  ((5138

 (%(60% مف التبلميذ يكرىوف العرب   و 40االستطبلع أف حوالي "  فنظرتيـ لمعربي حيث بي
إلػػى ذلػػؾ أجػػرت مؤسسػػة فػػاف ليػػر اسػػتطبلعًا (   1997:18نتقػػاـ" )نػػافع وآخػػروف يرغبػػوف فػػي اال

نػػب عمومػػًا والعػػرب خصوصػػًا كشػػفت حػػوؿ سػػؤاؿ عػػف األجا االسػػتجابة حػػوؿ الديمقراطيػػة فكانػػت 
مػػف المسػػتطمعة آرائيػػـ عبػػرت عػػف مواقػػؼ غيػػر ديمقراطيػػة   وبػػيف االسػػتطبلع " أف   (% (50أف

اه العػػرب   رابطػػيف الصػػورة النمطيػػة بػػالعربي جػػتروف بقمػػؽ كبيػػر تبلميػػذ المػػدارس االبتدائيػػة يشػػع
رىػػابي ومجػػـر ") بوديػػو    وفػػي دراسػػة لمؤسسػػة فريػػدريخ إيبيػػرت   (2006:84كخػػاطؼ وقاتػػؿ وا 

عربػي حػوؿ ( 33. )ييػودي و (1200)شػاب مػنيـ  ((1600التي شممت استطبلعًا لمػرأي شػمؿ 
يمقراطيػة لػدى الشػباف الييػود حيػث " احتمػت أىميػة تراجع فػي دعػـ قػيـ الدالالتي بينت الديمقراطية 

مػػػف  (%(46وقػػػاؿ  ...(%(26بنسػػػبة  ((2010الييوديػػػة كيػػػدؼ قػػػومي المكػػػاف األوؿ فػػػي العػػػاـ 
الشباف الييود إنيـ يفضموف سحب الحقوؽ السياسية األساسػية كحػؽ الترشػح لمكنيسػت مػف العػرب 

إنيػـ يشػعروف  (%(12فػي حػيف قػاؿ  إنيـ يشعروف بالكراىية تجػاه العػرب   (%(25  كذلؾ قاؿ 
أجػػراه المعيػػد كمػػا بػػيف اسػػتطبلع شػػامؿ لمػػرأي  (  2011:13بػػالخوؼ مػػف العػػرب" )مػػدى الكرمػػؿ 

فػرد مػف الييػود الػذيف تزيػد أعمػارىـ (  (2803شػمؿ  (آفي حػاي)اإلسرائيمي لمديمقراطية وصندوؽ 
فػػي العػػاـ  (%(69 حػػوؿ سػػؤاؿ " ىػػؿ الييػػود ىػػـ شػػعب مختػػار أجػػاب باإليجػػابعامػػًا  ((20عػػف 

 فػػػي العػػػاـ (%(70وارتفعػػػت إلػػػى   ((1999فػػػي العػػػاـ  (%(62وتراجعػػػت النسػػػبة إلػػػى  ((1991
2009"  (7/4/2012   (http//samanews.com. 

إلػػى أشػػد التعميقػػات عنصػػرية والتػػي صػػدح بيػػا العػػب المنتخػػب اإلسػػرائيمي  ةر اشػػاإل مػػف الجػػديرو  
" ال  :ؾ قولػوو موقع التواصػؿ االجتمػاعي الفػيس بػعبر صفحتو عمى  (يدو كوجيكارو)الكرة السمة 

يوجد شيء كما أف تحتفػؿ بعيػد الفصػح مػع مصػة مغموسػة بػدماء األوالد المسػيحييف والمسػمميف " 
  وذكػػػرت وسػػائؿ اإلعػػػبلـ أنػػو فػػػور انتشػػار الخبػػػر انيالػػت عمػػػى ( 8/4/2012)المرجػػع السػػابؽ  

قػوليـ نريػد ائيمييف   وقد أجابو الػبعض بؾ اإلسر و البلعب طمبات الصداقة مف جانب رواد الفيس ب
 (إميمػػي ىػػاوزر)نشػػر موقػػع ديمػػي بيسػػت مقالػػة لمكاتبػػة اإلسػػرائيمية أف نشػػاركؾ   فػػي ىػػذه األجػػواء 

تتحػػػدث فيػػػػو عػػػػف سػػػبب مغادرتيػػػػا إسػػػػرائيؿ وتفضػػػيميا العػػػػيش فػػػػي المنفػػػى فػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػدة 
قػػػد مػػػا قالتػػػو " إذا كانػػػت أي شػػػكوؾ  يفف بػػػاألمريكيػػػة   وقػػػد نقمػػػو لمعربيػػػة موقػػػع سػػػما لؤلنبػػػاء ومػػػ
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ساورتني في صحة قرارنا )تقصد مغادرتيا إلسرائيؿ(   فػنف شػريط فيػديو بثػو التمفزيػوف اإلسػرائيمي 
ىػػذا األسػػبوع قضػػى عمػػى أي شػػكوؾ   إذ لػػدى توجيػػو سػػؤاؿ عػػف ردود الفعػػؿ عمػػى حػػادث مػػرور 

افمػة تقػػؿ طبلبػًا فمسػػطينييف )فػػي إشػارة لتصػػادـ حمػروع ومقتػؿ مجموعػػة مػف األطفػػاؿ الفمسػطينييف 
بعد آخر بدرجات مقززة مػف الكراىيػة في القدس( قاؿ شاب  2012مع حافمة إسرائيمية مطمع عاـ 

  وال يسػػتحقوف الحيػػاة   حسػػب قػػوؿ أحػػد الشػػباف يمكػػف أف يكبػػروا    وليسػػوا بشػػراً  إنيػػـ أبنػػاء زنػػى
 5إلػػػى اؿ 4ال تتجػػػاوز اؿفي إلػػػى أف أعمػػػارىـ جمػػػات إرىابيػػػة   وعنػػػدما أشػػػار الصػػػحليقومػػػوا بي
ولكنػي ال أريػد أف أربػي  -وتخػتـ مقالتيػا -رد الصبي صبية صغار   وماذا يعني ذلؾ؟   سنوات 

ىػا( األعػز لػدي فػػي مثػؿ ىػذه األجػواء   سػأحمييـ ممػا تحولػت إليػػو ءاآلدميػيف االثنػيف )تقصػد أبنا
إلنسػػػػانية وقدسػػػػية الحيػػػػاة إسػػػػرائيؿ   وسػػػػأربييما عمػػػػى معرفػػػػة القػػػػيـ الييوديػػػػة التػػػػي تقػػػػدر الكرامػػػػة ا

(7/4/2012  hptt/samanews.com ). 
 
بػػيف صػػفوؼ منتشػػرة أف ىػػذه الظػػاىرة ليسػػت وليػػدة ظػػروؼ محػػددة بػػؿ ىػػي ظػػاىرة  يػػرى الباحػػثو 

الناشػػئة الييػػود   وذلػػؾ لتحػػوؿ المػػنيج فػػي المدرسػػة الييوديػػة إلػػى آلػػة لبنػػاء العنصػػرية   لقػػد حػػذر 
إسرائيؿ مػف مخػاطر مػا يػرد فػي الكتػب المدرسػية اإلسػرائيمية   مف خبراء التربية والتعميـ في  اً عدد

بػػف )حتػػى أف عػػدد مػػنيـ قػػاـ بسػػرد تجربتػػو مػػع جيػػاز التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ   حيػػث قػػاؿ األكػػاديمي 
مػػػػف المجػػػػرميف ر " كػػػػاف كػػػػؿ تعميمػػػػي فػػػػي إسػػػػرائيؿ ذا وجػػػػو واحػػػػد يتعامػػػػؿ مػػػػع اآلخػػػػر كعػػػػدو (دو

لسػنوات طويمػة كانػت  طريقػة إلػى آمػاليـ وتطمعػاتيـ...المشاغبيف اإلرىابييف   دوف أف يممح بأية 
الصييونية خارج مجاؿ الموـ   كاف األمر عػودة إلػى األرض الموعػودة نتيجػة االضػطياد   وكػاف 

(   وتقػػػوؿ 2003:79تجفيػػػؼ المسػػػتنقعات وبنػػػاء دولػػػة تقػػػـو عمػػػى العبقريػػػة الييوديػػػة " )أبوسػػػعد 
عمػى نظريػة الحػرب العادلػة   ي ولػدت فػي السػتينيات " لقػد تربيػت أنػا التػ :(تامػار ىػاجر)الػدكتورة 

وعمى اإليماف بالحروب التي ال خيار فييا   وعمى حاجتنا إلى الكفاح مف أجؿ البقاء ألف الجميع 
ًَ  ضدنا   وعمى الشعور الذي يبدو لي اليوـ كاذبًا بأف الجميع )أي   اإلسرائيمييف( ال يريػدوف حربػًا

في البيت وفي بيوت أخرى   وفي الفصؿ وفي الحركػة  :مكاف كانت ىذه الرسائؿ موجودة في كؿ
أنيػػػا  :(حجيػػػث غػػػور)  وتقػػػوؿ الػػػدكتورة ( 2007:117وبػػػالطبع فػػػي الكتػػػب التػػػي قرأتيػػػا" )ىػػػاجر 

شككت بقيـ البطولة التي تربت عمييػا فػي أعقػاب رحػبلت االنتصػار التػي كانػت تنظميػا المػدارس 
تو مػف جثػث لمقتمػى العػرب والتعامػؿ الميػيف مػف ومػا شػاىدلممنػاطؽ المحتمػة   ((1967بعد حػرب 

عػػػف  (موشػػػيو مينػػػوحيف)قبػػػؿ الجنػػػود ألصػػػحاب ىػػػذه المنػػػاطؽ   إلػػػى ذلػػػؾ عبػػػر الكاتػػػب الييػػػودي 
" منػذ أوؿ سػنوات دراسػتنا فػي الجمنػازيوـ )المدرسػة الثانويػة( كنػا  :تجربتو مػع جيػاز التعمػيـ بقولػو

سػػة نحػػو أمتنػػا وببلدنػػا وأرض آبائنػػا   وكػػاف يقػػرع نتمقػػى يوميػػًا خطبػػًا ال تنتيػػي عػػف واجباتنػػا المقد
قموبنػػا الفتيػػة أف أرض آبائنػػا يجػػب أف تخمػػص لنػػا نظيفػػة مػػف الكفػػار العػػرب وأنػػو يجػػب أف نسػػخر 
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وقد فتح أبرز أدباء إسرائيؿ    (1997:149  خميؿحياتنا لخدمة أرض آبائنا ولمقتاؿ مف أجميا" )
ة نػػت أنػػو ىػػرب مػػف دولػػة نازيػػة ر عنػػدما صػػرح لمجزيػػالنػػار عمػػى سياسػػة دولتػػو  (نتػػاف زاخ)الشػػاعر 

مف ىنػا قػاـ عػدد محػدد مػف رجػاؿ التربيػة فػي إسػرائيؿ بػنجراء  ؛ليجد نفسو مواطنًا في دولة فاشية 
العديد مف الدراسات عمى المناىج الدراسية التعميمية اإلسرائيمية منوىيف إلػى الخطػورة الناتجػة عػف 

 .السموؾ العدائي تجاه اآلخريف وخاصة العرب ىذا التعميـ ودوره في توجيو وترسيخ
فيمػػا يتعمػػؽ بتصػػوير العػػرب أنػػو "فػػي  (بػػار طػػاؿ وزلػػونخ)وجػػد فػػي دراسػػة لكتػػب المطالعػػة العبريػػة 

 (%(20.2كػاف حياديػًا   وفػي اؿ (%(29.1مف المواضػيع كػاف التقػديـ سػمبيًا   وفػي  (%(50.7
 (%(60ي سػياؽ التقػديـ الفػردي وفػي غالبيػة معظـ الصور اإليجابية ف تالباقية كاف إيجابيًا وكان

مف السمات الشخصية عزيت إلػى العنػؼ والعػدواف   وفػي ىػذا السػياؽ  (%(41مسموؾ و لوصؼ 
ظيرت بكثػرة عبلمػات نػزع الشػرعية مثػؿ وحػوش آدميػة   متعطشػوف لمػدماء   جنػود   لصػوص   

ا إلػى عنػؼ العػرب أو الت االحتبلؿ التي تمت إمػامف ح (%(82أفراد عصابات   وعزت الكتب 
 .(2003:78أبوسعد إلى الزراعة البدائية والعمؿ اليدوي " )

 
الػذي يسػميو بعػض  -لسػفر يوشػع   ((1963فػي عػاـ (تماريف ججور )وفي دراسة قاـ بيا الدكتور 
والػذي أعػد اسػتبانة  المقرر عمى طبلب الصؼ الرابع حتى الثػامف -النقاد بسفر المذابح والمجازر

طالبة مف مختمؼ األعمار المدرسػية    ((503طالب و ((563طالب منيـ  ((1066طبقيا عمى 
  :تضمنت الستبانة بعض األسئمة اآلتيةحيث 

اشرح لماذا  .ىؿ تعتقد أف يوشع بف نوف واإلسرائيمييف قد تصرفوا تصرفًا صحيحًا أو غير صحيح
 تتبنى ىذا الرأي؟

عربيػػػة   فيػػػؿ ىػػػذا حسػػػف أـ سػػػيء أف   لنفػػػرض أف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي احتػػػؿ خػػػبلؿ الحػػػرب قريػػػة
 يوشع بف نوف مع شعب أريحا ؟ اشرح لماذا؟ معيـ عمى النحو الذي تصرؼ يتصرؼ 

مػػف  (%95%و66)" لقػد كػاف اختيػػار اإلبػادة الكاممػة التػػي قػاـ بيػا يوشػػع بػف نػوف تشػػكؿ مػا بػيف 
% مف التبلميػذ 30ة إجابات التبلميذ األطفاؿ عف السؤاؿ األوؿ   وعمى السؤاؿ الثاني كانت إجاب

بشكؿ قطعي نعـ   وىنا بعض ما كتبو التبلميذ   أعتقػد أف كػؿ شػيء قػد جػرى بشػكؿ صػحيح إذ 
أننػػػا نريػػػد قيػػػر عػػػدونا وتوسػػػيع حػػػدودنا ولكننػػػا نحػػػف أيضػػػًا قتمنػػػا العػػػرب كمػػػا فعػػػؿ يوشػػػع بػػػف نػػػوف 

تصػرؼ كمػا يجػب عمػى جيشػنا فػي القريػة العربيػة أف يواإلسرائيميوف   وتمميذ آخػر كتػب فػي رأيػي 
تصرؼ يوشع بف نوف ألف العرب ىـ أعداؤنا فيـ حتي في األسر سيفتشوف عف إمكانية ليبطشػوا 

(   فػػػي أعقػػػاب ىػػػذا العمػػػؿ تػػػـ إقالػػػة الػػػدكتور جػػػورج 2004:120بحراسػػػيـ " )سػػػمعاف وآخػػػروف 
أنيػا تعرضػت لضػغوط ب عمػى قػرار اإلقالػة  تماريف مف عممو مف الجامعة العبرية وعمقػت الجامعػة

نما كػاف  انتقاد  مع أف الدكتور تماريف لـ يقدـ أي ؼ بؿ وزارة المعار مف ق ليذا النوع مف التعميـ وا 
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بأنػو ىػؿ ينبغػي تعمػيـ األوالد موضػوعات عػف إبػادة شػعوب بوصػفيا فريضػة دينيػة  انتقاده الوحيػد 
فػي دوف األخذ في االعتبار سنيـ ونموىـ الذىني   بمعنى أف تماريف يعارض تػدريس ىػذا السػفر 

وبعػد زىػاء األربعػيف  .ىذه المرحمة التعميمية فقط  دوف معارضة تعميمو كمبػدأ فػي الصػفوؼ العميػا
جراء دراسػػة عمػػى ىػػذا السػػفر تحػػت عنػػواف تػػدريس سػػفر بػػن (جاليػػا زلمنسػػوف)عامػػًا قامػػت الػػدكتورة 

 .( يشوع واالحتبلؿ أو لفتة مف أجؿ جورج تماريف ) انظر الفصؿ الثالث
 

تاـ مدى دور المناىج الدراسية المطبقة فػي إسػرائيؿ فػي تشػويو صػورة العربػي بوضوح  يبلحظ ىنا
والفمسطيني ولنصؿ لحد التأكد التاـ بأف ىذه المواقؼ وىذه التوجيات ليسػت فجائيػة أو اعتراضػية 

  مػع أف العربػي لػيس  منظـ يرتكز عمى فمسػفة تربويػة ييوديػة خاصػة بؿ ىي نتاج غراس تربوي 
الييود وارتكاب المجازر بحقيـ لتأتي اإلجابة مف استاذ التربية في جامعة تؿ  ىو مف قاـ بمبلحقة

مف وراء توجػو المنػاىج الدراسػية اإلسػرائيمية لتشػويو صػورة " إف الدوافع  :(بار طاؿ)أبيب الدكتور 
اإلنساف العربي يعود إلى البحث المستمر عف بنية نفسية تحتيػة تسػاعد المجتمػع اإلسػرائيمي عمػى 

(   مػػف 2008:127لمدولػػة" )أبػػو غػػدير  لعػػرب الػػذيف يعتبػػروف العػػدو الػػرئيسد فػػي وجػػو االصػػمو 
أقػواؿ بػار طػاؿ نمحػظ بػأف الصػمود وثبػات المجتمػع اإلسػرائيمي ال يمكػف أف يتحقػؽ إال مػف خػبلؿ 
الوجػػػود الػػػدائـ لؤلعػػػداء   لقػػػد تسػػػمحت الصػػػييونية قبػػػؿ قيػػػاـ إسػػػرائيؿ بمعػػػاداة الييػػػود فػػػي أوروبػػػا 

ازي ألجػػػؿ اسػػػتقطاب الييػػػود وتجمػػػيعيـ فػػػي فمسػػػطيف   وبعػػػد قيػػػاـ إسػػػرائيؿ وذىػػػاب وبػػػالخطر النػػػ
األرض فػػي  أصػػقاعالخطػػر النػػازي  كػػاف البػػد مػػف إيجػػاد عػػدو جديػػد يوحػػد شػػتات المجمعػػيف مػػف 

 .كبش الفداء ليذه النفسية اإلسرائيميةإسرائيؿ فكاف العرب ىـ 
عو إلػػػى التركيػػػز عمػػػى عقيػػػدة اسػػػتمرارية األسػػػس التػػػي تقػػػوـ عمييػػػا التربيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ تػػػدفلػػػذلؾ  

بػػراز أىميػػة الجػػيش كضػػامف لؤلمػػف اإلسػػرائيمي وىػػذا تطمػػب عػػدـ االىتمػػاـ  الصػػراع مػػع اآلخػػريف وا 
بتعميؽ ثقافة التعايش والسبلـ مػع اآلخػريف حتػى مػع الػدوؿ العربيػة التػي تػـ توقيػع اتفاقيػات سػبلـ 

ؿ اسػػتعداد الػػوزارة مواجيػػة انعكاسػػات عمػػى سػػؤاؿ حػػو  (ىػػامر)رد وزيػػر التعمػػيـ  كػػاف معيػػا   حيػػث
" دولػػة إسػػرائيؿ تعطشػػت دائمػػًا لمسػػبلـ   :بقولػػو ((1980 السػػبلـ مػػع مصػػر عشػػية السػػنة الدراسػػية

ذا ظيرت حاجة لمراجعة الكتب المدرسػية فػنف الحكومػة  نحف لـ نوصي قط بالكراىية بيف الدوؿ وا 
شػػامؿ ودقيػػؽ لكتبنػػا الدراسػػية لػػـ  المصػرية ىػػي التػػي سػػيكوف عمييػػا أف تقػػوـ بػػالتغيير وفػي تفحػػص
توقيع السبلـ مع  –ثـ يقوؿ  - نجد أية تعبيرات معادية يمكف أف تسيء إلى العرب بأي طريقة...

مصػػر سػػوؼ يجبرنػػا دوف شػػؾ عمػػى تحصػػيف أنفسػػنا روحيػػًا وثقافيػػًا و ىنػػاؾ زعمػػاء عػػرب يظنػػوف 
ننيـ سينجحوف في فعؿ ذلؾ عف فأنيـ إف لـ يكونوا قادريف عمى القضاء عمينا في ميداف المعركة 

طريؽ عممية االستيعاب أنا أعي وجود بعػض العػرب يػأمموف مػف أعمػاؽ قمػوبيـ أف تػؤدي شػروط 
 .(2006:78 السبلـ في النياية إلى استيعابنا في محيط المبلييف مف العرب " )بوديو
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بميغػًا عمػى وزيػر  مف الجامعة العبريػة رداً  (عكيفا إرنست سيموف)سور الفمسفة يولعؿ ما كتبو بروف
حيث قاؿ " إف اإلسرائيمييف يبذلوف كؿ ما بوسعيـ إلعداد الطبلب الييود وتييئتيـ  (ىامر) تعميـال

ليوـ غد الذي قد تنشب فيو الحرب بينما ال يبذلوف أي جيد لتييئػة الطػبلب الييػود لبعػد غػد الػذي 
وقاؿ تمميذه تسفي  ية مباشرة...منطقتنا عمى األقؿ التي نتحمؿ نحوىا مسؤول إلىقد يجمب السبلـ 

إف إلقػػاء نظػػرة عمػػى كتػػب األطفػػاؿ فػػي إسػػرائيؿ منػػذ إقامػػة الدولػػة وحتػػى يومنػػا ىػػذا يظيػػر لنػػا  :الـ
بػػأف ىػػذه الكتػػب تنظػػر إلػػى العربػػي بمنظػػار الظػػروؼ الحربيػػة التػػي تعيشػػيا إسػػرائيؿ وال تنظػػر إليػػو 

ودي إلقامػة عبلقػات مػف حسػف الجػوار بمنظار السبلـ الذي قد يحؿ بعد غد وال تييء القػارئ الييػ
 . (1988:31" )كوىف والتعاوف مع العرب 

وفػػي رسػػالة ألب فقػػد ابنػػو فػػي الحػػرب ينتقػػد فيػػو الفكػػر العسػػكري الػػذي يغػػرس فػػي عقػػوؿ الناشػػئة  
لقػػد قتػػؿ ابنػػي فػػي خانػػة كػػبش الفػػداء  كػػاف كػػبش فػػداء لقػػوى أعظػػـ منػػو   فرضػػت عميػػو  ":بقولػػو

.. إلػػػػى أف صػػػػار الشػػػػبيبة يعتقػػػػدوف أف حمػػػػؿ السػػػػبلح ىػػػػو أمػػػػر .بواسػػػػطة تعمػػػػيـ ذاكػػػػرة مشػػػػوىة
.. إننػا نعتبػر مػوت الشػاب الػذي يمػر سػريعًا أمػرًا ... يحافظوف عمى حضور يومي لمموت.طبيعي

أصػػيبًل   نحػػف شػػعب نجيػػد بنػػاء التوابيػػت   إف ابنػػي ىػػو ضػػحية الفكػػر الػػذي يفيػػد بػػأف القػػوة قػػادرة 
  وعػػػف ىػػػذا الفكػػػر وعػػػف ىػػػذه األجػػػواء العسػػػكرية  (2004:121عمػػػى تحقيػػػؽ العجائػػػب" )يػػػاىؼ 

أخػدـ فػي وحػدة قتاليػة    " كنت أعمـ أنػو يجػدر بػي أف  :(ازيأبيب أشكن)يتحدث الطالب الجندي 
إنػػػػػػػو حػػػػػػػي ممػػػػػػػيء لػػػػػػػـ أعػػػػػػػرؼ لمػػػػػػػاذا   أقصػػػػػػػد أنػػػػػػػا أعػػػػػػػرؼ لمػػػػػػػاذا ىػػػػػػػذا عػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة 

 . levy,2008:357)بالمقاتميف")
المثقمػة بػالتحقير والدونيػة لمعػرب والفمسػطينييف بػػؿ  -بيػة أنػو مػف خػبلؿ ىػػذه التر  يبلحػظ ممػا سػبؽ

بنػػاء المفػػاىيـ والمبػػادئ يػػتـ الولػػوج لعػػالـ العسػػكرة   ومػػف خبلليػػا أيضػػًا يػػتـ   -ولكػػؿ غيػػر ييػػودي
العسكرية لدى الطبلب والتي تعتمد عمى دونية الغيػر   فػبل يتصػور أف يقػدـ إنسػاف أو دولػة عمػى 

 .اإلنساف أو الشعببعد تغمغؿ النظرة الدونية المحقرة لذاؾ اضطياد إنساف أو شعب آخر إال 
شػػاممة وال يتصػػور القػػارئ أف العسػػكرة مقتصػػرة عمػػى جيػػاز التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ بػػؿ ىػػي منظومػػة 

طالػػت كػػؿ جوانػػب الحيػػاة   ففػػي مجػػاؿ المغػػة المحكيػػة مػػثبًل ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف المصػػطمحات ليػػا 
ما سماه  (داف ياىؼ)عسكري( حيث أورد الباحث ال مدلوؿ عسكري إضافة لمدلوليا الخاص )غير
 .(2004:17)ياىؼ ( 3:2)مصبغة الكممات العسكرية انظر جدوؿ رقـ 
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 (3:2جدول رقم )
 مصبغة الكممات العسكرية

 مصبغة الكممات )لغة عسكرية(
 مفتساع / بمعنى عممية عسكرية -
 

 .تعبيد شارع/حممة خصـ لممبيعاتلتستعمؿ أيضًا 

 تستعمؿ بمعنى شارع. ر/ خط عسكريتسي -
 تستعمؿ أيضًا ألمسية تكريـ لكاتب/لشاعر/لممحف.. عيرؼ ىتسدعا/ تحية عسكرية -

 كيبوش/ احتبلؿ -
 

تبػػوأ مكػػاف فػػي السػػمطة/ فػػي الكنيسػػت/ فػػي السػػمطة  
 .المحمية

 استعدادات أو تحضيرات لعرض فني. حيموـ ىكنيو / تسخيف قصب البارودة -
 .مراجعة أماـ مدعويف / إعداد األدوات القتالية ديسوي كميـ -

 عوائؽ وعقبات مختمفة عمى طريؽ تحقيؽ اليدؼ. سديو موكشيـ/ حقؿ ألغاـ -

 .تقوقع / انكفاء عمى الذات بونكر/ خندؽ -
فػي الجػػيش يػتـ اسػتغبلليا وتوظيفيػا لمحصػوؿ عمػى االمتيػػازات بػؿ إف العسػكرة والخدمػة العسػكرية 

بػؿ وتكفيػرًا لؤلخطػاء والمخالفػات التػي ترتكػب حيػث فيعػة فػي المجتمػع اإلسػرائيمي والفوز بوظيفة ر 
أشػػارت صػػحيفة يػػديعوت أحرنػػوت أف المحكمػػة العسػػكرية خففػػت الحكػػـ عمػػى ضػػابط اتيػػـ بسػػرقة 
معدات عسكرية وذلؾ بسبب مشاركتو في عمؽ أرض المعركػة أثنػاء عمميػة الرصػاص المصػبوب 

  تيبلء عمػػى سػػفينة مرمػػرة التركيػػة وسػػفينة األسػػمحة فكتوريػػاعمػػى قطػػاع غػػزة ومسػػاىمتو فػػي االسػػ
العسػػكري لدرجػػة تسػػويؽ المنتجػػات والبضػػائع مػػف خػػبلؿ المؤشػػرات  بػػالفكروحتػػى وصػػؿ اليػػوس 

النصػػب والتماثيػػؿ فػػي الميػػاديف  ليػػاالعسػػكرية   واعتبػػار الوسػػائؿ القتاليػػة أيقونػػات وطنيػػة تنصػػب 
  (54-48:2مجموعة الصور مف رقـ )العامة   انظر 
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 (48:2صورة رقـ )
 وتقول :الصورة تسوق لمنتج جبنة تنوفا

 % لمواء المظميين50
 % لمواء جولني50

 % لمعائمة100
 )نقاًل عن الممف الجديد(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (49:2صورة رقـ )
 تقول ىذه:تسوق ىذه الصورة لمميدئات

 السيدة ابني ىو جندي مقاتل المكالمات
 .. طمبت من الصيدلي مساعدتي.الياتفية

 عمى السترخاء سأعود لمعمل كما ينبغي
 () نقاًل عن الممف الجديد
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 (50:2صورة رقم )
 إعبلنيا ـ لبلتصاالت فيو شركة سمك

 ؤلعماؿلء تقوؿ سمكـو لمجنود سوا
 .أو لؤلعماؿ الورقية ةالميداني

                                                      ) نقبًل عف الممؼ الجديد(
 
 
 
 

        
 
 
 

 (51:2صورة رقـ )
 مف خبلؿ قدرتيا LGلغسالة يسوؽ عبلف إ

 المبلبس العسكرية ؼالفائقة عمى تنظي
 (بًل عف الممؼ الجديد) نق 
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 (52:2صورة رقم )

 دلتاصورة إلعبلف عف مبلبس لشركة 
 :ببلس يظير فييا جندي كتب عميو
 حسني صورتؾ يا ماما ! ثـ إشارة

 ونات بوكسر وجواربلقمصاف وبنطم
 .كوماندوز   وجوارب جنديات
 ) نقبًل عف الممؼ الجديد(

 
 
 
 
 
 
 
 

 (53:2)صورة رقـ 
 صورة لزفاؼ في كيبوتس شماؿ قطاع

 غزة )نقبًل عف الممؼ الجديد(
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 (54صورة رقـ )
 قوؿ التعميؽ المرفؽ ليذه الصورة أرادي

 قائد القوات الجوية يعقوب تيرنير ورئيس
 بئر السبع مدينة بئر السبع   تزييف بمدية 

 .حربية حقيقية فائضةبطائرة 
 ديد() نقبًل عف الممؼ الج

 
نشػر إسػرائيمية تنػاىض  مواقػع إلكترونيػةمػف الباحػث  عمييا  ؿوىناؾ العديد مف الصور التي حص

التػػي تثبػػت تغمغػػؿ و  والتػػي ال يمكػػف تضػػمينيا جميعػػًا فػػي ىػػذا البحػػث  واالحػػتبلؿ يالعسػػكر الفكػػر 
ماف قػواؿ ديفيػد غروسػإلػى أف أ ليصػؿ الباحػثالفكر العسكري في كافػة مشػارب الحيػاة اإلسػرائيمية 

حػػوؿ ضػػرورة بنػػاء دولػػة ذات مشػػيد عسػػكري   بمقولػػة لػػو فػػي بدايػػة الفصػػؿ األوؿ  شػػيدتُ والػػذي اسْ 
 .ليست كممات عابرة بؿ ىي حقيقة واقعة

  .يازػػإال أنيا ليست دولة ذات مشيد عسكري فحسب   بؿ دولة ذات مشيد عسكري وبامت
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 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

 :ات العربية وتشملالدراس :أول ً 
 دراسات تناولت صورة العرب في الكتب المدرسية  -
 دراسات تناولت صورة العرب في األدب العبري  -
 دراسات تناولت تحميؿ القيـ التي ترتكز عمييا كتب التدريس االسرائيمية  -

 :ثانياً : الدراسات العبرية وتشمل
 دراسات تناولت عسكرة التعميـ في إسرائيؿ  -
 لت عسكرة األدب العبري في إسرائيؿ دراسات تناو  -
 دراسات تناولت صورة العربي في األدب العبري  -
 دراسات تناولت صورة العرب في كتب التدريس اإلسرائيمية  -

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 
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ييػػػدؼ ىػػػذا الفصػػػؿ إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى الجيػػػود التػػػي بػػػذلت مػػػف قبػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ ىػػػده الدراسػػػة   
 :يا واالستفادة منيا في عدد مف الوجوه اىمياواستعراض

 .تقديـ فكرة شاممة ومتكاممة عف ىذه الدراسات لمقراء والباحثيف 1-
االسػػتفادة مػػف طػػرؽ البحػػث العممػػي التػػي اتبعػػػت فػػي الدراسػػات السػػابقة وكػػذلؾ النتػػائج التػػػي 2- 

ريػػاً  وعمميػػاً  مػػف خمصػػت إلييػػا ىػػذه الدراسػػات فػػي صػػياغة مشػػكمة الدراسػػة الحاليػػة ومعالجتيػػا نظ
اسػػػتكماؿ  خػػػبلؿ  بنػػػاء مسػػػممات البحػػػث اعتمػػػاداً  عمػػػى النتػػػائج التػػػي توصػػػؿ الييػػػا االخػػػروف  و

 .الجوانب التي وقفت عندىا الدراسات السابقة
وقد استعاف الباحث بالعديد مف الدراسات اإلسػرائيمية التػي قػاـ بيػا العديػد مػف رجػاالت التربيػة 

 .ة ػػػػػة الدراسات العربية في مجاؿ ىذه الدراسفي إسرائيؿ   مع قمة ومحدودي
 

 .الدراسات العربية :أول
 (2012( دراسة )أبو مساعد ,1

والرابػػػػػع  العبريػػػػػة )درب الكممػػػػػات( لمصػػػػػؼ الثالػػػػػث  ةتحميػػػػػؿ كتػػػػػب المطالعػػػػػ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة تىػػػػػدف
 ة مػفصورة العػرب والمسػمميف فػي ىػذه العينػ لمتعرؼ عمىوالسادس لممرحمة األساسية   والخامس 

وقػػد جػػاءت نتػػائج   واسػػتخدمت الباحثػػة االسػػموب التحميمػػي الوصػػفيالمنػػاىج الدراسػػية اإلسػػرائيمية 
 :الدراسة عمى النحو التالي

أف النسبة المئوية لصورة العرب والمسمميف في كتػاب درب الكممػات لمصػؼ الثالػث بمغػت  -
 .بشكؿ إيجابي( % 2.3 )بشكؿ موضوعي و( %18.2)بشكؿ سمبي و (% 79.5)

أف النسبة المئوية لصورة العػرب والمسػمميف فػي كتػاب درب الكممػات لمصػؼ الرابػع بمغػت  -
 .ةػبشكؿ إيجابي %(6.3 )بشكؿ موضوعي و( % 18.8)بشكؿ سمبي و (%(75

أف النسػػػبة المئويػػػة لصػػػورة العػػػرب والمسػػػمميف فػػػي كتػػػاب درب الكممػػػات لمصػػػؼ الخػػػامس  -
 .بشكؿ إيجابي(%9.1 و) بشكؿ موضوعي( %14.5 )بشكؿ سمبي و( %76.4)بمغت

أف النسػػػبة المئويػػػة لصػػػورة العػػػرب والمسػػػمميف فػػػي كتػػػاب درب الكممػػػات لمصػػػؼ السػػػادس  -
  .بشكؿ إيجابي (%(0بشكؿ موضوعي و  (%26.1)بشكؿ سمبي و ( %73.9)بمغت

 (2005( دراسة )عبد العال ,2
لعربػي كمػا ىدفت ىذه الدراسة لمبحث فػي عنصػرية منػاىج التػدريس اإلسػرائيمية وبيػاف صػورة ا

ر شػتعكسيا ىػذه المنػاىج   اتبعػت الباحثػة المػنيج التحميمػي   وتضػمنت عينػة الدراسػة سػتة ع
 حتػػى الثالػػث الصػػؼ بدايػػة مػػف المقػػررةفػػي التػػاريخ والجغرافيػػا لممرحمػػة االبتدائيػػة  مدرسػػياً  كتابػػاً 

 فػػػي األساسػػػي التعمػػػيـ مػػف األولػػػى التعميميػػػة الحمقػػػة سػػنوات وىػػػي االبتػػػدائي  السػػػادس الصػػؼ
 .الجغرافيا في كتب( 5)و التاريخ في كتاباً ( 11) منيا  إسرائيؿ



162 

 

 :وجاءت نتائج دراستيا كما يمي
 مػػف جػػزئيف والمتضػػمف فػػي" الػػوطف أرض" بعنػػواف كتػػاب التػػاريخ الػػذي  أف المؤلفػػة تػػرى -

دراسػػية متتاليػػة  سػػنوات عػػدة مػػدار عمػػى لمطػػبلب تدريسػػو يػػتـ حيػػث كتػػب العينػػة ؛ أخطػػر
 .فػػات التاريخية الصييونية التي تثبت أحقيتيـ في أرض فمسطيوىو مشبع بالرواي

 الييػػودي؛ المجتمػػع فئػػات مختمػػؼ بػػيف العبلقػػات فػػي والتػػوتر التمػػايز الباحثػػة مػػدى تبػػيف  -
 فػي اسػتغبلليـ أجػؿ مػف معيػـ التصػادؽ اقتصػار ويمكػف مسػتبعدوف الفمسػطينيوف فالعرب

 ناحيػػػػة مػػػػف العػػػرب مػػػػف الييػػػػود جريفالميػػػا بػػػػيف تمػػػػايزاً  ىنػػػاؾ أف كمػػػػا  الدونيػػػػة األعمػػػاؿ
 أنفسػيـ األوربييف المياجريف بيف تمايز وىناؾ بؿ أخرى  ناحية مف األوربييف والمياجريف

 يسػعى فننو الكياف ىذا فئات بيف والسياسية واالقتصادية االجتماعية التباينات ىذه ومع  
التاريخيػػػة  ألسػػػطورةوا المغػػػة امػػػؿكع والتماسػػػؾ لمتػػػرابط عوامػػػؿ إيجػػػاد إلػػػى ذاتػػػو الوقػػػت فػػػي

 .باالضطياد والشعور لمييود
االنسانية كاألشػرار والقتمػة الغير إف مضاميف الكتب تصؼ العرب بالعديد مف األوصاؼ  -

والمصػوص والعصػػابات   كمػػا تنػػزع عػػنيـ القوميػػة وانتمػػاؤىـ ألرضػػيـ مقابػػؿ التأكيػػد عمػػى 
ف فكػػػرة الخػػػوؼ مػػػف عمػػػى ىػػػذه األرض   كمػػػا تبػػػرز المضػػػاميلمييػػػود األحقيػػػة التاريخيػػػة 

ممػػا يؤىػػؿ الطػػبلب ليكونػػػوا متػػأىبيف ومسػػتعديف لمتعامػػؿ مػػػع   العربػػي وعػػدـ الوثػػوؽ بػػػو 
العرب بالقوة العسكرية ألنيا السبيؿ الوحيد التػي يفيمػا العػرب   إضػافة لتأكيػد المضػاميف 

 مف نصوصاً   حيث أوردت الباحثة عمى الفرادة والحضارة الييودية مقابؿ التخمؼ العربي 
 العربيػػة الشخصػػية تشػػويو وعمػػى العنصػػرية عمػػى واضػػحة داللػػة تػػدؿّ  بالعبريػػة الكتػػب ذهىػػ

 .وحقائقو لمتاريخ تزييؼفي  ميينة بصفات وَنْعتيا
 بمػا - اً دامً  دليبلً  عدت كما التفنيد  وال الدحض تقبؿ ال شيادة بترى الباحثة أف ىذه الكتو  -

 وعػدـ واإلرىػاب واالسػتعبلء العنصػرية عمػى - ألطفاؿ تدرس عبرية نصوص مف يحتويو
 .رباآلخ االعتراؼ

 ( 2003( دراسة )حسن,3
موقػػوؼ عمػػى األسػػس االيدلوجيػػة التػػي يرتكػػز عمييػػا كتػػاب الجغرافيػػا السػػكانية لىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 

ييػػود وعػػرب فػػي دولػػة إسػػرائيؿ المقػػرر عمػػى طمبػػة الصػػؼ السػػادس بالمػػدارس الحكوميػػة لكػػؿ مػػف 
 :ع الباحث المنيج التحميمي وجاءت نتائج الدراسة كما يميالطمبة الييود والعرب   واتب

يقوـ الكتاب بتزييؼ الواقع مف خػبلؿ إعطػاء تصػور خيػالي لعبلقػات تعػاوف ونوايػا حسػنة  -
 .بيف العرب والييود

إرجػػػاع مشػػػكمة الصػػػراع إلػػػى ادعػػػاء كػػػؿ طػػػرؼ بػػػأف األرض أرضػػػو ويتجاىػػػؿ حقيقػػػة مػػػف  -
 .جزء مف الحؽ لصاحب الحؽالمسيطر عمى األرض اآلف ورفض إعطاء ولو 
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حػػث الطػػبلب العػػرب عمػػى إخػػبلص الػػوالء لػػدولتيـ إسػػرائيؿ عمػػى حسػػاب والئيػػـ إلخػػوانيـ  -
 .الفمسطينييف في الضفة والقطاع

يتمنػػى الكتػػاب إحػػراز اتفػػاؽ سياسػػي مػػع التأكيػػد عمػػى أف ىػػذا االتفػػاؽ أمػػر معقػػد ويتطمػػب  -
 .  فيو يقؼ عند حدود التمني طويبلً  وقتاً 

مواصػفاتيا العسػكرية وبنائيػا إلػى ب الصفة االحتبللية لممستوطنات ولـ يشػر تجاىؿ الكتا -
لمدفاع عنيا وأنيػا أشػبو بالثكنػات العسػكرية  في شكؿ معسكرات استيطانية مجيزة عسكرياً 

 .منيا إلى المدف والقرى التقميدية الطبيعية
فػػي مقابػػؿ  القريػػة العربيػػة بكػػؿ الصػػفات السػػمبية التػػي تصػػورىا متخمفػػة ومتػػدىورة ؼوصػػ -

الصورة اإليجابية عف المدف والقرى وأنماط البمداف الييودية   دوف ذكر األسباب الحقيقية 
 .لتدىور القرى العربية

يظيػر الكتػػاب تطػػور الخػدمات وأسػػموب البنػػاء فػي القػػرى العربيػػة وذلػؾ بفضػػؿ الحكومػػات  -
 .اإلسرائيمية

ودروز ومسػػػػيحييف  يقػػػػدـ الكتػػػػاب العػػػػرب عمػػػػى أنيػػػػـ جماعػػػػات منقسػػػػمة )كبػػػػدو وشػػػػركس -
ومسػػػػمميف ( فػػػػي حػػػػيف يقػػػػدـ الييػػػػود كأمػػػػة موحػػػػدة دوف ذ كػػػػر الفػػػػرؽ والطوائػػػػؼ الييوديػػػػة 

  .والخبلفات الكبيرة بيف الييود أنفسيـ
 (2003( دراسة )العبد الكريم,4

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى
 كيؼ يتـ عرض الصراع العربي اإلسرائيمي في كتاب تاريخ العالـ ؟ -
 تاب في تقديـ وجيتي النظر اإلسرائيمية والعربية )الفمسطينية( ؟ما مدى موضوعية الك -
مػػا مػػدى سػػعي المػػؤلفيف لمتػػأثير عمػػى حكػػـ القػػارئ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ بعػػض المعمومػػات أو  -

 إخفاء أخرى  ؟
ىػػػؿ تػػػـ عػػػرض الصػػػراع بحيػػػث يمكػػػف الطالػػػب األمريكػػػي مػػػف اتخػػػاذ موقػػػؼ مبنػػػي عمػػػى  -

 ؟ ف ػػيؽ موقؼ مؤيد ألحد الطرفيمعمومات صحيحة   أـ أف المعمومات قدمت لتحق
حيث قاـ الباحث بتحميؿ كتاب تاريخ العػالـ روابػط لمحاضػر المقػرر عمػى طػبلب المرحمػة الثانويػة 
في الواليات المتحدة   وقػد اتبػع الباحػث التحميػؿ النػوعي الػذي يقػوـ عمػى تحميػؿ المحتػوى بطريقػة 

 :التالي  وجاءت نتائج الدراسة عمى النحو  التحميؿ االستقرائي
حظػػي تػػاريخ الييػػود بمسػػاحة كبيػػرة مػػف الكتػػاب وبشػػيء كثيػػر مػػف التفصػػيؿ   حيػػث تتبػػع  -

 .الكتاب نشأة بني إسرائيؿ في القديـ ولـ يتبع ذلؾ مع المسمميف أو العرب
 الديانة الييودية مف الديانات الرئيسية في العالـ لؤلثر التي تركتو في النصرانية واإلسبلـ. -
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ف مػػا تعػػرض لػػو الييػػود مػػف شػػدائد عمػػى مػػر التػػاريخ فيػػذكر مػػا حػػرص الكتػػاب عمػػى بيػػا -
تعػػرض لػػو الييػػود عمػػى يػػد الرومػػاف وعمػػى يػػد البػػابمييف وعمػػى يػػد النػػازييف ومػػا القػػوه مػػف 

 .الفمسطينييف
شيء يذكر عف تاريخ الفمسطينييف أو العرب أو الكنعانييف   مػع ذكػر الكتػاب  ؾليس ىنا -

 .أف الييود ىاجروا إلى أرض كنعاف
نشػػأة إسػػرائيؿ )الحديثػػة( كانػػت بسػػبب وعػػد بمفػػور الػػذي قطعتػػو بريطانيػػا لكسػػب تأييػػد  إف -

الييود في أوروبا أثناء الحرب العالمية األولى   كما لـ يشير إلى الحركات الييودية التػي 
 .تكونت في فترة االنتداب

بعػػػاده عػػػف اإلسػػػرائيمييف مػػػف خػػػبلؿ  اإلرىػػػابربػػػط  - مػػػف  إلػػػى عػػػدد اإلشػػػارةبالفمسػػػطينييف وا 
ظيارىا بمظيػر اإلرىابيةاليجمات ) ( والعمؿ عمى استدرار عطؼ الطبلب نحو إسرائيؿ وا 

 .الكياف المسالـ الذي يعاني مف ظمـ اآلخريف
اعتماد الكتاب عمى الكتاب المقدس مف حيث االكثار مف ذكر النصوص الدينية التوراتية  -

   .التي تعطي لمييود الحؽ في أرض فمسطيف
إيصػػاؿ وجيػػة نظػػر معنيػػة إلػػى أذىػػاف الطػػبلب واقنػػاعيـ بيػػا وىػػي أف سػػعي الكتػػاب إلػػى  -

نشػػػوء إسػػػرائيؿ كػػػاف أمػػػراً  طبيعيػػػاً  إثػػػر ىجػػػرة طبيعيػػػة ألرض غيػػػر مأىولػػػة يسػػػندىا حػػػؽ 
تعػػػرض لػػػو الييػػػود عمػػػى مػػػر  تػػػاريخي ودينػػػي فػػػي تمػػػؾ األرض عززىػػػا االضػػػطياد الػػػذي

 .التاريخ
 (2003( دراسة )القبالوي,5

تػػػاريخ المسػػػتوطنات والمقػػػرر عمػػػى  رؼ عمػػػى القػػػيـ التػػػي يتناوليػػػا كتػػػاب متعػػػلالدراسػػػة ىػػػذه ىػػػدفت 
وقػد جػاءت نتػائج الدراسػة طبلب المرحمة االبتدائية   حيث اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي 

 :عمى النحو التالي
 .االرتباط بأرض الميعاد فريضة دينية -
 .الدفع باتجاه االستيطاف الزراعي والعمؿ اليدوي -
 .ادػػػعمى حركة الريادة الييودية التي تدعوا لعودة الييود إلى أرض الميع التأكيد -
 .بالنسبة لمييود سقدسية القد -
 .ربط الطبلب بنسرائيؿ وبمشروعيا االستيطاني -

 (1997( دراسة )عبد المطيف,6
 حيػػػث تناولػػػتفػػػي أدب الطفػػػؿ العبػػػري  االيدلوجيػػػةلمتعػػػرؼ عمػػػى االتجاىػػػات  ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػدفت

ف األعماؿ األدبية )القصص( التي يتعرض ليا األطفاؿ سواء في المدرسة أو في البيػت  العديد م
 :واتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وجاءت نتائج الدراسة كما يمي
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   تعميميػػاً  دعائيػػاً  الصػػييونية بشػػكؿ يجعمػػو أدبػػاً  ايلبليػػدلوجأدب األطفػػاؿ العبػػري يخضػػع  -
 .ة الصييونيةبدعاوى العقيد   ممتزماً  مجنداً 

يتجنب األدبػاء اإلسػرائيميوف ذكػر فمسػطيف والفمسػطينييف فػي أدب األطفػاؿ ويطمقػوف عمػى  -
فمسػػػطيف أرض إسػػػرائيؿ أو الػػػببلد وعنػػػد الحػػػديث عػػػف الفمسػػػطينييف أو الفػػػدائييف يطمقػػػوف 

 .العرب أو المخربيف
 يركػػزوف عمػػى حػػرب االسػػتقبلؿ لػػؾفػػي مقابػػؿ ذ ((1973لػػـ يتطػػرؽ أدب األطفػػاؿ لحػػرب  -

 .وحرب األياـ الستة
يتميز أدب األطفاؿ العبري بوجود سيؿ عاـر مف قصص البطولة والشجاعة فػي المعػارؾ  -

 .ومواجية الخطر
لدى األطفاؿ بحتمية الحروب مف أجػؿ ضػماف  اإلحساسيركز أدب األطفاؿ عمى تدعيـ  -

 .الوجود البيولوجي اإلسرائيمي
ة لؤلطفػػاؿ يػداء فػي قصصػػيـ الموجاىتمػاـ األدبػاء بوضػػع الييػود فػػي جػو محاصػر باألعػػ -

لتقبػؿ فكػرة التجنيػد اإللزامػي  عػود األطفػاؿ نفسػياً تلتأكيد المقولة ال خيار إال القتاؿ وبذلؾ ي
 . روب ػػػحينما يصموف إلى السف المبلئمة لمتجنيد وتييئتيـ لخوض الح

يزخػػر أدب األطفػػاؿ العبػػري بالقصػػص التػػي تتحػػدث عػػف أصػػوؿ العبػػادات وشػػعائر الػػديف  -
لييودي كمػا تيػتـ بػالتراث الروحػي لمييػود والتركيػز عمػى أىميػة الػوازع الػديني فػي تيػذيب ا

