
   ة غــز– اإلســالمية الجامعــة
ــادة ــا  عمـ ــات العليـ            الدراسـ

ــة ــة التربيـــــ   كليـــــ
    وطـرق التـدريس     نـاهج  قسم الم 

  

  

  صورة العرب واملسلمني 
  يف املناهج اإلسرائيلية

  

  ةإعداد الطالب

  أسماء عليان أبو مساعد

  إشراف

  داود درويش حلس/ الدكتور 

  

  ير في المناهج وطرق التدريسبحث مقدم الستكمال متطلبات نيل درجة الماجست
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ب  

  ملخص الدراسة
   :إلىهدفت الدراسة 

 لطالب مدارسها الرسمية فـي منهـاج مـواد          الكشف عن الزيف والتشويه الذي تقدمه إسرائيل       -
 . العلوم اإلنسانية لصفوف المرحلة األساسية 

 التعرف على دور التربية في تحديد مسيرة الحركة الصهيونية وتنفيـذ سياسـتها فـي تكـوين                  -
 .االتجاهات السلبية نحو العرب والمسلمين 

 .لقتل تجاه العرب والمسلمين إثبات دور المناهج اإلسرائيلية في تربية روح العداء وا -

 التي تقدمها إسرائيل لمجلس األمن وفي كل المحافل الدولية حول إرهابيـة             اإلدعاءاتالرد على    -
  .المناهج العربية وإبراز المالمح اإلرهابية في المناهج اإلسرائيلية 

  . الكشف عن سياسة إسرائيل في بناء الشخصية اإلسرائيلية اليهودية -
للغة واألدبيات للصفوف   الكلمات في مادة ا    األهداف قامت الباحثة بتحليل محتوى درب        ولتحيق تلك 

 والتي تتعـرض  بارة عن الفكرة الواردة في الفقرات     ،  وكانت وحدة التحليل ع     ] السادس   –الثالث  [ 
  .لذكر العرب والمسلمين إما ضمناً أو صراحة 

 أداة التحليل ، وتناولت فقراتها أهم األفكـار     ولإلجابة عن أسئلة الدراسة عملت الباحثة على تطوير       
  .التي وردت خالل محتوى النصوص المحددة  في الكتب عينة الدراسة 

أشارت النتائج إلى أن كتب المناهج الدراسية اإلسرائيلية حرصت على تـشويه صـورة العـرب                
  .ة العربية والمسلمين في المناهج اإلسرائيلية والتركيز على الجوانب السلبية في الشخصي

  : ويمكن إجمال الصور السلبية في األفكار التالية 
  صورة العرب ماضوية ودونية ويقابلها تفوق وحضارة اليهود.  
 رض فلسطين ييب الوجود العربي واإلسالمي في أتغ. 

  تغييب الحضارة العربية واإلسالمية. 

 الحقائق التاريخية حريفت . 

 ليهود في أرض فلسطين لتثبيت الوعي بالحق الديني والتاريخي . 

  وصف العرب بالعدوانية ،والدموية، والضعف ،والجبن والطمع. 

  التعبئة بمشاعر الحقد والعداء نحو العرب والمسلمين. 

  التطاول على الدين اإلسالمي.   



ج  

 
  :وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها 

  
ة واإلسـالمية إلـى ضـرورة تـضمين         دعوة القائمين على المناهج الدراسية في الدول العربي       * 

                                                                                                                                                 المقررات الدراسية ما يتصدى لالتجاه الموجود في المناهج اإلسـرائيلية المتمثـل فـي ثقافـة               
  .العنف وسمو العرق اليهودي

إعداد مناهج مدرسية وجامعية تهدف إلى تنمية الوعي بأبعاد الوجود اإلسرائيلي وسـط العـالم               * 
  .محتل إسرائيل بصورتها الحقيقية كعدو العربي في إطار وقائي من مخططات إسرائيل، وإظهار

 فـي   – الفلسطينيين مـنهم خاصـة       -ج اللغة العبرية كمقرر دراسي على  الطلبة العرب          إدرا* 
وهذا يـساعد فـي     " من عرف لغة قوم أمن مكرهم        " أثورقول الم الالمراحل الدراسية انطالقاً من     

ن إعالم مقروء أو مرئي ويـسهل االطـالع         ر على ما ينشر في إسرائيل م      إمكانية االطالع المباش  
   .ا الدراسية اإلسرائيلية وتحليل محتواهعلى المناهج

تشكيل فريق من الباحثين المتخصصين للرد على مزاعم وادعاءات إسـرائيل المتـضمنة فـي               * 
 .نية العرب ومناهجها الدراسية التي تؤكد يهودية أرض فلسطين وسمو العرق اليهودي ود

ج اإلسرائيلية للمراحـل     إجراء دراسات وأبحاث تتناول دراسة المناه      وقد اقترحت الباحثة    
الدراسية المختلفة مع التركيز على مقررات األدب والدين اليهودي والتاريخ والجغرافيا ألن هـذه              

  .المواد تمثل تربة خصبة لنشر القيم الصهيونية



د  

Abstract 
  

The study aims to: 

1- Reveal the falsification and distortion presented by Israel to the students at its formal 
public schools in the curriculum of human sciences for primary stage classes. 

2- Learning about the role of education in determining the route of Zionism and carrying 
out its policy in forming negative attitudes towards Arabs and Moslems. 

3-  Proving the role of Israeli curricula in nourishing the spirit of aggression and 
killing against Arabs and Moslems 

4- Defeating the allegations submitted by Israel to Security Council and in all 
international forums about the terrorism of Arabic Curricula and identifying terrorist 
features in Israeli curricula.  

5- Disclosing Israel’s policy in building the Jewish Israeli identity.  

  

In order to achieve these objectives, the researcher analyzed the content of the textbook 
(Darb al kalemaat [Words Path] for the subject of Language and Literature for the 
grades 3-6. The unit of analysis is the ideas handled in the paragraphs that mention Arabs 
and Moslems implicitly or explicitly.    

  

In order to answer the questions of the study, the researcher developed analysis tool . The 
analysis included the most important ideas that were handled by the content of the 
textbooks used as the sample of the study. 

  

 The results indicated that the books of the Israeli curricula are concerned about distorting 
the image of Arabs and Moslems in the Israeli curricula and focusing on  the negative 
aspects of the Arab character.  

  

The negative image of Arabs as depicted by Israeli curricula can be summarized in 
the following: 

1- The image of Arabs is that of inferiority while that of Jews is one of superiority and 
civilization. 

2- Showing the Arab and Islamic existence in Palestine as if being absent 

3-   Showing the Arab and Islamic civilization as being absent. 

4- Falsifying historical facts. 



ه  

5- Assuring  awareness of the Jews’ religious and historical rights in Palestine.  

6- Describing Arabs as aggressive, bloody, weak, coward and greedy.  

7- Reinforcing feelings of envy and aggression against Arabs and Moslems. 

8- Offending Islam.   

  

The study has come up with the  following important recommendations: 

1- Calling upon supervisors on school curricula in Arab and Islamic countries to 
necessarily include subjects that can withstand the current trend in Israeli curricula which 
is presented in the culture of violence and superiority of the Jewish race.  

2- Preparing curricula at school and university levels with the aim of developing 
awareness of the dimensions of the Israeli existence in the middle of the Arab world 
within a preventive framework from the Israeli schemes and presenting Israel in its real 
image as an occupying enemy. 

3- Endorsing Hebrew as a scholastic subject to be studied by Arab students- particularly 
Palestinians- in the different stages of education based upon what the prophet Mohammed 
-peace upon him- said that knowing the language of a nation avoids one their plotting 
which helps to directly view and follow up what is published and broadcasted in the 
Israeli written and visual media and makes it easier to view Israeli curricula and analyze 
its content. 

4- Forming a group of specialized researchers to refute and defeat the Israeli allegations 
and claims encompassed in the Israeli curricula which assure the Judaism of Palestine, 
the superiority of the Jewish race and the inferiority of Arabs. 

5- The researcher has proposed conducting studies and research that involve studying the 
Israeli curricula for the different stages of education with focus on the subjects of Jewish 
literature and religion, history and geography because these subjects are rich soil for 
spreading Zionist values.  

 



و  

 اإلھداء
  .ّإىل العقول الساهرة على تربية النشء تربية ربانية 
  .إىل القابضني على اجلمر يف زمن الرتدي والتقهقر 

  إىل القمم الشماء
   شهيد وجريح وأسريمن

  إىل عاقدي العزم ورافعي لواء العطاء وشعار احملبة بني القلوب
  روح والدي احلبيب.....  والعمل  حب العلمَّإىل من زرع يف 

  أمي الرءوم............ إىل من حفتني حببها ورعايتها 
  روح عمي العزيز...... .إىل من غرس بذور احلب والعطاء 
  زوجي الغايل..... إىل رفيق دربي وربيع أيامي 

  ًإىل إخواني وأخواتي مجيعا الذين أحاطوني بالعون والدعاء
  ظلمةإىل النرباس يف زمن ال

 أهدي هذا اجلهد إىل أولئك وهؤالء



ز  

  الشكر والتقدیر
  

الحمد هللا حمداً طيباً كثيراً مباركاً ، يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ، والصالة والـسالم                
  . على معلم البشرية الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين 

ز هذا الجهد المتواضع وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت          أحمد اهللا كثيراً أن وفقني على انجا      
  .وإليه أنيب 

من لم يشكر النـاس ال  : " سمعت رسول اهللا عليه وسلم يقول : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال  
   ٤١٦ وصححه األلباني برقم١٩٥٤الترمذيرواه " يشكر اهللا 

امخ الجامعة اإلسـالمية وأسـاتذتها      نني أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى الصرح العلمي الش        فإ
داود حلس على ما قدمه لي من توجيه وإرشاد وقد تحلى           : األفاضل وأخص منهم أستاذي الدكتور      

  .بطول صبره مما أعان الباحثة على إتمام الدراسة 
زكريا السنوار لوقفته اإلنسانية ودعمه     : ولن أنسى في هذا المقام أن أتقدم بخالص شكري للدكتور           

  .عنوي الم
كما أجد في الشكر ديناً علي وحقاً لألساتذة الذين تفضلوا بقبول المناقشة ولمـا قـدموه لـي مـن                    

  .ملحوظات مهمة 
مـريم  " وأتقدم بشكري إلى األستاذتين اللتين تفضلتا بقبول تحليل المحتوى لقيـاس صـدق األداة               

  . جهد لما بذلته معي من ،كما وأقدم شكري العميق ألختي نسرين " ت ڤومر
تحمل عناء البحـث  وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر لألستاذ محمود أبو رويضة الذي            

  . من األردن  وإرسالهاالعلمية الرسائلعن 
  .أخيراً أقدم شكري لكل من ساهم في أن ترى هذه الدراسة النور بهذه الصورة 

  
  فلكم جميعاً جزيل الشكر والتقدير

   وبارك فيكموجزاكم اهللا خيراً
  

  واهللا أسأل أن يتقبل هذا الجهد ويجعله خالصاً لوجهه الكريم والحمد هللا أوالً وأخيراً
  
  الباحثة

  



ح  

  دليل المحتويات
  الصفحة  وعـــــالموض

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية
  د  ملخص الدراسة باللغة االنجليزية 

    هـ     اإلهداء 
  و  الشكر والتقدير 

  ح  اتقائمة المحتوي
  ي   قائمة الجداول

  ي  قائمة المالحق 
   اإلطار العام:الفصل األول 

  ١   المقدمة -
  ٣   مشكلة الدراسة -
  ٣   الدراسة أهداف -
  ٣   أهمية الدراسة -
  ٤   مجتمع وعينة الدراسة -
  ٤   منهج الدراسة -
  ٥   مصطلحات الدراسة -

  ٦  الفصل الثاني 
  ٧   أهداف التربية في إسرائيل -
  ٩   قوانين التعليم في إسرائيل -
  ١١   معالم فلسفة التعليم في إسرائيل -
  ١٣   مصادر فلسفة التربية في إسرائيل -
  ١٨   المراحل التعليمية -

  ٢٢  الفكر الديني في التعليم في إسرائيل 
  ٢٣   إسرائيل المرتكزات والقيم التربوية العامة في التعليم في -
  ٢٤  ية الخاصة بمدينة القدس  المرتكزات التربو-
  ٢٤   إسرائيل عسكرة التعليم في -

  ٢٧   اإلسرائيليةصورة العرب والمسلمين في المناهج 



ط  

  ٢٨   االتجاه العنصري الديني والتاريخي -
  ٣٤   االتجاه التاريخي -
  ٤٠   االتجاه النفسي السلوكي -

  ٥٧  الدراسات السابقة : الفصل الثالث 
  ٥٨   دراسات عربية-
  ٧١   دراسات عبرية  -
  ٧٤   دراسات أجنبية -

  ٨١  إجراءات الدراسة : الفصل الرابع 
  ٨٢   منهج الدراسة -
  ٨٢   مجتمع الدراسة -
  ٨٢   عينة الدراسة -
  ٨٢   أدوات الدراسة -
  ٨٦   خطوات الدراسة -
  ٨٧   األساليب اإلحصائية -
  ٨٧   معوقات الدراسة -

  ٨٨  راسة ومناقشتها نتائج الد: الفصل الخامس 
  ٨٩  ا النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشته-
  ٩٤   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها -
  ٩٨   النتائج المتعلقة السؤال الثالث ومناقشتها -
  ١٠٢   النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها -
  ١٠٦   تعقيب على نتائج الدراسة -

  ١٠٩  دراسة  توصيات ال
  ١١٠  مقترحات الدراسة -
  ١١١  المصادر والمراجع -
 



ي  

  

 قائمة الجداول
    

  

  قــة المالحـــقائم
  الصفحة  وعـــالموض

  ١٢١  تعريفات ذات عالقة بالدراسة 

  ١٢٤  ع الدراسة بعض النصوص موض

 
  
  

  

  الصفحة  الجـــــدول   رقم الجدول

  ٨٣  أداة التحليل في الصورة األولية    ٤: ١
  ٨٣  أداة التحليل في الصورة النهائية    ٤: ٢
  ٨٥  نقاط االتفاق واالختالف   ٤: ٣
  ٨٦  نقاط االتفاق واالختالف في التحليل   ٤: ٤

  ٨٩  عدد الصور الواردة في كتاب الصف الثالث    ٥:٥
  ٩٠  التحليل النصي لكتاب الصف الثالث   ٥: ٦
  ٩٤  عدد الصور الواردة في كتاب الصف الرابع    ٥: ٧
  ٩٤  التحليل النصي لكتاب الصف الرابع   ٥: ٨
  ٩٨  عدد الصور الواردة في كتاب الصف الخامس   ٥: ٩

  ٩٨  لصف الخامس التحليل النصي لكتاب ا  ٥: ١٠
  ١٠٢  عدد الصور الواردة في كتاب الصف السادس   ٥: ١١
  ١٠٢  التحليل النصي لكتاب الصف السادس   ٥: ١٢
  ١٠٥  الصور الواردة في الكتب األربعة    ٥: ١٣



  
  الفصل األول
  اإلطار العام

المقدمة   
مشكلة الدراسة   
 أهداف الدراسة  
أهمية الدراسة   
مصطلحات الدراسة   



 ١

  المقدمــة
ما تزال دعوى شعب اهللا المختار والمزاعم التوراتية بتفسيراتها األسطورية مسيطرة على              

و تحرص كل الحرص على ترسيخ هذه المعتقـدات فـي أذهـان           العقلية اإلسرائيلية قادةً وشعباً ،      
أجيالهم المتعاقبة ، وذلك من خالل التركيز عليها في كافة وسـائل التنـشئة واإلعـداد للمـواطن                 

  .اإلسرائيلي 
 كبـرى   حظي بعناية  هو أساس البنيان االجتماعي ،فقد       – في أي وطن     –ولما كان التعليم    

لداعمة والحاكمة التي تعمل على توجيه العقول وتغذيتها بمبادئ التربية          في إسرائيل باعتباره القوة ا    
الصهيونية والهادفة إلى زرع وتنمية روح العداء للعرب والمسلمين ، وتـشويه صـورتهم لـدى                

  . األجيال اإلسرائيلية
ولعل المناهج الدراسية من أهم الوسائل التي تحقق تلك اإليديولوجيـة العنـصرية فكـراً               

 وسلوكاً ، من خالل البحوث والدراسات التي ُأجريت حول هذا الموضوع تبـين أن مـن                 ووجداناً
المهمات الرئيسة لنظام التعليم في إسرائيل ، السعي إلى غرس بذور الخوف من العرب في عقـول    
النشء وترسيخ عناصر الكراهية والحقد في وجدانهم ، وذلك عبر ملء المنـاهج الدراسـية بمـا                 

أنهم قتلة ووحوش ، ونعتهم بأبشع الصفات ؛ لتعزيز مقولة العربـي الجيـد هـو                يصور العرب  ب   
  .العربي الميت

ن يضبطون إيقاع خطواتهم على إيقاع خطوات قـادتهم أمثـال        كذلك إن الكتّاب اإلسرائيليي   
 –هرتزل ، وجاوتنسكي ، وغيرهم ممن يبيحون  قتل كل عربي يعترض طريـق بنـاء دولـتهم                   

مـن  ى األمر ذلك إلى تأصيل الوجود اليهودي في فلسطين وما تبـع  ذلـك                 بل وتعد  ؛ -إسرائيل
  .معتقدات صهيونية وظفت المناهج اإلسرائيلية لغرسها  في أذهان الناشئة 

إن مبادئ تربوية كهذه تتناقض مع األهداف السامية للتربية في المجتمعات الدولية األخرى             
مها نحو المحبـة ، والتـسامح، والمـساواة بـين           وتتعارض مع دعوة ميثاق األمم المتحدة ومفاهي      

الشعوب  ، دون تفرقة بسبب التفوق العنصري ، كما تتعارض مع قانون التعليم اإلسرائيلي لعـام                 
  .م ١٩٥٣

 قد طالبت   –إسرائيل  –حينما كانت وزيرة الخارجية ل      ) استيفي لفني   ( والمثير للعجب أن    
،  ) ٢٠٠٧(يمقراطية والتنمية في العاصمة القطرية عام       بتغيير المناهج العربية وذلك في منتدى الد      
إن إسرائيل في طريقها لصناعة برمجيات تعليمية للغة        : "وقد سبقها لذلك بيرز حينما صرح بقوله        

م، وتاله تعبيـره فـي      ١٩٩٥وذلك في فبراير    " العربية حتى يمكن توحيد نظام التعليم في المنطقة       
بة إشراك إسرائيل في جهود تغيير االقتصاد والتعلـيم فـي           عن رغ ) م٢٠٠٠يناير(دى دافوس   تمن



 ٢

وعلـى  ) إلصالح عقول العرب الفاسـدة      ( الشرق األوسط ، كذلك طالبت أمريكا بعدة إصالحات         
  .رأسها المناهج الدراسية 

مثل هذه التصريحات تكشف لنا خطورة قضية التعليم بالنسبة ألمريكا وإسـرائيل ، فكـال               
ربية على المقاس الصهيوني ، دون اإلشارة من قريب أو بعيـد لـضرورة              الطرفين يريد مناهج ع   

لذا كان مـن الموضـوعية   . تغيير المناهج اإلسرائيلية التي تعج بالعنصرية بصورة واضحة جلية          
والعدل واإلنصاف ، ولكي تكون المعلومات دقيقة وموثقة وعلى أساس علمي بحث قامت الباحثـة               

اهج اإلسرائيلية خاصة لتالميذ المرحلة االبتدائية ، حيث أنها تمثـل           بتحليل  مضمون عينة من المن     
القاعدة ألي نظام تعليمي ، وتقوم عليها المراحل التعليمية األخرى ، فهي األساس المتين للعمليـة                

 لمـدارك األطفـال و المعـين        التربوية بشكل أساسي شامل ،  وهي البداية لعملية التنمية الفكرية          
  . الطفل بالخبرات التوجيهية القيمية  لتزويد األساس

ولهذه األسباب وغيرها تمثل المرحلة االبتدائية القاعدة األساسية لعملية التنشئة االجتماعية           
  .في بناء الشخصية الفردية ومن ثم الجماعية 

ولهذا سعت الباحثة إلى تحليل ووصف مضمون المادة الدراسية لخمـسة كتـب دراسـية               
وصفاً منظمـاً وموضـوعياً للوقـوف علـى         )  السادس   - الخامس   –الرابع    –الثالث  (للصفوف  

األهداف التي من أجلها يتم تدريس المادة التعليمية من جهة ، ومن جهة أخـرى الوقـوف علـى                   
  .األهداف التي تسعى إليها المؤسسات الرسمية لغرسها في نفوس نشئها 

 اإلسرائيلية التـي تهـدف إلـى        خطورة المناهج الدراسية  تظهر  ومن خالل  هذه الدراسة      
  . الكراهية والحقد تجاه العرب مشاعرترسيخ أقدام الدولة وتعميق 

وفي اعتقاد الباحثة أن هذا يفيد في معرفة كيفية مواجهة هذا اإلرهاب الصهيوني المتعدد األشـكال               
دمـة للطفـل    كما ينبه قادة الفكر التربوي العرب لضرورة إعادة النظر في المناهج التعليميـة المق             

توافر الحماية للعقلية العربية من أي تلوث فكري ، وتربوي ، و معامل مقاومـة               تالعربي ، بحيث    
هذا الكيان الغاصب بطريقة ذكية ومدروسة ، ويقدم صورة للعالم الذي يطالـب بتغييـر المنـاهج                 

  .العربية واألولى بالتغيير هي  المناهج اإلسرائيلية 
مل أن يكـون    يؤليط  الضوء على موضوع الدراسة ،والذي        في تس ضرورة  وترى الباحثة   

فكيره ، وأساليبه المتنوعة في غرس العقيدة التلمودية ،         تخطوة على طريق معرفة العدو ، ومعرفة        
تـدعو  لـذا  " إن معرفة العدو نصف النـصر  " من خالل مبادئ التربية ونظام التعليم ، وكما يقال  

تاب والمؤلفين وواضعي المناهج أن يتعاملوا مع هـذا الموضـوع            الباحثين والباحثات والك   الباحثة
مميز فـي  كما في الدول العربية كافة هناك نظام تعليمي    في فلسطين   ف تمام بالغ ،    برعاية فائقة واه  

    في مخرجاته يقوده نخبة رائعة وعلى درجـة عاليـة مـن    مدخالته  ، وفاعٌل في عملياته ، وراق 
  .علميها وانتهاء برياض األطفال م المدارس ويريلجامعات ومروراً بمدالكفاءة ابتداء بأساتذة ا



 ٣

  -:مشكلة الدراسة 
  -:تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

  ما صورة العرب والمسلمين في المناهج اإلسرائيلية ؟
  -:ويتفرع من هذا السؤال أسئلة فرعية أخري 

   المناهج اإلسرائيلية للصف الثالث األساسي ؟المسلمين التي تبرزها ما صورة العرب و .١

  المسلمين التي تبرزها المناهج اإلسرائيلية للصف الرابع األساسي؟ ما صورة العرب و .٢

  ؟المسلمين التي تبرزها المناهج اإلسرائيلية للصف الخامس األساسي ما صورة العرب و .٣

 األساسي ؟  للصف السادسالمسلمين التي تبرزها المناهج اإلسرائيلية ما صورة العرب و .٤

   -:أهداف الدراسة 
  -:تهدف هذه الدراسة إلي تحقيق 

اللغـة  مدارسها الرسمية فـي منهـاج       طلبة  الكشف عن الزيف والتشويه الذي تقدمه إسرائيل ل        .١

 .  لصفوف المرحلة األساسية واألدبيات

 فـي تكـوين     التعرف على دور التربية في تحديد مسيرة الحركة الصهيونية وتنفيذ سياسـتها            .٢

 .االتجاهات السلبية نحو العرب والمسلمين 

 .إثبات دور المناهج اإلسرائيلية في تربية روح العداء والقتل تجاه العرب والمسلمين  .٣

 التي تقدمها إسرائيل لمجلس األمن وفي كل المحافل الدولية حول إرهابية            دعاءاتاالالرد على    .٤

 . في المناهج اإلسرائيلية المناهج العربية وإبراز المالمح اإلرهابية

  .الكشف عن سياسة إسرائيل في بناء الشخصية اإلسرائيلية اليهودية. ٥

  :أهمية الدراسة 
  -:تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية  

 تشكل  اً لما تقدمه إسرائيل من مناهج لطالبها تحمل في طياتها أفكار          تقدم نموذجاًً عملياً  تحليلياًً     .١

 .نفسهم ولإلنسان العربي والمسلم إدراكهم أل



 ٤

الذي يتم من خالله  التعرف على طبيعـة المجتمـع           ياسة النظام التربوي اإلسرائيلي     توضح س  .٢

 .اإلسرائيلي عن طريق منهاجه التربوي 

لكراهيـة    بناء شخصية الطالب اليهـودي عكاسات السلوكية لتلك المناهج على تبين اآلثار واالن  .  ٣

  .المسلمين  العرب و

وتبرز أهمية هذه الدراسة من كونها تقدم نموذجاً  للمناهج اإلسرائيلية و ما يجب أن يقابله من                 .  ٤

 وتوجيه المنـاهج ألغـراض تخـدم    نمناهج عربية لحقيقة الصراع الدائر بين العرب واإلسرائيليي  

  .القضية الفلسطينية العادلة 

  
  ـ:المصطلحات 

  :المنهاج اإلسرائيلي
لخبرات التي تقدم للطلبة اإلسرائيليين في مدارس التعليم العام الرسمي          مجموعة األفكار وا  

كتب التدريس ، وهي محددة هنا بكتب درب الكلمات للصفوف          في  تحدد هذه الخبرات    ، و الحكومي  
  ) . السادس ، الخامس ،الرابع ، الثالث (

  -:صورة العرب والمسلمين 
 المناهج اإلسرائيلية للطالب اإلسرائيلي عـن  عبارة عن األفكار الثقافية التي يقدمها واضعو     

الشخصية العربية والمسلمة من خالل محتوى كتب درب الكلمات ؛ لتكوينها ، وتشكيلها في ذهـن                
  .الطالب اإلسرائيلي 

  ـ:المنهج المدرسي 
تلك الخبرات ، واألنشطة التي تقدم للطالب سواء داخل المدرسة أو خارجها بهدف إكسابه              

  .معلومات التي تؤهله لالندماج في المجتمع بشكل سليم وفعالمجموعة من ال
  

هي مجموعة من الكتب المنهجيـة التـي تُـدرس فـي المـدارس              :  الكلماتكتب درب   
  .اإلسرائيلية الرسمية والتي تتضمن موضوع اللغة واألدبيات



 ٥

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  أهداف التربية في إسرائيل  
 ائيل قوانين التعليم في إسر  
  معالم فلسفة التعليم في إسرائيل  
  مصادر فلسفة التربية في إسرائيل  
  المراحل التعليمية  
  الفكر الديني في التعليم في إسرائيل  
  المرتكزات والقيم التربوية العامة في التعليم في إسرائيل  
  المرتكزات التربوية الخاصة بمدينة القدس  
  عسكرة التعليم في إسرائيل  
 ورة العرب والمسلمين في المناهج اإلسرائيلية ص  
  االتجاه العنصري الديني والتاريخي  
  االتجاه التاريخي  
  االتجاه النفسي السلوكي  



 ٦

لما كان الهدف من هذه الدراسة الكشف عن الزيف والتشويه الذي تقدمه إسرائيل لطـالب               
األساسية ؛ لتكوين االتجاهات الـسلبية      مدارسها في مناهج مواد العلوم اإلنسانية لصفوف المرحلة         

لصورة العرب والمسلمين وما يحققه هذا التحليل من التعرف على هذا الزيف و التشويه فإن هـذا                 
الفصل يمثل األرضية الصلبة التي تعتمد عليها الدراسة في إرساء قواعـدها ، ووضـع أسـسها                  

باحثة ، وقد جاءت الخطوط العريـضة  وتحديد إجراءاتها حيث يشمل األدبيات التي حصلت عليها ال  
  :لهذا الفصل كما يلي 

  

  . المراحل التعليمية لجهاز التعليم اإلسرائيلي - 

  . قوانين التعليم في  إسرائيل - 

  . مصادر فلسفة التربية في إسرائيل- 

  . الفكر الديني في التعليم اإلسرائيلي - 

  . عسكرة التعليم في إسرائيل - 

 في الحديث عن صورة العـرب والمـسلمين فـي المنـاهج             االستفاضةلى  ع وحرصت الباحثة - 

التعليمية اإلسرائيلية والتي وردت في دراسات سابقة تناولت ذات الموضوع ، مقسمة الصورة إلى              

اتجاهات ثالث ، االتجاه العنصري الديني واأليدلوجي ، االتجـاه التـاريخي ، االتجـاه النفـسي                 

  . السلوكي 

  :تربية في إسرائيلأهداف ال: أوالً
حيـث  ، بات من المعروف أن قيام إسرائيل كان نتيجة المشروع الصهيوني في فلـسطين              

ـ ، عمل رواد الحركة الصهيونية على جلب اليهود من الشتات إلى فلسطين    ون المجتمـع  وبذلك يك
علـى   متعدد الطوائف واللغة والعادات والثقافات ، وبن غوريـون علـق     اً مهاجر اًاليهودي مجتمع 

 فكان  )٤١: ٢٠٠٤أبو عصبة ،  (" مة  أد لنا دولة ولكن ليس لنا       يوج "   :مكونات الشعب اليهودي بقوله   
لزاماً على رواد المشروع الصهيوني صهر هذه األجناس واألشتات فـي بوثقـة واحـدة وكانـت            

كرة جماعية  بمقدور جهاز التعليم تكوين ذا    وتوحيد هذه األجناس هي التعليم ،       الوسيلة التي بإمكانها    
ـ المدر وإذا كانت   وقيم يمكن اختالقها بشكل دقيق ،     ز،  رمو و تاريخيةوروايات  ،  موحدة   ة هـي   س

اب اإلسـرائيلي وتنـشئته     باألداة األهم في تحقيق الهدف الصهيوني ، فداخل أسوارها يتم بناء الش           
والمربون ،  ألهداف  جل تحقيق ا  أكما يتم إعداده لمرحلة القتال من       ،  على أهداف الكيان اإلسرائيلي     



 ٧

، لمعلومـات وإنمـا دور التربيـة        ا يرون دور المدرسة اإلسرائيلية ليس دور تلقين         وناإلسرائيلي
   .)٢١: ١٩٨٦ربايعة،("والخلق الثقافي المرتبط بالطموحات القومية 

قيم الثقافـة اليهوديـة ، وتحـصيل        (   :علىينص    م١٩٥٣ قانون التعليم الرسمي لعام      و
ة الوطن ، والوالء لدولة إسرائيل ، والشعب اليهـودي ، والتـدريب علـى العمـل               العلوم ، ومحب  

جل مجتمع مبني على الحرية والمـساواة    أمن  ،الزراعي والحرفي ، وتحقيق مبادئ الرواد والكفاح        
  .)٥٩: ١٩٧٣سرية ،(" والتسامح والمساعدة المتبادلة ومحبة الجنس البشري 

                                          بـشور وعبـد اهللا      كما أوردهـا     رئيسة للتعليم في إسرائيل   ص ثالثة أهداف    ستخالامن هنا يمكن    
)٤١ :١٩٦٩( :  
  .ترسيخ قيم الثقافة اليهودية -١

 .بناء دولة عصرية تملك أسباب القوة المادية والروحية  -٢

ئيل وتحويـل  وتعميمه بين الناشئة اليهود فـي إسـرا      ،  المحافظة على التراث اليهودي ونشره       -٣

 .   لتصبح مركز اتصال بين العالم أينما وجدوا  ؛إسرائيل

م تقدمت الحكومة ببرنامجها الوزاري وأعطت التفـسير        ١٩٥٩من عام   ) يونيو  (في حزيران   ف
" م ١٩٥٣الواردة في نص قـانون التعلـيم الرسـمي عـام         " قيم الثقافة اليهودية     "  :التالي لعبارة 

 االبتدائية كما في الثانوية والدراسات العليا ، إلـى تعميـق الـوعي              ستسعى الحكومة في المدرسة   
ترسيخ جذورهم في ماضـي الـشعب اليهـودي وفـي تـراثهم             ل ، و اليهودي بين شبان إسرائيل     

،  وعلى تقوية العالقات األخالقية التي تربط بين هؤالء الشبان وبين اليهود فـي العـالم           ،التاريخي
 المصير المشترك وفي االستمرار التاريخي الذي يوحد بين اليهود في           وهذه العالقات التي تنمو في    

   .)٤٢ :١٩٦٩بشور وعبد اهللا ،("العالم جميعاً عبر الحدود واألزمنة 
  
أهدافاً أخـرى غيـر    ولكن هناك  ؛هذا ما أعلنته إسرائيل في المواثيق والقوانين     وترى الباحثة أن     

  . التربية  على تحقيقها عن طريق إسرائيلمعلنة تعمل
  :)٦١: ١٩٩٤القاضي ،(اها وفيما يلي سرد لهذه األهداف كما ير

  .رض إسرائيل أ المطلق بحق شعب إسرائيل في اإليمان -١

 التضامن اليهودي داخل وخارج إسرائيل لضمان استمرار الهجـرة اليهوديـة والـدعم            تحقيق -٢

 . خاصة من يهود المهجر إلسرائيلالمادي 



 ٨

 اليهودية للتوسع واالحتالل والعنف وكراهية العـرب        اإلسرائيلية يالاألجتكوين االستعداد لدى     -٣

  .األرض إنقاذبحجة 

  .دباالضطها اإلحساستأكيد الشعور بالقلق والتوتر لتحقيق استمرارية  -٤

 . التفوق العبري الحضاري عبر العصور إظهار -٥

 الـذي   سرائيلياإل مقابل التأكيد على صورة      اإلسرائيليتشويه صورة العرب في نظر الطالب        -٦

 .ال يقهر 

 . متعصبة جداً لصهيونيتها ودولتها    صهيونيةأجيال تنشئة -٧

 أن للتربيـة  األطفـال  في كتابه الذي تحدث فيـه عـن أدب        )١٢٣: ١٩٩٧ ، الهيثي  (ويرى
 وتشهد التربية الصهيونية بوجه عام نشر اللغـة العبريـة            خاصة توجه لألطفال     اًالصهيونية أهداف 
 مـسحة   وإضـفاء  ووضعهم في جو مهيأ نفسياً للحـرب ،           ، عسكرية لدى األطفال  وتنمية الروح ال  

ونشر التعاليم والتقاليد التي وضعها حكماء اليهـود مـستمدين          ،  لقداسة على حياة اليهود وتاريخهم    ا
نها  إلى تحقيق هدف سياسـي    روحها أساساً من بعض المزاعم الدينية اليهودية ، ومتجهين بمضمو         

  .عنصري 
معلنة ؛ فإنه مـن الواضـح   النت هذه أهداف إسرائيل التربوية سواء المعلنة أو غير    فإذا كا 

حالة التوتر التي تعيشها إسرائيل مما دفعها إلى بذل جهودها في كافة المجاالت بما فيهـا التعلـيم                  
 لتحقيق القدر الكافي لها وألبنائها من األمان واالستقرار ، وتحقيق الشعور باالنتماء ألرض ووطن             

صـليين  يكون لهم السيادة فيهما ، وان كان هذا االستقرار منبعه الحقد والكره ألصحاب األرض األ            
ن العرب ، فالبقاء في حالة عداء مع العرب يقابلـه رضـا عـن قـادة                 وألبناء الدول المجاورة م   

  .والصهيونية إسرائيل 

  قوانين التعليم في إسرائيل :  ثانياً  
   م ١٩٤٩ لعام قانون التعليم اإللزامي - ١

ـ  )سنة ١٥ -٥  ( في سناألطفاليفرض هذا القانون علي جميع       أن ى االلتحاق بالمـدارس عل
 فيكون تعليمهم غير إلزامي غير انه مجـاني          )سنة١٧ -١٦  ( أما بالنسبة لسن   يكون تعليمهم مجاناً  

و    ،التعلـيم  التربيـة و وزارة : ( هي ثالثة أطراف في إسرائيل و تتحمل مسؤولية تطبيق التعليم  
  ).واآلباء  ، المحليةتالسلطا



 ٩

  )١٩٥٣(قانون التعليم الرسمي  - ٢
ـ   ،    بإدارة التعليم في جميع المؤسسات الرسمية         ةلدولايلزم هذا القانون      ىو باإلشراف عل
عليها شرط أن يخدم هذا المنهاج ترسيخ القيم التي نص          ،   لتربية والتعليم المنهاج الذي يقره وزير ا    

 قيم الثقافة   ى أن هدف التعليم الحكومي هو إرساء األسس التربوية عل         ":ى   الذي ينص عل    و ،القانون
ـ              ىعلزات  العلم  و    و منج ،  اليهودية    ى محبة الوطن و الوالء  للدولة و الـشعب اليهـودي  وعل

ـ     و التهيئة لوج  ى وعل  ، ممارسة األعمال الزراعية و الحرفية      تـشييد مجتمـع     ىد رائد و العمل عل
   ).١٦ :١٩٧١بشور،("دئ الحرية و المساواة و التسامح و التعاون و محبة الجنس البشريتسوده مبا
 تراثـه و    ى  و عل ،   وجود الشعب اليهودي     ى نص المادة  هو التشديد عل      أن الواضح   منو

أو ،  و تاريخه و حـضارته      ،و تتجاهل هذه المادة وجود الشعب الفلسطيني      ،  تاريخه و حضارته      
تراثها و تاريخها و انتمائها  القومي و        ها   وجود المواطنين  العرب كأقلية ل       تاماً الًأنها تتجاهل تجاه  

  )٩٧ :٢٠٠٤أبو رخية،(. شعب واحد هو الشعب اليهوديى و كأنه ال يعيش في البالد سو،الحضاري 
  
  )م١٩٥٨(قانون مجلس التعليم العالي   - ٣  

 تـرخيص مـن     ى عل لي أن تحص   للتعليم فوق الثانو   ة كل مؤسس  ىيفرض هذا القانون عل   
و لكن  الـوزارة غيـر       ،  المجلس و يمنح القانون وزارة المعارف حق تفتيشها و اإلشراف عليها            

  .لمؤسسة و بين االعتراف بشهاداتها هذا القانون بين االعتراف بايميزو ة بتمويلها، ملزم
  )٩٨: ٢٠٠٤أبو رخية،  (
  
  م ١٩٦٩ المدارس للعام ى قانون اإلشراف عل- ٤  

 كل مؤسسات التعليم  و يلزمهـا القبـول بإشـراف الـوزارة  و           ىيفرض هذا القانون عل   
 أنظمة و شروط التـرخيص و إقامـة          بين يفصل التعليمية فيها و القانون      ة العملي ةتفتيشها و مراقب  

  )٣٠٧ :٢٠٠٤حيدر،(.مؤسسات التعليم غير الرسمية  و إدارتها
  
  )  م١٩٨٨ (ة نقانون التعليم الخاص لس -  ٥ 

ا يلزمه  في التعليم و توفير م     )  من ذوي االحتياجات الخاصة   (يقر هذا القانون حق الطالب      
و سـوق   ،   و المهارة التي تؤهله ليندمج في المجتمـع          ةلمعرفاو منحه   لتطوير قدراته و مهاراته،     

  .العمل  كما توفر له ما يلزمه من عالج طبيعي 
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  )  م١٩٩٧( لسنة س اإلثرائيعليم طويل و التدريقانون يوم ت -٦  
يقرر القانون إضافة ساعات تعليم و تربية إلى الساعات المقررة في مؤسسات التعليم ،              
و يكون الدوام على مدى أربعة أيام في األسبوع ، ثمان ساعات تعليم على األكثر، أمـا يـوم                

 سـاعة   ٤١ عـن    الجمعة فيبلغ أقصى حد للدوام أربع ساعات المهم أن ساعات التعليم ال تقل            
  )٣٠٧ :٢٠٠٤حيدر،(.أسبوعيا 

  
  معالم فلسفة التعليم في إسرائيل : ثالثاً 

والتي نتجـت   ) بالمسألة اليهودية   (  ظهرت في القرون األخيرة بما يسمى         :فلسفة االضطهاد  -١
عن احتقار اليهود واضطهادهم ، وقد تحدث عن ذلك كثير من الكتّاب واستغل هـذه النقطـة                 

 فعزفوا على الوتر الحساس ، وصوروا اليهود بأنهم شعب مضطهد وأقليات            زعماء الصهيونية 
مبعثرة ، وأنه ممنوع من ممارسة حقوقه ، في حين يتمتع بها اآلخرون، سعى الصهاينة مـن                 

 :إثارة هذه المسألة والتركيز عليها إلى 

  إثارة العطف والشعور بالذنب لدى شعوب األرض للعمل على مساعدتهم.  
 يهود بضرورة الترابط والتنظيم من أجل التخلص من الذل إقناع ال. 

   . بالفعل نجحت الصهيونية في تحقيق أهدافها وحصلت على وطن قومي لها في فلسطينو
  

يتفق الصهيونيون على أن المسألة اليهودية ليست مسألة دينية         :  القومية اليهودية ومقوماتها     -٢
أن تبرهن أن مـصائب     " : صهاينة كما يقول بنسكر      بل قومية لذا كانت مهمة ال       ؛ أو اجتماعية 

اليهود ناجمة عن فقدانهم الرغبة في االستقالل لذا كان من الواجب إيقاظ هذه الرغبـة فـيهم                 
 إذا أرادوا أن يتخلصوا من حالتهم المخزية هـذه أي مـن الـضروري أن     ،والمحافظة عليها   

 . "نبرهن لهم بأنه يجب عليهم أن يصبحوا أمة

هو إقامة وطن    أن المخرج من المشكلة اليهودية        يرون  زعماء الصهيونية  لباحثة أن وتؤكد ا 
 فلسطين واعطائهم وعد بلفـور       وهو ما تم فعالً باغتصاب     قومي لهم يحيي تراثه والروح اليهودية     

   .م ٢/١١/١٩١٧وم يوم المشئ
ة والتلمـود    ورد في كثير من نصوص التورا      :ارتباط الدين بالقومية في الحركة الصهيونية        -٣

وقد استطاع زعمـاء    ) فلسطين  ( التي تمثل العقيدة اليهودية أنهم موعودون باألرض المقدسة         
الصهيونية االستفادة من هذه النصوص بإقناع الغرب المسيحي بالعمل على إيجاد وعد بلفـور              

 .إلعطائهم األحقية في أرض فلسطين 
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لصهيونية وال يمكن الفصل بينهمـا كمـا   الجمع بين القومية والدين من بدهيات ا     لذا أصبح   
بكل تأكيد فالدين اليهـودي يقـوم علـى          " آحد ابرهام في رسالة للدكتور ماجنس     وضح ذلك   

 أن جميع الجهود التي قام بها المصلحون لفصل الـدين اليهـودي عـن               وما يؤكد هذا  القومية  
 ي يبني ال يعمل شـيئاً يـؤد  إطاره القومي لم تؤد إال إلى هدم الدين والقومية معاً ومن أراد أن        

لذلك وجب تعليم الدين على أسس قومية الن الدين والقومية متـداخالن ال يمكـن               . إلى الهدم 
بين الدين والقومية فمن يخرج عن دين اليهـود         يجمعون   وترى الباحثة أن اليهود    ،  " فصلهما  

مـسيحي حيـث    ال يمكن اعتباره فردا من شعب إسرائيل وهذا بخالف الـدين اإلسـالمي وال             
  . )٣٨-٣٠: ١٩٧٣سرية ،( الخروج عن الدين ال يعني الخروج عن القومية

  
تزخر الكتابات الصهيونية بما يغذي فكرة العنصرية والعدوانيـة         :  العنصرية والعدوانية    – ٤

نفوس البشر آتية من روح نجسة ، أما نفوس اليهود فمصدرها روح اهللا              : " موسى هس فيقول  
 الشعب اليهودي جدير بحياة الخلود ، أما الشعوب األخرى فهي أشبه             :"أيضاًالمقدسة ، ويقول    

 ،  كما أن العقيدة اليهودية مليئة  بالنصوص التي تربي )٢٦ :٢٠٠٤ ،   وآخـرون سمعان  ("بالحمير  
وهذا يدفعهم للعنصرية والعدوانية تجاه األجناس واألديـان        " شعب اهللا المختار     "  :فيهم مقولة 
  .األخرى 

  
فكرة العمل على أذهان زعمـاء الـصهيونية فنـادوا إلـى            سيطرت   : فلسفة دين العمل     -٥

تبلـورت  . ضرورة العمل للحفاظ على الوجود اليهودي ، و االستغناء عن خدمات اآلخـرين              
 حيث أنشأ حركة الرواد التي نادت بضرورة العودة ألرض األجـداد         "جوردون"الفكرة على يد    

 فـي مقالـة عـن    "مـاكس نـوردو  "يقول  جسدي في تلك األرضعمل اليدوي والوضرورة ال 
ن الصهيونيين يرغبون في أن يخلقوا من اليهود الذين يعتبرون طفيليـين أمـة        إ  : "الصهيونية

 ويحرثوها بأيديهم ليحولوها من صـحراء        ، منتجة معتبرة يرغبون أن يرووا  األرض بعرقهم       
  .)٢٨: ٢٠٠٤سمعان وآخرون ، (ق قاحلة إلى حديقة مزهرة كما كانت عليه في الساب

 يتأكـد بالرجوع إلى مبدأ ارتباط الدين بالقومية في الحركة الـصهيونية           :   اللغة العبرية    -٦
هـي اللغـة    ) لغة التوراة والتراث العبري القديم      ( حرص الصهيونية على جعل اللغة العبرية       

 وعملوا على إحيائها بعـد أن  ،الرسمية في إسرائيل وركيزة أساسية من ركائز التربية والتعليم    
  .كانت حبيسة الجيتو حيث كانت تستعمل للطقوس الدينية فقط 

ن أصبحت اللغة العبرية تلعب دوراً قومياً فلم تعد لغة دين وشعائر وطقوس بل أصـبحت                اآلو
  .وأداة لتعميق االنتماء والوالء لألرض ، أداة لخلق الوحدة داخل المجتمع اإلسرائيلي 
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   في إسرائيل  ةلسفة التربيف: رابعاً 
وأن المجتمع    ،  للمشروع الصهيوني في فلسطين    ةمن المعروف أن قيام إسرائيل كان نتيج      

 تجمعـوا فـي فلـسطين    ، بقاع األرض  ىخل عبارة عن أجناس مختلفة من شت      االداإلسرائيلي من   
 ة الزيـاد  ةنتيج مكبر من نموه  أ الهجرة   ة نتيج وغرافي نموهم الديم  حيث أن  لهم   ميإلنشاء وطن قو  

مشتت فـي كافـة أرجـاء    ،  نحن نأتي بشعب فريد من نوعه        "بن غوريون هذا ما قاله     ،  ةالطبيعي
ـ      ىموزع إل ،   ةنبيأج ثقافات   ى عل ىترب،   يتحدث بلغات عديدة      ، الكون ،  ة طوائف و قبائـل مختلف

شكل أمة محدده   د ، و أن نصهره على       هذا الجمهور الكبير المتباين ثقافيا علينا أن نصهره من جدي         
  )٥٩ :٢٠٠٦أبوعصبة،(" 

 و التعلـيم الـذي       ةمن الوسائل التي تبني بها األمة المحددة جهاز التربي         تؤكد الباحثة أن  و
  كما أن جهـاز التعلـيم  ة بحيث تتفق و سياسة الدولة،تعبر عنه القوانين و النظم و المناهج الدراسي  

ـ   ع ي  خاضع للفكر الصهيوني منذ النشأة حيث      في إسرائيل   لبنـاء الهويـة   اة روحيـة  أدهبر عنه بأن
  . اليهودية

  :تتمثل في التربية في إسرائيل فلسفة وبهذا فإن مصادر 
   ةالحركة الصهيوني - ١
  ة اليهوديةالديان - ٢

 دولة إسرائيل  - ٣

   ة الغربيحضارةال - ٤

   :ةالحركة الصهيوني -١
  ية ترتبط باألمل الكبيرالدين ، ة سياسيى و أخرة صهيونية دينيى إلةتنقسم الصهيوني

ع اليهود من شتي بقاع األرض      ي تجم ى إل ى فهي تسع  ة أما السياسي   ، رض الميعاد ى أ و هو العودة إل   
 عاتقها تعميق فكرة    ى عل ةو قد حملت الصهيوني   ،   أساس قومي و عبقري      أرض فلسطين  على   في  

 لها يتمثل في النقـاط  جاً الناشئة حيث وضع هرتزل و هو من أوائل مؤسسيها منها      ى لد ة  الصهيوني
  : )٧١ :٢٠٠٦أبوعصبة ،(التالية 
   .تبني فكرة استعمار  يهودي منظم بمعيار واسع لفلسطين - ١
 . استعمار اليهود لفلسطين ة  حق قانوني معترف  به دوليا بشرعيىالحصول عل - ٢

و فـي  ة، جل الـصهيوني أ توحيد جميع اليهود للعمل من      ىل منظمة دائمة تعمل عل    كيتش - ٣
ـ ة م   و الذي يجسد اعتبار الصهيوني١٩٥٣ عام ننون التعليم اإلسرائيلي  المعل قا   ة  للتربي
حد أهم األسس  التي تقوم عليها مهمة بناء جيـل  و مجتمـع صـهيوني موحـد يزيـل          أ

 )٢١ :٢٠٠١محمد ،(. بين اليهود الشرقيين و الغربيين التناقضات
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 األوائل مثـل  ةية مؤلفات مؤسسي الصهيونيضحا فيها أهمأوو في دراسة لسمعان و سرحان       

نسكر، و الدولـة اليهوديـة  لهرتـزل    و كتاب التحرر الذاتي لب  ، هس   ىكتاب روما و القدس لموس    
  ).٥ :٢٠٠٤سمعان والسواحري ،(

  
 تكـوين   ىوتهدف  الصهيونية دائما إل    . وكانت هذه الكتب المعين ألفكار مؤلفي الكتب الدراسية       

بدون طالئعيين  )  إسرائيل  ( كما يشير الياهو كوهين  أن الدولة         )، النخبة   "يمالجلوتس"  (الطالئعيين
 بالحرب وحدها بل بمعرفة كيفيـة إعـداد   ة و ال يمكن تعميم الحركة الطالئعي  كالقطار بدون قاطرة  

أن ( بين أوساط الشباب من خالل زخم شعار المرحلة التي تعيشها و التـي هـي               ة الطالئعي ىالقو
   )٢٩ :١٩٩٤القاضي،. (إال من خالل النفاذ إلى المدرسةو النجاح في هذا ال يأتي ) ي تنته تحيا أو

  .الطالئعيين على مبادئ الصهيونية و ة لتربية الناشئة هي الوسيلة أن المدرسكوهين ىو هنا ير  
  
  ةالديانة اليهودي  -٢

ـ  وصـت  في إسرائيل وقد حرة من مصادر التربي مصدراًة الديانة اليهودي تعد  ةزارة التربي
لتشكيل أجيال متشبعة بمفاهيم معينة فـي    ؛التلمود و  ة بنصوص التورا  ة حشو المناهج الدراسي   ىعل

مفهوم الوطن القومي اليهـودي الـذي        نفوس الناشئة اليهود و قد ركزت تلك التعاليم على ترسيخ         
لرسـمية عبـر   القوميـة ، و ا   يعيش فيه شعب يهودي امتدت صورته الروحانية ، و الدينيـة ، و            

  )٤٣ :٢٠٠١فارس،(.التاريخ 
  التلمـود  بتدريس نصوص التوراة و       التربية والتعليم في إسرائيل    وزارةو من المعروف  اهتمام        

  . ل إطار للغايات التربوية  و تشكةحيث تأتي في مقدمة المواد المدرسي
ـ  ةهاين تعليم أبناء  الص)٤: ٢٠٠٧( كما يروي دبيكي  ةو قد تضمنت تلك  الفلسف        ة المفـاهيم الديني

  ـ:  ةالتالي
 همـا أن التوراة و التلمود هما المصدران األساسيان للتاريخ و الجغرافيـا و األدب القـومي و           .١

  . للتقاليد الروحانية و األخالقية  األساسي ىالمحتو

شعب اهللا المختار الذي هو فوق كل الشعوب التي سخرت لخدمته كمـا    أن الشعب اليهودي هو      .٢

ن اليهودي هـو شـعب اهللا       إن الشخص الذي ال يقول إ      اينةهحد زعماء الص  بنسكر أ  صرح بها 

  )٣٥ :١٩٧٣سرية،(. ى المختار  ال بد أن يكون أعم
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 و أن   ةو األساطير التي وردت في الكتب الديني      ة   بالبطوالت الخارق  ةأن تمتلئ المناهج الدراسي    .٣

 .اهللا وعدهم باستخالف األرض 

 أسـاس الـدين و   ىجمع جميع الصهاينة في فلسطين علمن لك ال بد    مة واحدة  لذ   أأن اليهود      .٤

  و عقليـاً   و انفعالياً ،    و اجتماعياً   ،  الطفل جسدياً  ة تربي ى إل ة الديني ة و تهدف التربي   ة العبري ةاللغ

 .عن طريق قصص التوراة و أسفارها 

  : ومن يتفحص تعريف التوراة والتلمود يجد 

  :التوراة * 
وراة أهـم منبـع للثقافـة        الت ، و تعد   و اإلرشاد    ى توره أي الهد   ة بالعبري ىتسمكلمة توراة   :   لغة

  )٣٨ :١٩٩٣الدجاني،. (اليهودية 
ة و نزلت التوراة على نبـي اهللا   حكم و أمثال و أخبار تاريخي  ىكتاب مقدس يشتمل عل    :  اصطالحا

هي التوراة التي أنزلـت     ليست  ا  إال أن التوراة  التي يتداولها اليهود اليوم بينن         ،عليه السالم   ى  موس
 حيث نالها من التحريف و التزييف ما أخرجهـا عـن            ، قبل من ى عليه السالم     موس نبي اهللا  ىعل

تصف األنبياء بالفسق    و ةالهمجي،  و   بين أيدي اليهود مليئة  بالقسوة        ي الت ةالتوراة الحالي ف  ، قداستها
هذا  كله بـين التحريـف   و، القتل  و، و المكر  ،الغدر و ة ، السرقو،  و الدعارة و تبيح لليهود الغش       

