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ا .الملخص التنفيذي
نقدم اليكم فيما يلي تقريرا عن بحث اجراه معھد مراقبة السالم والتسامح الثقافي في التربية
المدرسية – The Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School
) Education (IMPACT-SEحول موقف المؤسسة التربوية في اسرائيل من الفلسطينيين,
والشعب الفلسطيني ,وعملية السالم كما ينعكس ذلك في الكتب المدرسية التي تم استعمالھا في
المدارس الرسمية العبرية في اسرائيل في المحيطين العام والمتدين خالل السنوات الدراسية
1
 ,2009/10و  ,2010/11و .2011/12
تركيبة البحث وعينته :يشمل البحث  149كتابا مدرسيا اقرتھا وزارة التربية االسرائيلية للمحيط
اليھودي – المدارس الرسمية العامة والمدارس الرسمية للطالب المتدينين ,الصفوف  12-1خالل
السنوات الدراسية المذكورة ,وفيما يلي تقسيمھا حسب المراحل التعليمية:
48

60

المرحلة االبتدائية
المرحلة االعدادية
المرحلة الثانوية
41

وتم اختيار الكتب في نطاق ھذا البحث من ضمن كتب المنھاج التعليمي المستحدث والخاصة
بستة مواضيع رئيسية ھي :اللغة واآلداب العبرية ,والتاريخ ,والجغرافيا ,والمدنيات ,والكتاب
المقدس والثقافة اليھودية ,واللغة العربية ,للسنوات الدراسية ما بين عامي  2012-2009في
جميع المراحل التعليمية .وفيما يلي تصنيف ھذه الكتب حسب مواضيعھا التعليمية:
المدنيات
التاريخ
الجغرافيا

13

17

8

40
37

اللغة واآلداب ]العبرية[
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اللغة العربية
الكتاب المقدس والتلمود

ھدف البحث
يھدف البحث الى فحص ما اذا كان المنھاج التعليمي االسرائيلي يتفق مع المعايير الدولية في
مجال التربية على السالم وبناء ثقافة من التسامح عامة .ويھدف البحث بشكل خاص الى معرفة
المضامين المتعلقة باآلخر الفلسطيني وبالسالم معه وبالتسامح تجاھه والتي يربي المنھاج
التعليمي على ضوئھا االطفال االسرائيليين في المحيط اليھودي – المدارس الرسمية العامة
والمدارس الرسمية الخاصة بالطالب المتدينين .ولھذه الغاية تبنى المعھد معايير تقوم على
 1بما في ذلك كتب صدرت قبل عام  2009وما زالت مشمولة في المنھاج التعليمي الخاص بھذه السنوات.
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قرارات وتوصيات منظمة اليونسكو الدولية فيما يتعلق بالتربية على السالم والتسامح ,ليتم على
ضوئھا فحص الكتب.
الخلفية
وصف بعض الباحثين في الماضي الكتب المدرسية االسرائيلية بأنھا اداة لتعزيز الرواية
الجماعية الصھيونية التي تركز على الھوية االثنية اليھودية دون سواھا واداة لترسيخ العداء
والصور النمطية واالراء المسبقة ضد الفلسطينيين في نفوس الطالب .وادعي ھؤالء الباحثون ان
ھذا المنھاج التعليمي كان له اثر سلبي على موقف الطالب االسرائيليين من الفلسطينيين وعلى
استعدادھم للتوصل الى سالم معھم .اال ان معظم ھؤالء الباحثين قد اشاروا فيما بعد الى انه منذ
التسعينات طرأ تحسن على موقف الكتب المدرسية االسرائيلية من اآلخر القومي العربي
والفلسطيني ومن اآلخر الديني المسلم ,كما انه طرأ آنذاك تغير نحو االحسن فيما يتعلق بوصف
النزاع االسرائيلي-الفلسطيني ,حيث اصبح ذلك الوصف اكثر توازنا ونزاھة – خاصة في كتب
تعليم التاريخ والمدنيات .وقد قام معھد  IMPACT-SEببحث شامل في سنوات 2002-2000
للكتب المدرسية االسرائيلية التي تم اقرارھا للصفوف  12-1وقد شمل ذلك البحث  565كتابا
مدرسيا .واتضح من البحث المذكور انه فيما يتعلق بالفلسطينيين فإن المنظومة التربوية الرسمية
والرسمية-الدينية تبذل جھودا الزالة الصور النمطية ,وتعزيز قيم السالم ,وزيادة تفھم اوضاع
ومشاعر اآلخر القومي ,وتنمية االحترام المتبادل والعالقات السلمية بين طرفي النزاع.
ملخص استنتاجات التقرير الحالي
يتضح من البحث الحالي انه بالرغم من التصعيد الذي طرأ على النزاع االسرائيلي-الفلسطيني
في سنوات االلفين تستمر الكتب المدرسية االسرائيلية في نقل رسالة مفادھا ان السالم مع
الفلسطينيين مرغوب فيه وممكن – وإن كان التوصل اليه امرا معقدا .وباالضافة الى ذلك ازيلت
من المنھاج التعليمي كتب او مضامين تنقل رسالة قد تسيء الى التربية على السالم والتسامح
فيما يتعلق بالفلسطينيين ,ويستمر المنھاج عارضا مضامين اخرى تؤيد وتساعد على مثل ھذه
التربية .واھمھا:
 .1عدم وجود أي دعوة الى انتھاج العنف ضد الفلسطينيين ,وال حالة من الشيطنة ,او تعظيم
للحرب ,او تبرير لحل النزاع بطرق عنيفة.
 .2عرض وجھة نظر الفلسطينيين ,وتاريخھم ,ومواقفھم ,ومنطقھم في ذلك عرضا نزيھا.
 .3وصف معاناة الفلسطينيين الناتجة عن النزاع واالعتراف بھا.
 .4محاولة وصف النزاع اليھودي-العربي بصورة متوازنة ونزيھة )مع تركيز اقل على
الھوية االثنية اليھودية دون سواھا(.
 .5االعتراف بالفلسطينيين شعبا وبشرعية الھوية الفلسطينية بھذه الصفة.
 .6االعتراف بحدود السلطة الفلسطينية حسب اتفاقيات اوسلو )في النصوص والخرائط(.
 .7االعتراف بعالقة الفلسطينيين الدينية والقومية بمناطق جغرافية واماكن مقدسة في انحاء
ارض اسرائيل) 2بما في ذلك مدينة اورشليم-القدس(.
 .8االعتراف بتواجد الفلسطينيين واسع النطاق في اراضي اسرائيل الحالية وذلك قبل بداية
الھجرة اليھودية ]الحديثة[ الى البالد ]في القرن ال.[19-
 .9وصف اتفاقات السالم السابقة ,وبضمنھا اتفاقيات اوسلو ,كخطوة ايجابية تؤيد قضية
السالم.
 .10تصوير السالم ھدفا نھائيا مثاليا للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني.
 2ارض اسرائيل – اسم البالد التقليدي في اللغة العبرية منذ الفي سنة تقريبا ,ويشير اليوم الى اراضي اسرائيل قبل عام  1967والى
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 .11ومع ذلك ,فان الفلسطينيين يصورون احيانا كمن يبادرون الى العنف ,او كمن ال يرغبون
في السالم ,او كمن ال يمكن التوصل الى سالم معھم وذلك بذنبھم.
وعند تصنيف الكتب حسب مواضيعھا التعليمية اتضح ما يلي:
 .1تعرض كتب تعليم التاريخ االحداث التاريخية المتعلقة بالنزاع بصورة مھنية ونزيھة
دون االنحياز الى ھذا الجانب او ذاك ,مع انھا تلقي المسؤولية عن النزاع )وخاصة
حرب عام  (1948على الطرف العربي 3.كما تصور ھذه الكتب التواجد الفلسطيني في
البالد قبل عام  1948وقبل بداية الھجرة اليھودية اليھا )مع ذكر اعدادھم الدقيقة( بأنه
كان اوسع حجما من التواجد اليھودي ھناك آنذاك .وتعترف الكتب المدرسية االسرائيلية
كذلك بقيام ونشاط الحركة الوطنية الفلسطينية .ھذا وتستعرض كتب تعليم التاريخ
االسس المنطقية والمواقف والمشاعر الخاصة بالطرف الفلسطيني )خاصة قبل عام
 1948وبعدھا قليال( دون انتقادھا واصدار الحكم عليھا .ويتم وصف معاناة الفلسطينيين
اثر الفرار والترحيل والعيش كالجئين في اعقاب حرب عام .1948
 .2وتعرض كتب الجغرافيا خرائط تشمل االراضي الفلسطينية وترسم حدودھا وفقا
التفاقيات اوسلو )ويتفق مدى دقة التفاصيل التي توردھا والموضوع الذي يتناوله الفصل
المعين ضمن كل من ھذه الكتب( .واضافة الى ذلك تركز ھذه الكتب كثيرا على
معاھدات السالم وتبدي رأيھا في ان التوصل الى اتفاقية سالم نھائي وشامل مع
الفلسطينيين )وكذلك مع الدول العربية ,بما في ذلك مصر واالردن وسوريا ولبنان( امر
ممكن وقريب المنال مع كونه ايضا مفيدا لجميع االطراف .وتعرض ھذه الكتب اوضاع
عرب اسرائيل والروايات الخاصة بھم – الفلسطينيين منھم والبدو – بصورة متعمقة
ومحترمة ونزيھة ,الى جانب المشاكل والتعقيدات التي ينطوي عليھا وضعھم كمواطنين
عرب في الدولة اليھودية.
 .3اما كتب اآلداب واللغة العبرية فتتضمن اشارات عديدة تصور السالم مع العرب عموما
ومع الفلسطينيين خاصة بأنه أمر ايجابي جدا وأمنية جميع سكان اسرائيل البديھية.
وتوجد في ھذه الكتب اشعار كثيرة تعبر عن التطلع الى السالم ووقف الحرب .كما توجد
فيھا قصص ونصوص عديدة تتضمن موضوع التعايش العربي )والفلسطيني( –
اليھودي كأمر ايجابي.
 .4ان كتب تعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية تورد مقتبسات من المصادر الدينية
اليھودية ومن االدب العبري المعاصر تؤيد قضية السالم وحل الخالفات القومية دون
اتخاذ وسائل العنف ,وھي تتناول االحداث ,مثل اتفاقيات اوسلو ,في ضوء ما ورد في
ھذه المصادر بھذا الشأن.
 .5ان كتب تعليم العربية واالسالم تصف بشكل موسع ومحترم التاريخ االسالمي واحكام
الديانة االسالمية واركان االسالم ,وھي تقتبس اآليات من مختلف السور القرآنية
وتتضمن صورا ووصفا لالماكن المقدسة للمسلمين )ومنھا االماكن المتواجدة داخل
اسرائيل( .وتورد ھذه الكتب كذلك روايات شخصية فلسطينية ونصوصا تعرض ظاھرة
التعايش اليھودي-العربي بأنھا أمر عملي وايجابي جدا.
 .6ومن جھتھا تؤكد كتب المدنيات ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية فقط وتصفية
العنف ,واصفة النزاع االسرائيلي-الفلسطيني في الوقت نفسه بأنه نزاع معقد يحتوي
على مشاكل عويصة لكل من لھم ضلع فيه .وتصف كذلك معاھدات السالم والمواقف
السياسية داخل المجتمع االسرائيلي وصفا نزيھًا ,وتقف الى جانب قيم المساواة
والتسامح .وتورد ھذه الكتب الرواية الخاصة بعرب اسرائيل وتترك الطالب يعربون
 3ويمكن القول ان ھذا الموقف ناجم عن الوقائع التاريخية المتعلقة بھذا الموضوع.
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عن رأيھم حول بعض المسائل المعقدة التي تتعلق بالنزاع ,مثل التمييز االجتماعي
والمؤسستي ضد العرب االسرائيليين.
مالحظة :ترد في فصل النتائج من ھذا التقرير المواد المقتبسة من عشرات الكتب المدرسية
االسرائيلية التي تتناول اآلخر الفلسطيني والتي تمثل نتائج البحث العامة .اما جميع المقتبسات
المتعلقة بالموضوع والواردة في جميع الكتب المدرسية االسرائيلية التي تم فحصھا في اطار
ھذا البحث فانھا موجودة في موقع المعھد:
http://www.impact-se.org
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ب .طريقة البحث
تم في نطاق البحث الحالي فحص  149كتابا مدرسيا من كتب المنھاج التعليمي االسرائيلي
المستعملة في السنوات الدراسية  2011/12 – 2009/10حيث تم فحص كل اشارة ,مباشرة
كانت ام غير مباشرة ,الى الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية .ان الكتب التي تم فحصھا تابعة
للمحيطين اليھوديين الرسمي-العام والرسمي-المتدين وجميعھا مشمول في قائمة الكتب المصادق
عليھا من قبل وزارة التربية للصفوف  12-1في السنوات الدراسية المذكورة.
العينات ومنطق البحث
تشمل مادة البحث  149كتابا مدرسيا تمت المصادقة عليھا من قبل وزارة التربية في دولة
اسرائيل للمحيطين اليھوديين الرسمي-العام والرسمي-المتدين للسنوات الدراسية – 2009/10
 2011/12وھي كتب في المواضيع الدراسية التالية :اللغة واآلداب العبرية ,والتاريخ,
والجغرافيا ,والمدنيات ,والكتاب المقدس والثقافة اليھودية ,واللغة العربية .ان اختيار ھذه
المواضيع دون غيرھا جاء نظرا الحتوائھا على كمية اكبر من المواد المتعلقة بالموضوع
الفلسطيني مقارنة بالمواد الموجودة في كتب تعليم المواضيع الدراسية االخرى .وتجدر االشارة
ھنا الى ان معظم البحوث االكاديمية الشاملة في ھذا المضمار والتي تم اجراؤھا في الماضي
احتوت على الكتب االسرائيلية الخاصة بمواضيع التاريخ والمدنيات والجغرافيا وحدھا تقريبا.
وتم فحص الكتب المشمولة في المنھاج التعليمي لسنوات  2011/12 – 2009/10الخاص بجميع
االعمار ابتداء من الصف االول وحتى الصف الثاني عشر .ومعنى ذلك ان البحث شمل ايضا
كتبا صدرت قبل عام  2009ولكنھا ظلت ضمن المنھاج التعليمي في تلك السنة ,ذلك ان البحث
حاول ان يعكس المواد التي تم تعليمھا فعال في المدارس خالل السنوات المذكورة.
وفيما يلي تقسيم الكتب التي تم فحصھا في نطاق ھذا البحث حسب المراحل الدراسية:

48

60

المرحلة االبتدائية
المرحلة االعدادية
المرحلة الثانوية
41

المرحلة االبتدائية –  48كتابا
المرحلة االعدادية –  41كتابا
المرحلة الثانوية –  60كتابا

7

اما تصنيف الكتب التي تم فحصھا في نطاق ھذا البحث حسب المواضيع الدراسية فھو كما يلي:
المدنيات
التاريخ
الجغرافيا

13

17

8

40
37

اللغة واآلداب ]العبرية[
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اللغة العربية
الكتاب المقدس والتلمود

المدنيات –  13كتابا
التاريخ –  40كتابا
الجغرافيا –  34كتابا
اللغة واآلداب ]العبرية[ –  37كتابا
اللغة العربية –  8كتب
الكتاب المقدس والتلمود –  17كتابا
وقد اجري البحث على اساس ثمانية معايير تم تطويرھا في معھد مراقبة السالم والتسامح الثقافي
في التربية المدرسية ) 4,(IMPACT-SEاستنادا الى توصيات منظمة اليونسكو الدولية والى
5
المعايير الخاصة بالتربية على السالم والتسامح.
عرض نتائج البحث
ان قسم النتائج قد تم تقسيمه الى فصول حسب المواضيع الدراسية الستة ,كما يلي:
ا .التاريخ ,ب .الجغرافيا ,ج .المدنيات ,د .اللغة واآلداب العبرية ,ه .الكتاب المقدس والثقافة
اليھودية ,و .اللغة العربية ,وسيشتمل على المضامين المتعلقة بالموضوع الفلسطيني ,بما في ذلك
المقتبسات المباشرة من الكتب المدرسية .وتقسم المضامين التي تم العثور عليھا في الكتب حسب
المعايير المذكورة التي تم تطويرھا في معھد  ,IMPACT-SEولكنھا قد تلخصت في نطاق ھذا
التقرير في المواد االربعة التالية:
 4اوال :ھل يتفق مضمون الكتب المدرسية مع المعايير الدولية الخاصة بالتربية على السالم والتسامح واالعتراف باآلخر )القومي
والمذھبي واالجتماعي والتاريخي( ام انھا تشتمل على نظرة مؤذية وصورا نمطية سلبية تجاھه؟
ثانيا :ھل تشجع المضامين التربوية على التسامح ,والتفاوض ,والتصالح ,والتعاون ,والسالم مع الفلسطينيين؟
ثالثا :ھل تورد الكتب المدرسية مقتبسات من مصادر اخرى تحتوي على عدم التسامح نحو الفلسطينيين؟
رابعا :ھل تشجع التربية المدرسية على ابداء التفھم واالحترام نحو ثقافة اآلخر الفلسطيني وانجازاته وقيمه ومنھاج حياته؟
خامسا :ھل يؤكد المنھاج التعليمي للطالب عدم مشروعية العدوان من اجل العدوان ,والحرب التوسعية ,والسيطرة ,والعنف لغرض
االضطھاد؟ وھل تحاول تطوير امكانات الطالب التخاذ قرار حل الخالفات بصورة خالية من العنف؟
سادسا :ھل تشجع التربية المدرسية الطالب على تفھم مسؤوليته في الحفاظ على السالم ,وتأييد العملية السلمية والتفاھم والتعاون
الدوليين؟
سابعا :ھل تكون المضامين التي يتم تدريسھا عصرية ودقيقة ومتوازنة دون انحياز؟ ھل تستعمل نفس المعايير لتعزيز تبادل المعرفة
والتفاھم؟
ثامنا :ھل يمد المنھاج التعليمي الطالب بانواع المعرفة الواسعة التي قد تساعدھم على تقييم المعلومات المتناقضة واالھداف السابق
ذكرھا اعاله واتخاذ القرارات المنطقية وكذلك تطوير نوع من التفكير الناقد واستقاللية القرار؟
 5على اساس توصيات منظمة اليونسكو حول التربية على التفاھم الدولي والتعاون والسالم والتربية على تأييد حقوق االنسان والحريات
االساسية كما تبنتھا الجمعية العامة ليونسكو في دورتھا الثامنة عشرة في باريس ,في  19تشرين الثاني-نوفمبر  ,1974قرار 3ج
واعالن المبادئ حول التسامح الموقع من الدول االعضاء في  16تشرين الثاني-نوفمبر  1995و المادة  4ب.
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.1
.2
.3
.4

الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل.
االعتراف باآلخر الفلسطيني.
تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته.
ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا.

