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شير ي 1121/1122و  1112/1121الكتب المدرسية الفلسطينية المستعملة في السنتين الدراسيتين  فحصان . 2

سين المتواضعة التي تم اتحبل ان بعض ال ,المضادة السرائيل واليهود ما زالت ظاهرة التعليمية ساسياتالالى ان ا

 .قد اختفت 1112رصدها عام 

 

 :االساسيات المضادة السرائيل واليهود. 1

 

 .انكار وجود اسرائيل واليهود –اوال 

 

 :اسرائيل في عداد دول بالد الشام اسم ذكريال 

 
 

 (12ص , 1112, تاريخ الحضارات القديمة للصف الخامس االساسي)

 

 :ة الشرق االوسطتظهر اسرائيل على خارط ال

 

 
 

 (21ص , 1112, الجزء االول, التربية الوطنية للصف الثاني االساسي)

 .اما اوروبا وافريقيا وتركيا وايران فتظهر على هذه الخارطة



 

قبر راحيل في مدينة  يعرض ,فعلى سبيل المثال .تها هذهاالماكن المقدسة اليهودية في فلسطين ال تذكر ابدا بصف

 (:بيت لحم)مسجد بالل بن رباح سم بيت لحم تحت ا

 

 
 (45ص , 1121, التربية الوطنية للصف السابع االساسي)

 

حيث الصورة اآلتية , على سبيل المثال, انظر. العبرية لفلسطين في عهد االنتداب البريطاني-الهوية اليهودية ىلغت

 بمعنى" (י"א)פלשתינה "رة العبرية بحذف العباوذلك يتم تشويه طابع فلسطيني من فترة االنتداب البريطاني 

 ."[سرائيل]ي [رض]ا-فلسطين"

 

 
 

 (        2ص , 1112, الجزء االول, التربية الوطنية للصف الثاني االساسي)

 

 
 الطابع بصورته االصلية      



 .شيطنة اسرائيل واليهود –ثانيا 

 

الحرام ومخادعون وقاتلون لالطفال  وآكلون للمال وكأنهم ناكثون للعهود به يوصف اليهود فيما يوصفون

. باوصاف حيادية او ايجابيةال يوصفون ابدا و ,وما الى ذلك ,غزو البالدتنهم افاع كأاو , ومبقرون لبطون النساء

 :واليكم بعض النماذج من الكتب التي تدل على ذلك

 

تاريخ العرب والمسلمين ) "زيد بن ثابت ان يتعلم لغة اليهود ليأمن مكرهم( صلعم)امر الرسول ": مخادعون

 (211ص , 1112, للصف السادس االساسي

 

فساقوهم الى حفائر الموت , وأخذوا بلحى شيوخكم االجالء, وبقروا بطون نسائكم, ان اعداءكم قتلوا اطفالكم": قتلة

 (21ص , [1112 عام اعادة الطبع] 1111, الجزء الثاني, المطالعة والنصوص للصف الثامن االساسي" )سوقا

 

 " ونرقب ذمة ترعى عهودا لعمرك كيف تغزونا افاع": ةيزااالفاعي الغ

 (12ص , 1121, العلوم اللغوية للصف الثاني الثانوي –اللغة العربية )

 

 هي التي تستحضر في الكتب" االستعمار"فقط اطماع . االسرائيلي بصورة متحيزة-عرض النزاع العربي –ثالثا 

تحالف مع المانيا واعالن الحرب على فرنسا وبريطانيا في الحرب العالمية لمانية اوليس قرار االمبراطورية العث

 اما .ال تذكر ابدافخاص الى الحرية واالستقالل بشكل تطلعات يهود العالم عامة ويهود فلسطين  اما .االولى

 .اال هراء سليفاحتالل فلسطين  على 2252االدعاء ان بريطانيا ساعدت اليهود عام 

 

 :منها... ع الحلفاء في سان ريمو لتحقيق اطماعهم واتخذ المجتمعون قرارات مهمةاجتم 

 .وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني مع تضمين وعد بلفور في صك االنتداب... 

ص , 1121. الجزء االول, [العلوم االنسانية]تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر للصف االول الثانوي )

21) 

 

الحتالل االسرائيلي لو 2222الحتالل البريطاني بعد الحرب العالمية االولى عام تعرضت فلسطين ل

 .بمساعدة بريطانيا 2252عام 

 (24ص , 1112, التربية الوطنية للصف السادس االساسي)

 

بل  ,في الكتب قد جاء ذكرها ان اتفاقات اوسلو واعالن المبادئ. تمجيد الكفاح الدموي لتحرير فلسطين –رابعا 

تمجيد للجهاد والشهادة لا وافر وبالمقابل هناك. ال يتم تاييدهاو ابدا ولكن ال يثنى عليها ,تم ايراد مقتطفات منها حتى