    )٣٥ :٢٠٠١فارس،(.فيها من وضع  الحاخامات اليهود و أن معظم ما ةة األصليرا التوىالطارئ عل

ـ﴿    ِ وا  ِ  ِ ا   ا ن  ن ا     ِ  ً ْ َ ُ َْ َُ َ ُِ َِ ُْ ٌَ ِ ِْ َِ ِْ َ ْ َ ُِ َِ َُ
ِ

َ ْ ْ َ َ َ َ 
ن  ِ ِ   وو      َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ِْ َ َ َ َ ًٌ ٌْ ْ َ َْ َ ِ

َ ْ َ َ   )٧٩( البقرة  ﴾ َ
  لمكانة التوراة عند اليهود فهي تمثل مصدر التشريع و األخـالق و العـادات                ةأما بالنسب 

غير ناس من اليهود  و     وتنظم عالقته مع الرب ومع ال      ،التي يعيشها اإلنسان اليهودي   ة  للحياة اليومي 
  )٨٣ :١٩٩٣الدجاني،.( نصوص التوراة بشكل منتظم أيام السبت و األعياد أو تقر)  غياراأل( اليهود 

  ـ:  تدل علي عنصرية الديانة اليهودي وعدم التسامح التي بعض النصوص الواردة في التوراة 
  ) نا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب أ( * 

  )٣٧ :١٩٩٣الدجاني ،() الشعب لتكونوا لي وقد ميزتكم من * ( 
 )ن من سفك دم الكافر يقرب قرباناً إلـى اهللا  ل  اليهودي بيده غير  اليهودي أل       تمن العدل أن يق   ( * 

  )٢٩٧ :١٩٨٦عبد الدايم ،(



 ١٥

 الصلح و فتحت لك فكـل  ىجابتك إل، فان أحين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح   * (
 ك بل عملت معـك حربـاً      مو إن لم تسال   ،  ستعبد لك    و ي  ،لتسخيرليها يكون لك    الشعب الموجود  ف   

 )  نصيباً فال تستبق منهـا نـسمة مـا           و من هؤالء الشعوب التي يعطيك الرب  إلهك         ،فحاصرها  
   .)٣٦ :١٩٧٣سرية،(

 و استخدام القوة فقـد جمعـت         ،  اليهود من توراتهم تعليمات في أعمال العنف       ىوقد استق 
ـ    حرب في العهد القديم في سفر التث      لقوانيين ا  و ، المـدن  ىنية و هي تحدد لهم أسلوب االستيالء عل

 و  ، للـوحي  ليون مـصدراً  ي و هذه القوانيين يعدها القادة اإلسـرائ       ،أسلوب  التعامل مع أهل البالد     
 ح شـرعية و ب أساس أن كل جريمة تـص ىشريعة مقدسة الستئناف البعث اليهودي في فلسطين عل  

  )٤ :٢٠٠٩جبر وعبير،(. أجل تحقيق وعد الرب قانونية من
  

 والشروح والتفاسير   ةاألدبي هو جملة من القواعد والوصايا والشرائع والتعاليم الدينية و         :التلمود  *
  )٣٦ :٢٠٠١فارس،(.نس بني إسرائيل على مدى التاريخجلروايات المتعلقة بدين و تاريخ واو

و بالرغم من أن الدين اليهودي      ) هد القديم   ع ال (قام الحاخامات  بتفسير ما جاء في التوراة         
 الخير و تنبذ الـشر إال أن        ى الكثير من التعاليم السماوية التي تحض عل       ىكدين سماوي يحتوي عل   
)  التلمود( يد حاخامات  اليهود بعد أن تم تدوين التراث الشفهي اليهودي             ىالمحاوالت التي نمت عل   

ـ          الذي يضم بين دفتيه اجتهادات هؤال       الـدين   ىء الحاخامات  في تفسير الدين اليهودي أدخلـت إل
 و غيـار،  عند اليهود استعدادا  لالنعـزال عـن األ      ودي مجموعه من األفكار المحورية جعلت     اليه
انتظار المـسيح  (  مثل عقيدة  شعب اهللا المختار  الشعب المقدس    ، اليهود   ىائد لد عقمقت بعض ال  ع

ود  و إحساسهم بـالتميز       أكدت مع مرور األجيال انفعالية اليه      ائد التي عقو غيرها من ال   ) المخلص  
  )١٩٣ :١٩٨٦الشامي،(.و التفرد 

  ـ:وينقسم التلمود إلى قسمين هما 
 ولـيس   عليـه الـسالم       ىورد في توراة موس    ر لما ا المشناه تكر  ألن المكررة   ةالشريع :  المشناه

  .تكرار لما ورد بها  ية بل ه لهذه الشريعتكميالًالمشناه أيضا  إيضاحا و تفسيرا   و 
  )٢١٦  : ٢٠٠٦أبو عويمر ،(

 مـن المقـربين و   ةي التكملة و اإللمام و هي تكملة شرح المشناه قام بها مجموع عنوت:     الجمارا
  ) االمورائيم (الذين يطلق عليهم اسم 

 هلمشنا و ا   ، أن التوراة كالماء  " اليهودي   ىمة عل محتو من أقوال التلمود التي تجعل دراسته        
ابو عويمر   (.نه الحياة بدون مياه و خمر معطر       و العالم ال يمك    ر،مارا  كالخمر المعط   ج و ال  ،كالخمر

،٢٢٦ :٢٠٠٦(  
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  ال عنها جوزيف ق التي ي تزخر به كتب العقيدة اليهودية رافات و الزيف الذنحرغم  اال  
 و لكنها تـشكل  ،ا اآلخر كفر و بعضه،ه يو بعضها كر، ال فيها  بعض أقوال التلمود فع  "  :باركلي

و للعقـل اإلنـساني و الحماقـة        ،   غير عادي للجهد اإلنـساني       أثراً)  المخلوطة  ( في صورتها   
إال أنها تبقي مركز  اهتمام يجب أن تدرس في المدارس و أن يحفظ              ) ٣٧ :٢٠٠١فارس،( " ةاإلنساني

تميز و الفرادة و نبذ كل مـن   الى يتشرب الفكر الصهيوني الداعي إلى معينة حت كل طالب نصوصاً  
  لتشبع الديانـة  ة أهمية دراسة التوراة و التلمود في المناهج اإلسرائيليى  و مما يشير إل   اًليس يهودي 

إن  روح التلمود و معرفة عامة شرائعه        ( : يالن  احد مفكري التربية اليهودية     اارباليهودية ما قاله    
مـن حقـل     و إن لم يكمل سيجعل       ىودي متعلم حت   من دراسة كل يه    و آدابه يجب أن تكون جزءاً     

و األمر شبيه بتعليم الفيزياء و الرياضيات فمع انه لـيس كـل تلميـذ                 ، الدراسة هذا مجاال للعمل   
و ال يستخدم جميع ما تعلمه فيها في حياته العملية إال أنهما ضروريتان له كـذلك             ،  يتخصص فيها   

   )طع معينه منه و أن يتشرب روحهاكل تلميذ مقابالنسبة للتلمود يجب أن يحفظ 
  )مجلة نبأ االلكترونية   : ٢٠٠٦أبو ناصر ،(

   : دولة إسرائيل -٣
نهـا  إ حيث   ة إسرائيل المصدر الثالث للفلسفة التربوية اإلسرائيلي      ةيمثل نظام الحكم في دول    

 والتعلـيم   التربوية التابعة لـوزارة التربيـة       و يتم صبغ المؤسسات   ،مزيج من المصدرين السابقين     
ـ          ة بصبغ ةئيليااإلسر الخاصـة  ( ة الصهيونية و الديانة اليهودية  باستثناء بعض المؤسسات الحريدي

  .المتدينة في المجتمع اإلسرائيلي التابعة للجماعات )بالطائفة المتدينة
لـم  م و   ة إعداد جيل يتقن اللغة العبرية كلغة رسمي       ىعملت فلسفة التربية في إسرائيل عل       
بث بها النشء كما ورد فـي       شو ربطها بالدين اليهودي ليت    ،و التقاليد اليهودية    ،   و الثقافة    بالمعرفة

و األمر البارز في هذه األهـداف و  ، م      ١٩٥٣ إسرائيل لعام    ةنص قانون التعليم الرسمي في دول     
لقـد بـرز الهـدف      ، و    القوميـة و الوطنيـة       يةالذي احتل مكانة الصدارة هو األهداف األيدلوج      

 تنشئة مواطنين يؤمنون بالمبادئ و القيم و األفكار الـصهيونية  ى إل ى الذي يسع  يدولوجي الرئيس األ
 و   ،  البعد القومي و الوطني بهدف تعزيز االنتماء القومي        ى  كما ركزت عل    ،) ٨٩ :٢٠٠١استانبولي،(

 طمـس   ىاف إل  و اللغة العبرية كما سعت هذه األهد       ، و االتصال الوثيق بالثقافة اليهودية      ، الوطني
  .لوجودهم  ى القومية العربية  أو حتىالهوية العربية و لم تتطرق  إل

  ـ:تمع اإلسرائيلي التي تهدف إلى و تمثل التربية أداة لتحقيق متطلبات و احتياجات فلسفه المج
 - رض فلسطين تات و تكوين مجتمع عضوي موحد في أتجميع يهود العالم من الش.  
 - ك من أسباب القوة و الروح ما يجعلها تصمد في وجه من يحاربهامتلة ت عصريةبناء دول. 

 - اليهود و المحافظة عليه ة نشر و تعميم التراث اليهودي بين الناشئىالحرص عل .  
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   :ة الحضارة الغربي- ٤
ن معظـم   فلسفه التربية عند اليهود و حيث إ      كانت وال زالت الحضارة الغربية من مصادر        

يمثلـون الغالبيـة    )  من أصول غربيـة     ( اليهود االشكناز   ف ةصول  غربي  الزعماء الصهاينة من أ   
)  الـشرقيين ( ديم  ر من اليهود السفا   ة طبق ى و أرق   شأناً ى في إسرائيل و ينظر لهم أنهم أعل       ىالعظم

وا  أ نقل الثقافة و الحضارة التي نش      ىكما يمتازون بارتفاع مستواهم الثقافي و االجتماعي فيعملوا عل        
  :هما مرين أ ى عل كبيراًلتركيز و ليتم ذلك كان اة ،رض إسرائيل لبناء دولة عصريأ ىعليها إل

 العمـل فـي     اتهمباشـر  العلم و التكنولوجيا و لهذا كان أول عمل قامت به  الصهيونية عند               - ١
)  التخنيـون (  و كذلك بناء معهد  الهندسة التطبيقيـة      ، لجامعة العبرية في القدس   اإسرائيل هو بناء    

  .و الفنيين  لتخريج العمال المهرة ؛ كما أن االهتمام كبير بالتعليم الصناعي، م١٩١٢ حيفا في
نهـم  أ وصل بهم األمـر      ىهم في هذا سباقون حت     االتجاهات الغربية في التعليم و     حدثأإتباع   -٢

 .)٤٦ :٢٠٠١فارس،(في إسرائيل  قبل تعميمها في الدول الغربية يحاولون تعميم المدارس الشاملة 

 في هذا المجال نفوذ اليهود في أمريكا و أوروبا و تقلـدهم مناصـب   إسرائيل  مما يخدم  و
 إسرائيل كمـا    ىحدث ما توصل إليه العلم و نقله إل       أ ىاالطالع عل على   كبيرة مما يساعدهم     ةعلمي

  . استقطاب العقول اليهودية و توفير  ما يلزمها لإلبداع و االختراع ىأن إسرائيل تعمل عل
ـ  ةو ثقافية  أسس تراثيى بناء التربية عل   ىعلحرصت   إسرائيل   فإن  ك  بذل  عـصرية  حٍروب

  .إلنجاح المشروع الصهيوني في المنطقة 
  

   ـ:المراحل التعليمية: خامساً 
نتـداب   مرحلة ما قبل  قيام إسرائيل في عهد اال          ، مرحلتين هما في  مر التعليم في إسرائيل     

  .)٦: ١٩٨٧البدوي،(م ١٩٤٨ عام ام إسرائيل بعد قيالبريطاني و المرحلة األخرى
ومن خالل البحث و االطالع تبين أن        ،في مراحل متعددة    اإلسرائيلي   جهاز التعليم    وتدرج   

 جهاز التعليم في إسرائيل يتصف بالحكم المركزي  الذي يتمثل في تولي وزارة التربيـة والتعلـيم                
دد الجهات الرسمية و غيـر الرسـمية فـي           و يتصف أيضا بتع    ، التعليم   ى اإلشراف عل  واإلدارة  

 و المنظمات غيـر الحكوميـة        ، و الهيئات ،   ذلك أن األحزاب السياسية      ،تمويل مؤسسات التعليم    
 هـذا  يبـرر  و    من الخدمات   مختلفة اًتسهم في تشييد المؤسسات التعليمية و تطويرها و توفر أنواع         

 تنوع مظاهر التعدد االيدولوجي و السياسي       ىل إ   التعليم  و مناهجه و اتجاهاته       التنوع في مؤسسات  
  . مصالح مختلف فئات المجتمع اإلسرائيلي دو االجتماعي و المذهبي و هي مظاهر تجس
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  فئات المؤسسات التعليمية في إسرائيل * 
  . بية والتعليم اإلسرائيليةالتر مؤسسات التعليم الحكومي و تشرف عليه وزارة ١
  .مباشرة تربية والتعليم اإلسرائيلي رتبط بمدير يتبع وزير تمي الديني   مؤسسات  التعليم الحكو٢
حتـى نهايـة المرحلـة     لروضـة  ا  من   وهو جهاز تعليمي متكاملاألرثوذكسي  التعليم الديني    ٣

  .  الجامعية و تشرف عليه المؤسسات الدينية المتطرفة 
المختلفة  الرسمية وغير الرسـمية        التعليم الذي تشرف عليه المنظمات و المؤسسات الصهيونية          ٤

  ). الجيش ،الهستدروت و الكبار  الكيبوتس ، المهاجرين ،تعليم( و من أنواع هذا التعليم   
ـ              ىوعل    الـرغم مـن     ى الرغم من تعدد التيارات و الجهات التي تساهم في التعليم ، و عل

ن الدولة  إو الخصخصة ف  ،  ات   التي مر و يمر بها التعليم نحو  توزيع  الصالحي           ةالتحوالت الجذري 
 و الحاسم في إدارة جهاز التعليم و توجيهـه مـن خـالل القيـام                 ما زالت تقوم بالدور األساسي    

التي يتم تنفيذها من خالل الوزارات التي تمثل السلطة المركزيـة خاصـة وزارة               ت التالية المهماب
    : و من خالل الهيئات المتعلقة بالتعليم،المعارف 

  .وانين المتعلقة بالتعليم تطبيق الق .١
 .تمويل جهاز التعليم باستثناء جزء بسيط من المصروفات  تغطيه السلطات المحلية  .٢

 عمل الجهاز و التوجيه و التفتيش في كل ما يتعلق باإلدارة و مناهج التعلـيم و                 ىاإلشراف عل  .٣
  .طرائقه 

ء المدارس  و المنشآت      تطوير مؤسسات التعليم عن طريق تمويل الجزء األكبر من تكاليف بنا           .٤
   .ى المدرسية األخر

  . الدولة ىهم موظفون لدفتعيين المعلمين وبخاصة جميع المعلمين في مرحلة التعليم اإللزامي  .٥
  :و فيما يلي ذكر لمراحل التعليم في إسرائيل  

  :  المبكرة و التعليم قبل اإللزامي  ةمرحلة الطفول - ١
هي في معظمها خاصـة أو تابعـه        ى سنتين و   إل  أشهر ٣تضم حضانات األطفال من سن      

  تمويل  من الجهات الرسمية و خـصوصاً        ى و هي ال تحصل عل     ى و هيئات أخر   ةلمنظمات نسائي 
ال تأهيـل   ، و   أو أساليب التربية و التعلـيم       ،   المناهج   ى كما ال تشرف عل    ، وزارة التربية والتعليم  

بالحضانة العائلية و هي تمول جزئيـا مـن         وقد انتشر في األعوام األخيرة ما يسمى           ،العامالت  
% ٦٧و برغم ارتفاع تكاليف الحضانات  إال انه يلتحـق بهـا            .وزارة العمل و الرفاه االجتماعي      

ـ  أعوام لم يتم ضمهم ضمن الفئات التي         ٤-٣ األطفال  في سن      ىو بالنسبة إل  من األطفال ،   ضمن ي
 بالحـضانات الخاصـة     ارسمية إال أنهم يلتحقـو     بالطرق التعليمية ال    القانون الحق في االلتحاق    اله

  .التابعة لمنظمات نسائية  
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أ االهتمام بتعليم العلوم و التكنولوجيا  وإدخال الكمبيوتر         م  بد  ١٩٩٨عقاب تقرير محاور    أفي  
  )٣١٦ :٢٠٠٤،حيدر (   . مؤسسات الطفولة في سن قبل التعليم اإللزامي  ىإل

  المرحلة االبتدائية   - ٢
  :رحلة فئتين تضم هذه الم

 أعوام  حيث يدخل هؤالء ضمن  الفئات التي يفـرض            ٥تشمل األطفال في سن       : الفئة األولى 
عليها  التعليم اإللزامي  و يتعلمون في رياض األطفال  و يدخلون رسميا  في المرحلة االبتدائية                  

اف الكامل عليها   وزارة اإلشر التحمل  ت و لكنها ال تعد ضمن صفوفها  و          ة ماليه و إداري   ناحيةمن  
   . و تعليمياًمالياً

 تيار التعلـيم    ىمن الطالب إل  %  ٦٨,٥ينتمي  )  ١٢-٦(تشمل الطالب من سن      :  الفئة الثانية 
إلى مدارس التيـار المـستقل   %  ٩,٩إلى تيار التعليم الحكومي الديني و % ٢١,٦و    ، الحكومي

 ) .الحرديم(الدينية االرثوزكسية   التابع لألحزاب

مـن األوالد   % ٩٨ ى أن قانون التعليم اإللزامي  يطبق عل        إلى إلحصاءات الرسمية تشير ا 
جـل تطبيـق    أ اآلن طرق كثيرة مـن       ىفي السن المالئمة للمرحلة االبتدائية  و قد استعملت حت         

  :القانون نذكر منها 
 ام من قبل السلطات المحلية  لمتابعة مشكالت الطالب الذين يتغيبون عـن            وط د بااستخدام ض  -

  . ة التعليم الرسميأطر منع تسربهم من ةالمدرسة و ذلك في محاول
  . من طريق الدعم المادي و إضافة قوى عاملةتعزيز قدرات المدرسة  -
  ى عائالت أخرى أو لدةهم في مدارس داخليئوايبين عن عائالتهم  و إسرإبعاد التالميذ المت -

  )٣١٧ : ٢٠٠٤حيدر،(.  تتبناهم 
المرحلة االبتدائية مواضيع تتالءم  واألهداف العامـة التـي حـددتها            ويدرس التالميذ في    

  اللغـة  ، و هـي الـدين اليهـودي     إلزامياً موضوعا١٤ً وزارة التربية والتعليم ، والتي تشمل       
ـ      ، الطبيعة   ،  الحساب   و الهندسة            ،العبرية      ، الـوطن  و المجتمـع        ة ،   البيئـة و الزراع
ـ ،) االنجليزية و الفرنسية    ( ة  اللغة األجنبي    ، دنيات الم ، التاريخ   ،الجغرافيا     و ة األشغال اليدوي

  و يحق للمدرسة أن تـضيف  موضـوعات           . الرياضة و الفنون و الموسيقي     ،التدبير المنزلي     
أما  بالنسبة للمـدارس العربيـة       )   الطريق   مة على مثل  برنامج السال   ( اخري  تختارها بنفسها     

اليهودي بموضـوع الـدين اإلسـالمي أو        ل الدين   ديشمل اللغة العربية  يستب     اإللزامي   فالمنهاج
  .)ن كتاب المعرفةع ٢٣ : ١٩٩٨الكيالني ،(.المسيحي
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   :ة المرحلة اإلعدادي -٣
  ، اللغة العبريـة  ،الدين اليهودي  (  عشر مواد  هي      يضم ج  منها  ةو يطبق في هذه المرحل    

  ، الجغرافيا العامة   و جغرافية إسـرائيل          ، المدنيات     ،خ      التاري  ، الرياضيات   ، ةاللغة األجنبي 
  و قد يبدأ إدراج مادة اللغـة  ،) ة  فنون و رياض   ،    مختلفة مهنية موضوعات   و  ةالعلوم الطبيعي 

  . تدرس ةالعربية كمادة  أساسي
  و هي تضم ثالثة صفوف  العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر  :   المرحلة الثانوية-٤
  :عدد مدارس الثانوية حسب تخصصها كالتالي تتو 
مسار يؤهـل الطـالب  الجتيـاز امتحانـات          :   و تشمل مسارين     ةمدارس ثانوية أكاديمي   -أ  

  للقبول في المعاهد العليـا و الجامعـات و    أساسياًالتي تعتبر شرطاًو) الثانوية العامة   (البغروت  
مرحلة الثانويـة و ال تؤهلـه لاللتحـاق    ال هى  تفيد أن الطالب أن  ى أدن ىالمسار اآلخر  ذو مستو    

  .بالجامعات و المعاهد العليا
 نظام الفرع العلمي و األدبي و بقي في كثير منها الحتياج            يلغُأ ةلييو في بعض المدارس اإلسرائ    

    .يرةثد الكرتطبيق نظام الوحدات للموا
ية  التـي تؤهـل الخـريج          و تختص بتعليم  المهن الفنية و التكنولوج         :المدارس المهنية  -ب  

   .التعليم  فوق الثانويبااللتحاق بسوق العمل أو 
  و تؤهل عدداًة بالزراعة  و تختص هذه بتعليم الطالب المواد المتعلق :المدارس الزراعيـة  -ج  

ـ ة للجامعة  في رحوفوت التابعة مثل كلية الزراع ةمنهم لاللتحاق بالمعاهد العليا المختص       ة العبري
  .لكاني أو معهد فو

  :ة المدارس الشامل -د 
و تشمل فرعين رئيسيين    )  سفارديم   ( نكبر عدد ممكن من اليهود الشرقيي     الهدف منها استيعاب أ   

ـ    ،   ول نظري  أكاديمي و اآلخر مهني      األ أن  التعلـيم المهنـي فـي      ىو تجدر اإلشارة  هنا إل
األكـاديمي فهـو مـن       ماأ) سفارديم  (إسرائيل من نصيب الطالب  الذين هم من أصل شرقي             

تبرز هذه الظاهرة على نحو خاص فـي       و  ،  )أشكناز( نصيب الطالب الذين هم من أصل غربي        
 ،كما يمثلـون   من طالب هذه المدارس   %٨٨الطالب الشرقيين    ة  حيث تبلغ نسب    المدارس الدينية 

  التي   ة من المدارس األكاديمي   ةو يوجد في إسرائيل نخب    ،     ة المدارس الزراعي  من طالب % ٩٤
و من ثم يحتلون     النخبوية ،  حيث يلتحقون بالكليات و الجامعات       وةها الصف ييمثل جزء من خريج   

شتى المجاالت  في المقابل تشهد المدارس الثانوية  األكاديمية  العربية تـدنياً          المناصب العليا في  
% ٣٤) بغـروت ال(على شهادة الثانوية     حيث تبلغ نسبة الطالب العرب الحاصلين      في المستوى ،  
   .) كتاب المعرفة عن ٢٥ :١٩٩٨الكيالني ، ( في القطاع اليهودي%  ٦٧في حين تبلغ 
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  : أنواع  من التعليم العالي في إسرائيل  ة ثالثى إلقسيمهيمكن ت :    التعليم العالي-و 
ـ ، و     و الثقافـة    و يشمل تعليم مهن محدده مثل التعليم         :التعليم فوق الثانوي     -١   و  ، ةالهندس

  .و غيرها التمريض ، واإلدارة 
اعتراف  لى  و يشمل عددا من المهن و الموضوعات حصلت ع         : التعليم العالي غير الجامعي    - ٢

  .     جامعياًاًمن مجلس التعليم العالي و ال تمنح هذه المؤسسات لقب
في هـذا اإلطـار    ا به و أهم ما   معترفً  جامعياً و يشمل مؤسسات تمنح  لقباً      :  التعليم الجامعي  -٣

)  التخنيـون  (ة التطبيقي ة معهد الهندس  ،  في القدس     ة العبري ةالجامع:  ثماني مؤسسات جامعيه هي     
، جامعة بار ايالن ، جامعة حيفا ،جامعة بن غوريون في بئر الـسبع ،               تل أبيب   جامعة   ،في حيفا   

  .معهد  وايزمن من للعلوم في رحفوت ، و الجامعة المفتوحة
  )ن كتاب المعرفة ع٢٦ :١٩٩٨،الكيالني ( 

  
  : الفكر الديني في التعليم اإلسرائيلي  :سادساً

حد أهم مصادر فلسفة التربية  في إسرائيل حيث يمثل           أاليهودي  الدين  ذكرنا  فيما سبق أن      
 أفضل حجة إلقناع الناشئة بما يخطط له قادتهم في          - في التوراة و التلمود    ثالًتمم -الدين اليهودي   

  .ت السياسية و االقتصادية و العسكرية  المجاال
ولما كان الدين اليهودي هو المحرك  الرئيس للناشئة اليهودية فقد  حرصـت  األجهـزة                  

فـالتوراة  ،   )٣١ :١٩٨٦ربايعة،( تدريس التوراة و التلمود لطلبة المدارس        ىالتربوية في إسرائيل عل   
أنها جميع التقاليـد اليهوديـة      )  تيرنج  ملتون س ( بصورة عامه هي نهج في الحياة  أو كما أوضح           

 اختالفها  و اتساع  نطاقها فهي كلمة مترادفة مع العلم و المعرفة و الحكمة و محبة الـرب و           ىعل
  )٨٩: ١٩٩٦عبد الطيف،(.طاعة أوامره  

الدينية و    منها    ة  المدني  ة في المدارس اإلسرائيلي   ةو لتدريس مادة الدين اليهودي أهمية بالغ      
كبر من المدنية  حيـث  دين اليهودي في المدارس الدينية أن نصيب الحصص المخصصة للن كا إو  

 حظـى و ت،مع التركيز علي األسفار الخمسة و ضرورة حفظهـا        تدرس في كل المراحل الدراسية    
و ،   للتـاريخ  القـومي       ر األسـاس  اعتبارها المصد ء من التبجيل و التوقير  ب      دراسة التوراة بشي  

 و   ،  و األدب القـومي    ،و التـاريخ اليهـودي      ،  و مصدر دروس اللغة العبرية        ، جغرافية الوطن 
    ).٤١ :١٩٨٣رشيد،(   و األخالقية للتقاليد الروحية  األساسىالمحتو

  )   الن يا _ بار(و يتضح  اهتمام إسرائيل بتدريس التوراة و التلمود  للطلبة اليهود من قول 
  .الذي سبق ذكره

و لقـد  القومي إلسـرائيل  اة هو غرس اإليمان باهللا الخالق و المشرع    والهدف من دراسة التور   
  :حددت أهداف دراسة التوراة في المدارس المدنية كما يلي 
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ـ ، و قادتها و أبنائها   و أبطالها     ةباء األم أ ىأن يتعرف الطالب عل   *   تـاريخ الـشعب   ىو عل
  .اليهودي 

 الرابطة بين الشعب    ىها وأن يقف  عل    ثارآرض إسرائيل طبيعتها و   أ ىأن يتعرف الطالب عل   * 
   .و بالده

 ةه للحضارة اإلنساني  تمقوم عليها مبادئ التوراة و ما قد       األسس التي ت   ىأن يتعرف التلميذ عل   * 
  )١٦٠ :٢٠٠٥ابورخية،( .من خدمات جليلة

  
  :المرتكزات و القيم التربوية  العامة في التعليم اإلسرائيلي 

  المنـاهج الدراسـية بجملـة مـن          إشباع ى  إل  ة اإلسرائيلي  وزارة التربية و التعليم    ىتسع
 تنشئة الجيل اليهودي وفق رؤيـة الدولـة     ى من خاللها إل   ىالتي تسع   و القيم التربوية   ،المرتكزات  

جعله ت التي    الصهيونية    باألفكار اً مشبع  ،  من رجاالت  الجيش و الدولة       رجالً بحيث يكون مستقبالً  
  ) ٣٦ :٢٠٠٧،حلس( ومن جملة هذه القيم ما أورده)  العرب (  في مواجهة االغيار  اًقوي
  .رض فلسطين أ ىاعتبار العنصر اليهودي  عامل التطور عل -
ال ة   و باقي الدول العربية  المحيطة دوال أجنبي        ة إسرائيلي رض فلسطين و الجوالن أرضاً    أاعتبار   -

  . و ال تاريخياً، أ ،و ال عقدياًعالقة لها بفلسطين قومي
  .العمل علي إغفال التاريخ العربي و اإلسالمي في فلسطين  -
   اعتبار العرب في فلسطين مغتصبين ألرض إسرائيل  منذ الفتح اإلسالمي و اعتبار ذلك احتالالً -
ت لـألرض   ال تمةائمة الترحال جاءت غازيد ة بأنهم قبائل بدوي   ينوصف سكان فلسطين األصلي    -

  .ةبصل
 ودول العالم  مما دفع اليهـود      ، و أوروبا  ،ليهود للظلم الجائر في روسيا    االدعاء دوما بتعرض  ا     -
  .رض إسرائيل  أ ى الهجرة إلىإل
  . العرب ى إبراز قدرة وتفوق الجندي اإلسرائيلي علىالعمل عل -
  . يليالدعوة إلقامة المغتصبات بذريعة الدفاع عن الكيان اإلسرائ -
  . ضد اليهودم و تمييزمسئولية ما جرى من جرائتحميل العالم  -

  : المرتكزات التربوية الخاصة بمدينة القدس
 بحتـة  القـدس كمدينـة يهوديـة        ى التركيز عل  ى إل ة واصفو الكتب التعليمية اإلسرائيلي    ىيسع

    )٤٢ :٢٠٠٤،هريدي(   ما ذكره ومما يؤكد ذلك ،وعاصمة إسرائيل 
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  : بخصوص المرتكزات و القيم التربوية الخاصة بمدينة القدس
 ةو اعتبارها مدينة يهوديـة خالـص  ، التنكر للوجود التاريخي العربي  اإلسالمي  لمدينة القدس      * 

 التي اندثرت ثم أعيدت في مراحل       ةيقترن وجودها  التاريخي بوجود المؤسسات و الهياكل اليهودي        
  .متعددة من التاريخ 

عابد يهودية كما هو الحال بالنسبة       أنقاض م  ى و المسيحية عل   ةاعتبار سائر دور العبادة اإلسالمي    * 
  . أنقاض هيكل سليمان في جبل الموريا ىللحرم القدسي الذي بني عل

  . اعتبار الفتح اإلسالمي للقدس احتالالً* 
  .اإلشادة باالحتالل و االستيطان الصهيوني في القدس و غيرها * 
  .ليهودي اعتبار القدس رمزا للتفوق العرقي  ا* 
  . الغرباء المحتليني مدينة القدس بالمجرمين و وصف العرب أهال* 
  . المدينة ى علنعمةاعتبار احتالل القدس من جانب الصهيونية * 
                    . اء بان التواجد اليهودي في القدس لم ينقطع و إنما كان متواصالًحاإلي* 

  
  ـ:عسكرة التعليم في إسرائيل : سابعاً 

ة بحقيقة مفادها أن الدولة اإلسرائيلية تعـيش مـشكلة وجـود         يؤمن قادة الحركة الصهيوني   
وطبيعة الصراع القائم بـين العـرب       . سترافقها لألبد لوجودها في وسط عربي ال يقبل بشرعيتها          

 من هنا يرى القادة الـصهاينة        ، على حدود أو أرض   اً  ودولة إسرائيل صراع وجود وليس صراع     
إلسرائيلي برمته لمواجهة هذا الصراع الذي لـن تكـون   ضرورة سيادة الطابع العسكري للمجتمع ا 

 حينمـا   ديكارت التي نسجها على منوال      مناحم بيغن ،ويتضح ذلك من فلسفة     الغلبة  فيه إال لألقوى      
زئيف  ويقول   . "نحن نحارب فنحن إذن نكون       "  :إلىأنا أفكر إذن أنا موجود فحولها بيغن        : قال  

في الحركة الصهيونية ، في حديثه لمستشار الطلبة اليهـود     فيلسوف الحرب واإلرهاب     جابوتنسكي
القبعات واألحزمة واإلفراط في الـشراب واألغـاني ، أمـا           :تستطيع أن تلغي كل شيء      "يينا  ڤفي  

عليكم أن تحتفظوا بالسيف  ، ألن االقتتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانيـاً ،              . السيف فال يمكن إلغاؤه     
   )١٥٩ :١٩٨٦الشامي ، ( "إن السيف والتوراة نزال علينا من السماء . ئل بل هو ملك ألجدادنا األوا

ينظر للعسكرية هنا عامل توحيد بين فئات المجتمع فهي تجعل منهم رفاق سـالح وبالتـالي                " كما  
  )٤٤: ١٩٦٩منير وبشور ،(" عصبة واحدة 

قول الباحثـة   وضمن عسكرة  المجتمع اإلسرائيلي فقد تمت عسكرة التعليم أيضا ،  وكما ت             
فإن من يطلع على مناهج التعليم في المدارس اإلسرائيلية          "  :ارنا كازلين  "  :الصحافية اإلسرائيلية 

في جميع المراحل البد أن يلفت انتباهه التوجه العام القائم علـى التنـشئة التربويـة علـى روح                   



 ٢٤

" كريس الروح اإلسـبارطية  العسكرة والتطوع  للجيش  وإعداد الطفل حتى يكبر ليصبح مقاتالً ، لت    
 )www,naamy.com: ٢٠١٠النعامي ،(

م في الجامعة العبرية ومعهـد      ٣١/٥/٢٠٠١-٢٩كان هذا التصريح في مؤتمر عقد في           
 وقد خلص الباحثون المشاركون في المؤتمر       – نظرة نقدية    –الكيبوتسات بعنوان العسكرة والتربية     

فقط من التربية على المواطنة والديمقراطية ، وإنما تقـوم          إلى أن جهاز التعليم اإلسرائيلي ال يخلو        
المدارس بالتربية على العسكرة ، وتقول الباحثة حاجيت غورزئيف من مركز التربية النقدية فـي                

 بأساليب مختلفة ففي يوم االستقالل يتـسلق بـل     ت التربية على العسكرة تم    أن:" معهد الكيبوتسات   
بابات ويزينون روضاتهم بأعالم وحدات الجـيش اإلسـرائيلي ،       يتعمشق أطفال الروضات على الد    

إن كـل معـاني     :وتـضيف غورزئيـف     "  من االحتفال بقيم الديمقراطية والمساواة والـسلم         بدالً
الغـوييم   -الديمقراطية تغيب عن برامج  التعليم بسبب التأكيد على تطبيق قاعدة نحن وهم  األغيار      

  )٥٣ :٢٠٠٤ي وسمعان ، السواحر("  وهم دائماً األشرار –
بـل يغـذي    ،   أو تعلـيمهم     ،أو تثقـيفهم  ،  التعليم اإلسرائيلي ال يتجه إلى تربية الناشئة        ف  

األجيال اليهودية القادمة بالعنف وكراهية اآلخر المتمثل في الفلسطيني والعربي المحـيط بالكيـان              
نـصرية المتعـصبة مـن    الصهيوني المحتل ، ويقدم شرائح من الخريجين اليهود وقد تمكنـت الع      

 واأليدولوجية الصهيونية ، وعملية السالم ،       – عسكرة التعليم    –عقولهم وقلوبهم فالتربية العسكرية     
وتاريخ تأسيس دولة يهودية في فلسطين ال يمكن أن تكون في الهوامش  ، ولذا يربط التعليم القتـل      

امات حتى تحول القتل إلى عبـادة ،         وفتاوى الحاخ   ، واألمثلة التاريخية ،  لآلخر بالنصوص الدينية    
ثم طبق ذلك كله على أرض الواقع فتمخض منه جيل عسكري ال يؤمن إال باليهود وخـصوصيتهم       

إن جميع الجنود : "تسيبورا شاروني  يقول   )www.youm7.com  :٢٠١٠هـاني ، (" شعب اهللا المختار 
... بان الذين يـسكنون أوريهـودا       ممن يؤدون الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة ، أولئك الش         

نتاج البـرامج التعليميـة نتـاج    .  إن ذلك كله نتاج مدرستنا       ...عمال العرب   حيث عملية إحراق ال   
ولكن للتربية الرسمية نصيب األسد ، إذ لم ترد كلمة واحـدة فـي       ، التربية الرسمية وغير الرسمية   

 :٢٠١١نجـم، (" ئيل وجاراتهـا  البرنامج التعليمـي لليهـود حـول التطلـع للـسالم بـين إسـرا       
www.arabiancreativity.com(  
دراسة للبروفـسور أديـر     :  إرهابية المناهج اإلسرائيلية وعسكرتها      نوفي دراستين تؤكدا  

كتـاب  ١٧٠٠م تحدث فيها عن تحليـل       ١٩٨٨كوهين بعنوان وجه قبيح في المرآة نشرت في عام          
ة للعرب وتحث على القتل ، ودراسة لـدان   كتاب يتضمن إشارات سيئ٥٢٠لألطفال وجد من بينها     

ياهف تحت عنوان  ما أروع هذه الحرب  حيث تناول فيها مئات النصوص األدبيـة التـي تنمـي          
  .روح العسكرة العنيفة في وعي اإلسرائيليين 
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ن في امتالء النصوص األدبية بالقيم التـي        ين السابقت يوفي دراسات أخرى تتفق مع الدراست     
 األدب كوسـيلة لتحقيـق أهـداف        ونراهية اآلخر ويستخدم األدباء اإلسرائيلي    تحث على العنف وك   

واألدب كمؤسسة للتربية والتنشئة االجتماعية تخدم      " :صهيونية وفي ذلك يقول دان ياهف في كتابه         
 تجاه معانـاة    اإلنسانيوالعمل  " فيروس التعصب   " غالباً الوطنية اإلسرائيلية وتسهم بذلك في تقوية        

 الصغار علـى الـروح الوطنيـة    هءقراسكرة النصوص وقرائها ، مثل هذا األدب يربي        اآلخر وع 
المفرطة التي تفضي إلى التعصب القومي ، وحب الوطن والوالء المطلق للدولة بدون ضوابط إلى               

  )  ٢٥: ٢٠٠٤ياهف ،(" ة العسكرية تكريس النزع
ليس فـي  : " ذكرته السمان   فقد ورد في كتاب المطالعة للصف الخامس االبتدائي وفق ما           

جيشنا من يرفض الجندية وليس عندنا من يولي األدبار في المعارك ، ولـيس عنـدنا مـن يلقـي       
  ).الحوار المتمدن : ٢٠١١السمان ، " (ببندقيته جانباً ويهرب ، عندنا محاربون آلخر طلقة 

رياضـيات    ففي كتـب ال       وال يقتصر الحديث عن كراهية العرب في النصوص األدبية          
 فقد ورد في كتاب الرياضيات للـصف الخـامس مـن      ف والعن يةالعسكرأيضاً أثرت فكرة النزعة     

 جنـدياً   ٢٠٧٠ جندياً متـدرباً طلـب       ٦٣٤٠من بين   " تأليف مردخاي فاسوشتووم السؤال التالي      
" لى سالح المشاة ، كـم بقـي مـن الجنـود ؟            إ انضموا   ١٧٤٥االنضمام إلى وحدة المظليين ، و     

  )٥٤ :٢٠٠٤احري ،السو(
لـى قواعـد  الجـيش    إالتعليم في إسرائيل عقد رحـالت للطلبـة     عسكرة    ومن مظاهر   

اإلسرائيلي أخذ صور تذكارية معهم واالعتزاز بألوية الجيش وتثبيتها على المؤسـسات التربويـة              
رض أفـي   وتقديم الهدايا للجنود والتقدم لهم بالشكر واالمتنان لما يقدموه للوطن وتقديم من يقتـل               

 كل االحترام والتقدير ، وحضور معارض  فنية تخلد ذكرى الجنود            نالمعركة بأنهم أبطال يستحقو   
وكتابة األطفال اليهـود للرسـائل مـع        " ياد لبنيم   "الذين قتلوا في حروب إسرائيل ال سيما متحف         

ـ              ث ذلـك علـى   توقيعاتهم على القذائف التي تُلقى على األحياء العربية لقتل األطفال هناك كمـا ب
   .م ٢٠٠٦شاشات التلفزة في حرب لبنان 

إن اإلسرائيليين يبذلون كل مـا      : " حول هذا الموضوع يعلق عكيبا ارنست سيمون قائالً         ف
بوسعهم إلعداد الطالب اليهود وتهيئتهم ليوم غد الذي قد تشب فيه الحرب بينما ال يبذلون أي جهد                 

م في منطقتنا على األقل التي نتحمل نحوهـا مـسئولية     لتهيئة الطالب لبعد غد الذي قد يجلب السال       
  . )٣١ :١٩٨٨ كوهين ، ("مباشرة 

برز مظاهر عسكرة التعليم في إسرائيل تولي كبار ضـباط الجـيش فـي االحتيـاط                أمن  
مناصب إدارية هامة في جهاز التعليم وإدارة المؤسسات التعليمية ، حيـث تقـوم وزارة التربيـة                 

اط المتقاعدين من الجيش و المخابرات لالنخراط فـي المؤسـسات التعليميـة       والتعليم بتأهيل الضب  
 يتخرجـوا مـؤهلين     حتىويتم فيه تدريب الضباط لعام واحد       ) تسافتا  ( وذلك عبر تمويل مشروع     
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 نورد أسماء بعض الضباط الذين تولوا وظـائف مرموقـة فـي            يلممارسة مهنة التعليم ، وفيما يل     
رون فلو داني رئيس لبلدية تـل أبيـب ومـدير           : النعامي  في دراسته      جهاز التعليم وفق ما ذكره    

كان حاكماً عـسكريا لـرام اهللا       ( مدرسة  وجمناسيا هرتسليا ودرور الوني   والعقيد ايالن باتمان            
القائمين على جهاز التعليم في إسرائيل يصرحون بـأن اسـتعانتهم            والمثير للغضب أن  ،) وجنين  

 ٢٠١٠النعـامي ، (.ات تربوية وإنما لتكريس العـسكرة لـدى الطـالب     بخدمات الضباط ليس لخدم   
:WWW.naamy.com(   

حديث فيما سبق تحدث عن التعليم الرسمي العلماني وليس         ال اإلشارة إلى أن     ال بد هنا من     
 التطرف الديني واضـحاً  جدية وما يدرس فيها من مناهج لو للمدارس الدينوبنظرة فاحصةالديني ،  

 وفتاوى الحاخامات تفيد باقتالع كل ما هو عربي علماً بأن فتوى الحاخام             ،ثر سوداوية والصورة أك 
  .مقدمة على أي تعليمات أخرى 

ذكر انطوان شلحت في مقال له بعنوان منهاج التعليم الرسمي مازال الـسالم خـارج               وقد  
 التعلـيم فـي     حدود المدرسة ، ذكر فيه تصريح لليمور ليفنات وهي من استلمت حقيبة التربيـة و              

عالم " حكومة ارئيل شارون  صرحت بإلغاء كتاب لتدريس التاريخ في المدارس اإلعدادية بعنوان              
بدعوى أنه يشمل نواقص خطيرة ، خاصة فيما يتعلق بشعب إسرائيل وال توجد فيه              " من التبدالت   

لوزيرة التربية  كان هذا أول تصريح     ) ٥٣ :٢٠٠١شلحت ، ( "صور كافية للزعماء اليهود والصهاينة        
 إن دل على شيء فيدل على مدى  حرص الحكومة اإلسرائيلية أصحاب النفوذ فيها إلـى         ،  والتعليم

صبغ المناهج التعليمية بصبغة العسكرة  والعنف وإلبقاء  الطالب اليهودي في حالة استنفار وعداء               
  .لآلخرين بشكل مستمر وليكن جندياً شجاعأ  في الجيش اإلسرائيلي 

  
  ة العرب المسلمين في المناهج اإلسرائيليصورة

 بث الرعب من العرب و المسلمين في نفوس الناشـئة و            ىهدفت الصهيونية منذ نشأتها إل    
ن المستقبل يحمل في طياته الكثير من النزاعـات         أ منها  ب   إشباعهم بمشاعر الحقد و الكراهية إيماناً     

 تـشكيل و    ى فعملت منذ يومها األول عل     ) اإلسرائيلي   _ ربيالع(و الحروب بين طرفي الصراع      
كانـت  ف  ، استعداد تام للمواجهة بقوة و جلـد ى علاليكونو؛ صياغة عقول أبناء اليهود في إسرائيل  

ـ    هي   وسائل الصهيونية الهامة لتحقيق هدفها       ىإحد  بـث سـمها     ىالمناهج الدراسية فحرصت عل
   .في عقلية الطفل اإلسرائيلي   كأحد المؤثرات المهمة ي الكتاب المدرسدفتي الزعاف بين 

 و فسرتها بما يتناسب و طموحاتها و مألت الكتب          تية التورا النصوصاستغلت الصهيونية   ف   
و صاغت صور التاريخ اليهودي  صياغة جديدة و بثت فكرة القوميـة اليهوديـة و         ،المدرسية بها   

  . من خالل المنهاج يكولوجلسيرض إسرائيل    كما بثت فكرها األيدلوجي و اأ في أحقيتهم
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 و كتب التاريخ بـشكل  ، بشكل عام ة بهذه األفكار هي كتب العلوم اإلنسانياًحظالكتب األكثر   و     
ضوعيين ينقلون الحقائق التاريخية و يتعامـل مـع         المؤرخين كأناس مو  .طالب يتقبل   ن ال خاص أل 

 و هويتـه    ةطالـب األساسـي    و بما أن كتب التاريخ تشكل مواقف  ال         ةمادة التاريخ  كحقائق مطلق    
  ).٩٠ :٢٠٠١استانبولي،( ةيدولوجيلنقل القيم القومية و الرسائل األالقومية فهي تستعمل 

 ،اإلسرائيلي   ذير االعتراف القومي في قلب الطالب     تجكما أن الهدف من تعليم التاريخ هو        
   . في قلبه محبة الشعب اليهوديغرس و ،تعزيز الشعور لديه بالمصير اليهودي  المشترك و
والمتمثلـة   ومن هنا ال بد من تسليط الضوء على اتجاهات المناهج الدراسية          ،  )٨٩ ، ٢٠٠١استانبولي،(

  ـ :في
   .يواأليديولوجالديني العنصري االتجاه * 
   . والتاريخي االتجاه * 
  .السلوكي والنفسي االتجاه * 

  االتجاه العنصري الديني و األيدلوجي: أوالً
 واعتقـاداً بـأنهم شـعب اهللا المختـار      واعتقادهم بسمو عرقهم اليهـودي   لعنصريةيتميز اليهود با  

 ، وتورد هنا الباحثة بعض      شعوب تقع في أدنى السلم البشري     ) العرب خاصة (وبالشعوب األخرى   
  .مظاهر عنصرية اليهود

  مهاجمة الديانات السماوية غير اليهودية ) أ (
 ووجود إسرائيل فـي قلـب العـالم         ،الثالث     الديانات السماوية      ىحداليهود كأصحاب إ  

 هـذه   ،ه   بالدين اإلسالمي وجزء يسير منهم  يدين بالدين المـسيحي              ئ أبنا ّلجالعربي الذي يدين    
 و معالجة   ى عن الديانات السماوية األخر    اًها أفكار تاألمور  تتطلب من إسرائيل كدوله أن تقدم لطلب        

  : يليء بالمغالطات التاريخية كما ي و مللبعض القضايا و إن كان ذلك  بشكل هجومي
أن )  ٤٤(اإلسالم  للصف السابع ذكـر فـي صـفحة           وفي كتاب اليهودية بين المسيحية      

 الـصعب   ر الحاقدة و ضعوا اليهود في قرطبة أمام الخياة   التيارات اإلسالمي  ىالبرابرة ممثلي إحد  
  ).١٤ :٢٠٠٤السواحري وسمعان ،(ما الطرد أو اإلبادة إ

ا عرض في كتاب سلسلة كتب شعب إسرائيل   للصف السابع  صـورة المـسجد  و                   كم 
هو عبارة عن سيفين    و المسلمينبجانبه الجيش اإلسالمي و في أسفل  الصورة  شعار  الحرب عند              

  .) اإلسالم دين المحاربين ( مؤلفان بقولهما  ال هالل  ثم يعلق على وسطهما  من األييقع ف
ى قوافل التجار  التـي       الهجوم عل  ى إل )محمد(قد عمد    : "  ورد  ١٥و في نفس الكتاب ص      

  ).٤٣ :١٩٨٣الرشيد،(. "ن تسلك طريق مكة بغية سلبها  و سرقتهااعتادت أ
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 صلى اهللا عليه    -ن الرسول أ: "ورد في كتاب وقائع تاريخ شعب إسرائيل  للصف الخامس           
اهانة ديانتهم و أمـر       و ، باهانتهم      دينه الجديد  ولما فشل شرع      ى اليهود إل  استمالة   حاول   -وسلم

   ).١٢٣ :١٩٩٤القاضي،("بعزلهم  و دبر المؤامرات و المكائد ضدهم 
ووجد سمعان في تحليله لكتاب رحلة  إلي الماضي  للصف السابع أن الكتاب لـم يحتـرم                  

ريـة  ومعناها فـي العب   )  يسوع  (مكانة األنبياء  و الرسل فقد  ذكر اسم سيدنا عيسي المسيح باسم              
 "حيث ذكـر الكتـاب       - وسلم   ه اهللا علي  ى صل - نا محمد نبي اسمه و كذلك  الحال بالنسبة  ل        وليمح

 أن التقويم السنوي احتساب السنوات وفقا للتقويم اإلسالمي يبدأ من العام الذي هرب فيه محمد                ىعل
ـ     ،  ةلبعثامحمد يقبل   : " وورد في نفس الكتاب      ،" يثرب ىمن مكة إل   الم فـي    محمد يفـرض اإلس

  ).١٤٠٥ :٢٠٠٤سمعان ،( "يرة العربزج
سي كان يمـضي يومـه فـي    أن الخليفة العبا"ورد في كتاب روما في عظمتها و سقوطها    

معززين أكاذيبهم بصورة المرأتين تقومـان بـالرقص و تلوحـان           "إقامة الحفالت   شرب الخمر و  
  )١٦ :٢٠٠٤،سواحري و سمعانال( "بزجاجات الخمر في قصر الخليفة العباسي في سامراء شمال بغداد

 أن  "  بخـصوص الطائفيـة فـي لبنـان           ١٤١ورد في كتاب الجغرافيا للصف الخـامس ص            
  ""فرق تسد ""   سنه قد اتبعوا أسلوب ٤٠٠ المنطقة لفترة حوالي ىالعثمانيين الذين سيطروا عل

د طوائف  أو تلك  ض    ةلطائفاخر بمساعدة هذه    والعتبارات خاصة بهم فقد قاموا من حين آل       
    )١٠٠ : ٢٠٠٤ ،محمد (" و سببوا في حدوث نزاعات بين الطوائف ىأخر

عندما احتلت شـبه جزيـرة      "  ١٤٦كما ورد في كتاب هذا موطني للصف الخامس  ص           
  )٧٣ :١٩٩٣ ،الـدجاني  ( " قبول اإلسالم ى يد العرب اجبر المسيحيون  و بقوة السيف عل        ىناء عل يس

 يوصي أصحابه قبل الخروج للحـرب بـأال         –ى اهللا عليه وسلم      صل –كيف وقد كان النبي محمد      
  .لوا بهيمة وأال يقطعوا شجرة تلوا طفالً وال شيخاً وال امرأة وأال يقتيق

 في الحقيقة يجب أن نقول أن رسـول  "كما ذكر كتاب تاريخ وقائع إسرائيل للصف الثالث    
يه عقلـوب سـام   ما يرام و كان مثيراً ل     ى   بالقيام  بعمله عل    تهالنصارى هذا اتصف بقدرة كبيرة مكن     

  "و لكن كان هذا مع الغرباء يذم اليهود، يعرف كيف يؤثر فيهم فمع اليهود سلك كيهودي 
ل    ﴿ )٤٠ :٢٠٠٧حلس،( َذ  ِ َ َ ءْ ِا    إ َ ْ َ ِْ ِ َ َ ََ ْ ِ إ  ُ ل ا ً إ ر َِ ّ َ ُ ْ ُُ ْ َ ِّ ُِ َ ِ

َ ي ِ   ِ َ ََ ْ رَ َ ا ْ ي ا أ َ ل    ا  ُة و ُ ْ َ َُ ْْ َ ُ َِ َِ ْ ُِ ِ
ْ َ ٍ َ ِ ً ّ ء ِ  َ ِّ َ ْ ِ ْ ُ َ َ َ ا َ  ُ َ ِ

ٌا   ِ ُ ٌ ْ ِ َ  هكذا انكر وينكر اليهود صحة أي ديـن سـماوي غيـر الـدين           ) :ا ( ﴾َ
  .م من تحقيق أطماعهم ومآربهم اليهودي رغم وضوح التنزيل الكريم ، عل إيمانهم هذا يمكنه
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  تثبيت الوعي الديني بملكية اليهود لألرض
أسـفار   ملكية اليهود لألرض  وتدريس ى تنص عل التوراة و التلمود بالنصوص التي    خرتز

  في مادة الدين اليهودي   وتضمين نصوص          ةالتوراة و التلمود يقع ضمن برامج التعليم اإلسرائيلي       
    . منهاج التاريخ الرتباط التاريخ باألرض و الدينالتوراة و التلمود ضمن
فقـد ورد فـي    ، لهي  لشعب إسرائيل و اليهودإرض إسرائيل هي وعد     أن  أيؤمن اليهود ب  

    : قائالى عبد الرب أن الرب كلم يسوع بن نون  مساعد موسى وكان بعد وفاة موس(العهد القديم 
 األرض التي أنا    ىن هذه أنت وكل هذا الشعب إل       و اعبر األرد    اآلن  عبدي قد مات فقم    ى إن موس  "