ترد في ھذا التقرير عشرات المقتبسات النموذجية المأخوذة من عشرات الكتب المدرسية في
مختلف المواضيع المتعلقة باآلخر الفلسطيني ,أي انه ال يشمل جميع المقتبسات ذات العالقة التي
عثر عليھا في الكتب في نطاق ھذا البحث ,ولكنھا موجودة في موقع المعھد:
.www.impact-se.org
استنتاجات البحث
تُعرض استنتاجات البحث في قسم مناقشة النتائج وھي تشمل تلخيصا لمجمل المضامين في
الكتب المدرسية االسرائيلية المتعلقة باآلخر الفلسطيني والتي تميز كال من المواضيع الدراسية
)وفقا لتصنيف النتائج(.
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ج .نتائج البحث
من الممكن مشاھدة نفس االتجاه العام لدى مختلف الكتب االسرائيلية وھو ايراد المضامين التي
تؤيد السالم والتسامح نحو اآلخر الفلسطيني ,ولذلك اختيرت نفس العناوين لمختلف الفصول
الفرعية ضمن كل فصل من فصول ھذا القسم .ولكن طرق تعبير ھذه المضامين وتقديمھا تختلف
ما بين كتب تعليم المواضيع الدراسية المختلفة .ونشاھد في ھذا القسم كيفية نقل كل موضوع
دراسي في كتبه للمضامين المتعلقة بالنزاع االسرائيلي-الفلسطيني ,بما في ذلك ,طبعا ,مضامين
السالم والتسامح نحو اآلخر الفلسطيني ,ومدى تمشيه مع المعايير االربعة المذكورة )في قسم
طريقة البحث(
الفصل االول :كتب التاريخ
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
تبذل الكتب االسرائيلية لتعليم التاريخ جھودا الشك فيھا فيما يتعلق بوصف النزاع االسرائيلي-
الفلسطيني وصفا متوازنا ودقيقا وكامال دون انحياز لھذا الطرف او ذاك .ومع كون الفلسطينيين
يعرضون )الى جانب الدول العربية( كمن بادر الى حرب عام  1948وكمن بادر الى االضرار
باليھود قبل ذلك العام ,فمن الممكن ربط ذلك – ولو جزئيا – بالحقائق التاريخية ,ال سيما وان
معظم الكتب تشير الى المنطق من وراء اعتراض الفلسطينيين على المشروع االستيطاني
اليھودي وعلى اقامة دولة يھودية في ارض اسرائيل/فلسطين .كما ان االشارة الى ھذا الموضوع
في جميع الكتب تقريبا ليست اشارة متحيزة تنطوي على تعبيري "نحن" و"ھم" وانما ھي اشارة
نزيھة ومھنية تبسط تسلسل االمور كوقائع تاريخية وفقا لتسلسلھا الزمني ومع خلفيتھا دون ابداء
الرأي بشأنھا .ھذا ,وتطرح على الطالب اسئلة تجعلھم ينظرون باھتمام الى تلك القضايا المعقدة
ذات العالقة بوقتنا الحاضر ويبلورون رأيھم بشكل مستقل على اساس الحقائق المقدمة اليھم.
بعض النماذج:
احداث تشرين االول-اكتوبر عام 2000
في  29ايلول-سبتمبر من عام  2000قام العرب مواطنو اسرائيل بمظاھرات عنيفة
واسعة النطاق احتجاجا على زيارة اريئيل شارون ,وكان آنذاك رئيسا للمعارضة
البرلمانية ,لمنطقة الحرم القدسي .واستمرت المظاھرات ,التي شملت ايضا اعمال غلق
الطرقات العامة والرشق بالحجارة ,ثالثة ايام مما تطلب تدخال كثيفا من الشرطة .وخالل
عملية قمع االضطرابات استعمل افراد الشرطة السالح الناري مما ادى الى مقتل
 12مواطنا عربيا .وفي اعقاب ھذه االحداث اقيمت لجنة رسمية لتقصي الحقائق ھي
لجنة ]القاضي ثيودور[ اور ...وربطت اللجنة ذلك التفجر العنيف بوضع عرب اسرائيل
العام االقتصادي-االجتماعي فقررت" :ان االحداث وطبيعتھا الشاذة ونتائجھا الخطيرة
انما ھي حصيلة عوامل عميقة الجذور كانت قد خلقت وضعا متفجرا في صفوف
الجمھور العربي داخل اسرائيل .ان ھذه العوامل ,بما فيھا الدولة نفسھا وحكوماتھا على
مدى االجيال ,اخفقت في معالجة القضايا العويصة الناتجة عن وجود اقلية عربية كبيرة
داخل الدولة اليھودية معالجة جذرية وشاملة .ان معالجة الحكومة للمحيط العربي قد تميز
معظمھا باالھمال واالجحاف ...لم تفعل الدولة ما فيه الكفاية ولم تبذل ما يكفي من الجھود
لجعل مواطنيھا العرب متساوين والزالة ظواھر التمييز واالجحاف"...
)عن كتاب :القومية :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (188
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اسئلة:
 .1كيف تسيء الى اليھود االعمال االرھابية اليھودية الموجھة ضد العرب ,حسب
6
رأي دافيد بن غوريون؟
سم المنفعتين الناتجتين عن كسر سياسة عدم الرد ]على االعتداءات[ ,حسب
ِ .2
7
رأي ]دافيد[ رازيئيل.
... .3
 .4اي الطريقين تبدو اصح في نظركم – عدم الرد او االخذ بالثأر؟ عللوا جوابكم.
)عن كتاب :القومية في اسرائيل وفي الشعوب :بناء دولة في الشرق االوسط,2009 ,
ص (43
اكتبوا ]فقرة[ عن حرب االيام الستة من وجھات النظر الثالث ]التالية[:
 .1جندي اسرائيلي يكتب الى اھله
 .2اسير مصري يكتب الى افراد عائلته من االسر في اسرائيل
 .3امرأة من سكان مخيم لالجئين في ]قطاع[ غزة بعد احتاللھا من قبل اسرائيل
)عن كتاب :التاريخ اليوم – القرن ال :20-على اعتاب الغد ,1999 ,ص (163
الحرب في المدن المختلطة ]عام [1948
بدأ العرب في القيام باعمال ارھابية ضد اليھود وممتلكاتھم في جميع المدن المختلطة
)وھي يافا ,واورشليم-القدس ,وحيفا ,وطبريا ,وصفد( .وكان االرھاب عبارة عن اطالق
نار القناصة باتجاه االحياء اليھودية وإلقاء القنابل والقنابل اليدوية ووضع المتفجرات.
وكانت مدينتا اورشليم-القدس وحيفا مسرحا رئيسيا من االعمال االرھابية من الجانبين.
ومن االعمال االرھابية من الجانب العربي :تفجير سيارة للبريد في وسط مدينة حيفا,
وارتكاب مجزرة بحق عشرات العمال اليھود في معامل تكرير البترول في حيفا ,وتفجير
مبنى صحيفة "بالستاين بوست" في مدينة اورشليم-القدس ,وتفجير سيارتين مفخختين في
شارع بن يھودا في اورشليم-القدس حيث قتل  50شخصا وھم نيام .وفي الحادي عشر
من شھر آذار-مارس قام العرب بعملية ارھابية جريئة عندما افلحوا في ادخال سيارة
مفخخة الى ساحة مباني المؤسسات القومية اليھودية في اورشليم-القدس ,االمر الذي
اسفر عن الحاق الكثير من الدمار وخسائر باالرواح.
اما المنظمات السرية اليھودية الثالث ]الھاغانا – )دفاع( ,والمنظمة العسكرية القومية –
"ايتصل" )"االرغون"( ,ومحاربو حرية اسرائيل – "ليحي" )"شتيرن"([ فقد ردت
باالعمال االرھابية المضادة من إلقاء القنابل في اسواق اورشليم-القدس العربية )باب
الخليل وباب العمود( من قبل اعضاء منظمة "ايتصل" ,وتفجير بعض المباني في
غارات الفراد منظمة "الھاغانا" على االحياء العربية في الجزء االسفل من مدينة حيفا,
وتفجير مبنى السرايا القديم في مدينة يافا من قبل رجال منظمة "ليحي" ,وتفجير فندق
"سميراميس" في حي القطمون باورشليم-القدس على يد رجال "الھاغانا".
)عن كتاب :الثورة والخالص في اسرائيل والشعوب ,الجزء الثالث ,1970-1939
 ,2006ص (263
 6دافيد بن غوريون :من زعماء السكان اليھود في البالد ايام االنتداب البريطاني ومؤسس دولة اسرائيل ورئيس وزرائھا االول.
 7سياسة عدم الرد على ھجمات سكان البالد العرب على اليھود اتخذتھا منظمة "الھاغانا" اليھودية السرية في الثالثينات وعارضھا قائد
منظمة "ايتصل" دافيد رازيئيل.
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ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
تعترف كتب تعليم التاريخ باآلخر الفلسطيني ,بل ان الكتب الصادرة حديثا تؤكد وجود الھوية
القومية الفلسطينية حتى قبل قيام الدولة بزمن بعيد ,وإن ادخلت الحركة الصھيونية في عداد
العوامل الحافزة على تبلور التطلعات القومية وتطور الحركة السياسية لدى الفلسطينيين .وتؤكد
الكتب وجود اغلبية ديموغرافية عربية في البالد قبل الھجرات اليھودية الكثيفة اليھا )في القرنين
ال 19-وال 20-ميالديا( ,وتعترف كذلك بالحضور العربي في اسرائيل تاريخيا.
مالحظة :ان استعمال مصطلح "عرب ارض اسرائيل" او "عرب البالد" اسما للعرب
الفلسطينيين الذين سكنوا في حدود ارض اسرائيل/فلسطين حتى عام  1948ھو امر شائع في
مختلف كتب تعليم التاريخ .اما اسم "الفلسطينيين" فيرد في بعض الكتب وخاصة في تلك التي
صدرت حديثا .ومع ذلك ,ال تنكر الكتب القديمة نسبيا الھوية الفلسطينية وموضوع تبلور الحركة
السياسية القومية لدى ھؤالء السكان ويمكن احيانا مشاھدة االسمين في الكتاب نفسه.
بعض النماذج:
في اعقاب االحتالل البريطاني انفصل عرب ارض اسرائيل/فلسطين عن مركزھم
التاريخي في سوريا فبدات عملية تبلور ھوية فلسطينية منفردة.
)عن كتاب :االزمنة الحديثة ,الجزء االول  ,1998 ,1920-1870ص (159
وضع السكان اليھود في ارض اسرائيل /وضع السكان اليھود في ارض اسرائيل/
فلسطين عام 1917
فلسطين عام 1945
حوالي  550,000يھودي مقابل
حوالي  60,000يھودي مقابل
 1,200,00عربي
 600,000عربي
)عن كتاب :القومية :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (11
ضمن ذلك الواقع ]كون سوريا تحت االنتداب الفرنسي وفلسطين – تحت االنتداب
البريطاني[ غلبت لدى عرب ]ارض[ اسرائيل/فلسطين نزعة اخرى ,فناؤوا بانفسھم عن
]فكرة[ سوريا الكبرى وبداوا يبلورون ھوية قومية خاصة بھم تمركزت حول مطلب
"فلسطين للفلسطينيين" .انھم طالبوا بريطانيا بالعمل على تحقيق الحقوق القومية
الفلسطينية ورفضوا اي نوع من التفاوض مع الصھيونيين حول قضية ارض
اسرائيل/فلسطين.
)عن كتاب :حقبة الھول واالمل  ,2001 ,1970-1870ص (161-160
تبلورت تدريجيا خالل الثالثينات الحركات الوطنية العربية في منطقة الشرق االوسط
برمتھا .وبدأ العديد من عرب ]ارض[ اسرائيل/فلسطين يبلورون وعيا قوميا-وطنيا ھم
اآلخرون ,بمعنى انھم ليسوا فقط جزءا من االمة العربية الكبرى وانما ھم ايضا
فلسطينيون سكان فلسطين...
لم يكن العرب الفلسطينيون منتظمين بعد في اطر حركية ومؤسستية سياسية على غرار
الحركة الصھيونية ,إذ كان معظمھم من الفالحين قليلي التعليم فتأثروا بالوعاظ
التقليديين الذين اعتبروا االستيطان الصھيوني في ارض اسرائيل/فلسطين انتھاكا لحرمة
المقدسات...
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اما زعماء السكان اليھود فقد ايقنوا في تلك السنوات انھم ال يقومون بتوطين اليھود في
بالد خالية من السكان...
)عن كتاب :التاريخ اليوم – القرن ال :20-على اعتاب الغد ,1999 ,ص (85
لو كنت يھوديا تعيش في ارض اسرائيل/فلسطين في تلك السنوات ]الثالثينات[ ,فكيف
كنت تقدر فرص نجاح المجموعة السكانية اليھودية في مواصلة نموھا؟ ولو كنت عربيا
فلسطينيا ]في البالد آنذاك[ فكيف كنت تقدر فرص نجاح الحركة القومية الفلسطينية؟
)عن كتاب :رحلة الى الماضي :القرن العشرون – بحكم الحرية ,1999 ,ص (164
ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
ان الكتب االسرائيلية لتعليم التاريخ تعرض مرارا ليس فقط المواقف االسرائيلية واليھودية وانما
المواقف الفلسطينية ايضا على امتداد النزاع االسرائيلي-العربي ,ال سيما قبل عام  1948ومن
الثمانينات فصاعدا )في سرد وقائع االنتفاضتين االولى والثانية واتفاقات اوسلو( .ويمكن العثور
في بعض الكتب على مقتبسات من اقوال الزعماء والمواطنين الفلسطينيين وتفاصيل مواقفھم
الشخصية من النزاع.
اما معاناة الفلسطينيين نتيجة النزاع االسرائيلي-العربي ,وال سيما في اعقاب حرب عام ,1948
فيتم التطرق اليھا في اطار وصف مضاعفات تلك الحرب .ان مصطلح "النكبة" الذي يستعمل في
وصف تلك المعاناة من وجھة النظر الفلسطينية يرد ھو اآلخر في عدد من الكتب المدرسية
االسرائيلية .وال تتورع ھذه الكتب عن اظھار المسؤولية االسرائيلية عن معاناة الفلسطينيين في
حاالت مثل ااتھجير الجزئي لعرب ارض اسرائيل/فلسطين ,وظاھرة الحكم العسكري ]في
اسرائيل[ بعد الحرب ]وحتى الغائه عام  ,[1966والحوادث القاسية مثل دير ياسين وكفر قاسم
وصبرا وشاتيال .ان الكتب االسرائيلية ال تتجاھل المسؤولية االسرائيلية )الكاملة او الجزئية( عن
ھذه االحداث.
بعض النماذج:
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الكتابة تحت الصورة :الجئون فلسطينيون
سؤال :كيف تؤكد ھذه الصورة الفوتوغرافية صعوبة اوضاع الالجئين الفلسطينيين؟
)عن كتاب :القومية :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (107
اما الشيوعيون العرب معارضو النخبة الفلسطينية فقد وصفوا الوضع البائس في صفوف
الفلسطينيين في اورشليم-القدس كما يلي:
"احياء عربية كثيرة تركھا سكانھا ...يستمر الفرار من جميع االحياء القريبة من االحياء
اليھودية .اصبح الوضع االقتصادي سيئا الى درجة ان اضحى رغيف الخبز العادي
اغلى شيء في الدنيا ...بمجرد سماع طلقة نارية يصيب الشلل الحياة االقتصادية في
المدينة وتقفل الدكاكين ...وتتوقف حركة المواصالت حيث تبقى مدينة القدس منقطعة
عن سائر انحاء البالد"...
اما خليل السكاكيني ,المربي والكاتب الفلسطيني من سكان حي القطمون في اورشليم-
القدس ,فيكتب في يومياته في شھر آذار-مارس من عام :1948
"ال غرو ان يفكر سكان حي القطمون في االنتقال الى حي آخر او حتى الى بلد آخر .انھم
يريدون الفرار من الھموم ومن االخطار التي يواجھونھا ليال نھارا .واكثر ما يفقدھم
عزيمتھم حالة الذعر التي يتعرض لھا النساء واالطفال .غادر اناس كثيرون الى البلدة
8
القديمة وعمان والقاھرة واماكن اخرى .بقي القليل فقط من اصحاب االمالك...
)عن كتاب :القومية :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (83
في خضم عملية "نحشون" ]نيسان-ابريل عام  [1948وقعت حادثة قاسية تركت اثرھا
على عالقات الشعبين .ففي ضوء نشاط منظمة "الھاغانا" المكثف قرر اعضاء منظمتي
"ايتصل" و"ليحي" مھاجمة قرية دير ياسين العربية .وبتنسيق مع "الھاغانا" احتل مقاتلو
"ايتصل" و"ليحي" القرية وقتلوا العديد من سكانھا .ولم يتضح عدد القتلى الدقيق وھو
يتراوح ما بين  100و  254شخصا .وقد دعا افراد "ايتصل" و"ليحي" الذين خرجوا
الحتالل القرية دعوا العرب عبر مكبرات الصوت الى اجالء النساء واالطفال والشيوخ
عن القرية ولكن العرب لم يفھموا تلك الدعوة وكانوا متأكدين من وجوب بقاء النساء
واالطفال وعدم اجالئھم...
احدث ھذا الھجوم صدمة قاسية لدى العرب وكثف من ھروب العديد منھم مذعورين من
المناطق التي احتلھا اليھود .ان عملية ديرياسين اثارت خالفات حادة داخل االوساط
اليھودية في ارض اسرائيل/فلسطين )وھناك من يقولون ان اعتداء العرب على قافلة
مستشفى "ھداسا" كانت بمثابة عملية ثأر ردا على حادثة دير ياسين(.
)عن كتاب :تاريخ اسرائيل والشعوب في فترة الكارثة والنھضة  ,1970-1939المجلد
الثالث ,2005 ,ص (430-429
في اثناء المعارك طرد الكثير من عرب البالد .منھم من فروا حتى قبل وصول اليھود
الى القرية او الحي العربي في المدينة ومنھم من طردوا من قبل القوات المحتلة.
)عن كتاب :التاريخ اليوم – القرن ال :20-على اعتاب الغد ,1999 ,ص (143