ذكاء الروح الدينية لدييـ  .أخبلؽ األطفاؿ وا 
حيػػث  بالغػػاً  السػػمة الغالبػػة فػػي أدب األطفػػاؿ بشػػكؿ عػػاـ ىػػي االىتمػػاـ بالماضػػي اىتمامػػاً  -

تيـ وحرصػػػيـ عمػػػػى يركػػػز عمػػػى ذكريػػػات الماضػػػي كمػػػا ييػػػتـ بػػػنبراز دور الييػػػود وبطػػػوال
ممارسة طقوس الديانة الييودية   كما يبرز األدباء حنيف الييود عبر التاريخ وشوقيـ إلى 

 .أرض إسرائيؿ )فمسطيف(
 (1984( دراسة )الشناوي,7

سرائيؿ وجاءت لىدفت ىذه الدراسة  ممقارنة بيف التربية العسكرية بالتعميـ الثانوي العاـ في مصر وا 
 :التربية العسكرية في إسرائيؿ وىي كما يمينتائج الدراسة لصالح 

مف برامج التدريب العسكري اإلسرائيمي عمػى كافػة  وىاماً  أساسياً  تأخذ مناىج التربية والثقافة شطراً 
 .المستويات

عمػػى خمػػؽ المجتمػػع  لػػـ يكػػف التػػدريب العسػػكري فػػي إسػػرائيؿ )فػػي إطػػار المرحمػػة الثانويػػة( قاصػػراً 
لية التربية العسكرية صير المجتمع اإلسرائيمي المتعدد األصوؿ العسكري فحسب بؿ إف مف مسؤو 

 .الحضارية في بوتقة واحدة وقالب متجانس ىو القالب الصييوني
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فػي تشػكيؿ الشخصػية اإلسػرائيمية  ىامػاً  يسيطر الجيش عمى الكثير مف المنظمات التي تمعب دوراً 
 .كالنحاؿ والجدناع وتربيتيا عسكرياً 

العسػػكرية بػػالتعميـ الثػػانوي فػػي إسػػرائيؿ وزارة المعػػارؼ والثقافػػة وقػػوات الػػدفاع  يتػػولى تنظػػيـ التربيػػة
وقيادة الجدناع والتي تتولى التدريب العممي والنظري داخؿ قواعد التدريب ومياديف الرمايػة التابعػة 
قامػة المعسػكرات الخارجيػة وزيػارة األمػاكف التاريخيػة وأمػاكف المعػارؾ   فػي  لمجيش اإلسرائيمي   وا 
مقابػػؿ ذلػػػؾ تتػػولى وزارة التربيػػػة والتعمػػيـ المصػػػرية التػػػدريب العسػػكري ممػػػا أدى إلػػى إعاقػػػة التنفيػػػذ 

 .بصفتيا جية غير متخصصة مما أدى إلى االكتفاء بالجانب النظري دوف التطبيقي
 بدون( ( دراسة )منتصر,8

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى
 .التعرؼ عمى تنظيـ محتوى الكتاب -
 .لتي يتضمنيا الكتابالتعرؼ عمى القيـ ا -
 .جياعتمدت المؤلفة عمييا في بناء منيالتعرؼ عمى الخمفية التي ا -
 .التعرؼ عمى دور الكتاب في تشكيؿ شخصية دارسو -

لجغرافيػػا لممرحمػػة المتوسػػطة فػػي إسػػرائيؿ وىػػو كتػػاب القػػدس احيػػث قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ كتػػاب 
وقد جػاءت نتػائج الدراسػة عمػى النحػو  وصفيا والسامرة   وقد اتبع الباحث المنيج التحميمي الدييو 

 :التالي
 .التدرج في عرض المادة العممية لمواضيع كتابيا -
اسػػتخداـ الوسػػائؿ التوضػػيحية التػػي تعػػيف عمػػى فيػػـ الػػدرس وتعميػػؽ فكرتػػو مثػػؿ الصػػػور  -

والخرائط والرسوـ البيانية   األمر الذي يعني أف المؤلفة قد اعتمدت اعتماداً  كبيراً  عمػى 
 .ئؿ االيضاحية في بناء محتوى منياجياالوسا

اختيار المراجع التي يحمؿ ليػا التبلميػذ قػدراً  مػف التقػديس والتبجيػؿ مػف خػبلؿ االسػتعانة  -
 .باألسفار التوراتية

 .إثبات حؽ الييود في المنطقة منذ القدـ -
 .التأكيد عمى أغمبية الييود في القدس -
نكار حؽ اآلخريف -  .فيو السيما العرب منيـ بياف األصؿ الييودي لممكاف وا 
 .بث مشاعر الكراىية لمعرب والتحذير منيـ -
 .حث التبلميذ عمى مواصمة ما قاـ بو األجداد -
بناء محتوى المنيج عمى خمفية صييونية دينيػة   حيػث تػـ اسػتبداؿ أسػماء المػدف العربيػة  -

 بأخرى عبرية إضافة الستخداـ بعض المصطمحات الصييونية كحػرب التحريػر واسػتخداـ
 .مدينة داود لمداللة عمى مدينة القدس ووصؼ مدينة حبروف )الخميؿ( بمدينة اآلباء
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تركيز الكتاب عمى جغرافيا منطقة ييودا والسامرة )الضفة الغربية( وىػي منطقػة نػزاع بػيف  -
سرائيؿ مف شػأنو تكػريس وارتبػاط الطػبلب الييػود بيػذه األرض وجعميػا حقػاً  ليػـ  العرب وا 

  .طينييف فيياونفي حؽ العرب الفمس
 .ثانياً  الدراسات العبرية

 (Zlamnson (2007,دراسة زلمانسون 1)  
 :موقوؼ عمى األسئمة التاليةلىذه الدراسة ىدفت 

 ىؿ يتـ الربط بيف الماضي والحاضر في المنيج الدراسي وكيؼ ؟ 1-
 ىؿ يتـ نقؿ رسائؿ معينة وواضحة تتعمؽ بتصور سياسي معيف وكيؼ ؟2- 
 ؟ف األحداث الموصوفة في سفر يوشعحداث الواقعية التي تقارف الكتيبات بينيا وبيما ىي األ3- 
 ما ىي المضاميف التي تناقشيا ىذه الكتيبات   وىؿ تعنى عمى مستوى المعمومات ؟4- 
 إيضاحية لؤلحداث المختمفة ؟ ما الذي يتـ اختياره ليكوف رسوماً 5- 
 .ر يوشػع  تحػت عنػواف تػدريس سػفر يوشػع واالحػتبلؿبدراسة سػف (ليفي زلمنسوف)قامت الباحثة حيث 

وقامت بفحص العديػد مػف الكتيبػات مػف إصػدارات مختمفػة وىػي "تنػاخ مػع رفػاؽ"  "ورفقػاه سػيمع"  "مػع 
واتبعػػت الباحثػػػة    ف قبػػؿ وزارة المعػػارؼ فػػػي إسػػرائيؿيوشػػع"   "سػػفر يوشػػع" وكميػػػا مصػػادؽ عمييػػا مػػػ
ائؿ المبطنػػة التػػي تعمػػد المؤسسػػة التعميميػػة إرسػػائيا مػػف المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي  لموقػػوؼ عمػػى الرسػػ

وأوضػحت النتػائج التػي توصػمت  .وراء تدريس سفر يوشع المقرر عمى طبلب الصػؼ الرابػع األساسػي
إلييا الباحثة إلى االىتماـ الكبير بالجوانب العسكرية المتعمقة باحتبلؿ األرض بدوف تقديـ أسػئمة حػوؿ 

حشية االحتبلؿ بشكؿ شبو تاـ   وتبريرىا إيػاه حتػى فػي بعػض األحيػاف   األخبلؽ والعدؿ وتجاىميا لو 
وىي تركز عمي المقارنة والربط بيف أرض إسرائيؿ الكاممة إباف فترة يوشع وبيف أرض إسرائيؿ الحالية 

بما في ذلؾ االستغبلؿ  واستراتيجيةكؿ فعؿ  عسكرية وقومية ودينية تبرر تقريباً   كما يتضح أف أىدافاً 
بػػػػادة قػػػػرى بأكمميػػػػا   كمػػػػا دلػػػػت النتػػػػائج إلػػػػى اىتمػػػػاـ الكتيبػػػػات بالزيػػػػارات الميدانيػػػػة الجن سػػػػي لمنسػػػػاء وا 

أنيػػا إلػػى )الػػرحبلت الترفيييػػة( لؤلمػػاكف والقػػرى التػػي جػػاء ذكرىػػا فػػي السػػفر مثػػؿ أريحػػا دوف اإلشػػارة 
رنتيػػا محتمػػة أو سػػكانيا فمسػػطينيوف   كمػػا اىتمػػت فػػي إبػػراز مسػػار الحػػروب التػػي خاضػػيا يوشػػع ومقا

لمسار حػروب إسػرائيؿ التػي خاضػتيا مػع العػرب   كمػا توصػمت الباحثػة عمػى أف  بشكؿ متماثؿ تماماً 
الصػػور اإليضػػاحية التػػي تتضػػمنيا الكتيبػػات الدراسػػية مثػػؿ عقػػد مقارنػػة بػػيف صػػورة لحقيبػػة جنػػدي مػػف 

كانػػت بحػػوزة أتبػػاع يوشػػع وأخػػرى لجنػػدي الجػػيش اإلسػػرائيمي   والمقارنػػة بػػيف المعػػدات العسػػكرية التػػي 
مػػف شػػأنيا والتػػي والمعػػدات التػػي يمتمكيػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي فػػي الوقػػت الحاضػػر   قػػديماً  (الفمسػػتينييف)

غرس الروح العسكرية المبكرة لدى الطبلب   كما اىتمت الكتيبات بالمقارنػة ببػيف صػورة دخػوؿ جػيش 
لمػربط بػيف  ض إسرائيؿ حػديثاً وبيف صورة لممياجريف الييود الوافديف إلى أر  يوشع أرض فمسطيف قديماً 

قامػػة الدولػة الصػييونية   كمػػا توصػمت الباحثػة إلػػى أف ىػذه الكتيبػات المقػػررة  احػتبلؿ يوشػع لػؤلرض وا 
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مف قبؿ ىيئة التعميـ تعد وثيقة اتياـ الذعة مف حيث كونيا أداة نحو عدـ التسػامح والتعصػب القػومي 
 واألىواء.

 
 ( (gor,2007دراسة غور 2)

 :اسة إلى التحقؽ مفىدفت ىذه الدر 
 ما الذي يعرفو األطفاؿ في سف الروضة عف الحرب والروح العسكرية ؟ -
 كيؼ يقوموف بتنمية مشاعر مف التقدير لمجيش ؟ -
 كيؼ يتـ بناء استعداد بدىي لمتجنيد منذ سف غضة ؟ -

عنونػػت  ومحتػػوى منػػاىج التػػدريس لريػػاض األطفػػاؿ فػػي إسػػرائيؿ   ىػػذه الدراسػػة تناولػػت حيػث 
بعنواف ساخر " ماذا تعممت في الروضة يا طفمػي المذيػذ " واتبعػت الباحثػة المػنيج  ستياادر  الباحثة
 :وجاءت نتائج دراستيا عمى النحو التالي , التحميمي

إف البنية األساسية لرؤية واقع التعسكر أمػر طبيعػي فػي سػف الروضػة وذلػؾ عبػر تػدريس األعيػاد 
سػكرية والمعػب بالسػبلح وجمػع التبرعػات لصػالح الجنػدي واالحتفاالت مع الجنود وزيارة القواعػد الع

اإلسرائيمي   وتؤكد حجيػت فػي نتػائج دراسػتيا أف األطفػاؿ فػي الروضػة يتمحػور مػنيجيـ الدراسػي 
حػػوؿ األعيػػاد مثػػؿ عيػػد الحانوكػػاه والبػػوريـ والفصػػح وكميػػا تنقػػؿ رسػػائؿ متعسػػكرة ومثيػػرة   حيػػث 

لحروب والمعارؾ واالنتصارات العسكرية وموت قصص األعياد في رياض األطفاؿ عمى ا تمركزت
العػػػدو   كمػػػا أشػػػارت الباحثػػػة أنيػػػا أجػػػرت العديػػػد مػػػف المقػػػاببلت العفويػػػة مػػػع رجػػػاؿ التعمػػػيـ حػػػوؿ 
عسكرة التعميـ واتفؽ الجميع عمى أف التعميـ في إسرائيؿ مشبع بالمظاىر العسكرية وىذه المظاىر 

  .يبلئـ دولة ديمقراطية تبلئـ الدوؿ ذات النظـ االستبدادية أكثر مما
 ( (Perlstein,2004دراسة بيرلستين3) 

  :ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف عمى
   .الصورة الدينية والثقافية والقومية لمفمسطينييف والعرب -
 .اليوية القومية الفمسطينية والتعريؼ الجغرافي والسياسي لفمسطيف -
 .ية الفمسطينيةالرواية اإلسرائيمية القومية وصمتيا بالرواية القوم -

موزعػػة عمػػى  مدرسػػياً  كتابػػاً  (27)وقػػد ارتكػػزت الباحثػػة فػػي إجػػراءات البحػػث عمػػى تحميػػؿ محتػػوى 
مسػػػػتخدمة المػػػػنيج الوصػػػػفي  كتػػػػب التػػػػوراة واألدب والمغػػػػة والجغرافيػػػػا والتربيػػػػة المدنيػػػػة والتػػػػاريخ  

 .التحميمي
  :وجاءت نتائج دراستيا عمى النحو التالي

أو مسػمـ يظيػػر فػي السػياؽ الػػديني  يوأف مفيػػوـ عربػ الفمسػطيني مطمقػاً فػي كتػب التػوراة ال يظيػػر 
ولػػيس فػػي السػػياؽ الػػوطني   فػػي كتػػب األدب والمغػػة لػػـ تعػػط صػػورة الفمسػػطيني أي اىتمػػاـ لكنػػو 
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لئػػػؾ المتخمفػػػيف   فػػػي سػػػياؽ اجتمػػػاعي عرقػػػي يوصػػػؼ بأنػػػو غريػػػب )دخيػػػؿ( كمػػػا فػػػي و ينتمػػػي أل
اريخ فػنف الصػورة المييمنػة لمفمسػطيني ىػي التسػمية القصص عف الصيني والياباني   في كتب التػ

التقميدية )العرب(   الصورة المركزية لمعرب ىي الفبلح بعكس الييودي الخبير الزراعي   الصػورة 
الثقافيػػة لمفمسػػطيني مرتبطػػة بالثقافػػة الشػػرقية لمعربػػػي المسػػمـ ولػػيس مرتبطػػة بالثقافػػة الغربيػػة فيػػػي 

بػػتعمـ  ولػػيس ميتمػػاً  تكنولوجيػػاً  ويعتبػػر الفمسػػطيني لػػيس متقػػدماً  ليسػػت مدنيػػة   )الثقافػػة الشػػرقية (
مع الثقافة الصناعية الحديثة   وعمى العكس فنف الطموح العاـ ىػو حفػظ  طرؽ جديدة أو متحمساً 

 التقميد )العرؼ(.
فػػػي جميػػػع الكتػػػب المدرسػػػية ال يوجػػػد ذكػػػر لتنظػػػيـ سياسػػػي فمسػػػطيني وال يوجػػػد ذكػػػر لممؤسسػػػات 

اسية التي تعمؿ في البيئػة العربيػة الفمسػطينية العامػة   كمػا ال يوجػد تمييػز لمحػدود الثقافية أو السي
 .ضمف أرض إسرائيؿ وال يوجد إشارة لمستوطنات عربية ( (1967السياسية بحيث تدخؿ حدود 

فػي كتػب التػوراة وجػد التعمػؽ بتعزيػز الشػعب الييػودي كأمػة وارتباطػو بػأرض إسػرائيؿ كػػوطف دوف 
تػذكر كتػب التػاريخ أف أثريػاء العػرب  ( (1948لمرواية الفمسطينية   قصػة حػرب وجود أي ارتباط 

 والتػػي بنيػػت فييػػا المػػدف واسػػتقر فييػػا الييػػود وأف عربػػاً   ( (1948بػػاعوا أراضػػييـ لمصػػييونية قبػػؿ
تركػػوا قػػراىـ بسػػبب العصػػابات المسػػمحة التػػي أجبػػرتيـ عمػػى تػػرؾ أراضػػييـ   وبػػذلؾ فػػنف الروايػػة 

درس فػػي الكتػػب المدرسػػية فػػي إسػػرائيؿ ال تػػتكمـ عػػف طػػرد العػػرب بواسػػطة جػػيش التاريخيػػة التػػي تػػ
الدفاع اإلسرائيمي لكنيـ تركوا قراىـ بسبب أفراد مسيطريف أقويػاء مػف شػعبيـ الػذيف اقترحػوا عمػييـ 
أو حثػػوىـ بوعػػود لمغػػادرة بيػػوتيـ   ىنػػاؾ العديػػد مػػف الكتػػب المدرسػػية التػػي تعمػػـ أف الييػػود الػػذيف 

مػػع العػػرب فػػي بيػػت شػػاف )بيسػػاف( أو فػػي القػػدس صػػانوا عبلقػػات الجيػػرة  إلػػى جنػػبٍ  عاشػػوا جنبػػاً 
  .الجيدة ووعد الييود العرب أنيـ سيعتنوف بممتمكاتيـ بعدما ىربوا

خمصػػػت الباحثػػػة إلػػػى أف الروايػػػة التاريخيػػػة اإلسػػػرائيمية تقػػػـو عمػػػى النقػػػيض مػػػف الروايػػػة القوميػػػة 
  .الفمسطينية

 
 ( (Yahav,2004دراسة ياىف  4) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشػؼ عػف الػروح العسػكرية فػي النصػوص األدبيػة اإلسػرائيمية )القصػص 
لؤلطفػػاؿ والشػػبيبة  كتابػػاً  (230)واألناشػػيد( واتبػػع الباحػػث المػػنيج التحميمػػي وكانػػت عينػػة الدراسػػة 

 :وجاءت نتائج الدراسة كما يمي( 2000 -(1950نشرت بيف العاـ 
د وني الطقوسػػي مخصػػص ألدب الحػػرب وبػػاألخص أدب ثكػػؿ وتخميػػجػػزء كبيػػر مػػف األدب الصػػيي

الػػػػػذي تغمغػػػػػؿ فػػػػػي المؤسسػػػػػات واألجيػػػػػزة التربويػػػػػة والثقافيػػػػػة  ةقتمػػػػػى الجػػػػػيش والحػػػػػروب اإلسػػػػػرائيمي
 .اإلسرائيمية
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تسػػتحوذ األسػػاطير )الروايػػات( الصػػييونية عمػػى حضػػور منػػتظـ فػػي أدب جميػػع الفئػػات العمريػػة   
تبطة بجوانب القػوة العسػكرية وىػو مػا يتجمػى فػي كتػب التعمػيـ أو أف أغمب ىذه األساطير مر  عمماً 

 .األدب القصصي التأممي
في كثير مف الكتب والقصص ثمة ميؿ السػتخداـ توصػيفات مثاليػة إلخفػاء األلػـ والمعانػاة والػثمف 

   .المترتب عمى الحرب   إضافة إلى أف الميؿ في الغالب نحو تجريد العدو مف الصفة اإلنسانية
 ( (CMIP,2000دراسة مركز متابعة تأثير السالم  5)

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى كيفيػة تقػديـ الكتػب المدرسػية االسػرائيمية لمحقػائؽ واآلراء المتعمقػة 
 :بالعرب والمسمميف وذلؾ وفؽ ما يمي

ىػػػؿ تظيػػػر المقولبػػػات والتحيػػػزات والصػػػورة السػػػمبية وااللفػػػاظ المسػػػيئة بخصػػػوص االسػػػبلـ  -
 ف ؟يالعرب والفمسطينيوالمسمميف و 

 ىؿ يشار إلى االسبلـ والثقافة االسبلمية والعربية وتوصؼ باحتراـ ؟ -
 ف ؟ييػػجئيف الفمسطينبلال ؼ لمعاناة ومحنة العرب   مثبلً ىؿ توجد عروض لمتعاط -
 ىؿ وضع العرب أثناء مجرى الصراع يقدـ بشكؿ حقيقي ؟ -
 مات ؟ىؿ توجد أي محاولة إلخفاء الحقائؽ العممية والمعمو  -
ىػػؿ األحػػداث التاريخيػػة )المصػػادمات العنيفػػة   االتصػػاالت   الحػػوار ومحاولػػة التقػػارب (  -

تمكػف التبلميػػذ لتكػويف حكػػـ عػادؿ عمػػى  ىادفػػةٍ  بشػػكؿ انتقػائي أو تقػػدـ بطريقػةٍ  تقػدـ جزئيػاً 
 كبل جانبي الصراع ؟

 ىؿ يقدـ النقد الذاتي عف أعماؿ ومواقؼ إسرائيؿ ؟ -
 مح ومنع التحيز ؟ىؿ بذؿ جيد مف أجؿ التسا -

  واتبػػػع  (2000 – 1999)لمسػػػنة الدراسػػػية  سػػػرائيمياً إ مدرسػػػياً  كتابػػػاً  ((360حيػػػث تػػػـ اسػػػتعراض 
 :المنيج التحميمي وجاءت نتائج الدراسة كما يمي

سػػػبلـ والعػػػرب واعتبػػػار حتػػػراـ اإليوجػػػد العديػػػد مػػػف األمثمػػػة عمػػػى التحامػػػؿ والتحيػػػز وعػػػدـ ا -
كغيػره مػف األديػاف األخػرى  وليس ديناً عميو وسمـ ( ) صؿ اهلل  سبلـ مف تأسيس محمداإل

 .  كما أف العبلقة بيف الييود والعرب تصور في ألفاظ سمبية
جميػػع كتػػب التػػاريخ تشػػرح أف القضػػيتيف الرئيسػػيتيف التػػي حثػػت رفػػض العػػرب لمصػػييونية  -

 كاف شراء األرض بواسطة الييود وىجرة الييود إلى فمسطيف وفيمػا بعػد إلػى إسػرائيؿ التػي
 .فيموىا كتيديد لوضعيـ كأغمبية

جميػػع كتػػب التػػاريخ تظيػػر العػػالـ العربػػي موحػػداً  فػػي رفػػض الصػػييونية وىػػذا الػػذي أدى  -
 .لفشؿ جميع المفاوضات والحوار مع العرب فالفشؿ يعزى لمعرب
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فقط كتب قميمة تزود الطبلب بمعمومات عف السكاف العرب في بداية اليجرة الييودية إلػى  -
 .( (1948ر القرف التاسع عشر حتى قياـ دولة إسرائيؿ في عاـ فمسطيف في أواخ

احصاءات كاممة عػف العػرب تػزود بشػكؿ جزئػي ومتفػرؽ وذلػؾ عنػد ذكػر المصػادمات أو  -
  تاركػػػػاً  الطالػػػػب بانطبػػػػاع مشػػػػوه وكػػػػأف الييػػػػود كػػػػانوا األغمبيػػػػة منػػػػذ بدايػػػػة  اإلزعاجػػػػات

  .االستيطاف فيـ أصحاب األرض
مػـ المتحػدة الػذي يقسػـ األرض بػيف دولتػيف رافضػيف لقػرار األكتب تظير العرب كجميع ال -

 .لمييود والعرب
جميػػػع الكتػػػػب تظيػػػػر الحػػػػروب العربيػػػػة اإلسػػػػرائيمية كحػػػػروب مبػػػػررة لمػػػػدفاع عػػػػف المفيػػػػـو  -

 .الحروبتمؾ اإلسرائيمي والعرب يقدموف كمسؤوليف عف كؿ 
لحضػارية ( وبعػض بعض الكتب تقدـ كراىية العرب لمييود ناشئة مف الفروؽ الجوىرية )ا -

الكتػػب تشػػرح عػػداوة العػػرب لمييػػود ناشػػئة مػػف أسػػباب قوميػػة   وادعػػائيـ ليكػػوف ليػػـ ممكيػػة 
 .حصرية لكؿ المناطؽ والرغبة لمبقاء أغمبية

تعبػػػر عػػػف االشػػػتياؽ التػػػي والقصػػػائد    كالقصػػػص   بعػػػض الكتػػػب تقػػػدـ مقتطفػػػات أدبيػػػة -
 .ـ   وخياؿ )وىـ(لمسبلـ   والسبلـ في ىذه القصائد ال يمكف تحقيقو   حم

 (podh,2000)دراسة بوديو 6) 
 -:الدراسة إلى ىذه ىدفت
الوقػػوؼ عمػػى الطريقػػة التػػي عػػرض بيػػا الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي فػػي كتػػب تػػدريس التػػاريخ 1- 

 .والمدنيات في إسرائيؿ
التعرؼ عمى صورة العربي كما عكستيا كتب التاريخ والمدنيات فػي نظػاـ التعمػيـ العبػري منػذ 2- 

 .إنشاء إسرائيؿ
 .الوصوؿ إلى حؿ سممي لمصراع العربي اإلسرائيمي3- 

قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ كتػػب التػػاريخ والمػػدنيات فػػي نظػػاـ التعمػػيـ العبػػري منػػذ إنشػػاء إسػػرائيؿ حتػػى حيػػث 
مطمػػع القػػرف الحػػادي والعشػػريف تحػػت عنػػواف الصػػراع العربػػي اإلسػػرائيمي فػػي كتػػب التػػاريخ المدرسػػية 

ومػػػف أجػػػؿ إتمػػػاـ ىػػػذه الدراسػػػة المستفيضػػػة الممتػػػدة لخمسػػػيف عػػػاـ أخػػػذ  (2000-(1948اإلسػػػرائيمية 
  حيػػث ميػػز الباحػػث بػػيف ثػػبلث مراحػػؿ فػػي قضػػية تقيػػيـ جيػػاز التعمػػيـ  ممحوظػػاً  السػػياؽ الزمنػػي حيػػزاً 
 :العبري لمصراع وىي

  ((1975حتي  ((1948مف  المرحمة األولي )الجيؿ األوؿ(
  ((1992 حتى  ((1975مف  المرحمة الثانية )الجيؿ الثاني(
  ((2000حتى  ((1992مف  المرحمة الثالثة )الجيؿ الثالث(

 :وجاءت نتائج الدراسة كما يمي 
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 -:المرحمة األولى
فػي ترسػيخ القػيـ الصػييونية ونتيجػة لػذلؾ فػنف  حيث كاف جياز التعميـ في ىذه المرحمة منشػغبلً       

عرقو أسمى مف سائر األعراؽ   ورفضػو لحقػوؽ  شديد اإليماف بأف كتب الجيؿ األوؿ عكست مجتمعاً 
العػػرب فػػي أرض إسػػرائيؿ وكانػػت تصػػؼ الصػػراع بطريقػػة تبسػػيطية ذات بعػػد واحػػد   حيػػث كانػػت ىػػذه 
الكتب مشبعة بعدـ الدقة التي تصؿ في كثير مف األحياف حد التشويو   أما لوصؼ العربػي فقػد كػانوا 

نسانيتيـ بطريقة ساىمت في تشكيؿ أنماط سمبية   حيث حصؿ تمييز وفصؿ  يجردوف مف شرعيتيـ وا 
واضػػػح بػػػػيف صػػػػورة الييػػػػود الغػػػربييف المتحضػػػػريف صػػػػانعي السػػػػبلـ وصػػػورة العػػػػرب الشػػػػرقييف الخونػػػػة 
العدوانييف المتخمفيف   حيث قامت كتب ىذه المرحمػة بنسػقاط األحػداث التاريخيػة التوراتيػة التػي تركػت 

لعمػػاليؽ   وىامػػاف   البػػوغروـ )المجػػازر(   ىتمػػر صػػدمات فػػي نفسػػية الييػػود عمػػى العػػرب فنعتػػتيـ با
مػػا تخفػػي الحقػػائؽ التػػي تحػػرج إسػػرائيؿ مثػػؿ مشػػكمة البلجئػػيف    والنػػازييف وكانػػت الكتػػب الدراسػػية كثيػػراً 

كما كاف التاريخ العربي يصور باستمرار مف وجو نظر صييونية   ولػـ تحتػوي عمػى أي محاولػة لفيػـ 
لييػػود والصػػراع   وكانػػت الروايػػات مسػػوغة بنغمػػات عاطفيػػة وعكسػػت الػػدوافع والمواقػػؼ العربيػػة تجػػاه ا

بػػالخوؼ مػػف العػػدو والشػػعور بكػػوف الدولػػة تحػػت الحصػػار   والخػػوؼ مػػف جػػوالت حػػرب  جوىريػػاً  حسػػاً 
جديػػدة وخػػوؼ الفنػػاء   كمػػا اسػػتخدـ جيػػاز التعمػػيـ ىػػذه الكتػػب كػػأداة فػػي الصػػراع األيػػدلوجي العربػػي 

 .عمى األسباب الصييونية لرفض الحقوؽ العربية ئيمي مؤكداً الييودي   لتبرير الموقؼ اإلسرا
 -:المرحمة الثانية

حيػػث تعاممػػت مػػع  اختمفػػت ىػػذه الكتػػب عػػف كتػػب الجيػػؿ األوؿ فػػي العديػػد مػػف األمػػور سػػواء منيجيػػاً 
  وتضػمنت العديػد مػف المصػادر واالسػتفادة  مواضيع محددة   والرواية التاريخية كانت أكثػر اختصػاراً 

كمػػػا اىتمػػػت كتػػػب ىػػػذه المرحمػػػة بتسػػػميط  ط والرسػػػوـ   والتغيػػػرات فػػػي المحتػػػوى أقػػػؿ تطرفػػػاً مػػػف الخػػػرائ
األضػػواء عمػػى الصػػراع والطػػرؽ المحتممػػة لحمػػو )حسػػب الرؤيػػا الصػػييونية( وبػػالرغـ مػػف ىػػذه التغيػػرات 
اإليجابيػػة )كمػػا يصػػفيا الباحػػث بوديػػو( اشػػتممت كتػػب الجيػػؿ الثػػاني عمػػى عػػدة مشػػكبلت   وىػػي كثػػرة 

ات التي افتقرت إلى الرواية الواضحة خاصة في المستوى الثانوي مما جعميا صعبة الفيػـ مػف المعموم
قبػػؿ الطػػبلب   اسػػتمرارية التحامػػؿ واألوصػػاؼ النمطيػػة واالنحيػػاز مػػع أنيػػا كانػػت ميذبػػة وغيػػر مباشػػرة 

تصػور  أكثر مف الكتب القديمة   اسػتخداـ الكثيػر مػف الصػور والخػرائط والكاريكػاتير والتػي حاولػت أف
مػػا نقمػػت معػػاني خفيػػة   وتميػػػزت كتػػب ىػػذه المرحمػػة مثػػؿ سػػابقتيا بالحػػذؼ المتعمػػػد  مػػا وكثيػػراً  واقعػػاً 

عمػػى تصػػرؼ إسػػرائيؿ    سػػمبياً  لػػبعض الحقػػائؽ ووجيػػات النظػػر التػػي كػػاف مػػف الممكػػف أف تمقػػي ضػػوءً 
ؿ العدسػة وكاف الفصؿ المصطنع بيف دراسة الصػييونية وتػاريخ العػالـ تعنػي أف تػرى األمػور مػف خػبل

الصػييونية بمػػا فييػا أحػػداث الشػرؽ األوسػػط والصػراع العربػػي الصػييوني   ومثمػػت كتػب الجيػػؿ الثػػاني 
 .ـػػمف حيث عدـ فيميا لمواقؼ العرب ودوافعي
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 -:المرحمة الثالثة
تزامنت ىذه المرحمػة مػع بػوادر حػؿ سػممي لمصػراع حيػث أصػدرت وزارة المعػارؼ عقػب اتفاقيػة أوسػمو 

حت عنواف التعمػيـ مػف أجػؿ التعػايش الييػودي العربػي تػـ تطبيقػو فػي مػنيج التػاريخ مػف برنامج جديد ت
 )الصؼ السادس حتى التاسع عمى أف تصدر النسخة النيائيػة لمبرنػامج لتشػمؿ كافػة المراحػؿ فػي عػاـ

 )إال أنو لـ يطبؽ ىذا البرنامج(. (2338
ات فػي العػالـ والمنطقػة   وبػالرغـ مػف قدمت كتب ىذه المرحمة تاريخ إسرائيؿ مف خبلؿ صمتو بالتطور 

ذلؾ ظؿ يناقش التاريخ العربي في سياؽ رد الفعؿ عمى الصييونية   في ىذه المرحمػة تػـ اختيػار عػاـ 
إلنيػػػاء الروايػػػة التاريخيػػػة وبالتػػػالي تػػػـ اسػػػتثناء التطػػػورات األساسػػػية فػػػي العبلقػػػات الييوديػػػة  ((1970

بػؿ كضػحية لمصػراع    أو معتػدياً  وازف فمـ يعػد متفرجػاً العربية   وعرضت ىذه الكتب العربي بشكؿ مت
ومػػع ذلػػؾ لػػـ تمػػت صػػورة العربػػي الشػػرير ولكنيػػا ذبمػػت   وتوصػػؿ الباحػػث إلػػى أف كتػػب الجيػػؿ الثالػػث 

  .أحرزتو إال أنيا ليست متحررة بعد مف االنحياز أو عدـ الدقة ذيبالرغـ مف التقدـ ا
 

 (     (par-tal,1998دراسة بارطال  7)
ىػػػذه الدراسػػػة التػػػي قػػػدمت فػػػي أعقػػػاب عمميػػػة السػػػبلـ بػػػيف اإلسػػػرائيمييف والفمسػػػطينييف ىػػػو  ىػػػدفت

  سية اإلسػرائيميةالكشؼ عف تأثير التغيرات في طبيعة العبلقة االسرائيمية العربية عمى الكتب الدرا
دنيػػة فػػي األدب والتػػاريخ والجغرافيػػا والدراسػػات الم مدرسػػياً  كتابػػاً  ((121حيػػث قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ 

 :ي ػػلمختمؼ مراحؿ التعميـ في إسرائيؿ   وجاءت نتائج الدراسة كما يم
د األعمػػاؿ البطوليػػة مػػف يػػجميػػع الكتػػب المدرسػػية تركػػز عمػػى معتقػػدات األمػػف )العسػػكرة( فػػي تمج

   ىقػػو أخػػبلؿ تػػاريخ الييػػود الحػػديث والقػػديـ والػػذيف يقػػدموف )الييػػود( كأقميػػة يقػػاتموف أعػػداء أكبػػر و 
  مرة قبؿ وبعد إقامة دولػة إسػرائيؿميجمات العربية المستلالييود  تصدى ؼ كيؼجميع الكتب تص

لممنظمات العسكرية المتنوعة )الييودية ( التي كاف ىدفيا تأكيػد األمػف  خاصاً  الكتب تعطي تقديراً 
 (%(55أثناء فترة ما قبؿ الدولة ولقوات الدفاع اإلسرائيمية بعد أف جاءت إسرائيؿ لموجود   حوالي 

 .ف الكتب تركز عمى معتقدات األمف والعسكرةم
جاءت المعتقدات اإليجابية وتضحيات الييود في المرتبة الثانية حيث يبرز ليا مكانة واضحة في 
كثيػػػر مػػػف الكتػػػب والسػػػمة البػػػارزة فػػػي معظػػػـ الكتػػػب الدراسػػػية   فيػػػو يقػػػدـ كشػػػعب بطػػػولي ومتقػػػدـ 

نسػػػانية قػػػدر عادلػػػةً  وأخبلقػػػي الػػػذيف يقػػػاتموف حربػػػاً  اإلمكػػػاف ضػػػد عػػػدو عربػػػي يػػػرفض االعتػػػراؼ  وا 
بالوجود الييودي في إسػرائيؿ ويبػادر بيجمػات شػريرة عمػى الييػود وعمػى دولػتيـ   والييػود يقػدموف 
كجػػػػالبي التقػػػػدـ والتطػػػػور ومفيػػػػديف لمشػػػػعب العربػػػػي فػػػػي فتػػػػرة قبػػػػؿ الدولػػػػة وبعػػػػد اسػػػػتقبلؿ إسػػػػرائيؿ 

 (%(30يمثػػؿ ىػػذا المعتقػػد حػػوالي حيػػث  ( (1967لمفمسػػطينييف فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة بعػػد حػػرب 
 .مف الكتب المدرسية
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تظير معتقدات الوحدة الييودية بشكؿ متكرر وتشير إلى أىميتيا لمبقػاء القػومي أو تصػؼ النتػائج 
 .السمبية لمخبلؼ والنزاع واالنقساـ الميمؾ
ـ كرغبػػة   فػػي الكتػػب المدرسػػية األدبيػػة يشػػار إلػػى السػػبل المعتقػػدات المجتمعيػػة لمسػػبلـ تقػػدـ نػػادراً 

 وأمؿ وحمـ 
فػي الكتػب المدرسػية والتػي تشػمؿ  اً خاصػ اً المعتقدات االجتماعية لعػدـ شػرعية العػرب تمقػى اىتمامػ

فػي  (%(20و سػمبيةً  تحمػؿ ألفاظػاً  مف كتب المرحمػة االبتدائيػة   (%(30الصفات السمبية حوالي 
مكتػػب المدرسػػية تصػػور فػػي كتػػب التػػاريخ   األغمبيػػة العظمػػى ل (%(20مرحمػػة مػػا قبػػؿ الثانويػػة و 

 .حيثما يشار إلييـ   والتصوير المنظوري اإليجابي ىو استثناء العرب سمباً 
توصؿ الباحث إلى نتيجة ذكرىا العديد مف الباحثيف )يبدو أف السبلـ بقي خػارج حػدود المدرسػة ( 

رب سػػرائيؿ والعػػإيػػا مػػف عبلقػػات بػػيف ميفػػي إشػػارة واضػػحة لعػػدـ تػػأثير عمميػػة السػػبلـ ومػػا ترتػػب ع
 .الكتب المدرسية اإلسرائيمية ىعم
 

 (chohen,1988)دراسة كوىين 8) 
التعػػرؼ عمػػى تػأثير األدب العبػػري عمػػى تكػويف شخصػػية اإلنسػػاف العربػػي إلػى ىػدفت ىػػذه الدراسػػة 

المػدارس االبتدائيػة فػي طػبلب مػف  طالباً  (520)في أذىاف الطبلب   فقاـ بنجراء استطبلع عمى 
تطبلع عمى عممية العسكرة في التربية في سف مبكرة   وجاءت نتػائج الكرمؿ بحيفا   وكشؼ االس

 :الدراسة كما يمي
 .مف الطبلب ارتبطت شخصية العربي بالمجـر خاطؼ األطفاؿ (%(75لدى  -
شخصػػية العربػػي يعػػيش فػػي الصػػحراء   يصػػنع الخبػػز العربػػي    (%(80لػػدى أكثػػر مػػف  -

 .يرتدي الحطة )الكوفية( ولو شكؿ مثير لمخوؼ وقذر
منيـ ال يعترفوف بحؽ العرب بالعيش عمى ىػذه األرض   وكػذلؾ يرفضػوف مػنح  (%(90 -

 .مع الييود متساويةً  العرب في إسرائيؿ حقوقاً 
  .نفعي مف منطمؽ استعبلئي تحدثوا عف صفات إيجابية لمعرب وىذا أيضاً  (%(20فقط  -
 .(أمريكاوىـ ممف تمقوا تعميميـ في ينظروف إلى العرب كبشر عادييف ) (%(10فقط  -
أشػػػاروا إلػػػى أف كتػػػب األطفػػػاؿ التػػػي قرؤوىػػػا ىػػػي التػػػي أثػػػرت عمػػػييـ فػػػي تكػػػويف  (%(85 -

   .نظرتيـ إلى العرب ومعظـ الطبلب أشاروا إلى شخصيات وأحداث سمبية
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 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
 :في ضوء الدراسات السابقة فقد توصؿ الباحث إلى النقاط التالية

سات السابقة عمى الصبغة العسكرية لمناىج التعميـ اإلسػرائيمية كمػا فػي بعض الدرا تأكد1- 
 .( partallدراسة ) زلمانسوف   زئيؼ   

أكػػدت بعػػض الدراسػػات السػػابقة عمػػى الصػػبغة العسػػكرية لػػؤلدب العبػػري كمػػا فػػي دراسػػة )  2-
 .عبد المطيؼ   ياىؼ   كوىيف (

السابقة  التي تناولت عسػكرة التعمػيـ فػي  اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع كؿ نتائج الدراسات3- 
المناىج الدراسية اإلسرائيمية )وكميا إسػرائيمية ( ممػا يػدلؿ عمػى أىميػة الجػيش والقػوة العسػكرية 
في حياة المجتمع اإلسرائيمي فيي الضامف الوحيد لبقاء وديمومة ىذه الدولػة القتناعيػا الراسػخ 

رتيـ بػػالرغـ مػػف عقػػد اتفاقيػػات السػػبلـ مػػع أف العػػرب ال يمكػػف أف يسػػمموا بوجودىػػا فػػي خاصػػ
 .بعض الدوؿ والتي ال يمكف الوثوؽ بيا بأي شكؿ مف األشكاؿ

 .مف حيث أداة التحميؿ  partallاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 4- 
تعتبػػر كتػػب التػػاريخ مػػف أخصػػب الكتػػب المدرسػػية الحافمػػة بػػالتراث الحربػػي الييػػودي عمػػى 5- 

مػػػو الطػػػبلب كواقػػػع حيػػػاتي يػػػومي ولػػػيس كتػػػاريخ عػػػابر لػػػذلؾ كػػػؿ اخػػػتبلؼ األزمػػػاف الػػػذي يتعم
 الدراسات التي تتناوؿ البحث في المناىج اإلسرائيمية يكوف لكتب التاريخ حيزاً كبيرًا فييا.

في حػدود اطػبلع الباحػث فػنف موضػوع ىػذه الدراسػة لػـ تػتـ دراسػتو مػف قبػؿ فػي فمسػطيف 6- 
يف شػػػػمس ولػػػػـ أجػػػػد كتابػػػػات أو أبحػػػػاث ولقػػػػد اطمعػػػػت عمػػػػى  مكتبػػػػات جػػػػامعتي القػػػػاىرة وعػػػػ

عسػػػػكرة المنػػػػاىج الدراسػػػػية اإلسػػػػرائيمية   إضػػػػافة لتأكيػػػػد العديػػػػد مػػػػف حػػػػوؿ خصصػػػػت لمبحػػػػث 
 .الباحثيف الذيف تواصمت معيـ عمى افتقار المكتبة العربية لمثؿ ىذه األبحاث

حثيف محدودية الدراسات العبرية التي تتناوؿ العسكرة في كتب التدريس وذلؾ لتعرض البػا7- 
الييػػود لمعديػػد مػػف الضػػغوط وفصػػميـ مػػف أعمػػاليـ لمجػػرد خوضػػيـ فػػي أبحػػاث تتعمػػؽ بعسػػكرة 

 .التعميـ كما حدث مع الدكتور جورج تماريف
مػػػف خػػػبلؿ نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة يمكػػػف القػػػوؿ خػػػروج أىػػػداؼ التربيػػػة اإلسػػػرائيمية عػػػف 8- 

 .األىداؼ التقميدية لمتربية
 :اسات السابقةتميزت الدراسة الحالية عن الدر 

التػػػي تتنػػػاوؿ  فػػػي حػػػدود عمػػػـ الباحػػػث تميػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة بأنيػػػا الدراسػػػة العربيػػػة األولػػػى1- 
عسكرة التعميـ في كتػب التػدريس اإلسػرائيمية ومػا يترتػب عػف ىػذه العسػكرة مػف سػموؾ عػدواني 

 .ف بوجو خاصيوالفمسطيني بوجو عاـ تجاه العرب
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طرؽ لكتب التػدريس لممرحمػة الثانويػة فػي حػيف أف كػؿ ىذه الدراسة العربية األولى التي تت 2-
الدراسػػػات السػػػابقة سػػػواء العربيػػػة أو العبريػػػة التػػػي وقعػػػت فػػػي يػػػد الباحػػػث اىتمػػػت فقػػػط بكتػػػب 

 .التدريس لممرحمة األساسية
نبعػػػت مشػػػكمة الدراسػػػة مػػػف طبيعػػػة الواقػػػع المعػػػاش والمممػػػوس مػػػف عنػػػؼ قػػػوات االحػػػتبلؿ 3- 

 .عمى قطاع غزةوخاصة بعد حرب الرصاص المصبوب 
ارتكزت ىذه الدراسػة عمػى مصػادر عبريػة بدرجػة كبيػرة لشػح المصػادر العربيػة فػي مجػاؿ 4- 

 .ىذه الدراسة
إصػػرار الباحػػث عمػػى إتمػػاـ ىػػذه الدراسػػة بػػالرغـ مػػف المعوقػػات والصػػعوبات الجسػػاـ التػػي 5- 

 .القاىا الباحث والتي استنفذت الكثير مف وقت الباحث
لبػػاحثيف مػػف خػػبلؿ التواصػػؿ مػػع رجػػاؿ التربيػػة الييػػود لتحقيػػؽ خػػروج الباحػػث عػػف عػػرؼ ا6-

تماميا  .أىداؼ الدراسة وا 
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لئلجػػراءات التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي تنفيػػذه لمدراسػػة الحاليػػة وىػػػى  يتنػػاوؿ الفصػػؿ الرابػػع توضػػيحاً 
مػػنيج الدراسػػة   مجتمػػع الدراسػػة   عينػػة الدراسػػة   أدوات الدراسػػة   خطػػوات الدراسػػة   واألسػػاليب 

 :لذلؾ اً اإلحصائية وفيما يمي عرض
 :منيج الدراسة :أولً 
الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي   لتحميػؿ كتػب التػاريخ لممرحمػة الثانويػة فػي إسػرائيؿ وذلػؾ  تبعا

 .لئلجابة عف تساؤالت الدراسة دوف أف يتدخؿ الباحث في ىذا المحتوى بالتعديؿ أو التبرير
 :مجتمع الدراسة :ثانياً 

ات كتب التاريخ لكافة مراحؿ التعميـ الحكػومي المطبقػة عمػى تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مقرر 
الطػػػبلب الييػػػود فػػػي إسػػػرائيؿ   وال تشػػػمؿ كتػػػب التػػػاريخ المطبقػػػة عمػػػى المػػػدارس الدينيػػػة الرسػػػمية 

 .والمدارس العربية
 :عينة الدراسة :ثالثاً 

الحكوميػػة اختػػار الباحػػث كتػػب تػػاريخ المرحمػػة الثانويػػة المطبقػػة عمػػى الطمبػػة الييػػود فػػي المػػدارس 
لمسػنة الدراسػية بفصػمييا   حيػػث يحتػوي كتػاب التػػاريخ  واحػػدٍ  ويتكػوف كػؿ كتػػاب مػف جػزءٍ العامػة   

 .صفحة ويضـ ثبلث وحدات دراسية (293)لمصؼ األوؿ الثانوي عمى 
صػػػفحة ويضػػػـ أربػػػع وحػػػدات  (295)أمػػػا كتػػػاب التػػػاريخ لمصػػػؼ الثػػػاني الثػػػانوي فيحتػػػوي عمػػػى  -

 مدرسية 
صػػػفحة ويضػػػـ أربػػػع وحػػػدات  ((329لمصػػػؼ الثالػػػث الثػػػانوي فيحتػػػوي عمػػػى  أمػػػا كتػػػاب التػػػاريخ -

 دراسية 
 .حيث قاـ الباحث بتحميؿ محتويات الكتب الثبلثة في ضوء المفاىيـ المحددة

 :مبررات اختيار عينة الدراسة
 :د من األسبابوية لعدقام الباحث باختيار كتب التاريخ لممرحمة الثان

الوحيػػدة التػػي تثيػػر الػػرأي العػػاـ فػػي إسػػرائيؿ والتػػي تخضػػع لممراقبػػة  مػػادة التػػاريخ ىػػي المػػادة  - 1
منػػػع تػػػراخيص لتػػػداوؿ عػػػدد مػػػف كتػػػب التػػػاريخ  الشػػػديدة   حيػػػث يػػػتـ فػػػي كػػػؿ عػػػاـ دراسػػػي تقريبػػػاً 

المدرسػية لمػػؤلفيف ييػود ممػػف يعتبػروف بػػالمؤرخيف الجػدد أو ) المػػؤرخيف البعػد صػػييونية ( بػػدعوى 
  .لثابتةخروجيا عف الرواية الصييونية ا

اً  فػي تشػكيؿ ذاكػرة جماعيػة موحػدة لمييػود مػف خػبلؿ ورئيستمعب كتب التاريخ دوراً  بارزاً    - 2
 .الصييونية ةا وبحدوثيا وذلؾ وفؽ منظور الرؤيتقديـ روايات وأحداث تاريخية مسمـ بصحتي

يدلوجيػة األاىػات كتب التاريخ لممرحمػة الثانويػة تمعػب دوراً  أساسػياً  فػي تكػويف وبمػورة االتج  - 3
لتشكيؿ وجية النظر المستقبمية لطبيعة الصراع العربػي الفمسػطيني  الصػييوني  الصييونية إضافةً 

 .وفؽ ما تطرحو كتب التعميـ وخاصة التاريخية منيا
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يصػػاؿ وجيػػة  - 4 تعتبػػر كتػػب التػػاريخ مػػف أثػػرى المقػػررات تكدسػػاً  بالتحامػػؿ والتزييػػؼ لمحقػػائؽ وا 
 .ودحض الروايات المعارضة النظر الرسمية لؤلحداث

التركيػز  يمحظاختار الباحث المرحمة الثانوية ألنيا مرحمة التجنيد الرسمية لمطػبلب ؛ لػذلؾ سػ – 5
مقارنػة بالمراحػؿ الدراسػية األخػرى ؛ وذلػؾ لتييئػة كبيػر بشػكؿ والحشد األيدلوجي فػي ىػذه المرحمػة 

   .الطبلب النخراط مريح في الجيش وأداء الخدمة العسكرية
 :أدوات الدراسة :رابعاً 

 .قائمة مفاىيم العسكرة في المناىج 
مفػػػاىيـ العسػػػكرة فػػػي المنػػػاىج واسػػػتخداـ تمػػػؾ القائمػػػة فػػػي تحميػػػؿ كتػػػب قائمػػػة لمػػػف أجػػػؿ الوصػػػوؿ 

 :التاريخ لممرحمة الثانوية قاـ الباحث بالخطوات التالية
ية مػف رسػائؿ عمميػة وأبحػاث االطبلع عمى األدب التربوي المتعمؽ بالمناىج الدراسية اإلسرائيم( 1

 .ومقاالت ودراسات بحثية
إعػػداد القائمػػة األوليػػة لمفػػاىيـ العسػػكرة فػػي المنػػاىج بنػػاءً  عمػػى اطػػبلع الباحػػث عمػػى الجيػػود ( 2

 .المجاؿ بيذاالسابقة واألدب التربوي المتعمؽ 
عػػػرض القائمػػػة األوليػػػة لمفػػػاىيـ العسػػػكرة فػػػي المنػػػاىج عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المتخصصػػػيف فػػػي ( 3

المنػػاىج الدراسػػية اإلسػػرائيمية إضػػافة لممتخصصػػيف فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس انظػػر ممحػػؽ رقػػـ 
(1). 
ودراسػػتيا واالسػػتفادة منيػػا   حيػػث تػػـ تعػػديؿ صػػياغة  ء المتخصصػػيف والمحكمػػيف تجميػػع آرا (4

بعض المؤشرات الفرعية المتضمنة لممفاىيـ العامػة   كمػا تػـ إعػادة تسػمية بعػض المفػاىيـ العامػة 
وتقمػيص عػػددىا مػف خػػبلؿ ضػػـ بعػض المفػػاىيـ فػػي مفيػـو واحػػد منعػػاً  لمتػداخؿ وتسػػييبلً  لعمميػػة 

 (2التحميؿ   انظر القائمة النيائية لمفاىيـ العسكرة في المناىج ممحؽ رقـ )
 أداة تحميل المحتوى. 