ـ      أخامص  أمعطيها لبني إسرائيل كل مكان تطأه        ريـة    مـن الب   ىقدامكم لكم أعطيته كما قلت لموس
 البحر الكبير الـذي مـن جهـة         ى إل نرض الحثيي أ نهر الفرات  كل      ، النهر الكبير    ىولبنان هذا إل  

 أكـون   سـى  كما كنت مع مو     ؛ م  أيام حياتكم   راضيكم فال يقف احد أمامك    أمغارب الشمس  تكون     
  ) ٤٢١ :  ١/١وشع  يسفر( ".ك و ال أتركك  يمعك  ألحم

  ن هذا السفر يدرس في كتاب الدين اليهودي للصف الرابع كمـا أشـار القاضـي               أ ب علماً
  .يهمافي دراست )٢٠٠٤ (ومحمد) ١٩٩٤(

وفي طريـق  : ( لخامس ورد في كتاب البحر المتوسط و البالد المحيطة جغرافيا  الصف ا      
 األرض الموعودة مر بنو إسرائيل بصحراء سيناء التي نزلت التوراة عليهم فيهـا بعـد          ىالعودة إل 

  )٩٧ :٢٠٠٤محمد،().ذلك استوطنوا في أرضهم و أصبحوا شعبا عاصمته القدس 
عدت أو"رض فلسطين   أوورد في كتاب التاريخ للصف السادس ما يؤكد الحق اإللهي  في             

  )١٥٩ :١٩٩٤القاضي، (" وورثوهآلبائكم  البالد التي أعطيتها ىعب إسرائيل و يهودا إل  شةثاني
 كما ورد فـي      تربط بين تاريخ المدن التاريخية بزمن التوراة       ة كما أن الكتب اإلسرائيلي     

ة للصف الرابع الذي يشرح كيف أقيمت مدينة حيفا مكان مـستوطن يهـودي              كتاب  التربية المدني   
    )١٦٢ :١٩٩٤القاضي، (نذ زمن التلمود أي قبل أالف السنيين كان قائما م

رض فلـسطين التـي   أومن نصوص التوراة التي تثبت الوعي الديني بأحقية اليهود فـي           
 ضمن مادة الدين اليهودي في المرحلة االبتدائية و يعـاد تدريـسها    ةتدرس في المدارس اإلسرائيلي   

  :فظها  في المرحلة اإلعدادية و يكلف الطالب بح
 و  ،في بالقسم الذي أقسمته إلبراهيم  ابنك      وأ و  ، ألني لك ولنسلك  سأعطي هذه البالد كلها       "

     )٢٦/١سفر التكوين اصحاح(" و أعطي نسلك هذه البالد كلها  ،أكثر من نسلك كنجوم السماء
 ن نسيتك يا أورشليم فلتشل يمينـي و إ  ،رض الغربةأالرب و نحن في  د ي نشد  كيف ننش "

هكذا عزف اليهود علـى الـوتر الحـساس      )٧ـ١٣٧/٤سفر المزامير اصحاح  ("ليلتصق لساني بحنكي    
فربطوا ملكيتهم وأحقيتهم بأرض فلسطين بالدين اليهودي المقدس عند أبناء اليهود والذي يستمدون             
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  حيث أن التنـشئة  وا الكتب الدراسية بهذه النصوص التي تفي بالغرض       فمألمنه كيانهم ووجودهم ،     
منذ البداية تحث على تقديس التوراة وإنزالها منزلة عظيمة في الوجدان اليهودي واحترام كل مـا                

 بغض النظر عن صحة هذه النصوص ، هذا وقد ألغى القرآن الكريم مـا               هو ذو صبغة توراتية ،    
ْإ ﴿وميزه اهللا عن باقي الكتب السماوية بالحفظ من التحريف          سبقه من الكتب السماوية      َ ِ  َ ْ َ ُ
ن  ِ    ِ َا ُ َ َ ُ َ َْ   ) :ا ( ﴾ّ

  :هار تأثر اإلسالم باليهودية إظ_  ج
هـار  إظ في    جهداً  واضعو المناهج الدراسية    لزعمهم أنهم شعب اهللا المختار فلم  يألُ        تثبيتاً

ن مـن ذم  آال ما ورد بـالقر تباع و إبط أحقية دينهم باال باليهودية  سعيا منهم إلثبات    اإلسالم متأثراً 
ورد فـي   ، فقد يءالتي ال يسلم منها شمشي مع طبيعة اليهود العدوانية ن هذا يت  ألبني إسرائيل كما    

 "خر ظهر في منطقتنا و تأثر باليهوديـة و هـو اإلسـالم             آ  دين "كتاب الجغرافيا للصف الخامس     
    )٩٧ :٢٠٠٤محمد،(

لكي يجتذب محمد  اليهود إليـه       "  : السابع  في سلسلة كتب تاريخ إسرائيل للصف      كما ذُكر 
ن يتوجهوا في صالتهم نحو القدس بدل الكعبة و أن يصوموا يـوم الغفـران و لكـن    أأمر أتباعه ب 

ـ      جوبهبمرور الوقت و عندما        ر  بالسخرية من قبل اليهود و بعد أن أدرك أنهم يبعـدون عنـه غي
 ،خر يـستمر شـهراً  آ ماًو و حدد ص،غفران  صوم يوم الىخذ يقسو عليهم  فألغ   أو  ، موقفه تجاههم 

 وما تغيير القبلة من المسجد األقصى  إلـى          ).٤٤ :١٩٨٣رشيد،(" مكة   ى من القدس إل   ةل القبل كما حو
ل اهللا سبحانه وتعالى في محكم      وقلالمسجد الحرام إال بأمر من اهللا سبحانه و تعالى لمخالفة اليهود              

ى  و﴿: التنزيل  ْ َْ َ َ َ ََ ـ َ ـ  ل و ـ ـ  ـ  ِ  ِ ء  َ  ا ْ َْ َ َ َ ََ َْ َ َِ ّ َ ََ ً َْ َ َ ََ ّ ُ ِ ِ ِ
ن   ا ا  ِ أو ن ا ه  ا و  ام و    ُا ا ْ ُ َ َ ََْ َُ ُ ُ َ ََ ُْ َ ََ َ ُ ْ َْ ُِ ْ ُْ َُ َ َُ َ َْ َ ْ ِ ْ ِ ِ

ِا  ر و ا  ُ ْ َْ َّ َِ ِ ِ َ ن ْ   َ َُ َ ْ َ َ ٍ ة ."﴾ِ ـ  قد فرض الصيام على المسلمين في       ":ا
ـ ﴿:شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة بعد نزول قول اهللا تعالى             ا  ـ َ ـ آ ِ ـ ا  َ َِ ُ ُ َ َ ََ

    ِ م    ا ُ ا َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ََ َْ ُ َ َِ َِ َِ َ َُ َ َُ ِّ ة  " ﴾َنْ ـ  ففي هذه ":ا
 في كتـاب وقـائع   كما ورد  أيضاً، اآلية إجهاض الدعاءات اليهود على الدين اإلسالمي وشعائره      

مصادر اإلسالم خليط بين األديان  الـسماوية تجمعـت           " تاريخ شعب إسرائيل للصف الخامس أن     
وجمعـه  لقـصص العجائـب        مبادئ اليهوديـة       ىمادته نتيجة سفر الرسول للتجارة و تعرفه عل       

" و أنبياء إسـرائيل    - عليهم السالم    – إبراهيم و إسحاق و يعقوب       نبي اهللا لوالتجارب التي حصلت    
  )١٢٤ :١٩٩٤القاضي،(
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 أن النبـي    " ١٩ ص   "إسرائيل و الـشعوب   "وذكر سمعان في  دراسته انه ورد في كتاب          
   "ة دينه مع العادات اليهودية لمطابقة ومماثلمضنياً محمد صلى اهللا عليه وسلم  بذل جهداً

 صـلى اهللا عليـه وسـلم         اً أن النبي محمد   " من كتاب روما في عظمتها و سقوطها           ٧٢وفي ص   
وللـرد علـى هـذه      " عندما زار سوريا و إسرائيل  تأثر بالديانات  الموحدة  وخاصة اليهوديـة               

ى ﴿:تعالىاالفتراءات يكفي قول اهللا     َ وا إذا  َ َ ِ ِ ْ ى َ )(َ َ   و  َ َ ََ ْ ُُ َِ)( 
ى  َو   ا َ َْ

ِ َ ُْ َِ َ إن  إ و )(َ ُُ ٌ ْ َ ِ َِ   )- : ا( ﴾ْ

ـ      ى  أن السبب في بناء المسجد األقص       " ٩١وفي ص       اعتمـاد   ى و قبة الصخرة يعود إل
ـ ( " تقدس جبل الهيكل     ي المعتقدات اليهودية الت   ىالمسلمين عل    )١٥،١٦ :٢٠٠٤معان ،  السواحري و س

قلـت يـا   :  قـال عن أبي ذر الغفاري: للرد على هذا القول قول النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم          
:" قلـت ثـم أي؟ قـال      : ، قال "المسجد الحرام :" مسجد وضع في األرض أول؟ قال      رسول اهللا أي    

ـ   أربعون، ثم أينما أدركتـك ا " :؟ قال كم كان بينهما: ، قلت "المسجد األقصى  ن إلـصالة فـصله، ف
ا  ﴿ )١٠/  متفق عليه  - ومسلم رواه البخاري (." الفضل فيه  ـ َ ـ آ ِ اوة  ـ س  ـ ُن أ ا َ َ ََ َ َِ ًِ ََ َ َ

ِ
ا ِ أ د وا ُا َ ْ َ َ َ َ ُ َ ة ( ﴾ ْ  تحدثنا عن العداء المتجذر للمسلمين مـن قبـل          اآلية ههذو   ):ا

داة اليهود للمسلمين العتبارهم العدو األول لهم والخطر األكبر على          اليهود وهو ما يبين أسباب معا     
  وجودهم 

   :- صلى اهللا عليه وسلم -  محمدىعلالمتنزل  التشكيك في الوحي )د(
تـأثر اإلسـالم باليهوديـة      ب مع ما سبقه حيث االدعاء       اً مباشر اًهذا العنوان مرتبط ارتباط   

ـ إجهدا في مطابقة اإلسالم  باليهودية فيه        وزعمهم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بذل           أن ىشارة إل
 بوحي محمد صلى اهللا عليه وسلم  وليس        نبينان بناء تعاليم اإلسالم من أفكار       هذا الجهد شخصي وأ   
 نبي اهللا ورسوله ما عليـه إال أن         - صلى اهللا عليه وسلم    - اً و أن محمد   ، ىمن اهللا سبحانه و تعال    

 صلى اهللا عليـه  –وما ورد في الناهج الدراسية يتعلق بالنبي محمد  .ا  يؤدي رسالة ربه للناس جميع    
 بزوجته خديجة بدأت عن طريق      - صلى اهللا عليه وسلم      -  أن عالقة النبي محمد     ":  هو   –وسلم  

  "عقد اتفاقية قران بين االثنين وزواجه من خديجة هو الذي جعل منه رجال ذا شأن وجاه
صلى اهللا   محمد   ى التشكيك بالوحي عل   ىشارة صريحة إل  إذا  وفي ه    )١٦ : المرجع السابق ( 

 و هو عمله في التجارة  مع زوجته خديجة وال يعود ذلك لرسـالته    عليه و سلم  وسبب ذياع صيته      
نـه حـسب    أ " ١٩٩س في التاريخ المقرر للمرحلة الثانوية فـي ص          وو ذكر كتاب در   ، ةلسماويا

 المجـنح  حصانه   ى عل  الليالي راكباً  ىفي إحد ليه وسلم   األسطورة العربية انطلق محمد صلى اهللا ع      
   )١٧ : المرجع السابق( " جبل الهيكل في أورشليمىمن منزله في مكة إل
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في هذا النص تشكيك صريح بمعجزة  اإلسراء و المعراج ووصفها باألسـطورة كمـا أن                
 اهللا سبحانه وتعـالى   والمعراج تحدث عنها     اإلسراء، فمعجزة    في المقولة    تشكيكفيها  " حسب"كلمة  

ِـ ﴿: حيث يقول جل وعال  اإلسراءفي القرآن الكريم في سورة       ـ  ه  ى  ي أ َ  ا َ ًَ َْ ِ ِِ ْ ْ َْ َِ
َ ُ

َ إ  ا ا ِ آ ر    ي  ام إ ا ا ا ِا ا َِ َْ ْ ْ َ ُْ ْ ُْ َ ََ ُ ُِ َِ َ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ِِ ِِ َ ُْ﴾ 
اء( نه عنـدما كـان فـي    أ " ١٣ للصف السابع ص" الماضيىرحلة إل"في كتاب    ،و       ) :ا

سمعان ( "البشرن يبلغ كالم اهللا لبني      أاألربعين من عمره ظهر له حسب قوله المالك جبريل و أمره            
ـ   محمد صلى اهللا عليـه وسـلم  و      نبينا ىكلمة حسب قوله عائدة عل      )١٤٠٥: ٢٠٠٤، ذيب فيهـا تك

  .للرسول الصادق األمين
 في أحالم اليقظة    ق انه الغار  " ١٠٨ ص   "روما في عظمتها و سقوطها    "كما ورد في كتاب     

 ١٩٨٣رشـيد، ( "جـاه   الحد أبناء قبيلة قريش الغنيـة ذات        المحارب و مبتدع الدين الجديد و أنه أ       و  
:٤٣.(  

 نبيناا في التشكيك بنبوة و رسالة       شارة واضحة جد  إالغارق في أحالم اليقظة مبتدع الدين الجديد          ف
 النص انتشار دين محمد لكونه من قبيلة قريش الغنية و           أرجع كما   -  صلى اهللا عليه وسلم    - محمد

ب ليبينه للناس كافة لقوله      الكتا  اهللا تاه ورسوله آ   اهللا وما محمد إال عبد   ،  ليس لعدالة و سمو رسالته      
ل ﴿:تعالى ٌ و  إ ر ُ َ َِ ٌ َ ُ ِ ا َ    ُ َ َُ ِْ ْ ِْ َ َ ان ( ﴾ْ ك  ﴿ ):آل  ِإ أر ّ ََ ْ ِ َ ْ َ ْ َ

ِ
ا  ًا و ِ َِ َ ً َ﴾ ) : (   

  ـ: ن اإلسالم سبب تأخر و إعاقة أ تثبيت )هـ(
 إرفـاق التخلـف و      ىلية ضد اإلسالم سعت المناهج الدراسية إل      يضلت لحملتهم  ال   استكماالً

  للمرحلة   "تحوالت في جغرافيا الشرق األوسط    "حيث يقول كتاب      ، تزام الدين اإلسالمي  الرجعية بال 
لقد بذل أتاتورك  جهودا حثيثة لتطوير  تركيا بما يتناسب وروح العـصر و                "  ١٧١الثانوية ص   

و فـي   ،    اإلسالمية ألغيت الشريعة م  ١٩٢٤ لهذا التطوير ففي عام      حاول إبعاد كل ما بدا له معوقاً      
 و فـي عـام      ،و النقاب للنساء  ،   الرأس   ى منع تعدد الزوجات  ووضع الطربوش عل       م١٩٢٥عام  

و تم فصل الـدين عـن الدولـة و كتبـوا            ،    القوانين األوروبية  تباعإ تم تغيير التقويم و      م ١٩٢٦
  )١٤٣١ :٢٠٠٣عبد  الواحد ،(" من الحروف العربية بالحروف الالتينية  بدالً

ن اإلسالم كان السبب في عدم مواكبـة تركيـا للعـصر و     أ ىأشار النص بشكل واضح إل    
   ١٤١١ الماضي  للصف السابع في ص ىوقد ذكر سمعان في تحليله لكتاب رحلة  إل .التقدم 

 مـسح كـل     ىن الكتاب اتهم المسلمين بقتل األدباء و الشعراء و الفالسفة و كأن اإلسالم يحث عل              أ
  .معالم الثقافة و األدب 
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 على اإلسالم والذي أنار الكون بتعاليمه السمحة وبأصالتها واعتـداء   جنٍوفيما سبق ظلم وت   
َ   و  ﴿: الذي قال عنه اهللا تعالى- صلى اهللا عليه وسلم-سافر على النبي محمد َ ََ ْ ُُ َِ

ى  َ ى )(َ َ و   ا َ َْ
ِ َ ُْ َِ َ إن  إ و )(َ ُُ ٌ ْ َ ِ َِ ـ (﴾ْ ت الكتب فهنا شن ) -ا

 تام تعاليم اإلسالم السمحة التي تحث       ت بشكل الدراسية هجوماً عنيفاً على الدين اإلسالمي ، وتجاهل       
 من اليهود والنـصارى ، وفـي ظـل تجاهـل تـام       ةالذمهل  على التعامل الراقي واإلنساني مع أ     

هذا التقدم العلمي   للحضارة اإلسالمية العريقة واالنجازات العظيمة لعلماء المسلمين التي تمثل نواة           
  األمـم واألخـرى    التي أزهرت وأنارت العالم في ظل ظالم دامس كانت تحياه            مالكبير واكتشافاته 

هدف إسرائيل من هذا التشويه المتعمد  الذي طال كل شيء يمـت لإلسـالم بـصلة ؛                   وما ،   ...
، ي نفوس ناشئتهم  المكانة األعلى ف  إلعطاء الدين اليهودي الذي هو عمود إسرائيل وضمان وجودها          

وإلغالق الطريق أمام النشء ألي تقبل لألديان األخرى ، في محاولة منها ألسـر عقـل الطفـل                  
            .اليهودي في تعاليم الدين اليهودي المحرف ، والذي يضمن لهم الوجود على أرض فلسطين 

  االتجاه التاريخي:  ثانياً 
 من قبل مفكري الحركـة الـصهيونية  مـادة    من أكثر المواد التي حظيت باهتمام ومتابعة      

 مـع    متواصـالً  فتدرجت كتب التاريخ  تـدرجاً     ،   لبناء الناشئة اليهودية     اًالتاريخ و اعتبرتها أساس   
ـ     ىو عملت عل  ،  مراحل التدريس المختلفة      ى بث الفكر الصهيوني عبر هـذه الكتـب معتمـدة عل

ة للفكر الصهيوني هـو التـوراة و الديانـة      فالتاريخ بالنسب ،  التاريخ اليهودي و مصادره الخاصة        
 هما عكازتا الحركـة الـصهيونية   يتاو الديانة اليهودية و التاريخ التور ،   هذا التاريخ    ةاليهودية ابن 

موقـع   :٢٠١٠،الجبوري (  بطنها دون أن تستطيع الوقوف و المشي ىاللتان لوالهما لظلت تزحف عل  
    )واتا الحضارية

 و إنما تركز فـي       ،  من الفكر الصهيوني   ىألخرو المواد الدراسية ا    هذا ال يعني خل    قولناو
وإنمـا الفكـر   ، سرد الوقائع التاريخية     ىالتاريخ أكثر من غيره لطبيعة مادة التاريخ  التي تعمل عل          

  . الكثير من المواد الدراسيةىالصهيوني تسلل إل
  

  :وللحديث عن االتجاه التاريخي البد من اإلشارة إلى 
  ت الحق التاريخي لليهود في فلسطين إثبا) أ (

  قائماً  مادياً عملت المناهج الدراسية في هذا المجال في اتجاهين متوازيين اتجاه يلغي واقعاً           
وجود لـه باعتبـاره      رض فلسطين و اتجاه وهمي مفترض ال      أو هو وجود الشعب الفلسطيني في       

  .دم  و هو الوجود اليهودي و منذ الق حقاً قائماً ملغياًوجوداً
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  : بعض النماذج من المناهج الدراسية التي تثبت الحق التاريخي لليهود في فلسطين   فيما يلي
 في  :" للصف الرابع  يحتوي نصا     "هذا موطني " ذكرت أن كتاب     )٧٠ :١٩٩٣ (الدجانيفي دراسة    -

   و   ،ولمدينة بيت شان هي مدينة يهودية قديمة  أقيمت في الماضي و بالتحديد  في أيام الهيكل األ                 
 و ألهميتها سكنها الغرباء مـن أمثـال    ،  كان لليهود تواجد في هذه المدينة في الهيكل الثاني أيضا         

 إثبات أحقيتهم في األرض منـذ  القـدم و   إشارة واضحة إلىفي هذا النص    ،   "اليونان و السوريين  
عربية  كما ذكـرت     مدينة بيت شان هي مدينة بيسان العربية في محاولة لهم لطمس أسماء المدن ال             

 لمدينة شخيم ارتباط وثيق مع ماضـي        " ١٢١أيضا في كتاب هذا موطني للصف الخامس في ص          
مدينـة   " الشعب قبل موته     " اليشع "شعبنا و مر بها إبراهيم و يعقوب و بها قبر يوسف و جمع بها               

بياء علـيهم  رض فلسطين منذ عهد األنأشارة واضحة إلي إثبات حقهم في    شخيم هي نابلس و فيها إ     
  .السالم 

رض أسـرقت   "   ١٠٩ للصف الثامن فقد ذكر فـي ص         "تاريخ شعب إسرائيل  "أما كتاب   
 ،طة مطرقة العالم و أجليت األمة اإلسرائيلية من أرضها          اس بالقوة من األمة اإلسرائيلية بو     فلسطين

في سـياق   : ")٩٥: ٢٠٠٤( ويقول بيرلشتاين    )٧٨ -٧٢  :١٩٩٣الدجاني،( "و تشتت في كل أنحاء العالم     
  " موت سارة ودفنها في الحرم االبراهيمي الشريف ، هو مكان مقدس لليهود والمسلمين 

 وجود اليهود في فلـسطين منـذ        ى إشارة واضحة إل   ا فيه وص النص ههذوترى الباحثة أن    
  .ين فلسفة االضطهاد غل في العالم مستوا و تشتتم من أرضهوا وطردوا ظلممأالف السنيين و لكنه

ـ     ةلدولامع نشوء    و : " ١٥٨كر كتاب الجغرافيا للصف الخامس في ص        ويذ  ى هاجر يهود اليمن إل
  .)١٢٤ :١٩٩٤القاضي،(" إسرائيل  ض التي اشتاقوا و حنوا إليها  إلىاألر

يم ح قول لمنا  ١٠٩أما في كتاب سلسلة كتب تاريخ شعب إسرائيل  للصف الثامن  في ص               
لقـد  : " يخاطب فيه أوروبا و العالم الغربي  يقول فيـه           اوشيسكن احد زعماء الحركة الصهيونية      

بـان العهـد الرومـاني      إطة مطرقة العالم    اسة بو رض إسرائيل بالقوة من األمة اإلسرائيلي     أسلبت    
ـ حد هؤالء الأنا ابن أآلن او تفرقت تحت كل كوكب و     ،  فأجليت األمة اإلسرائيلية      جئـت  نيدشرم

منكم إعـادة   طلب  أ كي    و حضارياً  انتم ورثة الرومان سياسياً   مامكم  أباسم األمة  المضطهدة ألمثل      
  )  org.annabaa.www :٢٠٠٦ابو ناصر ، (" أصحابها المسروقات التاريخية إلى

ورد في كتـاب  رض فلسطين حيث أوفي محاولة لهم إلثبات وجودهم منذ الحروب الصليبية في       -
   ، الصليبيينيوفهم و يعلنون الحرب على عرف اليهود كيف يستلون س"التاريخ للصف السادس 

في دراسة عبد الجواد لكتاب نظام الحكم في دولة إسرائيل لطلبة الثانوية وجد مفهوم حق العودة                 -
شعب لـشعب  رض بال   أنها  أ اعتبار   ىرض فلسطين عل  أو جمع الشتات اليهودي من كل العالم في         

تحت هذا المفهوم وجـد عبـد   ؛ باء و األجداد رض  اآل أرض و إنها وعد اإلله لهم حيث أنها         أبال  
 ىن قانون العودة يعـد تعبيـرا عـن إحـد          إ ( ١٥٢قول فيه مؤلف الكتاب في ص        ي اًالجواد نص 
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ـ              ةلدواألهداف األكثر أهمية ل    رائيل  إسرائيل و هو تجميع الشتات و يعني هذا القانون أن دولـة إس
ـ                   ) الـبالد ىهي دولة  لكل شعب إسرائيل و كل اليهود أينما كانوا و كل يهودي من حقه الهجرة إل

  ).١٤٥٤ :٢٠٠٣عبد الجواد ،(
الدين حيثمـا كـان   شمس  في دراستهما من شهادة إسالم      ،   يحيي جبر و عبير حمد     ويذكر

فهم يرقصون رقصة يهودية    ليون  أن يرقصوا     ينه حينما يحاول اإلسرائ   مدينة نيويورك  أ   يعيش في   
و حينمـا   )  الدبكة  (  تسمي   ىمن أصل روماني أو رقصة يهودية أخر      )   اارالهو(صحيحة تسمي   

 إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية      ي الفالحة الفلسطينية  فهذا  ز      ي شركة  العال ز    تدي مضيفا تتر
  ) ٤: ٢٠٠٩جبر وحمد،.(

 والعمـل   ، بكل جرأة سـلبه    نزي يحاولو  ات و  الفلسطيني الشعبي من رقص    الفلكلورحتى   
  ؟!ثهم الحضاري األصلي ونه مورى التثبيت في عقول اآلخرين ، أعل

بشكل مباشر أو غير مباشـر ،     )  الفراغ السكاني   ( تعمد الكُتاب اإلسرائيليون إثبات مقولة      
عاصر على حـد    بهدف نفي الحق العربي في هذه األرض ، والذي تثبته حقائق التاريخ والواقع الم             

سواء ، كما يهدفون وفي الوقت ذاته إلى نفي صفة االغتصاب عن االحتالل الصهيوني لفلـسطين                
ونفي االعتداء على حق العرب فيها بنفي أي وجود مادي لهـم أو أي صـلة تـربطهم بأرضـهم             

  .متجاهلين كل البصمات الحضارية والثقافية العربية على أرض فلسطين 
  ـ: العربي  و اإلسالمي في فلسطين تغييب الوجود)  ب  (

 مائير حينما   احت به جولد  ر هذا ما ص   نهم غير موجودين أصالً   إال يوجد هناك فلسطينيون     
ـ  ازية ،  المقابالت التلف  ى في إحد  نسئلت عن الفلسطينيي    فكـرة  ى فقد قامت الحركة الـصهيونية عل

كمـا هـدفت كـل      ،  ن   من السكا  ةرض فلسطين خالي  أرض فاعتبروا   أرض بال شعب لشعب بال      أ
 عدم ذكر الشعب الفلسطيني  وإنمـا كـانوا   ى  بما في ذلك الكتب الدراسية إل       ،الكتابات الصهيونية   

وجـود قبائـل   ى  التركيز على كما سعت إل   ة بالشعب العربي الغين بذلك قوميتهم الفلسطيني      نيكتفو
 حيـث وجـد     نل ينتقلو ح أن البدو هم قوم ر     ىرض فلسطين هادفين  بذلك إل     أمن البدو الرحل في     

الماء و الزرع غير مرتبطين بأرض ووطن وحضارة  فليس لهم حـق مـشروع فـي األرض و                   
ـ         يدافعون عنها، و كما سعت الكتب إلى تهميش         بالتالي ال     ى  ذكر وجـود الفلـسطينيين سـعت إل
، كما أورد ذلك بوديـه فـي دراسـته لكتـب             و اإلسالمية    ، معالم الحضارة  العربية      تهميش كل 

 في استعراضه للخرائط وكيفية التعامل مع العربـي ، فقـد            "التاريخ عبر نصف قرن من الزمان     "
أظهر أن الغالبية الساحقة من هذه الخرائط ال تزال تنشر في أشكالها األولى دون تعديل أو تنقـيح                  
وخير دليل ما عرضه لخرائط عن الهجرتين األولى والثانية ، فهذه الخـرائط تعـرض تجمعـات                 

وكأن فلسطين  . هود والمستوطنات العبرية الجديدة متجاهلة القرى الفلسطينية والتجمعات العربية          الي
  . كانت خالية من أي وجود عربي قبل هجرة اليهود إليها 
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 .وفيما يلي عرض لبعض النصوص التي تعمل على تغييب الوجود العربي في فلـسطين               
 مركز دراسات الـشرق األوسـط  حـول           من خالل عرضه لكتاب أعده     )٤٨: ٢٠٠٤(ذكر هريدي 

 ذكر أن كتاب األقليات في إسرائيل في مادة التاريخ  للمؤلـف             ةلييالعرب في مناهج التعليم اإلسرائ    
ة فن منذ الخال  ن المسلمي أ تاريخ سطحي عابر  و     نزئيف فلتات أن التاريخ العربي اإلسالمي لفلسطي      

 أو  ةنشأ مراكز حـضاري   تُ قليل من المساجد و لم        يذكر ما عدا   وحتى الحكم الفاطمي لم يتركوا أثراً     
    في مـادة التـاريخ   )اخشومرونيروشاليم  يهودا (  كما ذكر  أيضا في دراسته أن كتاب   .ةمدني

 من  ١٢ من أي وجود عربي ففي ص        ة تقديم مدينة القدس كمدينة يهودية خالصة  وخالي        ىركز عل 
    كمـا أورد فـي     تـه تخذها داود عاصمة لمملك   ن القدس عاصمة إلسرائيل منذ ا     أالكتاب ورد   نفس  
حياء من القدس الغربية قلعة برج داود و مستوطنات يهودية دون التعـرض ألي           صور أل  ٢٧ص  

 أن جبل الزيتـون جبـٌل   ٢٣مؤلف في ص  الىمعلم حضاري عربي إسالمي أو مسيحي  كما ادع        
ن األرض الطبية  عـرض       الرائعة ع  ةلمجموعاأما في كتاب    ،   أنقاض هيكل سليمان     ىعل يهودي

فيه مختارات شعرية  وقصصية و دينية تكرس أن العرب لم يكن لهم وجود في فلسطين ففـي ص     
   ؟ جاء سؤال لمن تنتمي و تخص ارض إسرائيل١٨

 ى  عل  ة حرص مؤلفي المناهج اإلسرائيلي    ىكل ما أورده هريدي في عرضه للكتاب يدل عل        
 و   و كانت خراباً   رض  يهودية أصالً   أربي و أنها    رض فلسطين من أي معلم ع     أتكريس فكرة خلو    

 اً و عـابر  اً سريع اًر إال بعد عودة اليهود إليها و ما مرور العرب فيها عبر التاريخ إال مرور              عملم تُ 
  أنقاض معـالم الحـضارة اليهوديـة       ى عل "المساجد" هذا األثر     و قد بني    إال بسيطاً  فلم يتركوا أثراً  

  .القديمة
 تحـت عنـوان  اإلسـالم         ٣١كيك بصلة المسلمين بالقدس ورد في ص      وفي محاولة للتش  
ـ      آنه في القر  أ:"  الماضي للصف السابع     ىوالقدس من كتاب رحلة إل     ذكر القـدس   ن الكريم  لـم تُ

 تجمع المسلمين حول     من هذا النص عدم    اًن و المفهوم ضم   )١٤٠٩: ٢٠٠٤سمعان، ( "باسمها الصريح   
أما في كتاب هذا موطني للصف الخامس فقـد ورد  ، مسكهم بها تها و كذلك عدم ت  يسالقدس لعدم قد  

 األتـراك و االنجليـز حتـى      ، بيني عليها المحتلون كالصل   ى المدينة و توال   ىوقد مر الكثيرون عل   "
  )١٩٩٤:١٦٣القاضي،(" عاصمة إسرائيل ىسعدت في أيامنا بعودتها لبنيها لتصبح مرة أخر

ي في القدس ال من قريب و ال من بعيد فـي            لم يتطرق النص ألي ذكر عن الوجود العرب       
  .محاولة إلثبات أحقيتهم في البالد 

 ١٧  فـي ص      "خـرائط تكـشف العـالم     " ورد نص في كتاب      المسيسةوضمن مناهجهم   
 .....ي المركز الثقافي المهم للغاية في دولتنا أمامكم قائمة لمؤسسات ثقافيه في اورشليم            هأورشليم  "

ـ  ةورد في هذا النص أماكن حـضاري       ) ٢٢١ :٢٠٠٦عبد العال، ("و تنظيم معارض خارجية       ة وثقافي



 ٣٧

 متحـف   ى   اآلثار  و األماكن الدينية و اإلسالمية و المسيحية سو          تتجاهل أياًً من  ودينية يهودية  و     
  .اإلسالم و ساحة كرة القدم في جمعية الشبان المسيحية 

 كتاب تاريخ الـشعب     و ضمن رسم خارطة فلسطين الخاوية من أي وجود عربي ورد في           
رض فارغة و قاحلة و أن السلطات تضايق اليهـود          أ ىعرف اليهود أنهم سيهاجرون إل    ( اليهودي  

بينمـا ورد فـي     ) النشل و اللصوصية     ىو تقيد خطواتهم و أنهم محاطون بشعب وحشي يعيش عل         
 مزدهـرة   أرضاً الواليات المتحدة    ىبينما وجد المهاجرون إل   ( كتاب تاريخ شعبنا في الزمن الجديد       

  )٩١ :٢٠٠١اسبانيولي، () و خاوية ة بالد خاليىرض إسرائيل وصلوا إلأ ىن إلين المهاجرإف
 حتى جاء اليهود     من السكان و خراباً     خالياً  تصوير فلسطين بلداً    في  المناهج الدراسية جهداً   فلم تألُ 

ا مـن الـسكان     إن فلسطين كانت خلو   : ( ١٨٦و عمروها كقول كتاب التاريخ للصف السابع ص         
  )١٥٠ :١٩٩٤القاضي،(  )حتى أن السلطان صالح الدين األيوبي قد رحب باليهود ليعمروا البالد 

ففلسطين على مر األزمنة  لنشاط اإلنساني بكافة مجاالته ،      ولم تكن فلسطين بلداً خالياً من ا       
لحـج والتجـارة ،      قاطبةً كانت قلب الوطن العربي وقبلة لكل العرب والمسلمين يؤمون إليها في ا            

ولم يفرطوا بها ، حفوهـا  ) الفلسطينيين (  يوماً من أهلها    وابة عريقة للوطن العربي ولم تخلُ     فهي ب 
بالرعاية والعناية ، وعمروها وفلحوا أرضها وضحوا من أجلها بأموالهم وأرواحهم وما زالوا وهذا              

  .ما يشهد به التاريخ 

  : اللاحتأنها تصوير الفتوحات اإلسالمية ب) ج(
كها يكـون  ملّرض فلسطين فان كل من تَأ من حقهم التاريخي في    ى ما يدعي اليهود    عل بناء

 ألرض فلـسطين ليـست      الفتوحات اإلسالمية  بذلك تكون     و  خيراتها و احتل أرضها    ى عل اقد سط 
 ترسيخه في عقـول الناشـئة   نوفق ما يراه المفكرون الصهاينة و يحاولو   لها ، وهذا      احتاللٍ ىسو

  . محددات سمات الناشئ اليهودي النفسية و السلوكية ىالمناهج الدراسية التي تعد إحدعبر 
عم الخلفاء األربعة    تز " :  ما نصه   ٢٥و  ٢٤فقد ورد في كتاب إسرائيل و الشعوب في ص          

 بلدان كبيرة وواسعة فقـد احتلـوا هـذه البلـدان             ىاألوائل القبائل  العربية  و بسطوا سلطتهم عل        
وبالد مـا بـين النهـرين و        )  رض إسرائيل   أ(  إلي أن وصلوا إلي فلسطين       ى األخر الواحدة تلو 

كما ورد فـي  ،  )" ثم توجهوا غربا فيمموا شطر مصر فاحتلوا هذه البالد     ىلصغراأجزاء من أسيا    
 ى الصحاري و لكنهم تحولوا إل     ن أن العرب المحتلين كانوا في غالبيتهم سكا       " ٣٦نفس الكتاب ص    

تبـاع و مـؤمنين     أظيمة فالعرب انطلقوا لالحتالل  بهدف تحويل العالم بأسره إلـي            حكام لدولة ع  
   )١٥ : ٢٠٠٤السواحري و سمعان ،  ( "بمحمد

 أن مملكـة    " ١٣٧ صـفحة    الماضي للصف الرابع فقد ورد على      ىأما في كتاب رحلة إل    
  )١٤١٠ :٢٠٠٤سمعان،( "أورشليم الصليبية كانت طيلة الوقت عرضة الحتالل المسلمين لها 
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  للمدارس الثانوية  ) ةالقتصاديارض إسرائيل الطبيعية و أ( كما جاء في كتاب الجغرافيا 
 الزراعـة   واضمحلت خربت مدن النقب العظيمة      ي منذ االحتالل اإلسالم   "   ٢٥٣في ص   

نه بعد االحـتالل اإلسـالمي      أ "ينة يافا   د عن م  ١٩٨  كما ورد في ص       "و هدمت الطرق التجارية   
 :٢٠٠٦ابـو ناصـر ،  ( ) ثـم تـاله تـرد أخـر فـي العهـد العثمـاني        ،ردت مكانة يافاللبالد ت

org.annabaa.www  ( .    وورد في كتاب تحوالت في جغرافيا الشرق األوسـط للكاتـب سـوفير
طابعاً عربياً وإسالمياً حافظ على شكله ما       إن االحتالل العربي أعطى المدينة السورية       : " ١٩٨ص

  )١٦ :٢٠٠٤سمعان وآخرون ، (" يزيد على ألف عام 
 فهي أرض عربية خالـصة ، ومـا         قدمسكنت القبائل العربية منطقة الشام وفلسطين منذ ال       

كان الفتح العربي لفلسطين وبالد الشام إال تحريراً لها من دنس االحتالل وتطهيراً لها ولـم يكـن                  
الالً ، فكلمة احتالل لم ترتبط يوماً بالفتوحات اإلسالمية التي لم تجلب سـوى النـور والعـدل                  احت

بفتح عمر بن الخطاب للقدس انتشرت تعاليم اإلسالم العظيمـة          وواالزدهار لمناطق الفتح المبين ،      
  .وصبغت المنطقة بالصبغة التي أرادها اهللا لهذه البقعة المقدسة 

  ـ:  لهاأسماء عبرية ية لألماكن و اآلثار و استبدالطمس األسماء العرب) د(
 المـدن و    عملوا علـى صـبغ     لمسيرة تثبيت اليهود لحقهم التاريخي في فلسطين         استكماالً

ـ   ،   بصبغة يهودية عبريـة         العربية   القرى و األماكن األثرية     المـدن  و القـرى       ىفـأطلقوا عل
ر الذي حققته إسرائيل في حرب األيـام الـستة    و تم اعتمادها  بعد النص، ةالفلسطينية أسماء عبري  

  .م ١٩٦٧
رض أ الطلبة اليهود في حقهم التـاريخي فـي          قناعإتتابع الكتب المدرسية مسيرتها في        و

   .بأسمائها العربيةلمدن و القرى الفلسطينية عبرية ل استبدال أسماء ىتعمدت إلففلسطين 
  " يهـودا    " المنطقة المحيطة بها تسمي       فجبال القدس اسمها جبال يهودا و القدس نفسها و         (
 و اربيد بدال من اربد      ،و ربات عمون بدال من عمان     ، و جبال نابلس جبال افرايم       " شكيم   "ونابلس  

ووادي ، و نهر العوجا أصبح يرعـون  ،و نهر األردن يسمي ياردن    ،و جبال األردن جبال جلعاد      ،
والحاصباني سمي شـنير  ، " حبرون "لخليل  و ا،ووادي عربه أصبح هعرفيا    ،  "بيسور"غزة سمي   

) و عـسقالن  اشـكلون         ، و بيسان بيت شان و بئر السبع بئر شيفع           ،ووادي الحمام وادي اربيل   ،
  ).١٦٥ :١٩٩٤القاضي ،(

سماء عبرية لبعض المناطق    تضمن أ ت النصوص من الكتب الدراسية التي       ض بع وفيما يلي   
 لقد كان أبناء إسماعيل يقطنـون  " ١٩٨ السادس ص حيث ورد في كتاب المطالعة للصف     .العربية

 تام مع إخوتهم العرب في قضية تسلق الجبال و إبـادة أبنـاء اسـحق الـذين               ى تفاهم   حبرون عل 
  كما ورد في كتاب المطالعة للصف الخامس، "استوطنوا أراضي عصيون 
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نا حبـرون هـي االسـم    كما ذكر  ).١٣٨ : ١٩٩٤القاضي ،() لم يعد حائط المبكي بأيدي الغرباء   ( 
نه مـن آثـار   أو يقصد بحائط المبكي هو حائط البراق و الذي زعم اليهود ،  العبري لمدينة الخليل    

 مدينة بيت شان هي مدينة يهودية       :" ٢٦٤ للصف الرابع ص     "هذا موطني "ورد في كتاب     .الهيكل  
 :١٢١خامس ص   صف ال كما ورد في نفس السلسلة لل      .بيت شان هي مدينة بيسان القديمة        "قديمة  

  .  شخيم هي مدينة نابلس )١٩٩٣:٧٢الدجاني، ("لمدينة شخيم ارتباط وثيق مع ماضي شعبنا "
 " تدور الحياة في أورشليم بـين األسـوار    " للصف الرابع نص يقول      "بين أسوار القدس  "في كتاب   و
 أسماء األمـاكن   و في محاولة لطمس،اسم القدس اسم أورشليم بفقد استبدل    )٢ :٢٠٠٧أبو ملـوح ،   (

 دمويـة   ر أن العرب قاموا بمجـاز     "األثرية الدينية فقد ورد في كتاب هذا موطني للصف الخامس           
 ويقـصد بمغـارة   )٤٧ :٢٠٠٤هريدي،(" ضد  اليهود و في مدينة الخليل منعوهم من دخول المكفيال        

تـصادية و اإلقليميـة     أما في كتاب جغرافيا إسرائيل الطبيعية و االق        ) الحرم اإلبراهيمي (المكفيال  
 أما الطوائف اليهودية فقد ازدهرت في مـؤاب و أدوم   "  ٢٩٨للمدارس الثانوية فقد ورد نص ص       

 الفلـسطينية   وايالت هي مدينة أم الرشراش  )٤٥ :١٩٨٣رشيد، ("شاطئ خليج ايالت مجلس  و مديان   
  . مدينة مدين هي، ومديان  قرية سعير شمال الخليل ر، و أدوممنطقة في األردنأما مؤاب 

لى المرفق الزراعي    بعد أن فرضت الحراسة ع     :ستها نصا يقول    دراذكرت عبد العال في     
ـ    ،  ري لقرية الشجرة الفلسطينية العربية      بو سجيرا  هو االسم الع     ) سجيرا(في    ىهذا وقد أطلق عل

  .الضفة الغربية اسم يهودا و السامرة و ذلك بعد انتصار اليهود في حرب األيام الستة 
بهذا نجد إسرائيل قد جندت الكتب الدراسية إلثبات حقهم التاريخي في أرض فلسطين ولـم          
تأُل جهداً في تزوير الحقائق التاريخية التي تثبت حق الفلسطينيين في أرض فلسطين  والتي هـي                 
واضحة وضوح الشمس عبر التاريخ  ، مستخدمةً كل الحيل التي تستطيع من خاللها إشباع عقـل                 

ة اليهود بحقهم وحق أجدادهم  بهذه األرض، فإذا التوراة ملئت بهذه األسماء العبرية وجـزء                الناشئ
كبير منها مقتبس من  األسماء في العهد الكنعاني ؛ لتضفي الصفة الشرعية للوجود اليهودي علـى               
أرض فلسطين ، متجاهلين التاريخ العربي الحافل الذي سطر على أرض فلسطين وسجله أبطـال               

المدن والقرى الفلـسطينية بأحـداث      من   على مر العصور، ويشهد على ذلك ارتباط الكثير          عرب
ووقائع تاريخية مدونة في كتب التاريخ ،  هذا هو الحال في المنـاهج اإلسـرائيلية فـي االتجـاه                   

 هو الحال في المناهج المقدمة ألبنائنا أصحاب األرض الحقيقيين، هـل تغـذيهم              فكيفالتاريخي ،   
 المطلوب والكافي ؟ وهل تغطي مناهجنا المدن الفلسطينية المحتلة بأسمائها العربية وتاريخها             بالقدر

   .العربي الحافل بالبطوالت  ؟ سؤال يستحق الوقوف عنده واإلجابة عليه 



 ٤٠

  االتجاه النفسي السلوكي: ثالثاً 
ل معاملـة  اصة حو البرامج الخىن المناهج التعليمية اليهودية تفتقر إل     أب)  هاريفن ( يعترف

نها أدت إلي جعل طالب الجامعات الشباب يبدون المظـاهر  أ السكان و العرب الذين يشكلون سدس  
  )www.dahsha.com :٢٠١٠يحيى،(السلبية و عدم التسامح مع العرب 

ـ  للدراسات و البحوث التي أجريت عليها و  وفقاً ةففي المناهج اإلسرائيلي   ب جد أن مؤلفي كت
 في أبشع صورة منفرة و هـذا مـا يجعـل     مشوهاًوا تقديم اإلنسان العربي مخلوقاًالمناهج قد تعمد  

ـ  للكراهية و االحتقار بـل للتقـزز و اال         العربي يبدو في عيون القراء ليس مثيراً        و مـا    ،مئزازش
   و أن  ،ن العرب أوالد أفاعيإ الذي قال فيه ٢٠٠١وديا يوسف في نيسان فتصريح الحاخام ع

ـ        إ خلقهم و بالتالي ف    ىندم عل  -عالى   سبحانه وت  -اهللا   ـ  اًن الواجب قتلهم و هو يمثـل مرجع  اً مهم
 الحثيـث  السعي   ىدليل عل تصريحه هذا    كالم جنراالت الجيش       ىبالنسبة لليهود و كالمه مقدم عل     

ـ                يء لتشويه صورة العرب و الشحن المستمر لنفسية القارئ اليهودي بالحقد و الكراهية تجاه كل ش
   .عربي

 الشحن السلبي تجـاه     ى تطبيق إستراتيجية واضحة المعالم ترمي إل      ىرائيل عل حرصت إس 
ـ     اسـتخدام  ىالعرب و ذلك عبر كل وسائل االتصال بالجماهير خاصة المناهج الدراسية فعملت عل

أساليب النمطية و القولبة للعرب ووصفهم بالتخلف و الوحشية و الهمجية و اعتبارهم فـي أحـسن      
  .ء  و بسطاسذجاًاألحوال 

 في الثقافة اليهودية نتيجة حتمية      الدارجة) هو العربي الميت    الجيد  العربي  ( ولعل مقولة     
ووجود إسرائيل فـي وسـط   . ،لعمليات الشحن التي يتعرض لها النشء اليهودي عبر كل الوسائل        

مـل   العى  يدفعها إلالبحرعربي ينظر لها كمحتل وغازي فهي محاطة باألعداء و ليس أمامها إال            
  . إلسرائيل    ومخلصاً مقاتالًأساس الحقد و الكراهية لتضمن جيالًى بناء األجيال على عل

رائيلية لدراسات  أظهرت استطالعات ميدانية قام بها مختصون إسرائيليون و معاهد إس         وقد  
ومعهد األبحاث االجتماعية التطبيقية و معهد العالقات العامـة فـي            يوري   معهد(الرأي العام مثل    

 ى أن الوظيفة التي تقدم بها األفكار و الصور النمطية الزائفة عـن العـرب لـد              )لجامعة العبرية ا
الرأي العام اإلسرائيلي ال تقف عند حدود تشويه صورة العرب و لكنها تستخدم لخلـق و تـدعيم                  

حاد الكتاب  ات:٢٠٠٩الجراد،( الرأي العام اإلسرائيلي     ىاالتجاهات العدوانية و التوسعية إزاء العرب  لد       
  ).العرب 

 تـدعيم االتجـاه     هوولعل الهدف من عملية الشحن هذه ما توصلت له هذه االستطالعات            
خـوض الحـرب تلـو    بحتمية د قناعة يتولب أبناء اليهود تجاه العرب و ذلك ىالسلوكي العدواني لد 

لحـساب  الحرب ضد العرب و ارتكاب الجرائم بحقهم دون معاناة أو تأنيب الضمير أو مراجعـة ا               
   .  و إنسانياًأخالقياً
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 العنـصري  كيفية القيام بعملية الشحن العـدواني          حضو حيث أ  "بوروش"وهذا ما يؤكده      
 و أحياناً ،   نها تتم بواسطة النصوص األدبية ذات المضامين العنصرية المباشرة أحياناً         إ: هذه قائال   

ـ بو، أو   طة تحليل هذه النصوص المبثوثة في الكتب المدرسية         اسبو طة تحليـل الرسـومات و      اس
الصور المرافقة لها التي تصور العرب في سياقات حياتية عديدة تتـصل بمظهـرهم و عملهـم و          

 فـي  ين ذلك و تقدمهم للتالميذ اإلسـرائيلي ىسكنهم  كما تتصل بعاداتهم األسرية و عقائدهم و ما إل       
هـذا  ) com.usherd.www :٩٢٠٠الصواف،( خلفية بالغة العنصرية ىحالة مزرية كئيبة و مشوهة عل

  : في قصة األمير للكاتب يوري إيفانز وهي قصة قصيرة لألطفال يقول فيها  ما كان واضحاً
  من الذي سرق القمر ؟: قالت الصغيرة لي " 

  .العرب : قلت 
  ماذا يفعلون به ؟ : قالت 
  !وتهم يعلقونه للزينة على حوائط بي: قلت 
  .ونحن ؟: قالت 
  . نحوله إلى مصابيح صغيرة تضيء أرض إسرائيل كلها : قلت 

" ومنذ ذلك الوقت والصغيرة تحلم بالقمر ، وتكره العرب ألنهم سرقوا حلمها وحلم أبناءها               
 هذه القصة القصيرة التي تلجأ إلى الترميز إليصال الفكـرة ، وهـي وضـع                )٨٧: ٢٠٠٠الكناني ، ( 

؛ لتكـريس الـشعور بالكراهيـة       ورة الضحية والعربي الجاني والسفيه واألنـاني        اليهودي في ص  
  . للعرب

 االتجاه النفسي و الـسلوكي فـي        لى الضوء في الصفحات القادمة ع     طسل ت و لعل الباحثة   
  .كتب التدريس اإلسرائيلية

  :ومن مظاھر االتجاه النفسي والسلوكي   
  -:احتقار العرب و كراهيتهم) أ (

 باليهود في أي مكان بالعـالم       عيه إسرائيل من حساسية تجاه ما تعتبره ظلما الحقاً        ن ما تد  إ
و ما كان يعتبر وحـشية عنـدما        ،   عمل مشروع حين تمارسه ضد العرب        ىسرعان ما يتحول إل   

 إذا قامت هي به و خطـأ        ائب ص  تصرفكان يمارس ضد اليهود سرعان ما يتحول إلي واجب و         
  .   )١٣٧ : ١٩٨٦ ،الشامي( ا  غير مشروع إذا قام به غيره

 جعلهـم  مماكما ذاق غيرهم ،  يد هتلر في ألمانيا ىذاق اليهود العبودية و الكره و القتل عل     
 الرغبة فـي االنتقـام و إثبـات         ى أنهم مستضعفون في األرض  و هذا الشعور انقلب إل          نيشعرو

 نو يجولـو ن ولوصلهم وطن فيهم أن يشعروا أنهم أقوياء و    الممان  لن كان من غير األ    إالوجود و   
ن كما عوملوا من قبل هتلر و هذا ما شـهد بـه المفكـر           ي سكانه األصلي  نفي هذا الوطن و يعاملو    

يا هو جينز برج المشهور باسم أحاد هاعام و رائد تيار الصهيونية الروحيـة              عالصهيوني أشير يشي  



 ٤٢

 زيارته لفلـسطين عـام     ثر  إ)  حقيقة من فلسطين    ( حيث كتب في مقال بعنوان      ) ١٩٢٧_١٨٥٦(
ماذا يفعل إخواننا المهاجرون اليهود في فلسطين لقد كـانوا عبيـدا فـي بـالد               "  :يقول فيه ١٨٩١
د هذا التحـول المفـاجئ فـي        لّو لقد و  .ورا و فجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية ال رادع لها           بالدياس

 و أنهم يعاملون العرب بـروح        االستبداد كما تكون الحال عندما يصبح العبد سيداً        ى إل نفوسهم ميالً 
هانـات  حقوقهم بصورة معوجة و غير معقولة ثم يوجهون لهـم اإل   بهينون  ستالعداء و الشراسة و ي    

 و ليس هناك بيننا من يقف في وجه هـذا           ، بتلك األفعال فوق كل ذلك     ويتافخروندون أي مبرر و     
 به األعداء فما كـان  شهدما و الحق )١٥٨: ١٩٨٦الـشامي، ( ن واحدآاالتجاه الخسيس و الخطير في   

م يه لهم من روح عداء شرسة إال نتيجة نقص لـد        نوسلوك اليهود تجاه العرب من احتقار و ما يكنّ        
 حـض رهم من أفكار صهيونية ت    اغرس في نفوسهم  منذ نعومة أظف       ما   ورغبة في االنتقام و نتيجة    

 بهـا  تزخـر األفكـار التـي   خر و أنهم بشر فوق البشر هذه  القتل و العنف و إلغاء وجود اآل ىعل
 في المنـاهج    الدراسة تبحث   أن هذه  البيوت و الشوارع و المدارس وكل مرفق احتله اليهود و بما          

 احتقار العرب و كراهيتهم و قد وردت هـذه          ى عل تحض منهجية   اًنصوصالباحثة  ذكر  تالدراسية س 
   .النصوص في دراسات سابقة  

للصف الرابـع يقـول     ) بين أسوار القدس  (تاب  هذا نص يصف العرب باللصوص ورد في ك         -  
 المرتفعات التي تروع و تخيـف        و جبالالطها  يتدور الحياة في أورشليم بين األسوار تح      ( : النص  

ـ         )٢ : ٢٠٠٧،أبو ملوح ( )  العرب اللصوص     الكراهيـة و    ىفوصف العرب باللصوص يـدل عل
ادة االستيطان تجادلت فـي مـسالة الـرد     قي:" يقول تبيبيان في كتابه رحلة إلى الماضي        .االحتقار  