 8ترجمت ھذه الفقرة من الترجمة العبرية للمادة االصلية العربية التي لم يتم الحصول عليھا.
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بسبب الھزيمة العسكرية وقضية الالجئين يسمي العرب حرب عام  – 1948التي يسميھا
اليھود بحرب االستقالل – بالنكبة ,ومعناھا بالعربية "الكارثة".
)عن كتاب :رحلة الى الماضي :مواضيع مختارة في التاريخ – القرن ال 19-والقرن
ال ,2007 ,20-ص (183
طرح العرب ايضا الحجج المضادة لحق اليھود في ارض اسرائيل/فلسطين ,فقد تبنوا
الموقف الذي يقول بان اليھود ليسوا بامة حيث تعتبر ]ھويتھم[ اليھودية ]ھوية[ دينية
فقط وعليه فال حق لھم في السيادة على اراض .اما العرب فيشكلون امة ولذلك تعود
ارض اسرائيل/فلسطين اليھم ,حسب ادعائھم.
)عن كتاب :رحالت في الزمن :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (42
في اليوم االول من حرب سيناء ]عام  [1956وقع في كفر قاسم حادث فظيع ,حيث قتل
 49امرأة ورجال وطفال على ايدي افراد سرية من حرس الحدود التي كانت تعمل ھناك.
فبسبب الحرب تم تقديم وقت حلول نظام منع التجول اليومي في القرى الواقعة على
الحدود االردنية ]في الضفة الغربية آنذاك[ الى ساعات ما بعد الظھر دون اعالم السكان
الذين عملوا خارج القرية بذلك والذين كانوا يعتادون على حلول نظام منع التجول ابتداء
من ساعات الليل .وھكذا عادوا من عملھم في ذلك اليوم بعد ان اصبح ]نظام منع التجول[
ساري المفعول حيث نفذ ضابط حرس الحدود في كفر قاسم االوامر التي كانت قد
صدرت من قبل من اطالق النار على كل من يخل بنظام منع التجول فقتل جنوده عند
الحاجز رميا بالرصاص اوالئك الذين عادوا من الحقول ومن عملھم خارج القرية.
وتجدر االشارة في ھذا السياق الى انه في القرى االخرى حيث وصل العائدون الى
بيوتھم ھم اآلخرون بعد ابتداء نظام منع التجول ,اتخذ القادة موقفا اكثر تفھما من
المتاخرين ولم ينفذوا االوامر بشأن اطالق النار عليھم.
...ان مجزرة كفر قاسم تعتبر بمثابة الضوء االحمر بالنسبة الى قضية سيادة القانون في
اسرائيل حيث ولد في اعقابھا مفھوم قانوني جديد ھو "امر غير مشروع بشكل واضح".
انه امر ال يجوز تنفيذه باي حال من االحوال ,بغض النظر عن مصدره ,لكونه يناقض
القيم االنسانية االساسية دون ان يكون وراءه اي سبب حقيقي.
)عن كتاب :معرفة التاريخ :القومية في اسرائيل وفي الشعوب – بناء دولة في الشرق
االوسط ,2009 ,ص (213
رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
في وقت تميل فيه كتب تعليم التاريخ القديمة نسبيا الى وصف االحداث التي وقعت بعد قيام الدولة
وصفا مقتضبا ,فان الكتب الجديدة نسبيا تصف ايضا مسار النزاع واتفاقات السالم المختلفة ابتداء
من الخمسينات الى سنوات االلفين .ويكون وصف اتفاقيات السالم وصفا واقعيا ونزيھا حيث
تعرض الكتب مظاھر التاييد لھذه االتفاقات ومظاھر االعتراض عليھا من الجانبين على حد سواء
ودون انحياز .وتعرض بعض الكتب اتفاقيات السالم كخطوة ھامة وحاسمة رغم كون نتائجھا
حتى اآلن غير ما توقعه الطرف اليھودي.
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بعض النماذج:
انطوت اتفاقيات اوسلو على اھمية كبرى لدى الطرفين ,إذ تم بواسطتھا الول مرة
التوصل الى حل وسط بين اسرائيل والفلسطينيين ,وھو حل وسط كان المقصود به فتح
الباب بوجه عملية مصالحة اوسع تؤدي الى تحسن العالقات بين اسرائيل وسائر الدول
العربية .كما منحت اتفاقيات اوسلو الفلسطينيين فرصة اقامة دولة خاصة بھم الول مرة.
...ولكن االتفاقات قد اثارت ايضا معارضة شديدة في اوساط الجمھور االسرائيلي .فتمت
المصادقة عليھا في الكنيست ]برلمان اسرائيل[ باغلبية ضئيلة ...ايد معسكر اليسار
بمعظمه ھذه االتفاقيات امال منه انھا ستؤدي الى وقف العنف .اما معسكر اليمين فقد انتقد
يتسحاق رابين انتقادا شديدا ...فقد اتھم يتسحاق رابين انه فرط في امن مواطني اسرائيل
بل وافق على التنازل عن اراض شاسعة من اراضي وطن الشعب اليھودي.
 ...وقد اثارت اتفاقيات اوسلو الخالفات في صفوف العرب ايضا .فالمعارضون
ل]الرئيس الفلسطيني ياسر[ عرفات اتھموه عند اعترافه بوجود دولة اسرائيل بانه خان
الشعب الفلسطيني إذ وقع على اتفاقية ال تزال طريقة تطبيقھا غير واضحة وھي ال تحل
قضايا الشعب الفلسطيني الملحة.
)عن كتاب :رحالت في الزمن :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (206

الكتابة الى جانب الصورة :مراسم التوقيع على اتفاقية اوسلو )"اعالن المبادئ"( في
حديقة البيت االبيض ,ايلول-سبتمبر  ,1993باشتراك رئيس وزراء اسرائيل يتسحاق
رابين ,وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ,ورئيس الواليات المتحدة بيل
كلينتون .وقد منع كلينتون عرفات من تقبيله ورابين ,خالفا لما كان ]عرفات[ يعتاد عليه.
سؤال :قارنوا ھذه الصورة الفوتوغرافية والصورة الفوفتغرافية للزعماء الثالثة ]بيغين
والسادات وكارتر[ في مؤتمر السالم مع مصر في كامب ديفيد )على صفحة رقم :(198
ھل توجد بينھما فوارق؟ قوموا بشرح ذلك.
)عن كتاب :القومية :بناء دولة في الشرق االوسط ,2009 ,ص (208
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]مقتطفات[ من خطاب يتسحاق رابين في مراسم التوقيع على اتفاقية اوسلو,
13.9.1993
"...نحن الجنود الذين عدنا من ميادين القتال ...نحن الذين شاھدنا افراد عائلتنا
واصدقاءنا موتى امامنا ...نحن الذين قاتلناكم ,ايھا الفلسطينيين ,نقول لكم اليوم بصوت
رنان :كفانا دمعا ودما ,كفى! ليست فينا كراھية لكم ولسنا راغبين في الثأر .فنحن مثلكم
اناس نريد ان نبني بيتا ,ان نغرس شجرة ,ان ّ
نكن الحب وان نعيش الى جانبكم في جو
من االحترام والعطف كبني ادم وكأناس احرار .نحن نفسح اليوم مجاال للسالم ونقول
بصوت رنان :كفانا ,كفى"...
)عن كتاب :معرفة التاريخ :القومية في اسرائيل وفي الشعوب – بناء دولة في الشرق
االوسط ,2009 ,ص (272
منذ التسعينات يجري حوار نحو السالم مع العرب الفلسطينيين العائشين في مناطق يھودا
والسامرة وغزة .ان عملية السالم ھذه تركز على المفاوضات حول مناطق يھودا
والسامرة ألن منطقتي قطاع غزة واريحا قد نقلتا الى ايدي الفلسطينيين في عام .1994
ان ھذه المفاوضات تتقدم وسط صعوبات جمة ونأمل ان تتكلل بالنجاح .نحن نأمل اننا
سنحظى في آخر االمر بالسالم مع جميع الدول العربية وان يأتي السالم الى اسرائيل.
)عن كتاب :في الطريق الى النھضة والسالم :فصول في تاريخ اسرائيل في القرن
العشرين ,1999 ,ص (263
الفصل الثاني :كتب الجغرافيا
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
تحاول كتب الجغرافيا عرض النزاع االسرائيلي-الفلسطيني وعملية السالم عرضا نزيھا
ومتوازنا وكامال وتطرح على الطالب اسئلة ثاقبة تكون في لب اسس النزاع وذلك بھدف تشجيع
الطالب على اتخاذ جانب التروي وإبداء الرأي المستقل .كما تتناول كتب الجغرافيا باسھاب ,مثلھا
مثل كتب المدنيات ,موضوع العرب الفلسطينيين مواطني اسرائيل من ناحية اوضاعھم العامة,
وقضية ھويتھم السياسية ,ومميزاتھم االجتماعية واالقتصادية ,ونظرة الحكومة والمجتمع اليھودي
اليھم ,وما الى ذلك ,بشكل مفصل ومثير لالحترام ,مع توجيه النقد للحكومة والمجتمع االسرائيلي
العام.
بعض النماذج:
ان الحدود ما بين اسرائيل والفلسطينيين حدود تثير مشاكل عويصة .ويكون النزاع حول
االراضي التي يسميھا اليھود "ارض اسرائيل" ويعتبرونھا جزءا من وطنھم ,بيتما
يسميھا الفلسطينيون "فلسطين" ويعتبرونھا جزءا من وطنھم الخاص بھم .وال يوجد خط
حدودي حاليا بين اسرائيل والفلسطينيين العائشين في مناطق يھودا والسامرة .اما منطقة
قطاع غزة فقد اخلتھا اسرائيل بصورة احادية الجانب عام  2005حيث توجد في تلك
المنطقة حدود مؤقتة.
)عن كتاب :اسرائيل :االنسان ومجاله ,2007 ,ص (18
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وماذا عن اسرائيل والسلطة الفلسطينية؟ ان عالقات اسرائيل والسكان الفلسطينيين لھا
تاريخ طويل من النزاع العنيف .يطالب الفلسطينيون بإقامة دولة ذات سيادة في حدود
ارض اسرائيل/فلسطين ,في اراضي يھودا والسامرة وقطاع غزة .وكانت ضمن
الحكومات االسرائيلية خالل السنوات ]الماضية[ آراء مختلفة حيال ھذا المطلب ,فھناك
من يؤيدونه وھناك من يعارضونه قطعيا.
في اطار ]وثيقة[ اعالن المبادئ ضمن اتفاقية اوسلو عام  1993اتخذت حكومة اسرائيل
برئاسة يتسحاق رابين قرارا مبدئيا بالتقدم في مسار ينتھي الى اقامة دولة فلسطينية .ومنذ
ذلك الحين يجري الطرفان – السلطة الفلسطينية ودولة اسرائيل – اتصاالت متواصلة.
ولكن حتى شتاء عام  2008لم تثمر المفاوضات عن اي اتفاق يمكن ]الطرفين[ من رسم
حدود ثابتة ومعترف بھا بين الجانبين.
)عن كتاب :اسرائيل في القرن ال :21-كتاب االعداد المتحانات البجروت ,2009 ,ص
(16
ان اتفاقية اوسلو )عام  (1993واقامة السلطة الفلسطينية اديا الى بناء سياج يستعمل
فاصال بين المجال السكاني االسرائيلي وقطاع غزة الذي يعيش فيه مليون عربي .ويجعل
ھذا السياج من عملية التسلل الى اسرائيل امرا ينطوي على الصعوبة اال انه ال يمنع
تعرض المدن والقرى اليھودية لالعتداءات العديدة .ويكون وضع مستوطنات منطقة
"غوش قطيف" ]اليھودية ,داخل القطاع[ صعبا بشكل خاص بسبب قربھا من المدن
العربية ]في القطاع[ .وقد طرح رئيس الوزراء ]االسرائيلي[ اريئيل شارون عام 2004
خطة إلخالء مستوطنات "غوش قطيف" إخالء احادي الجانب ]وتم ذلك فعال في العام
التالي[.
)عن كتاب :النقب :االنسان والبيئة على مدى االجيال ,2004 ,ص (304
مغارة المكفيلة ]الحرم االبراھيمي في مدينة الخليل[ – مكان القامة الشعائر الدينية
لليھود والمسلمين
في اعقاب حرب االيام الستة تم اقرار االجراءات بھدف تمكين المسلمين واليھود من
اقامة الصلوات في مغارة المكفيلة ,فبقيت القاعة الكبرى – قاعة سيدنا اسحق – مسجدا
بينما اقيم في غرفتين اخريين كنس مؤقتة .ولم يرض الجانبان بالترتيبات الجديدة.
فالمسلمون احتجوا على مجرد دخول اليھود الى المبنى القامة الصالة ,بينما بدأ اليھود,
الذين ظلت حقوقھم في المكان محدودة ,بحملة على مستوى الجمھور االسرائيلي لتحقيق
المساواة مع المسلمين .وقد وصل التوتر بين ابناء الديانتين ذروته في عيد المساخر
اليھودي "بوريم" عام  1994حيث دخل مغارة المكفيلة وقت صالة الفجر لدى المسلمين
الدكتور باروخ غولدشتاين ,وھو طبيب يھودي من بلدة كريات اربع اليھودية المجاورة,
فاطلق النار على المصلين في المسجد .وقد قتل  29وجرح العشرات من المسلمين .اما
غولدشتاين نفسه فقد قتل على يد المصلين المسلمين .واقيمت لجنة رسمية اسرائيلية
لتقصي الحقائق التي اوصت بإحداث ترتيبات جديدة بھدف فصل المصلين اليھود عن
المصلين المسلمين فصال كامال وذلك لمنع اي احتكاك فيما بينھم.
)عن كتاب :الجبال الوسطى :يھودا والسامرة والسھل الداخلي وغور االردن,2002 ,
ص (292
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ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
تعترف كتب تعليم الجغرافيا باآلخر الفلسطيني من الناحية السياسية-القومية )وتشير كذلك الى
ھوية الفلسطينيين مواطني اسرائيل الفلسطينية( ,والدينية )االشارة الى االماكن المقدسة للمسلمين
في ارض اسرائيل/فلسطين( وبطبيعة الحال – من الناحية الجغرافية ايضا حيث تعرض في
الخرائط إما الخط االخضر وبداخله المدن الفلسطينية من نابلس ورام ﷲ وغزة وغيرھا ,او
مناطق السلطة الفلسطينية وفقا التفاقيات اوسلو كامال او جزئيا )مناطق ِ Aفقط(.
بعض النماذج:

صورة رقم  :18تخطيط خارطة اورشليم-القدس استعدادا لالتفاقات ]المستقبلية[
مساحة اورشليم-القدس الكبرى
مقترحات للتسوية االقليمية
مقترح رقم 3
المفتاح:
19

]اللون االزرق[ المجموعات السكانية اليھودية
]اللون االحمر[ المجموعات السكانية العربية
]اللون البرتقالي[ منطقة صناعية مشتركة
االتفاقية المرحلية االسرائيلية-الفلسطينية
آذار-مارس عام 2000
المفتاح:
]اللون البني[ منطقة A
]اللون االصفر[ منطقة B
)عن كتاب :جبال حولھا :جغرافيا يھودا والسامرة ومدينة اورشليم-القدس,2003 ,
ص (182

خارطة "اسرائيل وجاراتھا عام "2005
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مدينة
●
]الخط المنقط[ تخوم السلطة الفلسطينية )منطقة (A
]الخط االحمر[ خط حدودي
معبر حدودي
#
)عن كتاب :اسرائيل :االنسان ومجاله ,2007 ,ص (7
توجد في مناطق السلطة الفلسطينية اربعة مشاريع اقليمية للمياه ھدفھا مد المنازل بالماء
في الخليل ,وبيت لحم ,ورام ﷲ ,ونابلس ,وجنين...
)عن كتاب :الجبال الوسطى :يھودا والسامرة والسھل الداخلي وغور االردن,2002 ,
ص (73
مع زيادة قوة السكان اليھود في البالد وازاء نزعات االنقسام في العالم العربي بدأ عرب
ارض اسرائيل/فلسطين يبلورون ھويتھم كفلسطينيين.
)عن كتاب :النقب :االنسان والبيئة على مدى االجيال ,2004 ,ص (14
ان ارض اسرائيل/فلسطين عامة ومدينة اورشليم-القدس خاصة قد اصبحتا مقدستين في
الفكر االسالمي خالل توسع االسالم وتطوره ,سواء من الناحية الدينية والجغرافية .وكلما
اقتبس االسالم المزيد من مزايا الحضارات التي استولى عليھا كلما ھضم واسلم القيم
التي التقطھا وبضمنھا قدسية ارض اسرائيل/فلسطين ونباتھا ومياھھا والعيش فيھا
وقدسية الدفن فيھا وما الى ذلك .وجميع ھذا االمور اصبحت منذ ذلك الحين جزءا ال
يتجزأ من االسالم االشعري ,وال سيما عبر نشاط المعتكفين والمتزھدين والمنعزلين
الذين كانوا يتأثرون بالرھبان المسيحيين المتجولين .اما التعبير الرئيسي عن قدسية
ارض اسرائيل/فلسطين ومدينة اورشليم-القدس في االسالم فقد جاء عند اقامة المسجدين
على جبل الھيكل ]وھو اسم منطقة الحرم القدسي الشريف باللغة العبرية منذ اجيال[.
)عن كتاب :ھذه ھي البالد :مدخل الى دراسات ارض اسرائيل ,1999 ,ص (161
ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
تصف كتب تعليم الجغرافيا حياة الفلسطينيين ومعاناتھم كالجئين )الى جانب وصف معاناة
االسرائيليين خالل الحرب التي رافقت قيام دولتھم( .وتشجع بعض ھذه الكتب الطالب على
االھتمام اكثر بجيرانھم الفلسطينيين مواطني اسرائيل.
بعض النماذج:
الالجئون ومخيمات الالجئين
في غضون حرب االستقالل ]حرب  [1948وفي اواخرھا اضطر العديد من السكان
العرب الى مغادرة منازلھم وقراھم فوجدوا انفسھم بعد الحرب خارج حدود اسرائيل .ان
ھؤالء السكان الذين وصفوا بالجئي الحرب استوطنوا في الدول العربية المجاورة...
بعض ھؤالء الالجئين اندمجوا بالسكان المحليين واستوطنوا القرى او المدن ,ولكن
الكثير منھم نزلوا في مخيمات لالجئين اقيمت في يھودا والسامرة وغور االردن وفي
شرق االردن .كانت االوضاع في ھذه المخيمات صعبة وعانى سكانھا من الفقر
واالھمال ,رغم المساعدة التي حصل عليھا الالجئون من منظمات دولية .ان سكان
المخيمات الذين عانوا من حياة الضنك شكلوا المصدر الرئيسي للمتسللين الى اراضي
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اسرائيل بعد الحرب ,ثم شكلوا فيما بعد نواة للمنظمات التخريبية التي عملت ضد
اسرائيل  ...وحافظ الجزء االكبر من الالجئين على وضعھم كالجئين ورفضوا االستقرار
وتحسين اوضاعھم المعيشية امال انھم سيتمكنون من العودة الى بيوتھم داخل حدود دولة
اسرائيل.
)عن كتاب :الجبال الوسطى :يھودا والسامرة والسھل الداخلي وغور االردن,2002 ,
ص (346
اختاروا احدى الجبھات :اللبنانية او االردنية-العراقية او المصرية واستعينوا بما كتب
عن حرب االستقالل ]لالجابة على االسئلة التالية[:
صفوا بالتفصيل وقائع تلك الجبھة في السھل الساحلي
أ.
صفوا نضال القرى والمدن ]اليھودية[ فيھا
ب.
صفوا مصير القرى والمدن العربية )في ارض اسرائيل/فلسطين( فيھا وسكانھا
ج.
)عن كتاب :السھل الساحلي :االنسان والبيئة على مدى االجيال ,1997 ,ص (360
الدولة ]اليھودية[ الجديدة التي نزف دمھا اثناء والدتھا وخسرت حوالي ستة آالف من
ابنائھا لم تحظ باعتراف العالم العربي .ان قضية الالجئين العرب الذين انتقلوا الى العيش
في ما وراء الحدود كانت ايضا من العوامل التي اثقلت على امكانيات احالل السالم في
المنطقة.
)عن كتاب :شمال البالد :الجليل والجوالن والمروج على مدى االجيال ,1999 ,ص
(410
حاولوا زيارة احدى القرى العربية في ارض اسرائيل/فلسطين:
اكتبوا تقريرا عن انطباعاتكم :البيوت )مواد البناء واسلوب البناء( ,والمؤسسات
أ.
العامة ...وحجم القرية ,ونوعية شبكة الطرق ,والمركبات ,والحوانيت ,واسلوب
ارتداء المالبس .قارنوا نوعية االوضاع الحياتية ھناك وفي مدينة تل ابيب.
ھل كانت القرية التي زرتموھا تقليدية او حديثة؟ عللوا جوابكم.
ب.
)عن كتاب :جغرافيا الشرق االوسط :تغيرات على اعتاب القرن ال ,2008 ,21-ص
(114
ان معظم الالجئين العرب قد خرجوا من اسرائيل خالل حرب االستقالل )في السنوات
 (1949-1947وخالل حرب االيام الستة ) .(1967وانتشر مئات اآلالف من الالجئين
العرب في دول مختلفة من العالم وال سيما دول الشرق االوسط .وھم يعرفون
ب"الالجئين الفلسطينيين" وعددھم الدقيق مختلف عليه.
ان جزءا من الالجئين العرب قد استقرر واندمج في االماكن التي وصلوا اليھا ,وبعض
منھم عادوا الى بيوتھم بموافقة حكومة اسرائيل على ذلك ,والعديد منھم ھم نزالء
مخيمات الالجئين او االحياء الفقيرة منذ ذلك الحين وحتى اليوم – إما لرفض الدول
العربية استيعابھم كمواطنين متساوي الحقوق او المتناعھم شخصيا عن االندماج في
حياة الدول التي وصلوا اليھا .يتزايد عدد السكان في مخيمات الالجئين بسرعة
واالوضاع المعيشية فيھا صعبة للغاية :نسبة البطالة عالية ,والمساكن فقيرة ومزدحمة,
ومستوى الخدمات الطبية والتعليمية والصحية واطئ.
)عن كتاب :الناس واماكن سكناھم ,2007 ,ص (114
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رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
تعرض كتب الجغرافيا العالقات مع الفلسطينيين كعملية سالم متواصلة تنتھي قريبا بالتوقيع على
اتفاقية سالم .ومع ان الكتب تظھر الوضع المعقد من التقدم نحو السالم في ظل االرھاب فانھا ما
زالت ترى في السالم الحل العملي االفضل للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وللنزاع االسرائيلي-
العربي بشكل عام )وضمن ذلك ايضا التوقيع على اتفاقيات سالم مع سوريا ولبنان وتقوية
الروابط مع مصر واالردن(.
بعض النماذج:
في نطاق التسويات المرحلية الخاصة بمناطق يھودا والسامرة والتي وقعت في اوسلو في
عام  1995تم االتفاق على ان لجنة مشتركة اسرائيلية-فلسطينية ستعالج جميع الجوانب
المتعلقة باالنتفاع بالمياه الجوفية في منطقة الجبال الوسطى في الحاضر والمستقبل...
وعند بحث التسويات الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين ستكون ھناك حاجة الى مناقشة
واقرار موضوع انتفاع الفلسطينيين بمياه نھر االردن ,وطرق تزويد المستوطنات
اليھودية في يھودا والسامرة بالمياه ,وكذلك حصص كل من الجانبين من المياه .ومھما
حدث فمن الواضح ان اسرائيل والفلسطينيين سيشاركون دائما االنتفاع بالمياه الجوفية في
منطقة الجبال الوسطى.
)عن كتاب :جغرافيا الشرق االوسط :تغيرات على اعتاب القرن ال ,2008 ,21-ص
(183
ھناك ثالثة اتجاھات رئيسية فيما يتعلق بالحدود الدائمة بين اسرائيل والسكان
الفلسطينيين:
اوال :العودة الى خطوط عام  .1967ان اسرائيل ستعود الى ما وراء "الخط االخضر"...
وستقام في المناطق ]التي ستخليھا[ دولة فلسطينية .ھذا ما يطالب به الفلسطينيون والدول
العربية وكذلك فرق مختلفة داخل اسرائيل.
ثانيا :حل وسط وادخال التعديالت على الحدود...
ثالثا :ارض اسرائيل الكاملة...
ان مسألة الحدود والسالم بين اسرائيل وجاراتھا لم تغادر ابدا جدول اعمال الجمھور
االسرائيلي منذ قيام الدولة .وفي غضون تلك الفترة شھدت اسرائيل حروبا ,واعماال
تخريبية وارھابية ,وتغييرات في الحدود وكذلك مباحثات واتفاقات تھدف الى التقارب
بين الجانبين والتوصل الى حالة من السالم تؤدي الى االستقرار بينھا وبين جيرانھا .ان
غياب الھدوء عن المنطقة ,وعدم وجود حدود متفق عليھا ,يؤثران على االوضاع
الحياتية في البالد ,وعلى مستوى االمن ,وعلى الوضع االقتصادي ,وعلى التوتر في
العالقات بين مجموعات مختلفة داخل المجتمع االسرائيلي وبين اسرائيل وجيرانھا...
سموا المنافع والصعوبات والمشاكل المتعلقة بكل من االتجاھات الثالثة المذكورة
والخاصة بإقرار الحدود الدائمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية .اتخذوا قراركم بشأنھا
وعللوا موقفكم.
ماذا ستكون مضاعفات غياب السالم وغياب الحدود المقررة على منطقتنا؟ اشيروا الى
المجاالت التالية :االمن ,وسلطة القانون ,واالستيطان ,واالخالق االجتماعية ,واالقتصاد,
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والتربية ,والرفاه االجتماعي ,والھجرة من والى اسرائيل ,والتخطيط والتنمية,
واالستثمارات الخارجية ,ومكانة اسرائيل الدولية.
)عن كتاب :اسرائيل في القرن ال ,2009 ,21-ص (19
ان قضية الالجئين العرب قضية سياسية معقدة وقضية انسانية اليمة وھي من المواضيع
االكثر صعوبة وتعقيدا في النزاع االسرائيلي-العربي الطويل .وفي نطاق المحادثات
حول اتفاقيات السالم بين اسرائيل وجاراتھا يطرح ھذا الموضوع على طاولة المباحثات
ھو اآلخر ,وال شك ان حله سوف يكون حيويا للتوصل الى السالم في الشرق االوسط.
)عن كتاب :الناس واماكن سكناھم ,2007 ,ص (114
الفصل الثالث :كتب المدنيات
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
تمد كتب المدنيات الطالب بالمعلومات الكثيرة عن طابع دولة اسرائيل اليھودي والديمقراطي
وتؤكد تعددية المجتمع االسرائيلي وضمن ذلك موقف المجتمع االسرائيلي من موضوع النزاع
االسرائيلي-الفلسطيني وطرق حله )الخالفات السياسية( واوضاع المجتمع العربي الفلسطيني في
اسرائيل .وكما ھي الحال في كتب تعليم التاريخ والجغرافيا ,تجري ھنا ايضا محاولة لعرض
الوقائع التاريخية المتعلقة بالفلسطينيين بصورة متوازنة ونزيھة.
بعض النماذج:
تعود جذور االنفصام ]القومي داخل اسرائيل[ الى قيام دولة اسرائيل في عام  1948مما
ادى الى مغادرة اكثر من ثمانين بالمائة من السكان العرب الذين كانوا يعيشون في
]االراضي التي قامت عليھا[ اسرائيل إما بإرادتھم او اضطرارا ,فاصبح عدد كبير منھم
الجئين منتشرين في انحاء الشرق االوسط...
 .1لقد وجدت سياسة السيطرة للدولة تعبيرھا في مصادرة اراض كان يملكھا عرب
ونقلھا الى ملكية يھود .وقد مست عملية المصادرة بالتقاليد العربية التي تولي
االرض اھمية قصوى كما ادت الى اضرار اقتصادية اذ كانت الزراعة اھم
مصدر رزق لھم .وقد وجدت معارضة العرب لمصادرة االراضي تعبيرا لھا
في احداث يوم االرض ]في الثالثين من آذار-مارس عام ) [1976والتي يتم
احياء ذكرھا ]منذ ذلك الحين[ في الثالثين من آذار-مارس كل عام احتجاجا على
التمييز ضد العرب خاصة في مجال االراضي(.
 .2رغم كون العرب قد حصلوا على المساواة رسميا من ناحية حق المشاركة في
العمل السياسي فإنھم حرموا من لعب دور رئيسي في عملية اتخاذ القرارات.
وبالرغم من اشتراكھم رسميا في االنتخابات العامة فإن العرب ]مواطني
اسرائيل[ ال يعتبرون شركاء في المشروع االسرائيلي سواء من وجھة نظر
اليھود او وجھة نظرھم انفسھم.
)عن كتاب :خارجون الى الطريق المدنية ,2011 ,ص (255
تدعي االقلية العربية في اسرائيل ان نفس حق العودة الى بالدھم ]الممنوح لليھود[ يجب
ان يعطى ايضا للالجئين العرب وافراد عائالتھم الذين فروا من البالد في حرب
االستقالل ]حرب  ,[1948حيث يسمونه بحق العودة .اما اسرائيل فتعارض في ذلك
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بحجة ان يجب على الدولة اليھودية الصغيرة ان تبقى دولة الشعب اليھودي ,مع احترام
االقلية العربية العائشة فيھا واعطائھا حقوقھا.
)عن كتاب :اسرائيل الديمقراطية :دراسات التراث القومي والمدنيات والديمقراطية
لطالب المرحلة االعدادية ,2002 ,ص (137
ان العرب والدروز والشركس في اسرائيل يمارسون ,من جھة ,حقوقھم المدنية :فلھم
حق االنتخاب والترشح للمؤسسات العامة سواء على المستوى القطري ,أي ,الكنيست
]برلمان اسرائيل[ او على المستوى المحلي ,أي ,السلطات المحلية ,ويتمتعون كذلك
بحرية االنتظام في احزاب تمثلھم في الكنيست .اما من الجھة االخرى فال تتم ممارسة
حق المواطنين العرب في المساواة في ميادين عديدة وتوجد مظاھر من عدم المساواة
بين المواطنين اليھود والمواطنين من ابناء االقليات .ان عدم المساواة ھذا يجد تعبيرا له
في التمييز الحاصل في تخصيص الميزانيات للتعليم والسلطات المحلية وفي التمييز في
مجال العمل وقبول المستخدمين الجدد في اماكن العمل ,خاصة في الخدمات العامة.
ھذا واالحزاب العربية ليست ممثلة في مؤسسات الحكم ,باستثناء الكنيست ,ولم تُدع قط
لالنضمام الى االئتالف الحكومي ,مع ان ھناك احزابا عربية في الكنيست.
)عن كتاب :ان نكون مواطنين في اسرائيل :الدولة اليھودية والديمقراطية ,2001 ,ص
(504
ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
تعترف كتب المدنيات بالھوية القومية الفلسطينية لمواطني السلطة الفلسطينية ومواطني اسرائيل
على حد سواء .كما تعترف بالسلطة الفلسطينية كيانا ذا حكم ذاتي في حدودھا وفقا التفاقات
اوسلو.
بعض النماذج:
ان الھوية الفلسطينية ]لعرب اسرائيل[ تجد تعبيرا لھا في تضامنھم مع الشعب الفلسطيني
وفي تاييد منظمة التحرير الفلسطينية وحل الدولتين للشعبين .انھم يطالبون بادخال
عناصر فلسطينية في نظامھم التعليمي ...ومع ذلك ,فانھم ما زالوا يقعون في مأزق
التناقض مع ھويتھم الفلسطينية .ان معظم عرب اسرائيل ليسوا معنيين باستبدال دولة
اسرائيل بدولة عربية مھما كانت ,إذ لن تمدھم أي دولة عربية بالخدمات الرفاھية
وبمنزلة المواطن الحر .ومع ذلك فان ھوية عرب اسرائيل الفلسطينية تتقوى باطراد...
)عن كتاب :خارجون الى الطريق المدنية :اسرائيل – المجتمع ,والدولة ومواطنوھا,
 ,2011ص (252
صحيح ان العرب مواطني اسرائيل يعتبرون قوميا جزءا من االمة العربية والشعب
الفلسطيني ,ولكنھم مع ذلك ,وبصفتھم مواطنين في دولة اسرائيل ,لھم التزامات نحو
الدولة وقوانينھا .ان مواطني اسرائيل العرب يلقون على اسرائيل مسؤولية خلق القضية
الفلسطينية ويعتبرونھا كذلك من يسيء الى ابناء شعبھم الفلسطينيين .ومن جھة اخرى
يوجد في مجموعات معينة من السكان اليھود احساس من عدم الثقة تجاھھم بسبب
تضامنھم مع النضال الفلسطيني القامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل .واحد تعابير
ھذا االحساس ھو النداء من جانب جزء من الجمھور اليھودي الى حرمان العرب
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مواطني اسرائيل من حقھم في االشتراك في عملية الحسم فيما يتعلق بعدد من القضايا
السياسية العامة مثل مستقبل مناطق يھودا والسامرة .كما ھناك اعتراض على اشراك
العرب وزراء في الحكومة او في مناصب عالية اخرى في الحكم في اسرائيل .وتجدر
االشارة ھنا الى ان ھذا االعتراض يناقض الطابع الديمقراطي لدولة اسرائيل.
)عن كتاب :ان نكون مواطنين في اسرائيل :الدولة اليھودية والديمقراطية,2001 ,
ص (290-289