ع عمػى فػي تحميػؿ كتػب التػاريخ لممرحمػة الثانويػة فػي إسػرائيؿ   وبعػد االطػبل استخدمت ىذه األداة
مجموعػػػػة مػػػػف الدراسػػػػات العبريػػػػة والعربيػػػػة والمجػػػػبلت العمميػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تحميػػػػؿ المحتػػػػوى وبعػػػػد 

 .متمثمة في بعديفوالاالسترشاد بآراء األستاذ المشرؼ عمى ىذه الدراسة تـ بمورة أداة التحميؿ 
 :البعد األول

ذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى حيػػث اشػػتممت األداة ببعػػدىا األوؿ عمػػى قائمػػة مفػػاىيـ العسػػكرة فػػي المنػػاىج و 
مدى توافر المفاىيـ العسكرية في مناىج التػاريخ اإلسػرائيمية لممرحمػة الثانويػة   وقػد اشػتممت عينػة 
التحميؿ عمى محتوى كتب التاريخ المقررة عمى صفوؼ المرحمة الثانوية في المدارس التابعة لوزارة 

الثػػػانوي   وكتػػػاب التػػػاريخ  كتػػػاب التػػػاريخ لمصػػػؼ العاشػػػر :المعػػػارؼ اإلسػػػرائيمية وىػػػذه الكتػػػب ىػػػي
 .وي ػلمصؼ الحادي عشر الثانوي   وكتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر الثان
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 (.4:1وقد أخذت األداة ببعدىا األول شكميا النيائي عمى النحو اآلتي جدول رقم )
 (4:1جدول )

 قائمة مفاىيم العسكرة 
 ــــيلمـــــــــــــحاور التحمـــــــ

 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث ور الثانيالمح المحور األول
محــور نــزع شـــرعية  محور العسكرة

 العرب
ــــــــــة  محــــــــــور الذاتي

 ة )الفرادة(ديالييو 
محـــــــــور الظيـــــــــور 

 بموقف الضحية
التضـــــــامن  محـــــــور

ـــــة  والوحـــــدة الييودي
 مقابل الفناء

 .( مؤشرات فرعية6ويحتوي عمى ) العسكرة محور
 .( مؤشرات فرعية6ي عمى )محور نزع شرعية العرب ويحتو 

 .( مؤشرات فرعية5محور الذاتية الييودية ) الفرادة ( ويحتوي عمى )
 .( مؤشرات فرعية5محور الظيور بموقؼ الضحية ويحتوي عمى )

 ( مؤشرات فرعية. 5محور التضامف والوحدة الييودية مقابؿ الفناء ويحتوي عمى )
ثاني عمى مفاىيـ العسكرة العدائية وذلؾ لمتعرؼ عمى ممت األداة ببعدىا التشابحيث  :البعد الثاني

مػػدى تػػوافر مفػػاىيـ العسػػكرة العدائيػػة فػػي منػػاىج التػػاريخ اإلسػػرائيمية لممرحمػػة الثانويػػة تجػػاه العػػرب 
 .(4:2صورتيا النيائية في الشكؿ التالي جدوؿ رقـ ) األداة ببعدىا الثانيف   وأخذت يوالفمسطيني

 (.4:2جدول )                                             
 قائمة مفاىيم العسكرة العدائية تجاه العرب والفمسطينيون
 طبيعتيا محـــــاور التصــــــــنيف الرئيسيــــة

ــــــــــــــــــــرب  الع
 نوالفمسطيني

 وفمســــطيني
 (48)ال

ــــــــــــــــــــــــرب  العرب نوالفمسطيني الع
 ونوالفمسطيني

 

نوا يقطنػػػوف فمسػػػطيف فػػػي عيػػػد االنتػػػداب وىػػػـ الفمسػػػطينيوف العػػػرب الػػػذيف كػػػا :العػػػرب الفمسػػػطينيوف
 .البريطاني )سكاف فمسطيف(

 .ؿ ػػػوىـ الفمسطينيوف الذيف بقوا في بيوتيـ وقراىـ بعد قياـ دولة إسرائي :((48اؿ فمسطينيو
وىػػـ الػذيف ىجػػروا مػػف قػراىـ بعػػد قيػػاـ دولػة إسػػرائيؿ   وتشػػمؿ سػكاف الضػػفة الغربيػػة  :الفمسػطينيوف 

 .جئيف في سوريا ولبناف واألردفوقطاع غزة ومخيمات البل
 .ىـ سكاف الدوؿ العربية وخاصة دوؿ الطوؽ المحيطة بفمسطيف :العرب

)فمسطينيو الضفة والقطاع ومخيمػات المجػوء  وىي تشمؿ العرب والفمسطينييف :وفالعرب والفمسطيني
 معًا. في سوريا ولبناف واألردف (
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بحكػـ فمسػفة الكتػب المدرسػية اإلسػرائيمية التػي  وىذه التقسيمات المتعددة فرضت عمى الباحػث وذلػؾ
تعػػرض الفمسػػطينييف بأقسػػاـ متعػػددة ومتباينػػة عمػػى عكػػس الييػػود الػػذي يػػتـ عرضػػيـ كأمػػة واحػػدة    
وأيضػًا مػػف خػبلؿ ىػػذا التقسػػيـ يمكننػا تحديػػد وبشػكؿ دقيػػؽ وموضػػوعي اتجاىػات المفػػاىيـ العسػػكرية 

  .ميةالعدائية كما توردىا الكتب المدرسية اإلسرائي
 :اليدف من التحميل

اليػػدؼ مػػف التحميػػؿ فػػي ىػػذه الدراسػػة ىػػو تحديػػد مػػدى تػػوافر المفػػاىيـ العسػػكرية فػػي كتػػب التػػاريخ 
 .المقررة عمى طبلب الصفوؼ الثانوية في إسرائيؿ

 :وحدة التحميل
 .تـ اتخاذ الفقرة كوحدة لتحميؿ المحتوى في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية

 :فئة التحميل
باحث أداة التحميؿ التي تحتػوي عمػى فئػات التحميػؿ   وذلػؾ لتحديػد مػدى تنػاوؿ محتويػات وضع ال

 .الكتب لمفاىيـ العسكرة
 :ضوابط عممية التحميل

لموصػػوؿ لتحميػػؿ دقيػػؽ لمعبػػارات ولفئػػات التحميػػؿ وضػػع الباحػػث ضػػوابط لعمميػػة التحميػػؿ لمحصػػوؿ 
 :عمى نسبة ثبات  عالية ومف ىذه الضوابط

ي ضوء الصورة التي يقدميا الكتاب ويذكر فييا الصور العسكرية بشكؿ واضح أو تـ التحميؿ ف -
 .تمميح

 .يشمؿ التحميؿ األشكاؿ والرسومات واألسئمة واألبيات الشعرية -
 .عدـ تحميؿ الممخصات المتواجدة في نياية كؿ درس وكؿ وحدة دراسية -

 :صدق األداة :خامساً 
 :بعدييا قاـ الباحث بالخطوات التاليةلمتأكد مف صدؽ أداة تحميؿ المحتوى ب

تحميؿ وحدة مف وحدات كؿ كتاب مػف كتػب التػاريخ لممرحمػة الثانويػة تػـ اختيارىػا عشػوائياً  وتبػيف 
مػػػػف التحميػػػػؿ شػػػػموؿ قائمػػػػة مفػػػػاىيـ العسػػػػكرة لممؤشػػػػرات المنطويػػػػة فػػػػي المحتػػػػوى وشػػػػموليا كػػػػذلؾ 

 .لتصنيفات المفاىيـ العسكرية العدائية
ير عمى مجموعة مف المحكميف مف الخبراء في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس عرض قائمة المعاي

إضػػػػافة لممتخصصػػػػيف فػػػػي كتػػػػب التػػػػاريخ اإلسػػػػرائيمية   وقػػػػد اتضػػػػح مػػػػف نتػػػػائج االسػػػػتبياف اتفػػػػاؽ 
المحكميف عمى مبلئمػة قائمػة المفػاىيـ لبلسػتخداـ فػي تحميػؿ كتػب التػاريخ   ولغػرض التحقػؽ مػف 

عرضػت عمػى مجموعػة مػف الخبػراء مػف األسػاتذة المتخصصػيف  متيػاסمدى صدؽ االستمارة ومبل
 فقػػػراتبالتربيػػػة لتقويميػػػا   إذ كػػػاف لمبلحظػػػاتيـ وتوصػػػياتيـ العمميػػػة أثرىػػػا فػػػي تعػػػديؿ بعػػػض مػػػف 

 .)قائمة المفاىيـ( ( الصورة النيائية لبلستبانة2استمارة الدراسة   انظر ممحؽ رقـ )



182 

 

  :ثبات أداة تحميل المحتوى :سادسا
 التحميل لمبعد األول ثبات أداة: 

 .الثبات عبر الزمن 1-
بعػػد فتػػرة ثبلثػػيف يومػػاً  ثػػـ قػػاـ بحسػػاب  ةً ميػػؿ كتػػب التػػاريخ الثبلثػػة كاممػػقػػاـ الباحػػث بنعػػادة تح

 التي تنص عمى  holestiثبات األداة عبر الزمف باستخداـ معادلة 
 ق2              :معامؿ االتفاؽ ليولستي

  2+ ن 1ن      
 :حيث أف 
 .تعني عدد مرات االتفاؽ بيف التحميميف :ؽ
 .تعني مجموع الفئات التي تـ تحميميا في مرتي التحميؿ :2 ف 1ف

 .والجدوؿ التالي يوضح معامبلت الثبات بيف التحميميف
 (4:3جدول )

 معامل الثبات عبر الزمن لتحميل الباحث
 معامل الثبات الكتاب

 0.92 العاشر
 0.95 الحادي عشر
 0.94 الثاني عشر
 0.94 الكتب معا ً 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع قػػيـ معػػامبلت الثبػػات مرتفعػػة ممػػا يشػػير إلػػى ثبػػات أداة 
 .التحميؿ  عبر الزمف

 .الثبات عبر األشخاص 2-
تػػـ حسػػاب معػػامبلت االتفػػاؽ بػػيف تحميػػؿ الباحػػث وتحميػػؿ معمػػـ آخػػر بعػػد أف قػػاـ الباحػػث بتدريبػػو 

  حيػث قػاـ المعمػـ بتحميػؿ كتػاب التػاريخ لمصػؼ العاشػر   والجػدوؿ  عمى استخداـ قائمػة المفػاىيـ
 .التالي يوضح معامؿ االتفاؽ ليذا التحميؿ

 )نقاط االتفاؽ بيف المحمميف(2ويحسب عف طريؽ 
 2+ ف 1ف
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 (4:4جدول )
 معامل اتفاق تحميل الباحث مع تحميل المعمم

 معامل التفاق الكتاب
 0.97 العاشر

ممػػا يشػػير إلػػى تمتػػع أداة التحميػػؿ بالثبػػات  معامػػؿ االتفػػاؽ مرتفػػع وؿ السػػابؽ أف يتضػػح مػػف الجػػد 
 .عبر األشخاص

 ثبات أداة التحميل لمبعد الثاني 
 :الثبات عبر الزمن

قاـ الباحث بنعادة تحميؿ كتب التاريخ الثبلثة بناءً  عمػى البعػد الثػاني لػؤلداة بعػد اسػبوعيف ثػـ قػاـ 
 .ف باستخداـ معادلة ىولستي السابقةبحساب ثبات األداة عبر الزم

 .( يوضح معامبلت الثبات بيف التحميميف.2.والجدوؿ )
 
 

 (4:5جدول )
 معامل الثبات عبر الزمن لتحميل الباحث

 معامل الثبات الكتاب
 0.95 العاشر

 0.91 الحادي عشر
 0.93 الثاني عشر
 0.93 الكتب معا ً 

امبلت الثبػػػات مرتفعػػػة ممػػػا يشػػػير إلػػػى ثبػػػات أداة يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف جميػػػع قػػػيـ معػػػ 
 .التحميؿ  عبر الزمف

 الثبات عبر األشخاص 
تػػـ حسػػاب معػػامبلت االتفػػاؽ بػػيف الباحػػث وتحميػػؿ معمػػـ آخػػر بعػػد أف قػػاـ الباحػػث بتدريبػػو عمػػى 
اسػتخداـ قائمػة المفػاىيـ   حيػث قػاـ المعمػـ بتحميػػؿ درسػيف مػف كػؿ كتػاب تػـ اختيارىػا عشػػوائياً    

 .( يوضح معامبلت االتفاؽ ليذا التحميؿ.2.دوؿ )والج
 
 
 



184 

 

 (4:6جول )
 معامالت اتفاق تحميل الباحث مع تحميل المعمم

 معامل التفاق الدرس
 0.97 الحرب الداخمية

الحــرب بــين دولــة إســرائيل والــدول 
 العربية

0.92 

ــي ســنوات  ــان ف طــرق الــدفاع لمكي
 02وال02ال

0.81 

 0.83 إسرائيل في ظل الحروب
 0.93 ىيكمية البيت القومي

الصــــدامات القوميــــة عمــــى أرض 
 إسرائيل

0.91 

يتضح مف الجدوؿ السػابؽ أف جميػع معػامبلت االتفػاؽ مرتفعػة ممػا يشػير إلػى تمتػع أداة التحميػؿ  
 بالثبات عبر األشخاص  

 
 :سابعاً  إجراءات الدراسة

 :اإلجراءات لتنفيذ الدراسة وىيبعض تباع ابقاـ الباحث 
  :اء األولاإلجر 
اسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة التػػي أجريػػت فػػي ميػػداف تحميػػؿ محتػػوى منػػاىج التعمػػيـ اإلسػػرائيمية  -

 .واالستفادة منيا في البحث الحالي في بمورة مشكمة الدراسة وأسئمتيا
 .إعداد اإلطار النظري لمدراسة مف خبلؿ اإلطبلع عمى األدب التربوي العربي والعبري -

 :اإلجراء الثاني
ترجمة كتب التاريخ التعميمية " كتب العينة " وىي كتب التاريخ لمصفوؼ األوؿ والثاني والثالث  -

 .الثانوي عمى يد خبير بالمغة العبرية
 .ترجمة بعض الدراسات العممية العبرية التي وقعت في مجاؿ الدراسة الحالية -
اطػػػبلع عمػػػى األدب التربػػػوي  بنػػػاء قائمػػػة لمفػػػاىيـ العسػػػكرة فػػػي المنػػػاىج بمػػػا يتضػػػمنو ذلػػػؾ مػػػف -

  .والدراسات السابقة وتحكيـ لمقائمة
 .تحميؿ محتوى كتب التاريخ لممرحمة الثانوية في ضوء قائمة مفاىيـ العسكرة في المناىج -
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بنػػػاء تصػػػػور تحميػػػػؿ المحتػػػػوى بمػػػا تتضػػػػمنو مػػػػف تحديػػػػد لعينػػػة التحميػػػػؿ   وفئاتػػػػو   ووحداتػػػػو    -
 .وضوابطو وخطواتو وصدقو وثباتو

 .تفرير البيانات في صورة تكرارات ونسب مئوية وتنظيميا في جداوؿ وتفسيرىا والتعميؽ عمييا -
   .صياغة التوصيات واقتراح بعض األبحاث والدراسات التي تكمؿ ىذه الدراسة -

 :سابعا المعالجة اإلحصائية
 اعتمد الباحث في دراستو عمى مجموعة مف المعالجات اإلحصائية مثؿ 

   .المتوسطات والنسب المئويةالتكرارات و 
 قات التطبيق:يمع

 :الباحث العديد مف الصعوبات أثناء تنفيذ ىذه الدراسة منيا واجو
التعميميػػة  لكثيػػر مػػف النصػػوص والمضػػاميف الباحػػث تعػػرض ضػػبط ذاتيػػة الباحػػث   حيػػث1- 

ف أدوف  هدائػػـ المجاىػػدة فػػي ضػػبط مشػػاعر  افكػػ و  إال أنػػ هر ومشػػاع والتػػي كانػػت تثيػػر حفيظتػػ
 ي الباحػثخفػيمتحريػاً  الموضػوعية والحيػاد   وال  هلمتعبير عما يػدور بخمػد وطمؽ العناف لقممي
نػػػت تمػػػس اد صػػػياغة بعػػػض األفكػػػار والمصػػػطمحات التػػػي كافػػػي كثيػػػر مػػػف األحيػػػاف أعػػػ وأنػػػ

 .حسب وجية نظر الباحث الموضوعية العممية ليذا البحث
شرع الباحث في جمػع المػادة العمميػة  عندماأنو ث يمحدودية المراجع في قطاع غزة   بح2- 

فػػي مكتبػػات القطػػاع تتحػػدث عػػف التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ  عػػدد محػػدد مػػف المراجػػعلػػـ يجػػد سػػوى 
 .وبشكؿ عاـ

قمػػػة المراجػػػع التػػػي تناولػػػت السػػػمة العسػػػكرية لنظػػػاـ التعمػػػيـ فػػػي إسػػػرائيؿ سػػػواء عربيػػػاً  أو  3-
 .إسرائيميا ً 

رة ولػػـ يػػتـ تسػػميميا لمباحػػث إال بعػػد التوقيػػع الػػتحفظ عمػػى بعػػض المراجػػع فػػي مطػػار القػػاى4- 
 .عمى تعيد يقضي بعدـ نشرىا في مصر

رؼ بعدـ نشر كتبيـ المدرسية أو السماح بنقميػا خػارج الػببلد جعػؿ مػف اسياسة وزارة المع5- 
 .الحصوؿ عمى عينة الدراسة )الكتب المدرسية( أمر بالر الصعوبة والتعقيد

ا بػػو تعمػػـ مبػػادئ المغػػة العبريػػة لمتعامػػؿ  بالحػػد األدنػػى مػػع ركاكػػة لغػػة الباحػػث العبريػػة حػػذ6- 
ع بالمغة الضالنصوص العبرية وخاصة في مجاؿ التوثيؽ   في حيف تمت الترجمة مف خبلؿ 

 .العبرية
عػػػدـ وجػػػود متخصصػػػيف فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية اإلسػػػرائيمية فػػػي قطػػػاع غػػػزة دفػػػع الباحػػػث  7-
الييػػػود المتخصصػػػيف فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية  كػػػذلؾمتواصػػػؿ مػػػع فمسػػػطينيي الػػػداخؿ والعػػػرب و ل

 .اإلسرائيمية لتحكيـ أدوات الدراسة
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رفػػػض عػػػدد كبيػػػر مػػػف رجػػػاالت التربيػػػة الييػػػود الػػػذيف ليػػػـ بػػػاع كبيػػػر فػػػي تحميػػػؿ الكتػػػب 8- 
المدرسية اإلسرائيمية التعامؿ مع ىذا البحػث   فمػنيـ مػف اشػترط التعػاوف مػف خػبلؿ التواصػؿ 

يف التواصؿ بالمغة اإلنجميزيػة بػالرغـ مػف اتقػانيـ ليػا   ومػنيـ مػف بالمغة العبرية حصراً  رافض
رد عمػػػى رسػػػائمي اإللكترونيػػػة بنبػػػرة اسػػػتعبلئية عنصػػػرية   والقميػػػؿ فقػػػط قبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذا 

    .البحث مف منطمؽ عممي
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 الفصل الخامس
 ووضعنتائج الدراسة ومناقشتيا 

 والمقترحات التوصيات
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 :إجابة السؤال األول
التـاريخ بالمرحمـة الثانويـة فـي  مـا مفـاىيم العسـكرة فـي منـاىجينص ىذا السؤال عمى ما يمي " 

 " ؟ إسرائيل
ىػذا السػػؤاؿ بعػػد االطػبلع عمػػى األدب التربػوي مػػف دراسػات سػػابقة ورسػػائؿ  فوقػد تمػػت اإلجابػة عػػ

 .المحكميف عميمة ومف خبلؿ آراء السادة
موزعة عمى  اً مؤشر (  (27وقد تكونت قائمة المفاىيـ التي أعدىا الباحث في صورتيا النيائية مف 

 :ىيخمسة محاور 
 .( مؤشرات6العسكرة  وقد اشتمؿ عمى ) محور1- 

 .( مؤشرات6محور نزع شرعية العرب وقد اشتمؿ عمى ) 2-
 .( مؤشرات5)محور الذاتية الييودية )الفرادة( وقد اشتمؿ عمى 3- 
 .( مؤشرات5محور الظيور بموقؼ الضحية وقد اشتمؿ عمى )4- 
 .( مؤشرات5محور التضامف والوحدة الييودية مقابؿ الفناء وقد اشتمؿ عمى )5- 
 :محور العسكرة أولً 

التػػي تتمثػػؿ فػػي تقػػديـ الجوانػػب العسػػكرية واألمنيػػة ووضػػعيا فػػي سػػمـ األولويػػات األولػػى   وانتيػػاج 
مسػػتند لمقػػوة المفرطػػة فػػي التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف وفػػي إدارة أمػػور الدولػػة األمنيػػة   خطػػاب متشػػدد 

وخوض الحروب المتتالية وجعػؿ المجتمػع عجمػة يػدور فػي فمكيػا   والتركيػز عمػى أعمػاؿ البطولػة 
 .والشجاعة وصيانة القوة والعمؿ عمى تعزيزىا

 ( 1:5ي الجدوؿ )مؤشرات فرعية كما ىو موضح ف ((6عمى  العسكرةوقد اشتمؿ محور 
 ( 1:5جدول رقم )                                         

 ) محور العسكرة (
 رات الفرعيـةؤشالم الرقم المفيوم الرئيسي

 العسكرة 
 

1- 
 

العمميات العسكرية التي قامت بيا الحركات الييودية ومف ثـ 
 .قوات جيش الدفاع لتحقيؽ األمف القومي

2- 
 

الفوالذي )حائط الصد( السبيؿ األمثؿ لمتعامؿ مع  نظرية الجدار
 .العرب

 .المشاركة في المجيود الحربي واجب عمى مواطني الدولة -3
 .عقد صفقات السبلح ضروري لحفظ أمف الببلد -4
 حؽ إسرائيؿ الرد بالقوة ضد عمميات الخصـ لتحقيؽ قوة الردع. -5
 .د السبب في إقامة الدولةالشجاعة والتضحية التي أبداىا الييو  -6
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 :محور نزع شرعية العرب ثانياً 

ف( والقػػػدح بسػػػموكيـ   و نسػػػانية الخصػػػـ )العػػػرب والفمسػػػطينيإوىػػػي تشػػػمؿ المعتقػػػدات التػػػي تنكػػػر 
والتشػػكيؾ بنوايػػاىـ ومػػواقفيـ   واسػػتخداـ مواقػػؼ سياسػػية سػػمبية تجػػاىيـ وتصػػنيفيـ إلػػى أصػػناؼ 

صػدًا إيجابيػًا  ىؿ مف خبلؿ عػدـ التطػرؽ لمجوانػب التػي تمقػوالتأكيد عمى اإلغفا  اجتماعية سمبية 
واتبػػػاع اسػػػموب االرتكػػػاب والتػػػي بواسػػػطتيا يػػػتـ اقحػػػاـ   عنػػػد الحػػػديث عػػػف العػػػرب والفمسػػػطينييف 

معمومات غير كاممة وغير صحيحة بيدؼ قولبة الصورة الحقيقية وتقديميا بشػكؿ مشػوه وسػمبي   
" ىػػي الرقػػع التػػي وصػػفت العػػرب فػػي بنػػود سػػمبية  :بارطػػاؿ نػػزع شػػرعية العػػربدانييػػؿ وقػػد عػػرؼ 

 ( partall,1999:12لمغاية كمجموعة أنكرت عمييا المعاممة اإلنسانية ")
وبعد االطبلع عمى المناىج الدراسية اإلسرائيمية واالستفادة مف ذوي الخبرة والمحكميف قاـ الباحث 

ة مؤشػرات فرعيػة كمػا ىػو موضػح بنعداد ىػذا المحػور والػذي تمثػؿ فػي صػورتو النيائيػة مكونػًا سػت
 .(2:5في الجدوؿ رقـ )

 ( 2:5جدول رقم )                                      
 )محور نزع شرعية العرب (

 المؤشرات الفرعية الرقم المفيوم الرئيسي
نػػػػػػػػػػػػزع شػػػػػػػػػػػػرعية  

 العرب
حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي تقريػػر مصػػيرىـ ال يعنػػي حقيػػـ فػػي امػػتبلؾ  -1

 .أرض إسرائيؿ
 .منح المواطنيف العرب حقوقا متساوية كالمواطنيف الييود -2
سقوط المدنييف العػرب فػي العمميػات العسػكرية فػي إطػار الصػراع  -3

 .مجازر
شعارات العرب قبيؿ حرب األيػاـ السػتة كانػت سػتنفذ لػوال انتصػار  -4

 .الجيش
 .ف العرب ال يخمصوف الوالء لدولة إسرائيؿو المواطن -5
 .ء العربي إلسرائيؿ السبب في كؿ الحروبالعدا -6
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 الذاتية الييودية )الفرادة(: ثالثاً 
وىي تتمثؿ في التركيز عمى النزعة العرقية الخاصػة بػالييود واعتبػارىـ الشػعب المختػار مػف اهلل   
ظيػػػار القػػػيـ والسػػػموؾ اإليجػػػابي لممجتمػػػع الييػػػودي فػػػي أوقػػػات الحػػػروب   كمػػػا وتشػػػمؿ انسػػػانية  وا 

 .وعدالة القضايا الييودية وتقدميـ الحضاري وأخبلؽ
وقػػد اشػػتمؿ ىػػذا المحػػور فػػي صػػورتو النيائيػػة عمػػى خمسػػة مؤشػػرات كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الجػػدوؿ 

(3:5). 
 (3:5جدول رقم )

 ) محور الذاتية الييودية (
 المؤشرات الفرعية الرقم المفيوم الرئيسي
الذاتية الييودية 

 )الفرادة(
 واعتباره الشعب المختار.فرادة الدـ الييودي  -1
 .بناء المياجريف الييود لمؤسسات اليشوؼ فطنة سياسية -2
 .الكيبوتس مفخرة لممياجر الييودي مقابؿ القرى العربية البدائية -3
4- 
 

لمحضػػػارة التػػػي جمبيػػػا الييػػػود تػػػأثير عمػػػى السػػػكاف المحميػػػيف فػػػي 
 .أرض إسرائيؿ

عيػػػػػة كالسػػػػػور والبػػػػػرج ونظػػػػػاـ اسػػػػػتخداـ المقػػػػػاتميف لؤلسػػػػػاليب الدفا -5
 القوافؿ فرادة ييودية.  

 
 :محور الظيور بموقف الضحية رابعاً  

وىي تشمؿ تقديـ الييودي كضحية مطمقة فػي سػياقات الصػراع المختمفػة   والتركيػز عمػى الضػرر 
الغيػػػر عػػػادؿ وأعمػػػاؿ الشػػػر التػػػي ترتكػػػب بواسػػػطة العػػػدو )الخصػػػـ(   وبيػػػاف كػػػؿ أنمػػػاط التحامػػػؿ 

 .الييود والبلسامية والتحيز ضد
 .(4:5وقد اشتمؿ ىذا المحور عمى خمسة مؤشرات كما في جدوؿ )
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 (  4:5جدول رقم )                                    
 ) محور الظيور بموقف الضحية (

 المؤشرات الفرعية الرقم المفيوم الرئيسي
الظيػػػػػور بموقػػػػػؼ 

 الضحية
 .ا مف الممكف تكرارىاالمحرقة التي وقعت عمى أجدادن -1
2- 
 

سياسػػة حكومػػة االنتػػداب ضػػد اليشػػوؼ الييػػودي واليجػػرة إلرضػػاء 
 .العرب

3- 
 

معاناة ييود الببلد العربية واإلسبلمية وتيجيرىـ وسػمب ممتمكػاتيـ 
 .يعادؿ ىروب وتيجير العرب الفمسطينييف مف إسرائيؿ

4- 
 

ربػي فػي عػاـ  كاف بمقدور حكومة االنتداب منػع أحػداث التمػرد الع
 .ـ(1936   ـ1929   ـ1921)

 .الفترات التي افتقد الييود لكياف يجمعيـ فترات اضطياد -5

 
 :محور الوحدة الييودية في مقابل الفناء خامساً 

يشير ىذا المحػور إلػى أىميػة تجاىػؿ الصػراعات الداخميػة وتجنػب االنقسػامات أثنػاء الصػراع لكػي 
ارجي   وبيػػػاف كمفػػػة االنقسػػػاـ وعػػػدـ االتفػػػاؽ   واحتػػػراـ قػػػرارات تتوحػػػد القػػػوى فػػػي وجػػػو التيديػػػد الخػػػ

  .المؤسسات المنتخبة ميما كانت
 (     5:5كما في جدوؿ )فرعية وقد اشتمؿ ىذا المحور عمى خمسة مؤشرات 

 (5:5جدول رقم )
 ) محور الوحدة الييودية في مقابل الفناء(

 المؤشرات الفرعية الرقـ المفيـو الرئيسي
لييوديػػػػػة الوحػػػػػدة ا

 مقابؿ الفناء
 .تصرؼ مناحيـ بيغف في الصدامات الداخمية تصرؼ مسؤوؿ 1-
 .المجوء لمقانوف في الخبلفات الداخمية -2
أعمػػػاؿ العنػػػؼ الموجيػػػة لمػػػداخؿ بػػػدعوى الحفػػػاظ عمػػػى مكتسػػػبات  -3

 .الدولة
 .الخبلفات بيف أقطاب المجتمع تضع مستقبؿ الدولة في خطر -4
 .ودي العالمي مع إسرائيؿالتضامف اليي -5

ة والمؤشػرات الفرعيػػة العسػكرة يتضػح أف المفػاىيـ الرئيسػمػف خػبلؿ العػرض السػابؽ لقائمػة مفػاىيـ 
لكؿ مفيوـ ُتمثؿ في مجمميا الصبغة العسكرية لممناىج الدراسية ليس فقط مف خبلؿ التركيز عمى 

نجػػع فػػي التعامػػؿ مػػع الخصػػـ بػػؿ اسػػتخداـ القػػوة العسػػكرية وتبجيميػػا وجعميػػا الوسػػيمة األنسػػب واأل
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أيضػًا مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى أبعػػاد أخػػرى كنػػزع إنسػػانية الخصػػـ ووضػػعو فػػي أدنػػى مراتػػب السػػمـ 
البشػػري ممػػا يشػػرعف اسػػتخداـ أبشػػع الوسػػائؿ ضػػده فػػي مقابػػؿ تقػػديس وتبجيػػؿ العػػرؽ المسػػتيدؼ 

ريػػد مػػف كػػوارث وجعمػػو أسػػمى األعػػراؽ   بمػػوازاة ذلػػؾ يػػتـ سػػرد كػػؿ مػػا تعػػرض لػػو ىػػذا العػػرؽ الف
ونكبات قضت عمى معظمو وىي )الكوارث( ما زالت تتربص بالبػاقيف والسػبيؿ لمنعيػا ىػي الوحػدة 

 القائمة عمى الوفاء لذكرى الذيف قضوا وامتبلؾ كؿ العوامؿ التي تحوؿ دوف تكرارىا. 
بيػػػػذا جػػػػاءت ىػػػػذه المحػػػػاور متضػػػػمنة فػػػػي بوتقػػػػة واحػػػػدة تػػػػدلؿ عمػػػػى المفػػػػاىيـ العسػػػػكرية لممنػػػػاىج 

 .دراسيةال
 .السؤاؿ األوؿ فلسابقة وتصنيفيا يكوف قد أجاب عومف خبلؿ عرض الباحث لممحاور ا

 
 :سؤال الثانيإجابة ال

مــا مــدى تــوافر مفــاىيم العســكرة فــي منــاىج التــاريخ اإلســرائيمية " يػػنص ىػػذا السػػؤاؿ عمػػى مػػا يمػػي
 "؟لممرحمة الثانوية 

يخ اإلسػػػرائيمية لممرحمػػػة الثانويػػػة قػػػاـ الباحػػػث ولمعرفػػػة مػػػدى تػػػوافر مفػػػاىيـ العسػػػكرة فػػػي منػػػاىج التػػػار 
وكتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ الثػػاني  ) العاشػػر (   بتحميػػؿ كػػؿ مػػف كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي

عمػى قائمػة  بنػاءً  ) الثاني عشػر (  وكتاب التاريخ لمصؼ الثالث الثانوي) الحادي عشر (  الثانوي 
  مػع   مستخدماً التكرارات والنسػب المئويػة  حث بنعدادىا مفاىيـ العسكرة في المناىج التي قاـ البا

لمرحمػػػة والمطبقػػػة عمػػػى طػػػبلب ااإلشػػػارة إلػػػى أف الكتػػػب ىػػػي  سمسػػػمة مرتبطػػػة مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض 
                                 .الثانوية  تحت عنواف بناء البيت القومي الييودي في الشرؽ األوسط

 .تحميؿ محتوى كتب التاريخ لممرحمة الثانوية وفيما يمي عرض تفصيمي لنتائج 
 :العاشرأول النتائج المتعمقة بتحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 

فػي  حمػة الثانويػةر المالمقػرر عمػى طػبلب  العاشػرقاـ الباحػث بتحميػؿ محتػوى كتػاب التػاريخ لمصػؼ 
 :إسرائيؿ والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
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 ( 6:5جدول رقم )                                       
 في ضوء محاور التحميل الرئيسية. العاشرنتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار المحاور الرئيسية الرقم
 1 %39.6 91 .محور العسكرة -1
 2 %22.2 51 .محور نزع شرعية العرب -2
 5 %  5.6 13 .ادة(محور الذاتية الييودية )الفر  -3
 4 %14.8 34 .محور الظيور بموقؼ الضحية -4
 3 %17.8 41 .محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء -5
  %100 230 .المجموع 

 :يتضح من الجدول السابق
 .(%(39.6قد حصؿ عمى أعمى نسبة مئوية وىي  العسكرةأف محور 

 .(% (22.2انية بنسبة مئوية بينما حصؿ محور نزع شرعية العرب عمى المرتبة الث
 .(%(17.8وحصؿ محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء عمى المرتبة الثالثة بنسبة مئوية 

 .(%(14.8وحصؿ محور الظيور بموقؼ الضحية عمى المرتبة الرابعة بنسبة مئوية 
 .(%(5.6بينما حصؿ محور الذاتية الييودية )الفرادة( عمى المرتبة الخامسة بنسبة مئوية 

وأف اليػػدؼ   العسػػكرة ىػػو اليػػدؼ األوؿ الػػذي يقػػـو عميػػة مػػنيج التػػاريخ  ويعػػزى ذلػػؾ إلػػى أف محػػور
المركزي لكؿ منظومة التعميـ اإلسرائيمية ىػو غػرس المفػاىيـ العسػكرية فػي نفػوس طبلبيػـ واعتبارىػا 

ى كتػب أولوية جوىرية وأساسػية لحفػظ وجػودىـ   يجػدر اإلشػارة إلػى أف العسػكرة ليسػت مقتصػرة عمػ
التاريخ بؿ تشمؿ كذلؾ كتب القراءة واألدب والجغرافيا والكتاب المقدس بؿ وحتى الرياضػيات   كمػا 
ويجدر بنا التوضيح إلى أف حصوؿ محػور الذاتيػة الييوديػة ومحػور الظيػور بموقػؼ الضػحية عمػى 

مػى المراحػؿ نسب متدنية ال يعني أنيا ىامشية وفرعية بؿ يعزى ذلؾ إلى توزيع األىداؼ التربويػة ع
بمعنػػػى فػػػي المرحمػػػة األساسػػػية الػػػدنيا يػػػتـ التركيػػػز إلػػػى جانػػػب الحػػػروب التػػػي   الدراسػػػية المختمفػػػة 

خاضتيا القبائؿ الييودية القديمة وأبطاليـ التوراتيف عمى العرؽ الييودي ونقاؤه ووحدة الدـ وخيريتيـ 
اىر البلسػػامية والمحرقػػػة وفػػي المرحمػػػة األساسػػية العميػػػا يػػتـ التركيػػػز عمػػى مظػػػ  عمػػى كػػؿ األغيػػػار 

وفي المرحمة الثانويػة يػتـ ادخػاؿ الصػراع العربػي اإلسػرائيمي والتركيػز   والكوارث التي حمت بالييود 
عمى عداء العرب ومحاولتيـ استكماؿ ما توقؼ عنده النازيوف   مع التركيز عمػى اليػدؼ العسػكري 

 .ةػػػػكأولوية في كافة مراحؿ التعميـ المختمف
فػػػي ضػػػوء محػػػاور التحميػػػؿ لتاليػػػة تعػػػرض نتػػػائج محتػػػوى كتػػػاب التػػػاريخ لمصػػػؼ العاشػػػر والجػػػداوؿ ا

 .( وتفسير تمؾ النتائج6:5الرئيسية السابقة جدوؿ )
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  لعسكرةامحور  ( 1

 (  7:5جدول رقم )                                        
 .العسكرةفي ضوء محور  العاشرنتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 

 الترتيب نسبة مئوية تكرار عسكرةمؤشرات محور ال الرقم
العمميات العسكرية التي قامت بيا الحركات الييودية  -1

 .ومف ثـ قوات جيش الدفاع لتحقيؽ األمف القومي
29 31.9% 1 

الشجاعة والتضحية التي أبداىا الييود السبب في إقامة  -2
 .الدولة

28 30.8% 2 

ود الحربي واجب عمى مواطني المشاركة في المجي -3
 .الدولة

10 10.9% 3 

نظرية الجدار الفوالذي )حائط الصد( السبيؿ األمثؿ   -4
 .لمتعامؿ مع العرب

9 9.9% 4 

حؽ إسرائيؿ الرد بالقوة ضد عمميات الخصـ مف أجؿ  -5
 .تحقيؽ قوة الردع

8 8.8% 5 

 6 %7.7 7 .عقد صفقات السبلح ضرورة لدعـ األمف القومي -6
 :يتضح من الجدول السابق ما يمي

( وىػػو العمميػػات العسػػكرية التػػي قامػػت بيػػا الحركػػات الييوديػػة ومػػف ثػػـ قػػوات جػػيش 1المؤشػػر رقػػـ )
تفسػير النتيجػػة  (%(31.9الػدفاع لتحقيػؽ األمػف القػومي   قػد حصػؿ عمػى أعمػى نسػبة مئويػة وىػي 

 :حسب وجية نظر الباحث
عسػػكري ييػػودي ميمػػا كػػاف حجمػػو لبلفتقػػار لؤلمػػف عمػػؿ ف منظومػػة التعمػػيـ اإلسػػرائيمية تعػػزو كػػؿ أ

والشػػعور بالتيديػػد الوجػػودي المسػػتمر   فػػيمحظ النػػاظر لكتػػب التػػاريخ اإلسػػرائيمية تكدسػػيا بػػالحروب 
والمعػػارؾ ففػػي المرحمػػة الثانويػػة يػػتـ وصػػؼ واقػػع التجمعػػات الييوديػػة فػػي فتػػرة االنتػػداب والمناوشػػات 

االنتقػػاؿ إلػػى العمميػػات العسػػكرية ضػػد االحػػتبلؿ البريطػػاني ثػػـ    التػػي تحػػدث بػػيف الفينػػة واألخػػرى
فػبل يكػاد يخػرج   ألرض إسرائيؿ ومف ثـ العمميػات ضػد العػرب الفمسػطينييف  وبعػدىا عػرب الجػوار 

الطالػػب مػػف قػػػراءة حػػرب ليػػدخؿ إلػػػى حيثيػػات وأسػػباب حػػػرب أخػػرى دائمػػا يكػػػوف فييػػا الخصػػـ ىػػػو 
درسػػية اإلسػػرائيمية أف يمحػػظ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ذكػػر المبػػادر   فػػبل يتصػػور قػػارئ كتػػب التػػاريخ الم

لمحضػػارات والثقافػػات المختمفػػة فالتػػاريخ مػػف وجيػػة النظػػر الصػػييونية ىػػو تػػاريخ ييػػودي صػػييوني 
ف عمميات التطرؽ إلػى اآلخػريف فػي فصػوؿ كتػب التػاريخ يكػوف انتقائيػًا بيػدؼ  صرؼ خاص بيـ وا 
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اح وقتػػػػاؿ الشػػػػعوب األخػػػػرى لنيػػػػؿ حريتيػػػػا خدمػػػػة الفكػػػػرة العسػػػػكرية مثػػػػؿ تسػػػػميط األضػػػػواء عمػػػػى كفػػػػ
لمجزائػػر وليبيػػا وغيرىمػػا   وىػػذا ييػػدؼ ألف ينظػػر الطالػػب لكػػؿ  بالنسػػبة واسػػتقبلليا كمػػا ىػػو الحػػاؿ

العمميات العسكرية الييوديػة فػي سػياؽ التحريػر واالسػتقبلؿ فػنحف الييػود كغيرنػا مػف الشػعوب نقاتػؿ 
 .خروج لمحرب واعتبارىا ضرورة أمنيةونكافح مف أجؿ حريتنا فبل يجد رفض أو ضير مف ال

منيػػا فػػي جعػػؿ  ةً مػػف وراء تركيػػز المنػػاىج اإلسػػرائيمية عمػػى ىػػذا الجانػػب رغبػػ وىػػذا اليػػدؼ الػػرئيس
عسػكرية طبلبيا عجمػة تػدور فػي فمكيػا وىػذا يفسػر خػروج إسػرائيؿ المتكػرر لمحػرب والقيػاـ بعمميػات 

 .دوف معارضة داخمية ؾىنا وىنا
جاعة والتضحية التي أبداىا الييود السبب في إقامة الدولة قد حصؿ عمى ( وىو الش2المؤشر رقـ )
  وىػػػذا يرجػػػع إلػػػى حاجػػػة الصػػػييونية لبمػػػورة ذاكػػػرة جماعيػػػة يمتػػػؼ حوليػػػا  (%(30.8نسػػػبة مئويػػػة 

ف مف كؿ أصقاع األرض وتكويف تاريخ يجمعيـ عمى روايات القتاؿ والتضحية بيدؼ بناء و المجمع
الذي يرفض اليواف والذؿ وشحف ىمػـ أجياليػا البلحقػة ليرتػووا مػف التػراث  اإلسرائيمي الجديد المقاتؿ

فكثير مف   البطولي الييودي حتى عمى حساب مصداقية وواقعية ىذه الروايات التي تمجد البطولة 
يقػوؿ المػؤرخ نحمػاف   المؤرخيف الييود شككوا برواية متسادا مثبل التي ال يخموا منيا كتاب مدرسي 

عػػادة قصػػة المتسػػادا إلػػى  ((2000لمػػدة  "إنػػو :ييػػودا سػػنة لػػـ يتحػػدث أحػػد عػػف المتسػػادا ال أحػػد وا 
( 2007ولػػػيس قبػػؿ ذلػػػؾ " )الجزيػػرة الوثائقيػػػة  األمػػف عقػػػدة أـ عقيػػػدة: ((1920الوجػػود بػػػدأت عػػاـ 

ًٌ أف نمػوت مػف أجػؿ ببلدنػا     ومنيـ مف فند أحداث معركة تؿ حػي ومقولػة يوسػؼ تمبمػدور حسػٌف
سػمت حوليػا ر التػي ُ  ((1948لمؤرخيف الجػدد فػي إسػرائيؿ رفضػوا روايػة حػرب حتي إف مػا يعػرؼ بػا

الياالت كالقمة مقابؿ الكثرة   وبينػوا أف خػبلؿ الحػرب تفوقػت أعػداد المقػاتميف الييػود عمػى المقػاتميف 
عػػف نوعيػػة وغػػزارة السػػبلح الػػذي كػػاف بحػػوزة المقػػاتميف الييػػود   يجػػب  الفمسػػطينييف والعػػرب فضػػبلً 

أف كػػؿ روايػػات البطولػػة والشػػجاعة كمػػا يسػػمونيا لػػف تجػػد ليػػا مصػػادر غيػػر المصػػادر  التنويػػو إلػػى
 .في درجة صدقيتياالصييونية فقط وىذا يضعيا عمى المحؾ 

( وىو المشاركة فػي المجيػود الحربػي واجػب عمػى مػواطني الدولػة   قػد حصػؿ عمػى 3المؤشر رقـ )
أداء الخدمػة العسػكرية فػي إسػرائيؿ وحػث   وىذا يػدلؿ عمػى أىميػة التجنيػد و  (%(10.9نسبة مئوية 

وىذا االىتماـ يرجػع إلػى إدراؾ الزعامػات اإلسػرائيمية لقمػة   الطبلب عمى أدائيا بالرغـ مف إلزاميتيا 
مواردىـ البشرية في مقابػؿ المػوارد البشػرية الضػخمة المحيطػة بيػـ فيػـ بحاجػة لكػؿ طاقػات أفػرادىـ 

 سب التجنيد لمذكور واإلناث ولذلؾ تعتبر إسرائيؿ عالمياً مف أعمى ن
)حائط الصد( السػبيؿ األمثػؿ لمتعامػؿ مػع العػرب لجابوتنسكي( وىو الجدار الفوالذي 4المؤشر رقـ )

  ويفسر ىذا المؤشر طبيعػة الفكػر الػذي تحػاوؿ المؤسسػة  (%(9.9   قد حصؿ عمى نسبة مئوية 
شاعة الفكرة التي تقوـ عمى   التربوية غرسو في عقوؿ طبلبيا  أف العرب ال يفيموف إال لغة القوة وا 
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  والترىيب وبيذا فنف الكتب المدرسية اإلسرائيمية مسػؤولة عػف اسػتمرار الصػراع المحتػدـ منػذ عقػود 
 .وكذلؾ مسؤولة عف شرعنة استخداـ القوة العسكرية عمى اعتبارىا المصؿ الذي يفيمو العرب

عمػى الترتيػب وبيػػذا  (%080و %(8.8( قػد حصػؿ كػؿ منيمػا عمػى نسػب مئويػة 6و) (5المؤشػر )
تػػولي منػػاىج التػػدريس اإلسػػرائيمية أىميػػة لقػػوة الػػردع وترىيػػب الخصػػـ والتػػي بتنػػا نسػػمعيا عقػػب كػػؿ 

مػف يمسػؾ بزمػاـ األمػور لدفعػو إرىػاب إسرائيمية والتي تقػـو عمػى إرىػاب الخصػـ أو عسكرية عممية 
 .اإلسرائيمي والغضب لضبط األمف والحفاظ عميو لتجنب الرد

أولويػات ضػمف  المؤشر السادس فيو يعطي أولوية كبيرة المتبلؾ السبلح وصيانتو واعتباره مفأما 
 .األمف القومي الذي ال ينبغي أف يخضع لمتقمبات السياسية واالقتصادية

ويػػرى الباحػػث أف احتػػواء مضػػموف كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ األوؿ الثػػانوي عمػػى كػػؿ مؤشػػرات األمػػف 
دى تعمؽ الفكر العسكري في ىذه المناىج وارتكازىا عمػى تحقيػؽ وبنسب واضحة ليي إشارة عمى م

 .األىداؼ العسكرية كأولوية
   2007 وتتفؽ الدراسة الحالية فػي ىػذا المحػور مػع النتػائج التػي توصػمت إلييػا دراسػة ) زلمانسػوف

gor,2007). 
 محور نزع شرعية العرب       ( 2

 (8:5جدول )
 في ضوء محور نزع شرعية العرب العاشرمصف نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ ل