المزلزل ضد اإلرهاب العربي هل يجب الشروع في إرهاب ضده أم ضـبط الـنفس ، مـا هـي                    
وبعد الجدال قررت قيادة االستيطان سياسة ضـبط الـنفس ،           ....المخاطر بعمل اإلرهاب المضاد     

: ١٩٩٩تبيبيان ،   ( " جمين  ويعني هذا حماية االستيطان من الهجمات الحربية ضد الفوضويين والمها         
هذا النص يشير إلى عدوانية العرب تجاه اليهود وكما يشير إلى سلمية اليهـود ، هـذا مـا                   ) ١٣٩

يدرسونه اليهود ألبنائهم وهم على ارض الواقع على النقيض تماماً ؛ فالمجازر التي ارتكبت بحـق                
سرائيلية تثبـت كـذب مـا       م ، والكثير من الحروب االعتداءات اإل      ٢٠٠٨األطفال في حرب غزة     

  .تدعيه إسرائيل ، وتحاول أن ترسم لها صورة وردية في عقول الناشئة اليهود 
ووفق ما ذكرت عبد العال في دراستها أن الكتب الدراسية تصف العـرب بـالزواحف حيـث      - 

 تعليمات للحارس المستجد وفقا لقوانين الحراسـة يلتـزم          ( ٩٠ذكرت في كتاب ارض الوطن ص     
 أهبة االسـتعداد و أن يـسترق   ى األرض و أن يكون سالحه على بان يسمع دبة النملة عل الحارس

للعرب و المسلمين وإذكاء روح      اإلساءة ،    )٤١ :٢٠٠٥ ،عبد العال (  )السمع لبيت الزواحف العربية     
العداء تجاههم شبكة متصلة الدوائر فيقول عفوديا يوسف في تصريحات له عـن اإلسـالم أسـاء                 



 ٤٣

 الدين اإلسالمي في قضية طالق الرجل للمرأة حيث وصف المسلمين واإلسالم فـي ذلـك                لتعاليم
موقـع المحـيط   (التصريح بأنهم أغبياء ودينهم قبيح مثلهم ، وذلك وفق ما ذُكر في موقـع المحـيط        

 وفي بيان مشترك دعا عشرة حاخامات بارزين إلى عدم تشغيل العرب ، جاء فـي                ) ١٤/٤/٢٠١١:
 إلى عمليات محلية مباركة ، وإضافة إلى التصحيح الذي يبدأ من كل بيت ، يجـب                 إضافة" البيان  

موقع عرب  ("الحد من تشغيل وإعالة األعداء العرب واالنتقال إلى العمل العبري واالتجار مع اليهود              
  )١٤/٤/٢٠١١، بتاريخ ٤٨
ـ      األشكنازحد اليهود   أيصف كتاب المطالعة للصف الثامن شعور         - سطين قبـل     كان يـسكن فل

كنت ثائر األعصاب في تلك     ( :  ألبنائه  فيقول النص      م استياءه من معاملة اليهود السفا ردي      ١٩٤٨
 ،القاضـي (.)    عربـي     "عبد"اب  قليائسة و األطفال يعيرون أوالدي بأ      نفس   ....  مهتاجا  ...األيام  
١٣٩ :١٩٩٤(  

  .ي كأنها شتيمة ويظهر في النص كيف تمثلت الكراهية و االحتقار و الوصف بالعرب
ما فتئت المناهج اإلسرائيلية  بشحن النشء بمشاعر االحتقار و الكره ضد العـرب عبـر           هذا و   

 و هذه شهادة مـن احـد خريجـي المـدارس             ، هذه النصوص لتنشئة اإلنسان اليهودي المطلوب     
 ضـمن   ) منـوحن   (االسرائلية التي تعج كتبها بالنصوص التي تعزز مشاعر الكره للعرب يقول              

 "نويارتـس "ن نحتقرهم و علمونا فوق هذه كله أن نطردهم من    أن نكره العرب و     أعلمونا  ( شهادته  
 التوراة في هذه    ى اعتبار أن فلسطين هي بالدنا ال بالدهم وان بوسعنا االطالع عل           ىعل)  أرضنا( 

ة و ظللـت    الصدد و قد ظلوا طوال خمس سنوات يشحنوني بأفكار القومية و اليهودية و الصهيوني             
سنوات أعاني من شعور الكراهية ضد العرب  و خاصة عرب فلسطين ذلك الشعور الذي غـرس                

  ).موقع اتحاد الكتاب العرب  :٢٠٠٩الجراد، ( ة فتيفي قلوبنا ال
وخاصة " األغيار  " هذا نتاج الغرس العنصري الصهيوني في لفظ كل ما هو غير يهودي             

وإبرازهم دوماً بصورة األعـداء األلـداء ، وإحاطـة أي        العرب منهم وتخصيصهم بنظرة الدونية      
موضوع يتحدث عن العرب بمشاعر الكراهية واالشمئزاز ؛ لطمس أي محاولة لعمليـة الـسالم ،            

  .التي م فتئوا يتغنوا بها في كتبهم ومحافلهم الدولية  ؛ وإللغاء فكرة التعامل مع العربي 
  .لتي تقطر سماً زعافاً هذا فيض من غيض من المناهج اإلسرائيلية ا

  

  -:التعبئة بمشاعر الحقد و العداء ضد العرب) ب (
لقـد ذهبنـا للخدمـة       ":قوله  ) ال افلولو ڤيو(ذكرت صحيفة يسرائيل سيالنوف على لسان       

 فيـه العـرب و فـي    نالوطنية في رام اهللا وقد قالوا لنا إن هذا المعسكر هو المعسكر الذي يعتقلو       
 العمل مررنا قرب ثالثة من المعتقلين العرب كانوا مربوطين بـأرجلهم و             ىالصباح أثناء ذهابنا إل   

 لنا أن نـضربهم     ول عنا عما إذا كان مسموحاً     ئلنا الشاويش  المس   أأيديهم و كانت أعينهم معصبة س     



 ٤٤

 عيني لم ال ؟  و في المساء  و بعد أن تناولنـا طعـام العـشاء                   ىبدون تحفظ فأجابنا الشاويش عل    
 أنزلت الربـاط عـن   ن نفسه  رأيت المعتقل الذي رأيته في الصباح و عرفته حاالً          المكا ىرجعنا إل 

خـذت عـصاة و   أال اضربه و عنـدما  أعينيه  ولكمته بقبضة يدي و بدأ يسترحمني و يطلب مني  
 وجهه و في ذلك الوقت بدأ معتقل أخر بالـصراخ  وتناولـت قـضيبا                ىضربته بشكل مباشر عل   

 حتى بدأ يظهر أمامي و كأنه كوم مـن عظـام و              مبرحاً ربته ضرباً  كان بالقرب مني و ض     حديدياً
 و عندما انتهيت منه قمت بضرب الباقين و بعد ذلك سمعت أنهم وضعوا الجبس عليه و                  ، لحم فقط 

  "ىن مقيدا في المستشفآلاى حتنه ال يزال أ
ية وفق مـا    وهو في فترة الخدمة الوطن    )  فلولويوفال ا (حد طالب الثانوية    أكانت هذه إفادة    

  . )١٧١ : ١٩٨٨ ،األسمر(   حسب ما ذكره ٢٦/٥/١٩٨٨ذكرته صحيفة يسرائيل سيالنو ف 
ال يمكن أن يكون تصرف هذا الطالب اليهودي إال نتيجة  الخلفية الثقافية و التربوية التـي                 

ـ ى ال يرقاً غريباً معاداة العربي واعتباره مخلوق ىتلقاها في مدرسته و التي تحث عل        ى مـستو ى إل
   أثناء الحرب على غزة ل، وهذا ما أكدته األحداث الوحشية التي مارسها جنود االحتالالبشر 

بعض النصوص الواردة في المناهج اإلسرائيلية و التي من شـأنها تعبئـة             الباحثة  ورد   وت
  .مشاعر الطلبة اليهود بالحقد و العداء ضد العرب 

تيطان وعرب أرض إسرائيل سـاهمت      مشاكل عالقة االس  ) " ١٢٨: ١٩٩٩(يذكر تبيبيان   
م جلبت فـي  ١٩٣٩ -١٩٣٦في خطورة أوضاع يهود العراق ، الثورة العربية في أرض إسرائيل          

تجريد الفلسطينيين من حقهم في االنتماء والتعامل معهم        "  الجسدي ليهود العراق     دأعقابها االضطها 
لـين ألرض إسـرائيل ، كمـا أن    كنكرة ، من شأنه تعزيز النظرة العدائية للعرب باعتبـارهم محت  

.   العربية يعزز مشاعر الكراهية تجاه العرب بصفة عامة          ان اليهود في البلد   داإلشارة على اضطها  
 أن العرب قاموا بمجازر ضد اليهود  و في مدينـة             :"ورد في كتاب هذا موطني للصف الخامس      و

وهـذا  ،   )٤٧ :٢٠٠٤،هريـدي (   "-الشريف الحرم اإلبراهيمي    -الخليل منعوهم من دخول المكفيال      
   .ثارة مشاعر الحقد و العداء ضد العرب و تقديمهم كمعتدينإمن شأنه 

ثـارة روح العـداء ضـد       إ من شأنه    ٢٥٠نص في ص  كما ورد في كتاب طريق الكلمات       
  فقد كانـت ريـاح        لم يتمكنوا من العيش بهدوء دائماً      )اليهود الصفوة    ( لكن الطالئعيين " العرب  

 باسـتمرار و ظـل العـرب        ى تتقـو  ن عند الجيران العرب و كانت شوكة المحرضي       شديدة تهب 
    )٨٥: ٢٠٠١شلحت،( "يحاولون المس بأرواح اليهود و ممتلكاتهم

أن العرب شنوا هجمات بربريـة وقـاموا        " ٨١ ص "ينالقرن العشر " ورد في كتاب     وأيضاً
ن الحركة الوطنيـة الفلـسطينية       و أ  ىعلبأعمال تخريبية ضد المستوطنات اليهودية في الجليل األ       

ي هو محرض للجماهير في القدس وسواها من المدن         فت أعمال تخريبية و أن الم     ىمؤسسة قائمة عل  
يذكر كتسيعا تبيبيان في كتابه رحلـة إلـى الماضـي            )٢٦ : ٢٠٠٤ ،السواحري وسمعان ( "ضد اليهود 



 ٤٥

ثيري الخالفات والنزاعات   م مهللصف الخامس والسادس نصاً يعزز مشاعر الكراهية للعرب بوصف        
األحداث التي بدأت في يوم الغفران تواصلت وزادت في الشهور التاليـة ،             : " مع اليهود يقول فيه     

المفتي الحاج أمين الحسيني استغل الخالفات الدينية ونشر أخبار بين المسلمين في أنحاء العالم بأن               
هاينة ، ودعـا المفتـي لتجنيـد        المسجد األقصى والصخرة تتعرض لخطر سيطرة اليهود والـص        

المسلمين والتبرع باألموال من أجل الدفاع عن القدس ، واستغل الوضع الديني لتعزيـز الـصراع             
 لموجة جديدة   ١٩٢١القومي والمواجهات القاسية التي حدثت في أعقابه خرقت سنوات الهدوء منذ            

اك لـم يكـن مؤججـا بفعـل          وكأن الصراع حينـذ    )٨٠: ١٩٩٩تبيبيان ،   ( " من األحداث العارمة    
االعتداءات المتكررة على الممتلكات العربية وعلى المقدسات اإلسالمية ، في محاولة لتهويد كـل              

 إلى  إشارةرمز عربي مسلم وإنما تأجج باستغالل الحاج أمين الحسيني لخالفات بسيطة ، وفي هذا               
 ضـحية   نتجاهلين الفلسطينيي  اإلسرائيلي ، م   –عدوانية العرب ودورهم في إدارة الصراع العربي        

  . اعتداءات اليهود المتكررة 
 نذ م : " يقول   اً نص ٨٧ ص   كتاب أرض الوطن  ذكر أبو ملوح في دراسته انه ورد في          كما

 بين أبناء المدينة عدم     ى و تحطم األسوار المطوقة لمدينة طبريا  تفش        ١٩٣٧الهياج الذي حدث عام     
  )٥: ٢٠٠٧ملوح ، أبو (" األمان و الخوف من العرب القتلة 

إن األحداث الدامية التي يتعرض لها الفلسطينيون باستمرار ما هي إال نتاج الغـرس المـشين                    
الذي تلقاه جنود االحتالل اليوم ، تالمذة المدارس اإلسرائيلية في األمس ، فما تلقوه في مدارسـهم                 

الرحمـة ، تـسمح لهـم       بخصوص العرب كفيل بأن يجعل لهم قلوباً ال تعرف معنى اإلنـسانية و            
  . بارتكاب أبشع المجازر بحق األطفال الرضع والشيوخ الركع 

  ـ: تعزيز الدونية والعبودية عند العرب   ) ج(
و نفـي   ،  اتسمت السياسة الصهيونية بعملها الحثيث للتقليل من شأن وقيمة اإلنسان العربي            

 عقلية تؤهلـه لتـولي      دراتقاعتباره خلق للسخرة وليس لديه      وصفة اآلدمية عنه في أحيان كثيرة       
وما يؤكد هذه السياسة ما ورد في كتاب ولـيم زيـف            ،   و امتالك ارض      ، مناصب و قيادة شعب   

 سلم التطور البشري ألنه ليس لـديهم إحـساس          دنى العرب يقعون في أ    "اغتصاب فلسطين "بعنوان  
  ).يمجلة المستقبل العرب:١٩٩٥برهوم،("بالتمييز العرقي بسبب عقيدتهم اإلسالمية 

 امتألت بما يصف العرب بالدونيين و العبيد  امـتألت أيـضاً     وكما أن الكتابات الصهيونية   
  : يليالمناهج الدراسية اإلسرائيلية  بذلك كما 

 تاريخ شعب إسرائيل في العصور األخيرة       "القرن العشرون "افي في كتابه    نوصف أيلي بار  
 عـوالم  ىبية القادة و الجنود الذين انتموا إلفي الجيوش العر (  : قائال١٨٧ًالجندي العربي في ص    

وعيه السياسي  ،ط  باالعراقي وجد زعماءه و أسياده في الجيش بثياب ض        و  مختلفة  الفالح المصري     



 ٤٦

 )جل قضية ال عالقـة لـه بهـا        أ لما يقدم حياته من      ة ظروف حياته صعبة و كرامته مداس       ، قليل
  . أسياده خدمة ىالعربي ليس له هدف سو الجندي يتبين أن بهذا ، .  )١٠٧ :٢٠٠١ ،منصور(

، ماذا يفعل اليهود    "العرب  " من يعمل في الحقول ؟    : " ففي حوار دار بين يهودي و قائد صهيوني         
مستاء جداً هكذا تُبنى بالدي ؟ اليهـود هـم أصـحاب العمـل     " القيام بادارة العمل والمشاهدة    : ؟  

 بأرض اسرائيل مختلفة ، وهـي دولـة اليهـود    والوظيفة نفسها يقوم بها من أجلهم العرب وحلمت 
بالدي ، العربـي هـو      حيث عمل في األرض والتمتع بالعمل بأيدهم وال يسمح أليدي غريبة ببناء             

  )٦٢: ٢٠٠بيرلشتاين ، ( " جسم غريب  يجب ابعاده من دائرة العمل 
ت أن المـساعدا   : (٢٣ذكر عبد الواحد في دراسته لكتاب تحوالت في الشرق األوسط ص          

عبـد   ()األمريكية لمصر هي العنصر الرئيس الذي يمنع المجاعة و عدم االستقرار في هذه الدولـة     
   ) ١٤٣٠ :٢٠٠٤ ،الواحد

ألمريكا ال يمكنهم االستغناء عنها الن عنصر الحياة        ى  ن كعبيد و أسر   يبذلك يصف المصري     
 لمن يقـدم لهـم    عبيداًونع سد حاجياتهم بأنفسهم فسيقىن غير قادرين علين المصريأبيد أمريكا و    

     .العون
 المـصري المرتجـف كـان       " من قصص األطفال لداني دين       اًذكر رشيد في دراسته نص    

ذنيه و يسحبه و من شـدة       ُأ ىن الجندي اإلسرائيلي الذي جاء خلفه هو الذي يقبض بقوة عل          أ متأكداً
بن ما بعده ذل هكذا يقدم        ذل وج   )٤٥: ١٩٨٦،رشيد( "المساستبالفزع توقف عن الصراع ورفع يديه       

  .الجندي العربي للقارئ اليهودي 
العمال العرب  ( ن  أ ى للمدارس الثانوية قد أشار إل     اً خاص اًن كتاب أ في دراسته    "هبودي"أورد  

          )ة كالعبيد في حقل المـستوطن وبيتـه        استعداد للخدم  ى خاضعين ومتذللين كانوا عل    ينكانوا مطيع 
  ) ١١٩  :٢٠٠٦ ،بودية( 

 رن العرب يعيشون بفضل صدقة اليهود في سائ       أ :("ينالقرن العشر " في كتابه    يفناقدم بار 
 )فاليهود وحدهم الذين يمنحون السعادة للعرب و يتصدقون علـيهم بالكرامـة           ،الميادين و المناحي    

   ) ٣١: ٢٠٠٤، السواحري و سمعان(
   .م  عليه بهال بما تتفضل اليهودإفقد صور العرب أذلة بال كرامة 

 ال يوجد منظر بائس وكئيب و مثير للـشفقة كمنظـر قريـة           "  ٧٦ في ص  كما ذكر أيضاً  
عربية في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر فالفالحون يسكنون في بيوت من طـين لـم تكـن        

 "األطفال ملقون في الساحة عراة دون رعايـة ويتعـاملون معهـم كالبهـائم      ،   للبهائم   تىمناسبة ح 
  . )٣١: ٢٠٠٤، سمعانالسواحري و (

 عن  ا البهائم و ذلك تعبيراً    ه أنفسهم حياة ال تقبل ب     ىعلارتضوا   العرب بأنهم    "نافي"هنا قدم   
، متجاهلين صفة العزة والكرامة التي تتمتع بها الشخصية العربية          م للمهانة   تضائهشدة دونيتهم وار  
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توجيهاته ،والتاريخ يشهد بـالمواقف     المسلمة المستمدة من الدين العظيم الذي أعز أتباعه بتعاليمه و         
التي تثبت عزة وكرامة وشهامة العربي المسلم التي قل نظيرها في الشعوب األخرى لقـول عمـر        

 " نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم ، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنـا اهللا     : " بن الخطاب رضي اهللا عنه      
  )٢٨١: ٢٠٠١القرني ، ( 
  

  ـ: رافضين للتطور والحضارة العرب بمظهر ال إظهار  ) د(
 تقديم العربي للقارئ بأبشع صـورة بينمـا         ىالستكمال المشروع الصهيوني الذي يهدف إل     

العرب بالبدائيين و الرجعيين و      ةالكتب المدرسية اإلسرائيلي   ت صور ،يقدم اليهودي بأحسن صورة     
جلبوه معهم من تقدم وتطور لبقي       ولوال اليهود وما      طويلةً اًالذين يبعدون عن التطور و التقدم أزمان      

إن المـواطن   " :" حياة شـعب إسـماعيل    " حالهم كما قال ذلك موشيه شمير في كتابه          ىالعرب عل 
و الصحافة كلها ازدهرت    ، و التربية     ، و الصناعة ،   و الزراعة العربية      ، العربي و القرية العربية   

المـستقبل   مجلـة : ١٩٩٥ ،موبروه(  "لبالد  جنب مع الحياة اليهودية المتجددة في اى إل و تطورت جنباً  
 سـواء  الدونيـة  للعرب هذه النظرة ن اختالف اتجاهاتهم ينظروى ومعظم الكتاب اليهود عل )العربي  

  الباحثـة  ذكرتب المناهج الدراسية التي     ،أو السياسية، أو في كت    أو االجتماعية   ،في كتاباتهم األدبية    
ج و التي تعزز صـورة العـرب البدائيـة و إلـصاق        من النصوص الواردة في كتب المناه     بعضاً

:  ١٦٥ن فـي ص     ي فقد صور كتاب القرن العشر      كما وردت في دراسات سابقة،     صفة الجهل بهم  
ن هـذا العربـي ال      اإلنسان العربي في فلسطين بشكل وحشي تنقصه أسس الحضارة و التطور أل           "

 إللصاق صـورة    ى فقد سع  "سوفيرون  ارن"ما  أ"   اإلطالق ى عل ءيملك من القيم و الفضائل أي شي      
إن تطـوير  :"الفشل في العربي و ذلك في كتاب تحوالت في جغرافيا الشرق األوسط حيـث قـال          

ـ  عبد( " الفالح السوري فان الفشل هو النتيجة الحتمية       ىالزراعة لو اعتمد عل     )١٤٣٠ : ٢٠٠٤ ،دالواح
ـ  ىن اإلنسان العربي عل    سيكون الفشل هو النتيجة أل     وطبعاً تالف انتمائـه القـومي ال يواكـب     اخ
في مقابـل  ،  ضئيلة  و المستجدات الحديثة في مجاالت الحياة و بالتالي فنسبة النجاح جداً   اتالتطور

ذلك يقدم اليهودي للقارئ اليهودي بأنه جالب الحضارة ومواكب لمستجدات العلم و بـذلك تعـزز                
  .تهم أكثر إشراقا النظرة الدونية للعرب بينما يعلو شأن اليهود وتبدو صور

إذا نظرنا إلى الرسوم المصرية قبل ألفي        " ٥٢ الكاتب نفسه في ذات الكتاب في ص         ذكرو
عام مع ما تشهده القرية المصرية منذ مطلع القرن العشرين وحتى هذه اللحظة ندرك أنه لم يحدث                 

ـ (" أي تغير في حياة الفالح المصري وظروف سكنه منذ أيام الفراعنة إلـى اآلن             معان وآخـرون  س
،٢٠٠٤:١٥٥(  

 ٩٤ في ص    "هالبحر المتوسط و البالد المحيطة ب     "يقول الكاتب نفسه في كتاب أخر بعنوان        
 :  
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فراد و يعملون   أ تشتمل األسرة ثمانية     ،الفالح يمضي وقته باألرض و عند رجوعه تجتمع العائلة        ( 
ات وبعد ذلـك يتركـون     سنو ٤_٣في األرض طيلة أيام السنة وقلة منهم يذهب للمدرسة يدرسون           

   )٩٧ : ٢٠٠٤ ،محمد( ) المدرسة وينسون ما تعلموه 
ـ   _ العربـي    - عاتقه اإلساءة لإلنـسان      ىخذ عل أوكأن هذا الكاتب      وجـه   ىالفـالح عل

، فـراد عائلتـه     أ إلىالخصوص وتقديمه بصورة ذلك الفالح الجاهل المتخلف و الذي يمتد الجهل            
رض فلسطين الزراعيـة و مـا       أ طبيعة   ىدون غيره يعود إل    الفالح   ىأيضا و لعل التركيز هنا عل     

 جانب  ى تربتها من الخصوبة و هذا ما استغله اليهود منذ احتاللهم لفلسطين فقد ركزوا عل              هتتمتع ب 
ي الكتـب   عداد كبيرة و قد تم تدريس ذلك للطلبة اليهود ف         أا ب هو عملوا ب  ، الزراعة بشكل كبير جداً   

  . و الدين الدراسية مع الدمج بين األرض
يطوف في كتاب الجغرافيا للصف الخـامس   كما عن العرب في السعودية فقد قال عنهم         أو      

ـ         أ تربية الجمال و الض    ى يعيشون عل  "بأنهم يعتبـر  دقع ن و حياتهم قاسية يعيشون بصعوبة و فقر م
الوحيدة في  السعودية هي الدولة     ال يعرفون القراءة و الكتابة ، و        سكان السعودية جهلة أميين    ٩/١٠

ا هذا و في أسواق البالد يباع الناس كالبهائم كما          ن يوم تىالعالم التي لم يتوقف فيها تجارة الرقيق ح       
 وهي المنارة التـي  اإلسالميمكة هي مهبط الدين  )١٣٠ :١٩٩٤القاضي،(" عام ٢٠٠٠كان الحال قبل    
في العلم حيـث اهـتم الـدين     بتعاليمه السمحة الحاثة على الخير واالستزادة     اإلسالمشع منها نور    

و شـأن بـالد     ل العلوم المفيدة ورغب في طلب العلم لع       أنواع أيما اهتمام بطلب العلم وتعلم       اإلسالم
من سلك طريقا يلتمس فيـه      "  :  صلى اهللا عليه وسلم      – عن النبي     الدرداء و أب المسلمين فقد روى  

تها رضا لطالب العلم وإن طالب العلـم  علما سهل اهللا له طريقا إلى الجنة وإن المالئكة لتضع أجنح         
يستغفر له من في السماء واألرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم علـى العابـد كفـضل          
القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة األنبياء إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما إنمـا                 

 ، أما عن تجارة الرقيـق       ١٨٣/األلباني ماجة وصححه    ابنرواه   " ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر      
  .م ١٩٦٢ نوفمبر من عام ٧تجارة الرقيق في تاريخ فقد ألغى الملك فيصل 

 ممـا   ءخر لم يصله شي   آ كوكب   ى المناهج الدراسية لتقديم العربي و كأنه يعيش عل        ىتسع
 مظاهر النظافة كما ذكر     بسطأ ىوصل أهل األرض كما تقدمه بأنه ذلك اإلنسان القذر الذي يفتقد إل           

حد المقررات الدينية تروي قصة شمعون الطيب اليهودي الذي قدم          أ" ن  أذلك أبو ملوح في دراسته      
د      حمد بمناسبة زفافه و كانتأهدية لصديقه العربي     ة صابون لق ن قطع فـرح  ھدیة شمعون عبارة ع

 منها ونـاول البـاقي لعروسـه    اًمام الحضور و ابتلع جزء   أ  بالهدية فقام بفتحها   حمد كثيراً أالعربي  
 و لكنهـا قطعـة صـابون    ىن الهدية ليست قطعة حلـو    أولكن الصديق الطيب شمعون وضح له       

  .)  ٢ : ٢٠٠٧ ،أبو ملوح( "تستخدم لالستحمام و إزالة النجس و القذارة عن جسمه المتسخ 
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 العربية بل يحمل في و القيم، و العقل العربي ، ففي هذا النص استهزاء كبير باإلنسان العربي    
 انطباع اليهود عن العرب و حرصهم عن من المعاني المثيرة لالستفزاز و التي تنم اًًطياته كثير

 يضع البدو  " ورد في كتاب الجغرافيا للصف الخامس؛ حيث تقديمهم بهذه الصورة بل أبشع ىعل
 وغال  إن الماء قليل جداً،  و يسقون بهائمهم و يشربونلدالماء في قرب من الجلد و يملئون الجرا

 و يفرك البدوي يده  ، االستحمامى ألنه ال يجوز تبذير الماء علانتظامو منهم من ال يغتسل ب
في حين ) موقع رابطة ادباء الشام: ٢٠١٠ ،يحيي ("اه من األوساخ التي علقت ببالرمل فيزيل قسماً

سابقاً من تشنيع  متناقض مع ما ذُكرالواقع العربي ينفي ما ذكره الكُتاب هنا ، حيث أن الواقع 
للعرب ، فالعالم العربي متحضر ومواكب للعلم والحضارة ، وواقع لدول العربية ومرافقها 

ومؤسساها يشهد بذلك ، بل إن من شروط الصالة الوضوء كدليل قاطع للعناية بالنظافة لقوله جل 
ا﴿: وعال  ة  ا إذا  إ ا ا  أ ا ا ا وا  وو وأ إ ا

 ﴾ ؤو وأر إ ا
 

  ـ:   تعزيز الفوقية و االستعالء اليهودي )هـ ( 
ن يتشبعوا بروح   أ ى الجانب الديني في تنشئة أبنائها و حرصت عل        ىركزت الصهيونية عل  

 و خاصيتهم و أنهم شـعب    فوقية بني إسرائيل ى التي تعج بالنصوص المؤكدة عل     لمودالتوراة و الت  
لم يخص غيرهم من بني البشر فتولد لديهم شـعور بالفوقيـة و             ا  ن اهللا خصهم بم   أو،  اهللا المختار   
هم و تشهد المناهج الدراسية بـذلك   خاصة العرب منهم العتبارهم أعداء   اآلخرين و  ىاالستعالء عل 

تـي تعـزز الفوقيـة و        مـن النـصوص ال     حيث خط واضعو المناهج الدراسية اإلسرائيلية بعضاً      
 في العـصور  "شعب إسرائيل" في كتابه "سليفشيت"االستعالء اليهودي من هذه النصوص  ما أورده      

مجاالت كثيرة بفضل قدراتهم و إمكانـاتهم      برز اليهود في    "  ١٣ علي صفحة    األخيرة الجزء األول  
  ) ٣٢ : ٢٠٠٤السواحري وسمعان، (  "المسيحيينر غيرة وحفيظة امما آث

ن الشعوب كونت نفسها بشكل تدريجي      أ" ١٩٨ن ص   يافي في كتابه القرن العشر    ن بار وذكر
  أيام خراب الهيكل الثاني ال يفيدهم فـي الدولـة    ىلفي عام و ما جر    أبينما فقد اليهود سلطتهم قبل      

النص تبرز الروح االستعالئية حيث تعتبر شعب إسـرائيل         هذا  في   ف )٣٣ : المرجع السابق (  )الحديثة
  . و بسرعة ءن نفسه بقوة من ال شي كوىكالشعوب األخرليس 

شـرف  أن الشعوب تقف ضدهم ألنهم    أ"  ٩٦ ص   "تاريخ شعب إسرائيل  "ورد في كتاب      و
  )١٧٩: ١٩٩٤القاضي، ("مختار اهللا الالشعوب و أنبلها و أكثرها قدسية و أنهم شعب 
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ـ  أ"  ٩٢وفي نفس الكتاب للصف السابع ورد في ص        بـن ميمـون   ىنه في رسـالة موس
 بل  اهم ال يكرهوننا بسبب نقص فينا أو تدني مستوياتن        ...  يهود اليمن يقول     ىاليهودي االسباني  إل   

  "  و مميزاتنا بين األمم ابسبب ارتفاع مستوياتن
 يقـول  ن والترمان وردت قصيدة للشاعر ناتا٤٥٩في كتاب المطالعة للصف الثامن ص      و  

  :فيها 
  يا ربنا 

  من بكاء أطفالنا 
  وفي ظل المظالم 

   كل أبناء الشعوب  ىفضلتنا عل
   أبناء النرويج ىفضلتنا عل

  وأبناء تشيك سلوفاكيا 
  و االنجليز 

   الحياة ىوفي مسيرة أوالدنا إل
  وهم أبناء أذكياء 

  جعلتهم يدركون بكل إحساسهم 
  ن دمهم ال توازيه دماء أبناء الشعوب أ

              والشعوب جميعها دون استثناء 
ـ       وفي ك   ىتاب المطالعة للصف الرابع موضوع بعنوان جيش الدفاع اإلسرائيلي و صف عل
رأيـت رجـال جـيش الـدفاع        ( :  ٣٣٥لجيش اإلسرائيلي و جنوده فيقول في ص        السان العرب   
 )دوورؤوسهم تحفها األكاليل وسالل الـور     ،و خطاهم ثابتة    ،وقاماتهم منتصبة   ، وجنودهاإلسرائيلي  

    )١٨٤ -١٨٠: ١٩٩٤القاضي،(
هذا جزء يسير من مواضيع مختلفة تكرس في ذهن الطالـب اإلسـرائيلي وتكـون لديـه           

 وشعوره بتمايزه وتفوق جنسه اليهودي ، كـشعب   هام ؛ لتحقيق الهدف المطلوب بإحساس     التَّقتناع  اال
  .ألنه شعب اهللا المقدس ... ألرض مختار ال مثيل له بين شعوب ا

  -: غيرهى عل متقدماًيإبراز اليهود) و(
 غيره وربط التقدم و     ىحرصت الكتب المدرسية اإلسرائيلية إبراز اليهود كعنصر متقدم عل        

لـوال  ليكـون   ن كل هذا التقدم لم يكـن        أء اليهود إليها و     ياالزدهار الذي حصل في فلسطين بمج     
القـرن  " فـي كتابـه   "يلي نافيـه إ"الوجود اليهودي الذي حمل معه علم و تكنولوجيا الغرب فيقول          

 للعصر الحديث المتقدم فخـالل مئـات         فيهود الغرب وصلوا جاهزين جداً     ":١٣ص في "نيرالعش
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          السنين اهتموا عن رغبة أو عن اضطرار بتطوير قدراتهم التي ععـادات   ن مطلوبة جـداً   آلات  د
: ٢٠١منـصور، " (مل في القطاعين المـالي والتجـاري  و الع، الحركية الدائمة   ،التعلم وحرية التفكير  

١٠١(  
ـ إبراز  ) رمل  كالجوالن و الجليل و الغور الشمالي و ال         ( تكنازر في عي كتاب الي  و ف  دور ل

 فإسرائيل بمجـرد اإلعـالن    : "اليهودي في التقدم الذي حدث في األراضي الفلسطينية حيث يقول           
وبعد ) فلسطين(هول و الجبال واألودية في هذا اإلقليم      س وال األراضيعن قيامها شرعت باستصالح     

 مـن   المهـاجرين  حيث ثم تطوير المنطقة الشمالية على أيدي جماعات اليهود           باباًي ت خراباً ن كان أ
"" مصر وهؤالء تمكنوا من توفير الغذاء لسكان هذه المنطقة بفضل استغاللهم الجيـد لهـذه األرض     

  )٤٢ :٢٠٠٤ان ،السواحري وسمع(
  
ل ساعد في نقـل المعرفـة       ن قرب األردن من إسرائي    أ" ١٨٦ في ذات الكتاب ص    "فيتكن"كما ذكر   

  )٤٧: ٢٠٠٤السواحري وسمعان ،(  "التكنولوجية من إسرائيل إلى األردن وبخاصة في مجال الزراعة
  
ئيل هي الدولـة األولـى التـي    ا إسر" ٩٧لصف الثالث فقد ورد فيه ص     لقراءة  كتاب ال ما  أ

مت أيضا الطـائرات  ئيل قد استخداقامت بتطوير تلك الطائرات المتقدمة الصغيرة بدون طيار واسر    
  .)٩٥: ٢٠٠٤ ،محمد(" الصغيرة بدون طيار في الحروب المختلفة واكتسبت تجربة كبيرة

  
 ن تحـسن الوضـع الـصحي للفلـسطينيي        فيل  ضفأرجع كتاب جغرافيا الصف الرابع ال     و

يادة عدد السكان غير اليهود يعود    ن سبب ز  أ" ٢٣للخدمات التي يقدمها إليهم اليهود فقد ورد في ص        
  )٩٦: المرجع السابق( "تطورة التي توفرت بعد قيام الدولة الخدمات الصحية المإلى 

  
 وبسرعة تعلم الحرس اليهـودي       " ورد ١٨٢ للصف الخامس ص   "هذا موطني "وفي كتاب   
كما تعلم الحارس كافة الطرق والمسالك التـي        ،  وتعلم لغة العرب وزعمائهم     ،كيف يمسك السالح    

  . فهنا إشارة إلى تفوق اليهودي وسرعة تعلمه)٧٢: ١٩٩٣،دجانيال( "تربط البالد بعضها ببعض
  
ئيل هـم مـن     امعظم العرب في إسر   "١١٤ئيل ورد في ص     راب تاريخ شعب إس   تاوفي ك   

ئيل فقد تطوروا اقتصاديا بعد الجمود الـذي كـان   راسكان القرى وقد انتفع هؤالء بعد قيام دولة إس     
ئيل ايتحدث كتاب وقائع تاريخ شـعب إسـر       و  ، )٧٦: ١٩٩٣،الدجاني( "يحيط بهم في قراهم المتأخرة    

ها إلى  ؤاستقبل ملوك بولونيا ونبال    : "٢٥٨للصف السابع عن دور اليهود في بولونيا فيقول في ص         
جانب السلطان التركي بايزيد الثاني اليهود بأذرع مفتوحة ألنهم عرفوا كيـف سـتتطور بولونيـا                



 ٥٢

غنية الكبيرة تنتظر أصـحاب المبـادرة الـصناعيين         بفضلهم وفضل جهودهم حيث كانت بولونيا ال      
ويقول كتاب التاريخ للـصف الثـامن فـي         " والتجار اليهود ليطوروا تجارتهم ويستغلوا مواردها       

ن يتفوقـوا   أن يقفوا وقفة التنافس مع العمال العرب فاستطاعوا         أكان على العمال اليهود      : "٨١ص
ن قساوة التأقلم اسـتطاع العمـال اليهـود الـشباب           هم وعلى الرغم م   بعليهم بالرغم من قلة تجار    

  ).١٨١ :١٩٩٤القاضي، " (باجتهادهم التفوق بقدرتهم وبحسن عملهم على العرب المجربين
  

 من كتاب العقد األول للمراحل من السادس إلى الثامن يقـول            ودية في دراسته نصاً   بأورد  
 فازت جنـود اهللا مـن اإلسـرائيليين       شاهدوا وشاهد العالم تقدم معجزة بعون اهللا      ( :٤١فيه في ص  

إسرائيل الصغيرة التي ولدت قبل يوم واحد من الحرب قاومت سبع دول قائمة قوية وكبيـرة داود                 
  .)١٤٢: ٢٠٠٦،بوديه( )لياتغوالصغيرة هزمت 

  
  -:إبراز اليهودي بطال يضحي بنفسه من اجل وطنه)  ي  (

ة كل يهودي وهـي مـالذ كـل      رض إسرائيل محور حيا   أتسعى الحركة الصهيونية لجعل     
ورا فتحـرص علـى وضـع       باليهود والمكان الذي تهوى إليه أفئدتهم سواء يهود الداخل أو الدياس          

وحب ،  عات تتحدث عن الوطن     والمناهج الدراسية الداعمة لهذه الفكرة وذلك بتدعيم المناهج بموض        
ن أبناء اليهود ضـحوا  وعرض نماذج بطولية م، جله أالوطن واإلخالص له والتضحية والبذل من      

كيد الناشئة عندما يتلقون مثل هذه الدروس في مدارسهم ويتـشربوا           أئيل وبالت اجل إسر أبأنفسهم من   
ليكونـوا  ؛ جـل الـوطن   أتلك األفكار سيتولد لديهم حب عميق إلسرائيل واستعداد للتضحية مـن         

 كتـاب التـاريخ للـصف       يفف ، كالنماذج التي تعرفوا عليها في مدارسهم         بطولياً نموذجاًأ مستقبالً
  ". عن وطنهالبطل الذي مات وأبناؤه دفاعاً"الخامس وصف لشاؤول 

  
مـام  أوكما ورد أيضا في كتاب التربية الوطنية للصف الرابع وصف للبطوالت اليهودية             

يهودي الدبابة حيث   الصمدت أقليتنا مقابل األكثرية ببطولة فحارب اإلنسان        : " الغزو العربي فيقول  
  ".احت الجيوش المصرية سهل يهودا من الجنوب وتوجهت نحو تل أبيب المدينة العبرية الكبيرةاجت

  
ن أ"رومبلدور فيروي الكتاب قصة موتـه       توقدم ذات الكتاب شخصية بطولية يهودية باسم        

ن تدافع عن مسكنها بكل قوة عندما هجـم         أرومبلدور قررت   تاألقلية اليهودية وعلى رأسها يوسف      
ونجحوا في الوصول إليها بالمكر والخديعـة فجـرح يوسـف           )تل حي (داد غفيرة على    عأالعرب ب 

  . ) الموت على أرضناىحلأما "ن تخرج روحه اكتفى بالهمس أ مميتة وقبل جراحاً رومبلدورت



 ٥٣

  
باء بأبنائهم فداء إلسـرائيل    ما كتاب المطالعة للصف الخامس الذي يتحدث عن تضحية اآل         أ

 ولكن مع كـل أولئـك األبنـاء          ، كم كنتما عزيزين إلي    ....ولداي") بمرثاة أ (فجاء تحت عنوان    
ئيل ااألعزاء الذين سبقت مناياهم لمنيتكم أو الذين سيسقطون بعدكم سترتفع وسـتتقدم دولـة إسـر               

    .)٢١٤-٢٠٥: ١٩٩٤،القاضي("  ا بدمائكم التي قدمتموها قربان
  : وجه األلمان فيقول النص  ويتحدث نفس الكتاب عن تضحية اليهودي من أجل عمله في 

 اليوم الثاني واألربعون من معارك االستقالل بقي بيت واحد فقط من أربعة طوابق وعلى البيـت                 "
 البيت الثاني ساعات متواصلة ثم احتله األلمـان  ذايرتفع علم ازرق وابيض وانصب الهجوم على ه  

ر  حتى رفعه على الطابق العلوي ثـم   خ استمر برفع العلم من طابق آل      اً طالئعي مع الليل ولكن شاباً   
 بالعلم  األبيض واألزرق يلقي نفـسه مـن الطـابق            يلطالئعا كان الشاب    ...سمع صوت سقوط    

   .)٢٠٥: المرجع السابق(" جيتو ببطولةللطالئعي في ااالعلوي هكذا ضحى هذا 
  

نتحـار   في كتاب القرن العشرين عن البطولة األسطورية اليهودية في اال          يويتحدث بارناف 
  الذين أصروا على الدفاع عنها حتى الموت )امتساد(دافعون اليهود عن قلعة المالجماعي الذي نفذه 

م فقـد ورد  ١٣٢كي ال يكون استيالء الرومان عليها أثرا سهال في عهد اإلمبراطور ادريانوس عام       
ي اليهودي  تجذرة في الوعي التاريخي والعسكر    مإن هذه البطولة كانت موجودة و     "٧٣في كتابه ص    

 اسـم    على ففي هذه الفترة قرر اإلمبراطور ادريانوس تغير اسم أورشليم إلى الياء          ) ادامتس(كحادثة
  .)٣٢: ٢٠٠٤،السواحري وسمعان(" وتحويل اسم يهودا إلى فلسطين )االياء كابني ولوني( والدته

  
 وة لهم ومثالً   وإنما ليكونوا قد    ذهن الناشئة ليس عبثاً     في هكذا تبني إسرائيل صورة جنودها    

ئيلاحتذي بهم في التضحية والبذل والعطاء في المال والنفس والروح في سبيل إسري.  
  

  -:بث الفكر التوسعي إلسرائيل) ز(

بطبيعة إسرائيل ككيان استيطاني دينامكي متحرك فهي ذات طبيعة توسعية ال تكتفي بإقامة             
ئيل الكبرى من النهر إلى النهر وهذا ما        وطن قومي لليهود في فلسطين وإنما تطمح إلى إقامة إسرا         

 كل يوم من مشاريع استيطانية فـي      اإلعالم رصدهييجعلها دائما في حالة استيطان مستمر وهذا ما         
ن الصهيونية استقت المشروع االستيطاني التوسعي من العقيدة اليهودية التـي           أالقدس والضفة كما    

سليمان التي عملت على تعميق هذه الفكـرة فـي   ئيل التاريخية مملكة داود و    ارض إسر أتؤكد على   
ذهن رجاالت الحركة الصهيونية وفي أذهان كل اليهود الناشئة والكبار سـواء مـن هـاجر إلـى             

 حـدود الدولـة اإلسـرائيلية    :  " في يومياتـه     ليودور هرتز ثوهذا ما قاله    ،  ئيل أم لم يهاجر   راإس



 ٥٤

ن حدودها سـتكون حـسب الحاجـة        أان و  موسعة لتشمل حدود دولتي داوود وسليم      ستكون حدوداً 
   .)١٣١: ٢٠٠٦ل، اعبد الع(". وازدياد المهاجرين

ئيه الـصهيونية والتـي     ترت مستمر حسب ما     دطرااوبذلك سيكون التوسع االستيطاني في       
 لهـا بـذلك نجـد    اتخذته مبدًأ )ي حدودهاحدودها هي جيوشها وجيوشها ه( من مبدأ ألمانيا  اتخذت

ي إحدى وسائل الحركة الصهيونية في بث الفكر الصهيوني وأداة فعالـة فـي         المناهج الدراسية وه  
 ئيل من دولة إسـرا رض  إسرائيل  أكثرأبناء النشء وفق رواية الصهيونية نجدها تركز على ذكر        

رض إسرائيل بالكامل فهذا يجعـل  أة جزء من األرض ولم يصلوا بعد إلى استعادة     ل حيث إن الدو   ،
ئيل التاريخيـة وفـق الحـق الـديني         ارض إسر أ من الرغبة في استعادة      النشء في حالة مستمرة   

):"  إسحاق شـيالن   ( األديب العبري  ل لليهود كما ورد في نصوص التوراة والتلمود فيقو        يوالتاريخ
ن يتم بواسـطة األدبـاء     أرض إسرائيل الكاملة وهذا األمر البد       أعلينا أن نعلم الشباب على أساس       

   .)موقع واتا :٢٠٠١ ،وريبالج(" ة والقائد في الجيش وغيرهمبيب والشورياض األطفال والمدارس
بث الفكر التوسعي ومن هـذه النـصوص مـا          تخرت المناهج الدراسية بالنصوص التي      ز

الـوارد   )الخريطة الطبيعية إلسرائيل المنشودة   ( نص طويل بعنوان      ، اه عبد العال في دراسته    تذكر
 من المنـاطق    ذا النص عن المعالم الطبيعية إلسرائيل بدءاً       ه يتحدثلم  افي كتاب خرائط تكشف الع    

 مـن   اًخرآ ذكرت نصاً كما  .  إلى هضبة الجوالن السورية    الًوالفلسطينية المحتلة بأسماء عبرية وص    
 يتحدث النص عن حيـاة      "فالحة األرض "نحو التوسع   :  الجزء األول بعنوان     "رض الوطن أ"كتاب  

لبنان قريـة ديـر القمـر    ب  في القرى العربية من سوريا مروراًاليهود في بداية القرن التاسع عشر  
 في فلسطين والهدف من هذا النص إثبات األحقية لليهود في           ق إلى قرية جرم   ونحو األردن وصوالً  

  .متدة في كل دول الشام وبالتالي استعادتها في المستقبلمهذه األراضي ال
 يعد شرق األردن جـزءاً     (  :ول نصا يق  ١٣ريدي في دراسته لكتاب األردن ص       ه وذكر  

  .)٤٣: ٢٠٠٤ ،هريدي( )وتاريخه جزء من التاريخ اليهودي،رض إسرائيل أمن 
  

 تهدف للتوسع منها ما ورد فـي كتـاب جغرافيـا             نصوصاً ا محمد في دراسته   تذكر  و
  طبيعيـاً  اًمكان اعتبار جزيرة سـيناء امتـداد      نه باإل إ ف ةمن ناحية جغرافي  ( ٨٢الصف الخامس ص  

 جزء من جبال سـيناء      و ن السواحل الشمالية هي استمرار للقطاع الساحلي اإلسرائيلي       أئيل و إلسرا
سـانت   ، نويبـع "  جزيرة سـيناء     بهما بالنسبة لجنوب ش   أهي استمرار لجبال النقب الخاصة بنا و      

  )٩٨: ٢٠٠٤،محمد(. )يالتإفهي استمرار لسلسلة جبال  " شرم الشيخبكاترين الخاصة 
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وفي فترة العهد القديم كان يوجد فـي المملكـة          (١٤٤ الكتاب السابق ص   كما ورد في نفس   
ويروي لنا العهد   ) أشير ونصف سبط منشي     ،جاد(األردنية الحالية مقاطعات كل من األسباط التالية      

  .)٩٩: ٢٠٠٤،محمد( ) كثيرة وقعت في تلك المناطقاًثالقديم أحدا
 إحدى كتب المطالعة للشاعر ابثلـوم   في دراسته قصيدة تناولتها  )٥:٢٠٠٧ (ذكر أبو ملوح  و

   :يقول فيها )سنسفك الدماء(كور بعنوان 
  

   لجيشنا األسطوريلو كنت قائداً
  ةاصرة المخندقمحلوقفت عند باب المدينة ال

  مدينة فلسطين لزرعت الموت والرماد
  في كل المنازل والشوارع وفي كل المساجد والكنائس

  سنسفك دماء كثيرة ونقتل
  شيوخاألطفال وال

  ن نقتلأن نقاتل وأيجب 
  كل الذين يبحثون عن وطن لهم

  ن نقتل حتى يكون لنا وطن من النهر إلى النهر أيجب 
  
ن غـور  أمع المالحظـة  ( :ذكر جبر وحمد في دراستهما نصا من منهاج الجغرافيا يقول      و

د رض إسرائيل الـشرقية أي حـدو      أئيل الغربية و  ارض إسر أرض إسرائيل قسمين    أاألردن يقسم   
جبـر  ( )إسرائيل الطبيعية هي األراضي الواقعة في غور األردن مـن الجهـة الغربيـة لـألردن               

  )الشبكة العكنبوتية :٢٠٠٦،وحمد
  
همل التوسـع   ي والذي تكلم فيه عن كثير من القضايا لم          "القرن العشرين "ما نافيه في كتابه     أ

 باإلمكـان  غيرة ،دولة صومن المفضل ( ٩٤االستيطاني فيقول بنص صريح في كتابه هذا في ص       
  )١٠٢ : ٢٠٠١،منصور)(توسيع حدودها في المستقبل

  
ئيلية اهدفت الصهيونية بهذه النصوص وغيرها الكثير مما احتوتها كتب التدريس اإلسـر             

 أو   تزيـد شـرقاً    اتئيل في اتجاه  اإلى البث في عقل الناشئة لفكرة التوسع االستيطاني لصالح إسر         
  .غرباً

زارة التربية والتعليم اإلسـرائيلية ، وواضـعي المنـاهج وقيـاداتهم            بهذا تتضح سياسة و   
صياغةً تجعلهم قادرين على حمـل رسـالة اآلبـاء     ) إسرائيل  ( لصياغة عقليات أطفال اليهود في      



 ٥٦

 تـصنع مـن     تواألجداد والرواد بصهرهم في بوثقة الصهيونية بما يتسرب فيها من أيـديولوجيا           
صهيونية إليذاء كل من ليس يهودياً وباألخص العربي الفلـسطيني          أجيالهم المتوالدة في محاضن ال    

وال بأس أن يكون ذلك قتالً وسجناً وتشريداً واغتصاباً لألرض وانتهاكاً لحرمـة المقدسـات ،      .... 
وما إلى ذلك من ألوان اإليذاء التي برع اليهود فيها منذ وجدوا علـى األرض ، وعبـر مراحـل                    

التي جعلت شعوب األرض تنبذهم ، وتتقزز من مجاورتهم ، وبدا مـن             تاريخهم الحافل بالمخازي    
ـ                  ةخالل ما في هذا الفصل أي روح حاقدة تسري في المناهج الدراسية اإلسرائيلية و أي أيديولوجي

توراتية تلمودية صهيونية تقودها على أسس من األحقاد التاريخية والعقدية ، مدماكُها تعاليم فظيعة              
  .قاتمة 

 القيادات التربوية أن تبني المناهج التربوية  الفلسطينية والعربية على فلـسفة        ىحر   وما أ 
واضحة المعالم سانّةً لذلك قوانين واضحة متماشية وروح العصر في ظل صراع حضاري محتدم              
، وانفجار معرفي هائل ، مغذية لفكرة التشبث بأرض فلسطين ألصحابها الحقيقيين حقـاً تاريخيـاً                

 . ها للفلسطينيين وعقدياً في
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
 دراسات عربية  
   دراسات عبرية  
  دراسات أجنبية  
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يهدف هذا الفصل إلى معرفة الجهود التي بذلت مـن قبـل فـي مجـال هـذه الدراسـة                      
  :واستعراضها واالستفادة منها في عدد من الوجوه أهمها 

      أمـر االطـالع    سات للقراء والباحثين ومن يهمهم       الدرا تقديم فكرة واضحة ومتكاملة عن هذه
  .على الجهود السابقة 

               االستفادة من طرق البحث العلمي التي اتبعتها الدراسات السابقة ومن النتائج التي توصلت إليها
 .وذلك في صياغة مشكلة الدراسة الحالية ومعالجتها نظرياً وعملياً

   اسات السابقة والدراسة الحالية ، وبذلك  تتحدد الجهـود  معرفة أوجه الشبه واالختالف بين الدر
 .السابقة ويتضح الجهد الذي تقدمه هذه الدراسة في هذا المجال 

 :وقد قسمت الباحثة الدراسات التي تمكنت من االطالع عليها إلى محاور 
  دراسات عربية تناولت صورة العرب والمسلمين وشحذ العنصرية فـي الكتـب المدرسـية                –أ  
  .إلسرائيلية ا

 دراسات غير عربية تناولت الكشف عن الروح العسكرية وصـورة العـرب فـي الكتـب                 –ب  
  .المدرسية اإلسرائيلية 

  . دراسات تناولت العرب والمسلمين في الكتب المدرسية في دول أجنبية – ج
  . دراسات تناولت صورة العرب  في العروض التلفازية والمسرحية –د 

   :.ة هذه الدراسات متبعة الترتيب الزمني من األحدث إلى األقدم كما يليوقد تناولت الباحث
  

  دراسات عربية تناولت صورة العرب والمسلمين وشحذ العنصرية فـي الكتـب المدرسـية            –أ  
  .اإلسرائيلية 

  ) ٢٠٠٩(دراسة الخبتي 
  .هدفت هذه الدراسة إلى توضيح صورة العرب والمسلمين في مدارس إسرائيل

كتاباً مدرسياً للمراحل التعليمية     ) ٢٣( باحث المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة       واتبع ال 
المختلفة في إسرائيل تشمل أقسام أدب األطفال والتربية الدينية والعلوم االجتماعية واللغويـة وقـد               

  :توصل الباحث في دراسته إلى 
         ة انتـشاره بالـسيف ووصـف       ربط المناهج اإلسرائيلية الدراسية بين اإلسالم والعنف مؤكـد

  .الفتوحات اإلسالمية باجتياح عسكري هدفه االحتالل 
                  عدم االعتراف بنبوة نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم كما سميت الهجـرة النبويـة بـالهروب

 . الخرافية ة،وتقديم معجزة اإلسراء والمعراج باألسطور

            واعتمد في  - صلى اهللا عليه وسلم    –عدم قدسية القرآن الكريم وأنه من نسج خيال النبي محمد
 .جزء كبير منه على ما ورد في كتب الديانة اليهودية 
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        ساعية إلـى   بها  ل أسماء عبرية    االحرص على طمس األسماء العربية للمدن الفلسطينية واستبد
  أنها أرض يهودية خالية منذ األزل زاعمةطمس الوجود التاريخي للعرب في أرض فلسطين 

 بربي نضالي بالتطرف واإلرهاوصف أي عمل ع .  
  