اعالن االستقالل :الخلفية الجيوسياسية والتاريخية
حدود دولة اسرائيل
1967-1949

26

1999

]اللون البنفسجي[ اراضي دولة اسرائيل
]اللون البرتقالي[ مناطق ِ Aو B
]اللون االبيض[ منطقة C
  - - -الحدودمنطقة  :Aسيطرة فلسطينية كاملة
منطقة  :Bسيطرة فلسطينية مدنية
منطقة  :Cسيطرة اسرائيلية كاملة
)عن كتاب :ان نكون مواطنين في اسرائيل :الدولة اليھودية والديمقراطية,2001 ,
ص (13
ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
تصف كتب المدنيات متاعب المحيط العربي الفلسطيني في دولة اسرائيل في تعامله مع مسألة
ھويته العربية الفلسطينية ومع النزاع االسرائيلي-الفلسطيني .ويتم وصف وجھة نظر العرب
مواطني اسرائيل إما بصورة غير مباشرة او مباشرة – عن طريق اقتباس اقوال المواطنين
والزعماء العرب مواطني اسرائيل .ان معظم الكتب تتناول موضوع الھوية الفلسطينية لعرب
اسرائيل ولكنھا ما زالت تختار تسميتھم "عرب اسرائيل" .وھذه التسمية ال تبدو ذات مغزى
سياسي او آخر .واذا كان ھناك مغزى معين فقد يكون قصد االشارة الى العرب مواطني اسراءيل
كنوع آخر من انواع المواطنين ومحاولة الظھار وجوب مساواتھم مع مواطني الدولة اليھود من
ناحية مكانتھم المدنية .وفي ھذا السياق يتم وصف بعض متاعب الفلسطينيين من غير مواطني
اسرائيل ,كاالشارة الى اوضاع بعضھم كالجئين بعد حرب عام  ,1948وما الى ذلك.
بعض النماذج:
العرب في اسرائيل – ماذا يقول الشباب العربي في اسرائيل؟
]مقتطفات من مقابلة نشرت في مجلة "بمعاليه" العبرية في مارس-آذار .[1988
"نحن في الواقع افراد عائلة واحدة" يصرح محسن الصح ,وھو مرشد البناء الشبيبة,
"ونقع ما بين المطرقة والسندان .من جھة ,نحن موالون للدولة ومن جھة اخرى ,ال
يمكننا ان نبقى مكتوفي االيدي عندما نرى ونسمع ما يجري الخواننا عبر الخط االخضر
على مسافة عدة كيلومترات فقط من ھنا".
"ان  99بالمائة من ابناء المحيط العربي ]في اسرائيل[ يبقون موالين لدولة اسرائيل",
يؤكد محسن الصح" ,وتضامننا مع ابناء شعبنا تكلفنا دمنا .ان تضامننا مع اخوتنا في
نابلس ورام ﷲ او جنين ال فرق بينه وبين تضامن اليھود مع اخوانھم في موسكو .ان
والئي للدولة لم يتغير ,ولكن كيف ال يجوز لي التضامن مع ابناء شعبي في محنتھم؟"
" ان العرب في اسرائيل يشاھدون اقاربھم في المناطق وھم يعانون" ,تقول سھاد غريرة,
"وال يستطيعون الجلوس ساكتين .عليھم اثبات والئھم البناء شعبھم ايضا".
)عن كتاب :رحلة الى الديمقراطية االسرائلية ,1994 ,ص (54
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حرب االستقالل عام  – 1948حشود من العرب يفرون وبعضھم يُطردون من اراضي
دولة اسرائيل الجديدة ,وھكذا تتكون قضية الالجئين الفلسطينيين .اما من بقي فھم ابناء
االقلية العربية في دولة اسرائيل وساللتھم.
)عن كتاب :اسرائيل الديمقراطية :دراسات التراث القومي والمدنيات والديمقراطية
لطالب المرحلة االعدادية ,2002 ,ص (188