مما يرمز الى وجوب تحرير , دون تحديد واضح لالراضي التي يجب تحريرها وذلك من اجل تحرير فلسطين

 .هي االخرى 2212 ها عاماسرائيل في حدود الواقعة داخل راضيالا

 

 .صباح المجد والحرية الحمراء يرويها دم الشهداء... يا وطني, صباح الخير 

 

 :ا البعضمتوصيل جملتين ببعضهوفي التدريب التالي يطلب من الطالب 

 

 .التفاؤل بتحرير فلسطين –صباح المجد والحرية الحمراء يرويها دم الشهداء  

 (15, 12-11ص , 1121, ولالجزء اال, المطالعة والنصوص للصف التاسع االساسي) 

 

, فاهلها في صراع دائم مع اعدائهم, والمتتبع لتاريخ فلسطين يجد ان معارك فاصلة دارت على ارضها

 .وهم في رباط الى يوم القيامة

 (22ص , 1121, للصف الثاني الثانوي التربية االسالمية) 

 

 .فلسطين ارض الرباط والجهاد 

 (212ص , 1121, دب والنقد للصف الثاني الثانويالمطالعة واال –اللغة العربية ) 

 

 .أبى ان نبكي الشهداءتفعروبتنا , ما كنت ألبكي في هذا العرس, يا وطني 

 (2ص , 1121, العلوم اللغوية للصف الثاني الثانوي –اللغة العربية ) 



 

غتصبة واخراج اليهود لتحرير البالد الم ان بالد المسلمين اليوم في اشد الحاجة الى الجهاد والمجاهدين

 .الغاصبين من ارض المسلمين في فلسطين والشام

 من اصدار 21ص , بال تاريخ, الحديث النبوي الشريف: الوحدة الثالثة, ية للصف الثامنشرعال المواد)

 (وزارة االوقاف والشؤون الدينية التابعة للسلطة الفلسطينية لالستعمال في مدارسها

 

ذات مغزى ولكنها كانت في تفس الوقت المتواضعة  اسينرصد عددا من التح 1112م التقرير الذي صدر عا. 1

والتصريح بان حرب , ووضع اسم اسرائيل على خارطتين, ذكر قيام الدولة اليهودية في فلسطين القديمة: ومنها

التي يتم  التحاالوتقليص عدد , التقسيم االممي قد بدات بمبادرة الجانب العربي بعد ان رفض قرار 2252عام 

 المسلمين بالمسيحيين وانما توسيعه اتوعدم حصر تعليم التسامح في عالق, فيها ذكر مصطلحي الجهاد والشهادة

 .شمل اليهود ايضالي

 

الذي كان قد حصل ولوحظ عام  المعين بالتقدم مقارنة في هذه المضامين تراجعا الحظف التقرير الحالياما . 5

1112: 

 

 ومن بعده جاء النبي ": التي ذكرت الدولة اليهودية في فلسطين القديمة حذفت][ ن معقفية بين اللالجم

اقصى اتساع  وقد وصلت الدولة اليهودية]م .ق 211م وحتى عام .ق 211سليمان الذي حكم منذ عام 

الجزء , [العلوم االنسانية]تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر للصف االول الثانوي [" )لها في عهده

 (.2ص , 1121 ,االول

 الى الحي اليهودي استبدلت بصورة  بوضوحالقدس التي كانت تشير -خارطة البلدة القديمة من اورشليم

التربية الوطنية للصف الثالث ) االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية في فلسطين ضتظهر فيها بع

  (.51ص , 1121, الجزء االول, االساسي

  الرباط والجهاد والشهادة مفاهيمزاد عدد االشارات الى. 

 

. صراحة اهالتطرق الي ميت الالكارثة التي حلت بيهود اوروبا على ايدي النازيين ابان الحرب العالمية الثانية . 4

وما حل باليهود على , قضية اوروبية في المقام االول’ المسألة اليهودية‘ان ": تقول ة المعنىملتبسجملة  وهنالك

عبئا اخالقيا وسياسيا على االتحاد االوروبي واسهمت في تحديد سياسته ’ عاداة الساميةم‘يد النازية جعل من 

وخاصة في ظروف الحرب , ها يستهان به في قيام اسرائيل ودعمفقد كان الوروبا دور ال, الشرق اوسطية

 (52ص , 1121, الجزء االول, قضايا معاصرة للصف االول الثانوي" )الباردة

 

 the Institute for Monitoring) ةالمدرسي ربيةمراقبة السالم والتسامح الثقافي في الت ان المعهد من اجل

Peace and Cultural Tolerance in School Education – IMPACT-SE ) هو معهد مستقل للبحث

والكتب وتحليل المناهج التعليمية  فحصلغرض  2222العلمي متعدد الفروع يكرس عمله منذ تأسيسه عام 

 .لمدرسية في مختلف الدولا

 1122مايو -ايار