  ) ٢٠٠٧(أبو ملوح 
حيث اتبـع   ،  الفلسطيني والعربي في الكتب اإلسرائيلية      صورة  هدفت الدراسة إلى توضيح     

ة فـي التـاريخ      الدراسية اإلسـرائيلي   بالباحث المنهج التحليلي واقتصرت دراسته على بعض الكت       
  .والجغرافيا واألدب

إلى أن الكتب المدرسية  اإلسرائيلية صورت فلـسطين بأنهـا بلـد     وقد توصل الباحث في دراسته      
  بأوصـاف    الفلسطينيكما وصفت العربي و     ،ن اليهود هم  جالبو الحضارة       ، وأ فارغ من السكان    

كما وجد الباحث النزعة العسكرية  في الكتب        ،  سيئة ومشوهة لصورته  سواء السلوكية أم الخلقية         
صورة سلبية عن العربي في ذهن الطالـب اليهـودي وتكـوين              وحرصها على تكوين      ةالتدريسي

 ليصبح جنديا في المستقبل وقد تطرق أبو ملوح إلـى بعـض الدراسـات                 ؛ استعداد عسكري لديه  
 وأخرى عربية وطالبت دول االتحاد األوروبـي        ة التي تناولت تحليل المناهج الفلسطيني     اإلسرائيلية

  ألنها ال تتفق مع معايير المركز اإلسرائيلي          الفلسطينية والجهات الداعمة لوقف دعم طباعة الكتب     
 خاصة باإلرهابية وقـد أوصـى الباحـث         ةلمتابعة آثار السالم متهمة المناهج العربية والفلسطيني      

  ة  للكشف عن عنصريتها وإرهابيتهابتحليل مناهج إسرائيلي
  
  )٢٠٠٧(دبیكي  

ربي في مناهج تدريس اللغة العربية      هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن صورة المجتمع الع        
اعتمد الباحث في دراسته هذه على بعض الدراسات السابقة في ذات المجـال ومـن                .في اسرائيل 

 تصف العربي  بأبشع الصفات سواء في        اإلسرائيليةن الكتب الدراسية      أخالل دراسة الباحث وجد     
  .الطباع وأالسلوك  وأالشكل 

ب من حقه في األرض الفلسطينية وضرورة اقتالعه مـن األرض           الكتب تجرد العر  تلك  كما أن     
إلى المدينة بالهروب ولـم تـصف       صلى اهللا عليه وسلم     وطرده ، كما وصفت  هجرة سيدنا محمد         

ال أ صورة مغلوطة عن بعض الطقوس الدينية مثل حرص األم علـى             قدمت و ،سيدنا محمد بالنبوة  
  .نها حرصا على تركيزه في الدراسةيصوم اب

وقد توصل الباحث من     الدروس والقصائد وتحليال لها      نماذج لبعض  الباحث   الدراسة ذكر ي هذه   وف
  :ى أن القصائد والدروس إلتلك تحليل 

  وسمو العرق اليهودي العنف تبرز اهتمامها بثقافة ةيالدراسبعض الكتب . 
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 كمرتكز أصيل تلتف حوله الثقافة محورية الدين . 

  العديد من المفاهيم المغلوطة عن الدين اإلسالمي  تحوي اإلسرائيليةالمناهج. 
 دنية ت نظرة م العربيةالمناهج اإلسرائيلية تنظر للمرأة. 
  

  )٢٠٠٦(دراسة الجبوري 
هدفت هذه الدراسة إلى فضح فلسفة الحرب في األدب العبري ، اتبـع الباحـث المـنهج                 

شعر وقـصة وروايـة    ( لفة من التحليلي وكانت عينة الدراسة مجموعة من النصوص األدبية المخت        
  ).توراتية وتلمودية ( باإلضافة إلى نصوص ) ومسرحية ومقالة سياسية 

وتوصل الباحث إلى أن هذه النصوص األدبية تلغي أحقية الفلسطيني فـي ارض فلـسطين     
وتنعته دائماً بالعدو وضرورة االنتقام منه ، كما وصفت الحرب بالعمل المقدس والحتمي واصـفة               
الجنود اليهود باألبطال في حين وصفت العربي بأبشع الصور بهدف بث الرعب من العـرب فـي          

  .دي نفس القارئ اليهو
  

  ):٢٠٠٦(ية سعودال  وزارة المعارفدراسة
ن صورة اإلسالم والمـسلمين فـي المنـاهج الدراسـية           عهدفت هذه الدراسة إلى البحث      
ن و كتاباً من الكتب الدراسية اإلسرائيلية ، واتبـع البـاحث  ٢٣اإلسرائيلية ، وقد كانت عينة الدراسة     

  .المنهج التحليلي 
هج اإلسرائيلية ربطت بين اإلسالم والعنـف  مدعيـة انـه    من خالل التحليل تبين أن المنا     

انتشر بحد السيف وتسمية الفتوحات اإلسالمية بالحمالت الحربية اإلسالمية ، كما شككت بـالوحي              
على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه ابتدع الدين اإلسالمي باقتباسه من التوراة والتلمود ،                 

تجنبت الكتـب ذكـر   .  اليقظة وخلطت الكتب بين الجهاد واإلرهاب   كما وصفته بالغارق في أحالم    
 الوطن العربي ودوله ، كما امـتألت        لمغرب العربي في خطوة لتجاهل قوة     اسم الوطن العربي أو ا    

كتب الجغرافيا بخرائط مختلفة إلثبات يهودية الزمان والمكان ، كما أطلقت األسماء العبرية علـى               
حظت الدراسة التركيز على أهم القيم الصهيونية وهي وحدة الجماعـات           المدن والقرى العربية ، ال    

اليهودية والتأكيد على أحقية اليهود فيما يسمى بأرض إسرائيل مع التركيز علـى أهميـة القـدس                 
  .كمدينة لليهود 

دوراً فـي  ) ٤٨عـرب  ( أوصت الدراسة بضرورة ممارسة العرب في فلسطين المحتلـة     
هذه الكتب المتحيزة ضد اإلسالم والمسلمين، كما أوصت بعقـد نـدوات            محاولة لتعديل محتويات    

 المناهج اإلسرائيلية ، وضرورة نـشر نتـائج هـذه       تعالمية تحت مظلة اليونسكو لمناقشة محتويا     
 إيصال رسالة محددة وهي أن العرب والمسلمين ينشدون         فالدراسة في وسائل اإلعالم الغربية بهد     
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مع اآلخر وأن كل ما يرد في الكتب الدراسية اإلسرائيلية مـن صـورة             السالم والتعايش والتسامح    
  .نمطية مغلوطة عن العرب والمسلمين ال يحقق هذه األهداف 

  
   )٢٠٠٥(عبد العال  

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن تربية العنصرية في المناهج اإلسرائيلية، واتبعت الدراسة             
 كتاباً مدرسياً إسرائيليا من كتـب التـاريخ والجغرافيـا           ١٦المنهج التحليلي، وكانت عينة الدراسة      

  .للمرحلة االبتدائية 
وقد توصلت الدراسة من خالل تحليل كتب عينة الدراسة إلى أن بعض النـصوص كانـت                

 باللصوص األشرار القتلة القذرين وفي نصوص أخرى أظهرت         وتصفهمتحمل نظرة دونية للعرب     
، كمـا   ينمد من كتب التوراة والتلمود وفي المقابل دونيـة األخـر          التفوق العرقي لليهود الذي يست    

توصلت إلى إنكار حق الفلسطينيين في ارض فلسطين وادعاء حق اليهـود التـاريخي فـي هـذه               
األرض وحرصهم على التوسع االستيطاني في األرض العربية ، كما أظهرت الدراسـة هـاجس               

وبالتـالي  ) الفلـسطينيين (مقاومة من قبل العرب      وخوفهم الشديد من أي   ،الخوف عند اإلسرائيليين    
العمل على عسكرة الطلبة ليكونوا جنوداً في المستقبل ، كما أشارت النصوص بشكل واضح إلـى                

ر تعود ألصول يهودية وإنكار الحـق التـاريخي للعـرب           اثآعملية تهويد القدس وكل ما فيها من        
  .والمسلمين فيها 

  
  ) ٢٠٠٤(دراسة محمد 

الدراسة إلى التعرف على صورة اإلسالم والمسلمين في المنـاهج اإلسـرائيلية           هدفت هذه   
 كتابـاً للـصفوف     مـن اثنـي عـشر      عينـة الدراسـة      تكونتالباحثة المنهج التحليلي و   واتبعت  

  .الجغرافيا واللغة العبرية ،التاريخ ،في الدين ) السادس،الثالث(
ا للتعلـيم فـي      كان هدفاً أساسي   أن تشويه صورة الشخصية العربية     ة إلى دراسوتوصلت ال 

إسرائيل حيث ركزت على ذكر الجوانب السلبية وإغفال الجوانب االيجابية ، كما كشفت الدراسـة               
أن المناهج اإلسرائيلية هدفت إلى إلحاق التخلف بالدين اإلسالمي كما غيبـت الحـضارة العربيـة             

لغاء اآلخر وتزييف الحقائق التاريخيـة   وإ ،واإلسالمية ، وبث فكرة النزاع بين الطوائف اإلسالمية      
ض فلسطين ، كما أشارت الدراسة إلى انعكاس هذه المناهج على           أرواثبات الحق الديني لليهود في      

سلوك الشخصية اإلسرائيلية حيث اتصفت بالعدوانية واالستعالء واالنعزال ، وقد أوصت الباحثـة             
 يصوره القرآن للطالب العـرب فـي مراحـل          تدريس منهاج التربية اإلسرائيلية كما    بفي دراستها   
وأوصت بإجراء دراسات تتناول كتب مدرسية إسرائيلية وكتب دول غيـر إسـالمية    ،  التعليم العام   

يح هذه المعلومات والمفاهيم الـواردة      حللبحث عن صورة اإلسالم والمسلمين فيها والعمل على تص        
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 األجنبيـة لعـرض الـصورة الـصحيحة      أوصت أيضا بإنشاء  قناة فضائية باللغـات       افيها  ، كم   
  .للحضارة العربية والشخصية العربية 

  
  ) ٢٠٠٤ (سمعان

  
اتبـع الباحـث   ، و عن صورة العرب في المناهج اإلسـرائيلية    الكشف  هذه الدراسة  هدفت

تـاريخ  المنهج التحليلي لعينة من بعض الكتب الدراسية اإلسرائيلية في المدارس الرسـمية فـي ال              
  .دب والقصة والجغرافيا واأل

تحدث الباحث عن المراحل التي مر بها التعليم اإلسرائيلي ووجد الباحث أن كتب المرحلة              
 واحتالل   ، حملت في طياتها الكثير من التحريض على  ترحيل العرب             ١٩٤٨الثانية والتي بدأت    

  . وأبرزت كتب األدب العبري الشخصية العربية بالعدوانية وحب القتال أرضهم ، 
وجد الباحث أن كتب التعليم اإلسرائيلية في التـاريخ         ،  دين  المحاربين      باإلسالم   ووصف

 وأفـردت هـذه     ،والجغرافيا واألدب تتفق في تشويه صورة العربي والمسلم وخاصة الفلـسطيني            
الكتب  أهميه خاصة لمدينة القدس باعتبارها مدينة يهودية خالصة بكل ما فيها من آثـار واعتبـار        

كما وأظهرت هذه الكتـب      .اً مشروع اً تاريخي اًحق وعودة اليهود  لها       ،  لها المي  احتالالً  الفتح اإلس 
 من التزايد السكاني للعرب في الدول العربية كافة وخاصة دول الخلـيج العربـي ومـصر                 خوفاً

في على إثبات الوجود اليهودي     اب  تّالكُ حرص   و،  واعتبار الفالح المصري إنسان متخلف وبدائي       
  .لة عربيةكل دو

وأخيرا وجد الباحث أن كتب التعليم  اإلسرائيلية في المرحلة الثالثة ما بعد اتفاقيات السالم               
  علـى  على حرص اليهـود   يدل  ن ذلك   أ و ، م لم تختلف عن سابقتها في المرحلة الثانية        ١٩٧٩في  

  .تشبع بالحقد والكراهية تجاه كل ما هو عربي ومسلم متنشئة جيل 
  

  )م٤٢٠٠(دراسة سمعان 
المسلمين والقدس والتاريخ اإلسـالمي      العرب و  صورةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن       

 ،في كتاب  رحلة إلى الماضي للصف السابع و الذي يدرس في المدارس الرسـمية اإلسـرائيلية                  
  . المنهج التحليلي في دراسته هذهواتبع الباحث 

اريخ العام وتاريخ شعب إسرائيل علـى       ذكر الباحث في دراسته أن هذا الكتاب اعد لتدريس الت         
قرنا ؛ تضم حقبتي العصور الوسطى والعصر الحديث وقد توصـل الباحـث مـن                ) ١٤( امتداد  

  :خالل تحليله لما ورد في الكتاب إلى ما يلي 
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              رض أالتنكر التاريخي للعرب والمسلمين من حيث المعتقد والوجود والكيان التاريخي فـي
سـم فلـسطين وكـذلك    الم والعروبة ظاهرة عابرة كذلك التنكر ال واعتبار اإلس  –إسرائيل  

  .المدن العربية
   ًفلم   ير الئق باألنبياء محمد  وعيسى صلوات اهللا  وسالمه عليهم           غَ  اظهر الكتاب تعامال ، 

 .تهاومكان يحترم صفة النبوة
 لواضح في سرد األحداث التاريخيةالتناقض ا. 
        ـ        (انعدام توثيق المصادر ومصداقيتها ات إلـى   المبالغة في إيراد األرقام  ونـسب المعطي

 .)عبارة حسب مصادر مختلفة
  في إدارة شئون الدولة اإلسالميةإقحام اليهود. 
 ٠إغفال ذكر الدولة اإلسالمية وإيراد أسماء جغرافية تحمل طابع العنصرية واالستعالء 
           ـ ود وقيـدوا حـريتهم     التجني على الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بأنهم أساءوا معاملة اليه

 .أهانوهم و
 :وقد تطرق الكتاب لمدينة القدس  في فصل منفصل وقد وجد الباحث ما يلي 

o  المعتقدات اإلسالمية تجاه القدسمحاولة التشكيك بصحة.  
o خاص باليهود ي الشريف موقف ديني اثري تاريخياإليحاء بان الحرم القدس  

 .بيت     جبل ال-كل وأطلقوا عليه اسم الهي –     
o  المسلمين حول مكانة القدس ومكة بينحادال خالفالإبراز . 
o احتاللنهأ بوصف فتح المسلمين للقدس . 
o د والشغب والفوضى في نفس الموضعتناقض في النظرة اإلسالمية بين التسامح والحق. 
o باء والمفكرين والفالسفة اليهوداتهام المسلمين بقتلهم لألد. 

ل  يكشما ورد في الكتاب من قصص أنها مجرد سرد لحكايات لت          باحث  وفي نهاية الدراسة يستدل الب    
 .موقفاً من النزاع والصراع الحضاري حيث أنها لم تستند إلى مصادر توثيق محددة 

 
  ) ٢٠٠٤(دراسة السواحري وسمعان 

هدفت هذه الدراسة للكشف عن التوجهات العنصرية في المناهج اإلسرائيلية ، حيـث تناولـت               
وتشويه المناهج للعرب واإلسالم ، كما تحـدثت عـن التربيـة    ، در التربية وأهدافها   الدراسة مصا 

 والقيم التربوية الصهيونية وتناولت بعض أدبيـات         ، الدينية وموقف اليهود من اإلسالم والمسيحية     
األطفال عارضة مجموعة من القصص المقدمة لألطفال  وتحمل في طياتها العنـصرية والتـشويه    

 المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة بعض الكتب الدراسية فـي الـدين             ان الباحث  تبعوالعنف ، وا  
اليهودي والتاريخ والجغرافيا وأدبيات األطفال ، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن منـاهج التعلـيم                  
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إلـى  اإلسرائيلية تقطر عنصرية وعدوانية وتشويه لإلنسان العربي ، كما توصـلت الدراسـة أن               
ئيلية تعمل على تشويه اإلسالم واصفة إياه بالتشدد وانه انتشر بحد السيف كما تعزز              المناهج اإلسرا 

  .   العربي لإلنسانالكتب اإلسرائيلية النظرة الفوقية لإلنسان اليهودي والدونية 
  

  )٣٢٠٠(دراسة عبد الجواد 
والوقـوف علـى   ) نظام الحكم في دولـة إسـرائيل   ( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتاب  

  .امين الكتاب مض
 اتبع الباحث المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة كتاب نظام الحكم في دولة إسرائيل في               

  .مادة التاريخ الذي يدرس لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية في إسرائيل 
 ومن خالل تحليل محتوى الكتاب توصل الباحث إلى أن الكتاب يغـرس فـي شخـصية                

إسرائيل هي واحة الديمقراطية في الشرق األوسط ، وان اليهود يختلفون عن غيـرهم   الدارسين أن   
من بني البشر فهم أفضل منهم  كما أن الكتاب شدد على مفهوم السامية والنازيـة إلظهـار أنهـم                 
مضطهدون ومعادون من قبل اآلخرين وهذا بشكل أو بآخر يغرس في نفوس الطلبة الخـوف مـن    

عر سلبية وكراهية ضد اآلخرين بما فيهم العرب كمـا تبـين فـي الكتـاب     اآلخرين ، وتكون مشا 
الهاجس األمني من العرب واإلحساس أن العربي الغائب سيعود يوماً، لذلك يـسعى الكتـاب إلـى         

  . غرس كراهية العرب بشكل خاص وتكوين اتجاهات عدائية ضدهم
  

   )٣٢٠٠(دراسة عبد الواحد 
، واتبع الباحث   )تحوالت في جغرافيا الشرق األوسط      ( بهدفت هذه الدراسة إلى تحليل كتا     

 مـا  يـسمى      –المنهج التحليلي أما عينة الدراسة في كتاب تحوالت في جغرافيا الشرق األوسـط              
  . يدرس للصف الثالث الثانوي في المدارس اإلسرائيلية في إسرائيل –إسرائيل 

فـي الـشرق األوسـط      وجد الباحث أن الكتاب يهدف بشكل عام إلى رصـد التحـوالت             
وخصوصاً في الدول المجاورة إلسرائيل ومدى تأثير ذلك على إسرائيل وأبرز المفاهيم الواردة في              

  ـ:الكتاب 
  إغفال ذكر اسم فلسطين واستبداله بأرض إسرائيل  -
 .م بحرب التحرير وحرب االستقالل١٩٤٨تسمية نكبة  -

نكار كل التطورات التاريخية عبر     إطالق مصطلح يهودا والسامرة على الضفة الغربية بهدف إ         -
 .السنين لتسويغ عملية ضمها إلسرائيل 

 في الكتاب فوجد الكاتب في دراسـته أن الكاتـب قـدم             – العربي   –أما بالنسبة لرؤية اآلخر     
العرب والمسلمين بصورة سلبية فهم في نظره متخلفون فـي الزراعـة والـصناعة وال يجيـدون       
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 وهم بدو رحل ال يعرفون كيف يستغلون الثروات التـي حبـاهم اهللا              التعامل مع التقنيات الحديثة ،    
 اإلسالمية ونقاب المرأة والحروف العربية كانت ستحول دون التطـور فـي             ةإياها كما أن الشريع   

  .تركيا لذلك تخلص منها أتاتورك 
  

 ) ٢٠٠٣(دراسة األسمر -١٣
ص األطفال العبريـة  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة الشخصية العربية في قص     

   .التجارية
اقتصرت الدراسة على قصص األطفال العتقاد الباحث أن أدب األطفال يـشكل عنـصراً              
ثقافياً يترك أثره على نفسية الصغار الذين هم في الواقع رجـال المـستقبل وصـانعو القـرارات                  

طفـال ، وكانـت      واتبع الباحث المنهج التحليلي لبعض القصص التجارية الموجهـة لأل           ، السياسية
  -:النتائج التي توصل لها الباحث كالتالي 

صورة العربي مشوهة جداً وسلبية والهدف من ذلك انتزاع االحترام اليهودي للشخص العربي              -
  .وهذا يفسر عدم الشعور بالذنب بالنسبة لما يقوم به هو أو حكومته

ن الفلسطيني دائما عربيا فيما     لم يذكر أي شيء عن األدب الفلسطيني أو األدباء والمفكرين وكا           -
كان يذكر المصري والسوري وهذا يعطي انطباع أن الفلسطيني عربي وأمامه الوطن العربـي        

 .مفتوح 
انعدام شخصية الفالح الفلسطيني فيما التركيز على البدوي الفلسطيني ، والهدف من ذلـك أن                -

الح صاحب ارض منـتمٍ إليهـا   البدوي إنسان رحال ال يرتبط بأرض معينة يتشبث بها بينما الف 
 .ويدافع عنها 

 .إغفال الجانب الحضاري الفلسطيني من صناعات ونشاط معماري  -
وتعني فلسطين خالية من السكان وكانت في انتظـار         ) األرض العذراء   ( الحرص على مقولة     -

 ).اليهود ( سكانها األصليين 
بية كمـا تلحـق صـفة الجـبن         أظهار الثورات الفلسطينية أنها أعمال شغب ووصفها باإلرها        -

  .سوبرمان العربي وبينما الجندي اليهودي بالجندي
 

  )٢٠٠٣)(مركز دراسات الشرق األوسط (دراسة 
هدفت هذه الدراسة للكشف عن صورة الصراع العربي اإلسرائيلي بين حقبتـي الحـرب              

تحليلي لـبعض   في مناهج التعليم اإلسرائيلية ، واعتمد الباحث المنهج ال        ) ١٩٩٦-١٩٤٨(والسالم  
الكتب الدراسية اإلسرائيلية وذكرت الدراسة أن لتسلسل التاريخي لليهود يـسير وفـق المرويـات               
التوراتية وكشفت الدراسة عن الفلسفة التعليمية اإلسرائيلية التي تنهل من المرتكـزات الـصهيونية           
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أما بالنـسبة للقـدس   الحديثة والتي تمثلت في كتب مؤسسي الصهاينة في البعدين الفلسفي والفكري         
فقد بدت في كتب التعليم اإلسرائيلية مدينة يهودية خالصة وال وجود للعرب والمسلمين فيها وكـل                
اآلثار والمعابد تعود ألصول يهودية سطا عليها العرب والمسلمون ، وتنكـرت الكتـب للوجـود                

ل وإقامة المسجد   العربي واإلسالمي في فلسطين وصورت فتح عمر ابن الخطاب للقدس بأنه احتال           
األقصى على أنقاض الهيكل ، ووصفت الكتب العرب والمسلمين بالمحتلين والمخربين وأنهم بـدو              
غزاة ومتخلفون وإرهابيون ووصفتهم إحدى الكتب بأبشع الصور التي تثيـر فـي نفـس الطفـل                 

لي اليهودي الخوف والرعب وترسخ في نفوسهم الحقد على العرب فيما تصور الجنـدي اإلسـرائي              
بأنه مسالم وال يحب الدم ، كما بينت الدراسة انه ال فرق بين الكتب الدراسية والكتب العامة التـي                   

  .تستهدف الناشئة في تصوير العرب والمسلمين فهي تتفق في عملية غسيل األدمغة  
       

  
  )٢٠٠١(شلحت  

  
 ،  اإلسرائيليعليم     إمكانية إحالل السالم  من  خالل مناهج الت         بيانهدفت هذه الدراسة إلى     

الرابـع   و الثاني والثالث تحليل لبعض النصوص الواردة في بعض كتب الصفوف         بالباحث  قام  وقد  
  . واتبع الباحث المنهج التحليلي.من مادتي األدب والتاريخ

 عززت الصورة النمطية السلبية تجـاه  اإلسرائيليةن كتب التدريس أوقد توصل شلحت إلى  
  .لطالب اليهودي بأبشع صورةة وخدمته لالعربي والفلسطيني خاص

نه صاحب الحق واإلرث فـي ارض       أ و إلسرائيلفيما قدمت اليهودي بأنه جالب الحضارة       
  .ن اليهودي شخص مسالم محب للسالم وان العربي متعطش للدماء أ وإسرائيل

 بان الجيوش العربية  هي البادئة في الحـرب ووصـفت            ١٩٤٨وقد تطرقت كتب التاريخ لحرب      
 لكتب أن الجيوش العربية لم تكن منظمة وموحدة وطبعا لم يتم الحديث عن مأساة السكان وما حلّ                ا

  .بهم 
وفي نهاية دراسته يقول شلحت أن السالم مازال خارج حدود المدرسة في ظـل منـاهج                

  .اإلسرائيليالتعليم 
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 ) ٢٠٠١(ولي یاسبان

  
 وربطتها مع المناهج    اإلسرائيلية التربية   سمية وفلسفة ذه الدراسة أهداف التعليم الر    هتناولت  

وقد تطرقت الباحثة إلى كتب التاريخ والجغرافيا واألدب ومن خـالل تحليلهـا             ،التعليمية الرسمية   
          .لبعض النصوص الواردة في  هذه الكتب 

  : توصلت إلى أن الكتب تسعى إلى 
 التي تعطى الشرعية لشعب اليهودي  المعلومات انتقائية.  
 ب اليهودي والسلبية لوصف العربي االيجابية لوصف الشعاألوصافار يختا. 
  زييف الحقائق العربية التاريخيةوت) العربي(إلغاء وجود اآلخر. 

  تمجيد أعمى ألبطال الصهيونية. 

 هودي  مقابل دونية اآلخر العربيفوقية الشعب الي.  
  
  

 )  ٢٠٠١(منصور 
 ، وقـد اتبـع      اإلسرائيليةوسياسة كتب التاريخ    إلى البحث في منهجية      هدفت هذه الدراسة  

الباحث المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة كتب التاريخ في المدارس العبرية لكافة المراحل على              
  . المرحلتين اإلعدادية والثانوية التركيز على

  :وقد توصلت الدراسة إلى أن كتب التاريخ تعمل على 
  .حقة دوماً من قبل اآلخرينإظهار اليهودي بصورة الضحية المال -
 . استغالل األحداث التاريخية وتوظيفها لصالح اليهود مثل أحداث الهولوكوست والالسامية -

 .وصف العربي والفلسطيني بأوصاف سلبية مثل العدوانية ، البدائية ، التخلف والفوضى  -

 .تجريد الفلسطيني من قوميته الفلسطينية  -
 .فلسطيني في كتب التدريس اإلسرائيلية تجاهل الكتب لذكر اسم الشعب ال -

  
   )٢٠٠١(دراسة حسونة   

الصهيوني ، واتبع الباحـث      األدب في   واإلرهاب فضح العنصرية    إلىهدفت هذه الدراسة    
 األدب أنوكانـت نتيجـة التحليـل       ، إلسـرائيلية االتحليلي لعينة من القصص والقـصائد        المنهج

يهوديـة وكانـت مجـرد       رض فلـسطين  أ أنة القائلة   لصهيونيت فيه الفكرة ا   الصهيوني قد تجذر  
 األدب حـرص    إلى  كانت تنتظر اليهود العمارها ، كما توصل الباحث          نهاأوصحاري ومستنقعات   

بقايا مـستعمر     العرب مجرد    أن السامة والهدامة التي تقول      باألفكار ئالقار إشباعالصهيوني على   
الجـسماني    مراحل االنحطـاط البـشري      ىأدن النصوص الشخصية العربية في      أبرزتقديم ، كما    
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وجبـان   والسلوكي وكأن العرب من بقايا الحلقات المفقودة في كائنات التطور فهو جاهـل وقاتـل                
هكـذا    يمـوت ،     أن به   األجدر الصفات يحب النساء ورجل بهذه      ثودموي وغريب المالمح وأشع   

عـرب وكـذلك   لشكيل نظرتهم تجـاه ا     الهدامة في نفوس الناشئة لت     األفكار الصهيوني يزرع    األدب
   .سلوكهم العدواني ضد كل ما هو عربي  

  
  ) ١٩٩٨(دراسة البحراوي 

ء اإلسـرائيلي ، واطلـع      لـنش ى الكشف عن آلية الشحن العدواني ل      هدفت هذه الدراسة إل   
الباحث على مجموعة الكتب المقررة في المدارس اإلسرائيلية الرسمية في العلوم اإلنسانية وخاصة             

   . واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليليتاريخال
ووجد الباحث أن هذه المناهج تعمل على إقرار الطابع التلقينـي فـي البـرامج التعليميـة          
التثقيفية بهدف إكساب الطالب اليهود أنماط فكرية جاهزة  مسبقاً مفادها تحقير العربـي وتجريـده               

 المبادرة إلى القضاء عليه ، كما أشار الباحث إلـى            يجب اً خطر اًمن صفاته اإلنسانية واعتباره كائن    
أن كتب التاريخ تتحدث عن العرب واإلسالم بصورة مقلوبة ومغلوطة بتقديم العرب علـى أنهـم                
معتدون في حين أن اليهودي هو الضحية البريء ويؤكد الباحث على أن حرص إسـرائيل علـى                 

 إلى إكسابهم صفة الكراهيـة ضـد العـرب         شحن عقول الناشئة بهذه األفكار المغلوطة إنما يهدف       
  . والمسلمين ثم العدوانية ضدهم 

    
  )١٩٩٧(دراسة عبد اللطيف 

 ، وتكونـت  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة االتجاهات األيديولوجية في أدب الطفل العربي            
باحثـة   مجموعة من األعمال األدبية الكتابية المقدمة للطفل اليهودي ، واتبعـت ال   من عينة الدراسة 

المنهج التحليلي ، توصلت الباحثة إلى أن أدب األطفال العبري منحـاز للنـسق القيمـي للحركـة            
الصهيونية ، ويسعى إلى صهينة الجيل الناشئ ، ويعمق مبررات لكـل القـضايا التـي واجهـت                  

، تجاهل لذكر الـشعوب األخـرى       )  احتالل فلسطين    –رفض االندماج مع الشعوب     ( الصهيونية  
كر فلسطين والفلسطينيين ، وتشويه للشخصية العربية ، ونعتها بأقبح النعوت ،واالهتمـام             وتجنب ذ 

بالماضي من حياة اليهود إلبراز دورهم البطولي وتمسكهم بالطقوس الدينية وإغفال الحـديث عـن       
  .المستقبل 
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  )١٩٩٤(دراسة القاضي 
  

ية فـي إسـرائيل والركـائز      هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المعالم الرئيسة التجاهات الترب        
والمحاور التي تقوم عليها التربية الصهيونية في إسـرائيل ولمعرفـة دور التربيـة فـي تكـوين                  
االتجاهات  السلبية نحو العرب والمسلمين بشكل خاص  والشعوب واألديان األخرى بـشكل عـام            

التحليلـي،  لوصـفي   ااتبع الباحـث المـنهج      ، و ودورها في التنشئة العسكرية للطالب اإلسرائيلي       
  .واقتصرت الدراسة على كتب المرحلة االبتدائية في نظام التعليم اإلسرائيلي الرسمي  

  
توصلت الدراسة إلى أن األهداف التربوية في إسرائيل قـد نـسجت خيوطهـا مـن واقـع               

 وتقـديمهم األيدلوجية الصهيونية ذاتها وسيادة طابع التطرف على الكتب اإلسرائيلية تجاه العـرب             
ن ونعتهم بأقبح الصفات وإشباع الطالب بروح العداء تجاه كل العرب حيـث    وبأنهم وحوش وإرهابي  

  .تدفعه هذه الروح الرتكاب الجرائم ضد العرب على أنها أعمال خيرية يتقرب بها  إلى اهللا 
  

  )١٩٩٣(دراسة الدجاني 
 كتـب االجتماعيـات       هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على األفكار والمبادئ التي تضمنتها          

  .لصفوف المرحلة اإللزامية في إسرائيل واتبعت الدراسة المنهج التحليلي 
  ). الثامن–الرابع (ب للمواد االجتماعية للصفوف ة كتناولت هذه الدراسة ستت

ن كتب االجتماعيات التي تدرس للطلبة اليهود في المرحلة اإللزاميـة           أوتوصلت الدراسة إلى    
 مع المهام األساسية للتربية كما نص عليها ميثاق منظمة اليونـسكو كمـا              في إسرائيل تتناقض  

تناقضت مع األهداف التربوية المعلنة في إسرائيل ، وتوصلت الدراسة إلى أن الكتـب تزخـر         
باألفكار اإلسرائيلية وكشفت الدراسة عملية  طمس إسرائيل لألسماء العربية للمدن الفلـسطينية         

 ومهاجمة الديانات السماوية وبث الروح العـسكرية مـن خـالل    ية بهاواستبدال األسماء العبر 
وأوصت الدراسة   .المنهاج وإبراز التفوق العنصري اليهودي وتقدمه على غيره من بني البشر          

إلى إجراء أبحاث للمقارنة بين أهداف التعليم في إسرائيل والوطن العربي، وأوصت الدراسـة              
  .   عن المزيد من العنصرية اإلسرائيليةبتحليل الكتب اإلسرائيلية للكشف 

  
   )١٩٨٣(رشيد 

 لغرسها في ذهن الناشـئة      إسرائيلالمفاهيم التي تهدف     عن   الكشفإلى  هدفت هذه الدراسة    
اتبع المنهج التحليلي لعينة من كتـب التـاريخ والجغرافيـا  فـي المـدارس الرسـمية           واليهود ،   

  . اإلسرائيلية
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 هدفت لوضع هوة  سـحيقة بـين    إسرائيلسة التربوية في    وقد توصل الباحث إلى أن السيا     
اإلنسان اليهودي واإلنسانية بشكل عام واإلنسان  العربي بشكل خاص ، كما توصل إلـى حـرص         

 على اإلساءة لإلنسان العربي قدر اإلمكان واإلساءة لألديان الـسماوية واألنبيـاء محمـد               إسرائيل
تاريخ العربـي اإلسـالمي واعتبـار الفـتح         ،  ريخ   كتب التا   شوهت  كما  ،   وعيسى عليهم السالم  

 ولبنـان   ، كما طالت اإلساءة البلدان العربية فوصفت السعودية بـالتخلف          واحتالالً اًاإلسالمي غزو 
 ذلـك   ، و   واعتدت على تاريخ و حضارة مـصر          وتجاهلت ثورة ليبيا واليمن    ،التناحرفية و ئبالطا

  .الكره والعداوة في نفوس الناشئةلغرس روح 
وقد أوصت الدراسة باالهتمام بدراسة الفكر التربوي الصهيوني  حتى نتمكن من مواجهته             

  .إيجاد فكر تربوي موحد ليتسنى بناء جيل الغد جيل الوحدة العربية المنشود وبضرورة
  
  

 تناولت الكشف عن الروح العسكرية وصورة العرب في الكتـب المدرسـية       عبرية دراسات   –ب  
  .اإلسرائيلية 

 )٢٠٠٦( بودیھ راسةد
  

هدفت هذه الدراسة لتحليل الطريقة التي يمر بها الصراع العربي اإلسرائيلي وصورة العـرب              
وفـي نظـام التعلـيم    ) المدنيات(كما تنعكس في كتب التاريخ اإلسرائيلية وفي كتب التربية المدنية     

حليلـي وهـذا    م واتبع الباحث المنهج الوصـفي الت      ٢٠٠٠-١٩٤٨العبري منذ إنشاء إسرائيل عام      
  المنهج يفحص النص بدقة ويسهل فضح حاالت االنحياز ويساعد على كشف ما استثنى من النص 

وتبرز أهمية هذه الدراسة أنها توفر تحليالً نظامياً للكتب الدراسية خالل فترة تزيد عن خمسين               
-١٩٤٨(عاماً حيث تناولت دراسة كتب ثالثة أجيال وقدمت دراسة للعصر التكـويني للـصراع               

م للبيئـة   ١٩٦٧والتي لعبت دوراً مهماً في تهيئة النخبة السياسية التي احتلت موقعها بعد             ) ١٩٦٧
االجتماعية كما أنها تعيد بناء السياق التاريخي  التي أثرت في المـؤلفين وقـت تـأليفهم للكتـب                   

ربـي  حد عشر موضـوعاً متـصالً بالـصراع الع        أالدراسية ، وأيضا ما يميزها أنها مقسمة إلى         
  .اإلسرائيلي كما ظهرت في كتب التاريخ و المدنيات كل موضوع يتم تحليله منفرداً 

تناولت هذه الدراسة كتب المرحلة االبتدائية ،والمتوسطة ، والثانوية من مـدارس التعلـيم              
  وبعض كتب المدارس الدينية ) العلماني (اإلسرائيلي الرسمي 

ة لعبت دورا مهماً في تشكيل المواقف السلبية تجاه         وقد توصلت الدراسة إلى أن الكتب الدراسي      
العرب حيث ساهمت في تصعيد الصراع العربي اإلسرائيلي ، كما أنها نقلت صورة سـلبية عـن                 

 وتوصلت أيضاً إلـى أن   ،العربي أعاقت أي تغيير جذري من وجهة النظر اإلسرائيلية عن العرب         
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بير ان التالميذ االسـرائيلين الـضعاف سـوف      تحليل كتب الجيل الثالث الدراسية ضمن إلى حد ك        
يلتقون بروايات أكثر دقة وتوازناً وقد أوصت الدراسة ان يقدم النظام التعليمي اإلسرائيلي في كتبه               
التعليمية دراسات موسعة لتاريخ العرب ولغتهم وثقافتهم وأوصت باالعتناء بتدريسها بـأكبر قـدر              

لباحث المربين العـرب واإلسـرائيليين أن يوحـدوا         ممكن من الدقة والموضوعية ، كما أوصى ا       
غرار المشروع التعليمـي     جهودهم وينتجوا كتباً تجمع الرواية الصهيونية والعربية الفلسطينية على        

   .األلماني االسرئيلي المشترك لالنتقاد المتبادل 
  

   )٢٠٠٤(دراسة ياهف 
  . األدبية اإلسرائيليةهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الروح العسكرية في النصوص

-١٩٥٠كتاباً نـشرت بـين عـامي         ) ٢٣٠(واتبع الباحث المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة        
 بحثا ومقاالً في نفس الموضوع مع انه عاد إلى الكتب األدبيـة منهـا          ٦٠م وعاد أيضا إلى     ٢٠٠١

  .منهجية وغير منهجية ولم يتطرق للكتب الصادرة عن الجيش ومذكرات الجنود 
 كما تحدث   ةوفي هذه الدراسة تحدث الباحث عن األدب الوارد في الكتب المنهجية التربوي           

عن أدب الكبار والصغار وتحدث عن النصوص العسكرية في العهد القديم والحديث متحـدثاً عـن    
بعض الكتب والكتاب الذين تحدثوا عن الموضوع وقـد وصـل الباحـث إلـى أن كتـب األدب                   

ارئ اإلنسان العربي بأنه مخلوق حقير ال يستحق الحياة وأنه متخلـف خـائن              اإلسرائيلي قدمت للق  
ومجرم يطعن من الخلف ، كما تجرد النصوص اإلنسان العربي من صفة اإلنـسانية ، ويخلـص                 
الباحث إلى أن األدب العبري المعاصر متخم بالمفردات والجمل التي تنمـي روح العـسكرة فـي               

  .وعي اإلسرائيليين 
بل تقدم النصوص الجندي اإلسرائيلي أو اإلنسان اإلسرائيلي بـشكل عـام بأنـه              وفي المقا   

 الميعاد من التخلف والفقر وتحويلها إلـى حـدائق غنـاء متطـورة ، واصـفة                 ضالمخلِّص ألر 
  .اإلسرائيلي بالمثقف والناقل للحضارة

  
 )٢٠٠٤( ن يدراسة بيرلشتاين وآخر

تدائية في التعليم الرسـمي اإلسـرائيلي ،   هدفت هذه الدراسة إلى فحص كتب المدارس االب     
اتبع الباحثون المنهج التحليلي ،كانت عينة الدراسة كتب دراسية من الـصف األول إلـى الـصف            

  . ن عينة الدراسة بشكل عشوائي  وعليم الحكومي ، وقد اختار الباحثالثامن في الت
ية والتسامح والسالم،   عمدت هذه الدراسة إلى فحص التعبير عن موقف ايجابي تجاه التعدد          

وصورة الثقافة الفلسطينية والعربية الدينية والوطنية ، والهويـة الوطنيـة الفلـسطينية والروايـة               
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اإلسرائيلية الوطنية وكيف تعامل مع الرواية الفلسطينية ، توصلت الدراسة فيمـا يخـص صـورة       
ج الدين و االكتفاء بلفظ عربـي    غياب الفلسطيني كلياً في مناه    : العرب في المناهج اإلسرائيلية إلى      

ومسلم  في السياق ، أيضاً فيما يخص األماكن الدينية للمسلمين االكتفاء بذكر الحـرم اإلبراهيمـي           
كما تبرز شخصية العربي في كتب التاريخ واألدب في صورة إنسان           . دون ذكر للمسجد األقصى     

  .ذو عالقة باألماكن الدينية  بأنهتقليدي ال يواكب التطور العلمي والتكنولوجي وإظهاره 
  . أوصت الدراسة بالمحافظة على التوازن في المناهج والتشديد على جوانب واقعية أقل أسطورية 

  
  )١٩٨٨(   دراسة كوھین 

  
ال             ري لألطف ي األدب العب دو ف ف یب ي وكی سان العرب ة اإلن ى دراس ة إل ذه الدراس دفت ھ ھ

  .الیھودي –اإلسرائیلیین وكیف یوصف الصراع العربي 

ن     ًا   ٥٢٠وقد اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي ، وكانت عینة الدراسة تتكون م اب أدبی  كت

  . تضمنت إشارة إلى شخصیة العربي

ا      رب كم صیة الع ى شخ رف عل ال للتع تطالع رأي لألطف ث اس رى الباح د أج ي وق مت ف  رس

ت ن      أذھانھم نتیجة قراءة األ    ى أن     عمال األدبیة موضع الدراسة ، وكان شیر إل ائج االستطالع ت % ٨٠ت

 لدیھم سلبیة ، حیث یوصف بأنھ إنسان یعیش في الصحراء  من األطفال الصورة المكونة عن العربي    

ل ومخرب و       ھ قات ب وان ف وغری % ١٥یرعى األغنام وقذر، مجرد من القیم اإلنسانیة ، ذو شكل مخی

  .          كان لھم اتصال مباشر مع العرب منھم یصفون العربي بأنھ صادق ومتوازن  ، وھذه المجموعة 

ة العبری     ى أن      ةأما على صعید دراسة الكتب األدبی شیر إل ائج االستطالعات ت إن نت ن  % ٥٩ ف م

ة و   % ٣١٫١الكتب أطلقت على العرب أوصافا سلبیة و     یھم أوصافا ایجابی % ٩٫٩من الكتب أطلقت عل

ب ر              ا أن الكت شكل صریح ،كم م تتطرق للعرب ب ب ل ى       من الكت یس عل ة العرب ول ى عروب كزت عل

سالم      عیًا لل سانیة س ة اإلن صورتھم الحقیقی رب ب دیم الع ضرورة تق ة ب ت الدراس د أوص سانیتھم ، وق إن

 .المنشود

 
  )١٩٨٥(ومب ددراسة 
  

قامت الباحثة الصهيونية ريز دومب بدراسة حول صورة اإلنـسان العربـي فـي أعمـال أدبيـة           
  :ت إلى م وتوصل١٩٤٨صهيونية صدرت قبل عام 

  أن أولئك الكتاب يجمعون على وصف اإلنسان العربي بالوحشية   -أ 
  . أنهم جميعاً يكرسون النظرة االستعالئية تجاه العرب والمسلمين  - ب
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  )ت .د ( دراسة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية 

رسـية  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة العرب واإلسالم كما تعكسها الكتب المد            
 مجموعة من الكتب المدرسـية اإلسـرائيلية فـي العلـوم             من  الدراسة ، تكونت عينة  اإلسرائيلية  

 لمستويات المدارس األساسية والثانوية التي أعدت في أواسط الثمانينات ، واتبع الباحـث              اإلنسانية
خلق نزعـة   ساعدت في    اإلسرائيليةوقد توصل الباحث إلى أن الكتب المدرسية        . المنهج التحليلي   

  .التحيز الواضح ضد العرب وعملت على خلق آراء سلبية عنهم 
أوصى الباحث بضرورة تطوير مواد وتدريب أثناء الخدمة للمدرسين بـصورة مناسـبة ،             
وضرورة دمج الجهود الفلسطينية واإلسرائيلية وإيجاد  طرق  ووسـائل لخلـق تعـاون خـاص                 

  .وملموس في تطوير التعليم من أجل السالم 
  
  .في دول أجنبية تدرس  دراسات تناولت العرب والمسلمين في الكتب المدرسية – ج

  
  )٢٠٠٣(دراسة العلمي 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن سوء الفهم عند التعامل مع العالم العربـي فـي كتـب       
 ٥٨مدرسية أمريكية مختارة لألطفال وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي ، وقد شملت الدراسـة         

كتاباً يستخدمها المدرسون في الصفوف المختلفة  من رياض األطفال حتى الصف التاسع في شمال               
أوهايو ، وقد توصلت الباحثة إلى أن الكتب الدراسية ركزت على البداوة في الحياة العربية وأنهـا                 

ـ                 ب ألقت بظاللها على كافة الجوانب األخرى للحياة موثقين ذلك بالـصور اإليـضاحية فـي الكت
،والتركيز على األوضاع البدائية للزراعة دون التصدي للتغيير والتطور ، وتصوير الحيـاة فـي               
المدينة والقرية أنها متخلفة دون االهتمام بالتعليم كما شوهت الكتب الدراسـية صـورة اإلسـالم                

  .وركزت على الروح القتالية فيه كما أنها لم تقدم فهماً كافياً للقضية الفلسطينية 
  

  )٢٠٠٣(ين أم
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة اإلسالم في الكتب المدرسية األلمانية، وقد اتبع              
الباحث المنهج التحليلي لعينة من كتب التربية الدينية للمرحلة االبتدائية واإلعدادية ، وقـد توصـل    

ن أركان اإلسالم   الباحث إلى أ ن الكتب تصف اإلسالم بدين المحاربين ، وتقديم معلومات خاطئة ع             
ب قدمت رسماً للرسول صلى اهللا عليه وسـلم  تكما وجد أن الباحث قد توصل إلى أن الك . وقواعده  



 ٧٤

دون مراعاة  أن المسلمين ال يقبلون بذلك ، كما قدمت معلومات خاطئة عن حياة الرسـول صـلى      
  .عبالت زمي والخو خلط المناهج بين الدين اإلسال. وسياسته في الحكم 

ذه الصورة المقدمة ضمن المناهج الدراسية إال أن بعضها قدمت معلومات صحيحة            رغم ه 
  .ودقيقة عن اإلسالم والمسلمين وفق ما ذكر الباحث في دراسته 

وقد أوصى الباحث بضرورة تمحيص المناهج الدراسية األلمانية لالطالع علـى طريقـة             
ـ     التزام الموضـوعية فـي المنـاهج    عرضها لإلسالم والمسلمين وذلك لتعديل الخطأ والمطالبـة ب

  .الدراسية
  )٢٠٠٣(امبابي 

هدفت هذه الدراسة  إلى البحث عن صورة المسلمين في المناهج الفرنسية واتبعت الباحثـة    
المنهج التحليلي لبعض الكتب المدرسية الفرنسية للمراحل التعليمية المختلفة بدءا من االبتدائية حتى             

ن المناهج الفرنسية تشير إلى انتشار اإلسالم بحـد الـسيف ،            أ إلى   ت الباحثة الثانوية ن وقد توصل   
 بالدموي والعنيف ، وصف الجيش اإلسـالمي بالبـدو،          -صلى اهللا عليه وسلم   -ووصف  الرسول    

تجاهل أي فـضل للعـرب والمـسلمين علـى          . البربر ، الوحشي والقدرة الفائقة على االنتصار        
نسانية للعرب خالل الحروب مع الـصليبيين وتجاهـل أي          الحضارة األوروبية ، تجاهل اللمحة اإل     

انتصار للعرب واالكتفاء بذكر انتصارات الجيوش الغربية ن وتبسيط األحداث  التاريخيـة التـي               
تحمل شبهة االحتالل والعدوان من قبل الغرب تجاه العرب وتفسيرها ببساطة شديدة وتبريرها بأنها              

  .ثقافة بين العرب تسعى لرفع شأن العرب ونشر العلم وال
  

  ):٢٠٠٣(كيه كيني .دراسة ال
هدف هذه الدراسة إلى البحث عن صورة الشرق األوسط في كتـب العلـوم االجتماعيـة                

اتبع الباحث المنهج التحليلي وكانت عينة الدراسة كتب التاريخ والجغرافيا لمـدارس             و .األمريكية  
  ) .أونتاريو وكندا (

تكريس لمفاهيم خاطئة عن الـدين  ) عينة الدراسة (تاريخ توصل الباحث إلى انه في كتب ال 
اإلسالمي حيث تناولت الكتب قضية تعدد الزوجات دون ذكر الحدود التي وضعها القرآن لـذلك ،                
كما أشارت إلى وجود الرقيق وانتشار اإلسالم بقـوة الـسالح والـسيف ووصـف القـوميين و                  

  . اإلسالميين بأنهم مثيرو اضطرابات 
لجغرافيا فهي تبالغ في تأكيد عنصر البداوة في الوطن العربي متناسية أي حـضارة              أما كتب ا  

عربية ، بينما تحظى إسرائيل بمساحة أكبر في هذه الكتب  وتنسب إليهـا الفـضل فـي تحويـل                    
  .الصحراء إلى جنة خضراء دون أدنى إشارة إلى اإلسهامات العربية 
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  )١٩٩٥(دراسة نصر 

اسة صورة العرب واإلسالم كما تبدو فـي الكتـب المدرسـية            هدفت هذه الدراسة إلى در    
الفرنسية المخصصة للمواد غير العلمية وهي القراءة والتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، واتبعت            

 كتاباً من المرحلة االبتدائيـة وحتـى المرحلـة    ٨٥الباحثة المنهج التحليلي ، وكانت عينة الدارسة      
  .الثانوية النهائية 

د توصلت الدراسة إلى أن الكتب أبرزت العربي كإنسان بـدوي رحـال يتـصف بالدونيـة      وق
والعدوانية ، والسمتان األساسيتان للعرب هما الماضوية وتجنب العرب فـي الوقـت الحاضـر ،                

األولى التوسع المستمر الذي من شأنه إثارة القلق ، والسمة الثانيـة         : والسمتان األساسيتان لإلسالم    
ـ            الجمود    ةالفراغ متمركزة على اآلثار اإلسالمية الخالية من العنصر اإلنساني وان الحضارة الديني

  .تنتسب إلى الماضي 
  

  )١٩٨٧(دراسة القزاز
 اإلسرائيلي في كتب التاريخ     –هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن صورة الصراع العربي          

  .األمريكي والعالمي المدرسية في الثانويات األمريكية  
ع الباحث منهج تحليل المحتوى وكانت عينة الدراسة كتب التاريخ للمرحلـة الثانويـة              واتب

  . اإلسرائيلي –والتي تطرقت للصراع العربي 
 اإلسرائيلي مشوهة جداً ومنحازة إلى      – أن معالجة الصراع العربي      ىلوتوصلت الدراسة إ  

ـ           ر مـن العبـارات المـضللة       إسرائيل ومليئة بالعيوب والنواقص كما ان الكتب تحتوي على الكثي
والناقصة والخارجة عن السياق وغير موثوقة المصدر ، كما أنها قدمت صورة مشوهة عن حقيقة               

م ،وأنكـرت المجـازر     ١٩٧٣م و   ١٩٦٧م و   ١٩٥٦منظمة التحرير واتفاقية كامب ديفيد وحرب       
ـ             ار حـق   اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وأساءت للعرب عموماً والفلسطينيين خـصوصاً مـع إنك

كما جردت الفلسطيني مـن    . الفلسطيني في ارض فلسطين وتقديم فلسطين على أنها ارض يهودية           
  .قوميته 

  ـ:وقد أوصى الباحث ب 
  إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول صورة العرب في الكتب المدرسية األجنبية.  
    ومؤتمرات يقـدمها   اإلسرائيلي من خالل محاضرات وندوات -معالجة صورة الصراع العربي

 .مجموعة من العرب المتمكنين مع التركيز على فئة الطالب 

 من جوانب الصراعاًإعداد موسوعة تحتوي على مائة موضوع كل موضوع يبحث جانب . 
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                 تنظيم معهد صيفي في إحدى البلدان العربية ودعوة أساتذة الثانويات فـي الواليـات المتحـدة
 .عربي وتوفير فرصة للحوار حول الصراع وأماكن أخرى للتعرف على الوطن ال

                 إنتاج أشرطة فيديو وأفالم تتحدث عن الصراع تكون في متناول أسـاتذة المـدارس الثانويـة
 . والتالميذ 

  
  )١٩٨٢(سالم     
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الشخصية  العربية واإلسرائيلية من خـالل تحليـل                   

ـ مضمون الكتب المدرسية في الوالي  عدويـة  . سـالم بدراسـة د  تات المتحدة  األمريكية حيث قام
  .العلمي

 منهجيتين هما االستمارة وتحليل المضمون  المرحلة األولـى          نحيث اتبعت الباحثة مرحلتي   
االستمارة حيث جمعت المعلومات عن أسماء  الكتب التي تتحدث عن العرب ووجهات النظر حول               

ب الريـف    مدرسة في والية أوهايو لطال     ةتسع عشر ) ١٩(الشخصية العربية وكانت  عينة البحث       
  .والمدينة

 أما المرحلة الثانية فهي تحليل مضمون الكتب المدرسية التي تناولت مواضيع عن العرب             
ن كتابا من الكتب المدرسية وأظهرت نتائج التحليل التحيـز         يثمانية وخمس ) ٥٨(وكانت العينة تمثل    

فيما تذكر هذه  الكتب العرب بـأنهم متخلفـون           . دولة متحضرة  ائيل وإظهارها بأنها  الواضح إلسر 
  .نووبدائي