مواطنون عرب يتظاھرون خارج مبنى المحكمة العليا عند انعقاد لجنة اور3.9.2000 ,
)عن كتاب :تحدي الرفاه في الدولة الديمقراطية :السياسة االجتماعية واالقتصادية في
اسرائيل ,2011 ,ص (188
"...انني ال اطلب انھا ]أي اسرائيل[ ستتوقف عن كونھا "صھيونية" او "يھودية" .ولكن
من حقي كمواطن وكانسان ان اتاكد من ان اوالدي الذين ولدوا في ارض آبائھم
واجدادھم سيحصلون على الحقوق الطبيعية الممنوحة وفق قواعد العدالة الطبيعية لكل
انسان ...ال يمكن في دولة متطورة وذات ديناميكية مثل اسرائيل ان توجد قرى بدون
خدمات اساسية كالمياه الجارية واالنارة الكھربائية والعيادات الطبية ومنشآت المجاري
– وجميع ھذه القرى يقطنھا جنس واحد من الناس ,وھم العرب.
" ان وجود ھذه الظاھرة ال يشھد فقط على غياب المساواة ,بل يثير مشاعر االحباط
والكراھية من جانب من يعانون من االجحاف بحقھم ويع ّود غيرھم على التجاھل والدفاع
عن امتيازاتھم "الخاصة" القوية .ان تبرير التمييز يخلد الھوة العاطفية التي تفصل بين
سكان ھذه البالد .ان غياب المساواة في حدود الخط االخضر تعطي المبررات".
)عن كتاب :ان نكون مواطنين في اسرائيل :الدولة اليھودية والديمقراطية,2001 ,
ص (39
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رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
تعرض كتب المدنيات بصورة نزيھة مختلف المواقف داخل المجتمع االسرائيلي من اليمين الى
اليسار فيما يتعلق باالتفاقيات المتضمنة لمبدأ االراضي مقابل السالم وتصف اتفاقيات السالم كما
ھي دون انحياز لطرف او آخر .والھدف النھائي النابع عن المضامين المعروضة فيھا ھو احالل
السالم مع الفلسطينيين حيث ال يوجد ھناك حل عنيف للنزاع ابدا.
بعض النماذج:
مسألة الخارجية واالمن – ...في نطاق ھذه المسألة يمكن وضع مختلف االحزاب
]االسرائيلية[ على خط مستقيم حيث يشكل طرفه االيمن الموقف المعارض القامة دولة
فلسطينية والمعارض لالنسحاب من مناطق يھودا والسامرة وھضبة الجوالن والمؤيد
التخاذ سياسة متشددة ممن يعارض ذلك .اما الطرف االيسر من ذلك الخط المستقيم
فتوضع فيه االحزاب المؤيدة لالنسحاب من مناطق يھودا والسامرة وھضبة الجوالن
والمؤيدة القامة الدولة الفلسطينية والنتھاز كل فرصة للتوصل الى حل وسط والى
السالم.
)عن كتاب :خارجون الى الطريق المدنية :اسرائيل – المجتمع والدولة ومواطنيھا,
 ,2011ص (305
...حقا ,لم نخض فقط غمار الحرب بل حققنا السالم ايضا .فقد توصلنا الى سالم مع
مصر ومع االردن واتفقنا على اطار للمفاوضات مع الفلسطينيين ,ولكن التھديد ما زال
قائما والسبب في ذلك يعود الى كوننا لم نت ّم العملية .ان السالم مع مصر واالردن ليس
كافيا .في نطاق المفاوضات مع الفلسطينيين يجب علينا ان نتطرق الى الجوھر وان نقبل
بحقيقة وجودھم القومي المنفرد .ان السالم الجزئي ,المبتور ,ال يكفي .من اجل ازالة
التھديد على مستقبل اسرائيل من الضروري التوصل الى سالم كامل...
المصدر :آرييه ناؤور" ,صھيونية السالم" ,صحيفة معاريف6.2.1998 ,
)عن كتاب :ان نكون مواطنين في اسرائيل :الدولة اليھودية والديمقراطية,2001 ,
ص (348
في عام  1994بدأت العملية السياسية ما بين اسرائيل والفلسطينيين .وفي اطار االتفاقيات
التي وقعت بين الطرفين )اتفاقيات اوسلو( اقيمت السلطة الفلسطينية التي تسلمت
المسؤولية االدارية على جزء من مناطق يھودا والسامرة وقطاع غزة .وكان المنطق
وراء اتفاقيات اوسلو ان ھذه مراحل في نطاق عملية ستؤدي في المستقبل الى احالل
السالم بين الشعبين .ولكن ھذا االمل لم يتحقق بعد.
)عن كتاب :المواطنة في دولة اسرائيل ,2010 ,ص (11
الفصل الرابع :كتب اللغة واآلداب العبرية
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
ان كتب تعليم اللغة واآلداب العبرية ,مثلھا مثل كتب تعليم التاريخ ,تؤكد ھي االخرى من جھة ان
الھدف في النزاع االسرائيلي-الفلسطيني ھو احالل السالم ومن جھة اخرى تصف الطرف
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الفلسطيني بانه وجه ضربات قاسية الى الطرف اليھودي ,مما يعرقل التوصل الى السالم .وخالفا
لكتب تعليم التاريخ ,فان كتب تعليم اللغة واآلداب العبرية تتعرض لھذين الموضوعين المتناقضين
باقصى العاطفية :فھي من جھة تعبر عن التطلع بل االشتياق الشديد للسالم ,وال سيما في القصائد
)كما سيأتي في الجزء االخير من ھذا الفصل( ومن جھة اخرى تعبر عن االلم والصعوبة الناجمة
عن ضربات الفلسطينيين وتعظم الشجاعة والوالء والروح القتالية لدى المقاتلين اليھود ,خاصة
في القصص وغيرھا من القطع االدبية.
ويصف بعض الكتب مميزات المجتمع العربي في اسرائيل بشكل محترم وغير متحيز .كما تكثر
كتب اآلداب والنحو من ذكر رئيس الوزراء االسرائيلي الراحل يتسحاق رابين وتراثه وخطبه
وعملية السالم التي بدأھا وكذلك رئيس الوزراء االول دافيد بن غوريون ,ال سيما فيما يتعلق
بحرب عام  1948واعالن استقالل دولة اسرائيل.
بعض النماذج:
تقع مدينة صفد على راس الجبل ,وااليام – ايام حرب االستقالل ] .[1948يندفع العرب
الى المدينة من جميع الجوانب ويصدھم الشبان ببطولة .واحد يواجه مائة .اما اھل المدينة
فبعضھم يملؤون اكياس الرمل وبعضھم يحفرون الخنادق وبعضھم اآلخر يعالجون
الجرحى .نار شديدة تنھال على المدينة ,وضجيج الحرب ھائل .ليس ھناك بيت لم يصب,
والسالح في يد الشبان ضئيل ورديء ...وفي تلك الساعة صعد صبي ...وسط النار
الھائلة ,وسط عاصفة الطلقات النارية ,تسلق عمودا كان منصوبا على السطح فعلق عليه
علم اسرائيل .شاھد اھل صفد العلم فانتعشت روحھم فقاتلوا كاالسود ولم يضعوا العدو
يقتحم المدينة .وظلوا يصمدون ببطولة حتى آتى شبان "البلماخ" ]"بلماخ" :قوات منظمة
"الھاغانا" الھجومية[ فانقذوا المدينة وطردوا العدو من مدينة صفد ونواحيھا.
)عن كتاب :طريق الكلمات ,الكتاب الثاني ,2007 ,ص (161
*]تجدر االشارة الى انه خالفا لما ترمز اليه ھذه القطعة االدبية فإن اغلبية سكان مدينة
صفد في تلك الفترة كانت عربية[
يتسحاق رابين بقلم :حنه بار
...في احد االيام ,عندما عاد من المدرسة ,صادف واصدقاءه اعمال شغب من العرب
حيث جرح بعض اليھود وسفكت الدماء وامتأل الشارع ضجيجا وصياحا .اما
البريطانيون ,الذين كانوا يحكمون البالد آنذاك ,فلم يفعلوا شيئا لوقف اعمال الشغب...
وفي عام  ,1945لما كان يتسحاق في الثالثة والعشرين من العمر ,انتھت الحرب
]العالمية الثانية[ .آالف الالجئين ]اليھود في اوروبا[ ارادوا القدوم الى ارض اسرائيل,
ولكن االنجليز لم يسمحوا بدخولھم جميعا .فاضطلع "البلماخ" بمھمة المساعدة فادخلھم
البالد بطرق شتى .اما العرب فاستمروا في اعتداءاتھم ,وقاموا بحرق الحوانيت واطالق
النار على وسائط النقل على الطرقات...
وفي عام  1992انتخب رئيسا للوزراء مرة اخرى فاصبح مقاتال مرة اخرى ,ولكن ھذه
المرة صار مقاتال من اجل السالم" .كفانا دمعا ودما ...كفانا ضخايا من الجانبين" ,قال
في حديقة البيت االبيض في الواليات المتحدة وصافح ]ياسر[ عرفات ,رئيس منظمة
التحرير الفلسطينية .وقد تعھدا بالبحث عن الطرق لحل النزاع من خالل المفاوضات
بين الطرفين.
)عن كتاب :بلغة السطور ,الكتاب الخامس ,2003 ,ص (151-149
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من الظواھر التي تستحق االھتمام ظاھرة االسامي الشائعة في اوساط المسلمين والدروز
]في اسرائيل[ .ان المسلمين ,مثلھم مثل اليھود المتزمتين ,يتمسكون اكثر باالسماء
التقليدية وال يميلون الى إعمال الخيال الخالق في تسمية اوالدھم .فاالسماء الستة الشائعة
للبنين لديھم ھي محمد واحمد ومحمود ويوسف وعلي وعمر .اما البنات فھناك اسماء
اكثر تلونا :آية واسيل وعدن وفاطمة ونور ومريم .انتبھوا الى اسم "عدن" الذي يعتبر
اسما عبريا شائعا ذا نغمة شرقية رغم ان العرب يلفظونه بشكل مختلف بعض الشيء:
عدن )] (Adenبينما يلفظه اليھود  .[Edenاما الدروز فالقصة لديھم مفاجئة وتدعو الى
التفكير ,فاالسامي االربعة االكثر شيوعا لديھم للبنين ھي اسماء عبرية-يھودية شائعة:
امير وآدم وعمري وراني .من الممكن االنطالق من ھنا الجراء بحث مثير لالھتمام عن
الھوية الدرزية ,ولكن ھذا االمر يشكل موضوعا يستحق مقاال منفردا.
المصدر :صحيفة معاريف25.11.02 ,
)عن كتاب :المرحلة الثانية :العبرية – الفھم والتعبير والنحو ,2007 ,ص (103
ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
ان كتب تعليم اآلداب قلما تتناول موضوع الفلسطينيين الذين ليسوا مواطنين اسرائيليين مع انھا
تتطرق الى موضوع النزاع االسرائيلي-العربي عامة )من وجھة النظر االسرائيلية عادة( وكذلك
الى السكان العرب الفلسطينيين داخل اسرائيل .ولكن االعمال والقطع االدبية ال تتضمن اي
محاولة للتعمق في موضوع ھوية ھؤالء المواطنين الفلسطينية .ومن جھة اخرى فانھا تعترف
بعالقة المسلمين والمسيحيين بمدينة اورشليم-القدس واالماكن المقدسة وتشير الى ھذه العالقة
مرارا.
بعض النماذج:
اورشليم-القدس بقلم :رفقه ليفي
...ان مدينة اورشليم-القدس مدينة مقدسة لدى اليھود والمسيحيين والمسلمين .فيھا العديد
من الكنس والكنائس وكذلك المساجد.
)عن كتاب :سلوك طريق الكلمات ,الكتاب االول ,2008 ,ص (184
اورشليم-القدس بقلم :راحيل فرحي
يرن الجرس رائحة البخور ,ينادي المؤذن من اعلى
المسجد ,وزوفاء صغيرة تنبت من حجر على اساس حجر
ورأس وصوت صالة وصوت يكاد ال يسمع
ثالث صلوات ومدينة قديمة الى ھذا الحد
)عن كتاب :بلغة السطور ,الكتاب الخامس ,2003 ,ص (173
ارقام بقلم :شأنان ستريت )فرقة ھداغ-نحاش الموسيقية(2002 ,
 1ھو عدد الدول ما بين ]نھر[ االردن والبحر ]االبيض المتوسط[
 2ھو عدد الدول التي ستكون ھنا يوما ما...
)عن كتاب :المرحلة االولى :العبرية – الفھم والتعبير والنحو ,المجلد الثاني,
 ,2006ص (165
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ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
ان كتب النحو والمطالعة االدبية تعرض اآلخر الفلسطيني مواطن دولة اسرائيل فردا ذا ميزات
تجعله انسانا في اعين القراء ,أي كونه ذا عائلة او ذا عالقات صداقة مع غيره وما الى ذلك .ان
ھذه الكتب ال تتطرق الى معاناة الفلسطينيين إذ ال تميل الى االنشغال بشؤون الفلسطينيين ممن
ليسوا مواطنين اسرائيليين.
بعض النماذج:
مقابلة مع امير جريس جبران
ان المنطقة التي اقطنھا ,اي منطقة اللد والرملة ,ذات تاريخ حافل ...بل خالل الفترة التي
كان فيھا حكم البالد بيد المسلمين اصبحت عاصمة للبالد .ان جذور اسرة جبران في
الناصرة .كان جدي وجدتي يسكنان مدينة الناصرة ثم انتقال الى اللد .اما والدي فقد ولد
في اللد .ان اسمه ,جريس ,اسم شائع بين المسيحيين ...ان حارتنا ھي خليط من السكان
اليھود والعرب ...نتغدى جميعنا في الظھر ما عدا سمير ومارلين وبابا .ان والدي يمكث
في مكان عمله ويعود الى البيت في ساعات المساء ...ان احلى مشروب لدينا الكوكا كوال
ولكن خالل فصل الشتاء نحب الشاي والقھوة او الشوكو اكثر ...ان توزيع االدوار في
عائلتنا يتم كاآلتي :يخرج والدي الى شغله باكرا ,في الساعة الخامسة صباحا ,ويعود في
الساعة السابعة مساء ,أي انه يكون خارج البيت معظم اوقاته .اما ماما فھي مسؤولة عن
البيت وترتيبه ونحن نساعدھا بعض الشيء.
)عن كتاب :الكلمة الطيبة  :1الفھم والتعبير والنحو ,2008 ,ص (119
من المعھود في اطار نمط حياة العائلة العربية ان تسكن االسرة الموسعة في مكان واحد
حيث تكون البيوت كبيرة وذات عدة طوابق .ولكن يوجد في اسرائيل اليوم الكثير من
االزواج الشابة الذين يعيشون بمنأى عن الوالدين في منازل وشقق ال تقرب من بيت
الوالدين .ويسكن افراد العائلة العربية في قرية واحدة حيث يرون بعضھم بعضا يوميا.
)عن كتاب :المرحلة االولى :العبرية – الفھم والتعبير والنحو ,المجلد االول,
 ,2006ص (12
جاءت ايام اخرى بقلم :يوسي مرغليت ,ايراد :حنه برينر
...العمارة التي كنا نسكنھا كانت تابعة للشيخ محمد من قرية لفتا غربي اورشليم-القدس.
وكان محمد يأتي كل شھر الى بيتنا ليأخذ بدل االيجار .كان والدي يدعوه الى الجلوس في
شرفة البيت حيث اعتادت امي على تقديم كباية شاي له وقطعة من كعكة الزبيب التي
كانت تعملھا .وبين جرعات الشاي كان محمد يسال والدي عن حياته السابقة في بولندا
بينما كان ابي يبدي االھتمام باعمال محمد في القرية وبافراد عائلته ...وھكذا جرت حياة
العائلتين حتى اصبح عمري ثمانية سنوات ,وكان ذلك قرب تاريخ التاسع والعشرين من
شھر تشرين الثاني-نوفمبر عام  1947عندما تقرر في الجمعية العامة لالمم المتحدة
تقسيم ارض اسرائيل الى دولتين :دولة يھودية ودولة عربية .فاندلعت االعمال العدوانية
في انحاء البالد فتوقف محمد عن القدوم الى بيتنا .ونحن ايضا امتنعنا من الذھاب الى لفتا
خشية االعتداء علينا في الطريق.
مرت عدة اشھر وفي احد االيام عاد والدي الى البيت حزينا مضطربا" .لقد شاھدت قرب
حي مائة شعاريم قافلة من العربات وعليھا قطع االثاث والفراش وحزم الثياب واالدوات
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المنزلية" ,ھكذا حكى والدي" ,وكان محمد يجلس على احدى ھذه العربات .فسألته :الى
اين؟ فاجاب :الى االردن – .لماذا؟ – نخاف مما سيفعل بنا اليھود – .اين سائر افراد
العائلة؟ – لقد غادرت زوجتي فاطمة البيت قبل شھر مع االوالد – .ارجع الى بيتك ,يا
محمد ,قلت له ,فانت وافراد عائلتك لم تسيؤا الى اليھود ولذلك لن يتعرض لكم احد – .انا
خائف ,اجاب محمد وانطلق بحصانه الى الطريق ".كان شعورنا اليما" .ساحافظ على
الشقة" ,قال له والدي" ,وسوف تھدأ البالد" ...مر الزمن وخالله خيب امل والد ّ
ي ان
يكون اقاربھم في بولندا قد نجوا ووصلوا البالد وكذلك لم نعد نرى محمد صاحب بيتنا
وافراد عائلته.
)عن كتاب :طريق الكلمات ,الكتاب الخامس ,2006 ,ص (143
رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
ان كتب النحو والمطالعة االدبية ,وال سيما تلك المخصصة للمدارس االبتدائية ,تتحدث عن السالم
بصورة مجردة دون ذكر اسم الشعب المراد السالم معه بصورة دقيقة .ومع ذلك ,فإن مجرد ايراد
القصائد التي تعرب عن االمل في احالل السالم يبدي بطبيعة الحال الرغبة في السالم ويبقى
بديھيا لكل قارئ يھودي ان السالم المقصود ليس اال سالما مع الدول العربية والفلسطينيين .وترد
ھذه القصائد في كتب المطالعة االدبية مرارا.
بعض النماذج:
...ھناك حل واحد فقط يتسنى من خالله المحافظة على حياة االنسان .انه ليس عبارة عن
صفائح فالذية ,وال دبابات ,وال طائرات ,وال حصون االسمنت .ان الحل الوحيد ھو
السالم .سوف نستمر في سلوك طريق السالم باصرار وتمسك .لن نتوقف ولن نتنازل.
ان السالم سوف ينتصر على جميع اعدائنا ,ألن االحتمال اآلخر اسوأ بالنسبة الينا جميعا.
)عن كتاب :بلغة السطور :كتاب المطالعة للمدارس الرسمية للطالب المتدينين ,الكتاب
السادس ,2007 ,ص (297
السالم بقلم :تمار ادار
"السالم" ھو بركة
"السالم" ھو صالة
"السالم" ھو كلمة تسمعھا
في كل وقت ,وفي كل يوم ,وفي كل ساعة
"السالم" – يقولھا عند اللقاء
االطفال والكبار:
"السالم عليكم ,وكيف حالكم؟
ما اكثر فرحتنا برؤيتكم!"
"السالم" نقولھا عند وداع
االصدقاء والصديقات
واذا اردنا اضفنا:
"الى اللقاء!"
ولكن السالم ,السالم الحقيقي
ھو امنية ,ھو حلم
جميعنا يطلب السالم
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السالم دائما ,وليس القتال وال النار
ولذلك نتمنى جميعا:
ليحل السالم على اسرائيل!
)عن كتاب :طريق الكلمات ,الكتاب الثاني ,2007 ,ص (155
اذا صادفت منجم السالم بقلم :غسان عبد الرحمن يوسف صرصور
اذا صادفت منجم السالم
سأدخله واستخرج منه معدن "السالم" النفيس
واوزعه على بني ادم فيسود السالم في كل مكان
عندئذ سيجتمع معا ابناء ]مختلف[ االجناس واالمم المعادية ]لبعضھا البعض[
الذين التقوا اوال في ميادين المعارك والقتال
فسيعانقون بعضھم بعضا...
ثم سيتوجھون الى النھر المقدس ,نھر السالم
وھناك سيحطمون االسلحة...
فيطبعون سيوفھم سككا
تحقيقا القوال ]النبي[ اشعياء المحمودة
عندئذ سيزول اليأس وخيبة االمل من حياتنا...
تعالوا ,تعالوا الى شجرة السالم
فلنصافح يد بعضنا الممدودة للسالم
كي نعيش عيشة فرح ال بد ان تأتي
تعالوا ,تعالوا معا ,تعالوا!
)عن كتاب :طريق الكلمات ,الكتاب السادس ,2005 ,ص (264
الفصل الخامس :كتب تعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
ال تتضمن كتب تعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية الكثير من المواد المتعلقة مباشرة بالنزاع
االسرائيلي-الفلسطيني ولكنھا تشجع الطالب بين فينة واخرى على البحث عن العالقة بين الوقائع
المذكورة في الكتاب المقدس ,بما في ذلك الوقائع المتعلقة باالماكن المقدسة وبالمدن والقرى داخل
دولة اسرائيل وبين ھذه االماكن اليوم.
بعض النماذج:
من يتصرف ,حسب رايكم ,تصرفا ايجابيا اكثر في قصة ھذه االصحاح )التكوين,
االصحاح الثالث والثالثين( ,يعقوب ام عيسو؟ عللوا جوابكم .ھل من الممكن ان تجري
مثل ھذه المصالحة بين شعبين معاديين لبعضھما البعض في ايامنا ايضا؟ استندوا في
جوابكم الى نماذج من التاريخ القديم والحديث.
)عن كتاب :قصص اآلباء – اسرة اآلباء والعالقة بارض اسرائيل :فصول مختارة من
سفر التكوين وسفر يونان ,2003 ,ص (127
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الخليل مدينة قديمة جدا ,فقد ورد ذكرھا في المنقوشات المصرية القديمة .ان اآلباء
ابراھيم واسحاق ويعقوب مكثوا فيھا في اثناء ترحالھم في انحاء البالد .واشترى ابراھيم
]فيھا[ مغارة المكفيلة ,وفي مغارة المكفيلة دفن ابراھيم وسارة واسحاق ورفقة ويعقوب
وليئة .وفي الخليل ملك الملك داود على سبط يھودا وكانت المدينة عاصمته.
)عن كتاب :ندرس من ]سفر[ الخروج الى ]سفر[ التثنية :الفصول الموجبة واالنشطة
في تعليم اسفار الخروج ,والالويين ,والعدد ,والتثنية ,2008 ,ص (138
عاد اليھود الى المدينة ]الخليل[ فاقاموا فيھا احياء يھودية ورمموا الكنيس الذي كان قد
ھدم واعادوا استخدام المقبرة ]اليھودية[ القديمة .وفي عام  1993تم التوقيع على اتفاقية
اوسلو وبعدھا على اتفاقية الخليل التي نقلت بموجبھا معظم اراضي الخليل الى ايدي
السلطة الفلسطينية فيما بقيت المنطقة التي يسكنھا اليھود تحت مسؤولية اسرائيل .وبنيت
الى جانب الخليل مدينة يھودية ھي كريات اربع.
)عن كتاب :التاريخ والكتاب المقدس وما جرى] :سفر[ صموئيل الثاني ,2007 ,ص
(39
ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
على الرغم من ان مجرد الربط ما بين موقع او حادث ورد ذكره في الكتاب المقدس وبين مكان
او حادث يحوم حوله جو من التوتر االسرائيلي-الفلسطيني قد يبدو رسالة شديدة اللھجة تؤيد
الحضور اليھودي في ذلك المكان ,اال ان كتب تعليم الكتاب المقدس بالذات تشير ايضا الى عالقة
المسلمين )والمسيحيين( بارض اسرائيل وباالماكن المقدسة فيھا .وتجدر االشارة الى ان الحاالت
التي تتطرق فيھا ھذه الكتب الى الموضوع الفلسطيني نادرة نسبيا ألن الجزء االكبر من النص
يركز بطبيعة الحال على تحليل نصوص الكتاب المقدس وعلى الفترات التاريخية التي تعود اليھا
ھذه النصوص.
بعض النماذج:
سميت ارض اسرائيل ب"فلسطين" على اسم الفلستيين القدامى الذين سكنوھا .فبعد اخماد
ثورة بار كوخبا ,عندما اعاد الرومان احتالل البالد )عام  138ميالديا( ,سموھا فلسطين,
على اسم الفلستيين الذين كانوا يقطنونھا في الماضي )فقد دخلوا البالد من جھة البحر الى
منطقة السھل الساحلي الجنوبي الذي سمي ب"فلشت" ] .([Pleshetولما تسلم
البريطانيون االنتداب على ارض اسرائيل/فلسطين من عصبة االمم في اعقاب الحرب
العالمية االولى ) (1918سموھا  Palestineوباللغة العبرية – פלשתינה )א"י( ]فلستينة
)ا .ي([ 9.ومنذ قيام دولة اسرائيل يدعى عرب البالد وكذلك الالجئون العرب
ب"فلستينائيم" )او ,حسب لفظ االسم باللغة العربية – فلسطينيين(.
)عن كتاب :تبلور الملوكية في اسرائيل – من اواخر عھد القضاة وحتى ]الملك[ داود,
 ,2006ص (77
ان مغارة المكفيلة مقدسة لليھود وللمسلمين .في فترة الھيكل الثاني اقيم فوق المغارة مبنى
كبير لغرض اقامة الصالة ,وفي القرن السادس الميالدي اضاف اليه المسيحيون كنيسة.