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور نزع شرعية العرب الرقم
 1 %76.3 39 .العداء العربي إلسرائيؿ السبب في كؿ الحروب -1
 2 %11.7 6 .ف العرب ال يخمصوف الوالء لدولة إسرائيؿو المواطن -2
ىـ ال يعني حقيـ في حؽ الفمسطينييف في تقرير مصير  -3

 .امتبلؾ أرض إسرائيؿ
2 4% 3 

شعارات العرب قبيؿ حرب األياـ الستة كانت ستنفذ لوال  -4
 .انتصار الجيش

2 4% 3 

سقوط المدنييف العرب في العمميات العسكرية في إطار  -5
 .الصراع مجازر

2 4% 3 

 - %0 0 .منح المواطنيف العرب حقوقا متساوية كالمواطنيف الييود -6
 :يتضح من الجدول السابق ما يمي

( الذي ينص عمى أف العداء العربي إلسرائيؿ السبب في كؿ الحػروب قػد حصػؿ 1أف المؤشر رقـ )
وتفسير ذلػؾ أف المنػاىج الدراسػية اإلسػرائيمية تحػاوؿ أف تبػرر    (%(76.3عمى أعمى نسبة مئوية 
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ففػػػي ىػػػذه الكتػػػب يػػػتـ   أسػػػبابيا الخصػػػـ  مػػػاً لطبلبيػػػا أسػػػباب الحػػػروب المتعاقبػػػة والمتتاليػػػة والتػػػي دائ
التبريػػر مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى أف العػػرب ىػػـ أسػػباب كػػؿ الحػػروب التػػي حػػدثت منػػذ االنتػػداب إلػػى 

وىػػـ الػػذيف   وىػػـ الػػذيف رفضػػوا قػػرار التقسػػيـ   فيػػـ الػػذيف يرفضػػوف حقنػػا فػػي أرض إسػػرائيؿ   اآلف 
وأف كػػػؿ عمميػػػات   ميػػػات التخريػػػب ضػػػدنا قػػػاموا بغػػػزو ببلدنػػػا وحشػػػد الجمػػػوع لقتالنػػػا ودعػػػـ كػػػؿ عم

الخروج لمحرب ىي مف أجؿ رد العدواف ورد التيديد الذي يمػس الدولػة والحفػاظ عمػى اليػدوء   بيػذا 
األسػػموب تطػػرح الكتػػب المدرسػػية أسػػباب الصػػراع والعػػداء العربػػي لممشػػروع الصػػييوني بكػػؿ سػػذاجة 

وأمبلكاً  وتبسيط دوف اإلشارة إلى أف لمعرب حقوقا  .وأجبروا عمى تركيا رت منيـصود ًً
تركيػػز ىػػذه المنػػاىج عمػػى العػػداء العربػػي إلسػػرائيؿ ىػػو وضػػع الطالػػب فػػي جػػو لولعػػؿ الوجػػو اآلخػػر 

وبػػذلؾ يقبػػؿ الفكػػر العسػػكري والسػػيطرة العسػػكرية دوف إبػػداء أيػػة انتقػػادات   معػػادي محػػاط باألعػػداء 
لكتػب المدرسػية تقضػي عمػى أيػة مف قبيؿ ال خيار فقػد كتػب عمينػا ذلػؾ  وبيػذا فػنف ا  واعتراضات 

فرص لتحقيؽ السبلـ أو عمى األقؿ اليدوء مف قبيؿ ميما قدمنا ليـ وتنازلنػا ليػـ فمػف يتوقػؼ العػداء 
تنياىو عندما قاؿ إف الفمسطينييف ال يريدوف فقط حػدود نالعربي إلسرائيؿ وىذا ما سرح بو بف يميف 

وجود دولة إسرائيؿ   نبلحػظ فػي محتػوى ىػذا  بؿ يريدوف حيفا ويافا وغيرىا ىـ ال يريدوف (1967)
الكتػػػاب ألفاظػػػا تػػػنـ عػػػف العػػػداء العربػػػي إلسػػػرائيؿ كنبػػػادة الكيػػػاف الييػػػودي   االعتػػػداءات العربيػػػة   

 .. .عبوات تخريبية   عصابات   قرى عربية معادية وىكذا
ئيؿ قد حصؿ ( والذي ينص عمى أف المواطنيف العرب ال يخمصوف الوالء لدولة إسرا2المؤشر رقـ )

عمػى الػرغـ مػف حصػػوليـ عمػى المواطنػة اإلسػرائيمية واعتبػػارىـ ىػػذا    (%(11.7عمػى نسػبة مئويػة 
إسرائيميوف وفقاً لمقانوف إال أنو يتـ النظر إلييـ بمنظار الشؾ واعتبارىـ طػابو خػامس منتمػيف لؤلمػة 

ة تركػػػز عمػػػى فكػػػرة عمػػػى أف المنػػػاىج الدراسػػػي اً وىػػػذا يعطػػػي مؤشػػػر   التػػػي تضػػػمر العػػػداء إلسػػػرائيؿ 
االنفصاؿ التاـ عف األغيار وعدـ الوثوؽ بيـ وىذا يفسر وجود التجمعات العربية في الداخؿ بشكؿ 
منفصػػؿ عػػف التجمعػػات الييوديػػة   وأف بعػػض التجمعػػات المختمطػػة يػػتـ فييػػا التضػػييؽ عمػػى العػػرب 

وىػذا يفنػد الديمقراطيػة  ومصادرة أمبلكيـ لػدفعيـ لمغادرتيػا كمػا حػدث فػي المػد والرممػة ويافػا وغيرىػا
 .اإلسرائيمية الوحيدة في الشرؽ األوسط

لكؿ منيما   حيث ينص المؤشػر الثالػث عمػى  (%(4( عمى نسبة مئوية 4()3حصؿ المؤشر رقـ )
أف حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي تقريػػر مصػػيرىـ ال يعنػػي حقيػػـ فػػي امػػتبلؾ أرض إسػػرائيؿ   وىػػذا يعطػػي 

لقوميػػة عػػف الفمسػػطينييف فيوصػػفوف بػػأنيـ مجموعػػة مػػف إشػػارات واضػػحة بػػأف كتػػب التػػدريس تنػػزع ا
البدو الرحؿ أتوا مع االحتبلؿ اإلسبلمي ألرض إسرائيؿ فيـ ينتموف لؤلمة العربيػة وال حقيقػة لشػعب 
فمسػطيف وليػذا تسػعى الكتػػب المدرسػية وبالتحديػد مضػموف ىػػذا الكتػاب بوصػؼ الثػورات الفمسػػطينية 

فػػي المقابػػؿ يطمػػؽ   مػػرات  (5)كػػررت تمرد العربػػي حيػػث ُ التػػي حػػدثت ضػػد االنتػػداب البريطػػاني بػػال
معمميػػػات التػػػي قامػػػت بيػػػا الحركػػػات الييوديػػػة ضػػػد االنتػػػداب فػػػي إشػػػارة للفػػػظ ثػػػورة الكيػػػاف الييػػػودي 
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بحركػػة )العصػػياف العبػػري(   أمػػا المؤشػػر الرابػػع والػػذي يػػنص عمػػى أف   والعػػرب فيمػػا عػػرؼ تاريخيػػاً 
انػت سػتنفذ لػوال انتصػار الجػيش تعطػي داللػة عمػى تجػذر شعارات العرب قبيػؿ حػرب األيػاـ السػتة ك

صفة العداء العربي إلسرائيؿ فيـ يريدوف رمي الرجاؿ في البحر وسبي النساء الييوديات الشقراوات 
شػػارة الكتػػب المدرسػػية لمثػػؿ ىػػذه   ليػػـ واسػػتكماؿ مػػا بػػدأه ىتمػػر )ىػػذا مػػا يقػػوؿ بػػو ىػػذا الكتػػاب(  وا 

ف يسػمبية عػف العػرب كػونيـ غيػر أخبلقيػا ترسػمو مػف إشػارات الشعارات ليا مدوؿ خاص فنضػافة لمػ
وال يتورعػػوف عػػف اإلبػػادة وارتكػػاب المجػػازر فيػػي كػػذلؾ توصػػؿ رسػػالة إلػػى أف العػػرب ال يمكػػف أف 
يوطنوا أنفسيـ عمى وجودنا   مما يعزز ترسيخ وسػيولة وصػوؿ األىػداؼ العسػكرية لعقػوؿ الطػبلب 

فػي ىػذا  (ميئيػر سػايدالر)مسػفة الييوديػة فػي جامعػة بػار إيػبلف ؿ أستاذ الفو قوتكريسًا ليذه الفكرة ي  
" إف العػرب اليػـو بشػكؿ عػاـ ىػـ أدنػى مػف الناحيػة األخبلقيػة مػف األلمػاف أثنػاء المحرقػػة    :الصػدد

فقط لو كانوا يستطيعوف تصفيتنا جميعاً كانوا ليفعمونيا   بػدوف إحسػاس بالػذنب بعػد فػوات األواف   
اسػػػيس بالػػػذنب مػػػف قبػػػؿ الجيػػػؿ القػػػادـ مثممػػػا حػػػدث مػػػع ألمػػػاف كثيػػػريف " ) وبػػػدوف أي تعقيػػػدات وأح

         .(313:2010زيرتاؿ 
والذي ينص عمى أف سقوط المػدنييف العػرب  (%(4( عمى نسبة مئوية 5بينما حصؿ المؤشر رقـ )

 المنػػاىج الدراسػػية اإلسػػرائيميةفينػػا نمحػػظ أف فػػي العمميػػات العسػػكرية فػػي إطػػار الصػػراع مجػػازر    
بالرغـ مف اعتمادىا مصطمح المذبحة عمى بعض العمميات التي قاـ بيا الييػود إال أنيػا تشػيع فكػرة 
أف كؿ النتائج المترتبة عف الحرب بما فييا سقوط المدنييف ىي بسػبب العػرب الػذيف رفضػوا الوجػود 

بحة دير الييودي وبالتحديد زعماؤىـ الذيف ال يعبؤوف بمصير شعوبيـ   كما وتصؼ ىذه الكتب مذ
أنيػا سػيمت العمميػات العسػكرية أمػاـ الييػود فيػي كالسػكيف بالزبػدة سػيمت عمى سبيؿ المثاؿ بياسيف 

عمميػػات الفػػرار التػػي قػػاـ بيػػا العػػرب الفمسػػطينيوف )ىكػػذا بػػنص الكتػػاب الػػذي نقػػـو بتحميمػػو(   وعنػػد 
سطينييف يػتـ وذىب ضحيتيا عدد كبير مف العرب الفم ((1953ذكره لمذبحة كفر قاسـ التي حدثت 

خػبلء سػبيمو بطريقػة تجعػؿ الطالػب  ((10ذكر معاقبة الضابط الذي أصدر األوامر بدفع  أغػورات وا 
عمػى اسػتمراء الػدـ العربػي  وبنػػاء  يجػرئيبكػي ضػحكاً مػف ىػذه العقوبػة   وىػذا مػف شػػأنو أف يػزيف وُ 

سػػية عنػػد ذكػػر مفيػػـو المذبحػػة أو المجػػزرة المشػػروعة   فػػي حػػيف تكػػوف الفاجعػػة كبيػػرة والصػػدمة قا
 .القتمى الييود

متسػػاوية كػػالمواطنيف  ( والػػذي يػػنص عمػى مػػنح المػػواطنيف العػػرب حقوقػػاً 6وقػد حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )
 .الييود عمى نسبة مئوية متدنية جدًا وىي الصفر   وىذا متوقع في ضوء ما سبؽ شرحو

 (  2005 )عبد العاؿ وتتفؽ الدراسة الحالية في ىذا المحور مع النتائج التي توصمت إلييا دراسة
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 محور الذاتية الييودية )الفرادة(   (3
 (9:5جدول رقم )

 في ضوء محور الذاتية الييودية )الفرادة( العاشرنتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور الفرادة الييودية الرقم

ي مقابؿ القرى العربية الكيبوتس مفخرة لممياجر الييود -1
 .البدائية

6 46.1% 1 

 2 %30.8 4 .بناء المياجريف الييود لمؤسسات اليشوؼ فطنة سياسية -2
استخداـ المقاتميف لؤلساليب الدفاعية كالسور والبرج ونظاـ  -3

 .القوافؿ فرادة ييودية
2 15.4% 3 

 لمحضارة التي جمبيا الييود تأثير عمى السكاف المحمييف في -4
 .أرض إسرائيؿ

1 7.7% 4 

 - %0 0 .فرادة الدـ الييودي واعتباره الشعب المختار -5
 :يتضح من الجدول السابق ما يمي

( الذي ينص عمى أف الكيبوتس مفخرة لممياجر الييودي مقابؿ القرى العربية 1أف المؤشر رقـ )
 .(%(46.1البدائية قد حصؿ عمى أعمى نسبة مئوية 

تقدـ وحضارة المجتمػع الييػودي الػذي كػاف يؤسػس لبنػاء دولتػو مقابػؿ القػرى  وىي تعطي داللة عمى
العربيػػػة البدائيػػػة التػػػي كانػػػت تعػػػيش تحػػػت كنػػػؼ االنتػػػداب البريطػػػاني التػػػي انيػػػارت بمجػػػرد انتيػػػاء 

 .االنتداب عف أرض إسرائيؿ
نػة ( الذي ينص عمى أف بناء الميػاجريف الييػود لمؤسسػات اليشػوؼ فط2بينما حصؿ المؤشر رقـ )

  وىػي إشػارة مػف الكتػب المدرسػية عمػى درجػة  (%(30.8سياسية عمى المرتبة الثانية بنسبة مئوية 
لدرجػػة دفعػػتيـ لبنػػاء مؤسسػػات سػػيادية منتخبػػة وىػػـ مػػا زالػػوا  شػػوؼ الييػػوديالرقػػي التػػي تمتػػع بيػػا الي

والعشػيرة فػي مقابػؿ التجمعػات العربيػة التػي تعتمػد عمػى اسػموب الفزعػة   تحت االحػتبلؿ البريطػاني 
  وفييػػا لمحػػة فػػي أحقيػػتيـ عمػػى سػػيادة وحكػػـ ىػػذه الػػببلد ذلػػؾ والقبيمػػة كمػػا تصػػؼ الكتػػب المدرسػػية 

ات كالمؤسسػػات المنتخبػػة والتقػػدـ والرقػػي وغيرىػػا مقابػػؿ الطػػرؼ رًا المػػتبلكيـ المػػؤىبلت واالمكانػػنظػػ
 الذي عمى النقيض مف ذلؾ تمامًا.

مقػػاتميف لؤلسػػاليب الدفاعيػػة كالسػػور والبػػرج ونظػػاـ ( الػػذي يػػنص عمػػى اسػػتخداـ ال3إف المؤشػػر رقػػـ )
  وفييػػا داللػػة عمػػى أىميػػة االبتكػػار  (%(15.4القوافػػؿ فػػرادة ييوديػػة قػػد حصػػؿ عمػػى نسػػبة مئويػػة 

فيتـ النظر ليذه الوسائؿ الحربية عمى أنيا تعادؿ المخترعػات   واالختراع لمواجية تحديات المرحمة 
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وغيرىا فبل يجب أف يقؼ الييػود عػاجزيف أمػاـ   ومعطؼ الريح   الدفاعية الحديثة كالقبة الحديدية 
 .التحديات

( الذي ينص عمى أف لمحضارة التػي جمبيػا الييػود تػأثير عمػى السػكاف المحميػيف فػي 4المؤشر رقـ )
  وىػػػذا المؤشػػػر فيػػػو تكػػػريس لبلسػػػتعبلء  (%(7.7أرض إسػػػرائيؿ والػػػذي حصػػػؿ عمػػػى نسػػػبة مئويػػػة 

ة الوحيديف في المحيط العربي المظمـ   ىذا أيضًا يؤدي إلػى خدمػة الييودي بأنيـ أصحاب الحضار 
اآلخػػريف كمتخمفػػيف ورجعيػػيف ممػػا يبػػرر اسػػتخداـ القػػوة ضػػدىـ  إظيػػارالغػػرض العسػػكري مػػف خػػبلؿ 

وىكػػػذا فعػػػؿ   ىكػػػذا فعػػػؿ األمريكػػػاف بػػػالينود الحمػػػر   بتخمػػػؼ شػػػعب مػػػا يبػػػرر احتبللػػػو  فاالدعػػػاء
  .الديمقراطيةر ىو نشر الحضارة وقيـ والمبر   االستعمار الغربي الحديث 
 ( والذي ينص عمى فرادة الدـ الييودي واعتباره الشعب المختار5بينما حصؿ المؤشر رقـ )

 .  وىذا يرجع إلى كثرة ىذا المؤشر في كتب التدريس الدينية واألدب (%(0عمى نسبة 
 أسػموب  إتبػاعلمطػبلب مػف خػبلؿ  إبػرازهالييودية يػتـ  الفرادةمما سبؽ أري أف ىذا المحور وىو     

المتعمد فبل يتـ عرض أي صورة إيجابية لمعرب ويتـ اظيارىـ في مظير قػاتـ مػف التخمػؼ  اإلغفاؿ
فػػػػي مقابػػػػؿ إبػػػػراز الوجػػػػو المنيػػػػر لمجانػػػػب الييػػػػودي وذلػػػػؾ لخدمػػػػة األىػػػػداؼ   فػػػػي شػػػػتى المجػػػػاالت 

 الصييونية.
 محور الظيور بمظير الضحية( 4

 (10:5جدول )
 في ضوء محور الظيور بموقف الضحية. العاشرمحتوى كتاب التاريخ لمصف  نتائج تحميل

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور الظيور بموقؼ الضحية الرقـ
 1 %70.6 24 .الفترات التي افتقد الييود لكياف يجمعيـ فترات اضطياد -1
ب معاناة ييود الببلد العربية واإلسبلمية وتيجيرىـ وسم -2

ممتمكاتيـ يعادؿ ىروب وتيجير العرب الفمسطينييف مف 
 .إسرائيؿ

5 14.7% 2 

 3 %8.8 3 .المحرقة التي وقعت عمى أجدادنا مف الممكف تكرارىا -3
سياسة حكومة االنتداب ضد اليشوؼ الييودي واليجرة  -4

 .إلرضاء العرب
2 5.9% 4 

ربي في كاف بمقدور حكومة االنتداب منع أحداث التمرد الع -5
 .(1936   1929   1921)عاـ 

0 0% - 
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 :يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي
( الػذي يػنص عمػى أف الفتػرات التػي افتقػد الييػود لكيػاف يجمعيػـ فتػرات اضػطياد 1أف المؤشر رقـ )

  وىذا المؤشر سرعاف ما يبلحظػو قػارئ منيػاج  (%(70.6قد حصؿ عمى أعمى نسبة مئوية وىي 
تولػػد لػػدى طبلبيػػا الشػػعور بػػأف كػػؿ الكػػوارث التػػي لحقػػت بػػالييود   فيػػذه الكتػػب ي التػػاريخ اإلسػػرائيم

قػػديماً مػػف عيػػد فرعػػوف إلػػى المحرقػػة فػػي العصػػر الحػػديث كانػػت بسػػبب افتقػػاد الييػػود ليويػػة قوميػػة 
ومتي فقدت األرض حمت عمػييـ الكػوارث والنكبػات فالضػامف الوحيػد   تجمعيـ عمى أرض إسرائيؿ 

د ىػػػػي أرض إسػػػػرائيؿ انظػػػػروا إلػػػػى مممكػػػػة داود وسػػػػميماف كيػػػػؼ سػػػػدنا األرض لحريػػػػة وكرامػػػػة الييػػػػو 
انظروا إلى دولػة إسػرائيؿ حاليػاً   كمػا وتركػز منػاىج التػاريخ عمػى أف المحرقػة   وخضع الجميع لنا 

مػػا كانػػت لتحصػػؿ لػػو كانػػت إسػػرائيؿ موجػػودة وقائمػػة وفييػػا إشػػارة لضػػرورة اإلخػػبلص والػػوالء لمدولػػة 
 ضػػػحية فػػػي سػػػبيؿ ديموميتيػػػا ألنيػػػا الحصػػػف األخيػػػر الػػػذي يمنػػػع إبػػػادة الييػػػودوالحفػػػاظ عمييػػػا والت

 . المتبقيف
( الػػذي يػػنص عمػػى معانػػاة ييػػود الػػببلد العربيػػة واإلسػػبلمية وتيجيػػرىـ 2بينمػػا حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )

وسػػػػمب ممتمكػػػػاتيـ يعػػػػادؿ ىػػػػروب وتيجيػػػػر العػػػػرب الفمسػػػػطينييف مػػػػف إسػػػػرائيؿ عمػػػػى نسػػػػبة مئويػػػػة 
14.7)%). 

ه النتيجػة أنػو إضػافة لتأكيػد مػا سػبؽ وىػو حريػة وكرامػة الييػود تتحقػؽ فقػط عنػدما يكػوف وتفسير ىػذ
ىنػػػاؾ تفسػػػيراف جوىريػػػاف لتركيػػػز منػػػاىج التػػػاريخ عمػػػى ىػػػذا   ليػػػـ وطػػػف قػػػومي فػػػي أرض إسػػػرائيؿ 

 :المؤشر وىي
ؿ فكما أف الييود سكاف الدوؿ العربية تـ تيجيرىـ وسمب ممتمكاتيـ مف قبػؿ حكومػات الػدو  -:األوؿ

بسبب الحروب وطمب الجيوش العربية منيـ مف أرض إسرائيؿ فنف ىروب السكاف العرب   العربية 
بيػػذا ال  الػػببلد العربيػػةيعػػادؿ المعانػػاة التػػي تعػػرض ليػػا ييػػود   ذلػػؾ لتسػػييؿ إبػػادة الوجػػود الييػػودي 

 .يوجد أحد خاسر العيف بالعيف والسف بالسف
عربيػػة التػػي شػػيدت الريخيػػة نقػػد الروايػػة العربيػػة وغيػػر تريػػد الكتػػب المدرسػػية وخاصػػة التا -:الثػػاني

  باألوضاع الجيدة والمريحة لييود الببلد العربية واإلسبلمية مقابؿ الوضع السيي لمييود في أوروبا 
مف خبلؿ تقديـ الرواية الصييونية التي صورت وضع الييود في الببلد العربية واإلسبلمية كمػا ىػو 

 .الحاؿ في أوروبا
ؿ ضد الييود في الببلد العربية قب شارة في ىذا الموضوع إلى أف جؿ العمميات التي حدثتيجدر اإل

لػدفع القادة السياسػييف والعسػكرييف بيد صييونية وبتخطيط مباشر مف  قياـ دولة إسرائيؿ كانتوبعد 
ما ييػػود ىػػذه الػػببلد لميجػػرة إلسػػرائيؿ والػػذيف لػػـ يكػػف ليػػـ أي تأييػػد لممشػػروع الصػػييوني وذلػػؾ عنػػد

مف جامعة بػار  (يغآؿ بف نوف)المؤرخ اإلسرائيمي دأثبت ث يح  نضبت اليجرة الييودية مف أوروبا 
أف جيػاز الموسػاد "كشػؼ النقػاب عػف في بحث أكػاديمي نشػر فػي صػحيفة يػديعوت أحرنػوت  إيبلف
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أمر اإلسرائيمي )االستخبارات الخارجية( أرسؿ في أوائػؿ السػتينيات مػف القػرف الماضػي خميػة كبيػرة بػ
لكػػي  ؛لتنفيػػذ أعمػػاؿ إرىابيػػة ضػػد الييػػود  واتيػػاـ السػػمطات المغربيػػة بػػذلؾ (أيسػػر ىارئيػػؿ)مػػف القائػػد 

قالػت  (غولػدا مػائير)أف وزيػرة الخارجيػة   -وتػابع–ئيؿاإسر  تسمح لمحركة الصييونية باستجبلبيـ إلى
)حيث كاف مغربإنو يتحتـ عمى إسرائيؿ أف تقـو بعممية تؤدي إلى صدمة في ال:في جمسة الحكومة

 حتػػى ولػػو كمػػؼ األمػػر مػػوت العديػػد مػػف المػػواطنيف الييػػود العػػزؿ البمػػد المسػػتيدؼ فػػي ذلػػؾ الوقػػت(
إنيػـ لػػـ ُيغرقوىػا  ولكػػنيـ كػػانوا   فػػننيـ قػاموا باسػػتئجار سػػفينة غيػر صػػالحة أضػػاؼ المػؤرخ وبالتػالي
بػػت الصػػػحؼ وفعػػبًل أحػػدث غػػػرؽ السػػفينة ضػػجة عالميػػػة وكتسػػػتغرؽ ـ وعمػػػى درايػػة بأنيػػا عمػػى عمػػ

الغربية والعالمية عف الحادث المأسػاوي مشػددة فػي تقاريرىػا عمػى أف الييػود الػذيف أرادوا اليػرب مػف 
البمد العربي اإلسبلمي ماتوا في عرض البحر  وىو األمر الذي أدى إلى تأليب الرأي العاـ العالمي 

 "ضد المغرب  كما قاؿ المؤرخ اإلسرائيمي
 (www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/18/448222.html .18/10/2013) دنيا الوطف

الػذي يػنص عمػى أف  المحرقػة التػي وقعػت عمػى أجػدادنا مػف الممكػف ( 3بينما حصؿ المؤشر رقػـ )
 .(%(8.8تكرارىا قد حصؿ عمى نسبة مئوية 

سير ذلؾ يرجع لرغبة مؤلفي الكتب المدرسية اإلسرائيمية لجعؿ المحرقػة التػي وقعػت عمػى الييػود وتف
ذكرى دائمة الحضور في ذاكرة األجياؿ المتبلحقة مف خبلؿ استغبلليا وجعميػا شػبح دائػـ الحضػور 

لمنػع ؛ و في الوجداف الصييوني مما يجعؿ أمر العسكرة في المجتمع اإلسرائيمي أمرًا بدىيًا مسممًا بػ
لػػف ننسػػى ولػػف  :حػػدوثيا مػػرة أخػػرى لػػذلؾ نجػػد فػػي مضػػموف ىػػذا الكتػػاب الكثيػػر مػػف الشػػعارات مثػػؿ
ممػػا يجعػػؿ الحقػػد   نسػػامح   لػػف نجعػػؿ ذلػػؾ يتكػػرر   لػػف نسػػاؽ إلػػى المػػذابح كػػالخراؼ مػػرة أخػػرى 

ارؾ الػػذي بػػ كمػػوُ  متجػػذر فػػي نفػػوس أجيػػاليـ لػػيس فقػػط عمػػى النػػازييف واأللمػػاف حاليػػًا بػػؿ عمػػى العػػالـ
لدرجػػة دفعػػت مػػؤلفي ىػػذا الكاتػػب   أفعػػاؿ النػػازييف ولػػـ يحركػػوا سػػاكنًا إلنقػػاذ السػػتة مبليػػيف ييػػودي 

 عمى المحرقة التي تعرض ليا الييود "وصمت اإلنسانية ألزمة حضارية ". التعميمي بالقوؿ تعقيباً 
واليجرة الذي ينص عمى أف سياسة حكومة االنتداب ضد اليشوؼ الييودي ( 4حصؿ المؤشر رقـ )

 .(%(5.9كانت إلرضاء العرب قد حصؿ عمى نسبة مئوية 
وتكرار ىذا المؤشر في الكتب المدرسية اإلسرائيمية ييػدؼ لتقػديـ روايػة تاريخيػة مشػوىة لطبلبػو مػف 
خبلؿ وضع البريطانييف في صؼ ومصمحة العرب وتصػنيؼ كػؿ ردة فعػؿ بريطانيػة عمػى عمميػات 

انت تمس البريطانييف تحت تصػنيؼ إرضػاء العػرب وفيػو مؤشػر الحركات الييودية المتطرفة التي ك
لعػػدـ االعتػػراؼ بػػدور بريطانيػػا فػػي خدمػػة مشػػروعيـ االسػػتعماري وأف الييػػود بجيػػدىـ أقػػاموا دولػػتيـ 

ف وعػد بمفػور يػتـ وضػعو فػي خانػة النفػاؽ البريطػاني مف ة وحصموا عمى استقبلليـ دوف منّ  أحد   وا 
 .ما ىوفألنيـ منحوا العرب محادثات ماؾ 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/18/448222.html
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أف محاولة الكتب قطع أي عبلقة لميشوؼ الييودي باالنتداب البريطاني وجعميـ فػي  يرى الباحثو  
صػػػالح الطػػػرؼ المعػػػادي فييػػػا داللػػػة مػػػاكرة وىػػػي إبعػػػاد أي شػػػبية مػػػف شػػػأنيا الػػػربط بػػػيف االنتػػػداب 

سػيـ أي البريطاني كقػوة احػتبلؿ واسػتعمار وبػيف المشػروع الصػييوني التحػرري وبيػذا ينفػوف عػف أنف
 .صمة ومساعدة مف المحتؿ البريطاني

( الذي ينص عمى كاف بمقدور حكومة االنتداب منع أحداث التمػرد العربػي فػي عػاـ 5المؤشر رقـ )
 .(%(0قد حصؿ عمى . (1936   1929   1921)

مف مجمؿ محػاور مضػموف ىػذا  (%(14.7ويرى الباحث أف ىذا المحور والذي حصؿ عمى نسبة 
يػودي بمظيػر الضػحية المطمقػة فمػثبًل لفػظ المقتمعػيف الييػود نجػد أنػو تكػرر حػوالى الكتاب يظير الي

ورقػة فػي حػيف ال  (100)مرة في وحدة واحدة تتحدث عف المحرقة ال يتجاوز عدد صفحاتيا  (58)
  .نجد ولو لفظ واحد يصؼ الميجريف الفمسطينييف بالمقتمعيف

 محور الوحدة الييودية مقابل الفناء.   (  5
 ( 11:5جدول رقم )                                           

 في ضوء محور الوحدة الييودية مقابل الفناء  العاشرنتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور الوحدة الييودية مقابل الفناء الرقم 

 1 %75.6 31 .ئيؿالتضامف الييودي العالمي مع إسرا -1
 2 %9.8 4 .المجوء لمقانوف في الخبلفات الداخمية -2
الخبلفات بيف أقطاب المجتمع تضع مستقبؿ  -3

 .الدولة في خطر
4 9.8% 2 

أعماؿ العنؼ الموجية لمداخؿ بدعوى الحفاظ  -4
 .عمى مكتسبات الدولة

1 2.4% 4 

تصرؼ مناحـ بيغف في الصدامات الداخمية  -5
 .تصرؼ مسؤوؿ

1 2.4% 4 

 
 :مما سبق يتضح ما يمي

( الذي ينص عمى التضامف الييودي العالمي مع إسرائيؿ قد حصؿ عمى أعمى رتبة 1المؤشر رقـ )
إلشػػػاعة ظػػػاىرة تسػػػعى الكتػػػب المدرسػػػية  تيجػػػة أفوتفسػػػير ىػػػذه الن.(%(75.6وأعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة 

بػػرز الػػدور الػػرئيس لييػػود الشػػتات االخػػاء والوحػػدة والتكػػاتؼ الييػػودي والمصػػير المشػػترؾ   فنجػػدىا ت
وخاصػػة ييػػود الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي التضػػامف والمشػػاركة فػػي حػػرب االسػػتقبلؿ مػػف خػػبلؿ 

في أحداث المحرقة وحرب األياـ الستة ودعميـ ومساندتيـ لييود مف قبؿ   ودورىـ  (اؿجاح)قوات 
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سػرائيؿ ىػي نفسػيا المطبقػة عمػى ييػود دولة إسرائيؿ المستمر   لذلؾ نجػد أف المنػاىج المطبقػة فػي إ
الببلد األخػرى فػبل يخضػعوف لمنػاىج دوليػـ بػؿ لمنػاىج دولػة إسػرائيؿ عمػى اعتبػار أف إسػرائيؿ ىػي 
المسؤولة عف كؿ ييػود العػالـ وىػذا مػف شػأنو أف يعػزز الوحػدة فػي مختمػؼ األقطػار وجعػؿ إسػرائيؿ 

   .مركزية الفكر الييودي العالمي
  وذلؾ لمتحذير مف الخبلفات  (%(9.8( في المرتبة الثانية بنسبة مئوية 3(و)2جاء المؤشر رقـ)

 .والمنازعات بيف الييود وضرورة الرضوخ لمقضاء والقانوف في حالة الخبلؼ
 .(%(2.4( عمى نسبة مئوية متشابية وىي 5و) (4بينما حصؿ المؤشر رقـ )

ية يعطػػػي إشػػػارة إلػػػى اىتمػػػاـ ( وتضػػػمنيا فػػػي كتػػػب التػػػدريس اإلسػػػرائيم2 3 4 5وجػػػود المؤشػػػرات )
واضػعي المنػػاىج الدراسػية لمتحػػذير مػف خطػػورة اسػػتخداـ القػوة بػػيف الييػود أنفسػػيـ وبيػاف قدسػػية الػػدـ 

لتحقيػػؽ مكاسػػب المعػػادي وذلػػؾ الطػػرؼ العربػػي قبػػؿ اسػػتغبلليا مػػف امكانيػػة فضػػبًل عػػف   الييػػودي 
و اليجانػػاة ضػػد عناصػػر لصػػالحو لػػذلؾ نجػػد توسػػعاً  فػػي ذكػػر أحػػداث موسػػـ الصػػيد التػػي قامػػت بػػ

وأحداث سفينة   وأحداث اغتياؿ رئيس الحكومة اسحؽ رابيف   حرب أخوة  اىا الكتاب الميحي وسم
األلتمينػػا التػػي حػػدثت بػػيف قػػوات الجػػيش اإلسػػرائيمي وقػػوات اإلتسػػيؿ بقيػػادة منػػاحيـ بػػيغف الػػذي تقػػدر 

دـ السػماح بحػرب أخػوة كمػا الكتػب موقفػو بعػدـ السػماح لقواتػو بػنطبلؽ النػار عمػي قػوات الجػيش وعػ
 .تسمييا الكتب المدرسية

أف تحػػذير الكتػػب الدراسػػية مػػف اسػػتخداـ القػػوة ضػػد الييػػود أنفسػػيـ ىػػو خشػػيتيا مػػف  يػػرى الباحػػثو 
انعكػػػاس العنػػػؼ المسػػػتخدـ ضػػػد اآلخػػػريف أي الفمسػػػطينييف إلػػػى المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي  حيػػػث أثبتػػػت 

ي أسػػػػر العسػػػػكرييف أعمػػػػى مػػػػف أسػػػػر غيػػػػر العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة أف نسػػػػب العنػػػػؼ فػػػػ
وأف نسبة العنؼ في الواليات التي تكثر بيا القواعد العسكرية تكوف أعمى مف الواليات   العسكرييف 

وىػذا مػا تؤكػده األحػداث التاريخيػة أيضػاً مػف بمػوغ اسػبرطة  التػي تخمػوا مػف ىػذه القواعػد العسػكرية  
جػػرى الحيػػاة الػػذي ارتػػد بالسػػمب عمػػى اسػػتمراريتيا لدرجػػة عاليػػة مػػف الفكػػر العسػػكري الميػػيمف عمػػى م

وديموميتيػػا وىػػذا مػػا دفػػع المػػػؤرخ اإلسػػرائيمي إيػػبلف غػػور زئيػػؼ أف يحػػػذر مػػف العسػػكرة ومػػف القػػػوة 
    .الكبيرة المستخدمة ضد الفمسطينييف خشية مف أف تمقى إسرائيؿ مصير اسبرطة

 
  دي عشرالحاالنتائج المتعمقة بتحميل كتاب التاريخ لمصف  ثانياً 

 المرحمػة الثانويػةالمقرر عمى طبلب  الحادي عشرقاـ الباحث بتحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ 
 :في إسرائيؿ والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
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 (12:5جدول )
 .نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر في ضوء المحاور الرئيسية

 الترتيب المئوية النسبة التكرار المحاور الرئيسية الرقم
 1 %41.1 129 .محور العسكرة -1
 2 %23.2 73 .محور نزع شرعية العرب -2
 5 % 4.8 15 .محور الذاتية الييودية )الفرادة( -3
 4 %11.1 35 .محور الظيور بموقؼ الضحية -4
 3 %19.8 62 .محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء -5
  %100 314 .المجموع 

 :دول السابق ما يمييتضح من الج
%( وأعمى ترتيب وأعمى تكرارات 888.أف محور العسكرة قد حصؿ عمى أعمى نسبة مئوية )

ًً ( .82 )ث حصؿ عمىيح                                                                  .تكرارًا
 (73) ى ػػؿ عم%( وحص23.2بينما حصؿ محور نزع شرعية العرب عمى المرتبة الثانية بنسبة )

                                                                                                .تكراراً 
%( 19.8) ة ػػوحصؿ محور التضامف الييودي مقابؿ الفناء عمى المرتبة الثالثة بنسبة مئوي

                                                                             .تكرار ((62وحصؿ 
وحصؿ   %(11.1وحصؿ محور الضيور بموقؼ الضحية عمى المرتبة الرابعة بنسبة مئوية )

                                                                                   .تكرار (35)عمى 
%( .8.)  ةػػالمرتبة الخامسة بنسبة مئوي بينما حصؿ محور الذاتية الييودية )الفرادة( عمى

 .تكرار( 86)ؿ عمى ػوحص
ف ػػالنتيجة السابقة لتحميؿ كتاب التاريخ لمصؼ العاشر م عمف المبلحظ اتفاؽ ىذه النتيجة م

ف وىذا يدلؿ عمى أف وزارة التعميـ اإلسرائيمية تركز عمى يالمحاور في الكتاب ث ترتيب نسبػػحي
 الحربي لدى  ة بشكؿ مبرمج ومقصود والعمؿ عمى إثراء القاموس ؽ األىداؼ العسكريػتحقي
 لضحية المطمقة   دوف إغفاؿ فرادةوتكريس النظرة العدائية لمعرب   والتشبث بفكرة ا مبةػالط

ف كاف بمستوى متدني وذلؾ لتسميط الضوء عميو   في مراحؿ تعميمية سابقة كما  العرؽ الييودي وا 
ؼ الحادي عشر في ػػػػمحتوى كتاب التاريخ لمص الية تعرض نتائج والجداوؿ التسابقًا    ذكر

 .( السابؽ وتفسير تمؾ النتائج12:5ضوء محاور التحميؿ الرئيسية في جدوؿ رقـ)
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 محور العسكرة   ( 1
(                                                                                 13:5جدول )

 .العسكرةمحتوى كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر في ضوء محور نتائج تحميل 
النسبة  التكرار مؤشرات محور  العسكرة الرقم

 المئوية
 الترتيب

العمميات العسكرية التي قامت بيا الحركات الييودية  -1
 .ومف ثـ قوات جيش الدفاع لتحقيؽ األمف القومي

37 28.7% 1 

لييود السبب في الشجاعة والتضحية التي أبداىا ا -2
 .إقامة الدولة

29 22.5% 2 

المشاركة في المجيود الحربي واجب عمى مواطني  -3
 .الدولة

25 19.4% 3 

نظرية الجدار الفوالذي )حائط الصد( السبيؿ األمثؿ  -4
 .لمتعامؿ مع العرب

18 14% 4 

 5 %10 13 عقد صفقات السبلح ضروري لحفظ أمف الببلد. -5
د بالقوة ضد عمميات الخصـ لتحقيؽ حؽ إسرائيؿ الر  -6

 قوة الردع.
7 5.4% 6 

 
 يتضح من الجدول السابق:

( العمميػػات العسػػكرية التػػي قامػػت بيػػا الحركػػات الييوديػػة ومػػف ثػػـ قػػوات جػػيش 1أف المؤشػػر رقػػـ )
  (37)%( وتكرار28.7الدفاع لتحقيؽ األمف القومي قد حصؿ عمى المرتبة األولى بنسبة مئوية )

( الشجاعة والتضحية التي أبداىا الييود السبب في إقامػة الدولػة قػد حصػؿ عمػى 2قـ )أف المؤشر ر 
 .(29)وتكرار %(22.5المرتبة الثانية بنسبة مئوية )

( المشػػاركة فػػي المجيػػود الحربػػي واجػػب عمػػى مػػواطني الدولػػة قػػد حصػػؿ عمػػى 3أف المؤشػػر رقػػـ )
 (.(25%( وتكرار19.4المرتبة الثالثة بنسبة مئوية )

( نظريػػة الجػػدار الفػػوالذي )حػػائط الصػػد( السػػبيؿ األمثػػؿ لمتعامػػؿ مػػع العػػرب قػػد 4مؤشػػر رقػػـ )أف ال
 (18)%( وتكرار14حصؿ عمى المرتبة الرابعة بنسبة مئوية )

( عقػػد صػػفقات السػػبلح ضػػروري لحفػػظ أمػػف الػػببلد قػػد حصػػؿ عمػػى نسػػبة مئويػػة 5أف المؤشػػر رقػػـ )
 .(13)%( وعدد تكراراتيا 10)



217 

 

( حػػؽ إسػػرائيؿ الػػرد بػػالقوة ضػػد عمميػػات الخصػػـ لتحقيػػؽ قػػوة الػػردع قػػد 6رقػػـ ) بينمػػا حصػػؿ المؤشػػر
 .(7)%( وعدد تكراراتيا 5.4حصؿ عمى نسبة مئوية )

 لكبل الكتابيف العاشػر والحػادي عشػر مػف حيػث الترتيػب تقريبػاً  العسكرةمف المبلحظ تشابو مؤشرات 
لتوقػع  ب مف مرحمة التجنيد وىػذا يػدفعبلمع تركزىا وتعمقيا في ىذا الكتاب وذلؾ بسبب اقتراب الط

توسػػػعيا وتعمقيػػػا أكثػػػر فػػػي كتػػػاب التػػػاريخ لمصػػػؼ الثػػػاني عشػػػر التػػػي تعتبػػػر سػػػنة التجنيػػػد الرسػػػمي 
 .لمطبلب الييود في إسرائيؿ فيصبح الحشد األيدلوجي أكثر تركيزًا وتوجيياً 

 
 محور نزع شرعية العرب( 2

 (14:5دول )ج                                           
 نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر في ضوء محور نزع شرعية العرب 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور نزع شرعية العرب الرقم
 1 %74 54 .العداء العربي إلسرائيؿ السبب في كؿ الحروب -1
حؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ ال يعني  -2

 .في امتبلؾ أرض إسرائيؿحقيـ 
12 16.4% 2 

سقوط المدنييف العرب في العمميات العسكرية في  -3
 .إطار الصراع مجازر

4 5.5% 3 

ف العرب ال يخمصوف الوالء لدولة و المواطن -4
 .إسرائيؿ

3 4.1% 4 

شعارات العرب قبيؿ حرب األياـ الستة كانت  -5
 .ستنفذ لوال انتصار الجيش

0 0% - 

لمواطنيف العرب حقوقا متساوية كالمواطنيف منح ا -6
 الييود

0 0% - 

  :يتضح من الجدول السابق ما يمي
( الذي ينص عمى  العداء العربي إلسرائيؿ السبب في كػؿ الحػروب قػد حصػؿ عمػى 1المؤشر رقـ )

 وفييا إشارة واضحة عمى انتياج مؤسسة التعميـ( (54 وتكرار  (%(74المرتبة األولى بنسبة مئوية 
 .اإلسرائيمية سياسة شيطنة العرب

( الذي ينص عمى حؽ الفمسطينييف فػي تقريػر مصػيرىـ ال يعنػي حقيػـ 2بينما حصؿ المؤشر رقـ )
 .(%(16.4في امتبلؾ أرض إسرائيؿ عمى المرتبة الثانية بنسبة مئوية 
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ر ( الػذي يػنص عمػى سػقوط المػدنييف العػرب فػي العمميػات العسػكرية فػي إطػا3حصؿ المؤشر رقـ )
 .مرات(  (4وتكرار  (%(5.5الصراع مجازر عمى المرتبة الثالثة بنسبة مئوية 

كوصػؼ الكتػاب السػابؽ   ىنا ينبغي االشػارة إلػى أف الكتػاب اعتبػر سػقوط المػدنييف العػرب مجػازر 
في إشارة لمذبحة صبرا وشتيبل الذي ينفي الكتاب نفيًا قاطعًا ألي صػمة لمقػوات اإلسػرائيمية بالحادثػة 

يػػا لمكتائػػب المبنانيػػة المسػػيحية بسػػبب حقػػدىا عمػػى منظمػػة التحريػػر   ومػػع ذلػػؾ يحمػػؿ القػػوات ويحمم
اإلسػػػرائيمية بقيػػػادة شػػػاروف المسػػػؤولية األخبلقيػػػة فقػػػط كػػػوف المذبحػػػة حػػػدثت فػػػي ظػػػؿ وجػػػود القػػػوات 
 اإلسرائيمية الذي كاف عمييا بذؿ المزيد مف الجيود لمحيمولة دوف وقوع ىذه المذبحة التي أثرت عمى

  .سمعة الكياف اإلسرائيمي
فػػالغرض ىنػػا إظيػػار أخبلقيػػة دولػػة إسػػرائيؿ وجيشػػيا ورفضػػيا المسػػاس بالمػػدنييف العػػزؿ لػػيس ألنيػػـ 

نما لمضرر الذي ترتب مف اإلدانات الدولية                                                                                               .مدنييف وا 
 ية مختمفة عما ذكره في الكتاب السابؽ محمبلً وعرضيا برواألحداث دير ياسيف ا الكتاب عرج ىذ

ؽ لفظ المذبحة عمييا لكنو في نفس الوقت لـ ينتقدىا ونسبيا طبلإالعرب المسؤولية   وبالرغـ مف 
  لمدنييف وبسبب احتماء المقاتميف العرب بيف ا  ألخطاء تقنية وعدـ التنسيؽ بيف المقاتميف الييود 

إضافة لؤلخطاء الشخصية والفردية لبعض المقاتميف الييود الذيف تأثروا بما حدث ليـ في 
وبيذه الحجج أنيـ نازيوف معسكرات االعتقاؿ النازي فأصبحوا يروف كؿ مف يعارض حريتيـ عمى 

ؿ اإلقحامات المتكررة مف خبلؿ التذكير بما ح سموبيتـ تبرير المذبحة إضافة الستخدامو أل
رىا عمى الطبلب بالييود في المعتقبلت النازية أثناء سرده ألحداث دير ياسيف لمتقميؿ مف تأثيُ 

ثـ في نياية األمر يذكر الكتاب لمطبلب اآلثار اإليجابية التي ترتبت عمى ىذه المذبحة   الييود 
ئيؿ   ثـ يذكر مف فرار جماعي لمعرب مف أماـ القوات الييودية المحاربة وىذا سيؿ قياـ دولة إسرا

وكأف الرسالة الموجية إذا كانت نتيجة   لوال دير ياسيف لما قامت دولة إسرائيؿ  :قوؿ مناحيـ بيغف
وىذا مف شأنو   أي فعؿ حتى ولو كانت قتؿ لآلخريف يترتب عميو مصمحة ألمف إسرائيؿ فمتكف 

وىذا تفسير لؤلحداث   ة بمورة مفيوـ مقبوؿ لدي الطبلب الييود وىو المذبحة المحمودة أو المقبول
رىاب تحت مسمى حفظ                                                                              .أمف إسرائيؿالتي تحدث عمى الساحة الفمسطينية مف قتؿ ومجازر وا 

اريخيػة مػف ثـ إف ذكر أحداث صبرا وشػتيبل وديػر ياسػيف فػي الكتػب الدراسػية ىدفػو تقػديـ الروايػة الت
وجية النظر الصييونية فبل تجعؿ الطالب يمجأ لمصػادر أخػرى تعػارض المصػادر الصػييونية وفػي 

منظومػػة التعمػػيـ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ األحػػداث وفػػؽ النظػػرة  اىػػذا تطبيػػؽ لنظريػػة المناعػػة التػػي تنتيجيػػ
 .الصييونية التي تخدـ مصالحيا وأىدافيا

طنيف العػػرب ال يخمصػػوف الػػوالء لدولػػة إسػػرائيؿ المػػواأف ( الػػذي يػػنص عمػػى 4حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )
 .مرات (3)وتكرار  (%(4.1عمى نسبة مئوية 

 .(%(0( عمى نسبة  6(و)5بينما حصؿ المؤشراف رقـ )
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 محور الذاتية الييودية )الفرادة(   ( 3
 (15:5جدول )                                           
 الحادي عشر في ضوء محور الذاتية الييودية  نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف

النسبة  التكرار مؤشرات محور الفرادة الييودية الرقم
 المئوية

 الترتيب

استخداـ المقاتميف لؤلساليب الدفاعية كالسور  -1
 .والبرج ونظاـ القوافؿ فرادة ييودية

5 33.3% 1 

الكيبوتس مفخرة لممياجر الييودي مقابؿ القرى  -2
 .لبدائيةالعربية ا

4 26.7% 2 

بناء المياجريف الييود لمؤسسات اليشوؼ فطنة  -3
 .سياسية

3 20% 3 

 3 %20 3 .فرادة الدـ الييودي واعتباره الشعب المختار -4
لمحضارة التي جمبيا الييود تأثير عمى السكاف  -5

 .المحمييف في أرض إسرائيؿ
0 0% - 

  :يتضح من الجدول السابق ما يمي         
( الػػذي يػػنص عمػػى اسػػتخداـ المقػػاتميف لؤلسػػاليب الدفاعيػػة كالسػػور والبػػرج ونظػػاـ 1أف المؤشػػر رقػػـ )