 فقد أظهرت الدراسة كبـر المـساحة المخصـصة          لأما عن المساحة المخصصة للعرب وإسرائي     
عن تحليل الصورة المعروضـة     ولة حجم الصورة العربية     آلعرض الصورة اإلسرائيلية بجانب ض    

، كما أن هذه    ئيللمعروضة للعرب قليلة جدا مقارنة بإسرا     في الكتب المدرسية فوجدت أن الصورة ا      
وان الفالح العربي يعاني من التخلف االقتصادي واالجتماعي        ،الصور تعرض  العرب كبدو رحل       

 حيث تذكر أن القران مـن تـأليف         ةدون ذكر ألي تقدم عربي كما تعرض اإلسالم بصورة غريب         
أمـا الـصورة    ،  عرب ويختلف عـن الـه الغـرب         له ال إ وان اهللا    ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم    

 أمريكـا   بعد الباحثة نتائج  الدراسة إلى       و إلسرائيل فتظهر إسرائيل بصورة طيبة وتعز      ةالمعروض
  .عن الوطن العربي وضعف االتصال بينهم 
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  . دراسات تناولت صورة العرب  في العروض التلفازية والمسرحية –د 
  

  )٢٠٠٥(أوريان 
 اإلسرائيلي ، واقتصرت الدراسة     ازى توضيح صورة العربي في التلف     إلهدفت هذه الدراسة    

 مـع التركيـز علـى    ئيليةاإسـر على تحليل ألدور الشخصيات العربية في عدة مسلسالت درامية         
م تمثلت بذلك العربـي     ١٩٤٨مسلسل برجوازيون ، ووجد الباحث ان دور العربي في الدراما بعد            

هود كما أنها صورت العرب بشخصيات األخر دون ذكر االسـم          العدو الخطير الذي يهدد وجود الي     
 كوميدية هزلية كما صورتهم بصورة سلبية بائسة ، وفيما بعـد بـدأ يظهـر دور         أدوارهموغالبية  

العربي في الدراما العبرية بشكل اكبر حيث خصصت ألدوارهم مساحة اكبـر  فـي كثيـر مـن                   
 التناقض واالزدواجية مـا بـين العربـي الـشرير           اإلعمال الدرامية العبرية وحملت هذه األدوار     

  .والطيب ولكن كلها كانت تأخذ منحى تشاؤمي في النهاية 
إما بالنسبة لمسلسل برجوازيون فقد ظهرت فيه الشخصية العربية متساوية الحقـوق فـي              

، بل  التشكيل والمكانة وربما كان يتمتع بأفضلية بسبب مكانته المهنية وبسبب ما لديه من ممتلكات               
ويعري اليهودي اإلسرائيلي كشخصية عديمة األخالق  ويضعه في خانة القطب السلبي الذي كـان               

  . مكرسأ في السابق للشخصيات العربية 
  

  ) ٢٠٠٤( ياهف 
هدفت هذه الدراسة إلى وضع شخصية العربي في المسرحيات اإلسـرائيلية فـي الفتـرة                  
رات من العمل المسرحي، وكانت عينة الدراسة       قَسم الباحث دراسته إلى ثالث فت     ) ١٩٩٩-١٩١١(

  . مجموعة من المسرحيات التي عرضت من خالل هذه الفترات الثالث
 شخصية العربي  في المسرحيات اإلسرائيلية ظهرت بـصورة          أنوقد توصل الباحث إلى     

ي ايجابية محبة للسالم متعاونة لطيفة ودودة  وتارة أخرى يبدو العربي بأنه شخص شرير عـدوان               
لص متعطش للدماء إنسان هزلي قذر المظهر ونفعي ، وتلك الصور كانت تبعا للظروف السياسية               

  . السائدة حين عرض المسرحية 
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  :التعقيب العام على الدراسات السابقة 
  :      بعد أن تم استعراض الدراسات السابقة خرجت الباحثة بمجموعة من النقاط منها 

صورة العرب والمـسلمين فـي كتـب    "  موضوع هذه الدراسة      في حدود علم الباحثة فإن     -١
لم تتم دراسته من قبل في قطاع غزة ، إذ لم تجد الباحثة            " التعليم اإلسرائيلية للمرحلة األساسية     

  .أي دراسة مماثلة 
 لمست الباحثة قلة الدراسات في هذا الموضوع ، فلم تتمكن الباحثة من الحـصول علـى                 -٢

) ٢٠٠٤( ذات عالقة مباشرة بموضوع الدراسة سوى دراسات محمـد          دراسات سابقة عربية    
وهذا يعود لسببين ، الـسبب األول قلـة الدراسـات           ) ١٩٩٣(والدجاني    )١٩٩٤( والقاضي  

السابقة في هذا الموضوع ، السبب الثاني مصادرة السلطات األردنية والمصرية لكل الدراسات             
 وذلك لتعلقهـا بالمنـاهج اإلسـرائيلية ، سـوى           التي أرسلت للباحثة قبل وصولها لقطاع غزة      

  .دراستي محمد والدجاني حصلت عليهما الباحثة بطرق خاصة 
 تناولت بعض الدراسات السابقة المناهج الدراسـية اإلسـرائيلية وأخـرى تناولـت األدب         -٣

 الفكـر التربـوي     مالمحالعبري وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في الوقوف على أهم            
  .سرائيلي وأهم مالمح العربي في المناهج اإلسرائيلية اإل
ومنهجيـة  طار النظـري   كذلك استفادت الباحثة استفادة كبرى من الدراسات السابقة في اإل   -٤

  .الدراسة
اتفقت هذه الدراسة مع الكثير من الدراسات السابقة حيث كل الدراسات التي تحدثت عـن               

ي ، سمعان ، القاضي ، عبد اللطيف ، عبد العـال ، يـاهف ،     محمد ، الدجان  ( المناهج االسرائيلية   
اثبتت تعمد المناهج اإلسـرائيلية اإلسـاءة       ...) كوهين البحراوي ، اسبانيولي ، شلحت ، منصور         

للعرب والمسلمين ، سواء بالتغييب أو بالتجريح والتشويه ، وتعزو الباحثة هذا االتفاق إلى وضوح               
ة المروية باألفكار والمعتقدات الصهيونية البحتة الساعية إلـى تهجيـر           الفلسفة التربوية اإلسرائيلي  

وجود لهم على الخارطة التاريخية والجغرافية ؛ سعياً الثبات          الفلسطينيين من بالدهم ،  ومسح أي      
تهم كل الشعوب وكل    ظحقهم التاريخي في أرض فلسطين، علهم يجدوا ملجًأ يلجئون إليه بعد أن لف            

  . ئعهم وخبث نواياهم البقاع لسوء طبا
عض الـدول  باختلفت هذه الدراسة مع الدراسات التي تناولت صورة العرب والمسلمين في      

    و األوروبية واآلسيوية الختالف عينة الدراسة واتفقت معها في السعي الحثيث العـداء االسـالم             
 حيـث ) ٢٠٠٤(كما اختلفت مع دراسة بيرلـشتاين       . العرب لتشويه صورتهم في  أذهان الناشئة        
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توصلت الى ان الكتب االسرائيلية تحدثت عن التسامح والسالم والتعددية عن الهويـة الفلـسطينية               
  .القومية وهذا ما لم تلمسه هذه الدراسة 

 –الثالـث  ( ار على منهاج درب الكلمـات للـصف       تميزت به هذه الدراسة هو االقتص     ما  
اية في الحساية مـن حيـث التعبئـة الفكريـة           لمرحلة غ وهو مادة لغوية ادبية منهجية      ) السادس  

المجـال علـى    دراسة فـي هـذا   كما انها تتميز بانها أول. وصياغة الشخصية السلوكية والعقلية    
  . مستوى قطاع غزة في حدود علم الباحثة 
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  
  

 منھج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

 عینة الدراسة 

 أدوات الدراسة 

 الدراسةخطوات  

 األسالیب اإلحصائیة 

 معوقات الدراسة  
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 لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تنفيـذ          مفصالً اً في هذا الفصل توضيح    الباحثة تتناول
دوات أ، ، والمجتمـع األصـلي للدراسـة     عينة الدراسـة   ، المتبع منهج الدراسة الدراسة ومن ذلك    

   : للعناصر السابقةوفيما يلي وصفٌ، فيهااألساليب اإلحصائية المستخدمة ، والدراسة
  

  منهج الدراسة: أوال
:المنهج الوصفي التحليلي تباعاالباحثة بمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت   

 ،المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسـات كائنـة         " بالمنهج الوصفي التحليلي   ويقصد
ستطيع الباحثة أن   تو،  تدخل الباحثة في مجرياتها    دون ،وموجودة ومتاحة للدراسة والقياس كما هي     

  )1997:41،االغا(."حللهاتصفها وتتفاعل معها فت
 كتب درب الكلمـات      محتوى لتحليل في هذه الدراسة      التحليلي  المنهج الوصفي  تباعوتم ا   

صورة العرب والمسلمين كما توصف  في       ، وذلك الستخراج    للصفوف من الثالث وحتى السادس      
  .ج التعليم اإلسرائيليةكتب مناه

  
  : مجتمع الدراسة: ثانيا
  لكل بحث من البحوث التربوية مجتمعه الخاص الذي تعامل معه ، ويطلق مجتمع البحث على  

فـإن مجتمـع   وفي ضـوء هـذا      ) ٦٦،  ٢٠٠٦حلس ،    ( " يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث         ما كل" 
  .لية من الصف الثالث وحتى السادسكتب مناهج التعليم اإلسرائيمحتوى  يتكون منالدراسة 

  راسةعينة الد: ثالثا

كتب درب الكلمات وهو كتاب أدبي يدرس للطلبة مـن الـصف الثالـث وحتـى                محتوى  
  .السادس األساسي في دولة الكيان اإلسرائيلي للمدارس الرسمية الحكومية غير الدينية 

  
  أدوات الدراسة :رابعا
 أداة تحليل محتـوى لكتـب درب الكلمـات           الباحثة ببناء  تملتحقيق أهداف الدراسة الحالية قا      

  .الثالث إلى السادس األساسي : المقررة على طلبة الصفوف من 
  ):قائمة التحليل(لكتب درب الكلمات  أداة تحليل المحتوى أوالً 

  : الخطوات التاليةة ببناء هذه األداة متبعالباحثة توقد قام
  .أداة تحليل المحتوىإعداد . ١
  : مراحل هيبثالث تحليل المحتوىقد مر إعداد قائمة لو
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   لقائمة تحليل المحتوى الصورة األولية -أ

 مجموعة من الكتب والمجالت العلميـة      به الباحثة واالطالع على      تمن خالل البحث الذي قام      
مة في  تكونت القائ ، والمشروعات العربية والعالمية في مجال اللغة وتحليل المحتوى في هذا المجال          

 رئيسة تلزم لعملية التحليل تم وضعها في جدول علـى الـشكل             عناصرستة  صورتها األولية من    
  :التالي

   )٤: ١( الجدول 
  يبين شكل أداة تحليل المحتوى في صورتها األولية

  طبيعتها  موضوعية  إيجابية  سلبية  الصفحة  الموضوع  الصورة

            
  
   ضبط القائمة-ب

  .ى الدكتور المشرف تمت الموافقة على القائمة السابقة بعد عرض القائمة عل  
   
  الصورة النهائية للقائمة -ج

 تم وضـع القائمـة فـي       ومجموعة من الخبراء   المشرفبعد إجراء التعديالت التي أشار إليها           
 بأن القائمة مناسبة فأصبحت القائمة      الخبراءحيث أشار    ،)٢(جدولصورتها النهائية الموضحة في     

  : وهية رئيسدوبن)   ٦(ن من تتكو
  )٤:  ٢( الجدول 

  يبين شكل أداة تحليل المحتوى في صورتها النهائية
  طبيعتها  إيجابية  موضوعية  سلبية  الصفحة  الموضوع  الصورة

            
  
  :التحليلمن هدف ال -٢

 صورة العرب والمسلمين في كتب درب الكلمـات        تحديد  الهدف من التحليل في هذه الدراسة         
 ما كان الهـدف األسـاس    في إسرائيل ، ول   )  السادس   –الثالث  ( المقررة على تالميذ الصفوف من      

ويقصد ، كتب درب الكلمات        بتحليل محتوى  الباحثة تفقد قام لتعرف إلى هذه الصورة،     اللدراسة  
 التعرف إلى العناصر األساسية التـي تتكـون منهـا المـادة التـي يـتم               :بمفهوم تحليل المحتوى  

   ):57 2005الهويدي، (.يلهاتحل
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تحليل المحتوى بأنه أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف إلـى      ) ٢٢ :١٩٨٧(ويعرف طعيمه   
  .الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة من مواد االتصال

  : وحدة التحليل -٢
   . في كل صفحةوتحديد األبعاد المتوافرة كوحدة لتحليل المحتوىالفقرة تم اتخاذ      
  :  فئة التحليل-٣

التحديد الدقيق لفئات التحليل ، وتـستخدم  : يعتمد نجاح التحليل على عدة عوامل من أهمها      
مجموعة مـن   : الفئات في الوصف الموضوعي لمضمون المادة الدراسية ، ويقصد بفئات التحليل            

ا العناصر الرئيسة أو الثانوية     الكلمات ذات معنى متشابه أو تضمينات مشتركة ، وعرف أيضاً بأنه          
التي يمكن وضـع  " إلى غير ذلك ..  كلمة أو موضوع أو قيم   "التي يتم وضع وحدات التحليل فيها       

  )٢٧٢: ٢٠٠٤طعيمة ، (كل صفة من صفات المحتوى فيها وتصنف على أساسها 
، أداة التحليل للتعرف إلى شـكل الـصورة وصـيغتها            الباحثة توضع ساساأل ا هذ علىو    

  .الكتب لصورة العرب والمسلمينمدى تناول موضوعات لتحديد 
  
  : تحديد وحدة التسجيل-٤
ختاره الباحثة للعد والقياس ، ويعتبـر ظهـوره أو غيابـه أو             تهي أصغر جزء في المحتوى و        

، والفقـرة هـي      أو الفقـرة   ،  أو الجملـة      ، تكراره داللة معينة في رسم نتائج التحليل مثل الكلمة        
 كوحـدة   الفقـرة المترابطة المعنى التي قد تمتد إلى صفحة، وفي هذه الدراسة تم اعتماد             العبارات  
  .للتسجيل

  : ضوابط عملية التحليل-٥
كان ال بد مـن وضـع       ،  من التحليل  للوصول إلى تحليل دقيق للعبارات والفئات المستهدفة          

  :لضوابط ما يليومن هذه ا ضوابط لعملية التحليل لنحصل على نسبة ثبات عالية للتحليل
الصورة التي يقدمها الكتاب ويذكر فيها العرب والمسلمين بشكل واضح أو           ضوء   تم التحليل في     -

  .تلميحاً
  ... والشخصياتاألسئلةو يشمل التحليل األشكال والرسومات -
  : صدق أداة التحليل-٦

دت مـن    تحقيق األداة للغرض الذي أع     ىمدصدق أداة التحليل ب   ) ٦٠:١٩٩٧(يعرف األغا     
 تمثيل بنود المقياس تمثيالً سليماً للمجال الـذي يـراد           ىما وضعت لقياسه ويعتمد مد     أجله، فتقيس 

  ".قياسه
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  :ثبات أداة التحليل -8

 بأن تعطي األداة نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقهـا علـى              يعرف عدس ثبات أداة التحليل          

                                                                                                                                                                                                                                                                              )1997:284عدس،   (.نفس العينة

  :  قامت الباحثة للتأكد من ثبات األداة بإتباع الخطوات التالية 

من قبل الباحثة وبعد أسبوعين قامت الباحثة        " درب الكلمات "تم تحليل كتاب الصف الثالث       .١

ليـه االختيـار باسـتخدام    بالتحليل مرة أخرى ولقد كانت نتائج تحليل الكتاب الذي وقع ع        

بطاقة التحليل،، وقامت الباحثة بحساب ثبات االتساق عبـر الـزمن باسـتخدام معادلـة               

  : ، والتي تنص على Holestyهولستي 

   ) .178 : 1987طعيمة ، =                           ( معامل االتفاق لهولستي 

  .يل تعني عدد نقاط االتفاق في مرتي التحل:   حيث أن  ق   

  .تعني مجموع الفئات التي تم تحليلها في مرتي التحليل      :   2ن + 1ن

  ) ٤: ٣  (جدول رقم 
  التحليلنقاط االتفاق واالختالف في 

مجموع الفئات التي تم تحليلها في مرتـي          ٢ن  ١ن  نقاط االتفاق
  معامل االتفاق  التحليل

٩٥٫٢ ٨٤ ٤٤ ٤٠ ٤٠% 
يطلق على هـذا    وهذا معامل عال و   % ٩٥,٢فاق كانت   يبين الجدول السابق أن معامل االت     

 تطبيـق  مع نفسه بعد فترة من المحلل نفسه   الزمن و يقصد به ثبات    النوع من الثبات باالتساق عبر      
 .مما يؤكد ثبات األداة ، إجراءات عملية التحليل نفسها

حـساب   وتم   ينمن قبل الباحثة وباحثتين أخري    " درب الكلمات "تحليل كتاب الصف الثالث      .٢

  )٤(معامل الثبات كما يوضحه الجدول معامل هولستي المذكور في المعادلة السابقة وكان 

    

        ق2
  2ن+1ن
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  )  ٤ :٤ (جدول رقم 
  التحليلنقاط االتفاق واالختالف في 

  ٢ن  ١ن  نقاط االتفاق  الثبات
مجموع الفئـات   
التي تم تحليلهـا    
  في مرتي التحليل

  معامل االتفاق

 %95.3 ٨٦ ٤٢ ٤٤ ٤١ بين الباحثة والمحللة األولى

 %91.8 ٨٥ ٤١ ٤٤ ٣٩ بين الباحثة والمحللة الثانية

 %96.4 ٨٣ ٤١ ٤٢ ٤٠  بين المحللة األولى والمحللة الثانية

 %94.5 254 124 130 120  الثبات الكلي

، وبـين   %)٩٥,٣(يبين الجدول السابق أن معامل االتفاق بين الباحثة والمحللـة األولـى             
ولقد كان معامل   %) ٩٦,٤(وبين المحللة األولى والمحللة الثانية      %) ٩١,٨(ثانية  الباحثة والمحللة ال  

  .  مما يؤكد ثبات األداة%)٩٤,٥(الثبات الكلي يساوي 
  

  :خطوات الدراسة: خامساً
  :ةتاليل ال من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة، وتمثلت هذه اإلجراءات في المراحاً عددالباحثة تاتبع
 المرحلة األولى: 
  
     واإلفادة منها  تحليل المحتوى والمضمون    ي أجريت في ميدان     استعراض الدراسات السابقة الت

 .في بعض جوانب الدراسة الحالية

 وغيره، ويربطالع على األدب التإلطار النظري للدراسة من خالل االإعداد ا .  
  :المرحلة الثانية

اج درب الكلمـات مـن الـصف        وهو منه " كتب العينة "ترجمة كتب مناهج التعليم اإلسرائيلية       -
الثالث وحتى الصف السادس األساسي على يد خبير ترجمة تم الطلب منه مراجعـة الترجمـة          

 .وتدقيقها للخروج بالترجمة النهائية
ى كتب درب الكلمات من الصف الثالث وحتى السادس األساسـي وفقـاً لبطاقـة               تحليل محتو  -

 الباحثة بتحليل المحتـوى    تحيث قام  ،عبر الزمن وتم التأكد من ثبات التحليل باالتساق       التحليل  
 . وهذا يدل على أن القائمة ثابتة%) ٩٥,٢(امل الثبات الكليأسبوعين و بلغ معمرة أخرى بعد 
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تحليل محتوى كتب درب الكلمات من الصف الثالث وحتى السادس األساسـي وفقـاً لبطاقـة                 -
 حيث قامـت الباحثـة      نيخريأ باحثتين   التحليل وتم التأكد من ثبات التحليل باالتساق مع تحليل        

ـ   للصف الثالث وقامـت باحثتـان      بتحليل محتوى كتاب درب الكلمات      بتحليـل  ذات     ان أخري
 %)٩٤,٥(المحتوى وبلغ معامل الثبات الكلي 

  .وكتابة التوصيات والمقترحات في هذا المجال، ثم تم رصد النتائج و تفسيرها و تحليلها -
  المعالجة اإلحصائية : سادساً
 عبــر البرنــامج المعالجــات اإلحـصائية  مجموعـة   علــىا فـي دراســته الباحثــة تاعتمـد 

  :كما يلي) SPSS(اإلحصائي
 المتوسطات والنسب المئويةوالتكرارات 

  

  معوقات الدراسة :سابعاً 

  :واجهت الباحثة أثناء الدراسة عدة معوقات منها 

  . قلة المراجع والدراسات السابقة في مكتبات قطاع غزة -١

 ندرة الدراسات السابقة في هذا الموضوع وذلك يرجع إلى تركيز الباحثين على تعليم العـرب                -٢

  .في إسرائيل أكثر من التركيز على دراسة صورة العرب في المناهج اإلسرائيلية 

ها أكثر من   تن الداخل الفلسطيني حيث تم مصادر      صعوبة الحصول على الكتب عينة الدراسة م       -٣

  " الطرود "  االحتالل عبر معبر بيت حانون وعبر البريد مرة من قبل جنود

 مصادرة السلطات المصرية واألردنية للدراسات السابقة التي أرسلت للباحثة من مطار عمـان           -٤

  .ومطار القاهرة لمجرد تناول الدراسات الحديث عن المناهج اإلسرائيلية 

فاق مع خبير ترجمة ، لترجمـة النـصوص    عدم إلمام الباحثة باللغة العبرية مما اضطرها لالت       -٥

   . وطبيعة النصوص المراد ترجمتها موضع الدراسة بعد أن أوضحت له الباحثة آلية الترجمة
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  الفصل الخامس
  

  ومناقشتهانتائج الدراسة 
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  نتائج الدراسة
معالجات اإلحـصائية   على ال   بناء الباحثة إليها   توصلتا الفصل أهم النتائج التي      يعرض هذ    

  .تحليل المضمون للكتب األربعةالتي أجريت على ما تم جمعه وتحليله من بيانات من خالل 
 العرب والمسلمين فـي كتـب   تصف صورةهدفت هذه الدراسة إلى تحليل النصوص التي      

 وذلـك مـن خـالل    ) الـسادس  –الثالث (للصفوف  )درب الكلمات ( سرائيلية الرسمية التعليم اإل 
  .ن أسئلة الدراسة جابة عاإل

  
  معیار التصنیف

  
  :يقصد بالصورة الموضوعية

  .الصور التي وردت في كتب درب الكلمات بشكل ال يسيء للعرب 
   :يقصد بالصورة االيجابية

  .وصف صورة العرب والمسلمين بتفسيرات حسنة 
  :الصورة السلبية 

  .مسلمينيقصد وصف صور العرب والمسلمين بتفسيرات مسيئة للعرب وال
  :العرب 

  .تشمل العرب بشكل عام و الذي يعد منهم الفلسطينيين
  :المسلمين

  .كل من يدين بدين اإلسالم الحنيف 
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوالً 
  : نص السؤال األول من أسئلة الدراسة

  ؟ما صورة العرب والمسلمين في كتب التعليم اإلسرائيلية للصف الثالث األساسي 
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل النصوص ذات العالقة بموضوع الدراسـة             
والمتضمنة في كتاب درب الكلمات للصف الثالث األساسي وهو كتاب في اللغـة واألدب وكانـت                

   ) .٥( نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول رقم 
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  ) ٥: ٥ ( الجدول 
   في كتاب الصف الثالثب والمسلمين ونسبة الصور السلبية واإليجابية العرالصور الواردة عنيبين عدد 

 الصورة
 الصف إيجابية موضوعية سلبية

العدد 
 الكلي

 %  العدد %  العدد % العدد

 %٢٫٣ ١ %١٨٫٢ ٨ %٧٩٫٥ ٣٥ 44 الثالث األساسي

يتضح من الجدول أن عدد مرات ذكر العرب والمسلمين في كتاب الصف الثالـث كانـت                
مرات بـصورة موضـوعية     ) ٨(، و %)٧٩,٥(بصورة سلبية وبنسبة    مرة  ) ٣٥(مرة منهم   ) ٤٤(

  %.٢,٣مرة إيجابية بنسبة ) ١(و%) ١٨,٢(بنسبة 
ولبيان ذلك وتحليلها نصياً قامت الباحثة بكتابة الموضوع الذي ذكر فيه العرب والمـسلمين    

  :يوضح ذلك ) ٦( والصفحة وكذلك طبيعة الصورة والجدول 
    

  )٥: ٦( دول الج
  يبين التحليل النصي للفقرات التي ورد فيها ذكر العرب والمسلمين في كتاب الصف الثالث

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

مالحظة من أم علياء أبـو      
  .شميس 

٤٠        -         ترابط األسرة العربيـة واهتمـام األم 
  بأبنائها 

    ٦٠  شموع للسبت 
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

  

  

 الحرص على إقامة الـشعائر الدينيـة        -
  .اليهودية وغرس الوازع الديني 

  . العرب بدو وسفهاء وعقولهم ساذجة -
 اليهودي يكرم الضيف ويقدم المـساعدة      -

  ) .التعايش السلمي مع العرب(للمحتاج 
 طمس األسماء العربية للقرى واألماكن      -

  .واستبدالها بأخرى عبرية 
    ٨٢  األترج

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  .العربي جشع طماع ومستغل وانتهازي -
  . العربي غبي ومتسرع -
 اليهود حريصون على التـشاور فـي        -

  .أمورهم 
 عدم احترام محمد صلى اهللا عليه وسلم        -

  .بعدم ذكر اسم النبوة واصطحاباً مع اسمه
  . ضعف الوازع الديني عند الفالح المسلم 

 لليهـود فـي      إثبات الحـق التـاريخي     -



 ٩٠

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

  .فلسطين وتعميق قدسية أرض إسرائيل   

  إسحاق رابين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩١  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعزيز فلسفة العمل كضرورة إلحيـاء       -
  .األرض 

 تقديم اسحق رابين في صورة الجنـدي        -
ر يالمضحي بنفسه وبصورة القائـد القـد      

   .المتمسك بالمبادئ الصهيونية
  . تعزيز قيم العسكرية في الناشئة اليهود -
  . اعتبار االحتالل إلسرائيل تحريراً لها -
 إسرائيل الـدائم فـي إحـالل         حرص -

  .السالم
 قلب للحقائق بتصوير البريطانيين أعداء      -

أشداء لليهود بتسمية حرب األيـام الـستة       
  . بحرب االستقالل ١٩٦٧

    ٩٣  عن تحرير القدس 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

  

  

  . اعتبار احتالل القدس تحريراً لها -
  . عظمة وقدسية حائط المبكى -
  . بطولة الجندي والقائد اإلسرائيلي -
  . جبن وضعف الجندي العربي األردني -
 تغييب الوجود العربي الفلسطيني مـن       -

  .القدس 
      .الصعود إلى البرج 

  
  

 
 

  
  

 أحقية اليهـود التاريخيـة فـي أرض         -
  .فلسطين 

 العرب فـي منـع قـرار تقـسيم        فشل -
  .فلسطين وهو إشارة إلى ضعف العرب 

ديفيد بن غريـون رئـيس      
  .الحكومة األول 

١٦٥    
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
    

 إثبات الحـق التـاريخي لليهـود فـي          -
  .فلسطين 

 تعزيز الوازع الديني عند اليهود وتبيان       -
  .أهمية اللغة العبرية 

  .اليهود  تعزيز فلسفة دين العمل عند -
 طمس األسماء العربية للقرى واألماكن      -

   .واستبدال أسماء عبرية بها
 تغييب الوجود العربي مـن فلـسطين        -



 ٩١

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

  
  
  
  

  .سوى بعض العمال 
 السعي الدائم للسالم مـن قبـل القـادة          -

  .اإلسرائيليين
  الجيوش العربية معتدية وغازية لـبالد    -

  .اليهود 
ــمعون   ــموع األب ش ش

بة باريوحاي في جزيرة حر   
.  

١٨١    
  
  
  

  

  

 تعرض اليهـود فـي الـبالد العربيـة        -
  .لإلضطهاد والعدوان 

  . وصف العرب بالمشاغبين والمعتدين -
 األثر الساحر للشعائر الدينية اليهوديـة       -

  .على العرب المعتدين 
    ١٧١  حائطنا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 إثبات الحـق التـاريخي لليهـود فـي          -
  .فلسطين 

  .بحائط المبكى  تعميق التعلق -
 يضحي بنفـسه   الجندي اإلسرائيلي بطل   -

  .من أجل إسرائيل 
 إظهار العرب بصورة بالمعتدين وهـذا       -

  .قلب للحقائق وتزوير للتاريخ 
 طمس األسماء العربية لألماكن والقرى      -

  .واستبدالها بأخرى عبرية 
 تغييب الوجود العربـي كـسكان مـن         -

  .القدس
قصة طفلـة مـن البلـدة       

  .مة القدي
١٧٥      

  
  

  . عدوانية العرب ووحشيتهم -
  . الشعب اليهودي مبارك من الرب -

  
 عقول الناشـئة  ءمن خالل تحليل كتاب درب الكلمات للصف الثالث تبين الحرص على مل       

ببعض األفكار السلبية على العرب والمسلمين وغرس مفاهيم الصهيونية في أذهانهم وتبين ذلك من              
 ٨٢ي الجدول السابق حيث وصفت العربي بأنه إنسان جشع وطماع فـي ص            خالل رصد النتائج ف   

  فـي  ، أمـا  ٩٣ الجندي العربي بالجبن في صووصفت ٦٠كما وصف بالسذاجة والسفاهة في ص    
  . فقد وصفته بالوحشية والعدوانية ١٧٥ و ١٧١ تيصفح



 ٩٢

وحرص الكتاب على تجاهل ذكر العرب كسكان أصليين لفلسطين فعنـد سـرد القـصص      
هل الوجود العربي إال من بعض المقاتلين هنا وهناك ، وبعض البدو الرحل كمـا ذكـر فـي                   تجا

   . ١٧١ و ١٦٥ و ٩٣ و ٦٠صفحة 
فـي نقـل     الـصدق    مصممو المناهج اإلسرائيلية إلى تزوير التاريخ ولم يتحروا       وحرص  

ن من كل أمم     البريطانيين أعداء ألداء لليهود وكأن اليهود محاربو       األحداث التاريخية حيث صوروا   
  .األرض، وأن وعد بلفور لم يعط لليهود من بريطانيا 

وأيضا في سرد األحداث التاريخية أثناء االشتباكات التي دارت بين اليهود والجنود العرب             
حيث صور اليهود بأنهم قوم مسالمون وضعفاء ومعتدى عليهم من قبل العرب كما أنه سقط مـنهم                 

ى وطبعاً هذا متناقض مع السرد التاريخي الحقيقي لتلـك األحـداث       أعداد كبيرة من القتلى والجرح    
   .١٩٤٨في تلك الحقبة الزمنية من خالل قلب المسميات لحرب 

 الكتاب إلى طمس األسماء العربية للمـدن ، والقـرى ، واألمـاكن العربيـة              مؤلفو وعمد
تاريخي لليهود في فلـسطين  إلعطاء األماكن بصمة يهودية إلثبات الحق الواستبدال أسماء عبرية بهـا     

  .كما حدث هذا في درس شموع السبت ، وديفيد بن غريون ، وحائطنا 
 أبرز الجندي اإلسرائيلي بصورة البطل القومي المضحي بنفسه من أجل إسرائيل كما فـي     

وكأنه يشير إلى ضعف الوازع الوطني عند       . درس إسحاق رابين ، وعن تحرير القدس ، وحائطنا          
بي الذي لم يتمكن من الدفاع عن وطنه وسرعان مـا انهـار أمـام بطولـة الجنـدي      الجندي العر 
  .اإلسرائيلي 

 صلى اهللا عليه وسلم     -الكتاب إلى الدين اإلسالمي عندما ذكر اسم نبينا محمد          مؤلفو  أساء  
وذكر درس األترج نصاً يدل على ضـعف        .  دون ذكر صفة النبوة واحترامها في درس األترج          -

ني عند الفالح المسلم في مقابل ذلك حرص الكتاب على تعزيز الـوازع الـديني عنـد             الوازع الدي 
  " .وحائط المبكى " الناشئة اليهود من خالل تقديم الشعائر الدينية اليهودية كيوم السبت 

ظهرت هنا فلسفة تعزيز العمل من خالل التركيز على العمل الزراعي كعامل أساس فـي               
ارها كما حدث هذا في درس إسحاق رابين وديفيد بن غريون وهـذان  استعادة أرض إسرائيل وإعم   

تدي بهم في كل شئ     ئيل والحرص على تقديمهم كقدوة يق     الدرسان يتحدثان عن قائدان من قادة إسرا      
وفي ذلك إشارة إلى أن فلسطين كانت بالد خالية من السكان وأنها صحراء قاحلـة وفـي انتظـار      

  .اليهود إلعمارها وفالحتها 
لحرص في ثوب الداعي للسالم والحريص عليه كما في درس إسحاق رابين وديفيد بـن               ا

 للقتال للدفاع عن النفس من اعتـداءات        نن بطبيعتهم ولكنهم يضطرو   وغريون وكأن اليهود مسالم   
  " .العرب " من يحيطون بهم 
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اد احتوى الكتاب على تعزيز قيم العسكرة وذلك في درس إسحاق رابين من خالل االستشه             
بمقولة له يعزز فيها العسكرة كما الحرص على  جعل إسحاق رابين وديفيد بن غريون موضـوع                 
درسين وهما شخصيات عسكرية من الدرجة األولى تقديساً للعسكرة وغرس لمفاهيمها في أذهـان              

  .الناشئة 
وذكر العربي في هذا الكتاب بصفة إيجابية وهي ما وردت في درس مالحظة من أم علياء                

  . شميس حيث تحدث الدرس عن ترابط األسرة العربية أبو
إذا كان هذا ما يقدم لطفل الثامنة فإنه دليل على عنصرية المناهج اإلسرائيلية وعنجهيتها ،               
وعلى تعصبها األعمى للقيم الصهيونية الداعية إلى مسح العربي من الوجود بشتى الطرق الفكريـة   

منهاجاً أدبياً يحتوي بين دفتيه هذا الكم من التشويه للعـرب           والعسكرية ، طفل الثامنة عندما يتلقى       
والمسلمين سواء بشكل صريح أو مبطن ، فمن الطبيعي أن يرتكب هذا الطفل عندما يصبح جنـديا              

  .أبشع المجازر بحق الفلسطيني والعربي فهذا نتاج ذاك الغرس 
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   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياًـ 
  : ني من أسئلة الدراسةنص السؤال الثا

   األساسي ؟رابعما صورة العرب والمسلمين في كتب التعليم اإلسرائيلية للصف ال
 –النصوص ذات العالقة بموضوع الدراسة      ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل        

 احتـوى هـذا الكتـاب    –  واألدبالواردة في كتاب درب الكلمات للصف الرابع وهو كتاب للغـة       
تبين من خالل الجـدول رقـم       ها على صور عن العرب والمسلمين و      اضيع متعددة احتوى بعض   مو
  :الموضوعات وطبيعة الصورة الواردة فيها ) ٧(

  
   )٥ : ٧ (الجدول 

   في كتاب الصف الرابع العرب والمسلمين ونسبة الصور السلبية واإليجابيةالصور الواردة عنيبين عدد 
 الصورة

 الصف إيجابية موضوعية سلبية
العدد 
 الكلي

 %  العدد %  العدد % العدد

 %٦٫٣ ٢ %١٨٫٨ ٦ %٧٥٫٠ ٢٤ 32 الصف الرابع

 كانـت   رب والمسلمين في كتاب الصف الرابـع      يتضح من الجدول أن عدد مرات ذكر الع       
مرات بصورة موضوعية بنسبة    ) ٦(، و %)٧٥,٠(بصورة سلبية بنسبة    مرة  ) ٢٤ (مرة منها ) ٣٢(
  %.٦,٣مرة إيجابية بنسبة ) ٢(و%) ١٨,٨(

 نصياً قامت الباحثة بكتابة الموضوع الذي ذكر فيه العرب والمـسلمين            تحليلهولبيان ذلك و  
  :يوضح ذلك ) ٨(والصفحة وكذلك طبيعة الصورة والجدول 

  )٥: ٨(الجدول 
  التحليل النصي للفقرات التي ورد فيها ذكر العرب والمسلمين في كتاب الصف الرابعيبين 

  الصفحة  وعالموض  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

   إبراز اليهودي متفوقا على العربي-        ١٩  الملك يقف في المرمى 
  اسحق رابين

٧٨  
  
  

 تفوق اليهود على العـرب عـسكريا            -    
   تصوير االحتالل للقدس تحريراً لها -

تخليد الذين سقطوا فـي معـارك       
  كناهم ن ساكإسرائيل بأسماء أم

١٤٢  

  
  
  
  
  

    -       إبراز صورة اليهودي بطال يـضحي 
  بنفسه من أجل أرضه 

  إبراز صورة العرب كقتلة ودمويين -

 وصف إسرائيل بالدولة الداعية إلـى       -
  السالم 



 ٩٥

  الصفحة  وعالموض  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

  - طمــس األســماء العربيــة للقــرى 
  واستبدالها بأسماء عبرية 

  إعالن الدولة

١٤٨  

  
  
  
  
  
  

يهـود فـي     إثبات الحق التـاريخي لل     -    
  فلسطين

   تجاهل الوجود العربي في فلسطين-
 تفوق وتقدم اليهود على العرب فـي        -

  المجال العسكري 
 الصادق صـفة المـسالمة بـاليهود        -

  بدعوتهم للحياة مع العرب بسالم
  رنهيال تضحك من جديد 

١٥٢  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ١٩٤٨ مغالطات تاريخية بشأن النكبة -  
يا في حرب    قلب للحقائق بشأن الضحا    -

١٩٤٨.  
 تصوير اليهودي بطال يضحي بنفسه      -

  .من أجل وطنه 
  . تعزيز نظرة االستعالء -

  من مدينة الناصرة 
١٨٧  

             إثبات الحق التاريخي لليهود فـي أرض
  .فلسطين 

  دالية الكرمل 

١٩١  

  
  
  
  
  
  

 وصف الدين اإلسالمي بالعنـصرية      -    
  .والعدوانية اتجاه األديان األخرى 

ــالتطرف   و- ــالميين ب ــف اإلس ص
  واإلرهاب 

  .  طمس األسماء العربية واستبدالها -
 وصف حكم إسـرائيل بالديمقراطيـة    -

  .على عكس حكم اإلسالم 
  أعطى ماء وفاز بعسل 

  

  
  

    
  
  
  

  .  إنسانية اليهودي اتجاه العرب -
 فوقية اليهود ودونية العرب باعترافهم      -

  .الجميل لليهود 
ي العيش بسالم مـع      رغبة العربي ف   -

  .اليهود 



 ٩٦

  الصفحة  وعالموض  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

 اسكان قرية زيتا عـالجوا جنـدي      
  ٢٠٣   امصاب

      - ــدي ــاه الجن ــي اتج ــسانية العرب  إن
  .اإلسرائيلي المصاب 

  تاج التوراة من حلب يهاجر للقدس

١٣٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

 إثبات الحق الديني لليهود فـي أرض        -
  .فلسطين 

  ا  اضطهاد األنظمة العربية لليهود فيه-
بوصفهم (دونية جنود الجيش المصري   -

  ) .بالسرقة
 تعزيز الوازع الديني عنـد الناشـئة        -

  اليهود
واسـتبدال  طمس األسـماء العربيـة      -

  .األسماء العبرية بها 
  جحا يخطب في المسجد

٢٧٢  

  
  
  
  
  

  

  

ــسلمين - ــاء الم ــتخفاف بالخطب  االس
  .واالستهزاء بهم 

 االستخفاف بعقول جموع المـصلين      -
  .يرهم وتحق

 االعتداء والتطاول على قدسية الدين       -
  .اإلسالمي 

  :لي عرض النتائج تحليل كتاب درب الكلمات للصف الرابع يوفيما 
من خالل االطالع على النصوص المترجمة من هذا الكتاب تبين أن هناك سياسة مبرمجة              

صوص هذا الكتاب ما    حيث ورد في ن   . لدمج بعض األفكار الصهيونية من خالل المناهج الدراسية         
 كما ورد درس الملك ، واسـحق رابـين ،          –العرب  –يعزز نظرية التفوق اليهودي على اآلخرين       

في المقابل يصور العرب بأنهم أقل كفاءة من اليهود وتثبيته صورة التخلف عنـد              – الدولة   نوإعال
  .العرب 

وفي مقابـل ذلـك   كما تناول الكتاب الحديث عن الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين        
سـرائيل فـي    إتغييب للوجود العربي على أرض فلسطين وذلك من خالل تسمية فلسطين بأرض             

معظم النصوص المترجمة وذكر اسم العرب عند الحديث عن سكان أرض فلـسطين مـن غيـر                 
ـ                فـي هـذه     اًاليهود دون تسميتهم بالفلسطينيين في إشارة إلى أنهم أقلية في البالد وال يملكون حق

إعالن الدولة ، ودرس من مدينة الناصـرة ،    رض كأصحاب وورثة لها كما ورد ذلك في درس        األ
الجنود اإلسـرائيليين    سرائيل عندما تناول قضية     إليد ذكرى الذين سقطوا في معارك       تخوفي درس   



 ٩٧

وصفهم قتلة وإرهـابيين بينمـا يقـدم        كما تعرض الكتاب للعرب ب    جل إسرائيل     أالذين ضحوا من    
ن كما ورد ذلك في درس تخليد ذكرى الذين سـقطوا فـي             ين ومضطهد يقلية مستضعف اليهودي كأ 

هيال تضحك من جديد ، وتاج التوراة من حلب يهـاجر       نسرائيل ودرس إعالن الدولة ، ور     إمعارك  
سالمي ورموزه بشكل صريح كما في درس       للقدس كما أن بعض النصوص تطاولت على الدين اإل        

  .دالية الكرمل جحا يخطب في المسجد وفي درس 
سرائيل دولة داعية للسالم دومـاً وأن جنودهـا دومـا يحلمـون     إوكما أظهرت الكتب أن    

صرارها على العدوان   إفي إشارة إلى تعنت الدول العربية و      –العربية  –بالسالم مع الدول المجاورة     
للحقـائق  وهذا قلب واضـح   . سرائيل وعدم إتاحة الفرصة لتنتشر أجواء السالم في المنطقة          إعلى  

سـرائيل ،  إ في نصوص درس تخليد ذكرى الذين سقطوا في معـارك         واضحاً  ذلك ابد. التاريخية  
  .عالن الدولة إودرس 

أعطى مـاء وفـاز   "تجاه العربي في التعامل كدرسنسانية اليهودي   إونصوص تتحدث عن    
كإنسان يتعامل   صورة العربي    " اً مصاب اًسكان قرية زيتا عالجوا جندي    " في حين تناول درس      "بعسل

كأعـداء  ) الجنود مـنهم (نسانية بحتة بعيداً عن نظرة العرب لليهود        إنسانية بأخالق   في المواقف اإل  
وكانت هذه هي الصورة االيجابية الوحيدة في هذا الكتاب عن العرب فـي حـين تناولـت بـاقي                   

  .رة النصوص المترجمة صور سلبية عن العرب المسلمين سواء كانت مباشرة أو غير مباش
كما هو  . أغلب الدروس   في  واستبدال أسماء عبرية بها     وكما سعت المناهج إلى طمس األسماء العربية        

بذلك يستمر هذا الكتاب بتقديم األفكار كـسابقه علـى نفـس            ) ٨(  رقم   موضح في الجدول السابق   
   .يق نفس الهدفقالمنوال سعياً إلى تح

   :كما يليوص األفكار التي استخلصتها الباحثة من تلك النص
  تجاهل حق العرب في أرض فلسطين  -١
 تفوق اليهود على العرب  -٢

 ثبات الحق التاريخي والديني لليهود في أرض فلسطين إ -٣

 نسانية إية وغير عضووصورة العرب والمسلمين سلبية وم -٤

 .أسماء عبريةتغييرها بوطمس األسماء العربية للمدن والقرى  -٥

 قلب لحقائق األحداث التاريخية  -٦

في أن المناهج اإلسـرائيلية  ) ١٩٩٣(والدجاني ) ٢٠٠٤( اتفقت هذه الدراسة مع دراسة محمد      وقد  
  .عيون األطفال  تشوه صورة العرب والمسلمين في



 ٩٨

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاً
  :نص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

   األساسي ؟خامسلصف الما صورة العرب والمسلمين في كتب التعليم اإلسرائيلية ل
النصوص المترجمة ذات العالقة بموضـوع  ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل   

  .الدراسة من كتاب درب الكلمات للصف الخامس األساسي وهو كتاب في اللغة واألدب 
   )٥ : ٩ (الجدول 

   في كتاب الصف الخامسيجابية العرب والمسلمين ونسبة الصور السلبية واإلالصور الواردة عنيبين عدد 
 الصورة

 الصف إيجابية موضوعية سلبية
العدد 
 الكلي

 %  العدد %  العدد % العدد

 %٩٫١ ٥ %١٤٫٥ ٨ %٧٦٫٤ ٤٢ 55 الصف الخامس
 كانـت   رب والمسلمين في كتاب الصف الخامس     يتضح من الجدول أن عدد مرات ذكر الع       

مرات بصورة موضوعية بنسبة    ) ٨(، و %)٧٦,٤(ة  بصورة سلبية بنسب  مرة  ) ٤٢ (مرة منها ) ٥٥(
  %.٩,١إيجابية بنسبة ات بصورة مر) ٥(و%) ١٤,٥(

ولبيان ذلك وتحليلها نصياً قامت الباحثة بكتابة الموضوع الذي ذكر فيه العرب والمـسلمين    
  :يوضح ذلك ) ١٠(والصفحة وكذلك طبيعة الصورة والجدول 

  
  ) ٥ :١٠ ( الجدول 

   للفقرات التي ورد فيها ذكر العرب والمسلمين في كتاب الصف الخامسيبين التحليل النصي
  الصفحة  الموضوع  الصورة

  ايجابية  موضوعية  سلبية
  طبيعتها

    ١١  عرفنا أنه صادق 
  

   تسمية المجموعات الجهادية الوطنية العربية بالعصابات -    
   وصف العربي يصوره غير وطنية -
  "اقة  باسم الصدومتعاون مع العد" 

    ٥٩  كل شخص وعائلته 
  

 إهانة للدين اإلسالمي في تشريع تعدد الزوجات دون ذكر     -    
  للضوابط الشرعية 

   إهانة المرأة العربية بلفظ امتالك أربعة نساء -
    ٩١  شجرة األسماك 

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

   إثبات الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين -
  واستبدال األسماء العبرية بهاماء العربية للبلدات  طمس األس-
   اإلساءة للعرب وإلحاق صفة السوء بهم -
  ) طبيعة األكل( فوقية اليهود ودونية وتأخر العرب -
   غرس الروح العسكرية عند األطفال -
   وصف العرب بالسذاجة والبساطة-



 ٩٩

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

  
  
  

  
 

  
  
  
  
  

   إنسانية اليهود ووصفهم بالرحمة والعطف على العرب -

  . اف العرب بجميل اليهود عليهم  اعتر-

الحفاظ علـى حيـاة     
  اإلنسان 

١١٢    
  
  
  

  
 

  
  
  

   وصف الجنود العرب بالجبن والضعف -
   إنسانية القائد العسكري اإلسرائيلي مع العرب -
   إنسانية القائد العسكري العرب اتجاه اليهود -
   وحشية الجنود العرب ودمويتهم -

  ١١٦  قافلة في الصحراء
  
  
  

    
  

  
  

  

  . تأخر العرب ودونيتهم -
  . االستخفاف بالعقل العربي ووصف العرب بالسذاجة-
   إلحاق صفة السارق بالعربي -
  . وصف العربي بالذكاء والمكر والخداع -

اإلسطبل األول فـي    
  دجينة

١٣٠      
 

  
  

  ) التآمر( استعداد العرب للتعاون مع اليهود المحتلين -
  . بالجمال وطيبة القلب  وصف المرأة العربية -
  . حرص اليهود على العمل الزراعي في فلسطين -

    ١٣١  صياد الذئاب
  

    
  
  

  .  تغييب الوجود العربي من فلسطين -
  .  إثبات الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين -
 وصف العربي البدوي بصفات حسنة بالشجاعة والكـرم         -

  . واألدب 
    ١٤٣  جاءت أيام أخرى 

  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

  
  
  
  
  

  .حق اليهود في فلسطين -
 تعرض اليهود لالضطهاد في ألمانيا وبولونيـا لتبريـر          -

  .العودة ألرض فلسطين 
  . وجود اليهود بالقدس بصفة شرعية -
   إظهار حالة التعايش السلمي بين العرب واليهود -
   .١٩٤٨ قلب للحقائق التاريخية المتعلقة بحرب -
  .استعداده للدفاع عن أرضه  جبن العربي وعدم -
  . المساواة في المصير بين اليهود والعرب -

      ١٥٢  حافظ على السبت
 

  . الوضع المعيشي لليهود في الدول العربية سيئ -  
  . الحرص على إقامة الشعائر الدينية واليهودية -



 ١٠٠

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

ما كنيـة التمحـيص     
  البوق وحائط المبكى

١٦٣    
  
  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
 
 
 

  .ماء العربية واستبدالها بأسماء عبرية  طمس األس-  
 العنـصر  تغييب الوجود العربي من القـدس واعتبـار          -

  .العربي فيها عبارة عن عمالة وافدة من الخارج 
 قلب للحقائق بشأن معاملة جنـود االنتـداب البريطـاني           -

  .لليهود 
 تعرض اليهود لالضطهاد من قبل العرب وقلب حقـائق          -

  مجزرة دير ياسين 
هار اليهودي بصورة اإلنسان المسالم الساعي للعالقات        إظ -

  ) .العرب(الطيبة مع اآلخرين 
الصراع من أجل حق    
اليهود للـصالة فـي     
حائط المبكـى فـي     
ــم   ــن الحكـ زمـ

  البريطاني

١٦٦      
  
  

  
  
  
  
 

  . إثبات الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين -  
  . التعبئة بمشاعر الحق والعداء اتجاه العرب -
 تزوير للتاريخ في فترة االنتداب البريطاني وطبيعة تعاطيه مع    -

 .اليهود 

  .لقيادات الدينية اليهودية على مصالح أبناء اليهود حرص ا-

    ١٨٥  اسحق رابين
 

  
  
  

  
  
 

  .واستبدال األسماء العبرية بهاطمس األسماء العربية لألماكن  -  
أجـل  ورة المـضحي بنفـسه مـن         اعتبار بني إسرائيل بص    -

  .إسرائيل
   اعتبار االحتالل لحائط البراق تحريراً-
  الحريصين دائماً على إحالل السالمب تصوير إسرائيل وقادتها - 

    ٣٤٤  من مجلة االستقالل 
  

  .  حرص إسرائيل على السالم والهدوء مع العرب-    
حـق  ب تجريد الفلسطيني من حقه في فلسطين واالعتقـاد          -

  .خرىاأل  دولالالمواطنة في 
      ٢٧٣  الهيكل األول والثاني

  
  . بحرب االستقالل ١٩٤٨ تزوير للتاريخ بتسمية حرب -    

  . تغييب الوجود الفلسطيني من القدس -

يــوركيتس لعيــد  
  األسابيع

٢٩٥      
  
  
  

ل العربيـة إلـى االضـطهاد        تعرض اليهود في الـدو     -    
  .والعدوان

   . التعبئة بمشاعر الحقد والعداء اتجاه العرب-
 إظهار اليهودي بصورة اإلنسان المشتت في أنحاء العالم         -

  .والمضطهد يجلب التعاطف بجانبه 
  



 ١٠١

 بالـصور    إيـضاحاً  ثـر ك للصف الخامس كان األ    "ب الكلمات در"وجدت الباحثة أن كتاب     
المسيئة للعرب بطريقة مباشرة وغير مباشرة من بين الكتب األربعة كما هو موضح في الجـدول                

 سنة وفيه يكـون     ١٢-١١ ذلك إلى حساسية هذا الصف حيث يبلغ طالبه من العمر             ويرجع أعاله
  .  عتقدات واالتجاهاتلتكوين الم بشكل كبير  ومهيئاًاًاستيعاب الطالب جيد

 من المغالطات التاريخية بشأن االنتداب البريطاني وطريقة تعامله مـع اليهـود             اًذكر الكتاب كثير  
ليهود فلسطين كوطن قومي لهم وما كان االنتداب البريطـاني          لحت  متناسية أن بريطانيا هي من فت     

  .لفلسطين إال لتسهيل مهمة احتالل اليهود لها 
كما أن المغالطات طالت أحداث المجاز التي ارتكبت بحق الفلسطينيين كدير ياسين وقلـب              

ة اليهـود    في إشارة إلى أحقي    ١٩٤٨الصورة بالكامل وإطالق اسم حرب االستقالل على نكبة عام          
  .التاريخية في فلسطين 

ـ جومكما أساءت للعرب والمسلمين حينما تحدث عن تعدد الزوجات بطريقة مهينة              . ةتزئ
هدف طرد المحتل ، كما وصـف       ت الوتسمية الفرق الجهادية بالعصابات وكأنها عصابات مرتزقة        

 وصفهم بالـسوء   ٩وطنيين السذج المتعاونين مع االحتالل وفي ص        العرب بالال  ١١الكتاب في ص  
 بالسذاجة والغبـاء    ١١٦ بالجبن والضعف والدموية ، وفي ص      ١١٢وبالسذاجة والدونية ، وفي ص    

  . بالجبن والتخلي عن الوطن ١٤٣والماضونية ووصف العربي بالسارق ، ص 
ورد في الكتاب بعض الصفات اإليحائية التي وصف العربي بها مثل اعتـراف العربـي                

 بالـذكاء   ١١٦نسانية وفي ص   وصف للقائد العربي باإل    ١١٢ وفي ص   ، ٩١بالجميل وذلك في ص   
 وصـف البـدوي   ١٣١ة العربية بالجمال وطيبة القلب ، وفي ص     أ وصف المر  ١٣٠، ص .والمكر  