 9ا.ي  -الحرفان االوالن من كلمتي "ارض اسرائيل" بالعبرية.
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ھدمت الكنيسة بعد االحتالل االسالمي فبني محلھا مسجد .وقد ھدم المسجد خالل
الحمالت الصليبية ...ووفقا للتقاليد االسالمية تم دفن اسماعيل وعيسو في المغارة ايضا...
)عن كتاب :من الھوية الشخصية الى الھوية القومية – قصص اآلباء وعالقتھم بارض
اسرائيل ,2004 ,ص (118
ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
خالفا للكتب االخرى التي تم بحثھا تبين ان كتب تعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية ال تتطرق
الى موضوع معاناة الفلسطينيين او الى المواقف ووجھات النظر الفلسطينية حيال النزاع
االسرائيلي-الفلسطيني ,وذلك بسبب ضآلة التطرق الى احداث ال تعود الى فترات وقائع الكتاب
المقدس .ان االشارة الى المواضيع الحديثة ضئيلة وتتناول على االغلب شؤونا اخرى كالزراعة
والعبودية وما الى ذلك .اما اذا كانت ھناك اشارة الى موضوع يتعلق بالنزاع االسرائيلي-العربي
فالمضامين المعروضة تتحدث عن السالم بصفة عامة وليس بالضرورة عن النزاع المذكور
نفسه ,كما سيتضح من المادة التالية.
رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
ان كتب نعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية تظھر السالم كأمنية كل شخص يھودي تاريخيا
وتقدم النماذج على ذلك في نصوص الكتاب المقدس نفسه ,االمر الذي يمنح التطلع الى السالم,
بطبيعة الحال ,شرعية دينية .ومع وجود عدد من الحاالت التي يذكر فيھا بشكل خاص موضوع
السالم مع الفلسطينيين ,فإن المواد المؤيدة للسالم بشكل عام دون ذكر النزاع تكون شائعة اكثر.
بعض النماذج:
ھل يمكن في رايكم ان يسود السالم بين جميع البشر في العالم؟ عللوا جوابكم.
...ما ھي الخصال التي سيجب على بني االنسان تغييرھا كي يعيشوا في عالم من السالم
والطمأنينة؟
)عن كتاب :اقامة المملكة :فصول مختارة من سفر صموئيل ومن سفر اشعياء,2005 ,
ص (217
"ال ترفع امة على امة سيفا وال يتعلمون الحرب في ما بعد" )اشعياء ,االصحاح الثاني,
 (4ان نبوءة اشعياء ھذه ,وھي ذات اربع آيات اصال ,تعتبر من اشھر النبوآت في
الحضارة العالمية الغربية لكونھا تعبر عن التطلع العالمي للسالم الذي يريده الجميع.
االيام التي عاشھا اشعياء كانت اياما من الحروب والفتن والفتوحات .ان طريق حل
النزاعات منذ ذلك الحين وحتى ايامنا ھذه ال تزال طريق صراع القوة والحروب العنيفة.
اما اشعياء فقد تصور واقعا آخر مختلفا ,ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظل ھذا الواقع غير
محقق وبمثابة تطلع الى المستقبل.
ان نبوءة اشعياء تصف حالة منشودة فيھا "ال ترفع امة على امة سيفا وال يتعلمون
الحرب قي ما بعد" )اشعياء ,االصحاح الثاني.(4 ,
 .1ما يدفع بالشعوب الى استالل السيوف بعضا في وجه بعض؟
 .2ما يجب ان يحدث كي تتوقف عن القيام بذلك؟
)عن كتاب :تبلور الملوكية في اسرائيل – من اواخر عھد القضاة وحتى ]الملك[ داود,
 ,2006ص (131
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"فيطبعون سيوفھم ...اقالما" بريشة شموليك كاتس ,صحيفة معاريف14.9.93 ,
)عن كتاب :اقامة المملكة :فصول مختارة من سفر صموئيل ومن سفر اشعياء,2005 ,
ص (187
اغتيال جدليا – 10حداد يستمر اجياال
...يتسحاق رابين ,الذي حصل على جائزة نوبل للسالم ,وقع مع الفلسطينيين على اتفاقية
ھي اتفاقية اوسلو .وفي اطار ھذه االتفاقية اعترفت دولة اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني
في اقامة دولة مستقلة .ان اتفاقية اوسلو عكست الرغبة في التوصل الى انھاء المواجھة
العنيفة بيننا والفلسطينيين وفتح صفحة جديدة من السالم بين الشعبين...
)عن كتاب :الدمار والسبي والخالص :فصول تعليمية في الكتاب المقدس مع دليل
اإلعداد المتحانات البجروت ,2005 ,ص (21
الفصل السادس :كتب تعليم اللغة العربية
اوال :الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
ان الكتب المخصصة لتعليم طالب المحيط اليھودي في اسرائيل اللغة العربية ,والتي تم اقرارھا
من قبل وزارة التربية االسرائيلية ,ان ھذه الكتب تتضمن موادا تتعلق بالنزاع االسرائيلي-العربي
بالنسبة للطرفين في محاولة للحفاظ على النزاھة وعلى ايراد الوقائع .فھي تتضمن وصفا
لمحادثات السالم مع الدول العربية والفلسطينيين وكذلك لألعمال االرھابية الفلسطينية او ألعمال
االدارة االسرائيلية التي يمكن اعتبارھا مسيئة للفلسطينيين.
واضافة الى ذلك تظھر في ھذه الكتب اشارات واوصاف كاملة محترمة للقرآن ,ولالسالم بشكل
عام ,وتاريخه ,ومبادئه الدينية.
بعض النماذج:
 10جدليا بن احيقام :من وزراء آخر ملوك يھودا .لقد عين واليا على البالد من قبل ملك بابل بعد االحتالل والسبي عام  586ق.م ثم قتل
على يد احد افراد العائلة المالكة السابقة ,مما زاد من خراب البالد ,واعتاد اليھود على الصيام في يوم مقتله كل سنة حتى اليوم.
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 (3تفيد وكالة االنباء االسرائيلية ان لجنة الخارجية واالمن ]التابعة للبرلمان لالسرائيلي[
ناقشت عملية السالم بين اسرائيل وجيرانھا العرب.
)عن كتاب العربية للمدارس العبرية :مقتطفات من الصحف العربية ,1997 ,ص 4
من قسم التمارين العبرية في آخر الكتاب(
مقتطفات من الصحف العربية
 (5اعتقال شخص بتھمة تفجير قنبلة قرب سيارة كان يستقلھا ضابطان اسرائيليان شمالي
القدس.
 (6انفجار قنبلتين في كفار سابا وثالثة في عسقالن.
 (7عمليتان عسكريتان ضد اھداف اسرائيلية بلبنان.
 (11مستوطنتان جديدتان في القطاع.
 (13انفجارات في مكاتب شركتي طيران اميركية وسعودية بكراتشي.
 (19جرح جنديين اسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة في النبطية.
 (20السلطات االسرائيلية تغلق مدخلين جديدين في البلدة القديمة بنابلس.
 (22القاء زجاجتين حارقتين على سيارتين عسكريتين في خانيونس.
 (25قنبلتان يدويتان على سيارتين عسكريتين في قطاع غزة.
)عن كتاب :العربية للصفوف االعدادية والثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الثالث,
 ,1992ص (262-260
ان يوم الجمعة ھو اكثر االيام قدسية في االسالم وقد قيل فيه" :ان يوم الجمعة موقر
وعظيم .انه افضل االيام وقد قال النبي )صلعم( فيه ]ما يلي[ :خير يوم طلعت عليه
الشمس يوم الجمعة ,فيه خلق ادم عليه السالم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منھا وال تقوم
الساعة اال في يوم الجمعة".
)عن كتاب :اآليات القرآنية بأعين المفسرين ,2000 ,ص (44
 (1ان اليھود والمسيحيين والمسلمين يؤمنون با¼ الذي خلق السموات واالرض
 (2ھل تعلمون ما ھو تاريخ ھجرة النبي من مكة الى المدينة؟ ھاجر النبي في عام 622
ميالديا وھي اول سنة من التاريخ االسالمي.
 (3ان القبائل العربية التي عبدت االوثان حاربت رسول ﷲ الذي دعاھا الى عبادة ﷲ
وحده.
 (4نشأ النبي محمد عند جده ألنه ولد بعد وفاة والده.
 (5سنتعلم في الدرس المقبل اركان االسالم الخمسة.
 (6قال المعلم لتالميذه" :اكتبوا في دفاتركم ما تعلمونه عن بداية االسالم!"
 (8نشأ النبي في مدينة مكة وھاجر منھا الى المدينة حتى عاد اليھا وفتحھا.
 (9ماذا تعلمتم في درس التاريخ عن حياة النبي وعائلته؟
 (10قرأنا عن اوثان كان العرب يعبدونھا ويؤمنون بھا.
 (13حارب سادة قريش النبي ولم يؤمنوا به وبا¼.
 (15ان خديجة اسم امرأة تاجرة غنية تزوجھا النبي.
 (16ان ھذا الرجل مسلم يؤمن با¼ وبرسوله.
 (17اكتبوا وظائفكم المنزلية عن موضوع اسالمي!
)عن كتاب :العربية للصفوف االعدادية في المدارس العبرية ,الكتاب الثاني,1994 ,
ص (308-307
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ثانيا :االعتراف باآلخر الفلسطيني
تسمي كتب تعليم اللغة العربية الفلسطينيين بصفتھم ھذه ,ال سيما عندما يتم التحدث عن
الفلسطينيين الذين ليسوا مواطنين اسرائيليين ,ولكن ,بشكل عام ,ليس ھناك تركيز على موضوع
القومية الفلسطينية وال يتم شرحھا .ويذكر الفلسطينيون مواطنو اسرائيل باسمائھم الشخصية او
حسب اماكن سكناھم دون االشارة اليھم كفلسطينيين )وتجب االشارة في ھذا الصدد الى ان معظم
كتب تعليم اللغة العربية قد صدر قبل سنين حيث من الممكن ان مثل ھذه التسمية كانت آنذاك اقل
شيوعا(.
بعض النماذج:
عرفات يتلقى برقية تھنئة من الملك حسين
غزة ...تلقى الرئيس عرفات ,رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ,رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ,امس برقية تھنئة من جاللة الملك الحسين عاھل المملكة
االردنية الھاشمية بمناسبة حلول شھر رمضان المبارك.
وقد تمنى في برقيته ان يعيد ﷲ ھذه المناسبة وقد تحققت اماني واھداف امتنا العربية
واالسالمية بالعزة زالكرامة واالزدھار.
)عن كتاب :العربية للمدارس العبرية :مقتطفات من الصحف العربية,1997 ,
ص (141
الحظوا الجمل اآلتية:
 .1القدس مقدسة لدى ثالثة االديان الكبرى
 .2القدس مقدسة لدى االديان الثالثة الكبرى
 .3القدس مقدسة لدى الثالثة اديان الكبرى
)عن كتاب :العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء
الثاني ,1998 ,ص (107
مقتطفات من الصحف العربية
 (9عرفات يبحث في الجزائر موضوع المصالحة الفلسطينية.
)عن كتاب :العربية للصفوف االعدادية والثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الثالث,
 ,1992ص (110
ثالثا :تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
ال تتطرق كتب تعليم اللغة العربية الى موضوع معاناة الفلسطينيين من جراء احداث عام 1948
او من جراء اعمال قامت بھا اسرائيل او اي طرف آخر ,وذلك تمشيا مع ميل ھذه الكتب عامة
الى االقتصار على ايراد المقتطفات من الصحافة العربية او ايراد جمل تحتوي على حقائق فقط
دون ابداء الراي حول الموضوع االسرائيلي-الفلسطيني .ومع ذلك فإن وجھة النظر الفلسطينية,
وال سيما تلك الخاصة بالفلسطينيين مواطني اسرائيل ,تعرض مرات عديدة ,كما ان نصوص
الحوار والقصص في حاالت عديدة تحتوي على وصف لحياة الفلسطينيين اليومية االمر الذي
يساھم في زيادة حجم المعرفة عنھم وفي ايجاد نوع من التضامن معھم لدى القراء اليھود .وھذا
يساھم بدوره في تعزيز التسامح والمصالحة نحوھم لدى ھؤالء القراء.
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بعض النماذج:
عند البحر
اسكن في حيفا على جبل الكرمل .حيفا ھي مدينة جميلة نظيفة تقع في شمال البالد بين
البحر وجبل الكرمل .بيوتھا قديمة وجديدة ويسكنھا يھود وعرب.
على الكرمل اشجار كثيرة وبساتين جميلة وفنادق كبيرة .المنظر من جبل الكرمل جميل
جدا .ننظر من رأس الجبل الى خليج حيفا وبيوت المدينة .وفي الخليج سفن كثيرة ,منھا
كبيرة ومنھا صغيرة .ومن بعيد نرى خليج عكا وجبال الجليل .وفي ايام الصيف اذھب
كل يوم الى البحر ,اسبح ھناك والعب مع رفاقي بالكرة.
في صباح يوم الجمعة قبل اسبوع زارني صديقي جمال من عكا فذھبنا الى البحر وسبحنا
ولعبنا معا .وفي الظھر لبسنا الثياب وذھبنا الى مطعم قريب من البحر ,فأكلنا وشربنا ,ثم
ركب جمال الباص الى عكا ورجعت انا الى بيتي.
)عن كتاب :العربية للصفوف االعدادية في المدارس العبرية ,الكتاب االول,2002 ,
ص (189-188
مقتطفات من الصحف العربية
 (11استئناف القتال حول المخيمات الفلسطينية في بيروت.
)عن كتاب :العربية للصفوف االعدادية والثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الثالث,
 ,1992ص (210
وبوحي من ھذه السورة ]سورة يوسف[ القرآنية وضع الشاعر الفلسطيني محمود
درويش شعرا بعنوان "انا يوسف ,يا ابي" وفيما يلي الشعر وترجمته ]الى العبرية[:
انا يوسف ,يا ابي ,يا ابي ,اخوتي ال
يحبونني ,ال يريدونني بينھم ,يا ابي.
يعتدون علي ويرمونني بالحصى
والكالم .يريدونني ان اموت لكي
يمدحوني .وھم اوصدوا باب بيتك
دوني .وھم طردوني من الحقل .ھم
سمموا عنبي ,يا ابي .وھم حطموا لعبي
يا ابي .حين مر النسيم والعب شعري
غاروا وثاروا علي وثاروا عليك ,فماذا
صنعت لھم ,يا ابي؟ الفراشات حطت على
كتفي ,وھالت علي السنابل ,والطير حلق
فوق يدي .فماذا فعلت انا ,يا ابي ,ولماذا
انا؟ انت سميتني يوسفا ,وھمو
اوقعوني في الجب ,واتھموا الذئب,
والذئب ارحم من اخوتي ...ابت! ھل
جنيت على احد عندما قلت اني
رأيت احد عشر كوكبا ,والشمس والقمر,
رأيتھم لي ساجدين؟
)عن كتاب :اآليات القرآنية بأعين المفسرين ,2000 ,ص (41-40
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رابعا :ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا
تشتمل كتب تعليم اللغة العربية على اشارات الى مفاوضات السالم وعملية السالم ,مع انھا تمتنع
عادة عن التعبير عن الراي مھما كان نوعه .وفي الحاالت التي يعرض فيھا موقف ما فھو مؤيد
للسالم واصفا اياه ھدفا نھائيا مثاليا.
بعض النماذج:
تمرين  :11امأل الفراغ بصيغة اسم المفعول المناسبة:
سيحل السالم ال)تمنّى( _____ قريبا ان شاء ﷲ.
)عن كتاب :العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء
الثاني ,1998 ,ص (61
 (1اننا نمد يدنا للسالم مع جيراننا.
)عن كتاب :العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكناب الرابع ,الجزء
االول ,1998 ,ص (45
 (5سوف )ا ّكد( _____ رئيس الحكومة في خطابه رغبة اسرائيل في السالم.
)عن كتاب :العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء
االول ,1998 ,ص (80
محادثات فلسطينية-روسية في تونس
تونس – خاص – يتوقع ان تلتقي القيادة الفلسطينية االسبوع المقبل مدير دائرة الشرق
االوسط في وزارة الخارجية الروسية موفدا من قبل حكومته ,وذلك من اجل اجراء
مشاورات تتعلق بالمسيرة السلمية وانعقاد الجولة الثانية من المؤتمرالمتعدد االطراف في
روما وذلك ضمن سياسة التنسيق المشتركة الفلسطينية-الروسية التي كان قد اتفق عليھا
في وقت سابق.
كما ستتناول المباحثات الطروحات الفلسطينية التي ستقدم في اللجان التي سيشارك فيھا
الفلسطينيون وخاصة لجنتي الالجئين والمياه) .صحيفة "النھار" القدس(
)عن كتاب :العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء
الثاني ,1998 ,ص (179-178
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د .مناقشة النتائج
اشارت نتائج البحث الى ان الكتب المدرسية االسرائيلية تحتوي حقا على مضامين عديدة تشجع
وتعزز الميل الى السالم والتسامح وانھا تتمشى مع المعايير المقررة من قبل منظمة يونسكو
الدولية فيما يتعلق بالتربية على السالم والتسامح .ان ھذه المعايير قد تلخصت في اطار ھذا
البحث في النقاط االربع التالية:
.1
.2
.3
.4

الوصف المتوازن للنزاع االسرائيلي-الفلسطيني وتشجيع الطالب على التفكير المستقل
االعتراف باآلخر الفلسطيني
تعزيز الوعي لدى الطالب فيما يتعلق بمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره ومعاناته
ايراد المضامين المؤيدة لحل النزاعات حال سلميا