 ((5مػػع تكػػرارات محػػدودة ىػػي  (%(33.3القوافػػؿ فػػرادة ييوديػػة قػػد حصػػؿ عمػػى أعمػػى نسػػبة مئويػػة 
 .تكرارات

ى ( الػػذي يػػنص عمػػى الكيبػػوتس مفخػػرة لمميػػاجر الييػػودي مقابػػؿ القػػر 2بينمػػا حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )
 (%(26.7العربية البدائية عمى نسبة مئوية 

( الذي ينص عمى بناء المياجريف الييػود لمؤسسػات اليشػوؼ فطنػة سياسػية 3وحصؿ المؤشر رقـ )
( الذي ينص عمى فرادة الدـ الييودي واعتباره الشعب المختػار عمػى نسػب مئويػة 4والمؤشر رقـ )  

 .(%(20متشابية 
لمحضػػارة التػػي جمبيػػا الييػػود تػػأثير عمػػى السػػكاف  :يػػنص عمػػى( الػػذي 5بينمػػا حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )

 (%(0المحمييف في أرض إسرائيؿ عمى نسبة مئوية متدنية جداً  وىي 
وحصوؿ ىذا المحور عمى نسبة متدنية شيء  منطقي نظرًا الىتماـ كتب التاريخ في ىػذه المرحمػة  

يمي ومحاولة توصيؿ وجية النظر عمى التوسع بشكؿ كبير في بياف حيثيات الصراع العربي اإلسرائ
                     .اإلسرائيمية مف الصراع لطبلبيا مع عدـ اإلغفاؿ ليذا المحور تماماً 
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بلحظ أف ىذا المحور يساىـ في تعزيز محور العسػكرة مػف خػبلؿ التركيػز عمػى ابتكػار المقػاتميف ي  
نسػبة ىػذا المؤشػر عمػى أعمػى مرتبػة فػي  الييود لموسائؿ القتالية واعتبارىا فرادة ييوديػة حيػث بمغػت

 .ىذا المحور
 محور الظيور بموقف الضحية ( 4

 (16:5جدول )                                               
ــي ضــوء محــور الظيــور بموقــف  ــاريخ لمصــف الحــادي عشــر ف ــاب الت ــل محتــوى كت ــائج تحمي نت

 .الضحية
 الترتيب النسبة المئوية كرارالت مؤشرات محور الظيور بموقف الضحية الرقم

الفترات التي افتقد الييود لكياف يجمعيـ فترات  -1
 .اضطياد

14 40% 1 

المحرقة التي وقعت عمى أجدادنا مف الممكف  -2
 .تكرارىا

10 28.6% 2 

سياسة حكومة االنتداب ضد اليشوؼ الييودي  -3
 .واليجرة إلرضاء العرب

6 17.1% 3 

نتداب منع أحداث التمرد كاف بمقدور حكومة اال -4
 .1936   1929   1921العربي في عاـ 

5 14.3% 4 

معاناة ييود الببلد العربية واإلسبلمية وتيجيرىـ  -5
وسمب ممتمكاتيـ يعادؿ ىروب وتيجير العرب 

 .الفمسطينييف مف إسرائيؿ

0 0%  

  :من الجدول السابق يتضح ما يمي
ات التػي افتقػد الييػود لكيػاف يجمعيػـ فتػرات اضػطياد قػد الػذي يػنص عمػى الفتػر ( 1أف المؤشر رقـ )

  وفييػػا إشػػارة إلػػى انتيػػاج سياسػػة واضػػحة مػػف قبػػؿ وزارة التعمػػيـ  (%(40حصػػؿ عمػػى نسػػبة مئويػػة 
 .اإلسرائيمية بنبراز الييودي كضحية ومبلحؽ طواؿ الفترات التي افتقد لدولة تحميو وتصونو

لمحرقػػػة التػػػي وقعػػػت عمػػػى أجػػػدادنا مػػػف الممكػػػف ( الػػػذي يػػػنص عمػػػى ا2بينمػػػا حصػػػؿ المؤشػػػر رقػػػـ )
 .(%(28.6تكرارىا عمى نسبة مئوية 

( الذي يػنص عمػى سياسػة حكومػة االنتػداب ضػد اليشػوؼ الييػودي واليجػرة 3وحصؿ المؤشر رقـ )
 .(%(17.1إلرضاء العرب عمى نسبة مئوية 
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ع أحػػػداث ( والػػذي يػػنص عمػػى كػػاف بمقػػدور حكومػػة االنتػػداب منػػ4فػػي حػػيف حصػػؿ المؤشػػر رقػػـ )
  فػػػػي حػػػػيف  (%(14.3عمػػػػى نسػػػػبة مئويػػػػة . (1936  1929   1921)التمػػػػرد العربػػػػي فػػػػي عػػػػاـ 

  (%(0حصؿ ىذا المؤشر في الكتاب السابؽ عمى نسبة 
( والػػػػذي يػػػػنص عمػػػػى معانػػػػاة ييػػػػود الػػػػببلد العربيػػػػة  واإلسػػػػبلمية 5فػػػػي حػػػػيف حصػػػػؿ المؤشػػػػر رقػػػػـ )

الفمسػػػطينييف مػػػف إسػػػرائيؿ عمػػػى درجػػػة وتيجيػػػرىـ وسػػػمب ممتمكػػػاتيـ يعػػػادؿ ىػػػروب وتيجيػػػر العػػػرب 
 .(%(0متدنية جدًا وىي 

 محور الوحدة الييودية مقابل الفناء( 5
 (17:5جدول)                                             

نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر في ضوء محـور الوحـدة الييوديـة مقابـل 
  .الفناء

 الترتيب النسبة المئوية التكرار لتضامن الييودي مقابل الفناءمؤشرات محور ا الرقم
 1 %79 49 .التضامف الييودي العالمي مع إسرائيؿ -1
الخبلفات بيف أقطاب المجتمع تضع مستقبؿ  -2

 .الدولة في خطر
5 8.1% 2 

 3 %6.5 4 .المجوء لمقانوف في الخبلفات الداخمية -3
دعوى الحفاظ أعماؿ العنؼ الموجية لمداخؿ ب -4

 .عمى مكتسبات الدولة
2 3.2% 4 

تصرؼ مناحـ بيغف في الصدامات الداخمية  -6
 .تصرؼ مسؤوؿ

2 3.2% 4 

  :من الجدول السابق يتضح ما يمي  
تطابؽ ترتيب مؤشرات محػور الفػرادة فػي ىػذا الكتػاب مػع ترتيػب مؤشػرات نفػس المحػور فػي الكتػاب 

نص عمى التضامف الييودي العالمي مع إسرائيؿ عمػى ( الذي ي1السابؽ حيث حصؿ المؤشر رقـ )
( الػذي يػنص عمػى الخبلفػات 2مرة   بينما حصؿ المؤشػر رقػـ ) (49)وتكرار  (%(79نسبة مئوية 

   (%(8.1بيف أقطػاب المجتمػع تضػع مسػتقبؿ الدولػة فػي خطػر عمػى المرتبػة الثانيػة بنسػبة مئويػة 
انوف فػي الخبلفػات الداخميػة عمػى نسػبة مئويػة ( والذي ينص عمى المجوء لمق3وحصؿ المؤشر رقـ )

( عمػػػػى نسػػػػبة مئويػػػػة متشػػػػابية 5( ورقػػػػـ )4  فػػػػي حػػػػيف حصػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف المؤشػػػػر رقػػػػـ ) (%(6.5
3.2)%). 
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   الثاني عشرثالثًا النتائج المتعمقة بتحميل كتاب التاريخ لمصف 
 لمرحمة الثانويةالمقرر عمى طبلب ا الثاني عشرقاـ الباحث بتحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ 

                                                              :والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
 (18:5جدول )                                          

 .نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر في ضوء المحاور الرئيسية
 الترتيب النسبة المئوية كرارالت المحاور الرئيسية الرقم

 1 %41.4 139 .محور العسكرة -1
 2 %22.3 75 .محور نزع شرعية العرب -2
 5 %6.5 22 .محور الذاتية الييودية )الفرادة( -3
 4 %14.3 48 .محور الظيور بموقؼ الضحية -4
 3 %15.5 52 .محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء -5
  %100 336 .المجموع 

 تضح من الجدول السابق ما يمي ي
     ((139رار ػوعمى أعمى تك (%(41.4قد حصؿ عمى أعمى نسبة مئوية  العسكرةأف محور 

وعمى   (%(22.3اء محور نزع شرعية العرب في المرتبة الثانية حيث حصؿ عمى نسبة مئوية ػػوج
ث حصؿ عمى ػػحي  يب الثالثتكرار   بينما جاء محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء في الترت ((75

ؼ الضحية في ػػػتكرار   في حيف جاء محور الظيور بموق (52)وعمى  (%(15.5نسبة مئوية 
حصؿ محور   د ػػوق تكرار    (48)ىػوعم (%(14.3ب الرابع وحصؿ عمى نسبة مئوية ػػالترتي

                                       .(22)وتكرار  (%(6.5ية )الفرادة( عمى نسبة مئوية ػالذاتية الييود
محتوي كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر في ضوء محاور التحميؿ والجداوؿ التالية تعرض نتائج 
 .جػػػػػػػ( وتفسير تمؾ النتائ19:5السابقة والموضحة في جدوؿ )
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 العسكرةمحور ( 1
 (19:5جدول رقم)

 .العسكرة شر في ضوء محورنتائج تحميل محتوى كتمب التاريخ لمصف الثاني ع
التكرار  مؤشرات محور العسكرة الرقم

 النسبة
 الترتيب المئويةالنسبة

العمميات العسكرية التي قامت بيا الحركات الييودية  -8
 .ومف ثـ قوات جيش الدفاع لتحقيؽ األمف القومي

6. 0.8.% 8 

الشجاعة والتضحية التي أبداىا الييود السبب في  -2
 .إقامة الدولة

03 268.% 2 

نظرية الجدار الفوالذي )حائط الصد( السبيؿ األمثؿ  -0
 .لمتعامؿ مع العرب

86 838.% 0 

المشاركة في المجيود الحربي واجب عمى مواطني  -.
 .الدولة

82 .83% . 

 . %83. 82 .عقد صفقات السبلح ضرورة لدعـ األمف القومي -6

ـ مف أجؿ حؽ إسرائيؿ الرد بالقوة ضد عمميات الخص -3
 .تحقيؽ قوة الردع

83 082% 3 

 
 :من الجدول السابق يتضح ما يمي

ما اقترب ػػػو كمػػػػعمى تكرارات مرتفعة يؤكد ما ذىب إليو الباحث أنالعسكرة حصوؿ مؤشرات محور  
ج الدراسية ػػػالطالب مف سف التجنيد كمما زاد التركيز عمى األىداؼ العسكرية التي تسعى ىذه المناى

لمنظومة التعميـ اإلسرائيمية ىو  يدع مجااًل لمشؾ أف اليدؼ الرئيسا واكسابيا لطبلبيا بما ال غرسي
                  .ىدؼ عسكري

 والمؤشر الثاني ( (54وتكرارات  (%(38.9مئوية   أف المؤشر األوؿ قد حصؿ عمى أعمى نسبة 
ة ػة مئويػػنسب ر الثالث عمى   وحصؿ المؤش (36)وتكرارات  (%(25.9قد حصؿ عمى نسبة مئوية 

ة ػػػمئوي ة ػػى نسبػػعم  والخامس    بينما حصؿ كؿ مف المؤشر الرابع  (15)وتكرارات  (%(10.8
ة مئوية ػنسب   عمى السادس  حصؿ المؤشر  لكؿ منيما و ((12وتكرارات  (%(8.6متشابية 

 .(10)وتكرارات  (%(7.2
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 محور نزع شرعية العرب   ( 2
(                                                                                      20:5جدول رقم )                                        

 نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر في ضوء محور نزع شرعية العرب 
النسبة  التكرار مؤشرات محور نزع شرعية العرب الرقم

 المئوية
 الترتيب

 8 %0380 60 . العداء العربي إلسرائيؿ السبب في كؿ الحروب -8

حؽ الفمسطينييف في تقرير مصيرىـ ال يعني حقيـ في امتبلؾ  -2
 .أرض إسرائيؿ

83 8080% 2 

 0 %. 3 .ف العرب ال يخمصوف الوالء لدولة إسرائيؿو المواطن -0

كرية في إطار سقوط المدنييف العرب في العمميات العس -.
 .الصراع مجازر

6 380% . 

شعارات العرب قبيؿ حرب األياـ الستة كانت ستنفذ لوال  -6
 .انتصار الجيش

8 880% 6 

 - %3 3 .متساوية كالمواطنيف الييود منح المواطنيف العرب حقوقاً  -3
 :من الجدول السابق يتضح ما يمي

تكػػػرار وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى  ((53و (%(70.7أف المؤشػػػر األوؿ قػػػد حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة 
اسػػتمرارية اظيػػار العػػرب فػػي صػػورة معاديػػة لممشػػروع الصػػييوني مػػع اغفػػاؿ ذكػػر األسػػباب الحقيقيػػة 
ليػػػذا العػػػداء   بحيػػػث حصػػػؿ ىػػػذا المؤشػػػر عمػػػى المرتبػػػة األولػػػى عنػػػد تحميػػػؿ كتػػػب التػػػاريخ لمصػػػؼ 

فػي حػيف حصػؿ المؤشػر العاشر والحادي عشر والثاني عشر في ضوء محور نزع شرعية العرب   
تكػػػرارات   وحصػػػؿ المؤشػػػر الثالػػػث عمػػػى نسػػػبة  (10)وعمػػػى  (%(13.3الثػػػاني عمػػػى نسػػػبة مئويػػػة 

وتكػػرارات  (%(6.7تكػػرارات   وحصػػؿ المؤشػػر الرابػػع عمػػى نسػػبة مئويػػة  ((6وعمػػى  (%(8مئويػػة 
شػارة الػذي تػـ اإل (207,195ص) مرات   في اتبػاع نفػس الػنيج الػذي سػمكو الكتابػاف السػابقاف ((5

  فػػػي حػػػيف حػػػافظ  (%(1.3إلييمػػػا سػػػابقًا   بينمػػػا حصػػػؿ المؤشػػػر الخػػػامس عمػػػى نسػػػبة متدنيػػػة س
المؤشر السادس عمى النسبة المتدنية جػدًا وىػي الصػفر فػي كافػة كتػب التػاريخ التػي تػـ تحميميػا فػي 
ىػػػذا البحػػػث فػػػي داللػػػة واضػػػحة وخطيػػػرة فػػػي تيمػػػيش حقػػػوؽ العػػػرب الفمسػػػطينييف ممػػػا يعػػػزز الفكػػػرة 

 رية عند الطبلب الييود.العنص
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 -:محور الذاتية الييودية )الفرادة(( 3
 (21:5جدول رقم )

 نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر في ضوء محور الذاتية الييودية
النسبة  التكرار مؤشرات محور الذاتية الييودية )الفرادة( الرقم

 المئوية
 الترتيب

ر الييودي مقابؿ القرى الكيبوتس مفخرة لممياج -1
 .العربية البدائية

9 40.9% 1 

استخداـ المقاتميف لؤلساليب الدفاعية كالسور  -2
 .والبرج ونظاـ القوافؿ فرادة ييودية

5 22.7% 2 

بناء المياجريف الييود لمؤسسات اليشوؼ فطنة  -3
 .سياسية

5 22.7% 2 

لمحضارة التي جمبيا الييود تأثير عمى السكاف  -4
 .حمييف في أرض إسرائيؿالم

2 9.1% 4 

 5 %4.6 1 .فرادة الدـ الييودي واعتباره الشعب المختار -5
  :من الجدول السابق يتضح ما يمي

            .تكػػػػرارات (9)و (%.38.)( قػػػػد حصػػػػؿ عمػػػػى المرتبػػػػة األولػػػػى بنسػػػػبة مئويػػػػة 1أف المؤشػػػػر رقػػػػـ )
              .تكػػػػػرارات لكػػػػػؿ منيمػػػػػا ((5و (%(22.7( عمػػػػػى نسػػػػػبة مئويػػػػػة 3( ورقػػػػػـ)2وحصػػػػػؿ المؤشػػػػػر رقػػػػػـ )

                             .(2)وبتكػػػػػػػػػػػػػرار  (%(9.1( عمػػػػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػػػػبة مئويػػػػػػػػػػػػػة 4فػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػيف حصػػػػػػػػػػػػػؿ المؤشػػػػػػػػػػػػػر رقػػػػػػػػػػػػػـ )
                        .((1وأدنػػػػػػػػػػػػى تكػػػػػػػػػػػػرار  (%(4.6وحصػػػػػػػػػػػػؿ المؤشػػػػػػػػػػػػر الخػػػػػػػػػػػػامس عمػػػػػػػػػػػػى أدنػػػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػػػبة مئويػػػػػػػػػػػػة 

ذا المحور في سمـ متدني في ىػذه المرحمػة خدمػة وىذا يؤكد عمى ما ذىب إليو الباحث مف وضع ى
سياسػػيًا إزاء األحػػداث الواقعيػػة التػػي  بلبالطػػنظػػر لمحػػاور أكثػػر أىميػػة ليػػا دور فػػي صػػقؿ وجيػػة 

   .يعايشيا
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  -:محور الظيور بموقف الضحية( 4
 ( 22:5جدول رقم )                                      

 لمصف الثاني عشر في ضوء محور الظيور بموقف الضحيةنتائج تحميل كتاب التاريخ 
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور الظيور بموقف الضحية الرقم

المحرقة التي وقعت عمى أجدادنا مف الممكف  -1
 .تكرارىا

19 39.6% 1 

الفترات التي افتقد الييود لكياف يجمعيـ فترات  -2
 .اضطياد

18 37.5% 2 

سة حكومة االنتداب ضد اليشوؼ الييودي سيا -3
 .واليجرة إلرضاء العرب

11 22.9% 3 

معاناة ييود الببلد العربية واإلسبلمية وتيجيرىـ  -4
وسمب ممتمكاتيـ يعادؿ ىروب وتيجير العرب 

 .الفمسطينييف مف إسرائيؿ

0 0% - 

كاف بمقدور حكومة االنتداب منع أحداث التمرد  -5
 .ـ(1936   ـ1929   ـ1921)العربي في عاـ

0 0% - 

من الجدول السابق يتضح ما يمي                                                                
ى ػػتكرار   وىذا يدلؿ عم ((19وعمى  (%(39.6حصؿ المؤشر األوؿ عمى أعمى نسبة مئوية 

الطبلب  عميمية جعميا في مخيمة استمرارية وضع الطالب أماـ االحتمالية التي ترغب المؤسسة الت
ة ػػػػعمى الدواـ لذلؾ تـ تعزيزىا بالمؤشر الثاني الذي حصؿ عمى المرتبة الثانية بنسبة مئوي

وعدد (%(22.9مرة   في حيف حصؿ المؤشر الثالث عمى نسبة مئوية  (18)وتكرار  (%(37.5
كؿ ػػل ( %(0وىي ( عمى نسب متدنية جدًا 5( و)4  وحصؿ كؿ مف المؤشر )(11)تكرارات 

 .منيما
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 -:محور الوحدة الييودية مقابل الفناء( 5
 (23:5جدول رقم )

نتائج تحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف الثاني عشـر فـي ضـوء محـور الوحـدة الييوديـة مقابـل 
 الفناء
 الترتيب النسبة المئوية التكرار مؤشرات محور الوحدة الييودية مقابل الفناء الرقم

 1 %69.2 36 .لتضامف الييودي العالمي مع إسرائيؿا -1
الخبلفات بيف أقطاب المجتمع تضع مستقبؿ الدولة في  -2

 .خطر
8 15.4% 2 

 3 %13.5 7 .المجوء لمقانوف في الخبلفات الداخمية -3
تصرؼ مناحيـ بيغف في الصدامات الداخمية تصرؼ  -4

 .مسؤوؿ
1 1.9% 4 

ؿ بدعوى الحفاظ عمى أعماؿ العنؼ الموجية لمداخ -5
 .مكتسبات الدولة

0 0% - 

  -:من الجدول السابق يتضح ما يمي 
 .(36)وتكراره  (%(69.2( قد حصؿ عمى نسبة مئوية 1أف المؤشر رقـ )
 .(8)وتكراره  (%(15.4( قد حصؿ عمى نسبة مئوية 2أف المؤشر رقـ )
 .(7)وتكراره  (%(13.5( قد حصؿ عمى نسبة مئوية 3أف المؤشر رقـ )
 .(4)وتكراره  (%(1.9( قد حصؿ عمى نسبة مئوية 4أف المؤشر رقـ )
 .(0)وتكراره  (%(0( قد حصؿ عمى نسبة مئوية 5أف المؤشر رقـ )

مػػف مجمػػؿ  مػػا سػػبؽ فػػي ضػػوء تحميػػؿ كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة الثانويػػة فػػي إسػػرائيؿ يتضػػح أف كػػؿ  
محػور نػػزع الشػرعية عػػف  وجػػاء ثانيػاً   كتػاب جعػؿ محػػور العسػكرة فػػي المرتبػة األولػى مػػف االىتمػاـ 

ثػػػـ محػػػور الذاتيػػػة   ثػػػـ محػػػور الظيػػػور بموقػػػؼ الضػػػحية   ثػػػـ محػػػور التضػػػامف الييػػػودي   العػػػرب 
الييودية في ترتيب يدؿ عمى سياسة منيجية مخطػط ليػا مػف قبػؿ وزارة المعػارؼ اإلسػرائيمية لتعزيػز 

  .فيسطينيالفكر العسكري لدى طبلبيا في التعامؿ مع العرب وخاصة الفم
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لثـاني عشـر رابعًا النتائج المتعمقة بتحميل محتوى كتاب التـاريخ لمصـف العاشـر والحـادي عشـر وا
   :ة السابقةفي ضوء المحاور الرئيس

 (24:5جدول رقم )
 
 
 
 البيـــــــان 
 

   
 ـــل الرئيســـةميمحــــاور التح

كمي
ع ال

ــــو
جم

الم
 

 
 

النسبة 
 المئوية

ور نزع شرعية مح العسكرةمحور 
 العرب

محور الذاتية 
 الييودية

محور الظيور 
 بموقف الضحية

محور الوحدة 
الييودية مقابل 

 الفناء

 نــ تــ نــ تـــ نــ تــ نــ تـــ نـــ تـــ

ػؼ
صػػػػػػػ

ال
 

10.3 91 العاشر
% 

51 5.8% 13 1.5
% 

34 3.9% 41 4.6% 230 26.1% 

الحادي 
 عشر

129 14.7
% 

73 8.3% 15 1.7
% 

35 4% 62 7% 314 35.7% 

الثاني 
 عشر

139 15.8
% 

75 8.5% 22 2.5
% 

48 5.5% 52 5.9% 336 38.2% 

المجموع 
 الكمي

359 40.8
% 

199 22.6
% 

50 5.7
% 

117 13.4
% 

155 17.5
% 

888 100% 

الترتيب حسب 
 المحاور

1 2 5 4 3  

 -:يتضح من الجدول السابق ما يمي
 محور العسكرة( 1
 اريخ لمصف العاشركتاب الت -

 .(91) اػ%(وعدد تكراراتي10.3في ىذا الكتاب عمى نسبة مئوية بمغت ) العسكرةحصؿ محور 
 كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر  -

%( وعػػػدد تكراراتيػػػا 14.7عمػػػى نسػػػبة مئويػػػة بمغػػػت )فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب  العسػػػكرةفقػػػد حصػػػؿ محػػػور 
(129). 
 كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر -

 .(139%(وعدد تكراراتيا )15.8في ىذا الكتاب عمى نسبة مئوية بمغت ) عسكرةالحصؿ محور 
العسكرة في كتب التاريخ لممرحمة الثانويػة فػي إسػرائيؿ عمػى نسػبة مئويػة نيائيػة بمغػت  حصؿ محور

(   ممػا يػدؿ عمػى تػوافر ىػذا المحػور فػي كتػب التػاريخ لممرحمػة 359%( وتكػرارات عػددىا )40.8)
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  وأرى أنو مف خبلؿ ىذه النتائج أف نسبة العسكرة فػي كتػب العينػة تػزداد بشػكؿ يؿالثانوية في إسرائ
( لمصػػػؼ الثػػػاني عشػػػر ممػػػا يعطينػػػا 15.8 ( لمصػػػؼ العاشػػػر إلػػػى )%10.3تػػػدريجي مػػػنظـ مػػػف ) 

  فيػػي ليسػػت عمميػػة عشػػوائية  مؤسسػػة التعمػػيـتصػػور واضػػح أنيػػا عمميػػة مقصػػودة منظمػػة مػػف قبػػؿ 
تػػػولي اىتمامػػػًا كبيػػػرًا لمفكػػػر العسػػػكري وتضػػػعو ضػػػمف برامجيػػػا وأنشػػػطتيا  التعمػػػيـوبالتػػالي فػػػنف وزارة 
 .وخططيا التعميمية

  محور نزع شرعية العرب( 2
 كتاب التاريخ لمصف العاشر -

%( وعػدد تكراراتيػا 5.8حصؿ محور نزع شػرعية العػرب فػي ىػذا الكتػاب عمػى نسػبة مئويػة بمغػت )
(51.) 
 كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر  -

%( وعػدد تكراراتيػا 8.3حور نزع شػرعية العػرب فػي ىػذا الكتػاب عمػى نسػبة مئويػة بمغػت )حصؿ م
(73). 
 كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر -

%( وعػدد تكراراتيػا 8.5حصؿ محور نزع شػرعية العػرب فػي ىػذا الكتػاب عمػى نسػبة مئويػة بمغػت )
(75). 

فػػي إسػػرائيؿ عمػػى نسػػبة مئويػػة  حصػػؿ محػػور نػػزع شػػرعية العػػرب فػػي كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة الثانويػػة
  وىػذه النتيجػة تػدلؿ عمػى تػوافر ىػذا المحػور فػي كتػب  (199)%( وتكرارات 22.6نيائية بمغت ) 

التاريخ لممرحمة الثانوية مع تركزىا في الصؼ الحادي والثاني عشر وذلؾ القتراب الطبلب مف سف 
يذه النسبة ليو شيء منطقػي وذلػؾ أف وجود ىذا المحور في كتب العينة وب يرى الباحث  و التجنيد 

لتضػػػمف ىػػػذه الكتػػػب لمفكػػػر العسػػػكري الػػػذي يبػػػرر ويشػػػرعف اسػػػتخداـ القػػػوة العسػػػكرية ضػػػد العػػػرب   
بحيث يأتي التبرير مف خبلؿ نزع كؿ صػفة إيجابيػة عػف العػرب ووصػفيـ بالصػفات الئلنسػانية فيػـ 

تعػػػاوف مػػػف أجػػػؿ حػػػؿ يرفضػػػوف اليؿ   يرفضػػػوف قيػػػاـ دولػػػة إسػػػرائيؿ  يرفضػػػوف حريػػػة شػػػعب إسػػػرائ
الخبلفػػات الناشػػػئة عػػػف طبيعػػػة الصػػػراع   بيػػػذا يػػػتـ تبريػػػر كػػػؿ حػػػرب وكػػػؿ عمػػػؿ عسػػػكري تقػػػوـ بػػػو 
إسرائيؿ ضد العرب   وبيذا تعرض الكتب المدرسية  استخداـ القوة العسكرية بطريقة ليػا مػا يبررىػا 

    .عند الطبلب الييود مف خبلؿ نزع شرعية العرب
 قابل الفناءمحور الوحدة الييودية م( 3
 كتاب التاريخ لمصف العاشر -

%( وعػػدد 4.6شػػر عمػػى )اعالحيػػث بمغػػت النسػػبة المئويػػة ليػػذا المحػػور فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ 
 (.41تكراراتيا )
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 كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر -
%( وعػدد 7حيث بمغت النسبة المئوية ليذا المحور في كتػاب التػاريخ لمصػؼ الحػادي عشػر عمػى )

 .(62يا )تكرارات
 كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر  -

 .(52%( وعدد تكراراتيا )5.9حيث حصؿ ىذا المحور في ىذا الكتاب عمى نسبة مئوية بمغت )
سػرائيؿ عمػى نسػبة إحصؿ محور الوحدة الييودية مقابؿ الفناء في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية فػي 

كػػػػؿ الكتػػػػب المدرسػػػػية فػػػػي  إف يػػػػرى الباحػػػػثو   ( 155%( وتكػػػػرارات )17.5مئويػػػػة نيائيػػػػة بمغػػػػت )
مختمػػؼ األقطػػار تسػػعى لبنػػاء الوحػػدة بػػيف المكونػػات الثقافيػػة المختمفػػة لكػػؿ مجتمػػع مػػف المجتمعػػات 
بطػػػرؽ حضػػػارية   إال أف الكتػػػب المدرسػػػية اإلسػػػرائيمية تسػػػعى لبنػػػاء الوحػػػدة بػػػيف أطيػػػاؼ المجتمػػػع 

لخدمػػة العسػػكرية بوتقػػة انصػػيار اإلسػػرائيمي مػػف منطمػػؽ عسػػكري بحيػػث تجعػػؿ مػػف السػػبلح ومػػف ا
 .لمختمؼ أطياؼ المجتمع اإلسرائيمي

إف العمػػؿ عمػػى إدراج ىػػذا المحػػور ضػػمف أىػػداؼ المػػنيج الدراسػػي لػػو مػػا يبػػرره فػػي إسػػرائيؿ وذلػػؾ 
لتعدد الخمفيات الحضارية والثقافية لممواطنيف الييود   فيتـ عرض الييود في ىذه الكتػب مػف خػبلؿ 

رضوف كأمة وكشعب   وال تذكر الكتب مطمقًا الطوائؼ الييودية المختمفة منظور وحدوي فالييود يع
عمػػػى عكػػػس الفمسػػػطينييف فيعرضػػػوف كمسػػػمميف ومسػػػيحييف ودروز وبػػػدو وشػػػركس وكػػػٌؿ لػػػو ثقافتػػػو 
المتباينػػة عػػف اآلخػػر   وتتجمػػى الوحػػدة الييوديػػة مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى األحػػداث والكربػػات التػػي 

 .تعرض ليا الييود
 ظيور بموقف الضحيةمحور ال( 4
  :كتاب التاريخ لمصف العاشر -

%( وعػػدد 3.9بمغػػت النسػػبة المئويػػة ليػػذا المحػػور فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ العاشػػر الثػػانوي عمػػى )
 .(34تكرارات )

 كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر -
 ( 35%( وعدد تكرارات )4حصؿ محور الظيور بموقؼ الضحية عمى نسبة مئوية )

 يخ لمصف الثاني عشركتاب التار  -
%( وعػػدد 5.5حصػػؿ محػػور الظيػػور بموقػػؼ الضػػحية فػػي ىػػذا الكتػػاب عمػػى نسػػبة مئويػػة بمغػػت )

 .(48تكراراتيا )
بمغت النسبة المئوية النيائية لمحور الظيور بموقؼ الضحية في كتػب التػاريخ لممرحمػة الثانويػة فػي 

عرضػػو مػف منطمػؽ عسػػكري      وىػػذا المحػور أيضػًا يػتـ( تكػرار 117%( و)13.4إسػرائيؿ عمػى )
فالكتػػب المدرسػػية تبػػيف أف سػػبب النكسػػات واالضػػطياد التػػي تعػػرض ليػػا الييػػود عمػػى مػػر العصػػور 
كاف بسبب افتقادىـ لمقوة العسػكرية ولمػوطف القػومي فػي أرض إسػرائيؿ   فتعمػد الكتػب عمػى إظيػار 
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الضػػػعيؼ   المنبػػػوذ مفصػػػؿ لمعانػػػاة الييػػػود فػػػي الشػػػتات قبػػػؿ قيػػػاـ دولػػػة إسػػػرائيؿ فتظيػػػر الييػػػودي 
المغموب عمى أمره   المبلحؽ   لتوصؿ رسالة لمطبلب مفادىا إسرائيؿ ىي الخبلص والمنقذ لمييود 
فيتقبؿ الفكر العسكري والعمؿ العسكري ضد اآلخريف ميما بمغت قسػوتو ووحشػيتو إليمانػو أف الػذي 

    .حدث لنا لـ يحدث ألمة قط
 محور الذاتية الييودية )الفرادة(( 5
 كتاب التاريخ لمصف العاشر  -

%( 1.5حصؿ محور الذاتية الييودية في كتاب التاريخ لمصؼ العاشر عمػى نسػبة مئويػة مقػدارىا )
 (.13وعدد تكرارات )

 كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر -
حصػػؿ محػػور الذاتيػػة الييوديػػة فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ الحػػادي عشػػر عمػػى نسػػبة مئويػػة مقػػدارىا 

 (.15رارات )%( وعدد تك1.7)
 كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر -

حصػػؿ محػػور الذاتيػػة الييوديػػة فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ الثػػاني الثػػانوي عمػػى نسػػبة مئويػػة مقػػدارىا 
 .(22%( وعدد تكراراتيا )2.5)

حصػػؿ محػػور الذاتيػػة الييوديػػة )الفػػرادة( فػػي كتػػب التػػاريخ لممرحمػػة الثانويػػة فػػي إسػػرائيؿ عمػػى نسػػبة 
  يػػتـ التركيػػز عمػػى ىػػذا المحػػور مػػف خػػبلؿ بيػػاف أف ( 50%( وعػػدد تكراراتيػػا )5.7) مئويػػة نيائيػػة

العػػػرؽ الييػػػودي ىػػػو أسػػػمى األعػػػراؽ وأطيرىػػػا وأقدسػػػيا مقابػػػؿ التحقيػػػر لؤلغيػػػار   ومػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا 
المحػػور يػػتـ االنطػػبلؽ نحػػو تبريػػر العمػػؿ العسػػكري ضػػد اآلخػػريف ألنيػػـ ببسػػاطة أعػػراؽ محتقػػرة وال 

 .تستحؽ الحياة
 لنتيجة حسب المحتوىا
دد ػػػوع  %(38.2ة )ػػػػػحصؿ كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر عمى الترتيب األوؿ بنسبة مئوي 

ب الثاني بنسبة ػبينما حصؿ كتاب التاريخ لمصؼ الحادي عشر عمى الترتي  ( 336تكرارات )
                                                                                                                                                                                 .(314%( وعدد تكرارات )35.7) ة ػػػمئوي

تكرارات   ددػػػػ%( وع26.1وحصؿ كتاب التاريخ لمصؼ العاشر عمى الترتيب الثالث بنسبة مئوية )
(230). 

ي الػػذي ػػفي دراستو مف مستوى آلخر ازداد الحشد األيدلوج بةكمما انتقؿ الطالأنو  يبلحظمما سبؽ 
  ونمحظ أف المحاور تتمركز بشكؿ أكبر في كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر  مبةيتعرض لو الط

ي تماـ ف ـة العسكرية  وىألداء الخدم وا  بحيث ينتقم مبةالتي تعتبر سنة التجنيد الرسمية لمط
أف وزارة التربية ػػػى لدراسية ؛ لنصؿ لقناعة تامة إلاالستعداد مف خبلؿ ىذه المناىج االجيوزية و 
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ي سابقػة ىي ة الدفاع اإلسرائيمية فؼ وزار ألىدا والتعميـ اإلسرائيمية تعمؿ جنبًا إلى جنب ووفقًا 
 ًا عسكرية. ػػاألولى مف نوعيا التي تجعؿ مف المدرسة ومف التعميـ مسارًا لتحقيؽ أىداف

 النتيجة حسب ترتيب المحاور
%( وتكػػرارات بمغػػت 40.8حيػػث حصػػؿ محػػور العسػػكرة عمػػى الترتيػػب األوؿ وأعمػػى نسػػبة مئويػػة )

(359).  
أف ارتفػػػاع الػػػوزف النسػػػبي  يػػػرى الباحػػػثوىػػػذه نسػػػبة كبيػػػرة جػػػدًا فيػػػي تقتػػػرب مػػػف النصػػػؼ تقريبػػػًا   و 

 :لمحور العسكرة في عينة الدراسة يعود لعدة أسباب منيا
اؾ إسػرائيؿ أف مصػػيرىا مػػرتبط بمػػدى قوتيػػا العسػػكرية وبمػػدى الػػروح العسػػكرية لػػدى أبنائيػػا   إدر  1)

يجابية تجاه الفكر العسكري  .لذلؾ تسعى جاىدة لبناء عبلقة عاطفية وا 
إدراؾ إسػرائيؿ واقػػع وجودىػػا فػػي محػيط عربػػي معػػادي فػػرض عمييػا التأىػػب واالسػػتعداد الػػدائميف  2)

 .لوجود الذي ال يحتمؿ االتكاؿ واالطمئنافلمواجية مخاطر طبيعة ىذا ا
كحػػرب كثػػرة الحػػروب التػػي قامػػت بيػػا إسػػرائيؿ ) مقارنػػة بعمرىػػا الزمنػػي ( والعمميػػات العسػػكرية  3)

فػػػػرض عمييػػػػا مبػػػػدأ   (1948,1956,1967,1973,1982,1987,2000,2006,2008,2012)
ىػػو إيصػػاؿ وجيػػة النظػػر  األوؿ :تضػػميف كػػؿ عممياتيػػا وحروبيػػا فػػي كتبيػػا المدرسػػية وذلػػؾ لسػػببيف

الرسػػمية لحيثيػػات وأسػػباب ىػػذه الحػػروب لطبلبيػػا وبالتػػالي فيػػي تبػػرر ىػػذه العمميػػات العسػػكرية أمػػاـ 
طبلبيػػا وتنفػػي عنيػػا سػػمة العػػدواف   أمػػا السػػبب الثػػاني فيػػو التعمػػد فػػي إظيػػار العػػرب بالعػػدو وأف 

  .العداء ىو صفة متجذرة في العرب ضد كؿ ما ىو ييودي
%( وتكػػرارات 22.6حػور نػػزع شػػرعية العػرب عمػػى الترتيػػب الثػاني بنسػػبة مئويػػة )حصػػؿ مفػي حػػيف 
 (.199بمغت )

%( وعػػدد 17.5وحصػػؿ محػػور الوحػػدة الييوديػػة مقابػػؿ الفنػػاء عمػػى الترتيػػب الثالػػث بنسػػبة مئويػػة )
 .(155تكرارات )

د %( وعػد13.4في حيف حصؿ محور الظيور بموقؼ الضحية عمى الترتيب الرابػع بنسػبة مئويػة )
 .(117تكرارات )

%( وعدد تكرارات 5.7وحصؿ محور الذاتية الييودية )الفرادة( عمى الترتيب الخامس بنسبة مئوية )
(50). 

سػكرية القوؿ أف منيج التاريخ لممرحمة الثانوية في إسرائيؿ تتوفر فيػو المفػاىيـ الع يمكفوفى النياية 
ع شرعية العػرب ىمػا المحػوراف المػذاف ومحور نز  العسكرةأف محور  بشكؿ واضح وخاصة إذا اعتبر

بػاقي المحػاور كػالظيور تػأتي يدعماف ويعززاف المفاىيـ العسكرية بشكؿ مباشر وصريح   في حيف 
المفػػػاىيـ العسػػػكرية بطريقػػػة غيػػػر  يػػػزتعز لوالوحػػػدة الييوديػػػة   والفػػػرادة الييوديػػػة   بموقػػػؼ الضػػػحية 

 .مباشرة
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) محػػور العسػػكرة   ومحػػور نػػزع العسػػكرية المباشػػرة  نسػػبة المفػػاىيـ و يمكػػف القػػوؿ إفوعمػػى ىػػذا فننػػ
 .(142%( وتكرارات )16.1) بمغت في كتاب التاريخ لمصؼ العاشرشرعية العرب ( 

فػي ) محػور العسػكرة   ومحػور نػزع شػرعية العػرب ( نسبة المفاىيـ العسػكرية المباشػرة جاءت بينما 
 (.202%( وتكرارات )23) بمغت كتاب التاريخ لمصؼ الحادي عشر

 ) محػػور العسػػكرة   ومحػػور نػػزع شػػرعية العػػرب ( نسػػبة المفػػاىيـ العسػػكرية المباشػػرةفػػي حػػيف بمغػػت 
 .(214%( وعدد تكرارات )24.3في كتاب التاريخ لمصؼ الثاني عشر )

فػي  ) محور العسكرة   ومحور نػزع شػرعية العػرب ( في حيف أف مجمؿ المفاىيـ العسكرية المباشرة
 (.558%( وعدد تكرارات  )63.4لثانوية ىي )كتب التاريخ لممرحمة ا

السؤاؿ الثاني مف ىذه الدراسة التي بينت توافر المفاىيـ العسكرية في  فوعمى ىذا نكوف قد أجبنا ع
بصػػورة واضػػحة وبنسػػبة كبيػػرة جػػدًا   ممػػا يجعػػؿ ىػػذه الكتػػب وثيقػػة نقػػد منػػاىج التػػاريخ اإلسػػرائيمية 

 .يؿالذعة تديف التوجيات التربوية في إسرائ
 

 :إجابة السؤال الثالث
ــاىج التــاريخ " يػػنص ىػػذا السػػؤاؿ عمػػى مػػا يمػػي ــة فــي من مــا مــدى تــوافر مفــاىيم العســكرة العدائي

 "اإلسرائيمية لممرحمة الثانوية تجاه العرب وخاصة الفمسطينيين ؟
قػػػاـ ولمعرفػػة مػػدى تػػوافر مفػػاىيـ العسػػػكرة العدائيػػة فػػي منػػاىج التػػػاريخ اإلسػػرائيمية لممرحمػػة الثانويػػة 

بنػاًء عمػى معيػار  الحادي عشر والثاني عشػرو  العاشرالباحث بتحميؿ كؿ مف كتاب التاريخ لمصؼ 
 .التصنيؼ الذي حدده الباحث مع مشرؼ الدراسة

 .وفيما يمي عرض تفصيمي لنتائج تحميؿ محتوى كتب التاريخ لممرحمة الثانوية
 :عاشرالأول النتائج المتعمقة بتحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 

المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العػرب وخاصػة الفمسػطينييف فػي محتػوى دروس بتحديد  قاـ الباحث
 :وضح ذلؾ( ي25:5جدوؿ رقـ )المطبؽ في المدارس اإلسرائيمية و العاشر كتاب التاريخ لمصؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 



224 

 

 (25:5جدول رقم )
  .العاشري كتاب التاريخ لمصف عدد المفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينيين ف

العدد  الصف
 الكمي

 المفاىيم العسكرية العدائية

العرب  
 نوالفمسطيني

فمسطينيو    
 84ال

العرب  العرب نوالفمسطيني
 نووالفمسطيني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
العاشر 
 الثانوي

129 33 25.6% 3 2.3% 24 18.6% 58 45% 11 8.5% 

مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف العػػدد الكمػػي لممفػػاىيـ العسػػكرية العدائيػػة فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ  يتضػػح
 .(129العاشر بمغت )

 .%(25.6)بمغت  ف بنسبة مئويةي( ضد العرب الفمسطيني33منيا )
 .%(2.3) بمغت بنسبة مئوية (48)اؿ ي( ضد فمسطيني3)منيا و 

 .%(18.6)بمغت  ف بنسبة مئويةي( ضد الفمسطيني24)ومنيا 
 .%(45)بمغت  ( ضد العرب بنسبة مئوية58)منيا و 

 .%(8.5ف معًا بنسبة مئوية بمغت )ي( ضد العرب والفمسطيني11)ومنيا 
وتتمثػػؿ المفػػاىيـ العسػػكرية العدائيػػة تجػػاه العػػرب والفمسػػطينييف فػػي ىػػذا الكتػػاب مػػف خػػبلؿ التركيػػز 

يظيػػر  19لكتػػاب ففػػي صػػفحة الواضػػح عمػػى التفػػاوت الحضػػاري الػػذي سػػرعاف مػػا يبلحظػػو قػػارئ ا
  وافتقػػارىـ لموسػػائؿ  لسػػوء إدارة العػػرب لممػػوارد الضػػخمة بجػػبلء تخمػػؼ االنتػػاج العربػػي الػػذي يرجعػػو

الحديثة في الزراعة التي يرفض العرب التعرؼ عمييا وتفضػيميـ لمطػرؽ البدائيػة   بعػد عػدة  العممية
يػػود فيصػػفيا بػػالتمرد وبأنيػػا أحػػداث صػػفحات ينتقػػؿ لمحػػديث عػػف الثػػورات العربيػػة ضػػد االنتػػداب والي

شػػغب ضػػػد الييػػػود   ويظيػػر العربػػػي بالمعتػػػدي والميػػاجـ والقاتػػػؿ لمييػػػود   ونعػػت العمػػػؿ العسػػػكري 
الفمسطيني تحت مسميات عدائية ) عبوات ناسفة   كمائف   مياجمة قوافؿ وقرى ييوديػة معزولػة ( 

مقػػاتميف الفمسػػطينييف الػػذيف مػػف الصػػور لمويعػػزز ىػػذا الوصػػؼ بالعديػػد   27كمػػا ورد فػػي صػػفحة 
 .يتأىبوف لقتاؿ الييود

بعد ىذا الوصؼ العدائي لمفمسطينييف ضػد جيػرانيـ الييػود ينتقػؿ الكتػاب لوصػؼ معانػاة الييػود فػي 
الشػػتات فػػي تكػػريس لمفيػػـو الضػػحية فيصػػفيـ بػػالمقتمعيف والميجػػريف ممػػا دفػػع الحركػػة الصػػييونية 

قامػة القػػرى والمػدف إليػوائيـ مػع التأكيػػد إليجػاد حػؿ لمشػكمتيـ مػف خػػبلؿ تيجيػرىـ ألر  ض إسػرائيؿ وا 
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نيػػػا أراضػػػي قوميػػػة عمػػػى إف ىػػػذه القػػػرى والمػػػدف أقيمػػػت عمػػػى أراضػػػي خاليػػػة مػػػف السػػػكاف العػػػرب  وا 
 .50اشتراىا الحركة الصييونية مف خبلؿ الصندوؽ القومي كما ورد في صفحة 

تبلؿ ووصػػؼ الجنػػود العػػرب ثػػـ ينتقػػؿ الكتػػاب ليصػػؼ اليجػػـو العربػػي عمػػى فمسػػطيف بأنػػو غػػزو واحػػ
  إضػػػافة لسػػػرقتيـ لممتمكػػػات الييػػػود وتيجيػػػرىـ مػػػف قػػػراىـ   90بالمرتزقػػػة كمػػػا جػػػاء فػػػي صػػػفحة 

  ثػػـ يوضػػح الكتػػاب أف   100كمػػا جػػاء فػػي صػػفحة وأحيػػاءىـ فػػي القػػدس عمػػى يػػد الفيمػػؽ األردنػػي 
د كافػة وخاصػة القومية التي وحدت وألفت بػيف العػرب تقػـو فػي األسػاس عمػى مناصػبة العػداء لمييػو 

ييػػود دولػػة إسػػرائيؿ   كمػػا ويحمػػؿ الكتػػاب العػػرب مسػػؤولية كافػػة الحػػروب  كمػػا جػػاء فػػي صػػفحات 
ثػػـ يبػيف أف اتفاقيػػات السػػبلـ التػػي وقعػت بػػيف بػػيف إسػػرائيؿ وبعػػض     142,143,144,145.146

       .الدوؿ العربية إنما جاءت بعد القوة والمنعة التي أبدتيا إسرائيؿ لمعرب
( يبػيف التحميػؿ النصػي لممضػاميف التػي وردت فييػا المفػاىيـ العسػكرية العدائيػة ضػد 3رقـ ) الممحؽ

         .فيالعرب والفمسطيني
 :الحادي عشرثانيًا النتائج المتعمقة بتحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 

تػوى دروس المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العػرب وخاصػة الفمسػطينييف فػي محبتحديد  قاـ الباحث
وضػح ي ( 26:5والجػدوؿ رقػـ )المطبؽ في المدارس اإلسرائيمية  الحادي عشركتاب التاريخ لمصؼ 

 :ذلؾ
 (26:5جدول رقم )  

 الحػادي عدد المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب وخاصة الفمسطينييف في كتػاب التػاريخ لمصػؼ 
 . عشر

 
العدد  الصف

 الكمي
 المفاىيم العسكرية العدائية

العرب  
 نوالفمسطيني

فمسطينيو    
 84ال

العرب  العرب نوالفمسطيني
 نووالفمسطيني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
الحادي 
 عشر

111 32 28.9% 2 1.8% 14 12.6% 35 31.5% 28 25.2% 

خ لمصػػؼ يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف العػػدد الكمػػي لممفػػاىيـ العسػػكرية العدائيػػة فػػي كتػػاب التػػاري
 .(111الحادي عشر بمغت )

 .%(28.9ف وبنسبة مئوية بمغت )ي( ضد العرب الفمسطيني32منيا ) 
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 .%(1.8)بمغت وبنسبة مئوية  48اؿ ي( ضد فمسطيني2منيا و  
 .%(12.6)بمغت ف وبنسبة مئوية ي( ضد الفمسطيني14)منيا و  
 .%(31.5)بمغت ( ضد العرب وبنسبة مئوية 35)منيا و  
 .%(25.2ف وبنسبة مئوية بمغت )يد العرب والفمسطيني( ض28)منياو  

 :وتتمثؿ المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينييف في ىذا الكتاب مف خبلؿ ما يمي
إلصػػاؽ صػػفة العصػػبات عمػػى المحػػاربيف الفمسػػطينييف والتركيػػز عمػػى أنيػػـ متعطشػػوف لسػػفؾ  – 1