  .بالشجاعة والكرم والذكاء 
كما سعى هذا الكتاب إلى طمس األسماء العربية لألماكن والمعالم الحـضارية وتـسميتها              

رض ولـذلك   ا الطابع اليهودي التاريخي إلثبات حقهم التاريخي بملكيـة األ         بأسماء عبرية إلعطائه  
عمدت إلى تغييب الوجود العربي من فلسطين والقدس وتصويرها بأنها بالد خالية من سكانها ومـا     

  .وبعض العمالة الوافدة بحثاً عن الرزق . العرب الذين فيها سوى قلة تسعى وراء الكأل والماء 
سـرائيل لتنميـة الجانـب    إسرائيلي بصورة المضحي بنفسه ووقته في سبيل ي اإل قدم الكتاب الجند  

سرائيليين والقادة العـسكريين   العسكري لدى الناشئة وغرس مشاعر الحب والتقدير اتجاه الجنود اإل         
 السالم في المنطقة وفي ذلك إشارة إلى عدوانية مـن  بسطكما نصت على تقديمهم كحريصين على  

  .هم السبب في عدم استقرار المنطقة وأنهم هم عناصر الشغب والعدوان أن) العرب(حولهم 
حرص الكتاب على حشد أكبر قدر ممكن من التعاطف مع اليهود عندما عرضـهم بـأنهم               
مضطهدون ومعذبون في األرض سواء في البالد العربية أم األوروبية وأنهم مشتتون فـي العـالم            

  .قيقي يحيوا فيها بكرامة ، وأمن وسالم يعانون الظلم والفقر وهم بحاجة لوطن ح



 ١٠٢

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعاً
  "لسؤال الرابع من أسئلة الدراسة نص ا

  األساسي ؟سادس ما صورة العرب والمسلمين في كتب التعليم اإلسرائيلية للصف ال
درب  هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل النـصوص المترجمـة مـن كتـاب               ولإلجابة عن 

الكلمات للصف السادس األساسي وهو كتاب في مادة اللغـة واألدبيـات يـدرس فـي المـدارس            
اإلسرائيلية الرسمية النصوص ذات العالقة بموضوع الدراسة وقد كان عدد المواضيع التي وردت             

  .) ١١(اضيع كما هو موضح في الجدول رقم فيها الصورة بشكل مباشر أو غير مباشر ثمانية مو
  ) ٥:  ١١(الجدول 

   في كتاب الصف السادس العرب والمسلمين ونسبة الصور السلبية واإليجابيةالصور الواردة عنيبين عدد 
 الصورة

 الصف إيجابية موضوعية سلبية
العدد 
 الكلي

 %  العدد %  العدد % العدد

 %٠٫٠ ٠ %٢٦٫١ ٦ %٧٣٫٩ ١٧ 23 الصف السادس

 كانـت    والمسلمين في كتاب الصف السادس     ربيتضح من الجدول أن عدد مرات ذكر الع       
مرات بصورة موضوعية بنسبة    ) ٦(، و %)٧٣,٩(بصورة سلبية بنسبة    مرة  ) ١٧ (مرة منها ) ٢٣(
  %.٠إيجابية بنسبة ة بصورة مر) ٠(و%) ٢٦,١(

ن وكر فيه العرب والمسلم   ولبيان ذلك وتحليلها نصياً قامت الباحثة بكتابة الموضوع الذي ذُ         
  :يوضح ذلك ) ١٢(بيعة الصورة والجدول والصفحة وكذلك ط

  ) ٥ :١٢( الجدول 
  التحليل النصي للفقرات التي ورد فيها ذكر العرب والمسلمين في كتاب الصف السادسيبين 

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

عادات الـصدقة   
التي كانت سـائدة    
بين شعب إسرائيل   

.  
٨٨  

  

  
  

   - ل االجتماعي عند اليهود فـي بـالد الـشتات           التكاف
والحرص على مساعدة المحتاجين اليهود من منطلـق        
عقدي ديني واالقتصار على ذكر اليهود فـي الـدول          
العربية بإشارة إلى االنعزال الذي يحيوه في تلك الدول         

  .وإلى أن عادتهم هذه قد تكون غريبة عن العرب
  السائق المنقذ 

١١٦  

  

  
  

ارنة بين إنسانية اليهودي والعربـي حيـث         عقد مق  -    
أبرزت المقارنة  إنسانية اليهودي وعدوانيـة العربـي       

  .وقسوته 
 حرص إسرائيل على زرع بذور السالم فـي قلـب          -

  .العربي 



 ١٠٣

  الصفحة  الموضوع  الصورة
  ايجابية  موضوعية  سلبية

  طبيعتها

ــى عمــود   حت
  اإلعدام 

١٥٠  

  
  
  
  
 
  
  

   -          إظهار اليهودي في مظهر المضحي بنفسه وما لـه 
  .من اجل إسرائيل 

ــ - ود فــي أرض الــبالد العربيــة  توضـيح أن اليه
  معرضون لالضطهاد 

 إثبات الحق الديني والتـاريخي لليهـود فـي أرض      -
  فلسطين 

  " . أرض إسرائيل"  تجاهل حق العرب في-
أردت الصالة ولم   

  ١٥٥  أعرف 

  
  
  
  

    -         تقوية الوازع الديني عند اليهود واللجوء للصالة في 
 .أحلك الظروف 

  .ى العرب  تفوق اليهود العسكري عل-
   إثبات الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل -

  اسحق رابين
  
  

٢٣١  
  
  

 تقديم الرموز العسكرية كقادة قدوة سـعياً لعـسكرة          -    
  .التعليم 

   حرص القادة اإلسرائيليين للسالم مع دول الجوار-
  إيلي كوهين

٢٥٣  

  
  
  
  

  
  
  
  

ـ      ؤ بطولة اليهودي وذكا   -   اء ه وسريته في المقابـل غب
  وسذاجة العرب وسهولة اختراقهم سياسياً وعسكرياً 

  . وفاء إسرائيل لجنودها وتخليد ذكراهم -
  . تضحية الجندي اإلسرائيلي بنفسه من أجل إسرائيل-

ــة  ــن وثيقـ مـ
  االستقالل 

٢٦٠  

  
  
  
  
  

 دموية العرب وعنفهم في المقابل سـعي إسـرائيل          -    
  .الحثيث إلحالل السالم في المنطقة 

  .ل حق الفلسطينيين في أرض فلسطين  تجاه-
  .و تسميتهم عرب سكان أرض إسرائيل 

  . تفوق اليهود على العرب في كل المجاالت -
حذرونا بأال نعلن   

  عن الدولة 

٢٦٣  

  
  
 
  

    - إبــراز إســرائيل فــي صــورة دولــة تــشاورية 
  .وديمقراطية

   تعميق الشعور بالخوف والكراهية ضد العرب -
 مشاكل  افتعالبالحريصة على عدم     تصوير إسرائيل    -

مع دول الجوار العربية وحرصها على الهـدوء فـي          
  .المنطقة 

من خالل تحليل هذا الكتاب تبين أنه أعطى صورة إسرائيل الساعية للسالم دوماً وفي كـل     
الظروف اهتماماً أكبر وفي مقابل ذلك يعطي صورة غير مباشرة عن العرب بأنهم قوم عـدوانيون          

على الحرب بقدر حرص إسرائيل على السالم التي تفشل في كثير من األحيـان فـي                وحريصون  
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تحقيقه ويرجع ذلك إلى أسباب معروفة لنا ولكنها مكذوبة لطالبهم حيث يظهر السبب الـدائم فـي                 
  . عدم إحالل السالم في المنطقة هو تعنت العرب وحرصهم على إراقة الدماء 

ورة إيجابية عن الجاليات اليهودية في الدول العربيـة   كما ذُكر في هذا الكتاب ما يعكس ص       
قيم العربية في هـذه     حيث تسود بينهم قيم التكافل االجتماعي والمحبة والتدين دون التعرض إلى ال           

 إلى التكافل والتحاب وأن هذه      ويظهر اليهودي الذي يدعو    ) العرب مجردون من القيم    وكأن(البلدان  
  .القيم قصراً على اليهود 

 أظهر الكتاب اضطهاد اليهود وظلمهم على يد األنظمة العربية في البلدان العربية كمـا   كما
 حياة كريمة فـي  نو كبير حيث أن اليهود يحي حتى عمود اإلعدام ، وفي هذا تجنٍ       وردت في درس  
  .حق يكفله لهم الدستور الدول العربية ب

نية اليهودي مع العربي في      مقارنة بين إنسا   ١١٦ في صفحة    "السائق المنقذ "عقد في درس    
مقابل قسوة العربي اتجاه اليهودي وعدوانيته كما في هذا الدرس إشارة إلى دونية العربـي حيـث                 

فـي كـل    ) مصري  ( اإلنسانية كصفة في الجندي اإلسرائيلي تجاه جندي عربي          اظهر هذا الدرس  
  .حرب قائمة وذلك بهدف تعميق صفة اإلنسانية في اليهود 

عدوانية العرب حيث ذكر ذات النص اعتداء مجموعة من العـرب علـى             في مقابل ذلك    
سائحين يهود في ظل اتفاقيات السالم وحرص هذه المجموعة العربية على قتل جميـع مـن فـي                  
الحافلة من سائحين يهود وترويعهم ولم يكتف النص بذلك بل امتدت الصورة إلـى تـشبيه قلـوب         

 من حادث الحافلة من مصابين إال طبيب مصري هـو           العرب بالحجر حينما رفضوا إنقاذ من نجا      
ه حينما كان مـصاباً وأنقـذ     ) ١٩٦٧(من أنقذهم وأرجع الفضل لليهود عليه في حرب األيام الستة           

نية للعرب ورد   وكأن األمر فيه دو   . ي بداية النص     ذُكرت قصته ف   اليهود وهو نفس الشخص الذي      
. هذا العربي المصري    مع  يهودي لما تصرف هكذا     لالتصرف األول ل   ولوال    ، ليهودي عليه لجميل ا 

  .  قسوة العربي  والنص في مجمله يصور إنسانية اليهودي مقابل عدوانية
 تفـوق اليهـود علـى    "من وثيقة االستقالل " ودرس   " أردت الصالة ولم أعرف    "ذكر درس 

هم العلم  ا العصر ولم يصل إلي     في عصر آخر غير هذ     نالعرب في كل المجاالت وكأن العرب يحيو      
   .بعد

وكذلك أظهرت النصوص الحرص الشديد على غرس الوازع الديني في الناشـئة اليهـود              
وذلك له أبعاد أخرى قد تم توضيحها والمحاولة المستمرة إلثبات الحق التاريخي لليهود فـي أرض          

وذكـر  . فلسطين وتجاهل تام لذكر العرب كأصحاب لهذه األرض ولوجودهم فيها عبـر التـاريخ     
ة على العسكرة مـع إعطـاء       يربتوز للحرب والسالم مجتمعة في شخص واحد كإسحق رابين          رم

  .صورة دولة إسرائيل كحمامة سالم في محيط سرب عربي عنيف 
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بطولة الجندي اإلسرائيلي وتضحيته في سبيل إسرائيل فـي  الذي يبين كما ذكرت نص إيلي كوهين      
وكـذلك نـص    . له من قبل شخص يهودي واحد       المقابل سذاجة العرب وسهولة اختراق نظام بأكم      

  .حتى عمود اإلعدام أظهر بطولة الجندي اإلسرائيلي وتفانيه في خدمة بلده 
  :ويمكن إجمال الصور المتضمنة في هذا الكتاب في النقاط التالية 

  .إنسانية اليهود في المقابل عدوانية العرب  -١
 .إسرائيل دولة حالمة بالسالم في وسط عربي إرهابي  -٢

 .تفوق اليهود على العرب ودونية العرب  -٣

 .قلب للحقائق التاريخية  -٤

 .تغييب الوجود العربي في فلسطين  -٥

 .إثبات الحق التاريخي لليهود في أرض فلسطين  -٦

 .تعميق الشعور بالخوف والكراهية ضد العرب  -٧

  .بطولة الجندي اإلسرائيلي وتضحيته من أجل إسرائيل  -٨
  التعليم اإلسرائيلية؟مناهج كتب ين في الصورة العامة للعرب والمسلمما 

بتجميع نتائج التحليل للصفوف من الثالث وحتـى الـسادس    هذا السؤال قامت الباحثة      ولإلجابة عن 
  :يوضح ذلك) ١٣( والجدول 

  )٥ : ١٣( الجدول 
  سرائيليةيبين عدد الصور الواردة عن العرب والمسلمين ونسبة الصور السلبية واإليجابية في مناهج التعليم اإل

 الصور االيجابية الموضوعية الصور السلبية العدد الكلي
 الصف

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 %٠,٦ ١ %٥,٢ ٨ %٢٢,٧ ٣٥ %٢٨,٦ ٤٤ الصف الثالث

 %١,٣ ٢ %٣,٩ ٦ %١٥,٦ ٢٤ %٢٠,٨ ٣٢ الصف الرابع

 %٣,٢ ٥ %٥,٢ ٨ %٢٧,٣ ٤٢ %٣٥,٧ ٥٥ الصف الخامس

 %٠,٠ ٠ %٣,٩ ٦ %١١,٠ ١٧ %١٤,٩ ٢٣ الصف السادس

 %٥,٢ ٨ %١٨,٢ ٢٨ %٧٦,٦ ١١٨ %١٠٠,٠ ١٥٤ المجموع

 مناهج التعلـيم اإلسـرائيلية    يتضح من الجدول أن عدد مرات ذكر العرب والمسلمين في           
  مرة بصورة موضوعية ) ٢٨(، و%)٧٦,٦(بصورة سلبية وبنسبة ) ١١٨(مرة منهم ) ١٥٤(كانت 
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، وأن أكثر عدد مرات الورود كانـت        %٥,٢إيجابية بنسبة   رة  بصو مرات) ٨(، و %)١٨,٢(بنسبة  
، تالها الصف الثالـث حيـث وردت        %)٣٥,٧(مرة بنسبة   ) ٥٥(في الصف الخامس حيث وردت      

، وكان أقلهـا    %)٢٠,٨(مرة بنسبة   ) ٣٢(، ووردت في الصف الرابع      %)٢٨,٦(مرة بنسبة   ) ٤٤(
  %).١٤,٩(ة مرة فقط بنسب) ٢٣(وروداً في الصف السادس حيث وردت 

  تعقيب على نتائج الدراسة 
في ضوء ما سبق من نتائج تشير إلي سيادة الصورة السلبية للعرب والمسلمين في المناهج                 

  :الدراسية اإلسرائيلية فإن الباحثة تعزو ذلك إلى األسباب التالية
 عريقة  ثقافةي   اعتبار إسرائيل ذات حالة خاصة في النشأة حيث أنها وجدت في وسط عربي ذ              -١

ومتقاربة وهي تحمل ثقافة وفكراً مختلفين عن المجتمع العربي المحيط وكما أنها نشأت في جو من                
المـضاربة   سرائيل وعبر مناهجها إلي تركيز وتثبيـت مبـدأ        إ لذلك تسعي    الصراعات والحروب 

 المكـر   علي بقاء هذا الجسد الغريب من خالل تركيبة توليفية ال ينقصهاعما  يشج  ل  واالستغالل لك 
  .  ) ٢٨٧ : ١٩٨٦فكّار،  ( " ازيةهها الدهاء واالنتزوال يعو

 تجعلهـا فـي     فلسطينرض  سرائيل لخطورة وجودها في الوسط العربي واستعمارها أل       إدراك  إ-٢
سرائيل وهذا الشعور يجعلها تحرص     إ في وجه    هحالة خوف مستمر من يقظة المجتمع العربي وهبت       

تتمثل فـي    اليتهاحاولة لمقاومة وجودها االستعماري وجهوز  ة أي م  هأن تكون علي جاهزية لمواج    
 في الحقل التربوي    ةئسرائيل عند الناش  اء إل ما في خلق شعور باالنت    مداد العسكري فحسب وإن   تعاالس

تصال الجماهيري تتضافر سوية لتـدعيم       اال فإن جهود كل من الجيش واألحزاب السياسية ووسائل       
، حـداد    ( "ء وشبه وجود لألمـة القوميـة        ماولخلق شعور باالنت   في الحقل التربوي     ةسياسة الدول 

    والدراسة الحالي تتفق مع دراسات سابقة تناولت ذات الموضوع مثل دراسة الدجاني)٥٠:١٩٧١
  .)  ٢٠٠٤( ودراسة محمد ) ١٩٩٣ ( 
ق حرص الحركة الصهيونية في بناء دولة يهودية مستقلة ومنفصلة عن بيئة المـشر        وبناًء على  - ٣

العربي فإنها اتجهت إلى ترسيخ المفاهيم المغلوطة والنظرة الدونية للعرب في الوجـدان اليهـودي           
منذ البدء ومنذ مراحل الدراسة وذلك عبر المناهج الدراسـية التـي تـصف العـرب بـالمحتلين                  
واللصوص والمخربين ، الجئين للنمطية والقولبة لتبرير الكراهية للعرب ،  وإلسقاط الـصراعات              

  .على هذه القوالب 
ينبعـث مـن   " األغيار " إن نظرية امتياز الشعب اإلسرائيلي وسموه على باقي شعوب العالم   " -٤

األساطير الدينية التي تصف دائماً اليهود بأنهم شعب اهللا المختار الذي من أجله خلق الرب العـالم                 
 فهم من طبقة األغيـار الـدنيا    وسخر البشر كلهم لخدمتهم ، أما الفلسطينيون خاصة والعرب عامة         

لـذلك فـإن   )٢٠٤ :٢٠٠٢عبد السالم ،" (غير المتحضرة والتي ال يجب أن يكون لها حق في الوجود      
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عالقة عداء أزلية ،واللغة التي يجب أن تستخدم معهـم لغـة         " االغيار" طبيعة العالقة بين اليهود و    
  . اليهودية تالءا الرضوخ لالم سواها وعليهم دائماًالسالح والقوة ألنهم ال يفهمون لغةً

 إن التعليم اإلسرائيلي ال يتجه إلى تربية الناشئة أو تثقيفهم أو تعلـيمهم بـل يغـذي األجيـال                    -٥
المتمثل بالفلسطيني والعربي المحيط بالكيـان الـصهيوني         اليهودية القادمة بالعنف وكراهية اآلخر    

  )١٤٩٨ :٢٠٠٤اليحيى،"(المحتل 
ن أرض فلسطين من العرب نادراً ما يتم ذكر اسمهم ووصـف الـسكان               عند الحديث عن سكا    -٦

من السكان وقت صـدور وعـد   % ٩٣العرب بأنهم جماعات غير يهودية رغم أنهم كانوا يشكلون    
بلفور ، حتى تظل على مستوى عال من التجريد ويسهل اتخاذ قرار بحرمانهم من حقوقهم أو حتى                 

الفلسطينيين "وعند المطالبة   . ية السكان األصليين لفلسطين     إبادتهم ودون إعطاء إشارة  للنشء بهو      
 على أحقيـتهم    نشأواوقد  . بحقهم في أرض فلسطين تكون الصورة قد تبلورت في أذهان الناشئة            " 

وفق فتوى أحـد كبـار      " العرب  "هم باألرض بل يتعدى األمر أبعد من ذلك وهي قتل كل األغيار             
" حاخام القيادة المركزية للجيش اإلسرائيلي للجنـود أنـه قـال            الحاخامات اليهود أبراهام أفيدون     

 واجبكم طبقاً للشريعة اليهودية أن تقتلوا المدنيين من األغيار حتى لـو كـانوا               نمصرح لكم بل م   
لذلك نجد كلمة األغيار حاضرة دائماً  في الخطابات الـصهيونية           ) ٢٠٥ :٢٠٠٢عبد السالم ،  "(خيرين  

ضمني بهم ،  وفي ذلك لعبت المناهج التعليمية دوراً بارزاً كمـا لعـب               ألن ذكر العرب اعتراف     
األدب العبري كُلف بأداء وظائف لم يكلف بمثلها أي أدب آخـر            " األدب و في ذلك يمن القول أن        

حتى أنه أصبح جزءاً من منظومة عامة تجمع بين العمل السياسي والعسكري واألدبـي والثقـافي                
  ).٧٩ :٢٠٠١ابو غدير ،  ("مخططات الصهيونية في فلسطين ليصب كل شيء في خدمة ال

 اإلسرائيلية عادلة ما دامت تتحدث عن المـستوطنات  - من البديهيات أن ال تكون مناهج التعليم    -٧
والهجرة وأرض األجداد والقدس والحدود اآلمنة وقانون العودة والحق التاريخي وأرض إسـرائيل             

 ٢٠٠٤اليحيـى ، ".(ورة حتمية للمحافظة على اليهودية واليهـود  الكبرى وتقديم الحرب على أنها ضر  
:١٤٩٩(  
 شعور تم خلقه كنتيجة لتعامـل       – شعور البانويا    – التركيز على الفرد والمجموعة باالضطهاد       -٨

وتعامل الدول العربية مـع اليهـود أيـضاً بـنفس           ) ٦٥ :١٩٩٨العزي ، "(المجتمع األوروبي معهما    
ودية صـراعاً مـع اآلخـرين     خلق في الشخصية اليهاً نفسي اًى اليهود شعور  الطريقة تقريباً أنشأ لد   

" األلمان  "لمحاولة رد الكرامة وللثأر لما تعرضوا له إن كان من غير المضطهِدين أنفسهم              " العرب"
رغم أن الحقائق التاريخية تؤكد أن من تعرضوا للمحرقة شعوب كثيرة غير اليهود ولكـن اليهـود      

  .المياً وحقوقياً لتحقيق مطالبهم الغير عادلة هم استغلوها إع
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 الصهيونية السائدة في المجتمع اإلسرائيلي كان سابقاً في وجوده علـى            ة  وبما أن بناء األيديولوجي   
البناء االجتماعي ذاته ، وهو األمر الذي يعني أن هذا المجتمع نشأ وتكون تحت مظلة أيديولوجيـة                

  الداخليةفلسفية سياسية تحكم دينامياته 
فإن البناء الهيكلي للمناهج الدراسية دار بطبيعة الحال فـي فلـك تلـك               ) ٢٢ :١٩٩٧عبد اللطيف، (  

الرؤية األيديولوجية الصهيونية ، حيث استمد الكُتاب منها القيم واألهداف المراد غرسها في وجدان              
  .الناشئة 

ه عند ممارسته للعدوان ما هـو         لذلك فإن عدم اكتراث الفرد اإلسرائيلي باأللم الذي يلحق        
إال انعكاس لتلك األيديولوجية التي ركزت كل جهدها على تدعيم مـشاعر كراهيـة اإلسـرائيلي                
للعرب وما نراه اليوم من تصرفات ما هو إال محصلة لتلك الكراهية التي أوصلت اإلسرائيلي إلـى         

ا بمعنى اإلنسان المجرد مـن كـل        وإنم. أن يصبح إنساناً فاقد اإلحساس ، ليس بمفهوم الالمباالة          
 . حس لكونه أناني الطبع ونرجسي النزعة 
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  :توصيات الدراسة
 في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية ، وفي ضوء تفسيراتها فـإن الباحثـة            

  :توصي بـ 
  القائمين على المناهج الدراسية في الدول العربية واإلسالمية إلـى ضـرورة تـضمين              دعوة -١

المقررات الدراسية ما يتصدى لالتجاه الموجود في المناهج اإلسرائيلية المتمثل في ثقافـة العنـف               

  .وسمو العرق اليهودي

 إعداد مناهج مدرسية وجامعية تهدف إلى تنمية الوعي بأبعاد الوجود اإلسرائيلي وسط العـالم               -٢

  .تها الحقيقية كعدو ومحتلالعربي في إطار وقائي من مخططات إسرائيل، وإظهار إسرائيل بصور

 ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية حية في المنـاهج الدراسـية للـدول العربيـة واإلسـالمية                 -٣

  .،والتركيز على عروبتها وإسالمية القدس 

 فـي  – الفلسطينيين مـنهم خاصـة   - إدراج اللغة العبرية كمقرر دراسي على  الطلبة العرب     -٤

وهذا يـساعد فـي     " من عرف لغة قوم أمن مكرهم       " المأثور  قول  ال المراحل الدراسية انطالقاً من   

من إعالم مقروء أو مرئي ويـسهل االطـالع         المباشر على ما ينشر في إسرائيل       إمكانية االطالع   

   .اعلى المناهج الدراسية اإلسرائيلية وتحليل محتواه

لعنف وسمو العرق اليهـودي      دراسة التوراة دراسة متعمقة ، دراسة تفند أسفارها الداعية إلى ا           -٥

  .والرد على هذه االدعاءات 

  . العمل على فضح مخططات إسرائيل الرامية إلى تهويد أرض فلسطين -٦

 مطالبة إسرائيل في المحافل الدولية بتغيير مناهجها المربية للعنف واإلرهاب كبادرة حسن نية              -٧

  .في إحالل السالم في منطقة الشرق األوسط 

 من الباحثين المتخصصين للرد على مزاعم وادعاءات إسرائيل المتـضمنة فـي              تشكيل فريق  -٨

 .نية العرب ومناهجها الدراسية التي تؤكد يهودية أرض فلسطين وسمو العرق اليهودي ود
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  :مقترحات الدراسة  
  :استكماالً لنتائج الدراسة وتوصياتها تقرح الباحثة ما يلي 

و  اإلسـرائيلية  للبحث في عسكرة المنـاهج       اإلسرائيليةاهج   دراسات تحليلية لمحتوى المن    إجراء* 

  .تعزيز القيم الدينية ألهداف سياسية 

  . مقارنة بالعربية لبيان قيمتي التسامح والسالم ةإجراء دراسة تحليلية للمناهج اإلسرائيلي* 

ـ             * ة مـع   إجراء دراسات وأبحاث تتناول دراسة المناهج اإلسرائيلية للمراحـل الدراسـية المختلف

التركيز على مقررات األدب والدين اليهودي والتاريخ والجغرافيا ألن هـذه المـواد تمثـل تربـة         

  .خصبة لنشر القيم الصهيونية
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 المراجــــعالمصادر و 
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  المصادر :    أوال 
  .تنزيل العزيز الحكيم القرآن الكريم 

  . بالمنصورة اإليمانمكتبة صحيح البخاري ) : ٢٠٠٣(حمد إسماعيل م ، البخاري
  .سنن ابن ماجة ، مكتبة المعارف ، الرياض ) : ٢٠٠٨( عبد اهللا محمد بن يزيد أبيالقزويني ، 

  .، صحيح مسلم )ت.ب: (  الحسين بن مسلم بن الحجاج أبيي ، ربواالنيس
ق عليه األلباني ، مكتبة المعـارف   علرمذي،سنن الت): ٢٠٠٨(الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة  

  .، الرياض 
   .٤ بيروت ، ط –الكتاب المقدس ، دار المشرق ) : ١٩٩٧(باسيم ، بولس 

 

  :المراجع العبرية : أوالً 
 כנרת   ،)פורים עד ש"מרה(ומועד עונה، חג: עבודה חוברת) ג (המלים דרך :בינה،טליתמן -١

  ٢٠٠٦،  ביתן זמורה
  .2006، כנרת، 'ד ספר : המלים דרך:רחל، רייזברג ,בינה ، טליתמן-גלר -٢
  . 2009، כנרת'، ספר ה: דרך המלים :רחל،רייזברג  ,בינה ، טליתמן-גלר -٣
 עונה، חג: עבודה חוברת) ו (המלים דרך : חנה،שליטא ، בינה ،טליתמן-גלר  -٤

  .٢٠٠٦،  ביתן זמורה כנרת   ،)פורים עד ש"מרה(ומועד
ا    -٥ ن جی اكس، ب شتاین ،م اد   بیرل ا، اوھ ل –ت ، رون ص  : )٢٠٠٤( راي، یائی ب   -ملخ ص كت  فح

  .واألبحاث الفلسطیني للدراسات اإلسرائیلياالبتدائیة في التعلیم الرسمي،المركز  المدارس
הוצאת המרכז לטכנולוגיה ، מטח،20-המאה ה-מסע אל העבר): 1999(קציעה، טביביאן -٦

 תל אביב، קרית מושה، חינוכית
ى الماضي      ) : ١٩٩٩(تبیبان ، كتسیعا     رن العشرین   : رحلة إل ز      –الق یح ، مرك ة ، مت ن أجل الحری  م

  . تل أبیب –التكنولوجیا التربویة ،وحدة الرؤیة المالئمة، كریات موشیھ 

  الكتب : ا الثًث
 ، مدار المركز الفلسطيني للدراسات جهاز التعليم في إسرائيل) : ٢٠٠٦(أبو عصبة ، خالد  .٧

 .اإلسرائيلية ، رام اهللا 

 ، مركز اإلعالم التطرف والعنف في الفكر اليهودي) : ٢٠٠٦(أبو عويمر ، مجدي عبد اهللا  .٨
 .العربي 

، مطبعة مقداد ٢ ، وأدواته ، طالبحث التربوي عناصره ، ومناهجه): ١٩٩٧(األغا ، إحسان  .٩
 ، غزة 

  .التربية الصهيونية من عنصرية التوراة إلى دموية االحتالل: ) ٢٠٠٩(الباش ، حسن  .١٠

 ، منظمة التحر ير التعليم في إسرائيل) : ١٩٦٩(بشور ، منير وخالد الشيخ يوسف  .١١
 .الفلسطينية مركز األبحاث 



 ١١٣

 ، منظمة تشويه التعليم العربي في فلسطين المحتلة: ) ١٩٧١(بشور ، نجالء نصير  .١٢
 . مركز األبحاث ، بيروت –التحرير الفلسطينية 

 -١٩٤٨ في كتب التاريخ المدرسية إلسرائيليالصراع العربي ا) : ٢٠٠٦(بوديه ، ايلي  .١٣
 ، ترجمة وليد أبو بكر ، مركز مدار المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ، رام ٢٠٠٠

 اهللا 

 . ، مكتبة ابن سينا، القاهرة اسرائيل من الداخل): ١٩٩٢(الحاجري ، ضياء  .١٤

 مركز األبحاث –سطينية  ، منظمة التحرير الفلالطالب في إسرائيل) : ١٩٧١(حداد ، سلمى  .١٥
 .، بيروت 

، مكتبة  محاضرات في تدريس طرائق التربية االسالمية )٢٠٠٦( داود بن درويش –حلس  .١٦
 .آفاق ، غزة 

 ، موقع التعليم لدى طرفي الصراع العربي اإلسرائيلي) : ٢٠٠١(حمد ، عبد اللطيف محمود  .١٧
 .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 

 ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، ٢٠٠٤دليل عام  : إسرائيل) : ٢٠٠٤(زيز حيدر ، ع .١٨
 بيروت 

من وجهة نظر يهودي فلسطين  " دولة الفصل العنصري –إسرائيل ): ٢٠٠٤(دافيس ، اروي  .١٩
 . ، ترجمة إسماعيل دبج ، دار الرشيد ، بيروت 

 صامد ، –ار الكرمل  ، داتجاهات التعليم في الكيان الصهيوني: ) ١٩٨٦(ربايعة ، غازي  .٢٠
 .عمان 

ائيلية ، مركز دراسات الشرق العرب في مناهج التعليم اإلسر) ٢٠٠٤(سمعان ، سمير  .٢١
 . األردن –األوسط 

التوجهات العنصرية في مناهج التعليم ) : ٢٠٠٤(السواحري ، خليل وسمير كنعان  .٢٢
 . ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق اإلسرائيلية

 .، اإلبداع الفكري ، الكويت الموسوعة المصورة .. ليهود ا): ٢٠٠٩(سويدان ، طارق  .٢٣

 عالم – الشخصية اليهودية اإلسرائيلية والروح العدوانية) : ١٩٨٦(الشامي ، رشاد عبد اهللا  .٢٤
 . الكويت –المعرفة 

 ، الحقوق للمؤلف ، زوال دولة اسرائيل بين الحقيقة والوهم): ٢٠١٠( شويتح ، فاخر أحمد  .٢٥
 .١ط 

 .، القاهرة دار الفكر العربي تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ) :١٩٨٧(ي طعيمة ، رشد .٢٦

مفهومه وأسسه  : تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية) : ٢٠٠٤(طعيمة ، رشدي أحمد  .٢٧
 .واستخداماته ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
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ديني اليهودي جذور العنف العنصرية  في الفكر ال) : ٢٠٠٢(عبد السالم ، أحمد لطفي  .٢٨
 . ، المكتبة األكاديمية وامتداده إلى الدولة اإلسرائيلية

 ، الدار تربية العنصرية  في المناهج اإلسرائيلية) : ٢٠٠٥(عبد العال ، صفاء محمود  .٢٩
  . القاهرة –المصرية اللبنانية 

 ، مكتبة ٢ ، طمبادئ اإلحصاء في التربية وعلم النفس): ١٩٩٧(عدس ، عبد الرحمن  .٣٠
 .ق الشرو

 ، وزارة المعارف التعليم في إسرائيل ديني أم علماني) : ١٩٩٨(فكار ، رشدي وآخرون  .٣١
 .السعودية روناء لإلعالم التخصص ، الرياض 

 ، دار بن حزم ،      اإلسالم وقضايا العصر) : ٢٠٠١(القرني ، عائض بن عبد اهللا  .٣٢
  .بيروت

 ، اص اليهودي والمسيحي واإلسالميالتعليم الخ) : ١٩٩٨(القطشان ، عبد اهللا عبد السالم  .٣٣
 .دار الكرمل ، عمان 

 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، سحر القصة والحكاية) : ٢٠٠(  الكناني ، محسن ناصر  .٣٤
  .دمشق 

 – ، دار الجليل للنشر وجه قبيح في المرأة ، ترجمة غازي السعدي) : ١٩٨٨(كوهين أدير  .٣٥
 .عمان 

 ، المجلد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ) :١٩٩٩( المسيري ، عبد الوهاب  .٣٦
 .الخامس ، دار الشروق ، القاهرة 

موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية رؤية ): ١٩٧٥(المسيري ، عبد الوهاب محمد  .٣٧
 . ، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام نقدية

 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، هيونيةالجذور التوراتية للتعدية الص) ٢٠٠٢(ناصر ، محمد  .٣٨
 .بغداد 

 ، وسائطه ، دار الشروق أدب األطفال فلسفته ، فنونه: ) ١٩٧٧(الهيتي ، هادي نعمان  .٣٩
 .الثقافية العامة ، بغداد 

مؤسسة األيام ، رام  ، ترجمة سلمان الناطورما أروع هذه الحرب ) : ٢٠٠٤(ياهف ، دان  .٤٠
 .اهللا
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   .العلمية الرسائل  : رابعاً
التعليم العربي داخل الدولة اليهودية ، رسالة ماجستير ، غير ) ٢٠٠٥(أبو رخية ، غنيم سليم  .٤١

 .منشورة ، جامعة الدول العربية ، القاهرة 

توجيه فكرهم قيم اليهود في القصص القرآني ودورهما في ) : ٢٠٠١(خلف ، محمد إبراهيم  .٤٢
  غزة –، الجامعة اإلسالمية ) ةمنشور( التربوي المعاصر ، رسالة ماجستير 

األفكار الصهيونية التي تتضمنها كتب االجتماعيات ) : ١٩٩٣(الدجاني ، لينا يعقوب كامل  .٤٣
، كلية الدراسات ) غير منشورة (الصفوف المرحلة اإللزامية في إسرائيل ، رسالة ماجستير 

  .العليا ، الجامعة األردنية 
، ) منشورة(م العرب في إسرائيل ، رسالة دكتوراه تعلي) : ١٩٧٣(سرية ، صالح عبد اهللا  .٤٤

 .جامعة عين شمس ، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز األبحاث 

كلية ) منشورة(هكذا يرى اليهود أطفالهم رسالة دكتوراه ) : ١٩٩٧( عبد اللطيف ، سناء  .٤٥
 . القاهرة –اآلداب ، جامعة عين شمس 

ي إسرائيل دراسة في البنية التربوية للشخصية التربية ف) : ١٩٩٤(القاضي ، وائل أمين  .٤٦
 . فلسطين –جامعة النجاح ) منشورة(اإلسرائيلية ، رسالة ماجستير 

صورة اإلسالم والمسلمين في المناهج الدراسية ) : ٢٠٠٤(محمد ، فكرة مصطفى علي  .٤٧
راسات كلية الشريعة والد) غير منشورة (اإلسرائيلية للمرحلة االبتدائية ، رسالة ماجستير 

 . األردن –اإلسالمية جامعة اليرموك 

صورة العرب واإلسالم في الكتب المدرسية الفرنسية ، رسالة ) : ١٩٩٥(نصر ، مارلين  .٤٨
 .جامعة بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ) منشورة(دكتوراه 

 

  : المجالت والدوريات :خامساً
وانعكاسهما في كتب التدريس العبرية ، األيديولوجية الصهيونية ) : ٢٠٠١(اسبانيولي ، هالة  .٤٩

  .٨٨ ، ص١ ، السنة٣ ، عددمجلة قضايا إسرائيلية

مجلة االنتفاضة والشخصية العربي في أدب األطفال العبري ، ) : ١٩٨٨(األسمر ، فوزي  .٥٠
  .١٧٠ ، صشؤون عربية

  مجلةالشخصية العربية في قصص األطفال العبرية التجارية ،) : ٢٠٠٣(االسمر ، فوزي  .٥١
 . ، فلسطين ١١٧ ص٢ سنة ٢٣، عدد رؤية 

المسلمون في المناهج الدراسية الفرنسية خطر داهم يهددون ) : ٢٠٠٣(امبابي ، إيمان محمد  .٥٢
  .٦٢ ، ص٩٢ ، عدد مجلة المعرفة، جيرانهم إلى األبد 



 ١١٦

 ، عدد مجلة المعرفةصورة اإلسالم في الكتب المدرسية األلمانية ، ) : ٢٠٠٣(أمين ، أسامة  .٥٣
  .٧٢ ، ص٩٢

العربي في المسرحيات اإلسرائيلية مسلسل البرجوازيون نموذجا ، ) ٢٠٠٥(أوريان ، دان  .٥٤
  .٩٥ فلسطين ، ص– ٢٠ ، عددمجلة قضايا إسرائيلية

مجلة  ، واإلسرائيليةصورة العرب في نظر الصهاينة ) : ١٩٩٥(برهوم ، محمد عيسى  .٥٥
  .١٩٨ ، عددالمستقبل العربي

 ، ١٤ ،عدد مجلة رؤية، لعنصرية واإلرهاب في األدب الصهيوني ا) ٢٠٠١(حسونة ، خليل  .٥٦
 . فلسطين – ٤٥ ، ص٢سنة

.. التربية الصهيونية في الكتب المدرسية اإلسرائيلية ارهاب مبكر ) : ٢٠٠٧(حلس ، داود  .٥٧
  .٣٤ ، ص٢ كلية التربية ،عدد– ، الجامعة اإلسالمية مجلة ثقافتنا التربويةتعاليم متطرفة ، 

مجلة شؤون التربية القومية في المدارس اليهودية في إسرائيل ، ) ١٩٧٥(يوسف حمدان ،  .٥٨
  .١٦٠ ، ص٤٩ ، عددفلسطينية

مجلة شؤون حول الفكر التربوي الصهيوني في فلسطين ، ) : ١٩٨٣(رشيد ، هارون هاشم  .٥٩
  .٤٠ ، ص٣٤-٣٣ ، عددعربية

خالل تحليل مضمون الكتب الشخصية العربية واإلسرائيلية من ) : ١٩٨٢(سالم ، ناديه حسن  .٦٠
 ، ، مجلة شؤون عربيةالمدرسية والمجالت واتجاهات الرأي العام في الواليات المتحدة 

  .٢٥٤ ، ص٢٠-١٩عدد

  ٩ ، ص٦، عددمجلة الكلمة ، العنصرية في األدب الصهيوني ) : ٢٠٠٠(السعد ، جودت  .٦١

خارج حدود المدرسة " المالس"منهاج التعليم اإلسرائيلي ما زال  ) : ٢٠٠١(شلحت ، انطوان  .٦٢
  .٨٣ ، ص٣، عدد مجلة قضايا مدرسية ،

مجلة األرض صورة العربي في األدب الصهيوني ، ) : ١٩٩١(الصواف ، محمد توفيق  .٦٣
  .١٠ ، بيروت ، عددللدراسات الفلسطينية

سوء الفهم عند التعامل مع العالم العربي في كتب مدرسية ) : ٢٠٠٣(العلمي ، عدوية  .٦٤
  .١٤ ،ص٩٢ ، عددمجلة المعرفةارة لألطفال ، أمريكية مخت

 – ، مجلة األفقالخلفية الدينية للتربية العنصرية عند اليهود ) : ٢٠٠١(فارس ، عبد القادر  .٦٥
  .٣٤ ، ص١ ، سنة٢عدد

 ، مجلة األفق، العنصرية الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية ) ٢٠٠١(فارس ، عبد القادر  .٦٦
  .٤١ ، ص١ ، سنة٢عدد

مجلة صورة الوطن العربي في المدارس الثانوية األمريكية ،) : ١٩٨١(ز ، إياد القزا .٦٧
  .٢٣ ، ص٢٦ ، عددالمستقبل العربي



 ١١٧

 اإلسرائيلي في كتب التاريخ األمريكية ، –صورة الصراع العربي ) : ١٩٨٧(القزاز ، اياد  .٦٨
   .٧٢ ، ص٩٦، عمجلة المستقبل العربي 

علمية عن صورة العرب في المناهج الدراسية الدراسات ال) : ٢٠٠٣(قناوي ، سليمان  .٦٩
  .١١ ، ص٢٢٣ ، عددمجلة المعرفةاألمريكية تؤكد أنها قاصرة سطحية ، متميزة ، سلبية ، 

  .٩٤ ، ص٣، عدد مجلة قضايا إسرائيليةالتربية على العسكرة ، ) : ٢٠٠١(كازين ، أرنا  .٧٠

تماعية المدرسية األمريكية ، الشرق األوسط في كتب العلوم االج) : ٢٠٠٣(كيه . كيني ، ال .٧١
  .١٦ ، ص٩٢، عددمجلة المعرفة 

 مجلة ،)بال(موضوعات األدب الصهيوني ، بعد مؤتمر ) : ١٩٩١(لصواف ، محمد توفيق  .٧٢
  .٧٢ ، ص١٨ ، سنة ١٢-١١، عدد األرض 

مناهج التعليم االسرائيلية والصراع ) : ٢٠٠٣( األردن –مركز دراسات الشرق األوسط  .٧٣
 ، ١٩٠ ، عددمجلة البيان) ١٩٤٨ -١٩٩٦(سرائيلي بين حقبتي الحرب السالم  اإل–العربي 

  .٧٨ص

كتب تدريس التاريخ في المدارس العبرية اإلسرائيلية تخصصية ) : ٢٠٠١(منصور ، جوني  .٧٤
  ٩٧ ، ص٤ ، عددمجلة قضايا إسرائيلية،  احتكارية وقومية –

مجلة حصاد تعليم اإلسرائيلية ، العرب في مناهج ال) : ٢٠٠٤(هريدي ، عبد الباقي حمدي  .٧٥
  .٤١ ، ص١٥١ ، عددالفكر

مجلة قضايا إسرائيلية شخصية العربي في المسرحيات اإلسرائيلية ، ) : ٢٠٠٤(ياهف ، دان  .٧٦
  .٩٩ فلسطين ، ص– ١٥، عدد

  :المؤتمرات : سادساً
، يوم صورة الفلسطيني والعربي في الكتب المقررة اإلسرائيلية ) : ٢٠٠٧(أبو ملوح ، محمد  .٧٧

 . ، مركز القطان للبحث والتطوير التربوي غزة ٢٠٠٧ يناير ٢٧دراسي تربوي 

مظاهر العنصرية في التربية اإلسرائيلية ، جامعة النجاح ، ) : ٢٠٠٩(جبر ، يحيى عيد حمد  .٧٨
  .نابلس ، فلسطين 

صورة المجتمع العربي في مناهج تدريس اللغة ) : ٢٠٠٦(   دبيكي ، إبراهيم نصر الدين  .٧٩
 .عربية في إسرائيل ، جامعة الملك سعود الرياض ال

نظرة اإلسرائيليين إلى أنفسهم وإلى الشعوب األخرى وخاصة ) : ١٩٨٦(رؤوف ، علي  .٨٠
العرب ودور التربية في تكوين تلك النظرة ، مؤتمر األبعاد التربوية للصراع العربي 

   .٢٩٧اإلسالمي ، جامعة الكويت نشر مركز الوحدة العربية ، بيروت ، ص



 ١١٨

تحليل مضمون كتاب رحلة إلى الماضي ، ندوة بناء المناهج ) : ٢٠٠٣(سمعان ، سمير جميل  .٨١
  .١٣٩٩ ، ص٢٠٠٣ – ٥ – ٢١ – ٢٠، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

تحليل محتوى الكتاب نظام الحكم في دولة ) : ٢٠٠٣(عبد الجواد ، إبراهيم نصر الدين  .٨٢
 – ٥ – ٢١ – ٢٠ء المناهج ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض إسرائيل ، ندوة بنا

  . ١٤٣٥ ، ص٢٠٠٣

ما " تحليل كتاب تحوالت في جغرافيا الشرق األوسط ) : ٢٠٠٣(عبد الواحد ، فؤاد محمد  .٨٣
 -٢٠ –، ندوة بناء المناهج ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض " يسمى بإسرائيل 

  .١٤٢٣ ، ص٢٠٠٣ -٥ – ٢١

اتجاهات الفكر التربوي المعاصر في الكيان اإلسرائيلي ، مؤتمر ) : ١٩٨٦(فكار ، رشدي  .٨٤
األبعاد التربوية للصراع العربي اإلسالمي ، جامعة الكويت ، نشر مركز دراسات الوحدة 

  .٢٨١العربية ، بيروت ، ص

ية العنف  ندوة بناء المناهج ، التعليم في إسرائيل وترب) : ٢٠٠٣(اليحيى ، عبد اهللا بن سعد  .٨٥
  .١٤٩٧ ، ص٢٠٠٣ – ٥ – ٢١ – ٢٠كلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 

 

  :الشبكة العنكبوتية  : بعاًسا
إرهابية التعليم اإلسرائيلي ، موقع مركز الزيتونة للدراسات ) ٢٠٠٨(أبو عاقلة ، إلياس  .٨٦

 .م ١٢/٦/٢٠١١واالستشارات تاريخ النقل 

 صورة المسلمين في مناهج التربية الصهيونية ) : ٢٠٠٦(اصر ، عدنان أبو ن .٨٧
www.annabaa.org/nabahome/nba82/10.htm  23/7/2010 دمشق آب   

كتاب يبين تشويه صورة العربي في األدب ) : ٢٠١٠(الجبوري ، عبد الوهاب حمد  .٨٨
 htmml .77007-content / www.alwatanvoice.com ١٢/٢٠ / ٢٠١٠. صهيوني ال

  .فلسفة الحرب في األدب العبري ) : ٢٠٠٩(الجبوري ، عبد الوهاب محمد  .٨٩
www.alwatanooice.com/cortent-55634.html 24/7/2009  

التوظيف اإليديولوجي الصهيوني لألدب العبري ) : ٢٠١٠(الجبوري ، عبد الوهاب محمد  .٩٠
  .www.wata./forams /showthread.php?t24/1/2010 عام ١٠٠خالل 

 الصهيوني  التقنية للصراع العربي–األبعاد الفكرية والعلمية ) : ٢٠١٠(الجراد ، خلف محمد  .٩١
 . 22/7/2010، موقع اتحاد الكتاب العرب االلكتروني ، 

.      صورة العرب والمسلمين مدارس اسرائيل ) : ٢٠٠٩( الخبتي ، علي بن صالح  .٩٢
http//www.group 194.net 13/1/2010 



 ١١٩

) .           ٢٠٠٦( كتابا من مناهج التعليم اإلسرائيلية ٢٣راسة سعودية تناولت د .٩٣
15/12/2010 www.muslm.net/ubshowthread.php   

صورة العرب في المناهج اإلسرائيلية ) ٢٠١٠( السمان ، ديمة جمعة  .٩٤
www.ahewar.org/dpbat/show.art.asp?aid =252262/14/4/2011 

  هيوني العربي نموذجا صورة اآلخر في األدب الص) ٢٠١٠( الصواف ، محمد توفيق - .٩٥
      9/5/2010com.usherd.www  
   ! التربية الصهيونية وترسيخ العنصرية  ومعاداة العرب ) : ٢٠١٠(الغف ، رامي  .٩٦

www.annabaa.org/nabanews/16/7/2010    
 www.arabiancreadtivity.comحول ادب الطفل العبري ) : ٢٠١١: (نجم ، السيد  .٩٧

  تم النقل   17/7/2011

 www.naamy.com/20/12/2010عسكرة التعليم في إسرائيل ) : ٢٠١٠(النعامي ، صالح  .٩٨

إسرائيل آلة الحرب في عقول التالميذ ، موقع كيف تبني ): ٢٠١٠(هاني ، صالح الدين  .٩٩
  http://www.youm7.com/news.asp?newsID.15/15/2010فلسطين المسلمة 

هذه هي صورتنا في أدب بني صهيون ومناهج تعليمهم    ) : ٢٠١٠(يحيى ، يحيى بشير  .١٠٠
= 33260/1/7/2010  ،www.dahsha.com/viewarticle.php?id  
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 ١٢١

  تعريفات ذات عالقة بالدراسة
  :إسرائيل

   في التوراة اسم يدل على نبي اهللا يعقوب عليه السالم -
إيـل  "بمعنى غلب و " سرى"ن كلمتين ساميتين قديمتين هما  لفظة إسرائيل مكونة حسب التوراة م     -
   )٧: ٢٠١٠شويتح ، .( أي اإلله أو اهللا " 
أرض إسرائيل اصطالح جغرافـي  "  حديث بينما  ا سياسي ااصطالح" دولة إسرائيل   "  ويعتبر لفظ    -

 إسرائيل  التي وهبها الرب لشعب إسرائيل حسب توراتهم ، فدولة        " فلسطين  " تختزل البقعة المقدسة    
تقع على كل أو جزء من أرض فلسطين أو على أجزاء ليست تابعة ألرض فلسطين مثل الجـوالن        

  ) ٨: ٢٠١٠شويتح ،( .وشرم الشيخ 
جمهورية برلمانية تتوزع السلطة فيها بين رئيس الدولة والكنيست ورئيس السلطة            إسرائيل  وتعد -

ينما تتركز السلطة الحقيقية في يد رئيس       القضائية، ولكن منصب رئيس الدولة مجرد موقع شرفي ب        
  )٦: ١٩٩٢الحاجري ،(. الوزراء

  :الصهيونية
جبـل  " أو  " جبل المكبـر    " اسم تل وقلعة في القدس يشار له باللغة العربية ب           " تسيون" صهيون  
  ) ٨٠ : ١٩٩٩المسيري ، ( " . الزيتون 

ية ،  وبزغت فـي نهايـة القـرن     بأنها حركة قومية يهود   " الصهيونية  " تعرف الموسوعة العبرية    
التاسع عشر بهدف إعادة شعب إسرائيل إلى وطنه التاريخي في أرض إسـرائيل ، وهـي حركـة        

وهي الفكرة التي تركت أثرها علـى       " صهيون مرادفة للقدس    " تحددها فكرة العودة على صهيون      
   )١٨: ٢٠٠٤دافيس ،(. تاريخ إسرائيل عبر القرون من المنفى 

  :رالشعب المختا
قد أختير دون الشعوب األخرى مقولة أساسية في الدين اليهـودي           " الشعب اليهودي   " اإليمان بأن   

واالختيار حسب بعض التفسيرات  ليس بالضرورة دليالً على التفوق وإنما هو دليل على التفـرد ،            
ـ               ادة ويرى فريق آخر أنه دليل على االختالف وحسب ، وينادي فريق آخر بأن االختيار يعنـي زي

. ومهما كان التفسير فإن فكرة االختيار تؤكد فكرة االنفصال عن اآلخـرين        . المسئوليات واألعباء   
  )٢٣٠ :١٩٧٥المسيري ، ( 

  :العهد القديم 
اصطالح يستخدمه المسيحيون لإلشارة لكتاب اليهود المقدس ، أما اليهود فيستخدمون لفظة تنـاخ              

م ،  ١٠٠-٩٠م على عدة مراحل ولم يتم تدوينه إال بعد عـام            وأحياناً المقرا ، وقد دون العهد القدي      
  )٢٧٣: ١٩٧٥المسيري ،(. ويشمل العهد القديم أسفار موسى الخمسة 
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  :الكيبوتس 
وهي شأنها فـي هـذا شـأن معظـم     "كيبوتسيم  " وجمعها  " يجمع  " أو  " تجميع" كلمة عبرية تعني    

كيبوتس حـاييوت   " ولعل االصطالح الديني    لها بعد ديني ،     " عالياه  " المصطلحات الصهيونية مثل    
أو تجميع المنفيين ، هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية ، وتستخدم الكلمـة فـي الكتابـات                 
الصهيونية لإلشارة إلى مستوطنة صهيونية تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة يعيشون            

تمد على الزراعة بصفة أساسية ، وأن تكون وسائل         وقد أريد لها في البداية أن تع      . ويعملون سوياً   
إعاشتها من مبان وآالت وغيرها مملوكة للجماعة بطريقة جماعية ، حيـث ال مكـان للثـورة أو                  

  الملكية الخاصة ، ويغلب على الكيبوتس طابع المزرعة الكبيرة إذ تتراوح
د أفراد كل جماعـة مـنن      نسبة المساحة المزروعة بين ألفين وعشرين وألف دونم ، ويتراوح عد          

  )٣٢٠: ١٩٧٥المسيري ، ( .  نسمة ١٥٠٠-٣٠المستوطنين بين 

  : األغيار 
التي تعني شعب أو قوم وقد كانت الكلمة تنطبـق          " جوى  " جمع لكلمة بالعبرية    ) جوييم  ( بالعبرية  

يهوديـة  في بادئ األمر على  اليهود  وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استخدمت لإلشارة لألمم غير ال                
   )٧٨: ١٩٧٥المسيري ، ( . دون سواها 