لقد قسمت نتائج البحث وفقا للمواضيع الدراسية المختلفة وھي تشير الى انه رغم كون كل
موضوع دراسي يتسم بمميزات خاصة به فإن المعايير االربعة المذكورة تظھر في اطار كل
موضوع من المواضيع الدراسية تقريبا ,مع الفوارق الناجمة عن اختالف الوسائل الكتابية
والبيانية الخاصة بكل من ھذه الميادين الدراسية .واذا كان احد ھذه المعايير غائبا فالسبب في ذلك
يعود على االغلب الى كون النزاع االسرائيلي-الفلسطيني ال يظھر عادة في الكتب المدرسية
الخاصة بھذا الموضوع الدراسي المعين وليس معناه ان الكتب تحتوي على مضامين تحريضية
او ذات صور نمطية او انھا تشجع على العنف ضد الطرف الفلسطيني.
كتب تعليم التاريخ
ان نتائج البحث التي تم عرضھا اعاله تشير الى ان الكتب المدرسية االسرائيلية تحاول ايراد
صورة دقيقة ومتوازنة وغير متحيزة عن النزاع وعملية السالم االسرائيلية-الفلسطينية .فھي
تعرض ايضا مواقف الفلسطينيين ,وروايتھم التاريخية ,ومنطق مواقفھم ,وتجاربھم على
المستويين الشخصي والقومي ,الى جانب عرض مثل ھذه االمور من الجانب االسرائيلي .وتجدر
االشارة الى ان الطرف الفلسطيني يوصف مرات عديدة بانه الطرف العدواني في النزاع في
وقت يوصف الطرف اليھودي كالطرف المدافع عن نفسه في وجه العدوان .ومع ذلك يتم التطرق
عادة الى منطق الموقف الفلسطيني ايضا حيث يذكر إما كرد فعل على ما اعتبر تھديدا من جانب
اليھود او اسرائيل او كعملية انتقامية او احتجاجية ردا على عمل قام به اليھود او اسرائيل.
وبشكل عام تصف الكتب المدرسية االسرائيلية الصحوة القومية الفلسطينية على انھا قد بدأت
خالل العقود االولى من القرن العشرين ,وتصف الفلسطينيين كمن كانوا اغلبية سكان البالد قبل
قدوم اليھود اليھا في نطاق الموجات االولى من ھجرتھم في تلك الفترة .وباالضافة الى ذلك
تعرض الكتب بشكل واقعي النزاعات المختلفة واتفاقيات السالم ,بما في ذلك اتفاقيات اوسلو,
وتمد الطالب بآراء متنوعة لمختلف الشخصيات اليھودية ,والفلسطينية ايضا احيانا ,من اوساط
اليسار واليمين .وتتضمن الكتب اسئلة يطلب فيھا من الطالب ابداء رايھم حيال المسائل الجوھرية
العويصة المتعلقة بالنزاع االسرائيلي-الفلسطيني ,وذلك بھدف مساعدتھم على بلورة موقف
مستقل من القضايا المختلفة.
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كتب الجغرافيا
تورد كتب الجغرافيا االسرائيلية خرائط شتى تظھر فيھا مناطق السلطة الفلسطينية وفقا التفاقيات
اوسلو كاملة او بصورة جزئية ,او يظھر فيھا الخط االخضر ,خاصة عندما يتطرق النص الى
الموضوع الفلسطيني .وھناك عدد من الخرائط ليست لھا عالقة بالموضوع االسرائيلي-
الفلسطيني او بموضوع حدود دولة اسرائيل وال تظھر فيھا اي خطوط حدودية ولكن تظھر فيھا
مدن فلسطينية الى جانب المدن اليھودية.
وكما ھي الحال في كتب تعليم التاريخ فإن كتب الجغرافيا تتناول موضوع النزاع االسرائيلي-
الفلسطيني بنزاھة ووقائعية .فھي تشير الى معاناة الفلسطينين من جراء النزاع وتتطرق الى
اوضاع الفلسطينيين مواطني اسرائيل اليوم وفي الماضي .وھذه الكتب ايضا تعرض الوقائع على
الطالب وتدعوھم الى معاينتھا بانفسھم وبلورة رأيھم الشخصي حيال المواضيع ذات العالقة.
وتتناول كتب الجغرافيا ايضا اتفاقيات السالم والمسائل المتفرعة عنھا كمشكلة المياه والمعابر
اآلمنة وتصف الوضع االسرائيلي-الفلسطيني بانه عملية سالم متواصلة .اما السالم نفسه فيوصف
بانه الحل المثالي وبانه ممكن بل قريب المنال بالنسبة الى الطرفين.
كتب المدنيات
تتعرض كتب المدنيات للموضوع الفلسطيني بنزاھة ووقائعية سواء فيما يتعلق بالھوية القومية
للفلسطينيين مواطني اسرائيل او فيما يخص مختلف اآلراء حول طرق حل النزاع واحتمال
التوصل الى حل وسط اقليمي من اجل السالم ,بما في ذلك مختلف اآلراء حول اتفاقيات السالم
مع الفلسطينيين .وتؤكد الكتب حق الفلسطينيين مواطني اسرائيل في المساواة ,وتعرض روايتھم
التاريخية فيما يخص ھويتھم الفلسطينية وتضامنھم مع اخوانھم الفلسطينيين في مناطق السلطة
الفلسطينية .وتلقي الكتب نظرة ال تخلو من االنتقاد على تصرف الحكومة والمجتمع االسرائيلي-
اليھودي نحو الفلسطينيين مواطني اسرائيل.
كتب تعليم اآلداب والنحو
ان كتب المطالعة االدبية وكتب النحو واللغة العبرية تورد نصوصا تتناول اتفاقيات السالم,
ورئيس الوزراء الراحل يتسحاق رابين ,ورئيس الوزراء االول دافيد بن غوريون ,وما خلفاه من
تراث سياسي .ويمكن العثور في ھذه الكتب على ظاھرتين متناقضتين بعض الشيء :فمن جھة,
ھناك حاالت من وصف االعتداءات الفلسطينية )والعربية عامة( على اليھود بانھا قاسية وليست
مبررة .ومن الجھة االخرى توجد نصوص اخرى تعرب عن موقف واضح مضاد للحرب ومؤيد
للسالم عامة وللتعايش اليھودي-العربي/الفلسطيني بشكل خاص.
كتب تعليم الكتاب المقدس والثقافة اليھودية
ان الكتب التي تقوم بتفسير الكتاب المقدس واقوال الحاخامات والتقاليد اليھودية تعرض احيانا ما
تراه احداثا يمكن قياسھا باحداث معاصرة ,بما في ذلك النزاع االسرائيلي-العربي وخاصة النزاع
االسرائيلي-الفلسطيني .وتورد ھذه الكتب النصوص من المصادر اليھودية ,ومنھا الكتاب المقدس
نفسه ,التي تؤيد السالم وتعارض في حل النزاعات بوسائل العنف .ولكن ھذه الكتب ال تحتوي اال
على كمية محدودة من النصوص التي تتناول القضايا المعاصرة وال سيما القضية الفلسطينية,
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ولذلك لم يعثر فيھا على اشارة الى الرواية التاريخية ووجھة النظر الفلسطينية او الى معاناة
الفلسطينيين.
كتب تعليم اللغة العربية
ان الكتب المخصصة لتعليم طالب المحيط اليھودي اللغة العربية تتضمن العديد من القصص
ونصوص الحوار يظھر فيھا العرب الفلسطينيون مواطنو اسرائيل )وفي الحقيقة – جميع مواطنو
اسرائيل الذين يتكلمون اللغة العربية من فلسطينيين وبدو ودروز وكذلك اليھود الناطقون
بالعربية( حيث يستطيع الطالب االطالع على شخصيتھم واوضاع حياتھم .ان ھذه الكتب تعرف
الطالب ,فيما تعرفھم ,باسس االسالم وتاريخه وتورد كذلك قطعا جوھرية من القرآن الكريم
بصورة محترمة تعرض وجھة النظر االسالمية .اما اتفاقيات السالم وسائر االحداث المتعلقة
بالفلسطينيين ممن ليسوا مواطنين اسرائيليين فتوصف بصورة مقتضبة حيث تمتنع الكتب عن
ابداء اآلراء باستثناء التأييد العام للسالم في الشرق االوسط.
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ه .الخاتمة واالستنتاجات
يستعرض ھذا التقرير نتائج البحث الذي اجراه معھد  IMPACT-SEحول الكتب المدرسية
الخاصة بالتيارين الرسمي-العام والرسمي-المتدين في المنظومة التربوية االسرائيلية للسنوات
الدراسية  .2011/12-2009/10وقد تم خالل البحث فحص موقف الكتب المدرسية من اآلخر
الفلسطيني ,والنزاع االسرائيلي-الفلسطيني ,وعملية السالم بين دولة اسرائيل والفلسطينيين.
وقد تبين من نتائج ھذا البحث ان الكتب المدرسية االسرائيلية تطبق توصيات منظمة اليونسكو
الدولية الخاصة بالتربية على السالم والتسامح اذ انھا:
 .1تحاول وصف النزاع االسرائيلي-الفلسطيني وصفا متوازنا وتشجع الطالب على بلورة
راي مستقل على اساس الوقائع ومختلف اآلراء.
 .2تعزز االعتراف باآلخر الفلسطيني وكذلك بھويته القومية كھوية شرعية.
 .3تمد الطالب بالمعلومات التي تزيد من وعيھم لمواقف اآلخر الفلسطيني ووجھات نظره
ومعاناته.
 .4تؤيد بشكل واضح ومتكرر وكلي حل النزاع االسرائيلي-الفلسطيني بالطرق السلمية.
وبتفصيل ادق ,فقد اتضح ان:
 .1الكتب المدرسية االسرائيلية تحاول محاولة واضحة االمتناع عن شيطنة الطرف
الفلسطيني او ابداء االستخفاف به وبمواقفه.
 .2الكتب المدرسية االسرائيلية تحاول اظھار ان الحل االمثل والممكن للنزاع يكون بالطرق
السلمية.
 .3الكتب المدرسية االسرائيلية تقدس قيم الديمقراطية ,وحقوق االنسان ,والتسامح وتصور
العنف كآخر بديل متاح حيث يحمل النتائج الھدامة لجميع االطراف.
 .4الكتب المدرسية االسرائيلية تشجع الطالب على االطالع اكثر على الثقافة العربية
والفلسطينية ,وعلى التاريخ الفلسطيني وكذلك على روابط الفلسطينيين بتراب ارض
اسرائيل/فلسطين وباالماكن المقدسة فيھا.
 .5الكتب المدرسية االسرائيلية تعرض المواقف ووجھات النظر والرواية التاريخية
الفلسطينية )وخاصة تلك المتعلقة بالفلسطينيين مواطني اسرائيل(.
 .6الكتب المدرسية االسرائيلية تصور الشعب الفلسطيني بانه شعب ذو ھوية قومية تاريخية
خاصة به ,كما تصور الكتب الحركة القومية الفلسطينية بانھا حركة قومية ذات شرعية.
وتجدر االشارة الى ان الكتب المدرسية االسرائيلية تتعرض عادة لالحداث المتعلقة بدولة اسرائيل
والشعب اليھودي ,مع ان ھناك كتبا تخصص كاملة لتاريخ وثقافات الشعوب االخرى ومنھا
شعوب الدول العربية والثقافة االسالمية.
اضافة الى ذلك يمكن القول ان وجھات النظر والرواية التاريخية الفلسطينية الواردة في الكتب
يخص معظمھا الفلسطينيين مواطني دولة اسرائيل .اما الحاالت التي تورد فيھا الكتب الرواية
الخاصة بالفلسطينيين من غير مواطني اسرائيل فتشكل االقلية.
ھذا ويصور الطرف العربي )بما فيه الطرف الفلسطيني( في اغلب االحيان كالطرف المبادر الى
القيام باعمال العنف بين الجانبين وتاتي في الكتب احيانا نصوص تصف العنف الفلسطيني ضد
الطرف اليھودي بشكل يستشف منه انه يستدعي الرد العسكري من الجانب االسرائيلي المدافع
عن نفسه .ومع ذلك تجب االشارة الى ان الكتب المدرسية االسرائيلية تورد مرارا المنطق
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واالسباب وراء تلك االعتداءات ,مثال ,كمحاولة الزالة تھديد موجه الى الفلسطينيين او كعملية
احتجاج سياسية-شعبية على عمل من طرف اليھود او اسرائيل فيه ما يسيء الى الفلسطينيين
جسديا او من ناحية امالكھم او حقوقھم او مكانتھم.
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الملحق رقم  :1قائمة باسماء الكتب المدرسية التي تم فحصھا
مالحظة :ان قائمة الكتب التالية تشتمل على  149كتابا وھي الكتب التي شكلت العينة الكلية في
اطار ھذا البحث ,حيث جرت قراءتھا وتم تحليلھا جميعا في محاولة االطالع على المضامين
الرئيسية الواردة في الكتب المدرسية االسرائيلية في مجاالت البحث .غير ان المقتبسات الواردة
في التقرير ذاته قد اخذت من بعض ھذه الكتب فقط على انه يمكن العثور على جميع المقتبسات
الخاصة باآلخر الفلسطيني ,بما فيھا تلك المقتبسات التي ليست موجودة في ھذا التقرير ,في موقع:
.www.impact-se.org
قائمة الكتب
 .1احجار اللغة االساسية :المرحلة االولى – الفھم والتعبير والنحو في السياق
النصي ,بقلم :ايالت برغر" ,مودان".2010 ,
 .2االنسان والمنظر :فصول في جغرافيا ارض اسرائيل ,بقلم :زيفه مكسيموف,
"اورط اسرائيل"1999 ,
 .3المعرفة االدبية للطالب ,بقلم :داليه سيغف وليئه طال وعمانوئيل الون" ,مودان",
2004
 .4المواطنة في دولة اسرائيل ,بقلم :دافيد شاحر" ,كينرت"2010 ,
] .5مادة[ المواطنة المتحانات البجروت :الدولة اليھودية والديمقراطية في اختبار
الواقع ,بقلم :دوريت لمبرغر" ,غيشر" و"ريخس" لالصدار2006 ,
 .6اوروبا :االنفراد بازاء الوحدة ,بقلم :دروره فعديا" ,معالوت"1998 ,
 .7اوروبا :االنفراد بازاء الوحدة ,بقلم :دروره فعديا وحاوه اولمن ,وزارة التربية –
قسم المناھج التعليمية2000 ,
 .8الزوجية والعائلة ,بقلم :يھودا ايزنبرغ ,جامعة بار ايالن ووزارة التربية – قسم
المناھج التعليمية1997 ,
 .9الى النقب :فصول في جغرافيا جنوب البالد ,بقلم :اوفيره غال ,مركز
التكنولوجيات التربوية2000 ,
 .10الى النقب :فصول في جغرافيا جنوب البالد – كراسة االنشطة ,بقلم :اوفيره
غال ,مركز التكنولوجيات التربوية2000 ,
 .11ازاء عالم جديد :تخبطات واتجاھات في عصر التحرر)في نطاق سلسلة الشعب
والعالم – لقاءات بين ثقافة اسرائيل وثقافات الشعوب :العصر الحديث ,الجزء
االول( ,بقلم :عمانوئيل اطقس ,الجامعة العبرية و"تال"2005 ,
 .12العربية للصفوف االعدادية في المدارس العبرية ,الكتاب االول ,بقلم :روحامه
آفني ولينده يسرائيلي وافيفه لندمن ,وزارة التربية – قسم المناھج التعليمية,
2002
 .13العربية للصفوف االعدادية في المدارس العبرية ,الكتاب الثاني ,بقلم :روحامه
آفني ولينده يسرائيلي وافراھام ينون ,وزارة التربية – قسم المناھج التعليمية,
1993
 .14العربية للصفوف االعدادية والثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الثالث ,بقلم:
روحامه آفني ولينده يسرائيلي وافراھام ينون ,وزارة التربية – قسم المناھج
التعليمية1992 ,
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 .15العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء االول,
بقلم :لينده يسرائيلي وافراھام ينون ,وزارة التربية – قسم المناھج التعليمية,
1998
 .16العربية للصفوف الثانوية في المدارس العبرية ,الكتاب الرابع ,الجزء الثاني,
بقلم :لينده يسرائيلي وافراھام ينون ,وزارة التربية – قسم المناھج التعليمية,
1998
 .17انا وعائلتي ,انا واصحابي ,بقلم :زيفه ميموني وبينه طاليتمن" ,كينرت"2008 ,
 .18الناس في مجالھم :فصول في جغرافيا سكان العالم ,بقلم :استير راب وتسفيه
فاين ,مركز التكنولوجيات التربوية1997 ,
 .19الناس في مجالھم :فصول في جغرافيا سكان العالم – كراسة االنشطة ,بقلم:
استير راب وتسفيه فاين ,مركز التكنولوجيات التربوية1997 ,
 .20الناس واماكن سكناھم ,بقلم :مئيره سيغف وتسفيه فاين ,مركز التكنولوجيات
التربوية2007 ,
 .21نافذة على اللغة :تشجيع ملكة القراءة والكتابة والتحدث ,بقلم :دوريت اوفق,
"بونوس"2008 ,
 .22تحدي الرفاه في الدولة الديمقراطية :السياسة االجتماعية واالقتصادية في
اسرائيل ,بقلم :ميخال براق وشيره غودمن ,مركز التكنولوجيات التربوية,
2011
 .23السلوك البيئي ,بقلم :زئيف شطسل" ,تال" وجامعة تل ابيب وم.ل.م2009 ,.
 .24بقول وحوار :المختارات االدبية ,من اعداد :غرشون برغسون ,المكتبة العمالية,
1987
 .25طريق الكلمات ,الكتاب الخامس ,بقلم :بينه غيلر-طاليتمن وراحيل وايزبرغ,
"كينرت"2006 ,
 .26النظام والسياسة في اسرائيل :اسس المدنيات ,بقلم :افراھام ديسكين ,دار
االصدار "ماغي"2011 ,
 .27في الطريق الى النھضة والسالم :فصول في تاريخ اسرائيل في القرن العشرين
لطالب المدارس فوق االبتدائية" ,تال" و"ياحاس" وجامعة تل ابيب1999 ,
 .28في طريق ابراھيم ,بقلم :شيفره سفرا ,وزارة التربية – قسم المناھج التعليمية
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