 .(45,47)يودية كما ورد في صفحة الدماء الييودية وتدمير القرى واألحياء الي

االرىاب ىو سػمة العمػؿ العسػكري الفمسػطيني فػي حػيف يصػؼ العمػؿ العسػكري الييػودي ضػد  – 2
 .( (49الفمسطينييف بالدفاع عف النفس كما ورد في صفحة 

تركيز الكتاب بأف القوة الييودية ىي الوسػيمة التػي سػتدفع العػرب لتحقيػؽ اتفػاؽ بالتراضػي كمػا  – 3
 .( (54في صفحة ورد 

التأكيد عمى الحؽ المقدس لمييود في التوطف بأرض إسرائيؿ بحدودىا الواضحة في التوراة مػع  – 4
 . (58)نفي حؽ العرب والتأكيد عمى أنيـ جزء مف األمة العربية كما ورد في صفحة 

اعػة أرض تأكيد الكتاب عمى أف بناء القػرى والمػدف الييوديػة جػاء فػي إطػار إحيػاء وتطػوير وزر  –5
   (81)إسرائيؿ القاحمة الخالية مف السكاف باستثناء بعض البدو الرحؿ كما جاء في صفحة 

التأكيػػد عمػػػى فكػػػرة تمثيػػػؿ الفمسػػطينييف بجثػػػث القتمػػػى الييػػػود وقػػتميـ لؤلطبػػػاء والنسػػػاء واألطفػػػاؿ  –6
فحة وسػػػرقة الممتمكػػػات الييوديػػػة   واسػػػتخداميـ لمسػػػيارات المفخخػػػة ضػػػد الييػػػود كمػػػا جػػػاء فػػػي صػػػ

104)). 
نعػػت التػػدخؿ العسػػكري لمعػػرب بأنػػو اعتػػداء وغػػزو واحػػتبلؿ عربػػي ألرض إسػػرائيؿ دفػػع السػػكاف  –7

 .( (119الييود ثمف باىض في األرواح بسبب ىذا االعتداء كما جاء في صفحة 
التأكيد عمى الرواية الصييونية حوؿ ترؾ الفمسطينييف لقراىـ بمحض إرادتيـ واستجابة لنداءات  -8

 . (102)معة العربية التي طالبتيـ بتركيا لتسييؿ إبادة الكياف الييودي كما جاء في صفحة الجا
 :نعت العمميات العسكرية اإلسرائيمية ضد العرب بمصطمحات عدائية مثؿ -9

 .فرار العرب الفمسطينييف مف قراىـوصؼ عممية دير ياسيف عمى أنيا سيمت  -

  .وتوسيع لحدود دولة إسرائيؿ وصؼ احتبلؿ األرض الفمسطينية بأنو تضخيـ -

 .بحرب االستقبلؿ والقياـ والخبلص والتحرير  (1948)وصؼ حرب عاـ  -

 .وصؼ العدواف الثبلثي عمى مصر بالتعاوف العسكري المشترؾ والناجح -

   .بأنيا حرب التحرر مف الطوؽ وبأنيا حرب دفاع ووقاية(  (1967وصؼ حرب عاـ  -
صي لممضاميف التػي وردت فييػا المفػاىيـ العسػكرية العدائيػة ضػد ( يبيف التحميؿ الن4) الممحؽ رقـو 

 .فيالعرب والفمسطيني
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 :الثاني عشرثالثًا النتائج المتعمقة بتحميل محتوى كتاب التاريخ لمصف 
المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العػرب وخاصػة الفمسػطينييف فػي محتػوى دروس بتحديد  قاـ الباحث

وضػػح ( ي27:5وجػػدوؿ رقػػـ )المطبػػؽ فػػي المػػدارس اإلسػػرائيمية  عشػػر الثػػانيكتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ 
 :ذلؾ

 (27:5جدول رقم )
 انيعدد المفاىيـ العسكرية العدائيػة تجػاه العػرب وخاصػة الفمسػطينييف فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ الثػ

   عشر
العدد  الصف

 الكمي
 المفاىيم العسكرية العدائية

العرب  
 نوالفمسطيني

فمسطينيو    
 84ال

العرب  العرب نوفمسطينيال
 نووالفمسطيني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 

الثاني 
 عشر

177 45 25.4% 4 2.3% 25 14.1% 54 30.5% 49 27.7% 

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف العػػدد الكمػػي لممفػػاىيـ العسػػكرية العدائيػػة فػػي كتػػاب التػػاريخ لمصػػؼ  
 .(177الثاني عشر بمغت )

 .%(25.4)بمغت ف وبنسبة مئوية ي( ضد العرب الفمسطيني45منيا )
 .%(2.3)بمغت وبنسبة مئوية  (48)اؿ ي( ضد فمسطيني4)منيا و 
 .%(14.1)بمغت ف وبنسبة مئوية ي( ضد الفمسطيني25)منياو 
 .%(30.5)بمغت ( ضد العرب وبنسبة مئوية 54)منيا و 
 .%(27.7ف وبنسبة مئوية بمغت )ي( ضد العرب والفمسطيني49)منيا و 

 :وتتمثؿ المفاىيـ العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينييف في ىذا الكتاب مف خبلؿ ما يمي
إظيػار العػرب والفمسػطينييف عمػى ىيئػة الػرافض إلقامػة وطػف قػومي لمييػود فػي أرض إسػرائيؿ  – 1

 .دوف بياف سبب الرفض الحقيقي
 .ألرض وافتقاد الفمسطينييف ليذه الجذورالتأكيد عمى الجذور التاريخية لمييود عمى ىذه ا – 2
التأكيػد عمػى حضػػارة وأىميػة الييػود إلقامػة دولػة ليػػـ عمػى عكػس الفمسػطينييف الػذيف يوصػػفوف  – 3

  :بكؿ مظاىر التخمؼ مثؿ
 .عيش الكياف الفمسطيني في ظؿ وجود الكياف الييودي -
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 .تفشي األمراض وسط الفمسطينييف مثؿ مرض المبلريا وأمراض العيوف -

 .طوير الببلد استند عمى خبرة وأىمية الييود دوف الفمسطينييفت -

تخمؼ المجتمع العربي ونقص معرفتيـ التكنولوجية وعدـ رغبتيـ في تعمػـ الوسػائؿ الحديثػة  -
 .في الزراعة

عػػدـ قػػدرة السػػكاف العػػرب عمػػى تػػوفير الخػػدمات الحيويػػة األساسػػية ليػػـ واالعتمػػاد فػػي ذلػػؾ  -
 .عمى الييود واالنجميز

 .يد عمى أف العرب ىـ قطيع مف الغنـ ببل راعي في إشارة الفتقادىـ لقيادة سياسيةالتأك -

 .التخمؼ والضعؼ سببا في انييار المجتمع الفمسطيني -

التأكيػػد عمػػى حػػؽ الييػػود فػػي اليجػػرة إلػػى أرض إسػػرائيؿ ووصػػفيا بأنيػػا أرض الخػػبلص لكػػؿ  – 4
 .الييود

 .يمت عمييا القرى والمدف الييوديةالتركيز عمى فكرة الشراء لؤلراضي التي أق -  5
التأكيػػػد عمػػػى أف سػػػبب العنػػػؼ الػػػذي اشػػػتاح الػػػببلد كػػػاف بسػػػبب الفمسػػػطينيوف الػػػذيف أفشػػػموا  – 6

 .المحادثات مع اليستدروت
  .(  (56.110التأكيد عمى فكرة خبث ومكر العرب كما جاء في صفحات  – 7

 
ت فييػا المفػاىيـ العسػكرية العدائيػة ضػد ( يبػيف التحميػؿ النصػي لممضػاميف التػي ورد5رقـ ) ممحؽال

 .فيالعرب والفمسطيني
المفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينيين في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية في  :رابعاً 

  .إسرائيل
حيػػث قػػػاـ الباحػػث بتجميػػػع نتػػػائج تحميػػؿ كتػػػب التػػاريخ السػػػابقة لصػػػفوؼ المرحمػػة الثانويػػػة فػػػي      

 ((48اؿ يف   وفمسػػطينييحديػػد نسػػب المفػػاىيـ العسػػكرية العدائيػػة تجػػاه العػػرب الفمسػػطينيإسػػرائيؿ لت
 . ( يوضح ذلؾ28:5والجدوؿ ).ف في المرحمة الثانويةيف   والعرب   والعرب والفمسطينييي والفمسطين
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 (28:5جدول )
 نوية ن في المرحمة الثاوالمفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطيني 

العرب  العدد الكمي الصف
 الفمسطينيون

فمسطينيو 
 84ال

العرب  العرب نوالفمسطيني
 نووالفمسطيني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
13.1 58 %5.8 24 %0.7 3 %8 33 %31 129 العاشر

% 
11 2.6% 

الحادي 
 عشر

111 26.6
% 

32 7.7% 2 0.5% 14 3.3% 35 8.3% 28 6.7% 

الثاني 
 عشر

177 42.4
% 

45 10.7
% 

4 1% 25 6% 54 13% 49 11.8% 

100 417 المجموع
% 

110 26.4
% 

9 2.2% 63 15.1
% 

147 35.2

% 
88 21.1% 

 :يتضح من الجدول السابق ما يمي
 :( مرة منيا417أف المفاىيـ العسكرية العدائية في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية بمغت )

 .%(26.4ف وبنسبة مئوية بمغت )يطيني( ضد العرب الفمس110)
 .%(2.2وبنسبة مئوية بمغت ) (48)اؿ ي( ضد فمسطيني9)
 .%(15.1ف وبنسبة مئوية بمغت )ي( ضد الفمسطيني63)
 .%(35.2( ضد العرب وبنسبة مئوية بمغت )147)
 .%(21.1ف وبنسبة مئوية بمغت )ي( ضد العرب والفمسطيني88)
 

ف فػػي كتػب التػػاريخ لممرحمػة الثانويػػة بمغػػت ية العدائيػة ضػػد الفمسػطينيف المفػاىيـ العسػػكريفػػن وبالتػالي
 %( 43.7( مرة وبنسبة مئوية )182)
( مػرة 147كما أف المفاىيـ العسكرية العدائية ضد العرب في كتب التاريخ لممرحمة الثانوية بمغػت ) 

 .%(35.2وبنسبة مئوية )
( مػػػرة بنسػػػبة مئويػػػة 88ف معػػػًا )يالفمسػػػطينيبينمػػػا بمغػػػت المفػػػاىيـ العسػػػكرية العدائيػػػة ضػػػد العػػػرب و 

(21.1)%. 
جراء ىػذا السػؤاؿ التػي بينػت أف مضػاميف كتػب التػاريخ  إلييا الباحث مف خبلؿ النتائج التي توصؿ

لممرحمػػػة الثانويػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ تزخػػػر بالعديػػػد مػػػف صػػػور األنمػػػاط والتحامػػػؿ والمتمثمػػػة فػػػي المفػػػاىيـ 
فمسػػطينييف   فػػي مخالفػػة واضػػحة لقػػانوف األمػػـ المتحػػدة العسػػكرية العدائيػػة ضػػد العػػرب وخاصػػة ال
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لمعموـ والثقافة اليونسكو الػذي يجػـر التحامػؿ والتحيػز ضػد اآلخػريف فػي الكتػب المدرسػية   كمػا وأف 
ىذه النتائج ليا أبعاد كارثية حيث نشيد السموؾ اإلسرائيمي الممارس ضد الفمسػطينييف والػذي يعتبػر 

تربػى وينشػأ عمييػا كػؿ مػواطف ييػودي فػي إسػرائيؿ   واألخطػر مػف ذلػؾ انعكاس ليذه التربيػة التػي ي
مػػف مكونػػات المجتمػػع اإلسػػرائيمي ) وفقػػًا لمقػػانوف  لكتػػب تتجاىػػؿ تجاىػػؿ تػػاـ مكػػوف رئػػيسأف ىػػذه ا

( مػػرات  (3  حيػث تػـ ذكػػرىـ فػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ العاشػػر48 اإلسػرائيمي ( وىػـ فمسػطينيو اؿ
مػرة فقػط   وفػي كتػاب التػاريخ لمصػؼ  2)خ لمصػؼ الحػادي عشػر )فقط ال غير   وفي كتاب التاري

( مػػرات فقػػط فػػي المرحمػػة الثانويػػة وكميػػا كانػػت فػػي مواقػػؼ  9( مػػرات   بمجمػػؿ )4الثػػاني عشػػر )
سمبية لمغاية دوف ذكػر ولػو موقػؼ إيجػابي تجػاىيـ   فػي مؤشػر واضػح لتيمػيش ىػذا المكػوف وعػدـ 

        .ألقمية العربية بشكؿ مقصود ومتعمداطبلع الوسط الييودي ) األكثرية ( عمى ا
 :إجابة السؤال الرابع

                        "ما الستراتيجية المقترحة لمرد عمى مفاىيم العسكرة العدائية؟ينص ىذا السؤاؿ عمى ما يمي "
يػـ مف خبلؿ التعميـ وفقط مف خبلؿ التعميـ استطاعت الصييونية تحقيؽ أحبلميا فػي إنشػاء دولػة ل

يػػػة والركػػػائز الصػػػييونية فكانػػػت بحػػػؽ إسػػػرائيؿ ثمػػػرة دعمػػػى أكتػػػاؼ جيػػػؿ غرسػػػت فيػػػو المبػػػادئ التممو 
تربويػػػة متصػػػمة   ثمػػػرة تربويػػػة غرسػػػت فػػػييـ خيريػػػة الشػػػعب الييػػػودي والخػػػبلص فػػػي أرض الميعػػػاد 

  ثمػػػرة تربويػػػة محػػػددة موجيػػػة لبػػػث الػػػروح  دواألسػػػاطير والروايػػػات المسػػػتوحاة مػػػف )التػػػوراة( والتممػػػو 
عسػػكرية والنزعػػة العنصػػرية والتفػػوؽ الحضػػاري   ثمػػرة تربويػػة ترتكػػز عمػػى الثقافػػة الييوديػػة والمغػػة ال

العبريػػػة  ثمػػػرة تربويػػػة تتخػػػذ مػػػف البحػػػث العممػػػي والتكنولػػػوجي وسػػػيمة لتحقيػػػؽ الجػػػودة النوعيػػػة لمقمػػػة 
ورة الييوديػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة الكثػػػػرة العربيػػػػة   ثمػػػػرة تربويػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى قولبػػػػة الحقػػػػائؽ وتشػػػػويو صػػػػ

الفمسػػػطيني والعربػػػي فػػػي كتػػػب التػػػدريس العبريػػػة   فوصػػػؼ التعمػػػيـ بأنػػػو ورشػػػة الصػػػييونييف وورشػػػة 
إسرائيؿ التي تنتج لنا شرائح ييودية نممس نتائجيا كواقع حياتي معاش   مما يستوجب عمينا جميعًا 

ر فػبل يفػؿ ال أقوؿ كفمسطينييف بؿ كعرب وكمسمميف أف نقؼ صفًا واحػدًا مػواجييف ىػذا الفكػر بػالفك
وأرى أف الفكػػػػػر التربػػػػػوي العربػػػػػي واإلسػػػػػبلمي بمقػػػػػدوره مواجيػػػػػة ىػػػػػذا التحػػػػػدي  الحديػػػػػد إال الحديػػػػػد  

 :واالنتصار عميو مف خبلؿ وضع استراتيجية تربوية واضحة تتمثؿ في اآلتي
           .التربية من أجل التوحد والتضامن -1
أف  ى ػتوصؿ المجتمعوف إل ((1947بر في المؤتمر الثقافي العربي األوؿ الذي عقد في سبتم 

ة ػػي العقميػػػػػاختبلؼ التوجيات واألساليب التعميمية في الوطف العربي نشأ عنيا اختبلؼ وتبايف ف
ر أف يوحدوا ػػػػػة والفكػػػالعربية وبناًء عمى ذلؾ فنني أرى أف أوؿ واجبات المصمحيف مف عمماء التربي

وأرى أف ارتكاز  ا عمى األقؿ  ػػتقريبي د العقمية العربية أو أسس بناء المناىج العربية حتى تتح
مب أساسي البد ػػمط ؿ العربي المشترؾ ػػالعم  التربية عمى روح التضامف العربي واإلسبلمي وروح

بوصمة تدور حوؿ النحف ال حوؿ األنا التي تقدس  مف السعي الحثيث لتحقيقو ولنجعؿ مف التعميـ 
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  وىذا يتطمب منا  ة ػػاب الوطف العربي والوحدة العربيػػػـ أو الدولة عمى حسالحزب األوحد أو الزعي
ي والسياسي واالجتماعي ػػػوالدين وضع فمسفة تربوية واضحة المعالـ تقود لتحقيؽ التضامف الثقافي 

فنذا كانت إسرائيؿ قد  موحد   ف خبلؿ كتب تدريس تقدـ نموذج تربوي ػػم واالقتصادي والعسكري 
ـ المياجريف األوائؿ كنماذج ػػتقدي د شتاتيا متعدد األعراؽ والخمفيات مف خبلؿ ػػػعت أف توحاستطا
  والمغة والثقافة الواحدة والتواصؿ يء الكثير الديف ػالش موحدة فعندنا مف عوامؿ الوحدة  تربوية 
دولة   يترؾ فييا لكؿ ة تربوية عربيةػػػاذا ال نرتكز لفمسفػػي فمماذا نفتت عوامؿ الوحدة   لمػالجغراف

ف ػػالوط تتحدث عف  (%(40ا وػمناىجيا خاصة بي مف  (%(40أف تضع نسبة معينة لتكف 
ثبًل تتضمف ػػب التاريخ اإلسرائيمية مػػػكت أف   حيث عف دوؿ العالـ (%(20العربي واإلسبلمي و 

سرائيؿ  (%70إلى  (60حوالي  وؿ الوطف تتنا (%40 إلى(30ط مف ػوفق مف تاريخ الييود وا 
      العربي والعالمي وبما يخدـ مصالحيا.                                                                                  

رب ىذه ػ" إف العالـ العربي قد خسر معركتو مع الغ  محمد جبلؿ األستاذ ييقوؿ المفكر العرب
ف كانت مرة وأف  ليس أمامنا مف سبيؿ لموصوؿ  نتقبميا بشجاعة...حقيقة يجب أف نعترؼ بيا وا 

ة تجعؿ منيـ ػياؿ المستقبمية تربيػاألج إلى القوة والمنعة التي نتطمع لموصوؿ إلييا إال بتربية ألفراد 
واحدًا  و إال خطيً ػؿ خطأ يمكف تداركػػلنخطي في كؿ ناحية مف نواحي الحياة فك األفراد األقوياء  

أف ػمف ش  ذا الخطأ ىو إقبللنا ػػالعربية قائمة إذا وقعنا فيو وىال يمكف أف تقوـ لؤلمة 
 .(47:2001التربية")محمد 

 .الً ــاإلسرائيمي فيمًا دقيقًا شام دولةإدراج برامج التعميم بكل ما يساىم في إدراك وفيم  -2
سػرائيؿ تعرفػاف عػف العػرب أكثػر بكثيػر ممػا يعرفػو العػرب  عػف  مف المؤسؼ القوؿ أف الصييونية وا 

إسػػػرائيؿ فنسػػػرائيؿ تخفػػػي أكثػػػر ممػػػا تظيػػػر   ولكػػػف الزائػػػر لمكتبػػػات الوكالػػػة الييوديػػػة المنتشػػػرة فػػػي 
ككتاب الري  إسرائيؿ سيمحظ الكـ اليائؿ مف المعمومات وأحيانًا بأدؽ التفاصيؿ عف الدوؿ العربية  

فػع جمػاؿ عبػد وكتابو الحركػة النقابيػة فػي مصػر منػذ أقػدـ العصػور ممػا د  في مصر لجبرائيؿ بير 
إف اإلسرائيمييف يعرفػوف عػف مصػر والػببلد العربيػة  الناصر أف يقوؿ بعد اطبلعو عمى ىذه الكتب "

ه عػػػرؼ و (   معرفػػػة اإلنسػػػاف لعػػػد10:1986)مزعػػػؿ  " أكثػػػر ممػػػا يعػػػرؼ العػػػرب عػػػف ببلدىػػػـ ىػػػذه
الرسػوؿ   فقػد اسػتخدمو  اعتادت عميو البشػرية بػؿ ىػو فطػرة يجبػؿ عمييػا اإلنسػاف ليػأمف مكػر عػدوه

محمػػد صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ عنػػدما دفػػع الصػػحابة لػػتعمـ لغػػة ييػػود ليػػأمف مكػػرىـ واسػػتخدمو ضػػدنا 
وقػد اسػتخدمو األمريكػاف فػي  إال نتاج جيمنا لعدونا ومعرفتو بنػا   ((1967الييود وما كانت ىزيمة 

أسػاتذة الجامعػات اسػتعانوا بفالحرب العالمية الثانية مػع اليابػانييف عنػدما عجػزوا عػف التعامػؿ معيػـ 
المتخصصيف بالفكر الياباني وىكذا   إال أف العرب المعاصػريف أصػروا عمػى خػروجيـ عػف العػرؼ 
والفطرة البشرية بنصرارىـ عمى عدـ االكتػراث بفيػـ عػدوىـ   لقػد بينػت دراسػة عربيػة أف مجمػوع مػا 

والتربيػة الوطنيػة فػي  كتب عف فمسطيف واألطماع الصييونية فػي منػاىج التعمػيـ كالجغرافيػا والتػاريخ
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وىػػذه نسػبة ضػػعيفة  (%(5وفػي األردف  (%(1.5مصػر وسػوريا والػػيمف والجزائػر والكويػػت أقػؿ مػػف 
وبينػػػت   أيضػػػًا لكػػػف الدراسػػػة تبػػػرر ىػػػذه الزيػػػادة فػػػي منػػػاىج األردف الرتبػػػاط تاريخيػػػا مػػػع فمسػػػطيف 

توظيفيػا فػي كثيػر مػف  الدراسة أنو بالرغـ مف قمة المعمومات المقدمة عف فمسطيف إال أنو لـ يحسػف
قػػاـ الييػػود بأعمػػاؿ إرىابيػػة  المنػػاىج العربيػػة فمػػثبًل يػػورد نػػص مػػف كتػػاب لمصػػؼ األوؿ اإلعػػدادي "

عنيفػػة مثػػؿ نسػػؼ السػػكؾ الحديديػػة وتػػدمير الجسػػور  ثػػـ قػػاؿ بعػػدىا بصػػفحات وىػػب الفمسػػطينيوف 
 ((1948رب وفػي وصػؼ حػ لمدفاع عف أنفسيـ وقاموا بنسػؼ السػكؾ الحديديػة وتخريػب الجسػور  

صػفحة ليقػوؿ لكػف  (11)وحققػت انتصػارات رائعػة ثػـ عػاد بعػد  ((1948تدخمت الدوؿ العربيػة عػاـ 
 " أف تحػػػػػػػػرز انتصػػػػػػػػارات ميمػػػػػػػػة ((1948الجيػػػػػػػػوش العربيػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػتطع بعػػػػػػػػد تػػػػػػػػدخميا عػػػػػػػػاـ 

اليزيمػة و النصػر  ف ىذه األمثمة السابقة تخمط مػا بػيف اإلرىػاب والمقاومػة  ا  (   و 77:2001)محمد 
ؤثر سػػػػمبًا عمػػػػى وضػػػػوح المعرفػػػػة العمميػػػػة بواقعيػػػػة عنػػػػد الطػػػػبلب   وىػػػػذا يػػػػدفعنا كحكومػػػػات ممػػػػا يػػػػ

ومسؤوليف لوضع استراتيجية تربوية تقوـ عمى إدراج الصراع العربي اإلسرائيمي في منػاىج التػدريس 
لزيػػػادة الػػػوعي بػػػدوافع إسػػػرائيؿ ومعرفػػػة كيػػػؼ تخطػػػط وتفكػػػر بػػػداًل مػػػف التيافػػػت وراء النػػػداءات التػػػي 

ال يريػػػدونيا لتحقيػػػؽ الطػػػبلؽ المعرفػػػي  (%(1.5العػػػرب بتعػػػديؿ وتغييػػػر منػػػاىجيـ   حتػػػى  تطالػػػب
الكامؿ بيف األجياؿ وقضاياىـ الحيوية   أيضًا يتطمب عمينا إنشاء مراكػز بحثيػة عربيػة متخصصػة 
في الدراسات اإلسرائيمية تترجـ لممواطف العربي كؿ ما يسػاىـ فػي زيػادة الػوعي والمعرفػة بنسػرائيؿ   

يػػث يوجػػد فػػي إسػػػرائيؿ العديػػد مػػف المراكػػز البحثيػػػة المتخصصػػة بالمواضػػيع العربيػػة والفمسػػػطينية ح
كمركػػز شػػيمـو فػػي جامعػػة تػػؿ أبيػػب ومركػػز ترومػػاف وفػػاف ليػػر فػػي القػػدس وال تكػػاد جامعػػة إسػػرائيمية 
تخمػػوا مػػف تخصصػػات فػػي المواضػػيع العربيػػة المختمفػػة بحيػػث يتوقػػع مػػف خريجييػػا العمػػؿ فػػي جيػػاز 

   .بارات وجياز المستعربيفاالستخ
 .والمعاصرة األصالةالجمع بين  -3
إف نجػػاح الفكػػر التربػػوي اإلسػػرائيمي فػػي التوفيػػؽ والجمػػع بػػيف الروايػػات واألسػػاطير الخرافيػػة القديمػػة  

والحديثة وبيف التقدـ العممي والتكنولوجي مكنيا مف تدعيـ وترسػيخ وجودىػا عمػى ىػذه األرض   وال 
ح حكػػرًا عمػػى إسػػرائيؿ بػػؿ أيضػػًا العػػرب بنمكػػانيـ الجمػػع والتوفيػػؽ بػػيف الحقػػائؽ أقػػوؿ أف ىػػذا النجػػا

ذا كاف ىنػاؾ مػف  والتاريخ الخالد المثقؿ بالنماذج المشرقة النيرة وبيف التقدـ العممي والتكنولوجي   وا 
 فنف إسرائيؿ اً وتخمف يأخذ عمينا الرجوع لماضينا المشرؽ باعتباره رجعيةً 

تأخػػذ مف)التػػوراة( والتممػػود كػػؿ مػػا يشػػحف تبلميػػذىا مػػف التعصػػب والغمػػو فػػي نموذجػػًا اسػػتطاعت أف 
نفس الوقت غرس األساليب العممية والتكنولوجية لئلسياـ في بناء دولة عصرية تتخذ مػف الحضػارة 

 الغربية مثبًل وقدوة ليا.
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 .لمترجمة واستخدام المغة العربية في تدريس كافة العموم خاصإنشاء برنامج  -4
مقصػػود بػػذلؾ ىػػو إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة بالترجمػػة تتػػرجـ األبحػػاث العمميػػة مػػف مختمػػؼ المغػػات وال

لػػزاـ المبتعثػػيف عمػػى ترجمػػة  والتخصصػػات إلػػى العربيػػة وتيسػػير وصػػوليا لمبػػاحثيف والعممػػاء العػػرب وا 
رسػػػائميـ البحثيػػػة لمعربيػػػة وتػػػوفير المراجػػػع والمصػػػادر باعتبارىػػػا مػػػف ضػػػروريات البحػػػث العممػػػي   

د عمػػى ضػػرورة تػػدريس العمػػـو المعاصػػرة باسػػتخداـ المغػػة العربيػػة حيػػث أثبتػػت المغػػة العربيػػة والتأكيػػ
قدرتيا عمى تعريب العموـ واحتوائيا لقد كانت لغة الحضارة في يـو مػف األيػاـ   وال يمكػف ألي أمػة 

  لقػػد مػف األمػـ أف تحقػػؽ اإلبػداع العممػػي والحضػاري إال إذا درسػت العمػػوـ بمغتيػا وبمسػػانيا القػومي 
تمكنػػػت إسػػػرائيؿ باقتػػػدار أف تػػػدرس جميػػػع عموميػػػا بالمغػػػة العبريػػػة بعػػػدما أحيتيػػػا وبعثتيػػػا مػػػف جديػػػد 

أصػػبح اآلف مػػف أىػػـ مؤسسػػات  وعمميػػا عمػػى إنشػػاء البرنػػامج اإلسػػرائيمي لمترجمػػات العمميػػة والػػذي "
 ((200ألػؼ صػفحة مترجمػة لمعبريػة سػنويًا وينشػر  (100)الترجمة في العالـ حيث ينتج أكثػر مػف 

 .(247:2007كتاب جديد في كؿ عاـ")حسونة 
 .الشاممة  التربية من أجل إعداد الشباب لمقيادة والزعامة وتحقيق التنمية -5
مػػف المؤكػػد أف الشػػباب ىػػـ رأس الحربػػة فػػي مختمػػؼ ميػػاديف الحيػػاة وىػػـ الركيػػزة التػػي تقػػاـ عمييػػا  

ومعرفػػػة مسػػػتقبميا يػػتـ مػػػف خػػػبلؿ  حضػػارات األمػػػـ والشػػعوب   وتحديػػػد معيػػػار تقػػدـ أمػػػة مػػػف األمػػـ
وال يخفى عمينا أف المجتمعات العربية مجتمعػات شػابة   معرفة حاؿ شبابيا وتوجياتيـ وطموحاتيـ 

وىذا كافي لدفع المؤسسات والحكومػات لوضػع بػرامج واضػحة المعػالـ تسػتند عمػى محاربػة األميػة   
ات الشػػبابية ورفػػع الكفػػاءات والقػػدرات وربػػط التعمػػيـ باحتياجػػات المجتمػػع واالسػػياـ فػػي تنميػػة الطاقػػ

الذاتية وتوفير الظروؼ لخمؽ الطاقات المبدعة فػي مختمػؼ نشػاطات الفكػر والجيػد اإلنسػاني وذلػؾ 
لموصػػػوؿ لمتجديػػػد الحضػػػاري لؤلمػػػة العربيػػػة   وىػػػذا يػػػدفعنا لمنػػػزوؿ ألسػػػفؿ والعمػػػؿ مػػػع الشػػػباب فػػػي 

تعيػػد بنػػاء الشخصػػية العربيػػة اإلسػػبلمية مرحمػػة مبكػػرة مػػف خػػبلؿ المػػدارس والبػػرامج والمنػػاىج التػػي 
المسؤولة   لقػد اسػتطاعت إسػرائيؿ الوصػوؿ لشػبابيا وبػث فػييـ روح القيػادة والزعامػة وحػب األرض 
مف خبلؿ مناىجيػا وبرامجيػا وخاصػة بػرامج الجػدناع المطبقػة عمػى جميػع مػدارس المرحمػة الثانويػة 

أف مػا يبشػر بػالخير ىػو  يػرى الباحػث  و  التي مف خبلليا تستيدؼ الشباف والشابات عمى حد سواء
شػػػروع وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ الفمسػػػطينية فػػػي تطبيػػػؽ برنػػػامج الفتػػػوة الػػػذي يسػػػتيدؼ طػػػبلب المرحمػػػة 
الثانويػػة واليػػػادؼ لغػػػرس القيػػػادة والزعامػػػة والبطولػػػة وحػػب الػػػوطف وبيػػػاف أىػػػداؼ العػػػدو فػػػي وجػػػداف 

امج الجػدناع فػي إسػرائيؿ إال أنػو ينبغػي عمػى ف ىذا البرنامج يعػادؿ برنػإالطالب الفمسطيني   حيث 
وزارة التعميـ عدـ حصر تطبيؽ البرنامج عمى حصص الرياضة والعمؿ عمى إدراجو ضمف المنياج 

سػػػواء كػػػانوا معممػػػيف مػػػدنييف أو ضػػػباطًا  -المدرسػػػي لػػػو حصصػػػو الخاصػػػة بػػػو ومعمميػػػو المػػػؤىميف
ؿ شخصيات إسبلمية ووطنية مشرقة والعمؿ عمى إدراج كتيبات خاصة بالبرنامج تشم   -عسكرييف

وكذلؾ لمخطط الحربية التي اتبعيا المسمموف فػي كافػة غػزواتيـ وحػروبيـ   فػنذا كػاف الغػرب يػدرس 
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لطبلبو الخطط العسكرية التػي انتيجيػا المسػمموف وخاصػة الخطػط العسػكرية لخالػد بػف الوليػد فػنحف 
ذا كانػػػت إسػػػرائيؿ تػػػدرج فػػػي كتػػػب الجػػػدناع كافػػػة  أولػػػى بػػػتعمـ تاريخنػػػا واالعتػػػزاز واالقتػػػداء بػػػو   وا 

البطوالت والخطط الحربيػة التػي خاضػيا الييػود فػي القػديـ والحػديث مػع العػرب وغيػرىـ فػنحف أولػى 
 .بانتياج ىذا النيج فالحكمة ضالة المؤمف أنى وجدىا فيو أحؽ الناس بيا

 .اإلنفاق عمى البحث العممي -6
لبحث العممي وبدوف بصيرة ورؤية واضحة ال يمكف مف المسمـ بو بدوف تمويؿ ال يمكف تفعيؿ ا 

                                                                                          .االستفادة مف البحث العممي
د ػػوق  وبناًء عمى ىذا نجد أف الدوؿ المتقدمة تنفؽ األمواؿ اليائمة عمى بعض األبحاث العممية

نما معرفة جديدة لطريقة تؤدي إلى   تفشؿ   ؿ ػػػالفش ولكف في حقيقة األمر ىو ليس فشبًل وا 
كوف حافزًا ػػي األبحاث القادمة   ىذه الرؤية يجب أف تترسخ في العقؿ البحثي العربي وتػلتجنبيا ف

حث عمى الب قويًا لئلنفاؽ واالستثمار في البحث العممي   بينت إحدى الدراسات أف إسرائيؿ تنفؽ 
مرة   الحاؿ الذي يؤشر  150مرة مف مجموع ما ينفؽ في العالـ العربي والياباف   130العممي 

دوؿ العربية ػؼ االنفاؽ عمى األبحاث العممية في الوطف العربي بالرغـ مف امتبلؾ الػعمى ضع
 .دوؿ مجتمعة   والموارد ما يفوؽ موارد إسرائيؿ وال أبالر إف قمت يفوؽ موارد اقاتػػػػلمط
  .التركيز عمى التعميم التكنولوجي والتوسع في البحوث العممية التطبيقية -7

تقانيا فػي ى العرب يجب عم في قرف الثورة العممية والتكنولوجية خوض غمار المعرفة التكنولوجية وا 
  أسرع وقت ألننا دوف المستوى المطموب الذي يؤىمنا لموقوؼ في وجو المشػروع اإلسػرائيمي الكبيػر 

بحت الفجػػوة المعرفيػػة بيننػػا وبيػػنيـ ىػػي الصػػراع الحقيقػػي  فنسػػرائيؿ السػػابع عالميػػًا فػػي معػػدؿ فأصػػ
االبتكارات وىي مف مصاؼ الدوؿ المتقدمة في مجاؿ التكنولوجيا الحديثة كالفضاء والطب والبرامج 

 حتػػػى أف وسػػػائؿ اإلعػػػبلـ سػػػمطت الضػػػوء عمػػػى محػػػاوالت إسػػػرائيؿ  اإللكترونيػػػة واليندسػػػة الوراثيػػػة 
الحثيثػػة إلنتػػاج قنابػػؿ عرقيػػة تػػؤثر عمػػى العػػرؽ العربػػي دوف غيػػرىـ ممػػا يضػػعنا أمػػاـ تحػػدي عظػػيـ 
يجػػػب أف نػػػنجح فيػػػو مػػػف خػػػبلؿ التأكيػػػد والتركيػػػز عمػػػى المجػػػاؿ العممػػػي والتكنولػػػوجي بصػػػورة جػػػادة 
عبلمية والعمؿ الجػاد عمػى ربػط المراكػز البحثيػة بالجامعػات عمػى اعتبػار  وعممية و ليست دعائية وا 

ط البحػوث بػوالعمػؿ عمػى ر  ف الجامعة مؤسسة بحػث عممػي ولػيس مؤسسػة لتخػريج الطػبلب فقػط  أ
 وث.  ػػػػػػػػػالتمويؿ االـز ليذه البح رالعممية بحاجات المجتمع ومتطمباتو لتوفي

 التربية عمى قيم الديمقراطية والشورى -8
يـ ػػػػالمفاى  ئتو عمىيجب أف نجعؿ مف التربية غاية لخمؽ المواطف العربي الصالح وتنش  

رؾ ػبلؿ تػػػالديمقراطية والشورية في مختمؼ المجاالت بحيث تبدأ مف النظاـ التعميمي نفسو مف خ
روا ػاألمور ليعب   مساحة حرة لمطالب ليختار ما يبلئمو مف المواد الدراسية وترؾ مساحة ألولياء
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اب ػـ  وفتح البػػلتعميـ أبنائي كتب التدريس مف موضوعات وعف آرائيـ حوؿ ما ينبغي أف تتضمن
  .سع عممي مممو ػػكواق أماـ الطبلب لمتأطر في أطر طبلبية فاعمة لترسيخ الحياة الديمقراطية 

 ةػة )حسونػويمكف لمتربية أف تساىـ في ترسيخ القيـ الديمقراطية والشورية كما أوردىا حسون
                                                                        :( مف خبلؿ244:2007

ف ػػإتاحة المزيد مف الفرص لكؿ فرد لكي يحصؿ عمى حد أدنى مف التعميـ النظامي في الس -
..                                                                     .والتأكيد عمى أىمية تعميـ الفقراء المبلئمة  

 .التعميـ لمجميعف التعميـ اإلجباري والعمؿ بمبدأي سف معينة بتمقي نوع مإلزاـ جميع األطفاؿ ف –
 إتاحة فرص متساوية لمختمؼ الجماعات والبيئات لمحصوؿ عمى النوعيات المختمفة مف التعميـ.     –
      إزالة الحواجز المصطنعة بيف مختمؼ أنواع التعميـ.                                                 –
                      . رؽػػػػػتحقيؽ قومية التعميـ بداًل مف المحمية واإلقميمية المتشرذمة بحيث يوحد وال يف –
                 .رػػػتوفير البيئة التعميمية واألجواء المدرسية التي تساعد عمى الحوار وتقبؿ الرأي اآلخ –
      .التبلميذ عمى التفكير العممي الناقد واالبتكار واإلبداعالبعد عف أساليب الحفظ والتمقيف وتعويد  –
ـ ػػػتمكيف المتعمـ مف االعتماد عمى جيوده الذاتية في تربية نفسو بنفسو تحقيقًا لمبدأ التعمي –

     .الذاتي
ممارسة األساليب الديمقراطية في اإلدارة التعميمية سواء عمى المستوى المركزي أو المحمي أو  –

 في داخؿ المدرسة وحجرة الدراسة وتفعيؿ التنظيمات المدرسية. حتي 
 .الىتمام بالمفكرين والمبتكرين العرب وتشجيعيم بالحوافز المالئمة -9

مػػػف المؤكػػػد أف ىػػػذه الطبقػػػة أو الفئػػػة ليسػػػت قميمػػػة فػػػي الػػػوطف العربػػػي فينػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف المبػػػدعيف 
ئة البحثية المناسبة التي تحفز طاقاتيـ وخبػراتيـ والمفكريف الذيف يحتاجوف منا كحكومات توفير البي

وكػػذلؾ العمػػؿ عمػػى تػػوفير ظػػروؼ معيشػػة أفضػػؿ لمحػػد مػػف ىجػػرتيـ والعمػػؿ عمػػى إعػػادة واسػػتيعاب 
األدمغػػة العربيػػة واسػػتثمارىا وتوظيفيػػا مػػف أجػػؿ تقػػدـ المجتمػػع العربػػي  فػػالمجتمع اإلسػػرائيمي يتميػػز 

ب أف نتجاىميػػا بػػؿ أف نعتػػرؼ بيػػا والعمػػؿ بجديػػة عمػػى بالتقػػدـ المعرفػػي والعممػػي وىػػذه حقيقػػة ال يجػػ
تقميص الفجوة المعرفية والعممية بيننا كعرب وبيف إسرائيؿ لنػتمكف مػف الوقػوؼ فػي وجييػا فالصػراع 
بيننػػا ىػػو صػػراع حضػػاري وسػػػبلحنا فػػي ىػػذه المعركػػة ىػػو العمػػػـ والػػتعمـ والبحػػث العممػػي   إضػػػافة 

 .لئلعداد واالستعداد
                                   -:دراسةتعقيب عمى نتائج ال

الواسػػع لكتػػب تػػدريس التػػاريخ العبريػػة لممرحمػػة الثانويػػة فػػي إسػػرائيؿ و  الناقػػدة التحميميػػة دراسػػة بعػػد ال
 ما يمي: الباحث إلى  سرير الفحص والتحميؿ العممي توصؿووضعو عمى 
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طوؿ التػاريخ كمػو لػـ يكػف الييػود أو تحاوؿ أف توصؿ رسالة ىو أنو عمى المدرسية تبيف الكتب  (1
نمػػا كػػانوا ضػػحايا لمتػػاريخ عمػػى الػػرغـ مػػف  –عمػػى عكػػس كػػؿ األمػػـ األخػػرى  – يصػػنعوف التػػاريخ وا 

 اليوية الخيرية التي يحممونيا ويحافظوف عمييا.
التقارب التاريخي بيف المحرقة وبيف إقامة دولػة إسػرائيؿ مكػف الكتػب المدرسػية أو اسػتغمتو الرؤيػا (2

ية فػػػي تشػػػكيؿ وبمػػػورة أسػػػطورة جديػػػدة ليػػػا أبعػػػاد ىائمػػػة كالمنفويػػػة والشػػػتات مقابػػػؿ التجمػػػع الصػػػييون
والتوحػػد عمػػى أرض إسػػرائيؿ   الخػػراب مقابػػؿ الخػػبلص   العجػػز مقابػػؿ القػػوة   الػػذؿ واليػػواف مقابػػؿ 
 العػػزة والكرامػػة   الييػػودي الوديػػع مقابػػؿ الييػػودي اإلسػػرائيمي الجديػػد   واعتبػػار خطػػاب القػػوة بوصػػفو

 ضروري لمصراع العربي اإلسرائيمي واعتباره مكفرًا عف المحرقة التي لحقت بالييود.
وجيػة النظػر السياسػية والعسػكرية مػع التركيػز  بػةوثيقػة رسػمية تنقػؿ لمطم المدرسػية تعتبر الكتػب (3

بشػػػكؿ الفػػػت عمػػػى الوجيػػػة العسػػػكرية لػػػذلؾ نمحػػػظ كػػػـ كبيػػػر جػػػدًا مػػػف أقػػػواؿ العسػػػكرييف والضػػػباط 
ات البلفتػػة مػف أرشػػيفات اليجانػاة وأرشػػيفات الجػيش فػػي مضػاميف الكتػػب المدرسػية   وىػػذا واالقتباسػ

ليس عبثًا حيث أكدت دراسة أجراىا مركز جافي لمدراسات االستراتيجية بجامعة تؿ ابيب اتضح أف 
 (64%)مف العينػة تعتمػد عمػى تصػريحات زعمػاء الدولػة فػي بمػورة آرائيػـ السياسػية   وأف  (%(82

 تبر أف المقاببلت مع كبار الضباط تساعدىـ في بمورة مواقفيـ.منيـ اع
عمى وصؼ ظروؼ إسرائيؿ قبيؿ كؿ حػرب بالقػاتـ والسػودوي وبالمػأزؽ المدرسية درجت الكتب  (4

واإليحػاء بػأف ىػذه الحػروب حػدثت   الوجودي والمحرقة المرتقبػة وذلػؾ لتبريػر حروبيػا أمػاـ طبلبيػا 
ة العػػرب المسػػؤولية   وبعػػد الحػػرب تصػػؼ اإلنجػػازات واألمػػف تحػػت ضػػغط التيديػػد الوجػػودي محممػػ
دوف أف توجو أيػة انتقػادات لمحػروب ومػا نػتج عنيػا مػف ضػحايا  واالستقرار واالزدىار االقتصادي  

واحػػػتبلؿ بػػػؿ تمجػػػد الحػػػرب باعتبارىػػػا انتصػػػارات سػػػاحقة ونجػػػاح مبيػػػر لمقمػػػة الميػػػددة ضػػػد الكثػػػرة 
 .المعادية

شكيؿ البارانويا الييودية والتمسؾ بػدور الضػحية وشػيطنة الفمسػطيني   تسعى الكتب المدرسية لت (5
والمقصػػػود بالبارانويػػػا ىػػػو إسػػػقاط عدوانيػػػة المعتػػػدي )وىنػػػا إسػػػرائيؿ( عمػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر الضػػػحية 

خفاء عدوانية المعتدي لرفع ثقتو واعتزازه بنفس                                                                       .وػػػػ)الفمسطيني( وتعميميا وتطويرىا وا 
ـ ػف وغيرىػػػػالفمسطينيي وأرى أف كؿ ما يترتب عف ىذا السموؾ مف أساليب اإلنكار واإلسقاط ضد  

لنسفت  ودي ػػاليي  ىو مقصود ومتعمد ألف ىناؾ مف المعمومات والحقائؽ لو دخمت الوعي
ات ػػػالجي ع ػػػم ي منيا مثبًل تواطؤ الصييونية الروايات الصييونية التي يتربى عمييا كؿ ييود

عب ػش   تيجير واقتبلع  البلسامية واإلمبريالية وعدـ استنفاذ كافة الوسائؿ إلنقاذ ضحايا المحرقة 
فكر ػػال وتريػػػح  كار ىذه تحرػػآخر واحتبللو وارتكاب أبشع الجرائـ والتطيير العرقي بحقو   فألة اإلن

نـ  التي التدريس  ار المنتشرة في كتب ػػػػذه الحقائؽ   ومف مظاىر اإلنكالييودي مف أعباء ى
    :نياػمتطبيقيا في ىذه الدراسة نذكر 
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                                                                                      .ع والتوطفػػػػوالتوس ة والتضخيـإنكار لفظ االحتبلؿ لؤلرض الفمسطينية واستخداـ ألفاظ كالتعبئ  - 
                                        .إنكار لفظ فمسطيف واستخداـ مصطمح أرض إسرائيؿ  –
 –                              .يؿإنكار لفظ الفمسطينييف واستخداـ مصطمح عرب أرض إسرائ –

 –                                   .إنكار أسماء المدف والقرى العربية واستخداـ أسماء عبرية
ورة لمتجمعات ػػص إنكاره لوجود المدف والقرى العربية والوجود الفمسطيني الحقيقي وعدـ إظيار أية 

عات والقرى ػلمتجم وصور   واالستيطاف الييودي الفمسطينية في مقابؿ التركيز عمى الوجود
 –  الييودية.                                                                             

مقابؿ إبراز  ارة  ػػػػخس  إنكاره لخسائر العرب وعدـ ذكرىا تحت ادعاء أف العرب يتحمموف أكثر مف
ظيار خسائر الييود وتوثيقيا با                                                .لصوروا 

ا ػػإنكاره الطرد الصريح لمفمسطينييف مف بيوتيـ ودائمًا عند ذكره لموضوع البلجئيف يذكرى –
                                   .بمصطمح جماعي )إما ىربوا أو طردوا أو تركوا(

اإليحػاء بأنيػا حػدثت بسػبب األخطػاء أو التصػرفات إنكاره لممذابح والمجػازر ضػد الفمسػطينييف و  –
                                      .الفردية التي تأثرت مف أفعاؿ النازييف بحقيـ

مػػف األمػػة العربيػػة ووصػػؼ عمميػػات المقاومػػة  بػػالتمرد  اً ه لمقوميػػة الفمسػػطينية بوصػػفيـ جػػزءإنكػػار  –
 .ف الفمسطينييف بالعصاباتواإلرىاب والعمميات التخريبية ووصفو المقاتمي

تسػػعى الكتػػب المدرسػػية لتحقيػػؽ التضػػامف والوحػػدة والمصػػير المشػػترؾ   فتصػػؼ الخسػػائر التػػي  (6
تحؿ بالييود حتى ولو حجـ الخسائر قتيؿ واحد بألفاظ تضػامنية   مثػؿ أصػيب الكيػاف بػألـ شػديد   

األسػود   مػارس األسػود  حمت كارثة فظيعة عمى الكياف  الحػدث المؤسػؼ   خسػائر ثقيمػة   السػبت
 وىكذا والعكس في حاالت وصؼ المكاسب القومية إلسرائيؿ.

كػػؿ الكتػػب المدرسػػية تركػػز عمػػى التفػػاوت الحضػػاري بػػيف الييػػود والعػػرب واإليحػػاء بػػأف إسػػرائيؿ  (7
نيػا امتػداد أل مػف ىػذا  اً وروبػا فػي الشػرؽ دوف أف تكػوف جػزءغربية تتبػع الطػراز الغربػي المتحضػر وا 

 .تخمؼالشرؽ الم
تضػػػػمف الكتػػػػب المدرسػػػػية لرسػػػػائؿ المقػػػػاتميف وقصػػػػص المحػػػػاربيف وروايػػػػات البطولػػػػة والصػػػػمود  (8

 س.ػوالتضحية األسطورية لدرجة يخيؿ لمقارئ أنو يقرأ كتاب قصصي ممحمي وليس كتاب تدري
فػػي كػػؿ صػػفحة مػػف صػػفحات الكتػػب المدرسػػية ىنػػاؾ العديػػد مػػف الصػػور التػػي تحمػػؿ مضػػموف  (9

أو ضػباط أو جنػراالت أو شػعارات لمجموعػات عسػكرية أو شخصػيات سياسػية عسكري سواء جنود 
 ليا باع في المجاؿ العسكري أو السياسي.