   :الدياسبورا
كلمة يونانية تعني التشتت وتستخدم لإلشارة لألقليات اليهودية  في العالم الموجودة  فـي المنفـى                 

  ) ١٩١: ١٩٧٥المسيري ،  .( الصهيوني/ حسب التصور اليهودي 
  

  :األشكناز
الذين يتحدثون اليديشية ، وأشكناز هو      "  وبولندا   روسيا" األشكنازيون هم أساساً يهود شرق أوروبا       

أحد أحفاد نوح عليه السالم، وكانت الكلمة تستخدم في بـادئ األمـر لإلشـارة للـشعب والبلـد                   
الموجودين على حدود أرمينيا في أعالي الفرات ، ولكنها في العصور الوسطى أصبحت تشير إلى               

ي ثم أصبحت تشير إلى ألمانيـا ومعظـم اليهـود        األراضي األوروبية التي يسكنها الجنس الجرمان     
األشكناز يتحدثون اليديشية وال يتحدثون العبرية ،وقد اتسعت داللة المصطلح بحيث أصبح يتضمن             
كل يهود الغرب بما في ذلك يهود الواليات المتحدة وفرنسا وهولندا وانجلتـرا ويـشكل األشـكناز      

  )٧٦: ١٩٧٥المسيري ،( .غالبية يهود العالم  
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  :السفارد
وهم يهود أسبانيا وحوض البحر األبيض المتوسط وكانـت كلمـة   " بالعبرية سفارديم  " السفارديون  

لي ولكن معنى الكلمة  تغير      بتشير إلى مكان شمال  فلسطين نفي إليه اليهود بعد السبي البا           " سفارد"
 أميريا التـي تـضم   بحيث  أصبحت تدل في الفكر اليهودي في العصور الوسطى على شبه جزيرة   

أسبانيا والبرتغال ، وقد أطلق المصطلح تاريخياً على نسل أولئك اليهود الذين عاشوا أصـالً فـي                 
  )٢١٣: ١٩٧٥المسيري ، .( أسبانيا والبرتغال 

  
  :اليهود 

تطلق كلمة يهود على كل متبعي شريعة التوراة التي جاء بها نبي اهللا موسى عليه السالم سواء قبل                  
  .أو بعد تحريفها واللعب بها حرف تُأن 

  : وأصل التسمية 
  .ألنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة : قال أبو عمر العالء -
وقيل من التهود وهي التوبة ألنهم تابوا عن عبادة العجل وهو مأخوذ من قوله تعالى حكاية               -

   إ  إ من موسى عليه الصالة والسالم 
وذا أحد األسباط  االثنى عشر الذي  ينسب إلى االبن الرابع ليعقوب عليه              وقيل نسبة إلى يه    -

تمييـزاً  " مملكة يهوذا " السالم ثم أطلق اسمه بعد انقسام بني إسرائيل على المملكة الجنوبية    
 ) ٣٢: ٢٠٠٩سويدان ، .( لها عن المملكة الشمالية 
   : األيديولوجية الصهيونية

        . إلى تغيير الواقع لحساب رؤية جديدة ومـصالح محـددة           هي برنامج سياسي تبشيري يسعى      
 )٢٠: ١٩٩٧عبد اللطيف، ( 
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 بعض النصوص موضع الدراسة والتحلیل
  

  : من كتاب درب الكلمات الجزء الثالث
  שלמה זיו/ האתרוג

 כי אתרוג להשיג להם   בבל יהודימספר שבזמן התרכים בתקופת חג הסוכות לא הצליחו 
 אתרוג  צמח המוסלמי  פלאח אצל נדח  בכפר אך، פרי הניב לא והעצים ונהשח שנה באותה

 ממנה הוא פנה  להתעשר החליט. להיהודים מאוד  הוא חשוב זה פרי  לו כי דע כשנו אחד
  בוא היהודים  להתוכח  עם  יודע לא אני: לו ואמר ברשותו ספר לו על המציאה אשר.לוזיר 

  .ברוחים ואשתוף לי עזור
אותו כשר  ניהם לרב של העדה וזה לקח את האתרוג ובחן אותו מכל הצדדים   וראי נגשו ש 

 י דע  הוא כי - זהב   לירות 100  שווה זה :  מחירו לדעת ובקש לערבים  פנה  להמדרין
 את כששמע  הרב  .למען החג מחיר בכל הזה הדבר את לקנות ומוכנים מסגלים  שיהודים

    .להתייעצות  שעתים ארכה של ביקש מאוד נרתע מחיר
חזר ، מחיר בכל האתרוג את לקנות ואלה יפו את כחו  להתייעצות כנס הרב את אנשי עדתו 

 יכך הלאה ככל שהרב מוסיף  לירות 30 ، לירות 20 הציע לערבים ותחיל להתדין אתם  הרב 
  מוכן לשלם לכם  מוכן הנני : בשלב מסים אמר הרב לערבים ... הערבים ממאנים למכר -

  .פרוטה שלוקה יותר האף זהב לירות 50 של  סופי מחיר
 האתרוג ב של הפטמה  את  ימכר שלא  –  חגיגת במוחמד ונשבע את האתרג  אז תפס הפלח  

  .לרב אותה מן האתרוג והראה הפטמה  זהב תוך כדי אמירה הוא תלש  לירות 50
שוה לנו יותר אחרי  לאכי הוא ، שלך ולך  קח את האתרוג :לערבי בחיוך  הרב   אז ענה

הקיצוני הזה  השינוי את לעכל  מסוגל היה שלא ،הערבי ،שהפגמת אותו יהורדת הפטמה שלו 
  .לנהר עצמו יצא מאצל הרב וזרק את، עצמו על כעס، הדבר  פשר את ולא הבין

 כספי תרומות  להביא הקודש  שנשלח לארץ השליח، אחר אך אל דאגה הישועה באה ממקום  
، בבלה אותם והביאו ישראל מארץ אתרוגים  כמה קנה ענין האתרוגם  את  שכוח אל לישובות

  .בסמחה ובצהלה חג הסוכות את יהודים חגגו וככה
  ٨٢ ص) רשמה סרינה רון מפי שלמה זיו(
  

  ترجمة النص بالعربي 
  األترج

ألن تلـك    عيد المظلة لم ينجح يهود بابل بأن يحصلوا على أترج              ذكر في زمن االتراك  في فترة      
منعزلة عند فالح مـسلم نبتـت   شجار لم تثمر فاكهة   ولكن في قرية      السنة كانت حارة وجافة واأل    

 يصبح غنيا منهـا  وتوجـه        ن لليهود وقرر أ   ن  هذه الفاكهة  مهمة جداً      رج واحدة وعلم أ   تشجرة أ 
ل سـاعدني   أنا ال أعرف كيف أجادل اليهود تعا      : ا هو موجود بحوزته وقال له       مخبره ع للوزير وأ 

  .رباح وأشاركك في األ
ترج وفحصه من كل الجوانب ورأى انـه        خذ األ  أ )الحبر (  وهذا ، إلى حبر الجالية      توجها كالهما 

حالل وفقا للشريعة اليهودية للمدققين وتوجه للعرب وطلب معرفة سعره  قال الوزير هـذا       ) كشير(
عدين لشراء هذا الشيء بأي سعر       يعون ومست ن اليهود يستط   حيث عرف أ   –يساوي مائة ليرة ذهب     

  جل العيد  عندما سمع الحبر  السعر صدم جدا وطلب مهلة ساعتين للتشاور من أ
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يبذل كل جهده لشراء هذا األترج بـأي سـعر ،             أنه  بان حبر  أبناء جاليته للتشاور والذي     دخل ال أ 
 –وكلمـا زاد الحبـر       ليرة     ٣٠ ليرة     ٢٠  وقدم لهم     م بالتفاوض معه  رجع الحبر إلى العرب وبدأ    

خره أدفع لكم سعر آ   ن  ال الحبر للعرب ، إنني  مستعد بأ       العرب يتمنعوا عن البيع  وفي مرحلة ما ق        
  . ليرة ذهب وال زيادة حتى لو بفلس باليه ٥٠

 ليـرة ذهـب     ٥٠من األترج  ب   ) ةالحلم(ال يبيع القطعة   أ –قسم بمحمد    هنا مسك الفالح األترج وأ    
  .راها الحبر ترج وأاألنه نزع الحلمة من حتى أ

نه ال يساوي عندنا شيء بعـدما خربتـه          صتك واذهب حيث أ   ترج خا ألهنا قال الحبر للعربي خذ ا     
مـر  غير الحاد هذا ولم يفهم تفسير األ       على استيعاب هذا الت    اً  العربي لم يكن قادر      ، ونزعت حلمته 

نه ال قلق  الخـالص جـاء   ، إال ألقى بنفسه  في النهر ضب على نفسه  خرج من عند الحبر وأ وغ
  لـم   رض المقدسة إلحضار نقود الصدقات للمستوطنات     إلى األ رسل   الرسول الذي أ   من مكان آخر  

لى بابل وهكـذا احتفـل      ينسى األمر اشترى عدد من األترج من أرض إسرائيل وأحضرهم معه إ           
  .اليهود بعيد المظلة بسعادة غامرة

   )     كتابة سيرينا رون من فم شلومو زيو(
    עם  ספור / רבה 'ג יחאי  באי  -בר שמעון רבי רתונמ

 גדול כנסת רבה היה בית 'עתיקה האחת מערי ג  יהודי  ישוב היה שבמדינת טוניס רבה 'ג באי
 על כן מיחד נצבה  הכנסת בבית، ישראל דוד מלך מימי  שאחת מאבמח החסוד שלו  ומפואר

ג בעומר ''רבה להידלק  בליל ל' יהודי ג יוחאי  את המנורנ נהגו– בר שמעון מנורת  רבי
 יחאי ואחר הדלקתה היו מובלים אותה בחצות -שנקרה ליל ההדלקה לכבוד רבי שמעון בר

 יחאי -רבה כמנהגם את מנורת  רבי שמעון בר'ג בעומר  העלו יהודי ג''העיר  פעם בהיגע ליל ל
עמה  בתהלוכה גדולה על עגלו הדליקו בה אש  וכהאש מפיצה אורה מסביב  החלו סובבים 

  בחצות העיר 
המתכיסים ידעו כי בלילה זה . באותה עתה החלו מתכסות בסמטאות האפלות חברות פורעים 

، כשהוא  צועד אחרי המנורה ،בהיתותו חשוף ובלתי מוגן ،עליהם לפגוע בכל הקהל היהודים 
ללהפיק את זוממם כדי .זוממים להתנפל ולשדוד ،הבריונים לטשו עינים בקהל היהודים החוגג 

סמוך ،והתחבאו מאחורי החומה ،וקרדמים ، אלות،מקלות : אספו כלי נשק מכל הבא ליד 
  .למקום שבו עמדה התהלוכה לעבור

חסמו ، קפצו הפורעים מעבר לחומה ،       בהתקרב התהלוכה עם המנורה הדלוקה בראשה 
  .את דרכם של הצעודים ונופפו כנגדם באלותיהם 

 . מיד הכו בסנורים–רק נחו עיניהם על אור היקרות שהפיצה המנורה ،אך ראה זה פלא 
אך עיניהם עורות מראות מכי ،אזניהם שומעות את קול הרנה והצהלה של המון ההלוכים 

נסו . עד שובם אל החומה ، מגששים את דרכם، חרדה החלו הבריונים  נסים לכל עבר 
בכל שהגבירו מאמציהם כן חשו כי . הבורחים לאחז באבני החומה ולטפוס עליה אך לשא 

באין מוצא הרפו מו החומה וכשהם מגששים . החומה צומחת ועולה ואין ביכלותהם לעברה
כרחם לחלק מן ההמן המלוה את –כך היו הפורעים בעל . דרכם פנו ללכת בעקבות קול השירה 

  .המנורה הקדושה
 הכנסת ועל -י למקומה בביתיוחא-בתום התהלוכה השיבו היהודים את מנורת רבי שמעון בר

  .הקדושה רבה בזכות המנורה' ספור תשועתם של יהודי ג-ג בעומר נוסף ספור חדש''סופרי ל
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  .רבה'ומנהג לערך הלולה לזכרו גם באי ג، י במירון''מנהג לערך הלולה על קברו של רשב
  ١٨١ص
  

    ترجمة النص بالعربي 
  ١٨١ شعب صقصة/ شموع االب شمعون بار يوحاي في جزيرة جربه 

في جزيرة جربة في دولة تونس كان هناك مستوطنة يهودية  قديمة في أحياء جربة كـان هنـاك                   
 بين الكنيس هذا    ارة أساسه صامدة منذ ملك إسرائيل داود من       كنيس كبير وفاخر  حيث أن احد حج       

د  شمعدان الحبر شمعون بار يوحاي ذلك الـشمعدان اعتـا          لمع هناك شمعدان فاخر   كانت  ، المميز
ـ   والذي يطلق عليه ليلة الثالث والعشرين في عومر    يهود جربه اشعاله في ليلة     ا   اإلضـاءة احترام

 ، في مرة عنـدما جـاء      لى خارج المدينة   كانوا يحملونها إ   ضاءةللحبر شمعون بار يوحاي وبعد اإل     
 رفع يهود جربه كعادتهم  شمعدان الحبر شمعون بار يوحـاي  علـى               الثالث والعشرين في عومر   

في مـسيرة ضـخمة   تشر الضوء من النار بدأوا  حولها يدورون       ربة أشعلوا فيها النار وعندما ان     ع
إلى خارج المدينة اجتمع في جنح الظالم مجموعات مشاغبين  المجتمعون عرفوا بأنه فـي هـذه                 
الليلة من السهل عليهم االعتداء على كل اليهود ألنهم  مكشوفون وغير محميين  ألنه يسير خلـف                  

 ألقوا نظرة على الجماهير اليهودية المحتفلة وخططوا  لمهـاجمتهم وسـرقتهم              البلطجيةمعدان    الش
ولتنفيذ خطتهم جمعوا أسلحة من كل أنواع  عصي والهراوات و الفؤوس  واختبئوا خلف الحـائط                 

  .بالقرب من المكان الذي استمرت به المسيرة
قفز المشاغبون من علـى الحـائط  أغلقـوا          عند اقتراب المسيرة مع الشمعدان المضاء في قمته           

  .طريق السائرين ورفعوا هراواتهم ضدهم 
 ولكن عندما رأى ذلك  فقط صوبوا أعينهم على األضواء  النفيسة التي يصدرها الشمعدان وفورا                  

لجماهير السائرين  ولكن العيون التـرى       لأذانهم تسمع فقط صوت ترنيم االبتهاج       . تغطوا باألقنعة   
 الهلع بدأت والبلطجية يحاولون بكل الطرق يرصدون  الطرق حتى عودتهم إلى الحـائط           وضربات

حاول البلطجية التمترس بحجارة الحائط والسيطرة على العلو ولكن للدهشة كلمـا بـذلوا جهـدهم              
أحسوا أن الحائط تتقلص وترتفع  وليس باستطاعتهم عبورها وبأي شكل تخلـصوا مـن الحـائط                 

غبون الـذين  ا الذهاب في أعقاب صوت األناشيد وهكـذا المـشا        وطرقات  قرر  وألنهم يرصدون ال  
  . الجماهير التي ترافق الشمعدان المقدسأصبحوا جزء من رحم

في نهاية المسيرة ارجع اليهود شمعدان الحبر شمعون بار يوحاي إلـى الكنـيس وأضـيف علـى      
 . بفضل الشمعدان المقدس   يهود جربة قصص الثالث والعشرين في عومر قصة جديدة  قصة أفعال           

تعود إلقامة احتفال على قبر الحبر شمعون بار يوحاي في ميرون والتعود علـى إقامـة احتفـال                  
   )١٨١ص  ( .لذكراه في جزيرة جربة
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  من كتاب درب الكلمات  الصف الرابع
  
  אריה נאור/עמד בשער " מלך"ה

.  כדורגל  משלהם שהקימו קבוצת، בעקבות הספורטאים היהודים הלכו גם ערביי יפו 
רב . מי והיא קימה שורת משחקים עם הקבוצה המכבית'פעילותה של זו נערכה בשכונת עג

  .ההמפגשים נסתימו בנצחון הקבוצה היהודית
  ١٣ص

  ترجمة النص بالعربي 
  )١٣ص(أريه ناور )  حارس المرمي( الملك يقف في المرمي **
أقاموا فريق لكرة القدم منهم وضمن نـشاطاتها       عقاب الرياضيين  اليهود سار عرب يافا الذين         أفي  

أقيمت في حي العجمي و أقامت سلسة مباريات مع فريق المكابي  وغالبية اللقاءات انتهـت بفـوز        
  )١٣ص( .الفريق اليهودي 

  עמי-ביו' ש/ יצחק רבין 
1922-1995  

בתם . ל ועמד בראש הצבא במלחמת ששת הימים '' מונה יצחק רבין לרמטכ1964בשנת 
  .סוריה ובה שחחרה ירושלים، ירדן ، ל את המצריים ''מלחמה בה נצח צהה

  ٧٨ص
  ترجمة النص بالعربي

  )٧٨ص  (١٩٩٥  -١٩٢٢ عامي  – ش بن- نإسحاق رابي** 
 كرئيس أركان جيش الدفاع و قائد الجيش في حـرب األيـام   ن  عين إسحاق  رابيي١٩٦٤في عام  

ائيلي على كل من مصر و األردن و سـوريا و فيهـا        الستة و التي انتصر فيها جيش الدفاع اإلسر       
   )٧٨ص (.حررت القدس 

  שלומית פרידור / הנצחת הנופלים במערכות ישראל בשמות ישובים
חי  הסמוכה שנהרגו - שמונה נתן לה על שם שמונה מחברי תל-שמה של קרית.  שמונה-ריתק

כדי לסיע להם ، ריה נפלוחי ושנים מחב- תקפו הערבים את תל1920בהתקה על ישובים בשנת 
، יזיק'שרה צ، דבורה דרכלר: נשלחו תגברת אל המקום ובראשה יוסף טרומפלדור  וחבריו 

קרב תל חי נמשך כל שעות .שניאור שפושניק ואהרון שר، זאב שוף، בנימין מנטר، יעקב טוקר
ו אנשי כעבר חדשים אחדים  שב. חי עם נפגעיהם לכפר גלעדי -היום והסתים בנסיגת מגני תל

  .חי הפכה סמל לגבורה-תל. חי לישוב -תל
  

שמו של הישוב הזה מנציח את זכרם של שלשה מבני המקום שנרצחו בידי . השלשה-משמר
חדשלאחר הרצח .גן לכוון יבנאל ליד הכנרת -בשעה שחזרו מארוע בבית، ערבים בחצות לילה

  ١٤٢ ص.הנחה אבן הפנה למושב העובדים החדש הנושא את השם משמר השלשה
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  ترجمة النص بالعربي 
 شـلوميت  -تخليد الذين سقطوا في معارك إسرائيل بأسماء أمـاكن سـكناهم         ** 

  فريدور   
خذ اسم كريات شمونا من اسم ثمانية من عناصر تل حي القريبة            أ)  قرية الثمانية   ( كريات شمونا   

  .و الذين قتلوا في الهجمات على المستوطنات 
لعرب تل حي و سقط اثنان من سكانها و لمساعدتهم أرسل إليهم تعزيـزات               هاجم ا  ١٩٢٠في عام   

قتل أيـضا   )  ١٩٢٠مارس  (  من آذار     ٢١إلى المكان و على رأسها يوسف ترومبلدور و في يوم           
  ـ :ستة من رجال تل حي و من بينهم ترومبلدور  وزمالئه 

ـ            ر وي سـارون و سـنيآئ  دبورا دركلر وسارة تسيزك  و يعكوف دوكر و بنيـامين منتـر و زائف
( شوفشينك و اهارون سار ، معركة تل حي استمرت طـوال اليـوم وانتهـت بانـسحاب حمـاة              

عن تل حي مع المصابين إلى كفار جلعادي  و بعد مرور عدة شهور رجع رجال تـل                  )  المدافعين
  . حي إلى المستوطنة و أصبحت تل حي رمزاً للبطولة 

هذه المستوطنة يخلد ذكرى ثالثة من أهل المنطقة و الـذين           اسم  )  حرس الثالثة (مشمار هشلوشا     
ثناء رجوعهم من الرعي في بيت جان باتجاه  يبنائيل بـالقرب            قتلوا بيد العرب في منتصف الليل أ      

و بعد شهر من القتل وضع حجر األساس لمستوطنة عمالية جديدة تحمل اسم             )  طبريا(من البحيرة   
  مشمار هشلوشا

       )١٤٢ ص(

  דבורה עמר/ ה שוב צוחקת ל'רנה
  

לקבוץ הגיעו ידיעות רעות על הרוגים ופצועים בכבשי .היה זה עם תחלת מלחמת השחרור 
  ובעתון מסגרות שחרות מבשרות מות. על הפצצות והרס יושבים، הארץ 

אבא לא היהפנוי בערבים . רות המורה ומרים הפטפלת אמרו עצבות רבה،אמא -פניהם שלאבא
 לה'רנההוא היה נושק נשיקה חטובה ל: כדרכו מדי ערב، עם עמי אחיה ולה'רנהלשחק עם 

  .לוקח את הרובה ויוצא אל הלילה، ולעמי 
מפני שצודקים מנצחים ، אבל ננצח . אבא שלי אומר שהערבים רבים מאוד ואנחנו מעטים 

  ١٥٢ ص ."תמיד
  ترجمة النص بالعربي 

  دفورا عومر :    رنهيال تضحك من جديد 
ع بداية حرب االستقالل وصل للكبيوتس أخبار سيئة عن قتلى و مصابين فـي شـوارع           كان هذا م  

  .شر بالموت تنار نجلس و في صحف مغلقة بالسواد ي و الدمتالبالد ، على االنفجارا
  وجوه كل من أبي وأمي روت المعلمة و المعلمين والممرضة أشارت بالحزن الشديد 
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رنيهال و مع عامي و في طريقه كل مساء اخذ قبلة خاطفة            أبي لم يكن يتوجه في المساء للعب مع         
   الليل من عامي و اخذ البندقية و خرج إلىمن رنهيال و 

ن الصالحين دومـا ينتـصرون مثـل        ون جدا ونحن قلة ولكننا سننتصر أل      العرب كثير : أبي قال   
   )١٥٢ ص( .المكابيين أكدت ميكال 

  
  שי' ש/ הישוב הגדול של הדרוזים: דלית אלכרמל

הם סברו שהאסלם היא דת . גורמים קיצונים באסלם ראו בדת החדשה הדרוזית סכנה לדתם 
הדרוזים נאלצו לרדת . משלמת שאיןלשנות אותה עוד וחלו לרדוף את הדרוזים ולהרוג בהם

בעוד הם מקימים את מצוות דתם בסתר הםחפשו ، למחתרתולנהג למראית עין כמסלמים
  ،רו להתישב בחבלי ארץ הרריים שקשה להגיע אליהםמקומות מסתור ומקלט ולכן בח

  ١٩١ص 
  ترجمة النص بالعربي 

   شاي.ش/ التجمع األكبر للدروز: دالية الكرمل
ن اإلسالم هـو    د الدرزي تهديداً لدينهم و فسروا أ      عناصر متطرفة في اإلسالم رأوا في الدين الجدي       

 لهم  واضطر الدروز إلى الهروب إلى      تدين كامل وال يمكن تغيره و بدأوا  في مطاردة الدروز و ق            
المخابئ و التظاهر بأنهم مسلمون و بعد ذلك  يقيمون شعائر دينهم في الخفاء و بحثوا عن مكـان                   

 التي من الـصعب الوصـول       لسكن في سالسل الجبال في البالد     لالختفاء و ملجأ و لهذا اختاروا ا      
   إليها
  ١٩١ص 

  
  

  מוטי כהן/ נתו מים זכה לדבש
  הציל גנו מקלקיליה מהתיבשות ' איציק א

כך מספר איציקבאלמליח ." כי הבנתי שהוא פשוט התיבש מצמא، הכנסתי לפיו מים בכוח " 
  .שהציל השבוע גנן מהתיבשות

הגעתי לביתי . ביום ששי שעבר סימתי את עבודתי כמאבטח בבית הספר:" מסבר איציק 
הרצפה וראשו נשען עלמעקה וראיתי קבוצת אנשים שעוברת בסמוך לאדם שהיה שכוב על 

רצתי לאחד השכנים . " מים מים" הוא מלמל בקשי . ראיתי שהוא ערבי ، נגשתי אליו. האבן
. שהפכתי על ראשו ולאחר מכן הבאתי בקבוק מים ונתתי לו לשתות، והבאתי דלי מים 

הורדתי ، לקחתי אותו עם הרכב שחי למחסום בצמת קלקיליה، כשראיתי שהתאושש מעט 
  "ואז הגיעה מונית ערבית ושלחתי אותו، הוא נשק אותי בראשי . בכניסה לקלקיליה אותו 

הם הגיעו דרך הפרדס ، מכיון שהיה עצר בקלקיליה. למחרת הוא חזר עם ילדיו להודות לי
  כך אנחנו، אנחנו רואים שיש יהודים טובים וכל הכבוד. " והביאו לי צנצנת דבש 

   )202''עמ( 
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  ربيترجمة النص بالع
    موتي كوهين -أعطي ماء وفاز بعسل  

مزارع من قلقيلية من الجفاف أدخلت في فمه المـاء بقـوة            )   رجل يعمل في الحدائق   (أيتسك أنقذ   
ألنني فهمت انه يعاني من الجفاف بسبب العطش هكذا قال أتيسك المليح و الذي أنقذ مزارعا مـن                  

  الجفاف 
مل كحارس في مدرسـة و رجعـت للبيـت ووجـدت            في يوم الجمعة الماضي أنهيت الع     : يقول  

مجموعة من الناس تمر بالقرب من شخص ملقى على األرض و رأسه تتوسد الحجارة و توجهـت     
إليه ووجدته عربي وهو يتلفظ بصعوبة ماء و ركضت ألحد الجيران و أحضرت دلوا من الماء و                 

رب و بعدما رأيته قد انـتعش   القبة على رأسه و بعد ذلك أحضرت زجاجة ماء و أعطيته إياها ليش            
قليال  أخذته في سيارتي إلى حاجز بالقرب من مفترق قلقيلية و أنزلته في مدخل قلقيليـة و قبلنـي             

  .من رأسي وحضرت سيارة عربية وأخذته 
  . واستمر أتيسك و قال في اليوم الثاني رجع مع ابنه ليشكرني بسبب انه كان منع تجول في قلقيلية 

المزارع واحضروا معهم جرة عسل نحن نرى إن هناك يهود طيبـين  و كـل           وقد  حضروا عبر     
  . و هكذا نريد أن نعيش قالوا  لهم ،االحترام

  
  ٢٠٢ص 

  רעיה בלטמן/ כתר התורה מחלב עולה לירושלים 
  .זגוגיות החלונות נפלו ונשברו . פתאום נשמעו מהרחוב צעקות

  !"אבניםמיהו מידה בנו ! זוזי מהחלון! אמא، זוזי מהחלון"
! מהומות פרצובכל העיר ؟ שמעתם:" אותו רגע פרצה לחדר השכנה רבקה כשהיא צועקת

  ! ם להקים מדינה יהודית פרצו המהומות ''בגלל החלטה בעצרת האו
מוציאים יהודים החוצה ושורפים את ، הםעוברים ביןהבתים! פרחחים צעירים מידים אבנים 
  "שהם קרבים לכן... לינדמו ! היטב! הבתים צריך לנעל את השער 

  השוטר הסורי שגר בכומה הראשונה . הפורעים לא פרצו אותו יום לבית
   )238''עמ( 

  ترجمة النص بالعربي 
  تاج التوراة من حلب يهاجر للقدس             رعياه بلتمان

مي هناك مـن    أوفجأة سمع من الشارع صرخات وزجاج النوافذ سقط وتكسير  ابتعدي عن النافذة              
ي علينا الحجارة وفي نفس الوقت اقتحمت الغرفة جارتهم ريبكا وهـي تـصرخ سـمعت عـن          يلق

المظاهرات انطلقت في كل المدينة بسبب قرار األمم المتحـدة إلقامـة دولـة يهوديـة وانطلقـت         
  المظاهرات 
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طفال صغار يلقون بالحجارة وهم يتحركون بين البيوت يخرجون اليهود خارجا و يحرقون بيوتهم              أ
  .إغالق الباب و إغالقه جيدا أظن أنهم قريبين من هنا يجب 

سكن    السوري طين لم يقتحموا البيت في نفس اليوم الشر     المتظاهرو ذي ی ول فرقهم في الطابق األ ال
  ) ٢٣٨ص. ( بسوطه 

  ،אמא ישבה על המיטה כשהיא רועדת מפחד. הבריח אותם עם השוט שלו
.  

! הסתכלו:" לפתע החלה השכנה זועקת. ס עראק מואיז והשכנה הטובה נסו להשקות אותה בכו
  ! "אש ! אש ! אור גדול ! אור פתאום ! אור 

בתי היהודים בחלב ! וכן ! כאן ! שרפות שם :" אמא אזרה את כל כוחותיה וקרבה לחלון 
  !"בתי הכנסת בוערים. בוערים

בית ! ת הכנס-בית! הסתלכו ! אבוי:" השכנה רבקה הליטה פניה בכפות ידיה ומררה בבכי
  !"בית הכנסת הקדמון עולה באש! הכנסת הקדמון בוער 

  ואתה מואיז، עלה בלהבות' כתר חלב'כתר ": אמה פרצה אף היא בבכי 
   )239''עמ ( 

  ترجمة النص بالعربي 
 من الخوف على فراشها و حاول موائيز والجارة الطيبة إنعاشها بكـأس مـن               جلست أمي مرتعدة  

  بالصراخ انظروا ضوء فجأة ضوء كبير نار نار العرق و بدأت الجارة فجأة 
مي كل قواها واقتربت من النافذة حريق هناك هنا و هنا بيوت اليهود في حلب تـشتعل                 استجمعت أ 

وكنائسهم تشتعل بالنيران  وغطت الجارة وجهها بكفيها و بدأت بالبكاء و المرارة يا ويلي انظـروا            
مي بالبكـاء التـاج تـاج    ل بالنيران ، وانفجرت أكدمون يشتعكنيس _ كنيس كنيس كدمون يشتعل     

    موائيزانتحلب اشتعلت فيه النار و 
  )٢٣٩ص (
  ספור עם/ וחא נאום במסגד'ג

פנה אל הקהל . וחא במסגד ולאחר התפלה עמד ובקש לשאת דרשה 'יום אחד הופיע ג
  .רבותי:" המתפללים 

  "؟היודעים אתם מה ברוצני לומר לכם، 
  . ענו כלם–" לא" 
  .והלך ." לא כדי לכם דבר ואתם לעולם לא תדעו מאומה" ، וחא'אמר ג" ،אם כן" 

הידעוים :" פתח באותה שאלה. ושוב בקש לנאם، וחא  במסגד ' מכן שוב הופיע ג-שבוע לאחר
  "؟תם מה ברצוני לומר לכם5

  !"כו " -הניסיון-אך הפעם הישבו המתפללים למודי
  .אם אתם יודעים:" וחא'אמר ג

  "؟ומר לכםמה צרך ל،
" כן "-יענו אחדים، וחא שובוישאל אותם שאלה'שאם יופיע ג، נדברו המתפללים ביניהם

  ."  לא"ואחדים יענו
  יספרו נא לאלה שאינם יודעים، אלה מכם שיודעים"  אמר -וחא וענו לו כך'כשבא ג

  272''עמ
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  ترجمة النص بالعربي 
  -  قصة شعبية -جحا يخطب في المسجد                

لقاء خطبة و توجـه إلـى جمهـور     في المسجد بعد الصالة وقف وطلب إيام ظهر جحا ي احد األ  ف
  :  المصلين 

  قول لكم ؟ساداتي هل تعرفون ما أريد أن أ
  ال: ردوا عليه  

  .قول لكم شيئا ال تعرفونه إطالقا وذهب إذا كان هكذا قال جحا يجب أال أ
ابتدأ بنفس السؤال هـل     ن يخطب و  سجد وطلب أ  هر جحا مرة أخرى في الم     وفي األسبوع الثاني ظ   
إذا كنتم  :   أصحاب التجربة نعم فقال جحا       ولكن رد عليه المصلون   . قول لكم   تعرفون ما أريد أن أ    

  ريد قوله لكم فال يجب قوله أ.تعرفون ما 
ذا ظهر جحا مرة أخرى وسأل نفس السؤال يجيب البعض نعم و اآلخرين             وتحدث المصلون بينهم إ   

  .ندما جاء جحا أجابوه ال ونعم فقال الذين يعرفون منكم يخبروا الذين ال يعرفون بال و ع
  )٢٧٢ص ( 
  

  درب الكلمات الخامس 
  דוד בן קיקי/ עץ הדגים 

  ؟מי מכם ראה פעם עץ המצמיח דגים
עיקר בילויינו כילדים היו משחקי מלחמה עם ילדי הרועים הערבים שרעו את עדריהם על 

  .ההר לידנו 
ת שהיו מסתיימים במחוות של ידידות הם היו מכבדים אותנו בפיתות דקיקות מלחמו، 

נעים לנו ،ששמץ עשן היהבו، שנאפו על מחבת הפוכה שהונחה על גחלים לוחשות וטעמן 
  מכל לחם אחר

   )91''עמ. (
  ترجمة النص بالعربي 

  شجرة االسماك 
رعوا قطعانهم علـى  يلعرب والذين  االرعاةب مع األطفال رلعاب الحأكان أساس لهونا كأطفال هو  

يحرمونا يقدمون لنا قطع من الخبـز     الجبل بجانبنا هذه الحروب كانت تنتهي بفتات الصداقة وكانوا          
  بوضعها على الجمر وكان طعمها دخان وكنا نحبه أكثر من أي خبز أخرالتي تخبز 

  )٩١ص ( 
  .הצעיר התלבט דקה או שתיים

הבטח לי שתרשה לי ، ח שאין בכוונתי לשחד אותך וכשתיווכ، אספר לך את סיפורי" ، 
  ."להמשיך לתת לך דגים
  ."אשמח לקבל את דגיך، אם כוונתך טובה: " אבי הרהר רגע והשיב

  .הדייג חייך בשמחה וסיפר את סיפורו
  .אללה ירחמו، הרוח המסכן-חולה، סלאם-אתם זוכרים ודאי עבד אל" 
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، אף מן המובוגרים، וסבלתי רבות מן הילדיםמאוד התביישתי בו . סלאם היה אבי -עבד אל
הייתי מלווה את אבי מרחוק אמ היו ، כשבגרתי והייתי לנער חםון. שהיו מתעמרים בו ובי

  ،ילדים או נערים מתעמרים בו
כשלייותי ، היתי עומד מבויש، מתכתש עמם ומבריחם ממנו אם היו אלה מבוגריםהייתי 

רציתי לעברי כי . ית של יהודים בקרית שמואלכדרכי את אבי ראיתי אותו נכנס לחצר ב
 ואז לתהמתי ראיתי אישה וילד קטן עוזרים -חששתי שהיהודים יחשבו שהו בא לגנוב מהם

אבי בשיגעונו : אך לא היה הכול. ובו מזון ואף בגדים، מגישים לו מים וסל נצרים: לאבי
אותה אישה לא לעגה לא רק ש، לתדהומתי. עוד ביקש מהם כסף תמורת הדגים שעץ זהיניב

  . היא אףנתנה לו כמה מתבעות כסף -לו ולא גירשה אותו
ואתה ، אישה זו הייתה אמך:" הוא אמר לאבי ופנה אליי ואמר " ،אישה זו הייתה אשתך 

  ."ודאי זוכר את אןתן היום ואת אותו המקרה
  .הנעתי בראשי והשבתי שאכן עד לשתילת עץ הדגים בחצר ביתנו

דגים אלה שאני נותן לכם  הם :" הושט לי אותם ואמר، את צרור הדגים אז נטל הדדיג -או
  ."הפרות של אותו עץ הדגים שאבי שתל בגן ביתכם

   )٩٥''עמ(
  ترجمة النص بالعربي 

نه ليس في نيتي إيقـاع أي    أسأخبركم قصتي لتتأكد    :تردد الشاب الصغير لدقيقة أو اثنتين ثم قال          *
  ك األسماكئاالستمرار بإعطاشبهة عليك عدني انك ستسمح لي ب

  إذا كانت نيتك سليمة سأكون سعيدا بتلقي أسماكك  :فكر أبي لحظة وقال
  ابتسم الصياد بسعادة وحكى قصته

  )اهللا يرحمه( انتم تتذكرون بالتأكيد عبد السالم مريض الروح المسكين
بـالغين الـذين   كطفل خجلت منه وعانيت كثيرا من األوالد حتـى مـن ال  .  عبد السالم كان أبي   

يضايقونه ويضايقوني وحين كبرت وأصبحت فتى قوي كنت أرافق أبي مـن بعيـد وإذا ضـايقه                 
األطفال أو الفتيان كنت اصطدم معهم واجعلهم يهربون مني وإذا كانوا بالغين كنـت أقـف جانبـا           

  خجال والدموع تخنقني واخجل من ضعف يداي
ـ لى فناء بيت لليهود في كريـات        في احد األيام رافقت أبي كعادتي رايته يدخل إ         موئيل جريـت   ش

  ن يظن اليهود انه جاء ليسرقهمأاتجاهه وخشيت 
وطفل صغير يساعدون أبي يقدمون له ماء وسـلة مجدولـة وفيهـا غـذاء                ة  أت بامر ولكن تفاجأ 

 أبي بجنونه طلب منهم أيضا نقود مقابل األسماك التي ستخرجها هـذه  يءومالبس وهذا ليس كل ش   
ن نفس السيدة لم تسخر منه ولم تطرده أيضا أعطته بعض قطع النقود هذه السيدة               ألت  الشجرة وذه 

 هذه السيدة كانت أمك وأنت بالطبع تذكر ذلك اليـوم والحـدث             يكانت زوجتك قال ألبي وتوجه إل     
وفـي هـذه    ، سي وأجبت نعم كنت شاهد لغرس شجرة األسماك في فناء بيتنـا أوحركت ر  ،   نفسه

اد بحزمة األسماك وقدمها لي وقال هذه األسماك التي أعطيكم إياها هي ثمـار              اللحظة امسك الصي  
  .شجرة األسماك التي غرسها أبي في فناء بيتكم  
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  )٩٥ ص( 
  משה בו שאול/ מתוך מכונת הקלייה השופר והכותל 

בדיר . הערבים אינם אוהבים אותנו . האנגלים אינם אוהבים אותנו ! איברהים :" אמרתי לו
סלע 'ועל יד ، לא נותנים לעבור את פסי הרכבת –בבית צפאפה ، זורקים אבנים -יאסיו
רק . קוטפים את כל התאנים מו העץ ולא מותרים מאומה ، שבסמוך לנווה שאנן ' ، הפיל
  ." גוש שותקים-באבו

  )163''עמ(
  

  ترجمة  النص بالعربي 
  نة  التحميص البوق وحائط المبكى ماك

  في دير ياسين يلقون بالحجارة  . ز ال يحبوننا و العرب ال يحبونناراهيم االنجلياب: قلت له 
 مـن   مشتعلةفي بيت صفافا ال يسمحون بمرور خطوط القطار و في ليفتا التحتا يرسلون أغصان               

بالقرب من نفيه شـاتان يقطفـون       ) سيلع هفيل   (و بالقرب من صخرة الفيل      . الطابون لخبز الخبز    
المصلون كـانوا يتـسللون    تركون أي شئ فقط في أبو غوش يسكنون من األشجار و ال ي    التينكل  

 الطريق و هم اليهود حملوا األبـواق     لبريطانيين الذين سيطروا جيدا عل    ببطء بين صفوف الجنود ا    
  تحت معاطفهم و سرت لوحدي 

   )١٦٣ص (
  
   

  משה בן שאול / ידענו שהוא צודק 
רגנו כולם ללכת ולרדת בעזרת אפילו כשהתא" . כנופיות" הוא לא היה אף באחת מה

  אמרו לו בלשון חברתי ، בסל-אל–שהייתה פעם בשכונת אבו ، חבלים למערה הערבית 
  !"תרד אתנו، תפאדל "

  )11 ''עמ( 

  ترجمة النص بالعربي
  ١١شاؤول صموشيه بن :عرفنا انه صادق** 

نزول بالجبال في    وال  كلهم للذهاب  احتى أنهم عندما تجهزو   " العصابات  "هو لم يكن إطالقا في احد       
  )تفضل انزلنا أنت(التي كانت يوما ما في حي أبو الباسل قالوا  له بلسان الصداقة الغارة العربية 

    )١١ ص ( 
  

  
   درب الكلمات الصف السادس

  יוסי מרגלית/  הנהג המציל 
כי . הוא לא היה יכול לקום . החייל המצרי שכב בצל הדל של שיח ומסביבו רק גבעות חול 

ומזמן לזמן זז מעט בעקבות ، בקושי גרר את עצמו אל השיח . שתי רגליו היו פצועים קשה 
מעט ، שכן בתחילה היתה הכרתו מעורפלת، הוא לא זכר כמה ימים עברו מעת שנפצע . הצל 

، כאשר הרעב והצמא הציקו לו מאוד . ומזון לא היה ברשתו ، מים שהיו במימתו אזלו זהמכבר 
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הוא חשב על . כוחתו הלכו ואזלו ונפש  היה אין מסביב. מרים שלהשיח קטף לעס מעליו ה
הוא כבר איבד תקווה . על אשתו הצעירה ועל הבת התינוקת، הריו ועל אחיו הקטנים ממנו

הוא זכר שכאשר רצו .בכל זאת התאמץ להישאר בחיים... והבת תגדולניתומה ،שישוב לראותם
ושקט נורא השתרר ، והכול נעלמו ، ץ משהו לידו התפוצ، הוא וחבריו בחולות במהלך הקרב 

  .מסביב
הוא התרומם מעט על . יפ 'הזמו זחל וזחל ופתאום הגיע לוזני החייל הפצוע טרטור של ג

במאמץ רב פשט החייל את גופייתו ונפף .יפ מתקרב 'נראה ג، אכן . מרפקיו ואימץ את ראייתו
، אך לעמות זה ؟ א מזמין את מותו הקרוב אולי הו؟ ואם אלה ישראליים: בתוך כך הרהר . בה 

  .סופו שיגווע ממילא מאפיסת כוחות
שניחיילים קפצו ממנו ונגשו אל ، יפ ישראלי'ג، אכן . יפ פנה ישר בכיוון אליו'הג! הרגישו בו 

  .הפצוע
  .אמר אחד؟'' מה מצבו ! חייל מצרי פצוע

  ."בוא ניקח אותו، "אמר האחר،''מצבו נראה אנוש
הרימו בזהירות את החייל המצרי ، יפ 'כה צבאית על המושבים האחוריים של הגהם פרשו שמי

הסיעו את החייל המצרי הנאנח אל ،תוך הימנעות מטלטלולים ככל האפשר ، ונסיעה איטית، 
  .בית החוליים הצבאי

המלחמות עם המצרים היו לנחלת העבר . קבוצה של ישראים היתה בטיול באוטובוס במצרים 
בכל זאת היו קצת חששות בלבות . קבלים ברצון ובברכה את התיירים מישראל והמצרים מ. 

לפתע בעוד האוטובוס . הם ידעו כי לא הכול מקבלים ברצון את השלןם עם ישראל . המטיילים 
שני אנשים חמושים עצרו אותו . פגע בו ברד יריות ، עושה את דרכו במדבר בין עירי מצרים 

ואחד הנוסעים פיני תפס את הרימון ، הלם לתוכו-גפ זרקו רימוןהם . וירו לתוכו בלי הפסק 
פיני אסף את . אבל הרימון התפוצץ בידו וקטע את האצבעות، וניסה לזרוקו בחזרה החוצה 

יצליחו הרופאים לחבר בחזרה לפחות אחת ،אצבעותיו  הקטועות בתקווה שאם  יישאר בחיים 
חלק : פיני הביט סביב . היהורים הסתלקו ו–בינתיים התקרבו מכונית שעברה בדרך . מהן

  .כןלם פצועים נותרו בחיים، רק הוא ועוד ארבעה אנשים. מנוסעי האוטובוס התגוללו הרוגים
מנופף בידו למכוניות ، ועמד בצד הדרך אוטובוס יצא מה، רגליו יכול לעמוד על מי שהיה

ית אחר מכונית חלפו ולא מכונ. שמישהו יעצור ויאסף את הפצועים בתקווה،המעטים העבורות 
בעוד פיני מנופף נואשות . ואין מושיע،  במכאוביהםמבין הפצועים היו כאלה שזעקו. עצרו
  ؟יחסל את הפצועים חסרי האונים–ובמקום להציל ، ומה אם מישהו יעוצור: הרהר ،בידו 

، שה כהרף עין תפס את הנע. איש גבוה ולבוש חיטב יצא ממה במהירות . והנה נעצרה מכונית
ובלי לאבד רגע  דחס את כל הפצועים לתוך מכוניתו ופתח בנהיגה מטורפת עשרות קילומטרים 

עבר למסלול ، האיש חלף במהירות על פני מכוניות שנסעו לפניו .בין מקום הפיגוע לקהיר 
הנגדי ובלבד שיגיע מהר ככל האפשר לבית החולים המכונית המהודרת הוכתמה כולה בדם 

אך לנהג . ואחת הפצועים זעקה מכאב עם כל תנודה וקפיצה של המכונית  ، שניגר מהפצועים
  .להגיע להפסיק ולהציל: היתה שאיפה אחת

בבית החולים בארץ הצליחו לחבר אחת . מבית החולים שבקהיר נלקחו הפצועים לארץ 
יץ והוא זכר לטובה את הנהג  האמ. והוא החלים וחזר לעבודתו ، מאצבעותיו הקטועות של פיני

  !אפילו תודה לא אמר לו. נשארו הוא והפוצועים האחרים בחיים، הודות לו ، שבלי ספק 
  .בתשוקתו לפגוש את הנהג הזה ואף להסדיר פגישה עמו

הפעם ، בעזרתו נסע פיני שוב למצרים.שכן המעשה פורסם בעיתונים ، הידיד ידע במי המדובר 
  דוע במצרים דוקטור סולטאן שמו כדי להיפגש עם הנהג המציל שהתברר כי הוא רופא י

، הודות לך נשארנו אנו הפצועים : והוסיף ، הודה פיני מקרב לב לאיש שהציל אותו، כשנפגשו 
  .בחיים
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תדע לך שישראלים הצילו את חיי לאחר שנפצעתי . " אמר הרופא" ،לא יכולתי לנהוג אחרת
ם לא הייתי מסוגל לחלוף אבל גם אלמלא כן בשום פני. ונעזבתי לנפשי במלחמת ששת הימים 

  ..."לידכם ולא לנסות להציל
   )116''  עמ(،

  ترجمة النص بالعربي
  ١١٦   ص تيوسي مرجلي:  السائق المنقذ ** 

   استلقىٍ الجندي المصري في الظل  الضعيف لشجرة و حوله فقط تالل من الرمال   
ـ              صعوبة جـر نفـسه إلـى        لم يكن يستطيع أن يقوم حيث كانت كلتا ساقيه مصابة بشكل خطير ب

الشجرة  و من وقت لوقت أخر تحرك قليال في أعقاب الظل ال يذكر بالضبط كم من الوقـت مـر               
والماء القليل الذي كان في سقايته نفذ و لم يكـن معـه             . على إصابته حيث كانت ذاكرته ضبابية       

م يكن حولـه  طعام  حيث أذاه العطش و الجوع كثيرا قطع و مضغ أوراق الشجرة وخارت قواه ول         
أي روح حية  فكر في والديه و أخواته األصغر منه و في زوجته الشابة و طفلته الرضيعة و قـد                    
فقد األمل في الرجوع و رؤيتهم و البنت ستكبر يتيمة و مع كل ذلك كافح للبقاء حيا و تذكر عندما                    

ميع و الـصمت    جرى هو و أصدقائه في الرمال طوال المعركة و انفجر شيء بجانبه و اختفي الج              
  الرهيب لف المكان 

مر الوقت و فجأة وصل ألذني الجندي المصاب ضجيج جيب و صعد قليال على مرفقيـه و سـدد               
نظرة نعم هناك جيب يقترب و بجهد كبير خلع الجندي رداءه و لوح به و خالل ذلك خطر إليه لو                    

موت في النهايـة مـن كلمـة     فهو  يطلب باقتراب موته و لكن لهذه الغاية ي        ليينيإسرائكان هؤالء   
  تستنزف قوته 

جيب إسرائيلي و قفز منه جنديان و اتجهـوا إلـى           اليه مباشرة و لكن     لشهروا به  والجيب توجه إ     
  المصاب 

جندي مصري و مصاب ، ما حالته ؟ قال احدهم حالته خطيرة قال اآلخر هيا لنأخذه فرشوا بطانية                  
 الجندي المصري بحذر  وساروا ببطء في الطرق         عسكرية  على الكراسي الخلفية للجيب و رفعوا       

  .عسكري.الملتوية و نقلوه الجندي المصري المرتاح إلى مستشفي 
ليين كانت في رحلة في الباص في مصر و كانت الحروب مع المصريين قد              يسرائمجموعة من اإل  
انـت  ليين بترحيب و رغم كل ذلـك ك       يسرائاضي و يستقبل المصريون السواح اإل     أصبحت من الم  

هناك قلة تخشي في قلبها من السائحين كانوا يعرفون انه ليس الجميع متقبل بجديـة الـسالم مـع                   
إسرائيل و فجأة و بينما كانت الحافلة تسير في طريقها في الصحراء بين المدن المصرية إصـابتها            

أيـضا  زخات رصاص و أوقفه مسلحين اثنين و أطلقوا النار داخل   الحافلة بدون توقف و القـوا                
قنابل صوت داخله ، و احد المسافرين فيني امسك بالقنبلة و حاول إلقائها للخارج و لكن انفجـرت                  
القنبلة في يده و قطعت أصابعه  جمع فيني أصابعه المقطعة على أمل إذا بقي حيا ينجح األطبـاء                    
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و وابتعـد   بربطها  ثانية على األقل واحد منها حينها  اقتربت سيارات كانت تسير فـي الطريـق                  
مطلقو النار نظر فيني حوله جزء من مسافر الباص سقطوا فبقي فقـط هـو و أربعـة مـسافرين       

  آخرين أصيبوا كلهم و بقوا إحياء 
من كان يستطيع أن يقف على  قدميه  خرج من الباص ووقف على جانب الطريق و يلـوح بيـده            

 و مرت سيارة وراء سـيارة و لـم   للسيارات القليلة المارة على أمل إن يقف ما و يحمل المصابين         
  يتوقفوا و من بين المصابين من كان يصرخ من أالمه 

( و أيضا فيني  يلوح بيده خشي أن من سيقف بدال من اإلنقاذ يقضي على المصابين فاقدي الحيلـة    
  )  القدرة 

وها هي قد توقفت سيارة رجل طويل يلبس بشكل أنيق خرج من سيارته مسرعا و من نظرة عـين   
هم ما جري بدون أن  يفقد لحظة دفع بالمـصابين إلـى سـيارته و قادهـا  بجنـون عـشرات                     ف

الكيلومترات بين مكان العملية و القاهرة الرجل تجاوز بسرعة كل السيارات التـي كانـت تـسير                 
   الـسيارة التـي       المستشفىأمامه ودخل الطريق المضاد على أمل أن يصل بسرعة ما أمكن إلى             

حدى المصابات  صرخت من األلـم مـع كـل         دماء التي نزفت من المصابين وإ      ال كسيت كلها من  
  .اهتزاز و قفزة للسيارة  ولكن لقيادة السيارة كان هدف واحد للوصول والتوقف و اإلنقاذ 

 في البالد نجحوا في ربط األصابع       المستشفى في القاهرة اخذ المصابين للبالد  و في          المستشفىمن  
  شفي و رجع إلى عمله و الذي ارجع الفضل للسائق الشجاع بدون شـك                 المقطوعة لفيني و الذي   

  الشكر له و بقي هو و المصابين اآلخرين على قيد الحياة حتى شكراً لم يقلها له 
على أمل لمقابلة السائق المنقذ توجه فيني إلى صديقه الصحفي طلب منه محاولة معرفة مـن هـو            

  هذا السائق و يحاول ترتيب لقاء معه 
عرف الصديق ما المطلوب حين نشر المحدث في الصحف و بمساعدته سافر فيني مرة أخرى إلى                
مصر هذه المرة للقاء السائق المنقذ و الذي تبين انه طبيب معروف فـي مـصر اسـمه الـدكتور      

  سلطان 
نقذه  و أضاف بفضلك بقينـا أنـا و المـصابين    كره فيني من كل قلبه الشخص الذي أعند لقائهم ش  

  .ء إحيا
 قد أنقذوا حيـاتي بعـد أن        نتصرف غير ذلك قال الطبيب هل تعرف أن اإلسرائيليي        لم استطع أن أ   

أصبت و بقيت لوحدي في حرب األيام الستة لكن رغم كل ذلك بدون شك لم أكن اقـدر أن أمـر                     
  .عنكم و ال أحاول اإلنقاذ 

   )١١٦ص ( 
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  העצמאות מגילת
 לבני העם הערבי תושבי -עלינו זה חדשים  ערכתהדמים הנ- גם בתוך התקפת-אנו קוראים 

מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל 
  .הזמניים והקבועים، יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה

וקוראים להם לשיתוף ، אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן
מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה . לה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצופעו

  )260''  עמ(،       .במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו
  ترجمة النص بالعربي 

   من وثيقة االستقالل 

لينـا   حتى أثناء الحمالت الدموية التي تُشن ع       –ننا ندعو أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل         إ

 إلى المحافظة على السالم والمشاركة ببناء الدولة على أساس المساواة التامـة فـي               -منذ شهور   

  .قتة والدائمةؤالمالمواطنة والتمثيل المناسب في جميع مؤسساتها 

إننا نمد يد السالم وحسن الجوار إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها وندعوها إلى التعـاون مـع                 

إن دولة إسرائيل مستعدة للمساهمة بالمجهود المـشترك لرقـي        . ستقل في بالده  الشعب اليهودي الم  

  . الشرق األوسط بأسره

   )٢٦٠ص( 

  
 

 
 