تعمػػػػػد الكتػػػػػب المدرسػػػػػية إظيػػػػػار الفمسػػػػػطينييف عمػػػػػى شػػػػػكؿ كاريكػػػػػاتير سػػػػػاخر أو فػػػػػي صػػػػػورة                                    (10
مجمػػوع ثبلثػػة كتػػب أظيػػرت صػػورة لخيػػاـ عسػػكري مسػػمح يتػػربص بػػالييود   والصػػورة الوحيػػدة مػػف 
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البلجئيف الفمسطينييف مكتوب تحتيا بأنيا تعبر عف حالة انتظػار الفمسػطينييف لممسػاعدة مػف العػرب 
 .الستيعابيـ   وليست بسبب طردىـ وفقدانيـ ألوطانيـ

دـ اتباع الكتب المدرسية اإلسرائيمية االسموب المناعي التحصيني )نظرية المناعة( لضػماف عػ (11
انزالؽ طبلبيا أماـ الرواية العربية أو الروايات الغير صييونية   لذلؾ نجده يعرض جميػع الروايػات 
العربية لمختمؼ األحداث كاحتبلؿ األرض ومصادرتيا وتيجير البلجئيف الفمسطينييف والمذابح   ثـ 

يػة مشػكوؾ بمصػداقيتيا يفندىا ويقدـ الرواية الصييونية المضادة عمى اعتبار أف الرواية العربية روا
 .وىي في نياية األمر رواية عدوال يؤخذ بيا

سػػقاطيا عمػػى العػػرب فمػػثبًل نمحػػظ تشػػبي (12  واسػػتغبلؿ الكتػػب المدرسػػية المحرقػػة كػػذخيرة فكريػػة وا 
جماؿ عبد الناصر بيتمر والمفتي أميف الحسيني بعبلقاتو وارتباطاتو وتحالفو مع النازييف   حتى أف 

تيا إسرائيؿ عمػى العػرب يػتـ وصػؼ أجوائيػا بمصػطمحات نازيػة تعػود عمػى التي شن ((1967حرب 
غػػػػػرؼ الغػػػػػاز فػػػػػي انتظارنػػػػػا   معسػػػػػكرات اإلبػػػػػادة وغيرىػػػػػا مػػػػػف  العػػػػػرب كالكارثػػػػػة عمػػػػػى األبػػػػػواب  

المصػػػطمحات   ولػػػـ يقتصػػػر ىػػػذا االسػػػتغبلؿ وىػػػذا االسػػػقاط عمػػػى الكتػػػب المدرسػػػية بػػػؿ اسػػػتخدمو 
اجتمػػاع حزبػػو " العػػرب ىػػـ نسػػؿ النػػازييف   التيديػػد ىػػو الزعمػػاء السياسػػييف فػػبف غوريػػوف قػػاؿ فػػي 

تيديد نازي ومعممو ىتمر ال يعرفوف إال طريقة واحدة فقػط لحػؿ المشػكمة الييوديػة اإلبػادة الجماعيػة" 
تنيػػاىو فػػي كتابػػو مكػػاف تحػػت الشػػمس عنػػدما ن(   وكػػذلؾ اسػػتخدمو بػػف يمػػيف 282:2010)زيرتػػاؿ 

  .ربط بيف ىتمر والمفتي وياسر عرفات
نشػاط يمػس األمػف  يتسعى الكتب المدرسية لغرس مبدأ الرد العسكري الفوري والصاـر عمى أ (13

اإلسرائيمي   وأف التردد واإلحجاـ عف الرد يضػع قػوة الػردع اإلسػرائيمي عمػى المحػؾ ويوصػؿ رسػالة 
ياميػا ضعؼ لمعػدو   كمػا وتػذكر الكتػب المدرسػية أف المػرة الوحيػدة التػي لػـ تػرد فييػا إسػرائيؿ منػذ ق

كانػػػت فػػػي حػػػرب العػػػراؽ حيػػػث طمبػػػت الواليػػػات المتحػػػدة إسػػػرائيؿ بعػػػدـ الػػػرد   وىكػػػذا وضػػػع أمػػػف 
 .واستقرار الببلد بيد دوؿ أخرى عمى وصؼ الكتب المدرسية

ال تتعامؿ الكتب المدرسية بثبات مع مسألة حدود دولة إسرائيؿ وىي تعطى رسالة بأنو حيثمػا  (14
نجد الخرائط التػي ترسػـ وتحػدد  ((1948بًل بعد قياـ إسرائيؿ عاـ تواجد الجنود وجدت الحدود   فمث

نجد الخػرائط الجديػدة التػي تبػيف حػدود إسػرائيؿ  ((1967حدودىا بناًء عمى ىذه الفترة   وبعد حرب 
الجديػػدة   وبعػػد االنسػػحاب مػػف سػػيناء تعػػرض خػػرائط جديػػدة وىكػػذا   حتػػي بعػػد توقيػػع اتفػػاؽ أوسػػمو 

( ولكػف ضػمف حػدود ةير إلى قطاع غزة وييودا والسامرة )الضفة الغربيأصبحت الكتب المدرسية تش
إسػػرائيؿ بمعنػػى أنيػػا ال تعػػرض الخػػط األخضػػر وبيػػاف أنيػػا أراضػػي منفصػػمة   مػػع التأكيػػد أف ىػػذه 

 الكتب تعرض الحدود المشتياة لمجماعات والييئات الييودية المختمفة عند التطرؽ لمحديث عنيا.
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لمدرسية إلى انتقاء األحداث التاريخية التي يروف فييا خدمة ألىػدافيـ   انتياج مؤلفو الكتب ا (15
عطاءىػػػا أولويػػػة كبيػػرة فػػػي شػػػتى المجػػاالت حربػػػًا وسػػػممًا    كمػػا تػػػولي الكتػػب أىميػػػة بالغػػػة لمقػػدس وا 

 كز الكتب المدرسية عمى اسموب اإلقحاـ والخروج عف أجواء النص والعمؿ عمى إزالة األثر.رتوت
الدراسػػية اإلسػػرائيمية بتسػػويؽ فكػػرة المجػػزرة المحمػػودة أو المقبولػػة   التػػي يترتػػب  تقػػـو المنػػاىج (16

عمييػػػا انجػػػازات ومكاسػػػب قوميػػػة لصػػػالح دولػػػة إسػػػرائيؿ ميمػػػا بمغػػػت أضػػػرارىا عمػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر 
ف( فالغايػػة تبػػرر الوسػػػيمة   وىػػذا مػػا نمحظػػو بوضػػػوح عنػػد ذكرىػػا لمذبحػػة ديػػػر و )العػػرب والفمسػػطيني
  .د الحساب ومذبحة كفر قاسـ وكافة الحروبياسيف وعمميات س

تجاىؿ الكتب المدرسية اإلسرائيمية لذكر مكوف رئيسي مػف مكونػات دولػة إسػرائيؿ وىػـ العػرب  (17
الفمسطينيوف والذيف يحمموف الجنسية اإلسرائيمية ويتمتعوف بحؽ المواطنة بحسب القانوف اإلسرائيمي 

)في مجاؿ الطابور الخامس( وىذا يدحض مػا تػروج لػو    وال يعرضوف إال في مواضع سمبية لمغاية
   .إسرائيؿ بأنيا الديمقراطية الوحيدة في الشرؽ األوسط

إفػػػراد جميػػػع الكتػػػب المدرسػػػية مسػػػاحة كبيػػػرة الحتفػػػاالت طقػػػوس يػػػـو الػػػذكرى ) أي االحتفػػػاؿ  (18
فراد شرح تفصيمي حوؿ ىذه االحتفاالت وتطورىا وأىمي تيا  وفي رأيػي بذكرى مقتؿ جميع الجنود( وا 

أف ىذا االىتماـ المركز عمى ىذه االحتفاالت يعطي مؤشر لمطػبلب أف إسػرائيؿ وفيػة لػدماء أبنائيػا 
فمف تنساىـ أبدًا وىي مف خبلؿ ىذه الطقوس تشرعف الموت وتصفو بأبيى األوصػاؼ وأكمميػا وأنػو 

قػػاف الكتػػب المدرسػػية غايػػة البطػػؿ اإلسػػرائيمي   وال أبػػالر إف قمػػت أننػػي توصػػمت إلػػى نتيجػػة وىػػي إت
  .اإلسرائيمية لصناعة الموت
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 التوصيات والمقترحات
 أول التوصيات

إف افتقػار المجتمػػع الفمسػػطيني لمراكػػز أبحػػاث متخصصػػة حػوؿ الفكػػر التربػػوي الييػػودي ليػػذا الوقػػت 
الفكػػر المتػػأخر أمػػر لػػيس لنػػا فيػػو أدنػػى عػػذر   فمػػيس مقبػػوؿ أف نعػػاني مػػف ىػػذا االحػػتبلؿ ومػػف ىػػذا 

 .رهػػػػػدوف أف نتجند لمغوص في سبر أغوار ىذا الفكر والعمؿ عمى كشفو وبياف مخاط
 :وعمى ىذا فنف ىذه الدراسة خرجت ببعض التوصيات

ضرورة تدعيـ المناىج الدراسية الفمسطينية وخاصة االجتماعية منيا بالمرتكزات الوطنية بشكؿ  -1
بعػػض الػػدوؿ عػػف  ىرضػػلبشػػكؿ أكبػػر دوف االرتيػػاف  بػػةميعمػػؽ اليويػػة القوميػػة الفمسػػطينية عنػػد الط

 .كشرط لتمويؿ طباعتيا الدوريةالمدرسية كتبنا 
العمػػؿ الجػػاد عمػػى إنشػػاء المراكػػز البحثيػػة المتخصصػػة بمختمػػؼ الشػػؤوف والقضػػايا اإلسػػرائيمية  -2

 .ومف بينيا التربية والتعميـ
إنشػػػاء قسػػػـ خػػػاص لممنػػػاىج الدراسػػػية  أف تأخػػػذ وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ الفمسػػػطينية عمػػػى عاتقيػػػا -3

الدعوات  نواجوىذا المجاؿ   حتى  اإلسرائيمية وحث الجامعات عمى إنشاء الكميات المتخصصة في
بأنيػػا تربػػي عمػػى  الفمسػػطينية والعربيػػة الدراسػػية منػػاىجالالتػػي تخػػرج بػػيف الحػػيف واآلخػػر التػػي تصػػؼ 

يػػة الكافيػػة التػػي تبػػيف أف ىػػذه الػػدعوات مػػؾ األبحػػاث العممره وتحػػث عمػػى التحػػريض   دوف أف نمالكػػ
أف ىذا البحث وغيره مف األبحاث التي يقـو  ى الباحثر يرديفة لممناىج التعميمية اإلسرائيمية   كما و 

بيا بعض الباحثيف ىنا وىناؾ ال يمكنيا أف ترتقي لمستوى المواجية والكشؼ عف مضػاميف التعمػيـ 
ة ليػذه األبحػاث مػف وجػود مؤسسػة ليػا مػف االمكانػات في إسرائيؿ وفضحو منفردة   بؿ ال بد إضاف

  .ما يؤىميا لمقياـ بيذه األبحاث ونشرىا ووضع إسرائيؿ في موضع االتياـ بالدليؿ القاطع
و زيادة أنأف تشرع المؤسسات التعميمية الفمسطينية والعربية بتثقيؼ وتعميـ طبلبيا بكؿ ما مف ش -4

  .التي لف تتوقؼ عف الترويج ألرض الميعادالوعي بالفكر والمخططات اإلسرائيمية 
 البطػػولي لتػػاريخ وحاضػػر األمػػةالحضػػاري و العمػػؿ عمػػى إعػػداد بػػرامج مدرسػػية تتضػػمف التػػراث  5-
    .وحب الوطف في قموبيـوالقيادة غرس البطولة والشجاعة ل

فػػػي  العمػػػؿ عمػػػى إنشػػػاء إذاعػػػات وقنػػػوات تمفزيونيػػػة ناطقػػػة بالعبريػػػة موجيػػػة لممػػػواطف الييػػػودي – 6
إسرائيؿ توضح وجية النظر العربية وخاصة الفمسطينية لطبيعة الصراع الدائر بيف إسرائيؿ والعرب 

 .بأسموب حضاري
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 ثانياً  المقترحات
 .دراسات تتجو إلى تحميؿ محتوى كتب التعميـ اإلسرائيمية لمختمؼ المراحؿ التعميمية إجراء( 1
لتعمػيـ لبلتجاىػات الحزبيػة األخػرى ككتػب التعمػيـ دراسػات أخػرى تيػدؼ إلػى تحميػؿ كتػب ا إجراء( 2

يأخػذ قػدر مػف اىتمػاـ  يفالتابعة لمتيار الديني الحكومي والتيار الديني المستقؿ   ألف كػؿ مػف التيػار 
 .وزارة المعارؼ الحكومية

مػف إصػدارات مختمفػة المطبقػة فػي إسػرائيؿ دراسات تيدؼ لتحميؿ كتػب تػدريس التػاريخ  إجراء(   3
 .عمى المرحمة الثانوية قررةوالم
دراسػػات تيػػدؼ لدراسػػة أدب وقصػػص األطفػػاؿ المعتمػػدة مػػف وزارة المعػػارؼ لخطورتيػػا  إجػػراء(   4

 .البالغة عمى تشكيؿ شخصية األطفاؿ
نحػػو إجػػراء دراسػػات عمػػى مضػػاميف التعمػػيـ الجػػامعي لمعرفػػة ىػػؿ ىػػو امتػػداد لمتعمػػيـ المدرسػػي  ( 5

 .وعيةأـ يتجو نحو الواقعية والموضالعسكرة 
إجراء دراسات عمى المناىج الفمسطينية لمعرفػة مػدى تضػمنيا لممفػاىيـ الوطنيػة وتنميػة االنتمػاء  6)

  .لدى الطالب الفمسطيني
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 المصادر والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 

 

 المراجع العربيةأول ً 
 

ة ــمية والخصوصيالشخصية اإلسرائيمية بين العال( "2008أبوغدير   محمد محمود )  1)
قميميا  "   مركز الدراسات الشرقية  جامعة القاىرة  العانعكاساتيا داخمياً وا   . 17  ص 37ددػػػًً

ة قضايا ػ" مجم كيف تصور الكتب الدراسية اإلسرائيمية العرب( " 2003أبو سعد   اسماعيؿ )  2)
 .81إسرائيمية   العدد الرابع والعشروف   ص 

رب ــة العـــدراسة مقارنة لمقيم في كتب التربية الوطنية لمطمب( " 1976) أبو سنينة   عونية  3)
  .افػعم:ة األردنيةػ"   دراسة ماجستير غير منشورة   كمية التربية   الجامع والييود في فمسطين

ــة ومقاومــة التحــدي الصــييوني( " 1978أبػػو عمشػػة   عػػدناف )  4)  ــة العربي "    التربيــة القومي
 .جامعة عيف شمس :  كمية التربية دراسة دكتوراه

"   رسػالة  صـورة العـرب والمسـممين فـي المنـاىج اإلسـرائيمية( " 2012أبو مساعد   أسػماء )  5)
 .غزة :ماجستير   كمية التربية   الجامعة اإلسبلمية

" ترجمة محمد صالح   مركز الدراسات الشرقية    المجتمع اإلسرائيمي( " 1998أفيؼ   أفيفا ) 6)
 .104  ص  6معة القاىرة   العدد جا
 ."   صحيفة ىاآرتس مناطق فمسطينية ليس في مدارسنا( " 2004إلدار   عكيفا )  7)
   13إسػرائيؿ واألقميػػة الفمسػػطينية "   المركػػز العربػي لمدراسػػات االجتماعيػػة التطبيقيػػة   العػػدد "  8)

2011. 
"  وانعكاســيا فــي كتــب التــدريس العبريــة اليــدلوجيا الصــييونية( " 2001اسػػبانيولي   ىالػػة )  9)

 ...مجمة قضايا إسرائيمية   العدد الثالث   ص 
"   الطبعػػػػة األولػػػػى   دار الجميػػػػؿ  إســــرائيل عســــكرة وســــالح( " 1985البرغػػػػوثي   بشػػػػير )  10)
 .عماف :لمنشر
   "   مجمػػة قضػػايا إسػػرائيمية الفصــل والتمييــز فــي الفكــر الصــييوني( " 2002بريػػؾ   نزيػػو ) 11)

    .108العدد الثامف   ص 
  " الصراع العربي اإلسرائيمي في كتب التاريخ المدرسية اإلسـرائيمية( " 2006بوديو   إيمي ) 12)

 .راـ اهلل :ترجمة وليد أبو بكر   المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
أحمػد العجرمػي     ترجمػة  1"   ط معجم المصطمحات الصـييونية( " 1988تممي   أفػرايـ )13)  

 .عماف :دار الجميؿ

 "   الطبعة األولى   ترجمة غازي السعدي    بن غوريون والعرب( " 1987تيبت   شبتاي ) 14)  
 .عماف :دار الجميؿ لمنشر

   .عماف :"   كمية التربية   جامعة مؤتةاألمن والتعميم( " 2009جبر  يحيى وحمد عبير)15) 
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  1"  طالتعميم في إسرائيل رؤيـة لمماضـي وحـدود الحاضـر( " 2007حسونة   محمد السيد ) 16)
 .مركز الكتاب لمنشر :القاىرة

تحميل لمنيج الجغرافيا السكانية وطمس اليوية الفمسطينية ( " 2003حسف   محمد خميفػة ) 17)
 .الرياض :"   كمية التربية   جامعة الممؾ سعود

"   رسالة ماجستير غير  الشباب اإلسرائيميمنظمات تربية ( " 1982حسونة   محمد السيد ) 18)
  .جامعة عيف شمس :منشورة   كمية التربية

ــي الكيبوتســات اإلســرائيمية( " 1987حسػػونة   محمػػد السػػيد ) 19) ــة ف "   دراسػػة دكتػػوراه    التربي
 .جامعة عيف شمس :كمية التربية

"   مجمػػة قضػػػايا  ئيلظــاىرة المــدارس الدينيـــة القوميــة فــي إســرا( " 2002حيػػدر   عزيػػز ) 20)
 .75إسرائيمية   العدد الثامف   ص 

  مركػػػػػز التخطػػػػػيط  1"   ط أصـــــول دراســـــات األمـــــن القـــــومي( " 2010حبيػػػػػب   ابػػػػػراىيـ ) 21)
 .غزة :والدراسات االستراتيجية

" مكتبػة اإليمػاف  منيج الييـود فـي تزييـف التـاريخت ( "  –حجازي   محمد عبد الواحػد )ب  22)
 .مصر :المنصورة لمنشر والتوزيع  

 .دمشؽ :"   اتحاد الكتاب العرب الييودية بين النظرية والتطبيق( " 1997خميؿ   عمي ) 23)
 .عماف :"   دار الشروؽ بناء المنيج المدرسي( " 2001الخطايبة   ماجد ) 24)
"   الطبعػػػة الثانيػػػة   ترجمػػػة  صـــورة العربـــي فـــي األدب الييـــودي( " 1990دومػػػب   ريػػػزا )  25)
 .عماف :ؼ عطاري   دار الجميؿ لمنشرعار 

"   مجمة  عامل الخوف والشعور بالذنب في السياسة اإلسرائيمية( " 2001دويري   مرواف ) 26)
 .32قضايا إسرائيمية   العدد الرابع   ص 

صــورة المجتمــع العربــي فــي منــاىج تــدريس المغــة العربيــة فــي ( " 2007ديبكػػي   ابػػراىيـ ) 27)
 .الرياض :المغات والترجمة   جامعة الممؾ سعود"   كمية  إسرائيل

  ترجمػػة نػػور البواطنػػة    1"   ط  الصــييونية النظريــة والتطبيــق( " 2000رفائيػػؿ   يوئيػػؿ ) 28)
 .عماف :دار الجميؿ

"    .صـناعة دولـة إسـرائيل.األمة والمـوت صـناعة اليولوكوسـت( " 2010زرتاؿ   عيديت ) 29)
 .القاىرة :الطوخي   الجزيرة لمنشر والتوزيعالطبعة األولى   ترجمة نائؿ 

تنميـــة الـــوعي بأبعـــاد التحـــدي اإلســـرائيمي عنـــد طـــالب ( " 1996سػػػميماف   ظػػػبلؿ محمػػػد ) 30)
جامعػػة عػػيف  :"   دراسػػة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة   كميػػة التربيػػة الجامعــة فــي مصــر دراســة مســتقبمية

 .شمس
 .بدوف:"   القاىرة لمحرب إسرائيل ونظرية جديدة( " 2001سويمـ   حساـ ) 31)
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"   المركػػػػز الفمسػػػػطيني  الكيــــان الصــــييوني ومجتمعــــو العســــكري( " 2006سػػػػويد  ياسػػػػيف ) 32)
 .راـ اهلل :لؤلبحاث

"   الطبعػة األولػى  العرب في مناىج التعمـيم اإلسـرائيمية( " 2004سمعاف   سمير وآخػروف ) 33)
 .عماف :  مركز دراسات الشرؽ األوسط

ـــدى الييـــود( " 1994ازي )السػػػعدي   غػػػ 34) ـــوس ل ـــاد والمناســـبات والطق "   دار الجميػػػؿ  األعي
 .عماف :لمنشر
جامعػة  :"   رسػالة دكتػوراه   كميػة التربيػة تعميم العرب فـي إسـرائيل( " 1972سرية   صالح ) 35)

 .عيف شمس
العـام فـي دراسة مقارنـة لمتربيـة العسـكرية بـالتعميم الثـانوي ( " 1984الشناوي   فايز رشاد ) 36)

سرائيل  .جامعة عيف شمس :"   رسالة ماجستير غير منشورة   كمية التربية مصر وا 
"    الشخصـــية الييوديـــة اإلســـرائيمية والـــروح العدوانيـــة( " 1978الشػػػامي   رشػػػاد عبػػػداهلل ) 37)

 .127  ص  102عالـ المعرفة   العدد  :الكويت
 ئيمي ما زال السالم خـارج حـدود المدرسـة "مناىج التعميم اإلسرا( " 2001شمحت   أنطواف ) 38)

 .85ص    مجمة قضايا إسرائيمية   العدد الثالث  
" الجيتــو الييــودي دراســة لنشــأتو وأثــره فــي الوجــدان ( 1983صػػبري   سػػناء عبػػد المطيػػؼ ) 39)

 القاىرة :  رسالة ماجستير غير منشورة  كمية اآلداب   جامعة عيف شمس الثقافي الييودي "
 .دار القمـ :"  الطبعة الثانية   دمشؽ أبحاث في الفكر الييودي( "2002ا   حسف )ظاظ 40)
دار  :"   الطبعػة األولػى   دمشػؽ ىكذا يربي الييود أطفـاليم( " 1997عبد المطيؼ   سناء ) 41)
 .القمـ
اتجاىــات الفكــر التربــوي المعاصــر فــي إســرائيل التحــديات ( " 2010عبػد المقصػػود   محمػػد ) 42)

  .مصر :"   كمية التربية   جامعة الفيوـ المواجيةوسبل 
"   الػػدار المصػػرية  التعمــيم العممــي والتكنولــوجي فــي إســرائيل( " 2002عبػػد العػػاؿ   صػػفا ) 43)

 .القاىرة :المبنانية
مجــالت التعمــيم العممــي والتكنولــوجي فــي إســرائيل وتحــدياتيا ( " 2000عبػػد العػػاؿ   صػػفا ) 44)

 .جامعة عيف شمس :اسة دكتوراه   كمية التربية"   در  لموطن العربي
" الػػػدار المصػػػرية  تربيـــة العنصـــرية فـــي المنـــاىج اإلســـرائيمية( " 2005عبػػد العػػػاؿ   صػػػفا ) 45)

 .القاىرة :المبنانية
"   دار أسػامة لمنشػر معالم عنصرية في الفكر الييـودي ( " 2002عمي   عمي عبد الجميؿ ) 46)

 .االردف :والتوزيع   عماف
 ."   بدوفسيكولوجيا المحارب اإلسرائيمي ت ( "  –عكناف   أسامة )ب  48) 
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"   كميػػة  الصــراع العربــي اإلســرائيمي فــي المنــاىج األمريكيــة( " 2003العبػػد الكػػريـ   راشػػد ) 49)
 .الرياض :التربية   جامعة الممؾ سعود

"  حــث عــن الجــذورالفكــر الييــودي الصــييوني والب( " 1999العكػػش   سػػعيد عبػػد السػػبلـ ) 50)
 .جامعة عيف شمس :دراسة في األدب العبري الحديث   كمية اآلداب

"   ترجمػػة يحيػػى اسػػماعيؿ  مركػػز  عســكرة التعمــيم فــي إســرائيل( " 2007غػػور   حجيػػت ) 51)
 . 57  ص  34الدراسات الشرقية   جامعة القاىرة   العدد 

يـا طفمـي المذيـذ , تعمـيم متعسـكر  ماذا تعممت في الروضة اليـوم( " 2007غور   حجيػت )  52)
 .127  ص  34" مركز الدراسات الشرقية   جامعة القاىرة   العدد  في سن غضة

 نابمس :"   مركز البحوث والدراسات التربويةالتربية في إسرائيل( "1994القاضي  وائؿ ) 53)
غػػات والترجمػػة   "   كميػػة الم تحميــل لمقــرر تــاريخ المســتوطنات( " 2003القػػببلوي   ىشػػاـ ) 54)

 .الرياض :جامعة الممؾ سعود
" مركػػز  عســكريون كمــديري مــدارس:جنــرالت فــي التعمــيم( " 2007كػػاليؼ   ىنريػػت دىػػاف ) 55)

 .64 ص  34الدراسات الشرقية   جامعة القاىرة   العدد 
  ص  "   مجمة قضايا إسرائيمية   العدد الثالث التربية عمى العسكرة( " 2001كازيف   إرنا ) 56)
94. 

" الطبعة األولى   ترجمة غازي السعدي   دار  وجو قبيح في المرآة( " 1988كوىف   أدير ) 57)
 .عماف :الجميؿ لمنشر

"   مركػز الدراسػات الشػرقية  تدريس سفر يشوع والحتالل( " 2007ليفي   جاليا زلمانسوف ) 58)
 .75  ص  34  جامعة القاىرة   العدد 

"   اإلســرائيمي –موقــع التعمــيم لــدى طرفــي الصــراع العربــي ( "2001ؼ )محمػػد   عبػػد المطيػػ 59)
 .29  ص 52مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية   العدد 

"   ترجمػة مصػطفى  العسكرية في إسـرائيل –العالقات المدنية ( " 1996مائير   بف ييودا ) 60)
 .القاىرة :الرز   مكتبة مدبولي

 التمموذ المرجعية الييودية لمتشريعات الدينية والجتماعية( " 2006أميف )مصالحة   عمر  61)
 .عماف :" الطبعة األولى   دار الجميؿ لمنشر

"    فمســفة العنــف كضــرورة حتميــة فــي السياســة اإلســرائيمية( " 2003مرتضػػى   إحسػػاف ) 62)
 .3  ص  44مجمة الدفاع الوطني   العدد 

"   مركػػػز  المؤسســـة العســـكرية فـــي إســـرائيل( " 2009) منصػػػور   جػػػوني و فػػػادي نحػػػاس 63)
 .راـ اهلل :الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية
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"   الطبعػة األولػى    الشخصـية العربيـة فـي األدب العبـري الحـديث( " 1986مزعؿ   غػانـ ) 64)
 .عماف :دار الجميؿ لمنشر

 رحمـة المتوسـطة اإلسـرائيميةتحميل لمنيج الجغرافيا لممت ( "  –منتصر   عبد المعطي )ب  65)
 .الرياض :"   كمية المغات والترجمة   جامعة الممؾ سعود

التخصصية والحتكارية والفوقية فـي كتـب تـدريس التـاريخ فـي ( " 2001منصور   جوني ) 66)
 .97"   مجمة قضايا إسرائيمية   العدد الرابع   ص  المدارس العبرية اإلسرائيمية

"   مركػػػػػػز الدراسػػػػػػات السياسػػػػػػية  مختــــــارات إســــــرائيمية( " 1997خػػػػػػروف )نػػػػػػافع   ابػػػػػػراىيـ وآ 67)
 .18  ص  31واالستراتيجية   العدد 

 :"   مركػػػز الدراسػػػات االسػػػتراتيجية العســـكرية الصـــييونية( " 1972ىيكػػػؿ   محمػػػد حسػػػيف ) 68)
 .القاىرة

ــــال اإلســــرائيمي فــــي( " 2007ىػػػػاجر   تامػػػػار ) 69)  مظــــاىر الحــــرب والســــالم فــــي أدب األطف
 .113  ص  34"   مركز الدراسات الشرقية   جامعة القاىرة   العدد  الثمانينيات والتسعينيات

"   دار النيضػة  اليونان مقدمـة فـي التـاريخ الحضـاري( " 1979يحيى  لطفي عبد الوىاب ) 70)
 بيروت.:العربية

 سـرائيميما أروع ىذه الحرب نصوص ورموز عسـكرية فـي األدب اإل( "2004يػاىؼ   داف ) 71)
 .راـ اهلل :"   ترجمة سمماف ناطور   المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية

الكتب والمناىج الدراسية التاريخيـة بـين حتميـة التـراث والتـاريخ ( " 2007يوجيؼ   إستير ) 72)
 .91  ص  34"  مركز الدراسات الشرقية  جامعة القاىرة  العدد  النقدي
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 ثالثا ً المراجع العبرية
 

 . התיכון במדרח מדינה בונימ .(8::1) אורבן הנה,  אליעזר,  דומקה – 2
ירושלים .יהודיה להיסטוריה מרכז . 

 .וןהתיכ במדרח מדינה בונימ בדמן מסעות  .(8::1) קציעה, אביאלי – 1
  .ירושלים .חינוכית לטכנולוגיה המרכז

 מדינה בונימ,  ובעמים בישראל הלאומיות .(8::1) ורד נעמי,  אייל, נווה -2
  .ירושלים .מ"בע חינוכיים פרויקטים המרכז .התיכון במדרח

 מותאם עולם סדרי שהפכה מאה 18ה המאה .(2883) אייל,  נווה – 3
 -תל ספרי .התינוך משרד ידי -לע אושר ההיסטוריה בלימודי ה ליחידה

 .אביב
 דרך ישראל תלמידי של קילקטיבי זיכרון עיצוב .(1::1) אריה, קיזל - 4

 .לחינוך הפקולטה .1881 -4919 כללית בהיסטוריה הלימוד ספרי
חיפה אוניברסיטת . 

: פרלמנטרית חוץ בפוליטיקה נשים השתתפות .(:1:2) עידית, עמית -5
 נשים התנדבות של המקרה -בטחון לנושאי חסוי מגדריים חסמים מיעוט

ישראל.הפתוחה האוניברסיטה .שני תואר .האזרחי במשמר . 
 פרופיל ח"דו .בישראל ילדים גיוס .(3::1) נטערותם אמיר, גבעול  -6

    .ישראל.חדש
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 رابعا ً المراجع اللكترونية 
  ي في إسرائيلنظرة عمى واقع جياز التعميم العرب :مطانس   شحادة -8

http://www.al-ahliya.net/Public/files/ اضافة20الخامسة%20المحاضرة% .doc 
الشباب والتعميم ) التعميم النازي (                                                      -2  

http://www.schoolshistory.org.uk/gcse/germany/education.htm 
) خطاب بن يمين لتنياىو ( التعميم واألمن -0  

http://www. Alarab.net/article/423885 

جنرالت جيش الحتالل اإلسرائيمي ينتيجون حممة منظمة لحث طمبة المدارس الثانوية   -.
  من الجنسين عمى المشاركة في التدريبات العسكرية

http://www.anhri.net/?p=1492 
  ترك المدرسة بسبب العسكرة في التعميم -6

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,l-3056597,00.html 
  البرامج العسكرية ) وزارة المعارف اإلسرائيمية( -3

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/Hevra/Motivatzia
_ba_Tzahal.htm 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/Hevra/idodhagio
sletzahal.htm 

  عسكرة المجتمع , األمن عقدة أم عقيدة )الجزيرة الوثائقية( -0
http://doc.aljazeera.net/ourproduction/ 

احتفال رياض األطفال في إسرائيل مع الجنود )يوتيوب( -.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=1vNNIFoAm8U 
موقع الممف الجديد )مصادر الصور ( -.  

http://newprofile.org/english 
  موقع سالح التعميم التابع لمجيش اإلسرائيمي -83

 
 http://aka.idf.il/giyus/general/default.asp?CatID=23063. 

 برنامج مدرسي لزيارة قبور حرب الستقالل -88
http://www.melchizedekpriest.com/?p=3163 

 

http://www.al-ahliya.net/Public/files/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.doc
http://www.schoolshistory.org.uk/gcse/germany/education.htm
http://www/
http://www.anhri.net/?p=1492
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,l-3056597,00.html
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/Hevra/idodhagiosletzahal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/Hevra/idodhagiosletzahal.htm
http://doc.aljazeera.net/ourproduction/
http://www.youtube.com/watch?v=1vNNIFoAm8U
http://newprofile.org/english
http://www.melchizedekpriest.com/?p=3163
http://www.melchizedekpriest.com/?p=3163
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http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=12381312-   

 
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=12371013-  

 
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=11746614 –  

 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=14089215 -  

 حجيت غور بالمراسمة 
On Fri, Jun10, 2012 at 1:55 PM tyser khled <tyser_m_k@yahoo.com 16- 

  
 صفحة عضو الكنيست زىافا جموف 

 17-  https://www.facebook.com/zehavagalon,2/06/2013 
 

https://www.almarefh.org/news.php?action=show&=551 18-  

 
 18/10/2013دنيا الوطف  
 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/18/448222.html 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=123813
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=123813
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=123710
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=123710
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=117466
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=117466
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=140892
http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=140892
https://www.facebook.com/zehavagalon
https://www.almarefh.org/news.php?action=show&=551
https://www.almarefh.org/news.php?action=show&=551
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/18/448222.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/10/18/448222.html
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 (1ممحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمي قائمة المفاىيم

 التخصص اسـ المحكـ
 دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس  د. عزو عفانة أ – 1
 دكتوراه أصوؿ تربية  وائؿ القاضيد.   - 2
 ؤلفة كتب تعميميةدكتوراه تربية نقدية وم د. حجيت غور  - 3
 استاذ تربوي في جامعة حيفا د. آري كازيف   -4
 دكتور تاريخ د. جوني منصور    - 5
 دكتور تاريخ د. عدناف أبو عامر  - 6
 متخصص في الشؤوف اإلسرائيمية د. ابراىيـ أبو جابر  - 7
 ماجستير شؤوف إسرائيمية أ. شيماء أبو عميرة   - 9

 متخصص شؤوف إسرائيمية   المسمميمحيي الديف أ.   - 10
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 (2ممحق رقم )
 .في صورتيا النيائيةالعسكرية قائمة المفاىيم 

 
 المؤشرات الفرعية الرقم المعيار

  

انؼًهُاخ انؼغكشَح انرٍ قايد تها انذشكاخ انُهىدَح ويٍ ثى قىاخ  1  نؼغكشجا

 .جُش انذفاع نرذقُق األيٍ انقىيٍ

انفىالرٌ نجاتىذُغكٍ)دائظ انصذ( انغثُم األيثم نرذقُق  انجذاس 2 

 .األيـــــــــٍ

انًشاسكح فٍ انًجهىد انذشتٍ واجة ػهً يىاطٍُ  3 

 .انذونـــــــــــــــــــــــــــح

  .ػقذ صفقاخ انغالح ضشوسج نذػى األيٍ انقىيٍ 4 

ىج دق إعشائُم انشد تانقىج ضذ ػًهُاخ انخصى يٍ أجم ذذقُق ق  5 

 .انـــــــشدع

 َضع ششػُح انؼشب

دق انفهغطٍُُُُ فٍ ذقشَش يصُشهى ال َؼٍُ دقهى فٍ ايرالك أسض  1 

 .إعشائُم

 .يُخ انًىاطٍُُ انؼشب دقىقا يرغاوَح كانًىاطٍُُ انُهىد 2 

عقىط انًذٍَُُ انؼشب فٍ انؼًهُاخ انؼغكشَح فٍ إطاس انصشاع  3 

 .نُغد يجاصس

دشب األَاو انغرح كاَد عرُفز نىال اَرصاس شؼاساخ انؼشب قثُم  4 

 .انجـــــــــُش

 .انًىاطٍُُ انؼشب ال َخهصىٌ انىالء نذونح إعشائُم 5 

 .انؼذاء انؼشتٍ إلعشائُم انغثة فٍ كم انذشوب 6 

 انزاذُح انُهىدَح )انفشادج( 

 فشادج انذو انُهىدٌ واػرثاسِ انشؼة انًخراس. 1 

 .نًؤعغاخ انُشىف فطُح عُاعُح تُاء انًهاجشٍَ انُهىد 2 

 .انكُثىذظ يفخشج نهًهاجش انُهىدٌ يقاتم انقشي انؼشتُح انثذائُح 3 

نهذضاسج انرٍ جهثها انُهىد ذأثُش ػهً انغكاٌ انًذهٍُُ فٍ أسض  4 

 .إعشائـــــــــُم

اعرخذاو انًقاذهٍُ نألعانُة انذفاػُح كانغىس وانثشج وَظاو انقىافم  5 

   فشادج َهىدَح.

 انظهىس تًىقف انضذُح

 .انًذشقح انرٍ وقؼد ػهً أجذادَا يٍ انًًكٍ ذكشاسها 1 

عُاعح دكىيح االَرذاب ضذ انُشىف انُهىدٌ وانهجشج إلسضاء  2 

 .انؼشب

يؼاَاج َهىد انثالد انؼشتُح واإلعاليُح وذهجُشهى وعهة يًرهكاذهى  3 

 .َؼادل هشوب وذهجُش انؼشب انفهغطٍُُُُ يٍ إعشائُم

كاٌ تًقذوس دكىيح االَرذاب يُغ أدذاز انرًشد انؼشتٍ فٍ ػاو  4 

1221,1222,1236. 

 .انفرشاخ انرٍ افرقذ انُهىد نكُاٌ َجًؼهى فرشاخ اضطهاد 5 
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 انىدذج انُهىدَح يقاتم انفُاء

 .ذصشف يُادى تُغٍ فٍ انصذاياخ انذاخهُح ذصشف يغؤول 1 

 .انهجىء نهقاَىٌ فٍ انخالفاخ انذاخهُح 2 

 .أػًال انؼُف انًىجهح نهذاخم تذػىي انذفاظ ػهً أيٍ انذونح 3 

 .انخالفاخ تٍُ أقطاب انًجرًغ ذضغ يغرقثم انذونح فٍ خطش 4 

 .انرضايٍ انُهىدٌ انؼانًٍ يغ إعشائُم 5 
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 ( 3رقم ) ممحق                                        
ي لمفقرات التي وردت فييا المفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينيين التحميل النص

 .في كتاب التاريخ لمصف العاشر
 الموضوع

حة
صف

ال
 

 طبيعتيا المفاىيم العسكرية العدائية

طيني
مس
 الف

رب
الع

 نو

 ال
نيو

سطي
فم

84 

طيني
مس
الف

 نو

رب
الع

 

طيني
مس
والف

ب 
لعر

ا
 نو

 

 19       -ج العربي ومقارنتو إظيار تخمؼ اإلنتا
 باإلنتاج الييودي المتقدـ.

 27 
 
 

  

 
  

 
 
  

إظيار الثورة الفمسطينية عمى أنيا أحداث  -    
ثارة لمشغب ضد الييود واالنتداب.  تمرد وا 

إقامة قرى السور والبرج في مناطؽ خالية  -
 مف السكاف.

إظيار العربي الفمسطيني بالمعتدي  -
 والمياجـ والقاتؿ لمييود.

 28   

 
  

تكويف الفصيمة العربية في البمماخ  -    
 .الختراؽ العرب الفمسطينييف

الدعوة لمتجنيد مف أجؿ تعزيز قوة  -
 اليشوؼ الييودي.

 38       -  مشكمة المقتمعيف الييود مشكمة قومية
حميا مف خبلؿ تيجير الييود إلى الببلد 

قامة دولة ييودية في أرض إسرائيؿ  وا 
 44       - ية الفمسطينييف لؤلرض واعتبارىا نزع ممك

 خالية.
 50       -  بناء القرى الييودية تـ عمى أراضي تـ

 شراؤىا مف قبؿ الصندوؽ القومي.
 60       -  تخميد ذكرى شمومو بف يوسؼ الذي

ىاجـ حافمة عربية في صفد وأعدمتو 
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 بريطانيا
الحػػػػػػػػػػػػػرب الداخميػػػػػػػػػػػػػة 
المرحمػػػػة األولػػػػى مػػػػف 

 الحرب

77   

 
  

طينيوف ىـ الذيف بادروا بالحرب الفمس -    
 ضد الكياف الييودي.

صورة لمقاتميف فمسطينييف يستعدوف  -
 لمقاتمة الييود.

 78   

 
 
 
  

 
 
 
  

إظيار المجنة العربية العميا بأنيا قيادة  -    
سياسية دكتاتورية ليست منتخبة وليس ليا 

 تجربة سياسية.
إظيار العمؿ العسكري الفمسطيني تحت  -

ائية)عبوات تخريبية  كمائف  مسميات عد
 مياجمة قوافؿ وقرى معزولة(.

المقاتميف الفمسطينييف ال يخموف مصابييـ  -
ويتخموف عنيـ مقابؿ المقاتميف الييودي 

 .الذيف ال يتخموف عف مصابييـ

 79   

 
  

اعتماد المواطنيف الفمسطينييف عمى  -    
 البريطانييف في توفير الحاجات األساسية.

 لمقاتميف الفمسطينييف عصابات.اعتبار ا -
 

 
 

80       -  إعبلف التجنيد في صفوؼ اليجاناة لصد
 العدواف الفمسطيني.

 81       -  البريطانيوف سمموا المناطؽ التي أخموىا
 لمجانب الييودي األكثر تنظيماً 

 82   

 
  

صورة لمقاتميف فمسطينييف يراقبوف طريؽ  -    
 القدس ويضربوف عمييا حصارًا.

صورة لمتحذير مف القناصة الفمسطينييف  -
 الذيف يطمقوف النار عمى كؿ مف يتحرؾ.

 83   

 

وصؼ الحالة الصعبة لييود القدس في  -    
 ظؿ الحصار الفمسطيني ليا.



259 

 

  -  إظيار العرب الفمسطينييف في صورة
 .عدـ الوالء لمقدس وعدـ االرتباط بيا

 84   

 
 
  

ى الييودية ىجـو الفمسطينييف عمى القر  -    
 الصغيرة والمعزولة.

صورة لطوابير مف الييود في القدس  -
الستبلـ حصص المياه في ظؿ الحصار 

 الفمسطيني لممدينة.
 86   

 
  

 نعت القرى الفمسطينية بالقرى المعادية. -    
احتبلؿ القرى العربية المشرفة عمى  -

طريؽ القدس بيدؼ فتح الطريؽ إلى القدس 
 المحاصر.

 87   

 
  

مذبحة دير ياسيف عنصر محفز ليروب  -    
 .السكاف الفمسطينييف مف قراىـ

بياف أىداؼ حممة د بتطيير القرى  -
جراء عمميات حرؽ وتدمير لمقرى  العربية وا 

 العربية
 88   

 
  

 
 
  

 

بياف أىداؼ حممة ىرئيؿ لمسيطرة عمى  -    
 مفترؽ القدس.

بياف حممة يبوسي لمسيطرة عمى مناطؽ  -
 .دسداخؿ الق

وصؼ احتبلؿ يافا وعكا وبيساف وطبريا  -
 بالسيطرة والتحكـ وترؾ سكانيا ليا.

 89       -  توقع أف االنسحاب البريطاني مف الببلد
سيترؾ فراغ سمطوي وقانوني في الجانب 

 العربي.
      92 إعبلف الدولة

 

اعتبار دخوؿ القوات العربية لفمسطيف  - 
 بأنو غزو لدولة إسرائيؿ.
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شكيؿ جيش الدفاع لموقوؼ ضد ت -
 الجيوش العربية الغازية.
 

 95       -  المرتزقوف العرب يواصموف التنكر لحقيقة
 وجود الشعب الييودي.

الحػػػػػػػرب بػػػػػػػيف دولػػػػػػػة 
إسػػػػػػػػػػػػػػرائيؿ والػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 
العربيػػػػػػػػػػػة )المرحمػػػػػػػػػػػة 

 الثانية لمحرب(

96       - وصؼ لمحشد العربي واالستعدادات
 العربية لمقضاء عمى دولة إسرائيؿ.

 98       -  وصؼ تقدـ وسيطرة الجيش المصري
 عمى بعض المناطؽ الفمسطينية باالحتبلؿ.

 99      

 
  

صورة تظير آثار اعتداء الجيش  - 
 المصري عمى كيبوتس باروف يتسحمؽ.

وصؼ شراسة اليجـو المصري عمى  -
 كيبوتس يد مردخاي

 100      

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

ى ممارسو الفيمؽ األردني ضغط ثقيؿ عم -
الحي الييودي في القدس وأسر جميع 

 سكانو وتيجيرىـ.
وصؼ اليجـو الفمسطيني األردني  -

الستعادة قرى غوش عتصيوف جنوب بيت 
 .لحـ عمى أنو احتبلؿ

احتبلؿ الجيش العراقي لمحطة توليد  -
 الطاقة الكيربائية في نياريـ واحتبلؿ جنيف

 838       - إخبلء العديد مف الكيبوتسات والقرى 
 بسبب القصؼ السوري العنيؼ.

 830     
 
 

  

 
 

السيطرة عمى الجميؿ وشفا عمر والناصرة  -
في حممة ديكؿ إلبعاد السورييف عف القرى 

 الييودية.
وصؼ احتبلؿ أجزاء مف سيناء والعريش  -
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 وبعض القرى في لبناف بأنو سيطرة وتحكـ.

 836       - ي إظيار بأف القوة التي أبدتيا إسرائيؿ ى
التي دفعت العرب بتوقيع اتفاقيات وقؼ 

إطبلؽ النار مع إسرائيؿ لتجنب المزيد مف 
 الخسائر.

 833       -  إظيار فوز إسرائيؿ بأراضي واسعة
تجاوزت خطة التقسيـ كاف بسبب االنتصار 

في الحرب وليس احتبلؿ ألراضي شعب 
 آخر.

 83.  
 
 
 
  

  
 
  

   -  بياف أف الدوؿ العربية طردت وىجرت
 .الييود العرب

رفض إسرائيؿ لعودة البلجئيف إلى قراىـ  -
 .ألنيـ معاديف  يشكموف طابور خامس

وصؼ الشخصية الفمسطينية بالمبالغة  -
في نشر الدعاية البشعة ضد الييود لزيادة 
 الكره وحشد الجماىير العربية لصالحيـ.

الييػػػػود يتركػػػػوف بػػػػبلد 
 اإلسبلـ

803       -  جماؿ عبد رسـ كاريكاتوري يظير
الناصر يضرب حاخاـ ييدي بالقدـ إلى 
البحر وجيوش الدوؿ العربية تؤيده مف 

 الخمؼ.
 8.2       -  زيادة مشاعر كره الغرباء ومنيـ الييود

في العراؽ بسبب ظيور القومية العربية 
 والتعصب ليا.

 8.0      

 
 
  

رفض السمطات المصرية منح الييود  - 
 المصرييف الجنسية المصرية.

وصؼ أحواؿ الييود في مصر بعد سمب  -
ممتمكاتيـ وحرؽ بيوتيـ وكنسيـ وتأميـ 

 أمواليـ المقدرة بالمبلييف.
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 144       -  أعماؿ عنؼ موجية ضد الييود في
 ييودي. (8.3)بغداد أدت لمقتؿ 

 145       -  وصؼ لئلجراءات القانونية التي اتبعتيا
 حكومة العراؽ لمسيطرة عمى أمواؿ الييود

 وسحب جنسياتيـ وتقييد حركتيـ.
 147      

 
  

 

أعماؿ عنؼ في العاصمة الميبية طرابمس  - 
 ييودي. (130)أدت لمقتؿ 

ىروب الجماىير العربية وترؾ مصابييـ  -
وقتبلىـ أماـ أعضاء الدفاع عف األحياء 

 الييودية.
 148      

 
  

 
 
 
  

صورة قبر جماعي لمقتمى الييود في  - 
 مقبرة طرابمس.

عداء كؿ مف تونس والمغرب لؤلقميات  -
الييودية والعمؿ عمى تيجيرىا وسمب 

 ممتمكاتيا.
عممت الجزائر عمى ترحيؿ ييود الجزائر  -

 مع القوات الفرنسية معًا واعتبارىـ محتميف.

عبلقػػػػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػػػػػرائيؿ 
والعػػػػػالـ العربػػػػػي فػػػػػي 

 – 1949سػػػػػػػػػػػػػػػػنوات 
بػػػػػيف الحػػػػػرب  1994
 والسبلـ

150   
 
  

   

 
 
 
 
 
  

 
 
  

دوؿ المحيطة بنسرائيؿ بأنيا وصؼ ال - 
 جارات معاديات.

التوجس مف األقمية العربية التي أصبحت  -
تحت سيطرة إسرائيؿ بوصفيا طابور 

 خامس.
انتياج اسموب القوة وتوجيو ضربات  -

والخروج لحرب مبادر بيا لردع الدوؿ 
 العربية وتسميتيا بالوجية الفعالة.

بأنو  ـ((1956وصؼ احتبلؿ سيناء في  -
 نتصار سريع ومدىش إلسرائيؿ.ا
إظيار الدوؿ العربية بأنيا تتنافس فيما  -
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 بينيا في عدائيا إلسرائيؿ.

 151      

 
 
 
  

وصؼ الدوؿ العربية بأنيا تيدد المصالح  - 
غبلؽ  الحيوية إلسرائيؿ بمصادرتيا المياه  وا 

 مضائؽ تيراف  وشراء سبلح.
عمى أنيا انتصار  ((1967وصؼ حرب  -

 .ععسكري الم

 151    
 
  

  

 
 

)سبلمة  1982وصؼ حرب لبناف  - 
 الجميؿ( بأنو نجاح عسكري مدىش.

وصؼ الحركات الفمسطينية بالمنظمات  -
 اإلرىابية.

السياسػػػػػػػػػػػػػة األمنيػػػػػػػػػػػػػة 
 إلسرائيؿ في سنوات

8...- 1956 

860       -  استعداد العرب لجولة جديدة مف الحرب
السترداد المناطؽ التي خسرتيا وكذلؾ 

 التي دنست. الكرامة
 86.       -  وصؼ إجراـ العرب بأنيـ لـ يتركوا ولو

قرية ييودية واحدة محتمة بالبقاء مكانيا في 
 ظؿ أي حكـ عربي.

 159     

 
 
  

 
 
  

 
  

شرعنو إطبلؽ النار عمى البلجئيف  -  
الفمسطينييف الذيف عبروا الحدود مف أجؿ 

 .حصد محاصيميـ
غـ صورة شاحنة إسرائيمية تصعد عمى ل -

 وتصفيا بالعمؿ العدائي. 1953عاـ 
صورة مف معاريؼ تظير قتمى ييود في  -

 .النقب
وصؼ عمميات اجتياز الحدود عمى أنيا  -

تيدؼ لمسمب والقتؿ والقياـ بعمميات تخريبية 
 وكمائف وزرع ألغاـ عمى الطرؽ.
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 160    
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

تجييز مصر لمبلجئيف الفمسطينييف  -
رساليـ إلى إسرائيؿ الرتكاب وتدريبيـ و  ا 

عمميات تخريب وجمع معمومات 
 .استخباراتية

وصؼ لعممية سد حساب ضد قرية قبيو  -
1935. 

صورة مف يديعوت أحرنوت تورد عممية  -
مصريًا قتؿ  50سد حساب في مصر 

 والحصوؿ عمى عتاد عسكري كبير.

 161      
 
  

 
 
 
 
 
  

وصؼ ألوضاع سكاف القرى الحدودية  -
 .اتيـ مف عمميات التسمؿومعان

اعتبار الحرب ىي الوسيمة التي ستوصؿ  -
إسرائيؿ إلى محادثات مع العرب في وضع 

 القوي.
القياـ بحرب مبادر بيا مف أجؿ تحقيؽ  -

األمف السياسي إلسرائيؿ)تغيير وضع 
 الحدود(

 162     

 
 
  

 
  

وصؼ لعممية إلقاء خمية تخريبية  -  
ة كيناـ فمسطينية قنبمة عمى بيت عائم

 أسفرت عف قتؿ األـ واثنيف مف أبنائيا.
وصؼ آخر لعممية سد حساب في قرية  -

 قبيو.
صورة مف يديعوت أحرنوت تورد  -

 مجموعة عمميات عسكرية ضد إسرائيؿ.

 163       -  تبرير عمميات المس بالمدنييف
الفمسطينييف تحت شعار ىـ يفعموف ذلؾ لنا 

 فمنفعؿ ذلؾ ليـ.
 164       -  عرب إسرائيؿ لف يظيروا الوالء لمدولة

 وقد يعمموف ضدىا.
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فمسطينيًا في كفر قاسـ بسبب  47قتؿ  -
 الخوؼ مف التيديد العربي واالشتباه بيـ.

 نعت الثورة الجزائرية بالتمرد ضد فرنسا -       167 حرب سيناء

 168      

 
 
  

 

وصؼ التحالؼ الفرنسي البريطاني  - 
لقناه بأنيا لتأميف اإلسرائيمي الحتبلؿ ا
 المصالح المشتركة.

وصؼ حرب سيناء بأنيا رحمة جيش  -
الدفاع في سيناء وعدـ االكتراث بالمقاتؿ 

 العربي.
 171       

 
  

الحرب الوسيمة األمثؿ لحؿ المشاكؿ التي  -
 تعترض إسرائيؿ.

باالنتصار الساحؽ  1967وصؼ حرب  -
الذي مكف إسرائيؿ مف توسيع أراضييا 

 عاؼ.ثبلث أض
    172 حرب األياـ الستة

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
  

 
  

 
  

 

تطمع الدوؿ العربية إلعادة الحرب لتسديد  - 
 .الحساب مع إسرائيؿ

الكره لدولة إسرائيؿ استخدـ كعنصر  -
 رئيسي لموصوؿ إلى الزعامة العربية.

محاوالت سوريا حرؼ مسار نير  -
 اليرموؾ لمنع وصوليا إلسرائيؿ.

والمزارعيف قصؼ سوري عمى القرى  -
 .والصياديف خبلؿ عمميـ

عمميات تخريبية إرىابية فمسطينية ضد  -
 إسرائيؿ عمى طوؿ امتداد الحدود مع سوريا.

 173       
 
  

رصد لخطابات عبد الناصر الميددة  -
 إلسرائيؿ.

إطبلؽ أحمد سعيد والشقيري لشعارات  -
 فاضحة ضد إسرائيؿ.
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 174       - سكري ضد تكويف تحالؼ أردني سوري ع
 إسرائيؿ.

 175      

 
  

 
 
  

إلى جينـ يا صياينة صورة لمجمة مف  - 
 اسبوعية الجيش السوري.

كاريكاتير لدوؿ عربية توجو ضربات  -
 .مؤلمة إلسرائيؿ

صورة لمطار مصري بعد ىجوـ سبلح  -
 الجو اإلسرائيمي عميو.

 177    
 
  

 

  

 

قصؼ الجيشاف السوري واألردني  - 
 ألىداؼ إسرائيمية.

 وصؼ احتبلؿ القدس تحريرًا ليا. -

 179       -  إطبلؽ مصطمح توسيع وتضخيـ عمى
 8.30المناطؽ التي تـ احتبلليا في حرب 

 181    
 
 
 
  

 
 
  

  - 1967 حرب اعتبار االنتصار في 
بالمدىش وباليزيمة الميينة التي مست 

 .بالكرامة القومية العربية
 تبني البلءات الثبلثة ضد إسرائيؿ )ال -

 .تفاوض ال تصالح ال اعتراؼ بنسرائيؿ(
تطبيؽ الحكـ العسكري عمى سكاف  -

 .الضفة وغزة
      8.6 حرب يـو الغفراف

 
  

مباغتة القوات السورية والمصرية في  - 
 .حرب مفاجئة

وصؼ الزعماء العرب بأنيـ أصحاب  -
 شعارات جوفاء ال تدعميا األفعاؿ

 8.3       - لعرب لقضاياىـإظيار عدـ والء الحكاـ ا 

 8.0       -  وصؼ استعادة الجيش السوري ليضبة
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 الجوالف عمى انو احتبلؿ ليا.
 193       -  أنيا نوع مف  1973وصؼ حرب

 االنتقاـ والحقد العربي.
 194       -  استخداـ مصطمح ييودا والسامرة بداًل مف

 الضفة الغربية وشرعنو االستيطاف فييا.
 اتفاقيػػات السػػبلـ بػػيف

سرائيؿ  مصر وا 
199       -  اعتبار سيناء ممكًا وحقًا ليـ أخموىا مقابؿ

 السبلـ.
 200      

 
 
  

 

فشؿ مصر في استرداد أراضييا إال مف  - 
خبلؿ إدراكيا باالعتراؼ الكامؿ بحؽ 

 .إسرائيؿ
إبراز التيديدات العراقية واإليرانية ضد  -

 إسرائيؿ.

بػػػيف الحػػػرب والسػػػبلـ 
1982-1994  

201    
  

 
  

   - .تدمير المفاعؿ النووي العراقي 
وصؼ األعماؿ العسكرية التي قامت بيا  -

 منظمة فتح باألنشطة اإلرىابية.
تبرأة جنود جيش الدفاع مف مسؤولية  -

 مذبحة صبرا وشتيبل.
 203       -  صورة لجنود إسرائيمييف يخضعوف

 مجموعة مف العماؿ الفمسطينييف لمتفتيش.
 204     

 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 

وصؼ ألنواع األنشطة العسكرية العدائية  - 
التي اتبعيا الفمسطينيوف في انتفاضة 

ضد المدنييف والعسكرييف  1987
 اإلسرائيمييف.

وصؼ المنظمات اإلسبلمية الفمسطينية  -
 بحركات التطرؼ اإلسبلمي.

وصؼ أنشطة حماس التخريبية ضد  -
 الحافبلت والمطاعـ.

 205       - عمى إسرائيؿ وقصفيا  اليجـو العراقي
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 بالصواريخ.
 206       -  التراجع السريع لمفمسطينييف وعدـ

االستمرار في انتفاضتيـ بسبب قمة الوازع 
 القومي لدييـ.
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 (4ممحق رقم )
ن ينيالتحميل النصي لمفقرات التي وردت فييا المفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطي

 .في كتاب التاريخ لمصف الحادي عشر
 طبيعتيا المفاىيم العسكرية العدائية  الموضوع

حة
صف

ال
  

رب
الع
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طيني
مس
الف

 

 ال
نيو

سطي
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84 
طيني
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والف

ب 
لعر

ا
 

 

طرؽ الدفاع لمكيػاف 
 20فػػػػػي سػػػػػنوات اؿ

 30واؿ

45       -  وصؼ المحاربيف الفمسطينييف
 .بالعصابات

 47   

 
  

تدمير المتظاىريف العرب لؤلحياء  -    
 .الييودية

وصؼ التوسع واالحتبلؿ عمى أنو  -
 .تعبئة وتضخيـ لممناطؽ

 49   

 
 
 
  

وصؼ الطريؽ الذي سمكو العرب  -    
بأنو طريؽ اإلرىاب الذي يحظر عمى 

 .الييود اتباعو
وصؼ األعماؿ العسكرية الييودية  -

 ضد العرب بالدفاع الفعاؿ

 50   

 
 
  

اليجوـ عمى قواعد العصابات  -    
 .العربية

تخريب العرب المتعمد لخط النفط   -
 .حطة توليد الطاقة في نياريـمو 

 51  
 
  

 

     -  صورة لشعار اإليتسؿ التي تحمؿ
 .سبلحًا مكتوب عمييا فقط ىكذا

مف يريد االنتصار يجب عميو  -
 .اليجوـ
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ابوتنسكي ز سرد أقواؿ زئيؼ  -
 .المعادية لمعرب

 
 52       -  أقواؿ ديفيد رزياؿ المعادية لمعرب

 .الفمسطينييف
 53   

 
 
 
 
  

    
 
  

صورة إقامة كيبوتس شاعر  -
 .ىجوالف بأسموب سور وبرج

إبراز حؽ الييود باليجرة والتوطف  -
 .في أرض إسرائيؿ

جمع التبرعات مف سكاف اليشوؼ  -
الييودي لتمويؿ عمميات اليجاناة 

منية التي فرضيا لمواجو التحديات األ
 .العرب

 54       -  القوة ىي التي ستدفع العرب
 ف لتحقيؽ اتفاؽ بالتراضييالفمسطيني

 55       -  رفض العرب التحاور مع رابطة
تحالؼ السبلـ الييودية مما أدى 

 .لحميا
استعدادات اليشوؼ 
والحركة الصييونية 
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
العالميػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة 

 .معضمة وحسـ

58       

 
 
 
  

لمييود الحؽ الكامؿ في التوطف  -
بأرض إسرائيؿ بحدودىا الواضحة في 

 .التوراة
صورة لمنشور تدعوا لمتجنيد  -

مكتوب عمييا صوت دمي يصرخ 
 .عميؾ تجند

 60       
 
  

وصؼ ثورة العراؽ بقيادة الكيبلني  -
 .بالتمرد المؤيد لمنازية

صورة شعار البمماخ تعبر عف  -
واستصبلح  الدمج بيف االستيطاف

 .األرض وبيف القتاؿ والدفاع
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 61       -  تكويف الفصيمة العربية في البمماخ
  .)المستعربيف( لمتجسس عمى العرب

كفػػػػػػػػػػػػػاح اليشػػػػػػػػػػػػػوؼ 
إلنيػػػػػػػػػاء االنتػػػػػػػػػداب 

 البريطاني

81       -  شعار مرفوع فوؽ مستوطنة
 .مكتوب عمييا جئنا لنبني ولنزرع

 82       -  عرض خريطة لبلستيطاف في
يف وتسميتيا التوطف في أرض فمسط

 .إسرائيؿ
 83       -  منشور إليتسؿ فيو تحذير ووعيد

 .لمعرب
حػػػػػػػػرب االسػػػػػػػػتقبلؿ 
حػػرب بػػيف اليشػػوؼ 

 والسكاف العرب

94     
 
  

  -  بحرب  1948تسمية حرب
 .االستقبلؿ

وصؼ دخوؿ القوات العربية  -
 .لفمسطيف بالغزو لدولة إسرائيؿ

 95       - سكرية في جيش إلزامية الخدمة الع
 .الدفاع اإلسرائيمي

 96      

 
  

وصؼ لبلستعدادات العربية التي  - 
 .تتجيز لقتاؿ إسرائيؿ

عرض صورة لممقاتميف العرب في  -
 .معسكر تدريب في سوريا

 97  
 
 

     -  افتقاد الجيوش العربية لخطة
 .واضحة ألىداؼ الخروج لمحرب

 98   

 
  

 
 

شعاؿ  مبادرة العرب لمقتاؿ -     وا 
 الحرب.

نيب المتظاىريف الفمسطينييف  -
 .لممحبلت الييودية وحرقيا

استخداـ الفمسطينييف السيارات  -
 المفخخة ضد الييود.
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تمثيؿ الفمسطينييف بجثث القتمى  -
 .الييود

قطع الفمسطينيوف لمطرؽ  -
 .واالستيبلء عمى القوافؿ الييودية

 100       - وصؼ النتائج العسكرية في خطة 
 .د باإلنجازات

 101   

 
  

 
 
  

وصؼ ردود الفعؿ الفمسطينية  -    
 .باالعتداءات

تطيير القرى العربية القريبة مف  -
 .المستوطنات الييودية

احتبلؿ القرى العربية بيدؼ  -
السيطرة عمى محاور الطرؽ 

 .والمواصبلت الرئيسية

 102   

 
  

عممية دير ياسيف عجمت مف فرار  -    
 .نييفالعرب الفمسطي

قتؿ الفمسطينييف لؤلطباء  -
 .والممرضيف والكتاب الييود

قيػػػػاـ دولػػػػة إسػػػػرائيؿ 
جيػػػػػػػػػػػػػػوش الػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ 
العربيػػة تغػػزوا دولػػة 

 إسرائيؿ  

104       -  سيطرة الجيوش العربية عمى
 .المستوطنات الييودية احتبلؿ ليا

 112      

 
  

ىدؼ الدوؿ العربية القضاء عمى  - 
 .دولة إسرائيؿ

جيش العراقي بالسرقة نعت قوات ال -
 .والتخريب

 114       -  عرض صورة مكتوب عمييا الحذر
ال تسير في وسط الشارع في إشارة 
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 .لمقناصة العرب الفمسطينييف
 117       - .القدس عاصمة دولة إسرائيؿ 

 118       -  خرؽ المصرييف لميدنة والمبادرة
 .بنطبلؽ النار واليجوـ

 119   

 
  

يات العسكرية في وصؼ لمعمم -    
 حممة داني.

فرار وترؾ الفمسطينييف لقراىـ  -
 بمحض إرادتيـ.

 121  
 
 
 
 
  

    

 
 
  

وصؼ لمحمبلت العسكرية  - 
اإلسرائيمية ضد الجيوش العربية 

 .واعتبارىا انجازات
قرية عربية  14وصفو الحتبلؿ  -

 في لبناف
السيطرة عمى الجميؿ وضمو  -

 .إلسرائيؿ
 122      

 
  

ب بمثابة المستقبؿ لدولة النق - 
 .إسرائيؿ

التوغؿ والسيطرة عمى أجزاء مف  -
 .جزيرة سيناء أثناء حممة حوريؼ

 123       -  تجاىؿ الخسائر الفمسطينية
والتركيز  1948والعربية في حرب 

 .عمى الخسائر الييودية
إسػػػػػػرائيؿ فػػػػػػي ظػػػػػػؿ 

 الحروب
170       -  عدـ قبوؿ العرب بحؽ إسرائيؿ في

اتفاقيات وقؼ إطبلؽ النار الوجود  و 
 ىدنة مؤقتة مف جانب العرب

 171     

 
 

 
 
  

ضراـ النار في الحقوؿ  -  سرقة وا 
 .وتخريبيا مف قبؿ المتسمميف

خرؽ القادة العرب التفاقيات  -
إطبلؽ النار وخمؽ توتر عسكري 
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 .قرب الحدود
وصؼ العمميات العسكرية  -

 .الفمسطينية باإلرىاب

 172    
 
  

   - لمرد عمى  101شكيؿ وحدة ت
 عمميات التسمؿ خارج الحدود.

وصؼ لعمميات سد حساب في  -
 .قرية قبيو

 173       -  وصؼ لمعمميات الفمسطينية التي
انطمقت مف الحدود ضد دولة 

 .إسرائيؿ
 174     

 
 
  

  -  عبلقة المخابرات المصرية
بالعمميات التخريبية ودعميا 

 .لممتسمميف
اإلسرائيمية لقناة  حظر مرور السفف -

 السويس
 175     

 
 
 
  

 
  

  

 
 
  

حممة السيـ األسود عمى قواعد  -
 المخابرات المصرية في غزة.

عقد مصر صفقات سبلح ضخمة  -
 .تمييدًا الستخداميا ضد إسرائيؿ

عقد تحالؼ عسكري سوري  -
 مصري أردني ضد إسرائيؿ

تسمية الخميج العربي بالخميج  -
 .الفارسي

 
 176      

 
 

نعت العدواف الثبلثي عمى مصر  - 
 .بالتعاوف العسكري المشترؾ

صورة لمظمييف إسرائيمييف يحفروف  -
 .خنادؽ ليـ في سيناء بعد احتبلليا
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 177       -  وصؼ احتبلؿ سيناء باإلنجازات
 .العسكرية

 178    

 
  

اخضاع عرب إسرائيؿ لمحكـ  -   
 .العسكري

قتؿ العماؿ الفمسطينيوف بشكؿ  -
 مد في كفر قاسـمتع

إسرائيؿ فػي سػنوات 
 60اؿ

180    
 
 
 
  

   
 
  

نية مصر الخروج لمحرب ضد  -
 .1948إسرائيؿ لمحو فضيحة 

تطوير إسرائيؿ لسبلح نووي  -
 .لمردع

ف يتسمموف و ف فمسطينيو مخرب -
 .إلسرائيؿ ينتموف لمنظمة فتح

 181       -  عممية عسكرية في السموع
لتعاوف )الخميؿ( لتحذير السكاف مف ا

 .مع المخربيف
 182      

 
  

حرؼ مسار نير األردف يحـر  - 
 .إسرائيؿ مف حقيا المائي

قصؼ إسرائيؿ آلليات الحفر في  -
 سوريا

 183      

 
 
  

استيداؼ السورييف الجرارات  - 
 .الزراعية ومراكب الصيد اإلسرائيمية

إ ظيار صورة لكيبوتس جدوت  -
تبيف الخراب الذي لحؽ بو جراء 

 .صؼ السوريالق
 184      

 
  

إغبلؽ مضائؽ تيراف أماـ المبلحة  - 
 .اإلسرائيمية

توقيع الممؾ حسيف تحالفات  -
عسكرية مع مصر وسوريا والعراؽ 
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 .)دفاع متبادؿ(
بث اإلذاعات العربية والمتمفزة  -

لمبيانات واألحداث حوؿ اإلبادة 
 القريبة إلسرائيؿ.

 185       
 
  

عمى مطارات ىجمات إسرائيمية  -
 .مصر وسوريا واألردف والعراؽ

وصؼ احتبلؿ األراضي العربية  -
 .بأنو سيطرة وتوسع 1967في حرب 

 186       

 
 
  

 
  

 
 
 
  

توحيد شطري القدس عاصمة  -
 .إسرائيؿ

 1967وصؼ نتائج حرب  -
 .باالنتصار الساحؽ

اعتبار القدس وحائط البراؽ والحـر  -
 .اإلبراىيمي أماكف مقدسة لمييود

عرض مقطع مف صحيفة مكتوب  -
عمييا تحدث مع الشعب وجيشو 

 .العظيـ حررنا ولـ نحتؿ

 187    
 
  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  

الثبلثة ال  العربية البلءات -
مفاوضات ال سبلـ ال اعتراؼ 

 .بنسرائيؿ
قياـ المنظمات الفمسطينية  -

بنشاطات إرىابية ضد دولة إسرائيؿ 
 .وييود العالـ

حرب  1967تسمية حرب  -
االنتصار وحرب الخبلص والسبلـ   

 والحرب مف أجؿ السبلـ
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  -  وصؼ المحاربيف الفمسطينييف في
 .معركة الكرامة بالمخربيف

مشػػػاكؿ األمػػػف فػػػي 
بدايػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػنوات 

 03اؿ

191       -  اليجـو المصري والسوري المفاجي
 في عيد يـو الغفراف

 8.0       -  تحوؿ يوـ اكتوبر إلى عيد قومي
 .مصري

 8..     
 
 
  

  -  وصؼ ما اعتبره القوة الضاربة
لمجيش اإلسرائيمي الذي يتخطى كؿ 

 .الصعاب
وصؼ محادثات إرجاع سيناء  -

 .لمصر بأنيا تقديـ تنازالت
المؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوف 
والمعارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف 

 التفاقيات السبلـ

201      

 
  

الرفض العربي إلجراء محادثات  - 
 .سبلـ مع إسرائيؿ

ضد تحريض إيراف لمدوؿ العربية  -
 .إسرائيؿ وضد السبلـ معيا

 203       -  رفض المكود االعتراؼ بمنظمة
التحرير الفمسطينية ألعماليا 

 .التخريبية
 207     

 
 
 
 
  

 
  

  
 
  

وصؼ منظمة التحرير بمنظمة  -
 .اإلرىاب

جزء مف  1967اعتبار أراضي  -
 .أراضي الشعب الييودي

وصؼ العمميات التفجيرية  -
 .بعمميات اإلرىاب

ورة لتفجير حافمة مكتوب عمييا ص -
 .عممية نفذىا مخرب منتحر

 اعتبار القدس عاصمة إلسرائيؿ. -       214بنػػػػاء المجتمػػػػع فػػػػي 
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العقػػػػػػػػػديف األولػػػػػػػػػيف 
لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ـ1967 -ـ1948
 216       -  سف قانوف العودة الذي يسمح بحؽ

 الييود اليجرة لفمسطيف
 238       -  العداء اإلسبلمي والمسيحي

 .مييودل
الحػػػػروب ومسػػػػتقبؿ 
المناطؽ يػؤدي إلػى 

 تنافر

248       
 
 
  

صورة الحتفاؿ أعضاء غوش  -
أمونيـ بمناسبة المصادقة الحكومية 

 .لبلستيطاف في الضفة الغربية
التوطف )االستيطاف( في مناطؽ  -

 أرض إسرائيؿ فرض ديني
 249       -  تبرئة الجيش اإلسرائيمي مف مذبحة

 .صبرا وشتيبل
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 (5رقم ) ممحق
التحميل النصي لمفقرات التي وردت فييا المفاىيم العسكرية العدائية تجاه العرب والفمسطينيين 

 في كتاب التاريخ لمصف الثاني عشر.
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       7 ىيكمية البيت القومي
 
  

رفض العرب إلقامة وطف قومي  -
 لمييود.

الييود عنصر أساسي وليـ جذور في  -
 .األرض

 8       -  صورة نصب تذكاري زئير األسد
الذيف قتميـ  ئوليوسؼ تمبمدور وأصدقا

 ف.و العرب الفمسطيني
 9  

 
  

     - اًل استخداـ مصطمح أرض إسرائيؿ بد
 .مف فمسطيف

وصؼ الوجود العربي الفمسطيني  -
 .بالطوائؼ في داللة عؿ قمتيـ

 10       -  اعتماد الكياف العربي عمى الكياف
 .الييودي والعيش في ظمو

 11       -  تفشي األمراض وسط العرب وخاصة
 المبلريا وأمراض العيوف

 12       -  تطوير الببلد استند عمى خبرة وأىمية
صرارىـالييو   .د وعمى عزيمتيـ وا 

 13       -  وصوؿ المياجريف إلى الببلد كاف
بفضؿ تعميميـ وانتماؤىـ الصييوني 

 .وقوميتيـ
 15       -  أرض إسرائيؿ ىي أرض الخبلص

 .الييودي
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 17   

 
  

 
 

شراء اليستدروت مساحات ىائمة مف  -   
 .األراضي مف أجؿ التوطف

 ميةإقامة الكيبوتسات عمى أراضي قو  -

 24       -  مستوطنة بنظاـ السور  50إقامة
 .والبرج عمى األراضي العربية

 28       -  سنوات الثبلثيف وقع فييا العصياف
 .والتمرد العربي

 29     
 
  

  -  العرب والبريطانيوف عقبة أماـ تحقيؽ
 .الصييونية

ما وراء نير األردف )األردف( جزء  -
 .مف أراضي إسرائيؿ

العبلقػة خبلؼ بشػأف 
 مع العرب

32   

 
 
  

نزع مصطمح الشعب عف العرب  -    
الفمسطينييف ووصفيـ بالجميور الذي 

 .ينتمي لؤلمة العربية
منح العرب الحكـ الذاتي دوف حؽ  -

 .إقامة دولة مستقمة ليـ
 33   

 
 
  

حؽ تقرير المصير لمعرب  -    
الفمسطينييف ال يعني حقيـ في ممكية 

 .أرض إسرائيؿ
ؽ مع العرب الفمسطينييف فرصة االتفا -

 .لمنح الييود وقت لتعزيز قوتيـ
 34   

 
 
  

استحالة االتفاؽ مع العرب بالتراضي  -    
والسبيؿ لتحقيقو القوة الييودية التي تردع 

 .العرب الفمسطينييف
تحميؿ الفمسطينيوف فشؿ عقد  -

تفاىمات مع اليستدروت لتجنب أحداث 
 .العنؼ

الصػػػػػػدامات القوميػػػػػػة 
 أرض إسرائيؿ عمى

37       -  معارضة الفمسطينييف لميجرة الييودية
 .وكافة أنشطة الصييونية
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صورة لمظاىرة فمسطينية في القدس  -
 .رفضًا إلعبلف بمفور

مبادرة العرب باألحداث والصدامات  -
 .التي مات وأصيب المئات مف الييود

وصؼ أعماؿ المقاومة الفمسطينية  -
والعصياف والتمرد  باألحداث الدموية

 .العربي والعمميات اإلرىابية

 38       -  ييودي بعمميات  500مقتؿ أكثر مف
 .إرىاب فمسطينية

 39   

 
 

    
 
  

وصؼ لبلعتداءات العربية عمى  -
 .الكياف الييودي

تشكيؿ اليجاناة لمواجية االعتداءات  -
 .العربية

 40       -  فداء الوطف لجمع التبرعات لشراء
 .ائؿ الدفاعية واألمنيةالوس

 41  
 
  

     -  تشكيؿ منظمة اإليتسؿ ووصفيا
 .بالمنظمة القومية

وصؼ المقاتميف الفمسطينييف  -
 .بالمخربيف القتمة

 42   

 
  

إطبلؽ لفظ العصابات عمى المقاتميف  -    
 .الفمسطينييف

القوة واليجوـ ىي التي ستحطـ قوة  -
 .العرب وتفوت عمييـ فرصة اليجوـ

 50  
 
  

     -  اإلقرار بحؽ الييود في فمسطيف في
 .خطة التقسيـ

رفض الفمسطينييف لكؿ محاوالت  -
 .التوصؿ لحؿ سممي لمخبلؼ

 51       -  تحميؿ العالـ بما فييـ العرب
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 .مسؤولية الكارثة التي حمت بالييود
 53       -  تكويف فرؽ ساحقة )البمماخ( في

 .إطار اليجاناة
 56   

 
 
 
 
  

   
 
  

تشكيؿ وحدة خاصة مف المستعربيف  - 
 .لمقياـ بنشاطات في وسط العرب

وصؼ ثورة رشيد عمى في العراؽ  -
 .بالتمرد عمى انجمترا

بيع العرب أراضي لكاكاؿ الصندوؽ  -
 .القومي الييودي

 59       -  حؽ الييود في أرض إسرائيؿ مف
 .النيؿ لمفرات

الصػػػػػػػػػػػػػػػراع إلقامػػػػػػػػػػػػػػػة 
 -ـ1945الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ـ1947

65       -  وصؼ الييود المقتمعيف في أوروبا
 .بفاقدي الوطف

 67       -  ال حؽ لمفمسطينييف في إقامة دولة
 .عربية في فمسطيف

 77       -  استغبلؿ الكارثة والناجيف منيا
 .إعبلميًا لتأييد العالـ لفكرة الصييونية

 83       -  زيادة اإلرىاب العربي ضد بائعي
 .األراضي

 84   

 
  

  

 11إطبلؽ لفظ التوطف عمى إنشاء  -    
 .مستوطنة في النقب

 .وصؼ االحتبلؿ بأنو تعبئة وتضخيـ -
خريطة توضح كثرة التوطف في النقب  -

 لئليحاء بأنيا خالية مف أصحابيا.

حرب االستقبلؿ 
قامة دولة إسرائيؿ  وا 

 ـ1949 -ـ1947

103  
 
  

     -  بحرب االستقبلؿ  1948تسمية حرب
 اـوالتحرير والقي

مبادرة الفمسطينييف لمحرب ضد  -
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 .الكياف الييودي
 104  

 
  

 
 
  

     -  إمدادىـ العرب لمفمسطينييف بكؿ
 احتياجاتيـ وقوفيـ معًا ضد الصييونية.

تخمؼ المجتمع العربي ونقص  -
معرفتيـ التكنولوجية وافتقادىـ لقيادة 

 .سياسية منتخبة
 الرد عمى ىجمات العصابات العربية. -

 105       -  عرض صور لشعارات الميحي
واليجاناة والجيش الييودي والتي تعبر 

 .عف ضرورة استخداـ القوة
 106       -  صورة لكاريكاتير يظير العرب

بكبلب تياجـ دولة إسرائيؿ الصغيرة 
 .المحاصرة

 107  
 
  

     

 
 
 
 
  

وصؼ القدس بأنيا تحت الحصار  -
 .في فترة الحكـ العربي الفمسطيني ليا

اعتداءات عرب أرض إسرائيؿ عمى  -
 .الطرؽ والمحاور

 .القدس عاصمة دولة إسرائيؿ -

 109       
 
 
  

حرؽ العرب لممحبلت التجارية  -
واستخداـ السيارات المفخخة وطمقات 

 .القناصة ضد الكياف الييودي
صورة لقافمة ييودية مكتوب عمييا  -

 .تحمؿ المؤف لمقدس المحاصر
 110  

  
     - لعرب ومكرىـخيانة ا. 

سرد أعداد القتمى الذيف سقطوا في  -
 .قوافؿ اإلغاثة بفعؿ اليجمات العربية
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 111       -  ذكر أىداؼ خطة د واستخداـ لفظ
 .السيطرة بداًل مف االحتبلؿ

 112       -  وصؼ لحممة نحشوف التي ىدفت
 .لتحرير القدس وفؾ الحصار عنيا

 113       -  بالمعركةتسمية مذبحة دير ياسيف. 

 114     
 
  

  -  أضرار ثقيمة وفادحة بسبب ىجوـ
 .القاوقجي

 .نعت المتطوعيف العرب باألجراء -

 115       
  

 ىروب العرب وترؾ مناطؽ سكناىـ. -
صورة موقع عسكري لميجاناة في  -

 .ىيئة دفاع
 116       -  عدـ قدرة السكاف العرب عمى توفير

عمى الخدمات الحيوية ليـ واالعتماد 
 .البريطانييف

 118       -  صورة لبف غوريوف يعمف عف قياـ
 .دولة إسرائيؿ

 120       
 
  

غزو جيوش الدوؿ العربية لدولة  -
 .إسرائيؿ

عرض صورة لمرسـو تشكيؿ جيش  -
 .الدفاع اإلسرائيمي

 121      

 
 
  

تشكيؿ الدوؿ العربية قيادة عامة  - 
عبلف الحرب ضد إسرائيؿ  .وا 

كاتير لحاخاـ بيده وثيقة صورة كاري -
االستقبلؿ وسبعة سيوؼ موجية نحوه 

في إشارة لرفض العرب استقبلؿ 
 .إسرائيؿ

 123       -  وصؼ تحرير الجيش العراقي لبعض
 .المناطؽ باالحتبلؿ
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 125      

 
 
  

وصؼ لميجـو العراقي عمى القرى  - 
 .الييودية

احتبلؿ الجيش األردني البمدة القديمة  -
 .في القدس

 126       -  حصار الجيش األردني لمقدس ومنع
 .دخوؿ المساعدات

 127       -  ىجـو القوات المصرية عمى القرى
 .الييودية واحتبلليا

 134       - عرض شعارات لمبمماخ والناحاؿ. 

 135       

 
 
  

وصؼ لحممة داني ضد الجيش  -
 .األردني والفمسطينييف

وصؼ لحممة ديكؿ ضد القاوقجي  -
)جيش اإلنقاذ( والسكاف الفمسطينييف في 

 .الجميؿ
 137       

 
 
  

وصؼ لحممة يوآؼ التي ىدفت لربط  -
النقب بدولة إسرائيؿ وتحريره مف 

 .المصرييف
وصؼ لحممة حيـر وعوفادا لتحرير  -

يبلت  .العربا وا 
 141     

 
  

صورة رفع عمـ إسرائيؿ مرسوـ  -  
 .بالحبر مف قبؿ المقاتميف عمى إيبلت

عبرنة األسماء العربية لمقرى  -
 .واألماكف

 143  
 
  

   
 
 
 
  

  -  العرب عبارة عف قطيع مف الغنـ ببل
 .راعي

التخمؼ والضعؼ سببا في انييار  -
 .المجتمع الفمسطيني

تحميؿ العرب مسؤولية ترؾ  -
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خبلء مسؤولية  الفمسطينييف أراضييـ وا 
 .الييود

 144     

 
  

قراىـ منع الفمسطينييف العودة ل -  
 .وتسميتيا دولة إسرائيؿ

وصؼ البلجئيف الفمسطينييف  -
بالطابور الخامس والقنابؿ المتفجرة حاؿ 

 عودتيـ.
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
إلسػػرائيؿ فػػي سػػنوات 
الخمسػػػػػػػػػػػيف وحػػػػػػػػػػػرب 

 سيناء 

201    

  

 
  

معادات األقمية العربية لمدولة  -   
 الييودية

تطبيؽ الحكـ العسكري عمى عرب  -
 .الببلد لضماف األمف

مصادرة أراضي عرب الببلد لعدـ  -
 .مقدرتيـ عمى استصبلح أراضييـ

 202    
 
 ا 

 
  

   -  تبني الجامعة العربية سياسة
 .المقاطعة إلسرائيؿ

تسمؿ البلجئيف إلسرائيؿ كاف ألىداؼ  -
 .السرقة والتخريب والقتؿ 

وصؼ البلجئيف المتسمميف  -
 بالعصابات

 
 203       

 
  

مكتوب عمييا صورة لجثث قتمى ييود  -
 .مسافر 11ف يقتموف يمخرب

ضعؼ احتمالية تسميـ الدوؿ العربية  -
بوجود دولة إسرائيؿ واألمر مقروف 

 .بمدى القوة
 204     

 
 
 

  
 
 
  

العمميات التخريبية التي نفذىا  -
المتسمموف غرست رعب في قمب سكاف 

 .إسرائيؿ
بأبيى األوصاؼ  101تمجيد وحدة  -
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 .يات سد الحسابوالتي قادت عمم
 تمثيؿ القتمة بجثث القتمى الييود. -
وصؼ عممية رد حساب بتفجير  -

 مبنى شرطة قمقيمية

 205    
  

 
 
  

   -  101صورة تشكيؿ وحدة. 
وصؼ عمميات التسمؿ بأنيا تفجير  -

ألنابيب المياه وقطع األشجار وقتؿ 
 العماؿ في البساتيف والعائبلت وىـ نياـ.

مقتؿ روعي رثاء موشيو دياف ل -
 روتنبرج.

 207      

 
 
 
 
  

 
 
  

التسمح المصري الكثيؼ والكبير  -
 .استعدادًا لجولة أخرى مف الحرب

إنشاء مفاعؿ ديمونا كحسـ  -
 .استراتيجي في عالـ معادي

اغبلؽ قناة السويس ومضائؽ تيراف  -
 .في وجو إسرائيؿ

 208      

 
 
  

 
 
  

تركيز الجيش المصري في سيناء  - 
شاطات حفر وتحصيف والقياـ بن

 .استعدادًا لمياجمة إسرائيؿ
توقيع سوريا واالتحاد السوفييتي عمى  -

 .صفقة ضخمة لمسبلح
تشكيؿ قيادة عربية مشتركة لمواجية  -

 .إسرائيؿ

 210       -  وصؼ الحتبلؿ سيناء )العدواف
 .الثبلثي( باالنتصار

 211       -  احتبلؿ سيناء وقطاع غزة إنجاز
 .ائيؿإقميمي إلسر 



288 

 

 280       - العفو عف مرتكبي مذبحة كفر قاسـ. 

حػػػػػرب األيػػػػػاـ السػػػػػتة 
يونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  6-83

8.30 

286       -  حؽ إسرائيؿ واألردف في مياه نير
 .األردف وتجاىؿ حؽ الفمسطينييف

 283       -  الزعماء العرب قرروا حرؼ مسار
نير األردف وحرماف إسرائيؿ مف حقيا 

 .المائي
 217      

 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
  

رغبة سوريا بزعزعة أمف الحدود  -
 .الشمالية

توغؿ الجيش السوري في أراضي  -
 .إسرائيؿ بيدؼ تنفيذ عمميات تخريب

استعانة سوريا بمنظمات محاربة  -
 .فمسطينية لتنفيذ عمميات تخريب

إسقاط ستة طائرات حربية سورية  -
 .أثناء معرؾ جوية

 218       -  عرض صورة لبيت أطفاؿ في
يبوتس تؿ كتسير تضرر مف ىجمة ك

 .سورية
 219      

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

عجز الممؾ حسيف وقؼ عمميات  -
التخريب واإلرىاب مف جانب المنظمات 

 .الفمسطينية
اليجوـ عمى قرية السموع في الخميؿ  -

لتقديميا الممجأ لمذيف يرتكبوف عمميات 
 .تخريب ضد إسرائيؿ

تبني ناصر الخطوات اليجومية ضد  -
 .يؿ وتركيز قواتو في سيناءإسرائ

 220      

 

تزود مصر وسوريا أسمحة حديثة مف  - 
 .االتحاد السوفييتي
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  -  حماسة وفرح الجماىير العربية لدعوة
 .ناصر لمحاربة إسرائيؿ

 221      

 
  

طرد مصر لقوات األمـ المتحدة  - 
غبلؽ مضائؽ تيراف  .وا 

تحميؽ الطيراف الحربي المصري فوؽ  -
 .نةمفاعؿ ديمو 

 223      

 
  

 
 
  

تزييف القاىرة بالممصقات التي تبيف  - 
 .كيفية سحؽ الييود

سرائيؿ  - مقارنة ناصر بيتمر وا 
 .بتشيكوسموفاكيا التي تخمى عنيا العالـ

صورة حفر قنوات وخنادؽ في وسط  -
 .تؿ أبيب لمواجية التيديدات العربية

 224       -  موشيو دياف الشخصية المحاطة
 .المجدبالييبة و 

 226      

 
  

تخطيط مصر لمياجمة إسرائيؿ في  - 
 .حممة فجر والتيديد األمريكي أوقفيا

اكتماؿ دائرة العداء إلسرائيؿ بتحالؼ  -
 .مصر والعراؽ وسوريا واألردف

 227       -  وصؼ لحممة موكيد لضرب
المطارات الجوية في مصر وحممة 

 .الستارةالحمراء الحتبلؿ سيناء
 228       -  عرض خريطة انجازات حرب األياـ

 .الستة
 229       -  مبادرة الممؾ حسيف الحرب برغـ

 الرسائؿ التطمينية التي أرسمتيا إسرائيؿ
 230     

 
 

  -  صورة جنود أماـ حائط المبكى بعد
التحرير   وصورة لحاخاـ عسكري ينفخ 

 .في البوؽ
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  -  مبادرة سوريا والعراؽ اليجوـ بالسبلح
 .الجوي

 231       -  تجنيد ييود مصرييف مخمصيف
 .لصالح المخابرات اإلسرائيمية

 232     
 
 
  

 
  

  -  حرب األياـ الستة إنجازًا عسكريًا
وسياسيًا ال سابؽ لو ووصفو بالنصر 

 .البراؽ واليائؿ
حؽ إسرائيؿ استغبلؿ الغاز الطبيعي  -

 .والنفط في سيناء
صورة لنائب ىيئة األركاف رابيف برفقة  -

 أشكوؿ في جولة تفقدية في سيناء
 233       

 
 
 
  

انتصار ولـ تكف  1967حرب  -
احتبلؿ وعودة إلى األرض الموعودة 

 .وبداية الخبلص
االنسحاب مف األراضي ىو انسحاب  -

 .إلى غيتو األوىاـ وانزالؽ لمياوية

 234       -  رفض العرب القتراحات إسرائيؿ
 .إلعادة األرض ليـ

 238       -  خوض منظمة التحرير الفمسطينية
 .حرب إرىاب قاسية ضد إسرائيؿ

حػػػػػػرب يػػػػػػـو الغفػػػػػػراف 
واتفػػػػػػػاؽ  1973فػػػػػػػي 

 السبلـ مع مصر

241    
 
  

 
 
  

   -  بالقوة يمكف تحقيؽ كؿ ىدؼ ألف
 .الجيش قادر عمى كؿ شيء

عمى  1973مصادقة الحكومة عاـ  -
 .سياسة التوطف في المناطؽ الجديدة

ًا مف حدود منظمة التحرير انطبلق -
األردف وسوريا تنفذ عمميات تخريب 

طبلؽ نار  .وا 
 242    

 
   

 
صورة خنادؽ حماية ضد القذائؼ في  -

 .كيبوتس كفار روفيف
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   -  اليجوـ عمى بمدة الكرامة لردع
 .منظمات اإلرىاب الفمسطينية

 243       -  إغراؽ المصرييف السفينة الحربية
 .إيبلت ومقتؿ عشرات الجنود

 244      

 
  

صورة جندي في قارب حربي عمى  - 
 .قناة السويس

 مبادرة المصرييف لحرب االستنزاؼ. -

 246       -  ىجـو مصري سوري مفاجي عمى
 .إسرائيؿ

 248      

 
  

تحرير الجيش المصري ألجزاء مف  - 
 .سيناء ىو احتبلؿ

صورة لدبابات إسرائيمية في ىضبة  -
 دوافالجوالف استعدادًا لميجوـ وصد الع

 249       -  وصؼ لمتقدـ في أراضي سوريا
 .ومصر

 251      

 
  

سقوط ىيئة األركاف في مصيدة  - 
 .الخداع العربية

 .رغبة السادات في احتبلؿ كؿ سيناء -

 254       -  ىدؼ االستيطاف فرض حقائؽ تمنع
 .إعادة األراضي لمعرب

 255       -  صورة حناف بورات زعيـ حركة غوش
محموؿ عمى أيدي مؤيديو أمونيـ 

بمناسبة السماح باالستيطاف في ييودا 
 .والسامرة

 256       -  منظمة التحرير تقتؿ األوالد وتخطؼ
 .الطائرات وتزرع العبوات الناسفة

تطػػػػػػػػػػػػػػػػػور الحركػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القومية الفمسطينية

263       -  نمو األفكار اإلسبلمية الرجعية
 .والقومية المتطرفة
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 264       - لميطاني ضد قواعد ـ.ت.ؼ حممة ا
 .ولردعيا

 266       -  إخبلء مسؤولية الجيش عف مذبحة
 صبرا وشتيبل وتحميميا لمكتائب المبنانية

 267     

 
 
 
  

فتح الفمسطينيوف الصراع في ييودا  -  
والسامرة وغزة بانتفاضة في ديسمبر 

1987. 
االنتفاضة بسبب مشاعر اليأس  -

 .ف الفقرالشخصي واالجتماعي النابع م

تبمػػور اليويػػة القوميػػة 
 في إسرائيؿ

307       -  قياـ دولة إسرائيؿ ىي فترة الييكؿ
 .المقدس الثالث

 308  
 
  

     -  حرب االستقبلؿ سد حساب تاريخي
 .قديـ
سقوط تؿ حي أما العصابات  -

 .الخارجة عف القانوف
 310       -  عدـ إمكانية قياـ كياف ييودي في

ات سيقضى عمى الشتات وأف الشت
 .شعب إسرائيؿ

 314       -  بدا العرب وكأنيـ نازيوف جدد يريدوف
نياء ما بدأه  إبادة الشعب الييودي وا 

 .األلماف
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Palestinians (12.6%)and against the Arabs (31.5%) and against the  Arabs 

and the Palestinians (25.2%). 

Third: the history book for the twelfth grade: 

Got Axis Security ranked first percentage (41.4%), and earned axis deleg- 

itimize the Arabs second percentage (22.3%), and earned axis unit  Judai- 

sm versus yard on third and percentage (15.5%), and earned  axis appear- 

ing  attitude  victim  fourth largest  percentage (14.3%) , while his Jewish 

self-axis (uniqueness) ranked fifth as a percentage (6.5%). 

The proportion of concepts came the military aggression against the Pale- 

stinian Arabs (25.4%) against  the  Palestinians of 48  (2.3%) and  against 

Palestinians (14.1%) and against the Arabs (30.5%) and against the Arabs 

and the Palestinians (27.7%). 

Fourth: the result by the content of the book: 

Got a history book for  class XII ,  respectively , the first percentage (38.2 

%) and duplicates (336), while his history textbook for grade atheist cent- 

ury on the second place as a percentage of (35.7%) and  duplicates (314) , 

and got a history book for class X on third place a percentage of  (26.1%) 

and (230) repeat. 

Fifth: By Sector analysis result: 

Got  Axis  Security (militarization) the highest  percentage  (40.8%) , and 

the  axis  of   de-legitimizing  the  Arabs (22.6%) , and  the  axis  of  unity 

Jewish versus the yard (17.5%), and the axis of appearing  attitude  victim 

(13.4%), and the axis of self-Jewish(uniqueness) on a percentage (5.7%) . 
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ers worked out the steadiness of the tools through  working  out  the fixat- 

ion through time and through people where fixation treatment were  conf- 

ined between( 0.83 and 0.97 )and the researcher  used the  repetitions and 

connection  treatments  as  statistical styles ,  and the study reached to the 

following results. 

First: the history book for the tenth grade: 

Got  axis  of  security at  the  highest  percentage of (39.6%) , and  earned 

axis delegitimize the Arabs on the second percentage (22.2%), and earned 

axis of unity Jewish versus the courtyard on the third percentage (17.8%), 

has earned axis emerging position of the victim the fourth largest percent- 

age (14.8%), while  the  Jewish  self-axis  came  uniqueness  ranked   fifth 

percentage (5.6%). 

The ratio came hostile  military  concepts  towards the  Palestinian  Arabs 

(25.6%)  against  the  Palestinians of 48  (2.3%)  and against  Palestinians 

(18.6%) and against the Arabs (45%) and against the Arabs and Palestini - 

ans (8.5%). 

Second: the history book for the eleventh grade: 

Security axis obtained the highest percentage (41.1%) , while the axis  ca- 

me delegitimize the Arabs in the second percentage (23.2%), has received 

the focus of the unit Judaism versus the courtyard on the third  percentage 

(19.8%) have earned axis appearing to the position  of  the victim's fourth 

largest percentage (11.1%), while came the Jewish  self-axis (uniqueness) 

ranked fifth as a percentage (4.8%). 

The proportion of concepts came the military aggression against the Pale- 

stinian  Arabs (28.9%)  against  the Palestinians of 48 (1.8%)  and against 
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ABSTRACT 

This study aims at  knowing  the  extent of  including  the  Hebron history 

curriculum of the secondary stage of the  concepts of  militarization  , and 

at knowing the extent  of  its  including  of  the  hostile  military  concepts 

towards the Arab Palestinians ,where a sample of  the  study  was  formed 

from the contents of the history  textbooks  for  the  tenth  ,  eleventh  and 

twelfth grades. the researcher in this  study  used  the  analytic  descriptiv 

curriculum with the  aims  of collecting  information  and  preparing  data 

and its explanation of the history books for the secondary stage in  Israel . 

In this  study , the  researcher  used two tools ,  the first is the  list  of  the 

military concepts in the curriculums  to be  used  in  analyzing the history 

textbook for the secondary stage. 

The second is the analysis of the content with two dimensions ,  where he 

used  the   first   dimension   for  analysis   the   history  textbook  for  the 

secondary stage in the  light  of  militarization concepts ,  and the  second 

dimension for using it in analyzing the history textbooks for the  seconda- 

ry stage on the light of the hostile militarization concepts toward the Arab 

Palestinians. 

The researcher worked out the truth of the  analysis  tool through  analyz-  

ing  one studied. 

Unit from the units in ever history textbook for the secondary stage that is 

spontaneously chosen and the analysis showed including the list of milit -

arization concepts for the indicia embodied in the content  and the  list  of 

the military concepts were offered to a group of jurors and  experts  in the 

method logy and  specialists in the  Israeli   curriculum , and the research-  
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